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.JOÃO PESSOA Ter~n-feira. :3 ele abril de l 9:J, NUMERO 77 

ESTIVERAM NESTA CAPITAL o CONSUL AMERICANO EM A COMEMORAÇÃO, AMANHÃt DO I.º 

PERNAMBUCO E OS PROFESSORES LEWIS HANKE E ~~rJ~Af f e% i~~~!~t~~t,J~~~ 
ILBERTO FREIRE 

'

miru.·!>tração Argemi,u \.,e 'F'iguP11·Crl1, lcomuanl1.n elos srs. Gllbeno F.n·irf' r ch:ada e. ~1lva .fosse a sua m:i-µ1ess10-

G pois_ ~ue a parte. mal~ri.al quE- uao _se hdc_mE'.r \llrlu_J.. . , _ . ______ ~t~~-= ~~1so~~~~~a~~e~t:i1~1;!i cul~ 
, cnn~.º .'3 de adm1ro.1~ e J melhor_ afir- 'PAm, da Q<;. ,h~t1~·1tos ~ll lect.tbl!. ~l- o Gove· rno do Estado deter- A José Bomfáclo é que devemo 

1 

ma.tiva de um governo b~m or1ent.-1- 1 \ _rn.11 lC!HJlO pain fa~u nm detnN?-- as bases da unidade nacional 1' 
do no Sentido das DeCeSSidadPS púb!1- do paS!\eI? de autom?vel pt>la. Cldaae'. fflÍDOU, em todos OS estabe- êle a energia fundamental do Jmpe-

- • cas. conhecenao em lodos os ~eU;'> pontos rio que. coube a Pedro l. Sem êle, sem 

lmpre~S~eS dos nOSSOS !l~S- llr~te~~~r OH~?/~!UI l;~:i~;l~!e)~ 1~om~le~ f~to;:scg;pn~~~~ ~~;h~I 'edr:t~~ .1~ lecimentOS de ensino, sejam ~id~ª~?i>~ltntil~ii~~~ia~~ ~!?.tetJ: 
tres vmtantes - Em v1s1ta I fósse facilita ela a aquisiçào de livros fnSt!tu: 0 de Educa~.·~·. ~,.anif~st11 o feitas preleções i;obre a sua independencia polihca Póde-se . . "G " °', , . ; . .. p . :,eu ap auso 't uma 111 ci~ iva e 9:n- nfirmar mesmo que o irrequieto e ar-
a velhas 1greJaS - over- .. obre " Imtór.a ""ª'?ªna . CS\atts- t_o vulto,. e que. na espec,e. nada am- vida oública do Patriárca doroso Pedro I não terila se sucedido 

. 

1 

t1cns que defmam a g1E1ndez~ de nos- r,a_ haviam ~ncon~nd,J n0 nor"e :!o beln, com O seu brado histórico ás 
no bem orientado O da Pa- ,e moviment0 comerei"! (• 1',dusc•·ial p,,s da Independencia margens do Ipiranga, se não lhe ve-, ,, ... 1 í\quélf" !lw,t_rP diplomattt ~l<'Ol' tB,, in· A· t'l.rde _ reg,r~aram ao Rect!"e '' lasse os passos de rebeldia a experi-
ra1ba - Interesse pe o terec:;;;ncto pe1;;.s condições elo Estaclo oess1. º.ca.siao o cor.sul \V~lmsley _e Q:; ----- 'ncia P<:-Htica do Patriárca 

nosso movimento comercial · q~ie ctê:de logo marc_ou uma visit~ ~rrn; ~~o~e;".~
0
:~~u1Hcf~

1
~ói: q~ee

1~a~~:~1 
Dentro cta::; dil·etrizes cto Estado r.:\~~rn~rtd:e Rde~t~1~~tea dâ~~to q~~ 

. d . I P~on~[~aa que l~ie ,,ne ,t_em.po &u~:~
1

1.~n-_ -~- ao interventor _Argemiro de F1guei- Novo, no intuito de despertar forte- marca o l.º Centenário da morte de 
P. ID ustrta ll pata estmhi a.., c .• ve1sas ie.,.10e.., r~do a sua ~dm1raçâo e agradeci- mente no e~pirilo do nosso po\·o sen- José Bonilácio é feriado nacional 

E!n \ü;Lla á nos:;a telT,\, 1•st1ver:'\J11 
:..llt.C'~ontem nesta capitnl os srs Gil
JJert? Frefrc. autor de \'árias livros da 
atualidacle. Lewil:i Hnnke,_ professor ~t" 
Histórtrc Lati:-,a d.1 t:rnvers1dade r:f' 
Harvard, e Ncwbol<: Wnlmsley, coC'

Jttanto á-. suas possiuiiiciacles econo- :,1entos pelas ~n.uàações 1e cortczi.:•_ 1 timenlo de sã brasilidade, é que o Na Para1ba, em virtude de determ1-
r,1icns. E:,;sn \ isita veriiicar-sr-â der.. que ref'ebernm por intermectio daquP· i Govêrno Nacional determinou que, n1>cão do interventor Argemiro dP 
lro ele dai . .; meses, devendo fazei-a na lc secrrtário do Go,·êrno, amanhã, na passagem do p1;meiro Fi~ueirêdo, a. memória do Patriárca 

O MOMENTO NACIONAL 
da Independencia seni avivada em 
todos os estabelecimentos de ensino 
do Estado. através de preleçõ<:>s fei
tas pelo professorado 

~ul ianque, em PernJ.mlmco. todos 1 =""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""=-=~----=-•===========-=~===~~~=--=-=~~~-
!.',';fterlenLcs '

1ª nzlnha metropolc ,,,, JÁ FOI ENTREGUE AO PRESIDENTE GETOLIO VARGAS o PROJÉTO DA NOVA LEI 
Fôrrun os ilustres itinerantes rec"'-

\~~º;.,c:,~~:'i'.;~~~.•';,;~ct/~;ft1~;'1~i!} DE IMPRENSA - EM ENTREVISTA CONCEDlr,A AO "DIARIO CARIOCA", O SR, TRA· 
[~~~~

1~m"1~rj;e~,\~:1
;~

0~~~ªº R'l."t~
1 

et I JANO DOS REIS, DIRETOR DA AERONAUTICA CIVIL, DECLAROU QUE A INAUGU-

A Conferencia dos Secreta• 
rios de Fazenda dos 

Estados 
úoi ... , Lauro Montenegro. Actemnr V1- _ , 

~~1~.:'rancisco Porto e cor.ego 1'Iallas 1' RAÇAO DO AEROPORTO DE POÇOS DE CALDAS ABRIU NOVA ÉRA AO PROGRESSO A:,;radect>ndo as intormacõf's envia
. das pelo Govt'l'no da Paraíba, por in
termedio \lo dr Salviano Ltite, á 
Ccmferenciu dos Secretário.:; de Fazen
da dos Estados, o sr. Vnl~mi:n Boucas, 

w~i~â:~. ~~\,~º"i~;;:::;',, ~,:~;;; tt DA AVIAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL 
wis Hankt• r Newbolct Wnhnsi<'Y v1s1-
1:m1n1 nc; vrlnus ig-rei:,·, l~ coiwentob 
mostn:rndo-.sc 1dmira~os chi belE'w 
<1essns ohra.s dl' arte r~ligiosa, tomnn
do notas e b.1.tendo chap<.lS rotográfi
c.ns, além de :1firma1 QllC' o S. F1·a11-
dsco e no género o monumento mais 
import.i.ntl' do Bra;::il, n~,o ,ó ~1Plo con-
11mto umjestoso. ma~ taml>f>111 pel~i 
sita ~lgnHkac:i.o do, e clnllw:... 

RIO, -1 LA UNIAOJ - Noticia-se 
que já foi entregue ao presidente Gr
túlio Vargas o ptojéto da nova lei de 
imprensa, elaborado pelo ministro 
l rancisco Campos. 

Afirma-se qu<" o referido projéto 
institúe a criação de tribunais e es
colas para jornalht3.!.. 

1 

Ourante J <:ernnônw. d11:,<:u1~ou u ~ecret.ario geral daquêle conclãve, en-

interventor Argemiro de Figueirêdo. Nomeado d·1retor da Escola I gsuº"bsºt',ª11u·,,ª,,1º0' la Ba, bo,a que o eslava viou o telegrnma subsequente ao sr. 

NPS&'l \'iagem QLie e,rn inzencl.o !Jf> O DCSENVOLVJl\tEN1'0 O\ .\ VlA·' 

Militar O general de Briga- O l\UNISTUO nA FAZF.Sl)\ \'I.\- re~:i~,n~e,-;el~~rA;:~~~~1° d!e :~~fu~ 
da Pinto Guedes - Foi I0\1 A s LOURENÇO 1 :;- ,J

0
::c,:·~~º~nfor,~=~te~ ~u~g~:i:~ 

creada, em Alfenas, Minas, de~~h!r l(~Ol~s~.\~jesiden~t· f~~;11.::~ â~n~~\~1fa~~ t~;t1
;

1
rct~r;;;:r~

1~:d~~ ~~ 
a "Sociedade dos Amigos ::srgt\u~m:~~!:~t~;f'g~~~~n\~; 

1;~.~i~~ ~~r~au~~eç~:~n~ite~~i~:~ 
1~.~~~~ti';: 

l):~ ~.;~{:· \~~i~~:}1~~rite o d~~Yi~~ii\1H;;i~ CAO BRASCLEIRA de Getúlio Vargas'' ~:~~·a p;;:ta~.1i~u~:~e~~o Fa~en~~nistro ~:l!-~as. secretlhio geral da Co1úerén-
dos trologicos e. a respeito, teve o
portunidade de afirm~r que n~o co 
nhecc no munclo regiao 11121~ rica dP 
beu:~za humana, no sC'ntido histoii
co-sociologico. devendo sobre as sua . .; 
lmprcssúe~ aprescnt1u· r, sua té:;~ num 
próximo congres:-.o ele geoci:a~ia ~11r 
terá ,1,. JV>aliJ.ar-se na -\menca t10 
Nmt~ Não se d~!te\e o •Jrofcssr.,_· 
Honkc na ~.preciação ctCc;:-;ec; inoti\'Of"., 
lendo nind}'l se referio.o ,as seus es-
1 udos ecolObricos, ele certo muito in
lf'res.sn!:tcs, depnra!ldo no ~o.\iésh~ 
Brn,Jleiro co:n urr vnc;to campo de 
mnt-trial ~. colher. 

O cCJnsul norte-americano, por SU'l 
\ez, ficou encant2.do com os aspcct0s 
da nossa capital, interessando-se mui
to pela parte econõmico-financei!'tl, 
;:,,Olicitnndo dados oficiais ;:,Obre o mo
\ imento do Estado. não rlg:ltc~and.) 
111esmo os m:lis frnnco:s elogios á acl-

A CONTRIBUIÇÃO 
DOS l\lU1'11CIPI0~ 

RIO 4 IA UNIAOJ -, O "Di31'io 
Carioca·• publicou em sua edição de ~stimulado pela eriaeão de aeropor- o NOVO DIRETOR DA ESC'Ol.A ----
ontem uma longa entrevista do Sr.t tos e fábricas de aviões. 1\IILITAR 1 

Trajano Reis, diretor da Aeronautica Em suas declaraçes afirmou o sr. RIO. 4 (,\ UNlAO) - O pre.!>idenie NOTAS DE 
Civil, a propósito do desen,·olvimen- Trajano Reis que o aeroporto de Pó- Getúlio \'argas as,;inou. na pasta da . :til 
to da aviaeão comercfal no Brasil, ços de Caldas inaugurou uma nova Guerra, um decreto que e,onera do 

1 

. . H ·t I / éra para ª a,•iação no Brasil. Dentro comando da Escola Militar º general p Á L Á C l ..... As d1retor1as do osp1 a de bre,•es dias, continuou o cntrevis- Renato Pa4tJé. nonw:rndo para subs- o ..,. 
li Pedro I "' de Campina 1 ~~°sã·ttºau~~:·~:cif;,'ª~"ur~~~?°~!~ g~::i.i~:. o general \Jarlo José Pinto . 1 . ! 

