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ANO XLVI JOÃO PESSOA - Sábado, 2 de abtll de l!l:111 1 l'MERO 75 

o-MOMENTO NACIONAL 10 CANAL DE GOIANA 
DESIGNAD A COMISSAO P.\RA REDIGIR O PROJÉTO 
DE I.EI DAS CONSIGN AÇOES EM FOLHA DOS MIUT ARES 

PRO•·. AG!\MENOS MllGAllllllEli 
lnten·entor Fe<leraJ e-m Pf"rpa.mbuco 

Os probtrma!fi IO(·a.h,, em Pernambu- u. suar. acuu até o ocea.uo. Fea • 
no, têm um sabõr de enipnu. Foram grandeza comercial da lecendárta d• 
abandonados, P a roda do tempo oa dade, quando a estrada de ferro Ilia 
t:l:eb:ou a tal distanl'ia que não podr cortava ainda o norte do Eatado. 'D11111 
pensar nel• st!'m emo~io do passado. as eatradas de rodqetn comunicavam 

RIO, 1 ,A UNIAOI - O prelidentc, 
Getúlio Vargu assinou o deereto QUP 

lhe foi apresentado pelo ministro 
Sousa _.Çosta, prorrocando por mais 91 
dias a moratória dos dt"vedorea da la-
voura 

O PROJ~TO DE LEI DAS CONSI
GNAÇOF.S F.~I FOl,HA DOS MI
UTARF.S 

RIO. l ,A UNIAOI - Já foi desl
:nada a comissão con tituida de ofi
ciais do Exél't'ito e da l\larinha, in
eumbida de redirir o projéto de lei das 
t'onsiitna(ôes em fôlha dos militar~s 

\GUARDADA COM INTEltESSF. A 
CHEGADA DO CH.\NCF.l,F.R AR· 
CôF.NTINO 

RIO, 1 , .\ UNUOI - Os meios di
plomáticos desta ('apitai a1uardam 
t:om Interesse II cherada do sr. Joaé 
.\laria ('antilo, ministro das RelM;'ões 
F."'trrion"s da República Argentina, 
1•onvidado Pf'IO <'hanceler Osvàldo .Ua
nha para visitar o Bra!lil 

CONSTITUIDO O NOVO SECRETARIAIO 811110....,,. SOB 
A ORIENTAÇAO DO MINISTRO í•O JRUALHO, VAO SER 
CONSTRUIDAS MAIS 25 CASAS PAIII OPUiRIOS, NA 
ILHA DO GOVERNADOR - AGUARDADA CDM IITERES· 
SE, NO RIO DE JANEIRO, A CHEGADA ,DO 8NANCELER 

ARGENTINO SR, JOSE' MARIA CANTILLO 

:~:::s't':.'ra~rJ.='ui:.•d:i~e=~~ 1 ;~a~ad~~as e do p,ernador Benedito 
Delsuc Moacoeo; Educaçio, balu AI- 1 8 • eselu. fkam reeebidOII .._1a 
ves: e prefeito, Nocueira PIIISOI j estancla mineira pelu au&orkla4les lo-

A maioria dos secretário& pertence cala. sendo-lhes prestadas as mala ex
ao quadro do tuncionallsmo dos Mi- , prruivas homeaacen1. 

nl~lérloo _da Educa~io e A.-rlcultura_ 1 REINICIOU SEUS TR.ABllLHOti O 
e a Policia-~º Dlstnlo Federal •. kndo I SUPREMO 'l'BJBUNAL -MILITAR 
•ido lodos ,a requisitados. RIO, 1 (/l UNIAO) _ Termlnada,s, 

O PRESIDENTE GET(rLIO VARGAS ontem, as férlaa forelll;O•• o Supremo 
Tribunal Militar relnie1ou, hoje, seus 

CBEGOU A S. LOURENÇO trabalhos. dlse-ndo, na allertura da 

l 
"""5io, virlN mJnislrOI. 

Bf:LO HORIZONTE, 1 !A UNIA.O) A reunlio hcorreu solenemente,, 
- O presidente Getúlio Varcas cheeou por motivo. também, do &ranacuno, 
hoje a S. Lourenço, acompanhado de I neata data, do 121.0 anlvenirlo da
sua exmL espôsa, sra. Darci V&J'la&. quêle órgão Judiciário. 

O canal de Goiana, a ponte, de lia- Tlmba6ba. Llmoeiru ~ Bom J.
maraeá, o proloncamento da Central, l'Om o Recife. Todo o trampolie de 
a rua de farinha <'um as 590 c6vaa de mercadoria,, para o norte 5e fula. 
mandioca pur peça de escravo, que pelo porto de Goiana, que mal compor~ 
Nassau exiciu dos burcuúes para que ta,·a as b&rl'aças tal o número que. ao 
padesafom móu, tudo ficou na cur~a mesmo tempo, lhe pe.lbun anroradoll• 
da história . ro. Fala--se até num vapor "lratl" 

Encontrei, no Govê1·no. êue!io problê- que lentira H&abeleeer uma linha de 
lll&li ainda sem wlução, " os vou de- navecação do Rio a Goiana .- dealsti• 
cifrando um a llm Homem do lnte- ra, por não ter encontrado. no ('UIIIL 
rlor, o localismo é um fator predoml- 1 a profundidadr nffftiSária 
nante na minha formação rsplritual. 8oiana pe.nlêra a sua opulell('ia. N 

A i,-rejinha. o nuzeiro, a!t rua'i merl'adores abandonaram o Mf'U porta, 
em quadro, a escola, as feiras, ; as !IU&!io icreJu apacaram os tampa.
a vida de aldeias com os :4eus tipos ; dários, e ela por muito tempo vive• 
caracterlstit'os. são impressões tão I du glorias de TejU<'upapo r da f•• 
,uaves e profundas que delas não me tuna dP t«.>r !!Ido o bn~o de Sunes Ma· 
tsquecí nunca. t:hado 

O ministro J~ l\larla Cantilo de• 

~~r!b~~·K•• :.qlli nos prlm•iroo dias I o f R A e As s A D O M OYl ME N T 0 
A REUSl/lO DOS PREFEITOS FLU- i 

No Govêruo do Estado, f'U vivo as , Era um marco da noS!ta bialóri&. 
neceNldades r ai!,, r,moções da minha I lia•. a roda do tempo continuou a 
sente. Estou, por isto, desenterrando dar as sua9 voltai.. Surciram &Ili uai
os fóaseis A ponte de Itamaracá com I nas de açuear. as fábrieas dl" tttidos. 
os projé:tos de construção em madei· 1 nova• ati\'idades e no,·as riquêsu. e 
ra e ff"tro, mandados fazer, em 1896, 1 Goiana reconquista a §da opulenefa. 
,por Barbosa Lima, Jâ estão nó\inho~ ' O ea nal abandonado e obstruído vol• 
~m folha, travestidos de t'imento ar-

1 

tari a sr-r o HCoadouro da sua pl'OIID
mado e em concurrenria pública. quto çâo 

termina no dia 12 do més corrente. 1lí vem a draca para desobstrui•1• 
O proloncamento da erntral êllM' está ' ,. eavar atf' a prolundidadr ntteuaria 
em andamento de!ldf' sepnda•feira da ! para 05 nâvlos de c8,botacem. E ele 
outra semana . A casa de farinha qur I não terá Dlals a nostaJ.ria das t,a,ea ... 

a uaina des&ruiu, essa. também. HÜ. 1 (as com as suas •ela& e caceiros aem 
ff.ndo resuscJtada e as cóvu de man- ! <'amisa . Os bueiros dos vapores •• 
dioca ~uparão 8C-:, da ál'f'& at.ual- I .. Loide BrasUelro" com a sua fumaça 
mentf' Ol'QJJB,da pela cana de ~ucar. 1 darão ao t'&nal O sentido de uma non 

MISE!fllES EM NITERól , _______________ _.._..., _______ _ 

RIO. 1 IA UNI O) - A fim d• dar 

:::,:~:::i:sc:r::m::::r~::.v:. ::°!~,!~ INTEGRALISTA 
O Ortelal a que se refére a dita no

ta foi e, stgnat;rto desta. Não foi exa
tamente isto o que aconteceu. 

importancia. o interventor Ernani do 
:\maral Peixito, ehefe do Govêrno 1------------
rauminmse, está C!oll\'Oeando para 
µma reunião em Herói, sob sua pre-
..idéncia. lodos oo prefello5 municipal 

Na data ellada era eu ajudante do 
B. c .. e fui proeurado pelo sr. Lou
reiro. Em catita' partleulu eote 'lle 

eonfloU e--. -tao alannau 
te& de mcwlDlento armado no Sul do 
Pais. Con8Ullou-me wbre a eonvenl
encla de solicitarem os Integralistas 
daqui ao ar. eel. emt. proteção para 
suas familia.a, recetando sêrem perse 
guldOII pela Polle!a, embõra nada tl
\'essern de comum eom a aludida re

do Interior do E ta,o 
A convocaçio dos edis Mn\ f~lla por 

rr- Já se aehanolo 'IA capital na
mlnenoe 9 prefeitos, °" quais rennl
ram--se, hoje, em sessão preliminar, 

. • EStOBERTO NO RIO MAIS 
VII IITILNI DI TEIE• 
BROSA TRAIA INTEGRA• 
LISTA - OS CONSPIRADO· 

Reata•• o Canal de Goiana, que ' 1randt!'1a A hJ&tória se repete eo111 

tem tambfm a aa hld6rta O Canal oalrOli dados e outro destino. 
foi eonslruldo em 1856 para Dcar a . _ .-- ______ _ 

cidade á confiuêneia doa rloo Capiba- N-o EST , DOE TE 
ribe-Mirim t Tracunhaem, que levam , Â A N 

!!::c;..,~d.:"~"'.:::r:o, "::.~\e pe~:~ RES VERDES DE BELlM VI• 
dlmenlo. • I SAVAM o ASSISSINIO DD 

,·~~stiªr~i!s~~fA.rio~AIS zs ~T~lOQ~E~: :~:~~~EL volta. 

NOTAS DE ! o ex-"Kalser" Guilherme li 
P A L A e I o i AMSTERDAM. , .... UNIAO, _ 

• 1 f'oi desmentida a noticia. segundo a 
Em oficio ao sr. Interventor Fede- 1 oual se achava gravemente enfermo D 

RIO. 1 (il llmAOI - Por dekrml
nac;ão da sua diretoria, a Caixa de 
ApOBentadorla e PensiN dOII Trapl- A PROPOSITO do pedido de asilo 
«-helros vai construir, na vUa Operaria de integralistas no 22.º B. C .. 
"Valdemar Falcio", n:a Ilha do Go- recebeu o dr. Abdlas de AJ. 

Declarei-lhe enlio não acreditar nos 
tais boata&. polo deaeonhecia quai•
quer noticias de perturbaçio da or
dem públlea. nio vendo, portanlo, 
nenhuma neeesaldade de se dlrlllrem 

ral, o dr. Marlo lllolslo Cardoso de j . .. .. 
Miranda comunicou havei assumido tx- Kaisf"r _Guilherme II 
o car,o de prefeito do municlplo de Ao contrario, o ex.soberano alemão 
Petropolls, no E&tado do Rio e,;tá grn;ando perfeita saúde e ainda. 

ontem. pela manhã. fez o seu costu• 
melro passetn pelo jardim de sua re. 
cJdencla, examinando, com os Jardi
neiros, muitas plantas da primavera. 

vernador, mala Z5 caap para opera
rloa. Essas novas co~ obede
cem á orlen~ do MIDlairo do Tra
ballu,, em •-p,imenl6 .., vulo pro
erama de Alllstênela SoelaL traçado 
pelo Cbefe do Onfrno N .. lonal. 

HOMENAGEADO, • O &10, O IN
TERVENTOR DO PóA' 

RIO, l (ll UNIAOI - O ln&enen\or 
JOlé Maloller, ehefe .. Govêrno olo 
Pari de -nte neota oapltal. a tn
lo de ln""- de ...,. qae dlrlp, 
foi -~o. boJei .., am1pe e 
admlnldGrea. /l hoe:~ ...... D
le de_ alm_ no Clalle, -·-.,enonalldadn 
poUU... do ...... ~ o -
daa Belat6ee Ell&e....,_ _., OPa1i1o 
Aranha, qne lnantoa . ti HIDde de 
honra,.. t,realden!e ~ Varpa. 

CONITJT111DO O Ndto IIHIBIIT -
&UDOUL\llfO =-~~«· -o ............. ..,:: ................ ---utnw.:..... .... Allllll-

., ........ Vl*a ........ 

ao sr. cmt. Prontifiquei-me, porem. O Chefe do Governo recebeu comu-
melda. delegado do 1.0 dlstl'ito da Ca- leva-lo ao sr. coronel, •• a.sslm O de· nlcaçio de haver sido empossada a 
pi tal, com funções af6taa à Ordem sejasse. r::.:/~:!'t'n1arla

0
d
0
a 2.."1"*b-lrEscoa ", lanear x"

8
Pro

80
-

Pollt!ca e SOC1al. a seguinte, carta do Coneo ~ .. 
!.º tenente José Estaclo Corrê& de s~ rdando eom a minha oplnlio I Grupo "Irlneu JofW". de EIJlf'rança. o sr. Loureiro retlroU-se. 1 _____ I_T ____ _ 
e ~:::~. 31 _ 3 _ 938. _ Sr somente o COIIWlllallte poderia 't.~.;;:!od:r Ai:.=e~:-ci::~.:.: A s u A e Ã o 
dr Abdias de Almeida, Delegado da eonceder ou recuaar ullo: na sua fal- 1 de Plguelrêdo, a sua nomeação para ~ 
Ordem Polltlca e Social neste Estado I ta, Isto 6, f6ra do expediente, o oflelal j o cargo de eolet6r de amoatraa do Ser- D o. U R U G u A I 
Saudações - Devidamente autorizado de dia ao B. C., clevvla ser prucura. vlço de Claasiflc:a,;io do Allodlo 

:!:. "ca~~ce!Ba~~:'.,! :: :~=.i:"'::!°'~:: ";; : .. ::; 1 o p A R A G u AI E' DE INTEIRA CALMA 
=O~~~;.::~:: :.:::."' .. ~º1::.: 1 ~ :nd: =fl=-~ .::.°:: ge:e:T:::.· ~~~::l~~:a1-.:! 
ventor Federal. sobre 115 atividades do clareclda a verdade sobre O que se f lfflHIII recelltrí rlflgta- Exército. enviou UDI eomunlcado li to-
lDteriralLsmo nesta Capital, euja &ú- paa,;ou. 1 d fria .1 ... .:. das as guamlç6"" do pais, no qual de• 
mula foi publicada Ultimamente na MWlo agradece pela devldn !11\)tl- •• Ili COI e -n elarava que Ili Inteira ealma na oa-
A UNIAO ea,;io o eonterraneo atento obrigado. ASSUNÇAO, 1 , A UNIÃO, o pltal, estando o Oovérno aparelhado 

De ae6rdO com a referida notlela - ••> Jou B1taelo Carrla de Sá • ministro fJaa RelllÇÕtll l!lstral,Jletras. a1· para debelar qualquer pertu....._., 

0 ehefe do lnt.ean.Uamo deolarára no Bnevlde,, 1 • t.enente• Baena. telegrafou ao ar. OOrdell Buli da ordem 
11811 depoimento ter aallelt.ado lllllln Secretàrlo daa Relaç6es .lxterlprea dos 8sse comunleado do ge:,eral ac,,,... 
para aa funlllaa tntegrallataa no quar- O dr Abdl&s de Almeida. eom re- Baladas tinidos eaq,Ullloando que o :ta desmenllu as -tos 5 palhac1Ga no 
_.. do a o B. e, l!elldo 111o NCllllldo ferencta • oarta aobm. cem a aftr- Paracqal rece-. MIID nenlÍUIII _,._ exterior, l6bre um •-to ID09lDRm• 
pelo Oftdal procurado aob II alei•· mar que o Q1ll! Jll:aa e,q1111• naa .,.. transtmento. ref~ llUll1aeol e to ....-. ~ pe1o mmno .,. 
- .. - nada ooon1a de anormal ileclaraçllea.-..-. (lllllllcadaa na alemAes que queiram..,..._ ne.~ ~ F.41111. ~ Dlld .... 
.. ,1uawic- tal mec1p1a A tlNUQ do dia D do - 1*em- te, :18· fQlld'a e do ar Oabrlel Terra PQbD. 

tlndo, ....- • ll8dldo de aa11o de 1 ~:-:.;;.;--;~~~;t'.;-;-h;--;-;-;;;-.;:-;;;;;o~-;l);:;:,r:;t 
lll&epaUa1llrlaoa.•a c.-'Atmi
malmmle dia « la de AIOS-
Unbo IÍlnüiõ e Al1lellllD ........, I 
ando,,autie.tdletePl'OflDalal!la*". 
tanta A l B - •lado 

RBLATOBIO DAS 4TlVJDADal ,eu. 
avmllllVMI DO DITIIOIIALJ8KO 

DI 8 PAUl,O 



. 1 . A UNIAO - Sábado; 2 de abril de 1938 

REMINISCENCIAS 
F. Coutinho de L. e Moura 

P O R T t s-~.~!~ ~r:}!~ 
O delegado do distrJto de Curemas 

FAÇA-SE JUSTIÇA 

Não te-em ~ido poucas a.s conUngen
rhis em que, mUltas vezes, meu cere
tn·o e meu coração se colidem, sempre 
que se me imp6e tomar uma reaolu
<'àO, para a qual minha concltncta não 
me deixa livre ação e o caminho do 
dever se me antolha com ramlftca
\'Ões a escolher 

A presente é uma das tais . De um 
1: do vêjo um desgraçado. cercado de 
l'-=pôsa e Cilhinhos de tenra idade. dos 
quais é êlc o único arrimo. em frente 
elo qual a cruel fatalidade colocou, em 
r11te, também infeliz, como causa de 
,ua ruina. a peair-me, em doloroso 
Hpêlo para sua salvação e, o que é 
mais. para a salvação dos seus refe
r!dos entes queridos que não teem cul
rn na desgraça que o feriu, mas que 
torrem juntamente com êle as fatais 
l'Onsequen<'las do deltto por êle pratt
ndo Ptn um momento de desv:\rio, que 
o a.1ude na dolorosa :;i tuaçê.o em qu':' 
::e acha 

"B0taf61o" e "Auto Esporte" disputarão, amanhã, a 
primeira rodada do campeonato de "foot.ball" do ano 

AmanhA. u-ra o p\lbllco esporth,, p,.._n que :;e vf', a constituic;'lo técri-
tia cidade. uma tarde ma(lnitlca, cm11 1 ca dos dois timrs que se empenha
fl pugna que se vai ferir entre os rão em lula. amanhã, oferece mnrgC't,l 

ü'!~!V:.!OJIC! c;~im:~:,.,::brJJr~i~~fl 00 l h:~rvi~~d~S~:Drpaªr~na1J/~~:1s: ~~?)~ 
ERSa lút:\ lf!'m, ~~almen~. gran,lP :tnta~ontsta. dando-nos um ,.~petar,. 

lmportancla. pot~ que, os dois tlrr-cs lo espartivo vibrnn*(" 
ct!spnt~ntet. '\e vêm preparando, con- Por u,so a · cc.nch3. ·• da ? \ "nida. t 
,·enJentementt, para 01erece1. e.o. •• de Maio terá uma -:inchente granc'ilo
c,ual, ao stu antagonista. a maior re· f.R, acorrendo ao cstatilo do Paraí'•a 
sistencia e combatividade Vlube umn multidão d€' toi-cedo,·rs 

O Botafôrc,. está tomando precau- dos dois chtbes preliantes 
çóes no sentido de não se deixar ven- Apitará o gro.ndt l)rélio ele a1m1 -
rer, e para isso, fez ligeira modlffc~.- nhà, n Jm.t AJui.&io Lin:.. rep•e!'f':'lt?n
cio na sua esquadra prtnctpal. tr.n- do a L. D. P .. em cnmPo. o n·. Vc
dente a consolidar o seu prestigio n'ls 1elipc Jle Almc1Ua 
rodas esportivas Jocáis, procuranclo No encontr:.> entre as esquadra:i> , e 
ca.bater o seu forte edv~rsérlo. ,\sc.i· \, cundar1as. atuará ~ ~r Joaquitn Be:r· 
Flavio. um dos bons chutadoreis. rlo.; nardino. 
!'!:OSSOS grarnados, irá inteirar a lini,,l As entrfldas swrão C'Jbrndas a•h ·;e
;~tacante botefóguense, rormnndo na gulntes prêço~: Veral - 2$000; cri
ponta-esquerda. Junto a Hélio, ur:1a nncas, milita'"es não graduado:; e e>::. 
ala perigosa. na extrema-direita d- tudente~ com cadctnéta.s JS{)flC 
tuará Geralci.C" ou Zéhenrlque, oc 1- ~l!l1hvn,s t s.::nhontas, grntls. 
;ando 3 mela-dlre·t:1, Idalino; Adt>-

remeteu, á Chefia ele Polida desta 
capital. os autos do espolio de Moisés 
~alomão. falecido naqtllla localida
de de um colapso cardiaco. 

Clénte do ocorrido. o dr. João Fran
c~ oficiou, a respeito. ao sr. Sei;:retá· 
no da Segurança de Pernambuco. vis• 
to que o mesmo era empregado ntt 
praça de Recife 
REPRESSAO AO INTEGRALISMO 

EM CAJAZEIRAS 
Con<:luindo as dtllg('nclas efetuadas 

no municiplo sobre o movimento da 
extint.a Acão Integralista. solicitadas 
p_elo delegado da Ordem Politica e S0-
c1al de~La ce.pital, remeteu o delegado 
de CaJazeiras, á mesma autoridade, 
os autos das iryvestlgações poltclats 
procedidas a respeito dos integralistas 
daquela cidade 

VESDAS DE ARMAS 
O dr Jo_ão Franca. chefe de Policia, 

foi cient1f1cado da remessa, pe,lo cor
reio do dia 30 p. pasado. é. Hrma 
Sousa Campos, desta capital. de 12 
volumes, contendo 100 garrucha:s, 

OFICIO RECEBIDO 
O capitão Raimundo Nonato ende

reçou. ao dr. chefe de Policia. um afi
ei<? no qual agradrce as referencias 
f~1_tas aõ sr. cel. comte. geral da Po .. 
hem .. ,i.obre a sua pel'>sóa, como dele-

De outro lado, i•rs a vis, a sociedade 
otcndida, implac.1vel, sem querer aus
cultar a.s causas determinantes do fa
lo dehtu~o e o estado morbido do cri
mJnoso no momento em que, desvai
rodo. tornou-se um réprobo, na comu-
11hão social, a exigir pela palavra de 
seu legitimo reprt:sentante no Jurt, a 
Hntural satisfação com a punição do 
mfeliz, como !.e esta punição não fõs
!>c a Ungir á desgraçada espõsa e aos 
mocentes filhinhos, condenados as
Mm também ás mais duras provações e 
mcertezas da vida pela privação do 
:,eu único arrimo. do seu único prote-
1 or, pobres e desprotegidos que são da 
i;orte ne~tt• mundo cheio de miserias! 

. 11ar bôa aquisição do Botafôgo, e:d
bir-se-â no centro-avante. A def P,;;·~ 
àO.i tricolõres esté. em otima-. conn •. 
,ões. 

