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O NOVO CHANCE-1~~IA; e~~ 
~--------- ---

LER BRASILEIRO 
Durnnle o rlin. rlc ontem estiver,.un 

no Palario da Redenção. sendo rece
bidas pelo ~r. IntPrventor F eciernl, as 
.-,egu.i.ntC's \:essô.1s: prefeitos Alcindo 
L~ite. Sá Cnvnlcnnti Praxédes Pitan
~.:-a e Efig~11io B,ll'boc;a, srs. dr. Gali
leu de BeV, Trnnimar !vlonteiro. i\Ia-
1oel Targino, o s,·aldo Pessõa, tenente 

Otilio Cira11lo. cvenno Ismael. padre 
Epir.1rio Dias. Antonio Borges, João 
Lopes elo:.; 2nntos, Oscar PerF-ira, José 
C'equeno. Jnsé ,Joaquim de Sant'Ana e 
Anacléto Vitorino: Sl'ElS. e Mas. Joana 
Ma!'fa de Andrade. Dionée Guimarães 
<' Eunice CabrHL 

PARA ATENDER ÁS DESPÊSAS EFE
TUADAS PELA PARAíBA PARA Á RE
PRESSÃO DO MOVIMENTO EXTRE-

EMPOSSANDO-SE ONTEM NO CARGO DE MINISTRO 
DAS RELAÇõES EXTERIORES, O SR, OS V A L D O 
ARANHA, EM IMPORTANTE DISCURSO, DECLAROU: 

MISTA DE 1935 

"0 eminente Chefe da Na- · ele~.: !~f,.;·~~.;!~d;11::lt~~t\~~~~ 'ee'!:: 
ção tem dado provas evi- 1:;~~10~1en;·;:~~~-\1fª~~~:·r°s o s~~r~~~r;: 
dentes de SUa coerência ru~·:I~o e!:~~~~~~~' ·d·~ ~:::~~\-ó:~~~:!= 

Decretada pelo presidente G~túlio Vargas a abertura 
d~ um crédito de 500 contos 

No ~-e1;undo expediente de hoje, se- RLO, 1,) ( A líNL\0) O ... 1'. Getulio \ "argas :t~~inou onle-r11 

com as nossas tradições . 
Aqui, serei apenas um se
cretário de Estado, um re
presentante da autoridade 
e responsabili<lade do pre
:-.idente Getúlio Vargas" -

~t~;i!~\~f~~c~~~\i~~~;~1t~s l~~ftasda~~ um decreto. no :\linis lerfo da .Ju~ti<:a. abrindo n c,·edito ele mil e 
,c:.rs. dr Gilbêrto .Leit.e, Aurelio car- quinhentos contos p a ra atcntlrr áF dcFpê~fü, com o pagainerHo ele 
neiro da C11~h!l, Maria. Doralice de quinhento .... conto~ á Pan,íba, a titulo de de'i.J>ê:-.a~ realizadas rom a 
Earro~ Corrr1a e Qulntma Alves <los 
Santos ' rcpre~~âo ao mo,in1ento exfrcmi~ta de 1f>3;). 

NO VOS B AND EI R A.N TE S 
------------

A 
s.iumia 1ri1em a pasta das R!"· 
tacões E.1·tertores o sr O.svalc?c 
Aranha. 

A presença <lo e.t-emoa:xad::.i:
brasileiro ("111 V:ashi11r;lon na compo-

~i;~f-Ja16 ,}~º~~~~~0r ~i[~~~n~oli/~~:l~-;·; 
,;o pela <.;Om provada C'apaciclade di
plomat'ica do novo chanceler como pe· 
/a claro indicacão de que contin-iiam 
cada ve~ mai-:: firmes w1 nossas rela
ções com os Estado,,:; Unidos da A,nc
rira. 

PROF AGA~!Dlo, ~l \(,.\1,11 rn, 
Int.erventor Frdernl e:n Pern,• mbut , 

1 
O que IH'ecisa.mo~. nesta etapa da e na rultura raC'ional d;.1, terra . O di· 

e,•oluc;-ão nacional. disse o presidente I nheiro escondido nas a.1·ca~ dos ban
Getúlio Vargas, na. entrevista de Pe~ cos ou em mãos dos presta.mistas, é 

~zt~;Lle e~~~;t~~~ms~;g~~/a;~~~O d~O p.l~t 
nz.slro Francisco Campos, que a,ir-

lropolis, é de novos bandeirantes ca- usura, a encarecer o lrabalho e a ge -
pazes de levar avante iniciativas ex- rar a. miseria O rlinheiro em movi
tcnsas, mobilizando capitais e ntili- mento nas fabJ'icas e nos campos, é 
zand,()_ processos. n1odf'rnos . Esse apelo seiva, é tnergia, é dque:ta , é pl·odu('ão 
do chefe nacional á inteligencía e á a distribuir, é h'abalho t' paz social 
capacidade realizado1·a dos brasilei- r A iudustria do oleo. em. Pen1ambu
ros, não pode ficar sem éco, em Per- co, está aitula em formarão, á pro
nambuco, cuja ~.nomia p1·ecisa, co- 1 C'Ura de ba.ndeirant<•s (!Ue a desenvof
mo nenhuma outr.a, no 'fotdéste, de ,·am. ,·alorizamlo a:-, pl.J.ntas olea@;ino-
trabalho e l'enovaf'ão de valore. . sas, perdidas nos -s4.'l'ióes do Estado, 

1 Não ha mais razão par~ a. fuga ,los sem trato, nem ,·a tor f•conomico . 
capitais acumulados pelos lucros da J Exportámos o ano pas-sado l4.18i 1 

industria a«:ucareira ou adquiridos toneladas, apena~, de bagos de- mamo- 1 

J>or testamento~ ou herançai,, . No Es- na. no valor de 8. 671 conto'i, quanclo 

Torlos c.~tamos lembrados âc-; con
reilos inexatos qtie certa imprensa 
estrangeira emitiu a respeito da co1!
te:rtura do Estado Nov'J, o que pro- , 

maram e reafirmaram não ter lla?.:frlo tado Novo, não ha mais receios de poderiamos ter proclu..:ido <·{'n, •m i 
nenhuma mudança na orientação '- _.., inteu,onas com11nistas. assegurando o toneladas . No E!;taclo ha apeuas uma 
politica exlerna do Brrsil em reh!- / 
cão a out'ros países govêrno gara11lias am1JJas ao traba· fabrica. d..- olc>o dP mam<ma <'Om a. 

Nação americana. a nossa politica lho prodnti\'o e ás iniciativas de cria- produção irrisot"ia de 1.090 ('ontos 
ha ele ser sempre . f!SSencialmente Chanceler OS t: aldo /'ranha ('ão de novas riquez.'\s . 'Podemos dizer, anuais . 

::cr~~~n~:n.e Eªº~ f~~!r~i11g~i~~t':.~<1
; v.n~ prorurf'i dt-fe1 dt'l' (,,; i·ltcrCS'if'!-. do sem receio de qualquer contestação, De oleo tle cu.roço clf" algodão, r,

será a pedra de toque de um forte: hrn:1! .!10~ ,Ji'4''.l, q iw Hf'Upti" . que já se respira, no Estado, a1· 1·eno- portámos ~otnC"Htt' :; S'!J ton c-la das. no 
entrclacamento áe interesses 1110- .Diri:,:.,·H'n-s- ~w .~.r. ~huct~tl·I finc.!l- vado e puro, moralidade em todos os valor de, 4.5t2 contos 
rais e Cconomicos que repre~entam ,., ·Jª.0; tJ,'.clarou:. :L:i ;;1.o. vim si~hsti,, 5-\•tores do ,•ida social, C'onfiança, dis-
verdadeiro sentido do conceito ba,<::i- .tlll-~(l!';, i.r. mim .tt·,J, " :-:: 1111 , e m.1\tmut· 
lar de Monroe '> ,·o~s~ ~ra ~~,1hº· _. ciplina. e tranquilidade 

Como nosso embaixador em. Was- - tmvwh .. r, 1' ~~11111 :·1.. uma noUre 1111!) - O regimcu é de autoridade e traba-
hington o sr. Osvaldo Araul1a rez;c - .. ~o, ti:ah,:Ihar '1 :-ui.nbra_ (lt:,;tá ra~;,. \ Uto, sendo necessario. entretanto, que 
lou surÍJree71:de~tes _qualidade$ d.P. d 1- ;~~Jo;·~' ~~1 a t?l'.:•; · ~::ll'~!r,; ;,i:t~~~~

1
1~ra.d~ os homens de fortuna concorram para. 

plomata agzl, zntehgente e pratico llt>ranc11 do Império, in vjo lav<>f em a. recuperação da economia nacional, 
Em P.ouco tempo, tornou-se_ 1l1lla p~r- ~ua coerénda r sagr:Hla t:lil suas lr:t
~'!nalida,de d.e larga aJuacao n?s :,e- tli~ôf.'S, :1 obr:t pacid<·a do Brasil não a.plicando os seus capitais no aprovei-
~";~te d~~i:~~~~!d~ ~·

1~~,igr;~~;~caJ~~ i Conclúr na 2.r. pag, 1 tamento da~ nossas materias primas 

No Locante ás fibras \'cgeta.is, a nos
sa \·iqueza também {'Stá a _e,dgir ex
ploracão imedia.ta . Não só em teci
dos1 como na e,trM-:ão da 4..'du1o:," 

pal'a a fabl'icaçáo da sêda art.ificiat e 
do papel. Já não falo na celulose do 
caroá, porque o celeil'o dessa fibra es-

( Conclue na 8· og 1 

rinante <le trabalho e civilfaacão. tra
balhandc, sem descanço pelo 11 os1So 
crescente prestir1io politico e ecouo
mico na America E recentemente foi 
dassijicado 2.0 per~·onalidode entre os 

O MOMEN TO NACI ONAL 
f~!lo;z~~~s c~f;.;d~%d~~l:;JliJ;;~!~i~~= j =========~~=========~===============~-=== 
trangeiras nas Estadas Unidas EMPOSSAM SE HOJE, Q Q Mf (STROS OQ rw~ijaj:0 3J0 tl!i~!~ ~:~;~~~ºAi::11~º~:r~ ~. • , S N Q V S N · 
~;inis/:r~,a~ª' :::~i~es I~Tte,~~~~~,c'!,~~ SUPREMO TRIBUNAL MILITAR. SRS. SALGADO FILHO 
um voslo de administrarão, ma.e: r E p AC C EIRA 
nossa pollfzca mtenwc10nal. dentro 
deiiar mui/a dara a ,orientação de I H E Q D E Q LI V 
~~1ªgg;°í]~fti~rt:::,~·c0~~cr~J~~ e~~~ O TTE,•CORONEL IVO BORGES ASSUMIR. Ã, AMANHÃ, O COMANDO D4 ESCOLA 

1 

<) wrsufcnte Roas~ell DE AVIAÇÃO MILITAR - MODIFICAÇÃO NO SECRETARIADO GAOCHO 
A POSl<E UO }tl:-11,il"RO OS\'.\LDO 

\lt .\"11 .\ 

IUO, l:i f, \ UNl.\0) - Ü<'orreu, 
'hoje. no H ,Lmaratí, a pm, ,.,,.: do nO\'O 
mlnist.ro d;'-!'; RPlnc;õc.., Extcrio1·("s, sr. 
0&,·a1do \runh:t, que até ago1:a. vinha 
e,er~endo n.s fuul'Õc·, d"" C'mbai'4Hl')r 
do Rru,n t"hl \\'a:.hinr:ton. ca.rgo e1:1 

que tev"" oportunid,\dc rtr prestar os 
maio;; relM•a..nte-, 'i(.'l'\'i<'os ,l cau.,a na
t.·i~nal, N~larlonado ... rom o i:on'::rnc, cs
lJdunidem•t'. 

Compa.rel"C'ram 10 ~to além d"" ~. 
txcia.. d o f'mba.ixador Pimentel B1·au
dão, alias pcn,onalidadrs do mundo 
oticiat. ·fut1dô11a11os tfo Jtamara.ti e 
inumeros oulro ... ami~·o.., e admirado
rr~ do C'hanf'Pler o ... \·ahio :\rauha. 

mo. ].; - (.\ l':\/1.\0) - --- .U'A MOÇJ,O DE LOl, OR E 
Serão empossados, amanhã. ttnd 1 1 RECONHECl'llE:s/TO ,\O PltE-
cargos de ministro, do ;o;uprem~ lmporlanfe despacho dO ffli• SJDENTE (rn'l'l LIO \ \IW.\.- , 
T,;bunal !Hili1a,·. para que fô- • f y ld f 1 -
mm recentemente nomeados pe- nlS fO a emar a CaO re• RIO. 1~ - L\ l''.'11.\0) 
lo presidente Getúlio Vargas, os !ativo á estabilidade dos o Consêlho dP Cn~a e Peseu :i

sr:-i. João Pnc.-heco de Oliveira e provou u'a 1noçâo de lou, or e 
Joaquim Pedro Salgado Filho. Cargos, RaS emprêsaS par• rec~nheeimento ao prec-i~_e':''" 
e>.-ministro do T,·ahalho. titulares, depois de f0 anos Getuho Vargas, yela 11a1riot1<·•1 

atitude de ~. excia. a~sinanclo o 
EW DISPO'\'llilLID_\ DF YA' - de SerViÇO presfadOS em decreto- lei que reorgani,a os 

RIOS EX-.Tl'IZF,:,, ELF:JTO- qualquer tempo serviços de pesca . pr,•stundo, 
R.\I~ dCsse modo, o:-- nrni!-l relevante ~ 

HIO J.i - L\ lTNI.\O) - UM IMPORTANTE TRAB.\LHO 
Dl~Cl' RSOl' o DIB\IX.\HO!l PI- O pres idente Getúlio \-a rgas as- DE DIVULGAÇÃO ClF:NTIFl-

\lF.;\rTF.J... BR.\,üt\O sinou um decreto na pasta da 

heneficios á~ indústrias t1es....,a 
natureza ns.sim <.'orno pr-rf~i1 n 
assistência e am1rnrn nos 1>e~en
dores. 

Pass-ando ao ~r. o ... \al<lo .\ranha a~ .Justica, p'lndo em disponihiHJa-
~:1~1~~!!,'~ !~~~~~t~:dt:\t~~~~~:i~n!;~: d~ ,·ários jui7.('s da exlin1a .Jus-
t-f'I Brandão pronundou Lrilhante im- tic:n Eleiloral. 
Proviso, e111 qnP lrn· oí'a-.Hio de e,al
(ar a personalirla<I<· rlo ,pu substitu
to. 

,\ OttAr \O 00 )Jl,'11~'1 RO O~\ .. \L
UO .\l:A:S.11.\ 

Tomando a 1,:iJa1,.·ra, o ..,.,-tmhai...,;:J
dor bra."Jltirn (·m \\'ashington pru
kJb~l<'lon imJ>rl.'•,sion;1nte dí!-tC'llr..,o, pron
t~t1i•ando-.,,• a trahaH,ar r,da tradi
cional politka. rlr p;.1dfif'a<.·ão Que 
at1np1·, foi um rararteris.tiC'o d:i diplo
JDatia br:i,ilf·lra. 

SER\' E.\IPOSSADO, .Ul.\-
~-HA, O .'/0\'() co:IL\\/0..\N
TE D_\ ESCOL.\ DE .\ \'1.\
(_ 'i.O JIILIT.\H 

IIIO. J.i - L\ l'NL\0) 
Ocorret·á . nu prox1ma quinla
feira , a pos,e do lenente-coronel 
Ivo BflrJ4e:,. , 110 comando tia Es
cola de Aviaçi,o l\lilitar. 

CA NA(')ONAL 

mo. l.i- (A llN IAO) 
Prosseguem, athamente, os tra
halhos da co mü~são encarregada 
de elaborar a Enciclopéd ia da 
Geología Brasileira, sob o con
trôle do ;\liuist~rio da A~ricul
tura. 

1 Essa importante obra cons1a-
1á de 12 volume~ e con ten't to
dos 08 es1udos e observações 
leitos no tocante á formacã,1 
geologic11 do nosso país. · 

U:\l .Jt:DIC1080 l>ESi' _.\( H fJ 
DO .\IINIS1'HO 00 TR.\ B.\ 
LHO 

IUO, 1.; - (A. N.) - Oe,p>i 
('hando um J>rOCt!s::,o t·m ,,ue a 
Companhia \nlarlka f',,uli,ta 
recorreu da de<.·i~ão do Con~t'
lh o Nacional ,to Trabalho. .1 

qual mante,e a reh,t~!rl'H<.:iu, d :, 
empregado Cario, lferda,le. or 
denada pela Junta rle Condlia -

1Conclúc nn 2: pn~ 1 

lfiGLA TERRA 
'.\,!ANTFESTAÇõES ANTI-NAZ1ST.\$ 

LONDRES. 14 IA UNIA01 - Aea
de de se verifi.l'.ílT novf..., manü,festac;ões 
concn1 o nazismo em ü·ent(' eia em 
:laixada da Alerr.nnha 

A policia, que te-m estado em cons
talltE: âti"lidacle, dissohcu r,1 man'ife~;
·antes 

'º 
ENSINO NA 

PARAíBA 
() ;,lruw sfJhtr' t•df!Nlçrin 

<' ,·,1.~ ino f/ll<' n Sr. /nir'r11rn
íor Frrl<'rn/ 1u1 Pftntíhn. ocn-
1,,t ,{,· (ffJ,~,,,,,,, /Jt·, · ,i,,l'rr,n 
f;/Jl'< s, 11,'r, t'IJI lnr/,1 ,, .~·mt rs
l1'11t11ro 11111 s,•ntidn /,lrn•,·o 
cr,mn c,,nn1i11t ri /'f'f1 l irinrfr, 
/•11,.•i/, i-11 ,. r1n l,1,fr, -lu 1·i-

1•1u·io Ji"sili11,, r1n1· fn: ,, 
11/lji.'/111/o lll{'SJ}lo 1frf'Jt)-1 

i• d,, rtnfrfr ,111t•. m,,,'.,,n 
11nid.ul1· d,, Fnl,t11c:rl0, r•m-
1wnbr,dr1 110 c·runtu,tr u rofJ
nri, lt-rn rr so /Pitln 11111iln.~ 
t/(,:,; seus prníifr111as inlrr
Hos d<' mfnllnistrrrrú.o com 
rif)su/nto <',l'Ílo. pnrr/tu'. adtJ
lu iu11r11·i,ui,•lnu•nlr nru s 11-

l11t d<·s ljlll' ('(J/1('('/'[ft (I /J (' f]l 

1111 co1n 11nidrtrf1• tllll crifel'in 
st'(!lll'o. fl'llll11d" p1•lr1s r-:ri
yrncit,.,. rfu l ·.,'.\'l(!r/t, modrrnn 
., : 1·spirilo de ,,,,,,t,u·â, .. '{ll(' 

dts/<'rt' futJ1tcs rnwnrulnrr.\ 
sobr,, rndus ,u,; 11/i11idmles 
ptihlicas 1· f,'l'iv<ul•t.,·. 1~· hn
;,, Pis l" ., uu or!1rt1ii::ru:iin f'

<:n •10111icr, r J~fl,r:,,·,•;r,'i •/l!f' 

f' llJII jlflJ'(lfl/f/ JI I 111, Cfll,'J(frn 

ri os l~\lmfos rfrficiturins r 
(lit 1rulos ,!,, dinidus 1•.rf<'r
n,,.,. ,, inl,·rn".~. 

() /rwu•nlu 'l!J!'Ú ·ulo cun1 
11s s1•roi(·ns mn/ori:.m/os, r1 

r1ssisfrnri11 do <'I hlilo, n dis
t1 ;hniçrio rir s1•nu•n f l'.,. sl'lr
cfr1J1•1frts. ,, forn1•cin11·ntn 
1/1· fl/Jl(/' (' //111[fl'IJI ftt/f 'IJ IU/r/u, 

ntniirm/,· 11111 1tl11.1/llf'l n wrfi. 
<'fl. o 1wndr, . ,t,, ru/uhus 11 
/1N'fos in/imos. 11 insf;tlfl(·fio 
,fr Cfl.111/){)S d: LÍl'lill//1S(/'f1-

l'Ún, ns r.r1u·rú·nri11.'\ rir· gr
nl'lic((, lutln isso rn,·y1,11 no-
1·11s hoti:onl,·.-: ,, 1•.rpres.~ã.n 
f'('f)/U1JJ~icr1 do Fst r,rlo . ,l 
/dlJ' dis:w s11rr1i11 11 polirnl 
tu1u, n <·r,,s,·1•11</o oritnuli
rn rf1, .,u" produçti,, r o rnn
q11islo r/11 1111•1·r·ud11s ,,.,·lra11-
!Jf'Írt1s 111tr11 o.-; s,•11.-.; 11rnr/,í .. 
los. U1clHsinl' us s1'fls /r11 . 
ios \·01"lll'i'lllo.;., cumn SC• 
,irun u rthrH'rt.ri. ,,s lr1r101jr(.,· 
de. , ~· flS rrtil'if/wh•.,· du l't'

"J'f/fll1i:11çrin lt:,·ttica dns .'U!l'

,,,Cri., ,/,• rtssisfrncí11 /ltÍhfi. 
crt rtfin!lit,1111 11 st'!flU'flll<,'f'I,, 
11·01t'rrir, drt snci('(/rtdl' pn~ 
ulihr,nfl. o sisfn1111 hnspilrt
{ffr. r, dislrihllicffn <ln /rr,b(l

lho, 11 ,1111/lfll'o o 111/anria 
dt s11olUlr1 .. 1'111/0 ,. ludo 
l'f·so/11idu c·11n1 ns r,•cr, rsns 
IIUl'J1HÚs t ' 1(/J"(tflr: <fr li}]} 

1n·u11rru11a 1wlfJ1fnntr dr nh
id1Pi1ltufr (' ,/,· H'r,s11 rwl'io-
11!1/ , , pro/icn 

t )>11 '· .Jot11ol do /)rusil" , 
rir 1 O rio cnrr1•n/1· 1 
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VIDA ESCOLAR 
LICJ,;U PARAJBANO 

Resultado dbs exames de 2.ª época 
procedido no Liceu Paraibano 

1 o. Série 

Antonio Carlos da Silveira Net.o, 
obteve em Matematica 70; Argentina 
Correia da Silva, em Geografia 55: 
Celso Cabral da Nobrega, em Portu
guês 30, em Francês 11. em Geografia 
35, em Matematica 25. em História 57, 
em Ciencins 4 L em Desenho 40. 

Claudio de Paiva Leite. em Portu
guês 29 ~m Francês 11, em Geogra
fJa 44, em Matematica 31, em Histó
ria 51. em Ciencias 35. em Desenho 65. 

Evaldo Espino1a Navarro, em Por
tuguês 25 

Estacio Rangel de Farias, em Mate
matica 57 

Einar Svendsen Junior. em Portu
guês 20. em Francês 17. em Geografia 
44, em Matematica 41, em História 
51. em Ciências 47. em Desenho 50. 

Glauco Hermano Monteiro Freire, 
em Português 25, em Francês 22, em 
Geografia 36. em Matematica 3, em 
Historia 53 em Ciências 32, em De
senho 45. 

Hernan de Luna Pedrosa, em Por
tuguês 33, em Francês 36, em Geo, 
grafia 48. ~m Matematica 28, em His
tória 40 , cm Ciências 43, em Dese
nJ10 50. 

Ijalme Leite Gomes, em Matema
tlca 30 
· Igar Falcone de 1\1:élo, em Portu

guês 45 
José do Rêgo Barros, em Portu

guês 35. em Matematlca 30. 

Hugo Camboim, em Francês 32. 
Hugo de Andrade Amorim, em His

tória 22 
Homéro Machado Sete. em Fran

cês 30. 
Heraldo Galvão Peixoto de Vascon

celos, em Francês 30, em História 20 
Isnar Rodrigues Laureano. cm Fran
cês 50. em História 25. 

Ivaldo Pinto de Lemos, cm Fran
cês 35. 

Jarnisson Ramos de Lima, em Por
tuguês 62. 

João Bezerra de Arruda, em Mate
matica 27 

JoacH Pereira, em Português 25, em 
Francês 32. 

Joáo Claudino da Silva. em Portu
guês 15 ,em História 46 

José de Medeiros Fernandes, em 
Francês 67. em História 37. 

José Afonso Gaioso de Sousa, em 
Português 30. em Francês 26, em In
glês 41. em Geografia 60, em Matema
tica 53. em Histótia 32, em Ciências 
35. em Desenho 40 

Lucila Correta Lima, em História 
27 

Maria Marta Espinola Guedes Pe
reira. em Português 30, em Francês 
29. em Inglês 37, em Geografia 76, 
em Matematlca 42. em História 28, 
em Desenl10 80, em Ciências 52. 

Nelson Teixeira de Carvalho, em 
Francês 55. 

Paulo José de Carvalho, em Fran
cês 35. 

Rui Toscano de Brito, em Francês 
47. 

Walter Bezerra Galvão, em His
tória 17. 

Zulima Fraiman. em Francês 45. 
Reinaldo de Mélo Celani, em Fro.n

cês 50. em Inglês O. 

José Ferreira Soares. em Portu
guês 30, em Francês 15, em Geografia 
42, em Matematica 44, em História 
41, em Ciências 29, em Desenho 3!> 

Jandui Moreira Leite, em Francês 3.ª Série: 
40. em História 65 

Jaques Rangel Torres, em Portu- Antonio Augusto de Araújo Sã. em 
guês 25. em Francês 4, em Geografia Francês 12 
47, em Matematica 10, em História 32, Bernadete Pimentel da Costa, em 
em Ciênicas 32, em Desenho 40. História Natural 40. 

João Franca Filho, em Português Doris da Cunha Guimarães, em 
45 Português 62, em Quimica 50. 

Jorge de Barros Barbosa, em Por- Dauro Rangel Torres ,em História 
tuguês 37, em Francês 10, em Geogra- Natural 40. 
fia 25, em Matematica 42, em Ciên- José Abdon Miranda, em Francês 
cias 52, em Desenho 70, em História 20. 
41 José Romero Rangel, em História 

José Alfrêdo da Nobrega, em Por. Natw·al 40. 
tuguês 47 Maria Luiza Gaioso da Costa e Sou-
57 José Alves da Costa, em Português t~af~

2 
Francês 40, em Historia Na-

Joaquim Estamslau de Medeiros So-1 Ro_berval Rodrigues de Carvalho em 
b1 inho, em Português 52 Historia Natural 40 

Messias Machado Silva, em Portu~ 
gues 34. em Frances 47, em Geogra- 4 ª Serie 
fla 49, em Matematica 24. em H1Stó-
na 24 em Ciências 37, em Desenho 45 Alano Gonçalves do Nasc1mentc,, 

Mireda Prado de Sousa, em Portu~ obteve em História Natural 50 
guês 37 Alfeugenio Ribeiro Lacet. em His· 

Marcilio Dias Maribondo Vinagre. tória Nat1:1ral 40. 
em Português 55 Archan;o de Holanda Cava.lcanti 

Newton Fernandes Costa, em Por- Junior, em Histôria Na.tw·al 45. 
tuguês 49, em Francês 37, em Geogra- Cl~domir Alcoforado Leite, em Por
fia 48. em Matematica 17, em História tugues 46, em Francês 47. em Inglês 
34. em Ciências 43, em Desenho 40. 45, em Lat.im 13, em Geografia 40, 

Odin Lopes de Araújo, em Mate- em ~~tema.tica 30, .em História. 46, 
matica 25. em F1s1ca 31. em Quunica 31, em His-

Pelbart Pereira da Silva, em Portu- tóira Natural 26, em Desenho 60. 
guês 23, em Francês 37, em Geogra- D.amasio Barbosa da Franca, em 
fia 32, em Matematica 22, em História Lat.un 52. 
57, em Ciências 43, em Desenho 40. El.mano Sinesio Ferreira da Silva, 

Pedro Honorato Pereira. em Por- em Latim 55, em Fisica 45. 
tuguês 29. em Francês 28, em Geogra- Gen~va.1 Macêdo Lins. em Latim o, 
fia 40, em Matematica 50, em His- em História Natural 45. 
tórta 37, em Desenho 45. em Ciências Ha_lamo Duarte da Cunha, em Por-
37 tugues 48, em Francês 35, em Inglês 

Robson Maul de Andrade. em Por- 48, em Latim 21, em Geografia 36, em 
tuguês 47. em Matematica 20. Matematlca 36, em História 50, em 

Severino Homéro de Andrade em Física 30, em-Quimtca 25, em História 
Marematica 85. ' Natw·al 28, em Desenho 60 

Urico Ribeiro Bezerra, em Portu- . Maria Amavel Souto Vilar, em La-
g_uês 25, em Francês 58, em Geogra- tnn. 50 .em Matematica O: 
fia 41. em Matemattca 42, em Histó- . Nieli Fernandes Cambo1m, em La-
ria 42. em Ciências 36, em Desenho tun 50, em História Natural 12. 
40 Paulo Pedrosa de Vasconcelos em 

Yves Lins Alves Medeiros. em Por- História Natural 50. ' 
tuguês '12. Raul Baia da Cunha, em Francês 

55. em Latim 57. 
2.a. Sérte· _ Raiff Sobreira Ramalho, em Latim 

;:,7, em História Natw·al 55. 
Antonio Fernandes 

em História 15 
Cunha, obteve . ~lysses de Carvalho Neto, em His-

toria Natural 47, 
Antonio Alves Beze1-ra Sobrinho. em 

Português 31, cm Francês 38. em In
glês 29. em Geografia 47. em Matema-

\'."alter Sodré da Mota França. em 
Quimlca 30, em História Natural 35. 

tica 7. em História 37, Ciências 41 5.ª Série. 
em Desenho 60. ' Calmon Viana. obteve em História. 

tót~ª~'~ Alves da Nobrega, em His- N';i~~;';;~t"Joaquun Ferreira da Silva 
Amauri Cortes ,em Francês 47. em História Natural 60. ' 

o NOVO e H A N e EL E R 
BRASIL EI RO NOTICIAS DO EXTERIOR 

<Conclusão da 1 •1 pg ) 

ê ditada por convcnkndas, ma~ é 
uma exprcsti'io J11ata do o;;rntiJnf'nto, 
tendo um caraü•,· a.b!';o luta.mentc cs
pontanro". 

RcferintlcH!lt' depois, ao prcstí&"lo 
que dr.strula o nnme dn HOSâO país. 
no estrang~iro. dis!'e o C'O::\llrPlf'r Os
valdo Aranha: - "Ri•pn-srntando 0 
Brasil nos Estado~ Unhlo~ pude bem 
a "·aliar o pre:,tír,io da nos,;a. polítiC'a 
110 tt:'rrcno dns <'Ompctiçõcs ínlcrn::i
clonais. •· 

Adian te, ocnpa.ndo-~e da. importt1 n
cia da <'ooncr<u:ão rio:-. govêrnos l.'ulfl 
os povos de S<'US paíS<"'-, afJrmou -;. 
exC'in.. que o bem estar de uma na('ão 
reside na perfeita idcntifi<·a<'á.o do 
!Ovêrno com a. indoJr do povu e islo 
e o que acontece, atuaJmenle. no Bra
sil. 

Declarou, então, 1·efC'rindo-sC' ;:10 
presidente Gdúlio \'argas:: "O C'mi
nen te f'hcfo ~:1 Nai:-ão fC'm dado pro
vas evidcntrs t!e sua coC'n!ncia com a 
nos..~'l. tl'adi<"ão. Aqui, serei apl"uas um 
i.:ecrctário ,le Estado, um rt·J>rC'sen
tanie da autorMadc e rf"s,,011-.abilida
de <lo presidente Getulio Vargas." 

Falando, clcpois, da clC'dica('ft.o do 
embaixacfor Pimentel Rran<láo, reco
nh<>ceu, no rc-pu~rntaut~ brac:.ilf:•iro 

1 

j1!nto. _ ao Govêri:-ao .ianc1ue, especial de
d1ca<'ao e pa.triohsrno no'i SCJTi('os 
presta.tlo.s aos destinos (lo Brasil e 
disse: "V. excia. e cu continuaremo..-: 
a ~ra.balhaJ· pt'la paz. tC':tfii·mando, 
:iss1m, a tradi<'ão brar;ilC'ira ". 

Eru seguida, dirigiu-se o etraclor aos 
funciouát·ios .do Itamarntí. ,leclarando 
desejar, apenas, colabo:-a(;'áo e patrio
tismo para o trabalho, ~alientando: 
·• A nossa faré-fa. será cada dia mais 
delicada, pois o momento internacio
nal a..o;;sim o ex-jge. 

A desord"m univl'rsal. - continuõ'u 
- não póde atravE"ssar nossas fron
teiras nem contaminar no.,so povo." 

Terminando, o ministro Osvaldo A
ranha proferiu exvres~i,•as pala,·ras 
fle confia.nc:a ~ estímulo no~ destinos 
da nicionalidadc, dc-f'larando que o 
Brasil "vivt'rá em paz, pC"la paz e 
par~ a paz". 

Rui<losa .~alva dr palmas abafou as 
última-s paJa,•ra.., elo novo titular do 
Itamartí, que foi muito cumprimen
tado J>ela brilhante oração, que aca
bava de pronunciar. 

NOTAS POMCIAIS 
PERTURBAl>ORF.S DO SOSSEGO 

PúBLICO 

HUNGRIA 
FAVORAVEL A APROXIMAÇAO 

ITALO-HUNGARO-POLONE.SA 

BUDAPEST. 14 •A UNIAOI -
Discursando perante o pnrlnmento o 
sr. Ec.louard Tybor. li der da oposl
cão, declarou que os 11Jt.imos aconte
cimentos dn. Europa Central torna
ram caducos os acórdo iLalo-ausLro
hungaros 

O orador concluiu pedindo que fos 
sem reforçadns as relações com a Ita
lia e a Polonia 

FRANÇA 
A ORGANIZAÇAO DO NOVO GA

BINETJ,; FRANCES 

PARIS. 14 CA UNIAOI O no• 
gabinéte francés denommou-se Mi
nisterio da União Nncional, mesmo 
com a presença de elementos comu
nistas. tendo o sr Leon Blun assu
mjdo a pasta das Finanças e o :;" 
Paul Boncourt a dos Estrangeiros. 

R E G I 
FlZfütAM AS()S ANTE-ONTEM: 

Sr. Antonio il!endes Ribeiro 
Transcorreu, ante-ontem, o Aniversá
rio natalicio do sr. Antonio Mendes 
Riheiro. conceituado capitalista e 
proprletario nesta cidade 

Pela da ta o digno na taliciante, que 
frúe numerosas rclacões de amizadP 
em nos::;a sociedad1 ~oi muito felici
tado. 

FIZERA¼ ,\NOS ONTEM : 

Prefeito Efigenio Bcrbosa. - Am
versanou, ontem, o dr Efigênio Bar
bosa, cligno prefeito de AJagôa do 
Monteiro. onde vem realizando uma 
proveitosa administração á frenLe dos 
destinos daquéla edilidade 

S . .s., que se encontra nesta capi
tal. tratando de assuntos de interes
se de sua administração. junto ao in
terventor Argemiro de Figucirêdo. foi 
muito cumprimentado pelas pessôas 
de suas relações de amizade. 

FAZEM ANOS HOJE: 

O menino Airton, filho do sr Luiz 

Pela madrugada de ontem. varias ~~!~i~o ~~brf;~ºdo. contador-chefe do 
familias residentes em certo trecho do 
bairro de Jaguaribe foram desperta- ESPON~.'\lS; 
das com as arruaças de um grupo de 
desordeiros que saíram a ba.ter nat. Est~o noivos, nesLn cidade, desde 
portas ameaçando aindf\ as pessõas do dia 13, a .senhorita Terezinh:1 
que reclamavam contra semelhante Massa. Espinéli, filha do sr Luiz Es · 
con?uta. . . pmeh, tcsome1J o d::i. Reccbedona de 

Cientes do que ocon:1a, os mvesti- Rendas e de sua esposa, sra. Nau 
gadores da 2,ª delegacia Manuel AI- Massa Espinéli, e o sr. Heliomar Tei
ves e Manuel Gom~s oonsseguiram I xeira de. Oliveira., funcionai.·io das 
prender os desordeiros, levando-os Obras Contra as Sécas e filho do sr 
par.a o xadrez. Ftancisco Teixeira dt" vii,~ira 

Os referidos individues se chamam· . 0s jovens comprometido.; foi ·H're-
José .Edgard ~a Costa, Antonio Sobral, bido fel.citações das pessôas antigas 
Otav10 Cordeiro. vulgo "Gurú", He- e parentes. 
leno de tal e José Merencio. 1 -~"7::--:----------

0 MOMENTO NACIONAL ESPANCOU BARBAR,(MENTE UM 
ALEIJADO <Conclu."ião du 1 " pag.l 

ção e Julgamento de .S. Paulo. 
'isto ter o me:;mo, mais de 10 
anos de serviço, o minü;tro \ nl
demar }i'alcão confirn1ou a ded 

A orlenlação cto novo m1nlstCr1o e 
baseada numa eslreila colabor.i.çllo 
com a Inglaterra no sentido ele aboli! 
qualquer vJolnção da á.tual sllllaçü,; 
da Europa. 

ftUSSIA 
O PROCESSO DE DEPUJ"\AÇAO Pü 

LITICA NOS SO'lIETS 

MOSCOU, 14 CA UNIAOI Ter-
minou o julgamento dos 21 acusado·_. 
de conspiração contra o rcg:ime, sen .. 
do 18 condenados á. morte. Rakowsk" 
foi condenado a 21 anos de prisão' 
Plctnew a 25 e Bcs:.onow a. 16 ' 

ITALIA 
O PRINCIPE DO PIEMONTE E O 

NOVO INSPETOR DA INFANTI\
RIA ITALIANA 

ROMA. 14 (A UNlAOI Acab• úe 
ser nomeado inspétor ela intantaria 
italiana o principe do Piemonte 

s T o 
- Acabam de contratar casamento. 

em Mamangunpe, a senhorita Nair 
de Lourdes Toscano. filha do ~r. Ma
noel Toscfl.no de Brito, já falecido. e 
o sr. Frede1;co Ernesto Fahrenhollz. 
auxiliar da gerencia. da Companhia 
de Tecidos Rio Tint.o 

- Com a senhorita Candida Cor
deiro de Brito, sobrinha do nosso con 
frade do Comercio da Paraiba, sr. A
polorfio de Brito, contratou casamen-

~e~ci~~t~[~~~i! ~~~~~~º dn Silva, co-

VIAJANTES: 

Df. Plinio Espinola; - Pas::-:::i~eiro 
ele um avião de carreira até Recife. 
retornou, ante-ontem, a esta capH.nl, 
o dr. Plinio Espinola, médico da Saú
cte Pública deste Estado, que ha cer
ca de um ano se encontrava. na mc
trop~le do · país,~ comissionado pelo 
Governo. fazendo um curso de espe
cialização para aquêle departamento 
est;:i.dual. 