Grande e do Colégio "Cristo ~~::· :.··~:~e::· ;~~':'a dc':.j~·~~~t.,!~ o i\1INISTRO \lENDONÇA LIMA I Acompanh.ido do sr. TeonAs da. 

P d - ' d t d ueos d'as VISITOU o:,,, C'ORRF:JO S:, E TE- Cw1h~ Cavalcanti. _ <;ste\e on~e~. no 
Rei" de atos, agra ecem ça~ ~:~:sid:~t~

0 

o!t!ifo \'ar2"~s.' de- LtGRAFO!-- . , . ~oª1:e~~ ~~ :.~d:~i~~;(nfo~ F;~~;:1.d~ 
ao Interventor Federal ~~rf:ee~1:~;a~:jad~o ;:i:~é~s~º~~~~~= RIO 4 (A U~ IAÜ ) _ () ministro desemb~rgador .otavio da Cunh~ Ce.-

A!fr::idecendo o auxilio concedido rio em nosso país e o Departamento ::\lend~nça Lima í'sten hoj(' em vi- valcanh. do Tribunal de Apela~ao do 
pelo Interventor Federal ao Hospital de \ eronautica Civil tem 1·ecebido :ita á Diretoria do<,, C'o1Teios t· Telt'- ESt ªdo rle Mato (;.rosso. 
·'Pedro 1·· de Campina Grande, o dêle todo o apoio ne<"essário á con- grafos, percorrendo t' e,aminando j . . -

i!be~:~r~i~~to~ru:~~~~to~
0 
dd~!l: ~~ seeuçâo dos seus fins. ::~~~~~~amente todas a, -.ua, dep('n- j rir En~e~~l~~~lo M A~~~!:rS~ ~~:~~o~0~ 

Governo O seguinte despacho· O GENERAL GóIS l\lONTEIRO RE- F.in <.;eguid:i, o tilular da Viação t luwer rPassumido a chefia do 2.0 Dis-
.. CAI\IIPIN'A GRANDE. 31 _ Exmo. ASSUMIU O SEU CARGO 1>rontificou-se a tomar pro, idência, 1 trito da Inspetoria das Sêcas. nesta 

tntnventor Argemiro de Figueirédo no st>ntido de pro,·er as ne<'essidade~ J caoital. de l'P.qres.c;;o ctP sua viagem a.o 

pital ··Pedro r· e seu corpo clinico Góis l\Ionteiro reassumiu, hoje, no i-a 1 a perfeição <lo ~f'u fundonamC'n-
_ João Pcssôa _ A diretoria do Hos- RIO. 4 L,~ UNIAO) - O general tlaqnéla repa1·ticão, a fim de as~egu-

1 

sul do pa. is 

agradecem mais uma vez o auxilio Minio;tério da Guerra_. 0 carg? . de- to. o sr mterveutor Argerniro ele F1-

para a Instrução pública concedido por vossencia a êste esta chefe do Estado !\laior do Exe~cito. - . . gueirêdo recebeu ontem em seu ga-
belccimento. comprovando, assim, se~ de que -,e arh:iva afastado, em v1rtu- , O GENERAL GOIS :ltON CElRO t>inête de trabalhos. u'a comissão do. 

Fi~~~ir~~~g1:0n~~;n~ci~·cf~~o ~~.e~tite~~ ~.~to á=s~~~;~u{~lte~tr~b~f~is e q~~op1~::~:= ~1:and:ei:.:.ª mi-.são diplomática no es- ~~~F1~~E:~ii~,g~~H O ,n'\;t~- ~:~~a~h'!~s~Í!~k ~º~Jii!~~o~~;; s;..s~ 

~~~;â~rfriede~:l 11:;~1;1::c~l~ld3a1~1p~:~ 1 ~i~noªºc1rª~ro~~en~~ía~º A~:~~~~:~~to s!~= INTERVENTORIA FEDERAL I dGo::Eº.~.;!º,4,",·'1~.,t.ro,.lo',.~,;~r~1r;n~cº,o-,E,·.s~~hdoo,.:~.;t,~.;.:(n~r,' li ~~l~~ª~i~~f~r~e!~~~~el Acloli p Ma• 
Orande, A Laxa da Inst~uçno P.u~llca. do.rei-. ni·. Sevel"ino Cru7•·. .... .. " · . • 

~1~rr~sfs01à~e~;:rç: n:;~~1ta venhcada Igualmente. as irmãs direlo,ras elo NA BAÍA ~o:;!~i~:;o ,u~~~~~:to, \r~~~\m1~:i~~~ n ionrnli~tti Jo~é de CerqueJra Ro• 
~ - - - __ ,.....____ Cole~io ··cristo Rei", da cidade .de comunicando a sua posse 110 cargo dor do Bra..,il na pós,;e do pre~idente 1·h'n f':;;teve ontem. em Palacio. agra· 

O 19 o ANIVERS 'RIO Patos, agradeceram, no telegrama de lntcrwmtor Federal 110 Estndo da Roberto Ortiz. da \rgentina. e da .. r rtecendo ao sr. Interventor Ff'deral a • A abRixo. ao sr. Interventor Federal. as Baía, o dr. Landulfo Alves enviou o visitas QU(' ícL, a.o CuHe e ttrngua.i. J fi_ua nomeação para o cargo de Q.UXi-
carteiras escolares fornecidas áquêle seguinte clrspacho telegráfico ao sr. in- a <'Ot\\'ifr do .... resp~. cth:o!:ó ,;.ovérno..,. 1 har de redação drt Impren:sa Oficial 

dB "Jornal do Comércio" C'd.1:1~~4~~~ 2 - Exmo. sr. Interven- te~.,~~i~.\tar,:er~~~
0
er~~J~~.u~~~~fba - CRIAI> .\ \ ~OCIED.\OE uos \ - o dr Clemente Rosas. em c;1.rtão 

tor Federal - João Prssõa - Cum- Aprni-me renu ao conhecimento de l\.l~GOS Di:, GF;'J'(;LIO VARf,\~ .. 1 a.o Chefe do Govtrno, agracteceu a~ 

Uma reportagem sobre as 
realizações do irovêrno Ar

iremiro de Fi~ueirêdo 
Registou.se. domingo ultimo. o Ht 

aniversário da fundadio do "Jornal 
oo Comércio" do Rf'cife, brilhante ór
gão dn imprc-nsn pernRmbucana. 

Com um programa qu<> envolve os 
mnls torto .. ~,<>tón·s e.ln vi<ln nadonal. 
o "Jornnl liO Comerrto·· km wna po
lcfto (IP di•stnque no prrtO<li!-mo brn

illeiro. dC"sP1wolvcncto urna atividadl' 
rncanca\'rl ('rn tórno dos nrobléma 
rnnts p.1Jpitan1e<1 cln , o sa ur~.miza
c o PC'nnómka politir:n e snc.-ial Por 
t to. tt·m ido :tcolhirlo pí'lo público 
com a mab f1ancu ~imputrn. q11t~ no 
rt>Jf'rido jornal dhis.1. 11m dcfrn~or dos 
lntf'rrsses g<'ra1~ rio Brosll 

r,'om<·moranclo o M'll 19_n au1w•rsario. 
o ºJornal do COml'rdo .. circulou em 
1oaml1· ('Cllcfio. no Ultimo clominq:o, ln
<'IUIIIVf' rom amplo :,f'rvko ele repar
tagrm sõme as rPnllznções IC'vncla a 
t"nno pelo eovf'rno Argemlro de FI· 
ruelffilo 

~i~'~:'~~:~~:~~:!!f{{[J~r~~~~. ~::r~~ t~~ri~~~{.~~fof}:f~1;!~ili}1~,<lr ~:t~t~~:'.e'(~;1{t:~,7\ d1-:it;{ ~t~ªo\i;~ ~~e,.;\'"ai;!~,~~.~1r,;n;:~lt~ 
grnnde bemteitor do nosso Colegio. excia os JY1eus prol-estas tle elevada dos de GPtúlio , ·arga,", que ,e dcStj-1 · --
Saudações. - h·mãs do Amór Divino consideração e distinto apreço. ;fpi:s p~-~~:~;i<':/"J:~.:~l:J;, º~!ri~.- , ont(•m. ~ tarde. t>steve em Pnlaclo 
do Colegio ·C1isto Rei.. Landulfo .'\he!>., intent>ntor federai· t-xria .. as,im <'omo O Estado No,·o f" a 111 a comls~ao composta ~.a.e. senhoritas 

0sESNRA.D0LEOPNLE8Nl0USMPOPDEEDRIREÁS, PHAORJAE, !oº P~'A"ii ~E. 
1

S
0 

deTno,R•"'.'"Aº· -s JW~!{~~~::;:{1f~~!}rf [~ 
. ' u - . ~~b~~/~;,r"..;~,,.;:'!t!:~ t,;,~~l~fn\f! 

. S O B R E U R O L O G J A ninirt, de Bamirn, 

VERNAR POR DECRETOS-LEIS 
PARIS. 4 <A UN!AO, Informa-

E.f' nos me-tos oficiais, C!\te o premler 

Lf'or\ Bium P<=dirá. amnnhii., na reu

nlúo elo Senado. plenos poderes para 
goven,ar por decreto~. 

PRra alcariçar o seu de.<.eJo, gnbe-M!· 
que n sr Leon Blum recorrf'rá é nfir
matJva d!' que quo.lqun dellbt>ro.ção 

em contrário .-.erá a guf>rra contra a 
F':-1.ll(;!l 

Entr~ os primeiros decreto::; que ,-,e
rão assinados pelo premier, aponta-se 
o da cria<;:Ro do imposto de 4r-: sõbre 
o capital, o qual será aumentndo. 
proporcionalmente, a partir de 100.000 
fr1mcos, df'stinando-se o.o programa 
do rearmamenoo do pais 

RIO. 4 1 A UNIA O• A bord'.J do Durante n dia dt> ontem eMiVt>ram, 
"Northern Prince" chegou n t'Sta c1tpi- lt~n<la. em Palacio. ns. se~ntl's pes-

ta! umR. delegação da Univen~idad(' dP 1 ~~~~Oo1~~· J?iri~:n~rq~;ueJ~:~· ;;~~.r~n~ 
Columb1a, c:ompo~tu <tos professores I Luls Viana, de<.rmbargador ManUPl 
James Martin, Holland WinHPI f' Sid- 1 Azevêdo. prefeito Eduarclo Ft>rn·lra 
nev Ritter. os QUflis far:1.o. 1w Univer. , monsenhor Josc Tlbnrclo. srs. Abilto 

sidadc Bra~llf>ira, oito palr~trns sohrP ~mcii~tl~~~~l~~r Pt
1
·~ ~~~~~~· J::ti:~ 

urologia. / do Régo Luna.. Alhrrto Cordeiro Cruz 
A comisSãô medica arnenc:,lli:l dt>'ôf ~ I Z~~ª~!u ~o o ·, ,Jo..,~ cln snvn Sobral 

rá permaneC'N cf'rca àe dois mest'1 (•n, . Cu 1ciiao ~antu Cnrn Maxlmlno Lo-

nosso pais ; Jft~ i~~~~''"deL1f:U1:r senhorita E• 



1 A CNI.\O - Terçn-feirn, 5 de abril de 1938 

ESPORTES & PALCOS 
. PROVAVEL A VINDA A ESTA CAPITAC, DA COMPA-
: NHIA "RENATO VIANA" 

O BOTAFôGO E O AUTO ESPORTE DIVIDIRAM OS LOUROS 
DA TARDE DE DOMINGO, NUM HONROSO EMPATE DE l X l 

Em comµunhla dos srs Renato "0 .\:\fott ."i.\S(Tl no 01>10", 
anrlf'rlt-i. Eclunnio Lemos e EmlC:1 > 1 '.\'O PRU'Xt:\10 UO.\ll!'IIGO, ,.u 

(;0ncalves. s1>c10• ,la llrina µl'<.11.JJ 1,... "P l, .\Zi\" 
f.'lri::t c!o Clnc-Tco.tlo ··Pla.za!\ este- lnlclc:1.ndo 11 grande lemporada do 

~t) O~!~("t:: f~Ull~.ll~, (~:11 \'~:-~:ll~P~·eu~: 1 ~Ol~~~~~a~~:, ttd~rnr:::a ex~~~~~Cl'!;~ 
.ua&!lr no· ,a ccmt1 .1d d'l i;np?en.,a •· Plaza" a produção da u,utcd Ar 

r"ILHANTE A ABERTURA 
DO CAMPEONATO DE FU-

TEBOL DE 1938 
n <'nrontro rralizedo domingo ul

t 1 :, f'11tre os esq11ndrôes do Botafó
:r, ,\uto F. .. porte, para a disputa da 
p• nf'ira ro".lnda do campronato de fu
h'h ... , na ctdHde. desenvolt·eu-se c;ob 
, · icrs dr mten-.a combatividade, 
, ~e '<lendo, •tt. em cntas fáses. a 
1.111·dquer ('';pf'cLathl 

notnlC'go tll'moustr_ou uma classl" 
"il 1cla rraflrniando .. e, urn quadro 

l• '1(0"0 A ntór~~ nflo lhC" sorriu. foi 
, "l 1mcnlf' por falta de energia da -;na 
J1J!l. tll"nff"ira Os po11os altos da 
t1 ~.nu U'1t&.toguerH,f' fôram lnegavel 
111 ·tr, Po1,re que este'-·e num de seu1; 
1l1· ores cliR~. A .. agn" esteve firme 
A ~mar ::.lrundo fórn dR habitual co
l"r"1cão nã,1 pód<' mtegrar uma linha-
1"'1 r~in. o M'U lugar é na vanguarda 
L •mos e Humberto confirmaram 3s 
, , ,l" ex,·<. !Pnte,; c.;ualidRd~~ de "hal
\t'S Edisio e Zéhenrique. que ~ubsti-
1•1irnm re·,J~tivamente-. Adernar e 
e ,~ra Ido. pouco produziram 

o -• Auto Esporte-. empatando com 
frrte conjtmto botafoguense. demons-
1, ou que po~sue bons elementos de 
, r)mbate Ffetivamente cm sua linha 
,1,. fltaque é que re:-.ide o ponto alto 
rl,, seu quPdro. Pitóta. Formiga. Misa
rl e NH'o. fôram os figura.o; mai.-s sa-
1·,.,,ntes do hando "automobilista'' Ze
al\'I".~ este,·c· feliz no retangulo. Zéno,·o 
l,;roduzlu bastante Llc11o. porém. não 
,·. nquêlr ·•zagueiro" de outros tem
pos. Algumas vezl's. a sua línha dean-
1 'irP obri(.!C'U Pngé a fa1..er dificeis in
tervenções para salvar o seu posto 

O .JOGO PRINCIPAL 

Inicia-se o prého ~ob ligeiro assedio 
b1Jtnfoguense. que não surte efeito 
O.'i .. alvi-rubros'' reagem, e Pitõta 
obriga a Pngé interceder em duas de
Í'"sas con~ecutivas. Formiga encabêça 
no, o ataquP, dsndo lugar a segura pe
~acla de Pagé Vértas incursões bota
foguem,es tão produzidas. sem resulta
rto ~atis!atórlo. indo a bóla constante
ment<> fóra. O .. Auto • está mais pe-

\ .\BLRTt:ll.\ DO "SCOllE" 
!Ronáll 

Aotio !st'le minutos de Jogo, aprovei
Lrndo um pa .... e nlto de Idallno. Ro
nál, em mn~ni!icR emendada aninha k 
leloto. no retangulo confiado a Zeal
\'es. Estnvo ttberta a contagem para o 
"Botníógo" Era um tento esplendi
rlntnente conoulstado. que POche de 
r~gos110 a arrah'üs botri !óguenses. 

O E)IPATL 
1Pitotal 

cen:a cJr ~ mtnutos apó)). depoí~ de 
cortar um::. inve~tida ·•automob1li1>-
1n ·•, procw-a Qw<Jão bntar MtsaP.I. Es
t.e. porém. burla-o r roncede pa.!sse l1 
P~, ,ta Ot1mflm""nte colocado. o agil 
a,,autt- úe~!echa para as rêdes. assina
lando o 1xmto de empate 

Vrrir1raCa a igualdade de .. placard ", 
amrnw.m-•>f.· os "al\i-rubros.. e em 
nova avanc.;nda. Formiga fecha e en
via v1gorC>60 arrrm!"SSO. que Pagé salva 
f'Onc:t'drndo esconteio. Rragindo. o trio 
ntncante botafoguense pressiona. obri
~ando a cif>!t'Sa ••autoviária .. a cons
tante,s intrrvençõe~. Dirige Ronál um 
Rlaqne Incisivo. ,. Idalino recebendo 
d:t.quE'Je em clirecflo a méta, com inter
\·f'nrão de Zéalve::i. Nova pressão. e 
Hélio finaliza Pm d1recão á barra ini
miga, praticamlo Zéalves escanteio. De 
no\'O, Hélio servido por GE"raldo. chu
lR em l:ima de Zéalves, que não fazes
f orço parR pegar 

Esboça .. M. apos. um forte a&',cdio 
dos "automobilistas'". encabêçado por 
NC'co. Pttôta recebe p:\tl"<' mns eu!rí'n
ta.do pela. •·zaga .. tricolor entrega a 
Porm1ga o qual fora de jogo !lnalisa 
para ele tro do retangulo. prptlcendo 
P é imprea.stonante encaixe. o àrbl
tro. porf.m. Já ha,·la nssinalado lmpe
ditn~nio 

11 O ouadro do Auto Esnortr: 'li Lanre do iógo de domingo. ouando a 
dt"fei;;a auto,·iaria St' vé- em perigo ante um arremêsso de Hf'lio. do Bolafõgo. 

tam o, quaclros ao gramado O "Bo- Alois10 Lira. qur e c·ondu'>'.iU com 1111-
tsfógo" faz uma modihcação em sua parcialidade e- ,-;e1.:urança. Achamos que 
linha-media. indo Edlsto ocupar o lu- agiu trJm clrmasiado ngór Melhor as-
par de Adema:-. 1w ala esquerda sim que outr:1 coisa 

Loi;;o de inic:lo. tenta a tunna do No jôgo entre as scgundn" esqunclrns 
·•guidon'' C"hcg:ar á ml!ta de Pagê, em \iloriQu o ··Bot.::.!ógo•~ pe:a ele,·a1la 
ligeiras incursões. Mas a defêsa bo- comagem cie 4 x o 
taiõguensf.· estâ alerta I.,e,mos, Hum- A assistt'nci:\ foi da., maiorP<, que 
berto. Quidáo e Felix trabfl.lham ati- apanhou o estadia do ·• Cabo Branco • 
vamente. neutralizanc!o-as. Entremen- Estã 6em iniciado. assim o caml)f'o
tes, Pitôta perde ótima ocasião de mo- nato nêste ano. porquanto nenhum 
dlficar a contng~m em !avór do "AU· incidente perturbou a partida 
lo" A1.mra. é Mlsael que do flanco -
esquerdo visa por alto a méta bota-111,1 JO<;.o .\,H<i;TOSO, ,\.\11\:\'HA.'I 

