


solvido - O Jôro do próximo dominp - ,., ...... ,,, . , ~ . : . 
coatra "Felipíia" - Os jmes e o repruentute "Era~.: · ... _ 

da Entidade ~ • 1·" :f'II~ .• 
m,. ..:.. i1..!. \ 

Presidida pelo sr. Anqulses Go- ~!!.,~d~&o &o d d1e ~°'. N• .J~.~.• L~!I. , mes e com o cotnparecimento dOB dl· _..._.1tanfei dot ··eh.abea: ,.-aw • ..... 
'111- Carlos Nens da Prança, LuiJI o6I clil a.• a6rla, Pa 
li:lplnill. Venellpe de Almeida e Joio 7 DE SETDIBRO P. C. 1.• turma. Miltemá 
Nogueira, reallzou•se, ontem, mais t\lnna. 
uma reunlio da diretoria da Ll(la D•I- E' a •eaulnte a JIAIY& diretoria do 
lldfUva J"cmllba1111. que rNOl\>IU o st· c)11be iclal& : 
gulnte : Presidente, Elias Correia; Vice, Ar-

Aprovar a ata da -10 passada, co- noblo Bezerra; 1.0 -*lo,:!: 
- fm redigida. nes; 2.•, Joe6 ele Lima:~. • 

.ll'omar conhecimento do oficio n.• 'll15to Pnlnctaco: diretor de 
11158. da Federação Brasileira de Fu- Adalberto ~ , selador, ~ 
tebol. a6bre v6rlos assuntos de impor- 1e Frenas. J'ol aflll&do GGW"I, na DDriarta do -· Tomar conheclm.ent.o de uma clrcu-
lar do "Cabedêlo Esporte Clube" co
municando a sua tundaçio em data 
de 6 de aaosto do ano corrente e a 
sua primeira diretoria eleita naquela 

Estará, hoje, reunido o 
parlamento Esportivo 

Clube Astréia 

lJctu Paratbano, dtlil c:llaãlbdel hoje 

D._ , Jll"II\'• palllla1 t4111oe oe alWIOII -trl· 
~r culaclGCI d aegwites dl.lclp!Ulaa : 

data. 
Tomar conhecimento de um oficio 

do flllado •Esporte Clube" de João 
Pesaõa comunicando que a preslden
cia resolveu adotar as côres rubro
negras com listas verticais. 

Tomar conhecimento de um tele
grlilna do dr. Joio IJra Filho. repre
sentante da L. D. P. Junto é. Fede
fllÇáo Brameira de Futebol. 

Tomar QOnhecimento dils seguin
tes endereços dos clubes filiados: Pal
meira.. praça D. Uürico. n.0 141; Fe
·lil)éia, avenida Cap. José Pessõa, 475; 
Elf)orte Clube, rua Slo Joe6. 210; 
Vlllcio. avenida Vasco da Gama. 
784; Auto Esporte. rua Diõgo Velho. 
1111; Bota/6go, rua Duque de C&lilas. 
sln. e Pttaguaru. rua Duque de Ca· 
,das, 326. 2.• andar. 

Aprovar os Jógos realizados domingo 
passado entre os filiados Esporte Clube 
e Umão, mandando contar dois JJOn· 
tos para o 2.0 time do Untdo e um 
ponto para cada !.º time do União e 
Bsporte Clube. Na aprovação do jõgo 
pdnclpal. o diretor Carlos Neves da 
Franca votou da seguinte maneira : 
/\Voto pela aprovação do jõgo, no sen
tido de serem contados os dois pon• 
tos para o Esporte Clube. que. no meu 
entender. foi o vencedor. pois tendo 
consignado quatro tentos fôram todo., 
êles anulados peio juiz da partida. so• 
o fundamento de terem sido consigna, 

dq A's a horas : 

Para tratar de àssunloll de máxima 
· mportancia. estart, hoje, Ili 20 horas, 

~~~::, n&=ote d~::~':.e ~ 
Astréla. 

Para esta reunião, na qual será or
~do o dia esportivo do próxim, 
1omtn110. faz-se necesa6rla a preoen. 
ea de todos os diretores. 

ESPORTE CLUBE UNIAO 

(0/tclal) 

O treino oficial do próximo domln. 
,> entre as esquadras do União come .. 
•ará Impreterivelmente is 2 I 12 ho
,as da tarde. encarecendo-se o compa
recimento dos seguintes amadores: 
Dias - IJns - Matias - Nllo - Braz 
- Bai - Lutz - Dalvlno - Masallon 
- Biu - AUrlo - Ll!lo - Sula - za. 
carias - Fagundes - Mllanêz - l\la· 
nuel - Palito - Batuel - Odilon -
l'l'estór - Agenor - Relveclo - Vai· 
frêdo - Alberto - Severino - BelriB 
- Leal - Aronstnho - Louro e os 
1emais inscritos. 

o diretor de esporte )*!e aos ama
dores é.cima para observarem a hora 
marcada, • .....,1 

DE PATOS 

°*3clU :i.• -.. :i.• Wl!llla: 
1'11!n<* 2.• .e)ie, 1.• tarllila; 
Plílea 5.0 Mrle, 1.• turQ!a. 

A'a 1 112: 

Pranch 2.• !'tl1e, 3.• ~a; 
Platca 5.• l6rlil, a.• turma. 

A's 13 ho,aa: 

Hlatórla 1.• a6rle, 3.0 
~. 

Qeogratla 1.• Nrte 'l.• tal'Dia: 
Matematlca a.• iiil!e, 1. •tunna; 
Qulmlca 4.• lfrte, 1.• turma. 

A's H 112: 

História 1.• aérle, 4.0 turma: 
Geografia !." aérle, 2.• turma; 
Matematlca 3.• série. 2.• turma; 
Qutmlca 4_.• sêrl~ 2.• turma. 

AS P~VAS PARCIAIS J;I() COl..2· 
OIO NOBSA SE!ülóRA DAS NEVES 

COntlnuam normalmente as provas 
parciais deste edúcàndlmo. 

Ontem realizaram-se as prova.\ de 
Matematlca, l.• sclrie: Geografia, 2.• 

série; Plslca e Geografia. 3.ª série. 
Hoje eretuar•se•lo as provas de: 
Clencias, 1.• sérle; Historia 2.• série; 

Matematlca e Qulmlca. 3.• série. 

Orme fOra anunclaclo, realisou-

= 
lá li llllrU, 11D Lleeu Pa· 

aala~relUIIAo cio "Oen-btal bano". em que se 
qUII& da ' Ubloa dt lnte• 
- 81\udall . 

1'111 ,1.-.d:. o f~..J: º3~ 
~ pmdmo dia 9 de outubro. 
o 111161 _,. CIIJCln\lllalJllnW dlfllllado 

lfa ordem do" dia td "§º ~~~~.ri.r . 
da cau cio Bnaun&e clf: Pernam ""º· 
e proft'Olado o mandato da atual dl
rtlOrla do Cenlro, até a proklma re-

"f' ~tu~~ ~:l";ii:'i:~ 
~o iiüi E. P .. selldo desl(lll&
:. ~'\~a:lo o centrista Apt.o· 

'"CLASSE'" 

No próximo dls 9 de outubro. 
"C-·. orglo do Departame11to de 
PropApnda e Publicidade do c. !:. P .. 
clr\,ulará em edlçlo de dOH piglnas. 
comemorativa do 3.0 aniversário desta 
aocledade estudantlna. 

• Qlaae" tra,t e,c:qllllda colabora· 
ç,to dj, eaiudantes ~ e será 
Oiatrilda pot lnumeróll cl1chés dos 
P)inctpaja de)lilrtalllentos centrlap.s. 

=-13!º o ae)J T~· estu:9:~ c~i:!: 
pleto eJ:1"~ '!dl . para o que 
pede aoe fllladOI do . I!:. P. envw,m 
Ql'.aterla ab! o 'Ultimo dls do conmte 
qlês. 

- o presidente do Cenlro lla&uclan
&al Paraibano solicita aód dlretoreli de 
departaínentot< que enviem os relstó
rloe do suas admlnlstrações até o dlll 
2 de outubro vlndourQ. 

, ......... Ili 
fll 611 lnt 9'11tf. 
oadtlntl"••lllllflla 

"· , ... 11, , ...... 
·<oon.tllllo da V N-> 

> 111premo -to do IOY6rno, cltClnam 
, lllpllcam u emoçOea e oe aentllllen
oo que OI prodllllram. O lnt.etwse em = ~.:':"~. ~ ~.:~ 
e de Estado, no Brasil, no pleno exer

olclo de 11111& Cunçõea, tornou-H eaorl• 
or, pela neceoaldade de vir a publlcar 
e lllilOr a - obra, e mala do que tua. 
a wilformldad1 de 1111& obra. Campos 
!ales, \~º e10reveu o "Da lffllPII· 
tn~ove~ld~io ~=.va: 

1~~.: od!:e':J::.}.ll';;° ~~:~. ~~~~~ 
,m seu Cavar. essa prioridade. Revela
ee wn eatadlata moderno. que quer 
trazer a c,p1n11o pdblka do seu Pl!ia •9Clll1ec:ld• uerca do que Ji se fea e 
~-f)ll1Jos que se traÇ&ID para o 1u-

NOTA-PREFACIO 

Prefaclsndo o livro, o editor eacre
ve: 

ca::=:i~f~~: .:..01:ll:.. ~ 
preoldente Getúlio Vargas. honra que 
s. excla. me conferiu AOr lntermedlo 
do Ilustre cnretor do Departamento 
NaeJonal de Propqanda. ar. Lourlval 
l"ontes, creio prestar ao pais nlo pe
queno i;c,rvfço eom esta publlcaço. 

Os acontecimentos da vida do Bra · 
sil nos ,UtJm°' nove anos estio nes
tas pciglnas. nlo só historiados mau 
fotosrnl'1!.dos, nnallzados. discutidos. 
E" publlcaçlo que constltue docu
mento esaenctal de uma épcca sig, 
n!rlcativa da vida brasileira. cuja /1. 
gura central tem sido o preoldenu 
Getúlio Varp.s. 

Retlettndo ,. Inquietação do mundo 
ai uai. no Intrincado das suas def1c1-

CIDGOU, ma e -.tncea u melu' enclas e neçesaldades. s. excia. re
•OAIIA AZIJL" ele pva Nela ulanl. tt·aça. em seus discursos. a lmageu 
Semente para senh-. "'-' do Brasil nêstes nove anos. em que 
1*"· i,;~ec~~ ~~~~o~ =:~~ 

Utlcos e administrativos da nação 
Com a convicção de bem servir no 

DR, ILUISl8 RAPOSO :a~ e~:
11
~u/'.:..b:t:e~~~ d~º h~:: 

--:-- presidente Getúlio Vargas, certo de 

ClrUrSlio do Boopltal Sculta Iaa- ~'.!~~t. N:v':n:~llt!':x,~~~~{,~: 
lle'I e da llaternldade. bulçlo para o estudo das transfor-

111.1.çõe:; potáicas, economicas e soci
acs de nossa PAtria. no decenio hi;;
tó1·tco a que élc se refere". 

CIB1JSOIA 
· DOSN(IAS ~ SE!OIOIWI 

IPUTC)S 
aos em empedimento". 

l\landar jogar. no próximo domingo. 
as clubes f!Uados Palmeiras e Fdtl)éia 
designando para Juiz dos segundos 
quadros o sr. Beraldo de Ollvelra e 
para representante da Liga o diretor 
João Nogueira. Para Juiz dos primei
ros times foi escolhido. de comum acõr
do com os clubes. o sr. Fernando Pin

'.JAMPEONATO REGIONAL DE PO, 
TEBOL 

CAL(IOl!:B •• 1l&JIIBO Jlal'IP, BO- a.a l'erepino de Canallae, 141 
MDS e lt.\P.IZSI, o melllor e ....,. Du 10 u 12. 

f MOBILIZADOS TODOS OS RECUR
SOS GRAncos 

to Seixas <Lemos) . 
Ao terminar a sessão o sr. Eli~ 

Bernarde, pede a palavra. e depois 
de fazer várias considerações que lhe 
diziam respeito. solicita a sua exclu
Jão do quadro de julzes 01iclals da L. 
P. P.. sendo atendido pela direto• 
ria. 

LIGA JUVENIL DESPORTIVA PA
RAIBANA 

Reune, hoje. á hora e local de 
costume. a diretoria da Liga Juvena 
Duportiva Paraibana", sendo necessá• 

Continúa despertando o mixlmo ln
:.eresse e entusiasmo. em toda a re ... 
'!Ião sertano!Ja, o Campeonato Regto, 
nal de Futeból. 

Na primeira rodada verificaram-se 
os seguinte, resultados ; 

1.0 - Plcul 8 - Santa LU&la l; 
2.0 - Cajaseiru 8 - Mlaerlcordla o; 
3.0 - Antenor Navarrdl - Planc6 

1· 
'4.' - Patos2 - Teixeira 1. 
Estão. dêsse módo. eliminados os 

munlcipios de santa Luzia. Mlaerlcor
dia. P;ancó e Teixeira. No próximo 
dia 19 ainda dlaputarlo a ellmln•· 
l.órla os quadros de Sowia e Pombal. 
passando-se em seguida a segunda 
rodada. Em reunllo realiada a C. 
R. F. aprovou oe JOfl0$ li efetuados. 

<Do corespondente) . 

;;:.-==:.: ~ª-t.~· 111'1"""' 

CAMPEONATO DE FUTEBOL D~O PELA LIGA 
· DESPORTIVA PARAIBANA 

A Emprêza Gré.fica da "Re,•ista dos 
Tribunais.. e o editor José Ollmpio 
mob111zaram todos os seus recursos, 
evidenciando-se a b6a vontade désde 
os mais modestos aprendizes até 06 
técnicos de mais gradué.da classiflca
çio. A área ocupada pelos trabalnos 

2.• T~BNO 

JOGOS REALIZADOS 

Jalho 
31 - Auto. 2 - Botafõtlo, 2. 

Plt.Nuare• .. 
Unllo .. 
Auto ....... . 
Pellpila ... . 
Palmeiras ... . 

CoJ-ção por poulo1 perdidos 

de Impressão foi de 4. 800 metros 
quadrados. no coraçlo do Estado de 

2 Slo Paulo. Trezentos artl!lces traba-
2 lham dezoito horas Por semana e du-
1 rante os clncos mêses em que all õe 
1 contecclonou o livro do chefe do go-
0 vemo. só se notou uma preocu~, 

trabalilar de corpo e nbna para o a
cabamento perfeito da obra. 



·it~ ·-::-:,..,,,de - tuna ~~n, ..... . ....... . 
dbladllc 11111 lftt I tuea• 
tio dN IUIIIIM. 

LBVANTA.U: A Q'UE,i'l'AO D/1. JO. 
IIIORJA POLON!SA É ltONC!IAJtA 

LONDRBS. 20 <A 'UM.l,\OJ - A 
~ rranco-bl'ltalllca para oo
lUÇio do caso doa 1Udetu alemles 
velu sWICltar o problema de outras 
llllDorluS na Checoolovtqula. 

Par..,., mesmo, que a elaboração do 
plano teve em vllta alarlr OI! olhOI 
de oumio palscs para que regularizem 
a situação de 111&11 mlnodal. a fim de 
que fique n,solvldo, d• uma vez, êosc 
problema. 

tleata capll.al, o primeiro ministro 
Chamberlatn foi procurado peloa em
baixadores polonês e hllnpro. que lhe 
comunicaram n.s pretens6es das ml
norlos dos seus pabes na Checoslo
vàqula. Adiantaram aa dol.s diploma
tas que esperam para "" polouhes t! 
húngar0& o mesmo tratamento que a 
diplomacia franco-bl'ltalllca està dis
pensando aos sudetaà .rermanJco,c;, . 

ENTREGUE A RESPOBTA DO PRE• 
SIDENTE BENES 

PRAGA. 20 <A UNIÃO) - O Go
vêmo .. tudou, durante todo o dia de 
ontem e hoje. o plane, elaborado na 
conrerencla r1111nco-brltanlca de do
mlnao, 

Plnalmente. hoJe i tarde, foi en
tregue aos embalxadores da França. 
e da Inglaterra a respo&ta checa, cu
jo texto ainda não roa l,lUbllcado. 

DANDO LUGAR A NOVOS ENTEN-
DIMENTOS 

PRAGA, 20 (A UNI.AO) - Um co
municado oficial aqui divulgado ln
forma que a resposta do Govêmo ao 
plano rranco-brltanlco aJ>re uma por
ta á realização de uovoa entendimen
tos dlplomátlc06 . 

1'ÃO SATISFAZ A' ALEMANHA 

BERLIM, 20 (A m,IAO> - Em
bora nio tenha sido dfvulgac!a aq.il_ 
a nota do Go'Ptrno checo sõbre o pla
no anglo-francês para solução do pro-

~~~00sa~~i,1~n'l:e :S ~~: 
temõea do Relch. 

O chanceler Adolf R1tler Já deu a 
•ntender que nio acelt.ta nenhuma so
lução menos ravoratel á Alemanha Jo 
que a que êle susertu ao "pramier" 
Chamberlaln, na conferfncla de Ber
chteapden. 

OTIMISMO EM WASHINGTON 

WASHINGTON, 20 <A UNtAO) -
Os clrcUI06 oflclala dl!lta capital são de 
oplnlAo que a crise checa não resulta 
rá numa conflagrac;lo, pelo menos no 
momento. 

Em todo caso, é oplnlio geral que 
os Estados Unidos não devem apoiar 
moral nem ma!Rrlnlmente uma guer-
1'8., Pois. como jé. o.firmou o prP.~!den! e 
Rooeevelt, o caso doa sudeta,. é um 
problfma europeu. 

Alguns clementoo de lnOuêncla pe
dem ao presidente Roosevelt que de
fina, claramente, a neutralldB<le ~o 
pais na hipótese de uma c~n!logrn
çl,o. 

PRBOMJÇOES DO 00\11:RNO AllfE
RIOANO 

Bl!:IILIM, 20 (A uNL\01 - O Ili&· 
rechal o-anr, mlnlatro do Ar, -rwencaou, hoJe, em 1UU propnldad• 
sltuatlaa na Pru!llla Oriental, - o 
almirante Horthy, resmte da Jllla
lllia, 

Prelllme-se que nlMe enr.ncllmerl• 
to tenha sido tentllldo o tm*I.,_. 
du mlnortaa alemi e hunsa,a na Oh•· 
O~DY,lqUla. 

R!IONIAO DO OABINSTll BRlTA
NJCO 

LONDRIII, 20 <A UNL\Ol - O 
galllnttJI lngle. eeteve reunido, he)P. 
A tarde, tendo .U-Udo sobre o ffllto 
entendimento entre o •pre1111u• 
Chamberlaln e o chanceler Rtaet. 

Por fim o pblnête aprovou a Ida cio 
sr. Ohamberll.ln, que partirá alllilnh6 
:,.:~1n1a-ce1ra próll.lma para Ooldea-

SOLICITADA A RESPOBTA DEPJ. 
NITIVA DB BBNll!l, DI 14 B0RA6 

1 pllnttt .1'1111 ... lprora I lllt ...... • VARIIOZU.18 (&, M,l ;-fta; 
llillalll 1 11~1111111., ..... lllltn IMpr, IIIINi - :;=ora ,:i:i-:n~ 

.......... .....,...., - • ~·-· ·~°'1:6':l! =:. r:.-:: nlo llle llf", 1 .,,,...,,,. U lalrfl; .. flNIIJ, • 1 ..... H ~=? a ntllo lllleúm lle Te-

llall ...., .. lntlllt illftll,0 - ...... Nlflrll 
I 

MUSSOLINI D18ÔÜRsotJ BM llDl• 
_ ....... ,...... ............ ,_ Nl 

A im,reua ile Paria volta 
a clefeder o 1orirno de 
Praga - A. npercuuão due 
áltimN acentecimentoa noe 

Esta.toa Unidoa 
Ooc!esburgo na próxima qUlnta-relra, 
onde conf•renclará, ás I& horas, com 
o chanoeler alemão. 

Informam de Berlim que o •tueh
rer" chepr6 hoje ou amanht., iquela 
Vila. 

UDlNI, 20 (A . N.l - O 0- 11111• 
Alruns dlt.l'loe d.e New York ema- cursou. hoJe, nesta cidade, __,. 

ram a !llllllvel 9lt6rla polltleà de H1- ,10, mala uma •ez o pensamento cio 
!.ler como um 11'81)d1 )lel1SD para aa Govfmo s6bre a crlae europ6la. 
democractu. Declarou o ar . MUMOllnl, reflll1nd0-

.., i polltlca do Governo lngHs que 
NOVOS CONPLITOS NA PRONTl!lIRA brilhou um ralo de luz no horlaonte. 

oasco-ALEMA 
BIIRLIM, 20 <A t/NtAOl - Notl- .......... 

ela-se que 06 carabblelrol checoa ata- REUNIÃO DO CONsaLRO D6 MI· 
oarem, hOje, uma pequena cidade ale- NISTROS 
mi na frllh~. U!aDdo esi,lnaardAll . 
e metn.Jhadoraa. BELGRADO, 20 <A UNIAOJ - O 

o. Jomala reclamam uma ttaçio e- pr1Dlfllro mllllltro Stoyadlncmtc.b que 
nfr!IC!B cotttra ea.es abusoli. ,e achava em B~. -. na 

LONDRES, 20 (A 'DNL\Ol - 1'oa 
meios otlclala desta capital opina-se 
que o sr. Nev1Jle Chamberlaln nlo de
ve conferenciar novamente com o 
chanceler Hitler. antes da reapeai. 
definitiva do presidente Benea ao pia- PRESSÃO SOBRE PRAGA E Tl!l-
nop!n'f:~ra:c":sê:.~tam 88 lnfonna- MOR DE UMA INVASAO 1 

manh6 de ontem, a esta capital, a fim 
A CHECOSLOVAQUIA PREPA&\-811 :bt:.':;~ uma próxima reunlio cio 

PRAOA, 20 <A UNIAOI - O Go- São esperad.06 aqui vários outros 

r,6!,s, o Governo IDglfs solicitou ao P1'e LONDREII, :10 (A UNIÃO) - 08 
,Jdente Benea que envie sua ...._ embalxadma Inglês e franda 1!111 
ta deflnltl•a dentro de 24 horu. 1 Praga receberam lllltruq6ea no senti

vemo conthl'wl esn llltenu atividade ministros qúe se éncOntnan no lnte
mWtar. Hoje, a GWD'da Nlldonal fta rtor, em geec, de r&las . 
um apêlo ás mulheres para que ealu 

do de se entender com o Govêmo 
O PROVAVBI. Tl!lXTO DA Rl!lSPOB- c'héco, convencendo-o de que deve a-

TA DO PRIISmENTJ: BBNE celtar as aupstóes dos gabinetes de• 

auxiliem o Exército, no caso de uma COLIDIRAM 
111

~ª·outro lado, a engenharia m111-
tar está trabalhando ativamente, na 
oonstnlçt.o de defê&a anU·aéreu, com 
o fim de livrar a capital doo erelt.ca de 
um bombar<l8'o. 

1iolent1•nte dois ,eicalll, 
no parque Solon de LIICIII PARIB, 30 (A U1'IAOJ - A Agên

cia Ceteka tnrorma que a nota do 
~-!dente Benes, a prap6olto do pla
no elaborado peloa 80'6rnoa ttancta 
• Inglês, contém as segulntes ~ 
vna, •o Oovtmo checo péde IICII 
Govfrnoo francês e Inglês que pesem 
....,. decls6és pelas quala a Ohecoa• 
lovàqula terá de ceder território t. 
l\lemanha . A Cheeoolováqula, que 
rontlnua a dar provas de coragem p 
· angue frio, solicita maiores eaclare
•llDlentos para que se posaa eX))l'lmlr 
melhor". 

IRRITAÇÃO EM DlRLIM 

BERLIM, 30 (A UNIAOl - 0a 
mel06 oficiais do Beicla estio PJ'Dfun• 
damente lrrttadoe com a lnllatlncla 
l!o Governo checo em contrariar 06 
Interesses alemães, tendendo reiieltar 
a.s propostas da França e Inl)atent 
oara a soluçt.o do problema doa IUde,. 
tas. 

0a Jomala dão a entender que o 
chanceler R1Uer não se entenderá 
mala dlplomaUcamente com o pra!• 
dente Benes. 

A situação pelóra, a cada -
porque as eldgenclas da Alemanha au• 
montam diante da relutancla de Pra
ga. 

A CONFERENCIA DE OOIDBS-
BUROO 

LONDR.F.S. 20 (A UNLIOJ - Jl'ol 
otlclalmente anunctado qlle o •pre. 
mler" Chamberlaln aó partlrA l)Bra 

mocritacoa, para evitar wna confia• 
graçlo. 

N06 mel06 oflclalB acentlla_.., (ll'BD• 
~emente o temor de que a demora do ATAQUES DOS CORPOS PE VO· E · • 
=~~~ ~J~ LUNTAR1os suoETAs m conaequencia, suram 
tler a faaer a iítftllio da Checollová- PRAO:&, 30 <A UNIÃO> _ ourante feridos O tenate Joaé Su• 
qula. • dia de hoJe. 06 corpoa de voluntàrtos tos Passos e O cabo Carloa 
1n~v~=~1;.:,.=.ci~ slllletaa orpnlzados na Alemanha 
ranc10, nuin ullilno ealbrço, evitar a :~· por 4 vezes, ª fronteira Ide Farias Coutinho, do 22." 
della&i'açlo da auerra. B. C., 18& faleceu ontem. 
NÃO SERA' CONVOCADO O PAR A IMPRBN&A PRAO'll!IA DIIPENDB I hã 

LAIIBNTO • A CRI!lOOSLOVAqt11A pe à mu 
LONDRB8, :IQ <A UNIAOl - O prt.1-PARIS. 20 <A UNIÃO) - 4 lm• Ante-ontem ás 21 horas e 40 mlnu• 

melro B1in111m1-,.,be11, hoje, o maJo.- pn,naa desta capital voltou a deftn• tos, no parque Solon de Lucena, 'fffl• 
Atlee, "leader" do PartJdO TrallAlhls- der novamente • ChecoalovaqUla. fl""'1-se violenta collá<! de velculos,, 
ta, que lhe foi sollcltar mala uma vea Dlaem os Jo,najj que é uma ver- de Jamentavela -enc:lu-
a conYOcaçlo do 1'arlamento. rc,nha a Pran .. faltar BOI oeus com- um aulolllovel do n.o B. e. re-

Mr. Chamberlaln. como <IM outras prt,mlalos com o l!llltadD cheeo n11111a . nésle 1110mento, ao ~ 
v-. nlo atendeu ao pedido do sltuaçio cravtaama como a atual. ~rida unNade. em OnlZ daa Ar• 
"1eecler• trabalhllta. mas. conduzindo o tenente Joeé Bul• 
COMBNTARIOS DA &PRENSA ~INOPP FALARA ROJE l'oA S.D. ~u= e o cabo Oarloa de Parlaa 

Em sentido conUtilo, vinha um c!a
mlnhão que desenvolvia certa velocl• LOIIIDJUtS, 20 <A ONIAO) - A lm• 

prenaa desta capital mostra-• favo• 
ra•el ao '*°" IUllJ)o-hancéa para so• 
loção da crise chb. 

O "Times", se bem que reconheça 
que o plano é favoravel á Ohecollofá• 
qula. acha vantagem na garantia das 
fronteiras que lhe seria aaae(llll'8da pe• 
laa potências lbnllrofes. 

Em Washington, os JomoJ.s dllem 
que multo embora aa sugeatõeS rranco
brltanlcaa nio sejam multo Justas. sua 
aceltaçlD é melhor do que uma guer. 
t'II. 

OllNl!lBRA,20 <A UNIÃO) - Na 
reunião ft -..alli, Cio <>omelho da 
Llp das Naç6ea, o •· llulm Lltvlneff 
dl3cunará delllllDlle a ......., da 
R\llala, no caao da Checoslovaqula. 

E" esta a primeira vez que • OOfflle
sárlo das Relaç6ea Exteriores cto U. R. 
s. s. ae easir- 16bn aquele pro111em.. 

da;::· trecho compreendido entre o 
InsUtuto de Educação e a Lap, si· 
tuada naquêle logradouro, sucedeu • 
dois velcUlos se encontrarem violen
tamente . 

au~~U:.,~ ~~ure~ 
A POSSIBILIDADE DE UM ORAN- cebendo 06 seus pa.ssagelroo reriJflc

DE OO!fPLrro tos de natureza grave, especialmente 

CHICO MACACHEIRA 
PAR!S, 20 (A. N . J -As esperanças o 6!t>ê;e~:=.:nsocorrtd06pela AI• 

,,xJ&tentee sõbre a sol~io da criae da • lat.6ncla Municipal, sendo _.1- ap6s 
OIMllllovtqUla, pelo ~- t,U}>ml!Ulloa a curatl'fl>6 no nOll>l:I: :.::_.~1an-:-=-C::.::' c= Pl'Ollto socorro. ®de nearalil • 
das de várias capitala. nai'!i'?eiazmente, 0 cabo <larloa Oou· 

A primeira dessas noUclal fcll pn- linho não realatlu á gravtdatle du 
(CAPITULO DE ROMA.Na) :cie::nt: ~n:~sõb.r' ~": contua6ee, ralecendo. ontem,'",...., 

WASHINGTON. 20 (A UNIÃOl ·- ras da awdll . relia Clldell1, 
~ .. a:·:...~:n;:~d:o:i~t HOBT&NBIO DE 80ll&A BIRISO ... 1 ............ A~au= ~..;r,~ 

eftltoo de uma guerra na Europa sõ-

1 

N O /lm da rua cio Serldó, lllllfllll 

I 
e- ele - por Olffl'II ·,. .. ,._.,. SI DE ••• l'III li db e IP'f,Vl!II lell6ea no rllMlb • 

bre aa rtnançu doa -..Soa Unldoa Ctllll de fflf'4 • i,...,. ,....... o llacal de ,-111nu .ROánvndo Nona- 11m • 
AI autorldadee no UIUllto oDlnarr com 11111 1111......,,. /lllllllla to CIIIIUet, r~ H meter na camlla d• l!:ta o J(M!DI lilferlor IIO ~reato n-

que seria prudente, .... IIUO, fechar rrancun 1111 C'ott4 •-1111- - Nl'III de~ c1o1 mmtoa..., IIIPllll•..a Jllo dq li'. 1-1 u Bll• Oou~ 
as bolaaa de tltuloa, a l'lai de evitar~ ra . a,e10 (llle ae .,.11 ncatvrat de silo relit'cwem .,. ...,_ de ,.,,,....,..., - a,rtl!Ultm no llllll'lllelplo de OW... 
P&n!co entre os vendldllrea e compra- Tomé, no brejo de Alllfff NDH.. ~e u J1Qrf11 cio - utllllslecltlMllto, IICI"" e •ua l!lipàlll, 11ft. IIIII de ftflM • 
don,e, como aconteceu em 1814. '4 ..- par11 CO,,,lffllll Gtclnde ~ o COl!Mlrdo Vdllo, em Nta de 11111- A inallllll'tlçáO de "SIN" .. U=. seus lrmlOII 

O 
prof. JoaqulOI 

ALTA NA BOLSA DB Nl:W YORK =-~iu: e":::..~~ = ..... , .... ordellllde-,-, .,.,_ catitai .. ,. CCoaulcótln. ~.c11realdotorOou~~.~:=-...1! 
nz...io, COfllO co,tv......,íir., 111111 _,,, Um 414 ,e aftl,..,..,... dellalza =• ......., ----· 

Nl!:w' YORK, 20 (A UNIAOI - A <)gV .... , lljlllVde - ..... 1C1 lllt. 111u lldho, flllhitêlriu cio oflllrllllul s-.. ·-11 sen1Co ae alpdlo da Grma l!lrnealq J~ 
bolsa abriu •in alta, -UDuando ,,s lrstabel..,._ •~tlil fWt1- sin,nelro 11lnlcadol, d.,_,., rolando .. :!:"..!. pen .,_. ~.!. &: Ois., ~ . • Oll9ll «-. 
tltulos a subir. .-e.~ - o o,,._. DOelrD i,. nio, IOll4dliMo •dou,,.,,,. 1• -- c11, ~ -- • pe • ..,...... _ Benarla • K 

A alta rol sera!. IJllll!ellllmente naa ,ei,o, •..-~ ..,.. ck le lll'ffil, IOII o· a1aNdll dil fnolecdrlo rfelllca cio Pâ, _.. di .. Jmu. aDl6 Clbirlln1IO, tunT:lclmrlo •• 
aç6,,1 daa ribneaa de 11fD e ele auto- lltll/Jw • ._,. .. ,_.. cllt • ü -,.,_. fll8 tlllha altldo dai suracia 1111 RID de Janeiro llal& IIOft Pará. Dunral e Joio Qlu' • 
-•l 8do Jallo e .... , M ,... c:o- eérl!llnlllt cl /efnl. .,.._ • ._.. '1'1t .._... • de· dentes em Guarablra e aa _....... 

,urvf4r oot11 toda n,aets de .,__: ., 2'0fllOIJ•18 =1111 qvat41o 1,b 1111· ~ • 8111, <B~ DA Mar16ta, Vuda e Dora coàlftlll" . . 
~'l't\1'l'BS OOMPSRIDIOIAS J!:M ,.,.,_ ... ..,_,_ .......... 1 --- ..-wu Dl& coreto do IWI dlllPRIINBA JrAOIDXALI. ~- alnlla~lllltrlabllo· .4o ... 

...... oaTEBOADIIIII camnto,a,, .-ta ,- e,nlllra, ,._ _.., ao 1,,.,.,...,. »- 11a11_,.. - tmn • llll!dar ~ - Oclllun 1111! o .,... 
lllffltll 4'•'u, :;.li},=3_,.._ ,,..,.,._ l@rw 11 ""'8o.llllGIIIIJ _ llf .. ee~ atllBllclo em IOda • llllltltldal ra ~ a 

BlatoJrh:soADZN, a, <A UNIÃO, bode 11arro ..........., e,...,_ eacAdN ,.,...., 111111111 /'lilllflltilftllldll • ,_....., afn1111 de - _.. 11111~ = 
- 0 ~ ......... . • ·•• .. .. .... N U .... .. IH JG fMlldsde do IIOIJre -'"""" ...... Moa, amtandó ..... leeo - ,11!111&98 = .... ~ Rlálhtlqip • .. ~ r11111-. ,..... ...... :,:;: • '*·""'...,.. ... e-,,,. 1111111& - o spoJa ... todoe os ..... de lmpnll· :. ' ... ,;~·":·== cr,:..: ':R's:S5 ,..--: ~.r~fl!ã -~ .... ar, Ollà ...... - o 22.• Cl., per 
llller· .. Jdfl .cllefe.0 ,.,.,. ,,,., . . ,.,.., .... ~.... . _ ----· .......... ~- Mllallllll =:,º .... 1 • ~-~_,., • ...,,.,.., .... ~ ,IAe ein~-..!~...!:.T;:" ... lílill (iMII .... 

