
DIRl:(7l'()R: 

l~MUl:L OUA&'fl 

ANNO :l'..LI 

A União 
ORGAM OFFICIAI.; DO ESTADO 

JOAO PESSOA Sabbado. 9 de abri! •k !93i 

PIIJUl?!Ta: 

•L&UQll'{Q KOll&• 

NUl\JERO 'H 

A _EVISAO LEGISLATIVA três mappas demonstrando o movi
mento de doentês alli verifica.do, du-

Victoriosa a Hnolu(:ão. o 11:0· I ü rotina. na disciplina de val'ios rant,e os mêses de Ja.nelro, fevereiro 

IMPRESSOES DO PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL SOe 
BRE A PE!lSONALIDADE DO MINISTRO JOst 

e março AMERICO DE ALMEIDA - 1-,erno ,oltou-sc logo para o pro· institutos. 
blema da revb~o das leis chi~. Já hou, ~ quem dissesse que 
con1mcrciaes e penaes ela Hcpu- ft>i elnhorado uara uroteger a Tambem o preleito de s. José de 
blica, designando. para esse im- ag·iotagem 011 a- olyga{·chia finan- Pirnnhas remett.u a s. exc. um re- ' CADA DIA QUE SE PASSA Só ENCONTRO MOTIVOS 
menso e delicado trabalho. rn- c<•ira. lia excessiva severidade latorio dando conta de sua gestão PARA VER O MlNISTRO JOSt AMERICO AINDA MAIS 
rias comm1ssoe~ constituidas llC:-ise .iuiio. nrn~ o facto é que naquelle mW1icipio, no segundo se-
dentre ~.a; mais acatadas autori- certos ri!!'ores do Codigo Civil mestre do exercicio de 1931. SUBIR NA MINHA CONSIDERAÇÃO, NA MINHA ESTIMA 
dades -,m assum•1tos de direito. são i,·compativeis com o mo- CIVICA E MORAL", DIZ O CHEFE DO GOVERNO 

Entraram essas commissões a me,,to so<'ial brasileiro. (D.spediu-se, hont,em, do sr. Inter- MINEIRO 
trabalhar. tendo o cuidado de A Ql!estão cio dhorcio é tahez l'entor Federal o sr Nominando Dl-
agrnpar os seus metnbro,; em a mais inl))ortante a ser tratada, niz, prefeito de Princêsa, por ter de RIO, 8 - (;\'acional) - O num meio c..ilmo pelo concu•. 
sub-commissões que. por sua "º canitulo dos direitos da Fa- regressar hoje para a séde de oou mu- jornalista Assis Chateaul,riand so tias rors..is polilicas e reYolt,
n•z, se foram encanegando de milia. nicipio. cnYiou uma corrcspondencia de cionarias que promo,eram o 
determinadas especialidades. Ve~ (hwl o criterio i:ue de,erá 
por o>1tra a imµre:s,a cth·ulgaYa Yencer 110 debate rle tão impor- ASSUMIU O CARGO I Bcllo Horizonte, na qual trnns- 1110,imento de outubro. E' w 

O 
resultado da-; reuniões e o 1rn- lante assumpto? l\lanter O ins- DE CHEFE DE PO- mitle as impressões do presitlrn- imperali,o <lesse nobre impul 

blico se informam. com prazer, titulo do desquite, tal como Yi· LICIA DO DISTRICTO te Olcgario Maciel, sobre o ,l!i- so patriolico de amôr ao Bra-
de aue de,.,tro em breve a es- gora, ou, nas mesmas hypothe- nislro .José Americo. si!. que <.levemos a conducla dú 
tructura das nossas leis se amol- ses ore,istas nela. lei civil, per- FEDERAL O CORO· Siío as seguintes as pala...-,,, ministro da Yiacão Cada tli,l 
daria ao espirito das necessida· mitt_ir ~

1
1issolução do vinculo NEL JOÃO ALBERTO do chefe cio go,.-erno mineiro: que passa só en~ontro moti\' 

des e aspirações que agitam ª col'in __ ,ugta · d ri' . Seus auxiliares de admi· "Tenho em alta conta o mi.is, para Ycr o mini:,tro Josc Ame 
sociedade brasileira. como n- o eneno o 1re1to com-
flexo das idéas qne rcnoYam o mcrcial. ha <1uc incorporar as I nistração tro José .\merico. Todos nós rico ainda mais subir na minha 
mundo conl<'mponineo. leis modificatin,s rio velho co- RIO. g _ (Nacional _ o co- mineiros acompanhamos com admiração, na minha estin1a 

Por mais oue i,e yrde"da es· digo de I g;,;o, á di~cipl~na juridi- ror.el João Alberto tomou posse sympalhia o desvelo e o patrio- ci,ica e moral'. 
fabilizar "· normas <'la nossa. ca ele numerosas relaçoes, desta· hoje no car1to de chefe de Poli- tismo que elle está tlando a es· Precedendo e'"" pala\Tas o 
existencia social " nolilica numa cando-se num grupo mais ou · d l , sa no,a missão a que se dew- sr .\ssis Chateauhriand tev~ 
ideologia de abstracções ino- menos aut?n<?m~ a con_stituição crn, parece:1 o aue eYara para 
cuas, a propria sociedade, como do nosso d1re1to mdustnal emer· delegados au:dliares os tenentes ton, de apasiguamenlo dos es· grandes elogios para com o mi-
um laboratorio ele reacções con, gente. Dulcidio do Esphito Santo Car- pi ritos. " fim de realizar a re- nistro José Americo, dizenJo 
tinuas está mostrando a urgen· Não seria fôra de proposito doso e Trifino Correia, este uma inlegraçáo do pais nos seus que o nome do titular da , rn 
eia d; no,os methodos de clí, que os In~ti(uto~ da Ordem dos das ,.1·cti'mas de Cambuc,· ( • pro11rios destinos. mediante .1 e.ão e o <1ue tem maior pro1'ec-

recç
ão. Advogados. as Escolas de Direi- ' ,. ·"' 

.\ e,ohu:õo ilns l!!is não é se- to e, em geral, technicos de so- União). tarefa eleitoral que se processa cão no sul do pais. , A Cr.ir"o). 

não ••m espelho de~se processo ciologia ~ direito. fizessem op- ARCO DE TRIUMPHO SOLICITOU DEMISSÃO município. no mes de mart;o findo, 
de modificações ininterruptas. port~nas suggestões ~obre es-

Oentro ele toda communidi,de sas importantes matenas. "JOAO PESSÔA" O INTERVENTOR DE destinada á Instrucçâo Publica. 
humana essas modificações, porJ As idéa, que a respei!? fos- CO. 'TRIBCJIÇôES RECEBIDAS SANTA CATHARINA A Mesa de Rendas de Mamangua.. 
mais lentas ou apressadas que sem Je, acl~s - ao <;onh_ec1ment.o A' Thesouraria do Centro Ci- RIO, 8 - (Nacional) - O in- pe recebeu tambem a importancia de 
sejam, conforme o me"Or ou rias co~1!'11~socs Ieg1slahvas mui- ,ico "João Pessôa" fôram reco- terventor federal em Santa Ca- 3·620$502, contribuição de 15':'o sobre 
maior ,r:rá,e tl 0 '! aptidões dos in- to auxiliariam .:i tarefa de seus Jhidus as seguintes contribui- a renda da ll · · · 
dividuos, se operam incessante· meml!ros e tenam ~ Yantagem ções de mensalistas: tharina, ge"eral Ptolomeu de que e municipio para ª 
mente. d~ ~vitai· q~e ~s proJectos de re- Dr. Arlindo Camboim 20~000 Assis Brasil, solicitou, irrevoga- Instrucção Publica, durante os mêses 

Do "modos" de J>roducção ou "!sao cor.sht_m_:;sem º?ra exclu- Conego major Malhias velmente. sua demissão daquella de feyerei.ro e março, conforme tele. 
<lo desenvolyimento dos metho· ~,va de gabrn.ete, _assignalando- FrPire lOSOOO cargo. ( Pniiio). gramma r·cebido pelo rr. Interventor 
do~ economi<-os ~urge ;1 influcn· ~~ •. au cont1·a.no. d_,sso. com,~ !e- !), Lília e Ilr,,lriz Gul'· Fc'derul do respeet.ro prefeito. 
eia modificadora ria,; outra,; re- goti'.11 ª <·onlnl>u,çao do e~pirito j d"s !i~OOO A lei snhre a taxa judiciaria 
h!cÕes d.t , id,1. Parallelament" nacwn;d. 1 C. i\Ienezes & Filho JU~UOU o sr. Intcnentor Federal nest• 
a ~sse phenonwno, alteram-seº"' -· .... ·~,.s.,-.,a..i«s·:e:·~·~''9;'.. A11lonio Pedro de .Mel Estado empenhado, como se aeha. 
outros modos de manifestação ' SERAO POSTOS A' YEN- ! lo, Princeza ,lU. UUU para que seja rigorcsamente cumpri-
da consciencia commum, no t I do o dispo.sitivo da lei sobre a caxa 
!erreno do direito, da moral, da i DA HOJE OS PRIMEI- i Total 75-,000 judiciaria, já tomou, nesse sentido, 
reli!!'ião <! rla arte. i ROS EXEMPLARES DO i Õ as neet>ssarlas providencias. 

:\'ão é somente cada . seculo.,. '' • .\L.\f \ ,ACH DO ESTA- • ELEIÇ ES NA ACADE· Assim e que o governo fará dis-
1•omo diria o melancohco ro- ! DO Oi\ PARAHYBA" ! MIA BRASILEIRA tribuir. g,·atuitammte, o livTO com-
niancista do Brai: ('ubas, que I t DE LETTRAS potente. por t-Odos o.s escrivães dcs 
nos traL " sua porção de gloria i 11 o.ie, ~ tarde. se>·ão entre- i Juízos do F tado 
ou de miseriH mas cad_a gera· i gues á venda. ,is principaes i Não havendo candidato ------------
cão ou mesmo cada mmuto da • 1hrarias e "º ponto de jor- • victorioso, foram abertas A contribuição dos munici· 
~:,.islencia collecliva. ! naes da rua Duque de Ca- ! novas inscripções pios para 8 lnsfrucr.a-0 

Comprehendendo a imporlan· 1 t :r 
eia do mome,·to historico _,la~ i xias. 08 primeiros exempla- i RIO, 8 - (Nacional) - Ef- Publica 
lei~. como um dos factores Jun· i res do ".!dmw,ach do E,;ta- i fectuou-se como estava marca· o sr. Funando Pessoa, prefeito 
damentae,; do progresso hum,•· • do da l'arah, ba". para 1932, • da, a eleição para a vaga na 
no, o go,erno revolucíonario de- ! ~a(1idos da~ officinas da Im- ! Academia Brasileira de Letras. municipal de Itabayanna. offlciou ªº 
cicliu affekoar a nossa legisla- t prensa Official. 1 Nos quatro escrutinios realiza- sr. Interventor Federal, communican-
ção á actualidade social ?º 

1
Bra· i ,\ referida publicação, i dos nenhum candidato obte,·c do ter recolhido á Mesa de Rendas 

sil. Esse 1>ensamento foi. c ara- i i ~aioria absoluta de votos e, por daquelle município a importancia de 
mente demonstrado na mcum- • conforme temos noticiado, • isso, foram abertas. novamente,! 2:847 425, que co1Tesponde á percen
bencia distribuida ás commis- ! traz interessante dados so- ! as inscripções. (A União). tagem de 15% sobre a renda daquelle 

PATJUOTlC.\ DECISÃO DO 
CO;';SELHO SUPERIOR DE 

DEFESA AGRICOLA 

RIO, 8 - Reuniu-se o 
Conselho t-uperior de Defe· 
sa Airricola para tratar no- ! 

vamente do caso do algodão · 
I adquirido em Lherpool pela 

firma l\Iatarazzo, resolven
do, pela maioria de votos, 
negar provimento ao recur
so e não permittindo o des
embaraço da partida dos i 

2.160 fardos de algodão nor
déstino comprado na ln· 

g.laterra com o intuito do 

I forçar a baixa do preço. ! 
~ . 1 

~ões de iuristas para e reforma t bre a vida eco,,omica e ad- t 
do nosso direi!o substantivo. i ministratin> dest~ unidade i 

Não sabemos em que ponto t da Federação, sendo illus· i 
se acha essa grande tarefa, sem •• •• 
dudda a de maiores responsa- • lrado com numerosos aspec- , 

A COLONIZAÇÃO JAPONtsA NA AMAZONIA Numeroso grupo armado 
Desenvolvem-se promissoramente os trabalhos atacou a séde da Empresa 

bilidades da Rernlu,·ão, pois do t tos de melhoramentos pu- t 
seu resultado depen-dem os ru- i blicos, quer da capital, quer f 
mos es!)irituaes da so~iedadf' i do interior. t 
brasileira, no ponto de yista. da i o preço de cada exemplar i 
politica criminal, da orgamza· • do , ,\lmanach" é de sete • 
ção da familia, e de muitos ins· ! ! 
titutos de o,·dem economica. t mil réis, se"ldo a sua acqui- t 

Nada sabemos a respeito .. ela j si cão neces~aria a todos os i 
orientação que teria pres1d1do j q ~e se interessam pelos nos- i 
ás icléas dos reformadores. Se- • sos progresHos em todos os • 
ria interessante conhecei-a, poi;; ! ramos de actividade publica. ! 
ha muitos pontos de vista cu· ~ t 
riosos, que, sendo uma conqui•· f Também na portaria des- i 
ta banal na ~·ida jurídica das ?U· i ta folha poderá ser procura· j 
tras nações, merecem acolhida • do o "Almanach do Estado • 
em nosso direito positi,o. ! da Parahyba". ! 

Não nos podem~s ~ contin_uar ;i '-·--·-·~, .................... ,-e,"8>,..,! 
reger pelas di,;pos1çoes anachro· 
nicas do Codi••o Penal de 1890. NOTAS DE PALACIO 
muitas das a uães ounostas ao 
llrogresso sc'ientifico- e ao con· 
ceilo moderl'o do ,·rime. 

Quanto ao Codigo Civil, não 
obstante repre.ientar um grande 
monumento legislativo. digno 
dos povos mais adeantados, é 
indisfarçavel o sentimento que 
!!e!!e prevaleceu, de !!omen2ge!?? 

o sr. Aguinaldo Fernandes, de pas
sagem por este Estado, transmittiu ao 
sr Int('rvcutor F«leral um telzgram• 
mn. de cumprimentos. 

Acompanha.do de uni otf1cio, o 61', 

Interventor Federal recebeu do "Hos
pital Centene.rlo", d~ A!?,gôa Or·ande, 

da Companhia Nipponica do Pará Malte Laranjeira, em Mat• 
t !~M - (Conespo.ndencia ej)ÍS-1 mesmo programma, o que tem dado l - to GrOS$0 -
<> r - A Companhia Nlppomca excellente resultado o programma -
do Pará a,presentou o seguinte plano adoptado nas duas ~scolas é identico R h • d" d 
de tra:balho, para. o !'-nno corr~nte: ao elo Estado. _ rn',mlgração _ Es- anc OS mcen Ja OS - De-

Aca1á -::- Con.strncçoes. - Alem de peramo.s no decorrer deste anno 150 d ~ E • 
coru;trucçoes de casas para colonos, familias com cerca de 800 pessóas pre açoes - nv1ada uma 
Já demos inicio,_ no lugar Agua Bran- para sel·em locaHsadas neste nucleD • 
ca, a con.strucça,o de uma gr_ande e Monte Al<>g,-e. Algodão e Fwr.o. _ força em persegUIÇáO dos 

- atacantes -
ruo. 8 - (Nacional) - In

formam de Cuyabá que nume
roso grupo armado atacou a 
séde da Empresa l\Iatle Laran· 
jeira, em !\falto Grosso, íncen
diando os ranchos dos trnba
lha<lores, fazendo deprfd::>cÕl!S 
e lenrndo cerca de qu,.1 ~ula 
prisioneiros, 

O commantlante <la Cír,,t;•ns

cripção l\Iilifar ordenou a pcr
~eguição aos at::icantes 11té a 
fronteira pnraguaya. ,.! Vni
üo). 

cont:ortavel casa. _ com . b1bl1otheca, Com n selecção das melhores quali
des~mada a reunião de 1mm1gre.nte.;, dades, iniciaremos cm breve no lo
assun como um armazem e hospi~al gar Muh~. ta a plantação en{ 2'rande 
no mesmo_ logar.-Estrada de rodagem escala de àlgodiio e fumo. I~1feliz
-:- Para .sei vrr ~ 1:ovas Colomas, ten- mente as plantações do anno pa.s.sa
c1onamos con_ tnur mais ou menos do não nos deram satisfacWrios re-
20 kilometros de estradas de roda- sultados, porém, esperamos que a 
gem, JX'I'fazendo um to_tal de 112 ki- nova cultura nos satisfaça plenamen
lometros. - Demar~aça,o - Já fina- te. - Rêde telephouica - Já rece
l1zamos a demarcaçao d_e 600 mil he- bemos do Rio de Janeiro uma instal
ctares de. n~a concessao, pro.seguln- lação telephonica completa, de 16 kL 
do a confecça,o dos mappas e demais lometros, para communlcação dos nu
docu~1~entos para serem apre~entados cleos. de Mulata. - Demarcação _ 
á Dnectorla _de Obras Publlcas. ·- Contmuando a demarcação iniciada 
Terras e Vw.ç~ - Trabalhes Agrico- no anno passado, esperamos comple
las. - De accordo com o programma tal-a este anno, concernente á nossa 
contlnua~os a desenvolver os !_raba- area de 400.000 hectares. _ casta
lhos acc1esoentando a plantaçao de nhal - Estação Experimental _ Ada.. 
arvores de madeiras de lei e pimen- ptada para o fim a que foi creada 
ta do . reino e desenvolvimento a temo, dispendido não pequenos e.,~ 
plantaçao de cacau, castanha, etc. forças, a fim de consegUlr O nosso 
- Saneament<_> - Como anterior- "desideratum" o que cem satisfaçã-:, 
mente,_ continua a merece.r 3: nos~a levamos ao conhecilnento do inter
attença,o o problema samtano, 1rno ventcr federal os bons resultados :,18 
o~stante se1·em excellente.s • as cond1- experiencias de varias culturas, com~ 
ç~ presentes. - In.strucçao e Edu- o cacau do Perú, 0 guaraná O cedro l:CONOJIID !!BU DDIIDDSO 
~:;a,obr:;sifei;:;goco~tLi~~~~lr~;~~soÕ ~tc~ndlrobelra e pimenta 'do reino: PUl'DINDO p PLl:OUDQ 

•.a.aoJUL. 



aDMUOSTRACAO 00· UMO. D. Da. ia\NTIIIINOB THESOURO DO ESTADO DA PARAHYBA 
1 

• 84 ~N:.Y AllfO ae_.1no Jromeebao doe ....... DEMONSTRAÇÃO do íno-vimenf;o /Joncario, em 8 de abril de 1932 
1 '088.1 ,M per ._ta da 111a ellllft1tllll. •• CXPEDIIINTE DO VIIR.NO DO ~ tio forro do bNlro Santa. ____ _,,...,,!!!1!!!!11!!!!!!!1!!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!..,,.,,_.,,_,......,_....,"1""',,........,,...""'"....,"""'!!!!!!!':"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~"""'!!!!!!!!!!!!! 

DIA 1 =., - .......- ª qllt.DU. de.· · 1111111 Depéllltol Retlradu S.14ol al9-
~~ 8'1eUb a ~ lllb!Or, De .... , de llrltt.o, ...,. ClOllt& ele INSTITUTOS DI CIIEDITOS aatalonl .... dal8 TOTAES n-. dala tm•-

2 contabUlata. do Thuouro, pedlnclb aua elÇflltada J)IU'a ~çlo cxter- -

~.:'::. ~.= :-= : ~~'\9ar ~\: M::~· 
ool!Oedendo tifll mêse! de ltoença ., - Pape..- a IIU&fttl& Ili! ,&oc,eooo 
reqi,eiente com ordenado na tonna Do lllelnlO, pc,r Aldo de sua em-

da ,:i~u. r:= C. e=.,_.'.'. =~ a~ 
Do otflclal •o reglatro civil de aa.. qu&nt1& de 40Ml)OO. 