~~~c;~es~i~~E';1t~
1
~%;o~áai i~o~=t:;. Ü~1

·
1~~Ai;IE~~.!\[.r\: <.~~~:i~'J";;'!~ 

cima da cabeça de Nfco. QU(' tentava PORTf, .. 
rabeceHr 

Oosena-se nova prrssão dos trico- Por srr dia fertallo nmanhã. os 
lôre,;; e Zéflavio. contemplado pôr H~- clubes fili,.1dos ·· Pahncir>l" · e .. Al1to 
lto. perde uma uchance·· de ctesem- Esportf''' reahzorão. no c3mµo d~ 
patar a pelêJa Novo ataqur do bando avenida 1 ° dP mato. um interessante 
de Tourinho. e Ronál serve a Geral- encontro nmisto!;O clr fut,..,bol 
do. que escapn. Mas quando era lmí- Amanha tlnn·mof. ITI('lhort-.. infor
nente n quéda da cldadêla de Zéalves. mes desta púg• 3 publkando o.s time~ 
Gerson salva a vala Nêsse momento que M' vno bater 
ZéhPnrique substltúe Geraldo 

paull'ila . , lt81.• "O .Amõr no.6ceu _do Odio" 
(J <Ir Arl&t1d1·· ctl' Baslle, 'lll<' é f;5sc f1lm. QUf> constituirá o lança 

lamlwm r prt·~1·11\:·lllP ctn '"Cc•J:lJl\ .. •nrnto 1111\ximo da .&t'mnna tnà u 
nJü Tn.t1al Rl'll :<' \·i~i.n orn r1:1 llW."llllico de~empf.·nho dr. Robert. Dn

lour l'c:C'' ;: lo nurlt· <lo pnts r atu· n:tl 1 0 i:!l'.lll'h' ator de 'O Concll' d,· 
~1mr: :r ,~111 RN·1fc \r111 a i,n .su e Mo11le Crh,,to··, e "c:,trc1a' ,·uropéu 

1 

pttal ro'n o flw. d( t' ,tudar · ~ po .. , .. 

1 

Murkne Dw.trich 
h1lioaOl ,, u11to a.os empre~aJ to~ fü, . 
•pJ, Lil!' "-...L I r·\Jt .,..~,1 de riJruns t:.'i· 1 BoJ<· ·- Ullima C'Xibirüo de "Fllrl" 
'let 1, ,,, ..... 1r l..o riclri.r1r dnq•"-·h: ri- qu1 a1n·c·~r11t•JU co publico p1-:.•1)(·11sr, 

i·~ur mt1.· coPJ,11,to de. teatro brn~tl,.
1 

• ~i~~~
1
J~r;/

1
;~ã~~ca \'~~ui:e 1;~,:~

1
('·~_es:~~rt~ 

Ho,e o clr ,\n.: t1de · de Ba. ... tlt (.'\,- do d<' \Vilha111 Pmn·ll numa conwcl.11 
~tabol,···P. .J~ 1c•\1dí'I n, :uci:çoc5, ~l'1 1 ronui11tlca c•_ b<.·111 ll!OYimt•111uta 

c!o ele e J nr qut' ('r hrcvcs dlil, 1 "'fF.\rr..o Ll',\n.\'\1 ~ 
H·nllári10" .mn ·1t1111a t1•111por'.lda tr:u u. ~lll:lllures da "U111f10 Tc·.1tr i 
trai PPs.: 0c1 ;;e vct·m :>n')at. rn.Jo lu 1 

1 ·~; ;i./::~.tr~t ~~rn~::;!i\~it. ii~o Jl~{~:u~\,,~J 

1 

J·,,nq1·1 e> l>l.\_1u,, <>l_~(· ·, 1,0 tul.1rla "~ilt·1Kio Ilcnm.1) ou A Ju.tl-
.,11,(.0, .;\O lU 'X 1,:a dr Dt·u::; •. e• a~ltorla1 cio r fü,\';1 

1 

c;;.11nan1. ,l 1111111 u•r;.\ nµn•::;rntada, UIJ 
J 1,;~l'i lll'll'('ado \',Ira o J}l'ÓKJIIIU e.:,, )IJ'll)i:Ul\O dia 13 
J mmr,o. 1lO ''Hf'X'', u Lu1('~llllrnlo. Cl~ 