S. s. veiu até João Pessõa em visi
ta ao seu venerando genHor. sr Ro
dolfo Espinola, que se encontra en
fermo. internado no Hospital do 
Pronto Socõrro 

Encontra-se nesta cidade o sr. fi·ln
n~el Cavalcanti de Farias . 2.º Labelió.o 
publico em Cabaceiras 

Ontem, á tarde, s. s. esteve cm vi
sita â redação dC:$ta folha, onclc se 
demorou em amistosa. palestnl 

- Vindos de Plcui, acham-se em 
João Pessóa, a trato de negocios do 
seu particular interêsse. os srs. Vi
cente Ferreira de Macédo e Severino 
Galdino_ ela Luz, comerciantes naqué
la localidade. 

- Viaja, hoje, a bordo do paquêl e 
"Almirante Jac 0 euai" com destino 
ao Rio de Janeiro, onde vai fix:.1r 1 
sidencia, o M'. H.amnJno Carlos tln S1l
v3:-.. que se faz acompanhar de sua ra-
1111ha 

Procedente de Pedra Lavradn, cn
contr~-se ne!.:_ta capital, o sr João 
Cordeiro de Sou:;a, comerciante ali, 
que se fez acompanhar de sua Iilhn. 
senhorita Alic!tc Cordciró 

VISITANTE: 

No legar Varzea Cercada. no vale 
do Gramame, ocorreu 11a poucos dias 
um fato revoltante: reside ali o al
mocreve Daniol Claudino do Silva. 
infeliz aleijado cujo mal lhe impossi
bilita de se locomover por si. Ha 3 
dias passados Daniel trocou um seu 
cavalo por outro do lndlv<..luo Arce
Uno de tal, que no dia seguinte veiu 
destrocar os animais alegando não 
estar satisfeito com o negocio. Daniel 
não quiz entrar na nova transação e 
por isto foi estupidamente agredido 
dor Arcelino que lhe vibrou varias 
cacetadas quebrando-lhe um braço e 
produzindo-lhe escoriações generali
zadas pelo corpo. 

::-ião do Consêlho, a qual mante- Visitou-nos. oulem, o sr ncnlclu 
'e a juri:;pru<lência <.Je ctuc O B~zerra de Mélo, comercinntr r pro
tempo dtl- sen,.ic;·o compu~ado pa- b1;:;1~~~ em Go.lanLc, de Ca.mpiIHl 

1:a a est .. abilidade elo cargo deve 
ser aquele prestado i\s emJ)rê- i\GRADECI,\IEN'l"OS. 

O caso foi levado ao conhecimento 
do sub-delegado Jocal, sr. José Cra
vo. que apresentou a vitima ao dr 
delegad~ do 2.0 distrito desta capital, 
que abrm inquerito a respeito 

ACIDENTE NO TRABALHO 

sas em qualquer tempo, embora Em atencioso cartão, o sr. Morvan 

teuha havido interrupção, ca~o g!~ : ~~~ue~i~êj~·. ai~-.~~~~e:/1ii~s~ 
e;rn que serão .somados os diver- rrg1st.o sobre a sua visita. a esta ca
sos periodos de serYiÇo. pital. oferecendo-nos, almh, os t~l,J 

, Assi~, todo operário que pos- IJH'stimos naquêle Fs•ad1 
sua mais de 10 anos de serviços MISSA: 
prestados a qualquer estabele~ci- Foi rezada, ontem. á; í ho•:1• 1,..1 

mento, tem garantida a sua es- igreja da Misericorclia, missa de '1 ° 
lal,ilidade no cargo que e~erce dia por alma do saudoso conterranco, 
~~c~~10 _que _êsses 10. anos cl~ ser~ !' ,;~t~âa:it~!ªs1.~~n1a~1J~lbuque1que, 

Dilermano Mêlo do Na..,;cimenlo em 
60

F. ernando Barbosa. em Matematica O delegado do 2.º distrito desta ca-
Portugués 45, em Hlstórla 25. ' pítal remeteu ao dr. Juiz de Direito 

1ços "ª_º tenham bido cont1nua-

1

. Celebrou o áto o mon~cnhor Fran-
dos. cisco de Assis. 

O ~O\ O SE(1lETA'l{f0 D\ PLANTÃO Df PHARMACIÃS E~o Guimarães Coélho, em Por- He:mes Martins da Silva. \m Por- da l.ª vara o inquerito referente ao 
tugues 28. em Francês 17. em Inglê., t.~gues 53. em Latim 77, em Geogra- acidente no trabalho na pessõa do 
49, em Geografia 29. em Matematica I f~a 95, em Matemat.lca 34. em Hlstó- operario Horaclo P~dro Soares fato 
43 em Histó · 10 cr · no 61 em Fi i 47 oconido na •· compn.nhio Pren~·a,-, .. ·,1 

AGIUCITLTUH,\ DO HIO DURANTE o Mti!!r< DE 
GRANDE DO SUL 1.,-. 

c·n; J?esenho {~~ · em encias 
50

' 1 e~ HÍStôria J:tura1' tf1 e~ui~~~:nt
30 de Algodão", desta cidade. ~ º 

Ercckson Soares Barbosa. em Portu• 180 POHTO ,\LEWtE, 1$ ( \ 
gués 27 em História 22. José Maria de011ve1ra Pessôa em MENOR OFENDll>A UNlAO) - O inl~ncntor Cor-

Ernani do Régo Barros, em Histó- História Natural 55 ' ,iei ro de F~lria aceitou o pedido 
ria 15 / Foi apresentada queixa á deJegr,cla de demis~ão do sr. Yiriato Du-

Edivaldo. <?~valcanti de Albuquer- Re~_llwu·se onl~ ã noite. uma do 2.0 distrito desta capital contra Ira, ~ecretario da .\gricultura do 
qu~~~!n :!e~;f{.~ª J; Na.scimento i~~u1b!1~1e~ª1 c~:1:r~l~a~âo Pela óA,·ademia ~~~~~1:i kªlOi~~ª:~:~d~n c~~~ªa~: Rio Grande do Hui. nomeando 
P~rtuguês 35, em Francés 37, eni ;-:_ l ~arecend~t 

0
grnn~~ ª~imc~~ le"·le~l~; Lor do atent21do ~o puclor da mcnm p:aa ê-~se c:ar,g·o o sr. 1\1,iuricio 

gles. 37, em Geografia 44, em Mate- ricou deliberado. rntre outros assun- Marta Azevêdo cto Nascimento Cardoso. que deh.a. U!-,::;im. a Se 
~atica 35. em História 24. em Ciên- ws. Adotar-se o me~mo horarlo cio 1'"'oi aberto o il1quento competente cretaría do Interior. 

u~ll~Ío er:;e D!~~~~e~~ue Pessóa em !~~~ig· ?o~,adt~à~~d;: 
3

~s1~~:1e~I~~-,~~~ 1 r=========================ss 
H15tórla 37 ' de ensino 

Geraldo de Oliveira Lima, em Fran- --------- - - ---

c~:;~1â~ 6~~:~1!~ cm Português 33, 1 FESTA DE s. JOSE' NA 
::

1

~f.:"ª:í'!i"";\~\i°.':'c.!i~~\~~ ~~. eer::, ~~: 1· PRAIA DO POÇO 
:

1
t;,a 

50
23. {·m Ciênclru, 35, em Dest- tcj~i,{al.CI~~~~lí?J'~~10~a 0P~n;a g~ :f~º /;~·é~ 

HumbPrlú da Costa. Gadelha em I q.ue se comcmorn n 10 do corrcnt.e 
Português 45 ' Por 1nid~t1va da <·oml/i;r;ão rc5ipectl-

HJ~6~;:r~7 Netuno de Carvallio, em ~e"\t:i~ u:
nd

gr~~~:~:Adioird~~~10aqus~ 
HerrtJano' Zenaide Filho, em Por- ounl constam várias diversões popula~ 

t.uguês 37. em Francês 50. . re~s cerJmonia..s rdiglo:,us terão ,
0 Hu.mbnto da Silveira Nobrea:a, em J ~ar na capf>la de N. s. de Naza~é~ 

Hl.Stórla 37 __ •cndo ollclante o mon. f'cdro Ar..!;,o 

.\ D Y O G.,\ D O 

DUART E LIMA 
Avisa ao.~ seus clicnlcs c,;unigos <J lll' rPas.~uu1i11 u 
exercício de sua profo;são e púde ser proc urado 
cm sua an liga rcsidencia no município ele Serraria, 
~ . 

=====::========d 

Minerva 

Londres 

MARÇO 

1-J 1 21- .:Jl 

2-J~-22 

S. Thcrczinlia :}-J :3-2:l 

S. Antonio 4-U-21 

Teixeira 5-lfí-2G 

Confiança G-JG--2G 

Véras 7-17-27 

Brasil 8-18-28 

Povo "9-H}-2!) 

Central 10-20-30 
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ALFA-BETA-GAMA 
.l!Al/./0 DAL.VA A U S T R I A o ANIVERSARilrbOifERVENTOR 

DR S,t.l\· JUAN . Tendo a sua d'. 
ta O advogado Guilherme da S1lve1-

,c: eu sua esquerda o e119enhe1ro Da
,tl 1 de .4rau10 o ilustre dr. Alberto 
~~en Jua1; p~ssfou, a tarde de ontem. 

LlGEIHOS 
Rlf:OS 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO APONTAMENTOS Hlloo\T(). 
E GEOGRÃFICOS 

ela~ prutc1pa1s ruas e ai1enzdas de 
~oáo Pessua .4.dmirou a nova vavi- Contirn,"l no.· ·" 1111hlicar hoJc mai - ~<·bastião R1twiro, .Jc1-..f' ni1,. 1ro 
mentaçáo da cidade. Adn11rou o bom Dl1R\'AL Uf'. ,\LIH "QlTlt(ll E ª·" segumt{·s 11w1. H{t'11• <1" f<'licu.\ I .Ju!-.e C'..1.nwin1 
ósto com q_ue /01 s_ubstttmda a arca- cócs. rec, bid:l ~ p1•lo r iuti·1 "C'ntn:-- Piancó. 12 Ew n,1gC'rn so hnH' 

;: t.,a:.~tªº cl'1":ª ªd;iq~:: .~":::: de~;:º: ;~b·t; d:u:0:.;~;~ri~. 1::;: ~~~~;~ ·; !~\:~·~~::/~~.~, ~~·,~~".~ª~ :~Hfi::i~~t:r":~}i;.l~~l~lll~:~;~ :?!~~~~~f;i~:.:º ::.::,:~':~~'<;rirP~':: 
~() de lonQe e que 1 

- uma Republica Democra.tica, na qual riha d 6 \ 1 t J · · 1 t~·a
1
,:t ;~tzo l~~ei;i/:~:~:::-o.d~a~~f1~: exercia o Poder Executivo O presiden- A Au~trla é bastnnt(' r• ~ ,,os hb ª.ior~ Pl•s.c.;~o'. 

1
~ª" {llp~·r:g~~l~, ,~ ,otn'- di;~1~~~~~~~ ~I~fvt>~;

1;:J101~mre1;:~t~b1~1!r~t~ 
l Pabr nobre d~ meu chapco, ~umpr1 - te respectivo: 0 Legislativo por um reino~ ela naturc;..a, havendo, ali. im- felíc1clactes. Sauclncõf':; 1·ran tí<.:C'n <"Õel-- aninrsál'io natalido v (·xc1i t:,
;;ªriil(·;,do-o .. E' qu.ucho, por nasc1me 11 - Parlamento. constltuido de l70 mem- portantes minas de t->tTo. ourn pr.H , Fcrreirn. dt• Oli\t>iLt. Sub-inspetor d. 1enclQ. votoi para qu,• a,;c• rep .. wh1la 
t e é para,bano, por clinidade. '? dr: b1·os e 1·ormado por duas casas· - .l mercurio. chumbo. carvão c!e 1wd1 l Guarda Civ1ca nc,r muitos nnos. para maior ghrla 
:iberlo sa 11 Jllan. Por isso, t~ll•ez,. e Cnbedêlo, 2 F'Plicitt1.<.;õ1.:s p,tS!..l· no ~a Est ido t' JU'•ta .'1tti~facfl.l1 t!Tl,i 

0 educudo caral1te1r J rte.\e,,, ·,lll1'~ Bundestag e o Bundesratlt e. afin:'ll, cobre. marmores, enxotre. '.t1'1:v .. \S gem anivPi-.'8.rlo vo. se 1c1a. com voto'i i:::os. Sauclaçôt!'" 1'1·, Cirilo sa - Pn·-

~;/, indicar a sua.. emprêsa de trac:fü... o Judiciaria. pelos tribuna 1.:.. d~ ,rns- falto, crom10. artlosrn. sal~l·nt:J. ,. e muitas prósJ>t"~ndadl'i ('ulumim f<'ito 

1 ~ e ·o C:'l ía::.:•ridu u,11 1;i1~1J e •,t, 1· liça. além de pedra hume, e diH 'o.: f<Jll- PompiHo ' 1 Prmc~sa. 15 T,·nho praze; te·' 

'\11 ,:oro cnntrato para a e7:p!o.r~:;ão OS HUNGAROS tes de aguas minerais, o que quer di- da~:b:~f\~~;-s!;io 1"('~~~1~~,o~i~ {:~!i!. ~:::~·hc~~nii:; \v~~:·r~l'i!~:d:~~t'e1.~e .. .e~~ 
d·~ :t.1n.:icos publft:oll .J.· 1•le,:H.:1r.nrt.e zer, extraordmori(t conquista taml:é•n Campina Grande, 9 Ff>hcltamos al pata g1andeza no:-:s:i qunida P a-
' uma cidade d~ nossa categoria, n.mt- econômica, para a Alem.-t1111 •iut •rnn;,,Curso natalício YOS~t:ncia )lar- 1ba Saurlacô s atenc10sas. Lima 
r.o San Juan, e uma cou,a muito ;:st- Como a Austria-Hungría constituiu muito está a carec". de tudo Htl 11"1 qur-. .\lnwida C'ia. Lld , P;u·hl·Co 
~ a Nâo dut:idamos da ~ova mente,'- até o final da tragédia de 1914.-1918. Campina Gr.rnrle 9 Ahraros ,. \ 
v 1•, '.f'· tenha ,,u, :~ '!" 1,u,a 1t•r,to um vasto imperto. é natural que diga- le ~i:n:;t;uea ~~n~~~u;i:~:t;~/

1
c~:::;~~:- ~~1;1J~~~':1t'c;1,~o~. do sincrro amigo. V I D A 

(ird~~~ d!~~;si~:~:rr:~.t ;i,~fco:ie;~~- mos, antes. alguma cousa sobre a pro- conta mais de d01s milhões de almas. Campina Gnmde 9 Em l101 lf' 1 R A D I o F o N I e A 
~::~~~~·'a.t·s:i~~~gng~'ll~~ n~;'?~:~,so~ªE ce~~!~ ~~~:~:g~i~osséculo pez. foi o e tirn roluu,.da ci •iuugeri <,l ~,!:. rin ri-1;;;r~:~7. F~;ett~;ll p;~~~;·;;;l ;~;!i~;;i~~~ P R. I·-l RADIO TABAJARA DA 
"''""' bayaqe11, de civtli:açao rno:tc-1 Europa terrivelmente ameaçada por pcéltco Danub10 vossencia associando-me Justas ho- \ PARAIBA 

,w~ou reoaroauvo. dr. San J11an'! sou invasores temivcis: - os l1ungaros ou 
11

~~
11

~ ~ 1~:tt:. ~:~;\,~:r\:.:;~/>1
~

1
::~·;~ :~n~g;:~~a~~e s~~~s!~o!:~vo Caf1~~:.:·~\- H:Oll ~rogmnia para O ,,tn,. 

um prot:rnciano !tem /aro d.iptomatico, magiares. Esse povo, de raça urálo- do o· PrC'sJdcntr , om gr:nacoe, !'i.l'IN·inn"'~i" ela p ~ 
rlte10 de ran,:o, olJso!rto, uelhO- etJp,- altaica, escolheu o vale do Danubio pa- burgo, W~ener Net15t3ctt, Kl_~1~ ·nt:n 5 1 CampÍlw. G~·ancte, 9 Minha fe- I-4 tL~c-utor J AcÚ1'10 .._ ' 
11.a/re. urt1rm-preta?. Ou !terei um s1111- ra a sua penetração devastadora, cau- Polen. V1lach, Baden. StCI<'", ~c;)ll' ;. licitaçõPs. __ João Lope.., HUlfl •• A P n. I-4 li fon11 
1;le Jornalista apai.ronado pelo pro- sando, na Alemanha. na Alta Itaha Wagran .. Braunau. Krems, Bn•<·nz, to Campina Grnnde, 9 Par ,b,,ns da- 8111te.,c ""' .. E1crn.1 11 ·c-w e 10 _ lo ' 
;:~~

6:ó d:n:u:u1~f:r~7:~~: ;/~:ii~:r~z= e na França incalculaveis pre.i~i- das com inteies~ante !J'lc; ,,,1,, ,. ;\t,t·i- ~~ar~~
1
c:\·e1~~~:i, \,i~~~;-ia )laria du <· 6:·:!f ~~nt~·:

11
~~'~111'.J~J~ii~~

1 
l' h~:/~:: .1 

oa, que v. s pode mteres.;ar-se numa zos. Assim, em vários anos de conb- dades d1stmtas na:, letras artes e n Campina Graucle 9 Rego:;ijaclo df' f':icft1m•J111h~ 
úande e nova empresa, que venha ei·- nuadas lutas, os hungaros dominavam ruc,as foliz ratahcio \'Ossf'ncia dileto filhfl JQ_30 M:.1 I< l ''fü:rll.i .• , 

fi~?ira;~nJ~?,7;1C:c~ett:;i;~~ ;:~;i~l~~adc:t~ a~ planícies do Thelss e a Panonia. A in<lu·,t:·ia austríaca é algo P' ''" \;: .- ~fc';\?~n:~-a:~·?io sincnos parabens. mt~~g Bo~1~~~; •e /tr~:. PJ.!";11:, JUl-

'\r-

mator interesse para o rapido e racio- trazendo, cm grande sobresalto, toda sista. destacando-se na mmPração. ma C?ampina Gr~nd<.· 14 ~linha fe~ ze~~·~(; Nrl_1t~;~ ·'u~\P~~= 11 
;~zrdc:s~~~l~~~~~~ad:e e ur:I!za~~g~t:1 p~~ a Europa Ocídental. Diante ésse esta- nuf~t~ra e p.astonl. Ig~almente. a .su·1 !Jc~taco~s. pass;lgem. seu ausp1c1oso 21 Ofl . '1u-,:1c,• b1as1Jc ln e J'" llP 
raberas·ci,atos e por grans-Jrnas. gen- do de cousas, a Alemanha resolveu dar ! airicu.tura e bem cutdada M''1do os aniversano. Sallctac;ors. Dr .. \ gra. Bc7 -n-i t· (ií'm ::,nnto. 
, .. forte, impet,w."a. bisonha. intel1gen- combate aos invasores, mflingindo- . produtos mais cultivado:-. o m1lho.'cen· Mo~e1ro. 12 QuC'aa ' excia ac:e1- 21 1 J •. Tornai < f <·1a .. 

li.!Sl11la e ciument~ • lhes duas decisivas derrotas em Mer- te10, cevada, aveia. batata:,;, lumo. COI· !~:rta~:.g~eros 1;!!~:b\1:1t~~~<.;agem data \l~~;u :\nn~;i:;;~r 18~~~~): l~ c1~1<·!r ~~ 
seburgo, 1 ano de 9341 e em Augsbur- za. canhamo. beterraba. etc etc Areia. 12 Queira ac~llar smc:eros \lmeicta 

LICEU ,lfAL,AGRIDA DIZ pe.ssoa go, <ano de 955 ,, 0 que vciu obriga-los Quant-0 ao comercio P um tanto mo- pa~abe11s transcur~o ann,~.r~ftno _n~- 21,.50 :\LHC'\. b·, ,... !>• ln ()f"l 1,, 

a ficar. definitivamente, instalados nas \'imentado exportando imporrn.ntt.., tahc10. vos:,;~nc1a .Jo ... e \ i(·1ra n1mz , ,1·a cic· ,",.-l.\.111 "ºb a c1in~ç.-.o rlP OJN 'u ,11tcressada nue o Liceu Paralbano po
dlíl ter o no1i1c de Liceu Malagnda. em 
humc11agem â mcnu>ria do jesuíta pa
dre Gabri!.'l Malagrida, que Psteve na-

planicies onde hoje ainda se acham sorna.s dos produtos já citados e im- ad~:~~~~~;~rt7~ Me~ec.:~~~d~\>r,sas fPli- ic::!tg1~13 Fr:'~r~r11 ,11 ,\lado 
portando, sobretudo, petroleo, algodão, c_it:lCÕPs muilo sinccrns motivo nata- :.?~. w 1-:nqnanto a r,i, rivlr ,11 

1:urle antigo coléqio dos Padre::i da OS HABSBURGOS 

~;~:r.~:~~:ga:i1,11;~~?e s~;~ ~~~r~~a~~ J P ela históna dessa tradicional Ca::ia 
t que1ma~o. em 1761. por influencia I D'Au.stria. verifica-se que o pedaço de 
110 marques de Pombal Os amigos de 

os~a,:; trodiçôe.-: têm 01 ~m assunto de terra hoje militarmente ocupado pela 
10 r.~pecmlldade. que pode ser debatt - Alemanha. não é mais que um prolon-

<lo, a 111: do rritcno J11slonco, em. qual- gamento dl:~e país, no sangue, na 
'lu• or1..rt11n'.dflde~ • tradição e no idioma 

J E' justamente no apogêu do regi-
U,\f PADRE E UM BEIJO - Em men feudatario, na Alemanha, que a 

:,{l~; %0~1 ~~ºvift~~1i.,~ ';,1!'·;,:,.~e;~~e,~:~ J Austri~, co.mo outros ter_ritórlos que 
beijou um iacerdote, em plena boche- ! lhe pe1 tencinm._ tornam-~e mdep~nden
(lla. Trata-se <lo deputado cearen$e tcs de sua tutela diréta. aproveitando 
Jaime de Va!.CO~icelos e do c:1:cele1~te o pcriodo anarquico do momento 

~
1
~~~~~;"~~

1
celc~~;

11
1,;;;;.e~~~o.b~im~~~ E um Papa, Grrgorio X, toma a 

r u:n nome querido e respPilc.do e.m frente da situa<;>ão polilica e lógo pa
todo o terntorio do Ceara. Porque os trocina a eleição de Rodolfo, conde 
cearenses adoram, 10 verbo cabe benu. àe Habsburgo. coraJoso e habll cava~ 
~eg:;,1;~~ 1~01

{
1
~=:;1~:,'I~à~~~to bonito, leira. porém ·•que não pertencia ao 

t.tua11do o padre venan(·10 e!iteve, a I chamado alto feuda11!:>mo". sendo os 
idllma ve:, ,,a Cidade Maravilhosa, I seus pequeno~ domínios espalhados pe-

arroz. cafe. etc. hc10 vos.sencia Atrnc1osa.<:. ~audaçõe.!>'. me·· 
Conta. atualmnne perto df> 15 mil 22 2.:> ·· P n. I 4 111 onirn 

qullometros de estradas de !erro, e . SUCURSAL DO "JORNAL 1"1':i'~0noti'1'),".. "" , ,J.ocutor, ,, 1 0 
ceientes estrada.s de rodagem a rave.,- DO COMERCIO" ""' ur 
sam o pais e o no Danub10 favorece, 
-.mensamente. as su:,s comumc:açõe• 
com as naçõe~ que de atnnessa. Dês
se modo, entra a Alemanha na posse 
dP um pequeno pedaco de tPna, que 
não é esteril, nem pobre. representan
do. na verdade, uma aquisicão do 
maior valor econõmico e uma reserva 
magnifica de homens e de cousas 

\'1?m o,, fl .sun 11 dirt· w da i;u( ur-
5::\I do conceituado órgão rtc·ifense 
Jornal cio ('o'llnC'io. 1w~1a <·idade o 
jor!1ahstd G G~mb:irra Filho 

ESTADOS UNIDOS 
EM VISITA AO PAIS O CANUIOAT' l 

AO GOVERNO DA COLOMB,.I 

A propos1to. rec('bPmo:,; uma nrrular \4/ASHINGTON l4 A UNIAO• 
àaquéle µrr .ado conlra.dt', que lez Che~ou a e ta r1rladc prncede1_ne rl,• 

ictentiC'a comun1caçi10 ao presid<:nte , ~~:~id~~~k.à ~Jr~~Jdf'i~·~\~
1ªJ~º Rr~~g1\~.-~ 

1 da A P I 1 da. Colon,:JJa 

O GENERAL FRANCO MARCHA 
CONTRA A CATALUNHA :;~~P~:r~o~~nª/:º'~~~si~~t t~';l:c,º,qduee s:l~ 1~ A~s~c~a, Suab1a. e Suis.~a. Deu. en

/osse alvoroçado ele éra tão simple.,, I tao, 1mc10, o princ1pe Rodolfo. á Casa 
loo hurnllde, tão quirro, tão tac11urno à'Au,tna, ocorrendo isso ai pelo ano A CONQUISTA DE CASPE PELOS INSURRETOS CAUSA PÃNICQ EM BARCELONA -1

~ ,~::~;:
0

:
1:fª~~~11f:m·~u;e P:!:õªât~t:. J de_ 127~ _o então "'Ducado da A~stria_" 

·~os, os V''T.ambucano, 0 cercaram de 101 POI ele dado• governar ao seu ft- TARRAGONA f O 1, ONTEM, BOMBARDEADA QUATRO VESES PELA AVIAÇÃO 
ta1 prrst1gio. º apontaram tarito com lho Alberto. •ano de i2a21 . dai se cte- FRANQUISTA SENDO ATINGIDO UM NAVIO ING·L·S SURTO NAQUELE PORTO 
' acuo. que tod.o mundo c,p1c11am os I senvolvendo o grande ,mpeno central I IC. • 

~~',:~ .;,.~o cou~ do santo vel
htnh0

, que se chamou, mais tarde, ·'Austria- OS REBELDES ,1ARCHA')-f COS~ tid ,, n;\C'iotiah.,ta i•m <lirt'(ão ''° \li·- l na l "º""' tit11id :-t l"m ~ ·:indt· partf' ,:, 
E o v~~Jr/ J'c~~~~~loacaba de lr·Sc! 1 Hungria··, até a Conflagração Mun- TRA A CA'fALliNH.\ dilrrranPo. 0 ponto OllP mais ofrn·l'Ja in~IP ... ,·, P norlt•-amnu·,tno .. 

'.I1?v:1~riJ~,i:~?fli~~~~fü 1 :;t~0
:~~::;m~~~;:.-v:i::~t:c~;~~~: r;t:~~:;t:*.iss;:füi;;~i1!~·;:.:~ ~N:]~;~, ;f,:ffi:~'!ii.1~~;~~?~~i;f ~ \O I nr l'lt!SO o (;J ~IR li 

:r11os. 1::sse caaa~er ~eria leve. como Ia um prmc1pe alemão e. amda hoJ e. ~
1
i~a.de ~epa.l'ar Valcnria da Catalt1- nada f)('los in..,urrl'to.... (l{ Lrro n1 LI , \"',"Q 

,~ba:~s de 1wt .41110 do Senhor, 'f1orque j os costumes sào os mesmos e a índole. \ Oíºl 1' \(' '\O l)E 080 , 
trio ao e ·o, facilmente ao impulso do p D . . - ~ \J , . .\" \, ( \. 1;; 1 \ 1 · ,1 \0 ) - ,., 

/brenatural daquCle amoT. _ que /01 . ovo, a mesma. _ a AUSlJ1a. mai:s I OS EFEITOS D.\ C..\'PTl R :\ D~ _ . . . aoloridad<"s n.1f'io1:,dbt.1.., mo..,11··;,un.,-., 
Jaa a ra-:ão da ex1stenc1a, da bon<ta- ta1de. com o a.ssas.s11:ato de Alberto CASPE r RO'.\"l f:l_H_ \ 1 n \:'\~·o.f.SP \"',"JtO- 'ó·1hrr nw1Jo h1LrigMb.., rorn f·,•r1a .. no-

ac, rla 1ruiqnzJ1canc1a mu,idana d.e urn d'Austria, e consequcncia.:;, originou-se LONDRES . 15 - 1,\ L'.'\JAO) - J L.\, 1:, 1 \ \ '.l..\'?1_.-D1antt- da .1>_1:e .. ,,l lií'i a.., dhuJ~a{l:ii ... no «·-. tr.i.n:::,í'in, , ... ,1-

!~hor;:io:e~~nii~cente de Paulo o amor a independenc1a d~ . Sulssa, que éra , ~al~~
1
~f~~le~~:;:~~o n:~:,:~~~~n1<'ent~t~~~r 1 ~·-~~;n;I~~ .. c1;~;;n<~·:.::~;n11:t 0

1

17t:~:~· 1;i_'/.~~ hn· A pri .. ãn do ~1·n,·ral Ou1•ipo cfr 
- - - um dos antigo~ terntonos feudais ale- JJcnhado em g-rande oh>m,i\'a c·ontr l QUC'C'f'ram·."" º" mf',nll)" df' dlnanut ,u !~:::1~0.~:::1.1do j._..n n;io p;Ls,.1 dr ..,im-

0 E 
m&.es a Catalunha t ponte <;1tmul :. ;;10 nod_i· clf':o:..t lot·.1 

XCESSO DE VfLOOIDA. ,\ cáptura d~ eidade d,· C,<Spc e /e Hdadr, ,oh,e n do )t,rtm. 
DE D[ l• ... URAFIA ATUAL DA AUSTRIA brande influencia. poi.., os na(·wnalí,- . .\proHitanclo-..,e ~h""º• 11

" in..,un·f'to .. 
AUTQMOVEIS NO t~~ r~táo d

1
e l'cº""tcl do

1
s \ahk~ mais :~ª:~;:~~tt~ í'·l~r~r~

1
.f"

1
~11 ::

10
~,, 11º\~1~::.:~~-': \..., \'f(Ylll \IH" :'\ \( 10, \l.l .... T \ :O, 

CENTRO DA CIDADE Sem entràrmo..., em outro:;. pormeno- ~;er;:::s e~:trica a ~~~n ,:ªrnt";: !·:::.~ nt'nhuma rf'..,i,tt'-,wi.l .\O ..:t'L 1n· r.r.1,c·n1Tf 

O carro placa 27 desenvol
Vfu ontem, á noite, na rua 
Duque de Caxias, cerca 

ics. dl'po1,.., dêssr ligeiri:,;simo bosquêjo gia ,, ,ario~ povoado~ da l'alalunl, :1. \ PROPo'°'IJ() no ncnu~ \Rlffffi 
hh,tonco. vamos dizer alguma cou~a lJO C't<l / \l>OR ·· ,1E:'\1>f:z ~t _ 
b'•l>re a i;cografia atual dR ex-Rcpu- Pf\. 'NlCO EM 8,\RCELON.\ 'ES" 

de 90 quilometros 

.t~~ ~;~n~~u~m~~sst.~~n~~\u~a~u~~~= 
:n. ln~ c-ontra a di.::,µlicenc1a e o pou
~~a:,_ht rc- ,e pela uda alheia dcmons~ 

OS, constan·emC'nte por certos 
~ or 1onals e amadores do volante, 

QUa estio sf mpre com os i,;cu.-

~~ peto d:c~~;i
1
~'; :id~~1

.º~o~~oc;~ 

blica Austríaca, que o chanceler A
dolph Hitler \'em de incorporar ao tcr
rilórlo da Alemanha , num dos mais 
audaciosos golpe!:> que a hl!:>lorta tem 
rer-lMado 

- Contando 85 000 quilometro~ qua
dro.dos. portanto. mais ou menos, a 
centestma parte do território do Bra 
s ll. a Auc:.tr1a trm cerca de i-ete mi
lhões de habitantes. hmttando-sc. :10 
Norte com a Tcheco-Slovaquin. a Oes
te com a Suissa a Léste, com a Hu,:.-

0 em em alguma pLSta de cor-
• 

1

~ dade momentos de verdctdrlro pa-
~ hrm verdade que para esses ., . - . nico 
r'ªtor . do regnlamPnlo do trafego a I Semelhante e desabrida carreira no 
,nsp,,·m la rlt' Vctculo tem agido cor:' centr<? da cidade não s.;e justifica de 
r rnaxtma P-n('fg 1a . mu, mesmo aS&1m, maneara alguma. tanto mais quanto 

Aabu'\O f'Ontinuam a se repelir tal att_tude significa !rlzRnte vlolaçho 
, inda 0111.em, ás 20 horas e l!l nu- das lf'JS do transito e um lamenta,.:rJ 
~Utos, o carro particular placa 2'7 dr ..... Ca'iO !)('10 ·o~êgo publico , 
rtdo de Tambtá, pas.-1ou pPla. rua. - O carro 27, ao transitar na.quela 

llqu <le Cax.las dr...senvolvenclo uma velocidade prlo Ponto de Cem Réis 
tloctdadc * cerca dP. 90 q1ulomc- ro~ rnult.a.do pelo inspetor de vcicuió 

causaifflo aois morador· e tran - ah estacionado• que consciente da suA 
.!:l f1aqurla artPrta central da ct- função. i;oube cumprir o dPver 

BAR(J,~1.01\ ,\, 15 - IA U'.\'L\.O) 
A notir-ia. da conquista d<' Caspe cau
sou grande pánko ne ... ta cidadr, qul' 
e~lá amcaça~a. de fi('ar .. em aha .. h·· 
cimento. 

NUl\lEROSO~ PIUSIO~F.IRO~ GO
\'ER:"ISTAS E~l C.\SPF. 

S,\L,1'1.\~C\, 15 - 1,\ l""AOI 
- ,\tingem a \"arfo.., milharc.., os pd · 
~ion<"iro"i governi~ta-,: feilo1, hojr. ,n 
<'idade dl' Ca~pc. qur .,e cntr<'gou ""m 
grande r<'sistf'm:ía. 

1 \R[L\(.jQ~.\ RO,tB\HJ>l ,\n\ 

T\IUL\GON \. li - 1\ 1 ~I ,o, 
- Esta cidadC" foi bombardrada , hoje. 
drn·o ,·ê:;.c .. JH'la a\'Íól\'âO nationalht.l . 

Duranlt um do "raids·· da an:,
~·âo in\urréla foi .itinkldo um nad,, 
mercante ingléi,;, morr("ndo dob ma· 
rinhclro'! , 

SF:Cf'ION,\H.I \ IWl>OVI 1 \lON
L\LBi\N -.\LC, I ·1z 

l'RONT[IR.\ Flt \NCO-ESPANIIO· 
L.\. J5 , .\ l'Nl O) - ·a aln,11 l"'·es-

U \RC..Tl.0~ .\. l.'i 1 \ 1 '.\°I.\.OJ -
"-" aulorid;tdc...: go,en1amt'11lai, d,-,. 
mrntiram. ofic-talmente. a, 11ot1('i.1.., ,h
\'Ulg.Jd:J..., !(,.gunrlo a, quai i lPri,1 ..,jrfo 
bo1nh.1rctf' 1rlu, f'rn ( ,t rfa,tf'na, n "'tTt 1-
,ador· n·puhl1<·an11 ".\kncll'..: ,un,..., 

BLLf"IHTI 'll" \. -~l'OIDIOt :,..F l.\l 
U.\~E 111: OJ'Elt \("()(, . ..; no.., 1 . 

!"-l RRf.TO:-. 

~.\H\(;,(}(.' \ , 1;; 1 \ l':'\'I 01 
Com a f""lrt'lrHl()s,1 , itorla do-. 11hu1 1 r• 
to-. rm Bt'lc-hitc, f"'-"-11 r-id.1dl• 11u1• 1lr 
inlrm ,.,111..,tlltua ;1 rh:t,·C" d.t ddi·-.:1 
lrg,1Ji,.ta <'m ,\1arào. tran,fonnou ... ,. 
f' lll b~t-.f· (11• 001•1,1n-,1·s d;t.., tropa" rio 
grn1·ral I"ram·u 

UL Ol J-; ~l. ("ff\ll't·,11 \ \ IH f-1 S .\ 
m: 111'1.CIIlrl 

S.\IL\GOC.' \ 1 U t \ t·,1 \01 - \.., 
., utoridlldf"~ naf'ionali.,La.., df'flar;1 n1 
í(Ut' Sl'J;'Ulldo rlt)t·lllnf'lllO,", ('lll'Olllrad11s 

nos arquho,;;; rr1mhlir·a110 .:1bo11du11,1• 
llo, em Cl'kh1te, e· "ª difadl" rr.1 ele 
ff'ndl(la pn,- UJll;t t,i i 1111,, inl t r11,1p11 

:,,.. \11\(;0( \ 1:; t \ l'"',"I \(li - .\o 
UI <lf' HrirhilP , ;l", tllJfl I" tio !(t'llf'I 1 
·rantfl oc·up:ll';tm , ~ hwJlid,1dr, 1lr 

L11!0.ula ,. ..;ampl'I" dd l io l.·, 1• ao 11111 

;~,~·(!,i'/.~.1::~;; ,;,~:d i1'.~ 1~;:1h,~ii·\~:;:~."' 0111 ra ~ 

1 ;\J(,l ~\\J.J:~1\1>0 Uf ~\t·n~ 
l ':l I :-.onn, ·no no r,-nr r 

\FO. ·so '\.IJI 

.... \L\\I \'"( \ . l l \ l ,1,0 1 - 1) 

,t;\fln ri r "l"'l 11rl1· <ltl p111H 1ne tu .,- r:1 ~ 

t •·11in .... 0111,nho ,111 •·:,; n·i \fon"o ,11t 
1tr:'l\UU•!'lf' l, ,l",l.tnh~ llf)'; .-,lti•UII", 
: li;\ <;. 

O 11ri11c iJu• ·'""" l-11g~·1110 ,,u,. t. íilhc1 
do 11n·H"ifl,... r nciin,11do r 1h prlnr·ff<ll 
\t.1ria cl i H.ni,'1.1 .iJi.,11111·~" ,,>1unta-
1io o hcf(1 1l.l turc:,1,;; 111•,111ali.,.l.1· 
f'"'ll 111húla"' <h· .. ,11- o i11i1 io cio 1·011 
rlilo, ,c>mpn 1lr111ou .. j1;1111lo r,tr.tOI'• 
din;Hi.'l <·orai!. t lll ,. t11111;1nJ11 11 • 1.- .,11-
,·a rm an·i"'·;icl .. 011,•1,1co s 'u-lu ,1o,;. O 
infa11tr .J,.._;;: F.u,:l'nrn 111·u11, t c1 1 , ... 1 
::o dr- .;,\jUd;t11',. d11 ,u-clrn-. rio ,. ,111.111 

,l.1.11t<• ,1o"c·.11do. " t i1 11tl11 110,., 110 
lfo•J1ir;t) d,1 ( 1 ti/ \'('I 111t"Jh,1 dr t (' 
(11dr fitm1.1 cl, 11nu p111 , ,noPJit 1111 -

pl:t , 
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f! '14. R T E o ~ 1 e 1 14. Li 
ADMINISTRAÇAD DO EX MO, SR, DR, ARGEMIRO O E FIGUEIRtDO 

ruterven to ria Federal 1. ~ .. " tól .- Ide,_n. Idem da quant,·a da impor.tancw de. 350~000, ~. xped1;,o 
· oe 120~0UO. para pagamento ao ar:J- pela sub-consignaçao "~spe:sas d1-

uór Fmih:tn'J V1rgolino Gueàes. de versas•·. ""iU favor da Estaçf,o Fi-.;C'q} 

EXPEDIENTE 00 INTERVENTOR ;,cardo f'Olll o empenho n 132. em!- cic A!azôa Nova 
DO DIA H · t1do em favo1· ela Estnç:'.io Fiscal de N " 458 - Idem. idem. n . 525, 11:'.\ 

Soleclarle . !:uportancia c1e 60íil~OOO, emitido em 
X." lfi:l - ldem, idem, e-ncaminhan·- 'fnvor do sr. <:;otéro Cavakf'l.111,i. a fh1 

do 0 emp1mho da importancrn de ck atender ,:1s dcsptsas com o Pos •· o 
Pt'tições· 

De Aldeno1,1 clt' Ahue1da Palito, 180~000 1Pterente ao pagamento cio Ide Fo111eci111enlo ele Combust1vel d ., 
professôra de 1 ' entra11c1a com exer- nc1rtentRdt ci:itpn1t1,110 Anton.Hi N,cn- Estado 
C'Jcio na cadehn noturna da vila df' c,.o N." ..j.j(J .l\.o <.;J duetor de V _acPo 
S 'José de Pu.Jnhas i:eque1endo no- N •1 4á3 Idem idem enc.necend::i P Ohtas Publlcas 1ecomendando scJn. 
venta 1 90> dias de llcencn para tro- o p3.gamento da unportancia ele empenhada pela ve1 ba Se1 v1ços de 
ramento d~ c.aude com os vencunen J0<)~10() clP ronto11rncude COl'h o eJ!.- 1-:-1vunNltação ela capital, dc.s2proprt? 
tos integrais de aró1do com a let et.J j penho n 1::13 que u Duetona de Fo- çóes ÃP terras e pred1os etc " a 
".1i2;or Concedo 110\enta 1901 drn .. , 11lPtlto ex:t1:uu em u1vo1 da Mê~n ctc qnat t11 de 700$000 p.1ia rompra ,10 
a .vi~bt e.lo laudo medico. na i:"órma d ,•. J }\e~1das el!"I cidade de Patos terreno pertencente ao bel. Jo,;;P 

Je1D1· Ivfaria Augu::;La Pire~ Brag.1 ! f::~\:n~;>~ ?1. lff~~1. e~;~~ict1~e1:~e1~~~'0?. t~~~~~~~nu R~rnf.lho. no povoado de 
r,rofessóra ~ft-tiva . do Grupo. EscoJaf I cln Més<t de . Rendas de Bananeiras. ~-º 4:59 - Idem. ~ue,11. r 0 comendal\ ·· 
" Prof. B,,tista LeHe·· da r1dade _ue , na unportancia ele í41S500 ac providencias sobre a Oi't;d11izacà0 
Sou..c:;a . reql1.e1e11d? nove,.,t·a t901 d. rn ~ 

1
' · N." 45!1 .- .Iclem. idem. n . 136, na Ide dois projétos para predios escol.a-

de hcença. de acordo com o art. l f-6 J' •1port ;:nc1., 1" 75J:-::OL0. ,n;.J nag ;t- res. ctevencto os mesmos serem traC'a
d:.1 Constituição Feeleral . DPfencto uento .10 ,l gronomq Tenrn,toclc.& Mo- àos na base ele sete e dez contos de 

De Cesarma _de Oll\ eira . Sam o_.. ,:ai~. pnr ".(~n 1<,·os pre~Lado.!. pelo 1;.1e~- réis 
pro1essora efetiva da cadeira rud1- mo cl11r,111t.t> o mês ele fev<'refro ulti-
men~·u mista de Bõa. Vi.sta. do mu- r,10 PHt,~I E l 'l'UJ1A .VIUNICIPAL Uf. 
11.:icip10 de Sant.n Rita. requerendo :x. 11 li)li lctem idem . remetendo. CA!\<JP INA GRANDE 

trinte. t f30~ dia~ te licf'fó\ p~·a tra e1~:ç~gp!:1.
0