Blnco do Btall C=mmto - - - -
Blaeo do lhell Ci to • - - - -
111.- 11D 1!11MO dl l'INIIJbl C / Mcwlmtnto -
Banco do llltado da Plnllpa C / llaMI, A&rlcola e 

Hypotbccarla - - - - - - -
e.nao Central C I Pruo Plao - - - - · • 
llanco Ctntftl C I Motimellto - - - - • • 
~-OI Bana. C/ Pruo flao - - - -
BaHO AHemlO na ...... nClclo, e I ,.,.., l'lall -
Blnm do faN~ e.ia i!llld•I Ootlln * Obnl 

73:141111l!O 
204:9íl'Jflll 

372:484'853 
IOO:GIX$JOO 

73:14"650 
204;92]11 ll 

372:4841853 
100:000,000 

73:148J8!',0 
26:758J700 178164$413 

dello - Pag\lN1e a IJnpartlmcla de Oe Arlel de Pal'lu, pt!GII ~rvlços 
22tOOO. l'Mllzlldos para a Imprensa Offlclal. 

De operarlos que trabalharMI - Pa1ue..ae a quantia de 320S600. 
no Parui,tlà Hotel. - Pllllle·se a De Jc6t .. nano de An6-84t, refe-

10:CM:Zfl 2:aqoDO 12:8421179 

372.484'1ffil 
IOOWOt()QO 

ll•:;92$179 
270:000l<m 
600:0001000 

~rta~ra~os~· traballlaram =~ la e't:emt.r':: u:i~~ai':! 
naa denl.oll91iea de predlos na J)l'aça Pullllca. - ~- a quantia de 
Venanclo lfelva - Pague.se a bn. 3~. 

OI EffellOI da Skca - - - - - - ~30:000,o(X) J
. ~o:= 

1~----~1------ ,~----~,~----~ 
1160:5981795 2:800J(l(l() l.163:398f795 28:0081700 2 135:390S(l95 

pog:nc~~J;..*C:ue trabalbaHIII ~t,o i.:a:t:i:1ar~ :lo~~~ 
em dlversoa serviços no Lyceu Para. l'ubllcas. - PaBUe..ae a quantia de 

.................... ___________ ..... .._. ..... .:.... .......... .:..... ........... , 
hybano - Pague-se a un,,ortancla 1 :'34'300, . 
de 141'000 De Carlos Oulmuies, pelo fome. na..tull a..l do °BdOlll'CI do Ellldo da Pnll,tll, em 8 de abril de 1932. 

De operarias que trabalharam cimento de material para a repartl-
111\ otnclna de fflllça,dGs ne Cldela eão de ÃIUIIII e BlilgObos. - Pague.se PRANCA PILHO, lllelallrelro 111'11, JOÃO HARDMAN DE BARROS, eteriptunrlo, 

:1b~~~-:- Patrue-&e a impOrtancla a ~ua~::ra d~=-s. pelo fornec\
De um operarlo. por servtços pN!ill. lnentio de Cltftll9:,s artigos para o ne. 

tadoe no )]favo Santa Rosa. - Pa- 11ntento Pllllclal Militar. - Pag,,e. 
gue.a a 1mportanc1B de 24$000. se a qua,ntla de lmtooo. 

s o .. cat>o Aldalberto Belerra; refor
ço da Reelebedorill, CIII» José Pnm
oellno; patrulha, cabo Antonio Pe· 
reira; escolta de prellllS, cabo Joa-

De operarl<ls . que trabàlhanm De Carlos Oulmarlea, pelo fomecl-
em reparos de moveis existentes no 

I 
menta de material para. as Obras 

deposito das Obras PUbllcas. - Pa· Pllbllcas. - Pa«Ue..ae a quantia ele 

~wi:;a::~e~~~tl~~~ i·111~ 

gue-se a tmportancla ele ""500. 1 :"'*'°O, 
De oper&Tlos que tr&l>a.lharam Decreto: 

cr.>rnet.eiro Francisco Guilherme; pi· 
quete &) Regimento, corneteiro Aprt
gto llklro. 

111veJamento de terrenos do quar. Ooncedendo três ~s de 'lcença 
t I do ~irnento Policial. - Pague. JJ&l'8 ll'atamenfle de 11aúde, oom o or· 
se a 1m.p0rtancia de 175$000. denado, ao 2. • conta.bilista do The. 

Bolet.lm numero 99 - Uniforme 5.• 
(k&kl). 

De oJ)E'r&rlos que tl'abalharam souro, Joio Ribeiro da Vel@a PeS.if>a 
em diversos se~ na. &cola Mar. Junior. 
mal - Pague-se a lmportancla de 

<a.> li-' Vlépa, major comman· 
dante. 

Qonf<!re com o ortglnal: 111aaul 
Marinho de Soaaa, caplt.io aJuda.nte. 

~·operarios que trabalharam 
em serviços de retelhamentJ de oon
c rto de moveis no Theatro Santa 
R<Jsa. _ PagUe.se a tmport•ncla de 
64

~~rarlos que trabalharam em 
dtver5'l!l aervlços no del)oslt<> das 
Obra., PubJICBS. - Pague..es a lm. 

pog:,nc:.::a~ue trabalharam 
no Co&IIIPO de Aviação. - Pague-se a 

lm~rtu":'~~~ trabalhou om 
1av .. ~m de areia para obras publlca.s. 
_ F'1>.,"'lle-se a importancla. de ..... . 

~· operaria& que trabalhara.m 
f'm transporte de 11111,terlaes para d\. ,.,..&aS obras publicas. - Pague.se a 
1mportancla de~-

De preaoe que treb&lharam em ser. 

;=. d:. p::2.:tc .. ~J:~:la~; 
11

~ ()Jler&rlos que trabalharam 
na. Estação de Serlclcultura. - Pa. 
gue.M' a im,,ortam:ia de 5"1"'800. 

oontaa: 
~Jr:e:.': .. &a~:r ~t 
ç _ pque-ae a. imf)ortancla de 
32'ZS'700. 

Da J!lmllrN• OTaphiea. Nonléste, 

~~=-~~~~~~ 
Bitido. - ,-ue•ae a import&Dcla 

ae~66N:..nn1 atola. por ... r1aes 
tame0!4S psra u OlllrM PllltlloU. 

1
.3..a a lmportancla de . . . . . 

i :.C:-ao ":; =-~ _ "'8il·N a llll)llll'lancla 

De~":nc,..IICO A. Santos Jlllt ee~
t.ua ~ • DINlltal'ta .. :bla· 
lo 11.Pu:'i.anõ. PaeUe-se a 1111-

Píor!~~~~nit 
llt,dde ~-.- Pjlt,llf!- a Impor. 
... _lllllllll!t 

.,,e li.ri= ~ ~ ."'t:: 
~ -. ~ ' 1dlpól'l&DCII ~~---rW· ...;a-. ... ~-'t A--~-\f: ........... 

• 

R~ POLICIAL MILITAR fNSl'l!!CTORIA DA GUARDA CJ. 
Oomm&Ddo .. Guamlção e do VICA 

RelllllGtlo Policial llllllt.ar do Esta· Inspeet.cr1a da Guarda Clvlca dõ 
do da ParahJba (Auxtnar do Exerelto E!tado, Quartel em Joio Pleas6a, 8 
de 1.• Llllllil,) - lillJute!. em João de abrU de 1932. !><!=~ ~~ ~= ~~-.bbado). =~ª~';.i~ ;.,.=~; 

Dia ao Regimento, 2. • tenente João Dia á In!lpectorla, 1> BQllnla, de 1.• 
de 8:::o!IN e 1!18.iva; adJllllet.o de dia ao ol8Si!!e n. 7; rcnda,nt,es, os sua,rdas de 
Regimento, 2. 0 ..-genta Severino t.• classe ns. 11 e 8; guarda do Quar. 
Pemallde.s; ortlem á 00 .. cabo cor- tel, os guarda& ns. 181, 106, 46, &1; ~.:roa=-~~~ 0asl.~=; m'1999~ ~a:.::n~ e:."=~ nsos 
do Palaclo da Redempçik>, Cadela Pu. 1 guardas na. 151, 121, • 190, 66, 216, 
bica. e Quartel do Regimento. 43, 125, 12'1, llH, 1112, 118, 213, 108, -· 

(a) Ai'IIIGtmlea de S- Damu. ~ 215, 108, IM, 209, 1'118, :!CK, 98, 100, 

ooronel-commandante. 110: fü.2u-. \~. 'T-is~20'l~":&.1!Ja.1:: 
~?· 1J:~· tli, 1'18, ln, s.. 133, 113, 118, 

~ ~,:,~uxll~~ 
ltlrerett.o de 1.• Linha) - Quartel em 
Joã~ l'esl!Jóa., 8 de ürU de 19112. 

1'18calls1141io do tramito de ftllleu. 
los: 

RondllOte, o lrl1vcl6 de 1.• elasse 
n. 18; promptl;jã.o, os gua.nlaa ns. 
180, 174, 33; pla.nt6ea, OB IJl8l'dae ns. 
IM. 31; tlscaes do truwt.o, oa guar. 

1::. ':.: ~~ ~. '::s. ~if50~'1#: =: 
112, 32, 1118, 38, 30. 

Jlatbeltoa: 

8ervlçO PIU'II o dia t (ll!lbbado). 
Dia ao Reslm~ 2. º tenente Joio 

de Souza; ll&l'tlfflÚ) de dia &o Regi
mento, 2. 0 ~ Severino Per
nandes da Sl!va; guenla do Palaclo, 
a.• aaqeab Amoni1> Pedro e cabo 
Ign&clo Perrel.n.; guarda da Cadeia, 
3. • sargento l!leverlno Luna e cabo 
lta:,m\Uldo flenat'orl.e; guarda do Chete de turma., o II\IBl'd& de 2. • 
Quartel, caho Mlpel ~: dia á dlaese n. 211; comerelro de prompt1-
E1M., cabo Antonio ~: dl& f. d6o de tncelldlo, o. .-,da& 111. as, -------
IEIJIISDIIIO li IEtEl11 1 IEIPESI 10 ESTADO 
8llclo cio & T do commie . . . . 
"-1hllllmlt.ol fellaa IID ~ llO 

dia 8: =.-==. 4:o ~-..... ....................... 
Rettradu de Banool .. .. .. .. .. 

==-~-=:~.~ ~- ·.~ .. 
......... dia t: 

·~················ Ili - ..rarme der, ... ,. 

ll:lllllll800 

D:13Ulll12 

llll:= 
2.J.llli• 

l.84'1:INl1'81:I 

1
:t.• -•• t1t111 dO 'lWO lo **4é 41. l"Msh.,..., 8 de abrl1 de . ........ ....... .. ...... 

..... l&te a-& ....... ..... 

., .• 

220, 22'1. 32, 221, 236, 232, 239, 219 e 
104. 

ordem do dia n. 82 - Uniforme 4." 
(kaltl). 

PanL oonheclment> da Oorporaçio 
e devida eir.ecuçi,o, publico o seguin-

da. de 1. • classe n. 16, Severino de 
Araújo Quelroga . 

l&S.) Te~nte Mannd Marques FI· 
lhe lnspecllor 

Oonf&e com o original: Fr:u,d,..o 
Fnfflra d'Ollvelra., sub-~t<>I'. 

te: JMPRE SA OFFICIAL 
8epnda s,ark: &<;ta repartição reco:heu, hontem 
1 - Deáblo clie pardaa - Seguiu, a ·5 cofres do 'nlesouro do Estado a 

hontem, p&r& a cidade de Santa Ri- impcrtancla de 337$'l00 c:irrespÓn-
ta, onde floari 8lltllelonado, o guar- :lente á renda do d.ia 7 do corrente 

o .. astração da l'ICllla • despesa 111,ldas na Theso1-
mtl pnl .. , ............ EslHI da Parahyba 

no dia 8 do oorrente mês 
RECEITA 

Saldo do dia 7 do corrente . . . 
Recebedoria, por conta da renda do 

dia 7 deste.. .. .. .. . .. . . 
Imprensa Otttclal, renda do dia 7 

deste ................ . 
A mesma, saldo de adeantamento . 
M:. ele Rendas de A. Gra'ldt, por 

eonta da renda do mês de "f\e.rço 
ultimo ............ . 

Oobrança da divida actlva . . . 
Desconto em vi,nclmentos de ''..Ir.e. 

clonarlos . . . 

Banco do Esta.do, retirado nesta data 
Banco Central, Idem, tdem 

DEB 
Venclmentcs de funccionario.s . 
8eo. da Puenda, ldeantamento 
Dll'eetarla do E. Prlmarlo, Idem . 
Regimento Policial, tuneraes de pra. 

ças .............. . 
O mesmo, ~tamente . . . . . 
o mesmo, transporte de farttarnento 

para o 2. • Batalhão .. .. .. . . 
Eduardo Stuclcert, serv!ÇO& para Im

Jlftm& Offlclal 

9- Central, deposito nesta. data 

8111410 para o dia 9 do corrente 

PESA 

2:800$000 

337$300 
3<*)00 

4039902 
115$100 

1:436$180 

36 :'1&8$'100 
1 :2509000 

16'077$300 
220$000 

30$000 

150$000 
805$000 

1 6809000 

380$000 

2:IIOOtOO() 

201 ·582$935 

5:122$382 

28:003 71.10 

234 •714$017 

19 :342$300 

2:800$1'1)0 

212:571$717 

23t:714t017 
de 'l'h~ OM-al do Tbeeouro do Esta.do da . Par&hyba, em 8 de abrtl 

l'laBN Piiho, Joio Bardman de aarr .. 
TbelourelrG pral. EscrlptUl'lu1o. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
BALANC:tTE DA RECEITA E DESPESA DO 

MUNICIPIO 
áaldododla'I ........ 
lieoetta do dia • . . 

dodla8 ............ .. 
1111r9edlat ....... .. 

do 8Nml •••••••••••• 
'llnllll ••••••••••.•.• .................... 

asa.,oo 
t34'IIIO 

1'18187 

2 8'141827 

:,-,00 
2:4T41827 



"SOQIEIHE DE IEDICINI E OIRURIII" 

posse do dr Camille eh llohnda - O dr Loarival 
Mura fez inlereaaan pa sobre arridamiaa 

Reallzou..se a.nte-hontem a ultima ll't'ada. JlAD explica de accbrdo com 
sessão ordlna.rla desea asaoclacão IICI- i:;:~:~hmolOlfla a •mdrome aue deno-

en~~~:!i"1u.a O dr. Newton Lacerda.. Arrlthmla. seria ausencla. de rvthmo 
secretariado pelos dra. Lauro Wa.n- e todos os collens ea.~m aue dentro 
derlev e Osorlo Abath. lilstlveram ore- das chamadas a.rrlthmlas exlate. co. 
sentes os drs. Josa l\111111alhles. JOBé mo deecrevem os auctor s, irrande va. M2 clel. ou~ Pereira.. Seixas Mala.. rleda.de de rlthmos.alterna.ntes. bla:e
casslano Nobreira. Lourlval Moura. IDinadOB. etc. 
camlllo de Hollan.da. Artoswaldo E.s.. Passa deools a classlflca.r as arrt. 
nlnola. Flavio Mar61a e Edrise VUlar. thmla.s de accórdo com as funcrões 

Aoós a. leitura. da acta.. aue foi d. conductlbUidades. excltablllda.de e 
aporovada com U!!tirOS reoaros do dr. a.utoma.tlcidade do musculo cardiaco; 
Guedes Per,lra. 0 presidente commu· exollca o mechanlsmo das a.rrithmlas. 

icou oue se achava na ante.sala do citando IJ'abalhos de Calhandei.·o. Car. 
11 

1 to da sociedade o dr. Camillo darelll. Anlurtel e ouros notavels car
rec tollanda aue. como 1à f6ra an. dloioa:os. 
cte I do dev .rla tonia.r oosse d• ,ua Em sea:ulda entra a estudar O dillll
nunc ª ;.aauella Mremiacii.O medica. nostlco dos seus dois nfermos. con. 
cadelr~Cl?ulda. de acc6rdo com o re- clumdo_ após lomrns e htdlciosas con. 

Em,;;, da Sociedade. o oresld?nte slderacoes clurtcas. serem os .mesmos. 
irtmen uma commlssá<> comoosta do.• oorta.dores de uma estenO.'e aortlca e 
nome~~sé Maciel. Guedes Per<ira. e insurrtcLncia_ mitral. lesões or11:anicas 
drs. MBla oarn introduzirem na e responsaveis oelas alteracões do 
Seixas sessões o reclpienda.rio. rithmo ca.rdiaco delles. 
filia das o sob oalmas dos presentes. O dr. Newton Lacerda adduz ou-

RK'e~~nullo sentou-se a.o lado do tros anrnmentos em favor doo dlag. 
n dr· lle11:a dr Ftavio Marola, oue o nostlcoo formula.dos oelo srn colle11:a 
seu de~ em no'me da Socleda.d?. oro- dr. Lourlvat Moura e o felicita. viva. 
snu '! ,do uma oracáo vibrante e mente. dizendo QUe s. s. oor seus no. 
n~ucia~e admlravels conceitos medi- tavel& trabalhos cllnloos. estava se 
e "'\ do el0210S ao seu collea:a tornando naauella casa um verdad t
cos. ecen o orador faz um bello ro emulo do oro!essor F'irna.ndo S. 
ConLmuando. ativo da medicina do.s Paulo. da Bahia. do oual s. s. fôra 
estudo C::':.:"e elle e O recm!-ndarlo dllecto e dlstlne:uldo dl..c""Cloulo. 
\mn~vam e da medicina actual: di:. O dr. Lauro Wandcrlev. em llne:ua
c mie~ receocá.o do dr. camillo mar.

1
11:em fluente e Precisa. relata aos seus 

aue ara a Sociedade um dos seus collee:!'s o aue ocoorreu na orlmelra ârª ;a.is venturosos e terminou lem- reumao da commtssão oue estuda as 
b ª ~do Que à maneira dos romanos. bases da fundação. em no.ssa caoltal. 

0
~ ª comoanheiros deviam assi1malar duma Escola de Pharmacia e Odon. 

esse acontecimento com uma o:dra tol011:1a. . -
branca svmbolo da felicidade! A eJ<J>OStcao do dr. Lauro Wander. 

O d; camillo de Hollanda lê en- lev d1soertou o inter5$C dos s:us col
Vto um ·diseurso. repassado de ht1mo1ir, le~as, au~ acomoanham com vivo em
tiacando O perfil intellectual do dr. oenh_o os estudos oue a referida com 
Flavio Maró.ia •colleD de temoera missao està elaborando sobre O as. 
soartana. sem Jaca, CC?mo ? mais pu~o surn_~to: 
diamantino e d'uma. intell11,:encla bn- D1,se ~ dr. Lauro Wanderlev oue a 
Jhnnte alliada a uma memoria oro- comntls.são. (mbora ache viavel em 
du,io..,; oue fal-o recordar.se. com nosso meio a fundacão de uma E&
orecisão mathematica. de factos oc-1 cola de Pharmacia e Odontoloe:ia. o1>i
corridos em épocas remotas". na au~ se deve. ortmeiramente. ins-

Em see:uida o orador estuda o ac- tallar o curso odontoloeico e deuols 
tual meio medico da Para.hvba. des- . d: accõrdo com os Pl'OITT"essos da Es
tncnndo com sincero enthus1asmo os cola. os c_urso• de Pharmacia e ouicá 
servlcos da Assistencia Mui_nc1oal. de Medicma ... 