.:
O~ D Pfltr.m- •. .m~· .. laofil iiaao---·-~-- =~:-=. ~ ..... _. • ... -~delllltaclDede ·IIIJl'lllloe. ~ ... J• ... nle!'!I~ ., . ..,..., ,. ......,. ~~ ...... ln- .... ~.··-

~ Ili ifalliír .. • ~ • ..... ... ~ lll1letu. clentletu. o ._-.............. ::::... 
W - nhl A ....... ,_.,. ... _. ..._..__ 

(1 ......... ,.~-·--- ....... -.111a .................. ::,.:-.. ~ . .. --.-.11.---...... -
llllllQI..,, .... ...... ~·l":;4Íi;j~ =:: :.r::w~ 
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R T o 1 e 1 L~· 
ADMINISTRAÇ 'AO DO EXMO, SR, DR, JOSt MARQUES DA SILVA MARIZ 

DECRETO N," 1,137, de 20 de setembro de 193~ 

11.i 
í~ 

Reconhece Escola. Normal, o Colégio San
ta Rita, da cidade de Areia. 

José Marques dn. Silva Mariz, Interventor Federal interino no Estado da 
Parniba, tendo em vista as atribUições que lhe são c.onferidas peJa Cor1:5ti
tuição rta República. e atendendo ao parecer da comissão nomeada.. para ms
pectonar o Colégio Snnta Rita, da cidade de Areia e de confornudnde com 
o decréto n.0 l .042. de 13 de Maio do corrente ano 

DECRETA: 

Art. t.º ...... Fica reconhecida. nos termos do art. 17 do decréto sob 
r •. 0 1.042, de 13 de Maio do corrente ano como Escola Normal, o Colégio 
Santa Rita. da cidade de Areia, neste Estado. 

~rt 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário 

Palácio da Redenção, em João Pe.ssõa, 20 de Setembro de 1930, 50.' 
~11 Proclamação da República. 

• ~ ~·J. ""r.f::f .. ,,,. ,, 4 

~ -rj~,- -"' ,---,,..-,~~.. ,.; 

Í4I 

José Marques da Silva. Mariz 
Lauro Montenegro 
Francisco de Paula Pôrlo 

DECRETO N,' 1,138, de 20 de setembro de 193~ 

"·· Abre a Secretaria do Jn.terior e Segura~a 
Pública, o crédito de três contos de réis. 

Jo.~I! uorqueE- da Silva Mariz, Interventor Federal inte_rii:o _ no Estado ~a 
Parma , us~mdo dns atribuições que lhe confere a conshtu1çao da Repu
blico, 

DECRETA: 

~ Art L' - E' aberto á secretaria do Interior e Segurança Pública, 
o crédito especial de três contos de réis l3 :000$000) , para ocorrer as despe
S..'lS com a Comissão Judiciária e Termo de Aro.runa. 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contrário . ,, 
:Palácio da Redenção, em João Pessõa, 20 de Setembro de 1938 50.º 

da Proclamação da República. 

- José Marques da Silva Mariz 
Lauro Montenegro 
Francisco de Paula Pôrta 

DECRETO N,' 1,139, de 20 de setembro de 1938 
Abre á Secretaria do Interíor e Segurança 

Pública o crécti.to suplementar de 15 :000$000. 

Josê Marques da Silva Mariz, Interventor Federal inte_rin.o no Esta.do ~a 
Par!t,íba. usando das atribuições que lhe confere a Const1tu1ç!ío da Repu
blica, 

DECRETA: 

Art. l,õ - E' a.berto á Secretaria do Interior e Segurança Pública 
o crédito êe quinze contos de réis (15:000SOOO> suplementar a verba cons
tante do ~ 5.0 Q II - Segurança Pública - Material - Qombustivel e per
tences de autos, do dec. n.0 927 de 31 de Dezembro do ano passado 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contrário . 

Palácio da Redenção, em João Pessôa, 20 de Setembro de 1938. 50.0 

dij Proclamação da República . 

Jose .Marques da Silva Mariz 
Lauro Montenegro 
Francisco de Paula Põrta 

DECRE"TO N: 1,140, de 20 de setembro de 1938 

L ,, 
AtJre á Secretaria do Interior e Segurança 

Pü.blica o crédito suplementar de vinte e cinco 
contos. 

Jo~é Marques da Silva Mariz, Interventor Federal inte!in_o _no Estado ~a 
Para.iba. usando das atribuições que lhe confere a Const1tmçao da Repu
blico, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Püblica, 

o crédito de vinte e cinco contos de réis (25 :000$000) suplementar a verba 
constante do § 4.º Quadro II - Diretoria Geral de Saúde Públtca - Material 
- do orçamento em vigor, para aquisição de material técnico, medicamentos, 
e outras despêsas da 01esm3. Repartição. no corrente exercicio. 

Art . 2.0 
- Revogam-!:ie as disposições em contrário. 

Palá.cio da Redenção, em Joã"?> Pessõa, 20 de Setembro de 1938. 50.0 

dll Proclamação da República. 

I .,. -vr-... , 

lnterventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 12: 

Petlcão: 

De Severino Lírio Ramos, fiscal de 
3. ::L. classe da Inspetoria Geral do Trá
fego Público e da Gunrda Civil. re
querendo quinze , 15 l dias de féria~ 
regularuentares ,a que se julga com 
direito. - Como requer. á vista das 
inform..1..ções. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 17: 

Petição: / - l a /1; i{l!I' 

De Alaíde Pereira da Silva, enfH-
me.irn visitadora da Diretoria Geral 
de SaUde Pública. requerendo trinta 
<30) dias de licença para o seu tra
tamento. - Submeta ·Se á. inspeção 
de s.1úde . 

Decretos ~ 

o tnten1Pntor Federal Interino no 
'EstacJo da. Paraiba nomeio José Ai~cs 
Carneiro, para exercer. em conússao, 
o cargo de Auxntar de Inspetor ,Ge
ral de Policia, servtndo·lhe d,.. titulo 
a presente portaria. 

o InWrventor Federal Intrrtno no 

José Marques da Silva Mariz 
Laura Montenegro 
Francisco de Paula Põrto 

Estado da Paraíba exonera Mario N1-
codemos Galvão, do cargo de In:(testi
gador de 2. n classe da Policia Civil 
do Estado. 

O Inter\'entor Federal Interino no· 
Estado da Paraiba exonera Antonio 
Pereira de Lima. do cargo de Auxi
liar de Inspetor Geral de Policia. que 
exercia e1n comissão. 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba nomeia Antomo 
Pereira de Lima, para exercer, em 
comissão, o cargo de Sub-inspetor da 
Inspetoria Geral de Polfcta servindo
lhe de titulo a presente port::11i::i. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 19· 

Petições'. 

De Adeha Gomes da Silva, profe.s
sóra de classe única, com exercicío na 
rc.cola rudimentar mista de Umarf, 
do municlpio de Antenõr Navarro. so
Ucltanclo sessenta 160) dias de licen· 
ça. com os vencimentos integrais. dP 
Hórdo com o art. 156, letra H, da 
Constilttição Federal. - Despach:l . 
[)('ferido. a contar desta data. 

De Euridlce Sa1e~. professõra de 2.11 

entrancia, com exercicio na escola n1-
climentnr mista de Marau•, município 
dr Pedras de Fôgo, solicitando a sua 
exonrrnc;âo. - Despacho: DPfe1ido 

De Laurinda de Almeida Sobrinho, 

professôra d a cadeira ructimentur 
mista de Bom Sucesso. do munlcipio 
de Catolé do Rocha, solicitando ,10 
mesmo sentido. - Igual despacho 

TESOURO DO ESTADO DA PAlAIBÁ 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 20: 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesoa. 
raría Geral, nos dias 19 e 20 do forrente mês 

OCA 1~: 
Decretos: 

RECEITA 
O Interventor Federal Interino no 

Estado da Paraíba exonera, a pedido, 
o dr. Abel Beltrão do cargo de Chefe 
elo Laboratório da Diretoria Gernl de 
Saúde Pública. que vinha exercendo 
em comissão. 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba exonera o tenente 
Renovato Gonçalves da Silva Junior, 
do cargo de Delegado de Polícia do 
distrito de São José ele Piranhas. 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraiba remove o cap. Se
verino Alves de Lira, do cargo de De
lega.do de Polícia do distrito de Tei· 
xeira. para identicas funções no de 
São José de Piranhas. 

o Interventor Federal Interino no 
Este.do dn Paraíba exonera o Cap . 
Adernar Naziazeni, do cargo de De
legado de Polícia do distrito de Ala
gôa Grancte. 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 

DIA 20: 

Saldo anLeJ'IOt 

Recebedoria Rendas da Capital 

R~~;;r'[~çãiº dila }iu~; ~ . Esgótos. . . 
Rendn do dia 17 .. .. .. 

João Pinto de Menezi,s - Rendo 
"Faz. Co.mara.tuba", Ag. e Set 
1938 ...... - - .. - - ........ 

Moacir de Medeiros Gomes - CD 
· Prod.) · Venda diversos produtos 
Moacir de Medeiros Gomes - , D 

Prod.) Venda de mudas . 
Moacir de Medeiros Gomes - <D . 

Prod.) Venda de adubos e inseti-
cidas ................. . . . 

Moacir de Medeiros Gomes - (D . 
Prod.) Venda sementes ...... . 

João Lourenço Mola. - Divida Ativa . 
Acher Becker - Divida Ativa . . . , 
Joaquim Mllitõ.o Pires - Saldo 1e 

a.deant ................. . 
Alexandrino Pereira dos Santos -

Caução de luz .. .. .. . .. . . 
Francisco Freire de Araújo - ca.ução 

de luz . . .. .. ...........•. 
Inácio de Sousa - Caução de luz .. 

27 :900$000 

4:7G8~100 

983'200 

P,18$000 

1 :Gl6c;l00 

2:783$800 1m:: 
4~ 

so~ 
30SOOO 
~ 

127 :(MOtlO-O 

,\ 

39:SOOiOOO 

106:540$100 
Portarias : - l 
Tornando sem efeito o áto n. 0 286, 

, _,.., • ....,,. ... v ,. • 'li·· ~· DESP'tSA 

~: 
8
ri~a1ºr~!~!f~ q~!i!:~no~~~ê~h~tnJ~ 3846 - Otávio Cabral de Mélo cs,m 

Sá, da Mêsn de Rendas de Antenor Int.) - Adennt.amen_to_ . . . . . . . 
Navarro para a de Princêsa. 3807 - Henmdtna. yend1ano de Me-

Removendo o guarda fiscnl Otavto detros - SubvenÇ{l.o . . . , . . . . . . 
Seixas Gadêlha de Sá, da Mêsa de 3817 - M_arla Auxllladora Duart,o -
Rendas cte Antenor Navarro para. a. Subvençao . . . . . 
Estação Fiscal ele Pombal. 3853 - Salvlano S. Co~ta e Luls P. 

Removendo O gt!larda fiscal Tolen-= Lima - Dlf. de vencimentos 

k~~d~; ,~tc~~~~~n.!rti~a.,Pi:a ~é:er~~ Salclo que passa 
bedoria de Rendas de Campina Gran
de . 

Removendo o guarda fiscal Valde
mar Galdino Naz1azeno, da Estação 

50-0ii000 

OOtOOO 

GOm> 
1 ;300ll000 1,r10$000 

104"i20SIOO 
l!IG:54-0l:100 

Fiscal de Araruna para n Mêsa de 
Rendas de Princêsa Isabel. DIA 2i: 

RECElTA 
EX,PED1ENTE DO GABINl!;TE Saldo anterior 

Ao diretor do Tesouro: Recebedoria Rendas da Capital 

Petições: Estação Fiscal de BreJo do Cruz 
P e arr agõsto . . . . . 

1 

Arrec do dia 19 . 

N.º 10.488. de João Araújo Dias . Repartição de Aguas e Esgôtos 
N . 0 10.428, de Dias, Galvão & Cia. Renda cto dia 19 . 
N.Q 9.284, de Holanda & Irmão. Antonio Guunarães & C1a - Cau. 
N. 0 10. 486, de Arnobio Lins Falcão. ção para forncto. . . . 
N.º 10.487, de Manuel Beniclo de Antonio A. de Almeida Salários 

CaJ~~ºio.442, do dr. Virgllio Cordeiro. Ai:~~i~. 'de· A~eid~ ~ · SaiÁrl~ 
cc!:i~o 10. 493, de Oscar de Morais Ail~i~ri~- 'cie "A1~~id~ ~ s;1d~ ciê 

~:: ~i ~~~. dJe ~ro";~!;"~hianca A;~~~~\ ... d~· Áim~Íd;· __:_· 
0

Saiãri~; 

~:: Jg·::l: g: J1:. ~!~!n~':'~!· Ci- Ai!:~t;,"
1~. cie · Àt~elcÍ~ .:..:. S~ld~ ~~ 

menta Portland S A. adeant. 
N.º 10.483, de José Pereira de A- Antonio A. ·de· A1~êid~· _:_· S~td°o. de 

raújo adeant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N.º 10.484. de Silvino dos Santos. Lineu de Brito Lira - C3iução de 
N. 0 10.491, de Manuel Benicio de luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Castro. Severino Luls Damasceno - Cauçao 
N.º 10.492, de Auler & Cln Limt- de luz ............ ..... . 

tada Soares de Oliveira & Cia. - Tnx~. 

Ofic1os: 

N. 0 3. 616, do Estacionário Fiscal 
de Serraria. 

de reg. cont ........... . . 
Banco do Estado - Cta. Movto 

Ret n ·data 

24:900$000 

19:342~ 

IO:ll:34000 

350$000 

31~ 

16$400 

28$800 

s,ooo 
n,ooo 
18$000 

30i000 

30/í000 

t-Ot.400 

N.º 15.147, d:1 Repartição de Aguas 
e Esgõtos. 

N. 0 15 .164, da Repartição dos Ser
viços tlétricos. 

DESPESA 
3867 - Luís Mendes de Freitas -

S(:85~ 

1 :713$60() 

221:29~00 

N. 0 15 .166. ela Prefeitura Munici
pal de Catolé do Rocha. 

N.º 15.167, da Administração do 
Porto de Cabedélo. 

N.º 15.168, da mesma. 
N. 0 15 .161, do Diretor do Gabinête 

da secretaria da Agricultura. 
N.º 15.111, cio clr. Vicente Trévas 

Filho. 
N. 0 361, do Gabinête do Interven 

tor 

Processos de Torriadas de Contas: 

N. 0 3. 600, da Mêsa de Rendas de 
Picui. 

N.º 3.601, dn. Estação Fiscal de 
Esperança. 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Petições: 

N. 0 15 .109, de Gilberto Stuckert 
N. 0 10.146, de L. Pinto de Abreu 
N ° 10. 325, de Irmãos cavalcanti 

& Cla. 
N. 0 10. 423, da Em preza de Trans

norte "Rio Tinto''. 
• N,º 10.429, da s. A. casa Pratt. 

N.º 10.434, da mesma. 
N.º 10.435, da mesma 
N.º 10.431, da mesma. 
N.º 10.430, da mesma. 
N.º 10.433, da mesma. 
N. 0 10.411, de F Mendonr,a & Ci!l.. 

L~~ ~ 9. 68G. da Cia. Paraíba de Ci· 

m~n_too l~~~~~~ngn_&ti;glo Mextco.n Pc· 
trolcum Company. 

Prestações de Contas: 

N. 0 15 163, d• João de Sousn Foi· 
eão 

Rest. de caução . . . . . . . . . . . . 
3857 - Diversos Funcionários - A,b:,-

no n. 0 104 ............... . 
3864 - Francisco Pereira Dadá. -

Pagamento ............... . 
3858 - Maria Pinheiro de Abreu -

Vencimentos . . . . . . . . . . . . . . 
3866 - Romunldo Rolirn - Ajuda cie 

custo .................... ' 
3865 - Gazzi de Sá ( Dep. Ed . ) 

Acteantamento . . . . . . . . , . . . . . 
3861 - Antonio A. de Almeida -
(D. Fomento) Adeantamento . . . . . 
3860 - Francisco Luis de Oliveira 

<Gov. Est.) - Adeantamento .. 
3868 ·- Amancia. Gonzaga de Oltvei

ra - Pagamento 

Salcto que passa 

170$9()() 

1 :713$600 

4JO~OO 

150SOOO 

2P0$000 

1 :200SOOO 

45:000$000 

4:000$000 

350~000 53:263$000 

Hl&:028~ 

2~ 

bro c1/;~~torfa Cerol do Tesouro ~o Estado dll Parafua, em 20 de sett>m· 

Ernesto Silveira, 
Tesow·eiro Geral. 

N -º 14.977, do prof. Luiz c. Ara
újo. 

N.º 15.162, de Joaquim Mllitâo PJ 
res. 

N.º 15.174, de Roberto Dias. 
N. 0 15.045, de Luiz Eurldes Morei

ra Franco. 
N. 0 15. 070, de "1oão Hn.rdman df 

Barros 

Oficio: 

N. 0 3. Gll, elo Estação Fiscal de Ca
hn.cC'frns. 

A' ProcuradorJa da Fazenda! 

Alol'llo l\lorala 
Escrlturãrl9 

11eamento de Campina Grande. 
! N . 0 3 . 6H, do Estacionário Fl.sCOl 

l de Alagôa Nova, 
A' Secção de Con1pras: 
Oficio: 

N, 0 15, 170 , du Procuradoria dn F<l• 
zenda. 

~' Recebedoria de Rendas do ca • 
plt:il: 

Oficio: 
N. 0 15165, do Seeretário ela F=n· 

da do Estado do Cear#,. 

O!icios: IMPREN:~i:FICIAL 

N º 15, 1G7, do Comls<l!,o dt s,.. co~tdi!'an~ISoo Penetra d• l\lf!O, 



Seriá lrive Injustiça de m.lriba par
t.e a.e, rabiscar estas 1lnhaa se nlo me 
refertaae ai. pessOa do admlnlltraclor 
Invulgar que ora pvema o nouo &s
tado. 

Eu me sinto DWIIA> a vontade para 
me expressar delta mllllelra, porque 
precl-.nte ha 20 anoa .,..._ 
d6sde oa nouoa tel!lJIOII de Liceu Ob• 
rsvel a aua c&IJIIOldalle de traballw, 
o seu amOr pelas !etnia a sua cledl
caçio IIOII aml&iia. 

11.ao ......._do~ -
9;;~ ':i-a• ... -,,.o r Noll• 
OlarlO e lllt...._ .,....aaa do 
Pala t do •CIUlll!lía 

12.l -==OPl9Ul&do .... -~~ .. , 
li.AIO - l'rGIIIUDa do jantar - Ora· A LUTA NO !IETOB DO B .. O 

..... 1 ..... ·-·--~"=-~ ,- lldle,_. L IIAl C , :18 f A 1JJIIA9) -
Silva> laia M Nlor do Ebro oont ..... ...._ 

BOIIIBABDEJO 

li.AIO Blnlille dm _,tealmenlAII 'V.ALBNCIA, • (A UNIAO) - O Os •owmllhll ma.&. • ..,..., ~ 
"do dia Jáaero de 11.lmu do _...... .... até ralalénela á ofellllva ~ 
dallf'at ~ amerleana "T" Jaa ::,r- e1n- a tt m- e * fetl- ,:,~ ·~...;:.,.:-pllHi,I& lle 

..:.:.-~ ==:.i1nu11e1ra- •-.. - ... ~. ----,an--.,.-,..,..,-.--.-1-ST_I_TU_T_O_Dl_....;.I_P_~......,;;.._ ~·-= ci.:.,~.,:-Uet'- - Ant.c>- •• .. ,...._ N ......... a.. TADORI& E PEIISCIE 
11.41 - SamllM aant6e& - Nelle de ·~ "~ 

Almeida e Retlfcmal e ptano dt ....... IIRITIIOS 
llll,AIO - Hora do Brasil ... 

~-;, ,::-S canç6es - NeHe d' 
21,15 - Jornal Oficial. 
21,30 - Dueto de wmtoneo - Se

.-ertno AniUo e llellutlio Banao e 
plau 

11.311 - l'rolr!lma do dia - Ma'llel. 
~ brullelra - llarluee ......,. 
cJaa. q.:~ ~ ~ ='°~"':'.'e.;;i. o:.; 
-eotro Olelarto de Luna ~ 

22,AIO - llllslca V&Ylada - Anfonlo 
de Outro e plano. 

:11,15 - Jnmal falado da P R I - 4. 
22,30 - B6a nolt.e. 

(Locut6r Jorge Andn!) 

l!OTOE8 lle ,_....., flrilM e ea
........ .._ U... e ........ -U
-le _.. de Neeller e CASA 
AZUL. 

ATOSBOPRl!SIDER
TE DA: IE!OBI.ICl 
DECRETOS :s~ A PASTA 

RIO, 19 (A UNIAQI - O presklmte 
da RePúbllca _._,.,. iea"wnt.94 de
cretos: · 

São cbamadOII hoje, ia 19 horas 

~~.:'~a:i:Z:,C,ni:, c~ro: :; 
Por circular enviada a esta f61ha, 

foi comunicada a tramferencta de 
Cabed6lo ~ ea&a Qpltal. da séd, 
da Delegacia: do Instltut.o de A...,,· 
tadorla e Pensões dos ~ . que 
ficou Instalada • Praça Anteaor Má
varro 39 - 1 ° andar 

Es•.á á frente da Delegacia do J 
A. P M . o sr . Lauro Deodoro de 
Vasconeéloa . 

~to Pontes de Mlr&nt.e, Jo· 
sera dOa Sanl\* Miranda Antonio ca
va!cant1 ~. NeUA de C&rvaJh· 
carneiro, Hl,180 Leite Clovla Mbrenc 
Clondlm Joio JardeHno aoata, Jose 
l"relre de Lima, Iracema cniz Vlanti 
Om:t;na Sa1N Sllqtos, Roaa Bo..,.. d< 
Lima Elmano Slneslo Pem,lra da SU· COIIBEH-81! boléos HI Yárioa ... 
va, Calmon Viana, Maria EmiHa de -- e fermaC.. - - _ 
Varconcilos, Ester Maddo, Oda Gue- -lheta, na CAS: AZUL. · -· 
des cavalcàntt, José Gomes de SM 
Joana Batista Dias, &stefanla de L. 
Freire. Maria do Carmo Dantas PI· 
nbelro, Odet.e Cavalcantl, Otaclllo CO· 
laço da ~ta. EIÇIL Altn&f Sanu,e.lo 
Riram Correia de Andrade, Antonio 
soares da casta. Ew:1ldu Ponce d 
Le«i, Anita cavalcantl de Alb1111ue1 • 
que, Osvaldo B. cavalcantl, ArHnd, 
A. Oavalcr.ntl, Eltaqulo G . de Me· 

PELA CBEFATIJU 
DE POLICIA 

GABIN1:TE DA CHEFIA 

deirall, Dlagoraa correia, Ereinlta Be- Ao dr.· Chefe de Pollcla remeteu o 
nevldes. Dirceu da Cunha Machado tenente José Heliodoro do Nasciinento, 
Ivone Marie Tomiz Jubert, Pellclano delegado de policia de TaperoA, os Blr· 
Dias da Silva, Pedro Souto Ivone tos de illves~ que pf!ICl!ll&a 
Costa, Qeraldo 1.u1z ~ 'llcentln ::antra cicero Ciro c1e ~ ·1lrll\'
Plnto Peu68, Dlomedea Pinto Sou~ ra, 2.0 suplente de delegado de 'póllcía 
Maior Antonia Torres, Elsa Pemr.n· daquele distrito 

~es :..:.:
1v:a ~:e ~;:,:ra M~':5k. o Delegado do i;;.tltuto de AJ!<)6Çll· 

das Mercê& Pereira, Eun1Qe ~ de I tactorla e Pens6es dos 111ar1umo., ues
OHvelra Jurandlr B&rrolO, Maria te Estado. sr. Lauro ~lo de Vas-
NeUBa v Aquino r.oncéloo. comunicou ao ck. Chefe 4t 

Paltarám 3 · Policia, oue, em data de 19 do corren-

P6ram ~blHtadoa 28. ~~ ~t~:':r~<IJ'm~. ~:'l::: 
f••rlda a Delegacia deste Estado, clO L';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;~d r,orto de Cabedélo. para esta capital 

Ir, Fnaldtl larlNtll 
DOENÇAS DA CIUAMt,A 

Consull6rlo: .. Tileeate .. Pe
.,. ..... -1.• andar, 

tnn ftenle .., •Plaa"> 

Ratdenela: au Dlllae te ~ 
slll,IH, 

consultas: :ou 18 M J.11 b-. 

- Telefine> UN -

TEATRO 

MAILLOT de li e alpdie - lia• .... , .......... ___ ...... 
me, só na CASA AZUL. 

. ECROLOGIA 
Em consequência de pertlnU mo

leatia, faleceu, 011tem, nesta cidade,'> 
sr. Manuel Perelta da Silva. ~ 
aqui resldent.e. . · "l;í 

o extinto contava 22 anos de Jdn
de, aenclo solt.eh-o . 

.Era o d-parei:149 -~·, .... Sct
cledade Proletária Benencen-u·, ·Etl'· 
sto de Sousa••, em cujo selo soulJ& ra
aer b6as !l,Dllzades. 

o sepultamento teallza-se, 1\9~. 
'8 a "'*"8, no cemltl!rlo do SenllQt 
(ja B(ia Sentl!nça. Wndo o fé~ 
da .,... onde se verificou o óblt.o, , 
rua do~ 



A trNIAO-Qlla1•la•felra, 21 de setembro de 111311 

~ COOPERA Ç Ã 0-~~!~~;~~~~~~~~~ 
(Comunicado do Serviço de Publicldadc do Ministério da A1rlcultura) frnglo de umn canôa á vela, no luaar RENE HAUSHEER & CIA. 

,, 
.j 

Podemos dizer - que opiniiío não t · 
.sã nor.sa - que n cooperação é o úni
co experimento social que não fra. 
casrnu no scculo XIX. O quadro atual 
da. cooperação no mundo autoriza a 
afirmar que não obstante suas vicls
r;itudes, em meio das intensas como
ções ctestc seculo, continua_ oferecendo 
aos homens a demonstraç.ao experi
mental das suas virtudes economicas 
e morais. 

ério da Agricultura 908 roopcratlvas 
tversns: 409 agricolns <de pndução 
ompro e venda) e 391 de credito (ban. 
·os e caixas) . Figuraram conl mn.tor 
úmero dr cooperativas os Estados do 

Uo Grande do Sul e ele São Paulo 
om. rcsprcUvnmrntc. 260 e 268 <sen
o 150 cooperativas escolares) insti
•.iições dessa natureza. De um modo 
eral o incremento é nolorio em to
las as dfmats w1idn.cles fedcl'c.ls. 

"Fund~o", do rio Ribeira, pertencente 111===========================,II 
aquele distrito. A referlda embarca
cão rumava á Ilha da Restin&a, r.on
duzindo 17 prssóas, lncluslve crianças, 
tendo o naufro.gJo sldo ocaslnado por 
uma forte raJt:1.da dr vento sUl. 

ARMAZEM 

JOIO PESSOA 

DE TECIDOS EM GROSSO 

Tlve1am morte imediata a sra. Se
vcriha Francisca du Costa e um seu 
Olhinho de lois anos de nome Genl
val, e o operário Josê Cbu.no. cujo ca
:iavtr ainda não foi encontrado. 

A autorJdacte lOCul abriu o neccssa
rio inquerito. 

Rua Des. Tr indade, 
-N.0 5--

-:- CAMPINA GRANDE 
Rua Pres. João Pessôa 

-N.0 84-
Quando um movimento MicieJ per

ststé é porque responde a causas pro. 
fw1das e permanentes. O cooperatl
v1sn10 não é wna doutrina academlca. 
E' :una doutrina nascida d'. proprla 
realidade. E' a obra de pr-J'lUtores ~ 
coru:umldores. livremente &.SSociados. 
para satisfazer nec'!ssidades co~um: 
ou melhorn r situaçoes econom1cas, 
dentro de uma norma superior de 

A existl'ncia de jé. 10 Federações de 
ooperativas agrlcolas, espe~ificada-
1ente 4 em São Paulo. 4 no Rio Gran
~ do Sul 1sendo uma ele credito>, 

,ma em Pernambuco e wna: de cre
ito. na Parafba do Norte, abrnngen
o 21 e;. de teclas as cooperativas fun
lonando no país - revela mais wn 
asso decisivo, dado cm prol da. con
retização déssc re~ime salutar ele or-
1 nlza('áo e defêsa ela produção. 
Hoje a~ coopcr;.Uvas de todo o Bra-

n sr. Virglnlo Alves Barbosa rece
Jeu da Tesouraria da Chefatu.ra. de 
Policin a importancta de 245$000, apre
mdldo em poder do individuo Moisés 
:le Andrade Santos o que lhe norten
cia. 

AVISAM A' SUA VASTA CLIENTÉLA E AOS 
DEMAIS RETALHISTAS DE TECIDOS QUE 

MANTERÃO, DE ORA EM DIANTE, 

justiça social. . . 
Tém fracassado mmt:is cooperat1q'l!s 

em todos os pai.,;;es, mas m ~eu con
jwto o moviment-0 coopcr'ltivo s~ vi
gortza e se ex.lcnde. Por simp!es ü?-VO
('.áo a princip1os os homens 11~ se ()r
vonizam sob novas fórmas eco11on~ 1cas 
ou politlcas nem mantem '.llll~ orga
nização que não preencha o íuu que 
a inspirou. Se a cooperação avança 
é TJOrque tem produzido frutos satis
fa tórlos. all onde tem sido implan
tada. com criterio, conciencia e mutua 
confiança. 

il prestnm assi.<.tení'ia ri. r,.>1 ca de . 
!30. ooo assoclndos 

O tenente Pereira dr Limn _ auxi
lar de Inspetor Geral de Policia, em 
xercicio, remeteu ao Gablnête da Che

fia. de Policia um retogio marca "nme
g:a.". que foi apreendido em poder do 
1:atuno Raimundo Ga~por. 

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA 
AS VENDAS -Outras soluções sociRÜi e rconomlcas 

ividem apalxonadamen•e a~ classes e 
,; partidos. Porém com a C'O{lperação 
,corre algo mui signH'1.catn-.J: ."ladn ,1 

mpugna. 

O refciido meliante foi remetido a 
2.ª Delegacia de Policia, em cujo dis
trito se déra o roubo. EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO 

Ao dr. Chefe de Policia comunic01. .. 

Poder-se-ia falar seriamente da inu
tilidade da cooperação de consumo. 
por exemplo, na presença do seu pro
gressivo desenvolvimento l"llDl povo 
tão pratico como o inglês? 

o proprio govêrno n"l cai ta const.i
ucional promulo.-ada 9. 10 de Novem
•ro de 19:17. decidiu transformar a. 
ossa estrutura economico-social. De
berou o intervencionismo estatal 
~ste setor a fim de "~uprir as difi-

J dr. Delegado elo 1., Dl<:.trito at. 'l;L- 1 

auintes ocorrencias ali verificadas, tm 
data de ontem: 

"Os empregE:.dores Fraim Anel, Ani
bal de Gouveia Moura, ~ndu,;;trias 
Reunidas F. Matarazzo e Abilio Dan
t..1.s & Cia.. comunicaram acidente 
dos seus empregados Miguel Rodri
gues, Frederico Fernandes, Vitoriano 
Josê da Silva. e Elias Morais da Silva, 
1cspectivamente; o Instituto Médico 
Legal remeteu ao cartório os segum
t~s laudos : de José Borges da Silva. 
Hm·acio Pedro Soares e Martins Eu
fra.o;io de Oliveira: requereram ates
t~do de conduta as pessôas seguintes : 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
Poder-se-ia negar a ;nf!•tencia da. 

ação cooperativa como fator atcr.uan
te das crisrs. ante as estatisticas su
gestivas dos países escandinavos? 

Entre nós mesmos. poder-se-a atli
bttir o crescimento continuo da. coo
peração agraria, particularm~i":te r•os 
Estados do Rio Grande do S~.1 e São 
Paulo, a outra causa que uã:, seja. a 
justa ut11idade que as assochções ru
rais, desta clRSSe, prestam efetiva
mente a seus membros? 

"iencias da iniciativa individual e co
'rdenar os fatores da produção de ma
neira a evitar ou resolver os seus con
flitos e introduzir no jogo das com
petições individuais o pensnmento dos 
interesses da Nação. representados 
nelo Estado··. E' pois do programa do 
Estado Novo "ampliar e dar r:ov.1. es
trutura ao cooperativismo, fazendo as 
cooperativas as celulas da noc;;sa orE=a
nização economica para amparo dos 
produtores" 

E' certo que o coopl"rativísmo, rom.o 
tod!'l.S as doutrinas, tem os seus inimL 
gos, mas êstes só se contam entre os 
que nêle vêem uma amenç::i para os 
$CUS interesses anti-sociais desejando 
manter uma situação de beneficio pri
vado em prejuizo da coletividade. 

Severino Dutra do Nascimento. João 
Tertuliano da Silva, Eugenio Ribeiro 
(ie Carvalho, Antonio Lourenço da Sil
va, Juvenal Pectro da Costa, Manuel 
Francisco da Silva, Manuel Louren('o 
Filho. José Paulino da Silva e José Ra
mos dos Santos; de identidade: Arlol-
1o Egidio da Costa; de vida e resid.en
c!a Joana Monteiro de Abrêu." 

SERVIÇO 

RUMANIA 
NACIONAL PARA 
MULHERES 

AS 

BUCAREST, 20 !A UNIÃO) - Em 
virtude de um decreto assinado pelo 
rei Carol, as mulheres são obrigadas, 
de ora por diante, a prestar serviço 
nacional em todo o país, na hipótese 
de rebentar a guerra. 