~~~~s oiii~)~i~~~. ~
1
\1;flti~~:n~i DECRETO N , 1 12, OE 9 DE MAR· 

rn;:nEcurn~í s;~~~icio de ~~~-1
1
sa~ - te!l- providencias H respolo do as.c; unt0 rJ,J (' - ÇO 'f?E 19

~8 - . 
do (·oncluido o 2 " ano Com.ercial ll1"~mo . f' • "~'.t ª B~bU_oteca M ~1mc1paJ 
pelo regimen federal. soliritancto per• .\." 4.57 Ao &t' Secretario d !:i Fa- ·~b ~ 0 

e
1

e?-
1
to de 20.000S~OO 

missão pura cursar como ouvinte 0 ~enclA. envi.,ncto O empe1;t10 11 J1B, 0 li~~;1.t~ns~Ja,~a~ e manutcnç_ao. 
3. 0 ano elo mesmo rurso no Colegin _____ U• .ripal de Camprna 

~~es~ar 
5
exa1,~!s ~~ve;,,,~~-,g~~~~;: ; TESOURO DO ESTADO DA PARAI#BA 

Historia Natural do 2 º ano no µr e 
!>ente ano letivo Dt·fcricto. â vi~
ta das intonna.ções 

De Elza dil Mót:.1 Delgado . tendo 
concluido o 2 " ano Comei cial peh.> 
regímen IPderal. solicitando permt,
são µarn cursar coJJ10 ouvinte o 3. º 
ano do mesmo curso no Colegio de 
~. S. das Ne\.es, obrigando-se a pres
tar exames de Fisica, Quimica e His 
toria Natmal do 2 ." ono no presen 
te .1110 letivo . Deferido, em face 
das informnçõe:-: 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 15 

Peticôes 

De Raimundo F::i..u::.tmo da Gosta 
fl,-soldado da Policia \'lilitar elo K ,
t:ido. solicitnndo cancelamento d:.-l 
nota dE> expulsão . - Seja canceJacia 

De José Sal via no {las Mercês, 2 . º 
tenente d·1 Secção de Bomlleffos. lle 
Polida MiJit'lr do &Lado. requerei -
do a,,erbamento em seus assenta
mentos de 5 anos e 20 difl.s que sE:1-
VlU na Guardn Civica do Est:\Clo , -
Ao senhor ('omanciant.e d:1 Polic~.t 
Jvlilitar para mandar ~ verbar 

D"'rretos : 

O Intervent01· Federal no Estado 
da Paraíba resolve exonerar o sr 
Antonio Ferreira ele Almeida do car
go de fiscal do serviço ele classlfic::i.
ção do algodão. em Mo.manguape . 
que vinha exerrendo cm comissão 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE 

DO DIA 15 

PetiC'Õf:'s 

DO SECRETARIO 

De Justmit' no E:;corél comerciant.:> 
em Bananeiras, requerendo refórnrn. 
de coléta O requerente devia t.er 
recorrido da (lecisão da M. de Ren
das de Bananeiras. de acôrdo com a 
lei. A reclo.mação a esta Secreta.ri 
não é meio idoneo para o caso. mo
t.ivo po1 que deixo ele tomar conhe
cimento ela ' mesma . 

~~ia"n~~e':\~l I~~t~i~ltctcio~~;i~~~'. ~~= 
amclo cancelamento do imposto. ,:l!" 
industria e profi'Ssão. - Requeira a 
repartição local. que é competentP 
paro conhecer do ca.-..;o, desde que P 

l'ecl~maçã<, sejn feita no prazo legal 

Secretaria da Agricultura, 
Comercio, Viação e O. 
Publicas 

O ,r .5(•cret.J.rio ela Agriculwra 
Comercio. Viação e Obra~ Públicas 
f xpprjlu os ~P!.;llintt'~ olicios 

N." 4.45 Ao sr Setretario da Ffl-
~Pncla. rpru~a·ndo o tmpenho n 12'7 
na 1mport:1ncia dl· 5368000. emHid11 

;~']P/::i: ~~ ~~;:~~ie1~~c~/o de\Je~~~~~ 
que pre~tou ,ervi<:;o\ 110 Inspi>tona A 
tricolo dun111te o 111es clf' fevt>n-1.-0 
ultimo 

N.0 11íi T<l~m itit-111 1ciem. 1! 

lJ8. Pm Llvor ctn E!-.taçãu Fbcal ~'1 
SPrrario., na impo1 Lancia ele :!301),)01J. 
p:1r1. J):1.!.13ffif'l1t0 :10 ('HJ)~t.11 Vfr~~llC 
C 1mha 

N." -Ui Jclf·m 1l1, .. 11 1d1·m n 
129, na mporti-111ciu dtt l :530:>000 ,,_ 
;niti~lo E"m favor da E'-t:,cào Fiscal ~· · 
São .João do Ci.lr1n 

~.º -l-th ldem. 1cll.m. n l~O 11.. 

1mportancia dt' 2:;jiO .300. PmttiLio ,:••1 
favor cta RH1·1.Jf'dürla OI· Rt>nda.- ,::1 
cidacJf> <fr Campma Qrnndt• pa:·il n 
p.1gam<'nt<, cio~ fun1..·1mwrto:-:. e.lo P'). -
10 ctP D1d1lb111<·ao dn n1f'n<·io\1l'l<l3 r1. 
.-1::tdf· 

.\/," ljU !(•l'lll idP1Jl. 1·J11,.·at·t:("f'L· 

<lo 'J µav.c:tnv:11Ul Ja 1JJ1J.><•:·tonc1a (u· 
'1)0~000 corrt ,pondt'nl< ao.~ ven1.·1mf'n
to:i do tn~pet01 agrkola Paulo A e: ... 
dinnd:i. Ht:>llnep1..-., c".nitormr· em1 

nho 11 131 em f:wor da Mrosa de 
Rflndas d,,. P1C't1i 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tcsou. 
' raria Geral, no dia 15 do corrente mês 

RECEITA 
Ral ll o ; ~llLl:'l'ÍOI 

José Eezf't ra Rei:,; Caucáo de h1;, 
João Bat.ista de M.~cêdo - Caução 

de tu2. . . 
Manuel Tar5ino d~1 Fonséca ~ Cau-

ção c1t- !nz 
:r:duardo Cunl1a & C.b.. ~ Regn,tro 
de SC'll (·0 1Hl't.to . '. . . .. . 

Rep de Ae:u::i s e Esgôto/i - Renda 
elo dta 14 do corrente . . . . 

Preteit<' dt· ?ombal - Imposto r,~ 
inr.:lu~l rir e protis.:ão 

PJ'e,·Pit1J dt · Pomb;t! Quota desri-
n:id~ á mslrucão . . . 

R PC<'brc1oria cl~ Re1:das da capital -
Rt-ncl:1 do ::h P. 14 do corrente 

RPp _ dos Serviços Elétricos da Pa-
ro 1b:• Renda do da 14 do cor -
rent.C' 

Div~r~0- tuncion:i.rio:,; - G~1~ d.o :- ~ 
hono n 23 

P1n<'o do Es tado - Crmt.a de mov·,. 
mento 

DESPÉSA 

>177 - Caixa. E~colar .. Dr Camilo ·J·~ 
Holanda·· - Snb\enção . . . . _ 

1014 - - Dr . Aluisio Raposo - Ven-
cimentos . . . . . . . . 

102~ Dr. Clftudino Rnmos Filho --
Paga.mer:to . . .. . .. . 

lú21 - Maia & Cia - conta 
&05 - Imprensa Oficial t ,José Fau~~ 

tino C Albuquerque1 - Adianta~ 
rn.cnto 

1023 Olindino de Macêcio - Cm;-
ta 

1004 - Prefeitura de Pombal - · Adi~ 
antamento . 

1031 - Pi efeitura ele Pombal - Adi
Hntamento 

i015 - Secundino Toscano de BriÍo 
- Conta . 

1016 - Sccunclino TÓscano d~ 8ri1o 
- Conta 

1018 Vespasiano fl~rei~·a de" 11i-
rancla Conta 

101~ - Bertino do Carmo Lin,R. -
Ajuda de custo . . 

1033 - D1 aJime Li·m~ -· Pag~-
me11to 

1024 - Barbara S A - Conta 
1026 L Pinto de Abreu - Conla 
1027 L Pinto de Abreu ..., Contn 
1028 L Pinto de Abreu - Conta 
102P - L. Pmto df:; Abreu - CGnta 
1030 - L Pinto ae Abreu - Contf 
IOJ9 M d ,a Sil'veira & Cia. - Res 

lltlli<'ão ele e auç~o . . 
1007 - Diretoria Gt>ral de Saúc!~ 

Pf1blic·a Folha de pagamente . 
102F, Qi retoria de Viação e Obra,.. 

Public1." Folh.t dP pa1rnn.e:i.1to 
9!H Abiirns Mencle:s dl" Carvalt':.o 

- Folh, de· pagamento . . . . 
lU~R APn·do Whatley Dias - Re:-·-

llltlicão c1t: caução 
lU:J'i - - Altredo Whatlt:y Drn..s Re~-

titt1i<'.i.o cll· caução . 
l 1J3!'i Alfredo Whatley Dias 

Rl·!-.ti1 uição de caução 
ltJ34 Alfrt>do WhatleY Dias Res-

t1t111C'ií.o de cnução · 
Jl)ad A.ltredo Whatley Oin:<; Rcs-

tit111c-:\o (le cauçílo 
iU4ü .\lt1PdO Wh::i.nt, Dias -

Ctmll• 
lll38 . biwi~cladt' Motore:-. Deutz Lt·-

!{11mH· Restttmção dr- cauc.i.o . 
lfi.14 i\·1"...tria Corre·i~ Lima Atu-

itu·l do µhclto 011de flmC'iO,lt~ a 2 -' 
DPlt>' ,H.:w de Policü1 

Jl,.H Ronrna.lrto Rohm 
dr 1·11!.tlJ 

! 114:' Oi,·PrMi"' lun,·iouario:s - A-
txmo n 2J 

J(J.t.J :'\JoJ1t.t'piu elo Estado · De~-
('Onto:<; (l(J .tbOJIO n 23 

Soldo qu ... i>a~sn par..-1. o dlo. 16 

30,000 

30~000 

30$000 

13~000 

8 :684i,500 

7 :856,30(! 

13 ·000.000 

:3 :300>000 

6:053,,700 

20 :F29. 000 

300~0DG 

800~000 

~00$000 
736,000 

46 :0005000 

1 ·20osooo 

~0:000,000 

15 :000~000 

2:301~500 

143,600 

699SOOO 

233$000 

214.,300 
3:e59S700 

676~600 
1 ·J84S700 

702~600 
:,1osooo 

3 :950!-000 

Goo,ooo 

999sooo 

:JQ7t!>700 

l 300SOOO 

300,000 

3: 160SOOO 

l :500SOOO 

6 ,soo,ooo 

2 :soy~ooo 

300SOOC 

240.000 

20 :632~000 

3 :863$200 

; l , 

326 :339S700 

399 :882$4<JC 

., 

1 oO: 500$90L 

249:29!S50ú 

1'f":-.()Hr,11·ü1 n,•r,11 do 
l'O 111• H1.1,i.: 

3l'9: 882s40tJ 
Te~o11rc <10 Estndo cta ParaiPn em 15 de mar-

t.1·n1•"1clo ~ilvei.-a.. 
Te.11;011reiro GPral 

Juh~rlita Agra fia ?\iohrega. 
Escriturá.ria 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

BALANCÊ'l'E DA RECEITA E DESPf.:SA DO DIA 
15 DE MARÇO DE 1938 

RECEITA 
Saldo do dia 14 
Receit:"t do din 15 

26 · 150,800 
9:534070( 

DESPtSA 
Fago a Severino Vmagre. resl11,uiçào 
Adeantamento ao D .A. H. Municl 

ô95,400 

pal. part clespêsa, d pronto 'Ja @:i · 
mente . . . . . 

1,o portPiro desta Prefeitura. iclem 
idem 

Pago a George Cunha, conta 
Idem á Guarda Mttnicipal, percenta-

gem de impostos arrrca.Jad.,.s 

Saldo pnra o dia 16 . 
Em documentos de vo.Jor 
Dinheiro cm C:li\'.a 

571..:500 

100.000 
416. 000 

34,70C 

lÔOsOOO 
~3 :767'·1lOC 

1 ·017>600 

31 .0u7':9r,n 

31 -~07~9ro 

19
r

8
e~ot:rnrln da Pref Pittll'ri Mnnicipn.J ele João Pessôa, em 15 de março de 

Gentil Fcrna.n<les, 
T,..::;oureiro-inlerino . 

Grande , us3.ndo elas ,unbuições pró
prias. do seu cargo. e 

considerando que o J)Oeter público 
C1eve provei rneio.s de cultura ger:..i 
do povo; 

consideranc,o que a r:ídade de Cat1 l

pína Grande se ressente da falta dt: 
lJibliotéca pública; 

considerando que pelo espil'ito do 
1,ovo regime constitucional. a cultn-
1 o. à.o !JO\ o brasile)J o 'ieve preocnpru 
r mente dos àirigent.es, antes de qual
quer Odtro empreeudirnento 1naterir.l 

DECRETA · 

A1t . l. n - F1.ca cr~acl1:t , p -:!lo !)rr' 
sente clecret.o a Bi\Jliotéca MuniC'1-
pal, que "erá franqueada ao público. 

Art- . 2. 0 - E' aberto o cree(ito rlc 
vinte contos de réi.:i: 1.20:000SOOO i , na
: a. occorrer ás despêsas de sua ins
talaç-fio e monutencão 

Art. 3 . - A administração con.c;. 
ta.l'á d.os seguirites funcionari0 :..: : dt 
1etor. b1blio1,eco.rio e continuo, per
t.cbcncto. respectivamente, os venci
iT entm: mt'ns:, is de 3'lf'IS000 L ,O:,.JüO P 

150!-iOOO 
Art. 4. . 0 

- A Bibliotéca terá um 
~-ebuhmento interno, apt·ovddo peiu 
cnete do Go, êrno Municipal 

Art. 5. 0 
- Revogam-se ::i.s dispofi 

ções em C'"Onrrario. 
Prefeitura Municpal ele G~mr\~ ·a 

Grande em 9 de marÇ<, de l!)'.l8 

Bento Figueirêdo. prefeito. 
1\-1". de Almtichl lsarri'-!r, .c:;e-,:1·Pta!'i.) 

PTIEl'EITUP.A ~lUNlCIPAL OE 
POl\lBAL 

DECRETO N. 0 1. DE 14 DE NO
VEMBRO DE 1937 

Ab1·e- varios (•reditos no valo,. 
total de 13:SOOSOOO para faze 
rem face as despêsas das ,·er
bas orçamenia.Yias do art. 2.0 , 

ns. l, 3, 7. 10, 11, 12 e 16, da 
lei <Jrçamentaria n." 10, de 2<l 
de n·ovembro de 1936. 

Francisco de Sá Cavnlcanti. prefei
to do municipo de Pombal. usandJ 
das atnbu1çõPs que por lei lhe s:c'io 
confericlas. e 

Considerando que não constando 
no orçamento verba para transportP 
do prefeito e auxilares da Prcfeitur~. 
quando a serviço da Prefeitura. bem 
como para autoridades policiais em 
diligencias. dentro do municipio. e 
outros serviços de utilidade publica 
não previstos, fôram essas despésa"> 
efetuada~ pela Yerba ··eventuais··. 
constantes do n. n 16, do art. 2 da lei 
orçamentaria n. 0 10. de 26 de dezrr
bro de l~J6. já por si ex1gua; 

Consiclcranclo que existem sobras de 
verbas orçamentarias não aplicadaP 
LOta!mente bem como outras sobra~ 
ve1ificadas pelo excesso do ::irrecacln-

J doci~~f~er!n~eoce~~e ºtJ~dp~~e ao pre-
feito nbrir os rreditos necessarios. 

DECRETA: 

Art. 1 . '1 
- Fica aberto o credito 

de 3 :OOU~OOO para fazer face ás des
pêsas previstas na verba n 1 da ll}f 
orçamr~ntnria vigente 

$ 1. r, - Fica aberto um credito de 
6008000 para fazer face ás despêsas 
da verba n." 3 da lei orçamentaria 
citada 

~ 2. 0 - Fica aberto um credito dP 
2 :OOOF-iOJO para fazer face ãs despé
~as previstas na verba n. 0 7 ela lei 
crçamentaria, na parte referente n 
.::.rborisacão. 

: 3. 0 
- Fica aberto um credito ele 

200~000 para fazer face ás despêsas 
da verba n.n 10 da lei c·ita<.la 

/:: 4. 0 
- Fica aberto um credito d~ 

300~000 para fa7.,er face ás despf'sns 
da verba n. ª 11 da lei on;amentari::i. 
vigente. 

§ 5. 0 - Fico.. aberto um credito de 
'iOOSOOO para fazer face ás despesas 
cln verba n n 12 da citacti lei orça~ 
mentaria 

§ 6. 0 
- Fica aberLo um credito dP 

7 '.000$000 para fazer face ás despesas 

da verbn n 16 da citada lei orça
mentaria.. 

Art. 2. 0 
- Revogam-se as dispo,;; . 

ções em contrario 

Prefeitura Municipal de Pomba! 
em 14c cie novembro de 1937 

Fi-anei<:;('o de Sá Cavalc:rnti, pre
feito 

Antonio .f-0sé de Sousa, secretario 

COl\lA'.'IDO DA POLTCl \ ~nT, IT\l: 
no ES'.f ,\DO DA J'AR \IH\ no 
NOl:TE 

Quartel em João 
março de J 938 . 

Pessóa . l 5 el e· 

Serviço para o dia 16 tquartn-fci
rn.1 . 

Dia â Policia Militnr. 2 ° t:.ene1i tn 
Gonzaga. 

Ronda ·6. Guarnição. sub-tenente 
Oséas Tenório 

Adjunto ao oficial de dia . 3. n sar
gento Deoclecio. 

Dia á Estação de Radio 3 n so.r
gento Manuel Bernardo 

Guarda do Quartel. 3 ° :,;:, rgento 
João Gonralves. 

Guarda da Cadeia. 2 n sargento 
Guilhermino. 

Elétricista de dia. soldado Jo .. ~ 
Mariano 

Dia ao telefone. soldado Severino 
Rodrigues . 

O 1. 0 B. I . dará as guardas do 
Quartel, Oadeía Pública, refor<:OS f' 
patrulhas . , 

R·)lettm numero \10 
Apn•c:enf.at:iíes - ProcE>dcnte d" 

Campir1a Qrandc, 3.presentaram•se. 
cntem. a &erviço da delegacia de pc, 
licia, o sol.cacto do 2.º B. I. n . 761. 
E.uclicles Marques cie Sou.sa, que Ucn 
considerado em transito e por tal mo· 
tivo, adido ao 1. 0 B. I. 

l-Ioje, a serviço, o cabo de esqua
dra da me::,ill:.1 unidade, Manuel Ro
berto de Lima, que já regressou 

Comando de Cia. - O sr. 1. 0 te
nente João .<\lves de Fo.rlas, em radl'.1 
cie ontem, . comunicou haver assumi
do o comando da 3.ª Cia., receben
do-o do sr. 2. 0 tenente Renova.to 
Gonçalves· da Silva Junior 100 bol 
<lo 2. 0 B. I . de 10-3-9381. 

Destino ,tf' ,;,argcnto - Declara-61..' 
oo 1 ° B I I. que o 3. 0 sargento des
sa unidade, Arnô Alcantara de Oli
\.eira. dest.:'\eodo em Pilar, deíxa ctr 
servir adido 3.0 2 ° B. I'., em vii-tude 
de se encontrar na zona de destº a1· 

sua umdade 
J)P soldado - Seguiu hoJe, a reunll'· 

::;e á séde da sua no\·a unidade. o sol
dado do 2,'l, B. I n. 114.1, Alvaro 
Gomes Feneira que, em ronse(]uen
da, deixa de servir adido ao EtC. 

Dispensa dt' serviço - Concêdo a 
solc!actos mu.sicos de 2.º classe, d.i 
Cla. Extra. Severino Batista do Na:·
timentc e tambor-corneteiro n. 11(3 
c"ia S. B . Antonio de Lira Chaver., 
10 e 4 dia5 de dispensa de servi\O, 
resp.?ctlvamerte, oi,.. qL';\is 1:em per
missão pata ir a vila de Alagô11. No
va e ao povoado de S. José de Pilnr 

Exrln'>io - Seja excluido do estR.
cio efetlvo dn Policia Militar e do 1 r, 

B I.. conforme pedi+..1, o rabo Cc 
esq 1i 437. Francisco Bn.tistn Perci · 
i-a 

Exclu.sáo por deserrão - Seja. e.\ 
duicto do estado efetivo ela Policrn 
Milirnr E' clri. Cia. Extranumerari"·· 
JiOr crime de, deserção, o soldado mu
sico de 1." classe, n. 53, Luiz cnndi 
ào. \"i~to ter completado o tempo df' 
cspcra mnrcrv:lo err, IE"i. p1.rn cnnstl-
1.uir o rf"terido crime 

tAs.) Delmir'o Pen~·íra cl<- Andradt, 
cr>l. rmt. garal 

Confere com o original - GuílbH
me ratcone, SC'C geral. rc>sJ) pf'-1

:') 

l1b-coma11do 

l:SSPETOR1.\ GEIUL DO TP.1\r}> 
GO PúBLl<'O r,: D.\ Gl'AllD \ 
('IYJL 

' Em JAf\Q df('ssón. 15 de março dr 
13

i~rvlco para o tlln IG 1q11.to-fe,\ 
'ª) 

Uniforme 2.,, 1raou11 
Permanenk á 1 a s T.. nmanurnee 

M!l.nuel Gomes. 
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VIDA JUDICIARIA RIBLii~~i:E~i~LISTO 
TRIBUNAL DE APEL ACAO DOES- Purlico; apelados JQ~é do, Santo:, 1 E!~1 l3 l:' l9 Li!' f..._\ClC•t'o ulLiuiu, r~a- CALÇADOS TADO f Prazeres Coêlho. S~verino Ferreira de ilzou-se, em WashingLon, a primeira 

Arau.io. João Pf'!'.!':OA dC' Albuquerque Conferencia promovida peln ··Jnter-
jfi.º ses.~ão or~~n:~i~g3~;n lO ,,de Mar- e go~~~-G

1
~\~\~~ passon 05 autos á re- American Bibliografira.l nnd Librarv 

Presidente - SouLo Ma10r _ 
secretario - Euripedes Tavares 

.Proa. Geral - Renato Li"-\) 

visão do des. José Floscolo ~t;:_s<~.tª~~o~~;ig~:. qual e presidente o 
Agravo de petição n.º 8, procedeu- Indicada pelo dr. L. S. Rowe, dire-

-1111.~, • ••·w··,11&"'~·~ ·• ~ - .... , .• ..,.,, 

COMPARECERAM OS 'OESEM-

te do Supr· ·mo Tribunal Federal. Re tor ger.'.ll ctn União Pamunericana, :1 
corrente e:t-o/ficio o Juiz Feder&l; Bib1iot6ca '·Calisto Nóbrega". manti
agravado.s The Texas Company i South da nesto capital pela Loja Maçônicn , 
America, Ltd. "Bra.nca Dfos''.. recebeu convii.e para t 

O des. Mauricio Furtn.do passou o tomar parte na Conrerêncin. tendo 1 

autos ao 2.0 revisor des. José Flos- hdicado para representa-la o sr. John 
colo. H. Cowles ou o sr. William 1. Boyden, 

A senhorita ou e cavalheiro, precisa rle um pai- rle 

CALÇADO FINO,.moderno e TIESISTENTE, rnLão 
11'1':/!L.t·' .... , Bi:i~:!~r, Paulo Hipacib! Flodo-

%~é ~os:~~~~ír;év:i~~ric~o\{J1~~:~~; Agravo de petição n.' !i. proc.,.do:>n- que aceitart1m n inc11mbencia.. 1 
não perca tempo, proc11re .1 conhecirl a 

Agripino Barros e o dr. Proc Geral 
do Estado,. Renato Lima. ,, ~~r~~n~ip;e:~o'fA~~6.

0
~

1 J~~i·;~de}:~1: vitu ~i~~~1~fr1~;~~:~~ffn ~ó~~eg~~~s~~ 1 

ag-ravados o S. A Industria Reuni- tempo fez ~ug-Pstõ~s sobre a conve- J "S A P A T A R I A D AS N E V E S" Liáa, /01 aprova~a, sem_. observa
ções, cr ata da sessao antenor · das F'. Matarazzo niencia da nnião de todas as biblioté-

DISTRIBUIÇõES , 
Apelação civcl n.º 11. da comarca cas americanas pnrn o inlercnmbio dP 1 

de C. Grande. Apelantes Manuel Fer- publicacões. 
reira de Araújo e sua mulher; apela- -------------

AO desemb~rgador José Floscolo. 
Apelação c1ve1 "f:_x-officio'' n.0 36, 

da comarca de Joao Pessôa. Entre 
partes; Ar~aldo ~guiar do iA,maral e 
d. Georgma Lm~ de Alb\Jquerque 

p~~·esembargador Severino Monte
negro. 

Apelação civel n.0 37. do Termo de 
Aranma, comarca de Banan~iras. A· 
pelantes Antonio Targino d~ Costa e 
sua mulher; apelados Antonio Ramos 
da Silva e sua mulher 

PASSAGENS 

Apelação c_ivel n.0 15, procédente do 
supremo Tnbunal Federal. Relator 
desembargador Paulo Hipacio. Ape
lante o Estado da Par~iba; apelado 
Augusto José Cavalcant1. O des. re-
1::i.tor passou os autos com o reln.torio 
ao 1.º revisor rles F lodoardo da Sil
veira.. 

Apelação criminal n.0 44, da comar
ca. de Mamanguape. Relator des. 
FJodoardo da Silveira. Apel::rnte José 
Toscano FHho, pelo seu assistente 
JUdiciario; apelada a Justi~a · Publi
ca. O des. rP.la.tor passo11 os autos á 
revisão do des. M. Furtado.· 

Agravo de petição n.0 7, Jjroceden
te do supremo Tribunal Federal. 
Recorrente, ex-of/icio, o Juiz Fede
ral. Agravantes Alberto Lut?dgTen & 
Cia. Limitada; agravada ac, Fazenda 
Nacional, pelo reclamante Carlino de 
Albuquerque. 

o des. Flodoardo da Silveira passou 
os autos ao 2.0 revisor des. M. Fur-
t,,io. , 

Apelação criminal n.º 1 ;;,, th c,;uo.rca 
de Sousa. Relator des. VI.ln·."('!(} Fur
mdo. Apelante o dr. 2 ° Promotor 

do,· Americo Porto. Antonio Lourenr,:'J 
Portó e suas respectivas mulheres. 

Idm n.0 23, da comarca de Itabaia
na. Apelante d. Josefa Maria de Je
sús: apel::ulos José FelL" e sua mu
lher d. Mario. José de Jesús. 

o des. José Floscolo pnssou os res
pectivos autos ao 2.0 revisor des. S. 
Montenegro 

Apelação crimino.l n.0 29, r!n co
marca de João Pessõa. Relator des. 
s. Mantenegro 1.0 apelante o dr. 2.0 

Promotor Publico; 2.0 apelnnte José 
de Sant' Ana; 3.0 apelante Euclides 
Malta: a.pelaàos os mesmos 

Idem n.0 41, da comarca de A. 
do Monteiro. Apelante a JusUça Pu
blica; apelado Pedro do Carmo Nu
nes. 

o des. relato!' passou os respectivos 
autos á revisão do des. A. Barros 

Apelação criminal Ihº 4.::?, elo Termo 
de Teixeirá. da comarca de Patos. 
Relator des. Agripino Bnnos: Apelan
te a J. Publica; apelado Jose Ferreira 
de Araújo. o des. relo.tor passou os 
autos á revisão do des. P. Hipacio. 

Agravo de petição civel n.0 10, ela 
comarca de c. Grande. AgravantE' 
Brasiliano Alves cta Costa; agravada a 
firma J . Machado & Cia. O des. A 
Barros achando-se impedido passou os 
autos á 1evisão do des. Paulo Hipa
cio. 

Apelação civel n º 12, do Termo dc
Sapé, da comarca de Mamanguape. 
Apelante d Cecilia de Araújo San
tos; apelado Cristovão Vieira de 
Mélo 

Apelação civel n.0 103, do Termo d~ 
Pilar. da comarca de Itabaiana. Ape
lante d Teofila Clementina Ferreira 
de Andrade; apelados Abilio Dantas 
& Cia. 

O des. Agripino Barros }~assou os 
respectivos autos ao 3 ° rensor de~ 
Paulo Hipacio 

Permanente á SIP., guanffi.,de l.ª 1 Apelação civel n.<• 25, da c~marca de 
classe n. 9 e. Grande. Apelantes Jose Marque;; 

Rondantes: cto tra.í,:go, fiscal ac de Almeida Sobrinho e :ma mulher; 
1 a clfl.sse n. 2: do policiamento, fie;- a.pelados Pedro da Costr. Ba1Toso e 
cal de l.ª cJasse n. 4 e guarda ~p. outros. 
1.:t classe n. 8. . o des .A. Barros passou_ os .auto!-: 

Plantões. guarda civis ns. 84. 23, ao 2.0 revisor des. Paulo H1pac10 
13 0 58. , DESPACHO 

0 

Boletim numero 59. m~~~ta d;es~em~~~~~~- rke1!·to~ª d~~~ 
Para conhecimento da corporaçtU Paulo Hipacio. Testemunhanl.es Otto

e devida execução, publico O seguin ni & Ci:1.: testemunhEido João de Sou-
le: sa Aragão 

1 - Recon1endado - Re~omen.:J 
ao sr. enc. ela 1. ci S!T., sua,!,': urgen
tes providencia~ no sentido .de serem 
apresentados na Sub-InspetOJ:ln., der,
tro de 48 horas, os fiscais ns. 5 - 11 
- 11 - 17 - 19 e 20 e sinaleiros ns. 
25 - 26 - 3 O- 31 - 33 - 36 - 40 
- -l2 - 44 e 45 e motociclista n . 16 . 
Jgual providencia tome o sr, · enc dA. 
SP., mandando apresentarem~se os 
guardas civis n~. 5 6 - 11 - 13 - -
H - 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 
- 27 - 28 - 30 - 35 - 36 ·- 37 -
18 - 39 ·- 40 - 41 - 44 - 4G --
50 - 51 - 52 -· 53 - 55 - 56 - 57 
- 58 - GO - Gl - 62 - 63 - 64 
66 - 67 - 68 - 71 - 72 -,r,3. - 74 
- 75 - 76 - 77 - 78 - 79 e 81 ; 
fim de do.rem cumprimento ao 1·eco
znendado no item VIII. do boletim Ii. 
57, deste eno. 