~ECltE'r.\lUI\ D.\ LIG.\ nt:~POH gado do distrito de Ingá, motlvendo 
Tl\'A PARAIBANA ~~~

1
~sso um elogio para a sua fé de 

E eu, !'.em vacilar. sem indagar mes
mo do qu<· se possa pensar de mim 
pela. divulga.cão de conceitos exagera
<ios, imerecidos mesmo. que me são 
c.tribu1dos na carta mfra, blindado 
como sou para receber , com serenida
de. elogios e censuras pelos atos que 
o dever me impõe. publlco-a na certe
za de prestar. com justiça o único ser
nço ao meu alcance a um infeliz que 
Jamais pensou em se tornar o matador 
Ut· um seu semelhante, a quem não 
conheço, e de quem não me lembro , 

· O Auto Esporte, além Je -.eu~ m ·
lhor~<; elemer.tos. ai)resentará em s'·•1 
l:-.Qtmdrâo prtnctpal, v.\l"i{'I,:; f1gur:1s -lc, 
telévo: Pltõta. Pedrinho, Misael. For, 
miga e Zénovo. r~entemente aUqu1 
ridos ac Palmeiras. Botafõgo e }'cli
péa, os quatro prlmelros para a s• 1..i 
1inh:l de at.nque, e o ult.imo lnte~n.?;,
do com Lidlo a "zaga" alvi-rubr l 
'Jerson formará ;.orno ·· oh•ot ·• na 
lmha.-me<ha dos "autoviarios". CC'"l 
Pão e Hermes. Zéalves será o "go. 
leira·• ào Auto. E' com rssc quadre, 
pujante que. os .. automobilistas" pre, 
tendem dommar o forte "eleven" bO· 
Lafôguense 

Na &ecrctaria. da Liga Dl'~porli\·a 
Paraibana prec1,a-~t· fahr com os 
1imadorc~ abaixo, ,10 primeiro eXp(-
1-Jente, das 12 ás 13 horas e no se
~uncto, das 19 ás 21 hons todo:s os 
dias úteis para efeito Ue regulanz-i -
câo de im,t·tição dll~ i;,1esmo~ füntHlv
res 

Botafogo - Ernuni Co:,tn I l 1 

Esporte Clube . - Alcicles :\tachado 
Pilho e José Jorge ,21 

Pitaguares - Antonio Vicente ch,.,s 
Santos I U 

Auto - Jo~é RlbPtrO CÜ1 Silva. An
tonio Nunes e Armando BanflO l~, 

--------
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL 

O comparecimento dos Brasileiros - Uma delegação de 
30 pessôas, com 22 jogadores 

:~1: 1~r~.~~e;cWJ~ ~~~1r;~meoi~~s~~ :~= R(O - 1Pelo aereo, - AproxiJr.a- dencias. acêrca do ;\}Ojamento d<I ele 
,va 'le a rt"'ahu..çfo rio te1ce\ro Camp,.0-1 lpgação brasileira em Paris. Já oJi-

R~~~~t~'l:e~ssóa, 25 de março de 1938 ;:~~. d:~.~. dt;~r~e.·. ~'U:~~i:o f~ :;~= g~~6~a.á sf;ier:. ç~5~~~i~~!~~· ~~n:~~= 
t.,tado P.m Montevideu t. o se~undo 1,, Jar a nossa delegação fóra d<' centr(1 

NESTA Itaha · de Pans, prox1mo a 11m campo no 
O Brasil. a exemplo do Qtlf' fez n.r,".' qual os no'i.Sos rapazes possam t.rci

Coronel F Coutinho de L. e Moura anteriores, intervirá no certamen vin- nar 
Respeit.avel Senhor ciouro, desta vez come final\sta ú 
Ha homens cuJas vibrações senso- zona 

riáis são doceis como a harpa. Multas Em torno do l·'Jmf -:i.recin.en!o lo 
,·ê7,es, se escreve, basta o genero da ,:i:ua<IM brasilPJrO, ti':n sur~ic,,) o· 
~ua predileção. para tér-se revelado rr.ab cc.ntr'\c'l1torio.-; boato<; 
uma alma bóa.. um coração magnani- Prec1sP.mos obter e~cl:1reciffeii.tos e 
mo. um \"e'.c.lRdeiro ~.ºm.plexo de 110· 1 fom~.s colhê-los na t.or.te mais aL~t-) 
bres e subhmes sentunentos. 1izar .... , ouvindo o ilustre esp.Jrt1 ·. 1,;.1 

Se sofrem, os seus gemidos num am- dr. Luiz Aranha, presidente ria Cnn
blto onde caiem a tristeza e a amar- federação Braslletr:J. 11! De'iPortos ~ 
i:ura, ~ão mais profundos, mais tristes, Lma das figuras de maior relévo e 
nuus doloró~os •>resttgJI'\. em nôbso cenario Psportivo, 

Quer pelas su&s 1titude~ desassombr'l
ctas. quer pela sua cultura, quer pc1

1,) 

b('U C{'l.valheirismo 

POSSIBILJ Di\ Di:S 

- O Brnsil podei-à brillrnr 110 C:\r, -
J~eonato ?.1undial'> 

- Prrfeita:nente Os nossos JO~., 
<1ore~ serão ruldartosnmí·?ltR ~C"lP,CiClf, 
nadas e bem preparados e todo.~ ,;;:- -
b:~m que dispomcs de bons clement·J 
No ultimo Cf..mµ('o·1atr, S11l-Amnka 
110. brilhamo!. e espero que poesan-os 
~:i.:r.er o mtsn-o no Can.peon·.1to "1:u11-
<.lial. SP b<.'m que vamo: detronh:ff-r.o~ 
com comp{'tioorrs torrissi'llo-;, ron,o 
:t:iliano~. austrincos, lr,gléses, et<: 

Eu gosto de lêr as cronicas, corno 
~osto de sentir animados. os presona
r,;c>m, dos escrltóres emotivos. São ho
mens que re\'elam almo. e .sentimento ~-~u DELEGAÇAO DE 30 PESSó,\S A '1f::.or. l'F.l(MANl:N("IA PO~~·

VEL ~A El'ROP,\ 
Goslo de ter. embora , nem para en· 

tender perceba bem; mas. tais cousa~ 
me falam eomo a."' •· Reminiscencias .. 
t]lie me fpzcm ás v~zes sentir. uma pó· 
bre fiaudade, o desêjo de viver vida 
que- não vi\'J. ou reviver ,·ida que vivi, 
sinto uma lrjsteza que morre na po
brêsa dum 1letra_do, dum homem que 
o destino não vio sem o amargurar, 
muito J>obre e obscúro, porém, multo 
nco em ~Irimentos 

Lendo as ·· Reminiscencias" de F 
Coutinho d(' L. e Moura, encontro 
duas cousas contrapostas, uma subli
me, outra material. Uma t;ublime por
que rev~la essa doçura comunicativa e 
harmon_1ca que se vai ficar do coraçi.v 
do escritor num sacrário de ouro fino 
do passado, em letras mui leglvela fa
lando de.ssa alma amiga de nóbres e 
plebêus, dessa feitura l:tranda como 
uma viração; outra material e peque
na que se vat por cá: e o meu prtsma
sinho de vér alguma cousa dessa gran
~~-d/l;;!u:'a~e possile F. Coutinho 

Demais, é um colendo homem que 
Já conheço. E' velho, 1 intellpnte, i ==~,:~ i:1~ ~~- a~udec::C.! 
n1U1tar em 19:JO, aqui, no Tiro Parat-

:::o:1/i~a::'ºd::J:!~de outro pe-

D17.-nos o dr. Luiz P. ranha 
-- A delcgaçlt.o bnt~Heira parti. o 

CumJ)f'onato Mundial e.e Futebol se,.·.,:. 
composta de cerca de 30 pessoas. 
1 ompreendendo jogadores. direto1 e: :, 
técnico.o;, mass:1gista. ~te. 

22 JOGADORIE>l 

·- Deverão seguir 22 jogadorej is;,, 
t, dois quadros de futebol. atenden
do-se náo só a lmport.M.nci:1 das po.1. 
tidu, que exigirão boru reservas, co
mo Á. viagere e á diferença de clim:i 
que poderio determJna1 o afastamei~. 
te de alguns elemento; efetivos 

O ALOJAMENTO DA DELEGAÇ,•O 

~ A nn-i~J. dele1~:1dio ;JPr•1rnneccrã 
l}A. Europa o menor t.empo possivcl, J 
llm de não , serem prejudicados os 
tert:imens l0t.·ais O nosso quadro ~u 
disputará jogo~ extn\ordinanos na• 
cidade:- por qur passar, isto e, des
tie que não tenha necessidade de re
tardar a viagem , 

ELl:~U:S1'0S DE TODO O BK.\SII, 

- Faremos que~~ãc1 de enviar I'." 
Europ~. um quadro forte. capaz de. 
dignamente. representar o Brru.11. se
leciomuemos ;ogadorl's de todo o 
Brasil. ü;;to e. formaremos o nos.so 
quadro, com os melhores elementos 

~ A C. B. D. vem tomando pro\·l- existentes cm todo o pais 
-----

"A_oTO EIIPORTIE CLUBE" 

Oficial 

Está convocada para segunda-feira. 
4 do corrente, às 20 horas. em sua 
séde, à rua Diogo Velho. s11. •una 
reunião da diretoria. para a qual n 
prealdenla en<:areu o comparecimento 
de tod011 .,. diretores e ..-ladoo. 

Wlllon Martlna, 1.0 .ecretarto. 

"19 DE M..tRÇO" , •ESPIRITO 
SANTOº 

'l' .. IOPt, amanhã. ~ tarde, no 
campo cio "19 de Março·. um ICIIO 
aú"*' de futebol entre 011 •Jubee 
acima 

Loto cNcl. a embaluda do "Saplrl
lo S .. to • tlle&ari a eaLa cidade, •n
do ~• na 16de do • 1, · com ma
nlfeataçClea. 

O "li" Jowari com os ae111 quadroo 
compleloa. 

.. ~~..::~~· d~~=: ~ 
porte local, eet6 dill"'Oto a anllcar Jn
tradas apreclaveil 

"&IJPOBTE CLUBE (1 LIG" 

ICNlclall 

O preside,nte do "Esporte Clube 
União". tomando em consideração o 
a.traza de alJuns socios. para com os 
cofres sociais do clubP. convida os 
mesmos a ltquldarem seus debltm; ntfi 
o dla 3 de abril. sendo que. eggotado 
ésse pru.o. não hRvcrá. m.ab; prorrn
tação. sendo os atrazados rhmimutos 
a bem dos cofres. 

"FELIPf:& ESPORTE CLUBE" 
Sob a preatdencln do SJ'. Venelipe d<" 

MP1eida, e com a presença dos sr5 
Antonio OUHles. Edesto Llns. Ernani 
Berto. JOllé Sablna. João Sebastião. 
BYeraldo Oomes e Jullo Bat.l,;1a Cof
lba, reallrou..,ae ma1I uma se&!áo de 
diretoria do "Fellpéo ", que resol
veu o seauJnte: aprovar a ata da ses
aão anterior como foi redigida. não 
houve expediente. l"oi dada a elimina
çio do amador Jooé Oomes da Silva e 
Urença aos amadores Manoel Braz, 
JOllé BarboA. Oodo!redo R<.drlgue• e 
Manoel Qulrlno 

Põram aeettol como socios efetivos 
oa ars Josf: M.arquP& Silva. Paulo da 
Slha Ademar Atalde e Antonio de 
Oliveira 

CofUllan.R,r na ata um voto de louvor 
ao ar Anqlllaea Oomea pel011 seus es 
rorçm na 1'1111, Nportiva da Paralba. 

Ool\'fidar o "Jlll'IW'ibe Eaporte Clu
be" piara um treino no proxlmo do
mltlpl, __, eomo lllattlJ' uma r .. 1a 
pus o ll!l'liílmo ábado dia 2 de abril, 

._..... ao ar Antonio oue-

PES!SóAS IDENTIFICADAS ONTEM 
O Instituto de Identificação e Me

dico-Legal expediu. ontem. carteiras 
de identidade ás seguintes pes.o.;ôas: 

Pedro Barbosa da Sllva. João Oon
çalve:') de Amorim. Clcodon Coélho 
e Severino Ramos Cordefro 

EXAMES PERICIAIS 
Foram submetidos a exames peri

ciais no In~t.ituto dr Identificação e 
Medico-~egal. as seguintes pessôas : 
Carlos Silv~ da Cunha, Manuel Hen
riqul" de Olh·cira Maria Tereza do 
Espirita Santo e João José de Sousa 

pC'a ·• convida oS amadores 11baixo a 
compnrecerem, hoJe, ás 14 horas, no 
campo do "Vasco", á av l.º de Maio. 
pa.rR um treino · 

Cunha - Gato - Dedão - Cabo -
BiU ·-- AscPndtno -- Ernam - Dodó 
Paquêtr: - Apolonio Alirio . For-
migão ·- Eve1 nldo Sabino -- Mar-
ques -- B1rud'l - l\.ntonlno - Sinval 
- ~1:nrio -·· Adcmnr - Biquára -
Co&lho -- Badú - Paulo - Amcrico 

Palito - Martins · - Moreira -
Oedn 

"l'Al.~IF.IRA8 S. CLl"BE" 

P.na o treino cm conjunto. a reali
znr-sc- amanh5. ás 7 ho_ras. no campo 
do ·•19 ele I\It>rco". a direção esporti
va do ·'Palmeiras" cst!\ convidando 
todo~ o~ arnadore~ ln~critos dos 1.0 e 
2 ° quadros. 

J,ICA JU\'E'III, F.SPORTI\ ,\ P,\ 
R'\18A:'IJA 

Oficial 

DL~ orrl.em do sr prrsidente convido 
os diretores João I?atistn da Cruz. B~
ral<1o de Oliveira, Americo C. Lisbôa 
Benedito Costa, Ronaldo Borges, ,José 
Ribeiro. Salvador de Carvalho e os re
pre_~entante.s do .. Team Negro" "Fc· 
lhlf'a··. B01afôgo". "19 de Marco'' e 
.. Unhlo ··, a fim ele tratarem de as• 
suntos de lmportancia e sortear o~ 
clubes para o tonirlo Inicio do dia A 
dPste mês. - Josf' Bezerra de ~ousa. 
2.0 ~errct.ario. 

TOH'IEIO DE \"OLEIHOL 

Conformf" registros anteriores, n·rl
ficar .. ~e-A no pro:o,:imo domingo 3 de 
abril o to1 neio de volelból promovidn 
por ~los os tim~~ desta capital. o 
qual, dado o lnteres~e qur \"em dc>sper
tando. prornetr ser muito movhncn~ 
tado 

PPssôas cio nosso tn<'iO ,·êm phtrocl
nando a J;resrnte disputa. snlientan
do-se o e,.., .comte. do 22 ° B e .. qur 
oferecl'U uma artic;tfca t.aca ao time 
,·encector. já em exposição na Ltvrarto 
Moderna. â rua Duque de Caxias. O 
iogo será rPalizado no campo do Tea
tro Santa Rosa 

">IASTA { RUZ ESPOPTE CLUBE" 

O diretor de esporte desta agremin
cfio rstâ convidando todos os amado-
1 PS lnscrito5 pal"a um rlgorôso treino 
Individual para hoJe. ás 14 horas. no 
:-ampo do "Santa R06a ·•. com o fim 
de orga1úzar. definitivamente. o qua. 
dro que dtr.putará no torneio de do~ 
minRO. O referido treino será orienta
do pelo dil"etor técnico do "Santa 
Cruz" ., ama.dor snvtno Satiro 1Ma
romba1 

"TE M NEGRO JUVENIL F. 
CLUBE" 

Olklal 

De ordem do sr. presidente são con
vidados toctos os soclos déste JuvenU a 
comparec~1em em sua séde social. 
hoje, is 19 horas. a fim de tratar de 
P.SSunto dt> \nteresse como o Jogo com 
o "Botatóeo•·, amanhã 

O "l DIEPF.N DENTE" 

O prt'sidente do "lndmendente Es-

1:í~ ~!'~~=~~Jo..::.-= 
um treino no .,_podo "Bania Roa". 
ú 14 honui· 

Jurancllr, WuhlnltA1n, JiDrlle Petro
nlo, Walter. Bae. Olut'lnho e Tonlco o dlND de ......., ... IOdallde 
Pllll'tDlll!la.,i,..... ....... 

PE DOTECNIA 
PROCESSOS DE OBSF.RVI\ÇAO li,\ 

CRIASÇA 

lf 
Mariu Gomt"!-1 

Mitlto propo;itahnl'nte .não tnlch·l 
esta !>érle de ensaios sobre pedotecnia 
com um longo trabalho onde expla
nasse o assunto trae:cndo rmra o mes
mo a termolo1da técnica caracterlstl
ca ao que &té. sendo tratado 

Não tstamo~ habltua.do5 a essa vn
rlnda nomPnclatura científica. Com a 
publicacão cio meu humilde trabalho. 
um colega ath,rhu gracejando qu,, 
falassP menos dific11 

E· impo!:>slvel simplificar ou melhor 
traduzir para a linguagem comum, 
Cf'rtos . e determinados .. termos QHC' 
têm Mgnltic:wáo Cil'llllflCa proptla 
Não vejam pois mt>us colrgas, p:tr:1 
quem csf)P.cialmcnte P.-crcvo. outro in
tuito nêstes nbiscos que não seJa o 
de guhi-los em um assunto dr pouca 
vulgar1wcão. Todo professor deve sn
bc>r um pouco disto C' nllo faço mal :t 
que vulg:irtzar o que muitos estud:1111 

Como deb:ci mats ou mtnos c·xplu·;l,
do a defic1ênda na aplicação do'
processos de introspe,c<:ão e cxtros
pecção na observaçáo da criança C'sl1i 
na difkuldadt de controlar as tt"M>
ciações de idéa.5 que ~e sm·rclr,ni 
numa vertiginosidade e.spnntosa 

Para r<'--olvcr o problema. Pi1 .. zoli 
fez construir o seu ··cnpto:,.,copio" a
parêlho simplr·s que const:1 dP 1111w 
caixa tendo e n uma das extrPmida
des uma abrrt ura onde &e acha lii:;a.
da uma m:1 n~-a e cm cuJa extrf'micJo
de se e11contrn. um elastico. Em uma 
das faces laternt:s ha um vidro qw• 
permite no e'íperimen\ador n-r o:s 
obJétos ni colocados 

Tendo a crhnça que c:onht•ti•r CJ.'i 

objétos aprnas µc>lo tucl,o nf:l:'.lam-w 
podemos diZer tod:\s as <1rmais im
µrl"ssões parn dar lagar a outras dC' 
ordf"m cmrticas músculo-làcl.cis 

Vantngens do processo 
a) A curiosiclade dn crhrnça si• dr·,. 

perta µelo contacto com os ob.1éto:, 
tocados e o drsejo do conhecimento 
dêsses traz ceita predisposição para .i 

parte primaria do juízo que mais tar
de serâ completado 

b I Mnnutencáo do L.rto •· pela non
dade do ignorado .. 

e> Aguça-se a ruriosidarlf' pc-la du
vida a respeito do que déla desejo o 
experimentador 

Mantida d~ .a forma a tensão ps1-
cológicil das rerccpcõcs. fica ativo o 
mteres.o,;e de q11e tanto no::. fala HN
bart ~endfl fol'il a conclw, .. '\o do Jtut.o 
que _fot cutdadosam('nte ob::;ervndo pelo 
ps1cologo em toda a snn nwn:ho 

O cripto:,copio e um aµarl.'lho rl, 
facil confecção podendo M'I' fabra·ndu 
por qualquer profe.s,,or 

O FRACASSADO 
Movimento Integralista 

tCOIH.;lUbÚO da l." pag,l 

A "'UNIAO TRABALHISTA' DE JU · 
IZ DE FORA. HIPOT>:CA SOLIDA
RIEDADE AO GOVtRNO NAS M,_ 
DIDAS DE REPRESSAO AO !Nll',-

GRALISMO 

RIO, 1 iA UNIA01 - O ministro 
do Trabalho recebeu um oficio da 
'União Trabalhista" , de Juiz de Fo
ra. hipotecando todo apoio ao Go
vêrno nas medidas que vêm .sendo tC'
madas com a "repressão" ás atlvtd,1 
dcs extremista~ dos mtegralistas, sal· 
vaguardando as instituições nacio
n{'l,i5 e a tranquilidade da famtlin brn.~ 
sileira" 

INTEGRALISTAS PRf;SOS NO 
CEARA' 

FORTALEZA, 1 ,.~ UNIAO< - A 
Policia desta capital desde ante-on
tem vem efetuando a prisão t;l' ·• J
rios elementos integralistas. 

O motivo dessas detenções prcnde
f:e a denuncias recebidas Por aqué
le departamento policial e que es
tão sendo convenientemente apurada:i 

Entre os elementos detidos encon
tram-se Benjamin Frota, Manuel Nó
brega, Antonio Alves e outros 

OS CONSPIRADORES Vf:RDES NO 
PARA' 

BELÉM. 1 •A UNIAO• - Tendo o 
Chefe de Policia recebido denuncia d(' 
que v,11011 fuocionãrios da Alfandf'(Cn 
~tavam envolvidos na trama integra
is.ta. põz-se em campo. tendo conse-

~ui::C.~ra: :,u~:f= .. ~ 1c:: 
tencourt f Gustavo SampA10 errto, 
·.>s articuladores do movimento ne.ta 
capital 

Presos és.ses elementos. a PolicJK 
chegou á conclusão de que 10110 no 
ll!clo do mlfflment.o armada seria 1111-

sasalnado o ln&petor da Al!andep. 

MAIS UM DETALHE DA FRACAS
SADA INTENTONA INTEORALIBTA 



A UNI.:\.O - Sáb11do, 2 de abril de 1938 ,_ ______ ..... ________________ _ 
ALFA-BE~~.~,G~~los JAPONESES REINICIA~AM A OF~NSl
ou~r~:si.ç;:.A:eILag~am~ .. ,:~treme- V A N A E s T R A D A D E T I E N T S I N A P U K E W 

VIDA 
llADIOFONICA 

P, R, 1-4 RA DIO TABAJARA DA 
PARAIBA 

Programa para hoJe· 

ccr'n., mais o nosso incomparavel Pais mai.!i conceltuoclo::; sábios japonêses gr;~~~ões µ~~~~~~:ªct:~:;~v~Usc~:~ 
se nos mostra e se ostenta a verdade!- Tropas chins saíram vitoriosas num avanr.o ao sul de º" quais tomarão a incumbência ct• ºª· 
ra Terra da santa Cruz. A civiliza- '!' estudar a produção sintética de suce- tLocutor Kenard Galvão, 
ção ocidental possúe aqui a sua habi- Shan-Tung O marechal Chiang-Kai•Chek estêve na daneos de matéria prima para a la- 12,00 Jornal Matutino' - No-

bricac,:ão de material de guerra e ou- tidário e Informações telegralicas do 
tacão natural. Nosso amálgama etno- iminencia de Ser CapfUradO pelas forr.as aéreas nipÔRiCaS tros de que multo necessita o Japão pais e do estrangeiro. 
lógico é a mais perfeita lição de fra- ~ Sabe-se que "The South Mandchú- 12 .1 5 _ Continuação do programa 
ternidade evangelica existente na fa- ria Railway Company" eSlá fazend0 aperitivo com gravações populares da. 

Cl
' hab1' tada do Planêta so· mos o úni- experiências com grande êxito. no nossa dis<·otéca AS FOR(AS CHINESAS ALCAN I tropas japone.·sas após a ocupação da- sentido de e trai! Ieo · d -o 

co povo do mundo que sabemos nos ÇAM NOVO EXITO NA OFEN- quela cidade. fõram cercados. ~le pedra x · 
0 

cru 
O 

carva 1Locutor Alirio SHva, 
amai uns aos outros, _ sem O menor SIVA AO SUL DE 8HAN-TUNG A maior dificuldade com que lutam Qunnto· ao melhor método de trans- gr;!·~~o~; 1'.:~feg;;!~:d~=r~aº Jª1;iªf_~om 

prurido racista. nem religioso, nem HAN-KOW, 1 - (A UNIAOJ - ""s ~~~~~?;;;~~ ~imY~-~~~; Sa.Iªt1;ip!~ formar "o óleo crü em gaiollna''. um •Locutór J Acil1no1 
<'Conõmico. Deus nos creou assim, dês- forças chinesas conseguiram, hoj~. Entretanto. foram avistados, durante ~~;;

1 
j~ul~ücJeit~~.

1ti~- i~~~~-~~n~~ 2! cto~9,~~o;,f'~.i~n!.t~~4~
0

i~~rma sint~e 
dt.> .a primeira génese aborigene., n'l. mais um grande exito ao sul da pro- o dia de ontem, 6 aviões japoneses aph~açao de _ond.a!, curtas_ de_ radio- l!=},05 Mú.sicR variada com Marlu-
primeira migração lá do berço da hu- vincia de Shan-T\lng. iY:n v~a~~:cci~~~~n~::~~~1~~1:;: :~; grafia, o que. tacfüta a fabncaçao. tor- . Cf' Pessóa Jaime Bezena e JosC Pi-
manidade para estas vastidões ainda nando-a mais rápida. e de custo ~ais mentel 

AS TROPAS NIPONlCAS REINI- êsses aparêlhos estejJl.m transpl'lrtando ba~ato do que qualquer outro similar l '2o .. eo Retransmissão da Hora do sem denominação na história do tem- CIAM A OFENSlVA NA ESTRADA munições. existente até hoje Brasil 
po e na medida exáta dos navegadores TIEN-TSIN A PU-KEW 6 000 JAPONt:SES DEFENDEM-SE 21 00 'Trechos sinfônicos" 

No mapa geográfico e no hemisfério LONDRES, l - (}\. UNIAOJ - o DAS TROPAS NACIONAIS EM os (;HINtSES NAO CO'.'ISEGUIRAM 2Ú5 - "Jornal, Oficial" .. 
político da propria Europa, ha fenó- LJN-CHENG VITóRIAS EM 'flEN- TSlN - Pl"- 21.20 "0 seu programa da1isante 

, e · l e cons ~fa~8áiºEsl~~~n~ai~~.si~~~és ªe~n 
1
~~t;~ KEW C"om gravRçôrs populo.res gentilmente 

menos topogra icos e sacias qu - d t d t SHANGHAI. IA UNIAOl - SHANG I oferecidas pela "Ca~a Odeon·· 
tituem crimes continuados e impunes no e i5upo~ os ava~ç~s e suai ro- E' estimado em 6 000 o número de f HA . 1 cA 'CNIAO, - 22,00 - "Jornal Falado da PR 1~4". 

contra o direito comum de possuir a iJ~í~i:o:g~~r:m q~~nti~o~s teº~d; !~~~! soldados japonéses que opõem tenaz ~1~nºfs~ª q~:fla;on~~;~~:çãct°o o~~:~cl~i 22,10 - Continuação do seu pro-
Terra, de organizar a Familia. de vi- os japontses melhorado as suas posi- resistência ás constante~ e malogra- Chiang-Kai-Shek, não conseguiram gi-;r;~ d._ª 1.~~l~~las Noticias•· _ p R. 
\ICr em Paz, de comer o mesmo Pão, çõe!> na frente de Lung-Hai. das investidas dos chinêses. as anunciadas vitórias ao norte da es- 1.-4 Informa . 

üa ceia larga da Comunhão frat~rna f'ORCAS CIJINS FIZERAi\l LIGA- O JAPÃO MOBILIZA OS CIENTIS- ~~:?s~a~~o::~~osi!~l~;!i~:~te-:-q:euf!:; B;~~2ir~ Bõa Noite .. - IHino á 
e do Amór universal. Só no Brasi' a- ÇAO - COJ\-1 OS GUERRILHEIR0:5 TAS travados grandes combates nos arredo- <Locut.ôr Mario 11ansur1. 
penas no Brasil, pretos, brancos e ma- res de Tai-Chuang, ao sul de Shan-
melucos, raças de qualquer latitude, HAN-KOW, 1 - <A UNIAOJ TOKIO, 1 <A UNIA01 - Informa- Si. onde as forças nipônicas têm en-

nos sentidos da linha equatorial. e de :e~~~a-1~:a~~~ ~~~or,;0~ ~~!~:i!~!;~:; ~~s°~~;1ii~0~:~~~m!~it~~!~ ~:o~~~= ~~~~r~d~oals~~::a~i{~~u!~ª~!i:~r P:~; 
qualquer longitude, nas referencias da ao sul de Shanghai, chegando a um de Consêlho científico. constituido dos defésa 

,STAÇõES RADIO-EMISSORAS DE 
ONDAS CURTAS DOS ESTADOS 

UNIDOS 

geometria espiritual, para aqui se des- ponto distante apenas 97 qu1lometr0s 

tinam. tranquilamente. e aquí se radi- ôaquéla cidade. C O O p E R A T I V I S M O 
cam, em definitivo, dêSde ª suavissi- O MARECHAL ClllANG-K.\1-CIIEf( . Fi:~:gotÜe ~;_~1 Fi~::c~or~ w:f~~ 
ma abolição do cativeiro, désde os ESTEVE NA IMINENCIA DE SE(.;.. j. 100 - 49.1. 