O mesmo decréto estabelece, ain
da. que as mulheres executarão os 
trabalhos a que melhor se adaptarem. 

URUGUAI 

lativamente ao més de julho aumen
taram em agosto de 37 milhões de 
marcos e as exportações de agosto 
baixaram de 25 milhões compara.ti· 
vaJnente ao mês subse,quente. 

A&- llilportações subiram no refe
rente a trigo, milho e minerais. 

As exportações diminuiram no to
cante á máquinas, produtoo qulmlcos, 
carvão. Os embarques fôram, entre
tanto, maiores com destino á Yugos
lávia, Bulgária, Grécia, Estados Uni
dos e Japão. 

&'ii ~expot-tações decresceram para 
os mercados da América do Sul, 
França, Italla e Belgica. 

INGLATERRA 

Que o progresso é lento, especial
mente em alguns setores da economia, 
não se póde negar; que ha incompre
ensões funestas no campo da coopera
ção, ninguem o ignora; mas que ape
zar de tudo a cooperação marcha, é 
um fáto incontestavel. Assim é que 
os dados est.\tlsticos chamados a com
provação, satisfatoriamente nos de
monstram qual o desenvolvimento Coo
perativista atingido no ano de 1937. 
quando foram arroladas pelo Minis-

Pratiquemos pois o COOlJt'r:,.:: mo 
que nos trará con1ribnição "--alio~iss·ma 
pnra o nosso almejado bem-estar tco. 
nomico-social 

CONDECORADO O PRESIDENTE MANIFESTAÇAO NAZISTA 
Ao dr. Chefe de Pollcla comunic01; BALDOMIR TRA os JUDEUS 

CON-

o dr. Delegac'o ao 2.0 Distrito ~s ocor-
r~ncias que ali se verificaram, em data MONTEVID:tU. 20 (A UNIÃO) -

O 25.' aniversário da fun• 
dação do Colégio "S, José", 

de Itabaiana 

de hoje : O mini::.tro da Bolívia nesta capital. 
"Oflcios expedidos: um á Inspetoria entregou ao presidente Baldomtr as 

Geral de Policia, um ao Sub-delegado 

1 

insfgntas da Cruz da Ordem dos 
de C~uz das A1:n1~~· um ao Dtre~or .,do Andes, que lhe fôram conferidas pelo 
Hospital Coloma JuUano Moreira e presidente Busch 

NOTAS DO FôRO Como foi comemorado êsse 
acontecimento 

um ao Comand~nte~ da Policia Militar o áto foi solen~ sendo trocados dis
d? Estado .. Fot preso para averigua- cursos exaltando a amis~-tle entre os 
.çº;6:C,n;.0;~1iaa~º1J:16õ-autoria no a.e.- ~~iscg:~:s, e a significação da paz 

CONSTOU DO SEGUINTE ONTEM 
O MOVIMENTO DOS CARTORlOS 

DESTA CAPITAL 

sassinio do agricultor Martinho Eu- · 
frasio de Oliveira, foi prêso Seba.c;tião 
Correia. Ocorreu.no dia 28 do mês p. findo 

4º. cartório _ Escrivão -Euna.pio D 25. 0 apiversário da fundação do Co-
Torres: légio "Sâo José". conceituado estabe- Requereu at~tado de ronduta, Fran-

Autos conclusos ao dr. juiz de Di- lC'cimento de ensino primário, locali- cisco Ramos, de miserabilidade Fran-
rndo em Itabaiana. j cisco Batista da Silva e Miguel Freire 

reito dn P. Vara: Otedec:endo á direção da i,ra. '¼a- do Nascimentq. Depuzeram no inque-
An-ecadação dos bens de Maria. Al- riêta Medeiros, aquêle educandário vem rito aberto ne,sta Delegacia para apu-

cina Borges. pre~tando inestimaveis serviços á al-· rar a responsabilidade na morte do 
Autos conclusos ao dr. juiz de Di- fnbetização das crianças itabaianen- agricultor Martinho Eufrasio de Oli-

reito da 3u. Vara: ... cs. \·eira. os individuas Francisco Ferrei-
Açifo Executiva, de Placido & L. O Colégio "São José" tem primado, ra de Sousa e Sebastião Correta, o 1.0 

Sorrcnlino; idem , de Otavio Frederico (·tsde a sua inauguração. pJr um pro- como testemunha infqrmante e o 2.0 

McsquiLa: idem, de Severino Bélo dos grama. de ação verdadeiramente fe- apontado como co-autor. 
~antas; idem. de J. Mélo: idem, de tundo, demonstrando O quanto póde 
José Luiz; idem, de Severino Bélo dos a bôa vontade aliada ao esfôrço. rea
Santos: idem, de Lopes & Neves: idem, Uzar em vinte e cinco anos de ativt
d~ J. Julláo; idem, de Oscar R. Al- dades. 
buquerque: idem, de Manuel Martins; Merece snltentar a atuac;-áo da sra. 
idem, de Zacarlas de Lima; idem, de Mariêta Medeiros, fundadora e díre
V!. Soares CA.vnlcantt: idem, de H. P. tora do aludido estabelecimento de 
de AgUiar; idem. de João José Fer- ensino da cidade de Itabaiana, que se 
reira; idem, de Josias Gomes; idem, v(>m dedicando proficuamente á .1m;. 
de Joaquim Gunra; idem, de J. Pence trucão da Juventude. 

Pessõas que compareceram ao meu 
Gabinête afim de prestarem e.liclare. 
cimentos, queixas, etc : Severino Au
gusto de Almeida, Severino Martins 
de Oliveira. João Ferreira da Silva, 
Manuel Ferreira da Silva., Antonío 
Correia, José Antonio dos Santos, dr. 
Achiles Scorzelli, dr. Alberto Cartaxo 
e Manuel Rodrigues". 

de Leon; idem, de José Pessôa; idem, Festejando o 25.º aniversá1io da 
de Everaldo Gonçalves; idem. de Oli- rundacâo do Colégio "São José". foi O Institut-0 de Identifica.cão e Mé
veira & Costa; Idem, de Ubirajára organizado um comHgno programa, o dico Legal do Estado, expediu em da
Sáles; idem. de Tertuliano P. de Cas- qual constou do seguinte: ta de ontem carteiras de identidade 
tro; idem, de Dante Zacara & Cia.; A's 7 horas do sábado. na mat1iz a Leopoldo da costa Travasses, Fran-:~:~: g; Jg!º !:ze;~~z~e ~~g!t%~: ?a~i~~~de hou,·e comunhão gcra'l dos cisco Borges da Silva, Antonio Justino 
1d d Bezerra, Olegario Bezerra de Sousa, 

em, e JO.SC B~lista Dantas; idem, 1 No domingo, ás 5 horas. foi quei - Manuel Bernardino Lopes, Francisco 
de AI_1tonio Pereira de ~rit?; idem, mo.da uma salva de 21 tiros; ás 9 ho- Borges da Costa, João Lourenco da 

i~1:~::r cli)~~;~11
1~e~~h~e 

1t:k>j~ ~~1~ m!:~~m~~ a~~n~:n1;ircasF~i~i~~~ C:-uz. Antonio Cirino. José Henriques'. 
Gomes de Almeida; idem, de Bia· . Coêlho, vigário da fr~guezia de Ita- dos Santos. Cicero Quintiltano dn sn
nôr de Andrade: i~cm, de André C. baiana: ás 16 horas, realizou-se im- ;:~ide~!t~e~ ~t~~!~~ ~~ :i:~o ~odos \ 
Cunha; illem, de Ab1el Sobreira; idem. Donente procissão de S. José, com o Desta capiti:i.1, a Raimundo Fontes. 
de EmJlio Gonçalves: idem, de Artur ccmparectmrnto de gr.1nde númerv Hiberaldo Maimone de Moura., José 
Mm~leiro de Paiva; l~em, de R. Tro- cie fiéis, além dr. a~:.ocinções religio- Pedro de Oliveira e senhora Maria 
coll, idem, de Franc1~co Martiniano; .:as; ás 19 hora!-i. ladninhn e benção do Peb:ôt.o Nogueira. 

ALEMANHA 
:SAl.~NÇA COMERClAL DO PAIS 

BERLIM. 20 (A UNIAOl - A ba
lança. comercial rela.tiva ao més de 
t,!JOsto encerrou-se com passivo. As 
r ,,,,,,-r.,~)"!3 atine;lram 510 milhões 

de marcos cohtra 544 mllhões d"' mar-
cos de exportação. As importações rc-

rinho, ,Jos(• Pf'rPlra d~. Costo <' Df'lmi1·n 
t!~~hado da Silva, vulgo "Casaca prê-

A ~im de serem informadas pelo o 
Aromvo PoJictal Criminal !ôram en
caminhadas petições . ct0.S se~uint,..~ 
pessóas: Odllon Antonio de Assis. Luii 
Gonzaga Teixeira, José Freire de Li
ma, Gene~io AlVf'.'$ Nunes. Allrio Mon
tP.iro da Silva, Paulo de Oliveira r-osta 
f'ranci$CO Manuel dos Santos. Fran. 
cisco Sales Ferrrtra. Pedro José da 
sn,..~a. Manuel Fernandes Coutinho 
Antonio Lourenco ela Silva, Fellrl::inÕ 
Dias da S1lva. José Beví'nuto da Silva 
Antonio Meireles de Sousa. Valdemn~ 
Pereira. de Lima. Elias Pedrosa da Sil
va .. Manuel André dri Silva. Petronilo 
Gome:. da Sílva, José Firmino TO\'a
rcs, SebA.stiã_o Pereira da Silva, JosC 
Mendes da Silvo. José Pereira da Silva, 
José Adeladlo de Matos. Antonio SI
mão de Mélo, Antonio Marques da / 
Silva, Antonio Jnêz da Silva, Scve1ino 
Antonlo da Cunha. Man11Pl Jo,;;é da 
Silva. Romeu Perrira da Silva e Ra~ 
ael Valdevino da SUvn. 

'\ ACAO OE MAT,F'EITOflEiS NO MU
NICIPIO DE PEDRAS DE FOGO idem. de Joáo Teixeira de Carvalho: ~:intfa~imo Sacramcnt..o: ás ZO horas, Fóram submetidos a exames peri

idE'm, de Francisco llc'p1os; idem, de L'Htizndo dP bonécas, em beneficio das ciajs os pacirntes José Borg":-; da Sil-
Marinono Lopes; idem, de José Pri- t:_riancas pobr('s. patrocinado por dis- vn, Martins Eufrasio dl' Oliveira e Ho- Ha mêses vinha OJ)f'rnndo no muni-
mo Viann tm_t-0~ ornamento! da sociedadt itu- racio Pedro soares. ipi.o de Pedras de Fôgo, e no~ Sº\ls 

Crm vista ao Contador: - Aciden- b1.11anensc. havendo, ainda, anunadn Apresentados pelas autoridades po- JJm1tes. umn quadrilha de malfeitores 

~e s~~o J~â~b~~oM~teq~e e~;~~~i~d~ ~~~~~ªroJ?,~
1
~ 0~ªt~!ª d~~~:i:~nt·~;~ de 1 ~~::i. ~~r~:i!fJlii~fi~~á~~~ ~~tl;{f.~Í~~ ·ntre os auais se destacavam os cele-

Estado da Para1ba; idem, em que é 1-:::--::::-=-:-.,..-----------:..:____ ____ ____ ~~·~s /~S:sf~;t~~~dr:h~!~~Z, vulgo "Oltn-
empl'egaclo o sr. Juvenal Vicente Mou- e I N E M A o dr. Chefp de Policia. ultimflmen-
:ra e empregador o Estado da Paraí· . te, recomendira ao sargento Lauro 

baCom Vi~la .ao dr. Procurador da ~~:~~1!·. ;; :~ri~1~i~. :ear~~e~r;,~ctãoo ~; 

Fal~~i\~~~[~!~ª1~m que é autora ª CARTAZ no DIA ~;d~/01antc para perseguição aos ban-
Fazr·nda Munkipal. e réu S. A. ln- Ontem ao11r'1e infC'rior. dP.nols de 
du.,;;tria R. F. Matara1.zo. UEX : - Scs!iáo d as 1\-tô("as - SANTA ROSA : - St'ssão Po- oroveHosa diliaenc:n, ff'z apresentnr 

Cartor!o do R"gJstro Civil - Es- "Cinco Gemeas da Fortuna", puhu - "0 Homem Esfinge". t'\O sr. dr. Chefe d<' P olicib um da-
criviio - Srbast1ão Bastos: l'Om as Irmãs J>ione. Jean Iler- Complementos. 'lUeles "ladrões de CRvalo". préso no 

Nê.sse cart-Orio !órnm regist11dos as sholt e R ochelle Hudson , da lugar "Serrote" do rnunicinto desta 
crianças recem-nasctdas seguintes: "Wth Century Fox". Comple- "aottal, em D<XleJ· do qual fôra en<'on• 

Ell?.abet Araújo, Romulo Francl5co mentos. JAGUARIBE: - Na ve,speral, trada R hnoortancia de 1:020$000 r 
dQ Na.,cimento, Italo Petrucci. Euni· " l loras Amargas". Complemen- m0ls um animal. 
ce Barbo&a de Menêscs, José Luiz da r LAZA: - Na téla, " 0 P r.r- tos. 

1 
O de nome "Zé Gorciinho", o indlvi-

$11\'R, Crlatlonal<.lo BaJTOs de Souza f.-1 lo Cavalhei ro". com Frank - A' n oite, "Gal'ôla de Sol'- 110 " 1'a cnoturado é oroceMado oor cri-
e ,Jolio Gomes do Nascimento. Mor,a.n, da .. Melro Goldwvm te", rom Jea n Arthur,.da " Pa· me de latrocinlo pela justiça de Pilar 

No mesmo cartorio. fórum regista- l\f a,-• r". ~omplcmrnto~. No pà.1. ramount". Complementos. iá lendo certa vez, der>0ls de prêso: 
do:; os óbitos ocorrldcs, ontem, da.s co, Cnacet, o homem orquést.ra. - fui:rldo á ação da policia. 
pessôas seguintes: T. PE D RO : - " Heróis Sem O dr, Chefe de Policia. t-0n\ou co-

Perlro Celest.ino da Silva, Manuel FELIP2.JA : - " Mensa.,eiro P á t ria". Complementos. nllec1mento do resultado da dtllr,encia 
Pereira da Silva e Carlos de Farias da Vinpnça.", .ctim Richa rd METROPOLF.: -- " Jlurrah ~in aorêço e recomendou ::;P oflcla.sse 
Coutinho. Dpl~',:.,!!,;;.~· K. O. Rádio ". Com- ao Amõr " , eom Gene Ra ymond. :~n t ~ ~m:.,ndo ?" Po

1
u et

1
a M111tar n o 

Os demais cartorlos nâQ forneceram Complementos. aue osse e OI{ tufo. pe1o hrnn 
!:IQ\ps (1 reportaJ~. 1 r-..,......,..,._...,...., __ ...,, ... _....,..,.._,..._....,...,.....,..,....,.,...,.......,...,....,....: 1 ~:~iço pre4t11do. o "41,rs-entq Lal!ro Tor· 

LONDRES, 20 íA UNIAO) - Gra
\'e:i desordens fôram praticadas nas 
últimas horas, da. noite de sába.do 
por um grupo de 300 jovens fa&eis
t as, que regressavam de uma reunião 
organu:acta por &ir Oswald Mosley, no 
iubúrbto de Heckeney. 

Os manifestantes desftlaram pelas 
1 uas do bairro de East-End, onde a 
papulação judaica é mais numerosa, 
nitando: "Os judeus querem a guer
ra Livrêmo-nos dêles '' ! 

FRANÇA 
PUBLICADAS AS MEMORIAS DE 

DELACROIX 

PAR1S, 20 <A UNIA0) - O editor 
André Joubin acaba de lançar uma. 
volumosa obra contendo toda a cor
respondência de Eugéne Delacroix 

As me016rias do grande pintor estão 
rncerrada em cinco volumes no:i; quais 
aparecem não f-:óment-e cartas que é!e 
cli.rlgia âs suas admiradoras, como os 
5eus c.scrit-Os de jornal onde se revela. 
sua grande paixão pela arte. 

TORNO MECANICO pepndo l 
metro entre centro, oor O,CO de dla.
rnetro e completamen~ equipado. 
Vendo - OMEGA NACRE. 

llecebedoria de Ren• 
das da Capital 

MPOSTO DE INDUSTRIA E 
l'ROHSSAO 

Noutro local desta fôlha, a 
Recebedoria de Rendas está 
convidando os contribuintes do 
imposto de industria e profissão 
cu;os tributo::; sejam superlores 
a 1:000$000, a recolherem até 
30 do corrente, ~m multa, a 
terr,eira prcsta~:ão do imposto 
em apreço. 

Para intciro conheci.menta 
dos iulcrc~~ndos, a repartição 
avisa que não poderão adquirJr 
estampllhas do imposto de ven
das mercantis e con . ..,ignações, 
bem como despachar quaisquc: 
mercadorias, os contrtbutnt-es 
que não estejam cm dia com os 
seus impostos. 

De acôrdo com o artigo 3.0 , do 
decreto n.0 467, de 30 de dezem
bro de 1933, ~ão os segtúntes os 
prazos para p~anicnto do im
posto de "industria e profissão". 

Até 50$000 mato < 1.• presta
ção). 

Até 100$000 junho o.• pres
tação). 

Até 500$000 mato e outubro 
(2.ª pretJtações>. 

Até 1 :ooosooo abMl, julho e 
outbro t 3 prebtações l. 

Ju~~r,r~~i.n~Or~:~:m::Or<,~4 . 
pre~taçõe:s). 

Os pagamcntof: efetuados fóra 
das epocu.s aµrazada.s suleitam 
O contribuinte á muJt.a de 6rd 
dentro dos prlmclroo 30 dlaa e 
10% depois. 



o ~- para que aeJa rNDlvldo EWII • ~~ l.t~'-* 
:-~::: ::;;.: r-- ~ ~~~ 

ó&DIM ."°"' e ~,. c.:awn11:w,;t.iw:1 
O reporte, procun u.'l!,J' ..,o a 

PalàllNI compreendeu o llilldo lfovo, DO "JOAH,U, pt .,.._. 
~~nde o sr. Arftmlro ele PI- ""~"""' 

- "Recebemos o BIiado NOYO como oi:~';.1: ~• • _!lt!P.h 
uma ~ade para lllcentlftr II li' A1lellllro a. ·!11 '1111.l 
PT.'J:.J:!º~~oass princlpaJ poli• tor .:1'.::1

~. ~- CII m. 
~ tem sido de ordem econonllea. E Raul de 06M,~bí biletmt· 
.,_, afirmar que tem dado lugar aos tarta=, i. ro , ...,..tirle 
lftldol or,;amentarloo, com que temos ,ta : o Nol,np. 
~.ºº enlrentar melllllramentoa de orere ,1e .J~; Qn1a ......_ 
, 11;,ta •, dlrt't.or da Oficial, • cill• 
CQIII Q o:~.~l: 3!1"ff~1 ~~g ~ :."~ .S, t,tdo. 1111 
Jifl o IUlO p. pasaado ucéndcu a :12 mil foi hOlpééfé do llll\ild~dellnl. ,: 

Palaclo, - o ln~ ~l!)llldl 
POLICULT~ ~e.:&~. l!'llbo; 

gu=o ºa °:~~e~~ :i:;,ii:1fu~.de Fl- Durante toda a tarde. foi, o Inter-
- "Pôde uoegurar que os prooes- ventor paraibano, visitado por o'-'1-

101 agrlcolas racionais e a pollcultw·a tos da colonla Pfll"lllballll, domiciliada 
estio vitoriosos no D1eU Estado. COm ~~·itrl':ld~ ~~rpT":. aUtoJ1dade& 
o novo regime, as provldencl&a toma-

~=;;n:,~°,J=.8~a':il;~: PALESTRANDO COM OS JORNA· 
menle se preocupaftlll quasl 1.1nlca- LISTAS 
mente com o aspecto urbanlste ._. cl
dadeo. · 

Agora são obrigadas por lei, a ter 
organllação economlca. Assim, tqpos 
os munlclplos manteem cm coopera
ção COl!l o Estado, campos experimen
tal& das diferentes lavouras, dando, 
tuo. ótimos resultados. 

Servem ésses campos como escolas 
praticas. onde os agricultores rotinei
ros, pela observação, vão deixando os 
proeeaooo anUquados e adotando os 
métodos acrlcolas racionais. 

A Paraiba conta, pala, com C1& se
guintes produtos: algodão, assucar, 
batatinha, abacaxi, oltlclca, BiBYe, 
mamona, etc. 

CULTURAS NOVAS 

Cêrc:a das 16 horaa, o sr. Ar1emlro 
de Jl'lguelrédo, em palestra com os re
presentantes dJ Imprensa, dlase que 
estava de viagem para a capital do 
pais, onde, alffll de outraa asauntos, 
relterari o convite feito 80 preeldente 
Getllllo Vargas, para asslatlr , tnau
guraçio dos serviços de agua e elll6to 
:te Campina Grande. em dezembro Proelegue o noaso entrevlitado: 
proxlmo, quando aerio, alnd11, lnau- - lfio ae peide teinpo na Paralba . 
guradoo outros empreendimentos na Trabalha-a, dentro de uma eoopera-

caf ~:.:i.1~o ~~:!;,. redator do Jornal tiJ:. ~~~/~:'.=,: 
<lo Comercio sobre a reallzaç1o deasea ~ udo _. ,ueo 1,...to, da -lld•· 
aervlcos. salientou o Interventor PB· de du cotiu. Jfunea v.,·.curtl atiçar 
ralbano que sendo Campina Grande o os ,_umenio,; polltlcoa. Acho ~ue 
maior Cf!ntro comercial do Nor«Uste, o molllebto il6 comportaria o Ideal da 

O PORTO D& CADD&LO 

o sr. Argemlro de 1'guelrtdo diz 
que, entre oo vúlal uauntos a tratar 
no Rio, lnclue a raMN!elaç6o do porto 
de Cabedelo. atualaienle arrendado aa 
lllltadO. 

- A' med1da que o Estado prosrlde 
em todCII os "ua grandes 1'8111<19 de 
atlv1dadea - dia-nos - 6 Jáclco que 
nCII eelendamot tamMID 161,re a ques
tão doo meios de transportes. Aa nos
aas eotraclaa estio !lelldo culdadu. 
Aaora o.os preocupe. o pono de Ollbe
delo. No Rio, estudarei, jUllto 80 10-
verno, o melhor melo de dar expan
lio li.a obru do- porto de ~elo, e 
&lmultaneamente a melhor distribui· 
çio de estradu de rodeae,n que o li
guem , capital. 

ESTAÇAO DE Ul'OUSO Acrescentou que "tem sobretudo a 
preocupação pelo desenvolvimento de 
lavouras novas, para o maior enrique
cimento do Estado." 

E prosseguiu: 

:~~~~o do co;.:'ud':,, ~:: J.n'Te pacUlc&çlo dos ,.pmt•.1.1, • unllo -!e 
necessidade a lnatalação de uma am- =.o"uin ~~1:r,!lc:~e 1:!a\Jll~~ 
ola 1·êde de a,ua e eq<,to. facultando- de reotiru,llliçin. A taae critica paa
fhe. esslm, meios de viver sem os pe- IOU. g• o que tenho cltanle :lo 1lltll go. 
rlgos aa falta de higiene. dada a ca- vtmo na Paralb,\: 'l&balho e ,mtlp. S6bre se demorar-584 algum lem· 
rencla de agua, aU existente. A.Ui O& elementos da ai>ttca olJl)Slçio po numa ~de re- conf«-

Pl'o.ssegulndo, declarou que era um COOJ)ertllll com O meu IIOterno, ~m- {"' foi ade&Dtado , Imprensa, dia: 
velho compromlaao assumido com o I pre,ando-me 'lfflB •Ju~ aad'a que - Caao haja tanpo, pellllll9i ai
povo camplnenoe. E, se êsse compro- mUIIIII - CGDCorl14o 1,cn. 0 matar lllJla dias em Slo 1-, Na wr-

- "A oltlclca, por exemplo. ;lá, está 
11e11do apl'Ovtltadll lndustrhlmente. 

Duas usinas de extração de oleo, 
pertencentes li. partlcuJares, maa com 
favores especiais do govêrr,o~·•lllbas 
Inauguradas na minha adminlatração, 
ad>am-se om funcionamento. 

E temos exportado bastante êsae 
produto, que ha anos não era utiliza
do. 

Mostrou~sc o lntervent.or A.rgemiro 
de Figuelrêdo bastante Interessado no 
aproveitamento das fibras textels pro
duzldM por plantas nativas, como o 
caroi e o gravatâ, b:?m como pela cul
tura da agave americana, de que ji se 
fazem grandes plantações no vizinho 
Estado. 

Pretende o chefe do govêmo parai . 
bano, aproveitar a região ,.ca do Ca
riri para cultivo dessas plantas. Jle,;
sc sentido a Diretoria de Produçio 1,> 
Estado, que se acha sob " chefia tio 
agronomo João Henriques. está lo· ::=. varias provldencl.. de on:Je:n 

VAI CONVIDAR O PRESIDENTE 
DA REP'OBLICA PARA INAUGU-
BAB omi::º:U:u,=~-,,. 

Va.l ao Rio, o lntervelltor da Paral
ba. reitera, ao preatdente QetClllo 
Vargaa o convite para Yliltar o seu 
E&tado. 

.,:.• .::J!u:;::~ :'1~~: 
:!: ~~ can~uld~lnad=r':; ~=--· :,;.=-: =~= Educacio, em .Joio Pell6a; cuja cona-

~ta1~!ºi:~=-= =~;,.~ 
trucio • 'fWIOI outroe lmpónlnt.ea 
m~ 111e1us1.,. e no,w gru. 

f:o~poa~:S:, ~: 
~ atual. 

NOVOB IIBLBOSAJGl'lm!J 

~ 11:a~ IIIIIIWDbado tambáa o lllter
en..,. ~ de l'llnMlredo aa 
~ dilnia estrada-calçada pa-

:n., de ~=~-de Joio 1'uq 80 

ela~~ NGeik> de lllllllien,,.._rtdo· º ... ~ de 

=· ~=cl~~~· ,.1:'°;~co,m: ,."': 1 ,:. ct, tudo que tenhb CCllllelUklo ~·po~mlM!C: =. = ':, ~~ 
vestindo de córes reais, sendo, hoje, -\ :wna perstlll~dll , dia u I ventor Arpmtrc, dJ l'lluelltdo. 
mn rato concreto. sr. ~-d~ : - O ~terventOI' AlpJidro de PI· 

1!:m seguida, acrescentou: - 't> mev O maxt- IIUOlrtdo Yla.l• - -panhla dO aeu 
- O Estado da Paralba l)Ol8Úe um mo pelo delenvolvlmt.uJci da pol!cul- ncrdirto., sr. ltaul ele Oóla. ~ 

orçamento anual superior a vinte e tup. Seremas ein bre~ llos que nán 
dois mil contos. e as obras de Cam- mata dependqi nem IOtí,,llll os horro
plna Grande fóram or,;adas em pou- na do antigo mal da monocUltun. A 
co mais de dezessete mll ""ntos. mo- aalmaçio que ftnllo dando u Y8l'laa 
tlvo porque havia quem achalle dl- oUltuna no ~. pen,o 'Jlle te,n sido 
ncu a emprésa. d• maton,a, piJla C11 nilúltados Já llo 

campina Grande estava sendo aa- clarCII • jlrecllN. A olUCIC!I. •em ar 
criticada grandemente, perdendo, o - ualDu de ~liLjnenlJ't B no 
seu comercio, multo de seu valor. Em - plano • cUlda da uror. do 
1836, fOram as obraa Iniciadas gaa. milho, de tllllll entb Qllé o 1!lltado 
!ando o governo, a~ daqqela quan- ~ ptodwdr em 'llluiaàcla. o 1!:11-
tla mencionada, vartãs deaena& de ':adO 1111.- a ~lido. &lllme·•· !~
conto. de r61s • em deaaptoprlnçõea ll(Oll·lhe toda &Judá posslvel. 
oem lnclutr a taençlo de lmpootoo ~ "O '?l'!rler Interrompe: 

:r.'P?:. eco'/.~_mont.11m em mala = L:,-:;t~os em •decresclmo, 
lnfOl'III& o lnterven\Qr puaiballo, 

SITU,WÀO DA LAVO~ Queltlo de men:lldoa, li'!! eatllllpra, 
riu ~ · l8lt 'llendjlo e eo 
~~1&11, ....... alOjuçlc!,Qtletlt' relem 80 meréado istrariplro. Veíi• 
fleq N Yllllt&leDI do mmerdo com a 
~L l'reelu.moa ffllder .iao
~l!Ga alelniea e o emDerdO com lles. 
6. ali o pre,iente, o que melhOftll IJOII· 
llllllllda.see nos asw-ta. IIUtretanto 
nada decldlnd -. ouvir aca ln~
aeá ífo pala. ~ante. deate deVwn daa· 
ll&1'eNr &odCII flUUIIIWIJ' Olltnll. E O 
meu Jlltadc, ee&u6 J1111DtO para ooa
tdlndr, Jil'.lmelramente, para CII IDCe• --= . = ~, tll~. que ba'fla 
cbe,ado uma Jll'OPDltca ~

-- - o .Japlo, llaa 
para MM~ ua MWI --que • or-., o tlle natllral-

~te oe tqrna..., l!&A • -
eçcrtac&o. 

DA "FOLIIA DA llJA)fllA" 

==..ae::~--
Ornmc,\ 

A IJl,laltra pralanp-ee, a.lD8., ... 

ffl -- econemi.., ---o lnteffaltor d& Nnlb:i: 
- "A Paralba pauue arande ~ ~-•. ar:.:.:.~~-=-

- mala matar i.remento. o ll!Mlt· 
no. c:l1alldo ra-.. eepeclala 11\11 flllll
Ulem a dlfulio de sua cultura e ri• 
pl'óraçlo, ccp,orreu para aU111$111 da 
:.,~ •. que acuaa volume ~-

CAlll'OS DE COOPEBAÇAO 

Proesegue o Interventor Arcemlro de 

f"!..ue~ .:.r1cu1tura, eni toda a Pa· 
ralba, apresenta uma auaplcloa file 
,Se renovaçlo. O ,ovm,o vem da· 
monatraudo grande Interesse para 111111 
D& Dllllllallllos mantenham Cllll$IDI 
de ~ntação, em COOl88Cllo 
com o Botado, afim de que aeJam de· 
monatradas aos agricultores as Van• 
tagena da agricultura racional, ,ca
-o de vea assim, com a Nltlna e 
difundindo, o -Is pouiYel, o 1110 dll8 

=:.n:; o~~-=~~l:; 
em todo o Estado". 

All818T&NCIA SOCIAL 

O dr. Argemiro de Flguclrêdo p&a• 
sa, enlio, a Calar a6bre as olllU de 
açio social, dil8lUIO: 

- "O meu govêmo nlo tem ae ele•· 
cuidado das obras de r,çio aoolal e 
b~lar. Existem. na Para.IM. "*
riOI e modelarea eatal>eleclmentai que 
atendem a ~ cwls fins, COIII multa 
propdlldade, dealac&Ddo-ae a CaM clO 
Pvlll'e, o Abrlco de Menores Abando
nado., a Eseola Co~I "Jolll 
~esôa", de Mamanguape e o ~I. 
Podro l que foi, ~lmamente 
nclad11 l;CIJll ampla b11talaç6el: 
sendo -ruido wn outro l\Nfdtal, 
na eldade de CtJazelras, no all9 aer
tAo. deallnado a ter a maior atllaCIO 
no amblenle sertanejo". 

~S'QIIÇ.10 
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Última Hora 
NO H OS P. I TAL D E ' p R O N T O SOCôRRO 

< DO P AtS E ESTRANGEffiO ) 
.\~ :\IANOBRAS UO EXERCITO EM 

(' \~1!'11' ,\S 

RIO, 20 t \ UNIAO) - Embarca-
ram, hoj<', pelo ·· Cruzefro do Sul", 
c-om de~ .. tiuo :l Camr,inas, \'ários ofi
dais supl"'l"iores do Exército, a fim de 
lomar lla1·t,:- uas manobra:. milit.ares 
<JU, estão S('- rt'atizando naquela cida
tlt-. 

OS )IJ:lll('O~ \llLl'I.\RES PODEM 
l.XEIU ·t::ft .\ CLI'1'1CA P \RTJ('lJ
L \ll 

t~JO :~o r \. \l~L\0) - O minisíro 
cfa < iut'1,·:1. :,.:u1n·J.t r1ffi1·0 Gasp; . .u· Dt!
t1•a, i•dOl'IUUU ,l im1,n 11,.1. tJUl" us m.;. 
1li<·o.._ n..ilitun.·or JHHft:tn ('\:t·n·e-r a ~lini
(';l p;.Htit•ular. 

O f~TF.R\'E. 'T01t LANHUU'O AL
VES HH RECEBIDO PELO PRE
~lDEN'l'E O.\ RllPUUM<JA 
RIO, '?O 1.\ llNIAO) - O inh:rvcn

Lor L:uulr,Jío Alve.<; foi rcr<'bido em ::iu
dirnria J,C'IO p1'MidentC' Getúlio Var
~!l.S. 

,\s 1n·ai.1s aust.ralian.i.s são in
ft!\t!l.d:.1.1; de tubaró~..;. 'J.io tem 
l'Onl:i o n\Ímrrn dt• banhh.tas qu~ 
1wrd('nt a vida ou sáo mutilados 
ru,r i;"'"'ª"' f(·rns tn(·douhas. O pe
ngo t' tam..inho. que <:bl'igou :) go
Vt·rw> ~ inle1·,•ir l'ln ctefêsa dos fre
qH~Hlarlorcs d;H; r,raias. Ebbor.ou 
par~l i~!, un1 ,,ia.no. t·uja e,ccu
('ll,-o Jh(· l'xi;:n' o rli!-.f)l.'nctio de vin
fr 1,lil libra.-. <'~tc-riinas. O plano 
l'Gnsbte cm 1.•slender rêdes for
tbsüua!; de àC.'O a oitocent:>s mé
lfos .i..1 largo da, praias e a \'in
tc tle profundidade, As redes são 
ele fa.l na.tw·êza, que nem os me
nor~ tub.arõrs !)Óclem escapar. 
X0s ultinH>s mê'-:'.'s haviam sido 
<:apí.urado:S <' c-xí.e1minados mais 
de mil tigres do mar, .. ei!i~C:ntos 
dos qua.i~ ~õram considerados 
extremamente ped~ )SO:s para o 
homem. O plano funcionará du-
1,\nlc dois anos. Graças a êle, 
1f",l0 s:· t·e,g-i-"trou mais nc11J1Um 
addente denh'o do perúnetrn 
prolt·Kido )>Cl:.ls rêdes. O g·ovêrno 
ti& ,\t!.!.Ll':lli'.\. .·,-tish,i1!1 embora, 
,·om os rc . .,:ult:ulos da experiência, 
n:í.o rsfel·a ('Jimina.r de pronto a 
ameaça dos tubal'óes. Imagina., 110-
1·ém, que as féL'as poderã.o habi
tuar-se a não se aproximar das 
1naia~. de modo a, com o tempo, 
d,,.'ix~rrm cm paz os banllislas. Os 
.a.nimais c::..pt urados são vendidos 
~t bom pré('o para e,tração do olco, 
aprovtita.menlo do ('Ouro e fabri
t.,t"5,o ele adubo. 