II - Guia~ - Faz-se entrega à 
1.: S;T. de 25 gnias de registro dl'.' 
le1culo,!,,, remetidas pelo. Mêsa :!P 
Rendas de Catolé do Rocha 

1~ - Petições dcsp:1chad.l!-. - De 
Jogp Francisc-o da Silva, re&1dentc 
nesta. capital, r,~querendo para pr':'fi
tar exame de chauffeur prbfisisonai 
Pagando a taxa de exame "urgente .. 
- Como requer. 

dt~ ~~plt~t
11
1~nu":re~o ctl~~e~~~-

c!a de propriedadr cio auoo For:i, 
Pl:::t.cn. n. 109 Pb., do nome do sr 
Di~nlsio Carneiro da cunha para 
Joao Teixeira de Carvalho, a quem 
\encteram o ref,,.rido veículo. 
fi De Antonio Barros, cha.uffenr pro

ssl?naJ, 1 equerenclo uma licença c!e 
llra.ticagem. paro. o 1:;r. José Francis-

i~.d:_ ~f~~~·p~t? 31~u~~aspla~.~ n 141 
De Franci~co Borges de Souba. 

~hautt,ur proU.i;;sional, rcquerenào 
~:~1J. · _::i~~o s~:q~:;teira de m:1-

tL~rr~:~n;~:~~r ~~
1
~esi:~:~t~~~i, 

- Igual despacho 
IV - Restiltado de exame ....._ !';os 

~me,- a que _se snbmeteram, ontf!'!1. 
,.:~

1
sta Ins~torrn. o sr Aincrlco fl:t J1 va Alm,:•1da, para rhautteur am~ -

or, e o sr. Ferna11do Murilo dC' Sou-
~ Lemo~, po.rn. m"tockll,;ta :.unadc,r 
1~':;::i1::!~1.ltfohijo;ampar~ctíc~~~~~~:~ :rº11ssional. o sr. José Francisco cl.1 

lv,1,, o qual foi j11lgado inh abilit!Hfo. 

Foi com vista ao exmo sr dr 
Procurador Geral do Estado 

PARECERES 
Agravo de petição civel n.0 15. da 

comarca de C. Grande. Agn!vante a 
Exportadora de Produtos Brafileíros 
s. A.; agravados a massa falicta ~ 
soe. Exportadora Lafarette, Lucena 
Limitada e outros 

Agravo de petição civel n.0 19, laci
dente no trabalho) da comarca de 
João Pessôa. Agravante Antonio P ri
mo Viana; agravado Placido Manuel 
Camilo. 

Conflito de Jurisdição n.0 2, da co
marca de João Pessõa. Suscitante o 
dr. Juiz de Direito da 3.0 vara; sus
citado o dr. Juiz de Direito da 1.11 

vara 
Apelação criminal n.0 43, do Termo 

de Pedrn.s de Fôgo, da comarca de 
Santa Rita. Apelantes. Rnimui:cto 
Francelina da Silva e Jose Francelmo 
da Sika; apelada a J~~iça Publica. 

Apelação civel Px-o//l_cio n.0 34, ?ª 
comarca de João Pessoa. <desqmte 
amigavell Entre partes; Gabriel Se
bastião de Sousa e d Maria Odete e 
Fernandes de Sousa 

O dr. Proc. Geral do Estado apre
sentou os autos em mêsa com os r~5-
pectivos pareceres 

DESIGNAÇAO DE DIA 

Agravo de petição criminal ex-oJ
jicio n.º 23. da comarca de M.1.ma~1-
guape Relator des Flodoardo da Sil
veira. 

Apelação criminal n.0 6, do Termo 
de Serraria, da comarca de Bananei
ras. Apelantes a J. Publica. e o réo 
Manuel Afonso Gonsalves: apelados 
a Justiça Publica e os réos Manuel 
Alencar 'Brasil, vulgo "M;1nuel Toni
co·• e Alfredo Ff:"lipe dos Santos 

Carla testemunhavel n.0 1 da co
m~nca de Princêza. Relator A. Bar
ros. Testemunhante o dr. Promotor 
Publico, como curador Ger~l de or
fãos: testemunhados Joaqurn1 Alves 
de sousa e Pedro Alve& de Sousa 

Agravo de instrumenLo civel n.0 16, 
àa. comarca de 1'1amanguape. Relato!· 
des. José Fl06colo Agravante Sigts
mw1do G·1edes Pl:'reira Junior e sua 
rnulher: agra\•ados dr Adernar Lon 
dres e sua mulher 

Agravo de petição c1vel n .0 12, da 
comarca de João Pessoa. Relator dea. 
A. BalTOS. Agravant.es João Alves de 
Mélo e sua mulher; agravados Abdon 
CJ\'nlcanti ,,.. sua mulhe1 

.,.:A.t) 1'ent"nt f" Joá3 dt" ;qous.i e Idem n.0 14. da. comarca dP Santa 
1 va., 1n~pí'tor grral Rita. <desquite amigavel1 Relator 

des. Flodoardo da Silveira Agravan
., .. ~nfére com o origlnal · - F. Ff' r - te Severino Jo'ié dos Santos; agrava 
,..... d.e OUvelra, iub-Jn'.:pctor I da a firma Aluizio Gomes &. Irmão 

Apelacão Ci\'el n.0 5, da comarca de 
João Pessõa. Relator des. M. Furta
do. Apelante a S. A · Industria Re
unidas F. Matarazzo; apelado João 
Gomes Carneiro Irmão. 

(A C \ SA MJ\!S ~I OV!I\IE:,/T. \ D \ D\ CID \ OJ: !) 

Ch11péos, Calçados, Meias, Perfum:wias, Lr11rn,;, 

Apelação civel n\0 24, da comarca cte 
.-.ananeiras. Relator des. José Fios
colo. Apelantes Antonio Leite Rama
lho e sua mulher: apelado d Eudocia 
Florentina dos Santos. 

Gravatas, ele., - SO' E 80' NA 

Foi designada a presente sessão 
para os Julgamentos respectivos. 

JULGAMENTOS 
Pedido de Ferias n.0 12, procedente 

de Umbuzeiro. Relator des. Presi-
dente do Tribunal. Requerent.e o bel. 
Antonio Gabinio da Costa Machado 
Juiz de Direi to da comarca acima. 

Deferiu-se o pedido por am•mfY; -
dadc de votos Não ton'l.o~t r,1.:'tc 1 0 
julgnmento o exmo de:s v!m.1.t·!:·jo 
Furtado. por não se enco.1, ·:1r no mo
mento. 

Agravo de petição cri,n-1;,::l e:..·· nJ
ficio n.º 23, da. comaraca de Maman-

"SAPATARIA D AS NEVES '' 

- AV. B. ROHAN, 160 -

ROTARY 
JOÃO 

CLUBE DE 
PESSô A 

A SUA SEMANAL DE ONTEM 
guape. Relator des. Flodoardo da á o R 
Silveira Negou-se provimento ao ta~1~~1~~!u ~J:1~~ ... s ~!i!' ~~a·· r~~= l11~~v

9
',te

1
~;az~~~t16 6{ie~~~vr~O:u~?~i.; 

agI~:Zàç~~a~~:~~;rt~:o 6, do termo ni~o-almo~o cio Rotorv Clube C' - ! o resulta.ào ljfl ~leicão da nova rlirt.: 

de Serr~ria. da comarca de Brmanei- Jo~~- ;~:!~~iri. do rP.spectivo pre:5i:lf>l'· 1 i.º~~:,.:~a eS~c~~:~:,tcodnetr:s~st:;~~~ ~:= 
r:~tesR!l~~~tig:sPu!úc~~rri\éo ~!= te, dr, Abelardo Santos, prcs1d1u ;.1. Ja reunião !ôra presidida 1)('10 rjl 

nuel Afonso Gonsalves: apelados a Hssão o professor Cmiolano de M<· t\belnrcio Snnt.os presiclenLc cio Hota 
Jusi..iça Publice. e os réos M:inuel Alen- e.eiras. secret"a~·iado pelo 2.~ secretn- ry Cluhe, 0 qual iem varias rrp.L'C'Sí'll 
car Brasil, vulgo "Manuel Tonicp'' e no sr. Joaqwm C:::.valcant.1, na a1·- lantes no C·)nsc}hl) Delibcrni.J',O cln-
Alfrêdo Felipe dos santos. senda elo 1. ·1. dr Matêuc; de· Olivet <iuéla :~srnciarão 

oeu-~e provimento para em preli- ra · Após. o sr. J. Praz-~res Coê1ho f " 
minar anular-se os julgamentos dos Compnrecer:tm, ainàa. os Mtr.ria.nc,_c; t·ma. sugestão no srntldo cte ciue fõ.) 
réos apelantes e apelados. por unani- Arlindo Camboim, J. Prazeres Co:•. se nomeada t,ma comissão pa'ru v1-.;.,~
midade de votos. ,ho, Elism Pais Bc.rrét.o. Jofi..o ~.reJ.,, rtar os trabalho!:, em andamento tl'J 

carta test.emunhavel n.º 1, da co- Estcvnm· Gc.rson_. HPrmcncgll,:tú L"i. 'Preventorio Eunicr- \Veaver·· rr .. 1•_ 
ma!'ca de Princêza. Relator d<'S Agri- La.seio, JoJo Bat1stn. Toni. Ubirajó.n taçi,_o nor que .muito vem se fnte;:ci _ 
pino Barros. Testemunhante O dr. Min~êlo, ~oão ~Morais. Einc.r Sven~ - rnndo o Rotan Clube de João Pe,,;
Promotor Publico, como curador Ge- sen. D0!:g1,·o..1 !111ol'Oró, Nerva Oran~ .c.õa. 
ral de ortãos; testemunhados Joa- geiro e fós3: .lvfagalhâes. . . Propostr,, pelo prcsiacnt(' CJriol:inc, 
8 uim Alves de sousa e Pedro Alves de _A ~5SHO 1_?1. aberta com r~ ~o.nc:ri- ioi aprovada uma salva rle palma:-; 
Sousa. ÇflO as B&nctell'~1S. Na .hor1. de Ca- cm homenagem '.10 dr. Abelo.rdo so.n-

Tomou-.:;e conhecimento da carta mara~agem, os ~onsoc10~ present~:> i?s: tendo ainda s1 ass~ntado u!::a 
testemunhavel para negi\r provimen- ma1:1~1veram a, mais perfeita .?omm:~- ns1ta de todos os membros de Ro+-~t-
to ao o.gravo. unanimemente. cab1hdr:r7e. ttoc~ndo-:v coro10.1s p:~- ry áquéla obra em construcão 

Agravo de instrumento civel n.0 16, lestras. Não hovenc1o mrds nactn ·" tr:" 111 
da comarca de Mamanguape. Relator Não havendo apresentacões nem ex- Joi encerrada a sessão 
des. José Floscolo. Agravante Sigis- pediente a registo..r, o sr. presidente 
mundo Guedes Pereira. Junior e su::i anunciou o. palestra do dia a quri -------------
â~~~~r~u~g:~f~~;_ dr. Ademar Lon- ~:ta~~nâ~r~·~adn ao rot:1i'i,1no Ubirajn.- CAMIS.\ S DE GERSEI _ 0 ma.io.1· 

Nêk·ou-se pro rimenLo ao agrav?, Sob o têma. "A guerra quimicn e sortimen to <la praça, recebeu l'l. CASA 
contra o voto do exmo. des. Sevcn- a defêsa das populações civis'', o dr. AZUL e. está vendendo a Pl'C<'os e-x-. 
no Montenegro. UbirajâTa Mindélo desenvolveu com cepcfona.is. 

co~~r~~o d~e Jbl~içtissii;e~R
1
!i:t~~· ct~~ i~:~~~~os~ q:ft~a~:~~eraºri1

01
J~n~~e~~: 

1
1 · ------------

~~1~t:Sr~~~r Af J:;Pà~º M!f6'l~SSuaA~~= r:~g~~ 1:~!~te~'iv~~oap~~~~~s · asunto ,. N Q TJ CJARJ Q 
lher; agravados Abdon Cavalcanti d~ 1egí.star qmmto á ~tivict~.i:le do.~ Co
_'\lbuquerque e sua mulher. miEsões passando-se ás C,.in1un.i.c: -

Deu-se provimento ao agravo por C,Ô.P<; r. Propostas. 
unanimidade de votos O .sr. J. Prazeres Coêlho congra. 

Apelação civel n.0 5, da comarca. C!,c JUlou-sr com Rotary pelo tr:tbtllho cln 
João Pessôa. Relator des. Maunc10 dr. · lroirajâra Mindêlo, cujo assun~.J 
Furtado. Apelante a S. A. Inàustria irenrieu granr:Iemente o interesse ct~ 
Reunidas F. Matarazzo: o.pelado João casa 
Gomes Carneiro Irmão. Negou-se Em seguida, aquele rotariano, na. 
provimento á apelação, contra os vo- Qdalidade de membro do Conselho 
tos dos exmos. desembargadores J · Diretor. ~presentou a. ch:ipa oficial 
Floscolo, Agripino Barros e P. Hi- que devia ser sufragada, para pre
pacio. P,nchimento do novo Conselito, nro 

Agravo de petição civcl n.º 14., 1.1rimeira reu:i.ião de julho próximo. 
da comarca de Santa. Rirn. wcidentc Ng,o navendo dic;corclancia tia vota 
no trabalho). Relator des. F!odoardo c;.lo. o µresidente propoz que os no
da Silveira. Agravante Se':ermo Jo~é mes respectivos fossem aclamndos pf'
dos Santos; agravada a i~rma Alui- ln ~~.i;;:1. o que foi aceito imeji~tf'.
zio Gomes da Silva & Irmao. Ne~ou- 1 :nentc 
se provimento ao agravo. unnmme- , Em seguida, sob palmas dos pre
mente. ? • :senles. f01 aclamada a seguinte di-

Apelaç.ão. civel n.º -4, d:J. comarc~ retona: dr .. Leonardo Arcoverde, pre
de Banane1ras. Relator de~. J~sc. siàente: -:;r Hermenegildo Di Lascio 
Floscolo. Apelantes A~tomo Leite vicc-ctito; nrof. Coriol:1110 de Mectei
Rama~ho e sua_ mulher, apelado.. d. ros, l.º secretario; dr Ubirajàra 
Eudoc1a. Florenl1_na dos ~antas .Deu- Mindêtc. 2. 0 secretario: sr. Eludo 
se provimento a apela("a_o, c~_r:i,tra. 0 Pais Barréto, tesoureiro; vogais: dr 
voto do exmo. des. !e}atot · D ~_ .. ignado Mateus ele Oliveira e sr J Prazc-
para lavrar o acortl&o o_exmo. d<'-"'t Jes Coêlho. 
bo.rgadr Severino Mon.em::;,ru. P~rn diretor sem pasta foi acinme-

p!Ji~~N~{~:~D1~.0 \~~~~~~nLe ~~d~ ~~·· p:e~fá~~~~ ~~n!f~~/1~c~~~~-

ALF.\~DEG.\ OE JO,l.O PE,;S,I.\ 

1:e11nin:uá a 31 do corrente, o pra
zo 1mproro~n\'el para pagamento, sem 
multa, de patenr.cs de registro do im
posto de consumo. devendo os interes
sados, quanto antes. compnrccer :í. 
Tesouraria da Alfandega, pnrn :1qu~~
le fim 

CORRr:ros E TELEGR/\l'OS 

A 4.11 Secção elos Correios <.$crviçn 
Aéreo), avisa ao público que o fecha
mern.o do.s mal;ls aérea~ parn o norte 
do país (Blé Be>lém-ParâJ, via Con
dor. será ef~tuado ás 5.as-feirns ás 9 
lioras, par& a Europa, via Condor
Lt1fthansa, ás 4.as-feiras, ás I? <' 30 
e para a E111·orx1.. Asin, Africa f' Occn
nJa, via Air France. ao~ sáhn.clos, á.c; 
13 e 30, a contar de ho.ir 

TCLCG!l.\ M.\ S l:llTIOO~ 

Na Diretoria Regional elos Correios 
e Telegrafos hu t.elegro.mas retidos 
para: Carmelita Cfarlinc. Avenida 
~eºn~~~!'dtn. 106. tonrt"o Cnlaclo: "A1r.:. 

da comarca de João Pessôn:, Requc:- Ainch ~om a palJ.vra, o sr J. Pr.:t. 
rente o bel. João Navarro Fht!.O, Juit: zere3 Coelho comunicou ter &e desm- LOTERI.\ DO EST.\UO D.'\ ~. \ , 
de Direito da comarca. de Pacos. cumbicto do seu encargo n. comisslio RA(D.\ 

Petição do bel. Manuel :\1.~Ul de üesi~nnda para apresentar as felici-
[ xfrai:-5o f'h t 15 ele ma•·<.:,o ct (' H>~8 ~~~~o~~:1~s, cl~\tate p~Jf1~~tg d1~~)e'1!~ ~~~t~s cl~;~°67i1Jei:~. ci:pa~,\~fl~~ºe cldc· 

da co1!1issão jud~c!nria da com~'·r,• d~ sua nomeação para o cargo de ctiro- 8.237 
S. Joao do Cann. tor do Departo.mento de Educ:1(":10, 4.035 

30 :000. 000 
~ :000,000 
2 :OOOSOOO 
1 :OOOSOOO 
1 000,000 

Petição de habeas-corpus n.() ,;}. rla &endo aincla :1 comissão acrescida com l3.169 
comarc&. de João Pessõa. I mpeh·1.nt~ a P"P~~nç<.. Co p1·esidc·1ltc Abei~r0o 7,701 
o bel, Sinesio Pessõa Guimarães, .cm sanlo~ 3 J80 

Lª:~:ea~o p~~!-~~;~.~~~~~~~d~.:;~vt:~ Falou. D:Pós. o sr Dorgival Moro_ró_'. 
marca de Bananeiras. t;Ue. depou ctc: o.l~u~as c1.ms1deraçor .. 

Agravo de petição flriminal e.C·C'.''i- em torno á fmahdaac ~e_Rotary no ASSOCIACôF.S 
~~ n.º 22, da comarcn de Mamangw1- ~-~~:;t~e~~n~~r~1~~1. r>c~~fi;;~'flOpr~r~; ._ ._ ... .1 ' 

Apela~ão criminal n.º 30, da comar- plei~ear j11nt.o á Prefeitura Mw1ic1-
ca de AlagOa Grande. Apelante Fran- pal a colocaç&.o ele avisos noturn'>s 
cisco Scares Pereira; apeJadfl ri ,T11.·.- t 111 certos trechos cscavaclo!=i da cid:l.-
tiça Publica cl.e, tendo-se cm vista. o transito d..: 
- Agravo de petição civel (acidente n0 J,ectestres e veiculas 
trabalho, n.º 5, cta. comarca de ;'nfio Aceita pelo plen:trio n. propc:itu o 
Péssàa. Ag'ravante a s. A. Industria presidente designou a s..!gJin:.e c"
Rcuniclas F. Matara1.zo; agravado o missão para aquéle fim: Dorgivn1 
acidentado AntoniÇ) Bezerrn. Paz T\'lorol'c\ Emar Svendsen e Jósa M • 

Agro..vo de petição civel n.0 11, de. g dhãcs 
comarca de Bananeiru.; ,\grn.v;mtr o O cn·. Nerva Granl!eiro apresentou 
Banco Popular de Moreno· r~~r(· •;10,1 cutra prooostn. de objé•ivo rotár'o, 
Adauto Silva 4ue fo1 Pncaminhad&. ao Conselh,... 

Foram 3SSinados os respectivos aror- Dire"or, para a r,:,,sperttva deltben.-
dãos ç:;.o 

M ASC:AR.\ OE r1·• '1 \ N(:B V' 

Em .sess..::.o ordinaria ele dirrlorin. 
e$to.r:i reunido. amanha. à~ ~O hora:;, 
em ~un séc1c soc1nl. á avenida Gurctcs 
Pereira, 40, l.° anftnr, o Clubf' C:inm
valec;co ·· A Maseun. ele Fú !VI:mtllú", 
a fim dr> Mlueionar vario.:; pml>lPmn!i 
que se ligam direlnmrnlr à vtdn nth-n 
clêste .wdo.lic.i.o . 

Por êste motivo o S('U prcsid(.'111<' 
rncarc•ce a pre:,;ençn. ele toclo:-. os ri.s~o
ciaclo.·: a fim ele .ser orgaal:1.~uln a fr~· 
tri das taçns, na Pa~<'OO {jltP •,f> !lpro .. 
XÍIDll 
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PREFEITURAS DO INTERIOR EDITAIS TRANSFUSÃO l'IUXLJfUlA ~IL ' ll ll'AL Ot' 
.\YfE'IOR :\'A\',IRRO 

Ualancdc da lleceita e Despesa, no 
mê.:> d" janeiro de 19JM 

RECEITA 

1'138 - Jnneiro. 1 - Sal
do que pa~sou do m('s 
dr d1·zl'nbro ele 1937 

Ju11rlro, 31 - Ta 1 • 
Licenças 

Til 2 • - Imposto pre
c'lio.l Jrbono e rural 

Ta. 3 ' - Imposto de di-
ve~·c;C't-s 

·r.1. 4 RC'nda mdm,-
t ri~ I 1rx1tr,111Cl11io1 

Ta 5 lmposlo de 
feira 

T~ 6 ~ A!"erlçãCI 
•;a 7 Taxn dt> esta -

tistka e pr0<.h1çf,,o 
T:1 'l .,. -- Hcndas dh'cr-

SH'S 

DESPi,;S,\ 

1!138 Jn1:ciro. 31 -

2 · 151Sà4J 

1.1%'_jíl'):) 

121>2úil 

2 .OJ8SfJi 

79$41J0 

10 7l8S579 

li R~:nda Patrimonial : 

Matadouro e Curral 
Renda dos cemilerios 

JJI Rf'nda Exlraurdlnul'ia : 
Divida Ativa 
Rendas Dlvenm.-. 

Saldo de janeiro 

UESl"LS.\ 

Fazc nd;l )lunkipal 

a1 pessoal 
b> porcenlagens 

VC'rba 1 ° - Prcleltu-
ra 

Verba 2 • - FlscaUzac;-áo 
Verb:i J - Fazenda 

Municipal 

1 :129S3ílr. Srrvi('o~ e Obra, J'UbJJ('a, : 
17StOOO I Iluminação Públlc• 

Verbn 4 ° - Subvenção 
Vcrb:i 5.°' - Obras Pú

blicas 
Verba G - Emprésa de 

luz 
Verba 7 .a Llmpesa pú-

blico 
Verta 9 ª 
Vcrbn 10 

diversos 

Cem1terios 
Dc:;pêsas 

Verba 1~ • - Fomento 
ngricoln 

Bnlatlço 

S~Jdo que> pas,30 para o 
m~s de J C\terclro 

nGe ... 12 '.l :? Limpesa Publica 

IOOSOOO ! ~:~~i~i~~~ C Curral 

1 043~00 

710S,íl00 

69ôSóGO 
60SOOO 

1 i205000 

87SO~V 

6 .292S32o 

4 :436SZ...,o 

Insfru('ão Púhlit·,,: 

a1 pessoR1 
Fomento Ag-ri<'ola. 
a1 pcsosa1 

Ocspêsas Oher.-.a!-1 : 

1 Alugueis de prcdios 
2 Banda Musical 
3 Aposentados 
4 Eventuais 

IO;i28S5':rJ Saldo para março· 
No Banco do Brasil 

Tc:;ournria lia PrcJf!ltUt'a Muníci· Em caixa 
p:tl de A11Lcnor Nr.vnrro. cm 31 dr. 
.w nciro de 1938 

:'ttanurl Pereira fia Silva. tesoure1-
n>-secrcta,·io 

RECEITA 

• t1JS - Fevereiro 
Salde ..:iut: passou do 
m'.?s de jauciro 

F'cvcrciro, 28 - Ta l. 11 

- Licenças 
Ta. 1 • - Renda indus

trial ( patrimonio> 
·ra . 5. • - Imposlo de 

feira 
Tn 6" 
Ta 7 "' 

!i:;tica e 

- Aferição 
Taxa de e.)la
proclução 
Rendas dlver. '1 :i 9 

DESPi;SA 

2 77VS000 

l ;í92S4.:,7 

20tiS0oO 
264SOOV 

D O SANGUE (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 IILOS 

Um íorUticanlfl no mundo com 8 tlrQu·nt.n11 t.onl,·u, 
PliObPllOltoS, CALCIO, ARSENIATO, VANAl)A'I O 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 

Kf-cf"~rio • f'fff'lt1> 115' tnn~fnú.,, "• 
1aucuc e a tonitfnu;:if) ff"r.,1 du 01 k•

n.i&mo, com o 

que fpra Jogar 1.:5 <li~ ch•poi du f'll· 
cen-t1:11ento dru msrnc:;o<'s, rlrH•rão a 
prrsPntin, depois de nomPndo:,;. \nra 
C'íPito ne pot ,e os S<'~urn:1•;:; doc•1-
ment.os 

a I PrO\':.l de ll\."1 ><'6tn iné~ita, 11 
larlo pela Saúde Plil>lica 

bl CerLiftc~clo de Qlll' C'sla quite ;,- 1 m 
o servíc:;o militar. 

e 1 Pro\'a de que na.o e mrnor jl' 1U 
nem maior de J:, 

d I Pl'O\'R de CjUC te1ri b f. n ('Q] 11',1 
moral e C'i,·il, firmaC.:a por n 1lor! ,\ 
des policiai~~. 

Toda infor:nac;1o poct<>rá "'r mc•>l: • 
da no Sn\'h,:o Uc E~talblica (lo D 
E. P 

João Pc6Sôa. e de mar~o de d:," 

Si.t:cnJ.ndo Co!)l;J, secreto.no tia J 
E R 

MII\ISTERIO D,\ AGllll'I I.'ll H \ 
- 1'1SPETOHL\ UO SIRYl<'O UII 
PLANTAS 1'EX'l'EIS NO ESI.\l)O 
DA PAR:\1B,\ - Concorrrncia par.a 
,·enda de 5 tnlorí'.s "Fordson" e 1 
"Moline" 11ertq1cenles a Inspetoria 
do Serviçe de Plmtas Textels ~ Edi
tal n. 2 - De ordçm do sr Enrarrq;-.i.. 
do do Serviço de Plantas Tcxteis n~
te Estado. e de A.côrdo com a a~lo-, 
1.acão d'J tr Ministro da Agncullura 
con.o;tante cio telegrama n .) IIB7. de H 
de setembro do ano findo , faco pu~ 
blico para. conh-ecJm"oto cio~· ntere• a 
nas qu~ até o dia 19 do correrne a, 19 
horas srrão aceitas propocta. p1u~ 
ccmpra c,!r 6 trntorc.i:; perlenc('n• '3 .i 
este Serviço na ba~e constante da rc· 
lação abaixo. 

Refação: 

3 tratorf's '·Forc.k;on" 1m:0111pklos 
a 1 :500$000 

3 d;to~ mcomplrtos á ;)00$000 
l Trator "Mollne" cm fum:1011a· 

mento 2:500$000 

A.._, propo.,tas d' vni'lo J-1•r apn.-H·n 
tridas á tn~-pct,orin do St•rv1\·o d•' 
Ph1t1ta.'i Tcxtt·1s. sit1iacta a Av ll.1.rão 
cio Triunto n.° 454 :1té o llia e ho1 
acima indicado c-n\ e1wclo1>r Jao:i.do 
com lndicaçI10 por fói·a do ~, ·1 con. 
túdo cm duas ,·1a.s sr11do .1 J • ,·m · · 
lacla com 1 ~oo cfo ~cio\ lt·dl'nHs m 
cluc:i,-c múdc e co111 a C1SIJP{•1fH.:aeao dt 
preç, oferec:do µa1 u r.ada tmtJ, 

O matcrml -111 apreço fic.:~rá a dL -
pos;ção dos srs concorre, U p;11,1 

c,ualouer H-riflcuç;io_ a p iJ' . í'o Ut. 
11 do COITl"ntc no tl<•po-..11 o de L ln .. 
P<"lona .::;Hm '1a llf'"il .1 e l)fü LI 

ln:$pctorn do SPT\"lço eh• Pla11f;u 
Textei.s J o:i.o P~~:ôa_ ·1 de 111,il'Çu <.k 
1938 . 

Jo,é da ( 'rui NobrT~a - A111.i11u1:n 
~e de 4,• da ... :;c 
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~IcffilDADE DA REFORMA r-fP os ._ .. 
P R o e E s s u A L i° "ºMEMRi~~!f: ::,::A ~· 

,:sp.'<JOI p· ra A UNIAO no Estado da ParalbaJ LEAL GUDtARAC., 1 
0 Jci:s processual.') .solrein nmda o cle::i\'êlo e nsslstenclu de umu 

A~.~
1 

duplo m;'\l a ob:-;cul'idacle de oliadn podcr~su.. em rccun,os. A l'lll
dr iedm,. qllt' clesafmm a a.rguch e nn:-i vcnclo 1 ur:11"-lhc ft vitoria, Jn\'o-

,original I B R. 1 

Encoutrci-o no trt·m r111uudu 

imrn!ndorr e o formallsmC'I. ra o ~Ol·ono ll;ts nulalnclr~, qur res-
~~rrrnrlo um e outro pnra rclf1r- ponde ao a.p~ lo com extrema solict

'.Gr 
1 111 

rrha cio:; pll'ltos e o pronun- •,ade Fu,cndo um vc·rc.laclelro vir
dJl11Ct1IO da lL'Stk"' O prlln1·1t:o de- luo~lc.,slmo lutei :11·ct üh·•J com a~ ex-
1,10 881 rn ,:on~rquc•nciíls co sr- pre:-sôes 1'mlldaclcs fornuiis e nu-i 

, :to pernut1mlo que J. chicana c;;c hcl:Hlc~ sub'.;.tanciais; m~llc.lrtde.s abso
~ r.:.it r )uma tl direcflo .dn de- lutns e t-;ulicindc!=. rrlntiva~. p1onu:~-
11lnl'• · mJ:(indo o ~cu atbitr~o: .unp da\·cis ou 1mpronuncit1\'CI',. nuliduue 

010 a cont•11:i.o e contr1b,nnclo de fato r de dirello, a cluc:ina <·on
y13n ouc as clrcisõc,.), cio juiz não ex e uh.' n po::;içõr::.: cst i-a tégicns dcntl u 
..1J.1;iT. i realid.ade tia justiça Obe- do proce.sso. que conseguem não ra
:tecn-jo ao monmento de marchas e ro "..le~aloJar ~ JU!tiçn, h1ollnnmlo-o 
,on r~-,narchas, de avanço~ P rP- n aceitar o .seu rumo e submeter-se 
ntOS Jps,i,mdo e de.sp~tn.1100 a seu ~o S('U ~aµrkho O mJIS levr cqui,·o
bti prazer. pondo cm jogo um com- C'l no proces~o falta de palavra ou 

rxo de dishnces. m~-;carando a.._ t"rmo sem .si~niticnçãc. strve dt· µrc-· 

1 mRllObns com o \.'C:U cic> npnren- tc.:-·to para a alcg~\rão de llUlulad,• 
lci,Jl. a chlcnnn movh~entn-sc l~J como em detcnninadri época do 

,s cil'svao~ de no~so si~tcma proce~- dirc:ito romano, cm que o fonnahs
.iUIII com a maior e mais ehctcntc mo era de tal modo imperioso que ~ 

r:envoltura falta dr uma virgula poderia acorre
S,io seus fi<'ÍS alindo~. n~stc prcdo- tar nulidade e fracasso da causa , 

unlo procc ::.uai, m. agravos e as nu- fundnmcntnllnent~ Ju..stn 
dei! Quando o Juiz teht:i emba- O domi,lio da chic.1nn. Íc}Ci!.tad 1 

.... 1 C'J efeito.l de ~cus capciosos tor- pelo manejo dos agravos e cJas nuli-
1tlos forenses, a. chkana brande o dades, contribue para o desprcstls10 
c~tt do r~curso dt: agravo, dcsfa- <,a _iusttça, e afasta da:; competiçóe!". 

0 cu parelisa.ndo a ação do ma- forenses o·; tilulnres d" dlrelt.os ilqui
pstn.do o proce}sO facilita-l~c a (os, temerosos de um fraca~:,;o, dL 
ta.n!, pondo á sua disposição um pois de enfrentar uma luta duri~sima, 
1trdac!e1ro n,rnnl de recursos dêstr c::>m gastm \'Ulto.>os e p;,rdf\ e1~ornv · 
\ n1>ro. Dificilmente terá embornço ele tempo. Para par cóbro a esta an
m achar nos t~xtos o inciso que lhe gustio~o situaçéo. que Já indd1u na 
JemUte conscnar o controle elas ma-1 i~iais sevéro cen.>unt dos mRgi.strados. 
nobrns orot.('lalmfas Qua:1rtc n.,;o r:n- c,os ad\'ogados e das µnrtes, o novo 
Lontra um dispositivo claro. vale-se re.gimC' apres~ou-M· em dotar a .1u~ti
das exprr:;..sóes vagas, cujo boJo com- ta de um 'parelho que. pennitmdo pot 
,):)rt., um mundo de moclnlldadrs um lado o mn1s intime.., cont::icto cl,1 

:l.nterlormcntc· existia a fór:nula dano juiz com o pleito, ';)Or outro de~arm.1. 
np11.ravel á sombra da qual a chi
J.llli. rons: "Uia cfcito3 surpreenden-

1!S A pratica e a cxperiencia de lon
&nos não serviram de adverten
o legislac!or, rr"cm·endo o contr:". 

11 pe: .gos do ... termos e exprc t.,;ões \'3.-

1a.s. Em u~csivas alterações sofrida: 
" it lel'i ,J1úCessun1s. o legislndor in

J.iu '10~ me no. rrro!.., variando de 
··ré:s, ma· con ~n·anclo o rnr:;mo 

z rj e nebuloso conteúdo HOJe figu
i no Cod~o de Ptocesso um perfeito 
~U:.r.co Jo ··ctano lrrecaravel' 
ie é o ~<' bulho Judicial" Todo o 
•spacho int,~rJorutorio que cotit.rn
,a o intc1· e, da chicana. ,t;E'l'á ta
~do, p:-1ra o cfr.ho da interposição do 
~rn p1ot,.,1.-·orio. de esbulho ju
a1ei::il E ar lm .se vai consolidando 
1.1 P orcs,unJ;, 1 -:a e, :·cinado da chi~ 
ttn::i graras ao 110m partido que sa
• uas c•xpn '.iSÕ .. s ,•at_.as. qur 
"º d1Z('1do nada dizem tudo 
~o do) os ccursos dr agr.wo 
tbf'l•

1 
lS :.od tS d;-; ·mas, que o Co-

10 d P:·occ. o J)JC gcncrosamentr 
J ua d1Sl)Of1çãn, n c.hknna encontrt 

;, ct;.ic!ma. tirando-lhe os· .1gravos r 
~.s nuHdadei:,, que fi-.'n1L reduzido 
hOS seus termos reais, ao estritamen
te neces.c;ario a presen:nr a disLribu; 
ÇJ.O d:i iustica de erros. incol!rencin~. 
t· tentatori:? no direito legitimo. TocJ1_, 
l,to Judicial que não atinja a :;ul,;,
lanch cia relação jundic:.;, 11~11. lm
peca a clara pnc"~Jçâc, lo juiz n~tn 
pódc ser acoimado de 11ulo Acn.•scen 
le-se A. regrs. - ras Je nulJ;t(' san~ 
gric>t - a palavra c,idcnt e tcr(~mos o 
tTincip·o norteador d<1 r 0 fórma d~, 
nossas Jels processua.b 11.1e o no\·u 
regime está l'ffi via'i d·.! c•mclulr, co,n 
a colaboração de um ~rupo de advo 
g:idos miUtaPtes. ,::11,10 conl~ rto dh,.· 
1 io coll1 as qu~stõe.s fc1cns~s rel1l('a u 

< omprtcncia para realizar uma tnr .. · · 
:n comú esta, de sumq interesse pai.-, 
., di'it.ribuiçãc da Jl:sttça • 

O dr Fed10 Bütistr. "'Ylnrtm5-. q1;c 
flcou encarregado da magno. incum
t.~nch já api%e11tou .Affi projete; en1 
torno do qual vcrsn no momento o 
rx::tme da co,nissão - ICopyrii:,th da 
(."omi~são de Doutri1u\ e Oh·ulga~âo) 

( ORT(S 
_R~união na Liga Esportiva Paraibana O torneio 
inicio de futeból será no proximo dia 27 - A tabéla do 

torneio - Será disputada uma rica taça 

1 C
1
in > C1"11Jpare~imrnto elos dire

Pra.n LuL1 E.i;pll!éli. Cnrlo.-. Neves ela d! Venelipe de Almrlda, i,;ob t1 

"ai · i do &r Anchlscs 9omri:,. 