1 Programas para América do SulJ 

pródomos até do levantamento da CAPTURADO ,comunicado do Departamento de Assistencia ao Coopüatm1.:m~o 21,00 - ··Open House·• with Jea-
Cruz originaria, peloS braços de frei HAN-KOW, 1 - fA UNIAO) - riette l\1ac Donald 11:::iA> - New York 
Henrique de Coimbra, dos índios es- ~U~l~~~epr~ew~h~.sunja~~irsl~~ci~nee~= O interventor Agamenon Magalhães. póele, correndo de mão em mão. sa - W2XE - 11.830 - 25,3 

pantadiços e da frota do grande aca- quadrilha que escoltava O avião dQ em artigo ontem transcrito ,nesta fô- tisfazer necessidades no valor de 3 iu!~·~º 0;ras~
1
~.

11
~~~ 1 O~h~:~~ ;~~~ 

so de Pedro Alves Cabral marechal Chiang-Kai-Chek foi pe1. lha. faz um·\ analise ··inriiatit.? d:'" ou quatro contos. no decorrer de mr - W2XE - 11 830 - 25.3 
Toda a Historia do Brasil está feí- seguida por 18 aviões Japonêses qur vantagens do cooperativisn,o, cita n- ano 24,00 - Telepathic Test~ •SA' -

ta de lances emocionantes e exempla- ~~~
1
~:;~~~ª~o:ee~~!ª\o~:~ia. ap:;;~~~~ do a proposito o moviml·lü'.1 •:iue tc:11 Devemos economisar, mas, sabend< '1~~-4;ork ;: ~;~~l~. 1~~~;5o 1~ ~~!~ 

res. A alma da terra descoberta. sob ileso O chefe dos exercitos da China tido a cooperativa da cidad.~~ de Ghra- tirar da economia os maiores provei- üt-h iSA• New York _ W2XE _ 
os signos mais evidentes do espiritua- nhuns, fundada em 1933 com 434 so- tos em beneficio próprio e da colel1- 11. 830 - 25.3 
!ismo, se dilatou em extensão e pro- OS JAPONtSES ENTRARAM EM cios e com o capital sub.;r1itu rJe ~:i viclade, que também nos auxilia no.~ 

1 

23,00 Latin American Petiod 
fur.didade de vida nova, na seiva de TAIER-CHUANG contos. Em 1937 o numen de :-.oci,...s bons sucessos da vida. ~~~.l - New York - W3XAL - 6·100 

seu milagre ciêntifico, á força da-! SHANGHAJ. 1 IA UNIAO> _ atingiu 1.050 com 6.750 ações no valo1 De que serve. por exemplo, hab1- 24,00 _ wayne King·s osch.estra 
quéle genio taumaturgico de Colom- 1 Com a chegada de novos reforços. as de 135 contos. Pois bem, esta coope- tanrnki uma ilha de.serta, mesmo pos- 1SA 1 -- New York - W2XE - 11 830 
bo, - nosso esp1nto santo geograf1co I tropas japo~êsas conseguiram ocupai rat1va recebeu ern deposito no pe- suindo somas fabulosas? - 25.3 

das Américas Alma e co1po do Bra- ~~~;~g ~~!1~! c~~u~~tad~o!e yf~f;1~ uodo de quatro anos 15 500 contos 0 /~·~~th- ~·1~~~i~: ~;~ 1 W~rli~,\.d~~~: 
s1l, numa umão mdissoluvel e sagra- por uma estrada ao longo da qual as I para aphcar no fmanciamento da la- -------------- - W2XE 11. 830 - 25,3 
o& estão mtactos e crescidos em ida- mpónicos romperam a defêsa das tro- 1,,0U1a do mumc1pio 22,00 - Brazilian Hour 1SA 1 

des de 0110 para todos os seculos fu- pas do marechal Ch1a.ng-Kal-Shek Que vantagens extrao1dmat'1as nãu DELEGACIA FISCAL N~;.3~0~ Al ~~fo~L shi}ººiSA,49= 
tmos Nenhuma descontmmdade nos CONTINUAM VIOLENTOS OS COM- tera p1oduz1do esta g1ande soma en, New York _ W2XE _ 11.830 _ 25,3. 

tem fendo. nem na imensidão teiri- BATES NO CANAL IMPERIAL circulação? Novo regulamento do im- 1 t1·a23a.onod-guAcnsdorpeeK1·aº:.t,e.1a,. ~eStzA; ~ct~sw·-
torial, nem siquer nas mutações de A economia do pé de meia é a mai,) .~ 

regimes políticos. Toda nossa evolu- m:;::~~~1~~ dlo ~ZnaYf!~~/ial~n:: detestavel possível. posto de consumo Y~;\O \\":?~·!e~il;~-
8
~~\; 

2
~-§At _ 

çâo maior tem se processado, emocio- as localtelades de Lin-Cheng, Han- O nosso povo precisa se conven· 1 New York - W3XAL - 6 .100 - 49.L 
nalmente. sem derramamento de san- Chuang e Taier-Chuang a luta con- r.~r de que concorrendo p:ira funda- Do sr Orlan~lo Bandeira . Viléla 21.30 - "WE, Lhe People" dramat.i-
gue fraterno. elevando uma criança á tinúa violentamente. sucedendo-se di-<> cão ele uma cooperativa, disto lhe i~:~~ld~~ ~ªt~feL:a~i~ srp:

1
;~iSU~~~s~~ ~tift1

3
~S~ 1 

2
5,

3 
New York - W2XE 

chefia do Govéno imperial; procla- ariamente grandes combates. póde resulta·r direta~,nte as melhc,- Estado, rece.beu a circul.ar telegraf1ca. · 1 2".l oo _ Brasilian Hour_ ,s_A• -
mando a Independencia. num simple~ REFORÇOS CHlNtSES PARA YI- res vantagens. ::;ob n.º 326-G, de 31 de março p. fln- New· York W3XAL - 6 100 - 49.J. 
pnsse10 recreativo; escolhendo, com SIEN Aumenta a produção, e. consequ~n- !º~n~uedo~e 1~

1
~:~!~~:~~s.para co!lheci- m;~~~~r Ho~!J~~A~o~s·N~~?g~~~~ ~ 

todo proposito, a dextera fidalga de HAN-KOU. 1 1 
A UNIAOl _ De temente." barateio.m os preços, em be- "De ordem cio sr Mmb;tro declaro W 2XE 11 _830 25_3 

uma princêsa para assimtr as leis fun- ontem para hoJe foram enviados gran- neflcio de todos O capital que su- que ttE:vendo entrar em \'igor a 1.
0 de 22.00 _ ·HammarestPin MU!oiiC Ha11·• 

damentais de nossa igualdade juridi· des reforços para Yi-Sien. onde as bscreveu em ações, ou depositou na Abril próximo o novo regulamento _do \'arietv 1.SA1 -- Nt'w York ._.. W2:XE 

ca, face a face com os ex-cativos, des- -------- ------ cooperat:va, ~-ende-lhe Juros, ~e_rvindo ~
1
~{'ç~todedere.~~:~~~mºde~!n~~;

11~x~\1J; - 2~.10830 -sJ~:<;hop", variety & mu-
t1onando um velho sabio e monarca. CONStLHO PENITENCIÁ• assim, nao somente em beneflc1~ pro- dos co!1 tnbumt~s que sat1s{1zer~m es- sic iSA• New York _ W2XE __ 
filosoficamente, para implantar as te- prlo, como. tambem, á coletividade • sa obrigação ate 31 de março f1~1ctan- ll .830 _ 25.3 

orias republicanas; e. como agora Sll.' RRIEOUNDIOAOES
0
TEAD

0
0N'l'E!'·l que deste m~d~ encontra maior faci- ;:ce~n~~~~~ad~~ ~fp~::: ~1~1 P~~u~~ 1-lcºº;~5A 

I 
Pa.~!, .. ~~~~\~1. ~n~~~M~ 

pondo em execução a velha Repúbli- :'\. _ ll' Udade de credito. cobrará. apenas o emolumento. _ rela-
6

. 100 49 1 
ca, sem bulha nem matinadas A velocidade na circulação das 1'1- tiva ao mesmo ~reduto como d1teren- 22,oo Musical varietr Program 

Como é digno e gigante o NOSSO Reuniu, ontem, ás 15 horas, no sa- quezas traz consideraveis vantagens ça da patente Já paga .e_ de acõr cto ,SAt New York - W3XAL --
BRASIL! Toda ação educadora das lão central da Cadeia Públlca. o Si temos 100. 200, ou mesmo um com as novas _dispos1çoes regula- ô.100 49.1 

Consêlho Penitenciario do Estado, sob mentarcs. s.al_ldaçoes. 1 A, Orlan.clo ?? 30 Russ l\Iorg_an & oschestra 
gerações atuais tem que sêr dirigida a presidencia do dr. Adernar Vida!. conto de réis, aferrolhado no cofre. Band~ir.a V1lela, Chefe .~º Gabmetf' csA; _ New York .,,. w2xE _ 11 830 
no sentido dessa dignidade e désse gi- :~t·i~a~~bd-~i~:f~r.te!~n~x~~~1~~a d~~ este dinheiro que deixa de entrar para do M1mstro da Fazenda _ 25 .3 
gantismo de nossa Patria. em favôr quéla casa de dP.tenção. Comparece- a circulação e a causa de grandes 24.00 Your Hit Parade· 1 SA 1 

eia~ gerações futuras. Eº pela educa- ram os conselheiros drs. Evandro males. Produz a crise de numerario VIDA MILITAR New Yl'lrk W2XE - 11 830 -

ção dessa dignidade. principalmente. ~~~iri,coSin~;io ~t~i;ga!ã~s, irr~;c~r~~ que constantemente se t'az notar 
2

;;:ipµon llo:w Kyokai de Tokio. na.'i 
que solidificaremos a soberania na- Espinola. Nessa reunião fõram, de ini- Temos em circulação apenas 4 mi- 15 u. CIRCUNSORIÇAO DE RECRU- riequencüis de- 11.800 kc-s 125 42m1 
Cional Cada brasileiro. le cada es- cio, entregues as cadernetas aos se - lh~es de contos. A ~ossa populaç~o \ . TA~ENTO _ _ p1efi:-:o I Z J e 9,53!'; k.c s .'3l.46m, 
tranJelro aqui domiciliado. provavel- guintes detentos, que obtiveram li- atmge quas1 50 milhoes de pessoas No gabinete de identlhc'\l"'.aO dá 1.~' prefixo J Z I irr~diara das. ,6·3º e: 
mente,. terá conciencia do papel ex- berdade. na última reunião do Con- Não toca, portanto, em média, mais Circunscrição de Recrutamento I\1• 7.3o ª m Japan Tidmr.Sexlclu~ma~n~~ 

sêlho· Manuel Daniel Guarabira, l d 22 o B e prec1 le pant a América O Y · prog-r,. 
ccpcional e único que temos repre- ~!l1~o~r~~r~o ct;a~dl~~n~e~ªLºui~ ~~= d~ 80$00_0 ª. cada u~1a. A nossa ~xte~- ;~~S/1~alÁ~a~~em 0° sr.· Amaro·· M~rçal ;~~nf;P~~hi~g~nâ~~.1ugt~=:ta~e1e;:~\:~ 

::~::~: ~:r~~:~\~P;:d~et~: :i;:it~~v~: mingues da Silva. Ao ser procedida a ~:~t~er~:;n;~ e v:~:to ~i~~~:=- :~:u~:-~ 1!ss~ilva. sobre assunto de seu mte- e terca~. quintas e sábados 

Liberdade, que conquü,támos e que f~Jf~f:áiªJ0c;~.~~~J:~e dà~cu~~':i~élb':; 0 habito de retirar da circulaç.i•J 
outorgamos a trôco apenas da digni- 0 dr. Slnesio Guimarães, que se re- cêrca de 100~. esta circulação l"ica 
dade comum. portou á significação e irnportancia hipertrofiada. produzindo constanlt::· .. . da:i~l:e~li~:id;ô~:·rn apreciados. pelÓ mente crises agudas 

consélho. os seguintes pedidos de li- Ativando-se. entretanto a circuh:1-
QUOD ABUNDET MIHI NOCET - vramento condicional: do preso José ção, uma particula de 100$ apenas. 

Falar de nossa Patria é falar de nó.:; Reis da Sllva, que obteve, unanime
mesmos. Mas. é preciso falar com fô
lego divino. em paginas monumen
t.iiis de vibração e grandtloquencia. -
e tsta está acima de minha capac1da
<lf' intelectual e do espaço reservado 
~ esta secção. Que me i-ê-ja perdoad~ 
o. ln6pm. pela abundancia da bóa von 
ltde e pelo tamanho de meu entusi-
Mmo .. . 

ment~. parecer favoravet. tendo co-

~~ r:!~:l~c~a~~~ A1~:;~i0 M~~~~~J;~ DIRETORíA DE VIAÇiO E 
:~l~~ó. ½~~~el·A~i!inlauess8ia ~p~:1,: OBRAS PúBLICAS 
Quirino de Medeiros, que obtiven .. m. 
também. por unanimidade, parc.cer Na Diretoria de Viação e Obras 
favoravel Estes processos tiveram co- Publicas. precisa-sP. falar. com as se
mo relatores os drs. Evandro S0u1o e guintes pessõas: 
Será.fico da Nóbrega; do preso Anto- Ilda de Almeida Silva. Otavio Ma
nio Juvencio da Silva, relatado pelo linho Trigueiro, José Paullno de Vas
dr Sines1o Guimarães, que ooteve concélos Paiva, Iraci Braga, Devann
concessl\o. contrP o voto do dr Se- guir Rodrigues da Silva, Adolfo Main 
rático da Nóbrega. Foi designado re Oda Pinto. Raul Pompilio de Arnu· -

FlNIS CORONAT OPUS ~ Para {e- ~~~o: 
0
° P~:ec~;a~~rom:~~~· para la- f.fà ~~ta C't~v~iv~~~~º;tef~ªt~;15M~; 

thar com um topico de oiro este A l3 Ainda na mesma sessão. foi estu- Miranda Pontes. Clodouldo Franca, 
C quotidiano. terJa que levantar minln dado o pedido de livramento do ele - Humberto Mau!. Georges Pereira de 

taça, 1ou minha mâquina de e::;cre- ~~~~~r~~~tl~~ d~lii~C:O~a Josê. fiendo :~~~1:.;· ~~~!~~~a~ecfe~~::· i~r~!!~º 
ver' em honra da Paraíba, - mã' Ao ser encerrada a !eti&ê.O. 0 dr. Antonio de Albuquerque Montenegro. 
Pequenina e risonha, ne31a do Bra~11 
ciue o Boi, em nascendo, vt primeiro 
Mu nada me chega para tanto 
Largo apenas um betJo. 

Adcmar Vidal comunlcou que. por Maria Isabel da Silva, Euclides Pon
motivo de ter de se auseatar, tempo- , ce. Leon , Luiz Porflrto de ~rito. F.s-. 
rarlamentc desta ctdad<:, pagsava a tehmia de Lima Frei re. J ose da Cos
presidencta do Consélh r.1 ao dr. E\·an- ta. Medeiros, Lauro Rangel Torres 
dro Souto 11eu substltut~ legal Marta do Carmo Pett06a de Meneus. 

LEGISLA Ç 1_C!__!_l_U S_-_ 
TIÇA DO TRABALHO 
Beneficios concedidos pelo 
1. A, e. a associados resi· 

dentes nesta capital 

Imr.,vrfanc1a nwn!-al da apo~entado

ri~v229~20~everino Gomes da Rachá.. 
rx-comerciant<' IU>"ta praco. 

tmportancia mensal dn apo~entado~ 
ria 1505.000 

Outras apo~enrnctonas estào corre11-
do os trumitf's regulamentares tendo 

o Instituto de Aposentacloritt .,. Pen- ido Julgnela pelo Con~elh.o Admhli'-
sóes conta jé .. ne.ste Estado. com as , trativo. a do ex-comerc1anlt- Joge 
segumtcs pessoa::; bf'ne. ficiadas· 1 Fran.cisco.df' Moura e Silvn. qur• foi 

. .\:posentado~: - 1 - Altervir Gomes P.stnbelenCfo t-m Santa Rlta. deste Es.
de Queiroz. ex-empregado da St.an- tudo 
dard on O! Brasil C1a. Pf'n5lon1!tia~: - I M('ltOr Luper .. 

Imn<irtenciH men.<)8.l da apo!;t'ntado- elo. filho elo gr~fico Pf'dro Paulo Ft1r-
ria 31 4$800 reira. ex.-f'rnJlflCado dt." P Lordão L1 · 

II - .Hia de Albuquerque Maranhão rna 
ex-empregada dl\ hrma Sousa Campo:,; PensAo mensal ~o 000 

n:1r~~ncla mensal da 8JJOSt'lltldO- ca1!-~s J~llV~Q~}/~~}l~-(:~l~~~~~[{)(lo;e• 
IU Manuel A de Andrade Pi11- Frenei t·o Cícero de Mé-lo 

to. ex-comerciante nt> ta pn,ça. l Conchie na 1.• PI ) 



~..:,f_;i:,_' _____________________ :;._u_N,-_1_Ão_-_s_á_h_nd_o_,_2_a_e_nb_r_n_d_e_1 __ 9_a_8 _____________________ __ 

~ . R . T ~ E· .O ~ 1 . C 1 ~ L 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

!'!~~~=~!~ri~/~e!~:~ENT('~ 1 TESOURO DO ESTADO DA PARAíBA 
~;çJ/.~A 

28 
DE MARÇO. Demonstração da receita e despêsa havidas na Tt•sou. 

bu~~.;:;~~: :C:~f~!;~~:0 ct".,~~~1~1i AJ; raria Geral, nos dias 31 de marc;o e 1.0 de abril de 1938 
vencimentos, na qualidade de profes
::;ór em disponibiliclacle do Liceu PaM 
raihano. - O peticiono rio deve jun
tar os documentos exigidos oelo clr 

DfA 31 J)E MARÇO 

consultor juridico. 
RECEITA 

DP Braulio Epaminonda~ C!e .Ar,,u
Jn. tabelião público ct,~ notas do 2 º 
r1rtoric e escrivfv, ele c.ivel. crimr 
orfãos e seus anéxos, requerendo trln
ta 1301 dias de licença, para o se11 
trotamento de saúde Defendo 

Saido a11terior 
Di\ en;os funr1onario~ Guia cte de: -

contos do abono n 29 
Rep. de- Aguas e Esgõtos 

do c"lia 30 ele março 
J F Nobre - Caução de luz 
Noca Néto CaucP.o ..;e luz 

Renda 

Dt> Antonio Ribeiro clP Mom·a l3e-
lém. partidor do Jui20 . do tê0310 de Ir1.~em~ FP;nande~ Cr.rttl'<O - '::a 
Sape, não podendo conturnar a exer· ~~o e luz _ . . ... , 
cer as ditas funçôe.!:.. solicita a su.1 1Jose R:trnnmdo do Esp11ito ..::,:-11,to 
Fxoneração _ - Como requer_ l <?1 uc<w .de _luz _ · . 

ne Beatriz Silva, enfermeira vi~i- Joa: F'lltdzrt: eh Silv,, C:1.uc~<' Jr 
tadora cio Pfü,to de CJbedélo. :1chan· luz , . _ · _ . _ - - -
ao-se com a sua saude bastant1· :il- Rf'p CJ_0-" SPI\\C'OS Elet,1co.::. - Rend·1 
ternda solicita no,:entto. 1 90; dias de d,, •lrn JO je ma,·ç0 _ . 
licenç~. para o seu tratamento. - Recebe~lor1a cl_e F<.e:)dfl"> da cnp1tal -
Sµbmeta-se á inspeção de saúde. Rf?ida do eh~ 30 de. narco . 

De ,Joséfa Carneiro do NascimentJ, LJIVf'~<;O.s lunoona11os - G11ia de 
servente do Centro de Saude clf!ftc1 de<..c<'ntm- io nbmio 1~. 30 
capital. requerendo trés 131 mése!i dt· Rf'p. <_Ir .-\~u:-1.s e E.si;otos RendG 
)icença nos termo,, da letrl:l F. art do cha. ~-~ e~ n~arç,o 
159 da Con<".t,it.uicão Ft>cteral - De- Rep dos ~el viro-; Elét~ iCú!- rGn•ci'H;O 
Jericto · ~~~n~-~Prl~11·os - .Salclo dP ;\cll)!lt:.t-

EXPEDIENTE DO INTERn:N'l'OR 
DO DJA 2, DE MARCO: 
Petições 

Ciri. Kwet,{~<-:'i.o Cl1sleira c,:1d,c1 
d.J lu: 

B~nro do EstA.do C movimento 
Retirada nesta data 

Crdxa Ce·1tn:. \ Agriroh - Reh1"1c.n 
ne<.t; c\;.tta 

oP Anit.1 Andrade. auxiliar de f"~

crita da Diretonn de Sal.Ide Publi<::'1. 
achando-s<-- dot>nle. requer dois 1 2 1 

meses cte Jitern.:a, com ú!:i vencimento, 
na fórma ela lei - Sul:nneto-~e 4 in.,;;
pec;ão de saude 

Do btd Ci istino de Al\Juquerqut. DESPESA 
:vtontene~ro. exercendo interinamen
te. o cargo de escrivão do Juri e Exe
cuções Criminais, Oriãos e Ausent~-. 
do tênno chi comarca de cam11ili""
Granclr-. requer a sua efetivação na·> 
oitas funcôe!:i Deferido 

De Josê Olímpio Maia - Filho. pri
meiro tabelião interino cio Judicial ~ 
Notas. escriváo do Crime. Cível. Or
l'ãos. Ausentes e :seus anéxo::; do ter
mo do Brejo cio Cru;., requerendo !'t 

sua efetivação nas ditas funções. 
Deferido. no.s termos do art 4. 0 rlo 
der 948. de 31 de Janeiro de 1938 

Secretaria cio Interior e 
Instrução Pública 

OEP~\RTAi\JE~TO Ili Ent·( \.Ct\O 
EXPEDIENTE DO DIRRTOR DO 

DO DIA 1 
Petiçüo 

J 42l - Nuno Teixeira Néto e e11e~·, -
tur~ de Poiicia1 - Despêo;:1s l'<'a"· 
zadas . . .. 

:424 Va:P1··-~ Le1:1os rir· S2nti:ln:i --
DC:'.,p(,sas rt:1lizaçlas 

A22 - Diverso:-. funcionarios - A· 
bono n. 2!t _ . . . .. 

1423 - Monteµio do Estado - Des-
conto!:i cio ,1bm10 n 29 . . . 

1-H(I Di;;i!', Galvão & Cm - Rf-W-
t1t11ir.ão de c11.ução 

1412 J :2duardo ele Holanda -
ConT"l 

1-427 - Pranci.">".'O Luiz de Ôli~'Pi:·.: 
, nrt1.1inetc· do lnterventon - AP; 
;111t1.111rnto . . 

l 365 - ElLt-u Soares dos Santos -
Auxilio conforme dec _ 968 . 

i 445 Dr Juiz Corregedor - Di2· 
l'l"\$ • 

1441 - :-'rancis<.:o da Gn.mn C:.bral 
- P,1gamento ele aJuda ele custo 

i421l -- Df-lflno Cosla - Conta 
>132 - Rent' Ha1isheer ... '1: Ci:;i. 

Cont:1 

• 
n 
... + ,. 
,.1 
.. ' 

36 131S500 

l 597,30C 
30S10C 
30F00C 

30S000 

30~00( 

j ·C08b400 

32 :500,000 

4 :;"",6(t~200 

3 ./J3S$600 

195,90( 

760,00C 

l 14'l400 

93 :o78SIOO 

35 :55R:o,;600 

8 :OOOSOOO 

805,00C 

l ººº~ººº 
60,400 

440,000 

248S00ú 
7 :07Bssor 

•44SOOO 

194 3s5SJOO 

t,fl·l 17S<i0C, 

123 : 529S2U0 

300:000SMO 

6~8:0,:2S~OO 

1)1 .\ 1 DE ABRIL 

RECEITA 

Saldo do dia 31 de março 
Conta Esp. do Porto de Cabedelo 

Renda semanal até 26 3 
Juarez Antonio dos S-anto.s - Ca• · 

ç&o de luz . . . . . . . 
João Rrasil de Mr-sqt•ita - Cnn<;flo 

ele luz . . . _ . . . 
João Albuquerque Mélo - Caucão 11 ':' 

luz 
F. Peixõt< i Crrr_;i.o 

fornec:in1ento 
C&U(~O CIE' 

F _ Peh.ôto &: Irmão - Taxf! de l"·-

gistro . 
José C:uneiro P. Banêto - C'luc··o 

de luz . . . 
Aberson Soares - Caução dt: luz 

1 

l mprensa Oiicial - Rendn ja ~." 
quinzena de março 

Repartição dos Serviços Eléi ricos •fa. 
Paraíba - RenoR do dh 31 dP 
m~rçc . . . . 

João Albuquerque Mélc - Comp1• · 

mento ca.ução de luz . . . . . . 
J. Barros & Filho - Taxa de regb-

tro ....... - . . . . 
Recebedoria de Renda:-; da ca.pital 

Renda do dia 31 de março . . . 
RPce?.:leci0ria de Camr,fr1_,1 Grande -

Plc da .U'r'"'"ª0'lç2o de :nR.rco 
Divenos 1 undnn,ffins - Ot>.sCOl!to Co 

abono n. 31 . . . . . . 
Ezequias Costa - Caução dr- l\\Z 
Banco do Estado - C movimento -

etir~da nesta da ta 

DESPESA 

1046 - José Faustino C. de Alb1•

querque - Adiaf'lt~rr.~nto .... 
;452 - Artur de Albu 1uerque Lms. 

Conta . . . - . - . . . . 
!457 - Ana Danta~ Maciel - Cnn 1 

,':luó - Repartição do-; Serviços ~1é-
tricos d::i Paraíba 1dr Gr~c1an-.1 
Medeiros) - A·liant:imento . . . 

146& - Repartição dos Serviços Elé
tricos da Parnibn - tdr. Graci~•~o 
Med<'iros) - Adiantamento 

1413 - tracéma do Vale Diniz - Au-
xilio. rlec. JíiB . . . . 