~ .:i 1r.r. .. 41'*1 ffl ~Jtnol do &a.oz. Anal-~I;· 

M:'CU' 11: ~~-== =.~• -iro de 1912: :,,e,!Jlo, 2'.' 
~-t«t,o OUl'&t.4voe 1115, ln- =· l • 

ca1" w~~~ ~:~~·= X::ue~ ; .. 
tN matriculados 337, cSomtea á.ttendl· X11n1ue. 2 • 
dos pela. 2. • vez 1 '11, outros aerv\ç _a 8Cllllll6o 
IH, tnLt.ememo de trachoma 79, ver- CIGAUOI 
mlf\llO<I 283, lnlll!rYmções ~ Pur milheiro 
16 Total 1. 7'111. Rega.lia Chie 

Internato - Om-a.tlvos feridas 28, c~lbo 

~~I~. o~~rta!:'· a~~a!n'~d~'t!; ~· e pia, 
que se Internaram 6, doentes que ob- l!l9col 
tiveram alta 5, doentes existentes 1. Coêlho picado 
Total 65. Total gera,J !.MO. Core. em IDll9> 

2 Amill'OII 
MnvlmPnto * doentcil vttlflcado no ~r 

Htw;plta.l o Ceutenarlo, dumnte o Dellcloeoe 
mh de março de 1932: Bra.sll Club 

ta!'::t':,1~racll~!"t1;r ~1~; 1 :: ~":'° 
245, inJecçõ?s de Ne-salvar.an (914! João Pessõa 
532, matrioulas 321, doentes a.tte11d1- -
dcs pela 2. • vez 103, reoelt 1s aviadas CAMBIO 
!?O, outzos servlÇDS 122. vermifu( BANCO DO 88.AlllL 
232, Intervenções cirurglcas 12. To· Pan •enda 

= 18SOQO 
18t(MIO 
1~ 

E 
lllto(l() 
219000 = 211000 
21IOOO 

tal 1.950. Libra a 90 djv 3 1132 56$990 
lnt<-mato - curativos 68, i'l]'!.:,,;ões Libra à vista 3 5 16 67'960 

9 

EXPEDIENTE DÃ!l B.EP.tB'ffÇOBI 
BSTADUIES 

Th-D do F.aiaclo - 1. • de I ia 
11 boru; 2.· de 13 11.al'I. S&bbado 
um UD!co expedjente de 8 àa 12. u. 

RecebedDl'la de Rendu - 1. • de a 
li& 11 boraa; 2.• de 13 ú 17 bana. 
Sabbado um unloi:, expedlente de 8 

Imprensa Offletal: - 1.• de 7 12 ú 
11 horaa; 2.• de 13 ú 11112 boru· 3 • 
de J9 ú 23 horas. ' • 

Prerettun Manlclptll - 1. • de a u 
11 horaa; 2 • de 13 ú 15 boraa Bab-
~f2 =-~ expedlenta de a ú 

70, receitas a,ladas 31, lnt•rveneõ ., Ddlla.r a 90 d!v S 
clrurg!cas 10, doentes Internados 13, FrBIOOO '625 FEDEB.ABS 

~1~Jo~ue1.º~~t:' !11~t~ni~·,;~~ ::ia~~t~) ;:: d~~~l1!~a-h~:S_1Ullco ~ 
T tal 250. Total geral 2. 200 ~~do = de ~~a'8dera h~.1;'.° UD1CO ezpedlente 

Informações telegraphicaa ~!: 1~tlli ra.f:ªr.!":ea.s12- 1 rJe1J ~ 1:~ ho-

do interior ~~ ~~~~ ::Jia ~= de ~:·&"rahho~~m unico expedlente 
PATOS Belga 2$2-00 Dtlepc,la de, Serviço de Alradio: -

A• Obra• contra aa Sêeca.s na rona Valor dl> mil réL1 ouro 8$39e 1.• expediente de 8 li.a 11 boraa; 2_. 
flngella.da de 13 ás 17 horas. 

en~~o h,~?r~.:~r.:~fe ~~ MERCADO DO ALGODÃO Secção de Claalfteqio: _ 1.• el• 
Serviç0 de Açu,ag,em neste dJstrioto Serldó: pedlente de 7 às 11 horu; 2.• de 13 

~r.t'~;"i~1~~ i,;~~~f,, ~1~1~ ~i[t ~= li.a 17 horas. Não bà llelll&Dll inglês&. 

J:J~o-: :.o:n:ie:vtrnt,1e';.:~~a º~; 1.• especle 4280001 BANCOS 
eertane}os e ent<.'ndendo-se de perto Meàlana SBSOOO Baneo do Brasll - 1. • de 9 Aa 11 
com os interessud''s. a respeito do r~- 1 Malta\ ~ 1 horaa; 2.• de 13 é& 15 horas. Babb&-
gulament, que acaba de ser decreta- ~-= e 36$000 do um uolco ezpedlente de li 112 ú 
doN= govêrn<_> do ~10. Pl!LLBS ll~~o~~ _ t.• de I l2 ú 
srs.' na r:::~'::'aº .~~",S;g' B~~'::,;,s OourosJt boi sêcco &alga.do, l$600 10 12 horaa; :i.• de U 112 6.s 14 horaa. 
distante t kilometros da cldad0 , e~~ ~sal O 

l$800 Sabbado llill UDlco e:icpedlente de I 
c.:,lhendo o !ceai para a construcr.ão Verde 1800 1,2 ás 11 lj.3 horaa. 
de wna barragem no leito do ºrio Por unidade, pel]es de cabra 65000 
Cruz, que offerece toda, as vanta- , Carneiro 6$500 g~; ~:1t~ s~;ll>, zo~~. ª:~"'t~ Pequena; couroa _ 2$000 
ruao). IIORARJO DOS OMNIBUS 

Baneo de, FAiado da Panh1ba -

•onde trabalham collee:as. de mtell1- A. commi,são lembra tnmbem. con-
e::nc10. e capacidade orof1ss1onal r!- tl!'ua O dr. Lauro Wanderlev. a crea- Commerclo, Industria, fl. 
conhecidas, sob a modelar d1reccao cao d. um comité encarre11:a.do de r~-
clr, nosso lavem COll!'PB dr· Oscar >1e lizar a oropai,:anda da fundacâo da nanças 

GUAR..\BIBA A 10&0 PESSOA 
Todos os dias: 
Partida de Joio Peuõa li.a 3 ho

ras da ta.rde. 

1. • de 9 às 11 horas; 2. • de 13 Aa 
!5 boraa. sabba.do um UillCo exped1-
ente de 9 ás t:i borall. 

Banco Aulllar do Commerclo.: -
Expediente a noite nas 2.•, 4 • e &.• de 
19 ás 21 horas no edlflclo da Aeade· 
mia de Commerclo "Epitaclo Pesaõ& •, 

castro. tntellie:encia ful11:UTante. nota- Escola. _ A UNIAO _ 
vol cultura medica e uanae caoac•- Descendo a detalhes, o orador diz &IISIONATU&.&S 
~:d ;a~t:i:t;:'.v:~tr~g!e ~~~~';:'~~ aue é oensamento da commissão no. Por - • • • • • • • • • • • • • • 4ltllOO 

t . d mear Para esse comité os drs. Lou- Por l8IDestrtl • • • • • • • • • • • • l6tooo 
cidade de trabalho e comne encia a · rival Moura e Seixas Maia. os cirur-1 Numero avulaa , , , •• , , • • • PIO 
minLstrativa do dr. Guedes Pereira"· e:iõe-·-d.ntistas Janson Lima e A. Mi. Numero atrazado (do IIDDO 

O dr. Newton Lacerda felicitou randa e o oharmaceutlco Au11:usto de CIOn'eDte) •• .... •• •• •• MOO 
nPó· o dr. Camillo de Hollan.da. _d,- Almeida. ...........1 
zendo Que a Sociedade de 114edicma Por IIDMl'll<JIA, na _. 
não homenageava só o distlncto oro. ·º dr. Lauro Wanderlev se extende BORAIUO DOS TRENS 
Í'-"lonal mas tambem O benemerito Blnda sobre o caso: e:<ollcando o p~n- •oR.EAT Wl:SflBN• 
oarahvbano oue taotos servicos pres- sllmento da comm1ssao a resoelto ,. Nu ll!rundu, 'l1l&riu, ll!ztu e 
ta.ra á sua terra nata.!". funcclonamento do futuro estabeleci. domln,•· 

Continuando a ordem do dia. tem mento d,,_ ensino. Joio Pe6õa a Recife. Aa 10.23. 
a tl3lavra O dr. Lourlval Moura. au~ O re,;idente dr. Newtcn Lacerda. Recife a Joio Pess6&, ú 13,02, 
disse nii.O ia pronunciar uma confr- commumca á casa Que se acha vo~ Nu lerllU, qalutu e •bbad11t1: 
renria sobre arritl1mía.s mas. atten- o loe:ar de 2." secretario e. de accôr. Joio Pes8õ& a Reci!e, Aa 13,23. 
dendo á lnshtente pedido do pres1- do com os estatutos da Sociedade, de Recife a Joio Peesõa., As 16,0CI. 
dente da Sociedade. uma lie:elra oa- termina oue se oroceda. na oroxims · Para C&mplna Grande no memio 
lestra sobl'e esse ai;sumpto. a prou~- sessáQ, á eleicão nara oreenchiment: 1 trem, havendo baldeação em Ita.baya-
611o de doLs doentes oortadores desse dese cargo. na. Para Ouvablra.. Mulun,nl e Ala-
svndrome. aparecidos no ambulator10 Ainda com a oalavra. o 1>resid,nt irõa. Grande, baldeaçlo em Entronca. 
de sua clinica ho,oitalar. cumprimenta o dr. Sadv Carvalh' mento. 

Comeca O ioven profissional te.zen- ou~. sem ser soclo da Sociedade · MOVIMENTO DE VAPORES 
do uma critica do vocabulo arrithmia acha presente á reunião. e em setrul- DO SUL 
oue. embora. expressão medica cons.- da su,s,pende a sessão. ::r~J;;,. .. a 5 

a 7 
a 8 
a 10 
a 12 
a 15 

-M-a-,c--h-a_d_e--t,-einameato rida, no lagar Baixio, dlstrlct, de ::~~r:r.~ Alves" 
Santa. Maria, Pernambuco. ''Baependy'" 

Continuando o programme. da ins. "Pciooné .. 
trucçâo organiza.do pelo seu com.. BENESSA DE INQUERITO 

mandante, cel. Arlstoteles de Bou2a Pt!':
1º0 ~!i1,:1~01de ~~l:j~ª'::~ 

Dantas marcharà hoje até a prai9. dr. dbefe de Policia haoer remettido 
da Pe~ha. onde blvacart., a Compa· ao juiz de d1relto o lnquerlt.o prooe
nhia de Instrucção do Regimento dldo a respeito de serlas oooorrenclas 
Policial Militar do Estado, devendo ~{~ca:is~na':í'f.'°8 dias, no dls-
retornar após o almoço, que serà Nesse facto esti, envolvidas pes.. 
conduzido pelas praças. s6as de destaque na localldaije. 

NOTAS POLICIIES o == !E i!:!1!8!1~!s.1na 
ARBITRARIBDM>ES - Em Caba· Gramda fez &pr'Slll!Dt&r ao <li'. abeíe 

celra& de Policia o lnaubm!Mo Alntonlo Plo-
O sr. Mal&qulas Ba,ptlat& de Me-1 re111Clo, preso em Piancó. 

nezes, 1. • supplente de delegado, em -
Cabaceiras, a pret.exto de etfec,t.uar ILlilQVl:BIIIIBN'TOS DBBPAOBA.DOS 
wna ~nela. p.,llcial, :?,ulsl':'ª o dz' mete de Policia Indeferiu 
ao sub-delegado local um 801 ade> w.t hmltem o secuJ.n,te requerlmentn: ao 
q lle deBtacameDto a.tllll de a shontem o segulnt.e requerimento: do 
llat-o. sr. Joio Serra.no de Andrade, aollic1-