~1orl~_ ~aº~:;:· ~~;~rtK~~mi~~rii~ 
~ Q\,e rf!.olveu o 6cguint.e 

i1&s e 'IV, 1 n :ita~ da, fi.e .~ões passa
? Qo,o fõrnm . redigidas 
r:~r 1;onh~c1mento li.os _ oficlo:, 

l~tru. ºd/'tu;eg~7 de Fcde-rcu-ao Bra-

1,a,;~mar conhnl""imrnto <1e uma clr,.. 1 

Lna ~;~!d~utebol Clllbe·•, de C111n-

,..~ro a1 05 baloncêt.f"i da lc"oura 
'J 'tre "01.ados pelo diretor-Lesou 

~ rn ·J1, d~sj~~!~O ~orf~~~i~n~~ 
i~ ... r tnscre\'er pt lo flll ,, > 1'.lül· 

Preenc-hidas as formahdad:-!; 
0 &IIUldor João Dias de AI· 

,.,· ;ever l,>elo filiado -E1porte Clu
ttnehtdas as formalldadt· 1~ 

T~ amador Manuel Bcrnnrdo 

:::Odar ln6crover P•lo filiado ,e. 
nren,{'hldas as formalidade 1,. · 

~" :nadar Manuel Braz de Olí-

RenO\'ar pelo Untãu· a.s in~cn-
<:'ÕCs dos nmndores Hllson Carn('lro, 
I..Ronel Bn.tlst~ da<s Nevc-s, Mario Al
meida do Nascimento e Antonio du 
co~ tn BPlriz 

TrRnsferir, pnra o filiado U11.icio", 
com os respectivos paSSl'S do'i fili::a.do5 
·· Pitagriare, .. e ·• Sol Let:antr·• . os 
amadores Mnrio Al1tes da Gtlvu 
Lourival José do; Santo~ 

Marcar parn o proxtmo dia 27 do 
corrente. o torneio inicio de futebol do 
campeonA.tO de 1938. sendo sortcad.;. 
a seguinte tabéla 

1 _u Jôr10 - Palmeirns x Pitaguan:b 
2.0 jógo -- União x Botafógo 
3 b 1Ugo - Fellpea x Esporte Clube 
4.0 jôgo -- Vencedor do 1 ° jô:;o cont 

o vencedor do 2.0 jôgo 
J.º 1õgo - Vencedor do 3 ° Jóg:o co:n 

o ·enccdor do 4 ° jógo 
Os juize5 paru. o torne.ia lmclo 5~· 

ráo escolh1dO:i na proxlma aessfio 
Ficou definitivamente resoh ido pda 

Liga que as entradas e te ano bCnlo 
cobradas do seguinte modo · Entredll. 
geral ~ 2sooo e crianças 1,000 

BOTAFOGO 1:. e 

J!Mct Terá lugar hoje pelas 19 hora. , 
h'tZ Pelo hliado '1 >'C't~'J" n.oa Duque de Caxia.s. n.0 410, umr. '><lo,,. as !ormalldados legais. Ui reunião da diretoria do Botafoyo E 
, 

0 
'1orinno Amaro de Ara.\lJo I e_, a Itm de ser tratado um assunto 

~r e~~~!a~.er;!~~ ~~a,,~~~:j~' dcFr::~decot:J3!~!ci~~ra f'$a l'CU• 
do amador Alceu R Cha· · ntão todos os diretores e demals ns-

1ocladoa do clube 

1;iajat'a para Rastaqurru Jmprc.'{
.,,;íonou-me profundamente, <l1•sdc o 
momento em que vrio ,1;r11tor-.11,· 
nu banco dla,itclro ao meu Tinllu 
a cara típica, corotrr,.,tica do la
drão cujo retrato apa, ecc nos tra 
todos de a11trOJ>oloma<:. mal trcl1a 
do, de olhos torvos, avcrmf'lhado.,, 
fronte baua. cabelo!,; nsperos, eri
('ados, barba de cinco dia,, uml1 
c·tcatnz enorme cortaudo-llle o 
queixo 

J11stintwamenle t,·v~, as mão.-f 
para os bolsos, em 1ii1tal de de/ésa 
Sorriu, com um sorriso triste, 
que faria racltar as pedras. E di:'íse. 
cm tom sunudos "Eu H•i o que o 
~r. está pensando de mon . Que 
sou um ladrão. E' o que lodo!J 
pensam. não d,qa que não E' por 
1isso que eu me cnco11ila ne~ft 
estado. Não consigo servico, 11m
guem contia eni mim. todos pro
curam e1·itar-me Tenllo a L'idu 
mais infeliç, e humilhante" 

Continuou de.,tiando um. roliariu 
interminavel de desdita.\ Aquilo 
comoveu-me a prmc1p10, ma~ 
acabou irritando Adeus, pra;.cr do 
belo passeio. O homem não pa
rava com sua.~ lam:·rias. O (JII<' 
~ que eu linha de ver com I! .. 11•c 
dele? 

Ao passar por um tunt:!. 1, '! 
uma idéa salanica Posto que ele 
n<lo podia ,oubar. mio ,·r • dilo 
que não poudes~e ser ro:tbado 
Porque. _. não experimentar? Se
rio tambem uma maneira <le •!11 -
gar-me. A tentarão era clen 1 c,.• r, -
do fCJrte para poder resistir 1l 
"entir ~ctt 1,alito proiim.o de mim 
com uma habilidade de que nun
ca me teria julgado capa:, enfiei 
de leve. a mão no bolso do mru 
companheiro de v;agem, e tirei um" 
carteira polpuda. que pasfici lmc
diatam.ente para o meu bolso 

Que habilidade! ·Que golpe/ Es
lava contente comiqo mesmo. Na 
estação proxima, o homem que neto 
podia roubar saudou~me. apressa
damente e desceu. Ftquer ~ati.~te,
tissimo, poi;s assim podia verifica: 
o resultado do meu "traba11h 
nho" 

Qual uão foi a mmlta surpre:a 
ao verificar que hama roubado 
a minha carteira 1 

UM GIGANUSCO INCEN· . 
DIO SUBTERRANEO 

Onde o homem entra em 
luta com o fôgo, numa ba

talha tremenda 
RIO, <U 1J B 1 - Ha .,3 :ll\O'i, o 

1c..,go vem •t..n1·,,-1J 1,;o,. ª" "t\fh \·P,: 
maiores. numa [u:·1,.:.. '"' ~·,v ,1 :,r, ""'! 
de Perry Country, , '1! ,;hn. 1t1.h E~
tado-; Unidos, em i,e,,,·,_·.•1, ,., c"nbom(r: 
ros ali existentes e que representa\.'am 
outrora, formidav.,J nciuem Em 
mais de 11 quílom~irr·, {tll(Hlr;,óo .... hn 
ali, um verdadeiro i?lfc:t1M .,·!) :, ter
ra 

g,.,~e fantnstico inccndio está nr
dl'ndo. continuada r• ,11r1:.,,a.i:11·1t~r 
desde 1884 E _ia con.i'.W't'J , a , \l, da 
mrlhor qualidade, av:1lia\'el c,!1 5;1 11 1-

lhões de dólores . .'\gora. esta ameo
<;flnclo as g1 andes 1:1lnn,; ~1t• t-!or:kin.g 
1-'ielcls, avaliadas em mais dr l b1· 
lhão de dolal'r!-

PHa atac11r esse incendio. o govér
no norte-ariericano tem. re('orrido n 
todos O'> meios Têm- se ali cmprr11:r.1o 
pás a vopor e a eletricidadf', dnu\mitr 
e a aparelhagem mois modrrnn, rnra 
domar essa conflagnção subtc-1n\1wn, 

(~~-il~~~;.era~~esc'1;1erf1~f~:i~~c ·.un \·a• to 
$omente agora, após esforços in

gente~ e um trabnlho extenuante. p:.ir:i. 
que foram moblli~ada~ algu1nas c1.:n
t~naf-; de operanos e maqllllUjmOs 

~~11~·0~~~1mo;~e~~r~n~,ia~~:~.1 ~t~~ .\M~~~- 1 
alnda não P.stá :,;""n,J:; r ,cw a es
trritcgia do luta l, l.! .. ,:- :rn.Lt 01,
i1ste em irnlar o 1,11.:~· ,dt·, 

Para tanto. estã"' !" brl'v 1 1 1.0.; 
\'Cios de carvno. grande . ., .;,,11.~..> q•,r. 
Jj,êo ,m, J1·1:..1·n ,; to· •·!1, 1q~ 1c gua 
Outro proc .. '<~,., :~li ,, ... ,Jl, r, r.p!1 r·11rle 
o ahrrtura J(} 111;1di, 1 ~ ),.1,Hrn 1 ,:.~ 
.su carboniféra. dr 1:•0:10 o u,,.,,.,a e
ver o rc~o. 

Lo~o que u• consigo rirnmsrr,•\'•
lo. ês:sa imensa forno lha. ao que M' 
c&kula, ainda poderó lcv~r ,ia"• ou 
m<'no., um; mil E1nos para .•x:iiu, til-: l' 
tnlc:ramente. Ficará. tort.> \\Jll •·11!en:o 
D an,,imar soslnhn SI Plo :-õr po~sl· 
vcl isola-la, então. os pn:Juizll 'h',. 
L·r:. 11-.arli ainda •110 p,·(!,,·11 !iF-J" e·" l.:u
lndos 

E .a batalha •1 t,e ,. :•qo r a ('tl

gcnh~ria é de uma d::Fl"l J.I ;,,,u· :lr c.c 11 
par E é. lambem. ~11111 U. t~·Jtu e :1 
que vencerá o mais 1 = 1oz. •"1 •h cn 
genheiro~ nio camlnhU•",'l mai · <°""
prc:iSR que o fói;o, si n:ii•> ,•b11re·n n m 
R tJr~ejad:i rapidez o-, !.·1 1<"1"' 0 , or ~ 
a qtie :i.lnd1mos, vencer:\ o 111r.t>'l· 
cllo 

TIME NEGRO JUVENIL 
<Oflctal1 

Ot! ordem do sr. presidente convi
do todos os soclos de te JuHnil e os 
diretores a comparecerem hoJr. ás 19 
horas em sua séde social a rtm dl 
trntarem de assuntos de grande 1m
port.ancla 

José B de Sou.sa, diretor• t<.·c11.ico 

IUUElllO l'fJ\ .\ 

1 RedaLo1 du "Folha. da NolU.•" rte s Paulo, 

'Í:ºPJlfiyllt da U11ião Jor-

1 

nar-H•-á uma potencia. a i1111l:u· 0 
ualtslka Brctsllcira, para A das grandes emprêsa<i Jornall.·tk:i, 
UNIÃO). norte-americanas. ~·'ormani oµh1ii1o 

atr~vês dos quasi mil jornal~ dt sw1. 
H:'t un:; to.ntos homf'n<i ral'Os. por mnrn\'ilhma cnd<'in, Jonmhst1cn. 1Je11, 

certo. que o que é bom é ei,;cas.·o I rntendiclo.. O autor de "Ur11p1:s" v1t1 
_Ili.é á semelhnn('a da Santn Dlc:i. ele fnzcr :.011dní;ens .ao:-; c:PrFhro .. elo.'> qtH' 
;\mas, ou da Santa de Bebedouro , cscrcvrm. Vai t1rnr pf'lrolro ri,pir. 

f')ndc quer que botem a mão, opc mm tua 1. para oferece-lo ::i yoc~:o;. Jc·iton·, 
ogo um 111Ungrc . São pessõas aparen- do Brasil, em lell"inho s clr lc,rma r11t 
tr·mcntc como nós <;iutros, perfeita- c3sa, nos coluna., do Jornnl dohro
mcnte normnls. Porem. nin~cm no'., dlnho ,e com os clasi:,icos rrror,; rn· 
convencerá de que não po:ssuem umn rc\w.ão 
usina geradora de vltaminas, de to Como rrdator-('hefC' da U .t v 
da., a~ letras do alfnbéto está o meu lmig:o Rih·1·tra Prhõt > 

Monteiro. Lobato, o homem Que ta? um dos jornalis~as 1rnl:is qurrido•, (' 
n mon?polio ~acto11al dn admlraçãr- competentes de S P~l,iln Mw; o Pt•i 
da gunsada .. e. um dcs!-ies dl·pos1to· xôto é conhecido drmaís. atrav~s do 
humanos de InJeção de vida A!\ mon- uti~o., oue tem escrito 11t1ra. a :111. 

tras das livrarias. as banc~s de jor- de Jornais da "Uniüo'' E' n cidad::10 
1~ai5, as estantes das rcsidcncla:::. par- que fa?. cromcac; sorlaL., artigo: ~obrr 
t1r.uh1rcs. vivem cheias de volumc.s d1 f'Conomla. política cDr11s mP livP ! , 
sua autoria, em não se sabe mat~ hh;toria, o dinbo Toca os sete ins
qual edição Parece que o dia pr,ro t.rumrnto~ da pena 
ele, tem 64 hora~, . Rende mais E Na superlnlend"ncia ticou o 51 
como o verão µara as dona.\ de t::t<',i. Ascendino Gon..,nl\'e:,, homr·m (Ili• li 1-

Sempre que o Lobato toma a p·.:1tr I<' o Clwng no malabarismo N:011 ,·ni 
.ualqucr coisa, leva-a por dian:c T co Pnga em di:1 • - Psla P n nu 1111,r 
ningue~ se esponte se algum cli,1 r('cumendação parn um supei·tn ·11· 
a despr1t-0 da sabotagem, a despelt.r dente 
de dinheiro t·stningeiro, a despeito de N~ Polltica lntcrnaclonol, o Cc ar 
nossa dependcncia economlca o I>''- Riveh. eo;critor e jornalhta, mais cu
troleo jorrar do sólo bra:,ilciro. C~Pt!· nhN'ido do que niQn,.1 d,• to,.,lúo 
tnndo o espaço, enchendo nosso nfl- E quem e o diretor de Puhlic1clridc? 
i·iz do cheiro e~tonteante do combu<;- Não é dificil encontra-lo Basta ollmr 
tível, e nosso boL'>o dos ainda r:i:-i pronto -- logo aµarec:e é o Arge·r liro 
Cé.itonteantes mil réis Monteiro e 121 quilos 1) Faz o •· tr :si ' 

Monteiro Lobato é o novo diretor da banha e dos anuncios O Arg"-
mlelectual da União Jornahstica Bra- miro Jusnficaria plenamí'nte o nom~ 
sileira, a U J B. que vocé, leitor de um ~abonete que e ,•c:1dido cntri· 
Vt: sempre no jornal de sua terra A nó~ "vale quanto pesa· 
U. J B. é uma rmpresa (!Uc d1.';,- Vale mais talvez 
tribue cultura pelo Brasil. num plano •• • 
m<'lhor 011e o de dez prestações da.e; Estâ. pois. de parabcns a V .I lJ 
fabricas de cuecas e camisas Distri- o homem do monopolto. para diriRi
bue qu&si a troco de reza, o que ~e lJ., fez qu"stão de monopolizar t~ n1. 
adQuire quasi a troco da vida ! bem. os bons Jornali.itas cá d;, tr; r , 

Agora. com o dono ct:i. criRncada do A lena ain<la lem muita grn 1 e 
Brasil â sua frente, n U J B tor- bõa. ! 

TÉLAS J> A t C <> S 
A PRÉVIA DE "O BôBO DO REI'', SEXTA-FEIRA 

PROXlMA, NO "REX" 

Cotúormr. está anuncl~do. cstrrn- J .. Por clefcrenti.l _ela ('i~\. t:,iludor;, dr 
n. no proxuno domtn~o. na te]:; cio l time~ s .,, O IJoho do Jtd, NH- l' ·1-
Rc~~.·. o_ fllme nncional O Uôbo do R,· i, lb. ida sexta-.!clra prox.ima, .ú.) i:, ho-
que f01 conslC:eradR pela lmpren!iJ. . 
c:anoca COJTIO a maior realizacúo do 1 as no Rcx, em pre\'1a. C'~.pt•chl de· 
r,osso cinemn. · 1 clicr.da ao; JOl'nuli:;tas r nutortdndt's 

Essa péljcu.la. ª!1siosttmente espera- . Ontem. á noite, <·~leve m•sla rcdu · 
da cm Joao Pessoa. tem como seus c.'i.o o ;e:,r Randal P11nc11lcl. chcír cl<· 
pr.tnc~pae::; mtcrpretes Mesquitlnhã publiccladc Ua Cia. c,íbi,torn. que 11M 
D".º Sllva. >\U'J'Usto Hcnnqucs e Con- 1 \Ciu ('OtnUnicar n n•snlt1t,·.-,p cl;, me"~ 
chita de 1fora1s. ma emprêsa, nJqut:lc sc11thlo 

CARTAZ no l)J.\ 

Hl:..X: - 'fC',."ião da~ 1\111-
c:as" - "Sua i\1leza o Gar
ron ". com 1 ·rancis Ledcrcr r. 
rranris Dee, da "iOth Ccntu
n ro:\" Com11lemcnto"i 

PL.\Z,\: - •• ~ão Fl'at1ei,t·11, 
a Cidnclr do reracJo" ro,., 
Cl.ll'k G.ible e .J('aH<'lt' :\1.1" 
Uonald, da "Jlctro Gohhv, n, 
i\13.yer". · 

l'ELIPE 'A: - "Entre La
drõc~ fl<' Gado", ,•oni Tom K,•,•
ne e. mai._, a 5.!I ,.éric de " \ 
,ionlcl11ha Mistcrlos,1 •·, da '\ 
nive1·sal.. Complemento'>. 

S.\NT,\ ROSA· - "O Sr-

"GALEJ~l1.f 

J:"t"f"cln 1111 S;11lr:11h•l · rom llf''\. 
l.raM· 

.J.\(,t \HIHI ' 1-.trt'la, 
n:l U1•t.uh,;q- nm1 l\1l O' 
m·frn f' Jc.J1I i\f11i1·, ,,., .. \Yar 
1u•r l'irst", ('011111J1·m-11to-.. 

S. J'l Ul\O - l m JlrllKl"O'lll..t 
,,1riatlo. 

nFJll'IJLIC'\: - " '-'a l'i,..l,1 
llo~ Jb1uJulw,", 1·,J111 Ht·:\ Ul'II , 
('1,n1fllt111t·11to 

,1i;1 HOVOl,J"; - 'l,ut. , 111 
~loria ·•. rom 11 u!'lt .lo111·"i r ;1 

'!;' ..,('ri(' rle ",\ Uonl.111ln ;\li~
ltrio,:_i, ", da .. \.niH-rs.tl'' 

N< >Hlllt' 
O PROPrtlF.T:\Jllr) IH•:!·fl·J,; Cl>Nl!J·;<_ 1111> l'--.l,·\IH-·l,l•,1'/Ml·.N 

ro AVISA QUE, DP.'iD!:: 1 l)F. 1,1,;v1m1•.[ll(I ('fll'>!hN n:, 1'1\:;,;011 A 
I•'UNGCIONAlt NO IIMl'l,0 h MOlJlo:liNU /'llhi110 

N," 419, A' RUA BAJ;~O DO TRIUfllPHO, 
ONDE ESPETt/1 li CONTINUll<;I\() IJ.\ Vlorl li !>OS bHlfi INNUMI· • 
ROS AMIGOS E i,'ltf:GU!•:r.CS 

APPROVF.ITA f:ôTA Ol'POl/'l l Nlll\lll·: l'llltA AV181\lt 
AINDA QU!:. ACAHA Db RU.'EHlm llAH '1111' JMl'OIHAN 11·:S 1-'II. 
BRICAS DO PAIS UM VATlll\lllSl:llMO ,-;,m I IM. N'I n íl),; Affl l 
GOS RELIGIOSOS EM GCllAL, OB,Jr-;<J'IOS PAI:,\ PflH,f:N n:s, TA
PETES COM RlC,\S DECOR,\t;oFS J>AMASC'OS 1,: Vf.J.J.1/lln>, 
PARA. ESTUFAMENTOti. VIDROS, Ml.>1 .IJTJHAti Pl\1111 (.jlJA!>/1< is E 
UMA INFINIDADE DE OUTROS ARTIGOS l>() l'Jl':11 llM10 

VENDEDOR EXCl,US!V0 NESTA l'ltA<'II l>ll'i AVM,lll><JG 
PAPF:IS E POSTAES ":"I0\ ',\81l0"" h lH,MA.lü An-JlOOS llA 
MARCA "GEVAERl". 

I'ABRICAN'fC 1),\ ('Oc\lU.11 l ,\U.\ \ J.I. \ •.s.,o \ H Ll'i'I L" 

VISITEM A GALERIA NORRE 

ttt:A U,\JtAO UO I Hll'MPHO tJ!I 

~~ 



O CHANCELER ADOLF HITLER ' • 
0E1xou, oNrEM, vrnNA Ultima Hora 

O sr. Se1ss lnquart foi nomeado governador da Austria - Discursando ás 22 horas 
de ontem. em Munich, o "fuehrer" declar ou que este é o momento suprêmo para a 

( DO PAí8 E ES'.!'RANGEffiO ) 

historia da Alemanha. QUe deverá se transformar numa fortaleza para a garantia oov \ 11\1 \[\~'/ 1?\~~t~' \T1. \ü 
0' Pitnrn,~~t:~~'.~~;·~~ bA tsr,o 

da existencia do nazismo - Os alemães de Dantzig querem a ane
xação dessa cida de livre ao Reich 

gEJS~ INQl;.\RT E' O GO\'tR~ ·\· 1.\ t,trw . Jrosset:uindo ,tP. ;1 Tcheco- ,• OS ALEM I\.ES 
DOR D.\ \l'S'fRI \ Slovaqma TENDt.M ,\ 

- CID,\ DI .-.o 
VIENA. 14 A UNIAO Por de- sn,oR Dl'sAI> \ .\O RflCII \ Dr-

DE 0 ,\ NTZIG J•RE
ANEXAC'AO DEST ~ 
REICII 

ereto do c.r. Adolf H1tle1 o sr. Seiss PLO'I \('J.\ -\USTRI.l\C \ 
Inquart foi nomeado governador d~ 
Austria. titulo i~u~ 1 aos dos de outras 
provtncini d,1 Alemrmha 

lflTLF.R DflXOl' O'i/TE\f, VIEN.\ 

VIENA. 14 ,A UNIAOI - O "fueh
rer .. deixou. hoje. esta cidade. de re
gresso á Alemnnha. após um dia de 
grandt's manift'stações 

\ CIIEGAD \ .\ \lll'IJCII 

VIENA. 1~ IA UNIA01 - Com a 
ctecretrtção ante-ontem. do '"anchluss·· 
para a Austria e n A!emnnha. o corpo 
diplomatico da Austrin firou subordi
nndo o.o Ministerio das Relações Ex
teriores do Reieh 

Em ,·irtudc dessa medida toram já 
demitidos os reprePõentantes dlploma
ticos austriacos em Londr<'s. Pnrls e 
Prnga 

[)~[.\ [)'.',;((',\ ,rot:D\ PARA .\ . .\US· 

DANTZIG 14 IA UNIA01 - Os 
elementos nazistas residentes nesta ci
dade começaram n fazer apêlos no 
sentido de c:er C'sta cidade onexacla ao 
R e- ich 

EXTISTO O .\l tT. 88 no ','Jt \ 'l' \ 00 
DE S.\l'.'\T GER'.\l .\l's 

VIENA, U IA UNIA01 - Foi ,tert
nitivamente extinto o art. 88 do Trl:l
tndo de Saint Gerinain qnc proib1t1 u 
"anchluss ·· a:1stro-alemão 

RIO, 1;. l,\ US I , oi - A )Wl'!t itleJl-
1.(' da Fed 1· ra~ão U1·a .. ileira ,1e \ .!,.,_i,
Lên('ia ill.h Lázaro!. l' 0(' [ (,.,3 Contra ::t 
Lt'"pr:i., recf'beu. hoJ<', um r h reaue d<' 
8 :300:..000. assin!ulo tJ<' lo ag .. nlf' da 
e-m pre!'iola i ta liana de na.veAa<'ão "lta lm:11·". nest.i <':tJ>ilnl. 

}: ... ,a im1,orl:rnf"ia, prOH'tlienl4" tl!t 
, t'n<ta dt• in~rl'S..,f)s 1>ara ,•i,ita., ao 
lra1hallantu·c, fle'.\ ", <14",linrt-,e .tO!

<'Ofrc., da.qul'la bl'nPmérita ac.~oriarão. 

IIO)ll"'s \(,f .. "00 \ " Elll>ítl \ Ili 
t \,TRO \L\T,; 

MUNICH. 14 lA UNIA01 - Acabn 
de chegar n C'~ta cidade . o sr Ad_olf 
Hitler, QU<' viaJOU em anão espec1~J 
comboiado por numerosas esquodn
lhns d<' r1\'iõc~ do e,-:ercito alemão 

TR I \ F \ \LE~I.\SH.-. 

UTO, lj 1 \ 1·~1.\0J - \.,..,otiando
"e .\!'!o twmc-nagen!<t <1ut• f'.,tãn .... i"ndr 
pr<'··t:1d;h tí. memoria de (: a ... tt'o \1, ~,. 
rluranle r,ta quinzena, 1,01· 111otho tlo 
tran,.cur~o, ontem, do 91.º anive1·.,.i1·io 
do ... eu ua,t'imtmo, o 110éla. Jtr,1;1to de 
\ltneida oc UJ>ou, hoje, o microfone d;1 
1:ad.iohr:b, do Depn1·tanu-nto de Pro

O QUE PESSA)f OS ALEMAES DA s>aga.nd.t r Dilu<io ( ullural, Jll_"Ou1m-
TCUECO-SLO\'AQU I:\ ci:1ndo hl'ilhant<' ,ti,, ur.,o f"m torno 1 

VIENA 14 < A UNIAOI - Dentro 
de pouco tempo deverão circular em 
todo o t.errilorio da Austria r d:i Ale
manha uma unica moeda. ficando ex
linlo o "xPltm' ' nustriaco 

PARIS. B ,A UNIAOJ - Informa- , •. 

1 

utr•ona li<l:H1e do "C'anlol' '1a \ 1nér1-

se aqui que os nazistas pretendem en- -

o ~IOME'sTO ~t·rREMO r.\Il \ \ 
UISTORI \ D.\ .\Lll~I \:\'li\ pedinclo n indepcndencia dos alemães. RIO. 15 1 \ ,.,, \OI - O IlJ.,1<'0 d< 

Yiar um ultimatum ao presidente E- _\ f'OT,\C',\ 0 01·1cl.\L DO C \.\lfllf 
duardo Benes, ela Tcheco-Slovnquin. l 

1,,cI\D.\ \ ('\.\lP.\"i'II\ \'iTr-~r:- sob a formn ele uma pequena republi- Bra~il reali:cou _.,.,ld ... 01u~1::,c:ó<',. df' 
MUNICH 14 . A UNIA01 - F3lan- ca. a:. ltunl ~Prin logo anC'xadn á Ale- , hoi<'. com. a ~ei.:-urn(t- <'OlJ('ao:. h)1•.·a 

do. hoje. :i 22 horas, na prn~a Mu- .IHT\ "\ \C'STHI\ manha R7Sl60: ~ola,, 17SGOO: t.anco, ,.,16, 
nich. 0 :--r. Adol! Hitler d1s...,e: "E' estf' lira, Sfl'!8. _\ ~r;u,1a tle ouro Jiuo loi 
0 momento s'uprcmo para a história VIEN.\ 1~ _tA UNIAOI - Està PROIBIOOS DE YOT.\R NO PLE- totacla :1 1'1~700. 
da Alemanha Austria e Alemanha francamente uuc10.da a campanha an - 1 BlS('ITO OE 10 DE \UR I L -
serão tr::msformado~ numa fortaleza t_i-semit.'\ neste país. . O T()T .U. 0\f.; n-1POJ!T\C"l'U ~ lT\ -
que garantirá paro ~emprC' A extsten- Numeroso.'i judeus cs!io v1sru1do ~eus VIENA. H tA UNIAO, _ O! ju- 1.1\'\'_\ · no 6R.\SJJ ... L'1 Hl~i 
ri: do nazismo pi\ssaportc.-. em legnço~s estrnnç-e1ras deus foram proibidos de votar no ple-1 . 
\ TCHECO· ,1.0,· \Ql'I \ Rl:CEI \ a !lm de delxnr o temtono nsc1onal. biscito de 10 de nbrll proximo ~n!rJ~ ,1;3,'. \ t~~.~~)n;«;1·l~1'.'\:;;'..~/ 

o ISl'"~IO""\(O \ISII ,o o NOVO GABJN-rTE A COOPERATIVA DE CRÉ· r;tto~.o~i ::-0,~:.'.;,."~m11~~;,t~::~".i:~ 
.C ITO AGR(CQLA DE r,ortacáo er> ele 10,,.000.000 M füas, 

.PARIS, 14 I:.\ .,UNIAO.J . o ~i- F R A N e Ê s D d<'Ú U'lindO-\,t\ d:11, ,,u(' ~"' tell1 dt>;rn-
m~tro dos F.,ti,tn.ceiros 1 P~Hl I POMBAL volvido ext.r:rnr,liuariamcntf" o ('omel"-
Boncom·t, conferC'nc1ou com o repie- 1 <'io ita lo-br:i.silci1·0. 
sentante tcheco-slovaco, .sobre O mo- 1 PARfS, 14 , A UNIAO, o 104.º vem de ser creacln, em Pombal 
mento nlunl d.n Europa Ce!ltr~l . J ~abinl:'tr or:;nnizado p(_llo sr. Leon uma cooperal1va. de crédito destinada O ~EJ,f'CIOY\UO un \'°iH.f,lrtO nc 

~o que se. sabe, a s.ltuaçao e mmt_o B1t1m.q1 1r fkou com a prf'sh.lencia e a fomentar a agricultura. distrlbuin- Ft· r t not~ \'AI • \.l1.1t ,.,, \ t:S'f \-
rlPhc~da , pois ha receio_ <le. qu~ ~ ex- 1 pn ... ta d:tc: Fiunncns. é composto dos do emprestimos, sob juros módicos, aos (',\O hl \C. 1 · \S 
pansao da Alem:1nha nao se lun1te á , ºl:'G'Uinlcs n!l'rnbros: Púul F~1ne, ':o- lavradores daqut°le municipio 

--- 1 ·ia1lstn nuni!',tro dP E."tado; Paul o novel instituto ele crédito foi fun-

1

------------ 1 j Boncot(r, ~ocialü-.tc., unko. Exterior: dado sob o,:; auspicios do prefeito Sá 

SAIBAM TODOS I Luctovic J.·rossard. socialista unlco, Cnvalcanti e dns classes conservado
.. Propa;::nnrl.,1; _ch,nlrs Spi~1as~e. ~~ia- ras de Pombal. est1.ndo habilitado a 

1 
1.:fau?r~~811

~~1~~~~rh~~l:~
1"\ni;~;~al; cumprir sua elevada missão, no de-

ltfO, lã 1..\ l ,1.,01 - O sl'lrciolla· 
do tnasileiro ,,ur di .. 1mtarã, l'II\ 1•a
ris, o ram11eoualo mundial ,lé lutebol 
partirá pai.- :.. f',1,t ,1da hiclrb-miner:tl 
de Caxambll, ontlf' ,·!li fo·t<'r uma l''>
ta<'ão de- rt:J)O l hO 

--- --- ~fi-,,;.'l; vmrent Aurlol. socialista, Co- .;envolvimento da economia daquêle 
Coneu ultiff1,11Uentl' a noticia ordena{".:.o cl~ Senko.'i: ).fax Dermoy, próspero municipio sertanejo Po,1C'\' \GF.\I ,. \fh"oltl \ n , 

dr estar eom a ~J.úrle graH·mente ,oc!rtiist~'. I1vrrior: ~tnrr Cu~D.rt, r~- _-\. sua ine.u~uração teve logar no JTALI.\ F . .\l'S'f \ 
..ibalada O ,-eJho prinripc japo- r icnl-. oc·bli~ra J,:-.lira: Jr.111 Zay, r:1- ,.:aláo de honra do Paço Municipal, 

nê!-- Saionji Trata-se do último ~;1c:i~-:~~·.ia;.~~~?énl~~~.~:ri~:~3. A~~.
1
YCe~!~ f~~t~:c~~~~l:a~r~t·ct~!~1

~ 0~; ~~~= 
<'Onsl"lheiro 1 "genro") sobrni- f 

1 

Ci:impmchi raclicnl-~ocinli,;tn. ~!Hri- reira de Queiroga, ('JUe ez no momen-
;;~!~o.dºna;~~~:\~!im~~~;do: ;';.~= nhu; ÜdJr~e:s Bonnet, :1()("i:.1lbtn, A- Lo, uma sucinta exposição do progra-

l'ido e111 1912 <' em cujo reinado *~~;~!~~~~; Pi~~~;r~~f~r~~inil~~!~lig! ~:. tJ:!2º B~i~rie;J-1~;·~:,~rt~!ra 
o Japão entrou na civili:za~ão oci- rnnc.io; Ju1es Moch . soC'lnhsta, Obras Leite, Manuel Mendes Moreifa., Her-
dental e fez n guerra contra a Pnbhr·a-;; Valbert Rivierc, socialista, ..!iJlO Bezerra, major Antonio Salgado, 
Russia. Com O nome de -:\Jeiji ?,:ncc,>e ,. Pierre G<'nin, socialisln, Sa.- Q,;ório Qu!'"irogn, Inácio l\{edelros, An-
.\Iut"'ióhito ê hoje um elos deusl', úôt Pvblka e M:uius Montet :-o~ia- tonio Firmino ctn Nobrega, Miguel AI-

P.:10, 1;; 1 \ '.\".) - Com :1 :ufr .. ;i.o ti<' 
vários intelt>etuai,, numPro,os a1·1i,la'
dc~ta rapila l dirii:-ium uni a1>f"lo ao 
presiih-11t1• nrtuli" \ ar~.i, 1•:1ra. ,,ur 
sC'ja .tle11omil'ada l t.tli.t L1u ... 1:1 !1 ra
de i,·a ela arlf' dt' n•»rt!-.t'ntar, na E-.
C'ola n ram[atira í'ot•lho N'éto. 

O mf'moria l ,Hrigitlo ao ('h1·it' Na
cional ju~tit'ira ""'"ª homrn:i.gem ll<', i
du á i;ra11dr :p·Hsla hl"ac;ile ira. 

\ \ llSo \J,\, U 1 \ U'1l.\Oi'
~o,e1·110 de"'le IJ31~ rn,·iou um .. lt~ 
·,1.1.(um" á. Lituania, e>.icindo u •· 
,,,,tteh, reatadas, imediatamcntt «eu,. 
rt la<'Of'!" J)o lono-lituana.., , ' ª' 

IHS>';OI,\ IDA PF.L.\ POJ,1('1 \ nr 
fatl'XEl,.\s 'i~~\t\,SE\T\ S\. 

unl'xEL.,s, 1; IA t:'IH01 _ r .... 
:t:hLOU-5!', nest.a carutal, uma. p:l\\f'ata 
1,romov1da por l'lemento\ rermanõn. 
lo~, na quaat foram en~oado., hi 11o, ª'"· 
:!~~:-;h

1
-!~!!~º J)ro11unr1ado~ vhas 30 

,n}i'::(l'~i;.!~ã:.ir;so. :1 polícia clb\olvtu a 

r:i;cusou-~E A <'l'\IPRm on. 
01.SS DO REICll 

J• -\~!r~ tj t \ r~~-~01 - o <'omul 
..i.u,trtal'o nl'sln eap1b.l rt<'u,.ou • ..., " 
.-·uanorir as ol'dl'ns e,1,edid:1\ J)f'lo \Ji
nistéa-io d.1s Rela(Õt., [,:teriort"i do 
t:ei1..·h. se~omlo ~ ... quai.., firam à dr\
po~ic:ão elas legarõe.!, alem;t~ os torpn~ 
dipl0111ah<'os d~ \ustria em iodo 0 
mundo, 

SERVIÇO AtREO 
Comunicado da chefia do 

Trafego Postal 
.Por 111ollvo d" um aciucnte cm 

Forl:1lczn no a,·i:ío ctn. caneir:i do. 
Pa11afr, qlll• de\·in. tocar cm Cabe<lllo 
110 dia 13, peln. mnnhú, delxaram (lp 
~eguu- com destino no sul as m::i.Ja<, d"" 
rorrcspondC'nctn aérea, 1e<·hacl:>.s pJro1, 
~rc:>m expedidas por ~qucle nparPlho 

Como t::imbém não tocasse no reft
fido porto o av1;\o da mrsmJ Comf)t
nhia. procrdente rlo ~ni, ficou l111a!
m<.'nte pre,iudic:ictn.. a. e:-::pedi\~O clr 
:nnlas aére~s pnra o norte na tf'(!'U:l · 
da-feira ultima 

Todas a~ malas fecbncb:-. nrar:im 
rl"ticll.$ na t. 11 secção t~N\'1ço nt.r,:-,;, 
p~ua oJ)Orttm'.\mente serem rxptduL'l<i. 