:444 - Ivan rle Vasconcélo;; - Ew-

! 4~;e~d~ vil D L~ns & êia - · R~~/i
tuiçio ctc: caução 

1461 -- Francisca Alves Bezerra -
Auxilio. dec. 968 . . ... 

H6" - Mom epio do Estado - Des
conto do abono n. 31 

:466 - DiV"!'TSO':i funcionari()~ - 1\, 
bono n. 31 

Saldo para o dia 2 

,8 .a92 ;500 

10,000 

JO>.OOC 

30,00ü 

163,000 

18>,000 

10,ooc 
30,ooú 

l :70!>,000 

20,000 

18.,000 

25 : 500.,000 

100 : ººº~ººº 
22 ·450';400 

30SOOC 

88:430,30C 

2 ·000,000 

8 ·ooo:sooc 
475~900 

10:000,000 

;0:000,000 

.o~ooo 

180.000 

100,000 

81~-tOO 

89 :782fl00 

~ 1 
L . 

319:59%~00 

501 :3H!s900 

Te!iO\ll'G do Estado cta Paraíba. em 1 de abl'il 

De Mana Inés c\f Albuqut""rque- Sil
va, profe~óra diplomada, solicitanrlJ 
Permissão µara faztir estagio no Grv
po Escolnr .. Apolcnio Zen,i;,de", rln 
cidade de Alagóa Ora.nele. ~em onu.c: 
para o Estado, 

~,t.31 - RPné Hau::.heer & Cia 
Cunt~ 

1433 Rellf' Haushf'er & Cia. 
1,1,· 4 ·6228000 

(1 6 cie 
Tei:;ouraria Geral do 

193[ . 

Portarias: 
O Dir~tor de Deµ:uL"lme11to de 

Educnç:J.o cor.cede á normalista dinln
mada Ohvia de Araújo permissão· µa
ra fazer estagio na cadeira rudimen
tar de Pir1>irit.uba., do município dt" 
Guarabira sem om1~ µara o Estado 

O Il,;retor dv Deparlamento ck 
Eduração concecte á nm·mafü,ta cliplC'
mada Maria Inés ele Albuquerque S!l 
va pennis::.ão para fazer estagio no 
Grupo Escolar ·· Apnl0nio 7en:·ude · 
à.e Alagóa Grande. sem onu), para '-' 
.E.st3dO 

Secretaria ela Agricultura, 
Comercio, Viação e O. 
Publicas 

EXPEDIENTE DO 
DO DIA 1. 

SECRETARIO 

C,mlrt 
H47 Fdtwrdo 1\10111,.eiro de Medei-

ro~ P,1gcHnrnt0 d< fiscalluc:i.o 
1446 Jose Mm~ncta Henriques 

P~g::imt>,ito de substituição 
: u» L Pmto de Abreu - Re~t,-

tukão . . .. 
j,AH) - L Piuto de ,~b!P\l - Hf'Sfl

tuiçãn dt e,\ UÇÍIO -
14-19 - .Maurilo Lira Auxilio 
J/87 - .Jnão Cflf'li o Foll".u. e:(' p,i-

g?.mf'11t0 . 
1-Hr. - o,re:r)ri dP Pl'Od,H'i.O - Fo

lh3 ele t1tt~t..mt:1to 
:450 - Diverso!', lunc1on~rios - A-

bono n ..,O .. , ... 
:451 Montr:>pio 'ic Estado - De 

contos do abono n _ ->V • • • • 

Ba1.co do Brasil C movimento --
Deposito n?stn ctata 

j3anco do F.sta.clo C mnvitr ento --
Deposito m:stn data 

C~~;cio.Se~~-=~~~io e ~bra~g1~~~l\~~:: S~~~il que pos!',a mua o dia 1 o I lc-
cxperUu os sPguinlt'S oficion· 

-:'li.º 6-W Ao ~r Secretário da Fa-
zenda, remetendo o empenho n 74 elo-o a adquirir um britador com L.S 

na imp_o. rtancia . de .,..;2SOOO. emJtJ.·,.,o 1 :·~ .... -P.l:'C't;.-.,.º~ pntentt-~. !)ela if11:por.ta1, 
em favor do sr Benedito Cesar ''e ua c!P 15 ooo~ooo, para o Instituto ... !~ 
Paiva, por serviço~ prestados nest:1 Educacão. de confornudade com o 
Secretari:1. como d'ltilografo oficio cla~aclo de 21 do mês fmdo. 

N.0 62 .. - Idem idem n 73 Cta cl:1.q11él~ D 1r,•tm·1'l 

quantia de 133S300'. para' pagam;·nto . N.(I 6'?6 - Ao ~r cliretot· dl:' Pc,
ao .sr_ Edgar Martms. f'ncnrregado cJ,1 inento da Produçau, recomendando :.._ 
('Once-rto clt- maquinas do Estado. <L~ extração de um empenho na 1mpor
ordem do ~~ _ Imnveutor Fecteral to.ncin de -1.l :OO<kiOOO, a fim de serem 

:S.º 630 Idt·m, idem, _encAmtnhan- requisltaclos os respectivos empenho,, 
elo, para o resµectivo caltulo. as PP- J)A.ra atender ao pagamento do per
tiçÕPS <lo H Frederko Carvalho cos- soai contrn.tado e assalariado 
la. 3." t:s:c:nturnrio do Te:souro do F.s- . N." 6'~8 Idem, idem. encamínhnn
tado. solicitando o paeumento cte dia- no a copia d~ um oficio do chefe do 
ria~ r ajuda df- custo <I que ;e j\i1g;1 S('rvtço de Cf)l1trole da_ Secção de E:~-
t·om ciirl•ilo tuclo~ E:co11omicos t' F!nancC'1ros. p,1-

S'.11 fi'?l Ao Sc•rn•tai·io cio lnteriur 1 a o~ frns dt-- direito 
e Se~ura11ca Publk~. pondo a dir..po- X.' ffW Ao ~hef~ do Departn
tiição daqui"•h1 Set1·,-.taria o 5 ,, escr1- mento_ dP, Clas.!:.1flcaçao Interna do 
turario interit10 do ::5t-rvlço de Classl Al~odno, desta capital. mfonníl:na.> 
flcnçâo Intnua do Al~odâo. sr Ri- CJUf' o sr Ra_nullo d~ Ollveira L1mn, 
nulto de Oltvl'il'.1 Lima ,; e~rntur:v10 tnt!:.'rmo daquéle De-

,,• fí'!? 1\0 sr Inten.,ntor Ft'rl~ part,ll~f'~lo. lOi póst_o á disposição r\n 
ral. rt·nw1enrlo ,·opia ele- wn tC''-egra- St'cret:'.lno cio Interior e Sí'guranç;-c, 
ma Oiriiil!o " ~sla St·cn:taria pelo Puhlir,, 
dr t~r,itnoo Pes...,oa ~obrmho. ngr,~-

1 
'\"." 6'l1_ - Ao d1reto1 da E~cola de" 

<]eccnc!o 1 rto,Hfaú cin to1_1ro "Tieté · 1 ~~ronoin. I_a Tt'n.1etendo _un~<l re-prese,_,-
S." 6'?.í JdPm. uJi•m µl'npondo ... l 1ção ding1d0 _ a esta Sec1eta11a pe'.>1=. 

nome~ção cio a· ro1101,w Vnlcli·n11r c!r 
1 
1-n, ,Joaú B~tlstn de Lima e Antonio 

A.lb11r1ur-1qrn· Sousa para :1 Insp_e tor I Acpuno 
Agri<:olu ti<> m11n1dpw dt: Pkui 

N".• f;·?-1 Ao M' r__ijretnr t1t· Vtê.1- Dt•"lµ:ic·ho 
(iao e Ohr.,s Put)ll< ,i. rPromMa.hnC.:-, Na rr•pn·s1 11L!i{'à1J chri4id}1 l>ttlos .-,r.,; 
1irovldenc1as ::i thn clr, ,•r po~to :-1 eh:-.~ 1 .A.ntomo Aqull10 t• José B:citlsta d~ 
po irão <lo eh clll'lf dP Snçào Cl'J ; Luna ,, iosta St"cretnnu. hOlic1tando 
Arqul\'O P\JIJ!kr,. um c,1111111ha1, daqu(•- 1 a au11lt1<;ão eh• 111u inquerito 111sta.ur1-

~80 ~;~:·,\~';ª dop;:ih1~~!(;t Et·t~~~.~anr .. j ~~~~1~·
1
"J/~:foun~~li~·r,il~~~:2:t~.

11
~ 

N.• 6'?7 Idem 1de01, o.utortui.a- l tiL·. Secret.é.rlo da Agr1cultura, Co-

F'l -~ -. 

' li 
1 ..... 
~ 

.,, 
st 

,. 

l :,HG~OOO 

õno,ooo 

45lo60u 

960S000 

no,ooo 
l :úOOfílOl 

30SOOC 

2 OIIIMOO 

30 :547,700 

4 :242S500 

100 000,0üO 

~ro : noo.,nor· 494 ·505S20,l 

2C2:447SCCO 

698: 0-!2S'2 ... 1r) 

mércio. Viação e Obras Públicas ex.i
rou o seguinte despacho: - Dê-S(' 
,ista á Diretoria da Escola, parn os 
devidos fins 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO D() 

DJA l 

Petições de· 
Marin do Carmo de Albuquerqu,. 

Queil"Oh, requerendo llcença para fa
zer diversos serviços na casa n. ., 
á run S Mig·uel. - Deferido, a titu
lo prerario 

L1db Gomes da Costa, requerenc1o 
iicença para razer diversos serviço~ 
na cnsa ele sm, oropriednde, á ru 1. 
das Trincheiras n 27 - A titulo 
precario e assinando têrmo de com
promiS!--O, deferido. 

Antonio Roctrigues Alves, requ!i' 
1rndo licençn par se estabelecer corn. 
uma oticina de concertos de calçados 
á rua Floriano Peixôto, n 101. --
Sim, pagando logo os lmpôstos devi
elos 

C _ Rocha. requeremto licença par, 
renovar a coberta da casn n. 432, á 
Tra,·essa Floriano Peixôto. - Como 
pr_•rlc. em face da::; informações 

F1~nc•isc·a O~nlel. rc>nucrrncto hccn 
ça para renovnr a coberta ela casa n 
87. á avemda Feliclano Dourado . 
Con,o ;:í'ql!er 

Jo;\o Alves d1· AlbUGUerque, requc-
1encto licença JlRra l>e estabelecer cot', 
barbearia no predio n. 196, á aveni
cia BeaurepairP- Roha..n. - Sim, p.'l
&ando loao o que fõr de direito. 

Juberlita Agra da Nobrf"g:i.. 
E~criturária. 

Ernesto Silveira. 
Tesoureil·o Geral. -------

J. Minervino & Cia., requerendo I c·lasseª n, 2; do policiamento, fis~·•! 
Jicenca para fazerem diversos serv! de I _ • rlaJse n. 2 e guarda de 
cos 110 pred10 n. 232, á avenida Beau- c1asse 1:· :.. d ch·is ns. 84. 2:l. 
repaire Rohan _ - Como pede'l'l -

13 
P~a~~oes. gua.r as 

Convi!t> j Boletim n 74 

S Sã~o ~~ni~~~~fent! ~~miJ .. ~1
.·ec~~le!i~ Par<;1- conhecin:ento e\~ corparnçã-1 

ti~c~'lariu~ Malzac e Ciro Pessõa . ~e:dev1da exccuçao. publlco o segum-

COMANDO J)A POLICIA MILITAR 
DO ESTAJ)O J)A PARAlBA DO 
NORTE 

Quartel em João 
abril de 1938 

Pessôa ,1 ° 

1 I - Mnltas J>agas - Pelos srs. J 
Minervino & Cia., Pedro Batis1:1 

José Tavares da Fonséca. Antonio d:? 
Almeida e Antonio Soares de Farias, 
fõram pn.gas as multas de 20SOOO, 

de 30SOOO, IOSUOO, lil~OOO e 30$000. res· 
pectivamente, per infrações ao Re
gulamento do Tráfego Público 

Serviço pnra o ctia 2 isabaclo1. 

Dia á Policia Militar. 2 ° te-nent"
Calisto 

Ronda á guarnição. sub-tenente 
José Fernancles. 

Adjunto ao oficial rle dia. 1 ° !i~:·· 

gento Otcniel. 
Dia á 1Estação de Radio. 3. (1 sar

i'.;ento Airton. 
Guarcta do Quartel. 3 ° sargento 

:\1:ario. 
Guarda da Cadeia. 3 ° sargento 

Sá Luna 
Elétlicisra d'! C:ia. solc'aclo Sinr~11J 

Mariano 
O l.º B J e a Ciu de Mtrs ,13-

rão as guardas do Quartel, Ca.det:i 
Públicr . n·for('Os e patrulhas 

Boletim n 75 

<As.) Delmiro Pereira de Andradf', 
cel. cmt. geral 

Cc,nferi:> com o oti~inal, Elisio ~o
breira, ten . .::el suh-cmt. 

INSPETORIA GERAL 1)0 TRAFE-
GO PúRI.ICO E J)A GUARDA 
CIVIL 

Em João Pcs.-.óa, 1 àC' nbril de l!LW 

Serviço para o e.lia 2 e saba do J 

Uniforme 2. 0 , caqui 1. 

Permanente á 1. R S T _, amanuenM 
Manuel GomPs 

II - Aorei;.rnt-iç.\o de funcío11arit,_,; 
- Apresentou-.!:.e, hoje, por conclu
são de dispensa do serviço, o !ir. su~
inspetor F. Ferreira de Oliveira, 11-
cando, por êsse motivo. dispensado d" 
responder pelo expediente da Sub
Inspetoria. o sr. _ João Maciel cios ~an· 
tos, enc. da S P., e pelo exped1ei,tc 
de!ita Secção, o escrevente ele 2. n elas· 
se Vit~Jiaro de Almeida Toscano. 

III - Pet1çõe!i despachadas - De 
Josf' Gu~de.-.. ela Silvá, requerendo 
transferencia pa.ra seu nome da mc
tocideta marca NSU, placa 55 Pb ., 
pertenc·ente ao sr Gabriel A. dl 
Araújo. - _Como requer. 

Dr Tnâcio Maia Vnugre, motocic!is· 
ta profissionfll. requerendo uma li
e ença de pra.ticagem por 30 dia 5, par.1 

o sr. Gabriel A. de Araújo. no. mo
tocicleta placn. 55 Pb _, pertencente an 
aprendisando - Igua~ despacho 

De ,José Guedes ela Silva, rcqueren
cio transfcrencia de propriedade par 
o seu nome da motocicleta mar("' 
DKW. placa 2';'8 Pb., do exC'rcic-io ci•' 
1937 - Jg:t"1l de~pn.cho 

IV - Entrega de importancía 
Entrega-se ao sr nlmoxariie paga
dor, a fim ele ser recolhida ao co!r" 
ct1J e F .. 1 in-1po1tanch1 ele 43~000, !'P· 

metida pela Estação Fiscal de Cntçá
ra. correspondente á taxa de selo ele· 
chumbo desta InSpetorla, nrrecad~cl'l 
no mes de março findo, confórme ofi
cio n. 27 1 tjf:1 

ont('m datado 

íAs.) Tel.';ntf:" Joá3 d~ $ousa ,. 
Silva, inspetor geral 

Permanente á S P _. guarda dr 1 r1 

classe n. 6 Confere com o original: F. Fe-rr.,.i• 
R'lndantes; dg triteao, tlscaJ do 1.:i. ta•• Olh'elra, 1ub•impet.or. 



COLOSSA~. LIOUIDAÇAO! 
,_ .. _ 

A-

"SAPATARIA DAS NEVES" 
Está liquidando com grandes reduções de pre
ços, todo o seu formidavel sortimento de 

CALÇADOS, CHAPtUS, BOLSAS MODERN.S PIRA 
. SENHORAS, PER F U MARIAS , · GALOCHAS, ETC. 

SOMENTE ATE' 0: DIA 1 S DE ABRIL PROXIMO 

10% nos artigos novos e 20 e 
30% em· .todos os seus saldos. 

I ! s A p A T A R t A DAS NEVES " 

AV. ,B. ROHAN, 160 

LIVRE 
ANTONI A DE CARVALHO 

y-
7." dia 

Yirgilia de Carva\'l,o Mendonça, Maria Augusta Coélho, Eu
i,enia de Carvalho Carn9áro, Olindina de Carvalho Costa, Manuel e 
Adauto de Carvalho, Domiciano Mendonça, Oliel Coêlho, Francisco 
Carneiro, Alfrêdo Costa~' Gracinda Lira de Caf\·alho, Alice de Car
ralho, filhos, genros e nliras de sua inesquecível mãe e sógra Anlo
nia de Carvalho. convidam todos os parentes e amigos para assisti
rem ú missa de 7." dia que mandar,io celebrar, no dia 6 do corrente 
mês. ás 6,30 horas, na Matriz de N . .S. de Lourdes. 

Antecipadamente agradecem a todos os que comparecerem a 
esse áto de piedade cristã. 

MARIA JOStFA DA CONCEIÇAO · .... 
· Setimo dia 

Antonio Menino ãó~ Santos e João Inácio dos Santos, filhos, 
nóras e nétos de Maria J~fa da Conceição, convidam ao!!' parentes 
e amigos a assistirem á missa de setimo dia que mandarão celebrar, 
•m sufragio de sua alma, segunda-feira, 4 do corrente, ás 6 1 2 ho
ras, na igreja de N. S. dl> R"osario. Ainda se confessam agradecidos 
a todos que acompanhai;a,111 os restos mortais da pranteada desapa
recida, hem como a todos aqueles que lhes en,iaram mensagens de 
pesames. 

Ãta da Beato da ~ Gn 
B:r#'aM'dfllarla do "Clilllt, , :I' .... 
/ieO do Braril - • .,,,,,,, da ParGlba". 
realllada em :Ili ü ,,,,,.,..,,.,, ü 1UII 

A .. Vinte e 1818 dlU do 111111 de Pe
veretro d• IIDO de mil nO\rflCelltos" e 
trinta e oito, '8 quatorze baraa, reu
nido na 1111a S6de provllorla em As
sembléa CJeral lll&traonllnarla, o 
•Clube TelegrUtco do Brull - 8ecg6o 
d• Panlba •, convocada JIOl' editais 
publtcad .. , de 6nleDl do ar. presldent,, 
DO Johlal A UNLIO. drllio oficial do 
Eatado, em ,. numeroo d,. dlU de
zeoels, dezoito, vinte e dola e vinte e 
cinco do referido mAII e na • A ID\
prenaa •, n,. dlu deseaets, vinte e 
trela e vinte e quatro ainda do cl!A
do mi!&, Jornais - edltadaa nesta 
capital, acbando-ae pnaenlN -'<• 
quites em numero de tltnta: senho
res Hermes Alves da C..ta. JOR Be
nedito Pilho, Ant.olllo Preb, Kanuel 
Prelre de Oliveira, Ant.olllo LlabOa doo 
Santos, Cleobulo PlftlJ Peneira, Ma
nuel Malvlno do Rego Luna, Joio Bo-

~h~~ .:s::U~oTAfu.~: 
da, cora de Almeida, Raul Toocano de 
Brito Esmertno Henriques de Lima 
Lourenço Alvares de Carvalho CHar, 
Patrlclo Pereira da SUva, Pranclsco 
de Aasls Limeira, Joio Batista de 
Vaaconcélos Gilberto Henriques Sei
xas, OtacWo Pl1guelru, AUBUlto do 
Rêgo Luna. Luiz de Prança Cavat
cantt, José Ernesto de Campos Rei
naldo de Oliveira Polar!, Benl"1o de 
Oliveira Lima, Mil- Ranulfo Nunes, 
Severino de Alb\lqllerque Lucena e 
Mlrocem Fernandes da CUDba Llllla, 
foi a NSSio aberta pelo sr. presidente 
do Clube, Severino de Albuquerque 
Lueena, que convidou pua presidir ,,. 
trabalh,., em caratér efetivo, o st 
Manuel MalVlno do Rego Luna, esco
lhendo éste pua primeiro e aecundo 
secretarlos .. srs. Miguel Alvl!II 0111 · 
maries e Joio Batalho. Em seguida o 
sr. Manuel Malnno do Rego Lu11!., 
após mandar proceder a leitura <14 
Ata da SesslÓ antertor, que foi apto- , 
vada sem obJeç6es, npOz longamen"..t' 
os fins da reunião, ,. quais aer!am 
inatalar a Secçic, de.te Bat.ado, do 
•CJube Telegrf.flco do Braall" sob no 
v.. moldes, Isto 6, de 11.cOrdo com a 
letra B, do numero um, do artigo ter
ceiro dos Estatutos apnwad,. pelo 
senhor Presidente da Republica, por 
Decréto numero dota mil duent.os e 
setenta e cinco, de vinte e sela de Ja
neiro do corrente ano, puhllcado no 
Dlarlo Oficial da Republk:a, de cinco 
de fevereiro do mesmo ano, com,1-
dando desde logo • IIOCloe presentes 
a dlacutlrem o IIIIIUDfxl. Nele a pala
vra o ll!Dhor ll!MCll!Q 1'emandes da 
~ Lima que dePOla de fner 
convtncentea ccmalderaç91it lllbre "' 
obJettv.. que determinarem a convoca.. 
çio da Aueml>Na CJeral etatio reunida 
apresentou i apreclaçio da l9esm& a 
indlc~ do te6r seguinte: Conalde-

:!f:. :.:-=-~u:, ==~m:,r-,.~ :.v::= 
polltleu; CClllllklemndo que a claale 
campreendendo em tempo, que a dl
plllllUlcla 6 um -o .,.._ dentro 
da jurfaprudencla e que por melo dé
la aa questlies ~ - ..alvldas 
a contento, dlllde que u i,artes Utt
pntea a.oordem-ae; ccmallleNlldo que 

~be i:n:: ~~ ~,: 
di meloa bialcoll para ~ o belll 
estar de NU IIIIDCladal e a1llda 11111111 
da claale ... geral; Clllllldlnndo que 
para haver maior harmollla de Vis
tas, tarna-a OCllldlçlo ~ a 
~tuitla - 1odli tisrt-:=r. -- a =-==11d: entre O DC1110 Clube I O da Bala DO 
CàJllpl!Jmento p.141:amatlm; cilaldde
rillllllt ..... o Olutie balaDO eiiibo-
1'149111D ~ •llr,fJQirJn llQlll fln&• 
IIIIW~,eaialdenmdoqueo 
~~ 11a ..,... bermllllenw, ,.. 
la - pela, -UWl!lllb du -... ---- f. 1 Mrdo-

u ~-----r 
' 

MOTaR grande e poNaDte, linhas d4!l 
impeccavel elepncia, marcha com acção de 
.;91111ia. arande amplidão interior, freios ~
~. teeto de aço, vidro• de .llegUl'ança •• , 
e, apear diato, nenhum ol1tro carro peque
no i mais enonomic:o"em Pl'.eçG e manutençlo • 
Jbamine 08 uovoa modelos Opel para 1938. 
Olympia •.. Kadett ... Super-Six ... em qual
~ @l dellea encontrará 01 caracteristicos 
de um carro 1rande, por um preço reduzido 
e ~vel ec:oaomia, E, se quiur um 
carro ainda mais completo, Opel lhe oííerece 
o-mapifico Admirai, UID modelo graode 
de facto e de í~vel distin~o. Eu
mine 08 beUoe modelos Opel - a terceira 
marca. em volume de vendas, no Bralill 



A UNIAO - Subud-0, 2 do abnl de 1938 

COMERCIO · VIAÇAO -FINANÇAS-INFORMAÇOES GERAIS 
guâi. Chile e DolivJo ás O hora!'! 
lConctor• 

:,,;a.lJado: 
Pal'a o '.'Iode: ate Bol<'m <nwnQ.':' 

Natal, Areia Brancl:l t· FurtalezaJ Bo
llvia; Colombin. Perú, Equadór, Guia
nas. veneiuéla. Amcrica Ccutral. An 
lllhas e Amerlca do Norte ás 16 ho
ras 1Panair1 

ASSI81ENCIA n!UNICll'AL 

Movimento do dia l.° 

Pessócts atendtdas na A~sistencia: 
~duardo ~ieira da Silva, Sebastião 
José da Silva,. João Jose de Sousa 
Umbcrto Medeiros, João Ferreira dá 
Silva. So~ia Galvão e Severma da 
Silva Freire. 

,\ UJ\ilAO 

As~maturu 

Por ano 4/JSOOLJ 
Por semc:strc 24SOOO 
Numero avulso $201) 
NUmcro aLrazac.lo elo ano conente S400 

Toda corrcsponclência rela.tiva a as
~itmtw·a, n.nuncios e publicações pa
gos, deve ser dirig-ldn á Gerencia. 

ltECliBIWOIUA IJE RENDAS 
DE JOAO PESSOA 

P:rnta dos principai::; gcncro::. de 
produrüo e manufatura do ~to.do 
•uJeitos a direito de exportação. 

Semana de 26 de março o. 3 de abnl 
de 1938. 

l'ur lilro: 

A!"-'uarclcntc lk cnna 
AguardenLe, de mel ou o&cbaçg, 
Alcool 

l'or quilo : 

~4!10 
$300 
'550 

Por quilo: 

Pasta de semente de algodão 
Raspas de .sola polida 
Raspas de :sóla l'nvcrnlzada 
Semente de algodão 
Se.menre de mamona 
Semente de oiticlca 
Tecidos de algodão 
'l'acões ou quadras de rl.6pu 

cte sóln 
Vaquêta ou couros prept.radot 
Columbita e tnntalete 
Cêra de carnaúba 

1 quartas e !;extas - Partida ás 6 ho
ras e chegada ás 12 ,20 horas 

3~~~~ j _ c;~:ri~~ ãsN~;~5C~~~.~:i:r~t:~1t~ 
3lJ~g \ Hl~~v~ºc~~ :e~~i~~~io 1diariamenteJ 
1250 - Partida ás 3,30 e chegada ás 10,45 

tiSOOO Para a Europa. J\sla. Africa e Ocr-
5S80U ania: âs 13,30 lAlr FranceJ . 

2SOOO 
6$500 

IOSOOO 
8SOOO 

Domin&·o: 

Para o Sul: r menos Pernambuco) 
ás 9 horas r Air Francc J 

Os de1mli.:s procluLos tousLum da 
Paula gera l. 

Para a Republica Argentina, 1.Jru
guál. Chile e Paraguál · ás 9 horu::. 
r Air France 1 

João Pessóa, 28 de março de 1938 

COTA('J\O OE GENEltOS 
Farinh~s; 

Olinda ... 
Olmcta Especial .. 
Luz 
Três Coróas 
Recife 
Golct 
.Orilhantc 
Condor . . . .. 
Trigo Americano 

GOSOOO 
62SOútJ 
60f)00fJ 
59SOOa 
58SO~U 
76SOOO 
58SOOG 
56$000 