1 

Orunw 1Tlig10:o. '11• Hill rnrc•do " -

~)~~n~~·~1;~JU~11}1indi.~;~0 1:::::1 ilmt· c,ilon vo ~~ll~J:~1~u~~ttf;i-,:;.~~~e:;~ocl;/t:~~~~t7. ~u 
rr,,t.,_tr ele u111a n11la ffo run" , rr cb'r ao:; habituec:-. cl·1 "'lC'lt10 G1, 

<Hnk11t•· interprltôda p..ir aiti~.: 1s 1 '111 · 
:"QJDO ~ it'Ol ~t Drr11t l' ÜC\'l'l'lcr r:.<.1- J A lllt:lllai::1·111 do.' (.'l'lla.l'IOS, !°)(' tt:I. 1 
berts ouc; H·:n ak1t1H;:rnc!u e, mcth., r c.irgc, do conhcc:1<lo cc1l\,.gr{lfo u· 
éxilo ~,o•. pr ,.ti1mis c111cmas on<lc Lrm M:ttnw: ct,: ~01 1 n 
,jdo f'"l(ll>icla l'vma1iio µ . .1.rte nn nlutlilla. µt<·H o, 

Prrn·uc-.w cta \Vrt,n·r Fin,f' l'm- ·"~tlintes a'ons:Frn.nd.,l·onibclroC1-
c,ue u <l1:1h<1 CJUit C0J, 1 ,. lic 1,..1{1 

1 

h.Uo Rib'."'lrn. Orl..11tC10 ri\• Va <·OHCÍ'ill 
um e:-.J)t't,;.cu.lL intci e .. rnlc, bem d1g- Gela~ Nune, OcliJ'Ju CarvnlhC' l\ll'g. 
üO clP. ,L'r as~iM1do pelos :.,prec1adores nuel ck ~ou<:a, r~rnllC'ltiCO 1-'nrcu· 
"a8 boa..'- >ehcnLls Rub~n~ Tmõ,:o e H. carvalho 

CART.\Z DO DL\ 
1u·x " \ \'aba •J.1 

('h.impgne". 1·0111 Gladys 
:-,\\a1111:1ut e Fr1·tl i\lac :\lu1·ray, 
dt ··raramuunl'. - Con1p1t'
mentos 

PLAZ.\. - ~a n~peral, "') 
Pu,:ilista e :a F'avorit., '', rom 
:\J,n Baer, i\J)'rna Lo) e Jal'it 
De-mpsC'y. 

- A' noite, 'Flirl", com 
Louis<' Rainer <' William Poneil. 
tl:l ••)tetro Goldv.ym ")Jayer", 
em .. ua ultima <•,ibi<'áo 

t'ELIPL\. - •• J ira la~ a \'1s
ta ··, <"Om S:rbil .Jan.,on <', mais, 
a ·? " M~rif' dt· "1 la!-.h Go;don ·. 
C'Otn Larn nustrr ('rabbe, da 
"t·11i,cr'i.t l ". - (:omplC'tn1•nlo'i 

S,\ Yl .\ ROSA - "0 ('l'i111 • 
da \fina '. filmr de anntura.,_ 
"º"' Re, Bell 

J,HH \IUIH .... - "O Uom t: .• 
.\legria", <0m l.:dmuncJ l,<H\l', 
da "LniHr.,.11 ... - Cou,pll'mc1t
lo 

Hl::l'l 8Ll( \: - ",\ '.'la11·;1 
rlo ~·ampiro··. com Bela. Lug-o .. i, 
da ·· Metro Uoldw1·m :ua.yer" ,. 
o ·· Filho dtt 01'-.erto ", t·om 
Fred I(okkr - <.:omplement ,. 

S PCl)R(): - "4 J)r Sona
lt>!iio", c·om Paul :\-]uni, ,\.1111 
D,·or,11, e Rarton i\lac LatH', tla 
''\\Jl'llll tfr .. t·· 

:\JE JJtOP(H,t:..; "t:ntr<' 
Lad1·1le, dr Gado'·, cm, Tt.1·1 
h.t>Cllf' t' a .3 .1 '!lél'i<' dt" " \ 
:\lontanh;.,. .\lis1nios;1 ". da "t 
nfrrr .. a l ... - CumplemC'nlo..., 

g~,·senle temporada subu~.bana I PROPRIEDADES A' VENDA 
entlt! os times do ·· 19 de Ma1ço com 
os ao "'Espuito Santo' 

Logo c.:edo chegou a emba1xncta cio L;\l 1'1 \~( O' 
-·E Santo·, sendo rf'reb1cla na sécll' 
do "19 de ma1ço · por todo clitbe • Vrndc-sc a pi op11ed.ule (',u.or11 tuh-4, 

DP POS."f' da "pelota•• Néco descr 
pela direita. Rmeapnc!o o reduto bo
tafôgm•t'l..'«" Pnfw sá1 do retangulo 
para defender mas Quidão ~alva a 
balisn. desguarnecida evitando umtt 
passivei quf>ctn Logo ,1nó". Pitóta rn-

A's 14 hor:1s realizou-se· o iogn do., t-ituada no Dlslnto do CurCma com 
20~. quadros. saindo Yitorio~os os lo- casa ck vh e11da, tr('s 1.:as{'brcs. ac;;udr 
cab por l x IJ c<'rcuclo e mais bemtí'ltorias e tocll:l~ 

As 1:-, horas entrarntn cm campo as as suas ll'rrns limitadas 
O .. .'\1 \'.\'IJ.\C\ltt ( O. ·sAC.ROl . sr. 1 dm1; f""Qll:'Hlras principais 

C,\:\lPE,,O DOS Sl'Bl'RBIOS O.'i visitantes desenvolveram um Jo- 1 l :'\l 1-0.\IR \1, - PROPnn:n,\lU., 
go digno ao conjunto Girão. o ar- , C.\SAS E ;\IAQUINIS:\lOS 

Rahzou-se dom;ngo ultimo rm Crt·z queira. esteve t>m wn dia de teh1.:1da-
d11s Armas a partida de !uteból entre des. Gopeba. Li1·a e Edgar deaenvol- Uma propriedndc drnomi11.tdt1 U;1 

ra de Jógo não tem dificuldades de e ...... -.......~ ... Gd7 .......,. 

êrlt ·~Y.~1~~rt_;~f:~1:t;11;~it_ti · , , G A R ç A, , 1 

nrremP-S".O rtue atln~e a trave horlzon- ! 
1 

tal da méta de ZP11lves. indo a bola 1 

ftO alto H"'IIO mftltrn-s~ e c~bf'cê~, I' 
~~~: '~ ,ouro passa por cima das re- 1 NOME QUE, KA 2 ANOS, IDENTIFICA A MARCA DA MELHOR MANTEIGA QUE 

1, 1 SE F ABRJCA NO BRASIL. , 
F.scõa-•e o tempo Faltam poucos: ' PARA EVITAR, POIS, DECEPÇÕES A' SUA MÊSA, EXIJA, DO SEU FOR- I 

ln<tanles ['ª."ª 0 t,,rmlno da pugna. , NECED0R EXCLUSIVAMENTE A 
Procuraindo cor ar scr;o avanço b'.Jta- 1 ' ' 

~~g~~r:eh,~~1~:~1 ;º~~~1,;:~~11:;~,. · M A N T E I G A M I N E I R A " G A R C A " 
<luto de Zéah•f'S. ~erla afinal. A vito- I .... 
;-.1~.,~.~L;::01

~;~
0

·~:ter ~u~:~~~1\~a~; POR SER, REALMENTE, A MAIS PURA E SABOROSA. 

Alguu,; 111t1mtnto· mal!-., e termina 
prhnc-un ffl.se da pugna, marcando 

;~~~:~~/11~~cio°orª:,fA00'\~.X:~";;r. 1~: 1'1!1 U ........ A ............... ,. ...... , A A a7 
a nha d.e fundo do cnrn110 adversáno 
o Dali;. minutos apó!i encerra-se o pr~- , 'l ··Me•1c.tac r,, •· f> o ·• l:.4wir1or• -l qual verum .1ogo opn•cla, ""I. 1•11ouanto Lou-

lio t.em hmer venuclos uem vence- 1c~i,1veria o titulo dC' c·amµ(•ao doo; :;u-11.·o. npllcav.1 Jogo ~rosseiro 
dórE"s. burb1os. O·, Jocnl" vasnram os Vl'-ltant~s por 

o Jt:IZ A vitoria coube a elj'flipc ~la:1da- 1ntci'ncd1o cte B1qunra rom uma linda 
'caruer e aue vc>nceu t) con1u1110 do 111\P U<ia 

Apos o de~canço regulamentar vol- Arbiu ou a partida µrincipal o juiz ·• EQundor ·• orlo :&core·· c!r 2 x O I Momento .clepms. Gato faclllt.a deixa 
A pu11na fol atuada pPJo dc:por1tsta que u bola com 1•fe1to ~e an1n11a o.o 

~~ :._:r ,-, ~ aws ::W:--... ._..__, ew \Vt1lltl'dj1 Alr'lnta~'\ , ~~~. ~m~~;~n~~o:io~!~ti~~n D~~~~fr~~ 

''pl:lfflrcl J X J 

'?.• :\-IF.10-1'F.i\lPO 

1 CARROS E CAMINHOES USADOS .. BOT.\1.-óCiO ESPOftTI. ('Lt·rn. ·• 

1 

~~e; i10~~r. ;~:~~~l~~~d:enninando tudo 
j I Para 11m I lgoroLo trrino em co11n,n- ,6. noite a embaixada que drixou 

1 1 ~~- ~o~~i~;r ''\ex';~~~: ;~;a;,:,~at~~ :r:;, ~~~!s.:.u "!.ªIEs:l~~'k":~i,;mprcs-1 

1 
1 

•• 
F O 111 

1ptima1 
1 tll 11tr11 
condiçõea e a 

11ar111 
preço, modico, 

AGENCIA FORD 
IUA IIACEL PINHEIRO, 31 , ... , ..... 

111 º e 2.0 quadros a comll«ccerem 
1 amanhã u 7 l 2 hcir: s · o l<Mal rio ~A BAt.\ 
1 costull'r O nam("n10 dtrrotou o (.ialicia 
1 A ·•eqwpc' ve11cedOr,1, sn·o • ntrP· S SALVADOR 4 tA UNIAO' 

1 
riii:m1; ~~g:~1~ ~:r~l~:(~o it~~e

11\~~ ! ~g~~~ºi!~~1
t
1
i~din~::!J~ ia:~~~~nr:: 

algumas snrprr-sas I cal Gahcla, pela exprcssJva contagem 
, de 4 X 2 

"19 llt, ~!ARCO" , "f:81'1RITO I NO RIO 
AN''fO ·· O Flamioense ,obrepujado pelo São 

Cri to,·ão - No encontro Ban('U x 
Como e tnva anuncb1r o reallzou-se Madurf'lra. e te saiu vltoriôao 

doml1110 á tarde wn dos melhOres Jo- RIO 4 <A ONIAO> - A tarde es-

1 

1 
1 

1 

tallrn sohn• a Sl'n a Comi: SJtrlo. rom 
brmfo1t.orias .t.Tl's t'a::,as etc taij11~ ~ 
('rrc:ado UmR casu na povoaçno dt· 
IJagóa., com maquhu~moo pRra de1>r:u• 
rocar a lgodão. C(l1Uantc1, cic 111n 111otc>r 
OTTO. uma maquina Agula dP 30 1.cr
rns. uma prensa. uma balança, e mal 
Rcessúrios. e mais uma casa d<' t IJOI06, 
P tclho..s com 4 janrla rlP frente r. 
porta lat('ral sita ô. rua- Nuvn na cl
daclc dí! Pombal 

Negocio wgeait.e. Alrutar com Oe 
tUllo Cavalcantl .. 44 run Afon .. u Cam~ 
1>0s Campina Grande. 

portlva de ontem regh,tYU uma grnuctc 
surprfsa: • derrot.R do Flumlnensc rm 
frente do São CrtstovAo, que sobrepu
jou o campeão cnr1óca pela alta con• 
tagem de 4 x t 

Ainda houve outro E"ncontro runl · 
t6so, Banru Ttnu1 Madureira Este 
vitoriou brilhantemente por O x O 
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f· 

··-
H•ETO I ,º 1,011, de 29 de •,.o de 1931 lnterventoria Federal 

EXPEDIENTE DO INTERVENTCl'l 
DO DIA 21 ; 

TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
!.., •. ............. .........,. .. 

Abrt' a Secretaria da Agricultura, Comer
cio, Viação t Obra., Púllllcoa, o crtdlto upecial de 
200:000$000 •duzentos conJos de ,~,,. destinado 
aos ,eroicos de pavimntacilo da capital e outto~ 
servlcm,. 

Derretas: 
Demonstração .. receita e despêsa havidas na Tesou. 

raria Geral, no dia 2 do corrente mês -- O Inte.-ventor Federal no Estado 
da Paralba contra'ta d . Elisabete Me-

Argemlro de Figuelrêdo, Interventor Federal no &tado da P&l'ai- àeiros. para a regencia da escola 111, ... 
lia. usando das atribuições que lhe •Ao conferida. pela Constituição Fede- turna do Grupo Escolar ··Tomàs Saldo anterior . . 

RECEITA 

rat. e. 
0

Cons1derando que se encontra e&g<>tado o crédito aberto pelo De- ~~:: .. po~~~~o·lhe de titulo .1. 

....,to n. 1165, de 16 de ~ereiro de 1938; o Interventor Federal no Estad" 
_Considerando sn necessaria !' continuação dos serviços de pavi- Ida Paraiba contrata a normalista di

mPntaçao da Capital e outros no inte11or do Estado. pela finaUdade que tem: plomada Dtonê Guimarães, para exer
Co~ideran~ que as obra~ ora em andamento obedecem a um pla- cer O cargo de profeasõra. da escolll 

uo de r~lizações Ji delineA.do. o Qual não oóde. sem senslvel prejutzo. Ro- notunla can:1080 V1eh·a. do Grupo Es
frer soluçao de cpnttnuldade. 

0 
E e R E T ,.. , colar "Epitacio Pessóa". desta Capi-

J . Minervino & Cia . Complem . 
cal.lÇAo de luz .. .. .. .. .. .. . 

Antonio Marcelino - Caução de luz 
A Química Bater Ltda . - Taxa re

gistro . . .. .. .. .. .. .. .. 

Art. l.º - E' aberto á sec1·etaria da Agricultura, Co1nercio, Viação tal. ~:::rado-lhe de titulo a presen
e Obras Pú~cas, o crédito de 200:000$000 <duzentos contos de réis, destl- te po 

=o:ospo~~ u=da~ee l';~':J::~r.::.t'~çfoªPà':\;~~n:=. d:u:::f1';,"8 d: EXPEDIE.'ITE DO INTF.R\'F.NTOR 

Repartição de >,.guas e Esgótos 
Renda do dia 2. 0 

./ ••••••• - . 

Alvaro Régls - Caução de luz . 
Recebedoria de Rendas da Capital . -

Renda do dia 1.0 ••••••.•••. 

C . A . Barchmann - Caução de luz 
Cleanto Vieira - Caução de luz . . . 
Dr. Luclane Ribeiro de Morais -

ell)Praencia e outTOR serviço,;: . DO DIA 22: 
Art. 2.º -- Revogam-se R.!o disposições em contr11r1o. 

Palácio da Redenção, em João Pes&õa, 29 de Março de 1938. 50.º da 
rroclamacão da República . 

* 
"3 . .... - ... 

~'\. - .. Er 
li> 

Argem.iro de Figueirtdo 
Lauro Bezerra Mon.tenegro 
Franctsco de Paula Porro 

DECRETO No" 1 ,O 12, de • de abril de 1938 
Crtio o c-orgo de ln.spdor Auxiliar do E11-

.,ino e dá outras providencias 

Argemiro clf' F1gueirédo, Interventor Federal no Estado da. Parai-

Considerando ~ necessidade de intensificar a fiscalização escolar no 
interior do Estado ~ amda que êsse serviço fique . em cada município. sob a 
direção de técnicos que melhor satlsf:lt;&m aos interesses do ensino. 

DECRETA 
Art. 1.0 ·- Fica creado o cargo de Inspetor Auxiliar do Ensino qut' 

t.era OC"upado em cada município pelo diretor do Grupo Escolar ou pelo pro
fessor de escola elemrutar que fôr designado pelo Departamento de Edu
ração. 

Art . 2.0 ~ O cargo dEc Inspetor AuxiUar do Ensino será t>xe1·ctdo gra· 
t.uttamente. percebentio entretanto o · funcionário que o ocupar n diária de 
15$000. até cinco por. més.. quando em viagem de inspeção. 

Art. 3.0 
- Cabe ao In:speoor Auxiltal' visitar constantemente as ~

las de seu distrito. incentivando a matricula e a frequencia escolar. exer
rPndo ainda continuR vigtlancia sõbre ~ assiduidade dos professores. 

Art. 4.0 
·- Tcda correspondenc1a da.s escolas será encaminhada ao 

Departamento de Educação por intermédio do Inspetor Auxiliar depois de 
~~d~:~tnte examinada . cabendo-lhe. a responsabilidade das informações 

. Art. 5.0 ~- O Inspetor Auxiliar quando tiver qualquer dúvida sõbre 
a vernc1dade das informaQÕes chegadas ao seu conhecimento, transportar-

:;.tm!~t!~J! ~~~~~~ª e t:':11S!\!~r~z::ov~~~c1!:rc::e~ ~!:1
~~~:~~riares-