A VOlúPIA DA 
VELOCI DA DE 
Um automoveL no Rio. a· 

tr opela 4 pessôàs de 
uma vez do Olym110 niponico Quanto ao I li.~ta Colonia 5 ves da Silva. José Mrtria Bezerr:t., Rai-

~~:~~:io ~~io;aj~·eJ:~i!º!ª ,1;e~1~;~= .\~TES DE CO:\IPR.\Jt UM\ e \ - ~undo Queirocra _An\?~i~e ';~~~ctSe :\lf'~~OLJ:'\. :.~~~~º\', llOJl, \ O RIO, 15 - IA UNlAOI - Num1 

1::~~·0,:,\~'.ª n~~ui::,0~~;~~:~d~rii~ ms \, 11ro,ure ,onhem o, preeos e tiíi\~g;~cfu1~:::ada a ata cio: ~~~~t~n':\~~~1~~v~~v:;:,di~an;J~ª J~: r:;1 d<'aon\:';tt!:~o.i~~r-~:are~e~lt:r~:: ,ortimrnto r· e (' \S.\ \ZCL tem trabalhos da primeir:t reunião. quP pr~'n~l~~f1~r.\~ ~;~J~'~f."?~ li O h~::.c~: :r~~:· :et~~~l~~I :llrm:~o:1;, j~~~: 
rimouia. º" mini~tros de E~tado. NOVOS BANDEIRANTES lo~.\ ªA5~naddea cr:d;u~':ii~~ ~g fut~~~;;t~r ~:~~o~hl':::~1: ;11~0\~~~:3~-~t' ~~º~ru•~:P:; roDs 1·ean't1emad,·ssseon.h~. ralnspetorla do Trá~ 
:\las, ultimaniente, t;ll' 3nda,·a Argemiro de Figueirédo a creac;ão da .. ;t,ual':"io inlern,lCion~I. n 

amuado rom o~ militarrs jol~·.en, iConclu.sào dri 1. pag.1 Cooperativa de Créctito Agricola de .\ orarão do .._ ... Benilo .\ fu~.,oliui fei;:o vni tomar sérias medida~ punln· 
f"i;u::u:~npt:;io Qttl' QnNf'"m < 1 ar. Pombal, nchn-se hn algum; dias, nes- --erá am1Jhme11t<' irradi.,da fiara lodo ào. com o maior rigor. O:> vlOlftdores 

tá. no ~ertão distante .. \ta!!. a celulose t.::~_ ca......:.p_lt_al.:..,_º_P:__r_e_re_it_o_S_á_c_av_a_lc_a_n_li_.:..º_n_n_1n_d_o. ___________ aos re1:rnl.\mento:s do trátego 

Da.., três ma,ima.._ fíhura~ ',1u<' 
~m Yersalhe,. t·m 1!119, ditaram a 
pa7 aos imperios <'cntrai-s, ~ó e,ir;
te Llo.\·d Gtc.rge . O presidente 
\\'ilson e- C'lememll'au já. de:sapa
re<'eram O YC'lfi.o e ... tadista inglê:s, 
que conta hoje ':-1 li.no~ tle Tdadt-. 
achava--.<' ullimamcnle pas-;ando 
o in\·crno em .\ntibes, cidade 
francê!!la do ,tl'dilerraneo. e ,ü 
fe..,t.ejou '!IUa-.; boda, de ouro De-
<"larava t'le aos seu~ íntimos QU<'. 
dl'pois dt> ~O ano!, de l'a3ado, se 
,entla mai!; jo\l'm e mai.., agil do 
(jue no dia ,f'gufote ao da lua de 
mel Lloyd George, muito ,,
J>orth·o, <'Orno. aliá~. lodo anglo
u,áo. ln·ant~\.\'a-"-e á, 6,30 da 
manhã, oeupa\·a a ~ua me!ta de 
trabaUIO por algum.,~ horas 
1narthaYa, <'m vguida, 10 quilom('
lro,. joga\·a golf l' dcita\·a-se â!, 
10 horas. '.'.o r<'pou~o de Antibes, 
tS<'re-via dr o nllimo tomo da sua 
grande ohrn ,ob1·f' a tuerra dt> 
Jq(l 

~o momc·ulu ('m que o pre~i
drnt(' Roo..,c-\·t"lt. ~-on~idt•ra indis
pt.·1i...a\el o r<"armamt-nlo <:olossal 
do-. Est.ados l nido • \.'3.lt> a p<'na 
JN·orda1· o quf' a tnilat<"rra. ,·em 
faLendo ms.._~ sentido. fm maio 
llo ano ph!io3.do, l3n~ou o gover
no incl~!il um fonnid,nel empre, 
limo df' .JOO milhõu de libra~ dt"~
tinado ao <'Uo;teio dr no,·as dl'!,~
li3S militares l' na."·als durantr um 
))<'rindo de rin<'Q anos, um·a o,; 
armamtnlf•!o6 de u1na nac:áo t>iici
ram tamanha suma d<" rf"<'Urso~, 
\ P"imrira parlf' do emprt' timo 
no tntal dt N·m milhÍK'"S de- libra<.;, 
t,,i <'Ohf'rta imf"diat:imente, em 
crandt'! parlf' prlot. df'parlamt'n
tos do goH1·no J.l, t'nl:lo, se ah
,anm o~ trabalhos no1 t>!'tlaleiro"' 
na,·;ii f' na u. iuas Ut'ronauttra , 
inh:iando-se, a im, o gi,:anlM1co 
rcatm mento da. ln1ll.tcrn., 

ela rolha d, eª"ª· ."ª· está aí á mão. TRAVAM-SE VIOLEN: TOS e o M B A T E S A' S 
de ferro e de rios, desaíiantlo a. inte -

1 

na 1011a da mata, cortada de estradas ., ... ., 

li(rneia e" ,oragem do, homens de MARGENS DO RIO A 1\/IARE' LO ONDE os 
<linheiro \ rolha da eana. at irada nos _ - 'f .l , 

~::~r:,:·º~:· ::~::.;~uc1.'!~ ··;·: 601
~,:~ f:HINÊSES DECIDEM .\ SORTE DE HAN-KOW 

[e1üb. ,.io ha rlU\1da .._obre a sua pro- 1 ..J 1 
du<'âo Será ne~orio no qual n inguern H.\ N-KO\V, .14 . lA. UNIÃO > - A~ 1 Tien-Fonw-Che.n~. entre~ou uma no- J :e~:eral .Kensl ~lhara .. cons~~fz[!Iº 
podt>ra perder lroi>a, rhh,~:,,as estão OJJondo grand~ t~ ao ministro Von Ribbe!lrropp. en- 1 1>ohttc~ do exercito Japo~es fª am di· 

'.\'o,·o, bandeirantes do Brasil, o, resi,tencia á in,•as:"io das tropa, i:1 - ~~:~~trl~ ~~~~~~~c?!e~~n~el: ~~~· \ :i~~ot~~:-3 oqu:eri~::ri n~:~i~~ hnvl 
filõe.., tlo ouro estão á vista. Avan('ai ponê&a-., tr~\\"atttlo-se \iolentos. ,-om- manha rlo Estado IndependentC' do sito morto por soldado.;;; irregulart'~ 
um pas,o mai~. qu<' o tesom·o está bales ao lon~o do Rio o\m:irélo, oml<', 1-fa.ndchulcuo. chinêses, num ataque de surpresR 
em , o ... ,as mii.o.., por véze,s, os .,0 Jdado~ do , Hrádo "i.ÍO E::.su nota acrescenta que a China 

re 11el ido..,. ~i~v~0~c;~~~a~~/º~~~tn;0!~v!f
1
:; IMPRENSA OFICIAL 

COM A EMPRÊSA 
TElEFóNICA 

l\ 1 NOVO O OYtR'JO P -\R \ A CRI · ambos os países es1iver:..e:;cm possui-
NA CR.~TRAL ~iJe do tradicional · espirlto de nmt- ,\o,;,, dc,·cdorc.., d.1 1,nprl·n,J 

•Qfici.d; l'n1. .HL\70, ÍÍC:t \\;dJl!O 
SHANGHAI, 14 IA UNIAOI - Ul- E)! TORNO O,\ PROVIDENCIA DAS O conir.no de ,nuncin, C 

~ilr::=~~~e a°:ia:;~f~r:~v~n~J~. ªct~n~~~ F OR("AS J APONf.$.\S N.\ CHIN.\ qu:ic,quer outr.l"i publicacõe.,, 
Urge a instalacão dos telt- novo govêrno para a China Centrnl. SHANGHAI, H !A UNUOI - 0 como tambom a renov>(.ÍO J,· 

1 fônes automátÍCOS na .controlado pelo l\tikado general Hatn. chefe suprrmo das for- H,in:uur.1' clc(;Ll folh:i. t.'
111

• 
ças Japonêsas na China Central de- qtnnto O ,;-cu di.:bito n'.10 fbr ~:1\-

cidade alta OS J \PONf.SES SOFREM DERRO - ~;'r:'e~e~en,.° ci~~~cl~o 1;1:n:ii ~~; 

1

. d,do 
faz-. r necessnrlo quunto nnlePõ a ;:~-~n:GONGO DA F ERROVI A se necessnr10 101 ___ _____ .--=:; 

("(· ., ,Ir.ta m.st.alnção dos telefones au- Disse omdn C!i,<;e chefe mihlar que e Ih GeO 
to1,1á'1C0S, porquanto O serv1co anli - HAN-KOW. 14 <A UNIÃO> - Pro- repelia energicamente '5 suspeita, e,. OftCE O Regional de • 
quado QUE' aindn perdura na cldarlf' segue. \'ltóriosa, n oferun\'a chtnésa ao trangeiras de que o Japll.o i.e mteres- 1• 1º 
dt 1 aprPsrnra-se reda \'PZ ffiR\,.'; COI'\.',• longo da PStrnd:t. cte ferro de Tá.o- sava apcnns })(>}Os assunto:; do nort..,. grafía e Esta IS 1ca 
:~~/:;i~r~ ~lt~li:te r~nd~\S:~::n~t ~~~;::iaaoa 

1
~rJ~~/~/l~i-:-~. o~~: f~~ r~~~~n d: s~hie:.ing::::~:tª Jº;r!~= O piefelto Prnxcdes PitnngaG: 

lf'fonhtas, como J)('la 1inprestnbllid~- dias h::l\'ia eaido em poder dos in- cito ntponico não ~e deixará húlu- lev"r no Cons.i>lho Reglonnl de ta dt 
.Jc dos aparelhos vasares. enciar, na sua mLc;.'-âO, por nf'nhuma gra.fio. e Estnhstlca a incumbe~~ n,u· 

P~ra nó3 da \ l 1n.iào. princtpnlmen- Inform~-,e. também. que a e.idade I consideração estranha á Unha que se sugerir a mudan~a do nome outrO 
te, que temos o. cada H1stnntc de no::. de Hsin-Hsian..: toí reconquL,;tadn pe- tr::u:-ou, nem me.c:mo Por interesses es niripio de Misericordin, parthor ts 
utilizo.r de um velho telefone, o caso los chinêses, tendo at os japonéses io- trant:;eiros Essn mP.smn atitude ser(! que. n seu criterio, diga mr . corl 
e tornri mnls irrltanlc µe-lo tempo !rido comldera\'eh perdn~ mantida qunnto f\ zonn internncionnl tradiç(,es locaiPõ. Em consonanrin 1 df. 

q11t? ,. prn\e com a Uga<';lo a.nte a cte Shanghai o pal'ccer do Con..élho Region~o o 
completa lndilerença dns m~:is en- A CTIN .\ RFCL A,I.\ o Rl::C'ONHE- Geogrnfin e Est.atl~tirn. e ie Pi· 
ra ,·r~go<1ru do wrviço CIMENTO DA INDENPF.N OENCJ\ NAO rOJ CONFIR . l \OA .\ ~IORTF mesmo aprovado, o dr. Pr~xede$url> 

A~im. ontem , em vro 80licitnmo~ DO -:\I AND CIIUKI O P EI.,A Al ,F - DO GENE R.\ L ., \PONt:S KES\ ' I tanga_ atunhne-nle nn dtrecni d:/!dfl .. 
umn lig.u;:Fto. dp:;de ás 14.40 á!i 15 ho- :\IANII .\ OOIITAUA comuna, submeterá o cn!'>o a rt· 
ras E' de ~~P rnr uma providencia dn ção do interventor Argemlr~\ ::nç!P 
flrma conrt !;lona.ria Vl11va Henriaues BERLI~t. 1( 1A UNIAOI - o em.. HAN-KOW, 14 •A UNIAOl - Não guelrédo. que em decreto dnr, 
de Sá & Fllho'l babcado1 ch i.ne& uesla cidade, dr , foi coníinnnda a nollda da morte do ao nome que fõr r.scolhtdo ...----- ·- -- --- -- __ ... -





2 

E D 1 T 
Prefeitura · Municipal da 

Capital 
1,:UITAL :<1' 4 

De acórr1o com as determinações dn 
Lri n _ 0 47. de 31 de dezembro dP 
I936, faço publico. de ordem do sr 
Diretor de Expediente e Fazenda. pa-
1"8 conhecimento dos novos contribu
intes do imposto de licença para a
bertura e transferencia de estabeleci
mentos comerciais. que lhes fica mar
cado o prazo de 30 dias para apresen
tarem. as suas reclamações sõbre a 
relnção abaixo. r01-respondente ao 
lançamento do referido imposto 

Esgot.ado êsse prazo, nenhuma re
t:lamação será examinada sem o pré
vio pagamento do imposto, confórme 
t>statúe o * 1. 0 do artigo 70 da cita
da Lei 

O pagamento do imposto sôbre ês
~es novos estabelecimento deverá ser 
efetuado dentro de 30 dias. contados 
da µublicação ao presente edital, sem 
o que ficará. acrescido da multa de 
10° 0 

Os proprietarios do.s estabelecimen 
tos cuja abertura não foi requerida 
a esta Prefeitura. estão sujeitos a 
multa por infração. no valor de .. 
50SOOO. si não legalizarem a sua si
tuação até o dia 31 dêste 

O imposto sôbre os estabelecimen
tos colétados no exercício de 1936 ' 
anteriores será cobrado pela tabéla 
anexa ao Decreto n. 0 357. de . . . 
27-12-935. com redução de 50° 0

• e 
mais 10º1º quando, superior a 50$000, 
fôr pago no primeiro periodo da co. 
bran~a onarço). São os seguintes os 
mêses de pagamento: o imposto infe
rior a 50SOOO. será pago de uma só 
vn. em maio: quando compreendi
do entre 50SOOO e 100$000, em duas 
prestações, nos mêses de abril e a
gosto, e se fór superior á quantia de 
100SOOO, em três prestações. nos mé
ses de março, Junho e outubro. 

Prefeitura Municipal da Capital 
cm 12 de março de 1938 

Murilo Honorio de Mélo. escritura 
no 

Visto: Dante Grisi, Chefe da Secção 
de Receita e Despésa 

r Continuaçãol 

RUA 13 DE MAIO 

N.º 160 - Antonia André Pereira 
ll0$000; 409 - Severino Alves. 20$000. 

RUA BORGES DA FONStCA 

N.º 6 -. José Holanda Cavalcanti, 
lOOSOOO; 126 - Manuel Francisco Ge-

A UNIÃO - Quarta-feira, 16 de março de 1938 

A 1 s 
120$00_0; 227 - Ceclliauo Josê àe Mé
lo, 150~000; 181 - Paulo Lltna, .... 
40$000 

RUA SENHOR DOS PASSOS 

N.U 357 - Venancio Neves, 20$000 
220 - Adernar Cabral de Medeiros, 
150$000. 

AVENIDA MINAS GERAIS 

N.• 499 - Pedro Luna, 40$000, 312 -
João de Sá. 100$000 

AVENIDA CONCORDIA 

CURSO PARTICULAR 
Prol cssor João dn Cun lm Vinagre 

nvüm. ao.s intcrc.%ado.-; que <lw·ant,<> o 
corrente nnno manterá um curno par -
Licular que funcclonará clr 8 á.<; 11 
horas diariamente. á rua 13 de Mn.io. 
54 acceitando ctc prefcrrncia.. alum
nos que já tenham o curi;o prima
rio e que dC'.scjen1 prcp:nar-.-;c pdra. o 
exame de admis.s;ão aos cstabcll'rL 
mcntos sccundarlos. LJ:'C'C'1onn também 
Portnguê::;, ArJthmetlca e l•1r,mcê.:s. 

Pagamento adianl:a<lo 

AVENIDA FREI MARTINHO 

189 - João José de Sousa, 40$000 

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS 

= 
DR, ALFREDO NETTO FORMOSINHO 

Clinica medica cm geral 
ESPIWIALlDADE: DOENÇAS DOS OLl!OS 

l!:x-lntn110 do Serviço de olho.-; do Hospltal Santa r~~11Jrl de licllo 
llonzonLc. Com pratica. no.s HosplLliC.':i da Buliia. 

( 'ONS{JL'l'OIIIO: - RUA l>l'(l l 't:: ))E f ',\ X II\S :l1ij 
llOHAHIO - DE lG A'S 17 ' 

Gr;1tf" no:,,. JJObl'l'S â.l'i ll·t·çal'i e scxias-foil'a..':i, cfa., JO á.s JJ horas. 

,,VENIDA GENEl1'\L 
GAMA 

BENTO DA AVENIDA SANTA TERf:ZINli,, 

9~ - Lourival J.<.,rcli· ~. ,l~fJOC 
393 

N.º 334 - Eduardo Francisco das 11<,32ia~~~.ci~
0
fJ~~~- 40SOOO; 239 

Neves, 20$000. 

- ,Ju-
Ju..,,G Frcirr~ A 1•te.~. lCll"OOO 

RUA DO SOL 
Pl'ACA ANTONIO PESiiôA 

AVENIDA CAP. JOSE' PESSOA 

N.º 412 - Vicencia Marques da Sil
va, 280$000. 

AVENIDA BENJAMIM CONSTANT 

N ." 393 - Severino Marcolino da 
Sll va, 20$000. 

AVENIDA 1.' DE MAIO 

N ." 673 - Quintino Rocha, 40$000; 
548 - João Santiago F!lho, 150$000; 
327 - Joslno de Oliveira, 40$000: 309 
- Severino Melquíades, 30$000. 

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS 

N.0 42 - Dr. Arlindo Camboim, .. 
30$000; 42 - O mesmo, 5$000; 413 -
Dr. João Meira de Menezes, 12$500; 
413 - O mesmo, 2$000; 603 - Anto
nio Fagundes da Silva, 40$000; 614 -
Inacio Canuto de Oliveira. 120$000; 
634 - Tourinho & Cia.. 280$000; 625 
- Vigolvlno F. costa, 120$000; 724 -
Manuel Rodrigues, 20$000; 922 - Eli
sio Gonçalves. 450SOOO; 922 - João 
Monteiro Guedes, 150$000; 957 - Se
verino Lourenço da Silva, 150$000; 
1234 - Leonel de Oliveira, 40$000; 
s n - Etelvina Bezerra, 40$000; 1254 
- Manuel Daniel de Santana, 40$000; 
1276 - José Coutinho. 20$000; 1328 -
Canuto de Lucena, 400$000; 1337 -
Antonio Ursullno, 40$000: 1654 -
Lindol!o Chaves, 7$500: 1762 - Se
verino Gonçalves, 4-0$000; 2140 - Jo
ana Maria de Oliveira, 40$000; 2179 
- Renato Gouvéa, 45$000; 2179 - O 
mesmo. 3$000; 2381 - Antonio Be 
zerra. 5$000; 2634 - Severino Paulo 
de Arau'jo, 100SOOO; sin - Oscar A
gricio, 2S500; 2956 - João Qliveira, 
2SOOO, 2948 - João Holanda, 2$000; 
s n - Alexandrino Batista. 40$000; 
3076 - Leonel Gomes Chacon, 17$500; 
3079 - Rosendo Miranda, 40$000; 
3076 - Leonel Gomes Chaeon. 4$000; 
3198 - Severino Ribeiro, 40$000. 

AVENIDA DR CAMILO DE HO-
LANDA 

S n - Maria Cordeirn da Costa. 
,:osooo 

AVENIDA DES. NOVAIS 

653 - l:!:rne~to TeiXf'ira. 40$000 

AVENIDA ANTONIO GOMES 

94 - Severino Rodrigues, 100$000; 
316 - Manuel Domingos. 40$000. 

RUA SAO :roAo 

:11 E1 nesto Lombardi, 1001.iO'lil 
!ti - .\ntonio Cipriano. 20~r:oo 

RUA PADRE ROLIM 

74 - Sr.!verino Alve~ da Silva 
100~000 

AVENIDA JUAREZ TAVORA 

296 - Manuel Vieira. 120SOOO 

AVENIDA JOAQUIM TORRES 

420 - ,José Targino da Silva, . 

\ t~~~~~· i5o4:oºoo:-49~n~tia:d~~ni~es~r 
396 -- FrederiC'o José de Ollveiro, lOO!SOOO 

... 50f.001J; 530 - João Gomes, 7S500 

RUA SAO LUIZ 
AVENIDA FELICIANO DOURADO 

670 - José Elias, 400000 331 - AI- A~;;n; tf:r~a~~.·%~~ootOSOOO; 
393 

f,:edo Ulisses Santos, lOOSOOO, 68 -
José Cabral Tito, HJOSOOO; 67 - José 
Fernandes, 30$000. 

AVENIDA GENESIO GI\MBARR,\ 

431 - Max1mo do Monte Silva,. 
!00~000. 

AVEN!DA REDENCAO 

373 - Eduardo Ferreira. da Nobre
ga, 40$000; 425 - Adolfo Valentim 
20SOOO; 430 - Severino de Luna ..... 
ttOSOúO; 592 - 1\/Iam,1e1 Luiz. 1osovn: 
680 José Ferreira. 20SOOO; 750 - Ro
sa Lima do Nascimenlv. 40~000 

R\JA LOPO GARRO 

254 - Josê Luiz da Silva. 5SOOO. 
234 - Francisr.o Assunção. 25~000: 
i34 - O mesmo. 31}000. 

RUA CICERO MOURA 

322 - Me.ria das Ne1rcs So.1,tos, .. 
-!OSOOO 

A V EN IDA 3 DE MAIO 

578 - Adauto Pereira, 40SOOO 

AVENIDA CARNEIRO DA CUNHA 
70 - Severino Crispim, 2$500; 70 -

O mesmo. 2SOOO: 133 - J. Bstista, . 
lOOSOOO; 259 - Antonio Angelo de O
liveira, 100~000; 426 - Maria Rodri
gues da Silva. 100$000; 725 - Alcindo 
J. do Nascimento, 40$000; 784 - Be
nedito Gomes, 40$000. 

AVENIDA MANOEL DEODATO 

1162 - José Barreto, 40$000: 1004 -
Josê A.maneio, 40$000; 969 - Francis
ca Alves, 100$000; 928 - José Alves 
de Mélo. 100SOOO: 272 - Donatila de 
Sousa Carvalho, 3?S500: 272 - A mes
ma. 2SQOO. 

AVENIDA ARAGAO E ME'LO 

53 - -Letícia Rodrigues, 40SOOO: 137 . 
Ana Beatriz do Nascimento, 40~000; 786 
Maria Moura das Neves, 40$000. 

449 - Severino Pedro '.ir· Andr'ldc. 
•1(.S(!OO 433 - Jo~é Tcolonio (;,1 Silva 
4í!H10tl. 354 - Francls;;o :íl.o!.lt'l,;\ic•s'. 
l()OSOOO. 334 - José Ferré\:·.i de Smit:i. 
4';S00ll. 

HUA SALVADOR DF, i,LU<JQliSR
QUE 

lOJ João Freire, 75i500 

RUA CARIRlS 

40 - Antenor Bezcna. 100$000 

RUA GENESIO DE ANDRAD;, 

133 - Gabriél Domingos, 40SOOO 

RUA 19 DE MARÇO 

72 - José Belmiro de Oliveira. 
lOOSOOO. 

RUA PERILO DE OLlVF.lRA 

30 - Laurinda Moreira dJ Silva, 
1 ', 11d 

RUA DESEMBARGADOR !JOTO 

669 - Joaquim Miguel Fern•:ra. 
40$000, 643 - João Paiva, IOOSOUO, 582 
- João Pereira de Lima, 75.-.. ovo 582 
- O mesmo, 4$000. 

RUA 4 DE NOVEMBRO 

s n. - Antonio Gama, 10~000. :-; n 
- João Pedro, IOOSOOO. 

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS 

3901 - Lindolfo Bezerra, 7S500 

TRAVESSA CRUZ DAS ARMAS 

~ n - João Leli.; dP, Luna Freire, 
75SOOO; s,n - O mesmo. 9.SOOO 

POVOAÇ.ó\O DE GRAMAME 

~::~it!~$0200ºioo1~6 126 i~~c:~0 
Jfv~~;ues A. GRANDE - CRUZ DAS ARMAS RUA SAO SEVERINO 

s n - José A. dos Anjos, 150:0oo, 
AVENIDA CAETANO FILGUEIRAS S 11. - Odon Matias de Andrade. 

100$000; s n. - Manoel Pequeno, 
621 - Abelardo Cavalcanti Queiroz, 40~000; Sjll. - Severina Batista dos 20$000. 

RUA DIOGO VELHO 

NY 231 - José Ferreira do Nasci
mento, 20$000. 

RUA FRUTUOSO BARBOSA 

N .o 29 - Severino Francisco, .. 
360$000 ;' 24 - Manuel Paulo, ... 
100SOOO: 13 - Vitallna Gomes do Rê
go. 11osooo. 

PARQUE SOLON DE LUCENA 

N " 11 Pedro Macédo. 150$000. 

VILA AMORIM 

N ° 3 - Beatriz Maria da Concei
ção. l00S000 

AVENIDA PEDRO II 

NY 553 - Joaquim de Oliveira Li
ma. 190$000; 553 - O mesmo, 20$000, 
925 - Francisco de Paulo, 10$000; 
1075 -- Joana Lima do Amaral, .. 
22$500;1075 - A mesma. 2SOOO: 1319 
- Manuel Hipolito de Oliveira. 

50$000; 1319 - o mesmo, 4$000; s N 
Euclides Quirido. 40$000 

AVENIDA VERA CRUZ 

NU 218 - José Fclix de Llma ... 
40$000. 225 - Balbino J Ferreira, 
30:WOO: 427 - Antonio Eduardo, . . . 
20$000 453 - Clidineu José da Silva. 
120S000 

3688 - Ana Gomes Vasconcelos, . . 
40$000. 

AVENIDA 28 DE OUTUBRO 

133 - Pedro Paulo de Llma, 40$000. 

AVENIDA CENTENARIÓ 

244 - Paulo do Nascin1ento. . 
65:SOOO; 308 - Benedito C:i.rvalho, 
·10$000. 

Rl!A DA REDENCAO 

35 - Antonia Borge~. -10$000 

AVENIDA PRINCi<SA ISABEL 

302 - Adolfina Leal, 100$000. 302 
Abil1o cte Albuquerque. 20$000. 

AVENIDA DOS P;S'fADOS 

486 - Severino Machado de Arau'jo, 
1008000: 294 - Martinho J. Santi
ago, 40$000; 290 - Maria Cordelro, 
40$000; 210 - Diomedes Ferreira Men
donça, 20$000; 58 - Severino João da 
Silva, 40$000. 

234 Durval Varandas, 70$000; 234 -
AVENIDA MEIRA DE MENEZES O mesmo. 15\000; 326 - _Maria Cl·: 

rnca. 20~000: 326 - Joao Belo d,-
449 - Joaquim Low·enço, 100$000; 1 ülive1ra. 20S~OO: _ 4J8 - Antonio ,J~ 

214 - Manuel Rufino da casta, . . '\lmeida. 100.000 
40$000: 569 - Severino Rodrigues 
Mendonça, 40$000. 

AVENIDA AURELIO DE FIGUEI
RWO 

305 - Horacio Flõr, 120$000. 

RUA PRESIDENTE FELIX ANTONIO 

175 - Pedro de Matos, 150$00; 196 
- Manuel Rodrigues, 40$000: 359 -
Jullo Raimundo, 100$000; 377 - João 

1 ~~~rra•:i:ac~~~~o~gioot~
9 

542 ~si.;;~: 
liano Dantas, 40$000; 572 - José Fer
reira, 40$000. 

AVENIDA PEDRA 

PRAÇA DA INDEPENDENCIA 

134 - Anibal Gouvêa Moura. 
l30SOOO; 134 - O mesmo. JOSOOO; 21 
- Standard Oil Co . 2 :400SOOO 

fVENIDA 0-JARTE DA SILVEIR., 

;)ll6 - Luiz Monteiro Gtt<'des. 
J 50MOO; 1016 - Osvaldo Muniz, 
40~0QO. 

AVENIDA MAXIMIANC DE FI
GUE!Rf:DO 

311 - Mo:1s. Sabino Coêlho, 
10,000 311 - O mesmo, 5$GOO 

RUA ARGEMIRO DE SOUSA 

100$000 Santos, 40$000. 

<, RUA BARAO DE MAMANGUAPE POVOAÇÃO DE MARE'S 

2G2 - João Bezerra da S1lva, 280SOOO; Jo~t· Mit~:l~ G7~~~º·s ~~O~; ~~~10el 
338 - Manoel José da Silva, lOOSOOO; Freire. 5SOOO: s n. - Sabino Lourenço 1~:

5
Õo Antonio Mauricio da Nobrega, da Silva, 30sooo; s,rt. _ 0 mesmo, 

4SOOO: s_n -Manoel de Bnto, 40$000 

AVENIDA EPITACIO PESSOA 
990 - Cordelia Paiva de Albuquc: -

Qlte. 50~000; 990 - A mesma, 10$000. 
752 - Benedito Vicente Da lia, lOOSOOO. 
752 - _ O mesmo, 15$000; 447 - Mau~ 
Terêza de Figueirêdo Neiva, 80$000 
447 - A mesma, 10$000. 

RUA LUZITANIA 

Bento Calixto, 15:»,000 

H.UA 18 DE NOVEMURO 

RUA CARROCEIRO JOSE' LINO 

337 - Cícero Gomes, 25SOOO: 205 -
José Luiz, 40SOOO. 237 - Dulce da Cos
ta, 10!iOOO 

RUA TAMB:h' 

143 - Ursulino Ler1n ,...O~)Oí,O 143 
- O me~mo, 10$000; 597 - Siienando 
Cosi.a, á!iOOO 

AVENIDA MIRA-"11,\!1, 

FAZENDA PARA1ZO 

Mn tt'u:s ftibciro, 62$500 

MANDACARU' 

217 - Antonio Tõ, 12$500 :s n 
Otacilio Coutinho. 351>000; s n. - O 
mesmo. 3::iOOO; 1018 - José de Fraat;,\ 
100~000; s n. - Severino Damn.sio rlc,s 
,::::; J}l,{.,.,, 'I ,#000 

BOI SO' 

AVENIDA D MOIS1':S 

41 - otav10 Mota, 40$000, 153 - Ho
racio do Nascimento, 40~000; 364 
Pedro Pereira das Neves, 10f·Oo(l 

EDITAL V E CJTAÇAO. - 4.' Car
tório - O dr. Braz Baracuí, Juiz de 
Direito da primeira vara da comarca 
da capital do EsLado da Paraíba, ctn 
virtude da lei .etc. 

406 - José Mendes. 2$500; 232 - 11 _ Hugo Saboia. 15osooo, 78 
AVENIDA SATURNINO DE BRITO ~;:~~fs~o D6~~~·1c!~l~~º.ios~to.- João José Barbosa. 30~0000. l~~ - Arno

l,io Arnnha Marques. 2osooo 

:-. 11 - Jo~é Rodrigues de !...1111a, 
lOOSOOO; 1355 - l\lu,..,io GJm&., 45~0,1u; 
1350 - João Rou:·.~i·. ~s. ''l'J\f·OO. 

Faço saber aos que o presente rdi
lal virem, que pelo dr. 1.0 promotor pu
blico da comarca. foi denunciado cl~ 
Inacio Flór Pinto. ex-guardn civico. 
residente nesta. capital, como incur
so na sanção penal do arl. 303 da 
Consolidação das Lcís P enais e não 
se encontrando di to acusado nest.n 
capital cçmforme foi certificado pelo 

s N Val!redo Guedes Pereira 
Sobrinho. 37$500, S N - o mesmo 
3~000 

AVENIDA JOAO DA MATA 

N • 461 - Zildo Barreto. 120$000 
4til - o mesmo. 15$000: 429 - Artw· 
~e Albuquerque Lins, 90$000: 429 -
O mesmo. 15$000: 407 - Armando Pe
reira da Silva, 20$000 

AVENIDA VASCO DA GAMA 

N.0 7 - Euclides Cordeiro de Lima. 
IOOSOOO, 78 - Joaqulm Vanderlel, . 
40 000: 124 - João Magliano, 40$000: 
207 ~- Alvaro Cesar, 30$000: 328 -
João Medeiros, 150$000; 404 - Hono
rato Cordeiro. lOOSOOO; 479 - Anto
nio Firmino da costa, IOOSOOO; 807 -
Dr. Clartndo Gouvêa, lOSOOO: 885 -
Vital Melra de Mene1.e1, 86$000; 885 -
o mesmo, 8$000. 

RUA PORF IR!O COSTA 

472 - Lldia P inheiro Carvalho. 
40$000: 154 - Severino Domtngos, 
rnsooo 

AVENIDA XAVIER JUNIOR 

435 • Benedito de Oliveira. 3SOOO; 
s n - Benedito Teixeira. 5$000; s n 

O mesmo. 100SOOO 
AVENIDA 4 DE OUTUBRO 

S n -- João Rodrh;ues du Silv:i, 
20$000 

AVENIDA PALMARES 
735 Leonel de Sousa, 5$000: 28G 

Francisco José Machado. 401WOO; 244. 
- Severino de Lima 20$000: 253 -
Antonto Camêlo. 2SOOO 

AVENIDA DES. PIN HO 

AVF.NTDA COBEMAS 

S ll - Severino Dam~sio. 10:SOlil': 
f n Jo.;E Caldas, 10.:..000 

RUA ANISIO SALAT[E'' 

135 - Jo~é ci~~udmo 'le 
lflV~OOO 

!\lHH'IÜ 1, 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres diversait, reme< 

fios que fazem diminuir a acção eJiminadora dos Rins, fonte de vital import.anci1. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio ~arantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pe.ssóas idosas ou fracas, como pelas crianças de maia tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VmGINICA" regula a funcção é'loi, Rins e ~ nm 1nO-febril aeD' 
tgua] para Grippe, Resfriados e todas a1 febre, lnfecclo1111. 

AVENIDA FLORIANO PEIXOTO 245 - Alfredo Gomes de ArauJo. - Dlatlaplde e•• mençãe henreu •• Z. • Cenrren• Medice de Peraaali•ce -
lYma f'AUWPM11'0 CIIUJI ACOIIPAIIIIA 0.&DA TIDIIOI 40IOOO: 408 - J oaé de Fartas, 40IOOIJ: 

N 25ll - JOllê Pereira ele Al'alí,lo 66 - Manuel Batista, 40f000, ---- ,,,. ~ ....... ., . ..., .. ,., .... ----
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,F LUTZ FERRANDO I CIA, L TDA, 
oJRUROlA !:M GERAL - ARTIGOS CIRURGICOI! - APPAR•
I,BOS DE DATHERMIA, APPARELHOS DE RAIOS X DOS MB
Lf!ORES FABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICROBOOPIOB 
LEXTZ B TODOS OS PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATERIAL 

PARA LABrJRATORIO CHIMICO. 

llepreeenf.antea esclotl•oa nede l!at114•• 

CORRIA I Ili, 
~ P08'rAL, til -:- nm. -rm.. - niuu• 

Rua Duque de Caxias, 576 
(CONSUL'tORIO DO DR. J 111ELLO LULA) 

oficial d. e .lustiça encarr.egado da d!- r nicipal, a tin~ de se matrlcularrm. to 
Ugencla ordenei se expedisse este ed1- dos os P.e1xe1ros. de_vendo aprei:;entar 
1 1 pelo qunl chamo. cito e hei por na. ocasa10 da matricula carteiras de 
cft~do d1to sumariado para compare- ident!d~de e sanitaria. _ . 

pre~ença deste Juizo ás 14 horas Terminado o prazo. serao pumdo~ Foram amortizados pelo sorteio de 28 de fevereiro de 1938 
~~r d~a. 25 do fluente no predio n.º 42 1 com multa de JOSOOO a 50$000 todO::i 
á rua das Tri.n_cheiras d~sta capi_tal. ~~~~~'I!r~e c~~o Pe:.::and:. licencLados. 
a fim de se vei pro:cessai pel.o .crrmr- Dlretoría de Abastecimento 3 de 
pelo gual foi ctenunciadc, e assis~tr aos marco de 1938. - Manoel TÔn~ :s Fi .. 
demais ulteriores term~s da açao até lho ·3.º escrlturario. 
final sob pena de revelia. E para co- · 

61 TITULOS POR 850 CONTOS DE RÉIS 
uhecimento de todos e especialmente ADi\HNISTRAÇAO 00 DOMJNIO 
do mencion~do d~nunciado lavrou-se OA UNIÃO N i\ PARAtBA - ED1· 
pste que vai publicado pela impren- TAL N. 1-A - Aforamento de tcrre
sa e afixado no logar do costume na nos acrescido e alagado de marinha. 
!órma da lei_ Dado e passado nr-sta - De ordem do sr Delegado Fiscal 
cidade de João Pessõa. em 15 de mar.. cto Tesouro Nacional neste Estado, 
ro de 1938. Eu. João Nunes Tl'a vas· faço publico que os h,e;:deiros de Fe
~os, escrivão o datilografei e_ subscre- !ice de Belll. requereram o afora-

com as seguintes combinações : 

X e L V A G A B u 
;~.~,,~ss::crivâo do crime Joao Nunes ~0enJ~ ~~rf~~:.n~1~;r1<.e~~:.;c~ª~~= 

Braz Baracuí. querda do rio Portinh:) e ao 8111 C''.l 

E J N Q F N E J Q 
conforme o original: dou fé. !!W~ia T~~ri. M~~qu!~~~r m~~~;:~a~~ 

João Pessõa. 15 de março de 1938. Jo~~ ~~l~~~e~efl~nfcsi:d~, demais e~-

0 escrivão do crime - João Nunes ~~~~~~~~n~~s j~~~fª:r\c?i1 ~.~t~nrio \ 
Transsos desta capital. em sua edlção de !2 de 

AMORTIZADOS COM 100 CONTOS DE RÉIS 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
SENTENÇA - 4.° Cartório - O dr. 
Braz Baracuí, Juiz de Direito da 1.ª 
vr1ra da <,;Omarca da capital do Estado 
da Paraíba .em virtude da lei, etc. 