65$00) 

Parn Natal. Areia Brnnca e Forta
leza: â!-õ 9 ~•on:1.s e Panairi 

Os aviões ~recedentes do Sul cht!
gam em Cabedélo nas segundas e sC'x
tas-fciras Vindos do Norte, nas 
quintas e dommgos 

SERVIÇO Al::ltEO 

Fcchamcnt•J de mala::· 

~:~~~~~ ~e~";;º !;l'ritlô ~~;ig ilanha: 

Damos abaixo, o movimento gc·ral 
do s~rviço d':! fechamento das maJas 
de corre.sponclencia aerra na Repa r
Lição Central dos Correios e Telegrn
fos desta capital. 

Algodão em caroço 1$300 
Algodão rebeneficiado - Ser_ ~:~~: dâo ~i~acio o{·~nci~ 

Quarta-fefra: 

Para o ~ui : ás 16 horas r Panairl 

'IAVIOS ESPEll,\VOS Socorridas pelo Ambulatorio· _ 

LOIDE BRASILEIRO 
Manuel Pedro, Benedito Bezeria 

t 

Mana do Céu Toscano, Santtno trc: 
luso de Ohveua, Ma1ia Vicente Soa. 

Pa.1a o No1 te res, Antomo Ricardo, Ivan Lms Mo. 
desta, Manuel Zacarias, RI ta Ma1 la 

D~a 7 d_e abr.il - P,\.tJudc l'a1a com da Conceição e Edmllson Marques 
escala ate Be!em. 

Para o Sul: 

Dia 7 de abril Pa.11tu-l-e Pl'u<i1•11t.e 
de Morais, com C!>caln até Porto Ale
gre. 
Cargueiros: 

HoJe - Curitiba, com f'Scala até 
Porto Alegre 

LOIDE NACIONAL. 

Para o Sul: 

D1a 6 de abril - l'aq1wt.c Ara.timbó, 
com escala até. Porto Alegre 

Cargueiros: 

COSTEIRA 

Gabinêt.e Dentado 

Esse gabinête atendeu 8 pci::;:sôas. 

MOVIMENTO DE HOSPt;O!lS ;>;() 
PAl<AlllA HOTEL 

Dia 1.0 . 
Laurinda Silva, _Axel Da_hslton, Hans 

Debritz. F. M. Silva, Jaime Gnbrtel 
Benedito Pacheco, Martins B. JoãO 
Barbosa, Carlos Lemos, Vicente de 
Paula Rocha, Edrti.undo Meter. Brown 
Felip. Antonio Zambrano. José Ma
rinho, Osmar F Lopes, Majór 
Lll'iz Felipe, Werne Voge, Alfrêcto 
Wilkelmann, ~liford Bickndcke, Ho.
roldo Batermann, Antonio Ladeira 
Luiz Saia e Abilio Dantas ' 

Al~~ão rebeneficiado-Mata n~~g do Sul lCnixaJ 
Linter ou re.-;iduo de piolho $600 

66$000 

270~0UG l Para o Sul: 

Para o Sode: até Acre imcnos Nr · Dia 4 de abril - Jlllquéra., com es-
ta!. Areia Branca e Fortaleza), Boli- 1 cala at.é Porto Alegre. 

Arroz descascado S%0 
Açucar refinado de l. 11 S950 
Açucar refinado de 2.ª sqoo 
Açucar triturado S850 
Açucar crü;tal S770 
Açucar bruto sêco ou 3. 0 jàlo S460 
Acucar bruto melado S420 
AÇ°ucar de outr~ especics S.500 
Borracha de mangabeira 1$500 
Borracha de manlçóba 1$500 
Batatas nacionais S20D 
Café cm grão 1$200 
Café moído 2SOOO 

OUTROS GENEROS 

Bacalháo , barrica) 
Xarque t arroba) 
Arroz de Luxo csaco1 
Arroz comum tsaco, 
Açucar (saco) 
Cebôla e caixa) 
Café (saco) 

218SOOO 
51SOOO 

108SOOO 
70SOOO 
53SOOO 
55SOOO 
95$000 

Horario das sópas e trens que fa
zem o serviço de transportes entre es
ta capital, a capital pernambucana e 

\'ia, Colombia. Pel'ú, Equadól'. Guin
uas, Vcneiuéla, Antericz. Central. Ar..
t1Jhas e America do Norte: ãs 16 ho
ras 1P,:11u:dr) 

Para a Europa: ás 13,30 lCondor 
Lunftansa) 

\cluinta-feira: 
Para o SuJ: 11ncnos Pernambuco) 

ás 9 horas ccondor1. 
Para Natal. Areia Branca e Forta

leza: ás 16 horas tPam1lr1 
Para a k.epubltca Argentina. Uru-

CAMBIO 

Foi o seguinte o movimento cambial 
ontPm, no Banco do Brasil. 

Libra 
Dolar 
Franco 
~ira 

87S380 
17S600 

S539 
$929 

A grama de ouro fino foi cotada n 
19S700. 

No Banco do Estado da Paraíba 
serão pagas hoje as seguintes classes: 
Magistratura. Departamento de Es
tatística e Publicidade, Escola Cor
recional "Presidenti? João Pessõa .. 
Abrigo de Menores Abandonados, Sec
ção de Biblioteca e Arquivo Público. 
Secretaría da Agricultura, Diretoria 
do Fomento. Serviço Estadual de 
Classificação do Algodão, Diretoria 
de Viação e Obras Publicas. Junta Co
mercial e Repartição dos Serviços 
Eletricos da Paraíba 

Por ccoto: 
Cõco 

os diversos centros produtores e i.ndus - 1 ---------

25~000 triais dêste e de outros Estado~. 

Por quilo: 

Couros de boi, sécos salgados 
Couros de boi, sêcos espicha-

dos 
Couros de boi, flór de sal 
Couros verdes 
Couros de bode 
Couros de carneiro 
COurlnhos de outra, e&pe<:le1 

de rumnais 

Por litro : 

Farinha de mandioca 
I•'<'l.iâo mulatinho 
Feijão maca.ssa 
Pava 
Fios de algodão 
Milho 
Oleo refinado de ,emente de 

algodão 
Olco cru' de 1emente do ai. 

godão 
Oleo de .. mente de mamona 
Olco de :-;Pmcnte de oitlcicu 

2s200 Localidade: 

SôPAS 

Chegada: Partida: 

3S500 
2$500 
1$500 

10$000 
9$000 

4~600 

uoo 

Campina Grande - 14 horas - 10 ho-
ras do dia seguinte 

Guarabira - 10 horas - 14 horas 
Jlabaiana - 8,30 horas - 15 horas 
Bananeiras - 10 horas - 15 horas 
Rio Tinto - 15,30 horas - 7 horas do 

dia seguinte 
Recife - 10 horas - 12 horas 

TRENS 

~400 Destino: 
$4-00 Cabedêlo a Natal - segundas, quur-
S500 tas e sextas - Partida ás 8.30 horas e 

1S40D chega d.a ás 20,30 horas. 
'250 Natal a Cabedêlo - terças, quintas 

e domingos - Partida ás 6 horas t 
1S500 chegada ás 16,.37 horas 

Cabedêlo a Recife - terças, quintas 
1$000 

1 

r dom. ingos - Partida ás 14 horas e 
1$500 chegada ás 21 ,30 horas . 
4$000 Rcc1i'..: a Cabectêlo - segundas. 

SUL 'AMERICA CAPITALIZÁéio· . ~ 

A mais importante Companhia de Capitalização da 
America do Sul 

AMORTIZAÇÃO DE MARÇO 
NO SOR'rElO DE AMORTIZAÇAO REALIZADO ON'l'EM FORAM SOlt-

TEADAS AS SEGUINTES COMBINAÇÕES': 

JOD X SI AFF I Q Z PUZ KDY 
TODOS OS TITULOS EM VIGOR. PORTADORES DE UMA DAS COMBI
NAÇOES SUPRA, SERAO IMEDIATAM~NTE AMORTIZADOS PELO 

CAPITAL GARANTIDO A QUE Tf:M DIREITO. 
Agente cobrador nes ta cidade - ADAUTO SOARES DA COSTA 

Rua Maciel Pinheiro, 262 - 1.º andar - João Pessõa 

BANCO DO POVO 
1 

fD R , O S O R I O A B A T H I da, ~~N~Ul~T:;~. • 

l 
C1ru1g1ão da Assistcncia Publica e do 

16 
ás 

18 
horas 

INSTALADO E~l 27 DE ABRlL DE 1920 

AUTORIZADO 

CAPITAL 

A FUNCIONAR POR CARTA PATENTE N.0 1.529, DE 21 DE JUNHO 
DE 1937 Tratamento medico"! ciru1gic'o das docm;as d.\ u1dhra, pro~tata, bl'~Iª 

\ 

Hospital Santa Itabel 

1.000:000SOOO FUNDO DE RESERVA 
FUNDO PARA INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL 300:000SOOO 
LUCROS SUSPENSOS 88 :439S900 

F 1 L 1 A L E )1,( J o J\ o PES SOA 

INSTALADA EM 2 DE MARÇO DE 1938 

U A 1. A N C i:; T E E M 2 5 D E M A R Ç O O E l 9 

Matriz 
Letras a Receber . . . . 
Letras Descontadas .. 

ATIVO 

Agentes e Conespondentes (saldo a n disposição) 
Moveis e Utensilios .. 
Títulos e Imoveis Pertencentes ao Banco 
Divernas Contas . . . . . . . . . . . . . . 
CAIXA: 

Em moeda corrente no Banco 
No Banco do Brasil e outros Bancos 
da praça 

725:243$300 

100:000$000 

2 000 000$000 e rins Cystoscopaas e urelhros1·op1as 

305:697$000 
134 :619$900 
38:448$200 

170 800 1 

27:158$800 
87:000$000 
44:193$900 

CONSULTORIO - Rua Gama e Mello, 72 - 1 ° andar. 
--- JOJ\O PESSOA ---

ll.=====================" 

~ ~4'"' "' -") 

SEVERINO CORDEIRO 
ADVOGADO 

Aceita causas civeis, comerc1a1s e criminais nc~ta 
capital e no interior do Estado 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

825 :243$300 B A N C O C E N T R A L 
BOA OPPORTUNIDADE 

Rs. 1 . 462 :531$900 Assembléa Geral Extra
ordinaria 

Alugam-se dois appartn. 
mentos espaçosos á rua Ma
ciel Pinheiro, n.º 7,J, 1.• a»· 
dar, no ponto central do 
commercio. O arpartamento 
da frente tem jancllae para 
a rua Maciel Pinheiro, es
quina' com a rua 6 de AgOB· 
to e o outro tem junclla9 

p~ta esta ultima rua. Lo
cal esplendido para corn 
merciantc? medico ou d,cn .. 
tista. Agun corrente, •. 08• 
tallação elcctrica e AUniln
tarla. A tratnr com o •.r. 
Antonio Menino, na portarlll 
da. "A União". 

Matriz 
DEPOSITOS: -

Em C C Sem Juros 
Limitada 
Movimento 

Credores por Efeitos em Cobrança 
Agentes e Cm-respondente!:\ 
Diversas Contas . . . . . . . . 

PASSIVO 

JOAO PEB60A 2~ DE MARÇO DE 1938 
BANCO DO 

MAB()() DA COSTA - Gerenle 
P0\'0 

145:828$400 
84:803 000 

624 : 145$200 

Rs. 

446:661$800 

854:776$600 
134:619$900 
24:612$400 
1:861$200 

1.462:531$900 

C. A BAREL~lASS - Cooladur 

l.' CONVOCAÇAO 

São convidados todos os as1>ociadoi; 
desta Cooperativa para a Sessão de 
Assembléa Geral Extraordinarla que 
se realizará em nossa séde social, á. 
rua Barão do Triunfo '1.0 420, no dia 1 

13 de abril próximo, ás 14 horas. nes
ta. capital, para discussão e A.prova· 
ção dos Estatutos de transformaçào 1 

em Sociedade Anónima. conforme dc
Uberação da A,t;embléa Gero.l, reali~ 
zada em 17 de Julho de 1936. assltn 
como eleição do corpo diretivo. na 
forma. da Lei que rege as soclcdadcs 
anônimas. 

João Pe~"!óa 29 de tnarço de 938 
Coralio Soares de- Olheira - Pre 

s1dente 



R 
FIZERAM ANOS ANTl!-ONftM: 

A arte. l!:IEa r,,i;re1ra de-· fl. 
lha do sr. Gabriel Olrol de .scnaaa, at· 
U.18 residente n .. ta capital. 

. f17.ERAM NO ONTEM: 

A VNU0 - lülde, 1 de &ld .. lNI 

LONDRIB, 1 tA UNIA01 - NoU
claa procedente& de Yarlkma anunet
am que o pblnete pelontl apreeen. 
tou o 11e11 Qedldo de demlallo ao pre. 
11dente MOOIIIII. 

OUtraa lnfOl'magOés dleem. po~m. 

s 

A sra. Marta Daluz Barboaa, pro
lessórn pública nesta capital e esp6-
sn do sr. Elpldlo Barbosa, do com6r
clo desta praça 

_ A srla. Severlna Mendes da SU· 
••· lllha do sr. José Martiniano da 
suva. jà falecido. relldente nesta ca
pllal. 

que nlo .. 1abe ainda ee foi aceite a 1,-------

demtaa&o do aablnete mtnt1tertal. CARTAZ DO DIA 

- o menino Marcos, filho do sr. 
Lourival Llsbõa, do alto comércio des· 
ta praça. 

- A menina Elatne, filha do sr. 
Jlllrtilo Cardoso de Albuqueniue. fun
cionário da Radio Taba/rira da Pa· 
raiba 

- O jovem José João Correia Li
ma. lllho do s1·. Antonio Correia da 
cunha Lima, proprietário em Sapé 

- A menina Terezlnha, filha do sr. 
João Sobral. reslclonte om Alagõa 
Gmndc. 

h\J:t;,,t ANOS 110,lE: 

NOTAS DO FôRO 
MOVIMENTO, O TEM, DOS <:AR 

TóRIOII DESTA CAPITAL 

l.º Cartôrio - Escrwão JU&to Ser
Com a senhortta Marta da Penha 11arcllno da Silva: 

Ollntre., (Ilha do ar. l'luca- llllaa· Autos conclllSOli ao dr. juiz de dl· 
tllio de Cllwelra, etn18'1111111D oda D . rei to da 2.• Vara: 
;;'o.i~ :O,::: :6o.:.1.!; ::,baH~ Ação penal que concede A. F. de 
oontratatl, cuamem.o 'O ar, JOI• Bar- Ainaral & Filhos, contra a Oreat 

REX: - Na veo...,ral, "Nu 
Acua da EoqllAClra ", com 
Fnd A tall't' t OI- Ronen. 
da "R. K. O. Radio". 

- A' noite, "0 Jo .. m Tala
ravô .. , com J\larcrl Klau, da 
"D. F. B.". Complemento. 

PLAZA.: -Na vesperal, ··Uma 
Trinca de Sabichõe ", com Ro
bert y,.uq. da "Metro Gol
dwyn Mayer". 

- A' noite, na "Sessão das 
Moçae", "0 trro do Uma Mu
lher", da .. Metro Goldwyn 
Mayer". 

booa da Silva, n-lotlirlo doa Servi- Weatern BrazU Rallway Company SANTA ROSA: - "MoS<ou-
A ,ru. Maria José da Silva Freh·e. çoo li:l",rl- da Pvailla. ~.~.;8 \~quJ:~~i·~~o';,':;~ª c~;".;, I Shanrhal", coln Pola Necrl. 

~;E,t ;Jini!~~i1:%;'J~ej,i1~ciâ; VIAJANTES : ~~to~.M,,~~~~~ef.!~l~~~ri•i:1~~~= J (a!'E~l~~to;;-,:-se~ão :~~;:~~ 

JAOUAIUHE: "N•ná", 
f'Offl Ana SU'n, da "Unlt.ed Ar
llPta". Complcm~nto111, 

REPUDLH'A.: - "Doida l't-1.t 
t·arda ··• ,·nm ft11111t•r ('rahbr ,., 
mais, a 4.ª téric de ·• A Cidadr 
I7de111al". 

lllETROPOLE: - "Paixão 
GaÍIC"ha ... com Slt'ffi Duna, da 
"R. K. O. Radio". 

s. rEDltO :- "Entrr Ladrõ~~ 
df' Gado'". rom Tnrn KC"rOI' f' a 
5.ª série de "A i\lonlanha Mi11-
U'río'ia ", da "l'nil1tl'!!'al" . CODl 
plenaer.. tos. 

IDE,\I,. - •· Pt"rie:o IP': t r~n
tf' ·•• eom Ramlolph Scott e a 
'7.ª ,r;érie de • A :\Ião (luz Ã.pt'I'• 
t:.'. 

- A menina Eina, filha do sr. Al- Dr João Sag10 Maaa Enco1 1 tenção de posse em que figura como com Edmund Lo'Ae, da .. Uni-
frédo Sobral, residente nesta capital. tra.se nesta ctdade, o dr J~o SergI~ a~tora Ana Maria da Conceição e venal•·. Complementos. 

_ A menina Zuleika, filha do 81. Maia, Juts munletpal de Eaperan "'" Martinho Eufrulo de Oliveira -_:::::::::::::::::::::::::::::::_:::::-------
Vice11te Romano. comerciante nesta que se fez acomP',fthar de aua es:~ 30 cartorro _ E'acr,vdo João Be::.er -- - - --- -
cidade sa sra Naaare Mala d Mél Ftll Ã COST · LA • , a'L I O GRAFIA 

- ~ menmo Odilon Llvlo, filho do 

1 

~ S"'1io Mala: - Em visite a •a Au~ co':ic1us: ao dr Juiz de dl· E ~ 
t.1 J:>ao H. de Barros chefe do Ser· P as de sua familia, acha•ae nesta retto da 3 • vara ··Rensta du St;ma11u": - com umA 
\1ço E.-it.adunl de Classiflcaçlo do Al· eapUal O ar. Sereia Mata, grande pro. · A D Ã- Q istosa cn.pa em trlcrnmia rf'prcsrn-
godão prletáno e creador no IDW1ic1pto de Ação executiva, executado Carlos D E ando um encanlador ª"Prl'to ela C;.,i-

- O memno Miguel, filho do sr I Ctltolé do Rocha Guimarães; açào de execuçio de sen-, ,;a d'Agua de Tcrezópolis, a gracio,;,.1 
Lau11ndo de Araújo Fonsêca, residen Sr Cic~o H Leite· - ViaJou on- tenva, executado O espolio do dr ~idade de veraneio dos arrtdores do 
te em S F1anclsco do Arraial Plan· tem, para O Recita. o noaeo coe.terra. , FranclSCO da Trindade Melra Hen- Jor,e Doria rtio. apresenta-se a úllima ('dic!io da 
có , neo sr Clcero H Leite, aue vat c:ur- ?1.ques. representado pe~a viuva Oas- ·Revista da Semana .. que .lcubnruo'i 

- Completa anos, hoJe, o menino 1 .f.ar naquéla capital a Escola de Odon- panna Lemos; noti!lca.çao- requeren- BerUo Neves casou-se Casou-se e ::te receber_ M_agni!ico rntreU\11to, <·· o 
Joãosmho Hlho do dr Alves de Mélo, tolog(a te Mariana de ArauJo Braga, cobrtln- . fez multo bem Ninguem póde cen- téxto da quenda rt>vista canoca. Que 
deleg.1do do~.º Dl:ilrito desta capital. Ontem, s. S: esteve em Palaclo, clel· ~a ~e~o~i;.-~los id :ecutaC::..!:i~de I sura-lo por lsso. Maior, vacinado. sol - -,(erece um retrospf'cto Uustrndo dl' lo-

- A:-. menmas Mo.ria Emllta e Ma- J xando as suas despedidas ao sr. inter- acio "'' ac en . no O I teiro. a.581st1a-lhe o direito de disp6r ·los os acontecimentos da "emana a 
ria José,_ filhas do sr. Manuel Ferrei- ventor A1-gemiro de Plgueirêdo. acidentado Pau!o Co5ta , a(~ penalJ- de sua liberdade como melhor enten- iue corre~poncte, tendo como mot.ivn 
ra Mousmho, do comércio desà pra- J - Vindo do Povoado .. Nova Floa·es- a.e~ 1J:Ãiiu1

} :errega t _Pr~a dêsse. O que, entretanto, causou especie ninclpal a reportagC"1n t·m lorrio dt1 
ça. ta" do município de Sérra do CUité e an...,e ge O 08 anos, 0 foi o casamento do "Inimigo n ° 1 ·hcgada dos subma1·inos. "Tnmulo" 

- A sra. Esmeralda Guedft lias· ·.encontra•se nesta capital 1 em trato dé penaJ-.cU&ados Joaé Ftdell&e Clarice Idas mulheres". do autor da '"A Cos- ·Timbira" e ··Tupf" o Cnrnn,·al n
l-0.li. r~pô5a do sr. Sebastião lleaen'a I interesses -particulares, o sr. Manuel I Costa. tela de Adão". nda fornece molivos. µara intcn·ssan-

ça. . quela localidade. . ~xecutado va1deml\r Cttutlnho ação filhas de Eva com o bisturi de sua iro- uidado téxlo. ,·emos vi~tosas pagirrns 
Bastos, do :1lto comercio de nossa pra- 1 No~rto da Costa, comerciante na- Ao contador· _ A* executiva.- _-O cronista elegante. que tratava as -es fotografias, e. completando o brm 

- A senhoa·ita Nautilia Mendonça. - Procectente de Sêrra do Cmté a.. executiva fiscal _ ex.ecutado MolséN I nia, não Poderia ser uma prêsa facil óbre o Vcrfto C'm Pctropohs. uma bC'-
filha ~o S!'. A~t.o_nlo José de Mendon• cha-se em Joio Peuõa, a pa.ssttlo, o ,;r. Derman · is armadilhas de qupido iss1ma pagina elucidativa sóbrr "0 
ça, t.obcl1[lO publico em Espirita San·, Lopes Sablno, comerciante alf. · 1 De fAto. o filho ae Venus não en :avio do Futuro" noticias, comentn-
to. , • com vistas ao dr Qrestes Lisboa bem visto por BerUo. Dai as_ criticas ·ias _de ordem geral. colahornção. n 

- .'\ ~i_a. Emilia Formiga 4*, Bar- VISITANTES. Ação de acidente no trabalho 8 .,.1_ . maldosas sobre sua vida. Diziam, por ·Re\'ista ·· nos EstmJ(l~ dn Rio. Pl'r-
ro~.d<'sposa do sr Raimundo BarrOf., Esteve, onte01, em visita 8 esta n- dentado João Monteiro da S1lv~ exemplo, que muito jovem ainda. cer- mmbuco, Baia e Mma.'- Gerais, Mu-

d
resl ,.1_1te •• <'m Lagamar. do muntclpto dação O poéta potlguar Pedro Vtana, Com vistas ao di·. lfl"OCurador c!a ta loira lhe envenenára a alma. Ou- ica, Radio C'tc. Publicn ainda. a "Rt·-
e C.uçál.l . ) que se encontra, d•e alauns dlas nea· Republica: tros citavam uma morena ii::ta da Semana .. asprcto. dn "N1:;::,;1 
- A menma Marta do Carmo, fi. 1 ta capital. _ . Só uslm compreendiam-lhe a desi- ren·a ··, uma gravura do Brn::r11dn:-., "· 

lha do. sr J. oão Dias de Lima. resi· Açao de execut.iv_o ffal, executados lusão e azedume contra a obra mais ia capa c:<terna, o ultimo retro Lo dr 
dente em llallalana. Stc ......... n'I dt , ..... -'-r 1 •- os herdeiros de Joao ado Almeid~. sublime da crtação - a costela de lhirley Templo. 

- <? inenmo Neves, filho do sr. •••• n..,.--19 ,... . . . Adão ... 
17ancisco M. Ribeiro de Barros, re- --nea 11.& .. U... Cartórto cio llegutr ,vil -- E,cri- Serta verdade ·o que diziam? Tal- "A .lfu/1,er e o Lar": -- MA!LLOTti 
~=~lle em Imaculada. municfpio de •·~· s r•••n;a vão Seba.stião Baato,: vez sim, talvez não! Só a Deus per- )E BANHO - Gnysita de Campo.o,; -

_ ei~\,enh~rtta Judite Bezerra. fi- :?(pediente do Chefe durante e mês Fõram registradas. aêsse Cartôrlo ~~e decifrar o misterlo dessas cOi· ~
0
dtl~~g;1: ~iv;;~~a !º, ~l~~ll;r ~01~ 

lha do st' · Cicero Bezerra, comercian· e março: asrelrcarl~~az•,etrulfllbanteade: ieaJt~~éie::t Todos jl acreditavam que Berilo Lar". a vitoriosa revista feminino cdl-
~nc~" Olho Dagua, munlclplo de PI- ARQUIVO PVBLICO ra da-Pa;.,' ·-~ M-·- de •··unclo se mantiv .... no celibato. quando os tada pela Livraria do Glóbo, de Pórto 

uGM: _..... nDi:' Jornais estamparam a noticia com es Alegre. trás em seu numero 3, ora rm 
dod/ ~~~~J[~~ t~io1'.":!3i..:•~i;: Ofícios expedidos 42 :~ad~e J-=U:..,~O:~ d; i!,'i~l! candalo. com eslartlalhaço "°Casou-s; circulação. um intmssanle trabalho 
Parelhas, Rio _Grande do Norte, ~:..=dos 2~ Monteiro da Pranca. !Ilho de Seve-

0 ~..;:,a•a ~~~~;~ do illo. da ~~aa?i!isi~c ~an;:.~np06, lnlllUla~o 
- ·º sr· DJalma de Moura Uchõa Petlo6es ,., rlno Monteiro da Pr8ll::a e Maria nolva. do noivo etc. Inúmeras gravuras de modelos dC' 

a11Xihar do comércio desta praça · cerUdiles 14 Putllra de Brito; Nln.ld9 Marques de &:ra verdade. Veridico. Público • "maillots", roupões. sombrinha,;, boi-