~rt:. 6.0 
- Durante a l.ª semana de cada mês\. os Inspetores AllXili

ares env1arao ao .Inspetor Regional da zona a que pertencerem um relatório 
St1bre as ocorrenc1as verificadas no seu distrito, no m& antertor 

~ Art . 7.º - Os inspetores técnicos regionais e os auxiliares não pode-
rao ausentar-se das circunscrições a seu cargo. sem prévio consentimento 
do diretor do Departamento de Educação. 

. Art. 8.0 
.-- Além das atribuições Já. conferidas em lei a05 inspetores 

téenlcc::. regionais . cabe-lhes ainda a fiscahzação das inspetorias auxiltares. 
Att ... ~.O - O diretor do Departamento de Educação poderá subdivi-

::!i:': d~u;~~~~~ãod~:~:p:t~~~~s~~x~i~~:r~~ ::1::tritos escolares. para 
Art. 10.0 

- Ao inspetor administrativo cabe a fi6calização da fre
quencia dos professores aos quais fon1ecerão o respectivo atestado mensal 
depois de visar o boletim do movimento escolar, referente ao mês findo. · 

Art. 11 .0 
- Revogam-se as disposições em contré.rio, 

J'roclam=~~~a ~=r~~âo, em João Pessôa . 4 de Abril de 1938, 50." da 

Arge,niro de Figueirédo 
!' _ • __ Joae Marques da Silva Mariz 
.,,.. Francisl'o de Paula Pórto 

\ DECRETO I," 1,013, de• de a•ril de 1938 

'Jfl Faz doação de um ten'eno em Campina 
Grande Pfl1'G comtn,ção do estadium do 13 FOOT 
BALL CLUBE. 

Docretos : ~aldo adeantamento . . . . . 
o Interventor Federal no Est.adc Repartição Serviços Elétricos Para :-

da PRr:uba contrata d . Maria do Cnx- ba - Renda do dia 1. º . . . . . . 
mo Fialho. para. a regenciP, da escola T · Figueirêdo - Caução de luz , · · 
noturna ·· Sargento Mór "Mélo Mu- Diversos Funcionários - Desconto a~, 
niz" do Grupo Escolar Epltaclo Pes- , Abono 32 · .. .. .. · - .. " . 
~õa, servmdo-lhe dP titulo a presentfo Banco do Estado _ 1 Retirada, 

po~tar}~terventor Federal no Estatt, Conta-Movimento 
da Parafba contrata d . Crettsa üc 
Oliveira ,lvlélo, parr, reger a cadtir~ 

DESPMA noturnr. feminina do Grupo Escola• 
•· Padre Ibiapina ". da cidade dp Ita 
baiana 

O Interventor Federal no Estado 1349 - Nadir Coutinho - Comple-
da Para1ba contrata d . Eucliptders mentos conf . cont . . . . . . . . . . 
Sousa Oliveira, para reger a escola 1473 - Posto Fornecimento Combus · 
noturna masculina ·• União dos Ar . ttvel Estado - Folha de pagamen• 
tistas e Operarias",. da cidade de IW- to · · · · · · · · · · · · · · · · 
baiana 1474 - João de sousa Falcão - Ade-

O Interventor Federal no Estarlo antamento . . . . . . . . . . . . . . 
da Paraiba contrata a normallsla di- 1477 - Procuradoria da Far.enda tDr. 
plomada Maria Inês de Albuquerque S . Cordeiro> - Desapropriação .. 
Silve . para exercer o cargo de pro- 1430 - Eugenio Mariano da Silva · 
fessôra da escola noturna do sexo fe- Serviços prestados ao Estadl) . . . 
minino de Alagõa Grande, servindo- lt16 - Diretoria de Produção - Fo-
lhe de titulo a presente portaria. lh.1 de pagamento . . . . . . . . . . . 

o Interventor Federal no Estad'l 1128 - Caixa Escolar de Cabedêlo --
Paraiba contrata o 4 . 0 anista da Ec;,.. Subvenção . · . . . . . . . . . . . 
cola Normal Simeão Freire de Araú- 1472 - Ota,·io Cabral de Mélo - Em-
jo, para reger a cadeira noturna preitada · · · . , . . . . . . . 
·· JOB.Q.ulm snva" que funciona no h ... J - Diversos Funcionários - Abo
Grupo Escolar ·· Antonio Pessõa ·· no n · 0 

... _ . • • • • . • • . . . . • . . 

~ervindo-lne de titulo a presente por- 1481 - Montepio do Estado - Desc . 
taria . abono 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O Interventor Federal no Estado 1485 - Depart. Estatlstica e Publt-
da Paralba nomeia d . Felismina da cidade • Radlo-Dlf., - Folha de 
Castro. não diplomada, para exer- pagamento . . . . . . . . . . . . . . . 
cer o cargo de profe~ra da cadeira 1"p""ar;i~?~~ ::r~=m~::c~~ 

~~d:,;e::,~1c'r::d:•s~~~·d:ªc::: 1•-· - Dlogenes de Holanda - Em-
ri preltada .. .. .. . . .. .. .. 

O Intenentor Federal no Estado 14o2 - Sew,at SUva - Conta .. 
<ia Paraíba contr~ta a prolessóra Hei'- 1491 - Repartição Serviços Ell!tric"s 
riquêta tt• Costs Aragão, para reger Paraiba - ~-olha de pagamento .. 
:nterinementP. a cadeira ma...ic:cultnJ. 1483 - Diretoria Viação e Obras Pú-

f~1~~it~! Jnaº~~~~:. ~~ ~~:e :1~ 1J~1c~ oU::~~: ~~1~:!m~n~Prei · 
João do Cariri, servindo-lhe de tttu- 1 t.ada · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · 
Jo a pI"esnte portaria . 1418 - · Diogenes Holanda - Empre1-

0 Interventor Federal no Estado tada · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
eia PaP3fba contrata Celita Peretaa 1490 - Samuel Brito - Empreita-
Gondim, para exer,er o cargo de prc,- da · · · · · · · · · · · · · · . . . 
fec;sôr!I. dp cojeira noturna <!a vlla tie 1484 - D,retorfa Viação e O Públl-
Alagôa Nova, servindo-lhe de titulo cas - Folha . . : . . . . . . . 
~ presente portaria . lf>OO - Diretoria Viação e O Públi-

o Interventor Federal no Estado cas - Folha . . . . . . . . . . . . . . 
da Paralba contrata d . Nadlr Falcão 1496 - José Bonilaclo Albuquerque 
Brlndeiro, para reger a cadeira no- - Folha .. ·: .. .. .. . . .. .. .. 
turna do sexo maacullno de Alag6a 1499 - Diretoria Viação e O . Públl-

~~!~::,te:rta":i':.".1ndo-lhe de titulo a 1,~:" _-Dl~::i.; · viaçã~ ~·o .. Pl)bÚ: 
cas - Folha .... .. .. .... .. 