Faço saber aos que o presente edi
tal virem. dêle noticia tiverem ou in
teressar possa que por sentença des
te Juizo datada do dia 12 do fluente. 
foi o denunciado José Alves de Fa
rias. brasileiro, de 45 anos de idade, 
solteiro, marceneiro. filho de Felizar
do de Farias, natural deste Estado e 
residente no Jogar Marés deste ter
mo. condemnado a pena de 4 anos 9 
mêses e 5 dias de prisão simples, gráo 
médio do art. 270 § 2.0 da Consolida
cão das Leis Penais e não se encon
trando dito réo no Jogar onde entã(, 
residia para ser intimado. ordenei se 
expedisse este edital. pelo qual fica 
dito swnariado intimado dos termos 
da mencionada sentença. E para 
constar lavrou-se o presenlie que vai 
publicado pela imprensa e afixado no 
local do costume na fõrma da lei 
Dado e passado nesta cidade de João 
Pessôa. em 15 de março de 1938. Eu. 
João Nunes Travassos, escrivão o da
tilografei e subscrevo João Nunes 
Travassos 

Braz 8:uacuí. 
Conforme o original; dou fé. 

João Pessõa, 15 de março de 1938 

O escrivão. - João Nunes Travas
\Os 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
P'aço saber que em meu cartorio, nes
ta cidade. correm proclamas para o 
casamento civil dos contraentes se
guintes 

Manuel Isidro Junior e tL Ana Au
gusta de Mélo. que são solteiros pe
rante a lei, porém já casados religio
samente_ maiores. natw·ais da cidade 
de Areia, deste Estado e domiciliado 
e residente nesta capital á Av. Alber
to de Bnto. 887; êle. artista <pedrei
ro·,. filho dos falecidos Manuel Isidro 
Perreira e d. Rosalina Pereira de Li
ma; e ela. de serviços domesticas e 
filha dos falecidos Sabino Alves Fer
nandes e d. Francisca Roberta de 
Mélo 

Si alguem souber de algum impedi
dimento. oponha-o na Iôrma da lei. 

João Pessôa, 15 de março de 1938 . 

O escrivão do registro - Sebastião 
8;1stos 

Flll1',\I, - 22.º BATALH!i.0 DE 
(',\Ç!\OORES - Concurrencia ad
rnini~tr;liha _ Por ordem do senhor 
comandante do Batalhão e presi
d~ntc do Consêlho de Administração 
de.o;te Corpo e de conformidade com 
0 que prescrevem os artigos 738, ~ 2.0 . 
lrtra ,\ e 757 do Regulamento Geral 
df'_ Contabilidade Pllblica. faço pú
hltc-o que até ás 11 horas do dia 25 
dQ corr('nte rnés. serão recebidos re
<i11rrimrn1 os ele lm,crição, acompa-
11hacios ~ -rtevidas propostas. para 
lii-;talaçã() por concurrencia adminis
tr:'\Hva clf' uma :llfalataria nêste 
Q11art,•J CUJO funcionamento será 

'M·qurn.clo (>m ajuste, ;'elo prazo 
inicial de 2 anos 

A abC"rtura e Julgamento das pro· 
Postas J.e verificarão no dia 25 supra
citado. â.s 14 horas. 

Para esclarecimento elas clausulas 
' 11~diantc a., quais sr ·fará o ajuste, 
8 tlio-me diariamente. á disposição 
rios intrre&;ados, das 14 ás 16 horas, 
ª Partir desta data, até o dia 24. 

Quartel rm João Pes.t.;OO., 11 de 
tnarço d<> 1938 José Eslacio Cor· 
r.,,1 d" S:i " Benf'vides, l .<J tenente 
~ereta iu do Consêlho de Adminis
tração. 

l'ltf.f F.ITl RA MlJNI('lP.\L Dt 

::~1!i?~~:~~(>f~dltat T~l.~r~o~a J: ~~~~~~ 
l'l r d retor fkam pelo pre rnte r.. 

at ntlmadoi; a comparecer. até o 
'J corrrntf" m~. â Preft>t um Mu-

março de 1938 
Srs. ALVES DE BRITO & CIA importante firma 

atacadista de tecidos - Pateo do Livramento, 40 -
RECIFE. 

Sr ROBERTO FLOGNY - Caixa Postal 2082 -
CAPITAL FEDERAL. Administração do Domínio da União, 

em 12 de março de 1938 
Sabino de Campos, Escrívão Encar

regado da Administração - Classe G. AMORTIZADOS COM 25 CONTOS DE RÉIS 

EDITAL - Junta de Alistamento 
Militar - O dr. prefeito municipal e 
presidente da Junta de Alistamento 

Sr. JOSE' GONÇALVES CANAVERDE. fazendei
ro capitalista - Paraguassu - MINAS GERAIS (P 
UNICOl. 

Sr ANISS CURY, comerciante, residente à nrn Dr. 
Jorge Tibinça., 1097 - Franca - SAO PAULO 

Militar. desta capital, torna pllblico, Sr. MARIO DA MAIA. rua Sâo Salvador, 32 -
para os efeitos legais e de acôrdo com CAPITAL FEDERAL - IP. UNIC01 

Sr CATTAZ MALUF. comerciante, re.sidenLe cm 
Potirenctaba - SAO PAULO 

o art. 68. do R. S. M., que durante a 
semana finda, fôram alistados ex
oficio e esnontaneamente, os seg·uin
tes cidadãos· 

1 - José Freire dos Santos -
Classe de J 895 

AMORTIZADOS COM 10 CONTOS DE RÉIS 55 TITULOS POR 550 CONTOS, 
SENDO NO DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO OS SEGUINTES: 

Cl!s;- J;.ªf~9g.e Olil1cla Campêlo - Sr. JOSE' HULFLERZ. engenheiro das Obras 
3 - Manoel Gomes - Classe de Contra as secas - Rua Anuncíada, 208 - RECIFE 

Sr MANUEL SILVA, comerciante em União -
ALAGOAS. 

1899. 
4 - Manoel Fmncisco Batista 

Classe cte l 899. Até fevereiro P- passado. 
5 - Manoel da Cruz Coutinho -

Classe de 1899. JA' FORAM AMORTIZADOS 47.010 CONTOS DE RÉIS 
-,;,,~ ,_,, 1 

18
i

9
- Manoel Magalhães - Classe de 1 •• 

7 - Francisco Xavier da Silva - SohcJtae 
Classe de 1899 

8 - Francisco Antonio de Sales -

a relação completa dos titulos amortizados no escritorio de Pernambuco, 
ou aos Inspetores e Agentes da 

Classe de 1899. 
9 - Josê Alves da Nobrega - Clas

se de 1899 
10 - José Liberato da Silva -Clas

se de 1900 
11 - ,João Francisco de Lima -

SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO 
Classe de 1900 

12 -- Jo§:.o Demeslo dos Santos - O proximo sorteio de amcrtização será realizado em 31 de março de 1938 
Classe de 1900 

13 - José Washington de Carvalho 
- Classe de 1900. Escritorio de Pernambuco, á RUA NOVA, 310, l.' - RECIFE 

14 - Manoel Sebastião dos Santos 
- Classe de 1900 AGENTE COBRADOR NESTA CIDADE 13 - Fr;:inclsco Pereira da Siiva -
Classe de 1900. 

16 - Waldemar Dantas de Aguiar 
ADAUTO SOARES DA COSTA 

- Classe de 1900. 
17 - Diogenes de Aqu;no Bastos -

Cla!;se de 1900 
Rua Maciel Pinheiro, 262 - L" andar JOAO 

Cl;~s;-J:~;g6 Cordeiro de Oliveira - brega. presidente da Junta de Alista-
19 - Francisco Nunes Padllha mcnto Militai·. 

Classe rle l 900 
20 - Manoel Alves de Almc1 ln F,\LE.SCJA OE J. ALVES & CIA.-

Classe de 1901 EDIT_A~ - O dr. Agriçola Montene-
21 - Mie:uel Ferreira da .Sli' a - gro, JUIZ dP rllreito da comarca de 

Classe de 1901. Bananeiras, em virtude da 1ei, etc 

original; dou fé Data supra EL· 
Henne,,;:; Mnia ele Carvalho. ~·~cn\'-i:, 
do Juízo. o datilogr~fei. a sub<,rrro·· 1 r: 
~sslno Hermes ).J li:-t ele Cc1n·,tll111 
escrivão 

22 - Manoel Quirino dos Santo-. - F:az sabel' aos credo1·es p os dem<1ir,; EDITAI. FALENCIJ\ DA Fl 't-
Classe de 1901. inte1es.!-ados que. por este Juizo e H.\ EMILJO FARJAS, OI:: (',\MPJ',,'.\ 

23 - M:anoel Pedro de And: ,•rl~ ·- Cartorio do escrivão Hermes Maia de GR.\'l()f: -- O dr Julio Rique. ,,,ii 
Classe de 1901 Carvalho. foi. processada e decretada 1e direito rln 2 ' \·ar<l dn comarca de 

PESSôA PARAfBA 

A 1$600 
Caixas vasias de 

SABÃO 
COMPRA 

A 
24 - João Rodrigues de Oliveirn -- a falencia de J. Alves & Cia., estabe- C.ampinn 01.·ancle, efn .virtude da .lei. ! 

Classr- de 1901. lecictos na povoação de Borborerna. etc. Sc.1 horia 
Cl;~.5;-d~ul~OlViana dos Snn1;1s -- j ~~~~~ t~~~fe~ ~q~r!·~_me~~\~1e~i~nsti~~~ nre~l~ s~~~e~e~;sr~~~~1e~1~~~~r~1t~i:~/J~~ '-------------

Paraíba na 

26 - Severino Torquato da ..:.:uva -- ests.belecidos em João Pessóa. capital que por parte da firma Irmãos TPl'-
t;l::\.sse de 1901 dêste Estado. ás quatorze horas do cennan & Cia. e~t.ahelecictos em Sê. 11 

27 - Fr~ncisco Marinho dt~ o;;vei· dia vinte e um (211. de fevereiro ctc Panlo. por seu procurado• e advogadi to interino da comarca de Caja:telra6,, 
·A - Classe ele 1901 mil novecentos e trinta e oito. tendo dr. Irnkio da Costa R~tmos. lhe foi t'lll \"irt ude da lei. etc 

28 - Jofto Medalha de MenP7P'i ·- sido nomeados sindicas os credore~ n.prPsentado um r<"querim,-nto para •1 Ffl? ~aber a todo:-. que ê.ste edital 
";!asse d<' 1902 Costa & Escorei. comerciantes e re- >W\ habilit2ição como creO,'ira reta rd .•- de citarão dP ausente.-; virrm. ou dr'>lí' 

29 - Joflo Pereira de Azeved•J - sidentes na refrrida po\'oação de Bor- taria da firma Emílio Farin.-; clc!--t? noticia liH-rem e interesar possa. q1,, 
";lasse de 1902 borema. marcado o praia de trinta <:idade. imporlnncifl de doi-; i·onl_o nêstr- ,Jilito. pelo cir\adão i\lano<"l 

30 - An"'l..:ando Gomes tle F'rJ.lH 1. - dias, para as cleclarnções e exlbirões trC'zPntos e oitl"nta r, ,;;et<> mil rei:,. Gonçah,,•s da Sih'a t• sua mulht"r foi 
"'lasse dP 1902. de tltulos creditorios ronvocada a r2:387<-000i proveniente de vcnrlas de requeridfl uma adio ele dPmarcação 

_ 3~l~s;c:o 1:0;reira do Nas,~irn,.g•u ~ri;;i~~n~s~,1~f:; J~s a~~f1d~~;~;c1J>i:i m~ e ;~~!/ª;on~tar mandou Jl,lsst\l o r,i~tt~á~HJ d~it\';m~/e'.,º'éex1:tr~~t~º· e~f :.~ 
32 - Antonio Castor - Classe de µelas trê:le horas. na sala dos aud1c>n- prt'se:it~ a fHn dr> <Jllt" o~ mtr-~es:-.ado'" terras dos autor('s e dos herdriros rlo 

90'3. cias judiciais. á rua Coronel An1onic ;·c:-clanv·m i;P,~ts dtreitos no pi azo ~e f.tlerido M$1rtinho Inácio dP Sou<.;1 
33 - Agt•nor Vasconcelos - Classe Pessóa. desta cidade, e fixado o ter- vmte 120 1 dias. dunrnt: 0 qual '-C' n:1 data ele Santo Antonio cto BF> 

1e 1903 . mo legal da falencia n contar do din acha 1.•m cArLorin ° iequeninento e clêste tnmo. e como se acham au-
34 -- Erasmo da Gama Pais - nrimciro cit• JaneirC< do corrente ano docunwnto~. _ 

11 
d e.entes os herdeiros Frnncis<'O Mani-

... lasse de 1904 E para constar mandou o juiz que se Daclo e n~.ssncto nest a , e ' ª .e ci~ nho dt> Fousa. EuclidPs Martmho de 
35 -- Hf•lf'no Tt·njnno da Sllva attxasse êste edital no togar do co~-1 Campma Grancle, t'm 7. e,,-. 1

~
1ª 1 <" 0 d sousa e suas mulhf'rer,;. rPsldente.s no 

"!lasse de 1904 tume e se publicasse no jornal oficial 1938_ Eu. NcrC'u PE?f11 J,l -~os Santo~ 1ogar Santn Lrn~ia, rio termo d<· Sflo 
36 - Antoni.o Cnrnciro de Mesqui- do Estado, A UNIA.O. DaC:to.• n.as.·snrln es(···.·~yf\i). datllo·g·r~f_e_i e ':.s" .• 

1
.110 O,~;": Jo~f' de P1ranhc1s nt>st.e Estado. P 

a ·- Classe de 1907 nesta cidade de Borborem:l ao~, vin· rrivf'!o. Npreu PetelHI d~:-. .s.::i.nt~~éun' 0 Jo.<Cé ~1nrtmho. Cirilo Mnrttnho r 
37 - Cr-1so Avelino de Andrade - te e um de fevereiro de mH novPcen· Juho Riquf>. E:.;tá contonne 

O 
:mas mnlh,.n·s. r<'c.;icJrntf'S em Serra 

~las.se de 190R tos e trinta e oito Eu. 'fiermPs Mi:.11 orh.rlnol. (lou f,. Data ,upr~ es- Rectoucln destf' nw-.1110 Estndo 01de 
33 - Antomo Martins do "1:.i:,,<·i- de Cai valho escrivão do Juízo o d::t- cnvfto r\erru rf'r('lra dos :santo~. 11 e 1 se pasc..._:ic.;se o p1 t~scntP f'clital com 

nento - Classp dr 1909. tllogmfci. o subsrevo e as~inn Her 1 ~ , , - 11 rio Ro o p, azo dC' trmta dias pc•!o qual o 
39 - Arl Coélho de Mira<id.i mes Mafa df> Carvalho ec;cnv.l0 f'.l I l lH 1 \I. - O di C lll(d dn1:-l uto e hei por c1t.ados p~ta ncl primPl-

";Ja!SsP dP 1909 _ Agncola Montenegro ContP1e rom o J11g1w do N::i.srunr-nto nuz e - 1.1 ~111cl1c11crn dcsrr J111zo d"IJOls dr. 
40 - 8P11,.d1to Teodoro Fellsmmo- l '11Jtima (li,ic.10 vrtf'm p1onm-sP-ll1Ps 

';la.ssC' dc!í'09 ~- CONSULTAS ,1 irfe1triH :içln fl.ssmat-st-llW:i o prn-
41 - Anto.nlo Soares de. Lima - 1 O R O S O R I O A B A T H I zo leg,ol psia conte,tRI ou ronftossa, 

:'IR:~se de 1910 • ela:-. 10 ás 12 horns e quC'1eJ1cJo loUHHPll1-~f' rm um a-

:'l~s;-d~l~~~ion de Oliveira e Silv~- Clrm~1ao ela As.;1~tenoa Publica e do 16 ãs 18 horas. i~~~~~~;OJ cui~i~tr~11b1~\~~01~J~C:eJ:~~ 
43 - Manoel Cesar Marmho Fal- Hospital S,mta I:&abl'I. --------- a~ oper,lc;ors nt<t•,sn1ias no~ fm 

~áo - ChHiSC cJe 1915 . t t 1 <" 1 a mdlcaCo~ ,1bona1 1!-'r1p1oc DllH ntc ª"' 

.

Preif. eltura Municlpn.l de Jorto Pe.s- 'lrutamcnlo mrd1co • c1rm g1co tia.., doenças ela uit•thra, pros ª a, > x g despesa~ e ,H ompanl\a1 u f flU 
;Qa. l O Dl!-itrito da 15 • Circunscrição r rms Cystm,copiais e u1eth1os<'~opla:s <,:fi. r-ni t(T'l"ln C1'i l'f>lts. ll't mo'i ?t, 
IP RP.crntnmrnto ~1litRr, 12 elo mnr- CONl::iUL1 0H.IO Rua Gama e Mello, n _ 1 ° andar. 1 final l·JlfC"ncn t> eXPC' 1t·f10 s.oh 

~fo Ue 19313 Jo,e Reundc. secreta- ___ J O ,\ 0 p E s s o \ ___ , ;s p!'tt!ra~u~e r/i~;~
1
~m.~~t~on~·-f'<'~~~,:~1,J, 

J rrn,1nd11 ('arnt'lru da ('unha !"-to- ~ 





Terezn Gonçalves de Medeiros, . 
im600; 235 - René Aguiar do Ama
ral, !78S600; 242 - Herdos. de Apo
JonJo F. de Luna. 37$300; 243 - Zi
ta ]lorbosa de Mélo. IOIS3UO: 246 
porva.l cav_alcantl, _:!2$800; 253 - Ro~:: 
carneiro ~1a1, 165$500: 260 - Manur.1 
oantas Filho, 84S100; 246 - Antonio 
santos Coêtho . Nto. 305S200: 270 .. 
o mesmo. 331S400; 277 - Manu••l 
Florentino da Silva. 365S800, 296 -
Antonio de Sousa Gama. 17BS600: 306 
_ o mesmo. 239S8GO; 312 - o me"'
mo. 178S600 

RUA SAO JOAO 

186 - Vnlentina Perei ra Limn. 
10$500; 238 - Antonio Pinto Soares. 
12$000; 264 - Nelson Figuelrêdo car
,aJho, 70~000, 270 - O mesmo. . .. 
28$800: 274 - O mesmo, 36SOOO: 276 
_ O mesmo. 36SOOO: 278 - Maria 
.Ferreir•t da Rocha. 18S000; 439 --
Virginia Maria da Conceição. . . 
36$000; 453 - José Ferreira de Al
meida. 36:-iOOO: 465 - Francisco A!
buquerque Mêlo. 9S000; 476 - Lui~ 
ferreira de Lima. 36~000; 484 - João 
Gomes Corrê a, 36:sOOO; 280 - Maria 
Ferreira da Rocha. 18$000; 284 - Jda 
hna Umbelina da Rocha, 30~000. 350 
_ Damião Manuel C. Silveira, .. 
12$000; 392 - Ana Mercês Soares. 
36SOOO; 396 - Antonio Coêlho .. 
70$000: 397 - Galdino J do Carmo 
30S000; 402 - Manuel Bonifacio. . 
9$000; 408 - Francisco Augusto Fer
reira, 36.SOOO: 412 - O mesmo, ... 
3GS000: 41< - O mesmo. 36SOOO; 420 
- o mesmo, 3GSOOO; 489 - Isr,.el 
Batista Gomes, 38~000 ; 490 - Seve
rino Carneiro, 20SOOO; 508 - Franci~
co Luiz Corrêa, 36SOOO; 511 - Luiz 
de Fran~a. 24SOOO; 512 - João P aulo 
de Oliveira. 9SOOO; 518 - Francelina 
Emilia Crespo. 9SOOO; 521 ~ Severin1:1 
Maciel. 24SOOO; 530 - Alvarn Jorg, 
de carvalho, 70SOOO. 549 - Santina 
Monteiro. 7S200: 550 - Este vão E 
ss.nttngo 75:600; 575 - Nilo Pereil'a, 
1~00 

RUA SAO JOSE' 

46 - Maria Assunção Rosas. . . 
48S200; 54 - Herdrs. Floripes Rosas 
207$100; 82 - Clemente Rosas. . . . . 
101S300; 103 - Alice e Mariêta Nei
'"ª Trigueiro. 215$000: 112 - Mari.a 
Souto Maior. 60S700: 115 - Ismael 
Emiliano da Cruz Gouvêa, 1041:,:900; 
lZO - Cat'tar.o Baroosa Carn:ilho,. 
60f700; 124. - Joana. Tereza e EmilL.1 
Castanhola, ll1$400; 130 - Elvi!a 
Moreno e Maria do Carmo Li.ma,.. . 

142$800: 151 ~ Roqae Falconi, 35sooo: 
162 - Leomla, Laura e Etelvina Pe
drosa, 101S300; 172 - Miguel Be.·
r,ardino Silva, 40S800; 176 - O mes
mo, 34S800; 182 - O mesmo. 103SOOO. 
186 - O mesmo. 630700; 18t~-Alz·, 
Pimentel, 101~00; 191 - Maria Ame
lia Cabral da Silva. 191~700; 194 -
Hos. de Manuel de Olive1l'a Lima. 
239$800: 198 - O; mesmos, l 78S60ú: 
206 - Cristina Lauritzen 191S700: 
207 - Luiz Ferreil'a Machado 

ti8~200; 75 - Ana Francisca da Stl
"ª· 12:-:000. 2·i - Mariri Fiaria Maro
.1a P edrc»ia. 26SIOO; 82 FranciEC1. 
C'.:IV'.\lr::mt1 Montcnf'(:.l'O. 2~ ,:000: 92 -
Elisa Honorato cta Sil\·:t. l-t~600, 102 
- Alice. AlmPida de Li~a. 14S600, 108 

LIVRE 

.. 
sal: um guarda roupa dr maencau• .. 
ba; um cabide. um bi<ié uma cariei .. 
ra de igreja. 
, Dormit.ol"io - 3." - 1 camo port:i. 

u_l; . 1 toalete: um guarda•ca~aca, um 
b1de: 1 cama patente solteiro. - A:1~PIUl Mürü1 Perre1r1.. 12..:000; 10!1 

- Maria AIC'"Xanclrina dn.s NeYes. . BELARMINA MACIEL CAVALCANTI Sala de Jantar: - 1 flnlssima sala 
de. Jantar toda de imbuia com as se
gumtes peças'. 1 crista.leira· 1 bllfff' · 
1 trichante: 1 mesa elastiCa G rn: 
dciras: e duas poltronas 

.,uOO; llf - M1sa~l Franci.'iCO PerPi
ta. 12S000. 139 - Enula Ferreira dt 
1,Jmeida 42S000, 145 Sá & Cta 
4,J,000 

RUA SAO MlGUEL ~ ~uh-os obje tos: - l bureau: 1 Rr .. 
log10 de parede: 1 mesa Plnstica 1 
mes3:- de filtro com pedra e iittro'; H 
cacleiraf de JLmco; 2 malas grandes 
de couro; uma bateria de alumínio 9 - Hermes Augusto Ata1de, . 

58~800 · 7 viuva Augusto P'alcâo. 
80SBOO · 79 - Cleber e Clovis Cru:;; 
:-.01$80(); 82 - Seruudino Toscano d<' 
Brito, 113t>200; 83 - Manuel Gama
ra Moteira, 37S300; 87 - Cecilio Pe
reira de Mélo. 34S300; 90 - Manuel 

30.' Dia 
1 g·~18;rda louc,:a; 1 bomba para agua' 
1 b1c1clét8:. para ::;enhoritn.; e muitos 
ot~tros obJetos, q\1p poderão ser exa
mma~~s pelos srs. intPressados, no di::i 
do le1Jao, das 8 horas em diante 

. Adauto Beze r ra Cava lcanti, Terezinha. Rcli lsôn, Mar lenc. Eu-
c! 1deA Galvão. An is io Bezer ra Cavakanti e familia, tenente Fran
c1sco Ped r o e fami lia. ,João ele Moura e Sales e ,familia, Melinha Be· 
zerra Gnh·ào e Analia Bezer ra Cavalcanti, espôso. filhos. pai acloti
\·?, sogros. ,·oncunhados e cunhadas da inesquerfrel He la rmin a :;\,l a
c1el ~ava lcanti, ainda consternadoR rom o seu de~aparerimentn 
conY1dnn~ t?dos o~ amigos e demais parentes da chorada extinta. 
para a~R1st1rem a m ii::;:-1a cio trigesimo dia que mandam celebrar P,ffi 

sufrag10 d~ sua alma. na capéla da Conceição. ú rua S. Miguel. ús 7 
hora~ do dia 17 do corrente 1 quinta -feiral. AntetipadamentE:>. ag-rn
decem a torlo~ li ue comparece1·em a esse ato de piedade cri~ül. 

Hodríg 1tes Cl~aves ele Oliveira, . 
ll3S200: 93 O mesmo. 79S000: 99 
- O mesmo. 7!)SOOO; lZ.5 - O mesmo. 
23S7QO; 148 - O mesmo, 79SOOO; 154 
- O mesmo. 92t:i800; 156 - O mesmo. 
-;;6S800: 1~9 O mesn o, 139f:.400; HiO 
- O mesmo. 58S800: 163 - O mes-
mo, !l2S200: 165 - O mesmo . . . 
139S40C\: trl4 - Gregorio Pessõa cl-; 
Ohveir,1. 125~200; 107 - Rodoilo cfr• 
A . Albuquerque. 51S200; 109 - Ma-

r\; ~ 0½~~~;
1
º!,:iri~li~~~fin1;~

68300 DECLARAÇÃO 
l25S200: ll7 - Jesumn Alves do~ Pedro Alexandrino d'Ohveira, dc-
Santos. 91"-000, 120 - Anesio Joa clara ao publico que, de sua hvre e 

~~in;e~~r~Il~~· A~!f~~.º;23~2
7
1
00~ 1~tg~ expontanea vontade, cletxou a geren

Vicente Barbosa çle Lucena. 39S800- eia do Jornal "Comercio da Paraíba", 
J29 _ Acacio Paiva. 378700 132 __ orgão elo Sindicato dos Retalhü,tas 
Tere2a de Sousa Coutinho 34S300 João Pessoa, Março ele 1938 
133 - Idalrna Barbosa de Lima.... PedM Alexamld no d'Ol ive ira 
34~00 135 - Fauslma da Costri I A 1irma. rsta devidamente rero-
F-reitas 80S800; 138 - J Minervino nhecida l 
& Cia .. ll3s200: 141 - Pedro Ale 1-------------
xandrino c:e .\s.sis. 68S200, 144 - F.f 
lhos d~ Fra11cisco Lim, Bandeira ae 
Mélo. 97ti000; 145 Altino da Silv, 
Coutinho. 92:s200; 147 - o mesmo 
!:.8S800; 153 - João Galdino de .F'i 
gueírédo. 46S800: 155 - Francisca 
Toscano de Oli\·eíra j8:,800: 169 -
João Galdino de Figueirédo. 918000 
170 - Alice Cavalcanti Tolêdo ... 
68S200; 171 - Manuel Jóca de Lucc 
nn. 235700; 172 - Alice Cavalcant 
Tolêdo, 451:i600: 175 Agostinho Gar
cia Lõbo, 37$300; 179 - Antonio Vi
deres, 4'2~800; 180 - Marcos Adriano 
Ah·e:;:;, fi~$700; 183 - Maria José Me!• 
donca 126!S300: 186 - Lindolfo Cf'I r
\ alho. 80S500; 189 - Fernando Hu
norato Pereir:::.. 140S800: 201 - Ma1-
c:olina Le::i! de Lemos. :::i0~800: 206 -
Gregoric.. Pessõa d,'.' Oh veirn, 80S800; 
208 - O mesmo. 58S800 · 216 - <J 

"A PREVIDENTE" 
3.;t Convoca<'áo 

ASSE:>JBU;JA GERAL 

De ordem do sr presidente da As
sembléa Geral convido os sacias desla 
sociedade para uma reunião ordinaria 
de Assembléa Geral na séde da so
ciedade, á praça Antonio Rabello n.0 

22, no dia 16 ás 14 horas, a fim de 
procPderem â eleição da Dil'eLoria e 
ConsPlho Fiscal pélra o ano de 1938 
a 1939. 

João Pessôa, 12 de março de 1938 
1\tal'ia!"lo J org·f' Matt ins Botelho. t 0 

secretario 

DECLARAÇÃO 
1nesmo. 92':>800, 213 - Carloi:; Pic:or,.:!- A firma V_iuva Vicente Ielpo, su
li, 80~800; 219 - Alfredo José de cessara cte Vicente Ielpo & Cia t!es
Ataícle. 80~800; 220 Celestin M~- ta praça. declara pela presente que 
rius Mahmc. 177$500; :BS - Genui:.o Vicente Ielpo Filho, espontaneamente 
àe Alb,_1querq;..ie· Bezerra, i.03~000: 25) e de comum acôrdo retirou.se de mi
- L1gia e Cercs Costa Belmonte. . . nha casa comercial, embolsando de 
faJS800. 254 - Jost- Evaniselista Por- todos os seus hnn:.res, verifícados em 
e:.c de Leon. 58::i800; 259 _ Cicera sua conta encerrada nesta dala. ncan
.E~uardo F de Araújo e l\ilaria Fcr- do sem efeito os poderes por mim ou
nua Mendor.i;a_ 139~400: 263 _ .'\s tor~ados em instrumento de procu. 
mesmas: 1395-100: 2õ9 _ As mesmrs. raçao que lhe passei em 1933. 
:390400: 273 _ As mesmas, 139s4oo, João Pessóa. 10 de março de 1938 

281 - As mesmas. 139S400; 295 - As <X firma f>!=;r;\~:viX!~~,\t, 1:!~~n· h.o-
mesMas. 16E:~300: 266 - Minervi:1a rk:tlJ. .. 

~~st~º'1ª· ;di1~
0
\2!~io-:- a~t't0

.."
1ªr.,~1~ --·-··-·-------·---

Quarta-feira, 16 de março de t9a8. 
A ,~9 7,30 J:ª~~ri: dos Estados • .í9 • 

Tudo ao correr do martelo Pelo :i~·~ ~~rcial Aristi<lt>s Fantini, Leilo• 

Escritor~o P Agência Pracn Pt>• 
dro Amenco, 71 - - Jofio Pessôa 

ALUGA- S E 
Montepio dos Funcionarios O 1 0 

ªnd
ai elo preclio 11

· :m 
Publicos do Estado da Prnca Anteno1· Navarro 

Aviso Trata!' em Artul' & ('ia. 
A Diret,ori~. do Montepio torna }Hl- Tcl'reo. 

IJlico que, no momento. não se inrP-
ressa em adquirir terrenos. nesta cn.
p1tal. para construção de casas des
tinadas a funcionarias, pois os lote~ 
de que dispõe satisfazem as suas 
necessidades presentes 

Quando rrsolve1 o contrano, o 
Mon.tep10 divulgara, pela A UNIAO. 
chr,mancto os mteressados 

Secretaria do Montepio, 15 de mar· 
ÇO de 1938 

J oaquim Pinhe iro, Secretario 

--------------
FINISSIMO L E I L Ã O 

MOVEIS 
DE 

HOJE. 16 DE MARCO DE 1938. A'S 
7,30 DA NOITE. NA TRAVESSA DOS 

ESTADOS N.' 59 

Al'i st.id c.s Fa.nti nL 

VENDE-SE a casa nu 
mel'O 130, á \'Ua Bol'ge;; rla 
Fonsêca, desta capital. A 
tl'atal' na mesma rn111 o prn 
Jll'ietal'Ío 
1-------··------· 

VENDE.SE 
P ma má<1ui na de descaroc·:u 

a lgodão. co m :>O serra~. comple 
tamen1e nova t• por l)t't'('.O har:i 
ti:-:~ imn. 

Vêr e h-atLn ,·om :\l anoel 8rai
n e l' ci e Lima, á ru a das Trinchei
ras n," R21, nesla capital. 

Leiloeiro Oficial deste Estado, devi- CASAS E TERRENOS A' 
damente autorizado pelo exmo. sr. dr. 

~;:~u
1
pa~~a~o s~~ ~~r~~/~0 · v~~~e~i ';~ VENDA 

coner do martelo. t0do mobiliaria. Vendem.se 3 casas de telhas sen-
constante da relação abaixo do Uma na Av Cruz das A.rma.s 

Sa ln de ,: i .. ita: -Um fini5simo gru- n.0 647. Junto ao antigo pé de páo. 

:~~a~~of~~·o~!di6ºn;n~p~.er~~indfa1~º~~~ ::n~~i:e~~ f:;~~~io~ ~~~~a npa u:~~m: 
6 valvulas 

Dorm itol'io _ 1.º: _ 1 cama de cri- com esta. 3 terrenos com fronteira, 
sal; imbuia: um guarda roupa con'. á rua Porfirio Ramos. tudo com pa.s
espelho de bisou tê: um camiseiro. sagem de bondes .e uma á A vemdo 
u~~ pentíadeira com espelho, um .Nova. rendeiro a. Companhia Porté1a. 
b1de; 2 cadeiras; um pufo Trata·se a Av Cr\lz ctns At·1m.1s 

Dor n.;a itorio - 2. 0 
- 1 cama ele cn- n ° 663 

1 119S200: 210 - Carlos Neve$ F1:ar.~ 
ca, 60~700; 216 - Daura Santiago. 
!'0$700; 219 - Lu iz Gonzaga ele Li 
ma, 60S700; 220 - Montepio do Esta
óo, l78~600; 226 - Amalfa Veiqo 
Pess6a Soare~. 64S800; 110 -· ,101.qufm 
Pires Peneira, 60~700· 236 - Leonel 
ltosario. 60$700; 239 .:... HOs. de An-
1onio Jon.quirr.. de Sousa Lemos 
:03$000; 240 - Hos de Odori~~ · i:t,: 
,r.aJho, 79~00~ 244 - José Inácio P. 
ele "Mé~o. 30S500; 258 - Mnri[ àP .1~
sus P. de Figueirêdo. 152S400: 262 -
Hu_mber~o Queiroz, 52$300: 266 -
Joao Luiz Ribeirn de Morais 

de Sour;a C('UC'Cil'O :(OSOOO; 313 -
Abdon Ca vr.lcanti de _-\lbuquerque. i 1 
30$000 : 317 - Alfredo José Ataide Repartição dos Serviços :ALVARO JORGE & CIA.1 i:~~~~nç1,

2
!8;oot~~J

1
<:_ f!~t~ir/!: Eletricos da Paraíba 

do de Mendonça. 36sOO: 329 - o 
~~esr7t~;11!~'SOi~SsJJ~ 34. 1 L~z ~~~i~\o o prazo para o pagamento do 
:.IJcndes Ribeiro. 91~000: 346 - Raul consumo de luz C' lorça. do mês 

1 1 

139MOO; 274 - Francisco Sal~s ·o~ 
Albuquerq1.1e, 101~300; 281 _. Catarin,l 
Hall. Porter, 47SOIJO; 288 - Alvaro 
Sá Va.<::cor~.celos, 101S300; 326 - Sa
lustianu D0mingos de Andl'üde. 
~0!600; 331 - Jo~e F nreira de An, .. 

l.JO, 80i500; J51 - Pa,1lo Hioa.cio cJ..-l. 
~llvn !62S70( 

no Fonseca, 29SOOO; 352 _ Maria Jo~ 20 cto fluente 
Torres. ~0~800: 347 _ Manuel Tan 1_ 1 de fevereiro, terminara no dia 

Marques, 70:SOOO, 398 _ Lui? Fenei:·n O consum idor que não satis-

1 (04114 FUNDADA l:M ltNJ f 

1 1 GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 1 
1 

de Lima. 48SOOO; 402 - O mesmo, . 1izer o pagamento nte aquela 
M~OO~: 4ú8 - Antonia Eugema de 1 data. tera a msta.lac_':i.o cteshga-
Ol~v~ira, 36SOOO; 466 - ana de Oli~ d.a. sem mais aviso 

~J~~:a.9~
0
;oºdo;

4
~
0
12-- ~~\~°:~ ct:ª~;~~~ ~=============!! 