Aquella autoridade llnml!d1atAmell· ta.ndo o pacamenw da lmp>rtanda 

~fit.>~~i:= ~ ~ 0 J= de 156t000 de enterros :le lndlgent.ea. 

~~~ llllli:laldo IICllna O P8QlJBNA8 OCCOR.RBNCLU 

:,; a~~W:~1:v~ h~ n!'c1aec>~~~=~ 
ftltldo, ellJ&SlCOll ~te O"JIO• e Olllldtlllu. A d,eJepd& de policia. U 
Plllu Antonio Lulll de l(Onn9ndlll. . ID\llliel'el Don1n& d& Ocmoelçlo e 

A vlctlma., no dl• lmmdaU, que!· Ma.ri& caneta. 
I~~~~· sub«lePdO sllb-
met.tel-o a el!MIII de carpo de clell· 
el.li, foi conata.SO ~ ferlmell.-

~ld;:: ~- autorida-
de· IClentlflcou, o -1"1do IIO ck 
lliele de ~ IMll.dDll lle pro-=:e em11111 a.=:~-== 
liorldade tnd& 

o PB.11&0.,.. 

DO NORTI: 
"João Alfrêdoº' 
"Poooné" 
"Duque de caxlas" 

DA EUROPA 

a 7 
a 1:i 
a. 14 

"Benedict" a 13 
"Elsenaoh •• a 21 
"Arufred" a 28 
"Stephen" a. 7 5 32 

MERCADO Õz OENBROS 
lwa e:q,ort&fio 

Asaucar crystal 
.Assucar triturado 
Assucar bruto 

acar 

Na )rata 

AsetJcar crystal .,._ fflOOO 
Alssucu IJ'itundo 36tOOO 

A&ruou- refinado - IUo 1 
ABsuca.r brut) E 
Assuca.r reflnlldo, 1.• 1 
A.uucar refinado, 2 • eç 8'000 
Aasucar refllllldo, li.• commum 'ltllOO 

CAPB' 
O&lé do Brejo, t. • 
Oat6 do BrejO, 2 • 

F.IBINJIA 
Parlnha de IIIIIFldloGa -ele 80 kUoll 
Idmi ucaa& de &O 1111111 
ParlDha de triao Olblda, 1.• 
l'1al'lnba de tl'IID Ollndll, 2. • ~--..... 

= 

Partida de Guara.btra li.a 6 horaa da 
ma.nhà. 

SANTA RITA A IOAO PSBSOA 
Serviço dia.rio 

EXPORTAÇÃO 

Partt<la tt.. Joãn ~: - 'Ma- Ccnstou do seguinte o movimento 
nhi. 7,30, 10,30 - 8 h:,rag,- 11 horas. de exportação da Recebedoria de 
hJ:_.r<I.:_ ~1t·15 h~ - 14,30 - 181 Rendas do dia 7, 

- ComiP. de Pesca Norte do Brasil -
PARTIDA 01'! SANTA RJTA 21 barris contenio oleo de baleia. 

Ma.nhã - 8,30 e U horas - 9 hona. O.ldlo d3 Mendonça. - l caixa 
Tarde 15.30 e 17.15. 1 contendo med.icament::s. 
Aos domingos .alo obedece a.o ho- seixas Irmãos & Cia. - 21 caixas 

rarlo. com sabonetes, 1 dita. oom perfuma-
- rias e 3 conten.do moedas de pra.ta e 

BAPB' A IOAO PESSOA nickel. 
Todoa os dlaa. F. Galvão - 2 caixas oom aguas 

Partida de Joio Pessõa: - A'a 18 ho- medicinaes. 

rasPartlda dP Aaoé à.• 7 h<>MUI f~. c~;~ho & Cia. - 8 t:nels de p:~ ::A~-::~. ho- Ferreira Amorim & Ola. - 1 bar· 
raa; partida de Recife ú 5 horas. rica contendo esmeris. 

10&0 ~BSSOA A CAMPINA 
GRANDE 

Pe~!'';~lna.omg.~e~ií:_ ~ 
do do se,ulnte macio: 

o ca.rro via AlagOa. Nova viaja a.os 

1e~1~.!~ cfc':::: :iase=; 
vlllJ• aoa domlnaoe 11erun,dea, terças 
quintas e sabbados, li.a 14 hona. 

JOAO PESSOA ~ RIO TINTO 
Pa.rttda de Joio Pellõa li.a 15 ho-

ras. 

OOBBBSPGNDIINCIA .ABaB& 
(S:,ndleato Cmder) 

Na t.erça-felra Aa 1T e ao COffl!BPOII· 
denAlla almpléa e • ntllatrada at6 '8 
~B e:::.~ Cleral e DO V., 

Pua Nat&I, ú qulnta-retru &W AI 
lD hw, a com:9 1 Dllf P ftllrl8lnd9 
, a lhqplel atil 1,t1 10 e ao 

Jtu 1estu-felru, '8 8,30, pan. o 
1111 e aa ftlPllbllU plMlaM. 



A UNIÃO -· Sabbado, 9 de ab1ll de 1932 

.................................................................... 
TRAílALHOS DE TYPOGRAPHIA, ENCADERNAÇHO E PAUTAÇÃO 
AMPLO SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA ESCRIPTORIO 
FINOS ARTIGOS DE GOSTO PARA TOILETTE 
COLLECÇÕESJDE Lt:IS;)::STADUAES 

TUDO 

PRBÇ«.!! 
BXCBPCIONAES 

SOMENTE NA CASA RECORO 
j BUA. 1'.IACIEL PINHEIRO N. 129 - JOÃO PE88ÔA i 
···~~······~--~~ .. ··~-·~~-~~·····~ ..................... . 
AN UNCIOS 

MOTOR DE 9 CA V ALLOS 
Vende-se um optimo motor in

glês, marca "Victoria", funccio- 1 
nando perfeitamente, a kerozene.

1 Preço baratíssimo. 
Yer e tratará avenida Brandãr, 

(;a ·a lcanti, n. 299, Campina 
<irande, Parahyba. 

COMPRAM-SE Impressos - Con· 
tendo as leis do Estado do anno de 
l9Jl, ns. 339 a 345; e os decretos de 
1916, ns. 797 e 798. Tratar com Ca
rolino Britv.i, Vasco da Gama, 792. 

YENDEM-SE - 1 Motor •otto" 
força de 10 cavall<>S - 1 machlna de 
serrar, 1 machlna o.e aplainar, ambas 
a. vapor e 1 machlna grande de fu
rar, movida á mão. Tudo com pouco 
uso. 

Tratar 6 rua Maciel PÍnhe!ro, n. 
221. 

VACC.\ PRETA - No estabulo de 
Mamuel Hy-pollto. á avenida Pedrl:> 
II. appa1·e,:eu no dia 27 do mês p. p. 
uma vacca. preta, grande, oom be
zerro. 

_,.,_j.~_,r...__ li. -

Pede-se ao dono para procural-a 

I 
no esta bulo indicado. 

PIANO PARA ESTUDO 
j 

- Vende-se um piano fran-1 
cez, em optimas condições, 
para csludo. Vêr e tratar 
á rua 1 :3 ele l\faio n.º :mi. 
,\~~;;~~{S\i~ri!tJ: BA~ii~Ti: 
t)m bens cw11modos, aigua e:ticana<la 
e quintal grande cJm !ructeiras. 

A tratar na Avenida Ca.pitáo Jooé 
P·, .. ssóa, 11 . 425 . 

... 

COMPANIA DE NAVEGAÇÃO 

LOID BRASILEIRO 
A maior empreu de navegação da Amarica do Sul 

fnd. tcleg.: NAVfLOID Séde: RIO DE JANEIRO 

Passageiros e cargas 

L1:n.h.a. San tos·:Selé:rn 

PARA O NORTE PARA O SUL 

O paquete JOÃO ALFR~OO O paquete RDORIGU(S ALUS 
Esperado do sul oo dia 7 de abril, e&perado do norte no dia 8 de 

salrã no mesmo clia vara Natal, abril, aalrA no mesmo dia para 
Ceará, Tuto'a, Maranhão e Belém Recife, Maceió Bala, Rio e Santos. 

O paquete OUijUE üE CAXhS O paquete POCONt 
Esperado do sul 'º 14 dia de Esperado do norte no d a 15 de 

abril, sairá no mesmo dia para abril, sa11á no mesmo dia para 
Natal, Ceará, Maranhão e Belém Recife, Maceió, Bala, Rio e Santoe, 

1 

:Z...inha. l:v.ra.:náos Buenos .A.i:res 

O paquete BUPEHDI 
Esp_erado do norte no dia J 2 dr. abril, aalr:I no mesmo dl1 

para Recife, Maceió, Baia, Vitoria, Rio, Santos, Paraoagu4, Auto· 
nina, Rio Grande, Montcvidéo e Buenos Aires. 

A Compania recebe cargas para Santar~m ltacoatlan e M1náos 
~~m R/~ªo~~~~~- em Belém, e para Pelotas e Po;to Alagre a tranabordo 

As reclamações de faltas e avariu só serão aceite por esalto e 
dentro do prazo de !rêa dias após a descarga. 

Para llemalc lnformaç6ea com o agente I 

BASILEU GOMES 

fariforto ;fRAÇA MACIEL PINlll'JRO N·• U. 

Armasens: Praça Ili de l'Woyembro 

FONES { ;1C.~s~~f. ~t = JOÃO PESSOA 

•• 

I AHNTE OELMAS 
RIQUJSSIMO :.------aa------1:--1!.I 

LEILÃO 
Domingo, 10 do corrente 

AO CORRf.R DO MARTELLO 

Finíssimos moveis de macaca
huba, freij6, Pau setim e vime 

Louças e chrishes 
Victrolas e discos 

Agúardcm descrípção completa I 
no D.m,n;;o 

AVENIDA GENERAL I OSORIO N.' 201 

''ENDE-SE A CAS.'\ N,º 575. A' 
RUA DESli:IIBARGADOR. PER.E· 
GRINO. - com accommodações para 
grande familia, localizada num ter
reno que mede 27 m€tros d€ fr€nte 
por 157 de fundo, plantado com mais 
ele 50 fructeiras de qualidade, na 
mai )tia cnxertada.'i. 

Vende-se também a propriedade 
·•covão", a meia legua de tlorescen
t~ povoaçii.o de P!rpirituba, contando 
I 19 quadros de cincoenta braças de 
l<'rras apropriadas á cultura de algo
dão herb:1e~o. 

Inforn:l'lçõcs na rua Desembarga
dor Peregri.uJ, 675. 

Navegação 
LINHA PORTO ALEGJU!-OABEDELLQ 

CARGUEIRO "VICTORIA" 
<Da frota penhorada a.o Lold Nadona.l) 

Esperado do Sul no dia 25 do cmTente, sair!\ depois da lndls· 
.pen.savel demora para: Recife, Maceió, Bala, RJ.o de Jal!letro, sa;utos, 
Rio Gr3111de, Pelotas e Porto Allegre, recebendlo carga para os pon,os 
mencionados. 

Par& dema.la informações, com o asente: 
BASILEU GOMES 

~ptorto: Praça Maciel Plnhe1ro, u. • 1,. 
Arm.azem: Praça 16 de Novembro. 

Fones: escrlptorio. 38 armazem. 63 - João Pessõa 

CASA DII: SAUDII E IIIATEKNIDA.DII 8. VIDENTE DE PAULO (PA· 1 
TlUMONIO DO INSTITUTO 011 l'BOTEO()AO A INFANCI& 

lllwah em apruf..-el e -e&'o noanto t.ta c,apltal, A &ft

llih Joio Jllaehaclo, IUIDexO ao Imtltno .., ~ e AN!Nnda i 
lntanola, a C.. ü S&He S. Vicente h Pulo Gap6e • ,-a& laa· 
IIW&ado • IOlletto e h epUmu e .... nrort.aftl9 ~-

o .. ente n a ,.mu1ea1o eeeolheri • - medlae i ..-onta ... 

Pr- - Ntabeleolmeate 6, cld....,• .. ai ~. •
lepr, lnilreatameate, a erlan~ .....-.uu. 

.......... • - .. laÃlhM, ... UI - JIAe P ..... 

F RICA DE · BEBIDAS "SANHAUA " 
ESPECIALIDADES EM 

Vinbu de C•jú e Jenip•po - Vinho de CaJtí e Jenipapo (Necta, dclicio9o) _ 
Vinho Medalha, (Branco de fructas) Vinho fehppéa, ( Typo Moscatel J 
V1ttho <.umado - C,,gnac Moscatel - Genebra, •Hollanda e "fockmk" - Licor 
Antzettc - Oazozas - Guaraná, (Espumante) - Ag-ua Toníca - Vinagres. 

Telg. SANHAUÁ - Telephone, 70 
L. O.A.~ V .A.L::S.:O & Ca.. 

llu1 d1 Rtpubliaa, 133 /145 - João Pessôa - Parahyba 

f ABRIGAS DE FOGÕES E CHA· 1 
PEOS DE SOL 11 Casa a venda 

POSTO SERVIÇO CHEVROLET 

L. ffoflllJ Vende-se a casa n.o 72J, á 
rua Barão da Pa5sagem ( anl1g I 

frc1•• ~:/:~~;.~$ i!br~~!i..'.ª'talla1õa da Areia) 

Conmtam·u todos os typo, de foi-õe.s. hbri· A tratar com Delmas Men
•m·S< portões de ferro, 11udb, csad. cspccta[. donça - Agencia de Leilões. Pra-

.eposllos P•1
~~:~

10
~.rtc~. anio com ça Pedro Amedco n.o 71. 

Rua Maciel Pinheiro, 11 a. 

PAPEL HYGIENICO 
Pacote 1$500 

,, Pharmacia das Mercês" 

Usem 11 GONOPI RIHA 
Cura inlallivel da BLENORRHA OIA 

em poueo tempo 

Vendt-se em toda pharmacia 

PESSOENSES I Prestae mais um culto á memoria do ine 
, gualavel parahybano, saboreando os cigarros 

"Presidente João Pessôa" 
CASA PEN A Calçados, chapeos, 

perfumarias, gravatas e artigos de novidades.' 
Recebedora dos afamados calçados D :\" D e dos ele

gantes chapéos DO - X. 
NOVAS REMESSAS ACABA DE RECEBER . 

Preços exce1•cionaes 
~a.ciel Finh.ei:ro . es 

Alfaiataria Universal - 145 M•cie 
Pinheiro 

Variado sortimento de casimiras, brins, palm beachs, meias, gra
vatas, sombrinhas, etc. 

Vênd.em-se aviamentos para alfaiates 

Novidades! ••• 
r:..s1dente João Pessôl 4 de Outubro 

A "CASA. FERREIIIA .. avisa á sua distíncta 
freguesia que acaba de receber duas lindas marcas 

de chapéos com as inscripçõcs acima. 

J. FERBEIIIA. D .\. SIL '\ A. «- C'a. 
Rua Maciel Pinheiro, Jt 4 -

Sl'!Df - RIO DE JANEIRO 

VAPORES ESPERA.DOS 

.IAGfj'ARIBE - Esperado de Sanlos e escalas no dia 6 de 
abril, ,abirá no mesmo dia a tarde para Natal, Macaú, Ceará , Maranhão 
e Pará. 

7'.J Ql, ,til Y - Esperado de Santos e escalasi no dia 13 de 
corrrn e, sabirá no mesmo dia para Natal, Macáu e_Ceará. 

AVISO - Previne-se aos sre. carregadores que as ordens de em
barque só serão fornecidas até a vC!lpera da sabida dos vapores, contra 
entrega dos conhecimentos de embarque e despachos federacs e esta
doaes. 

fan. c.uru e tncommtndas, frde.s, n.lorts. Trata.·.st c.ow os agt:ntu: 

Com~anbia Commercio e [nanstria Krõnckc 
PRAÇA MACIEL PINHEIRO No~.º 28 e 34 



s,metMia da Fazenda 
CO)IJ\llSS,\O DE COJ\IPRAS 

Petlldo.s dcspnchndo.s por esta com
xnt.zão, n > dia 7. para as repartições 
abaixo discriminadas 

SN"n-ta.ria. do lntericr e Segurança 
Publica - Para a Dit'ectorla Gilral de 
Saúe Pubhca, a FrancisOO Cicero de 
M<>llo. 1 tlwsour:t n. 13.146. 9$000; 1 
dita n. 12. 796, 6$000, 2 canivetes n. 
1924 a 4SOOO, 8$000. Para o grupo 
croolar de Itabayanna, a João Vi
cente d.z Abreu & Cia. 1 4 resfrio.dei
ras a 25~000. 100$000. Para a escola 
rudimentar mista da rua da Matta, 
a João Vle<>nte de Abreu & Cia , 1 
r<'sfriad~ira, 25. 000. 1 jarra c:tomei
rR 15 000; a Francisc> Cícero, 1 la
vat::>rio de rerro e jano de agath 
"5, 000 Para a escola rudiment.ar da 
·· A, :n11h Nov11 '', a .Jo-áo Vicente de 
Abreu & Cia 1 !'e6friade!l"a 25$000. 
Para o Regun.ento Policial l\!ilitar do 
Estado, a Imprensa Official, 16 res
mas óe PlP€1 almas;;o a 20$000, . . . 
320$000; a Austro & Cia .. 15 caL"<as 
de papel carb ·no a 7$900, ll8SSOO; 58 
folhas de matta-borrão a 5400. 235200: 
9 caixas de pennas typo "Mallat" a 
7$500, 67$.500; 2 limpadores de pen. 
nas a 6 000. 12.,000: 7 litros de gom
ma arnbica a 11 450, 80,$150. Total 
834$350 

St'ereta,;a da F.izenda., Agricultura 
r Obras Publicas - A Souza Campos, 
1 thcsoura para papel 5. 000. Para a 
Imprensa Of!icial, a Souza Campos, 
50 lampadas de 50 x 220 a 4$500, .. 
:J25$000: a A11rêdo da Silrn. 1 caixa 
de pennas "Bayarj" 18..~0. 1 litro 
de tinta "'Atlas" 8$000: a Secretaria 
da Faz,enda. 3 duzias de carriteis de 
linha n. W a 5$000, 15$000. Para a 
R.ecebetioria de Rendas, a Emp. G. 
Nordeste. 3 duzias de lapis E. G. N." 
a 2$200. GS600: 2 duzias de Japls bi
co! r a 7S800, 15$500; a Aust.ro & 
Cia .. l litro de gornma arabica .. 
11$450; a Alf:'edo da Silva. 6 caixas 
de pennas "Bayard" a 18$000, . . . 
108SOOO; 2 caixas de pennas "Mallat" 
20-.<ooo. Para o Centrn Agrícola. "Pre
tid,ente João Pes.sôa ", a J. Minervi
no & Cia .. 1.488 kilos de pães a .. 
1$800, 2:678$400; 20 e 1'2 ldlos de 
carne verde a 2$000. 41SOOO; 93 litros 
de leite a 1~000. 93SOOO; a souza Cam. 
pos, 100 isoladores pequenos a $500, 
50$000; a Manuel Henriques de Sá, 
200 kil s de arame n. 12, dupla.men
te galvanisado a 3SSCO. 700$000; 4 pi
llu.s sêccas para telephone a 10$000, 
40SOOO; a J Feliciano & Filho, 5 
sacccs de cal calcinada a 6$000, . . . 
30SOOO. Para as obras do Parahyba
Horel. a M. Oliveira. 300 kilos de 
pedra maJ·more a S150, 45SOOO; a Edu
aiifo Cunha, 2 barricas de cimento 
"Corôa" de 180 ki105 a 68$000 ..... 
136SOOO: a Souza Campos, 2 kilos de 
arame n . 20 a 4$000. 8SOOO. Para o 
Theatr:> S. Rosa. a Eduardo Cunha, 

i8oba;~a ~ooti'.11:ntg~c'ifi::teoo.fe \ 
Abreu & Cia., 2 traves de 6,50 x 7" 
x 5" a 3$500. 45S5CO: 4 ditas de 5,50 
x 5" x 5" a 2$000, 44$000; 200 caibro.s 
de cocão cu imbiriba de 18 palmos a 
1$000. ~; a João Pereira de Li
ma. 10 traYes de 4.00 x 5" x 4" a 
1$300, 52SOO; 2 ditos de 6 50 x 5" x 
4" a 18300, !6S900; a J. Feliciano & 
Filho, 5 sacco5 de cal comrnurn a . 
1$000, 5SOOO. Para a repartiçã, de 
Aguas e Esgotes, a A.lfrejo da Silva. 
1 deposito para esponja 5YOOO. Para 
o prcprio do Estado em Santa Rita 
a João Vicente de Abreu & Cia., 2 
linhas de 6,00 x 6" x4" a 2$000 . . . 
24$000; 14 caibro.s de occão ou imbi
riba de G,00 a 1$500. 21$000. Total 
4:73SM50. Total geral 5:569$800. 

t'hrom.acio Cavalca.nti, 1'1oa.cyr de 
l\.I. Gomes e João Peixoto Pessôa. 

PARTE OFFICIAL 
PREFEITURA )1UNICIPAL 

(Conclusão da .?.1 pagina.) 
ra fazer cct11~rtos n ::>s oitões da casa 
11. 476, á avenida Juarez Tavora. -
Satisfelt.o os impootos dev;dos, como 
pede. 

De Antonio Tcscano de Britto, pa.ra 
construir um chalet de taioa e telha 
á avenida Carneiro da Cunha. -
Pague primeiramente o imposto de 
qu:- é d-2vedor a.os cofres municipaes. 

De Luís R:oha. para renovar a co
berta da casa de palha á rua 3 de 
Maio, bairro de Cruz do Peixe. -
Sim, pagando lego os impostos mu
nicipaes. 

De Luís Cantillo da Silva, para 
construir uma casa de taipa e palha 
á avenida 24 de Fevereiro. - Atten
dendo ás exigencias da Directoria de 
Obras e pagando logo os impostos 
mW'licipaes, como pede. 

De Nilo d' A vila Lins, para fazer 
um telheiro no quintal da casa n. 
260, á aveitida Juarcz Tavora, e mu
dar caibros e tuna linha. - Cerno 
requer, paga.ndo Jogo o que fõr de 
direito. 

De d. Maria Falcá> de Luna Pe
drosa. para t-:er canceUad~ a dividn 
da oolcota de imposto predial de suas 
casas ns. 688 e 700, á rua desembar
ga.ct(ll· Jc,~é Beregrinl:J. referente ao 
anno de 1931. - canoelle-se a divida 
cm faoe da informação da Dtrectcna 

d'o,,, ~~~~~ioe cia~~!tf. para ad-
quirir um ossario no Cemiterio Pu
blic ,, para pagar em prestações de 
20(;000 mensaes. - Como requer, l~
\Tando-se o tenno de concessão apos 
a integralização :Pagamento .. 

De Rosalina , fazendo urna 
l"f'<.'lamação so ocação <;1e pos-
tes de luz e avemda dos 
e .,rema,<;. - á Secre~a.ria 
da Fazenda, a, V1açao e 
Obra.s Publicas 

A UNIAO - Sabbado, 9 de ala íl do 1932 

;~;Tc~~p~~ª~~tI1\~;~}~i~t A MAIOR UESCOBfRTA I DO rstt BRASILEIRO I ç!lmcnto para 4 • ela"~. 
- PARA A I\U)l.HC R 

Está de plant.io hoje (9) a Phar- 1 

~;;;;~;, : 0::: FLÜXô"SE°o"ÃflNAil lf>r,c:~ Ailvaro Mad,a!lo 
DlRECTOf~~rv~! ;~;.!iROLOGJA A mulher não soffrerá dôres E~l FltENTh .~ EST.\(1ÃO DA UREAT WESTERNn 

Synopse do ten1'p0 occorrido de 18 
h de 7 á.s 18 h. de 8 de abril de 
1932. 

Em João Pessõn - O tempo con
ser\'ou-se instavcl e scp1·ando Yentos 
fracos de suést<' _ A maxima thf'rmo
metrica toi 29.2 r o. minim;.i 21 .5 

No t,l.do - !)., 14 h . de 7 ás H 
!l de 8 de abril da 1932 

Campma Grande - o ta'Ilpo foi 
b :m pela t.arde e á noite Dia 8: o 
tempo conservou-se instavel e so
prando ventos fracos. Maxlma 27.4. 
Mínima 19. 7. 

Gua.rabira - O tempo conservou
se instavel sem chuva Maxima 30.4 
Mi.nima 19. 7 

Areia - O tempo consen•ou-se ins
tavcl sem chuva e soprando ventos 
fracos e variaveis. Maxima 25.4. Mi-

Cura colica~ uterinas em 2 horas 
Regularisa as ~uspen,õ s. Coita as gre n
de, bemr rragias. Combate as Flore 
Brancas. 1 vila rheuma1ismo e os lu,no1e 

11a idade c,itica 
1 ' podrro 0 0 cal 
111v1e e Regu!1 
dor m,s Partos 
evita dôreci, be
morrag1as e qua'j 
nulhfrca os acci 
dent,s de me rte 
que são I po 
crnlo ,\kninas d• 
13 a 15 annos Io
das de\ em uzar a 

ni~i;.ft}'·santo - O tempo conser- que . se vende em 
vou-'5<? ameaçador. Max:i.ma 27.4 1 Rce1tada por l.J 
Minima 20.0 

F L U: O 
SEDATINA 

todo o Br asi I 
000 medicas 

Pombal - O tempo conservou-se 
instavel. Maxima 35.4. Mínima 21.8. 

Sole<iade - O temPO oonservou-se 
instavel. Maxima 29.5. Mínima 18.5. 

Umbuzeiro - O temPO conservou
se in.stavel s1m chuva. Maxi.ma 26.5. 
Mínima 19.2. 

Em outros POnLs - De 14 h, de 
7 as 14 h. de 8 de abril de 1932. 

Maceió - O tempo conservou-se 
inst.&Ye'l cem chuvas á noita e so
pranj'o ventos fcrtes de éste. Maxi
ma 29.2. llfütima 21.7. 

Olinda - .o tempo foi bom pela 
tarde e á n0tte. Dia 8: o temp:> foi 
am,eaçl.id:or pela manhã e bom no 
~~~ ~.fricdo. Maxima 27.7. Mi-

duirector iade;P iiv m marca re 
te~~~2 lJ~""Ja~~ havia chegado 

CABELLOS 

Para a belleza 
da pelle 

61 v. s. tem receio de envelhecer 
oi a sua pelle lhe causa anclednde, si 
està enrugada, coberta de sardas e 
pannos 011 mesmo si está porosa, en 
gordurada e de má apparencia, nó, 

O ,-:reme Rugo! é lnof!enstvo. eo, 
mece a usai-o hoje mesmo. 
llie garantimos que o Rugo! (creme 
~clentl!le-0 da belleaa) opera em seu 
rosto, uxna verdadeira transformação 

Elle lhe embelleza e rejuvenesce aos 
50 annos que parecem Jovens ainda, 
é o da famosa doutora de bellezs 
graças ao uso constante deste mara
vilhoso creme. Este creme, que cau, 
.ou grande sensação nas rodas xnedl· 
cas e que está sendo hoje recommen
<lado pelos maiores sablos do mundo 
mlle. Dort Legny, que alcançou o pri-

8. R A N e· OIS. . melro premio no concurso internacioO ual de productos para toilette. 
• O creme Rugo! é usado dlarlamen

-------...:.- _ t.e como fixador de põ de arroz p01 

A Loção Brilhante !az voltar a cor 
natural primitiva (castanha, loura, 
doirada ou negra) em pouco tempo. 
Não é tintura. Não mancha e não 
suja. O seu u.so é limpo, facll e ag-ra
davcl 

A Loção Brllhante é urna formula 
scier.tifi')B. :lo grande botan\oo dr. 
Ground, cujo segredo cu.stou 200 con· 
too de réis. 