EXPEDIENTE DO INTERVEN'I'OP 1488 - Edgard Martins - Pagamer·-
DO DIA 28 : to . .. .... .. .. .. ...... . 

1497 - · Edgnrd Martins - Pagam•n-
Decreto : to .. .. .. .. .. .. . .. ...... 

Argemiro de Ftauetrédo, Interventor Federal no Estado da Paraí-
1,a, usando da. atrlbUltiles que llle confere a Constituição da República. O Interventor Pederal no Estadc 

eia Paiaiba remove a profess6ra de 
Considerando que ~ dever do Estado Incrementar a · cultura lisica · 1 • entrancla, Qulterla de Ollnda 
d'onslderandó que o 13 FOOT BALI, CLUBE da cidade de Campt- Cam~lo, da cadeira noturna "Sargen 

na Grande >e pr~ a construir um estadlum para melhor desenvolver 06 to Mór Mélo Mwúz ". para a cadeira 
exerdctoo llslcos. daqutle centro; 'Venanc10 Neiva", do Grupo Escolar 

1493 - Repartição Aguas • Esgótos 
- Folha . . 

Banro do Estado - e Movime1;1to 

Saldo que passa •• 

40~ 
JO~l)OO 

805500 

3:9455300 
30$000 

21 :ooesooo 
30i000 
30SOOO 

,i04Ç500 

1 :7905100 
30~ 

18:0541100 

... 
, 00,000 

l :470i000 
1 

150MIOO 

,00$000 

105~ 

1:S04~ 

200~ 

IIOSOOO 

87·086i500 

18 :035 f>OO 

7 :015SOOO 

17 ; 7741i6QO 

1 ;000 000 
,;oosooc; 

10·3]8~100 

9:671~ 

4001000 

1·787,;o()O 

3:118'100 

,0·469i400 

1505000 

l11SOOO 

482$700 

.3~ 

~ 

21 :7315600 

319:503~ 

87:065,9M 

•,2 ·133~0., 

.. ·, 

1 \ 

'"' f 

195:708$11){) 

200:000IOOO 

ó<i:425$200 

452: 133S300 
•~avór~".fod=~ ;.in.:\ c::.::.~m aasociações congéneres, têm mereci- ~J:~e!~ê1~;..=1:: '!:~tau:;r 

, ' · ao Departamento de Educação, par .1 Tesouraria Geral do 
cie Jq3f . 

Te~nro do E,r;tado da Paraiba. em 2 de abl·1l 

D E C R E T A : sêr devidamente opostUado . 

e Art. 1.
0 

- Fica doada ao 13 FOOT BALL CLUBE da cidade de I l!!X.l'F.DIENTE no INTERVENTOR Ernnto Silveira. 
Tesoureiro Geral. 

Gilberto Sei:us Maia. 
adlplna Grande, uma •rea de terreno de :ló.000 melras quacll'IIIIOf 81tuada • . • 
~ "'S;'~ :i ;.~cÍt::;. mesma cidade. para que a referldL IUl8oclaçlo cons- DO D,A 30. 

• 4rt Z. 0 
- A h.,a Púlallca Militai estacionada em campina Grande. Decretos · 

~ "fl'Vlr-ae d- campo para 08 seus exerclclos mllltaN!& e deaportl- O I•terventor Federal no Estado 
Art. 3.0 - caao a IIIICledade acima aludida venha d- da Paralba eletiva o bel . crtattno de 

C . a sua flnalldade voltari • propriedade do Este<t! o te..=;ae 0 : :.:..:"'J': =te"=Ú~ ~~ 
>..rt .- __,,,_se as di&J)Ollç(,es e1n cont.rárlo. =~~êa':,.~teao~":ieda~: 

Palá.cio da Redençio. em João Peas6a 4 de >..brll de 1938 50~ e!& do com o art. 4 º do Decrflo sob n.• 
Plilelamaelo da Repdbllca • • 1'411, de 31 de Janeiro do corrente anc,, 
1' -;:e; --- --- Argemi'n, ,u n;,..a,. devendo sollcltar 11e11 titulo da Seere-

JGN •- da 8lltJo aanz IRrla do Intettor e Seprança PQblk:a. 
,.,.,,.,ctno de PIIUI• POrto O Intervent.or Pederal no Dtado .................. :. ~:::., ~O ao ~:e=. 

2. • Tllbelllo do = Judicial e 
Notu, -.-tvlo do ctvel crime, or-

""" 't IIÍIC:,::r_,~to de •d-- ~~tlt..:.uae ~,.::::-id:•-r::,ir: 
Coman:a de Ouarablnl, tendo em 'fia. 
ta o laudo mHmo • que ae eubmet4!u 
""101.. ooneeder-11» (30) dlu de li-= :ia;~~ .. =-: : ""6de. - fdana dá lá 

0 lnt.lnenfm' Padanl DO Bltedo 
da PaNllla eletiva • • Joá OIIJII.. 
po 1181a 1'11111>, DO - de J11be1n1 
,...,......l'llllllootle.Jlllllelalelloru. 
l!illel'I...., ... ll'lale, .. 1 -- ·-· ::.== . .,,.,,,,,,. . ..:. .. 

Escrlturirlo. 

titulo da Secretaria do Interior é Se- , módico elliblllo, resolve conceder-ln• 
gurançe Pública. a ....,._... de licença, de acOrdo com ~ 

O Inte"ent.or Pederal no Eatado dec. 156, 1- H, da Constituição c'a 
da Parafba exonera, a pedido, Anto- Repllbllca . 
ulo Ribeiro de Moura Belém, do car-
go de Partidor do Julzo do Termo d" EXPEI>IE.~ DO INTERVENTOR 

Sag' intenentor Pederal no 
I 

Estado DO DIA 
4

; 
ela Paraíba concede -nta ltlOl dias Petições: 
de licença, • profesaOra de 2. • en
tl'llncla Antonla de Luna Pretre, com 
ezen,felo no Grupo Eaoolar "AfoJllo 
Culpas" de Poclnboo do munlclJ)lO 
de campina Grande, para tratunen
to de alíde. 

O Interftntor Pederal no Bit.ado 
da Paralba exonera a pedido a -
feuõra de c1- 'IUllca. llarla de 
Lourdes Oanielro ela Ciuma, emn e• 
zen,fclo na cadeira rudimentar ur
bana -. de Bom Jedl do munl
clplo de O&Juelnl. 

O rntmwnkr Pedetal no BIiado 
da Parallla comNe -ta e clll· 

::.":a:.8=.·ra:-
cava1cant1. - amdclo • ....., 
IUd1mentar ....... - de ftllm· 

~ 
... do llwdolplr, .. 81a .... para 

mmli1ldea611e = .......... ......, - .. :.:-==- ---



IIO PllblleG Jucltdal e Notas. ~ 
dD crtme. Clvel, Or!ãos e seus ané
xoe:, Juri, Comérelo e Execuções Çri
mtnaJs. do Termo da Comarca de Ita.
bai&na. durante n Impedimento 
.senentuarto ~fetivo que se a9a 11-
cenclado, tervtndo-lhe de titulo a pre-
11tnte portaria . 

o Interventor Federal llf Estad \ 
da Paralba atendendo ao Qlf' tt4Ut~
reu José aezerra Cavalcante, 2. 0 Tr.
beliáo do Público Judicial e Notas, 
Escrivão do Crime. Civel, Otfãos e 

~: ~1:tê~~~~i!~rJo c;;:i1~a,&:a~= 
ca de Itabaiana. tendo em ,·ista o 
Jaudo de inspeção de saúde a que se 
submeteu. resolve conceder-lhe cinco 
i5• mêses de licença para tratamen
ro de saúde, na fórma da lei 

o Intervento1 Federal no Estad .... 
da Paraíba n~mela Maria EmJ,dio Ra
ma&, para exercer o cargo cte Conta
dor e Partidor do Juizo do Termo de 
Solednde, servindo-lhe de titlll\O a pr _ -
sente portaria. 

O Interventor Federal no F.stac,c 
da Paraíba ,~xonera, a pedido, Ciri
diáo Santa Cruz do cargo de oficial 
rio Registro Civi1 de Nasc1mento3, 
C3samentos e ... os no Termo da 
comarca de Alagôa do Monteiro 

o Interventor Federal nc:. E3taci, 
da Paraíba nomeia José da Silva So
bral para exercer o cargo de Oficial 
do Registro Civil de Nascimeatos. C:i
samentos e ..... 01tos do Termo da Cl)
marca de Alagôa do Monteiro, deven
do solicitar seu título a Secretaria do 
Interior e Segurança PU.blica. 

O Interventor Federal no Estadu 
da Paraíba nomeia o professor Alut
~io da Silva Xavier. para exercer em 
<'Omissão o cargo de Superintendente 
de Educação Fisic.:,, creado por De
créto n." 961 de 11 de fe\·ereirQ. deste 
ano. com os vencimentos mensais til 
1:000SOOO. servindo-lhe de titulo ., 
prr.sente portaria 11 

o Interventor Federal nc EstadC' 
da Paraíba nomeia o professor Ga21 
Galvão de Sá, para exercer ~m co
missão o cargo de Superintendente d~ 
F.ducação Artistica, cerado por Dc
créto 961 cte 11 de fe-vereiro déste nno 
com os \'cncimentos mensais de 
l:OOOS000, servindo-lhe de título ~• 
presente portaria . 

o Interventor Federal no EstaoJ 
da Paraiba contrata d. Virgtnia Xa
vier para exercer o cargo de profes
~õra auxllinr da Superintendencin ele 
Educação Artística creada pelo de
créto n. u 961 de 11 de fevereiro dês
te ano, com os vencimentos mensai,;; 
de 300$000. servindo-lhe de i.itulo .1 
presente portaria. 

O Interventor Federal no, Estr.do 
rla Parniba resolve nomear d. Luz1.1 
Simões para exercer o cargo de pro
fessôra auxiliar da •Superintendench 
de Educa('âo Artistica creada por dc
créto n. 0 961 de 11 de fevereiro dês te 
r.no, com os vencimentos mensais de 
300SOOO, servindo-lhe de titulo a pre
sente portaria. 

O Interventor Federal no Estart,, 
da Paraíba contrata d. Mar.ia Nati- • 
vidade Guedes para exercer o· car~.,:, 
de p~ofessóra auxillar da Su~rinten
dencia de Educação Artistice creac!a • 
pelo decréto n. 0 961 de 11 de ~evereiro 
dêste ano, com os vencimentos men
sais de 300SOOO, servindo-lhe 4.e titu
lo n presente portaria. 

O Interventor Federal na Esta.:io 
oa Paraíba contrata d. Elza Cunha 
para execer o cargo de pmfessõn> 
aUXiliar da Superintendencia de E
ducação Arttstlca creada peio 'dec1é
to n. 0 961 de 11 · dt: fevereiro dêste 
e.no. com os vencimentos mensais r.e 
300~. s,rvtndo.Jhe de titulo a pre
sente portaria. 

O Interventor Federal no Estad-, 
da Paraíba contrata d. Alzlta Viann 
para exercer o cargo de professóra 
auxillar da Superln\endenclà de E
ducação Flslca creada pelo decréto 
n.º 961 de 11 de fevereiro dêste ano. 

~~:. vs!~:1J'~ .. \'::e ~:n~~t~J; · Pr~~ 
sente portaria . 