O inlervf'ntor haiano tra tou com a 
Chefe do Govêrn o Nacional de a~sun
l o.o:: rei? ti vos ao seu Est.'ldo. 

\BERTA A MATR I CULA NA ESCO· 
L.\ MILITAR 

RIO, 20 IA UXIAOI - O geneml 
l'intí, Guulcs. iliretor da F.:..cola l\li li
,ar, informou que se act1a aberta a 
i1afri<·Ula p:,r:i. a.,ue la t!»<"O la. 1.té o 
róximo <lia 20 de ou tub ro. 

O "OI. \ DO RADIO" 

RIO, '?f1 1.\ l1Nl,\01 - C'omemo
!'aH<loMst-, :i.m'.l.nhi, o ··Dia. do Rádio•· 
""m tod;1 a .\meri<'a, o Dep::i.rtam<"nlo 
'\"acional Jí' P1·oi:a;:-anda não irradia
d. ;\ "Hora dQ Umsil". 

('0'<TRHl1llC\0 l'ARA O DEP OSJ -_ 
TO DE OURO 

a.lmo('o oferecido, 
RJO, 20 (A UNIÃO} - O 1wesiden -

domingo "()assado, pelo corpo médico da Assistcncia. 
p l'efeito Ferua. ndo Nóbrega. 

i\lunicip:11 a.o 

le Getlllio \'argas mandou Pntreg:1.1· 1 
to ministM da. Fazenda a pPpih de I R 
ouro <:e 332 ,~ramas, fl\1" lhe fot ofrn -
ritla r1clo Estado de .\'lato Grosso. por 
1ntn1ncdio do intervent01· JuJin '\{nl - E G I s T o 
:er. COlllO contrilm:('ão para o dtpo.E.ito 
n:trional de ouro, FIZERA."\I .\.SOS ON1.'El\1: reira, filha do sr Antonio de Barros 

Moreira, rt!~idente nC'sla cidade. 
A COT \C,\0 DO ('_\ ,lfllJO 

RIO, 20 IA lJNli\0) - Foi a st
ti,Uinle :1 cota<'io do ca1.11bio: libra, 
86'.S013: frnnro, '.';500; lir:1., S90ll: mar
'"º· 1~994; dólar I7S8G6; pêso, .jS500. 

A %rama-ouro foi cota.tJa a '?3SOOO. 

O '·('O\l~'ID\NTE DORAT" VAI 
RlfüOCAR O "ALMIRANTE S>\L
DANIIA" 

UEU·~r. o.o (,\ UNIAO) - No Jll'Ó• 
"\.imo tli."t 25 zarpará dkte porto o re .. 
boc·ador "C'oma.nda1·t~ Dor:it", recem
cht>-g~do t.lo Rio, <'Otn 1lestino :.1 San 
Juan dl'I Pnerlo Rjcfl, de on,1e t·ebo
"ª"á 11:ira a metrorsole <ln pais o na
~:io-e~cota ·· .\lmirante Salclanha •·. 

U:>J.\ \GUIA PROCCnE'/TE J)OS 
,\'JDES FOI C.~PTUllAOA NO RIO 
GRANDE no SUL 
PORTO ALEGRE, 20 (A UNJAO) 

- Na Gr~nja "Progre. _;o··, oousou, 
numa an:orl', uma a~uia viwia ilo::
.\mles. Os peões colh<'1·,:m1-na arre
mcs'iando-Jhe Jlldaro.., de madcir~ que 
a nrnstraram ('tlm o choque, sem da 
nificá-la. 

A agu.ia foi doada ao ·• Ginásio An
dlieta ", para estudos zoologicos. 

A sra. Elizabete Rodrigues do Nas.. - A menin3 Enilda. fi1ha do sr 
cimento, espô::a de sr. Manuel do Nas - João Balista Lóbo, musico do 22.º E 
cimento, funcioná1io público, residen- C .. aqui aquartel~do. 
te nesta cidade. - A menina Vílma, filha do sr 

F.\ ZEM ANOS HOJE : 
Valfrédo Marques, residente nesta ca
pital. 

- A sra. Efigenia Beckman Silva, 
Dr . .Matê1ts oi Oliveira: - Trans- e~posa cto sr. Frederico Lídia da Sil

corre hoje o aniversário natalicio do va. residente nPsta capital. 

noss~ disti~to amigo, dr. Matêus de Sa;to~. ;i~~~o~~'\r _A~bc~·eii~s ;?~~;~~ 
Oliveira, digno diretor do Dep:1.rta-. J cio dos Santos, comcrci~nte e proprie
mento de Educação do Esta.do e lenle t~,rlo em Serra do Ctuló 
catedrático do Licêu Paraibano e da / - O Sr· José de Barros Moreir~. 
Escola Normal. ~~:~atecat~t~~Chevrolet" e proprletá.r10 

O aniver~al'innte, que desfruta de - O menino Humberto, filho do s1. 
arraigadas simpa:iias na sociedade Joio de Sousa Co_utinho, funcionário 
pessôense, deverá., pelo grato evento. ~~·-.Hl:f~ª~a~i~~~ma "Juli:mo Morei
ser muito cumprimentado pelas suas 
refações de amizade. 

- O menino Inaldo, filho do sr. 
Inácio de Sousa Morais, construtor 
nesta capital. 

- O jovem Artur Virginio de Mou
ra, quint::mis1a do Gin&..:sio .. Carneiro 
Leão", nesta. capital, e filho do sr. 
João Virginio de Moura, residente em 
Matinhas. 

SASCil\lENTOS: 

Ocorreu. ante-ontem na Casa de 
Saúde .. S. Vicente de Paulo'', nesta 
capital, o nascimento do menino Adel
son, filho do sr. Romeu Cabral Acioli, 
guarda-livros nesta prara, e de sur. 
espo!'a, srn. Marl3. Amflia de Cnbra! 
A.cioli. 

BATISADOS: 
- o sr. Henrique Pire.:; de Vascon.

cêlos, auxiifar da Santa cu,a de Mi 
sericordia, nesta cidade. 

ESTA' SESDO VISTORIADO o - A senhorita Violêta de Medeiros. 
".\L"-llRA'\'"TE K \ LD.'\NHA ·• filha do sr. José Amá.ro de Medtüros, 

Foi levado, domingo ultimo, á pb 
br,Usmal, n::i. Igréja de N. s. do Ro
sário, o menino Carlos, filho do sr. 
CJ.rlos de Oliveira, artista, residente 
nesta capital, e de sua esposa, sra. 
Beatriz Pereira c.le Oliveira. 

S,\I\' .JUAN UEL PUERTO R I CO, l'fSidente em Juárez Távora. 
W (.\ UNIAO) - O comandante Raul - Ocorre, hoje, o aniversário natn.
R.ei ;, adiflo n:wal brasileiro em Was- Hcio da sra. Matia Efigeni~ da No
hing·ton. iniciou a. inspf"Cção elo na.vio• brega, espos:i,, do sr. Maciel de Figuei-
,,sroJa "Almirante Saldan h a.''. a fim - \ N b f · á · d I 
tle dt>l.er~inar ~e .º mesmo ~erá. rebo - ~~~~s:1 ~fi~~ft'. 4nc,on rio a m-
<"a<fo 1:uª ... º B!a.~11 ou pata. ,algum - A menina Antomira, filha do sr. 
D_orto m:-u., 1!1'?x1mo da Americ:t ~O" Antonio Paulino Marinho, funcioná-

~:;i;~P~~o:~ntid ... de receber os devi- ri~cl~ ~~~~~~ ~!~~~ª~·e Barros Mo-

Serviram de padrinhos o sr. Alber
to Grizzi, .do comé:rcio desta praça, e 
a sra. Mana Roclrirrnes de Oliveira. 

- Foi levadt. á pia batismal na Ca
trdral Metropolita.na, no dia 19 dêste, 
:i menina Alba Virginia, filhinha do 
sr. Peplto Bandeira, agente da com-

I ESCOLA 
DO 

DE AGRONOMIA 
NORDÉSTE 

Em circular enviada a e:sta fôlh.a, 
recebêmos comunicação de h::tver - o 
agronomo Pimentel Gomes assumido 
o cargo de Diretor da Escola de Agro
nomia do Nordéste, no dia 15 do cor
r~nte, para o qual foi nomeado por 
át.o do exmo H. Interventor l,.ede· 
ral. 

Departamento de As· 
sistência ao Coopera• 

tivismo 
O Oiretor eonvida a. todas :t$ 

c·oo1>e1•:ttiv:1 .. f'nl l'tmeionamento 
no E .. tado e q11f' ainda não t'llln 
p1·ü·1m ª" e-:Ugenria, do de,·reto 
1058, de ·l'.! df' maio de 19.'!8, a. 
requererem o respectivo regbto, 
r>ncaminhando o:-. documento,; 
neee:ssários. 

E:!!got=ido o 11r:t~o de vinte 
dias rontatlo da. presente publi
<·~fão, o nepal'tamf'nto agii-:! 
ng~t·osnmente, apli<"ando as pe
nalidade'; preYistas no cit...-..do 
Retul:ime,ito. 

E..,t:1.0 obrigada:-. ás determi
na.('ões do reftrido decreto, to
dai; a, ('Ooperativa~, de ,1ual
fJU<'r t"'-pécie ou tipo, em fun
c-ionamf'"nto no E:ilado. 

João Pessôa, 17 de setembro 
<.ie 19:{8. 

prmhia Costeira nesta cidade, e sua 
et posa, sra. Odete Brainer Bandeira. 

Fóram padrinhos da pequena Alba 
seu tio major Agenor Brainer Nunes, 
ch_e~e do Estado Maior da 7.ª Região 
M1htar e sua e5posa, sr~ Valdice 
Menéses Nunes. 

Por êste motivo, os seus pais ofere
cc.ram um jantar ínt.imo ás pessôn.s de 
st· as relações 

CASA DO ESTUDANTE DE 
PERNAMBUCO 

Conferido o titulo de Socio 
Benemérito ao interventor 

Argemiro de Figueirêdo 
RECH'E. 20 (A UNIÃO) - O dou

torando Feliciano Jorge de Araújo, 

CLUBE MUNICIPAL INTERESSANTE COMENTÁRIO DE UMA 
Teve_lugar, onu.m, nest~ rapital a REVISTA FINLANDÊSA SOA BRE O 

!undaçao do "Clube Mumc1pal". <.;o-

qne presidiu á embaixacl.a academica 
que foi á Paraíba angnriar auxilios 

ciedade _dos f~mcionários municipa1~. N o s s o p A , s 
A sessao rl':ihzou-se fu:; 19 horas co!n f Presidente que soube reagir á nlturn, 

dt·positária como é, das tradições da. 
nossa nacionalidade: "O Presidente, 
b~m como sua familia, estavam admi
r tvelmente calmQ~ isso, eu mermo 

No dia 15 no mês p, findo,· ela
ta qlle recordou o nascimento de 
-:Xai:1,h ão 1, foi oficialmente inau
~urado em ,\.ja<'cio, capital d;l Co
l'.1.g-em, 11.'rra nai.al do imperador, 
u1n n101n1tnt""nlo em sua honl'a. 
uhra do l''.:><"Ulto1• ltoger Sea-,:,.al. 
A l'stalua t·sti t·olol'ada sôb1·e 
wna •·~,pí'df' d<· C'~!·a<laría, cm <:u
jos <kgr:i.os ~e lêem o~. n,vmes 1las 
,·~WH' • .is militarf's e a lista das 
rc·.J.liza<:õc, cívicas do Impé-rio, dês
d~ Wag-ra.m, até o ('odigo Civil. 
Pl'f'!-.Ít1iu a <.'(·remônia o ministro 
da !\-farinha da Fran(J., sr. Cézar 
<l.,..ml)in-chi <ille pronunciou um 
discurso ('Ontra ai.; ditadura::;, di
z<.'ndo mesmo: - "Devemos opor
nn . ..; a.os podtr.•s pes .. oah;. E' um 
peri~o para u.,n E~tado confiai· 
t"Dl un1 só h;uncm A libe1·dade, 
,L Jla.t t' u futuro <.ll' tuna naçã'l 
s.iu dcma .. iado preciosos para se
H·m t·nfregu:>:oi. a um so,) homem, 
:úuda que c-ste seja c,cep<:ional ,, . 
.:'l,;âo parHe um dh,curso contra 
. apolcão, i•s"iC Urano de gênio? 
A11t1•s da ceremônia napoleõnica. 
inàugul'OU-'-e. no mesmo dia, uma 
poderoi,;t l>aM'.' naval cm Aspueto. 
lla. <:o:tta. oddcntal da CMstg-a. 
Ct!nstihte l~la. a. Ultima iniciativa 
d.t F'ran<:-a para <"ontr.1halan('aT 

1 

para :1 Casa do Estudante de Pemam
L>t1co. enviou no interventor Argemiro 
F 1:.;ueJrêdo o seguinte telegrama: 

f 

·· Embai:,,.:nda da Casa do Estudnnte 
im1;ossibilidade despedir-s.e pe.<.Soal: 
mente de vossa excelencia. penhora
dam(;nte agradece a acolhida e auxi -
1ios no<.sa campanha. fazendo votos 

o comparerimento de 35 socios fw1 -
dadores. Por aclamação da assem
bléia. foi eM:olhida a seguinte dil'e~o
Iin provisória: presidente, dr. Oscar 
Oliveira Castro; vice-presidente, Odi 
lon Carvalho; l. 0 secretã.rio, dr. F 
Xff'Vier Pedrosa.; 2. 0 serretó.rio, An 
tonio Alexandrino e.las Neves; tesou
reiro, Jost de Carvalho e orador, <.h:. 

A revis.ta finlandésa "Suomen Kn- D<-'SSO certificar. Na mesma manhã, á. 
valenht1" que se edita. em Hel- h.:>ra habitual. foi fazer o seu passeio 
sink1, publicou em seu numero ao Palácio do Catête. A rua encheu-

ele 27 de Julho úitimo, um interessan- "-C <le gente que gritava de alegrin. 
te comentário de um cidadão finlan- Vl:ndo seu Presidente amado. Só quan
dês que por sete anos viveu no Brasil. do a chuva recomeçou, o Presidente 
sôbre a nossa atualidade, estudando tcmou o seu automovel para continuar 
<;:~moradamente alguns fatos da nossa :.c.u caminho". 

o poder ela lta lia no .Mcditerram·o. 

ltiehanl Pllilli11s péde não se1· 
o atur niais ,•onht<•ido e aplaudi
do, ma...; é sr,;uramt•nt.e o ator ci
m·malo1.1·al"iro mais i,lo~ do 
lliUfldo. \"in ('m Hollywood. Con
ta t't'J\W t· doze J,\neh·os e ,-onscr
vaMse aiuda forh•. J,:r~e aud:io de 
h.i.rba b1·anca. (' pele s1.•m ruga~1 
<·,,11lu-C'l'U a vida a,eniu1·osa do 
J,"ar-\\.'e.st 11a ép:><·a famosa de 
. \1üonf' Billec de ouh'O!'. <'elebri>s 
"pioneiros". ~ascido em Cardilf, 
Jngtatr-rra, comu:ou a. trabalhar 
ao~ doze ano,, e chegou aos Es
t.1dos t:nidus muito jo\'em ainda. 
Há lllh ";ntc ano:; consagrou~se 
a.o Mnema., porc1uc c1ueria "traba
lho lt-H f' dinhc-iro Iaeil". Seus 
..,e ntidos. "·is uai (' audith·o e sua. 
'f._ url<· são pedeitos. Póde cami
ultar lrinta quilúnwtro~; por dia. 
t.nn ::nalldf': fadi;_. •· ltt>pl'l(·<,;enta 
l't1~ • film('s" paJwi..; ,·a1·arte1isti
c·o:-; ,d1• modc~ta 1·1)v<'rgad11ra. E 
,:.anha honr:11.la " tranqmlamenle 
os f'UII dótaren. 

·ontinuic',,de vosc.a brilhante adminis
tmcão, e pede tornar extensivo este 
'l~~·ndecimento aos vossos dignos au
'nluíres. Respeitosos cumprimentos". 

- Aproveitando a estada, ontem, 
;1~sta capital, do interventor paraibano, 
u,na comissão da diretoria da c . E. p . 
e>tt.eve, no Grande Hotel, onde ag""Ta -
1::ceu ao chefe do governo da P a 
raítJa o auxilio concedido á referida 
instituicão e conferiu a S. Excia. o 
litulo _cte Socio Benemerito daquela 
institmção. 

Emanuel Conceição. 
O presidente aclamado usou ela pa

lavra explicando os nn~ da socieda..::~, 
e se congraW,llanclo com os demai~ 
consocios pela fundação do Clube, que 
oco1Tia justamente na data em qt.:e 
se comemorà o ··ctia. do funcionário 
municipal''. 

Em seguida usou da palavra o vice
presidente. Odilon Carvalho que apE' 
lou para os consocios no sentido de 
levarem avnnte a sociedade que aca
bava de s8r fundada. 

Logo após foi encerrada a sessão, 
tendo sido marcada. outra para o 
próximo dia 28 déste. 

OS JAPONÊSES ESTÃO A 35 
QUILôMETROS DE HAN-KOW 

Uma violenta batalha decisiva nara a sorte da capital 
chinêsa está sendo travada abaixo do Yang-Tsé 

CHANGAI 20 1 A UNIAO) - 0.s I A OFENSIVA N A FRENTE DE 110-
~olclaclcs japoné~es estão nêste mo- NAN 
n!~nto. a 35 quilômelro~ da cidade ·11• HONG-KO;NG, 20 IA UNI AO ) _-
llan-Kow. A vanguarda nipônicn está levnnao 

Uma violenta batnlh:1 está sen<l.l ::i. efeito grande 1nvestictn na provin
tr.w1cla ,í m:"l.rgcm do rio Yang -Ti:::.'> eia ele Ho -Non, em direção norte dn 
t1_:"lS prox. in~idades .da capital provlc;f,- 1 R. io Amar.elo, n. fJm ele aliviar a pres
n:1 da Clima. são chtnêsa con tra a vanguarda. QUP: 

O c~tado-malor nipônico consider::i compõe o fl::tnco esqur-rdo elo exerci
~ b~tnlha de hOJe decisiva paro. :1 to japonês qur m:1.rch n contra Han~ 
orle :-lc· Han-tcow. Kow. 

v.1da moderna ~ anallzando a persona- Termina. a revista. "Suomen Kuva-
hdade do Presidente Vargas. lthti". a sua brilhante cronico., com 

Começa o articulista sr. Lyvli Jouc.:- a.-; "iegulntes palavras: "0 13 de Maio 
knrí, por estudar as relações eXisten- é. no Brasil, um dia de festa, é o 
ies entre a Finlandia e o Brasil re- dla em que se celebra a libertação dos 
lações até_ bem pouco,. ~n1,igmhc~ntes e:..cravos. No entretanto, as festas eles
mas que vem se mtens1f1cando nos ui- t~i dia tiveram uma nova significação. 
times tempos, devido â sabia orien- Cerca de 100.000 pessõas reuniram .. se 
1ação do govérno brasileiro, emp'.:'nha- diante do Palácio do Catête para pro
~º. em. dar 11 ';:>va orientação á po- var sua fidelidade e devotamento ao 
htica mte_rnacional do nosso país. Presidente e igualmente para manifes
Diz o artigo: .. O homem que pro- Lar seu sentimento de protesto em vil'· 
vocou esta mudanço é o atual Presi- tude da tento.tiva do golpe de Estaao. 
dente do Brasil, dr. Getulio Varga~. Ouviam-se os gritos: .. morte aos tl'ai
q11e governa o pais desde 1930; no ro- c:,Jres'' como um murmurio da massa 
meço, durante 3 anos com Poderes p1pular. Fôram pronunciados discur
discrecionários, em seguida foi eleito .c0s simples mas cheios de srntimento. 
presidente por 4 anos. de acôrdo com a Finalmente o Presidente respondeu n 
lei 1unàamental. Em 10 de Novembro e..-sas aclamações. sua resposta era 
de 1937, solenemPnte substituída oor calma. Entre <1Utras cousas disse: "A 
uma nova con~tituição que oferece ao p~tria precisa de todo cidadão para o 
preSidente atual um poder muito vas- trabalho construtivo. No entretanto. 
to". Passa em seguida. a analizar a a famUJa não pode viver, onde os as
obra construtora do Chefe da Nação, ~cssinos entram nos lares tranquilos . 
~:tr:~!~e~~ii~~~os p~; ~~~asE:er~~= Dara pilhar e assassinar". O PresidE'n-
~ia, notactamente aquela realizada ao te terminou seu discurso dizendo· 
Norte, de que resultou serem muito ~~~~~~ i:~ v1~~v~a~u:; !~ª~!is:eJ~ 
~:~\~~:º~s°~sf~.d~!er:;is N~~d:!~:.' 1~~ caminho por mim traçado, a fim de 
tudn. depois o movimento de 10 de ~~:~r .. ~ vida moral e economica. do 
Novembro procectendo as eleições, e a,; 1 _____ _______ _ 
ce~sas qu_e. o provocaram - "os par-

;~;,s .;.~1i~~~.i~'r;~~~t:a~gl;~fj:;. , Farmácia de plantão 1 
a mesma guerra interna e sanguino-
lenta. .qu? a Espa.nhn." ._ Prosseguindo, 1 ~s.tá dP })lantllo. hoje. n. ·~FRr-
dem01a-se na expllcacao do que foi macia Central•·, á rua Duque de 
o atentado terrorista e- covarde de 10 Caxias. 
de Maio, surpreendendo n famflia do - ------------



[ z.· 
.... 
180 l &PAGINAS] 

PREFªEltURA MUNICIPAL UIIII li IIHUII 
~Al,ANCtT~~NC~!-FE~N!!!~~! TO DE INI 

RE ARMANDO GtJEBRAZZI 
, Lente do Olnúlo do Eatado de São 

Paulo. em Tletk, 

110•••••• 
AITl·ITPNILITICI 
AITI-RHEUMATICI 
AIT~ESCROPHULO&t RECEITA ORDINARIA 

A - Trlbutârla: 

Licenças: 

Art. I.ª do dec. n.• 367, de 29-12-1937 .. 
A - Abertura e transferência de est.abe-

:ci~e~C:~t~~~1tc. e. lnd~~r.t~<;. 
C - Matricula de ve!culos .. 
D - Afixação de anunclos .. 
F - Ambulantes 

2 - Impu,to predial . . . . . . . . . . . . 
3 - Idem terrttorlal urbano e suburbano 
; - Idem de diversões . . . . . . . . 
7 - Taxa do serviço sanitArlo .. 
1 -- Idem. Idem de a,(erlçio . . . . . . . . 

10 - Idem de flscallzaçAo de ln!lamnvels 
1:l - Outras taxas 

B - Patrimonial: 

1:, - Renda do Matadouro 
H - Idem dos mercados .. 
b - Iden\ dos cemit.érlos . . . . . . . . . 
lti Idem do Hospital Pronto Socôrro .. 

.... 
1 :938$500 

1 :77r.ta00 
1:lostaOO 

'l'l9tOOO 
105S000 
15"500 

7:= 

7:30St300 
1:1178900 

578$500 
3:842$800 
1 :193$300 

14:749t000 
t:818t600 
2:~ 
8:894$000 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

12 -- Olvida ativa 

J! _.:=_ ~~ltt::da de orig~~, diversas 

lUlp&to de lclra - 0cc. 374, de 21-1-1938 
Ht'ndtt dt" sélo - Lei n. á3, rle 11-1-193'1 

Eomn .. 

Taxa de Assistêncln SoclQ..l á Menores Ab11ndn
nados -· Dec. estadual n. 910, de 
!19-12-1937 

SOmn 

PATRIMONIO 

Soldo do m~< lie julho tlndo 

DESPESA ORDINARIA 

G:.ltinêt.e do l'ttff'ito: 

PeS!Olll efetivo . . . . . . . , .. 
Rrcer,ç&s e outras de:.pêsas. 

Diretoria de txpedlen~ e F:a.zenda : 

Pu;soal efetivo . . . . . . . . . . . . . . . . 
Percentagens. diárias. Grat. e quebras .. 

Diretoria de O. P. !\lunlcipals: 

Pessoal efetivo . 
Idem vartavel .. 

Matertal: 

Obras ,nova.o; . . . . . . . . . 
Alitomovels, combustlvels e acessorlos 
Desaproprtações 

Diretoria de Jardina. A. E. L. Pública: 

Pes.so,,1 eletivo .. 
Idem varlavel . . . -. .. 
Campo de Demonstração 

Material: 

Veiculos. carros de mão e nce!lisorlos 

Diretoria de Ab:ulfflmenlo: 

Peasoal efetivo 
I<l•m vnmvel 
Mat..rlal 

Dlrotoria de Adiai. e Rir, Munlelpal: 

r::-:-~:~~:r : : : : ·. · .. : . . . .. .. . . .. .. .. .. 
Matertal: 

lnst.alaçio do novo pavimento do H . P. 80c. . . 
Medicamento& e matallal clrur11lco . . . . . . 
HllopltaJlnção " outrü éleaphu . . . . . . . . 

P._al hali•oo: 

Puncioúrloa apo!lentadoo e em dlapontblJldade 
Penslon1ataa . . " " . " . . . . .. " " " .. 

C...-lllçáee ......... 

Cant.rlbulçAo para o -., de meadleallcla ....,....~, 
~~ de dtÍ lndllnt.eÍ 
~papalarea .. " 

14:185$200 
1:340S800 
7:218$800 

4:107$800 
1:145SOOO 

3:460SOOO 
6981"100 

9:485t0()0 
1 :D44$600 

5:555to00 
lG:395'300 

7:80"700 
7511$4110 

1:oootOOO 

8:730$000 
24:1551300 

9839000 

84"400 

3:276t000 
3:516SSOO 

llOO$OOO 

12:480IOOO 
1:815$000 

1:&00toOO 1=-
1:.aot000 

" 

29:355$500 

28:400$500 

22:744'400 

5:252$800 

85:819$000 

iC.,,....111 M tJ. J. B . para A l 1NIA01 

Anhanfl« ou &nhallfla? 

Oonçalveo Dla.t. arande tupln6IOIO, 
prefertu cantar ~,. E uolm 
Qooçalveo Vlaua~reallta no eeu Vo-
-~. ~ , em que pese ao 
douto t,aéta - , pareoe mala 
autbltlc& em tupi a proo6dla de a-
nbanp, a. 

··Ailllarlill!, lt Couto de lilall•· 
lhld.' a -tl!lltavel no 
uaunto, é o dlllll da caça do- campo". 
Deveria ......, * 0

a1IÜllfJI terrestN's 
contra o abulD ilm lndlos que l<lnto 
pendor IIWllftúlv- pela caça. 

Caipora ou ..,.,,.,,.1 

~:u: :-:::: t~:Ja_ 'Te\::. 
:::: ~.,Y .=f.:':-; ºJ..': Jl'zºrt :no,:~ 
ri nela caipora, por dlssilnllaçio de aa. 
P6rma hoje eollBMftda peloo dicio
naristas de mais vulto. Representava 
um gen!o 1e1nrem. 

"Era o gmlo prat:et.or da ca,:a no 
mato e a6 era \'lato - diz Couto de 
Maaalbães - Quando rodeando-se 
uma famDia llliitra de animais sel
vagens. se preMblla extinguir a mes~ 
ll)C.. "Homem~, de corpo in
teiramente pel , montado em p.,r
co do mato. Nln tm o podia ver sem f~a e_xtremamente Infeliz o ~esto da 

Outros IIIZlam que era um abante•
ma de um olhoti centro da testa. 
Sinal de lnfelll:I de. Dal, quando al-
guém es!A de sorte, o pOvo logo 
fala que aquéla a "anda caipora." 

berto de reridas °""nio qut- pre•lid1a 
aos sonhoo e pesadelos. segundo • 
lenda, Unha os calcanhares voltad08 
para deante. 

Do infinito pesaoal. 

Roga-nos B. J ., da Capital, se é 
poasivel inf elxarmos em uma regra 
a teoria sõbre o mflnito pessoal. 

Tentemos. 
o Infinito ou vem sozinho na fra· 

se ou unido a outro verbo no modo 
finito, chamado verbo regente. 

··- e li A N D• - r 

u,,,r11111 •111110 
Idem E - Taxa de e5ta

tistica municipal 
Idem F -- Aferlçâo ( re .. 

vicão• 
Idem G - Limpêsa pú-

blica 
Idem H - Património 
Idem I - llumlnaçâo 
Idem J - Impôsto sóbre 

\·eicuI,, 
Idem Jt - Matricula., 
Idem L - Impàlito terrl

torlal urbano 
Ide-m M - Rendas diver

sas 
Idem N - Divida ativa 

Soma 
Saldo que 

de Julho 
vem do més 

DESPESA 

Paragrafo 1. e - Prefei-
tura Munlcipc.l 

Idem 2." - Secretaria 
!dem 3. 0 - Tesouraria 
Idem 4 ° - Serviço de 

estatistica 
Idem 5." -- Fiscalização 
:dem 6. 0 - Obras públicas 
Idem 7. 0 - Estradas de 

rodagem 

= 
$ 

209fl',OO 
11$000 

li :513$200 

29 :173$el-O 

40:7471000 

200:IOOO 
1:489$3'"' 
1 :017$700 

53i000 
1:487UOO 

Curruplra 81' ç,.,uplra2 

HatOOO p~.~:~:a~ O=~:ta':I~ 
86 :311SOOO f6ra dlller: - cul'IIPll'a. Trata-se de 

mala uma dlMlmllllÇio eufOnlca para 
evitar silabas mal -.ites. 

1 • Se o Infinito v.mi .só, e o infinito 
puder ser mudado por que e um ver
bo no modo finito, conforme o dese
java Prederico Diez. póde ser perso
nalizado. Exemplo: e dizerem lato! 
<por - e disseram Isto! 1 - Néste ca
so, o sujeito, por via de regra, vem 
posposto. a, se vem UNIDO a um verbo 
re,ente, e o infinito vem ANTES do 
verbo regente, póde personalizar-se 
aquHe: "Verdades sem trabalha~t"s 
nem padrceres, não as verás tu Ja
mais". 31 Se o infinito t'em DEPOIS 
do verbo regente. podemos usi-lo. A 1 

quando o sujeito de ambos fór o mes
mo. se ambos estiverem muito distan
te, um do outro na ,rase , contra a o
pinião de C. Flguelrêdol: e B1 quan
do o m,•!rto de ambos fõr diverso; por 
exetnplo: é tempo f3ª. pessõa) de par
tires Ide que tu partas>. Neste caw. 
convém examinar que não formem 
locução os dous verbos, nem um s~Ja 
objeto do outro. 31 Com os verbos !!O 
Imperativo; com os verbos pronoml -
nais de obliquo anteposto; e com oc: 
verbos regentes impessoais. usa-se, em 
reera, o infinito pessoal. Exemplo:.: 
dize-lhes partirem Já! "E querenuo 
nós haver fala para nos informarmc.s 
dêle'· 1F. Mendes Pinto,. Urge parti
res logo. 

Jclem 8. º - Il umlilação 
Idem !J. u - Llm.,e~a pú

blica 
Idem 10. 0 - Contribui-

4 : l.SS,IJO 

li :429'600 

31:311'400 

34:891$700 

B:990t600 

18:407'800 

Slgntficava em tupi, - o chagado, co-

Balaneê&e • Beed&a e Deapeu ve
rlfle:atlo Orante o m.ês de ·acosto de 

1931 

RECEITA 

Lieenças 
Predial 
Dlvers6es 
Feira 
Veículos 
Batatlstlca 
Aferlçio 
Llmpésa pública 
fatrlmOnlo 
Divida ativa 
Rend.. diversas 

2:~ 
3:380$000 
~ 

1 :912$'11111 
120IOOO 

2:052$600 
126$000 
120IOl'O 

2:274'700 
lOUOOO 

1:3448600 

A eufonia, unida á clareza.. ~s<'ren: 
ções I Instrução junho 
e julho, 2 :38"9"0 

15W!OO Antenor Nasaentes. decidem muita 
vez pelo infinito pessoal. :~:: It ~ = ~~:~~ 
DO INTERIOR 

Demtnc;traçá<' 
Idem \3. u - Despêsas di

versa~ 
Decreto 62 - Crédito E"S· 

pedal n. J 

517$<:UO 

1:516$5110 

4·08'1$f'll(1 

15 :t11$1IIO 

25:3-0 

40:747$00C 

lmpósto de feira 
lmpôsto predial 
Taxa. de estatlstlca de 

produção municipal 
Impósto s gado abatido 
Aferição de pêt-ios e medi-

das 
Taxa de Umpêsa pública 
Patrtmônlo 
Cemitério público 
tmpc)sto s veículos 
Matricula 
Rendas e\'entuai• 
São Vicente 

soma 
Saldo ~o mês anterior 

940$400 
3:822$800 

515$300 
616S700 

74$000 

Soma 
Saldo para o mês de se

tembro 

68$20:l Tesouraria da Prefeitura Munle4.p'1 
476Sl00 de São João do Cariri, 31 de illíb;lo 

11$0nG de 1938. 
80$0tl0 , 
40SOOO José Charas Brito, tesoureiro. 

l80S8QIJ 
143~0 ] Visto: Eduardo ~oala, prefeito. 