A Loção Brilhante extingue as cas
pas, o prurido, a seborrhéa e todas a.. 
af!ecçóes paras! tartas do cabello, as
sim CO?no, combate a oalvicle. Foi ap
provada pelo Departamento Nacional 
da Saúde Publica, e é recommendada 
pelos prlnclpaes Institutos de Hygle
o• do Ntr~tro 

I 
mllha.res de mulheres que deslum, 
l>ram pela sua belleza. Não engor
dura; não mancha a pelle. 

1 ";: ~ ·-·~ ....... - -

rur11•11sa111 .. ~--.-..= • ...__, t 

-...uavan, .• 
· ... -- ....... _. ----·a3:a, 

u .. DIRECTORIAGERAL DE SAODE PUBl.lCA . -- . jj 
se.ndo e~ta epocha em que 1n:aiS apparecem cntr"' nós os ca

sos cio lebres typhoide e paratyphoide a DlreclJoria Geral de Saúde 
Publica chama atwnção para os conselhos abaixo, já publicados va
rias vez;es, contra tão terriveiS molestias. 

Precauções para evitar as febres typbolde ~ paratypboide: 
1.• - Manter as mãos sempre limpas e nãq se esquecer de la-

vai.as. com agua .., ~abãio, antes das refeições. 
2.• - Beber ngua fervlda ou filtrada e leite sómente fervido 
3.' - Ter todos os alimentos bem protegidos das moscas. 
4.• - Não co:ner fructas sem bem !aval-as e só comer verduras 

de origem conhecidP .. ou, melhor OOSidas. 
5.• - Não usar gelo dlrectamente n'agua ou no que quizer 

gelar, porque o.s m1crobios das febres typholde e das paratyphoides 
pódem existir no gelo, desde que a agua com que foi fabricado este 
não tenha sitio filtr:.da. 

6.• - Mante. as latrinas bem limpas e só usar papel hy. 
gumice. 

7.• _ Si app1rccer um doente dessas molestla.s .em cas;l, deve 
ser ella 1solado, escolliendo-se pa.ra isto, na fali.a de isolamento pu-

11. DUJIRIJ'E " C." 
· lmllenles insl1llaçnes de r.01inha rnpa lr. la,andaria 

__ A_p_a_rl_a_m_en_t_o_e_rr_t ____ , Preços modicos I 
I ;. ______ º.º.'·s•a•1•1d•a•r•e•s_1 ______ .::_ vari~I I 

um SOHl~''l'I•: 'I 
Sabão ''SOL LEVANTE" 

I P O R ij LI f : 
Oífercce facilid,d! na lo,,gerr;; 1 
Poupa tempo e fadiga 
t.' o que mais espuma, tornando alva, em 

menor temço, qualquer roupa suja. 1 
l
i Na lal'agern da roupa empreguem pouco sabão e 

muita agua, pois o sabão 
S O L LIE V A N T E -::= 1 

e muito espumoso e economico. 

eJ~. • 

e sa Cantai ice 
:\. proprií'taria da .. Ca.-,..a Cant.ali1:e." .. ~ nr.a :\laciel Pinheiro, 1~8, 

dhl;t capital, desejando rc1irar-se dehnihvamente do oommerc1~, 
rf:"sdnu f.izer u'a e"\:c~pdonal rcdu.ceão nos pre(-OS de todos os art.1-
gch <'Xistentes em seu est.abe-ledmiento. ~1. fim de. liq~dal-o. Assil!1, 

!>:e;~~~/';~s!r:ta!:::es !~e~~tê1~:r::t1F~t~o10~r:~ tui°:~N~ 
T·\R O MO\'li)lE!':"fO DA CASA, E)l FACE D.\ CRISE - e - SlDl, 
d; U'A LJQUlD,\ÇAO FINAL. conforme poderá ser verificado com 
u'a. Yi.sita, onde s"'rá vista em e,posição tc:da mercadoria. marca.da com 
real abatimenlo para liquida('á.o. 

Por ser r-nfadoTÜlo. dtixa de constar no presente annuncio a 
relação de todo o "stock". 

YISITE)t ,\ "C'b.\ C\:-iT,\l,[('E" 

Jo:lo Pessoa.. 2 de abril d~ 193'.! • 

NOTA: - A P\RTIR DE SEGl''iD.\-FElRA (tl. QUAliDO 
CERA' 1. "ICIO ,\ LIQl:ID,!ÇAO, FIC.\.:\I ENCERRADAS AS VEN
DAS A CREDITO. 

SÉDE· RUA JORGE RUDGE. 121. 

\'ILT A. ISABEL -IO 

, ·e~~ors publicas de l,im1tcz1 Ps.,cbiea 
.is seguudas. •11mrtas e:sextas 

Principiam às vinte e meia horas - Explicações diaría 
mente ás 13 horas ( l fora rio de verão) 

I\11·a evll.ar a loucura) ;1 nwiur µeste •1ue estã g!'W!!Sando por toda 
r:u'l-c, t.ol'na-~~ preciso conhecer, ler e estudar as seguintes obras: 
Espiritismo Racional e Scientifico (christão), (obra baslca do 

Racionalismo Christão) . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . 
Confertncias sobre Scic-ncía e Religião. . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 
Cartas ao Cardeal Arcoverde (Provando a n1111ldade do Vaticano 

e a pcl'Vt'rsidade dos Cardeaesl.. . . . . .. . • • . . . . . .. .. 
Carias ao Chefe do Protestantismo no Brasil. (Combatendo a sua 

sf'ita e provando ser a ºBiblia" mn livro perigoso por afíir-
ma.r mentiras) . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • , • . . . , • . . . . • 

Cartas Opportunas (Sobre espiritismo, combatendo a l\lagla Negra 
e assim os reJcberrimos rnéiliuns olJs<"da.d0:,; a. fazer loucos 
tocfos os que OS tomam a. sério) 

5$000 
5$000 

5$000 

5$000 

3~00<) 
blico, um do3 melhores commodos na proprla .resldencia, que tenha A YIDA FóRA DA 1\.IATERIA (Contendo cento e oitenta gr,tv11• 
janell~s. r~a0 ~ó~~~~t.!'; d~ r~'\;;'.'e~e\;--h;ld~ 6 ~';.~~~phoidc devem ras em trichromial . . . . . . • . . . . . . .•. , . . • • . • . . , • . 50$000 

ter 00r,;0 eiúerrn.eiras pessõa.s cuidadosas, não só em relação a cUas, • , A ,er!~~:0:"r~;:0t~~o ~m~!!!\!:m°;;~:i ~'."'~'. ~- ~~~~lã.~ ~~ 
!ij! :r;e?!ª~~; ~f~°l6~1!:e~.ª~. ~';;~ª1:.s :~ q~e~~u~~~~~:i;:';~ Scientistas Sem Sciencia (cartas ao Lente de Medicina, Dr, Austre· 

r:i das, Pf~e;odo:'~~~nsti~~~upas servidas devem ser fervidos f:1~~~iacºo':'r~:{:t~º . ~s .. s~~s. ~~~i~~o~, e .. "".. a~~~ª'.
1
.v~. ~ 10$000 

l::=,:···i·,.,, ~~ª ~}:::,f;;i:ii~"~i ~;1s~t~}~?f fI~1it~t~i:~=~-~· · i§ 
• 11.• _ E' preciso ainda ter cuidado com os indlvlduos. que n. "Sdcncia Spirita (~.· Ed. do DL S. Pinheiro Guede,,) 4$000 

cam bons de febre typholde e paratyphmde, PolS elles perfe1tamen- }'ara que os hrasilciros e ... Raciocinem 1$000 : :i:e~, e~~,c~n:::~· e'?~~ind~ª:~e:l:~e~~e~~ª!1~:~1; :·! J•ara que os brasileiros leiam e raciol'incm . , ••.• 1.. . . 1$000 n dellas, intecc~onarP,m a q.iem com ellcs conviverem ou se com..ium. !~ j 'A Lduca..iao", pdo oln1irant.e 'l'honrp•ou •••• _ , , 8$000 

n carem l~J~~Lo;llsto teme<, a vaccw.a contra esta., LerriYels mo. : : l l'clu rnirelo, cada um.. dr ..... , obras custará maL• • , • .. • 1$000 
U l~tias. i i A• ~emla tu. Li 11arfa Alvcg e suas rwaes. e na Livraria Antunes, 

!\L:::::::::::'."'"'"'"'"''""''"'"'''.'"'::::::::::::::::_:::,:.:,::::;::!:::::::::::::::::::,:::.::,:::::::.":.JJ ~~ "t~::'t~n~;,~J~·!!~lc~;t0 ~ t'.'..t~s !::~t;,ª capital e Estados e na sédo 

2$000 



A UI'i"1ÃO - Sabbaão, 9 cie abrii de 1932 

tDIThlt icoMPANHIA pc2~~1~S!~ L'N}JH~!A KRONcKEl 

I Compradora de aliiodlo e ceroço de al2odão - P,ensa hydrauhca pau cnt ruar alJZOdão I PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO PESSõA - DlRF.CTORIA DE 
OBRAS F. UMPESA PUBLICA -
Edlt.1.I n. 12 - De ordem do sr di
N~ t-0r fica avisado o sr. Francisco 
Clementino Pereira, de ter siio mul
tad.o f'lll l'incoenta mil réis, (50$000) 
pnJ' t~r <.: n truido a fr-ente de sua 
casa de palha. na avenida Ruy Ba1·
bo~a n. 583, contra o disp;sto no 
art. 3~ do C. c!ig'() de Posturas e ainda 
sem ob.sen. ar o parecer do sr. enge
nh Iro de Obras Publicas, ficando-lhe 
mn!cndo o prazJ de sft-e <l1as para 
dar <'Hlnprimcnto n mesma mnlw. 

D!rect ria d Obras e Limpesa 
Publica 8 de ab1 il de 1932. 

Davina d{· Queir.n, 3 • escriptnra
rln 

EDIT.\J,.-0 dr Sizenando de Oli. 
V('!ra, Juiz de d!N'it-0 da 2 • vara tla 
mm.aN'a d 1 capital do Estado da Pa. 
rahyhn, )l()r v!rtud• da lei. etc. 

Paz saber a todos que o prc$!'nte 
t'dLtnl Mm o pr.,zo de 8 dias virem 
que o 2: dr. promct"r publico da co
marca, d nunciou de Aquilino Fa
br1"!o Bnrbo.oa, com 32 annos d 
ednde. casa.do, pescador. analphabe. 
to e de João C,<>nçalY~s da Silva, ra. 
sado, com 26 annos de eda.de. sa. 
bencto ler e escrev~r, brasileiros, oorno 
i11cuTS>OO nas !)<'nas do a.rtigo 303 do 
Codigo Pt'n.al rombinado com 0 :u-
1,,go 18, , !. do mesmo codigo. E 
<.X>n10 não t-si.nha sido ~si\':?l inti
mal...cs p~S9oolm 0 nte. per se have!'(:'m 
foragido. chama e cita os refe1·idos 
ctenWlc!a.dos a comparecerem n~ste 
Juiw, no dia 11 de abril. pelas 14 >io
ras a fim d" ser int0 n'Ogado, ~s
sisÚr ao summa1io do proc~o e 
acompanhal-o em to-dos os seus ter. 
mos. até final senU'nyB. ~ sua exe
cução, sob i:>na de revelia. E '("'ra 
que chegue ao conhecimento de tódos 
e doo dH.os accusados, mandou pa.~
sar o presente edital que será . afh. 
xado no Jogar do costume_:' oubhc".l.do 
no jornal offic~l "A Umao ". Ou.t,·o. 
sim, faz saber ma.is que as aud1~n
cias deste juizo se fazem em um.9. ·J~ 
salas do segundo andar do Palac:~ 
das Secretarias. ã praça Aristides 
Lóbo, desta cidad,e._ Dado :' passado 
n;:,<·ta cidade de Joao Pessoa, aos .n 
d; marco de 1932. Eu. Pedro Ulrs..= 
de carvalho, escrivão, o e~reVI. <As;
signa.dol Si.renando de 01,ve!ra. Esta 
conforme co..m o original - O ,S{'"n
váo. Pedro (TJy~scs de Carvalho. 

f.DITAL _ Ministerio da Educação 
e saúde Publica - Escola. de Apren
dizes Artífices da Parahyba - De 
ordem do sr. direetor . desta 'Escola, 
faço publico que. n, dia 19 do_ CO!· 
rente, pelas 13 horas. se acoe1tarao 
na secretario. desta Escola, p~postas 
para o fornecimento do ma.tenal m
cti.spensavel ao funccio~ame:1-t) d~sta 
Repartição, durante se1S, meses, co"'.~ 
t..ad"\5 do dia aclffi~ refendo, a s~boel 

Artlgcs de expechente e de escnpto
rlo: livros. papel. lapis e. de~als ma
terial paTa as aulas pnm'.lna _e de 
desenho: mat<?ria<s para as ofhc!nas 
de Tra,balhos de Metal: Tra ba_lhcs de 
Madeira: Feitura de Vestua.no; Ar
tes Graphicas e Fabrico de calçados; 
Art.igoo para mummação, asseio e 
hygieine: con1JbtLS.tivel, lubrificante e 
accessori .IS e artigos para merenda, 
cunstante de pão e fructas. a,té a cons
t.rucção do ret'eitcrio e deP?is de 
~onstruido, de um prato de sopa .. 

Os artigos devem ser de primeira 
qualidade e serão fornecidos de ac
côrd) com as amos.tras que poderão 
1-it:'r examinadas diariamente nesta 
SP.C'r~taria, que ministrará aos inte
ressados os esclar~cimentos de que 
neces.c;ita.rem. 

Os proponentie-s na. organização e 
apres•ntação das propostas. observa
rao o que a respeito prescreve o Re
gulamento do Ccdigo de Contabilida
de Publica da União e demais avisos 
e decisões referen t,e,s ao as.sumpto. 

Secret.arla da Escola de Aprendizes 
Artif!c s da Parahyba, 5 de abril de 
1932 

O e~crLpt.ura.l'iO. Antonio GlyN•rio 
d• Albuquerque. 

REGISTO ClVIL - Edital - Fa
ço saber que affixei, na porta de meu 
en!torto. proclamas para o casamrn
to rlvil dcs c"ntrahe11tes: 

José Gomes de Lima e d. Justina 
Monteira de Mcraes, solteiros; elle 
na.,cido em Pil1pir!tuba, deste Esta
do, aos 5,61903, negociante em Ca
bedello. desta romaro,, onde residem; 
filho de Joanna Maria. da Ccncelção; 
ella nascida em Cabedello. aos 26 5 
1912; filha de Bant!no Pereira de 
M·,raes e Rosa Monte1ro de Moraes. 

Antcnio Luis dos Santcs e d. Lsa
b-21 LLns Oavalcante. s:>Iteiros e resi
d nLs nesta cide-d~; elle nescid'l em 
TelXelra. deste Esta,jo, aos 8'3 1910. 
operar!o. nlho dcs fallecldcs Lu!s dos 
Santos e Maria da Cc:1ce!cã : ella 

m~~klJos nmtc~lt~ig:~1 ~~~J~~~ 
dcs S&ntos e Eudocla Jovillna d<>< 
Santos. 

Jcão Baptista Ferreira e d. Regina 
d~ S!lVa Ferre!Ta: e!le nascido em 
7 91915. soJ<teiro, musico; filho dos 
fallecloos Joá~ Baptlsta Fortunato e 
d Benedicta Ferreira. :la Silva: ella 
na.sclda em 18 1111896, nesta. capital, 
onde residem. viúva: filha de Joa
quim Oandld? da Silva e d. Marta 
Dar! 11. <ia oonceiço.o: publicado por 
d pacllo do dr Juiz d s casamentos 

SI alguem sou~r d algum impedl
m n:to, opponha-o na. f6nna :la. lei 

JOi.o Pessoa. 8 de abril de 19~. 
8 otflclal do Registro - Sebast.lio 

Bastos. 

Prefeitura. Municipal ele JOio l'es
a6a - DIN!clorla de Abaateclmento -
lldiul u 18 - De ordem do ar. dl· 

rector de Abaet cimento, faço publi
co para qut chegue ao conhecimento 
de quem Interessar possa, que no dia 
9 do corr nle mês, ás 10 horas, no 
mercado Trim.biá, serão vendid :s em 
hasta publlca, dois saocos com 10 
cuis.s de farinha, pertencentes ao sr. 
João Fra.11cl.sc-0. por nã·o haver pago 
a multa que lhe foi Imposta, em v!r
turde de acambarcamento. 
ab~\"'J.;<>m

2
d, Abast~cimento, 5 de 

AOl'NT!: DAS COMPANHIAS r f' VAPORES: - Norddeutscher - lloyú Hremen f'ermu Catnetro & 
C.• Ltmltcáa (Compunhtu Commerc10 e NaV•I',ú(U~) 

AOEN1F. O.A COMPANH~A OE SEO~J~~/~ú -;tz;~!,f;it1sl~ & Afrm11/1/le lnsurameu Comporty 

I JE,u·rlpturlo - PRAC,' 1 111.1.C:ll•:I, Pt,UlilRO, 1'S ~"' •· :u ('ui u do C''o,·relo u. ,, 

OavJna Qlli'irJz, 3. • escriptu:raria. 