O Interventor Pederal no Estado 
da Paraiba contrata d. Marluce de 
Albuquerque Mélo. para exercer o 
cargo de profess6ra auxiliar da Su
Pfrintendencla de Educação Pislca, 
•reada pelo decréto n. 0 961 de li ae 
fevereiro dêste ano, com os vencimen
tos mensais de 300$000, servindo-lho 
de titulo a presente portaria , 
·o Interventor Federal np Estarlo 

da Paralba contrata d. Jacl de To
Udo Clrne, para exercer o QIU'IJO de 
PIOfeSl6ra auxlllar da Superjptenden
cla de Educaçio Flalca, c,.. i>OI' cà
Créto n. 0 961 de li de fevereiro dêste 
ano, com oa venclmentoe mensais de 
200tooo, sel'Ylndo-lhe de titulo a pn, -
lente portaI1a. 

,.C:.Interventor Federa• no Botado ~-, 

da g::c:ae1aI:..:.~~ ~== 
- lnlerlnamente O c&l'IO de rirofeaa6-
ra de 1 • ontrancla com exeiêlclo no 
lnlpo escolar "Joaquim Ti'hlra" da 
'ftla de Anlenol' Marino, 'ianlndo
lbe de titulo ,a pnMnte ~ 
..._ O Interventor Podeual · ..,"'*"taôo 
- ........ nomei. d Marlil, de Lo
llldle de Banao Barbola P*.!11 exer
• lnlerlnumalo o carad''\:le 5, • =~:sa:lrlo do ~., de "K-...aado-llia de Utule1 pre-,..0 JlllrlUla 

latanaklrl'edmll!IO" . ..
...... _....d AuaMlilllr,'.R&
~ pna q_.,,º!ÍlilWlo..., do & º ~ 

• ~..!~-

• ~...r
~ -~ .,.. , __ 

!HTNU~--~rerfi;IIMlitll<Dtllll , 

"Maior Économ1á, 
Velocidade e Segurança" 

a.ffirma o EXPRESSO DE LUXO S. PAULO-SANTOS, LTDA. 

TODOS os dias-quentes ou frioa
com chuva ou com s61- em ea

h-adas de toda especie-subidas ingre
mes - curvas fechadas -- que castigo 
para um carro! Os seis Chevrolets do 
Expresso de Luxo São Paulo-Santos, 
Ltda. fazem diariamente o percurso de 
ida e volta, entre S. Paulo e Santos 1 

E nisto justamente está a razão por 
que o Expresso de Luxo escolheu Che• 
vrolets para fazer as viagens. Porque 
são velozes, confortav ais, seguros, de 
redu1ido custeio, e ext1'emamente eco
nomices no gasto de gasolina e oieo. 

Tom~ tambem V. S. a direcção do 
novo e formidavel Chevrolct. Sinta o 

É um producto da General Motors 

• AGENTE~ CIIHHOI.KI' E\I JOÃO PESS04, 

J, BARROS & BI.HO - Rua Maciel Pinheiro, l 72 
OLTROS A(;J:,1•:"' E"I 'l'(IUi\~ A!6 QD.\DIF.~ DO MKo\SIL 

prazer de viajar num carro com Acção 
de Joelho e admire toda a p!eiade de 
caracteristicos que fazem do Chevroltt 
para 1938, "o unice carro completo ,m 
sua classe de preço"! 

ALGUNS DOS VALORES 
EXTRA DO CHEVROLIT: 

1. Acção de Joelho. 

2, Freios Hydraullcos 
Aperfeiçoados. 

3, Ventilação Flsher 
Controlavel. 

4. Motor de 6 cylindro1, 
possante e economlco. 

5, Estafamentos luxuosos. 

Secretaria da Fazenda 1ºª cidade de Patos, Fea,;-~ 1 
10 Camara, para inspecionar as esco-

EXPEDIENTE DO SECRETARIO las compreendida,; na 7 • zona. COM 

P•Ucão EXPEDIENTE 00 DIRETOR DO 
COLOSSAL LIOUIDAÇAO! 

DIA 4 

DO DIA 2 sede em Sous.a 1 

X 11 1679 de Eugemo Cavalcantl - .,.., ,. _,.._..._....._ 
Concêdo as férias requeridas P:>rtarrn.s __ A 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO º Diretor do Departomento de 1 · - -- .... ..... . 

DO DIA 4: Educação nomeia o sr. Rufino Sa- 1
_..,.......,...., 

turnino, para exercer o cargo de Ins- 41 s A p A J A R J A DAS NEVES" Petições: j petor Administrativo do Emlno de 
Sant'Ana dos Garrotes, do munlcipio 

!'ti."' 2584 li~ Fl'ancisco Candido de Ide Ptancó, servindo-lhr.o de titulo a 
Mélo Falcão. - No caso, a coléta não presnte portaria . 
pôde sér inferior a um ano: e, como O Diretor do Departamentn de 
e, requerente não fez em tempo a dc-1 Educação nomeia o sr. Pedro Lima, 
claraçio de que trata o art. 4:1 aa par exercer o cargo de Inspetor Ad · 
lei n ° 677. de 21 de novembro de ministrativo do Ensino de Soc0rro, dv 
1928, tendo. assim, passado em Julga- municlplo de Piancó, servindo-lhe c1c 

:m;:1~i: ~~~o e::~::,~nr f:~ ti~loD~r:~~se"J~ po~~~ti.mcnto 1r J 

ra de duvida que está obrigado ao pa- Educação nomeia o sr. Vlrglllo Sllv•. 
gamento, na integra, do imposto cor- para exercer o cargo de Inspetor Ad-
1espondente ao exercicto. - Indeferi- mim-stratlvo do En1ino de Cantinho, 
do, por êstes fundamentos. o pedido do munlctplo de Plancó, servindo-lhe 
de dispensa da prestação relativa ao de titulo a presente portaria. 
2. 0 semestre de 1931. O Diretor do Departamento d• 

N. • 3156 de Severino Bento. - !> Educação nomeia o sr. Antonio Au
requerente e.tá sujeito ao pagamen- vêdo. para exercer o cargo de Inape
to Integral do Imposto, de o.oordo com tor Admlnlstratlvo do Emlno de Bóa 
o dlapagto no art. li do dec. n. 0 Vista do munlclplo .. e Plancó, servln-
461, de 30 - 12 - 1933. - lndeft- lhe de tltull> a preaente portada. 
ro, pois, o seu pedido, nos termos d~s O Diretor do Departamento de 

inr;~ de Otont & Cla. - Ten- ::..ca:!:.re~º!e!r:o ·~ ~~: 
do em lvata oo documentos aaora ex!- mnt.strativt do Ensino de Roça de Cl
buloo pelm l'equerentea o parecer da ma, do munlclplo de Planc6, eemndo-

Está liquidando com graades reduções ·de pre
ços, todo o seu formidavel sortimento de 

CALÇADOS, CNAPlUS, BOLSAS MODERNAS PARA 
SENHORAS, PERFUMARIAS, GALOCHAS, ETC, 

SOMENTE ATE' O DIA 15 DE ABRIL PROXIMO 

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

"SAPATARIA DAS NEVES" 

1 

Pl'ocuradorla da Puenda e o dlaPo&!O lhe de tltnlo a presente portaria. A V. B. ROHAN, 160 
:..=~-:.,~-~~ ~ :S:: ~:O~ome: o ':~O:,~: (\!,,==============""======...,o=,1==*!""'=~ 
cho proferido na pet.1çlo protocolada Pran,;a, para exercer o corso de Ina
l!Clb n a 867 e, ...im, defiro o pe- pelor Admlni.t,atlvo do Bnalno :le 
dldo A Recedorla de Rendu pa- Carnaúba, do munldplo de Planc6, 
ra 08 de91dae fina ::l.,mdo-lhe de titulo a preaente por-

Secretaria 4o Interior e Ed~~~:.O d: 
Imtraçio Pública =:.'°c1a ':u:= ~~ 

DSPABTAll&NTO DB DllVAÇ O o d-6t.o D O 89li de 21 de ~ 

.&XP&ibhi& DO Slll0RBTAR10 :.,:'noo~ ~~~= 
MA • menta baaar-• a tini da - dl• 

ta subY_.. cllatrl.._... eem °'u&-
::-.~ • JIIIII-

- 1111 .... .. 



,. .. A. UNIAO - Tlrf!l·f•IH, a de •llrll ü 1888 

~.,A~~=-= de'r= M~req~el~rtl::... ~Uh~ ~:i...~~C:.i:e~~a. o dito n.
0 

ii.

1 

..................... (.,..++:.+ff+ 
~.~~1au1:. =~~i::. Produçl e que«:.! ~::uerendo lloençe .~ ~a !:i:i:: C-;:pi'f:t a ":'i:::;· CISA FU IERIRII ; 
mrn:~'.";ii:;~~ ~· º~~ic~::.. ~ ,r. ~.·i:- :, cor:::..=.:=.: :::::0 d~-~n~'."':o::~~::·~. º s~- "S10 VICENTE DE PAULO" . 

solvo contratar o sr Agenar j4 vala. - Em face daa lrifonoaç(>es. de· va, ~rtencente á 2.• ST. 
cruz Coêlbo pai-a o lugar dt tecnl•'J ferido IV - l\'lallaa l'aau· - Fõ•·am PR· i 
agr1cola ào Munlciplo de Plcui, da ~- conego JOH da Silva Coutinho. re- pas pc,loi; an. Ervln ·aermann. Joaw A MAIS ANTIGA DA CAPITAL 
córdn com o dec. n.º 983. de 7 de querendo Uc:' para abrir le~ir.-, Honorlo Alves. João Ermlnlo de Lima Praça Pedro Americo n.0 75 - Telephone n.0 201 
dezembro de 1987. na fachada predioe ns. 112 e 278. e Clldlneu da. b1lva. aa multas de , ' ' i 

o secretario da AgrlculLW'k, Co- 1espectlvame , ás ruao Duque d• 18'000, 15IOOO, 10$000 e 151000. re•· E ORATIS Q_ SERVIÇO DE CARRO FUNEBRE, CASTIÇAES E 
mérclo. Viação e Obras Publ1ca.s rt- Caxias e Rfll!lbllca. - Deferido. pectlva.mente, par infr~o do ReJu- CAIIARA .-0ENTE J'ARA TODO E QUALQUER ENTERRO. 
~olve Lransterir o sr. Severino Bezer- Carlos de Mendonça Furtado. rr- lamento do TrifegCI Publico. • 
rn, tecnlco agrlcola do municipio ac 

I 

querenoo 1lcpn91: pn.ra lazer conc~rtm, V - Ordem; - O flscnl de 1. ª Perreila orcanl&âçio no ire. l 1 

:~~~: para idenUca..s funções no de ~ªu~~o~Oº .:_sue~. av. Cruz das Ar- ~1::~ e1~~1848Pr:~~s~: s;:,~ioam;~ i ~e;: !:::::~1
:: ~:1:~1: 1 h:0!: J• 

lJ Sl·crctario ctn Agricultura. Co- Manuel Odon Coutinho, n:t(Ueren- nhõ l\ servlco desta Repal'ticfi.o, 11t. pll'tamenle novo. ATAU'D~S ... 
IHf'l'ciO, Viação e Obras PúblicM rc· do Ucençn pa1a renovar a cobert.a da~ mun1cipios de Itabaiana e Umbuzet- desde °" mais modr~tos aos (• 
solve nome11r ,em coml.ssão. o sr. Joio casas ns. 159 e 221, á av. Centen•rio. 10, com o fim de fiscalizar os moto- mais luxuoi;a!oi, ('dberl0s a da- •) 

~!""~o~~b~:f:~ ':':ª o:~:rC:m:n[:11~ 1-A~f~~~~ e Mélo. requerendo ce-r- ~~t~:r1~P d~r~~=~~:çã,~~ 3 res}>C'ct1~ ma5co " a veludo, env•rniza. •!• 
AiSbtenda a'> Cooperativismo. creadn tidão. Certifique-se o que constar. VI Petir.áo Despachada· - 1;e dos r esculpturados, forrado~ ~ 
pelo dec. n.º !ttU.S, de 18 de março dP Mnrh" Fim1ina Jll S1 1vo, rec:;i,ucre11d 1

'. EdsOn-BezcrTa de Andrade,. mot.oct- t~ ~=:~e!:o~º A;:bam:~s r~~~~ r 
rnJO l lnic

0
encça~º pnar.: 

1
f
0
_a
9
ze. rá rdulavedr

0
sosSersetãorv.ic~ cltsta profissional, requerendo uma U. ••• 

_. cenca de pratJcagcm por 30 dias, pa- bt'r directamente- da Amrrica •~• 
u .:-il' Sccrl'Larto ela Agricultura. Deferido. ra. o .sr. Rivaldo Coutinho, no. n:ioto- i do Norte - Urna"' mor1uaria-'i %. 

c-<p~rtiu u.s begumh:s ollc1os: u~ndo licença para fazer diversos ser- ...le cio ap,·em iz.a;~". · ·, orno ;cquer clars para EMBALSAMA- •~• 
l'ome1c10. • 1.tçiw e Obras .Publlc~. 