Montei!o, 9SOOO; 476 - Adolfo de H o-

RUA SAO LUI Z 

la~da Chacon. 30s000 ; 486 - J oa- BANCO DO 
qum, ele C"tvalho. 490SOOO; 490 . ESTADO DA 
.Jose Melqu1ac.e:-; da Silva, 92S200; 498 PARA'BA 

41 - Sebastião Al\·es de Fre1to" _ MA•r1•., Luz de Fra~ça, 48SOOO: 500 1 
P2\QOO 46 - Hos de G mlncrmwc· meh,. Rocha Melo, 20:;:;000; !':180 S d h d d 
Gondlrr. de Vasconcelos, I 0·<0,]0; 47 _ - _Adolto de Holanda Chaeon, . . . . egun a C ama a e 
Severino Ferreira cios Santos, 128000; 31Sl00, _51C --: o mesmo. 70SOOO : 526 capital , 
52 - Nicolau Rodrigues 82SOOO· 5" - Gabuel_ B.iaz. 9_SOOO; 532 - Joté 
-;- LUiza Mendorn;a de ·-\lb uque1'.quc~ J P edro . Fe1re1ra. 2owoo : -, 550 - Ma-1 De conformidade com a deliberação 11 
..!6SO')(): 68 _ Maria Eunice AnlÃlO nue~. Noronha Cesar. 65S000; 558 _ t?mada pela Assembléa qera1 Ordinn- I 
da_ Rocha 82sooo· 85 _ Luiz Lir? fv!aua José,_ Jandira e Olga M. Fa\- na, reall~_arla em 24 de tevereiro últi-1 j 
':'O~O; 86 - M~nuel Ferreira cios cao. ?~,~~00, 562 - Etelvina So~reJ n~o. con_v1d~mos os .;;rs. 'lcionistas a 
Santos, 309)00; 9R _ José Atigusto d~ ~h. eira. 19~600, 568 - Francis~o Vll' realizar. na séde dêste Banco. :::i. 1 
Sebadelhe, 

82 
OOO : 

101 
_ 

0 
mesmo Frene ~oura. 94~000; 572 _ Anr segunda chamada de capital. corres- t 

42$000; 15U -· ,José Al -'es. 
7

0SOOO; 16 CIC\'1entma Cunha. 36SOOO; 578 _ An- pondenic ás ações subscritas nos tér- t 
- Josê Cizinlo Albuquerque 3ôSOOO· l~ma, Lwz d~_ França. 42. 000_: 582 - mo-. do art. 4.º, :' l.º dos estatutos. 
i78 _ Jos{ Batista. do CarmÔ Nanci . Moro1 o de Luna Freire, João Pes.sõa. 15 dt~ mnrço de 1938 
4l'l$;OOO, 192 - Ad J.lgisa Zumb:t. . . 48\000. 58.8 - José Ferreira de .\1. pr~~Í~c~r;(' l.ui:, dt• .\ ..,-.b, clirl'lor~ 
!2MlOO· 19f - J ulléta Lace·cta' meida._ 42SOOO: 590 - O mesmo, cru ,\ \•<' lino Ctmha 1l í' J\zt'.'vêclo, cli-
,0$000; 1S9 - 1\Iari:::t J lindina. je A- JGSOOO, SOO - 0 , m~51!1º· 64SOOO; ·sós ret01-.1.u ~ecretario 
tular. 9~00; 204 - J uvina Fretr,\ -. O .mesmo. 48~000, 094 - Rosend·.) ra., .Joã o Luiz Ribei ro de Morais. 
48SOOO; 265 - J osé t, Jfredo ela R o Fi ~ncisco da Silva, 42~000; 631 - diretm·-2.'' secretario ~ 
t.h_n, 30')()00; 289 - Dc·uz-?te ri.e Mfl- J oao Ferreir a. Nobrega. 36SOOO; 634 -
'.ª" Vasconcelos. ~OSOOO : 30 - Adau. Adolfo de Holancla Chacon, 70SOOO : DECLARAÇÃO f ·º Pereira ele Mé!o. : osooo 33 1 __ 6!0 - O mesmo. 36,000, 642 - o 
~osé. Muni2 Bezerru, 48JsDOO· 335 -- .1:;.sm~. '.lfü,000; 644 - O _·ne,,110 T "11ª0 1·1cnªo c11c•.1·1·enncln ªn )10111- 1 ~ auhno F1tmino S.ilva. 36~000 · 356 - 36.,0?0 728 - Ana Fe; relJ'a de Frn:1 - ·~ \1 u ., b \ ! ~, . 

l Prata Dr. Al..vo Mt.cbah, 1 • li 

1 
i re1,s!~~~=.u..· 
/ Tele,hoa1 - IH 

Praoa li llle Jll'o, ea,re, 11 
C0Dl008 USADOS: 

11&1colle. alllelN • 
l'arUo!lla.., 

MANTtM FILIAES 

J --- 1 
1 Campina Grande, R. Pres. João Pessôa, 18, 67 e 75. 1 

1 Guar~bira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 
Praça Matriz, 17 4 e 178. 

ltlll>ayana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 
j Clhamam a att,nçlo de oua numerooa t reruezta da Capital e do 

~ :~~:s~m°o°:o~:i~l~t~ºC:':::~::~~~a!~u:e;:!e:; e:n~!a:i1:~~~o: 
~ prtnclpaes centros do pala e uo ntrangelro e que .,.tAo vend•ndo Por 
l preços lna credl tnvels. 

ACHAM-SE APPAR!!LHADOS A CONOI!:Dl!:'R 011 MELR ORl!:8 
PRl!:ÇOS EM T ODAS AI! SUAB VENDAI!, l!ltM '.J'.T.i.n:RDI 011 
OONCORRENTEII . 

PREÇOS J:XOEPCIONA!:S PARA VJ:NDAII A' VIIITAII 
Alfm de outros lnnumeravei. artlsoe, tem ~ >ll'!Lt'tl!\elll.enta 1m 

~ustina de Melo Andrade· 37; -- Pe- ç~. JGsOOO · 732 - Marta K da Na· dação ctos moveis da residPncia cte 
oro Ivo dr. P aiva, 42~000 .' 378 ·- J u- lr'./id ldade, GsOOO, 73~ - Lmz Ferrd-
l!o Eucenio. 

36
,

000
; 

382 
·_ Albertina ra d_e _Lima. 82SOOO. 758 _ Antoma meu cunhndo, sr Antonio Augusto de 

c.ie Albuquerque. JO~OOO; 
2
e
6 

_ A Genu~18:na E. rios santos. ssooo; 766 Miranda, decla ro tC'r entregue ao tei 
~srna. 30',()00: 436 _ J osé A.ve~ Cu- - 0 1mmda da Silva. 9~000; 744 _ loeiro sr Andrade L1n1a a mesma 

1~elo, 24 ·ooo: 592 _ Inácio P~rel•·3 Jose Joaquim de Lima. 48SOOO; 798 1 liquict~<:ão, o qual fez ao meu con
C.C! Oli\'f'·ira, 94,000: 620 _ Eustnquio -:-- J o.,;;~ Ftrrelra de Almeida. 36SOOO; tento, tencto~mr prestado con ta rom 

Nlll "~!,:~:'t1~~!~ .., t:,p<11, tarlnlla •• lrl.r• uefMtal ., e:rt.Táll• i 
retta •e toda.1 •• marca•, aasacar trltara•o, et!'neja1: Antarctlca. 

~ l ~:::.:~ ~o~-:i:tt!º!iu:!:r::~ c,:~:;.:•.::er::: ~.::.~:ª.!º: 
l pel •Norte", anos •e todas a, cwaJJdalles, lelt.e condellJU• •M09&,. e 

1 •v1r6r'", Joaçu e "fldros, ttnhu ·Bispo• é •conente", arame tarpa•o 

Gabrle 1, 6SOGO, 1147 MRnuel Jo:1 ~íl~ - Ana Ferreh·p de Fro.nça. menos de vinte e quatro horas npo<, 
<;llln, ri)(}QO ~4~ono 810 -- Jo.se:- P edi o da Sih·.-. n rcalizaçilO do mesmo Ic1lâo 

IlUA SAO M,\MEDE 

27 ·- Balbtna Candido. aa Lu.: 
~\ta, 3:i - An tor. lo Franc ic;cano (!(~ 

rneral, l lG,400 ; 41 - O '1l('Sll10 i '2'JO : 49 - O Q:I esmo. 58$2PO , 95 -
m!'Smo. 48~000 : 55 - Maria Joa 

ti~li el a Conceição. 9s OOO : Gt - F e
NornJ e1rc. el e Ara uJo. 26SIOO , 62 -
16a nnnoa_ P. Mana ela Cosla P e~laai l5$000 , 68 - Lmz Bastos d•>:I 

los, 76'200 : 88 - O mesmo, 

.. o. 01)0 _. .820 - Severma Maria d.... João P cssóa, 13 - 3 - )38 
C'JnC'e1rao. 9~uoo; 832 Jo:--;é FcrreL_..1 oe. Almeida, 2-t ·ooo . 836 __ 0 mc1,n1<., Eoridice B df' Castro 
L-4 SCOO. 840 o mc!-imo. 24 ~000; 8H 'A Jinno. estn tlcviclainentc reco-
- O me~mo, 24:,,000 , 858 _ 0 me~- nhec1da, 
mo. 36,000: 890 O mesmo. 36SOOÕ 
872 - Ened ino Pedro de Alcantar:1' 
r ~ooo · 878 • o mesmo. 36$000 . B8r, 
- AJ;,tta de Alcantnra Snntos. . .. 
12,000 . 1012 Eclll e A Mélo, 
4>JS000 . 11 27 Segismundo Guedes 
Perem1 J unior. 70 000 

/Contlniw. ) 

RADIOLA 
VENDE -SE n mr·lhor r n mn!s po.<;

~anlr cxi.c;trn ! r n<'i-.tc E.-;tado bC'tn 
como um[! di~cotéra vnrü1cla t'. ,·apr l
C'l10:-::mn rnte r:--rol h icln 

ver e I ratar ã r un B1riio fla Pns .. 
sagem, 397 

1 amertcaao .. Iowa" e IT&Dlpo8 para crrcas, "-,oJEta •a11• e ohwmbo 
1 para e~&, Yt'la Blo, 1ucto de uns nacional e edranrelto, obi prtto, 

teclei •• tt-mpftoe, baJ&Q('a "E1t,,Ua·, eompttto aurtlmt.11t• •o eoa• 1 ~ 
1 Nn&a • vlaltoa Md•aaet • t:draa,r~lro-. cibooolai.cl• • •••li•... 1 

1 

1 --- -- 1 
, Y eaham H certificar de11a realidade H qlle pr eci- f 

um comprar barate H 

JOÃO PF.SSOA PAIAHYBA DO NORTK 
1 

• - - ~ 

\ 



o rouxinol da téla 

CLARK OABC.E 
o tyrano romanlico 

j1111tos pela primeira vês num filme memoravcl 

SAN FRANCISCO, 
A CIDADE DO PECADO 

Uma maravilha de arte e bclêza ! O terrcrnó
. to da cidade de N.I~ l•'H.4~('1N('O. 

reproduzido fielmenk, numa sequencia 
que deslumbra ! 

Can~·õcs li11dissimas pela garganta de ouro de 
.n: .. 1,í,:'l'E llil(' ltO~.U.H 

UM PROGRAMA DA METRO G. MA VER 

ti; 'l'E illlOII IFl Ua; 
D~ llll. ('O il\'OE~ ! l N EPI 0Dltl 

Dil ÉR.4 Dtt ~OdRE ! OE ll~RO, .4 i1 l'ID..lltt~ IU l•'I• 
lt.lLfàLl.t. 11ft 0010 ~ 801!1 l'R.IZEREN ! 

,,Rome 
NORMA SHEARER 

JOHN BARRlMORE 

REGINALD DENNY 

J•llêla 
LESLIE HOWAlm 

BASIL HATBONE 

RALPH FORBES 

Lm flh11t• •111e t•emblna todos ••s ah•llmfos da 1•rrl'eif•õo ! l,1111. 
c;nme11to t"H(teeial. domh1.r.o nu 1•1.i1z.1 • 

HORARIO-Matinée ás 3 e meia horas-Prêços especiais : Crianças e cst11da11tes 
1t,100 adultos :::$200-Soirée ás 6 e meia e ás 8 e meia prêços 4200 e I f,hOO 

1'0'1',1 : ESTE FILM~ PODE St::R ASSISTIDO POR PESSÚAS DE TODAS 
AS IDADES, EXCÉTO CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS 

BREIE! 
M ct ro G o I d w y n 

11 ~AYER 
Flirt 

William Powcll 

Luise Rayncr 

Frank Morg,111 ------------------·-----------------------------------
AMANHÃ NO SANTA ROSA Santa Rosa 

O FILME MAIS APLAUDIDO DO MÊS 

A Historia Começou á Noite 
( 'li .IHl,EN Bttl 1<:11, .u,:,1., 1'BTllt·n. l,Í•:tt ( ',IRRll,LO 

Um frlme gigante da «UNITED ARTIST~• -

Hoje ás 7 e meia - Prêços 1 '$ I 00 e 800 reis 

IIE1 I.Eil.SE ti ,o,·o ('011 BOI 
Ell..d: 

o;Segrêdo do Salteador 
Um far-west de tntensas emoções 

~ 
A PREVIDENTE óTIMA OCASIAO CALDEIRA ALUGAM.SE as casas de 

QUADRO DE OBSr.RVAÇAO 
~faria Vtrlra Pessõa com 49 annos 

rle Idade, casada, residente t. ••. 1.0 

Ue Mato n.0 31, nesta capital. 

NegHiOS á vtn"! 
Vende-se a casa n.' 607, no melhor nUmerOS 791 e 799 sitas Í 

trecho da Rua Direita ptoxima á.s Vendem•se à rua 18 de Novembro, Vende-se uma. de fabricação in-

Severino da Cunha Cavalcante com 
48 nnnos de idade. ca..,..ado, aux1Jiar do 

::.;n:1;1oi\:J3z:e~:t'::"ca!tai':ua 13 de 
Genezto Gambarra Filho, com 29 

anuos, ca, ado, funcclonarto publico, 
~~~~~nte em Plancó, Estado da Para-

Manoel Vlctallano de Carvalho I<o
cha com 26 annos, casado, funcclo. 
nnrk> publico e residente em Cabe-
drllo. 1 

,José Vlctallano de Carvalho Rochll 
ra-.ado, auxiliar do commerclo e re: 
hidente nesta capital. 

Dr. Oswaldo Elizeu Jof!lly Pereira, 

~~: !\:S~:e':ted:~d~~~ .. ~~~!º• me-
Gentil ColUnho de Lucena, com 28 

nrmos, casado, comm~rclante e resi.. 
<lente à rua Bart.o d.i, Paisagem, 
ncata capital. 

Hcmeu Cabral AcclolY, com 22 an
n0& de Idade, casado. auxiliar do 
rommerclo, residente à rua 4 de No
vembro 173, nesta capital. Clla __ _ 

681 aem mUlta ZI de fevereiro 
fUIII com multa 20 de marco 1111'1 
HU •em multa 15 de _,... 
11119 com multa 5 de abril 111T 
tiOO ll!m multa 1D de IIIMW 
600 com multa n de abril ai 
ROi sem multa 15 abril 
lllll com multa 5 de maio 111T 
11112 .. m mUlta 30 de abril 
llll2 com multa 20 de maio 111T 
filYJ .. m multa 11 de -., 
893 com multa 5 de Junho 111T 
11M aem mUlta Ili 4fa _,., 
Al4 com multa IO de JQabll 1"' 

1116 eem multa 15 ... ,. 1111 cdm mulla I da .., 
11811-mul&alDde 
Olf ema 111811& 1D 41 1"' 
11'1 •m malla 11 de .,_ ...... "' .... ., ............. ===~==-____ ............. 
;:: =· *' -·---.. 

praça.s João Pes.sõa, Relogio, , &· 76, tRogem, um ótimo ponto para glésa, de chama.s invertidas, reparada avenida Epitacio Pessôa e 
~~::, ~~~":,~1.;. L~~~~ :::~~!an~m7i~~· :~r~~· c::,~:,'à~:, c~m~rha:S':1 ~~ ~~ei;,ree;;~l~:ente, coln força de 25 ,recentemente COOStl'Uidas. 

Aproveitem a oportunidade, a ti a- instalação de luz; e um outro ponto A tratar com Pedro de Miranda, á A tratar na mesma avenida 
lar com RAIMUNDO COSTA. ' / ~rb~f P:~p~:t.:1:nt: r':.n~~d~m; rua Barão da Passagem, 397 João 

1 

Pes.sõa. • na casa n. 0 821. 
PALACETE A' YEIDI be;,a~~eg';:'!º·últlmo ponto com º / if=======·===============•'II 

Vende-se o palacete à Avenida Dr. proprletarlo. 
João da Matta, n.

0 
53. com accom- ------------ M A G R o s E FrR A e o S 

~~~ª~;~~:: :,:~;~°::.;,:.~ l,lr-1 No Bairro Teres6polls 
A tratar com a senhorita Maria 

Jos~ Hollanda , Avenida General ALUGAM-SE dois modernos predlos. 

oaor10. m. -.:. Jº'º Pessoa. :;:cx:1::ra·t~~~dº~t':.':i~°'i~er!=W:I: 

708 com multa 20 de desembro Instalações sanltarlas completas, nos 
com dois pavimento&, quatro quartos. , 

707 sem multa 15 deaembro andares terreo e superior. 
707 com multa 5 de Janeiro de 1938 Bonde à porta. 
708 sem multa 30 dezembro 1937 A tratar com o sr. Antonio Rapõ-
708 com multa 20 Janeiro 1938 ôO. á rua 13 de maio, 423. 
709 sem multa 15 Janeiro 1938 
709 com multa 5 fevenlro 1938 
710 aem multa 30 Janeiro 1938 
710 com multa 20 fe,erelro 1938 
711 sem multa 15 fevereiro 11138 
711 com multa 5 março 1938 
712 aem mUlta 28 fevereiro 1938 
711 com multa 20 ma""' 1931 
713 sem multa 16 março 1938 
711 com mUlta 5 abril 11111 
714 sem multa 30 março 1938 
714 com multa 20 abril 1911 
115 sem multa 15 abril 1938 
715 oom multa 5 maio 11131 
716 sem multa 30 abril lPI 
716 com mUlta 20 mato 19N 
717 aem lllUlla 15 maio ld 
Tl7 com mUlla 5 Juaho lllt 

MOINHO COMBATE 
Vende .. lr! •te bem afrepteaado, 

em optlmo ponto da cidade, dlllponcle 
de dJw,,- 111&Chlnillmoa para o fa
brico de café. 

O moUvo d• Ymda o clenll e1pllcar6 
ao lnlenMade que daeJar comprar. 

'1'...... na Afflllda Bea,u,,palft 
Roban, 351. 

E'umfraco? ~ 
Teme a tuberculose 7 

~mente, e- 1eeca, febre, .,,... n• · 

,elte, rwfrlad• rre,waleo , mio •lar do 

_,1110- .. frat•ea plllmontt 1 -"' 

...... , ..... ,.111_ ...... 

VANADIOL 
•.....nea1e,. ... _ ...... m..., .. ,......., __ ......... 
._ taalao de PDlmlo baco, 

Q .... ner P"lll6a J6de lemar I VAJIIADIOL para r.rtal .. ..,._,. ........ 
.._ ... ,.... ........... ParahJ'lla .... o ........ llortl -

ALMEIDA & COSTA 
Baa G-• e Mello, 17 • 1,• andaJ'. - End. 'l'eleir. ,\l,MEID.\ - João re,ah 

118 cam muita • JUllbcl 19311 
718 lelll multa IO DJW ... 
,18 eom múlta .,, , ... PRECISA.SE de uma en-1 j:::::::::::::::::::::::::::::::::; 

gommllc!eira e lavadeira, 711 sem mulla 15 .l!!' 
l D com mu!Ca a ila = = ~ = Ulho -'191 Níri~ll Jlllllo -m-. ...... 1 (i . 

que dlirma na casa do pa. 
trão. Papaae bem. · 

A trat.ar na rua Duque de 
Caxias n. 0 8H . 

•• • 

PILULAS DO ABBADE MOSS 



•• l 

A UNIAO - Quatla-fcna , 16 de março de 1938 r 7 ' 

O NOSSO PUBLICO VAI CONHECER DOMINGO PROXIMO NO -- REX - O MELHOR 
FILME BRASILEIRO NA OPINIAO SINCERA DOS JORNAIS 

CARIOCAS ----
Matinée chique ás 3 horas. Soirée ás 6,30 e 8,30 
A HISTORIA COMICO-DRAM.\TICA lJJ,; lJM V/\GAl3llNlJO DO MOl(T(O qur•: 

DOMINA PELO ESPIRITO OS S/\LüES DE UM MILION/\RIO • 

A peça sensacional de - JORACY CAMARGO ! 
MESQUITINHA - DU SELVA - e muitos outros, em 

o BôBO DO R 1 
Um filme digno da - D, ti, 

"A OFENSIVA" 
DISSE: 

Nl N<< \ I· M 

PEIH A O NOVO J•'I I~ .. 

ME Hl?,/\!--.\1.l'IltO 

1,; O NO:'SO CONSI•: 

1,T-10 T/\L A NOSSA 

VERDAlJfült/\ .\IJMl 

H/\ÇAO f'f,;L(J rHA

BALHO El\1 J-Xlhl 

li.il P,\.l IA) 

LA\ l(,\l>Olt 

IMl'ORT,\NTE - ESTE FILME SO' SERA' EXIBIDO NOUTRO CINJ;;MA D,~ST:\ C•\PITAL ijQ DIA,; Al'üS (J 
SEU LANÇAMENTO N(J - UEX 

A - METRO GOLDWYN MAYER - A "MARCA DO LEÃO" APRESENTARA' DOMINGO NO - FELIPEA - o seu maiorespef<1t:ulo ! 
Uma epopéa de coragem e civismo arrancada da historia ! O maior e mais brilhante feito da Marinha Real lnglêsa ! 

CLARK GABLE CHARLES LAUGHTON FRANCHOT TONE - em 

" GRANDE MOTIM 
Uma realização de grande explendor ! Amô r e bravura ! Uma monumental produção da METRO GOLDWYN MAYER 

AMANHÃ NO - REX - um filme de musicas, amôr e aventuras ! AMANHA NO FELIPé.A 
UMA PAIXAO QUE NASCEU DE UMA MUSICA INESQUECIVEL ! DELIRIO DE VELOCIDADE E EMl3Rl.\GU>:S DE •\.MOR NLM HOM/\Nl ll COM A 

IMPETUOSIDADE DA JUVENTUDE ' 
STEFFI DUNA 

n estrela clansnrina de - O PIRATA DANSARINO - tm RANDOLPH SCOTT - FRANCES DRAKE - em 

PAIXÃO GAOCHA PERIGO Á FRENTE 
MIL AVENTURAS E UM GRANDE AMOR ! Com, - To,1 BH.0\\':\" - UJLl,Y LEL 

UM FILME NOVISSIMO DA - U l{ . O RADIO UM FILME DINAMICO DA P.\R.UlOl'NT 

R- E- X 
Soiréc ás 7 ,30 

O CINEMA DE 
TODA A CJDA_ 
DE CHIQUE 

"SESS~ O DAS MOÇAS" 

A comedia elegant.e e original do momento ! 

Francis Lederer - Francis Dee - em 

SUA ALTEZA O GARÇON 
Um fllme da - io (h (,ENTURY FOX 

--- Complementos. ---

FELIPÉA 
--- Soircc as 7 ,15 ---

As aventuras de um "cow-boy .. que venceu os seu~ 1n11ni
gos em boas lutas ! 

T o m K e e n e - em 

ENTRE lADRõES DE GADO 
Juntamente a 5 scpe de 

A MONTANHA MISTERIOSA 
UNIVERSAL - COMPLEMENTOS. 

JAGUARIBE 
--- &>iréc !is 7.15 -

O deslumbramento ela Broauway 11Tc ,1stn l'l 1 

Pat O'Brien - Jean Muir - em 

ESTRÊLAS DE BROADWAY 
L'm filme da - \l.\lt:\EH HllST 

Con1plt!mentos. - NACIONAL D. F B. e O CANTO MI!; 

ENCANTA - desenho colando 

,,._...c-,-N-...E---... s·--. ---P--Ê_D_R_õ ___ --e, ·->-NE .......... ~_,,,E __ iii __ j ~METROPOE~1 
A CABA 008 onANDES ROMANCES DA Tll:LA O CINEMA MAIS ARF'.JADO DA CAP!Thl, 

HOJE Soirce à, 7.3-0 - HO,JE HOJE - A' s 7 horas 1 

Preço: SGOO ---- 1 A u A e E I R o 
Al'HESENTAMOts . G 

1. ' 
2," 
3.· 

"UM JORNAL NACIONAL" 
"CANÇÃO DO NAUFRAGO" 
"DUUO" 

4. "UM DESENHO" 
s.· - 3,' série "A MÃO QUE APERTA" 
6," - 4.· série "A MÃO QUE APERTA" 

M1AN.HA Sessào das Mm:a!';" 

ROBERT A - com Irene Dunne. 
ü O M l N <; O -

ESTRÊLAS NA BROADWAY 

DE PAGóDE 
e a l." serie da 

A CIDADE 

INFERNAL 

Parem! Lcnm I E venham assistir I Alo .. ··i,•.,ns ,lcslt· ,·;1s11111 ! E cl1r 
g~cta a SC'0131Ul ('fnc i.:rnndes tihllPS ! 1 

HOJE - U11rn ~f:>::;.:;{10 - Hü,m 

A MONTANHA -MISTERIOSA 
2' sem_ co111 o mlrcpicto "c:ow-bo:,,, Kl:.N M/\YNAHI> .Jrn11i-t111r111" 

LUTA INGLORIA 
Drama de lances .SC'llsac1cmais, rom BUCK JUNl•:S 

Awunhâ - GARY COOPER - MADELEINE C/\HllOl, 

O GENERAL MORREU AO AMANHECER 
SEXTA-FEIRA - A maior 'Sesc;.--10 da~gria~• -

ESTRELAS NA BROADWAY 
Uma romPrl1a mu\i("1cta da 

UJA H) - Aguardem - Sabado e ciom111g:o - FRED ASTAIHJ<; (HN(H;Jt 
ROGGERS - IRENE DUNNE Modn ! :Mustcn ! E.•.p1!·11tlor 1 

ROBERTA Com PAT O' URIJ:-:N 

~===========,!, I '"'==================-==--=-==;= :-# = 
CIN--'=E= R-EP- U- BLICA 

LuTA5 IMOCOE8 - lJRAVL!lA 

Prc:c;m, 
('1,mJ,l1·mr:1to - l :u :\"A('IQ;\ .\L 1) F U 

1 ela '5C l 100 Criança r-stuct:lllles e 2 classe $000 

f:.:itr. l1Jme t· tniproµno parn nHl.11.('n . .:; titc 10 llllOl:i de lch1Ue, 

:' Or-,·n <·0~1~ c,..rt11 rc:Hio e.a <.' e e.; 

..,, ~ O 110..\JE;\l PODLlt0'-10 com LionC'l lhr)'more, <ln "Meti-o" 

O R RIS UARBOSA 
Aj1VOGADO 

lt ! \ ll 1 (1 l 1; D li C ,\ X T A s 3 l t 

TALISM/\N DA FELICIDADE 

Preço 1 OSOOO 
1 VENTO/\ GENERAL OSORIO, ·l22 

Prof. Alberico Vanderlei 
CONSULTAS DIARIAS 

ALUGA-SE 
l'ot JTHJliko prf'<;O, u el:ipaçmm Ci:4.'.:>11 

tla Avenida Epltacio Pes::;oa n. 0 514, 
pi•rt.o ri~ Uzlnn da Luz 
p 

0
A ~i:atar na rua Maciel P111heiro, 



\: 

NA1 VEG~,_ÃO E ·e O M E R CIO 
L L O Y D B R Â S J L E J R=-_--=o=---·-::-'.· ·=--=s-:-:1 L:--::E:-7:-U---:G:--::0:--::M~E-::-S --=-a·,-.-n-=-.. --·--

1. 
/1, 
1 

( p A T R 1 Mo N I o NA e I O NA L) Praça Antenor Navarro n.' 31 (Terreo) Fone 38. 

PAR A O 

Linha .\lanúos - B. .\ires 

Paquete SANTOS 

NORTE 

Linha Belém - Porto Alegr~ 

Paquete D, PEDRO li 

PARA 

Linha Belém - ~- F,·ancisco 

Paquete RODRIGUES ALVES 

O SUL 
1 

.... , 
! .inha .\fon:io~ Buenos Ayres 

Paquete ALMIRANTE JACEGUAI 
~nin\ no die 17 p:UJ N.1t.1I, Fortnlew, S 

l.wz:. Delem. S,:mt ... rf'm ()1)H1<·'>. Pn: int.ns. It l
r-n.1tiára r- \J;.11,1.n:; 

E!-pero.do no dja 31 dr mnrro r. i:,.:ür à no 
m '..-,mo di.1. n:irn N:1tal, Fortnlezfl, ~ Luiz P 
Relf'm 

S:urá no clin l"I por3 Rrr1fe, Maceió, Bai.1, 
Vitória, Rio ele J oneiro, &1nto.<;, P nranag'uá 
Antonlnn r R F r:1nC'lsro 

F..t.pern~o no dla 14 e sairá _no rnetrno d!!l 
para· R<'c1rc. Maceió, Dai~, Rio de Jan,iro 

~~·~:~~~~ ~~~~~~~~~, eAnJi~~~::• A~;N Pranr~ro: 

,\ TTEN('.\0 : - AVISAMOS AOS Rns 
PASS,\GE!ROS QUE SOMENTE PODF.RAO 
AnQUERIR PASSAdENS AP Rl'RFNTANDO 
o Al'FS'rADO DF. VACINAÇAO, 

Cargueiro 3 DE OUTUBRO 
S::tid. no di:, t:í p::trn Recife, " Rio clr· fa. 

11rtro 

~- ------------------'":"" ____________________ , ____ __;~-=:-:----------
Acceitamo, cargas para as cidades aervidaa pela Rêde Viação Mineira com transbordo e• AD1ra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alegre 

C,\R<; lTE IIWS IL\ PIOOS 

C.\RG!.EU:0 "OLL'-D.~ • - Espcrauu elo norte deterá chegar em 
no.:1-0 porto, no prox.J1110 dl.1 13, o ra: ~ JC'iro "Olinda". Após a nf>ces.c;;aria 
nrmora, .c:airl't .1::ra Rí•r11t· , M r,·<'u, n•o, s.1111Ct.\ flio <1ranrll'1 Prlot:1s 
POI I o Alegre 

(' \ RGl'FinO "Clll'l" - Esperado elo sul. dever;\ chegar em 
nos!io porlo IJO proxunn cl1a 1\ o r,.ngueirn 'Chuy'' Após t6 nc•cr~s:ula 
clt•mJr:1. f;:lirá par:, Natal, Ceará, Tnloin, Arria Brancn. 

C.\RGt·F. rRO " r \" l ,. " - E~prrnrlo do '-Ul, clererá che~nr em nosso 
porlo ni prox1mo <lu\ 17 o c:ir~urilo · Poi, ,\pos n nerr.s~aria demor.:.1, 
. :llrl\ p:1r1. UaC":'I.U 

C. \ RGlTlltO "" \('F.f()" Espero do cio u!, dever:! chegar em 
no. so porto no prox1mo Cb ~fl o cnrgul'1ro .. \I.1('<'io • Após a ncce~ria 
{lemom, r; llrft pn,·a H1·,· ''". 1\I1u·f·1o, Hio Sunto Rio Gnnck Pol"tO 
Alf'fT(' 

Agentes - LISBõA & CIA. 

.... __ ___ 
LLOYD NACIONAL s. A. - stDE RIO DE JANEIRO 

SERVl'ÇO RAPIDO l'ELOS PAQUETES "ARAS " ENTRE CABEDELLO E l'ORTO ALEGRE 

PASSAGEIROS "SUL" PA SS AOEIRO!l 

1 
CARGl1EIRO ',\lt.\G.\NO " - E.s. 

pcrado de Belem e escalas no dia ~3 

"NORTE'! 

PAQUETE ".\R~R.\NGUA '" - Es- do corrent<? s,Ando no mesmo ct,a 
perndo ele Porto Alegrr r <".C-cafas no pnra Recife.: Maceió, Baía, Rio dr 
dia 23 do corrente $A1nclo no me:-mo Janriro Santo.'-. Antonina e P arnna
dia para Recife. Maceió, Bnm. Vito- ~uá, Pnrn onde recebe C"ari:?"n 
ria, Rio de Jancil'O, Santos, Rio C.\RGUEIRO "C.\)lPEin0" - E,, 
Grande, Pelotns e Porto Alegre, para CARGUEIRO ".\R \G .\NO " - E,-, perndo de Porto Alegre e e.'-C,'.!ltl.; no 
ondr r<'cchr rn rgn. e pa.c..c::a~riro!l. perado de Belém e c~cnla!-. no. cita 15

1 

din 20 do rorrente, saindo no mMmo 
elo ~orrrnte s~.indo ~o m~~1n,o chn p~rn. dia para Natal, Mncáll, Ararat! 
Rt'c1fe, MacC"lo, Barn. Rio oe Janeiro, Fortalez.,. camocim, Tut.ota. f' BelflJI, 

C.\RGUEIRO ".\n.\.TAT:\ " - Es· Snnlos, Pnrnnn!?11á e Anlomnu / p~ra ond<' rerebC' cnr~a 
perudo de Belém e esrnJas no din 1.0 

de abril saindo no mesmo dia para PAQUETE .. ,\R,\R.\QU.\RA " - ' 
R ecife-, l\.f aceió, Baia, Rio, Santos, E,perndo de Porto Alegre e escala" 
Paranagnõ <' Antonina, para onrte re~ 00 dia 17 do corrente saindo no mes
cebP rnr~n I mo rlia para Recife, Mnceiô, D~lla, 

Vitoria, R io de Jan eiro, Santo~, Rio 
Grand<', Pclot:ls e Porto Atee~~· p,na 
onde r<·rrbr- ro n~a e p íls.o:;:ag-rn o., 

(>ARA llE~AIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
Ru a Barão el a Pas,-agem n.º t:1 - Telefone n.0 2:io ANISIO DA CUNHA REGO & CIA, 

- - _ i EacriptMio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telerramma "Araa" 
.......,. ....._. aws _,,.._, ~ w w...,. .. ....,. .. "1 ARMAZENS _ PRAÇA 15DENOVEMBRON.0 87. 

c,~~~~(!~sR~~!lh:J;!!}º5 
COMPANHIA'~ NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTBRA 

CUt:FI! DA CLI NICA GYNt:;('OLOG ICA t>A llrATJ,;RNIDADII 
CBU'I! DA CLINICA ('JltURGI C,\ DO 1:-ISTl'ru·ro DE l'&O. 

TECÇAO A' IN•"ASC'I A. CIRUR G l.'\O DO BOSPIT&J, 
"SANTA I SABEL " 

TRATAMENTO MEDICO CIRUROICO DAS DOENÇAS DO UTS
R O, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHJ:R 

Diatherrnia - Electrocoagulação - Raios violetaa 
SUA DIJl:.UTA, 189 - :- DAS J A'll C !JOaAI 

PBONJ: D!I. RESIDl!NCIA, H 

VINHOS E CHAMPAGNES 

Unicos depositarios neste Estado ' 

J. HONORATO & CIA. 
~ERCEARIA MODELO 

IUYIÇO 1111:MANAL Dll: PA88AGEffi08 F. C'AROA 
ENTllZ PORTO ALEGJll! lt CAJIWIU,Ó 

VAPOall:8 H!'DADOI 

" IT.\SSl.'CI• " 

Chegará no dia 18 do conen~c. scxt.'1.-f~ira~ t-a 11:..1 
no me~mo rua, para: Rccifr. l\.t are1ó, B.ata, V1t6~1.n, R1n 
de J aneiro s antos, P arnnaguá. Antonmn. Florrnnopo. 
h.s, l mbitn\>;1, Rio Grande. P rlotas r Porto Alrtn·f' 

PRO XJMAS SAJDAS 

·· JTAPURA ·• - se~ta - tc"irn, 2!l do ronent r 

" lTAQUERA •• - Quintn- feirn., 31 do rorrC'nt,• 

.nuo 
fUrebemo1 t1mbem carpa pt.t1 r .-.Jdo, »aalt, 

m,t o•, H. l'raoel•co e Ita!&hy, com cuJd.ado"' ~•1= 
no Rio de Jauetro, bem como para Campoe, ~ 11 a,• 
dO Rio, em tr•re,o mutuo com a ºLe\)f\,Olf'tln., .P,UI• • 

A Companhia rtcebe u.rru • eooommfll dU 1M 1 

,.,~p,r a d• Mtltda do,, seu. 'f&porea . 

Oa cooa1ro1t.arl01 da e&rP1 denm rtllrll•U tio.., 
plebe da Compan1,11 d,n,ro do pr&IO a, trb (S) 4': 
apos a de6CITC&, 11DdO o qual. IIICIClll'lo &I lil
arm1Mn&1tm . 

p ....,... ••-•• ... • nlarN aheD••·ot 01 e1<rlpl<>rl• at6 l>a li lltr&I u YMPlta b 1alal•• •• '94 .... 
- • AI .... '1nr,rma~ON atrflo ..... ,.1 .. .:':':'.~', A a I A O 1 & • 

!'nf& ADillHH Naurr, Lº 1 - !'llODI u• 

JAIME FERNANDES BARBOSA BOA OPPORTU NIDADE 
Alugam .~e doi s nppnrtn, 

ADVOG AO o mr ntos CdJlnÇOMB :\ n1n ~l•· 
r i<· l Pinh l' iro, n.Q 7-S. J ·· an .. 
dnr , no ponto ccn1rol do 

Escrilorio : Pr:iç:i Pr<lro .\mrriro, 71 
rommrrcio . O nppartnmrntn 
,la frN1t e tem j nncl lM parn 

ílesidenri:i : Awni<l:i C.rner:il 0,;orio, 2~1 n r11n J\fadrl Pinheiro, r~. 
~nin:-."rnm a rnn r, dP AJtM· 
to e o outro tem janr llo! 

.João Pessôa p,;,n c~1n ullimn r11 :-., J.o. 
cnl esplcndirlo pnrn rom -
merci:rnte medico ou ora. 
tl~la. A1/un corrente, \0~-

GIACOMO ZACCARA 
tnlln~ilo electricn e snn,tB. 

DR. tarln. A trntnr rom o ~r. 
Antonio Mroino, nn portnrtn 

alPll:01.&LIIT& dn " A Unii\o". -Via• urlnerla1 - Syphllh CAIELLOS BRIICI!. 
Ih.Ili- ... _,1,_ te ,rof. llafD& aa B. Cua, .. •••f, 1161-

atltlm_.. e d-Jlll&TllCf. 
•LO(l&O JUVENIL" 

....,. YalftNI• aa l'elJtllDI•• OerlLI fie Rio <lo Jaaelff, N Foi&. UA4& eom" toçlo, ola • IID-
... ºª"" Ollhll• ------ OH e Dia DlUdt :f), 

OlaMltlll10: Rua llerlo dO Tr1umpllo, • 
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