L--- eN:o f'.Reço TELEORAPH1co -K R o rr e K E ~ 

PRl!FEITUR.A MUNICIPAL -
EDITAL N.' 14 - De onlem do sr. 
pref it-0 ~unicipal faça publlc,, pnra 
º· r_,nhec1mento dos interessados, que 
fica marcado o_ prazo de 15 dias. a 
contar d.a publicação do nome de 
cada c: ntribu!nte, para qualquer re
cl_amaçao da collecta do impo,to pre
dial. dcs pred1os desta capit.a.1 e s.?us 
~~~~i~os, oontorme se vê da relação 

Prefeitura Municipal de João Pes
soa 4 de at>r!I de 1932 - José de 
~:;~~~

1
o. director de ExpedJ<>ntR ,. 

(Continuação) 
RUA BARAO DA PASSAGEM 

RUA DESEMBARGADOR TRIN. 
DADE 

N. 5 René Ha ussheer & C!a , 
637$000; n. 6 Manuel de Souza Le· 
mrs, 2fl5$275: n .12 Antonio de 011-
vdrn Lima, 107$325: n. 18 Joaquim 
Guima1ães de Oliveira Lima, 
20,· 37ó: n. 17 Aprii:io de Cal'Valho, 
247$350; n 21 Ra,11 Henriques de Sá, 
534~250 n. 31 Manu~l soares Lon
dres, !18S.5CO: n. 43 d. Alexaivlrim, 
de AZevedo Mello, 131$800: n . .ia d 
custodia Moreira Gomes, 6-0$345: n 
49 herdeiros do drs. Amaro Bu!hõe,. 
79 130: n. 52 d. custodia Moreira 
Gomes. 20$010; n. 54 a m('sma,. 
'0$345: n. 58 a mesma, 19$975; ·o 
;3 d. A !exa ndr!na de Azevedo Mello. 
72$454 

<Continúa1 

N 709 d. Cora de Hollanda 
1445000; n. 712 d. Mal'!a do Carm, 
Athaydr, 1C4$3CO; n. 716 d. Cecilb 
Espi11ola Pinto Ooêlho. 1695750: n 
724 D<>lmas Mondonca. 105S290; n EDITAL - JUNTA DO AUSTA. 
719 herdeiros do dr. Francisco de Li. MENTO MILITAR - o prefeito mu-
ma e Moura, 47~220: n. 727 herdei nicioal e presidente da Junta de Alis-
ro de d· Ros,i Rangel, 395710: n '.amonto Militar desta capital. faz sa-
735 filho de José Vieira Coêlho. ber aue foram ainda alistados nesta 
192$820: n. 743 Gregorio Pessôa d• Junta os jovens nascidos nos an110• 
Oliveira. 117 050: n 751 o mesmo de 1910 e 1911. constantes das li.stas 
14~S550. ,baixo 

TRAVESSA CARDOSO VIEIRA Assim.. conndo os interessados. oo, 
N. 16 Montepio do Estado, 45 980 si ou seus representantes 1,e:aes ,. 

RUA CARDOSO VIEIRA apresentarem a,; reclamacõ,s e escla 
N · 7 dr. José Rodrigues dr Garva recimentos pr'Cisos a bem de seus di 

lho, 66$330; n. 11 João Ferreira da reitos. 
Nobrega, 29$460; n. 13 " mesmo,. João Pessóa. 5 de abril de 1932. 
~3S590: n 21 herdeiros de 'f'ranclscr o or fPito e oresidente da Junta I 
Diomed<'s Cantallce. 915760; n. 25 o, r de Borja P~flllrinc. 

;s~~i;;i~ ~~iig~: n 
11 

7f7 J-1º:!~(~ ~, bl~~st~~ ~~~~~!~as nelo Archivo Pu-. 
Carmo Athade. 54 160; n. 75 Anto 174 Manuel Guimarées. filho d 
nlo Costa. 47S660: n. 79 Francisc João Mendes Guimarães: 175 Manuel 

O quinino combate a febre, mas ataca o Figsdo. 

E' necessario usar PARIQUYNA, para 
curar as doenças que elle produz., 

Solo11 Henrioue de Sá, 54SOOO; n. 1'. r,ournnço de Freitos. filho de Jos~ 
o mesmo, 67~60: n. 87 :> m~smo,. U::,urenç,:J de Fr.eit'ls: 176 Mariano 
67S42C: n 93 Francisco Ribeiro d· Paulo do Nascimento. filh) de João 
Mendona 54S460: n. 100 d. Mari' Paul" do Nascimento; 177 Manuel 
Alrxandrina da Encamaçá:>, 155$530 Ferreila de Souza, filho de Manu~l 
n. 106 h ... rdeiros de José de Arau1, Ie Souza; 178 Manuel Cavalcante do 
Braga, 1C3S230: n. 1-09 Leonard· \fasciT!lento. filho de João de Souza 
Ma:a Vinagre. 53<5{}0: n. 112 herdei. do Nascimento; 179 Migue! Candido 
ros de José de Arau.i'J Braga . . B. S · uza. filho de J-0ão Bento de Sou-
130S.520: n. 118 os mesmos 1295400 · >; 180 Manuel Carn~iro da Silva. fi-
n l23 Pedro Murielle. 105 3€0: n' 1ho de José Carneiro da Silva: 181 
)24 herdeiros de José de Arauj. "'1anue1 A. P~ntes, filho de Luiz Al-
Braga, 142S590: n. 126 Antonio ca •es Pontes; 182 Manuel Ferreira Pon. 
valcanti de Albuquerque 54Sl60; 11 es, filho de Joã" Ferreira P"ntes; 183 
132 Vlctorino Ram<'s Maia. 78$630 '~aur111o Araujo de Oliveira. filho de 
n 136 o mesmo, 54 ·200: n. 142 can '\.iatheus Augusto de Oliveira; 184Ma-
dido Pereira Martin.,, 66$440: 11 l5' 11Je'l Baptista de Araujo, filho de Bm. 
n mesmo 67SJCO: n. 162 d. Mari , Fr8'nc" de Araujo; 185 Miguel Pei-
Martha do Rosario. 7~WO; n. l63 d ·cto. filho de Miguel Peixoto: 186 M!l. 
Ma ris Jvonne Londres Nobrei<a. nue,1 ~ Almeida, filho de Carl ,s José 
116S210: 11 166 Anes!o Joa<1uim ,;, de Almeid<l; 187 Manuel Eloy Tolédo, 
Sil\'8. 78~490; n. l70 Antonio Danie' filho de João Evangelista Tolédo; 188 
de Carvalho. OISG80; n. 171 Mar'' ~u"Juiiil~~~ºf8[i~fgu!fh;e1~fra~; 
Ivonne Londres Nobrega, 78$700: n Silva, filh) de Dicnislo Peren-a da 
173 a mrsmR. 9IS74-0: o. 174 j_ .,., Sllva; 190 Maqu•burgo e. Xavier de 
bel Ramos Mo.ia. 91$/JSO: n. 178 Is Souza. filho de João Guilh~rme Xa-
maei Medeiros< 26S880; n. 180 vier de Souza: 191 Maria Farias de Al-
me,mo, 39 '880; n. 179 d Marir meida. filho de Antonio de Souza AI
Ivonne Londres Nobrega, 11GS200; n 'lletda; 192 Manuel Freire, filho d~ 
183 Victorino Ramos Maia, 102S90-0 José Freire; 193 Manuel d,a Penha. 
n. 187 o mesmo 65$510; n. 188 d 'ilho de Manu"I da Penha; 194 Moacyr 
Petronilla de Mello Vieira. 1435910 r ;,,itão Pinheiro. filho de Fra11cisc, 
n 191 Arlindo Collaço, 1045050: n Pinheiro: 195 Maria Marques de Arau. 
l99 Ernesto Paiva, 143$140: n. 19f lo. f!lho de Venancio de Arauio; 196 
Manuel Soares Londres. 156$000: n Na,thana,el Leite dos Santos. f!lho de 
205 Ernesto Paiva. 98$160: n. 221 dr João Fe!ippe Leite dos Santos; 197 
José de Azrvedo Maia, 50$810; n. 222. Nelson Baptista da Silva, filho <le 
herdeiros de Joaouim Gomes Coim- Francisco B:1ptista da Silva; 198 Ni
bra, 83 620; n. 227 dr. José de Aze- canor Gomes da Silveira, filho de Ali
vedo Maia, 14S400: n. 232 Victorinc >1io Gcm~s da Silveira: 199 N!omar 
Ramos Maia. 104<080: n 233 v!uv· Rnm"~ Varandas, filho de Antoni) 
de Augu.sto Falcão, 66!:JIO· n. 237 Varandas: 200 Oscar Alves Feitosa, 
Jeronvmo Lins Pessôa de Mello,. filho de Rit.a Mo.ria da ConceiÇâ'.'l; 
104$.5~0; n 238 Victorino Ramos 201 Orlando Soares da Silva, filho ,je 
Maia. 91 700: n. 245 Jeronymo Lins João S:ares da Silva: 202 Orlando 
Pessôa de Mel lo, 4C$G30; 11. 247 <\n- Alex&ndie dos Anjos, füho de Aurea 
t,on!o Rabe!lo Junior, 104S470: n. 042 Menezes ctos AnJ:s: 203 Odon Gom~ 
Dion Sou(() Villar, 206S980: n. 253 de Albu<1uerque. filho de Francisco 
herdrirol de Antonlo R:1.b~llo. . Gemes d 0 Albuouerque; 204 Oswal-
133$640; n 266 Severino Pereira, do Gcme-s d? Nn~:-imento, filho d-? 
575820; n, 272 dr. Antonio Sá. . . . Paulo Manuel do Nascimento: 205 
5RS420: n. 288 ApriP,lo de L:ma M!n. Olavo Eduardo Lins, filho de Antonio 
dello. 33S24-0; n. 292 0 mesmo. . . Ectuaroc: Lins; 206 Octavi > Moraes 

~f S~~g: n. 298 Augusto Vergára.. ~!:~J.~ã!} f~o Jit,a~;:,g•~,e~tªJ; 
RUA SANTA ROSA / Souza. filho de Henrique Bezerra de 

N. 81 herdeiros de Gabriel da cos- s~uza: 208 Ov!d!o dos Santos, filho de 
ta Monteiro, GOSllOO; n. 149 dr. J,Ja- L1berato dos Santos: 200 Olavo Bilac 
•é de Azevena Maia. 55$100. da Cru_z. filho de Camlllo Cruz: 210 
TRAVESSA BARÃO o TRIUMPHO o_ctaclln Marques dos Santos. filho de 

3
ofsso 68 Mu11uei soares Londres. ~:~~~º ir':iãt'1n~~n~~~~J~d;~ 

PRAÇA ARRUDA C',A.MARA ~sg,.f:ª~~: d!
1
;.q~/i';,';dt Hd:rb~~= 

N. 4 Alfredo Monteiro de Paiva, ta; 213 Paul, Emillo do R-Osnrio. filho 
66 760: n. 18 A Previdenk 131$630: de L!ndol1>ho E. Rooario; 214 Paulo 
n. 22 a mesma, 465940; n. 24 viuva Borges. filho de FJ:>r!ano Neves: 215 
de Antonio Fonsêca, 27S300: n. 28 a Ped.J·o L'.>urenço de Freitas, filho de 
mesma 40$300. José Lourenço Freitas: 216 F'edro Pau. 

RUA OAMA E MELLO lo de Oliveira. f!lh, de Jeronymo P. 
N 14 Ferreira Amorim & Cla.,... de Oliveira: 217 Petraroha Gr!sl, fllho 

66$580; n. 22 Roque de Paula Bar- de J<»é Antonio M. Orisi: 218 Pol!
nosa, ll 7S600: 11 . 34 severino Amo. b!o Torres de Oliveira.. filho de Vi
rim, 54S490: 38 d. Hllda Mont<?lro tia rente de Oliveira; 219 Pt:dro Vieira 
cunhn, 115!!950; n. 42 d. Marla Ivon. Pe•sõa. filho de Gaudenclo Percilian) 
ne soares Nobrega, 66$345: n, ,2 ri;hoô'::ie 2à?ar~ª~~ref..':.:eà~\!~u~ui::'í' 

~!~~1
[;;,';, : 1~~;~~h~} ~;:-:,5~ça,n . 

62 
Pedro D. Oliveira. filho de Elias de 

91$840: n. 64 Seg!•mundo Guedes Pe- ~~!~:t~~/J:
1
~1l~a:~S~ofi:~ 

reira. 39$765: n. 68 Antonio de 011- verlno Beckman. fllho de José Dias 
ve!ra Lima, 112$360: n. 83 d. Alexan. Paredes; 224 Rcsal!na de 011veJra, fl
dr!na Azevedo Meno. 80$770; n. 96 d. Ih, de Leonidas de 011velra: 225 R-0· 
Antonia de Ol!velra Lemos. 3781425; ac;Souza filho D99B ~n u..· 
n. 110 Manu,1 José do. Cunha, . . meu Pereira, fllho d6 F<,mando Pe-
116$950· n !19 Candido Menezes, . reira: :a:16 Ramulo Leite de Albuquer-:g~iº· n. 128 Cunha & D!lascio, que, fllho de Allplo Carlos de Alt,u. 

AVENIDA 5 DE AGOSTO ~=~e; ~~~~al~a~ ~Ji ~ 
N. 49 dr Jo é d Azevedo M•la, Ja,u Lopes, fllho de João L·oea; 229 

158$iOO; n 50 Kroncloe & Cia. . Romulo RM!!. filho de Francisco 
379$950: n. 5 herdeiros de Roque de Rcesi: 230 Pedro Vina.J Bailes. filho de 
P11Ula Barbou, 183'811(1. C&Ddldo ele Mbuquerque Sa.lles; 231 

Ruy Marçal d' Freitas, filho de José V 
Marçal de F""itas: 232 Ruy Macha.do 
de Freltas, filho de José de Fre1tas · " 
233 O"t3vi, de Vasconcellos, filho ce 
Jo2.quim Outra d..: Vasc:mc"'llos; 234 
RenatJ de 8-0uza, filho de José d~ 
Souza: 235 Romildo d. Albuquerque 
fllho de Manuel de Albuquerque: 236 
Raphe.Ql da Silva. filho de Raphael 
H. da Silveira; 237 Manuel Christü11 
Fagw1dzs, filho de João Fa1nmdes, 
238 ~rald" Evangelista de Vascon
oellos, filho de João Evangelista de 
V3sccn.c2llos: 239 Raymundo F. d0 
Souza. filho de João André de Souza; 

v-

24-0 RatB Torres, fill1.<> de J 0 sé Br:ui- qtl',n Almeid~ do Nascimento: Julião 

~~;,. iii~ede i~~e~';;:,~iraFe;T~i~~ 1 ~c:~=I~~ ~; ~~tl~; f~1;'.~~,%°~~~ 
242 &cundino Ra;mundo dos Santos. 1 renço N nat, filh'.> de Vicente Lou
tilho de Manuel V Mor~u·a. do3 San- r: nco Tav r ~; Firmino Netto da Sil
t~~; 243 Se\erino de S~mza. filho de a. filho dE.> Francisco Firmino da Sil
Francisco Ma.thias Barl:".:3a: 244 Seve- ve J" - Ferua!1cles d~ OliYeira. filho 
rino Gomes M ~ reir::i, filh() de Alexan- dt: Ft-anc~'SCO Ft:rnanc:es de Oliv:-,ira 
drino Gomes Moreira; 245 Sev "rino S ~\·eri'lo Fr.anc-elmo. filho de France
Rn.m~s dos S~rntcs, filho de Mart3 !:n.J J ~ V1~1l &veli.no D~mingos 
Luiza d-os Prazeres: 246 R:J"dolpho d1 d,'.}S 81.ntc:. f1lho de João Domingos 
C>•ta Nunes, filho de Antcni da Cos- d • Sa,, s. 
ta Nunes: 247 severino Rib0 iro de Lista da Kroncke & e.• _ José Ro
c;cuza, filho de Luiz Ribeiro d~ souza; dttgu"" Can 1~iro. filho de J ~ã'.l Ro-
248 S:verino de Scuza filho de Fran- lrigu-es Carneiro; Manuel Barbosa ft
cis:co de Souza; 249 Severino Barlx;sa. lh:- d~ Jo; Barbosa. Lima.: João FJ.'.an
lilho de Mathias Barb·sa: 250 San ti- o,·~ da Silv1. filho de Francisco Mar. 
no Cavalcsnte, filho d• Antonio Ca- cdlino da Sil\'a; Manuel Joaquim 
rnlc-ant 0

: 251 Severino Lacerda dos Va-:,.~·.·nrellr..i, filho de .J:sé Joaquim 
Slntcs. filho d<e Ric1,rdo Lacer<la d()s d 0 Va"c.nc,Jlos: A11tomo Gomes, fl
S::intes: 252 Sa.ndcval C. Rocha. filha lha <.1 • Jr---é G.)mes; João Gemes filho 
d,e Manu~J Canlcante Rocha; 253 Se- de Oscrio G~m 'S' o,·idh Ferrei'ra da 
verino Baptista de Arauj,, filho de Siln. filho de Ma.nuel Feneira da Sil
Josepha Dias de Araujo: 254 se,. nno va: P,_m Victor de Barros. filho de 
Silva Meld1iadcs. filho de .João Pe'1ro J~sé v·ct'r d• Barros: Pedro Amaro 
M~'rhia<!;:s: 255 severino FranciE/1'":0 d., Mae~do. f1 ho d.e José Amaro Ma
da Silva, filho de Francisco Isid10: cê;:io: Paul· Cysn, da Costa, filho d<' 
256 S 0 ,·erino Ribeiro de '3~uza. filho S1lH"<"'!' Cvrnr• Cesta; Euclvdes Ro .... 
d~ Luiz Rib?ir-:- da C"sta: 2.57 Sabino dn d~:;;:, f.lho de José Rodrigu s 
Gama filho de Sabino Gama; 258 Sa- Usta da l'nião Graphica 11<-neficen. 
latiel dcs Santos. filho de J~iio F. dos te Parahyb:l.na: - Jc~ê Ricardo da 
Sente.<-; 259 Smtino de AllntQu'-"'rqu~. Ro':'"ha Enc-l~rde.s Eduardo Lins 
filho de Antonio de Albuquerou~: 260 Lista do 4. cartcl'io desu capital, 
S?vermc Ferreira, filho de Joaaulm e crilão Adrovile: _ Severino Lacer
F~rre!ra: 261 Severino Alves da Silva. da d s Sa!lt ·s. filho de Ricardo La
ft~:: .. de AntG1W> flv.ar, A~1rin~o; ?62 crda dcs Sant. e:; Antonio Dornellas 
S.ve11110 Carlos d. Mesqmta, filho de Bcz.rra. filho de Jcão Domellas B<>
J"se Carl.e~ de ~esqwta: 2_63 Sevrrm:> z"'rra; Jeorg-e Edsrn Dore, filho de 
Psulo da Silva, filho de Joao P,1110 da S,c f1'1 c. Dorc J()sé Neves de Aze
S1lvn.. 2G4 ~vermo Bap.ti·~,ta de Men:::- v cln filha d J:ão Neves de Aze,·t>do 
ZPS, filho d. Manuel Qturmo; 265 San. Usta do cartorio de Alhandra· 
doval da R"oha, filho de Manuel Ru., P, ,,lo Ant,erno de Sant'Anna fill;~ de 
fln, da R.och_a: 266 S?verin~ Pauii_no M:muel Antonio de Sant'An!la · :Nico
{l,e Ara,1!1~. filho d~ Paulinn P. reira m d.:s de Arr11da· Oamia.ra. fiiho de 
de AraUJO, 267 Santmo Cavatcante, ft- Ant:--ni:J d-:i Arrnda cam:ira · Joaquim 
lho de Antonio Cavalcante de Alb11- Anto11w d·, Santos filho de Antonio 
qu ro~1e; 268 _R:>nue Mesquita. filho Joaqu:m dr.s S.ntcs: José Perei11t da 
dP J~o M,sn,uta d> Me!lo: 269 Rom~u Silva . filho d• Severina Delmira da 
Magllano, fl1h'.l de Jc~e Mnghsn ~: ~70 C nc- icão; JnsC Francisco Rodrigues 

;:~nd~regf,v~~r~li;;~r\~~~~/~~M:~~~:~ 5~~0 ~:;s ~~ãc~/,,~~rocj~t~1I~~~; 
1o. fll'ho de Paulino Gomes i-G Mello: Jc-ão Dia do E. Santo; JC'Sé. Pedr0 
272 I~nacio Fel'Nr. filh" de Manuel d• Scuza filho de Manuel Pedro de 
Viocnte Ferrer: 273 Manuel E. d~ Al- B·uza: Manuel Ferreira Nunes, filho 
buquerque filho de E,;merin:> e. dos de Jí'"sé Prdro Nunes; &verino José 
Bantes: 274 Valdem!r; Leite de Albu- dcs Sanr,s, fiil., '.!e Tributino Jcsé 
quuque, filho de A!Lpio Carlos d4 <\1- d's Sant s: João Agostinho filho de 
buquerque; 275 Vicente de Paula Fler. Santi!lo Ag stinho; Octacilio'Laurindo 
reira. f!!ho de Luiz Bento Ferreira: de OUV.eira filho de Laurlndo Antonb 
276 UJy,ses Garcia Barrêtto. filho de de Oln .Ira.: Luiz Frnnclsco de Lima. 