8:404$800 PREFEITtJRA MtJNICIPAL DE 
1 :41611U•'<J SOLEDAtJE 

Y:820$800 

Soma 
Baldo do mes d• Julho 

DESPESA 
14:117$"100 1 
8 :780IOOO Prefeitura 
---- Llmpêaa pública 
22:89'1$700 Estrada de 1odagem 

1 :455f,IOO RECEITA 
274S500 Licenças 
399$000 lmpôsto de !eira 

DBSP'=SA 
Prefeitura 
l"llaenda municipal 
IlumlnaÇão 
Llmptsa pl'.lbllca 
Patrlm6nlo 
Obras p(lbllcaa 
SubYençliee 
Inatruçio 
Pómento agrteola 
Dlveras deopkaa 
Eata~ 
Radio da Policia Militar 
Decreto n. • 52, de 10 818 

Bomfl 
Saldo para setembro 

22 :817l'IOO 

Secretatla da Prefeitura U:unlcl
pal de Alaa6a do Monteiro, e de ... 

te= ~. 
1=~ oecre°'Urlo-to

sourelnl. 
Tlslio: - Ellpnle ...._, prefeltAI. 

n&FBITIIRA MIJNICIPAL DII 
'fAPIIIOA' 

Obras públicas 
Justiça 
segurança pública 
Bal'.lde pública 
Agência de esta tlstlca 
Eventuais 
Cemlu'rlo 
Fomento agrlcola 

Soma 
Saldo para o mês de se

tembro 

2 :031_.00 Impôsto predial 
IICIIOOO Gado abatido 

lOOIOOO Afertçào 
35IOOO Llmpêsa pública 

120IOOO Património 
1 :2158900 Impôsto s veloulos = 1 ~.:=~ª! dlversôes 
-- . . Taxa de Eatatlstlca d& 

s·oa= i R!'::c:'venas 
3 :740$201 Taxa de via& publlcà• 

municipais 

Saldo elo mb de Julho 

= 94tQIIO ·---4:05Sll!()O 
1 :5'IU'IOO 

~ 
José da Coata Limeira. sec . tes 

Visto: - . S. Mula, prefeito. 

PREFEITtJRA MtJNICIPAL DE 
8. JOAO DO CARIRI 

llalaneite da Reoella e DHPÚ& dê • 
te manlelplo de São Joio do Cariri, 
-nte o mia de .. oolô de 1931 

Prefeitura •• 
'l'ell)Urarla 
Obras Pl)bllcM 
Ilumlnaçlo 
Llmp&,a pública 
I>eopesas diversas 1 :~ 

Rl!ICEITA 

865$5'!0 

Campo de ~raçio U:U-
nlalpal 

Slllftlll;io 1. 
7:iiiiiõ =: ü a.eelfa e .,..._ • Tabéla A - Licenças 

i:llffllO ,..._ .. ~ ~~ ... "'- I4r.'_! - Ind\Utrla e pro- l:'1118'500 1- o - Imp6oto de 

Saldo para o 111k de ae
t.embro 2:0lilfll(I 

~ feirai 1.488$400 
Idem D - Impósto pre-

1 ,oaaeaao 11 :..-4'1!.:.º~,....,;· ____ ...,.. __ •_·taa500 ____ d-'1a""1 ________ 2_,254_S200_ 

~NIO 

81ddopara• ... •--
Tolal " 

Soledade, 11 ,de acosto de ~-· a..tnol'l_«e............., •· 
crelirlo-teaourelro, em eirerctclo de 
prefeito. 

33 :aasseoo M. --. ucrtturArlo. 

154 :174'800 PUnllTUII& Jllll'IICIPAL DB ......... 
:aawi.Meda ..... •DelplNl:

ftreale ao mia da ~ de li!!\ 

MOJll7,'A 

.~--... 



A UNIÃO-Quarta-feira, 21 de s·etembro de 1938 

DR, JóSA MAGALHAES 
(Medico -lall!la) 

Tratamento medico e operatorlo 
dai doenças dos olhos, ouvidos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

CoD8111tórlo: Rua Duque de Caxlaa, 
504. -, De 2 ú 5. 

Relldencla: RUA VISCONDE DE 
PF.LOTAB, ~ 

- JOAO ~l!lSSOA -

Imposto Prêdlal 
Imposto de feira 
Ta.xa de gado abatido 
1.,,dustria e profissão 
Renda patrlmoni&I 
">datrlcula. de veiculo 
Rendas diversas 
Aferição 
Estntlstlca 
Divida ativa. 

Saldo do wés de Julho 

625$200 
920$400 
505$500 

s 
735$800 

$ 
303$500 
89$000 

$ 
$ 

~:566$900 
3:901$600 

CABELOS IRHCOI 
lmtam-18 e d-parecem -

• Lot.:.:J l17VDILº 
OIMIII como 1oçlo, .ll&o e Wltura 

Deposito: ParmiCla MINl!lRVA 
Rua da RepuDllOa - JoAo P

DROOARIA PAS'l'BtJR 
,tua Maciel Pinheiro n.0 811 • •Moa,. 

llltaatllº. 

_, __ _ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALAGOA NOVA 

Balancête da Receita e Despesa, du
rante o més de ai,,sto de 1938. 

RECEITA 

Taxa de feira 
Taxa de gado abatido 
Rendas diversas 
Taxa de estatlstlca dll Pro-

dução 
Licença 
Declma urbana 
Taxa de cemitérios 
Taxa de llmpêsa pública 
Taxa da lonte pública 
Taxa de registro de propri-

edades 
Renda do açougue 
Renda matadouro 
Predial rural 

438$400 
345$200 
230$000 

126$700 
552$400 
160$000 
M$000 
75$WO 
89$700 

370$000 
126$000 
90$000 

427$000 

8 ,~ 8$400 Saldo do mês anterior 
3:112$400 
4:697$900 

OESP:tsA 

Pre!eltura Municipal: 

Pessaal 
Material 

Fiscalização: 

Pesosal 
TesourarJa % 
Obras Públlcas 

Ilwnlnação Públlca : 

970$000 
5$200 

$ 
496$400 
640$400 

Prefeitura 
?iscalização 
Tesouraria 

DESPtSA 

Obras públicas 
Llmpêsa pública 
DI versas despl!sas 
Eventuais 
lwnlnaçáo públlca 

Endemias rurais 
Cemitérios 
Fonte pública 

7:810$300 

1:320$000 
240$000 
420$700 

2:457$800 
420$000 
312$800 
200$000 
749$000 
140$000 
60$000 

120$000 
200$000 

IMPRENSA OFIOIAL 
.Aviao 

E1táo antorloadoe a pa-• N!• 
olbol e receber qaalquer quantia 
petteneebte ã lmtteMa Otlclal, 
UIO,uJntei ,-6&1: 

CAPITAL: 

Rafael d& Silveira 
Antonio da Cos&a Belrlz 

CAMPINA GRANDE: 

EU.lo NepomUceno 

INTERIOR: 
BermenerDdo CUnha 
Raimundo Nonato da Costa 

Todo e qualquer reolho nio u
slnado por uma du pea,ôas aol· 
ma, i;, portanto, nnlo, uivo quan
do Tlndo PELO GERENTE, 

Tesouraria 
Fiscalização 
Llmpêsa pública 
Conservação de proprlos 
Obras públicas 
Asslstencla. pública 
Instrução pública e cn-

750$000 
4:755$'700 

868$400 
757$500 

20:641$100 
202$500 

dernias 1·urais 
Ilwnlnação p(ibllca 

B 
BA~ER n~r~g e 

450$000 R Banda. de musica 

e ATEBRIHA 
cura radicalmente 

IMPALUOISMO o 
entre 5 e 7 dias! 

Agencia de EstatisUca 
Campo de Demonstração 

Municipal 
Tiro de Ouena 41 
Cemlterios 
Eventuais 
Inativos 
Despêsas diversas i1--P-R-~~fi..~:~IT-U-R~A~~=U:N_IC=!=AL~D~~=~~~=,~-~P=r=~=re~lt-~-ra-~~(•-m-,,._r~~=a-----

Limites municipais e divi
sas 1nterdlstrltals 130$000 

A&A&UNA cios) 650$000 
3 _0 - Fiscalização (empre-
gados) 1iO$OOO 

Pilar - Uzlna de Luz -
pessoal 80$000 

304$100 

80$000 

Agencia de estatlsttca 
Ca.mpo experimental 
Levatamento topogr&flco 

348$000 Saldo para o mês de se-
600$000 tembro 

B.alancête da receita e despésa. do 
43:314$800 Mmúclplo, referente ao mês de agosto 

de 1938. 
3:235$880 

4 .º - Tesouraria (empre-
gados) l :004Sl01 

Pilar - Uzina de Luz -
material 7:588$300 46:580$680 

5.' - Obras publicas 1 :366$800 
RECEITA 6 ." - Estradas de roda· 

Gurlnhem - Usina de 
Luz - pessoal 

Gurlnhem - Uzlna de 
Luz - material 

Serrinha - Uzlna. par
ticUlar - consumo 

Sa~~i que passa para setem- 222$000 Prefeitura Municipal de Guarablra, Licença em geral 
Imposto Prédlal, urbano e 

rural 

3:450600 

392$600 

$ 
17$900 

7 'f;~ II umlne.ção da cadeia 
22

0SOOO 
publica 30$300 

552$300 7:810$300 
31 de agosto de 1938. 

Visto: - Sabiniano M,úa, prefeito. 

i O - Limpésa publica 90$000 
9.0 

.. - Instrução publioe. 
(15 o/, ) 

Imposto sobre diversões 
públicas 

A querosene - povoados $ Secretaria da Prefeitura Mw:iJclpal 
54$800 de Alagôo Novo, 31 de agosto de 1938. Tesouraria da Prefeitura Municipal 

de Ouarablra, em 31 de agosto de 

Imposto terrltórlal urbano 
Imposto de industria e 

profissão 

10 - Cemitérios publlcos 
11 -- Subvenções 

887$300 
60$00P 

120SOOO 
1 :266$200 12 - Despesas diversas 

fnstrução Públlca. 
Cemitério 
Subvenções 

1:071$200 
570$600 
60$00UO 
215$000 

So~~: P;:;tel~nedllo Barbosa de 19:dalglsa Bezerra Luna, tesoureira. • Remoção do Uxo 
Aferição de pésos e mc-

ll$800 Soma da despesa 5:934$700 

Justiça e Policia: 

Pessoal e material 
Campo de Demonstração 

Pespésas diversas: 

Asalst. Judlclária 
Soes. Públl~ 
i:ventuals 

Divida passiva 

Saldo para o mes de se
tembro 

585$000 
339$300 

200$000 
6$000 

194$800 

400$800 
$ 

5:353$900 

3:114$500 

8:468$400 

Antonio Leal Ramos - Secretá.r!o. 
C<>mlere - Odete Alves de Lima -

Tesoureira. 

PREFEITURA MUNICIPAL Dl!l 

GUARABIRA 

Balancête da receita. e despêsa. de 1 a 
31 de agosto de 1938 

RECEITA 

Llcenças-Comerclo, amb. 
e construções 

Licenças - Ocupação das 
vias públicas 

Predial - Rural e urbano 
Territorial urbano 
Diversões 

4 :055$500 

4 :765$200 
5 :497$200 

337$100 
1 :085$000 

Tesouraria da Prefeitura Municipal 
do Pilar, em 3 de setembro de 1938. 

Industria e profissão -
Recebido do adminis
trador da Mésa de Ren
das 50% do imposto de 
industria e profissão, 
arrecadado pelo Esta
do, referente ao mês 
de Julho A.ntonJo Marinho do Nascimento -

Tewurelro. 2 :232$900 

P&EFEITURA MUNICll'AL DE 
CAIÇARA 

17 :972$900 
Taxas dos serviços municipais: 

«emoção domlctllar do lixo 696$000 

Ba!ancéte da receita e despésa da ~~ei~!ia~~~soo e medida• 2,~m:g 
Prefeitura Municipal de Calçal'a, ro- Do açougue público 655$900 
ferente ao mês de aeosto de 1038. Do Mercado Público 3 :079$500 

RECEITA 

t.lcet\ças 
Imposto de leira 
Impostp prédlal 
Estatlstlca. de Produção 
Gado abatido 
Patrimonio 
Rendas diversas 
Cria de Gado 
Cooperação agrlcola 
Assistencla social 

Soma 
Saldo do mês anterior 

Total 

Prefeitura 
l:>iscallza.ção 
Tesoura.ria 

DESPltSA 

Do Cemlterlo 132S500 
De expediente 258~600 
De Estatlstica da Produ-

1 :207$600 l ção Municipal 
l :761$800 Do Campo de Demons-
3:340$100 tração Municipal 

512$400 
864$600 

1 :091$500 Renda extraordlnnrla 
439$000 
265$400 Rendas eventuais 
550$100 
135$000 Divida ativa 

10:167$500 Multn 
1:229$:100 

11:396$800 
8aldo do mê5 etc agosto 

DESPESA 

GebinCI e do pre!eHo 

3 :758$700 

680$000 

li :839$400 
21$800 

18$600 

41$900 

2$900 

29:897$500 
16:683$180 

46:580$680 

2:777$000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANTENOR NAVARRO 

Balanoête da receita e despêsa, no 
mês de agosto de 1938 

RECEITA 

Agosto: 
1 - Se.Ido que passou do 

mês de julho 
31 - Ta. 1.• - Licença. 

5:784$051 
3:050$000 

dldas 
Impo8to sobre vetculos 
Imposto sobre matriculas 
Imposto de cstatlstica. so-

bre gado abatido 
Taxa de produção 
Rendas do patrlmonlo 

municipal 
Cobrança da divida ati

va. 
Rendas diversas 

Ta. 2.• - Imposto pre
dial urbano e rural 

Te.. 3.• - Imposto de 

Soma da receita 
743$300 Saldo do mês anterior 

di"ersões 95$000 Total 
Ta. 4.ª - Renda indus
trial (patrlmonlo) 2:610$306 
Ta. 5.• - Imposto de feira 188$900 
Ta. 6.' - Aferição 222$000 
Ta. 7 ... - Taxa de Esta-

tlstica. da Produção 3 :525$000 
Ta. 9.• - Rendas diversas 10$000 

DESPtSA 
Agosto: 

11 - Va. 1.• - Prefeitura 
Va. 2.ª - Fiscalização 
Va. 3.ª - Fazenda Mu-

10:344$506 

16: 126$557 

1 :200$000 
130$000 

1 :222$535 

DESPltSA 

Gabluête do Prefeito 
Tesouraria 
Fiscalização 
InátlVIOS 
Ilwnlnação pública 
Llmpésa público 
Cemitérios 
Instrução pública 
Obras públicas 
Subvenções 
A55istcncta :;oclal 
Campo experimental 
Despêsas diversas 

nicipal 
Va. 4.ª - Subvenção 
Va. 5.°' ·- Obras públicas 
Va. 6.11. - Emprêsa de luz 
va. 7.• - Llmpêsa pública. 
Va. 9.ª - Cemlterlos 

1 :~~~g Soma da. despésn 
1 ,319$200 Saldo que passa 

~tmgg Total 

247$400 s u~r:'w:e passou para. se- 2: 181$200 
$ 
$ 

880$!500 Total 8:115$900 

316$500 Preírltura Municipal de Conceição, 

1 :!OOJOO 6 de setembro de 1938. 

211400 
João Fa;usto de .Pigucirêào, prefeito. 

430$100 Antonio Jacobino de Sousa, secre-

6 :879$200 
11 :770$000 

18:649$200 

s 
$ 

' ' 135$000 
60$000 
30$000 

$ 
2:700$000 

250$000 
18$000 

$ 
803$800 

tário . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAPE' 

Balancêtc da Receita e Despésa do 
Munici))iO no mês de agosto de 1938. 

RECEITA 

t Renda ordlnarla 

Licenças diversas 660$700 
lmp. Prédlal Urb. rural la:.1$200 
tmp territorial urb•no 150$200 
tmp. de reira 2:179$900 
T':Jx,:'çii~e estatlstlca ela pro- 5J$SOO 

~ 
li Renda Patrlu1onlal: 

3 :796$800 
14 :852$400 Matadouro e curral 

Cemitórlos 
18:649$200 

1 :377to00 
231000 

1:402$000 
Va. 10 ... - D. diversas 
Va. 12.ª - Fomento a-

2 :425$500 :fyefeitura Mu1úclpal de Araruna, Ili Renda Extraordinaria : 
323$600 em 31 de agosto de 1938. grlcola 

Credito abel'to limites ter
ritorial 

Divida ativa 
2005000 tá~~nulfo Gomes de Araujo - Secre- Renda• diversas 

8 :784$885 
Balanço: Coiúere: - I\1anud Florentino da 

Costa. - Tc.sow·ctro Saldo que pa550. paro o 
mês de setembro 7 :343$672 VISTO: - Dcmostenes Cunha. Lima. Saldo de Julho : 

16:128$557 - Pl'efelto. 

TesourarJo. da Prc!cit.ura Municipal 
de Antenor No.varro, em 31 de agosto 

deiJ!!~·el Perc.lra da. Silva, tesollreíro

se~~\~~10.:__ Em 31 ele agosto ~e 1938. 
Padre Joaquim CJrilo de Sa, pre• 

feito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CON
CEIÇAO 

Balancête da receita e ctespêsas em 
31 de agosto de 1938. 

RECEITA: 

DESP!:SA 

Gabinete c SecrctarJa: 

a) pessoal 
bl Exp. Publlcaçõcs 

268$800 
75$000 

343$800 

t:972$400 
31:737$454 

~ 

698$000 
334$300 -1 :032$300 Obras Públicas 

Estrada do rodagem 
Ilwnlnação 
L!mpesa Pública 
Cemlténos 

l:2~$000 
590$000 

1:404$300 
221$000 
'79$000 

2:442$900 
223$500 

64$000 
1:426$300 

300$000 

.._,rnw....._-, --~~ ~ t: = r~c;~~çl~s d~li:~~t: ~~g~gg Fazentla Mwtlcfpol: 

!:: = ~~~1:~ PJ";~:cado-
3

:
890

$
400 

al prssoal )k.._pê.s:a.., diversas SEVERINO CORDEIRO . rias 25$000 b) 11orccntasen,; 
940$000 
316$200 

Campo de Demon.,traçán 
Agencia de Estatlstlca Mu-

nicipal 200$000 

8:391$000 

ADVOGADO 
5.0 

- Gado abaUao onra o 
consumo publico 275$000 ;:: = 0

~{~.J!ubllcas 
4;~:gg Serviços e Obras Públicas: 

~ 

Soma 
Saldo para o mês de eo

tem 

Total 

3:005$!!00' 

11 :396$800 

Prefeitura Municipal d~ Calçara, 31 
de agosto de 1938 

Joeé Alvaree Pereira - Secretàrlo tes=~ Joot da Cóêt& - P!ffllto, II 

1 8.0 
-- Renda• diversas 58$000 l, Llmpésa Pública. 

Acoita causas civeis, eornerdais e criminai11 nesta 1 9.º - Divida auva 337$000 i; ~=':.t':' e curral 

capital e no interior do Estado ti~~ ~~";,";~\\
10 

mês .,
11

_ 5 ,915s100 

· Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
Joio Pe116a , 

- .,_ -· 

terlor 2 :200$800 

Total 

DESPESA: 
1.

0 
- =ho muntclpal 

td!p. ). 

Inotrução Publica; 
8:115$900 a) peosoal 

Pomcnto Aarlcola: 

ª'~ 

845$500 
148$100 
150$000 

643$6ÕÕ 

:105000 



TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 
1 Cl1rt!o de espectal!zaçli~:;;-:

Prof. Clementlno Fraga no Hos
pital de lsolamento S. Sebas
tião no Rio de Jabe!ro. Dlallllós·· 
tlco Precoce da tuberculose e 
ttatamellto por processos mo-

dernos.----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Con.sultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dia.
rtamonte das 13~ ás15 horas. 

Rua Barão do Triunto, UO -
1.0 andar. - Tel. 1606 

Joi.o Pest1õa 

bJ material 

O.spêsns Diversas: 

1 - Banda Musical 
2 - Aposentados 
3 - Eventuais 

Saldo para setembro: 

No Banco do IfrasU 
Na Cooperativa de Cré
dito Agrlcola de Sapé 

Em numerario 

U800 

319$800 

406S20P 
110~000 
468Sl00 

984$300 

4:41ti~OO 

25:000$0v~ 

5:000$000 
2 :263S654 

32:263S654 

36:709$854 

Tesouraria da Prefeitura de Sapé, 
em 12 de setembro de 1938. 

VISTO: - João Ursulo Filho - Pre
feito. 

Lourlval Ca.mpêlo da Fons<l.,._ -
Secretário, guarda-l!vros. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA 

Balancête da Receita e Dc.spésa da 
Prefeitura Municipal de Santo Rita, 
relativo ao mês de agosto do corren
te &no. 

RECEITA 

Receita Ordinarla. 

Licença 
Imposto de leira 
Imposto Prédlal 
Aferição 
Imposto de veiculo 
Rendas diversas 
Diversões P\lbl!cas 
Matricula 
Divida ativa 
Estatls~lca 

Rend& Patrimonial: 

Matadouro 
Transporte de carne 
Mercado 
Cemitério 
Taxa de llmpésa pública 
Aluguel de casa 

1 :587$500 
2:426$70~ 
1:H6$500 

49$500 
10$000 

191$500 
100$000 
53$000 

315'400 
537$200 

6:747$300 

1 :212$300 
168$000 
210$200 
145$0<.J 
177$000 

3DSOOO 

1 :942$500 

r" 

A UNIÃO-Quarta-feira, 21 de setembro de 19M 3 

SECÇÃO LIVRl 
TRIBUNAL- DE APELAÇAO 

Autos com vista1 ás partes, correndo prazo na 
Sccretaría: 

Apela~ão cível ex.oficio da comarca de A!a. 
gôa do Monteiro. Entre partes: Joaquim Felix Bar •. 
bosa e os menores Maria Feitosa da Silva, Crispina 
da Silva e Antonio Alexandrino. 

Com vista ao Curador de Menol'cs, cm data 
de 17 de setembro col'l'ente, pelo prazo da lei. 

REPARTIÇAO DOS SERVIÇOS EUTRICOS DA PARAIBA 
A Vis o 

A Repartição dos Serviços Elétricos da Paraíba avisa aos srs. 
consumidorea que está convidando a todos aquêlea que possuírem 
em suas instalações medidores que tenham sido violados por perfu
ração da chapa protetiira, inutilização do sêlo ou 011lro qualquer 
procedimento. a comunicarem o caso ao Escritório dentro do prazo 
de quinze dias. findo o qual procederá a rliroroaa fisc~liza~ào, des
liganflo a inslala~iib e impondo multas úquélcs apanhados em falta. 

João Pessôa, 15 de setrmbro de 1938. 
A Administração. 

REPARTIÇAO DOS SERVIÇOS EUTRICOS DA PARAIBA · 
A Vis o 

A Repartição dos Serviços Elétricos ela Paraíba avisa aos srs. 
interessados ,m ligações de luz nas praias de 'l'amhaú, Cabedélo e ' 
Pôço, que está exigindo novas normas para entrada de corrente e 
quadro para o medidor, conv;ndo que os mesmos se apresentem ao 
Escritório com antecedência, a fim de evitar demora na execução 

1 

do pedido ele ligação. 
A Adminislra~ão. 

A G·R A D E CIMENTO 
Seve!ina ele_ Sousa Batista ainda_ soh a dolorosa inipress:io 

que lhe deixou o rnesperado clesaparecuuenlo de s~µ incsquecivel 
espôso, PEDRO BATISTA, agradece, cio intimo d:tlm:o, a lodos 
aquêles que llie enviaram condolências pelo rude golpe por que 
passou. 

João Pcssú:i. 17-9-19~8. 

1 
1 

• ALVARO JORGE & CIA. 

.l ICl.&I.& rtnllD.&D.& - 1"11 

GIANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO •I""- Dr, Alnr• Maebate, 1 • 11

1 

Pr-. li .. li••---. li• N 
SNDER!:Q08: OODI008 UBAD08: 

1 Tetecnmma - •oe11a• .... olte, a111e1n • t 
1 Telol'hoao - UI l'artleaiu. 1 

1
1 IIANnM FILIAES 

-1111 -

Campina Grande, R. Pres. João Pe11ôa, 18, 67 e 75. 
Gur~bira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, · 

Praça Matriz, 17 4 e 17 8. 1 

ltabayana, Rua Presidente João Pe11ôa, 44. , 1 

IDterlo~~'::\::!:n!"'mi!:r::'n~~:,ro::::-., ":uº:~1.~•: J 
vartadlMlmo sortimento de mercadoria• que recebem lleD\lln&llnente d01 1 
prtnclpaee centros do p&la e do e.~transetro • que d.Ao wndendo pe,r 
preçus lnacredltave!a. 

ACHAM-BE APPARELB'ADO!I A OOl'IOBDER Ot!I .IOLl'I.ORES 
PRl!:ÇOS EM TODAS A8 IJUAS VJIND.U, ·~ ~ OI 
OONCORRENTSS. 

PREQOI! IIXOJ:POIOl'l"Al!!I! PARA flDfDAII .&' "111T•ll 
Alt!m de outroo ID!lameruela •rtlaoe, lâl ~'iellUna em 

- ltock os seguJnteo: · 
Xarque •• lodoo N ty)IOI. farbllla •• trta. -""Ili ~ ntn•· 1 r.:...: ~U:11n"'i:":r::::~:~ .. u:~ . :'=,e:: 1 

baéalhall. completo sorllmeDlo <le mlLlllelrae, ,....,1 ,ara jel'lllll • ,a• 
peJ ·Norte", affO'I •e &o ... a1 ...U.ilHee, leite oon•eaat• ...... • 1 

·Vtr6r", loaqu e .t*°', 1mhu "B'-· e •eorreate•, ...... ~ 
amerlcan• •Jowa• • rrampoe para cercu, Nf'Ollta •111,• • eb.unk 
pra eaqa, •ela Ble, ,aoeo •• 1mU1 llMlienal e m:tnul,eln. ellf. ,rele, 
lo..,. N lemphoo, 1wJulta •f!w:ella•, eomplete Nrlbl•le te ND• 

- • - ...,,.,_ • otnu,,etree, •-IN • h•-.. 

' Vealaam ae certificar dessa realidade •• •ae pre~ 
1ua comprar barate U 

JOÃO PF.SSOA PAIAHYBA DO NOITE 
1 1 

Primeira Convocação Geral l Soe. Coop . de Crédito e 
•............... ~. 

COSTUREIRAS Extraordinária do "Centro Venda de Fumos CONCURSO DE MUSICAS 
dos Chauffeurs da Paraíba .Fica sem efeÍt~ .,,convocaçã~_antc- PARA o CARNAVAL Precisa-se de senhoras 

do Norte ~~~r fxt!o~ct';~,~!~ :r A~m~~;ª 3J~ DE 1939 práticas em costuras de ca. 
De ordem do sr. Pres1- ~e:~~r::.t~~ugli~~~~~ d~~or~11iatetr~ A p R 1-4. Radto Tabajára da Pa 

dia da realização da reunião. Estão raiba, em combinação com a Federa~ 
novamente convidados todos os asso- ção Carnavalescri da Paraíba, lança 
ciados para wna reunião de Assem- para o carnaval de 1939. um concurso a 
blêia Geral extraordinarJa no próximo fim de escolher as melhores compo
dia 28, ás 13 hora~. na sédl' dfl referi- siçõe:, 1nusicais nordestina~. sob o.s se
da sociedade, na. qual será. procedida guintes ba.ses: 
a eleição de .dois membros do Coo.sê- a) - concurso para frêvo 
lho Achnmistratlvo, que renunciaram. b) - concurso para mar_acatús _ 
Sendo esta a segunda reunião convo- e) - concurso para frcvo-cançoes. 
cada para êste llm. será. rcali7.ada com 1 1.º - Para o concurso de frêvos as 
o nmnero de sorlos que comparecerem. musicas serão apresrntnclas con~ or
. Evandro e .. Ribeiro, diretor presi- que.stração. e uma rOOuçáo para p1an.o: 

dente. 2.º - Para o concurso de ma.rncatus, 

m1sas de meia. A tratar na 
rua Padre Meira, n.0 111, 
de 9 ás 11 horas. 

PECHINCHA 1 
Vende-se, por preço de oca.slâo, a 

casa n.0 185, sita á rua Borges da 
Fonsêca. nesta cidade. 

A tratar na mesma. 

dente, são convidados todos 
os associados dêste Centro, 
que estejam em pleno goso 
de seus dil'eitos, a se reuni. 
rem em sua séde própria á 
ma Diôgo Velho, 318, no 
próximo dia 22 do andante 
mês, ás 19 (dezenove) ho
ras, para tratar de assuntos 
dentro do art. 21 dos nos:os 

Repartição de Aguas e 
Esgôtos 

:;.:'r~';f!',;~; orquestração. e _redução MEIAS PARA SENHORAS 
3.º - Para o concurso de frevo-can

çõl's. lntroduQáO obrigat.oria de frêvo 
e parte de canto com orquestração, e 
rcd ução para piano. 

Marca JACY e CECY. Duas mar
cas de qualidade para o fino gosto 
das senhoras. Preço 7$000. ARMA· 
ZEM MIRANDA recebeu 1.200 pares. Taxa de Assistenclo a me

nores abandonados 258000 Estatutos. 

Convida-se a pessôa que levou o re
cibo de esgõto de conswno dagua, 
dêste ano, do prcdio n.0 390. á A veni
da dos Estados. n comp:1.rC'cer a e~ta 
repartição, trazendo o referido reci

§ I.º - A auscncia de caráter regio
nal. puramente nordestlno, como tam
bém a prccarlf'dadc da letra, constitue 
motivo para desclassificação na prova 

A 1\-fAIOR quantidade de camisu 
de jersei recebeu o ARMi\ZEM ~U
RANDA. O pre~o é o menor da pra• 
ça. As principais côres e os princl-

Saldo do més <le julho 

Soma total 

2f~:H: Josaphat Fialho, 1.0 se. 

33
,
809

$
300 

crctário. 
bo. 

Em 20 ele setembro de 
Adnúnistração. 

1938. - A cl~~~J~
1J!~a Marocatú e para Frêvo

DESPESA 

Ordlnarla. 

Prefeitura 
TesourarJa 
F1scal1zação 
Percrntagens 
Iluminação pública 
Obms públicas , 
Taxa <le Limpêsa públ!co. 
Cemitério 
EstotisUco 
Mala.douro Mmúclpol 
Expedlcnt.e 
Grat.lflca.çõc8 
Alugueis de prédlos 
Subvenção á Musica 
Apos•ntadorle. 
Eventuais 
Campo de Demonstração 

Salclo que pn~::-n paro ~P-

tcmt.ro nn Caixa. Rural 
dl'.'lila cidade: 

1 :943$000 
360SOOO 
500$000 
836$400 

1 :500$000 
1:151$000 

460$800 
220$000 
200$000 
160WOO 
84$100 

790~/VIJ 
170$000 

2:080$000 
181S600 
321:,500 
407$5v.i 

U ·U6S900 

Depó•lto cm c e limitada 17:W7$000 
Idem a praw !!xo 2:18'.lS700 
Banco do Estado da Paraíba.: 
Depósito em clcorrente& 710$000 
Documentoe em cofre 1 :300$000 
O!nbciro em corre 693S'IOO 

22:393$400 

Sonia 33:809,300 

Santa. Rita. 5 de oetembro de 1930 
.\fttrel<> Ba.tlsla da Boa.oa - Tesou

tttro. 
Dr. Flivto Marôja Fllbo - Pre

fe!t1,. 

DECLARAÇAO 
J. Mlnervlno & C!a.. desta c!da<le, 

avisam ao comércio em geral e espe
cialmente aos seus freguezes do inte
rior e desta caplla.l, que acaba de 
deixar a firma. onde exercia o cargo 
de chauffeur, o sr. Olivlo Cavalcantl 
dos Anjos, dando o mesmo plena e 
geral quitação de tudo quanto Jhe era 
de direito <inclusive Indenização de 
acórdo com a lei 62), férias. etc., fi
cando a firma llvrc de qualquer re
clamação c1uc o mesmo pretenda fa
zer mais tarde. 

João Pet;..<,;õu, 12 de BP1.emLrn de 
1938. - J. Minervlno & c-,,. 

COnflrmo: - Ollvlo Cavalcanl! dos 
i\nJo•. 

( As !irlnas e~tão devido inente reco
nl1ccldas). 

AVIS O 
REPARTIÇAO DE AGUAS 

E ESGôTOS 
A partir de outubro vindouro. as ta

xas dagua e esgótos cio mê~ anterior, 
serão pagas atê o dia 25 de cada mês. 

Os consumidores que não liquida
rem seus debitas no pra1.o acima es
tabelecido terão ns f)Ua~: penas fecha
da~. indepcndenlemcnte de qualquer 
aviso. 

Paro. renbrrLnrn ela~ prnas dngu,1, 
torna-se neces~ario n qultoc-no do dé
bito anterior c o pagamento cio. taxa 
de reabcrtw·t1. 

(Dec. l.l'i3, rlc 16 dr setembro ele 
1938). - A Administra~ão. 

JUIZO DE DIREITO DA t,• CENTRO DE PROPRIETA· 
VARA DESTA COMARCA RIOS DE PADARIAS DA 

Falencia de "Solemar" 

Companhia Comercial Duhn
fahr & Reining 

AVISO AOS CREDORES 

Comunico aos crcdorea e demais ln· 
teressados que se acha em cartorio, 
acompanhado dos respectivos docu
mei1t.os, durante o prazo de, 20 <Uas. 
para º" It11s kgols, 11ma habilitação 
rlo credor rctardatarlo Aktlebolaget 
F'aeit, pela quantia de 32:493,700 . 

João Pcasôa, 16 de ookmbro de l93B. 
O Escrivão, Pedro 1Jllllse1 de Car

val!lo. 

PARAiBA 
ASEEMBLUA GEUi\L ORnlNiútlA 

De ordem do senhor Prcsiclente 
dE'ste Centro, ficam convocodos to
do"> os socios dfü,te Soclallcio para nma 
reunião de Astiembléia Geral Ordiná .. 
ria n reRIJzar-sc i\s 20 horas l.lo dia 
22 do corrrnt.e 1ni•s em sua sede !-io
cial sita a avenida narfi.o do TrJuufo 
númno 480 - segundo undar, par.a. 
tratar do que N;tabPlcrr o artigo 31. 
letra B e e, dos E:;tatut.os NU vigor. 