~ A sra. Hllda Vldal de Lira, es- Carvalho, filho de Aureliano Marquei< notorlo... sas laváveis, etc .. inlustram o téxto 
Lira l~ r á~olentlno de Alcantara BIBLIOT&CA ~~:.:eui:-r.:::-1ra 8:":uv~ "Clonsurr,,tum est ", dir-se-la em da IIJBl!nlfica publicação sul·l'logran-
..., Sanu:' 'filte.º da Fazenda Eatedual filha de JOlé Peneira da Silva e Mar- latim. Em portugues. apenas: "Coi- dense. cuja capa, apresentendo cm 
111;;;.. ~ aenhortta Argenuna Corréa Livros recebidos' 1 :lfl~ cl<Sllla Perrelra da Sll•a. taWa; :'!:'°~-,:;. ;.;;.!buda que per- ~~ .... º:(f.,,~,;1 ~:ªgri\~';,'•ta ofc-
Vi' 0 Licéu Paraibano, e filha da ~.::.:. ~ guntarà ld d "Po te "A Mulher e o Lar" é uma revista 
d=e Mana Corrfa, residente nesta BoleUn 1 P6ram -1,ltrados. no l1lldlo Car- Tia. ee .,.:::'0 ~l~? ªM~o d.'.::;:: ve: que se lmpoz. senda Já agora lndi· 

Obrae ãnaultadu 387 tório, os 6bltos du eesulllt.eo peooOu: lhk:e solltarla? pensável em todos os lares brasileiro• 
,, .. .";:,.. .. !' sra. Gercina Lustoaa Cabral, 
;;:::'.'."' do sr. LulE José de Souaa, eo
··~• dant.e em Ingi. 
AI - . O menino Joú, filho do er. Joio 
...:~':i,~Sousa. tunciont.rlo pliblloo 

ari;, A sra. Raimuftda Belarmlna Du-

lluar:~~nte~~=lno 
- Trancorre hoje o anlvenirlo · na

lailclo do dr. Pranc1- de Pa1Uo Pe· 
;:rino de Araújo, diretor da Repartt. 
l&i de Acuas e EasOtos deata oapl-

Frequencla 1.304 Jolo 0-1111 de Allla, Maria '1'utla - Nlol Os artistas não envelhe-

Secçio da Blbllo"""° e Arquivo Pú· =· .:-::.:: J~Yllll~OO:: :.::.'n!.iunci:i.wTemos ai o exémplo de 
blteo. em 1.• de Aa1l de 1918, Silva e Ollka Rodna,,ee de Lima. _ Arrependimento? 

- Mas. não. 0a literatos usnm o 
Bullulcs Poata u Miranda Ohe(e 08 demala O&rt6rlos nio fornece- bllturt da critica. matam. eefolam, 

de llec!tlD. ram no11M , reponacem. Nfflllft CCI prlvaçio de sentid01 ... 
- Interesse? 

DIRE1'011A GEW. DE ·SAODE POBUCA 1 =: :!~~ ~r~~•ua de Cl-
RESUMO 008 TRABALHOS I1EALIZAD08 PELO LABORATORIO BRO- caro. ~0mn1a Y1nlllt amor". 

MATOLOOI00 DO BBTAl>O J>A PARAmA. I)URAlffE o M:aS J>ii: , - E foi meuno - luo? Não dlsal 

IIAIIOO DE 1988 Per::::~. ~mos Inteira ra-

ANALIBE =...~.~ .,::nctro':,,!.,~ O llll.iveraananie, r-.ã. ele car
io !lelo moUYo, muitos Clllllpl'bmnllOI 
• ftltclta~ lf.0 dá& lll'1IIN Marca dos Produtos Ruponaaveis 

~ Jo,t A-to llomho: - Re· = GeMn Uablha ·-•"' L. Oanalho li Cla. 

o Conde de Camores. legar a ee11 fl-

l e d j S / Q çõ Ó e 1111 ==• ...... AIDlrlca" =s~ Cla. Li«IL 
S -~· " J-alnoP.lllola 1 u s ti ( Q rJ.o 11'1 IJod de ,.... •aertldos" ,_ de 0atro e l!IIIYa 

Tro ,._ ,.1. ,li RBO:amw 
VUl1~c,. lf•cta adam w.._ e1o Pnicluto 

IODnolllllc, da 1.• • ~ 

._. ... 
Vhl,aelllllllíl•~,1,qe 
............. s.a.,tlli-

::1."n=: i 

811 ......... da lllte ·»,rtre· •. a.-•e1a 

··o 213'': - Remetiê? pelos seus dl
l'etores. recebemos o n. 0 2 do Jo1·nal 
"O 213" que se vem editando na cida
de Areia. 

.. O 213 ". (]ue ê orgã.o do Tiro dt 
Guerra "213", daquéla cidade. aprc
"cnta bõa feição material, além de 
farta colaboração. 

------·-----
lho um catecismo de honra, onde se 
inscreviam essas pala vru tremendas: 
"Meú filho, enquanto o homem nas
cer de uma mulher teri qualquer 
coisa de frllco. de defeituoso. Qual· 
quer coisa do leite materno ... " 

Serviço da U J. B. 
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ULTIMA HORA 

NOTAS DE ARTE 
Realiza-se, na Escola Normal, a festa artística de Jupira 

Nadir e Armando Lameira, dedicada ao prefeito 
Fernando Nobrega 

(DO PAIS E ESTRANGEIRO) aileira Jupira Na.dir ,. do ,naestm Ar .. 
mando Lameira ,o qual terá lugar, 
hojt, ds 19 e meia horas, no .\'aláo 
nobre da Escola Normal 

CHIEGOt: ,o RIO UMA EMBAIXA
DA Cit:NTIFICA NORTE-AMERI

CANA 
RIO, 1 , A l'NIAOI - Procedenl, de 

Sew York chegou hoje. a esta capital, 
uma embaixada de protessôns r me
dicos da (Tnh'ersidade de Columbia, 
Es&ados l'11ldo&. 

Os cien&I tas "yankef'9" tõram rece
bidos pela SociNladr Brasileira de 
Blolq1a, tendo proferido o discurso de 
saudaC"io o dr. Guerniro de Faria. 

\ ' O RECEBF.R 11,US DOIS 'i,\\"IOS 
DESTINADOS AO LólDE BP.,SI-

LEIRO 

RECU'E, 1 o.\ t•NIAOJ - Passaram 
ho~. por M<la capital, ,·iajando pelo 
"'Bagé", duas guarnlcões dP tri11ulan
tes na,·ais que se destinam á Holanda, 

• <'on1 o fim de trazer daquêle país os 
dois novos navios do Loide Brasileiro 
··Paraná" r "São Paulo··, ora em 
r.onstrução. São os srruint-es os ofi
ciais quf' constituem as guarnições: 
Comandantes Lourh·al Malos Téles e 
José Pequrno, imediatos Franklin FTa
ta. e Raul Uif'1toli, pilõtos José Argola 
Conalcanti, Erl('O Xa,·if'r dr Menêzf's, 
.\lfrêdo :\l~rinoni r Panlo Sle,in. ra~ 
dio-tf'lecrafistas OsC'ar Nunes, Carlos 
!\lira.oda, .\rmando Cardoso e \'aJdo
mirÕ-..l!ions.t 1' maquini~ta'§ no:tc.rairo 
~ih·a e Antonio Sarmento. 

Cada um dos no,·os navios ter:i 8 
ofJt'iats e '?6 tripulantf's. 

l ':\I GASTRONOMO ORIGINAL 

RIO. 1 IA UNIAOI - O "Dlirlo da 
:"loit•" publí,o, hoje, ,m sua ed~io 
vêrde. uma sensacional reporta«em do 
reu corre pondrnte em Londrea. Tril
ta ·H- de- um C'aso verdadeiramente 
inédito: um pacato cldadio brilanlco, 
o sr. Uavellock. que ,e allmen&a dia· 
riamente de 10 copos. várias 1Hftes e 
outros in(l'Nien~ semelhantes. Exa• 
minado pelM mfdiN»S. êstes declara• 
ram qu<' o r Ha,ellock tem o eató· 
maco perftllo, podrndo viver. !O anos 
ainda. 

rou, hoje. a eala capUal. sendo rtte· 
bido por ficura!I de destaque nos meloa _,11v ... 

INAUGURADA, EM PARIS, A 
MAJOR ESTAÇAO DE RADIO 

DO ~NDO, 

PARIS, 1 rA UNI 01 - Foi inau 0 

1urada, hoje, n- capital, a .. Pari 
Mundial'". a maior .. taçio rãdlo
Plllluora do mundo. 

O PAP.\ :"I O AUTORIZOU DECLA
RAÇOES AOS PRELADOS 

AUSTRI.\COH 
Se não sr trata de am "'l.ºdeabril". 

do ('Onhttido jornal rarióca. póde-ae 
dizf'r quf" ês.w f' o primeiro vltreófaro 
da historia, ROMA. 1 IA UNIAOI - O Papa 

Pio XI informou oficialmente que não 
CHEGARAM A :"IITERól OS INTE- aulorbou "" deelara(óeo feUao pelos 
GRALISTAS PRESOS t::W CA~IPOS biapoa auatriaeos. de aolldarledade ao 

naclonal-sorlallsmo alemão. 

ra!'.T:0~;:'~ 
1
,.

1
i!,~a~~~?,l .,;'i~~== O CIDLE NAO PóDE ACEITAR 

lislas detido• em Campoa, IM'la polú,la IMIGRANTES AUSTRIACOS 
local. os quais fõram entrf'CUPII ás au. 
torida.tles competentes. SANTIAGO, 1 1A UNIAOI - Em 

respoata â ronsulta do sr. Cordf!I Hull. 
RE('EPCIONADO, EM BVENOS AI- , .. retirlo do Botado do Govêrno 
ni,;s, o PRESIDENTE n, e. B. D. "yanllee··. a propóoilo do asilamrnto l 

de expatriados amtriacos, o ministro A 90,rano Jupira Nadir 

0 ~.!.T~~~s~!1!!~·PJesi:,J:~o~0;: I ::..:e~6:~~~°!: ::t,c::!e "::: Reverti~-se-à ~e grande br;~hantr.~-
frd"ra(ão P.rasileira dr Despostos. chie- dl~óea de rtteber imlrrantes. 1 mo o festlt'al artrstico da cantora bra-

Co1111oante temos vindo publicando 

a festa de hoje, que é dedicada ao pre: 
feito Fernando Nobrega, regisfurá um 
atontecimento de nóta em nosso mun. 
de de arte. dadas as qrwlidade. de 
que !áO portadore., os clois festrjado, 
artistas, de prcientc nesta Capital, na 
c.iecucâo de um programa afrafnte e 
f:1iame11.te escolhido 

Ju.pira Nadir e Armando Lameira 
apresentar,io o seguinte J)roqmma 

1• PARTI; 

I - CARL.OS GO.\IES -- S,nJonia 
d<t ópera - .. Salt'fldor Rosa" 

li - VALDEMAR DE OL/l'EJR,t 
- "Como és ltio .tacil. Felicidade. ,. 
- Calle'ão ·- Juµira e orque.~tra 

Ili - SIDNEY JOHN - 'li Pe,. 
ciolinn inamorato" - Celebre roman .. 
?a da ópera "La Geislia" - Jupira '! 

orque3tra 

/l' - ARM.iNDO LAlllE/li,t -
"J1tpira" - Canção brasileira - Ju .. 

DESTITUIDO DO COMANDO DO EXÉR- pi;~º;~~·:~;º FERREIRA E ZU· 
O 20.• .~Sl\'ERSARIO ll.\ FDII>A- ___ ,.,.,..,._,_,_,_ ___ ..., ______________ .,.. __ ..., • ..,,.,., ___ ,.,.,..., .... ...,,,.,.,_ iZINIIA. - Cancão bra.•ilefra _ Jup,. 
C'AO n.\ .\SSOCIAÇ.\O BR.\SILEI- TQ e orquestra 

IUO, /: ~:.:~:~R~S::ssociaoão ,CITO CAT ALAO O GENERAL POZAS j.::p,-;;;li/:~uA;:.,~ad;.~A~El~~~ul~ 
BrasiJeh·a dl· tmprf'IIS.'l completará, 1 ,,, __________________________________ ...,...., __ ...,...,...,,..., de motivos populare:i t>rasilriroi -

:~:.!".~:'.m.:i.~;"r;;.:J:~·,;:::i.::1:n:.,ni~ o Consilho da Generalldade IIIICioU, ontem • reorganl• tt.OOO VOI ~fli~~1.ri1:.i\ ESPANHA Jaaz-ba
nd 

sin/onico 

:::;:0 ª d:;~;:;;.!~ .... ~:tA:ÍI'!'.":.~:·~~!~ zação do Exército da Espanha Oriental As tropas 
::;~~~º um •••10 P•º""'mª ,a.nrmo- Ido general Yague estão a 11111 e 11111a 111llha de Lérida 

!SAIBAM TODOS! 
Por iniciath·a da Academia da 

ltalla, df',·er-se-á 1·eunir nesse 
país. dr 4 a l I de outubro do ('Or
rente ano, um Congreso inlf'lra
mente consacrado a e tudos sobre 
a Alrica. Serio ('Onvidadas, em 
vi rios país~s. todas as prr50nali
dad.es de marra qor. dr uma fór
ma ou dr out1·a, ~ tenham o<'U
pado do ronlinrnt.e negro: ieo· 
graros, .ce'ologos. naturalistas, hi
gienistas, lln111i!das, historiadores, 
rxploradorf'~. finam·istas, rlC'. Serão 
submrtidos :i di"'C'U~são os têmas 
serulntr~: - Que probabUidades 
existem dC' clrvar as trlhns indi1e
nas de ~ua civilização primith·a a 
uma C'ldllzaiçáo !IUprrior? Que 
fórma dt vida <"Omum póde sf'r 
NtabPledda rntrr .. uropeos e in
digenas? Qual a pu ibilidade d<" 
cooperaçM.o rconómica internacio
nal para valorizar ois territorios 
africano,; r para a ('Onstrucio d" 
grandes l'iaa de comunicações in
teriores? Que condlçóeR são necrs
sartu para aswgarar o futuro e a 
defka dR rlvth'a('io na Afrira? 

. ão ria o lf'Jtor; antes, Wnha 
pena do animabJnho. Porque 
existem ~amondonco1 votados por 
•m destino atrós a uma dansa 
perpétua. Sim: ba roedôtts dêsse 
dpo •• outra coisa nio faaem 
•nio aaracotea1· nquWtamente 
da manhã ã noite e da noite ã 
manhã. O que nio os lmpedo do 
Invadir M dl9pe11Ms e deYorar 
.-nto queijo ou toueínho eneon· 
trem. 1! sabe o leitor a razio &D&· 

=rtoqj,,;reu•::;:;, ~:li~·~ 
marthar. Nm jamais re-r. ao 
m-, a ......, ou oambar llap
IamaealeT ENa rulo, um médieo 

,_ --·• é ama altera-=loeredHarla lliliuélNminils-
eanala ,ue na.arêlha eom

o 111e oe •lia- lablrln&o! 
Alllm, -- o lei...,. apanhar 
am -.,.o daDUrme. ji 
....,_,. lle nle lenl oo eanald• 
...... N>mpewntel. 

BARCELONA, 1 1Á UNIAO) - O 
Conselho da Generalidade anunciou, 
hoje, a rompleta reorpnizaçio do 
Exército da Espanha Oriental . 

Em nola oflolal publicada na Im-
prensa foi ('Onflrmada a not.lela -41& 

1 

depusi('áo do ceneral Poas do eoman
do geral das tropas catalles, earso 
que \'inha ocupando ba mais de um 

, ano, sendo subsllluldo IM'IO teaenle-

1 :r:j~~· n!e':i.~~=·eda "'!tecei: 
Madrid 

Fôram, também, feitas várias modi
ficações nos comandos secundarias de 
,·árias divlsóeR 

A OFENSIVA REPUBLICANA EM 
GUADALAJARA 

MADRID, 1 ,A VNL\0) - O 1ene
ral MlaJa, •h•fe da Defêoa da eldade. 
11otk,iou hoje, que- obteve pande e1ll
to a ofensh·a republicana na frente 
de Guadalajara. qual nio poude po
rém, ser continuada em conaequencla 
ia .-r,rnde. atlvld\'lde. ..xttrida pela 
"l via.(áo narionallsta 

LIF.RIDA ESTARIA RESISTINDO 

LONDRES. 1 tA UNIAO) - UdÍ 
comunkado 1ovemiâa anancia 4ue as 
lropu ealalies enio ..-UndD ..em Urlda, •-r de ama oeluna ..,. 
beld~ ba•er conaeraldo peneirar num 
tos arrabáldes da cidade. 

UM BRIGADA DE VOLUNTARIOS 
INGHES ENTREGOU-SE AO OE• 
NER L FRA CO 

SALAMANCA. l CA UNL\O) -U
brigada en._lra _,,_.. de 311 
•olanlarl05 lall'~ -'--- ia 
forças do pneral Fnneo. pedindo p&• ............... -... 
V AL DE KOBLES EII l'ODER DO 

ACJONALl8TA8 

ARAGOÇA. 1 (A mn.lOI - As 
ll"OfU wlGmHd n 1111e anatam • 
1111 de .U...... .,....-.,. hoje, Vai .................................. 
ddade de Tel'tiNa. entaanz ..... to 
femivlarlo ,.,. - - ,.. • ._.... 
enlre \'aleneta .e ........._ 

FOllc,A DO GDSIIAL 'l'AO'l!E 
ESTAO A I li 11 IIILIL\ DE 

LIUUDA 
....._m:uam 1,.a11111,10, 

-·-..- ......... '1' .... -· :e=- .. à.::~":-= 
rrn,.dccH11 º_...,.... .. ....... .,..,_ .............. ,._ 
~-==Ê -:::-. "i"::.:': === ~:.:::.~ ....... -: ....... 

de Madri•. dnno ajudanl• dn c•neral 
Mlaja. 

A .. RADIO l!)IISSORA'" DE SAL\
l!ANCA E' ACUSADA DE ATAC'AR 

O SB. UON BLt:M 

LONDRF.~. 1 1.\ UNIAOI - Publi
cando uma t"StimaUva do!ii voluntários 
estrangeiros que combatem na Espa· 
nha, afirma o •·Time"" qu.. ao lado 
das hm~ franquistas ha 30.000 ita. 
llanos e lP.000 alemães, 

AINDA O CONTROLE DA FR0:"1-
TEIR!I. FRANCO-ESPANHOLA 

LONDRES. 1 t UNIAOI - Duran
te a reuniio de onttom, do Comité de 
Nio-lnWrvençio, lord Plymouth, que 
presidiu á snaio. apresentou uma 
propo&ta no sentido de ser l'f'Stabele
ddo o contrôle dos Plrbti-us. para que 
!:!'ja ff"lta a retirada dCII •alun&árJos. 

2." PARTF:· 

I - JIAUSF.R - "'Rapsndin l11m• 
gara•· - S6lo de 1,iolino c:0111 ar·ompa• 
nhamento de piano - A. Lameira e 
Kalúa. 

11 - ADALBERTO DE CARVALHO 
e OT~V/0 RANGEL - "Go:;ando """' 
rêde .. " - Cancão - J11p1ro f' or .. 
questra. 

Ili :_ ARMANDO LAMEIRA -
··canta meu umór. " - Caução -
J117Jira e orquestra. 

PARIS, 1 IA UNIAOI - Oeupan• 
do-se da suerra civil da Espanha, diz 
o Jornal "4, Po,ulalre" qur a radlo
emi-ra de jalamanca dlticr, dlarla
menet,, •= ao GoYfrno fra11ek, :o ~palmrn~ o •r. Uon LtRIDA ESTA" COMPLET.\!WESTE 

IV - BARROSO NtTO - "Canção 
da Felicidade", gravada em di~co Jl(JI 

Bidu' Saiáo - Canto e 1)ia1w - Ju• 
pira e Kalría. Aer-enla aquêle periódlro qu, a CERCADA 

eo&açio naclonall1la dla-1e franeêaa, 
duranle o 1-npo daquéla irradla~.ão. SARAGOÇA, 1 1A VNI 01 - As 

- • tropas do Jeneral Franco rompleta-

V - CARLOS GOMES - "Mamá< 
diz-me. ·· - A.riêta com poesia dt 
Rui Barbosa. 

PROXIMIDADES DE MORELA esperada a cada momenlo. 
A rendkão de l.érlda dari aos na-

VI - CARLOS GOMES - Sin/o• 
nia d' "O Gtlaranf" - Orquestra 

OS NACION6LISTAS ESTA1> NAS 

I 

ram o cén,o de Lérida. r,l,ja queda é 

FRENTE DA CATALUNHA, 1 IA ,lonalistas as melhores poalblUdades 
IJNIAO) - Informa um comunicado de c::onquislar Barcelona, visto ser a-
nacionallsla que as tropu Jnslll'l'é&as quéla cidade a <"havr da defêu. da t'a- - A orquestra sínJontca. sob a rt-
ataeanm " flanco du forçu republl- pital catalã. gencia do maestro Lameira, será com-

~ ~8"'ê:..!i::.Spe. avançao
d

o DESTRUIDA A CIDADE DE PORT po.sta de 25 figura&. 
Com êae ª"...,_ oa DM"ioD&IIBtas BOU 

I 
o, acompanhamentos ao piano st• 

ficaram a ~ ,ullomêtro& dr Moreia. rão feitos pelo mae,tro Kalua 
BURGOS, 1 1A UNIAOI - A avia- Abrilhantará a /tlla a Banda dt 

TE~ii:»:'~ =~:r~J>E!OS =.:;;::1:•
1
:.1:rel•-;,o0~ 1 ':i..u~e~':'ua".: lllrisica da Fórça Pribllca, g,nti/llUIIU 

na fronteira franco-espanhola. cedida pelo seu dign.o comandante c,I. 
l!ARCl!tONA. 1, IA UNIAO) -1 O objetivo dos ln1arrélol era eortar Dtlmlro dt Andrade 

Apos o bombardeio de Malaro. u si- a estrada de ferro que peneira no 

~":, ,S: =~.'!es:n=1
~ == !'1~~1 ':~nf:i~~~ d~«:::i•: J------------

vel "rald" ·-·· da. CONTAS DOS IUNICIPIOS 

NOTICIAS DO EXTERIOR COI A IMPRENSA OFICIAL 
A fim de liquidar as contas de ai· 

ESTADOS HIDOS I POLOIIA ~:!.i~ ~~·1g~~ ·g:.~· ~m~i:::, º! 
PENHORA ÓE QUATRO TRANSA F.stado o nosso e.migo sr H.,..,,,.,... 

- •-e · 1 JEJUM EM SINAL DE PRIYIT.STO I glldo Cunha, representan:;, comerdal •~•u 05 -.----- desta !õlha. 
V ARSOVIA. 1 , J\ UNIAOl - Os I A Gerenela daquéla repartlçãO ,.. 

WASHINGTON. 1 <A UNIAOI -
A Oolpisllo Jllarltlma anunela que re
que,._ ao Tl1bunal Pederal de New 
Yon:. a exeeuçio ele sua penhora c:on
tra os qualllo navt.. ela • Munmn LI· 
ne•, que,_ a linha New Yorlr: -
Rio - Bum.. Alreo: "Bouthern 
0n111•. "Anaican Le!IIOn", "Pan 
Amel'lcan- e ·W•tsn World" 

FIIIIOI 
EM PROL DA UNIAO Jl'RAC88A 

1op=.:. ': =~ ~P! 
-,tYc, de ~ u - dlverpn
clal e unlrem-ae nnma frent,e ecmum 
em face das..,..._ que...._ a cl
~ fGI •tem. feito pelo ... Ro-

- Rlllluld. 11111 doo aala --· das -.ri- fNDellea. na edltiO de ·eeNr·.•-
lll1III 

o 

rabinos polonkerl aeabam de delA,r- pel dadra que os srs. Prefeitos. cuJu edl
mlnar que todos os Judeus Jejuem e;··· 1 es ainda nio saldaram oo -
ranle um dia Inteiro. em Bina! .e debltoa. o façam com a maior brfll· 
protesto eontra o proJéto de te, nroi- due, para que 1e possa regularilll' 
blnclo que todos os anlmala :,eoam a -''uração do mamo departall1fll• 
abatidos segundo o rllo Jud'1<> lo p6bUc:o. 

IAfb DE IPOSENT
º GOVSRNO ACEITOU A PRO- !1111 E PIIUO DA R, llf 
P~~o~T<~~~o li. EUTIICOS li PARIIII 

OOVfmo aceitou a ~ do sr 

=~1::·11o1UW:= .. ~n1:0~ A eleição ela aua Jata 
::. os refugiados lllemiee e aoal.rla- ldaiaiatratiYa 

SUECIA 

ITIUI 



( z: SECCAO] A 'Urii "'iliii ao 
óHC..i~O Of'lCIAL lJO J·~fAUO 

[ 4 PAGINAS l 
JOAO PESSOA - s,ihado. 2 de ahril de 1\1:1~ 

[E· D 1 T'J:. 1 s 1 

olicializada; d I exame de saúde: eJ I cabeça de casal dona Maria Rodrigues 
P~O\·a ~~ q11P ,•stá QUIC('S com o ,:;Pr- d~ Penha, se acharem residindo fóra 
v1~0 m1htru·. deste termo os seguintes herdeiros. 

Encerrad_a_s as inscri<;ÕC'!'.. terá tu- , ,José Vieira d.e Lima, casado. residPn-
F\I.ESí'I:\ U.\ •·1Rl\l.\ (',\\'.\L- no da Costa e Pedro Galdtno da co~- gnr. dentro dos 60 dias que ~•· begu1- te no lugar Braga. do municipio e 

C'A~Tl & JRJ\IAO. OE C.-\llPl~A ta. residentes no Estado do Am:1.zr,. "·..iW...,_....,~,cs-' 1·em. o t111t10 do concurso. o qual U>rmo de Caiçara, ctkte E!'ttado:Joana. 
t;n \SOE _ l:ntTAI, _ o dr. Julio nas: Maria OaJdlna da Co:-ta f' ),l:i- ,. constará de provas C'scrita. oral e I Vieira de Lima. solteira. maior resi-
R1que. Jtliz dc· rlireito ela 2.'' nua da ximin:1 Fernandes da Costa resirkn- prá.tica, cu.10 prognrnrn .!>f"rá 0portu- dente tm Jogar ignorado; M.Anu~l 
comarca rl.f" Cumµina Orandr. e,m tf"~ na Yila de Pe<1ro Velho , Vila No- namentt" d1vulgaclo. F'rancelino Vieira. Maria Francelh1n 
,irtude da Jt,>1 etc va,. elo Estado do Rio Grand(' uo Secretana da A~ricult11ra. Comn- Frl'ire Josf' Francehno Frf'ire. Fran-

Fnz s:lbPr ,10:; crrdore!s t' dC'mais Norte: ordenl:'i que ~C' publknssr êstP elo. Vi::tção r Obra~ Pública~ 23 de I cisca Prnncelina Freirt- t· Se\·erina 
inter('ssados que µor este Juízo e edital de citação pelo prazo ,1e M'S.'-en- março ele 1938. Fran<'iSC'fl \'idal Maria cta Conceiçii.o lodo:; de menor 