Alexandre Garcia Sobrinho; 277 Vi- filh0 de P•dro Francisco de Llmn: 
cente Arauio Paiva, filho de Fran- Manu•l Jo 0 é Barbc,sa. filho de José 
rlt:.JL'lo, M1Jntet4', P'aiva: 278 Vicente Ba'"bc n. Dias· L!'onel Severiano de 
da. Costs Pessõa. filh de Frnne1 co Arrnda, fil oão Severlan, de 
Nunes Peesôa; 279 Ubirajara Min- Arruda: Jo uda AlYes filho 
deUo. filho _de José Francisco M!n- de Joaqul e Am1da; · José 
dello; 280 V1oont, Monteiro de Paiva. Bezerra do. filho de Arce.Jino 
f!lho de Francisco Mcnte!ro de Paiva· B z rra. da 
281 Wla.ldemar Negrão de Me<lelros fl: Lista do 
lho de J·oo José d Mdelros; 282 Za. bu: - Jc 
charlas Nevoe !ilho de Pedr<> Ludgero d Ant·n! 
Neves: 283 Wlalfrwo Domingos do,; Even 1 t 
Santos !ilho de Alfredo Deimingos dos E n h t 
Santott; 284 W111ldt'mar Ribeho Jwsa- N m nt 
rio. filho de Leon I Rosal-lo: 285 Wal- N 1m nt 
d mar Gomes, filho de João Gomes: Ar I\Jo m 
!ª ~1:oemJ~~c~ Sa~t<is.m~~ ~u::J 
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1'12 8"11 •• 20 ' 
412 com " 10 '' mato 
573 sem 5 ' 
573 col'n 25 " 
574aem "20" 
574 com " 10 " Junho 
&75 ~m " 15 " " 
575 oom 5 " Julho 
578 sem " 3Õ J 1Ulho 
576 com 20 " Julho 
577 ,<•m 15 " " 
577 com 6 " agosto 
578 sem 30 " Julho • 
478 com " 20 " agosto 
!i79 sem 15 " " 
~: ;::,' 305 .... n~:'bro 
580 com " 20 " s<>tembro 
581 sr-m 15 " setembro 
581 com 5 .. outubro 
582 sem 30 " setembro 
582 com "• 20 ,. outubro 
,83 sem " 15 " outubro 
583 rom 5 •• novembro 
584 sem " 30 " outubro 
r,54 com ·• 20 •· nov~mhro 

r.ha..,oulu 
2.• Séerle 

170 sem mu1t11 nté 15 de nbrll 
170 com multa até 5 de maio 
171 sem multa até 15 de maio 
171 com multa at<' 5 de jtmho 

Quota a11nual 
Sem multa .&t<' 31 de dez. de 1932 

secretarla d'A Previdente, em 12 
de Janeiro de 1932. - 1." secretario ' 
Jo4o Candtdo Duarte. 

so,ledade de Artista< e ()pernloo 
~l~·hanko,s e Libe~ - !í,,-s,áo di" 
A ..... mbléa Geral - De ordem d) sr 

~~"':~d1~ .. d;;t~,Jt~tpa~cl~lo ~:~:: 

~!!_~ão I.iore 
------~ mo d:mmgo, 10 do corrente. a hora 

e lugar do OO'rtume, c~arecerem a 
fim de a.ssistlrem a sessao ordlnarla 

I 
d~ OB:Sl'mbléa geral, con\'ocada de ar
cõroo rom o 1 1 . do art 37. de nos
sm Estatutos. 

B\ '('() no f T.\DO DA P!\RA-
HYllA - \ mblf.as Geraf'S Fxtra· 
ordin;).ria.s Nâ> ' t..:ndo 'rE1lizado 

, AJ. '<'llJ.bl~a~ Gei-a El<'J'&r>rdlnarias 
ronvor...i l1s para o dia 4 do corrente. 
em faoe d não haver comparecido 
111.unero legal. n Dl,..f'ctoria c1o Banco 
dl ~ado <la. Parah•tba. ,.e n~ôrdo 
com o ar1 2G dos E:,J a ut , C:")TI.Vida 

s:::nJtm'c,; ,í"M.n. :h em terceira 
nY')Cação a r mpar.noerem no dia 

<J tlf'Ste mês. ás 14 h"r:is. no 'Cl,fic,o 
da M-~ 1J.ça.n e mm<>rrial, a fim de 

'g<.>r o C>n.<elhc> Fis""i pnn o exer
rtC" o de 1932. p r n5.o se t.er na vota
. o ob ervru , qut- d(i.tennma o a rt 
f'J7 ~oo &,'i:atLILw ent vigor e no m<'-sm 1 

11,a 15 hora.< no mesmo local, pa-
· l d.t.ll' da reform~ -rt:is Est.3.tucoc 

no,, rts ., 7 " 7, 10, 12. 23 e 33 
AVU 1 1:1.mda e. Dirf"Ctorla. que ~e 

'""úrdo ce>m o art 131 !. d~ drc 
. 434 d~ 4 de Jtúho ele 1891, a As-
111.:11·:1 delibeT'ará seja guai fôr a 

>irm~ do rapnal rC'prP~fedo p"'1os 
S"V"ic,ni.~,.:•c::: prl".t;filt.f:'" 

João ~o.. 3 dP abril de 1932 
\\'lso A' PRAC\ - C'la. de Na- HPnn<"< '.\fa.rl~lra, 1. · ""crf>tarlo 

;;~;~r:i°aci
1
ó
1
ºYt !~!~1~~nU> T~~~°m!~ ' -------------1 

';j.;º~t~~:0 r;Je~~~~e m" .. r~ / 1sEi. ':. ''Correio da Manhã" 
n. 105 d1 Agenda desta companhia 11 
Pmb11< d· pelo vap,or "C, R1pper" 
e cr.ns1gnados a"s ~rs. Andrade Cam
p:"'ll::> & Cia. d "st.a praça, e como a 
firme c"PJls!gnat.J.na reclama. a en
trega d, · e volume md"Jl(Cndente da 
apN"Sf'n'"3:ç?i<> d:> cDnhecimento origi
n1I. ,enho µ:--·lo presente aviso, de 
accôrc!o com e deeret-0 n. 19.473 de 
10 d• 'Z.'mbro ele 930 e 19.754 de 18 
d mJ:·c-1 de 1n31 dar sc,encia que no 
prrv"> da l'""i fareJ. entrega do dite 
fa1 rio, . i não houver QU';'m possa apre
~ nt:1r r .damnção contra esse aeto 

. João P •ssóa, 8 de abnl de 1932 

.ffJ•gt• \1. Pf'n'ira, eg-ente interin). 

"A Previdente" 
QUADRO DE OBSERVAÇÃO 

Diarlo ind,,pendente, sob a. di-

ttr('á& do ronego major Mathias 
Fn>lre, rom ..-n-iro telegraphico 
propf'lo, amplo notkiario dos 
raet~ parah~·ba.n, . nacionus e 
r,trang-tirc:w,., e o rf'spertivo rom
Tll<'nl:.rio. Pnpriehrio dr. Ruy 
('ameiro. Gerenl<, J. Teixeira de 

('an-alho. Impresso em marhi
na ~arinoni e orficinas proprias, 

<.1~
0
~1.;~~r.1

1
ª~~,1~!n~,~~ '~1~;

3~jou~ \ n:ª~~~d:6~~~~! ~=pi~it~n 50 an_ 
wta, ,urect 1 2 secretario D Maria Rodrigues Coêihv, 50 1n

ã rua Conselheiro Henriqll<'S, n. 1 
104. Tel~ph<>n~ n. 219. 1 
('IDADE DE JOAO PESSOA 

......... llle ........... 
estp ...,_.._ .. ,...._..,...... 

A( '1'·\ da sessao º"" A~~mblt'a Ge
ral Onlin-irfa. dos J.CC'ionistac; do B~n
<·o tio Est~do da Parah}hi. r('ali1:1:l:t 
m, dia IO d<" ma.n·o df' 1932 

Aos dí'Z d e:. d() n ês dC' D1.Jrr > íl"' 
n · ! novecent-0L e tr nta r- ctvis ,1 

dr da &~oci;i,r·a I C'•1mmrJ.c:~L ,1,. !~ 
<'apftal conforme r- >1ivueac~o p ·1a 
t '"C"lra \f'Z, 1>et1 11·1nren-;a, urre::: n. 
te~ os "'OC:l J ·. f'l}r, !ante5 do Hvr'l '1 
rir senn realiz">u...se a Arse1ntlé3 
Oernl Ordmaria. p.nr:i lPitura do ··· - i 

J:,~;~~ d~ !~!~~~/~~ ~1~?;~':!º F~
1~ i 

C'fll, quP dizem rfl~P"llo ao <'X rcicto I 

1inanc0 1ro findo tudo 1>11blir:ld:) ! "Hl 

rn1prPnsa, rlr nccordo c,om a lei L· os 
F. tatuto,. 

Prilu. a le1lura do rrl::itorio .;"'lJ." 
nnC''tO~ e parecer do C~nselho F1 -

4,;JI, fez sentir 1 pres1de-nte Que a di~ 
r ctorrn mandou ~rlptu•·ar rb a 
r11br.ca de .. Reserva pera Liau·cta 
(vC.Sº" a quantia d!! réis 27·Qt:f%~'! 
,v.ntf" e sete contos nov"centos .... _ 
:i".R mil e v nte t> dolo; rei..sl, cpwrend~ 

im vr<', nir a rnvPntualdad, d"' 
algum preiw1,:. que por \'cntura P 
\tle <;e a \'f'nflcar na rran<:'.ac('o ·s 
HA!izada!. 

nc'-. ca~da, ma B. da PaEsa~m. 
Jofi.o Maximino Na,cim~nto, 15 an

nos. casado, r11a Vera Cruz, n. 40 
,JUIJ'.l Martins da Silva. 34 '.lnnG.s, 

casado prnca Aristides Lôbo. n. no 
Chamada 

t.• 1érle 
:i70 sem multa atf 20 de marÇ() 
570 com " 10 " abril 
571 S<>m 5 ' '" 

• til INllldlmell&.. ..... _,..... 

n,a ........... nltva.ReDa• 
apnftlta • IIUalJle .. ...._, _ ............... ---. 
....... 1'MII. _ .......... ....,.. 

.... -- .. INIA9 .. . 
~~-~~-~~~~~ 

BÃNCO 00 ESTADO DA PARAH1BA 
João Pessôa 

Balanclt• d e 81 mar,o de t•aa 
ACT IVO 

Acclonistas . . . . . . , . . . . . 
Letras descontadas ..... . 

LETRAS E EFFEITOS A RF.CEBER 

P e proprla do Interior 
Em cobrança do Interior 

Emprestlmos em conta rorrente 
Valores caucionados ...... . 
Valores del)(ll!itados . • . . . . 
Cr.rrespondente n) lnt.erior 

CAIXA: 

Em m<>f'da no Banoo .. 
No Banco do BrL'!ll 
Em outroo Ba= 

Dlv~rsa~ oontsa 

2. '7'75:086$142 
5. 022 :a!!lt562 

702 . 232..«I 
1.123:34.146 

211 :7691tl16 

PABs1vo 

?u~~:! de ~;vã; :.: o,w.M 
OEPOSITOS: 

Em e e<>rttnte com Juroa . , .. 
Em c corrente limitada . . . . 
Em e corrente sem Juroe . . . , 
Em c ror nte avlllo pf-evlo 
A prazo fixo .......... .. 
Dtpo•ltos populares 

r>.ep-oslto em conta de cobrança do 
rnt rlor . . . . . . . · 

TttuJos em cau,;Ao e em deposito 
Orde1111 de papmetf.oe 
DlversL'! contu . . . . . . . , . . , · 

2 387:1~1 K.'I:= 600: l 

3411:= 1.336:306 O 
8: 

744:690$000 
3. 246:226$806 

7 797:31!4$704 

775 : 749S886 
420 :'Nl'l$600 

16:34-0tBBO 
!ll\l '8791438 

2 037 : 3339625 

132 :978$247 

16 .123 •231$288 

l 500:0001000 
50 000$000 

5 . 528 : 299$877 

7 'll>'l:324f704 
437:048"80 
591:3'139'740 
219:1841686 

18 121:2811l1811 

'PM!!6& e de abril de 119! 

tra!MmarlAtte, ,. ...... 
OeNla CIIIIMlllf 

... ................... .... 
W lzabel de Souza Britlo 

1. IH I 

Ht1' rlP llritto e filh:i. Oclilon C:111tl11ln ,t.1 Siha, P<posa e fi • 
lhos, \'icc•1.(p Cosia l'"i!ho <''l'º'ª C' filho,, .Joaquim Baptista cln 

Carmo. ('SJHl'-a e filhos .. \nlnnio SP\"t•rinn e e,po,~1. \laria dt .. Sou-

7.tl í,rnl,:1, E1wdin:o "" Snuza Lilir:tl ,. filhr", Frnnci,co Paulino 

Filho e• ('sposa, Francisco 1',rnlino, Chri,tin'1 d,• llrillo \lllnle1H'gr9 

,. filhos. ·\nn., ,lp Britto. Lih:tnia ti<' Brilto .. lost' <11 Britto1 tansen

tel . .Joaquim dl' Britt" r f:nnilia 1111,Pnk,I. ( s,n l:0116·1 TorrC's rl,• 
Brilto c• filho, • au,c•nte, 1. ,Joaquim de 1.un:o Freire familia . 

João rt,, Lunn FrC'ire ,, f·,milia. Ho,a d<' l.t1n.1 llrilto ,. familia. lda-

1ina de• l.un:o .\ rn1s:10 e I ilho. ,!r"li• jú fi,·;1111 p,•nhor,ulo · a todns 

qUt? :l'-1.dsl;ram e acnmrwnhar:1m o, n·"lo, mort:it~~. :tlt'• H <ill3 ulli· 

na mor:ub. clr ,u.i ine qul'ei,el t·~1w~:1. m;.ic, irm..i. tia, filha. so ... 

hrinh:i. <'lll'ha,l:1. prima ls·tlH'I d,· Souza Jlrilto. e con\'irlam a 

parc•ntr, ,. amigos para :issi,tirc•m a 111i.ss.1 d,• 7.' dia <Jll<' mandam 

, rli'hrar pelo l'll'rno rlr,c anç,, rir ,ua alm:1 na 11,.rt"ja de . ' S. rio 

Rn,ario ú, (i horas da manhii. s,•gund:1-fc·irn, 11 ,lo corrrntr. 

.\ tnclns tlllP assi~tirr·m ú eslt· ado dt• n"'ligi:io l' caridade 

conf~ss:1111,,s t>lPrn:un('nte agr:ulrcidns. 

.................. 1 ........ 

CONSUHO AOS DOENUS I 
Nunca se deve abusar do QUININO mor

mente depois dos 30 annos quando 011 Rins co
meçam a enfraquecer não 1upportando irritante& 
que perturbem o seu funccionamento normal. 

O quinino irrita o Estomago, a Bexip e OI 
Rins, produz mou«1uice, futlo, tonturu, ariau 
nrmelhu e ardentes. 

Com a sua acção os Rins vlo se f ediando, 
diminuindo a diarése, fonte natural de elimlna
çlo, dando lagar a accidentes perifoaOI como 
seja a Uremfa, etc. 

A CASSIA VffiGINICA f um remedlo ftl&o 
tal diaretico, de bom gosto, simples e de effelto ra
pldo, comprovadamente "lnoff en1IY0~ para cre
ançu, senhora sravtdu, Cardlaeoa, Albamlnarl
eos e Dlabctitoa. 

lacllcada eem NPnn~ toa a 
,ela. rebN!I rebeldee, Gritt,e, • 

TODAS AS FEBRIS RIO vnrcm'9 



INSTITUTO COMMERCIAL HJOÃO 
PESSôA" 

A entrega de premios e diplomas, hoje, no "Clube dos 
Diarios", aos alumnos das turmas de 1930 e 1931 

Terá. lagar hoje. ás 20 horas, no ctlvamente, Alice de Albuquerque e 
talão princ1pal do Cl11b dos Diarios , Mol'sê G. de Sá 

A União 
ORGAM OFFICIAL DO ESTADO 

COMPOSTO •11 LlNOTYPO• - lllPRBSSO Bit IIACHINA KOTOPLANA •»UPIJZ• 

ANNO XLI .IOAO PESSOA - Sabbado, !J de abril de 193:! J NTJ'\IERO 81 
o acto na entr,,gu d• premio ;ios TURMA DE IU3l Premios e d!· 
,?!Um.nos ''P'"' termm;1 rn111 n cur do µ!orna.::; - Da..cty!og-raplua · premiu <lt, 
!r.;.;tztu.to r'om mercuiT 'Joa.o Pessoa", app!icaçao, medFlha d,, OW'O, Annun
€11I 1930 e ele premias e diplomas ti ciada Prado; !.' Jogar, medalha de 
turma que concluiu os seus estudos ouro, Esther d~ Freitas e Dulce San
<m 1931. tos, 2.0 3.0 e 4.• Jogares - medalha 

A J)!'opOblto tle um~ toca! •lf" ho!•.
tern, desta folha, sobre lrre 
gularida.des na dlstrlbulçác, da 

correspondencia. simples, o dr Mi
randa Sã., dlreetor regional dos Cor. 

IIIFORMAÇ6U TELEGRAPHICAS DO PAIS E DO 

A essn :-ol{'nnidRde comparecel'a o de prata, respectivarnente. M. das 
dr. Anthenor Na.varro. inten•entor Dóres Cavalcantf'. M. Jo& costa e 

ESTRANGEIRO 

DESASTRE DE AVIAÇ,\0 cendo a boycottagem no commrrc10. 
reios e Te1egrapos, escreveu-no!, :it- RIO. 8 _ Esta 1n.3:nhã, no cami:;J ma somen:e para as nações que ti-
tenciosa carta dos AUonsos. um avião "mothº ca- nham acce1to o pacw Kellog 

Rio de Janeiro 1 ~d~nZ~~hu~m~ªgf;;,,st:pr:;~~~1~~ 

lederal no F:<tado, qu. hgW'a como Pericies Gouv.ia. Além dos clas<ui. Diz S, S q~·· de ··~elo, existem ra. grhi~ve~e fe;r:,~~~s ~lt:~gen~~ce~~~~ Inglaterra 
homenaj!eado no quadro dos novo cndos aclma, terminaram ainda o lhas no a~lud1~0 se~v,ço, ma, que as ct.or Dagoberto Nery Hanley, um dos• A QI EST,\O D,U,l]BfA. \ 
diplomados. curso de du.ctylographia os alumnos: mesmas nao têm origem nos Correios mais habels lll'tructores da Escola I LONDRES. 8 - A cxlRn.são ela 

Após a entr gu dos referidos pre. Paulo R. Pcssóa da Costa, Lourival deste Estado, poi,i devido a outras re-

1 

de Aviação preposta da. ccn.ferencia danubíana, 
mios e diplomas realizar-se-á uma Cavalcante, Milton ele Vellôso Borg:s, clamaçõr..s que recebera posterior- - ~ra serem mclmdas ness3: ,~onf~ren-
soirée dançonte, que certamente hll de Enéas Corrêa Lima, carmen Pontu- men~e, deternúnara rigorosa syndi- E I TER I O R ~\~aº~~:; ;i~1~~~f!~~~a.~!ºQ~:: 
se re,·estir d~ muito brilhantismo ai. Wapda Villaúm, Ne11sa. Vlllarim, canc,a, nada apurando. Allemanha tro Potencia., na reunião aqui reali-

Para essas festividades a dlr,ctora -lcifa"ctê Albuquerque Maranhão. Maria O sr. Graelllano Ta.vares, chefe da. SANGRENTOS CONFLICTOS :d~fª~!tifd":g:r';,'qu~ll~r~e:e~t;,,.nm 
do Inst ituto Commercial "João Pcs. da Gloria Castro e Maria das Nev,s 4·' secção, esteve pessoalmente em BERLIM, 8 - Em Le1pmg, con. A Alie manha e a Italia apresent:i. 
soa". senhorita Hortense P .:ixe, d!},- Silveira nosso gabinete red.accional cxplican- forme se affirma, teem hav1do Sfnm. ram uma contra-proposta, indo de 
t.ribuiu numerooos convites. 

Os alumno~· que vão receber premios 
e diplomas são os seguintes: 

TURMA DE 1930 - Premios -

do-nos o que occorria . conflictos entre membros .ex~ltado encontro ao p:mto de ü:>ta da !ngla-

r0.lcante e de Stno-dactylographos - publito, rigoroso no cumprimento de 50~~~~:~n~~~.t::- vi_olent::> hrotel'J ~~ ce~~fegª~~~t.cãopo~~~.tra:cª/~i~am 
Esther Freitas e Ca.cilda Sampaio. seus deveres. o sr. Gra-0Ulano Ta,·a- entre esses dois partidos, trndo sa- que será estudada uma solução aqui 

Curso de guar-livros - Cícero Ca· Foncclonario dedica.do a.o servi•~o dos. partidos naci<::na.es soc1al1s.ta.; ~ 1 terra e da França. dando lugar 1 

A dir.::ctora do Instituto solicita ás res applicará, se:u,ndo nos informou, hido diversas .pessõas gravemente ou em Genebra 