Joào Pes~óa, 20 de i:;eletnbro <lc 
1938. 

Jorge Gomes de .f'reltas, 1. u tiecre· 
tárl_o: _ 

canção, a letra deve ter carâ.ter niti
damente regional, evitando-se frases pais modêlos. 

f1~0
P~~;r0asqi: =~;;•:g~,i~ f; .~,~;: Compra-se ouro e concer• 

mts 3~m~r~~- orquestrações devem ,·ir tam-se relogios 
com as seguintes partes: 

I.º - sax. Alto: 2 ° Sax. tenor; 3.0 1 Agrlplno Leite, autorizado pelo 
Sax. alto: 4.0 Sax. Barilono: Banco do Brastl, compra ouro pelo 

1.0 
- Piston: 2.º Plsto.n; l.º Tro1:1- melhor preço. os cODcertos de relo

~~n~Ía~g'.1tra-basso cm do e uma pai te gJos está? ~ cargo do conhecido relo
§ üntco· - A instrumentação acuna Joetro E\!ar1Sto Neves. 

compreende-se sómente para as_ mar- Rua Visconde de Pelotas, 290. Em 
chas frC'vo-canção e Maracatu. As !rente ao Cinema ºPlaza". 
1narcha!i-frêvo de-verão .se apre.sentar 
cwn wnn instrumentação ndaptavel 
a banda <fanfnrrnl. 

§ 1.1) - As mustc:is premiadao podr
ráo ser imprrssA.s, gravactas e propa
gada.s pelo Drpartutncnto ctc &lutts
Uca e Pub!leldade 

~ único: - Não serão drvolvidos os 
originais das mrn;icas enviadas para 
concurso 

§ 5.º - E' obrlgn to ria a remr~:,;a cm 
(5l cinco vias. dntllografadas das le
i rns qur. acompanharem musicas d.r 
M~ratatú on de frCvo-canção, as qua1~ 
de modo nenhum deverão conter fra
ses de calão ou sentido clubio. 

~ 6.0 - O concurso será cnc·Prrado 
no dia 30 de novembro do corrrntc 
ano, no ºstudto·• da P R I-4. Rnd.io 
Tal>aJára, respeitando-se nquPla dota 
no carimbo do correio para 08 candida
tos residentes fóra do capital. 
§ 7.0 - Os cnnclldotos poderão, cnso 
queiram, Ubar de 11:scudonimos. Nesta 
hipólese oB orlgi11als. irão acompanha
dos de uma sobrecatla., dentro da C{ua.1 
está u. rcvrlação do p.scudonimo. 

s a.0 o juli;ament.o cio concun,o 
serâ feito por uma con1tfisâo de pro
fü.slonals, pelo e11ore da Radio, Fede
ração Carnavalesco. Paraibana e um 
representante ae cada jornal. 

§ 9.0 - Não podPrão rntrar em con
curso musicas de ont ros concursos an
Leriores ou já vulgarizo.das. 

§ l0.<1 - Presidirá o julgamento o 
Diretor do Departamento de Estat.ls
tica e PubJicidade. 

§ 11.º - A votação será efetuada 
por escrutinio secreto 

§ 12.0 - As cedulas para a votação 
consh1rão das seguintes palo.vras · 

S0(1;yeJ - Bôa e Otima, que corres
ponclem aos números 4, 8 e 12. 

§ 13.° - Os premias a distribuir são 
os .seguintes: a) Frêvo - 1.0 l0<4ar, 
450$000; Frôvo - 2.º Jogar, 250~0 

l)l - l\taracatú, l.º logar, 450$000; 
Idem - 2 ° legar. 2.>0~00 
cl - Frfvo-rançã.o, i.<1 Jogar, 450$000; 
Idem. 2.' lagar, 250$000. 

~ 14.º - Em caso de empate na elas .. 
sificação proceder-se-A. um segundo 
ehcrutinio QU("'. vcrlficAdo o mesmo re .. 
snltado, o presidente re.solvcrã µelo vo
to de mJnerva; 

§ 15.º - As musicas do concuroo oc
rão dlvutgadR.S peta Jaaz da P R I-t, 
dcoois do cnccrrmnento do concurso, 

§ 16.º - Os concurrentes dcvrrão en .. 
vtar toda sua correspondencla para 
P R I-4. Radio TabaJãra, caixa pos• 
la! - 110 - João Pcssóa. 
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D CA D . O 
JOS~ PINTO DR. ISAAC FAINBAUM 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREffiE 

ADVOGADO 1!1:.an1,teat1 cio Cltnloa Mecllca do Hospital 11, Cento. 
11&rt1, M.e.ioo do Hoopltal Santa Isabel e do In.ollt,:~ 

de Protecçio á InfancJa. 

(l!s..lnterne re1ldente e etmedlco Interno ao B'9plllll 
Poclro ll ao Recife. Pratica nos HO!ipltaea de S, Franc!
de A- • Santa Casa de Mlserlcordla do Rio de Janeiro), 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

Dolnçu do adulto: Coração, aorta, estomago, Intestino, 
fl&'ado, rlllO, sangue e nutrição. Tratamento da neuraothen!a 

sexllill, syphills. 

DOENÇAS D~~cf:\~;~nt~ª~\.~s~OMÃG(), FI. 

Consultas dlle lt ás 18 boru. 

82 Fône, 210 OONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 5&'t 
RESIDENCIA: - AVENIDA PADRE MEIRA, 111 Co111sltorz.: - llua Bario do Triumpbo, 4Z.O - t .• an,ar, 

(Por cima do Banco Central). 
Couultas: - De 15 á!II 18 horas, diariamente. 

Joãe Pessôa -::- Parahyba 

JOS~ MOUSINRO 
Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 

ACCEITA CHAMADOS A QUALQUEJt BOBA 

AIYOIAIO 

IH Monsenhor Walfredo, 487 
D01ENÇA8 DA PELLll li: Vl!Nll:&l!AS - llffBILIII 

IR, EDSON DE ALMEIDA 
TAMBIA' -:- João Peuia 

LABORATORIO DE ANALYSES MEDICAS 

DO DIBPl!NSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. B. P . CHJ:FE DA CLINICA DERMATO•SYPHlLOORA• 

PBICA DO HOSPITAL ~SANTA lBABELn 
Tratamento por proce1so. NJN!tlallzado1 de aau (-,I• 

aha~~en::'':.b ~·!®~:;ee;::~':) eo::'::~u~:ru, - DO -

JOÃO VELôSO FILHO DR, ABEL BELTRAD 

l 
Orlentaçlo moderna na therapeu11ca c1& 8:,J>hlllil • d& 
Lepra - Ph:,lllothera)>la C!ermatolortca - (Ultra 'floleta> 

- In1ra Vennelbo - Croma:,e1'i - Dlathermo eoaJQl&çlo 
para o tratamento dos tumore1 mall(ID .. da pelle 

DIARIAMENTE DAS 1( 112 A'B 17 HORA)) 
o,anUorle: - Da••• •• Cutae, 8H - L aaau 

JO.AO PliBSOA 

ADVOGADO 
E~·lntento do Loboratorto do Hospital Pedro li em Ret ll• 
e aclGaJ analysta das Hosp.itoes Colonla Juliano Moreira 

e Santa Isabel 

BORARJO: - Das 14 ás 18 horu. 

' Residencia: 

RUA AMARO COUTINHO, 312 

João Pessôa 

Rua Barão do Triumpho, n.0 444 .1.0 andar 
JOAO PESSOA P A R A H Y B A 

-
' 

GABINtTE ELECTRO·DENTARIO DEMÉTRIO DE TOL~DO DOEN<,:AS DOS OLHOS 

COSTA aRITTO Da Cirurgiã-Dentista 111. N, 
LIIIALYA IAMA ADVOGADO l:I·AIISJSTENTJ: DOS SERVIÇOS DI! OLHOS DO PKOI', 

SANSOU NO RIO DE lANSl&O 
Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica (CRIME, CfVEL E COMÉRCIO) OC1JLISTA DO HOSPITAL SANTA ISABEL 

Tr•tameu!o medico e operatorlo lilu doenou •• elllN Odontopedic 
Res.: R. Dr. Peregrino, 73 Con1Ultor10: - Rua Duque de cai:taa, 312 (Alto c1& Pbar• 

0-wtl<orte: - Da,u •• Cutao, ltt - t.• aaw m.&Cla Véraa, 1.• and&rJ 
CONSULTAS - DAS 14 A'II 17 HORAB lUIIC!enlca: - Avenida. Juares T&Tora, Ili 

João Pessôa 0011.0lllU. : - Dai 11112 "' 12 e dU li M 17 llOr&I 

-

D IT Â 1 s AOS PROPRIET ARIOS 
FAZENDEIROS 

E ~1~~o~iso~~u;:Jro~~n~~:~~~ P!~~~~~a- A V. 7 DE SETEMBRO 

Joana Cavalcanti Monteiro, . . • • 
tOOSOOO 1muro>; a mesma, 42$500 
.(muro): dr. Leonardo Arcovêrde, .• 
35~000 <mw·o); dr. Isidro Gomes d~ 
Silva, llOSOOO; o mesmo. 25SOOO; Herd~. 
de Orestes Cunha, 60$000 e muro); os 
mesmos, 75SOOO ~muro); Adelaide 
Baía, 90$000; a mesma, 65SOOO (mu
ro); Ascendino Nóbrega, !OOSOOO: Es· 
merino Toscano de Brito, 100$000: o 
mesmo, 3ó$000 lmuro): Guilherme 
Kroncke, ti5SOOO I muro); Francisco 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSôA 

EDJTAL N. 0 16 

De ordem do sr. diretor de Expedi
ente e Fazenda, de conformidade com 
o titulo IV e suas tabélas A e B. ficam 
convidados os proprietarios de terre
JlOS bal~ios da cidade a virem pagar, 
n.té o dia 30 do. corrente, o imposto 
territorial que mcide sobre os referi
dos terrenos. 

Outrosim, tórno público que os ter
renos mencionados. são os não cons
truidos, nas zonas central e urbana e 
m~ros no alinhamento das vias pü
bhcas. confórme relação abaixo. 

Prefeitura ele João Pessóa, em 9 rl.e 
setembro de 1938. - H. Meira Lima 
escriturária. 

1 

1 Continuação) 

RUA JOÃO TAVARES 

Segismundo Guedes P _ Junior 
12S500; o mesmo, 15SOOO; Amáro 

0

Go
mes Letras, 12S500; Segismundo Gue
f;:oor· Junior. 7S500; o mesmo, . 

RUA MARTINS LEITÃO 

Segismundo Guedei; Pereira Junior. 
1$500; o mesmo. 20SOOO; o mesmo, 
15$000, o mesmo. 12~500; o mesmo, 
20~0; o mesmo. 7S500; o me~mo_ , 
17~000; o mesmo. 20$000; o mesmo. 
10$000; o mesmo. 10$000: o mesmo. 
15$000: o mesmo, 40SOOO; o mesmo ~~;~gg '. o mesmo, 1$500; o mesmo, . 

RUA MARCOS BARBOSA 

Segismundo Guedes P Junior, .. 
17S500, o mesmo, 178500. o me!.'mo. 
7~500; o mesmo, 7S500: o mesmo. 
10$000; o mesmo, 30SOOO 

RUA BRANCA DIAS 

Segismundo Guedes P. Junior, 
20~00; o mesmo. lOSOOO: o mesmo, 
7$500: o mesmo, lOSOOO; o mesmo. . . 
lO~OOO; o mesmo, 30$000. 

RUA TIRADENTES 

Segismundo Guedes P Junior, 
12S500; o mesmo, 7S500; o mesmo 
7s500: José Brasiliano Costa, 7~ó00 
$egt.-,mnndo P. Junior. 7S500: o me'-
mo. J0$000; o mesmo. 12sooo 

RUA 28 DE SETEMBRO 

José Vicente Montenegro. 12$500, 

João Gomes Carreiro, 30SOOO; Viúvc1. 
Tomáz do Monte, I2SOOO. 

RUA DAS TRINCHEIRAS 
Dr. Flávio Marója, 48SOOO; o mes

mo, 55SOOO { muro1; dr. Coralio Soa
r~s de Oliveira. 50::i,:OOO; Viúva Fran
c1sc_o Solon Sá. 115~000 1muroJ; Mon
tefiHO do Est~do, 60SOOO I muro): Al
fredo J. Ata1de, 434$500 1muro); dr. 
Ade~ar V1dal. 5SOOO <mural; Herds. 
Odonco Ramalho, 30SOOO (muro): 
Herds. des Caldas Brandão, 27SOOO 
(muro,; Matéus Zacara, 152S500 <mu
rol: o mesmo. 150SOOO; Antonio Men
des, Ri_beiro. 55SOOO nnurol: Herds 
Jose V1ceJ1te Torres. 60SOOO: os mef;
mos. 4CS000; o.s mesmos. 60SOOO tmu
ro): Maria das !'1eves Leal. 20SOOO; 
Augusto de Almeida, 45SOOO <muro); 
Herds. Francisco Rangel Torres, . 
f>OSOOO. os mesmos, 30SOOO (muro). 
Zefenna Carneiro. 64$000; Augusto de 
Almeida, 28SOOO; Maria das Ne,·es 
~:o~à. lOSOOO. Augusto de Almeida, 

Motores para luz e rádios com 
grande redução nos preços, vende a 
CASA LIDER. Rua Duque de Caxias, 
470. Ponto de Cem tiéts. 

Herds. dr. José Rodrigues Carvalho, 
120SOOO; Antonio Rapôso, 33$000 1mu-
roJ; Antonio Soares Oliveira. . . 
250$000; Manuel Fernandes Lima, .. 
30SOOO. 1murol · Eliezer de OliveiJ.'a 
20SOOO 

RUA IRINEU JOFILI 

Filhos Neófito Bonavides, 100$000: 
Antonio Mendes Ribeiro. 40SOOO; 0-
naldo Sá, 47S500 (mural: João L. 
Ribeiro Morais, 60SOOO. 

A V. JOÃO MACHADO 

Herds. Neófito Bonavides, 94SOOO; 
Mons. Pecl.J·o Anisio B. Dantas, .. 
15SOOO e muro); Maria Elizabete Swe
bdein, 22SOOO (muro); Antonio Men
des Ribeiro, 102SOOO (muro): ClotiJ. 

RUA DES JOSE' PEREGRINO ~~) :Ct~~~coaa~à~ ~sci~~eo~aÓI~~:r~~. ~~~~ 
Leonardo Maia Vinagre. 10SOOO ~~~!ºº~a:~:~~~.' :75Hoe;ts·0 /~!~s~~.ri~ 

<n1uro); I?e_bora Minclêlo. 80$000; dr 45$000 1muro); Herds. João Ursulo 
Irineu Jofllt. 30SOOO; o mesmo, 40SOOO Ribeiro, 75SOOO; Justino Emiliano P ai
imuro,, o mesmo 20SOOO <mu10), va, o mesmo, 42~000 (muro); Herds. 

~~~~[:~~~r~: ~uJ~ão72S~oit·o:io me~~; ~~. S~~r;~gào 12,~~~r~) :R~~~to A~:~~~~ 
Pessoa, 50SOOO; Francisco Ribeiro Galdino Guedes 15S000 (muro)· dr 
M~ndonça, 50SOOO; dr. Lauro Vander~ 1 Horacio de Al~eida 150SOOO·' dr. 
lc1. 5~SOOO; Valfrêdo Alves, G4SOOO: Newton Lacerda, 125$000; Bráz' Mar
Severmo A. Lucena. 37S500 tmuro); siglia, 100$000; Antonio Soares Oli
Manuel José da Cunha, 180SOOO; o veira, 15SOOO e muro); Mariana C. Re
mesmo, 27S500; Matéus Zacara, . . . . gis, 30$000; a mesma, 30$000 (muroJ; 
10~$000_; Jaques .Torres, 150$000; Jos~ João Magliano, 10$000 (muro); João 
M1.ne~·vmo AraúJo, 20$000 <muro); O. de Mélo, 45$000; o mesmo, 75SOOO 
Anst1des _Azevédo Cunha, 65$000 fmu- imuro); Julio carreira. 35SOOO: Lau
ro)_: Mana Anunciada dos Santos, . ra Rodrigues. 60S000 <muro): dr 
40$000 e muro): Herds. de Maximilio Raul de Barros Moreira, 72SOOO ... 
Augu~to Carneiro, 47SOOO; Augusto Je o mesmo, 200SOOO (muro); o 
Almeida. 28SOOO: Osvaldo Pessóa. . . mesmo, 30SOOO e muro); João P aulo. 
122$500; o mesmo. 102SOOO; o mesmo. 35$000; o mesmo, 30SOOO cmuro1: Flo-
102$400 rismundo Barreto, 40SOOO; o mesmo. 

RUA DIOGO VELHO 

_.Semian_a Daniel, 25$000; Fernan
aes & C1a .. 30$000; Severino A. Lu
cena. 62SOOO; Luiza Lopes Pereira. . . 
27SOOO; João Ribeiro da Silva Cou
tinho, 34WOO i muro,: Joaquim Gui
marães O. Lima, 2<.SOOO: o mesmo, 
65$000 <muro,: dr. José de Sow:a 
Maciel, 33$000; o mesmo, 20~000; 
Lottrival Gualberto, 52S500 ( muro l ; 
dr. Horacio de Almeida, 100$000; dr 
Bc>lino Souto, 150~000; o mesmo. 
300SOOO; o mesmo, 125$000 ; dr. JoSP 
Faria~. 45SOOO: o mesmo, 45'>000 im,1-
ro1: Ame lia Rabêlo Batista, 35SOOO 
e muro): Filhos Jullo Carreira, 27SOOO 
rmurol; os mesmos, 30~000 !muroi 

25~000 unuro); G. Petruci, 25SOOO; o 
mesmo, 68SOOO: Viúva Cruz Pequeno, 
50SOOO; a mesma, 25SOOO. 

RUA 13 DE MAIO 

João Magliano, 60$000; o mesmo, . 