~~~·17~:CJ )JC:.~c::;:~~~Oe q~:l.;:;:~d:U~~(';~:: ~~t~!ºl~e1:~1~~l~ ~~<l~C'~l7:0m;O~ cft~~ i Filho, diretor dú ~'X)>e<hPnte. i~terino. ~r(~d~l~l~~1~i~t(·~f"nOp~la~· ·~~f~~at1áV~~~ 

k11t·1:1 da ftrma Cantkanh & Irmão dos, para, no prazo de quarenta e oito ! EOl'f\[, u,: \'L. ·u\:-. IH Tr'.KHl- no\·.1 1 do Estado cio Rio Grande do 
,·,tabC'lt•tida nC'sta pn1ça â Rua Epi- 1481 h~ras apôs a ultima citacêo. que ] XOS \ Pnr~·,· \('t')I.~ - ~ bPI. Pe(rn J Nortt-:_ ord~1.ou o Juiz que M" publi-

~~fiiia{~:ssi:d~\';a 6~' ~~~~IE'~~~:~[~O d~~ ~~~~:~:Çi~: ~:r::2ºpef~Z~l~:.~l:~~~;\fll~~ 1 ~r~l: :;g;~f n~~;;·('~~·tch t•fr~:~:! 1
,:\

1
\l~~~~'.~ ~i~S~~IJ~;!l' 4 ~g~t~l S;:~i1\\~1Ç!~, ~l~:;~~ 

ei:t~t} ttcf~~~::0~/~('~!'F/i\:n:o ~fá~ ;l~~~~d~êl~~~e á~g~l~~t~~S J~.~~~~~I ~~~~ 1 ('~~n:;~~ . .l~f~{. '~~~'.~[~~~ ::;~11
-:\ l;·C f·1't :1Uªt'~it:~.a C~W~I~=· ~~~: /l~r~~~i~•d: 

~1,~m.t~ii.,, s~·rt~~\ic~~n.°e t~;i;~1,u~~âa:;1eâ :x~:t1;~~~.ª s~~e i~~:1c1!e~~~~~~. ~ P:lll~ ;~~~~~. t~)i,c .. \. L_:~:11·n iclt1,·~·,\;.~1:1L~· 1{~~~ .. '~~~:;~1:;~1 e c~1~~r1~48~e1~~asd~~u~lt~~ 
Pr..ti;íl do Rosnrio no 86. QUP a noticia C'hegue ao t'onhPrimento ~Iont~u ~: \lln •• :-.t'nl.o_r.l r 1

>0":' 111 '
1
'.,. :. 1 cit:u-ao, falJ.rem sobre a:-. dl·cl:iraçôe::. 

Ficam notificados todos o:- c:·~·dC'rcs de todos e dos menc1onnch~ herjeiruc.., ç/. pi~pi lt:' hC\ u, .. on,1!.md.l . < n.1' do feitac., pda inventartantt-. t" acompa-

para ;1prc:-rmarcm cm cartorio. no mandei publlcnr o presente edital ~:~~-~ rapi~~'.1~\;n~:: ~;f:1~1:,r;~)l(~t 1
;.~

1
:- ,1;'~ : n~:~r·;~;l olO~~~i~~ ;~~:i~~r/~\~o~efªt:.~: 

1:!~~ºc~·~cii~~sdi~~~' ~~r~:·t'l{~ra1~?es b:;~ ~~~!~u:;ão ~~i~~alee ;t!::Jon~1~.~t~arvf:~ lin propnNJacu• rm. lo•r·-, nnra ,·~ ,i1P- j mo;-; alé Jmal sentenca f' ima txecu-
como c·mwot·:1rto~. º" mr!'-,nws creclôrP. de .\rarunn . .tos 24 c!e março de 1938 NÃO ~esperd1ce o seu di- ~~;1~~!' (~;<';~:~çJ~tibh~;;.,\/~ ~~t~)t'.~' l= ! çã.

11
0 •.. tudo !"ºb pen~ de revelia ~. par.?. 

p3.ra a pl'imr1ra a'5t'mbléa que s<· Eu. Jos<' Antonio Sobral Filho. escri- nhe1ro t-m txpi.:nenc1as <ões. J:~ ,m l'n··<, df' \f·ll<l.1 dt•pn·~1-'1J t q e a notic~a chegu~ ao conhec~nto 
tealiznra n0 aia 30 dt· mam p. \'indou- vão. c.iatilogrnl<'i e subsc·rC>,·o. ,a.1 O inuteis. A melhor 1.'.tmina, a no Cin'ono elo k.r~b1rc Gf·!· l (:o~ de todos e a~s me~c10~1~dos h~rde1ros. 
ro. lb 14 hora ..... na sala dr., audi('ll- escrh·ão. ,To .... e Antonio 8obral Filho que re,istc a mai6r numero ImO\<'i, dl'--~:l. cn111:,rc,1 <l trlf'tl "-'ª1~0. 1 rnal1~cl?_?. o JUl~ pubhcm este ednal pela 
ria.'- clêste Ju1 ... .o. Lau.ro Coélho .de· .Al\'erga. Eu. Regina os dckuinei 1,o. a qu1 ~1· i('JPr~m fl, .\ :!11 ª(_) e ~t~ar ~ Porta_ da sala da. ... 

D,1dc, e pa. ,,ado 11t·. ta ctdadf' ele Freu·p Sobral aJudante do cartorio. de barbas, é a 1~ g i t I ma art l. ctc- J: 1 .i 1 ,. 1 ,. ~ e,) 1 ,rnd1tncia <lesu· JUtZú. Da<t"'> e passado 
campina. Gr.ind<'. em 29 rir muro dr• d~t1Jogr.1fei E~tá conforme com O ,.1~c:rrto-lri 11 ;JR. ck t,) tlr dnf'lilb.1.J · nest:'I. vila de An\rw1:_.,. ao~ 23_ de.mar~ 
1938 Eu. Nercu Pt.·1t•ir;1 c'rJ.., 5Jntos. original: dou fé. Data supra - - o e<.- LA M I NA dr 1~3'7 E para ,1ur d1, ellt' a 11onda 1 «.:~ de 19a8 .• Eu Jose Anton~o !".Johral 
t· J'l\'[10. rlat1lo~ratt>i e ...,\lbS<.re,·o. O cn\'ãO. Jos,~ .\ntnnin Sobral Filho. ~ d!' torto· f,:1,co ,J pr" rnl, ,~dit,11. q11,·, 1-llho. t••;cn,·ao. o d~tJlograír1 e f.Ub~-t•~cnvf\o Nneu Pcrt'IUt dos S::mto. ~~ ~rr.í. a1.xoc1o n,, '.og·u ,to I o. rumt· p c·re,·o. 1As~.1 O tscnvao: JO!t(' \ntomo 
1a., Julio R1q11e Esta con!ormt• rom TER;\10 DE ARARl'SA _ ('opia pub11,·:l00 ne \<'i:f"~ du: ·iu!<' lu t,1,1 Sflhral f'ilho, Lauro ('oi-lho dt> ,\h·f'r• 
o ongmal: clou t,• D,1t:"l. :.upra. O! - F.dilal fifi' dtarão df' h<"rdriros au- no on•·'in <1l1da 1 dfJ E ... t.1c1n A t1.NIAO i:a. Eu. Re-gina J,'re-il't> Sobral. :.lJU 
t;'tn\·ão. ~c'1Tu PtTt'i1·:, du!'; Santo-.. l "enlh prlo prazn (lf' s<'sst>nta 1601 Doclo (' p,· lCO 11c.~~.a ,·i<ladt• ,:~ Joi1<, dant~ do carnorio datilogrofri. Vila (Ir-

- dias. - O doutor Lauro CoE'Jho de AI- 1 Pc-s-,ôa. ,,o<- 28 dt~ mar t' dr 19:rn o Araruna. em 23 de marc:o dP 1938. Es· 

,}~lff'~) \-•.. ~tlt~'l!~ u'.~' r:1~\i.\ ~~~g~~ii~~~r~~u~!ci~~:11.:/1~:'.ir~~ ~~n;:::= 11;; - ~.~:~~~~l\h~~ R<'~btrn. P1·dro l"Jh...,1·-. d,~ ~a;i1~!i1~!:e ~01;.,1.·r~vi~1~~;:a .. ~ .1~,to~1~ 
C\\'.\IS.\ "\"fl k IIL\1.\0, DE l'A)I- 1 ta de Bananeira~. Estado da Paraibit com o original dou fr. D,lt~ supra ! Sol>r:tl Filho 
))JX.\ GR.\:SllE. -- O dr. Jnlto Rique do Nortf'. em virtude cJa lei. ele. et/ - O esC'l'i\'âO, Jos(' Antouio ~obrai I EDITAI, - lll•parli,,:to do..., St>nic;o, : 
juiz dr c;irrtt.o da 2.-' vara cta C'l_)mar- Faço .!>abPr a todo~ quanto O prC:'- Filho. 1 Elelri('os da Paraiba - Pelo prt>se11tt- Tt:IO·tO DE AltAHX!'li.A - EOIT:\L 
t·n d~ c,unpma Granclt• rm nrtudt• sente l'ctital clt dtn<;ão de hPrcleiros - <'dital fica i,1tim:ulo o :-,r Jo..,l• PerPir1 <le citação dr herde-iro, aunntf'~ 
d:'.J. lei. etc· aust.>ntt"!-. virf'm ou dêle nolicia tive- AD:\11Xl~1 R.\('.\0 DO 00:\IISIO de Macéna. corniutor lit· boncl<"s. íl : pt·lo prazo de se!i.'ienta 1601 dias. -

F:'l.z ~abc-r ,,os creclfJres p demais in- 1em e interes!iAr po,sa que. rst<i. cor- DA r~tAO X.\ P.\R.\íBA - EDI- compan•cer. 1-.0 dia 4 c1t• :d>dl proximo. O Doutor Lauro Coélho de Al\'erga 
trrebSaclos q1.ir. por Pste .Ju1zo e car- rc-ndo nêstr Juizo e no rartcirio rio es- TAL ~- 1-.. \ - Aín.-amt>nto di· t~rn•- ao edifício ondl:' tu11cio11a a Rl'pHrli Ju11. Municipal vitallno do lrrmo 
torio do n,('riv:1c, Qllt" f'~fr :-,Ub.,nen· criv~o que êste f.ub•creve. o invl~nta- nos anrs('ado e- atacado df' man!iha. cão dos Seniços F:letriros da Paralha Jud1dario. de Araruna. da comarca dr• 
1oi 1n0<.·es!:aada C' ctenet,1<ib ~ tr,ie1wi..1. rio e partilhns dos bens com que fa- --- De OJ'<.irm ~:o _.':.r Dele!?ncio Fl.'-C'?I á Av. Genrral Osono '.Hlfi w·stJ. capi~ J:hin,mf"ir:is. E,tado ela Parn1ba cio 
da hrrnn Ca\'ak:i.ntJ & Irm:,o. e.,t:1be- lrt·~u .llano(>l Tota d:, Sih·a. morador do Te.sou~o 1'acional nes.tC'. E5t:1<iv tal. a fim (l,~ rt-SJ)')nc\n mquerltn ad- Norte. ele. Faco saber a iodas quanto 
)reida ne'-'la pro,;a á Prar1 Epitatio que foi no logar denominaclo ··Braga 1.~"0 publlr~. <1 11 ". ?-" ~e:·ctpuns ''.e F;- m!uistrath·o. lnstauraoo coa.tr.\ sua o presentt- edital de e-nação d(' her 
Pcs.sóa n." liE tom t'Olllr!'CIO cie esti- dt· Cima.. de~te 111\lliicipio e térmo. e ~;:i1t~" P:t t!i r(':l~~u~~~·~°ldl)o e :r~~~= pes'-,Ô:1 O ~llftl 1Prà. 111 it10, H;, H h~r~~s dt:iro~ a ui.ente:-- \'irem ou dêle nolicins 
va.) t' p.1.clHt<l., a Jf'Cfl• riI1lf'nt0 drJ- con.l>tancio dns dC'clri.raçóes da viuva do de mri.rtnhn. ~itos á mrtr!cm es- ~:lG 1~1.r d1~. e 11?, -1\!"emu1. do /·•t~lt" ti,·~rPm r interesc:ar µoss~ QU<'. nCstE> 
Grande~ Mc.imho:s c'o Bra ti s .\. com l invt-ularinntl' dona Lt-onor Maria da querda cio rio Porlinh.1 I' 110- $11! <'!! c:orr~1a. o ll~qu.,~·1to a ua nvt-.1.i 1 !~,\ .. ºs,•,b~~~º,.,,;,~rt~~·oio,T .. cloo e,sn·~;.h,,·=,'.ºr,oqu; 
séde n::. rir!ncle clt' Rec;if,• hojl· ás 11 Conceição ~.., aeharnn ausPntes os ilha Tirirl. no lugar cJénomina:lo I Jo:lº,._Pf'ssoa. JO .. d,_· m,u·co .º~ 193B - . " , . • " 
horas tendo ...,ido nomeado sindit·o o I hrrdeiro"' Jo~o Tota da Silva t- F1·an- , l'I d M .. · d G1ac rno \l('df'110 .... - Duf'ror C0- p:utllh·ts dos bens con\ qut faleceu 
c·.Jmen·1~nte ~e:-,io Alve~. rc-~i_Cll'Htf' cisc.·Q Tota .da Silva .ambo., ea!sados. ; 0;~ªPes.~ôn \/!·;~uC'Jsl:ul~mnucipw e I merda!· Jm, ... B~ra1 eito do Amôr Dn•l110, mora-
nesta c1darh· a Prnç:1 do H.<>:-.ano 11 ,1 i>~tt' don11c1llado e rt"S1dentr em M:1- Os cif't:'l.lhes técnico"- (' clrmr.ls rs- dor Qllt- foi nc louat "Giráu", deste 
tal. mnrcanclo o pra1.o cll.' :ro dias pa;·.i cn1ha, do Estado do Rio Grande do ctarechnento:c. roni:;tam do C'(iital n. 1 UJKETORI.\ Bl FO.\U. 'TO n \ ,1umidp10 e lrrmo (' t()111'>.:111Uo <ln. 
il~ cleclaracOPs e exil.>1çÕl'S clt• titulfu; Norte f' aqul"le f"In Cápanema. do Es- publií'aclo no Jorn3t ofkial "\Unia.o·. PROUl'(',\() F. UF 1'1'.:-..q1·1z.\:-. \- dtclJrações rc1ta., J>ela mvent&rianr,, 
,reditono::i t· co11v0<·acia a primeira lado do Para; ordenei que set publi- cJesta capital. Pm ~ua echção !"!e !2 dC' (,ltOSO:vll<'A..; - t:011'.\I, "·" 1 -- don,1 Mana Frunci.sca do Conctic;ào 
assemUlco clf' cn-dorr.:i para o din ~O casse editnl de cita<;ào pelo prazo cte mnrço clr 103ft De orclrm cio f.r rliretc,r dl'q~ Jfrp.,r-, •filha do lll\·Pnrariado•. s<' acharem 
ele maio p. vindouro. ás P horas. na sessenta •U01 dias pelo qual c:hamo e Administr:i.tílo do Domínio ela ümfio. ur:'io [3ço publit'o wr.1 c,mh,'\'lliH·nto kU.-.:entt-s déste termo o& \egumtt>s ht'r
; ala das nuciH·nc:ifüi dêste Julzo. cito ditos herdeiros. o~ tenho por cito- em 12 de março de 1938 ele quem :ntf'l"rs~ar po.~ 1 qw· ,1 cn11- i de1ros Antonio Fe-rnandes Barateiro 

E parn c-on<;t:tr nrnnctou o Juiz que dos. para no pt·Azo clt! quarenta r oito Sabino li<' ('ampos, Esrri\'õo Encar- lar dena rl:1ta. hcA " ,•1J,rn11011w P:1u- Manuel Amaro Barateiro Manuel 

~\~1t
1
;~~b1~~a~:;c p~~ :?:,~1~~1~~~1 ~st~~ ~!~101:0:t~~u~~~/~1;~·~~!~. ~n:e~:~to~~~ r:g~do da Actmini~ração -- Clas.~e G ~~s~!i~~~ua~~~c~i:t

1
j~~l.ipr~~~·rit~', ~H,~~~ : (a\~~~fi Jii~tt:!\?anfiª~:r~~~~~o R!!~ 

AO orcão olidal do Estado t no JOr- bre as declarações feitas pela tnvcn- EDITAI. DE CONVOCAÇÃO DO a. no prazo clt.' tnnta •30t <lhh_ \'"'OnJ- : Maria. do Conreição. Jo:-é AvanJo Ba
ual local tariante. flcando detide .lá citado~ pa- JURI - O doutor Brnz Baranu, jUi7 paP•C"er a esta Rt•pnrt1râo. , 11111 dt> 1 ratt:iro e Ana Mana da Conceição re-

Dado t' passo.do nesta cidade de ra os ·üteriorf's tcrn10s do inventario de Direito da 1 ª vara d::i Comnn:a ser mand~lrlo p1n1·et 1,.r n 11111 h.ll .. m·>: ..... 1d<'1lt~ !la dd:1r1t' 11,, tl.lacaib;). dt, Est..1.
Campin.1 Cirnnde. em 29 d<' março de e partilha. tudo sob pena de revelia da Capilal do Estado da Para1ba, e111 para C'ntJ·pga do. m:itrrl::n:-. µerteJl<'f'II-, c!o do Rto Grande do Norte: Marta 

!i~1vf~1· :a~~rigr~~~~irea n!~~lO S~n~~~ ~:~ ~Uf'd~~eJt:~/'~c~~~:~~tmc-~~~c:ld~~ ,·i~~ti 1aªbjt ;l~~ na tórma do ari 1 }~~~d·~O OE~\~,~\~·. (:~,u~~:.r/ ~'li.~. t.~\\~~lia~ ~~~~ii~:r::. ~il~r~('~~~~J~d~~teN~!~~ 
cri\ÜO Nereu PPl"Pira do:-. Santos. 1a.1 publicar ê~te t-dital ,Jelo orgáo 0ficinl. 3:?.do dC'Crf'tO-lel nº 167 de 5 <IP. Ja-1 ~ua. _re\Pllft ftl'ando o citado rPc:.JX:111- te; lzabel Maria da Conrelção. resl
JUllCl Riqut". Data supra. Está confor- C:' afixar no logar do CO!-tume Drido e neiro_ do co1Ten.tc ano. procedi ao ~abihzac!o pelo 111, •cn~I Qttt lhf' for~ dente em Santo • .\nto1110, Rio Gran
me com o original; dou fe - O es- passado nesta vila d1· Araruna, ~ Js :U i.orteto dos .21 c1dadã0::; .1uractos que ,:,nti:eg,.ie . . _ 

1 

ele do Norte: e Maria Mocinha resl
<'rivao . .s.-reu Pereira dos Santos. dr março de 1938. E11 .. Jo.W ~'1to,!:., tem. de srrnr na. 1.ª ~essão orchnaru~ J D1retona .. dt' Fome1,to ~a Pt 1><J'l<;ao dente na cidacJe de Joazeiro. do Es-

Sobral Filho. escrivão. datilo!?,:-aft>i e do Juri desta capita~ no rorrentP ª'.10.

1 

e. de_ Prsqmz.l A. i.:ronomlu. ! .. Pln Jofto f tado do Ceará: ordenei se publica.s-
EIHTAL DE 1.• PRAÇA - O dr subscrevo. 1aa, O escrivão; Jos~ \11· con\.'ocada para o dia 4 de abril nn- Pessoa. 24 ~lf' marco c!t• Jll.i8 :lloa· se o pre.sente f'dltal Pf"lo prazo de 

Braz Barncui. Juiz de direuo da 1 • tonio sobral Filho. Lnuro Coêl!lo 11e dour?, pelas 8 horas da m~nhã .. lPn- «·ir di• :\1. (.omro;, chc!t· dr ""rdio 
1
1 sf'~'-t'nta 160J dU\s. pelo qual chamC\ 

\:Sra da comarca dt'sta capital f'm Alverga. Eu Regina Freire S:'\orr.l do ~1do sol'.t~i.ados os se,;;u.mtes · Dr· 1 . f' cito dito~ hPrde1ros. e os tenho por 
\Íl'tUdt' da lei. etc. ajuctante do cartorlo. o datih>•\:rtlPi Oliv10 MaroJn, José Faustmo Cavai- ,\~SO(:JA(A.0 P\lt.\lBASA UE ! citados. parn. no pra.rode quarenta f'! 