Dactylographia 1." lagar - rnedalh~ pessôas que comparecem a fin€Za. de as penalidades ào regulamento pos- feridas e recolh1dac; algumas, em es- _ 
de ouro. Lectycia Andrade; 2.' e 3." apresentar na pcrtaria o respectivo tal a quaesquer de seus subordinados tado grave. no hospital LLOYD GEORGE \ \E \8.\. DO. 

Jogares - Medalhas de prata, resp:- cartão.convite. apanhados em falta. NOVO CANDIDATO A PRESJDE:-i- ~i\rÀt.riuict,i1rr~it'it.PFE 
---·------ ----------- CIA DA ALLEMA..'\'HA A LITER.\Tl'RA 

. ~ nosso a.pJ>ai·elho folepboulco ~on. capital; este não contrahiu nenhum do! candidai,;;;- no.cI~~~ \~alista s/~~:E~rg;;- r!:';{~~~a·;:ti~~;.c~ 
\INDA A TELEPHONICA I veira. engenheil'o da Prefeitw·a da a s s o e I A ç o E s ERLIM 8 Pa u d lis a 

tmua, como SPmpre, um traste ,nu. emprestlmo na referida Instituição. " Itabayanna Clube": - Eleito a 13 consta o nome do príncipe Augu'tJ da vida política movimentada, <ledi-
fil, collo,·ado na p:u'<'de só para con'>- e empossado a 30 de março ultimo, Guilherme. um dos filhos do ex.kai- cando-se exclusivamente aos prnbl 

t.a.. i g serviço aereo da "Con· está organizado do modo que s~ se. ser da A11emanha ~~iva~:P~º."~°Je :;:,rtoªf\~~.:;~[~r:' 

l
·,vSaç'ea·ocheovs~e ninna!"o ecnl11oveconse;"gua en1e",''n11E,·11 dor" gu~ o novo corpo directivo do "Ita O CHEFE DO ESTADO )lAIOR Jlt- Continll"rá no entretanto na u:1 
• bayanna Club" , conceituada agre. TLERISTA cldeira de deputado na Camara, re-

eoisa E' esperado hoje, ás 13 ho- m.íação recreativa da cidade de Ita· BERLIM, a_ o sr. Hiller, apcsa· tll'ando..se depois, dcfinitiYar. cnt' 

Vez por outra. appuece-nos um ra"'. o a!lparelho da l1"nha bayanna, Eegundo participação que ~!cfi~;t:;;.us1~::~ei~ .;'ª~~~.~ Espant.a 
empregado da. Telephonica armado "' recebemos do seu l.' secretario: tã-0 Rolun como chefe do seu Esta- co:innssAO ISTERN,\CI01'AL DE 
de martello, pregos e peda,;os de fio , _ regular _ Presidente, José Florencio de Limo. do Maior t~g~g. B _ O mirus,ro da H s.. 
leva. duas hor-clS remexendo nas pi- Barroso; vice-presidente, José Au- - . 
lha.s e depois se vae convencido de Deve chegar hoje. ás !3 horas. ao gusto Pinto Ribeiro; 1.0 secretario, C01''FERENCIA DE REP.\RA_ÇO~S ~~::;'~~'." e!ai:i,~m~~~;!!teif

1 

nos for prestado grande e inestima. ancoradoW'O do Sanhauá, procedente Sebastião Miranda (2.• el~ição) ; 2.' BERLIM, 8 - Por .uma publlcaç~o da delegaçã-0 espanhola da Comm1s. 
Ih i · do Rio e escala, o avião do "Syndi. Alb considerada senu.offlclal, 1•01 ho,e , 1 sã~ Internacional de Limites n~ Pv-

:~ s::,;ç~~u l\::t:, ª!:;; ve: c:1'a~; cato Condor", esperado hontem, ;::~:~~o~e~~~::Our!:.0. ::::i~: ~~ta:'°~;;in~i~ ~!!e~:6l~·~e~ ºà~; reneuc; _ , 
complicado e inutil. o qual, após a necessarla demora, de- Paulino de Lucma (4.' eleição); vice. debitas de Lausanne. a troca. para a O RF:GRhS~O DO PJlE:SlDl''iTJ: 

•. d 1 1 · ·t Lt collará para Natal. . d Sil \ Allemanha, de seus penhores. 0 , n~Pl'Ill lC, r-m a. 1on em a. not e exgo amos thesoW'eiTo, Norberto Jose a va. Essa puullcacão foi vehiculada nc. , •· ' 
8

, ·'p ec' t <l V 
a pa.cienci.a procurando uma Ligação Conunis.são de contas - João. Bap- ! la Agencla. telegra.pllica Wolff. cons~~ 1 kl~~~· chegou, \';;;je,"~ ~re:,de~-
eom o Club dos Diarios e termina- REGISTO tista Lins de Albuquerque, Lurn de derada geralmente oomo ":ndo .,_, te da Republica 
mos recorrf'ndo a um portador FAZEM ANNOS HOJE : Afmbida e Alfrédo Coutin110 de Lyra. suas fo~tcs ff~hadas pelo go\elnO Nesse mesmo combo10 vrnJaV3nt o 

Seria para desejar que a Empres~ o menino Da~oberto, filho do dr. · O Mmls_teno _do Exterior. poré•~· duque de Saragoça. o sr Azana o 
o declarou. ~rndiatamenta, que _n.· 1 sr. Sanchez Guerra, direct.or da S 1 -

tomasse mais um pouco de interesse Emipede.3 Tavares, secretario do Su- União Graphica Beneficente Para. nlrnma llgaçao tinha. com ella, .,en- gurança, alguns deputados de Valen-
pelo seniço que esplora, substituiu. perior Tribunal d~ Justiça. hybana: - Em sua séde social á rua do essas fontes attnbuidas a Lon-1 eia e diversas outras per·,ona!idadcs. 
do O material millcnario que a.inda _ o sr. Adhemar Lima Wanderley, Indio Pyragibe. haverá amanhã. ses- dres. Aguardavam o presidente I\Jca:,s 

11$3.. auxílíar do commerdo desta praça. são da dlrectoria dessa associação. Estados UaldH ~t'a.C::3!ª· di~:rs:!ta~ttrJJ;sve~r,t d~ 
Não e possirel que continuemos " - o Joven Acca.cio Patricio, fllho sendo O fim especial dessa reunião ACCUSAÇOES .\O GOVERNO FE. militares, havendo uma companhia 

pa.ga.r um lell"phone unicamente parn do nosso confrade Simão Patricio e trata1• de assmnµtos que f?- prendErn DERAL do 1·eglmento n. 1. que foi oor elJ(' 
perturbar <.•ont ª sua impertinPnV" prls.Entemente no sul do paiz. aos interesse8 da classe, o presidente H:'~~:â:e~~~~5i:eJtleº d~··L~~~1u~~~ ~;~~i.s~ã

0
da.

5
t~~~ presl:ldo umtiPen

,·ampaiJ1h.a. " Jt~9 oroprio .tra.1.Jall_w l - O sr. Nlomar Ramos Varandas, ! pede, por nosso int:ermedio, o compa. vai, rec-omrçou hoje as suas acc'l!§),- o ~ A1.c"l 1â Zamor~ despachJU, 
" para no~ dehar <>ti nenOti em la- auxiliar do commercio desta praça. reclmEnto de todos os associados,. ções ao presidente Hoover, dizendo depo1S, com os mini~tro~, oom os 
mentavel estado de irritabilidade _ 0 pequeno Paulo Nathanael, fi. _ haver elle permlttido que a esquadro quaes, cc.mversando, dLSse que fora. 

Se ao menos o P''.dessemos aprovei- llto do sr. João Beze1Ta, funccionalio e. e. Toureiros: _ Na séde provi- dos Estados Unidos ficasse "reduzi. explendida a viagem 
tar para moer cafe ... - z . da Great Western. soria desse antigo, gremio carnava- da.!i i~:fª~~~~:~im de 5.500 pala· lfalia 
EMPOSSOU-SE NO MI· - Completa annos hoje a menina lesco, á rua Visconde de Itapai·ica, 93, ;~~;~ ~t~t;:.1!d~:~dr~~!.ic~;/ºG;.~t. ~i~i flii~;;~ADE t'.\BJUCA· 

Victorinha. filha do sr. Miguel Reis, realizar.se-à amanhã, ás 15 horn,, ner accuso o presidente e o Con· RO,\L\, 8 - Noticia-5<'. que > dr 
NISTERIO DO TRA· gerente da firina. Williams & Cia., uma sessão or<linaria, encarecendo O gresso de J,averem garantida mais -le Fornaro. cltimico em Brmd,.; ena. 

BALHO o SR. SALGADO ~:s:e!'.'aça, e do sua esposa d. Anni- respectivo presidente o compareci. ~~~l~~..:;e Q~~:1::;~~.~~~é~~s.:~~= ~~~'f.f1i~~~~ru:: ~! l~~~~~"l~~es~1; 
FILHO mento de todos os associados. c1onar uma lei que autorizam a dFs. cerveja a cevada por vm~lo. ~lf:lllC'J 

NASCIMENTOS: pesa de 10 milhões de dollares oar~ Esse novo processo penmtt1ra )bter 
RIO, 8 -- (Nacionall-Hoje 

âs 16 horas, o sr. Salgado Filho 
tom~~ "i,dsse··~o • l\Ün.isterio ao 
Trabalho. lA União). 

Nasceu, nesta capital, no dia 6 do & REVISTA DO FORO a construcção naval do proximo a:1. um hect.olltro de cerYeJa com trinta 
corrente, 0 menino Wilson. filho do Orgam da .M&gllltratura pa.rabJba,n& no. litros de vinho branco. O pro.dueto 

:Sr: "FrahciscÕ R<Xfrigues ae•'souza,-al'- mcont:ra- i venda D& LIVB&BIA CO;II os SIGNATARlOS DO N· ::,,s ~tr: 1:i:I~,;.S~ 'J~d~~~\'e~ 
tista aqui residente, e de ,ur. €Spos:i UO P.~UJ.O CTO Kellog ia commum porque o vmho branc~ 
d. Maria José Moura de Souza. Ru Maetel PIDbe1ro .WASHINGTON, 8 - Foi, pelo se- custa relativamente menos que" cer-

•••AfTfll,O - reja. E a ltalia, que . produz vinho 

Pelo Ensino Secundario 
O prot. Eduardo de Medeiros, iru;_ 

pector icderal do Ensino Sccunclarlo 
junto ao .. Collegio Pio X", desta. ca
pital, endereçou ao Departamento 
~a-cional do Ensino a seguinte con
sulta: 

Devem alumn~ rept'o\.-ados 4.1) an
no repelir todo conjuncto ma.terl.i 
serie ou aquelles que não in~orram 
co~lus{i.o estwltt, ou Hnalment.e, os 
cm que não obtiveram media. para. 
apprn\'ação':' '' 

Respondendo a. ps..:a consulta., o dr. 
Aluvsio de Ca-st ro, director do De par. 
tam .. ento, declarou que os atum.nos re
provados. p<.tt qt !tlquer mUtÍ\'Ot l1~

petirão Integralmente a serie. 

VARIAS 
&gundo parUc1p:1çáo que rt'CCbe

mos, terá ian11gurado hoje, nesta cn· 
pital, mab um aç..:>Ugue, de proprie
dade do sr. Pedro Paiva , 

o referido estabelecimento se acha 
inlitallado confronte a Usina da E. 
T L. e F., no l>alrro de Tamuiá. 

- Acha-S-O em festa o lar do sr. 
José Lucena, funccionario estadual D E S p Q R T Q S 
em Umbuzeiro, e de S\lll. esposa d· 1 ._ 
Yaya Lucena d? Sampaio, com o nas. PELA LIGA J,} PELOS. CLUBS o PALMEIRAS ESTA AG'l'lY!) 

cimento de uma creança do sexo mas: vitaJe· ~~r: · q~~1t~~0:;~~1~e:c~; tr~ !!f~n!í~~~ ~~~f: d~n~~:t~!= 
culino, que na pia baptismal rece1*ra campeonato do corrente ann~ ;1.ejam ção de energia e vígcr. 
o nome d,e, Leucio. dignas do intere~se e ,enthusiasmo Foi um adversario activo e pr:,· .. ~ü-

CASAMENTOS: pu~li.';"~ ha duvida que o desporto ~~~n'i~~- o Cabo Branco teve de ·~n-
Realizou-se, a 1.0 do con·ente, nes- trav~a entre nós u~na phase de ver- 0 alvi·negro :<:e prepara par, erí' 

ta capital, o casamento da senhorita ~ade ira reorganizaçao., . sendo d~ .<sa- novos embates impôr respeito ao -i.d
Carmelita Bello, filha do sr. João ~u"ntar que seu prestlglO no seio dr.. J versaria. 
Bcllo, com o Er. Pedro Moreno, ·a.u- ~f;in!~d\:po~~e~e~~r1?~i:1riºm~rf~:~- O Spinelli viv~ .fl bradar ~ue ,,.n~"~\ 
xiliar do commercio da praça de Rz- Creou·se um ambiente de anima- um auto falante. Aguardem. A,uat-
cife. ção tamanha que t.odos os clubs n. dem o Palmeiras! que está colosso'" 

O acto civil foi presidido pelo juiz :i:re~e~tei~e ~~5.sui~~!po~~:n1~ SANTA CRUZ 
dr. Sizenando de Oliveira, sendo pa. dades e procW'am ooliooar seus ele- o Sanla SCrnz quer pisar no ~r ,. 
ranymphos, por parte do noivo, 0 sr. 1~entos no~os ou antigos cm condi- mado com t-Oda a destresa lo! anirna-
Manuel D~odonio e senhora, e por ~!s ~e validamente defenderem rnas ç~~epara·se para obter suas vict':'!'i;.,.s 

parte da noiva o sr, Luiz Matlúas e I Oito são os clubs, alguns de re- ou vender cara as differenças na s 
senhora. cente organização, que se i~reve. competições. 

O actO religioso foi celebrado, a. se. ~!:p:~~~S rugu~~a:l~tjtI~l~~ii~:~J~ a.ctv·r~:de~apaziada está em fm;.1r:a 
gulr, pelo revdmo. monsenhor Odilon aqui. 
Coutinho, sendo paranymphado pelo Eis o.s clul>s dis))ulo.ntes: Cabo 

Branco, Palmeil'as, Santa Cruz, Vas. 
co da Gama, Pytaguares. Interi,aclo. 
nal, Mira Mar e Vencedor. 

sr. Carlos Deodonio Moreno e senho
rita Zita Moreno, pela noiva e João 
Medeiros Corrêa e renhorita Nerei. 
da Medeiros Corrêa, pelo noivo. 

Apeia o enlace, os jovens desposados 
viajaram para a capital pernambuca. 

Os jogos do campeonato de iiomin
go proxtmo foram, suspenso.:;, ~m vir· 
tude do embate interestadual emre o 
uvsco da Gama" e o "Iris", de -=te
cife. 

JOGO INTERESTADUAL 
O Vasco da Gama vae abrir a 1Jrn· 

parada de jogos interestad.uaes. batt:n
do-se com o Irls de Rectie, no prD\:l. 
mo domingo. 

Nessa compcticão quer o Vasc~ dar 
uma prova de seus esforços em prol 
de nosso desenvolvimento despo!"tP 'O. 

Dos m<iustriaes Vlcent,c Ielpo & na. onde fixaram residencia. 

c,a., desla praç,1. recebemos um car. ~:~:~~: viajou hontem o aca
tão agrndec.ndo a noticia que publ!. demico de dil'cito Pedro Feitosa Ven. 

CABO BRANCO SPOR'l' CL~H 
Trata-se, além dist.:o, de umn ~i?ja 

importante, porquanto ·J Iris é um 
club que t.em demonstrado, ncs ;r,·a
mados recifensrs, apreciavcis qufü1d0-
des. 

~~mte: a.:;::1~~ir~:n~:c~~~eu;:'r~:1~nça Lura. 
AGRADECIMENTOS: 

Montepw d.-0 Estado: - Na relação A sra. d. Virginia Régis, consorte 

o vencedor do torneio inicb do 
corrente anno não f'Stá repousando 
sob os louros do triumpho obtido 
Pelo contrario, a rapaziada cabo. 
branquense continúa a se adestrar .1 
fim dP. que, nas proximas pelejas, seu 
prestigio e valor continuem a lhe g~. 
rantir as sympathias publicas. 

Do quadro do lris, destaca.se Chi. 
nês, que é um dos elementos mais bri
lhantes e perigoso:, e que já fot ~·:i
lente defen.~or das côres vascain,,s 

dos despachos da s;;SSá-0 do Monte- do dr. José Régl& Velho, residente 
pio de 7 do corrente vem o nome de em Itabaya.nna, agradeceu.nos, por 
AI varo Corrêa. Não se entende a carta, o regi!t.o do seu annlversa.rio 
::ot:::.. e::!!: o ::!.!·. _42v:::..!'o Co!"!'ê::. e~ O!! .. ~!!t:.!!c!o. 

Na proxima sessão, a L. D. P. 
marcará o dia da entrega da "Taça 
Hanseatida" aos brilhantes d,espor· 
t!:;te.s do C:?.bo B:::::c:>. 

o Vasco prepara um optimo pro. 
gramma para o certame de dom 1ngo. 
E o publico ha de amparar ·JS esfor. 
ços da valente rapaziada do Vasco, 
::.!!!!ci.."!do ~o c~pc !!e pu~~. 

em larga escala, podena_ desse modo 
passar a exportar cerveJa 

ULTIMA HORA 
RIO. 8 - !Nacional) - O "C'!r

reio da .Manhã" 1ranscreve 'fanas 
noticias de jomaeS gaúehos, toda~ al
t,,menl<' •logiosas ã. personalidade do 
ministro José A mt-rico. (A União l. 

RIO 8 - (Nacional) - Yei·ilicou
se um' movime-nto communista em 
Juiz de Fóra, estando prCSf'6 diversos 
;nferi(l:res o Exercito, bm como alpms 
civis. (A Unláol 

RIO, K - tSa.eionall - O l'onse· 
lho 1ctl! D~fesa Agricola impediu a. 
enll·ega. ,Ie doi~ m.il fardo,;: de alg(\. 
dão ndrt1?stind. importados da ~n 
,ria.terra pela 11.rm..'t F. Matarazzo. (A 
Uniáol , 

NECROLOGIA 
Fallec"u. no din t do corrente, na 

povoa,ão de São Mamede. deste Es
tado, a senhorita Augusta Araújo, fí. 
lha do sr Manuel Augusto de Arau
jo. faz~ndell'O e agricult-0r alli resi
dente. 

A exti.ncta era muito estimadt1 uo 
meio em que \'Ú'Ül. motivo por que 1'oi 
a sua morte bastante sentida. 

Após longes padecimentos, 1alleceu, 
hontem, ás 8 horas. á rua Visconde 
de Pelot.as, desta capital, a senhor!. 
ta Sever!na Correia elos Santos, tl. 
lha adoptiva da sra. d. Sinhá Mou
ra e irmã. do sr. Antonio Correia dos 
Saut.os, mot.orista nesta cidade. 

o enterrament,o realizou-Se no mes
m-0 dia, â.s 16 1'2 horas, com regular 
=..00!!!9.2!'-1'!:;!....'!le!lto. 
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