~~~i~~ó:~r~~rf.'tºsit~~~~~it;a~~ta

~~~~~) ;'mJ:~~~ J~~ih:in2~~~io 
2~:~~ 

J'O): Alfrêcto Ato.ide, lOOSOOO; Frnn
c1sca Moura, aosooo: a mesma, 15$000 
<muro); Hercts. Antonio Santos Coê
lho Néio, 47S500 <muro); Clube elos 
Diârios, lOOSOOO ; Debora Pacote. . . . 
lOSOOO <muro); Joaquim Guima.rãc'; 
O. Lima. 32SOOO: dr José Maciel. . 
50SOOO; Mons. Manuel Almeida, 

37sooo <muro): des. José Novais, 
40$000: João Chaves, 50S000 (muro); 
Francelina Tavora. 35SOOO (muro). 

AV D. PEDRO II 

Augusto Santa Rosa Barbosa, 
18~000; dr. Horacio de Almeida. 
20S000 tmuro) 

RUA MARECHAL ALMEIDA BAR· 
RBTO 

Ovidio Tavares. 28SOOO lmuroJ: 
Francisco José das Neves, 15SOOO (mU· 

-(?~~ ~~~e~~i~~o ~.rit~~!~sgg~cioo~i~~~é 
Severino A. Benevides. 50$000; o mea
mo, 35SOOO; o mesmo, l 75SOOO; J l. 
José Maciel, 175SOOO; Maria Lucena 
25$000 (muro); Ascendino Feitosa, 
22SOOO: Venancio Viana Medeiros, 
60SOOO: Filhos ctr José Regis Caval
canti. SOSOOO; dr. Joaquim Costa. . . 
40$000; Pedro e Luiza Nascimento, .. 
40~000 <muro); dr. Américo Falcão 
12S500; dr José Maciel. 125$500; o 
mesmo, 50~000 

~;~fug t:rr::~
0

ct:º~?1~a. ~~o°d; u~i: 
ro); Regeria Ferreira da Silva. 
35S000 unnro>. 

AV MONS. VALFREDO 

Maximiano A. M. Franca Filho, • • 
808000 unurol; Remigio A vila Lins1 
30~000 < muro) ; dr. Valfredo Guedes 
PereírR, 225$000; Manuel Vitorino 
Paiva, 32$500 (muro); Mons. Val .. 
frédo Leal. 42S500 1muro); Herds. H. 
Pinho Moura, 15$000 <muro); dr. 
Antonio A vila Llns, 50$000; o mesmo, 
50SOOO; Herds. João Brito Lima e 
Moura. 120$000; os mesmos, 75$000; 

PARQUE SOLON DE LUCENA I Honorina Moura. 15..000 <muro); Ma• 
ria Elisa Véro, 85SOOO unuro); Padre 

Herds. João A. Albuquerque, . . . . Nicodemos Neves, 8$000 (muro>: O· 

!;~i~irAl~ajºJ~~~.~~ ~~i~~·; ~:~r ~~0
~r:J~ri~~So~ifºJ1:. Jt~~~~nii~~ 

que Siqueira, 30SOOO; Basileu Gomes. de Menezes, 135SOOO; o mesmo, . . , • 
120S000; Tclemaco Santiago, 60SOOO; 43SOOO 1muro); Leopoldina Regis A· 
dr. José Frutuoso Dantas, 120$000; morim, 28$000 (muro); Adolfo Jose 
Herds. José Sllva Brandão, 20SOOO Almeida, 27S500 e muro); Severino Re· 
<muro); João C. Moreira Soares, gis Amorim. 58$000 <muro); Napoleão 
20$000; Catarina Poter. 140SOOO; Ba- Rodrigues Laureano, 60$000 <muro,: 
sileu Gomes, 45$000 Aprigio de Carvalho, 20$000 e muro): 

RUA ELISEU CESAR 
Avelino Cunha, 85SOOO; Maria de 
Lourdes Carvalho, 20SOOO <muro): 
Debora Mindêlo, 118SOOO: Máximo de 

José Paulino da Silvn. 40SOOO ( mu- Sousa Malheiro, 30SOOO cmuroJ. 
l'Ol. 

RUA SANTO ELIAS 
Herds. Vicente Ferreira Amaral. 

35SOOO e muro>; José A. Mesquita, . 
5SOOO <muro) ; dr. Isidro Gomes da 
Silva, 240SOOO: Edgar Neiva e Hero
nides Cunha, 100SOOO; Herds. Vicen· 
te Ferreira Amar1:11. 25~000 <muro,. 

RUA SÃO JOSE' 
Des. Paulo Hipacio da SUva, . . . . 

100~000; o mesmo, 30$000 <muro): dr. 
Clemenle Rosas, 40SOOO Cmw·o): Ali
ce e Marlêta Neiva Flguetrêdo, sosooo 
lmttro): Ismael E. Cruz Gouvêa, 30SOOO 
1J?lm·o): Roque Fnlcone.15SOOO <muro): 
Filhos Pompêo Cunha Pedrosa 
70sOOO <muro); Maria Amelia e'. Sn. 
va. lúSOOO e muro): Edmundo Forte. 
10SOOO; Luiz F. Machado, 18S500 ( n,u
rol: Luiz :f'igueirêdo. 40$000, 

RUA DUQUE DE CAXIAS 
Ordem 3. 0 S. Francisco, 45$000 1mu. 

l"Ol: Rnul H . Sá, 120SOOO <muro) 

PRAÇA INDEPENDENCIA 

Montepio do Estado, 50$000 (murol: 
dr. Valfrêdo Guedes Pereira, 400SOOO : 
Santa Casa de Mlserioordia, 15.$000 
<muro): José Prazeres coêlho, 30$000 
(muro> : o mesmo, 45$000: Alberto san 
Juan. 50~000 <muro l ; Ursulo Ribeiro 
Coutinho. 38SOOO (muro); Alber!'J 
San Juan, 80$000; Anibal Gouvea 
Moura, 25SOOO (muro> : o mesmo, 
68SOOO: Francisco Gouvêa Moura, • , • 
102$600 unuro) ; Ernesto Jener, .• •• 
90~000; Qtacllío Coutinho, 75SOOO : Co• 
rinta· Rosas Monteiro, 50~000 

AV . JUAREZ TAVORA 

Cqr/!)ta Rosas Monteiro, 110$000 
<muro>; Santa Casa de Misericordin, 
80~000: a mesma 90:iOOO: Gilda e 
C' Graube Pereir3., 67$500 (muro>; 
Maria Moura, 55SOOO (muro); a mes· 
ma, 44SOOO: Antonio Rabelo Junior, 
30sooo (muro); hers . Joaquim . V, 
Tones, 25$000; Matias Vlelru sanlOII, 



. OR f8 BARBOSA 

• &DVOOADO 

all& DII IIS DS G&:SIAII, Ili , 
eotOOO: José Ismael. 40.J,: Clotilde 
GonlM dos Santos, IOSOOOb ,Luiz Be• 
urra, 148000. 

RUA JOÀQ'OJM NA)üco 

AÍQélla Medeiros e Anl.dlr!O p. PI• 
gueinl(IO ~; EsteVIU1l oaJYio, , . 
5f$000 <muro) ; Marlo Lulil d'"' San• 
too, 11IOOO <muro) : Antale Arcela. 
HIIOO; o mesmo, 'l2SSOO <111uro>: Flo
ro Llns de Albuquerque 35COOO , mu-
ro). • 

RUA DO ROOER 

Alfrfdo Atalde, IOSOOO <muro): Ra
fael de Carvlllho, 12$500; Raul H. de 
Si, 18IOOO; o mesmo. 10$000; viúva 
dr .• Gamo e Mélo, 39$000. 

RUA LUZITANf' 

L,ulz da Mata, 10$000. , 

RUA 18 DE NOVE~RO 

Pedro ·Leite, 5$000 1111111'9); hers. 
de Taurino Rodopiano, 7Stl!O; Serartm 
Pal\la, 15$000. 

RUA DA SAUD~ 

Lauritzen, 35SOOO; Antonio E. Men
des 25$000; Jorge Cunha 15'80ú; Ba• 
,Ileu Gome•, 35$000; 1141\nuel Oliveira, 
J:IOIOOO; J. Rap6so Filho, 80IOOO; o 
mesmo, 32$000; dr. José Maciel e Ve
nnnclo Medeiros, 375$000; 011 mesm01, 
4251,'000; Joio Araújo, 200IOOO. 

AV. PEDRO II 

Dr . Joaquim Costa, 30SOOO: dr. José 
Maciel. 175$000; dr. Luiz Gonzaga 
Burltf, 30SOOO (muro> ; o mesmo, . . . . 
50i000: dr. José Maciel e Venanclo 
Medeiros, 15SOOO; João T(MCano .... 
2.'\$000; Mauriclo R<Ment.111, 32$500; o 
mesmo, 45$000; Maria do Carmo Mar
ques, 159000: Raul de Barros Moreira, 
75$000; Maurlclo Rosental & Irmão, 
20tO()O; os mesmos. 20$000: José de 
Barros Moreira, 88$000; Celestln M. 
Mal,iac, 15$000; viúva João da Cruz 
Pequeno, 17$000; dr. Raul de Barros 
Moreira. 20$000; Joio Freire de Sou
sa, 24$000; o mesmo, .asooo: Henrique 
Barbosa Lucena, 17$500; José Was• 
hington Haroldo e Antonio, 609000 
<muro>: J. e Manuel Fernandes, .•.. 
30SOOO. 

RECEBEDORIA DE RENDAS 
EXERCICIO DE 1938 

1t11A nrmo 'JIDIAonn: 
455 - Helena F1111elrkto - Taber

na. 20SOOO 

BARALHO 

Bln. - Manuel de Farlaa Lima -
Taberna, 209000. • 

AV. GUEDES PEREIRA 

383 - João Martins - Bar, 170$000. 
s1n. - o meamo - Caldo de cana, 

21$300. 

PRAQA RIO BRANCO 

s n. - J. Nascimento - Caldo de 
cana, 211300. 

PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS 

5 -, 

1

11, OSORIO IIITN , ... ~. 
- Olrmlllo da Alllstencle PUbllct. e do 

JlolpllÍJ lanta lMbel. 11 U 11 tau, 

Tnlaall!le ...._ • elnqlco ... doo~ â •ntllla, ,.--, Mlllp 
• -· c, ..... ,1aa • areU..-ptu, 

CJOll81ILTORIO: - Rua Ot.m& e Jlello, '12 - t.• Udolr. 
--- JOAO PB880A ---

AV. ABEL DA SILVA 

29 - Ascendlno Nobrega & Cla. 

t ~tlliha~ ~~~crnardlno Araújo -
Eat. a retalho. 63SBOO. 

RUA ANTONIO GOMES 

ALF NDEGA DE JOAO PESSOA 

;, ~::e~r. ~~~ ~!mlss~ â~~~m J? 

S n. -- Manuel Moreira - Caldo de do!~;-.~:". ~fs'r~ª da CoSla - Cal
cana. 21$300. 

randega, .fica intimado, por êste melo, 
o sr. Targlno Teixeira, estabelecido 
i Avenida Beaurepoire Rohan, 114. 
nesta cidade, mas n í não encontra.
elo. a apresentar alegações de defê
sa. no praso de 30 dias uteis, a conl.nr 
desta data. no processo originado Jo 
auto n. (1 75, déste ano. instaura.do 11a 
Alfandega do Recife, contra Pontes 
& Cla Ltda.. csta~lecldos naquela 
cidade, por infrac;ão de dLc;positiv:>s 
do decreto n.º 1.137, de 7 de outubr<l 
de 1936. 

RUA DUQUE DE CAXIAS ~UA DUQUE DE CAXIAS 

as - Bellzlario o. Medeiros - Em-
400 - Apolonlo Candldo da Silva - prest.":01 de dinheiro a premio . 

8
~·~. s~~:t',:êd2;~,;ves & Irmão - 2 ' 125i000· 

Chapéus, mlUd. ek. 275$000. 

RUA 13 DE MAIO . 

216 - J. J. Barbosa - Taberna, 
34$000. 

RUA DES. JOSE' PEREGRINO 

119 - Joio Batista - 1 bilhar, 
2271500. 

RUA SALDANHA DA GAMA 

RUA DO SOL 

449 - Severino Pedro de Andrade 
- Taberna. 20IOOO. 

RUA BARAO DA PASSAGEM 

S n. - José Gomes - Fab. vassou
ras. 851000. 

MEDICOS 

Dr. Alberto Fernandes Cnrtuo. 
127S500. 

Secretaria da Ali de João Pcssk, 
20 de setembro de H>38. 1 

1o :?~udio Porto, escriturári~ da t•· 

Juliêta Amella Flguelrêdo. Pinto, .. 
12$000; Manuel Laurlano Sjlntos •.... 
9,000. , 

Revisão do nrrol:unento do lspo.to ta::. s:i:Jo~n Medelro.s - Est. a re
de Industria e proflsão do exerclclo 

Dr. J. J. Escobar, 127$500. 
Dr. O. JoCili Bezerra. 12'1~00. 
Dr Durval Bustorrr Pinto. 127S500. 0r: Miranda Freire, 127$500. 

EDITAL - CONStLIIO REGIÕ• 
NAL DE ESGENHARIA E ARQUI
TECTURA - IMinistério do Traba
lho, Industria e, Comercio) - 2.ª ..a.e ... 
ciio - Pernambuco. Paraíba, Rio 
Grande do Xorte e Alacôa5. - eo
missão Executiva da raraiba. - lt1ti
mação. - A Comissão Executiva do 
e. R. E. A., neste Estado. u~ndo de 
~uas atribuições. intima os srs. 
responsaveis peJas construções el(ts .. 
tentes á Av. dos Estados, junto ao 
n.0 75í. plaéa do engenheiro Fran
CISCO de Gouveia Moura e á Av. dos 
Coremas. junto ao n.0 62. pla
ca do engenheiro Antonio Vieira a 
apresentar justifkativa. perante a. 
mesma. no prazo de cinco dias, sob 
pena de multa. da situação das ci~
das construções perante as exigencia.'> 
do decreto !l.° 23.569. de l l de dezem
bro de 1933. - João Pes.sóa. 16-9-38. 
- A Comis.;ão. 

PRAÇA ANTONIO Pi:ssoA 
Gregorio Pess6a de Olinlrn, 11$000 

,muro>. 

AV. D . VITAL 

Pedro Severino Pires, 90$000 •mu ... 
rol ; Mit.ra Paraibana, 30$000 (muro) ; 
Josias Gomes, 35$000 <muro>; José 
d~lo, 20$000 <muro): o mesmo •.. 

~411KJO; ~,:ir~: d~::."~~~\Ú~:~ 
do Atalde, ISSOOO: o mesipo. 15$000; 
hers. C'!5ado, 100$000. 

RUA CONSELHEIRO H!fralQUES 

SGlustrlno D. Andrade, 25SOOO <mu
ro>. .. -

LADEIRA O. VIT,4L 

LUia JOllé da Silva, 50SOOO; Henri
que do Naaclmento, 36$900. 

•t .. , 
RUA TAMBIA' 

Slzenando Costa, 36SOÓÔt Osv;ldo ~=· =i «:&:~e'r~~ 12$000; Dloclecia Maul e H, M. Mon-
teiro, 40t000: os mesmos, 17$000; Ma
,. e.ma ·Nobre, 80$000 (muro): a 
me11111a, 40t000: Severino Peneira ... 

de 1938: 

PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 

59 - Guedes & Cavnlcantt - Fa
brica de bebidas. 255$000. 

PRAÇAS. PEDRO GONÇALVES 

31 - Ortclna Mécanlca Oermanla 
- or. de autos, 212ssoo. 

RUA DES. TRINDADE 

18 - Lourlval Freire - Cereais e 
est.. 340$000. 

S)n. - Roque Eduardo dn Costa -
Café e caldo. 1065300. 

43 - Sousa França Irmão - Caldo 
de cana, 215300. 

61 - Costa & Filho - Madeiras, 
l!ú:., 297$500. 

85 - Francisco Martins - Cereais 
em grosso, 212$500. 

161 - B. Morais & Cla. - rab. oleo 
e pasta, 3 :825SOOO. 

s;n. - Vlrghúo Barbosa - or. au
tcs. 106$300. 

LADEIRA S. FRANCISCO 

S'n. - Soulc Vilar & Cla. - Enc. 
aguardente, 425SOOO. 

RUA MACIEL PINHEIRO 

21$000; = Paraibana, 368000; a 269 - Edgard Martins - or. runt-
DIOSIU, (muro) ; a mesma . . . leira. 21~300. 
30$000; dr. José Teixeira Vuconcélos, 292 - Blanor de Freitas - AI. ces-~=; (-:..':'o~ .Guedes da Slwa, · · ta~~ec.::_ 1:=Íão Oomes Correia -

RUA SALDANHA DA ÇIAMA 
Fab. caixas D&pelão. 85$000. 

294 - T. Flruelrêdo - or. oe radio. 

Rezende Brasil, 20SOOO '•muro>: o ~.:__ José Lino da cru, -- e, sa de 
mesmo, 45$000 1muro1. pastc, 85$000. • 

RUA BELO HORIZOl!ITE 

A.lfrfdo Atalde, 15SOOO: o 
15*>00. 

RUA DO SOL 

mesmo, 

• Luiz de Sousa, 10$000; ,t.lvaro Cor
rea, 7'600, 

RUA DOS CARI~lfi 

Manuel C~ho, 7'600. 1 

RUA DP8 BANDEDJ,ANTES 

MaximlaDo A. M. Prancil, Pilho .... 
20t80o; Amerleo Palcone~; dr. 
Jcll6 AYIJa Llm, :IIOIIIJO; , Manuel 
VelOso Bo\'g..,, 28'000: , Honor!· 
na P. Moura, 188000; .,\de lia e 
Cea 11. c. l'Nlftl, ~: vt6va 
Manuel V. Paiva, 21SIOO. 

RUA • DE NOV~Rô 

Bens. B6to de~.~; An· 
t.onlo Gama, :IOIIOO; hera. 11ái1a Jcaé 

~~o~eifuo ~i::i :.V~ 
5*àó; l'lavlano ~~urlano, 
12'&00; Avlllno CUnha ~· . • ·, 

~~ =· 1Zallnio-:;: 
Ili:; IJanrlq-, _,.; Jalé- de Vaz
cancéloo, 2.'IIIIINI: Maria Ellae, 15$000 
Ulluro>; Maria do ~ Palcone, 
3llllao IIINnl>: Anúmlo Ollll!de8, •••• 
.,.: dr. San Juan, 2'191tO: Santa 
Oua de IIINrlmrdla, 'latlOO: a mea... -.. 

AV.'PmROI 

Alberto Lundgren & Ch. Lida. -
Fazendas em grosso, 1 :062$5fAJ. 

RUA BARAO DO TRIUNFO 

264 - Cia. Intern. Capitalização -
Cla. de Sorte(..,, 637$600. 

2'10 - José M. Vieira de Mélo -
Esc. contabilidade, 300SOOO. 

465 - J. A. Nascimento - Esc. com 
•'deposito, 382$500. 

371 - Ernesto Welner - Pensão, 
122$500. 

497 - Iran.v & Rodrigues - or. re
lojoaria, 42$500. 

PRAÇA ARISTIDES LOBO 

15 - L. de Caldas Barros - Bote· 
qulm, 45SOOO. 

RUA AMARO COUTINHO 

36 - Pedro Dantas - Alf. s estabel., 
42$500. 

:no - JOR J. de Mélo .J.. Est. a re• 
talho, 83$800. 

RUA RJACHUELO 

382 - Antonio Queiroz - Taberna, 
:iotOOO. 

AV.B,ROHAN 
S n. - 'PfanclNO Velho de Mendon• 

~,!,2'1~: Murlbb & Cla. - Bote

i!'=' ~demar Aranha - Bar, 
12'1tll00 

21a -Antonio Juvlnlano Kedelroll 
-011.de-.aoeaoo. 

:wr -~ lfuclmento - Alf. 
s eáabelec., 7MIJGO. 

a='~UPUBLICA ~ ..,._ Prança-

lllO - L. l,opu - AI, de Jc,mab, 

T:... l'lradall Caetano Al4, Lima 

-8~ .. ~ - Pab. -Yela91me 
Uf,-J delülo--. 

- 1ldl,. e . de pel'Jlaa, ll'llllllO, 

PADRE ROLIM 

8 - Anlsio P. da Silva - Botequim. 
38$200. 

RUA JUAREZ TAVORA 

352 - Maria Tavares -- Tnbema. 
17SOOO. 

OF.NERAL BENTO [M OAMA 

225 - Antonio Serafim Araújo -
Est. a retalho, 63$800. 

152 - Lino ~~ ,te Menezes -
Est. a realho, 1-'"V 

AV. JOAQUIM TOR~85 

Dr. J. Clementlno Junior. 1271500 

DENTISTAS 

Dr. Al!rrdo Miranda. 108$300. 
Dr. Marinho Falcão. 106$300 

RUA MACIEL PINHEIRO 

46 - S,A Casa Pratt - Ag. maq11i-

n":ae"1..:.· !3
J:~nha Lima - Pensão. 

93$500. 
s·n. - Sousa Noronha - Esc. com 

s'dep. e cosa lmp. sabão, 1 :020SOOO. 

AV. B. ROHAN 

231 - Joselino F. Mola - Est. n re 
420 - Pedro Leitão - uar. blcicle- talho. 170$000. 

tas, 34$000 . 
554 - José Moreir~ - TabO'ra 

17$000. 

AVENIDA ADOLFC, :'IRNE 

411 - Sebastião Vasconc~los - Ca
rage bicicletas, MSOOO. 

834 - Joiio Prelre ~ Fnzendas " 
rct., 85SOOO. 

AV. MANUEi; DEODATO 

990 - José Franplsco da Silva -
Taberna. 17SOOO. 

969 - Manuel Albino Vldal - Ta
berna e louça barro. :WSOOO. 

A V. ALBERTO PE BRITO 

700 - José Raimundo - Est. a re
talho, 63'800. 

RUA SENHOR DOS PASSOS 

220 ·- Ademar Cabral Medeiros -
Botequim, 38$300. 

AV. SÃO VICENTE 

219 - Maria Lucena - Taberna e 
louça barro, 349000. • 

AV. 1.0 DE MAIO 

BARAO DA PASSAGEM 

491 - Manuel Emidio da Costa -,
Est. a retalho, 31$800. 

1 - Fernandes & Cia. - Exp. de 
açucar. 3:400$000. 

BARÃO DE MAMANOUAPE 

423 - Manuel Barbosa Andrade -
Taberna. 17$000. 

AV. B. ROHAN 

107 - Dieticlc & Cla. - Fazendas a 

re~:ja
51

~rancino Ferreira Silva. -
Redes. 85to00. 

PRAÇA ARJSTIOES LOBO 

6 - J. F. No.bre - casa mortuaria, 
212$500. 

RUA GAMA E Mf:LO • 

s n. - Hortenclo & Cla. - TIJ>tas. 
85!i000. 

RUA MACIEL PINHEIRO 

s n. - J "'.llhl111aa - Esc. 
s,dqJOSito. :e~ _oo. 

l'RAÇA AI.VARO MACHADO 

com 

309 - Severino Melquiades - Re-
mend'"' chinelos, 25~. 29 - s. Dias Uma - Aut'"' e per-

598 - Vicente José Gomes - Ta- tences, 850$000. 
berna e louça barro, 34$000. 

2.• Secção da Recebedoria de Ren-
AV. 12 DE OUTUBRO daz em Joio Pemõa. 10 de setembro 

589 - severino Machado Araújo - de 11138' 
Taberna, 17SOOO. Anlo~." , ;>orlo Viana, pela Comissão 

AV. VERA CRUZ 

448 - Pedro Paulo de Andrade -
Fuendaz a ret., 127SIIOO. 

S)n. - Clldlneu Jcaé da Silva -Qa. 
rare blclcletaz, HIOOO. 

W - Efbmo Gama - Caldo de 

~ ~~Olé Tal'llino - 1 bilhar, 
212'IIOO. 

AV. VASCO DA OAMA 

7 Euclldel Cordeiro de Lima -Est. 

ª ;:,~º·= camelo da Sllva -
!'.lt. a retalho, l.'ltlOO. 

AV. CONCORDIA 

8115 - Manuel~ de li-ia 
- Est. ,. retalho, assoo. 

AV. A·B-C 

131 - laluel GomN - Eat. a ma
lho, ll'ISIOO. 

AV. CRUZ DI!: AIIMA8 

Oolet.ora. 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA 
- EDITAL de pr6Ylo avllo eob n.• 
f3 - Pruo 31 tllu - Pela Inspeto• 
ria desta Alfandega, ae faz públlc<> 

~ .. .:':: ::::-1: ~:: 
doa no cazo de aerem arreip tadas 
para consumo, oa seus donos ou con
signat.Arlos deveria despacha-las e re
tira-las no praao de 30 dias, a contar 
d ... ta data, 11Gb pena de nrmo êste 
serem vendidas por sua conta, aos 
*"""- do titulo ,. 0 , capitulo Ji. º· da 
Nna Coneolfdcçlo daa Leia das Al
fandegaz, oem 11ue lhea fique o di· 
relto ele a1epr contra os efeitos dez-

-~ n. 0 1 daz o,lcaa do Por· 
to ele Calledllo 

Eztrt1a - Texaco • n.•, nove.-i-
ta e nave ealxaz, pe .úlo J.113 qlli
loe, 'flndaa pelo vapor "Clral' Waw", 
entrado em 111 de feffftllro de 1t37, 
c:oJllllnadü • flle Texu company. 

400 - ~ - ID.0, IIIÚ caixaA, 
~do 211- QUllae. 'llndaa pelo \oa
par .. Clear w.-", entrado em :.o 
11e feverello de 1Wl, OODllnad'8 a 
The TeXU Clml*Q.'. 

EDITAL dr <'011\'0Carão dP ,Juri - O 
dr. José de Miranda IlentiQUcs, Juiz 
Supl~nt.c em C'Xf'rclcio na :1.ª vnr:i da. 
comarca ela capital do Estado lia Pal
rniba, em virtude da IN, etc. 

doF~~~asafbue~c~~ea:e~1~º :~~o 3~~n~~~ 
ordinaria do corrente ano o jurt de'Sta 
~apitai, procedi. de acõrd.o com a lPi, 
ao sort~io dP 11 cidarlões. jurados, pa
ra com o! 4 _iá. considcrnrlos sorteado..,:; 
n~ tel'mos rio nrt. 39 1 2.11 da l.Ri 187 
de 5 1 938. rormar~m a IIMta do., 21 
que ttm de !.enir na ref Pr~<ln st"s.! o, 

~~1gs \~d~n~
0~~~~dcia 0~u~e:~r~~r~: 

2 - sebastião Viana; 3 - dr. .rosé 
Betamio Ferr,,ira: 4 - Ernesto Sil
veira.: 5 - dr. Genebs.tdo Avelar.:~
Raul Massa: 7 - Renatc Oalvã e 
Sú: 8 - dr. Emanuel de MU:-G. a 
Henriques:- 9 - dr. Arnaldo R1heirQ 
Gomes da Silva: 10 - Eduardo d& A
zevêdo Cunha; 11 - João Antcnlo d:l 
Silva Pessôa; 12 - João Gomes Car
neiro Irmão; 13 - dr. João Santa 
Cruz de Oliveira; 14 - dr. João Ar
lindo Correia; 15 - João Hardman de 
Barros: 16 - Osvltldo Pessõa Caval
cantl de Albuquerque: 17 - dr. Her
mes Ermeto Ah"t"s da Costa. São os 
seguintes os Jurados já sorteados nos 
termos da lei: 1 - Leonel PinLo de 
Abreu: 2 - dr. Pedro Bento Collcr; 
3 - João da Cunha Lima Filho e 4 -
dr. Severino Pessõo. Guimarães. 

A todo~ os quais e n r&da Uf!' de 
persi convido o. compal"ecer á sessao de 
jw·I. tanto no dia 26 do corrente para 

:h':nn~ rg!~~v':'n~.:'àn~ 8d=.n ~ 
trabalhos d:L me•ma sessão, ~ob as 

~~ d:0
1
eio~h:~:::.:· d! ~ qr; 

=are ~~,!i~n<\~i:~~:.'rá o::u; 
pal;sado nesta cidade de Joio PeSjl)n, 
aos 6 de setembro de 1938. Eu, CarlDtr 
Neves da Franca, escrivão áO juri o 
escrevi. <Ass.) José de Miranda ••· 
,i.ues. Conforme com o origlaal. Su-

~v~.!-t~~º:_ Carloz l'lt .. s da 
Franca. 



A UNIÃO-Quru:ta-íelro, 21 de setembro de 19~8 

TRANSFUSÃO 
D O SAN G UE (MARAVILHOSO) 

COM 2 VIDROS AUGMHTl O PESO 3 IILOS 
U111 rorlUloante no 111undo com 8 elemenlol lonl

PHOSPHOROS. CALCIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, 

INFORMAÇÕES 
A UNIAO 

Assinatura 
Por ano 48$000 
Por semestre 24$000 
Número avulso $200 
Número atrazado do ano corrente $400 

Toda •orre.spondêncte. relativa a as
slnnturr ~ anw1clos e publicações pa· 
gos, de., e ser dirigida á Gerencia. 

COTAÇÃO DE GENEROS 
Farinhas: 

Olinda ....... . 
Olinda Especial . . . . . . 
Luz ......... . 
Três Corôas . . . . . . . . 
Recife ........... . 
Gold ........ . .... . 
Brilhante . . . . . . 
Condor ........••.• 
Trigo Americano . . . . . • 

8anha: 

60$000 
62$000 
60$000 
59$000 
58$0~0 
76$000 
58$000 
56$000 
65$000 

66$0M 

OUTROS OENEROS 
Bacalbáo (barrica) 
Karquc (arroba) 
AlToz de Luxo (,saco) 
~rroz comum (saco) 
:\çuca.r <saco) 
Cebõla e caixa) 
Café (saco) 

218$000 
51$000 

108$000 
70~00 
53$000 
55$000 
95$000 

Horarlo das sõpas e trens que fa-
1em o serviço de transportes entre es
ta capital. a capital pernambucana e 
os diversos centros produtores e indus
t.rlais dêste e de outros Estados, 

SOPAS 
Localt<lade: Chegada: Partida: 
Campina Grande - 14 horas - 10 ho-

ras do dia seguinte 
Guuablra - 10 horas - 14 horas 
[tabaiana - 8,30 horas - 15 horas 
Bananeiras - 10 horas - 15 horas 
Rio Tlnto - 15,30 horas - 7 horas do 

dia seguinte 
Recife - 10 horas - 12 horas. 

TRENS 
Banha do Estado . . . . 
Banha do Rio Grande 

do Sul (cab<a) . . .. .. 270SOOC Destino: 
Cabedêlo a Natal - segundas. qu&r

tas e sextas - :Partida ás 8,30 horas e 
chegada ás 20,30 horas. gado ou na Judicatura Federal ou es

tadual dêste ou de outros Estados ou 
ainda. em cargos ela Policia Civil; 

6.0 ) doc\Unentos coruprobator1os de 
capacidade cientifica, intelectual e 
moral. 

São dispensados da apresentação 
dos documentos referidos nos ns. l, 3 
e 4, o::; jui1,es munJcipais e membros 
do Mlnistério Publico déste Estado. 

Secretaria do Tribunal de Apelação 
em João Pessõa, 13 de setembro de 
1938. - Euripedes Tavares, secretário. 

Natal a Cabedêlo - terças, quintas 
e domingos - Partida ás 6 horas e 
chegada ás 16 . .37 horas. 

Cabedêlo a Recife - terças, quintas 
• domingos - Partida ás 14 horas e 
chegada ás 21,30 horas. 

Reclle a Cabedêlo - segundas, 
quartas e sextas - Partida ás 6 bo
t·as e chegada ás 12,20 horas. 

Cabedêlo a Nova Cmz (dia.riamente> 
- Partida ás 15,15 horas e chega ás 
to,45 do dia seguinte. 

Nova Cruz a Cabedêlo (diariamente/ 
Policia MIiitar do Estado - Partid\~~io ~~e~t' ás l0,45. 

Fechamento de mo.las: 

da Paraíba 
A Secretaria da Policia Militar avi

sa. a quem tnt.ercs~ar possa, que. a 
partir desta data, e~tarão encerrados 
os alistamentos. nas fileiras dessa Cor
poração, em obediencia ao que estabe
lece o art. 116.º - Capitulo XIV -
Titulo 1 - do Decreto n.0 823, de 6 de 
julho de 1937. 

Os interr:;.c;ados no ingresso na Po
lícia Militar deverão aguardar o dia 
1.0 de janeiro do ano próximo vindou· 
ro, quando terão locar novos alista
mentos. 

Damos abaixo, o movimento gera, 
do serviço de fechamento das malas 
·Jc corrcspondencJa aérea na Repa.r .. 
tição Central dos Correios e Telegra
fos desta capital. 

Para a Europa, Asla, Afrlca e Oce
anla: !'5 13,30 (Alr France) . 

nommgo: 
. Pa.ra o Sul: (m~os Pernambuco) 

is 9 horas (Alr France) . 
Para a República Argentina, Ul'U

guál, Chlie e ParaguA!: ás 9 horas 
(AJr France>. 

Para Natal, Areia Branca e Forta .. 
leza: ás 9 !>oras (Pana Ir). 

Os aviões procedentes do Sul cbe-
EDITAL - BANCO DO ESTADO gam em Cabedélo nas segundas e sex-

DA PARAfBA - Oitava. chamada de tas.feiras. Vindº5 do Norte nas 
capitnl. - De confon11idacle com a de· :iuint.as e domingos. ' 
liberacão tomada pela Assembléia Ge- Para ª Europa: ás 13,30 (Condor 
ral ordlnartn, realizada em 24 de fc- Lunftansa.) · 

;~~~~~ta~lt~n~Írr~~n;~c~}~~I~ ~! s~~l~ ~:::t~-fs~~: (tnCDOS Pernambuco) 
ciéstc B~nco, n ottava chamada de ás 9 horas (Condor). 
CApltn.1, correspondente ás ações. subs- 1 Para n Republica. Argentina, Uru
crita..s nos termos do artigo 4.º, § 1.º guál. Chile e Bohvia: ás 9 horaJ 
dos Estatutos. 1 (Condor)· 

João Pessôa, 17 de setembro de 1938. 
- Banco do Estado da Paraíba. -
José Luiz de .\sc;is, pre~idente: Aveli- RECEBEDORIA DE RENDAS 
no Cunha df" Ai.e,·ê(lo, 1.0 secretário; DE JOAO PESSOA 
Joá-0 Lui.t Ribeiro de Morais, 2.0 se
cretário. 

DIRETOltlA DO SERVIÇO DE 
CLASSfflCAÇAO DO ALGODAO -
Edit.al - Dr. 01:dr.m elo sr. prcsidrnt.e 
cln banca cxarnmadora do concw·so 
PlH~\ coletores; cl<' amostr,p.s. ficam con
vid;.1dos todos os candidatos inscritos, 
toníonne rel~rc:lo nbaixo, a compare
terrm á::; ll horaR do m;:mhã. do dia 22 
do corrc>ntr <quinta-feira), nn sl>dr 
dc.:;ta Diretoria á rua Gama e Mélo 
n. 0 ~5 - 1.0 anrlar, a fim de que sejam 
in1c1aclas as provas do referido con
curso. 

1 - Anl-01Jo Pcixõt.o Lemos. 2 -
Antonio l<~abricio da Silva, 3 - Anto
lÚo Nobrcgél de Almeida. 4 - Brnt,o 
Rabêlo, 5 - F.<lwarrl M11niz ele Mrcki. 
ro:;, 6 Eras.mo rlP Aquino, 7 - Hei
tor Hardman l\1ontriro dn Franca, 8 
- Imperiano OuhnarãeS de Sowm. 9 
- Jo:.é Leon da Costa. 10 - José Ba-

Pauta d08 principais generos de 
produção e manufatura do Estado 
1uJeltos a direito de export.açio. 

Semana de 19 a 25 de ~etembro de 
1938 

Por litro: 

Aguardente de cana 
Aguardente de mel ou -bqa 
llcool 

Por quilo: 

Alcoclfto Sertão Serldó 
Algodão ma.ta. 
Algodão cm carõc;o 
Algod:io rrbeneflclado -SPrt.Ho 
Algodão rcbrneflcbcto - Mata 
Llnter ou re.s!duo de plõlho 
~rroz descascado 
Açucar refinado d~ t.• 
Açucar re!Lnado de 2.ª 
Açuc:fl.r trlt.urado 
Acucar cl18tal 

t:~:~ ~~ "!~~J~ 3.
0 

Jito 
Açucar de outras eapeclca 
Borracha do ma.np.!)elra 

2~COO 
2~700 
15!00 
1~400 
1$350 

S600 
fl,100 

SR40 
1820 
•no 
1700 
1460 
*420 
$500 
1~ 

• 
Plaza 1 

Domingo! três sessões: DOUGLAS 
FAIRBANKS JR. - em 

Empreza WANDERLEI & C.• Lida. 
CAVALHEIRO oe IMPROVISO I 

UNITED .J 
Hoje ás 7 e meia horas 

llleta•o GolthVJ u rtla~ er 
Apresenta FRANK MORGAN (o co

mediante irresistlvel) - em 

BREVE! 

O Perfeito Cavalheiro 

Metro Golctwyn Mayer apresenta: 

l•'rPdie Bartholome,,. !Ili• 
ca...e,· Booney e ,laekie 

c:0011er - llm 

NO PALCO: 
ÚLTIMO ESPETACULO DE O OIABO É UM POlTRÃO ! 

li 
CR.UCÉT 

(o homem orquestra) 
o mais humano dos lilmes moder

nos ! Um programa extra que 
PA'...CO & FILME - 2$200 e 1 $600 o PL.A.ZA. apresentará breve 

SANTA ROSA, HOJE A'S 7 1/2 HORAS, AM• 
PLIAÇÃO "PHILIPS" -- SESSÃO POPULAR 

O NOMtM rSflNCit 1 PREÇO ÚNICO 800 REIS 

u ~ 
Couros de boi, sêeos espicha• 

dos 
Couros de boi. flõr de a&I 
Couros verdea 
Couros de bode 
Couros de carneiro 
Courinhoe de outru •pec!N 

de. animais 

Por litro: 

Farinha de mandioca 
Feijão mulatinho 
l"elJáo mac ... 
Fava 

Por quilo: 

FICH5 d~ algodão 
Por litro: 

Milho 
Oleo refinado de Nmen&t Cl,t 

algodão 
Oleo cru' de aemenw 4tl &1. 

~odáo 
Oleo de aem,,nte de mamona 
Oleo de semente de oitJcica 

Por quilo: 

Pasta. de semente de alcodio 
Raspas de sóla poUda 
Raspas de sóla envernJ.zada 
Semente de algodão 
S,,mente de mamona 
Semente de oltlcu:a 
Tecidos de algodão 
T11<:ões ou quadru ele rupu 

de sôta 
Vaqulta ou coUffll prepa.radol 
Col\Jmblta e tanlal!ta 
Céra de carnaúba 
Berllo 
Cristal de rochA 

3$500 ~= 91500 
8$500 

4$800 

$300 
$400 
t4GO 
,500 

1h00 

.-0 

1S500 

19000 
1$500 
3$000 

'280 
3f000 
3$700 
$220 
'250 

6$000 
5S800 

2$'000 
~1600 

10$000 
a,1>00 
S200 

4$000 

Os demais produtos 
Pauta errai. 

constam da 

Recebedoria de Rendas de Jollo Pe&
soa, em 17 de .selcmb1 o de 1938 

ESPORTES 
A CASA AZUL acaba de receber 

grande quantidade de camisas para 
futebõl em variada combinação de 
côres. Aceita encomenda. em qual· 
quer côr que não tenha. no momento. 

OPORTUNIDADE úNICA 
No próximo dominro será oferecido 

á distinta familia pessoeruie na Av . 
B. Roban, 164, uma linda exposição 
de artigos para banho de mar. Não 
deixem de verificar os excepcionais 
preços. A CASA AZUL açadece. 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma casa á Avenida Cruz 

das Armas n.0 930, propria para ne· 
godo e morada, com três portas de 
frente. dua~ sala:;, dois guari.os. alpen~ 
dre. oitões llvres, etc. Bonde á porta.. 
Ot.1010 ponto para qualquer ramo de 
negocio a tratar no oitão da Catcd.l'al 
n.0 119 . 

A quem interessar 
Aluga-se á rua Desembargador 

Trindade, um grande armazcm, re· 
cem construido, prestando-se para de
posito, negocio, etc. 

Tratar á A v. Epítacio Pessôa, 861. 

Bungalow á venda 
Vende-se um. novo e isolado. sito 

á rua S. José n.0 219, nesta cidade, 
com ótimos comodos, saneado. com 
instalação elétrica e terreno próprio. 
A tratar no mesmo ou á rua 5 do 
agosto n.0 55, com o sr. Lindolto 
Soares. 

FANTASTICO ! ••• 
O ma.or sortimento de bolsas para 

1 

senhoras, cintos, lenços e tudo que 
signJflque novidade encontra•sc na 

O l\lAIOR sortimento de Fivélas, CASA AZUL, pelos menores preços 
CaboucbÕ<'s lle nove estilos, palas, bi- da praça. 
cos e rendas para roupas internas, -------------
recebeu o ARMAZEIIPI\URANDA. BANHO DE MAR 
bC ºei~c~~:t?.; ::r~~:~:: ~~~~~ é o mrlhor remcdfo para v. s. Corn-
OA. Orbleu de Bazin, Rcvc nosc, pre hoje mc.smo sua roupa de- banho 
Narl'Íso verde, Royal Briar, Coty e na CASA AZUL. O maior HortJmenlo 
muitos oulros. da. ttraça. pelo menor preço. 

• VENDE-SE em perfeito estado de 
conservação um Ford tipo 29. Capó~ 
ta, pintura, pneus. compleLamcnt.c 
novos. A máquina reparada. 

Preço de oca,sião 
A Lrntar á hv. Cruz das Annus, 

785. 

ALUGA.~SE, cm Praia Formosa 1 
ca.-sa de lclha 

Tratar na avenida General Osório. 
113. 

Terrenos em Tambaú 

Bom emprêgo ·de capital 
Vende-se um maquinismo completo 

para fabrkaçú.o de <'atxas de papelão. 
Utn t-csourão a pedal para cortar eha~ 
pa:,; ele :t.1.nco ou flandrr. Uma maqui
na vh-adeira a pedal para fw1lletro t 
wn maquinl-,tno comp1('LO pur·\ fo brl
eaçii:o de e:,,pelhos com moldnrru:; oe 
flandre. 

Trata-se na Rua Dlrclfa n.O 1a9, 

BOA OPORTUNIDADE 

OURO E PRATA 
N. GRIMBERG 

autorizado pelo Banco do Brastl, 
compra ouro e prata, objétos antigos, 
pelo melhor preço. Concertam.se rc ... 
Jogios e Joias com a máxima perfei
ção. 

AV. GUEDES PEREIRA N.0 46 

PRENSA PARA MOSAICO 
Vende-se uma completa 

por modico preço. Avenida 
João Machado n.0 795. 

MOINHO A' VENDA 
o proprietario do conhecido e afre• 

guezado moinho "Combate"' desejando 
retirar·se para o sul do país expõe a 
venda êste conceituado moinho a pre· 
ço de ocasião. 

Av. B. Rohan 359. 

PENSÃO A' VENDA 
Vende-se a bem afreguezada "Pen

são Rcpúbllca" com todos os utensl
lios. a quem interessar. 

Dirlgir·se á mesma ao seu proprie .. 
tárlo. 

A referida pensão acba,e livre de 
qualquer embaraço. 

ATTENÇAO!!I 
Antonio Carioca, no tône I.563 da 

praça Vidal de Negreiros, desta cl• 
d~de. informa para. qualquer serviço, 
luxuosos autos de alupel. O fôoc 
pertence á Bomba EnerKlna. 

CASAS EM TAMBAU' 
Alugam-se, uma bõa casa e du, 9 

menores e vendem•se dois pequen1 1 

chalets, por módico preço, no "0oJ'· 
çalo". A tratar no. 111a. Maciel PI· 
nheiro n.0 303. 

TERRENOS 
Veudem·sc 4 Jotes dr tf>rrenos si• 

tua.dos nas A ,·enldas 25 de J:, ri:.;U't.', 
•·Joriano Peixoto e Coêlbo Lisbôa. A 
tratar na. Rua. Dm1ue de Ca.xJas. S1 · 

LOUÇAS SANITARIAS 
E AZULÊJOS, o maior e 
melhor sortimento, a pre• 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n.0 271, 

ti:,ta do Canno. 11 - Jo.sé Leão Dan
tas <Jc Mélo. 12 - José Matias de QJi. 
,·,·ira. 13 - Mautwl Guimarãe~. 14 -
Manuel Matos, 15 - O:waldo de M(:1o 
t.~ Albuqu~rque. 16 -- Otavio Rodrt. 
gnrs da S1lv;1, 17 - Otavto Novais Mi
randa IR --- Oriosvaldo Travassm.i 
í'rtmpo , 19 -- PPdro Corrda Gotn('l:i, 
20 filJllUld E;.;f'on•J Borg"s, 21 
Hain111ndo Ml\rlnho Prrlre, 22 - Bc .. 
\:f-•Jino Sar1tlago Chlll:w 

=.ha n:1o:1~ 
g:~2 ~1fo'° 

1= Vende-se no bairro de Santo Anto-

~~: !~~~· 1~1~l1~d~ c~~luT~~~b~~Z d~~tr~e~rr~~ 

Vende•8c rnna. merceRria bem tt.fregue
z;ada, fazendo bom nesocio, c-m bom 
ponto do centro dr:'~lll dctadr, como 
Lambétn uluga.-tiC a mc~mu caua. ('On· 
lendo acomodações para 1nmilia, agua 
encanada. e instula(;ao de luz. O motivo 
da venda é o proprtetarto querer re
tirar-se para outro &Ludo. 

ENXERTO 
"Vendem-se otunos e variados Up111l 

de enxêrtos de maugu, abacate, 61l-· 
potl e gmvlola. ViretDri11 cio S('rviço dt• ,]hts::-;tfic11 • 

çlJo do Algodão, 17 <ln hrtr.mhro de 
1938. -- João Hardman de Barros, se .. 
cretur!ú d</ COllCUfaO 

Por cento: 
C&o 

Por qallo: 
Couras de boi. o!CQ!I salg&d06 

frente por ciucOl'ntfl de fuudo, 
60IOOO O~ h1t.erei;sar:lo.."'i podrm procurar ft, .. 

formes de L. Pinto de Abreu, á rua 
3'100 1 Cardoso Vieira o.• IGO. 

Ver e tratar A rua de Tamblé. n.ª 
63 com o aeu proprJet~rjo, 

Avenida Unari" da Silveira, 863· 
<Em frente ás casas dllS viúvas do& 
solclados). 



A UNIÃO -Quurto-lelra, 21 de setc111bru de 193/l 7 

IMPORTANTE ' • A CIA. EXIBIDORA DE FILMES S/A. AVISA AO DISTINTO PúBLICO PARAIBANO QUE D'ORA AVANTE TODOS OS FILMES QUE APRE
SENTAR NESTA CIDADE SERÃO EXIBIDOS EXCLUSIVAMENTE NO "REX", "FELIPtA", "JAGUARIBE" E EM MAIS NENHUM OUTRO 

CINEMA DA CAPITAL ! ! ! 

DEFINITIVAMEtlTE NO PRóXIMO DIA 2 DE OUTUBRO PRIMllRO LANÇAMENTO DA NOVA PRO· 
DUÇAO DA UNITED ARTISTS - NO "REX" !!! 

ABAFANTE! SALVE O IDOLO DA GARGALHADA! 
EDDIE CANTOR-em 

w H O O P E E 
Uma maravilha toda colorida ! ! ! Um deslumbramento de mulheres, musicas, movimer.tos e côr ! ! ! 

CINCO CREATURAS A' ESPERA DA DOMINGO "Matinée Chique e "Soirée" VICTOR MAC LAGLEN 
HORA DA VINGANÇA... PORQUE ? UM 
RAPTO ... E O SUICIDIO DO UNICO QUE 
PODERIA DIZER ALGUMA COISA!... 

--:--
Urna dramatica produção da 

20 TH CENTURY FOX 

R E X 
HOJE - Solréc ás 7,30 - HOJE 

SESSÃO DAS MOÇAS 

(O GRANDE BRUTO> 

NANCY STEELE 
DESAPARECEU 

-COM-

PETfR LORRE - JUNE LANG - ROBERT KENT 

AMANHÃ---NO "REX" 
Uma satira irresistível aos mílional'ios disfarçados 

UM ROMANCE HUMANO E SENTIMENTAL! AS CELEBRES IRMAS DIONNE COM 
EDWARD E, NORTON 

JEAN HERSHO~T-ROCHELLE HUDSON 
- cm-- em-

CINCO GEMEAS DA FORTUNA PÃO DURO 
Uma produção ela 20 TH CENTURY FOX Uma comedia sensacional da PARAMOUNT 

Complemento: - NAMORO SONAMBULO - comedia. 

DOIS NOVOS LANÇAMENTOS DA "UNITED ARTISTS" NO "REX" 
RONALD COLMAN 

PRISIONEIRO DE ZENDA RUA DOS PRAZERES 
ESPETÁCULO MÁXIMO 

FELIPÉIA 
HOJE - Soiréc ás 7,15 - HOJE 

O drama de um advogado acusado pelos 
seus companheiros ! 

RICHARD DIX 

Um magnifico filme musical romance ! 

AMANHA-FELIPÉIA 
BRUCE CABOT - em 

O GRANDE JOGO 
Um filme da - R. K.O.RADIO 

DOMINGO-FELIPÉIA 
Muita ação e heroísmo na vida de um 

jornalista ! 
Fred Mac Murray - Frances Farmer 

HOJE-JAGUARIBE 
MATINt:E POPULAR 

HORAS AMARGAS 
Preço unico - S500 

JAGUARI BE 
HOJE - So;rée ás 7 ,15 - HOJE 

Ul\IA PEQUENA QUE HERDOU UM nuLHÃO ! 

JEAN ARTHUR 
MENSAGEIRO DA 

VINGANÇA 
Um filme <la R. K. O. RADIO REPORTAGEM DE SANGUE GAROTA DE SORTE 

COMPLEiUENTOS 

Este filme é proprio para todas as idades. - Nota da C. C. C. 

·-==z º' 

M ET RO PO L E 
C• CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A"s 7.15 - HOJE 

Mais uma vez oara a alegria dos "fans" aparece 

GENE RAYMON-em 

HURRAH AO AMôR 
COMPLEMENTOS - NAO ESQUEÇAM ' Amanhã um cpt,,.,ódio chf'.llo d~ lutas 

A MÃO INVISIVEL 
BABADO - O rmpolgante <ln1ma 

HERólS SEM PATRIA 
DIA 26 - A encantadora GRETA GARBO ao lado de GENE RAY• 

MON em - MATA llAltl 

---== 

-com-

Charlie Ruggles - Lloyd Nolan 
UM DRAMA DA "PARAMOUNT" 

l CURSO PARTICULAR 
Prof. Joio Vlnarre avl~a •• 

Interessados que mant.Em um car-
10 primário e 1eoundárlo funclo-
nando diariamente do 7 % ill li 
o du 1, is 21 horas. 

AVl!:NIDA GUEDES Pi!:REIRI.. 70 

Paramonlo &dlan&ado. 

AGUARDEM 
o grande sortiment.o e ·as novidades 
que espera receber dos centros de 
produção o ARMAZEM MIRANDA 
dentro de 30 dias. 

ALUGA-SE 
/\ ca~a. n.0 162, á P1·aça da Jnde-

pemlCncia, com acomodações para 
grande ramtlla e belo pomar . 

A tratar com Anlbal de Gouvéla 
Moura. Tclcfónc 1. 008 . - Resldên-
cm n.0 134, na. mesma praça . 

Ul\iA COMEDIA DA "PARM!OUNT" 
COMPLE!nEN'rOs 

Este filme é proprio para todas as idades. - Nota da e. e. e. 

·CINE s. PEDRO 
& OAl'IA DO!! GRANDJ!:8 ROMANCES DA TELA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

UM PROGRAMA EXTRAORDIN/\R!O. Um pu11ha<lo <k homens [a-

mlntos, maltrapilllos e :-.cm l \lrla vnsa ao lio :,;cm destino. 

PROCUREIII ASSIS 'l' IR 

HEl{ólS SEM PÁTRIA 
SEXTA-FEIRA - Primeiro lançamento do '"Mrtro" 11r. te clllcma ! 

RAl\10N NOVAURO e GRLTA Ui\l.UO - t·m 

MATA HARJ 

: 
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VIDA JUDICIÁRIA 
TRIBUNAL DE APELACAO 

r,9 1 ses.são or<linana, em Hi lle sefem-
• bro de 1938 

Prr-~ich:Ui<' - Seu/o Maior 
St·1.,ret.írio - Euripedc .... 'f<ll'<ffl'S. 

}Jroc geral - ue11alo Li,iw 

Comparcccra11, os cles<'mbargador~s . 
Arqllimr-<k·, Souto Maior. Paulo Hipa
c:io e.la Silva, Flodonrdo Limn ela. Sil
veira, Mnuricio de Medeiros Furtado, 
Jc:;ê Flóscolo da Nob.rega. Severino 

', Montenegro, A~ripino Barros e o dr. 
'1.!J>rocurador geml do Est3do, Renato 
Limn 

'1 
1 Lida. foi ~provada. sem re~trição a 
áta d~' sessão anterio1 

Distribuições ; 

gando-se impedido, pnssou OR o.uto:::; 
ao 1.0 revisor des. Pnulo Hipncio. 

Despachos : 

Agravo eh~ petição crJminnl ex-ofi
cie; n.0 <.i4, do JUi.2-0 da .2.n vára, da. co
n1arca de João Pessô:t. Rcl:1tor des. 
Airipino Barros. 

Embnrgos no acordâo nos autos de 
agravo de petição civel (nc1dente no 
trnbalhol n.0 72, dn comarca de Ma
manguape. Relator des. Agripino 
Barros. Embargante a Cia. de Teci
dos Pnttlistn '·Fabrica Rio Tinto". 
Embargada a operaria Emflia Januá
ria da Silva 

O exmo. des. relator mandou os 
ot:tos com vista ao exmo. dr. procu
rr:dor geral do Estado 

Apelação criminal n.0 154, da co
mnrco. ele João Pessôa. Relator des. 
J _ Flóscolo. Apelanle Paulo Antonio 

Ao drsC'mbarg,1dor P,rnlo Hipacio ck Lima. Apelada a Justiça Pública. 
O exmo des. relator mandou os 

A(Jrn,·o de µetic.:ão crimmal ex-ofi
cio n.o 65. da comarca de Alagóa do 
Monteiro. 

Apcla(ão cível n.° 105. da comarca 
de Joio Pessôa. Apelante a Fazenda 
Municip~l Apelado dr. José de Mélo 
Lula. 

nu tos com vista ao apelante e ao dr. 
procurador g·eral. · 

Apelacão civel n.0 103. da comarca 
de João Pessóa. Relator des. S. Mon
tenegro. Apelante Joaquim Mendon
ça. Apelados Daniel Martinho Barbo
sa. Inocencio Rodrigues de Carvalho 
e outros. 

Ao dc~crnbargador Severino Monte- Apelação civel n.0 104, da comarca 
Jll'~ro de Santa Rita. Relator des. Ag1ipitio 

Barros Apelantes Jovencio Gomes 
Aptlac,io criminal n.0 155. da co- Marinho dos Santos. João José de 

111~n:a dt Cnmpi11~1 Grande. Apelante Sousn suas mulheres e outros. Ape
c, dr :?.º promotor púb1ico. Apelado lados Manuel Honorio da Silva e suo. 
João Souto de Assis, conhecido por mulher 
•·.João de Araújo souto". O ex_mo. des. relator mandou os 

AgTa,·o de petição cível n.º 95, da • respectivcs autos com vista ás partes 
·comnrca de Campina Grande. Agra- e ao exmo. dr. procurador geral. 

Pareceres : 

Agripino.Dnrros. Agravnnte a Cin. de 
Tecido.e. Paul1';tas "Fabrico Rio Tinto". 
Aa;ravudo b operá.rio Ildefonso Ferrei
rn. 

Oeu-sP. provimento ao ng1:n.vo, unn
nimtmente. 

Apelação civel n.0 50, da comarca 
de João_ Pessôn. Relator desembarga
dor Agripino Barros. Apelantes Orris. 
Jaime e Lucia Fernandes Barbosa. 
Ap€lados Azevêdo & Cia. e Ferreil·a 
Amorim & Cia. 

Negou-se provimento á apelaçiío, 
unanlmimente. Impedido o exmo. de~ 
sembnrgndor Flodoardo da Silveira. 

Comtssão Judiciária : 

O Tribunal, tomando Conhecimento 
de um oficto do ex.mo. sr. Interven
tor Federal do Estado, designou o dr 
José de Farias. Juiz de Direito da l.º 
Vara da comarca de Campina Gran
de, para presidir a comissão jut'íciã
ria que terá de apurar a responsabili~ 
dade das pessôas envolvidas no assas· 
sinato do agrictµtor Manuel Vicent.e 
de Lima, no termo de Araruna comar
ca de Bananeiras. 

Assinatura de Acordãos : 

DE PERNAMBUCO IDADE DO AMOR 
Escola de OdontololIÍa e 

Farmácia de Caruarú 

Anita Ra.mo~ 

( ltcdato:·a. ck .. O Di:lrio" de Santos e 
ilo "Di.".rio da. ,oile" de S. Paulo). 

C:HlL'\rú - Foi consagrn.rlo. pelo di- NUMA receute ··enquête" tcíta. 
retório da Er.cola de OdonLOlo:Jiü e por uma. das grandes revista, 
Fnrmncin clt Caruaru. o di:.1 11 r!e :i- argentinas para saber em que 
~~~~c~º~~ºr~ :~t~.1~~/f~u~~l·!~' ~~~~t~~ h.lade a mulh~r é mais in1,ercsan1.e -
tempo, i1m11guun· o predio <' as in.~ta- ~~d~!ct~is, 1~~.