F:ico saber aos que o pre.st:nte cdi- Está conforme com o original; dmt fé canti de Albuque~que. dr. ~nnuel de l'IRl'UGl«'F.S UF.STIS1'.\S - t:UJ- 1oito •481 horas. que correrão rm cai·to-
1a1 cJe 1." praça virem ou déle noticia Do.ta supra. _ o escrivão. Joc.;f' Anto- Monteiro de ~hve1ra, dr. Omldo Cha- TAL - De. ordem do sr prP.slclente, 1 rlo. depois da ültima citação. falarem 
livl~rem <" intPressa.r possa. que. no nlo Sobral Filho. ve~. dr. Cla~do Mls';'el. Barros Gou- ficam conv1rla~os todos º"' socios para sobre a~ dec1araçÕE"s da Inventariante. 

aln dns audiendas, á rua Epttaoo TERMO DE ARARl1SA - Copia rais. dr Luiz Gonzaga de Oh\Pira Li- a 1eahzaJ-<.;f' 111 sedt sor11tl â. 1ua rias teriores tt>rmos do aludido Inventario 
,H:1 22 do corrente, ás 14 hoias. na veia, dr. Luciano R1be1ro de Mo- uma Assembleo Geral t-xllaordina.rla I ficando desde logo citados para o:; ul-

Pessorr. n ° 42 nf"sta rap1tal o portei- - Edital de citação dr herdeiros au- ma dr Lauro dos Gmmnr:ies Van- TnnrhNra-= n ° 239 pelas 19 ho1 as do e partilhas ate final sentença e sua. 
10 do~ audltorios ou quem sua$ veze5, sf'ntH, )M'lo1 prazos dr trinta 130) e derlP1. Lauro de Caldas Bairos. Lmz <ha 5 de aUr1l exeruç:io sob pena etc reveHa E para 
H.ze1 levara a publico pregão de ven- ~.ssrnta 1601 dias. - O doutor Lauro Clementti:o .de Ohveua, Vas~o Cann- E obJetl\O d<-Ma As..'wmhlrR tomai qup a nollcia chefCUt' ao conhecimento 
da p 1urematac;âo em 1 • p1aça para Col-lho de Alverga Juiz municipal u- lho tlc 'loledo, dr Os1a.s Nacie Gn- conuerhnent~ ur um nfic1o n·~ bido Ide todos e dos menc10nados herdet-
1,a~amento dns custas e impostos cl0 talicio do térmo nchciano de Araru• m~s. SamuPI H::.rctman ~º!ªt Rui da ,"Fedenicno Octontolog1( a Bras1le1- ros, mancle1 publtcar (losre rd1tal pelo 
m\entario dos bens deixados por fa- na da comarca de Bananeiras Esta- AiauJo, di Pedro Bento Col.icr Raul rn . mstltoição t> stª QllP visa congrc-1 orgão oflcaal r afixar no logar do 
lccimento de d Emllla Cristo de AI- do da Paraíba do Norte. rm \.'1rtudc Ennque da Silva. farmaceutlco An- gai todas a.e; a~.sO<'iaçQec; odontologic,ts costume Dado t• pas.-.ado nesta vila 
buqucrque uma parlt' do valõr de cta lei etc etc 1 tomo R:lbélo Jumor, dr Otavio Fre-1 do p~us I Oe Araruna aos 21 dt" março dt 1938 
,1uinhentos e dezesete mil réis Faço saber a todos quanto o pre- derlco de Mesquita José, Mannho dA , Joao Pes.'6a 2 de abrll dr 1~38 1 Eu Jost> Antomn Sobral Filbo, escrl-
1:;1-;sooo, na casa n ° 80, stta a ave-

1 
sentt edital de citação de herdeiros Sil\a, Raul Massa, B)ron Biainer Sr,-ton d" AlmPula. 1 seciPtáuo vao o datilogratm e subscrevo 1Ass. l 

Ilida Juanz Tiwora nesta eapllal aU&P.nt@s virem e mteres.~r possa que, Nunes da Siha . o f'scr1vão JOM Antonio sobral Fi-
constnudo de tlJolos l.' coMrta de te- 1 nfste JUIZO e no cartono do escr!vão A todos os quais P a cada um de Tt.RI\.10 ~F, ARARUSA - f.DITAL lho, Lauro ('~lho dr Alverca. Eu Re-
Ihih rom porta e trés Janelas de que ~ste subscreve. corre o inventario per-si convido a compnncer á rele- -- de cltaçao dr. hf'Nlriros aunntes, sina Fl'f'irr Sobral, ajudante do carto
lrtnte, em terreno proprio, que mHIP e partilhas. dos bens com que faleceu 1:ida ses.,ão do )Uri tanto 110 dia acim.a pelo P~azo de trmta 130• e M'"~nta rio. datiloaraíei. Araruna. 21 de mar
sete metros de frente e cerca dP Antonio Florenclo da Cost3, mornd<"r a hora determinada como nos demais l60 1 dias - O. Doutor. Lauro Coêlho ço dtt 193• F.&tá conforme com o orl-

~zc~8 d~~~ d:~u:U~~~O PCO~~:~ia: ':n~n::tpt~O /~:~~O."~r~~~~·~d:éJ! ~~~=~~~a~!:Sã~U~~~('i:s ~n~r:~a~hl~'~ ~~ ~~~gflju~:i!rt:U~~Cl~~r~.11~1: ro~:l:\:~~~::·s~:J s;.i::.:· 0 f'SCrtviO 
réL,. Para que cheguP ao conbecimen- declarações da viuva cabeça de casal s~ falLarem. Dado e passado n<"sla comarca df' Bananeiras Estado da 
to de todos. mandei 'lassar fste edt - f' inventariante dona Maria Nunes de cidade de João Pessôa, aos 14 de mar- Paraíba do Norte. em virttlde da lei. 
tal. que seré artxado no 101ar do ct, - Oliveira. Sl' acharem ausentes dêste ço de 1938. Eu, Carlos ?;eves dn etc. Faço saber a todos quantos o prt>
tume e publicado pela imprensa. D>1.d 1 têrmo os ,wegulntes herdeiros: Ma 10d Franca. escrivã.o do jurt o escrlvi. •a• sente edital de. citaçào de herdelr06 
e pn.r.sado nesta cidade de João Pe,.. Plorencio da coata. solteiro. matol'. Braz Barac,d. Conforme com o ori- auzentes virem ou dêle noticia tive

MISTÉRIO 
Q, ao primeiro dia do mfs de 9.b"tJ residente na vila de serra do cutté. ginal. Subscrevo e assino. O escl'I- rem e interessar possa. que. ne.~te JQIIO TI-r sorte em nt!JIOClo.oi;, ,rn Joq,os, 
do ano de mil novecentos e trin'.t. ,. dkte Estado; e A.na Maria da Costa. vão, Carln!! Neves da Franca. e no cartorio do escrivão que êste sub- HJ.nõr, adqutrlr riqueza, empl°f'.CO'I 
otto. Eu, Heraldo Montetto. escrhrAo. realdente ria cldade de Macafb:\, (10 creve. esté se processando aos termos cUficets. QuerrLs resolver qualquer d1· 
:,:liCl'c~ Braz

1 
Barai,ul. Co'l<•!r· Estado do Rio Grande do Nortt-, tam- o~Ji~BA.sl!i~iiê'~:,, º\J: do inr'~ntarlo~ pa~tllhas ~: b:!.ecom 1,culdaM? Escrevei hoJ• mesmo para 

..:i.:. Menie:~ é - O escn,,10, ~ ~1r;::;.:tea1:i,1i:irde;i\,.se g: ÇAO E OBRAS PUBLICAS - las- ~:ra:o~:::. !o~º~o"'i~1:.. .:an~1r!!!:: a CB1Xa Postal, 49 Niterói. E. do RIO, 
- de trtnta t30l e sessenta 160, dlas, eri('Õea para o eonellnO ttue se 't'&I deste muntcipto e termo. r constaDCI• 1 envtando um envelope 8!:lado e subS-

TERMO 1JE AR KU Ã - Copia pelo qual chamo e cUo ditos herdei- -eder para o prowlmento dos car- das declarações da Inventariante víuvã 'l!rltado JJIU'II. • tespt!otã. 

;.:·~ :!:,'° .:· =:-1:i :: d: ':u!::i:"e e~~~~:& p:: ::»U:. =~he~::-d; rn~ 1 ,..,n __ .,,,. ............................. _ ............. .,,. .... .-. ........ -........ -............................ .-. .. _ ........... ,1 
..... - O doutor i.uro Olltlho de AI- pois dll ultlmll cltM:lo, que correrá reaaadoo, que, de ordem do sr. Becre-
Yftp, JUlz municipal Ylt&lk?lo do ter- em cartorlo. falarem aobre ... dec:la- - da Asrtcunura, Comercio, Via- e I R u R G I A G E R A L p AI.TOS 
:' J~ ~:O·:~ ~d•.i:s•enc..-n=.i f1can<1o dea- ~t: ~':i.a:~u':i., n::., ª1:?e'~ D O E ,.,, Ç A S D A S S E N-H O R • 8 
do Hort.e etc :.U. .. io al~ven:..: e d;;.~~ dlaa, a partir deata data, as Inseri- !'I A 

Pa,;o saber a todoo quanto o pn,sen- llwo até •ntença IIMI e sua exl'Cll· ç6es para o CODCW'IO que se vai pro-
le edital de citação de herúlroa au- çlo aob pena de n,wella. E para ~ue ~er para provimento dos caraos de I li I L A li li O W A 1 1 E I L E Y 
-- Ylnm ou dfle notlelu tiverem a noticia chetlue ao cnnheclmento de lnlpet.6rft aartçolu. CIIUII DA CLINICA o YNll:COI.OGICÃ OA JIA'l'DNIDAIJ9 

:.-::· .:':ri~ q':':.i!U:i.: :.:. :; .... =~:. ~i:ie= °" 86
~ :'uºCO:i:'.:"".:'~ CDn D/\ CLINICA c1avaOJC,\ DO IJIIIITfflJTO M .... 

«.e. cmre o arrolamento e parUJhaa oqlo oficial e afixar A porta da at, nomoa que t.enbam NU& tltulots re- ftCQ.10 A' Pll'ANCIA. CIKcaGIAO DO aoePIT&I. 
f!.líena d-.. pcw Pt" dP. du aucllenclu -de.te Jult.o. -Dado e rwarmente reclatrad"" no M1nlatm1o •IUJlfTA IU-." 
- ClaMlu u CN&a. que pa,aado neata vila ele Araruna aoo n ela i\lrlCUltlD'II, cleVeDdo ...,.... ao TIU.TAIOlffO IRD!CO OllltJROIOO DA8 DOaOA8 

Bom 8 •, - de março de 1931 Eu. Jo,6 AntJnlo pedido de ~ que aerf. feito R0. OV.&RIOII, TJK>lll'M S DAS VIM UJIIIIAIIIM DA *- e-.adodure- 8ollral Pilho -,!'fio, o daWGlra'et e por pet1çlo Miada cem _, <delll .,.. __ • •t-.o.. _......,.. 
r:---:::.---.-·-• lllfa pelo 1!!:: IIIIMftVD IM O -1wio Jow ÃD mU ifla) de lllo lálldml 8 - du• UUI--· - --.«llll•·- -

-lÍIIIIIIIIO - 111111D 8ollnl Pllbo, 1- Coelb.> .... - .. • ..... 
dll-·.IAll'IWI•·---- (~~mãi!:·· â 



WAIIJEIILEY I OIA. L TOA. 

levam ao con cimento do publico pessaen e, e em 
particular aos apreciadores do b m cinema, ,ue apre
sentaria dom/11110 na téla do PLAZA, pela rimeira 

vis, ne ta cidade, a grandlo~• 

LOUIS AI N E R 
o novo idolo da cinematografia com um astro impecavel que todos apr 1am 

'WILLIAM POWELL 
NUMA COMEDIA ROMANTICA, Dl!,LJCIOSA, INESQUECIVEL ... 

F L :C :e·T 
TODAS AS ESPECIES DE AVENTURAS, ÊLE JA' EXPERIMENTARA ... AMOR VERDADEIRO, POREM SÓ CONHECEU QUANDO SUA 
VIDA FOI INVADIDA POR AQUÉLA CRIATURA DIFERENTE, MEIGA, INGENUA QUE LHE CONQUISTOU O CORAÇÃU E A VIDA! 

Vá assistiP domingo em 3 -• .. • no PLAZA êate gPande filme! 

Hoje em sessão das MOÇAS no PLAZA ás 7 e meia horas 

O ERRO DE UMA MULHER ! 
PLAZA ! HOJE MATINÉE A'S 4 HORAS 

UMA TRINCA DE SAB1CH0ES 
Um filme da METRO GOLDWYN MA VER inéckto na praça ! 

PB:E:ÇO "C"Nl:CO eoo :e:E:l:S 
li Preços: Senhoras e senhoritas 800 rcis-Cavalheiro5 2$200 
14 Crianças e Estudantes 1 $600 

NE~IIJ.l.{'10:\1'1, ! - O N.l.~'l',I R08.I E,IBE HOJE ..t.·N 1 1 ~ HOR.-IN 

MOSCOU-SHANGHA Y 
O FILME QUE BATEU O •RECÕRD• DE BILETERIA NO. PLAZA - PREÇOS 1:!- 100 E 800 REIS 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL - COMtRCIO - LEGISLAÇÃO DO TllBALHO 
ADVOGADO DO SINDICATO DOS AUXILIAltES DO COMtRCIO 

DE JOAO PESSOA 

ESCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 
RBSIDENCIA : AVENIDA GENERAL 080RIO, 231 

Joio Pessôa 

• 

:~:i4.as, q:~11:;!.d~= J::~ !:" t.!:o.~rllo= f:"~=~to 
çOea estando Juatlflclldo o extravio Dlldo e _.io neata cidade de 
das lll'O- acima referldu e • Campina Grande, em a de llltlt10 de 
proptiedllde da 1upllcante,.,.. esta, 11118 . EII. Fe........., l'eNlra • San· 
uando do direito qa lhe 6 dado pelo -. -•lo lntertno. datllolrafel e 
dlapaeto no artlao 36 do Decreto n.0 ualno . o eaer!Ylo: ..._... l'U'eha 
2 0M de :tl de 4-.., de ltlll, re-1- IIUtial. <Aal.l J ........ Dúa 
querer a v . ....._ qae D. eata e A. l1lpl'& Bitio -ifonne - o orlalnal: 
com oe docwnent.oe que a tnatruem. dou ri : 
.. ln ....... o ....... ,radl- o eaerl,to - .......... l'eNlra -aonu,,..... _ l!ldtllle, ar. An- -!":.=.:::~~ ------ ......... -
... oulfwl111. º clellenllll' • - IMTIMI 

J 

ALVARO JORG 
GIANDE ARMA%EM DE F.S'ffVAS EM GROSSO 

.._Dr . .u..n~, •• , ..... •• "-""' .... ~: °=ESADOII: 
1 l'wloa:---... · ......... 1 ~--

• 



A UNIÃO :....... Sábado, 2 de abrU de 1938 I 1., ............... _...,, 
..... tr11N1t I JMlllllu de ,rata li - 1111.PII ZIIDR - e 1 1," anlvtrtírlo da - CAMPINHA IOS GRIIDES PILIES - a - CIA, 
EXIIIDORA DI FILIIIIS S A - t• a ho111 11111 111r•ntar a111nlli no - REI - 111 "latinée Chique'' ás 3 horas dedicado á 
--- petllad 9*ée 6s _,. 1, pltl t fllílltl em geral • Nft t•lllo npetícDlo lllle li o 11 y w o o d .! ! ! ---

.SOTA IMPORTANTE : 

FILME s o · SER A' EXIBIDO 

NOUTRO CI NEMA DESTA CA

P ITAL 60 DIAS APO'S SEU LAN

ÇAMENTO Nú - REX.' 

..... . ..... 
Um brinde á juven
tude, ao amôr e á 
belêza ! ! ! A sedu
ção da val11a e a im
petuosidade do jazz 
num filme delicioso 
como champagne ! 
GLAIYS 
SWARTHOUT 

FIIED MAC 
MURRAY 
-DI -

A 
VA L SA 

DA 
e 
H 
A 
M 
p 
A 
G 
N 
E 

l'ma joia d a PAlt,\:\IOt:s·1· 

O romance de - A VALSA DA CHAMPAGNE - é limpide e delicado ~emo uma alma de criança e quasi todo vivido na romantica 
Viena. Ouvem-se valsas de ritmo marca4o e alegre, romanticas e sugestivas. E a ,-ente tem vontade de falar rapidamente sem inter
rupção nas cênas b1P11itas que es olho, viem uma após outras. Mas apanhmdo ao acaso uma das cênas, é sempre um pedaço de arte que 

nos fica ! - Frllffll•t• da crônica de - ANITA RAMOS, 
\ ,,-, ... rft; - "-""t· - rn:rtw:= - _, - -- rft; - ---- • ---~ ,.,, ~ ~ _, '""-w1 

CINE s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

--- HOJE ---

AS AVENTURAS DE UM " COW-BOY" QUE VENCEU OS SEUS INI
MIGOS :EM BOAS LUTAS ! 

TOM KEENE - em 

ENTRE LAJ)RõES DE GADO 
JuntamentP. a s.• série de 

A MONTANHA MISTERIOSA 
UNIVERSAL - COMPLEMENTOS -....ã -- AMA-ME SUPRI - e .. Graee Meore 

CINE-IDEAL 
HOJE - 2 de a~ril 

1 

PERIGO A 
FRENTE 
RANIOLPH SCOTT 

e a 7: série da 

A ~ÃO QUE 
APERTA 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CArITAL 

HOJE - A'S 7.15 HORAS - HOJE 

Um filme de musicas, amor e aventuras ! Uma paixão que nnsc·t"u de uma 
musica inesquEOc1vel ! 

STEFFI DU. A - a est.rêla de "O Ptratn Dansarmo" l'lll 

PAIXÃ.0 GAOCHA 
MIL AVENTURAS E UM GRANDE AMOR ! 

Um r11me nov1ss11no ela - R. K. O. RADIO 
E mais a tnteres.sante comedia de CARLITO - O BALNEA.IUO 

Continua o brilhante mês - ··sessao das Senhoritas" - Scgu11da. rc1ra, 
4 de abril, venham apreciar o s1mpàtlco RICARDO CORTEZ - cm 

A M OR TE DO D R. BA RRIG A 
1----- -------------------

ATENÇAO ! -- O nouo rume da Semana Santa Ja foi escolhido E' unia 
pellcula Undisslma - BOB BREEN. o tenor de 8 anos, em 

CANT DO S UDADES 

DOMINGO 11.s 2 1 2 - A Interessante "Matlnee" de vocês. gurl&ada ! A 
s.• serie da - A M o QUE PERTA - e mala um rume 



,. 
N 
LLOYD 

:<PATRIMONIO NACIONAL); 

,,,1. PAR~ O NORTB 

JOÃO PE8Sõ"X -&baa'o, 2 ae ãlirff a'e U~A 

E COMERCIO 
IASILEU 10 ES 
Praça Antenor Navarro n.° 31 

., .... 
(Terreo) 

PARA O SUL 

Fone 38. 

i 
. ' .. ' ' 

Linha Ilel~m - Porto .\legre Linha Belém - S. Francisro 
Linha Belém - Porto .\legre 

Paquete RODRIGUES ALVES 
/.inha Manâos Buenos Ayrts 

Pa~te SANTOS 

Paquete PARA' 
Esperacto no dia 14 de abril e sairâ no 

mesmo dia para Natal, Fortalem, S. Luiz e 
Br1êom. 

Paquete PRUDENTE DE MORAIS 
Saira no dia 7 de abnl para Recife. Ma· 

ce1ó. BalR, Vitoria. Rto de Janeiro. Santos, 
Rio On.ndP. Pelotas e Porto Alegre 

EsperA.do no dia 17 e saira no mesmo dia 
para: Rf'cife, ~crio, Bntn, Rio de .JatH·hn, 

~:~~!: ~a0r;t:~?<~~~ :n~~i~!~o~· !~cs~r.,11l'l 101 

Sall'á no dia 8 ele n.bril para Natal. Fort&· 
leza. T11toia, S. Luiz f' BelE>m ATTENÇ.\0: - AVISAMOS AOS SRS. 

O Cargueiro CURITIBA PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
AnQUERIR PASSAdENs APRESENTANDO 
O A'I'F.STADO DE VACINAÇAO. . 

Paquete D, PEDR li Saira no Ou( 3 para Reclle. Mace10 Rio 
Sairà no dia 14 para Recite. Mnceió. Bala I cl<' Janeiro. S;1nMs. P<'!Ofa~. H10 (irnmt,· ,. J•.,1• 

Vilorta P Rio de Janeiro. to AJc-grC'. 

Acceitamoa car1a1 para u cidade, ae"idu ,ela lêde Viaçãe Miaeira com truabord• em Aa1ra doa Rei,. 
;,;;;;;;;;.~~~~~~~~;;;;;;;:;;;;;~.-.-ft1i"ift"~~;;.u~~ .. -,,----;~----:-----·-·-LLOYD NACIONAL s. A. - stDE RIO DE JANEIRO COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alerre 

CARGUEIROS RAPIDOS 
('.\RGl'EIRO "('111'\'"' - F,~pt'rado do nnrtt, de,·uá chrrar •m 

nn~so pnrlo no proximo dia '.?7 df'Sl(' rnt"lõ, o <'at,:-ut-iro ••('huy". Após a 
nN't•,saria drmol'a, s.'lirá para Rrl'ifr •. \la<·t'iú, Uio, Santos, Uio Grande,, 
J•('Jotas e Porto ,\lp1re. 

('ARGl'EIRO "TAQl"Y" - Esperado do sul, dev.,rá t'hegar em 
nosso porto no pa·oximo rli:l ?.!J d<"slt> mês o f'ar,:nPiro "Taquy •· . Após a 
IU"<'f"Ss;u·ia d('mora, sairâ para ~:,tal, C'r:ná., 'l'lltoia e Al'r-ia Bran('a. 

CARGl1EIRO "PAT\ .... - Espt>rado do ~ut. devert\ chegar em nosso 
porto nl proximo ctia 17 o cargueiro "Poty··. Ap<lS a ne<:e.::;.Sa1ia dtmora,, 
~a irá para M:wau. 

l'ARlàl1f.lRO "Bl'TI.\" - E:;perado do sul. dt"V<'rtP chegar em 
nosso porto no prox1mo cua :i (1(' nbnl o cargueiro "But1a.··. da Cia. C. 
R. (.iranc1f"ll~<': Apos a nrcrs~ana demora. san·a pnrn Rt'rite, Macl"ió, 
!Uo. Santoi., Rio Grnndr. Pelotas. Porto All"gn•. 

... Agentes - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

PARA O TRATAMENTO DA AFTOSA 

SANAFTOSA 
EMPôLAS PARA USO SCR-CUTANEO 

Preços - Cx, de 6 empôlas 9$000 - e~. de 100 
empôlas 120$000, 

• 1 
A' ,·enda nas principais farmácias. 

LABORATóRIO BIOQUIMICO. PARAIBANO 

JOÃO PESSôA --:-- PARAfBA 

DR, ALFREDO IETTO FORIIOSIINO 
/ Clinica medica em geral 

ESPECIALIDADE: DOENÇAS DOS OLHOS 

Ex•lntrmo do Bervlc;o do olhos do Hospital Santa taabol Te Bello 
HorlZollte. Com pratica nos Hospltaea da Bahia. 

'" 
CONSVLTORIO: - RUA DUQUE DE CAXIAS, MI 

BORARIO: - Dll 18 A'B 11 

IBKVJÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" ENTRE CABEDEI.LO I! PORTO ALEGU 

PASSAGEIROS 

CARGllEIRO "AR.\TAI.\"" - Es· 
perado de Belém <' escalas no dia 4 
de abril solndo no mP.smo dia para 
RPClfe, Maceió, Bola. Rio. Santos, 
ParanaguA e AntônlnR. para onde re• 
C"t"be cargn. 

" S U L " "NORTE'' 

1 CARGUEIRO ",\RASS('"' - E.si)('• 
P.\Ql1l:1'F. ".\ll.\Tl.\180'" -- F.:-;flC'- rado cte AnLOnma e escalas no dia 9 

rado etc Porto Alegre r esc.,las 110 
1 cto correntR. saindo no mesmo dia para 

dia 8 cte abril. samdo no mesmo dia Natal. Macau. Areia Branca. Farta
para Rerlle. Maceió. Bata, Vitoria. leza. camoctm e Amarração 1rece .. 
Rm de Jant"iro, Smltos. Rio GrnncJP. bencto carga para Tutoia com C'Hidn .. 
PrJot.as P Porto All"i;r<', p:H"rt orulP n•- llO baldeação em Amarracào• 
C'Pbr- ,·arg;\ (' }':l~S:'l~PIJ"O:-. 

PAQUETE ".\RAltANGUA" ~ Es- l'.,RGUEIRO "CAMPF.IRO" 
perado de Porto Alegre e escalas no P.\QUETI-: .. ARARAQlTARA.. _ 1 Esperado de Selem e escalas no ctlíl 
dia 20 do corrente saindo no mesmo Esperado ctt" Porto Alegre e escalas 26 do corrcntt" samcto no mesmo dm 
dia para Recik. Maceió. Baia. Vito· no dia 13 cto c:orren.te r.amdo no mes- para Rec11e, Mace10, Bala. Rio. san
ria. Rto. santos, Rio Grande. Pelo· mo dia para Recite. Maceio. Baia tos. Rio Grande. Pelotns e Porto Alr· 
ta& e Porto Alegre, pa.ra onde recf'be Vitória. Rio. Santos. Rio Grande. Pe- gre. para onde receb<' carka 
carga e pa~sage1ros. 

1 
iotas e Porto Alegre parn onde rt"C'ebe 

1

. 
, carga e passageiro<.;, 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES (;OM OS AGENTES: 
1 , 

AIISIO DA CUNHA REGO li CIA, 
Eaeriptorio: Rua Barão da Passarem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras" 

ARM.t'\ZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
aD'nOO IIDIAJII.U. DE PA88AGEIBOI 1! C'AROA ENTltl!I PORTO ALEGKIC B CAlll!DICLIAI 

'l'APOUI 11:BPICaADOa 

"IT.\QUERA" 

Chegara no dia 4 de abrll p .. segunda-reirt1. ~airR 
no mesmo dia. ppra: Recue, Maceió. Baia. Vltoria. Rio 
de Janeiro, santos, Paranagua., Antonina, Floria110Jl0l1s, 
Imbltuba, Rio Orando. Pelota,; e Porto Alegre 

PROXIMAS SAIDAS: 

"IT. BF.RA" - Dnmlnro, 10 d• abril p .• 

.t.'1'110 

a.r.ooemo, lambem carsa, pua Peeldo, .ArMaJt. 
Dhiloo 8. Pranctsco o lt&J&hy, com cutdadou bald__. 
no RIÕ de Janttro, bem como para Ca:npaa, DO ~ 
do Rio, em trafeiro mutuo com " "Leul'OIIIIU& Rall""' • 

A Companhia re,:olle oar1u e -N>du ... 1 
f•P<ra da l&hlda dOII ffUI Y&l)OrN. 

o. coml111Atartae de &, .. de,em lfl!nl-u 'do -
piche da· OompaDhla dentn> do praao de ~ <S> ...,, 
•IIOa • duoartt., findo o IIU&I, IDeldlrlo ., m-• .....__, __ 

------.-.-~-.-.-.-.-.-------------- ----------·------.... ...._,_ ......... , • ._.. ___ .. , ...... "'11•--~ .................... 
AI ._.. lafera ................ ,elN A&eD&al 1 

P. BANDEIB(\ D CRUZ 
Pra4:a A.nt.nor Navarro, n.• 53 - J.• andar. 

O EXITO DEPENDE DA E'SCOLHA 
Bxlltem mullol l'e"..nedios pl1'8 Grippe. Resfriad011 ~ brea diveraa; ~ 

611 que faRm diminuir a acção eliminadora dos Rins. font de •ital importaoellt 
o..u. .. .,.._ '- tertu e_..., ....... tt .. 11 ..... ~ •cASBIA VIRGINJCA• é remedio garantidamente iaoffensivo,· que~!! 

;::::::;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;:::::::: 1 píSéle aer uudo por pea6u idosas ou fracas, como pelas criança dtt maia _.. 
LITZ FIIUIN 1 ... LTIL fclaicle, leJP nenhum inconveniente. ,_ 

DIIRlaau: • Oa&L _ aTIOC111 mamamoe .... _,..., -CASSIA VDtGINICA" regula a tuntçlo ilos Rbul II blD IDO-febril 
mm m~ .1.PPAIUILBOa m RAICl8 z DCJa ... IMI pan G......, Redrladea e Ioda a febra lllfeeciOUL 
:W:2'1;1D09oe~U6J~*i.!:t~ _..,..... ................ z:c..,r-•--···--· f•ce-

PAU LUIOUTOIUO Glla.....,.., _,. .IOOlll'aftA CWI& YmiiÍi __ _. ................... 
111 1 111. CISAI ..,,,.,_ ..... 

ae de CKiu, 576 
DO Da I llau.o IAIWI 

E TmEIOS 
VEHA 

.. ._. .... __.... -·-·-·· 
A' CAIA EI TAIIII' 

Para famllta de tratamento. alup- l 
se uma eaaa eom 6Umaa acomoda
'611. ol'6u llvne Jardim, quintal 
lll'IU1de. i rua ~ Walfrtllo 
n.• llll'I' ffllafte no hllllU!l'O 11111 i 

·- ftl&. 
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