1i~:;~~ ~:s~i;~~·:s<Íu~~~~~:~ 

t!çõ~:ci~.g~bi~i~-~et11~0
1ª~<~~~i~~~~?,~ c~rs; dos - fóram unanimes em afirmar 

diretorin pt;omovenun várias ft Lviê~- s~r a mulher de trinta anos. Como 
des que obedecC'rrim ao programa tra- Balzac, ele~ preférem a mulher de 
çado e amplamente divulgadCJ ptrs-::n~lidades formada. Soiza Reilly, 

Iniciando O rlt..:.-:tnvolvimento do pro- o fino e~critor portenho. mostra sua. 
grama. ás 5 1 2 horas a cid,ule desp1. r- preferencia pPl:.s dumas de trinta e 
tau com um::i solvn de 12 tiros, como cinc:o anos. ach::rndo que é ness::i ida
alvorad;1..' de QUl: tias provocam as grandes pai• 

A 's 7 horas, com a prescnca do rf'- xões 
presentante ct~ .to.,aculc.iaclC' ele Recite, No entunto, a idade do sonho. das 
prof. Luiz de Góis, especiahnentc con- ilusões mni::. ternas, do enc:intrunen
vidado. diretores da Escola, familias e to puro pela vida. é o.o~ quinze anos 
autoridades. realizou-se µelo i:~drc: Uma menina de quinze all'(,S - corno 
Hermínio Qu<'iroz. a benção do pre- flór entre-n.berta representa o es
dio e a aposição do Cristo cru'.·ific.a- petá.t:ulo mais formoso da natureza. 

.Pedido de Ferias n.º 31, do termo do cto nas suas sal2.s de aulas. Terminnn- Tudo ao seu redór ainda a faz vibrai·. 
Pilar. Requerente o bacharel Antonio do esta solenidade. o padre Henninio sente dentro de si uma an1>ia louca 
Lonc!res Barrêto, Juiz Municipal do Queiroz prnferiu u~e!ra prelroç~o e- de emoções. um anhelar constante de 
mesmo termo naltecendo a obra e al:nejando-lhe O amôr e de movimento. Seus géstos 
~ Pedido de licença n.º 12, <prorroga- futuro brilhante dr que é digna. ainda não são estilizados, seu sorriso 

çao). <la comarca de João Pessôa. Re- Procedeu-se. após. ao desfile de to- é espontam.•o, suas lagrimas vei·ctadel
qu_erente o bel. Milton Marques de Oli- dos os colégios secundários. Ginásio ras. Eº a idade do primeiro amõr. do/) 
ve1ra Mélo, Juiz Municipal do termo de Caruarú, Colrgio do Sagrado Co- primeiros catelos que atingem as es-

de1Je~~r~~ 13 , da comarca de João ~~{.ã~e~n v:~:i~:.scgt~ses~[i~má~;!;s ~:~~ ;~~:s~1~~~endo a brandura do luar em 
Pessõa. Requerente o bel. Antonio do ponente que Caruarú já assistiu. ao Lembro-me de uma menina de quin
Couto Cartaxo. Juiz Municipal do ter- qual se associaram também o Tiro de I ze anos qne ficav2. hora~ e horas na. 
mo do Ingá. Guerra lo:al e a Assoc·ia<_-ão Oespor- beirada de um rio, ouvindo o seu doce 

Petição de habeas-corpus n.0 48, da tiva Estudant:'ll. murmurio. enquant"'J esperava ver pas-

, anlcs Reinaldo Marcelino de Olivei
ra e sua mulher. Agravada d. Amf>
l ia Pe:-;.,ôa da Coo ta 

c~:nna.rca de Piancó. Impetrante Fran- Após O desfile, iniciaram-se. em sar seu amado, um rapagão de trintn 
cisco Conrado c'e Almeida Neves, em frente do preclio da Escola. as provas anos, ( que provavelmente sonha.va. 
favor dos pacienLes Francisco Leite de de atletismo, sendo distribuídos pre- corn uma mulher BalzaqueanaJ no seu 
Sales, Adelino da Costa Oliveira e mias aos vencedores. Gilberto Valen- barco de pesca. Sua grande felicidade 

Conflito de jurisdição n.o 6, da co- Aristides Fausto de Almeida, pronun- ca, da Escola: Bertino Silva, do Giná- consistia em ver passar o ente amado. 
marca de Bananeiras, suscitante O ciados na comarca de Piancó. sio, e outros em vá.rias classificações. Olhar, olhar representava um precio-
dr. juiz de Direito da mesma comar- Proce~so criminal n.º 2, da comarca Corridas razas a 100 e 2.000 metros, so regalo para seu coração de enn~ 

Ap<'la~ão cível n.º 86, da comarca ca. Suscitad~ '? dr. juiz municipal do de Patos referente ao capitão Ascen- cujos vencedôres fóram: Diamantino morada 

Quot:1,;: 

de Joüo Pessõa. Apelante Venancio / termo de C:uçara. dine Feitosa e aos soldados José FeH- Vilanova e Abelardo Cavalcanti. res- / E' as~im o primeir.:> amõr: tímido, 
Toscano de Brito. Apelado Bn.rtolo- Agravo de petiç~o criminal n.0 61, i~

1
~ª F~~~e~~av~;~r~~aravana '' e An- pect1vamente. pacíênte. manso como as aguas de wn 

m~upel{~~~n~iv~! ~vt~5. do termo de i ~tpit~~;r~~ <L~n~:.e·~·g1~~~~~a~teJ~~1~ Apelação criminal n.º 116. do termo m:dªai~~t:ti~!s t~~d:01~!~~~'.t~~C-~~u~~!; i ~~in~º~~~~o Pe1~ prr;_iz~1:1~~ a~ei-. s:: 
S:ipé, ccmarca de Maman:;:uape. Ape-: ça Pt_1bhca. c:!e Santa Luzia do Sabugf, da comarca do Tiro de Guerra e do Ginásio, sain- procurar ser correspondida. E' toda 
J.rntc_ Gcmüno _Franci~co de Sales. A- i . Ag1:vo de petição criminal ex-ofi- de Patos. Apelantes Inácio Batista de do vencedor o último. misticismo e sonho 
pcbo~s Antonio Bento de Oliveira e I cio n. 62, da comarca de Mamangua- ~!i~1i~~ ~aºctt!â~. Apelado Aristarcho Em seguida, os qu:1.dros de brisket- E é a unica vez que o Amõr ldeali-

::P~;,,;,·n1b1~nr!oºs'· ao aco1·da· o 110s aut.os de P<. Agrri.vo de peticão crim,·nal ex-01,·. Idem., no 123, da comarca de Pom- ból da Escola c'l.e Odontologia e do zado por Platfuo, desce suas azas so-
.l:, " o _ _ bal Apelante J t p Americano Batista do Recife eTI?,pe- bre um cornt::ão feminino. Suas hora~ 

ngrnvo de petição cível n.º 52, da co- c10 n.º 63, da comarca de Alagõ:i lados Jo.'-'é Am!n ui ~ça S ubhca o1pe- nbaram-se em r_enhida disputa. fmfl.- são mansam.ente tecidas cor 1 o no 
marca de Campino. Grande. Emb~r- 1 Grande _ . . Paul~no Filho. ci e ousa e ivio lizando com a vitória. dos visitant~s d~urad_o da ilusão_ O hon:efü amado 
v:~nte E<imeraldino Mac:êdo e Silva. J Apelacao crunmal n.0 147, da co- Agravo de petição civel n O 32 (aci- pelrt contagem de 20 x 15. . nes~e Jovem c_or~çao. possue todos .os 
Embnt-gados S. B. Cabral & C,ia. 1 m:i.rca de João Pessõa. Apelante o dr. dente no trabalho). da comar.ca de O quadro da Esc~la ~stava ergam- ?J::>es do ~rmL'1Jl~ encantado,. seJa 

O exmo. dr. procurador geral do 2.º pr~>niotor público. Apelado Leonel João Pessõa. Agravante Anibal de I za~o d? mod~ segm:1,te. Fontes ije- ele pescado1, medico de a.Idem, ou 
Estadc,apresentou os autos em mésa. 1 Claudmo_ Dua~·tC: G I pois Ze Martmc::) Rego Evaldo Ber gentleman dos grandes centro E' 
por não ser caso de seu parecer A!)elaçao cnmmal~. n.0 151. da co- tei~~ri ~a?\~~~:.· Agravado José Hor- t!no\e Luiz José. , , . - sempre um pedaço de sonho que ;assa 

1 

inai~a de , S~nta Rita. Apelante a Idem n O 73 da co . A confnência do prof. Luiz de Gois pela terra para. enluarar os olhos 
Pa&~agens : . . :!.~!~~~ L~ubhca .• Apelado João de guape, 'Agr. av~nte am~\~~ ~ee ~~~}{:,; -:- Com a presenca de grande nún:iero I mei~os de wna menina. de quinze an08 

A J ima · . _ Paulista 'fFabrica Rio Tinto" A . l1e alunos da Escola de Odontçilog1a e Pode_ s::.r que nessa idade a mulher 
Agr~vo de peticão c1vel n.º 9::?. da t ;"\~vo de petiçao civel (acidente no v;'do O operá.rio Josué B b · gla- da Faculdade de Recife, profe~sôrPs. 

1 
não seJa tã<:> refinada como aos trinta. 

comarc~ de .Jo:"to .Pl·S~óa. Rel:l.tor des. J :·a ª 101 º. ·º 78. da c. omarca de Ma- Agravo de petição civei8~ ~s~i d autoridade. s. e pessóas g!aclas. ? prof anos. mas mcontestavelmente possúe 
J•lcdomclo da 8'lvC'Jr:l. Agrav,u1te!< rr.ianguape. ~gr~vant~ a Ci.a. d.e Te- comarca de João Pessõa A. r .,· a Luiz de Goi~ pronunc:ou bnlhq,nte todo o deslwnbramento das 'aurora.., 
Abdon Cavalcantl de ~lbuqaer.:iue e ~dos, ~.1uhst,l !ª?uca Rio Tn:~to". Epifania Indalicio de Sou· gA a_snt: conf~r~ncrn .sobre Afcccoes de oragens coloridas de róseo das manhãs bn.tlcJa5 
m~tlher Agravado Joo.o Alves de \~'l\a o g ope1ano José Franmsc~. da d. Riql Luiza de So sa. g:ava dE.ntari~. d1c;correndo lo.rgamenLe sô- de sól. 
l\!t-lo. . ~m n. 89, da c':nnarca de Joao assistente judiciário usa, POl seu bre assuntos relativos á profissão do 

Apelaçã<? c1vel n.0 28, da comarca ~es:o~.d Agrava~te N1cola Cosentino. Apelação civel n.º 58 d . ctentista. Encernmdo a conferencia, 0 Se eu fôsse homem. estaria. setia-
de Campma ~ra~1de. Relator de~. 'tda,a o Antomo José dos Santos. 

1 

d.e Patos Apelante· a c(m a C~!Jla~ca eminente professor teceu os m8:ion"-; mente confundirlo entre a esco1ha de 
Plocto?rclo d:1 s.1lvem:i Apelantes Lmz em n.º 91. da comarc_a de Ma- ,:ustríal Comercial e Ag ~PªJ° 1ªA n= :mcômio5 ~ obra que se vem reahznn- uma mulher de trinta anos e uma. 
do Re~o Malheiros e mulher. Apelada ~~ngt;pe .. Agravant~ a C1a. de Te- ln.dos Pedro Meira de Vnco a. él pe do nesta cidade em pról da orlontoln· menina de quinze · 
,1. Cristina Lauritzen. CI ~s ~uilsta ··:a~nca Rio_ Tinto". s~a mulher. asconc OS e gia. Mas os homens nesse assunto devem 

o.cxmó. des. relator passou os res- ~ciava.Go o opeiano Antonio Fran- Idem 110 67 da coma· d Mº Retréta e baile_ Após a confercn- se;.· mais competentes do que eu Por-
p~cl1vos_ autos com s~u_s relatórios ao cisco, cordia 'Ap'e1.anie Luiz Víc~~~ de ise- eia, a banda musical A Nova Euterpe tanto . estão de parabens as mulhe-
1 ° revis~r de~. Maunc10 Furtado._ .º exmo. dr. procumdor geral a~ tos Apelados João Luc· d os ~an- no pateo mterno da Escola. eletuou res decantadas pelo autor do "Lirlo do 

Apelacao c1vel 1acio de desquite, P1 egenLou o::. autos em mesa com os tos· e mulher 10 os an- animada retrêta Valle ·•. 
n.0 80, da comarca de ~ant~ Rita. A- i·c.c::prcttvos pareceres. Idem, n.º 72_ da comarca de Joio Em ,.-eguida, n°um dos amplos sa.lõe:; Como a suave heroína de Balzac, 
pcJan~e _Manuel de Sous~ Lima Ape- Designação de dia : P~ssõa. 1.º Apelante Antonio Xavier da do predio do fut'..lro hospital ·destn. ci elas continuam vitoriósas, atravez o 
a; usta Au~usta de Limn . Silva. 2.º apelante d Amelia Augus'"a dade, realizou-se animada soirér dan- tempo. no coração dos homens 

exmo. des. Flodoardo Ga Stlveíra Pedi~o de férias n.º 32 , do termo de Sales. Apelados Os mesmos ~ sante ao som da •• Jan-band Acade-
R~1sso~1 _os autos ao 3.º revisor des. do Cu1té. Relator des. presidente. Idem n.º 73 ela comarca de Campi- mica" cio Recife. que veiu a esta ci-

:1unc10_ F\1r~~d9. Re~i.uere!ü.c o bel. Antonio Taveira de na Gra'nde. A.pelante Manuel Luiz de dade especialmente p~r::: êsse fim. A5:. 
Ap~l.tçao c~ imm:tl n.º 148, da co- Fa11ns, JUIZ municipal do mesmo ter- Lirn.. Apelado Tertulíno Barros dans:ts se prolongaram até alta ma 

1~)~u-c.1. d<' Arein.. Rc!ator des. J_. Flós- mo. Idem n.º 84 da comarca de JoãÚ Pes- drug·ada, tendo sido ent!'egue pela e-
~'='1~· ApC'i.1.nte Joa?. Bel~rri"!1no da Pl'lit:-áo de habeas-corpus n.º 41 da sóa. Apelant'es Abdo11 cavalcanti ele quipe da Escola uma taça aos rapa-
• J~'J. Apela&"' a _Ju!;t.H;a Publica ~om~rea ele João Pessõa.. Relator 'des. Albuquerque e mulher. Apelados João zes do Am~ricano Batista, como !em 
tos ác~.1~~~· _ des · i e~ator pa~ou os au- 1)residC>nte Impetrante O detento Se- Alves de Mélo e mulher. bro.nça do Jôgo. Também á °:ladrinha 
te;1egroc .sao do exmo des. S. Mon- ter1110 Barbosa de Lima recolhido a Idem, n.º 90, do termo de Soledade, dos estudantes,<: dos outr?s t1me'i, fô-

A rav .. • . . Cadela Pública de capit~l em favõr comarca de Campina Grande. Ape- ram.ofertados diversos mimos 
no ~rab~ll

1
i: P;t~çfo dctvel e acidente de seu companheiro de p;·isão Júlio lantes Antonio Barbosa Maia e Seve- Assll_!I, encerrou-se a festa que m~ior 

Mamd . . : .. nR 
1 

: .. ª ~o.·mo.rca _de Macêdo, réu m. iseraYel.. ' lrino B~rbosa Maia. Apelada d. santi- atraçao ~espertou ~os meios so.ci~os ~ 
Mont ~t,U~l)fi. .e atoi des. Severmo Pclição de reclamação n O 7 

d na Maciel de Ataide. estudantis desta . cidade. e que tevE> 
cid l letri<?· Ag,~ava11te a Cia. ~e Te- marca de João Pessõa Rei ' a co- Idem, n.0 94, do termo de Brejo do também a altn fmalidadc de nproxi-
Jt:. i:va~m.:.hSla . ~~brica Rio Tmto". Se.vcrino Montenegro Recl:::n~es · Cruz, comarca de catolé do Rocha. mar os corpos docente e discente das 
-~dem ~"~ o~e13J;0 José ~anuel. prêso miseravel, Jos{ Marinho re"-o~ 1 Apelantes Justino Dantas de sousSl duas. raculdades de Odontologia e cJc 

mnu ;u:i.p·e Rei t H ~oma~ca de Ma- Hiiclo A Cadeia Pública da capi'tal ~ e mulher. Apelado Francisco de Maria Med1cma do Estado. concorrendo 
gr~. º A:,.ra ··an ª or e_:;· · Mont~ne- Agravo de petição civel <acidente Torres Brandão. portanto. para o maior estreitamf'nt_o 
r~ulistÀ .. \,,!lbe· .ª R~1.ªT· de .. T1.•c1dos n0 trabalho) n.º 84, da c..omarca de Desistel],cia nos autos de Emba. rgos. dos laços de nmizade que devem umr 
vado 

O 
:· .'.1ca, . 1~ mto ·. Agra- Mamnnguape. Relator des . . ao acordao na apelação civel no 33 as classes. estudantinas. 

0 
<'x,

1
~gC'iauo SeH•imo Martins. 8arr~s. Agravante a Cia de A{!~~mo da coma1:ca de João Pessôa. Desis- . I~press~s colhi_das-:- Colhf'mos, no 

H'Sj)(CtivoS a~r~· relator, passou os PaulBta '"Fabrica Rio Tinto'' Ag~~s tente Seg15mundo Guedrs Pereira Ju- llv10_ de 1mpressoes dessa E!iCOia, a 
.io cxmo des ! ~?m seus .relatórios ,·.:..do o operaria Ildefonso Fer~·eira • - nior .. Desistido Godofrêdo de Miranda mantfes_t~çio de entusiasmo de quan-

Apf'la"-fto cr.imi~~t'~~ ~~~ros. Ap~lacão civel n.º 50. da coma;ca Hennques. to~. a v1s1t;ar~m· 
rnarc:1 de Jcão Pessôa R l 't da d co- de J~~o Pessôa. Relator desembargador Fôram assinados os respectivos acor- d Como md_ice do pro.g1:esso d_n d·ia-
S Montenegro. Apela1~te e a o~ es~ Agnpmo ~arros. Apelantes Orris, Jai- dãos. te f deem? _smal_ da_ atividade mtelcc-
p1omotor público. Apel do ~lt2· me e Lucia Fernandes Barbosa. Aoe- JJ o1es~ol catuaiuense._a Escola.de 
Pinh!'iro ª 0 on l~do.s A?f'Vêdo & Cia. e Ferreira Amo- EM SESSAO DE ONTEM o TRIBU- Ol~to ogia e Farmacta e _uma a!ll'-

0 exmo. des rel t nm & Ci_a. NAL DE APELAÇÃO JULGOU OS maç1w. Que Deus lhe propicíe futuro 
tos á ·revi-;ão ctO exr:n~r ~:!sº':t o~ ~u- Foi des1~nadn. a presente sessão p\ra SEGUINTES FEITOS brilhante·· Irinéu Malagueta e Ger-
:c~n-o..<; · · gupmo os respectivos julgamentos. 

Agravo de Petição cível i acidente Julg·amentos : 
nc trabalho) n.º 82, da comarca de 
I~:11!la1~g:uape .. Agravante a Cia. de 
1 c.~1dos PaullsLa "Fabrica Rio Tint~ AgTa,•ado o operario Pedro Pau-

O f'Xmo. des. S. Montenegro pas-
~~!!o ºB~~~-~~s ao 2 ° revisor des. AgrJ-

Agra.vo de peticão civel n. 0 90, da 
comarca de Campma Grande Rela-
101 de_s. Agripil_10 Barros. Agravante 

J:~;U~Ul~\~-nraerg{~~nfe& B~r;~s. Agra-
O cxmo. eles. relator passou os au

tr,s com o relatôrio ao l.º revisor des, 
Pa11lo Hinacio. 

Apí'}ação criminal n. 0 132, da co
rnarca de BananPirAs. Relator des. 
Agripino Barros. Apelante ~ Jush"a 
Púhlica. Apelado Luiz da S!lva. vul
go ·• Lui~ dl'.' Salvin:1. ., 

O P>.mc dc·s. relntor passou os au
to :10 1° re\isor dt•~. Paulo Hipacio. 

A1wlarflo civ,.l n.Q 61, da remarca 
rir' Jfl~n Prc- óa. Ap,..l;1ntes Irncí. Ira-
1, 1113, TC'rd l\fororó e outros. Apda
(\(' ctr ,Jn. { ,1ou<:.inh() t outros 

0 l'Xmc. de Agripmo Barros. jul-

Pedi_do de Férias n.0 32. do termo 
d_o Cmté. Relator desembar~n.dor pre
s1den_te. Reauerente o bel. Antonic 
Taveira de Farias, Juiz Municipal do 
mesmo termo 

Conc~deram as ferias unanimimente. 
PP.ttcao de habens-corpus n.0 41 da 

comarci:i de João Pessôa. Relator' de
,;:embarg-ador presidente. Impetrante o 
~er.c-~to Severino Barbosa de Lima. re
co!h1do á cadria publica da capital, 
~~n favo1: de seu_ companheiro de pri
~~º· paciente m1seravel, Julio Macê-

ni~!!;,°t~f: ª ordem impetrada una-

Peticãc de reclamacão n ° 7 da 
comarca de João Pessõa. Relato~ de~ 
sembargador Severino Monte-ne1?ro 
P.ecl_amant'! o orêso miseravel José 
Mannho .. recolhido á cadeia publica 
d~sta capital . 

Não ~e tomou conhecimento da re
cln,iui<'ao, unnnim\mente. 

A1irovo de petição civel (acidente no 
lrnbnlho) n.0 84. da comarca de Ma
mangunpc Relator de~emb:trgador 

Agravo de petição criminal de Areia 
Relator desembargador Mauricio Fur
tado. 

ag~:~:~:n~e J:J:iiç~iir~~~~a~e Lima; 
Deram provimento ao reccrso, unn

nimimente. 
Agravo de petição criminal ·•ex-ofi

cio". ele Mamanguape. Relator descm
gador ,José Floscolo. 

Ne~aram provimento ao recurso para 
confirmar a decisão agravada, una
nimimente. 

Apelação criminal, de Bananeira,. 
Relator desembargador Agripino Bar
ro~. Apelante a Justiça Publica. Ape. 
lac:o Luiz da Silva. vulgo "Lui1. de 
Salvina''. 

Deram provimento á apelação ria 
Justica Publica. para condenar o réu 
no gráu médio do artigo 294 ~ 2.0 , com
binado com o artigo 13 da consolid:l. 
cão das leis penais. 

Apelação criminal. de Areia. Rela
tor desembargador José Floscolo. Ape
lante João Belarmino da Silva. Ape
laria. a. Ju~tica Pnblicn 

DPram provhnento á apelação, una
nimime11t('. 

Agravo de petição civel ,acidente no 

trabalhai de Mam:1nguape. R<"lP.tor 
desembar~ador José FlosG,.olo. /\gra
vante a Cia cie.Tecidos Paulista '·F~
b_rica Rio Tinto". Agravado o operá 
no Pedro Paulo 

. D~ram provimento ao agravo. UIH\
mm1mente. 

Agravo de petição civel. <acidt>-nt"' 
no trabalho> de Mamanguape. Rela
tor desembargador Paulo Hioacio 
Agravante a Cia. de Tecidos Paulis~ 
ta ".F~brica Rio Tinto. Agravado o 
operano Leopoldina Carneiro. 

. Deram provimento ao agravo, una
nmumente. 

Apelação civel. de João Pessõa. Re
lator desembargador Flodoardo dn Sil· 
vetra. Apelante<; Enedino e Everard 1 
Gonçalves. Apelado Emitia Gonçah.-f'~ 

Ne~ar_am provimento á apelacüC' 
unan1m1mente. 

Pedido de hcença, de João Pr--;~ó? 
ReJator desembargador Pre~ident<' d'l 
Tnbunal. Reqth.•rente o bel. Clim{'q,, 
Rodrt1rnes rio Nascimento, Juiz Mu
nicipnl de Caiçára. 

Concederam 45 dias de lie:en, .. ,, rli> 
ac'?rdo com o lauc'.o de inspf"c:io de 
Raude, unanimim<'nte. Imp<'ctido o 
exmo des<•mbargador Paulo Hipâcio 

cino de Pontes, médico da Capital Fe
deral e secretário da Viação de Per
nambuco. respecti\'amente 

•• A ~em~nte é bõa; os jardineiros, 
.::olicitos; a selim bondosa. Já ela ger
minou. nes.ceu, floriu. perfumando o 
ar. Não tarda que os frutos apontem, 
opimos, dignificando a terra e os ho
mens de Co.ruarú.. Valdemar de Oli
\'eira, professor em vãrio~ colégios dn 
capital e livre docente da Faculdade 
ele Medicina 

"A obra que se inicia presentemente 
em Caruarú. construindo a Escola de • 
bdont.ologia e Farmacia é uma signi
ficação do vaiôr dos homens mentais 
da terra que a co11têm. Sinto-me feliz 
em d;.u· minhas impressões nêste mo
mento. porque a realização de· vulto 
que observo dignifica. Pernambuco e 
exalça a nossa intelectualidade.•· Luiz 
de Góis, catedrático de Anatomia Hu
mana da Faculdade de Recife. 

"E' um grande empreendimento n. 
1eali:r.açúo da E.scola de Odontolor~a e 
Farmácia de Caru~.rú. Como índice 
cie intelectualidade, honra me~mo o 
Estado de Pernambuco. São meus vo
tos que éla atinja a seu desejado de
sider2.tum ·· Adnma~tor Lemos. cate
drático de Hi:-;tologia da Faculdade de 
Recife. 

.. Visitando a Escola de Odontolog1n. 
e F;,.rmacia de Caruarú. surpreendJ .. 
me o esforço reali.zado em tão pcuco 
tempo pelos colégas que constituem .ª 
sua Congrega,ão, no sentido de efeti
var uma tGo grande realização.·· Bar
ros Lima. proi". da Faculdade de Me-
dicina do Recüe. . 

Estas impressõec:: fôram subscritas 
µ_elo dl". Jcão Marques de Sá, secretá
n0 da mesma f'aculdade. 

"Colhi a melhor das imoressões ela. 
Escola ~e Odontologja e Farmácia dt' 
Car~taru. Elri exprime a capacidnde 
realizadora dos seus idealizndores e 
constitúe um grande exemplo de in
terc>s:::e soc.inl. ., Nelson Chaves, docen
te livrp da FarHlctaclC' ele Medicina do 
Recife." 

··Tive. visitando a Escola de Odon .. 
tolor,-ia de Cnrmtrú, a melhor impres
sã~. Quero _drixar consignado. aqu_i _a 
mm_~1a adm1rndi.o prla patriót1cn 1m
ciat1va daQU('IC',.<; que, enfrentando to
elas ~s düiculdades, tran~formo..rnm 
~'1: .uma. b(•la rr::ilidacle aquilo qnr dtt 
1111cio 101 um grande sonho. EurlcQ 
Fonte", mt"rlico." 
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