1 

8a!ustino Eutraslo d:1 Silva, reque- cicléta placa 10 Pb de p··opneda- de ALTO-LUXO r typos rspc. •• 

~-º ~5,& - Ao sr Diretor dr Fo- ~~r~s c~':is~~. nci;m~\e!u::.· Benja- \iJI -- Enlr~111 dC' G.ilas: - F~z-~t· -:." MENTOS. % 
mi!nlo do Produção. remetendo o m- Ormc~ina de Sou~a Nascimento. rc- ~~~·t~: ~c!~:U:s·.r ~-nefaJa:u:ru d~s~== i Dispõe df' uma t.:AMARJ\ ::: 
1,ucrito aclminii;trattvo instaurado t,uer~ncto :tcença para renovar a C\l· donário Fiscal 1~ Corceicão. rom. se- A.ROENTE t·om caprlla rm % 
tontra o sr. Murilo Velõso Lopes. pa- berta da casa n. 0 87, á rua do Sol. àe em MJsericordJ~ alparca prate:ida - prça df' •,• 
n\ o respecti\'O parecer. 1 ·- Como pede. 1 As.'· 'f'enrontt- Juao. . de Suu.u e • alto valor e onfra no Norte .:_. 

N_. u G40 - I~em, idem, remetenc!'J J M9.nuP.l Bunardi,10, reqt~f'rem:o li- silva, mspetor geral •,. do pais, - para sC"r armada .i.' 
cópia ele um ot1c10 da Associação Co- , cença par renovar a coberta da ca-;:i Confrre com o ongm.al: 1-'. Ferrei- • cratuitamrntC' nos f'nlerros de •.• 
111en:ial. cm que se encontra trancn- j n. 0 150. â rua S. Vicente. - Como ra de Olivroira. Fub-insprtor ~t_• primcil'a d.-;e. Carros 'º""- •~• 
ta uma cartn do ~.r. Valdema_r Leite.

1 

requer 

1 

•+• bres 08 mais moderno e dr % 
prestando e.sclarec1mentos sobre o Jo.sé · Leanà10 Vieil·a, requerendo li- +), inleira <'Ottfiam:a. para todas •+• 
~~.'~cs de algodão para o Estado do 

1 
~:r:o" ~l~r::id:v Desembargador 1 :_• :~rr:1•-::;.;.0 :t::;d•;;:;,.~ ::%: tornccimcnto de uma _partida de se- tença º_ ara. construJr urna casa ct,: . SE C Ç A O L IV R E ~. . 

~. 0 615 - Idem , idem. encaml- 1 Severino Augusto dos Santos. re- ~:,• ro dp ALTO LUXO. l,ind:tli 
iihamlo uma carta do aluno da Es· que1 enoo ncença pdra renovar n ,:o- ... COROAS rm metal f' .. bis. ~:-
cola A&dcola d& Baia, Guercnon Le,- bertu da casa de ~ua propriedade. a ALlJl,AM ... SE ae casas dt t., cuitº ~ todo"' os demah, ar. •+• 
L>o,itch. e recomendando provide1!-

1

rua do ,Sol. n. 0 292. vamo pede. • á •• tigos attin~nh~s ao ramu. .+. 
i<ns a respeito . Francisco de Sales Bispo requer•n- numerOS 791 e 799 Sitas 1• Des•mpenba-se oom PffSltta de ,nt<rros de qnalqu,r da••e dentro •t 

S.º 6-17 1d I~em, 1dem.t'drcc~m:· tio liC'ença Pllr3 renovar l cobJ~· d·J. J.V~nida Epitacio Pessôa e ..... e fóra da capital, a pre(os e C('p("ionaf'S. ' ••• 
Y,~;~~.~fJ·6v a:n!~~.~;~~~~ne~c~rr:gaa~ ~86~;;1ii~· á rua Vicente m.. • NAO FAÇAM SUA~ ENCOMMEXDAS ANTES DE CONSULTAR •+.• 
0 r B · que os er.: . h B d I recentemente construidas . l• os PREÇOS DESTA CASA. J 
p~sti~;~~· r:~~s ~~~n~~~!~ de Fome;~: j ie:ririceªnªçap;~r: ren~'!.a~ r~ e:~~~·~ "d •+• Enterros para adulto,; dC'"de 20$000 r, para crianças dt.-"Sd! 51000 . :-
to bÓ poderão abranger as Cooperat•· ,da casa. n.• 866, á _av. Abdon ·~~•- A tratar na mesma avem 3 ••• ABF.RTA DIARIAMENTE ·t 
>as nés. - Como pede ,,. l';H1:i n.º R21 ~• A T TE N D E A QUAL Q UE R H O R A •t 
c1r~at .!~;via~d:

0 u~~~ 1;~,~~~n~~ ~~~ I ce~~!u~~~~ c~17~~~~~·u.:~~~e;:n:/ t~~: PRECISA.SE de uma en. 6 ·~ 
..iosf' Herc~lano de u11ve1ra, residei,- pa r palha na av. Siqueira Campos •! .. !..(•+(...( .. !.( .. ! .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :++!++! .. !++:++: .. : .. : .. : .. :• 
te ;

1
~ ~'l't~l~d~~/

1
~~:~,.ºr::;i:11 .,_ -J~::::,o ;.'::!,uc~~co de -'.Jllveim roque- gommadeira e lavadeira, A A NDA 

::~'."v~~~ lm':.,,tn~/~~,;;; • .;1c;/"j~ :;~~d~ri:'~~':'~'; P~~dl~m~tº31te /~~;; que durma na casa do pa. SECRETARIA D F ZE 
~ :807~('0, prc,venier.te do fornec,rnen- Maciel iPnheiro. -- Deferido trão. Paga-se bem. Relação dos docum~n.tos !rregula1·es 
to de generos alimencios a Escola tlP. J r-:asd1fü•nto. ..eQ ,lerendo Uce1 ,r.a existentes na Secção de Expedientf' da 
•\gronomia do Nordést.e. . para se estabelecer com um botequ1•,1 A tratar na rua Duque de Secretaria "~ Fazenda e pert.encentes 

Sessão ordinaria de Assem
biéa Geral da Sociedade Ar
tistas e Operarias Mecani· 

cos e Liberaes .. ,~~~~<l~,3\~ Ez~d~ c·~:~~~~l~dO e: }~~1J~.ª p~!s:i:i1:e1~~ ::1~:~s;s ~= Caxias n.º 614. ~~p.~óas e firmas abaixo menciona-

·romPRÇÍ\O do sr. Antonio Auglliilu ... ~ vidm L,~;,t~io~~~
0

{u~c.ª~
1
J~~es]~~~1i~~iºJ! / De órdem cto. presidente dí'ste po-

t~~~!idtec~![:ri~. d":rg~có~~o p:~do~ re~~~~~~ºen!~sép~il\ Nu~:f:.~n: ·:;~: Barro~ Ribeiro Neto. Ten. João Alves Jer social conndo a todos O.) SOC'los 
c.iec 9il8, de 23 de março ult,mo. ços da casa !l.º 259. a rua Car!'oce'- BOA OPPORTUNIDIDE de Farias. Estação Fiscal de ln~ (Of. para no prf')ximo dcmin{?o. 10 do cor. 

x o 63~ _ Idem, idem, informando ro José Lino. _ Deferido. n.0 244, da Secretaria da Agricultura). rente. ã hora do costu11te assistcrem 

caue o empenho n.º 23. datado de :H FrRndsco Antonio te Oliveira. rP- Alugam.se dois apparta. ~asRe:~h!:tiaJ~~~:i ~~h~l,u~~b;-~ !actS:~~o a~~rd~s.:~~b
1!ª~ ?:r~~ ;~t;; 

tic ff'\IHeh·o p. passado, do& E;sco~a q..aerencio ilcPnçn para fazer dher,':=:-. bllca). Alfrédo Whatley Dias c2 con- de nossos Ei:;tatutos 
fie Agronomia de Areia, em favór c..o servlcos ua caso n. 0 240, á rua S. V!- mentoa espaçosos á rua Ma. tasL René Housheer & Cia .. Banco João Pef.sõa. 3 d~ abnl de 1938 
.S.l'. Ecluardo vu,1ha. foi cancelado cente. - Em face das informações cie) Pinheiro, n.• 74 , 1.• an. 1 Comércio e Industria de Pernambuco. Abilio corrêa da Cunha Lima. st· 

X.º 643 - Idem. idem, rementendo deferlctc. d severino Meira de Vasconcélos. Ban~ ereta.rio 
n.º 166, da lmportancia de JOO:st;..,J, ar, no ponto central do co do Estado da Parafüa ,2 contas). 

~,~::ri~~~~e\:s~~çfig~:~.uid:
0
~a~i.- ci~AN~~?fA~)t i;,~LI'i!tn!:~~T~~ ~:mf;::;~°ie~ j~~:r.~;;;: ~':;'~e 

8ir':i~~~. i~:."t:·T~~~~~o L~~!:. l ------------

lli;~~;t:!i;- d~de2~:"o~i,:o.º·u 164
' nn NORTE · a rua, Maciel Pinheiro ,•e... ~!°t!!~í: d~

1\·~J~~~~~'~a:~;ª~11~~:i~ 
:S. u 655 - Idem, idem, n ° 165. Ja Quartel f'nl João Pe~sôa. 4 de abril quina com a rua 6 de Agos. Luiz Trava~sos nua.e.te . l,.ulz Raimundo 

hnportancia de 335S00tl, ematido '2'm de 193fl to, e o outro tem janellas Bezerra. Cia. Paraiba.. Cimento Por-

{,~;~~e1ºS.:rct~;;~~~ J~:.:t::· c~ri~~:o~~ Serviço para o dia 5 •Terça-Feira para eata u)tima rua. Lo.. ~~~e~â~i·a 
1
~~or~::io~~izd~-1~a~~r~ 

1l<'ncin postal e telegrâfica da Diretu~ cal esplendido para com. F. de Carvalho. Oficio n.0 935, da Se-

CAIXA CENTRAL DE CRE· 
HTO AGRICOLA DA 

PARIIBA 
ria de Fomento da Produção. D1a á PoHMa Militar, 2. º tenentl' merciante, medico ou den. cretaria da. Agricultura, Antonio de 

tú~ · :: ~~r~ tib,~~as Di~~~!t!;doVt\ ~;~!~~: á Guarnição, sub-ten O- tistaº Agua corrente, ins- r~~~1
~nfe~n~~s.A~j~º~2 :n;;:rmJo sii!~:so~vi~~~~

5
r 8:e~aJ~~r:s~\~::11:~ 

<·ópia rte um oucio dirigido a e-sta Se- ,êas tallação e)ectrica e sanita_ Minervino & Cla.. João Vicente d<" ã assembléa geral ordinária qlu· tcrà 
crctnrla pelo sr. Prefito de Picul. ,. Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 sgt taria. A tratar com o ar. Abreu. ~osué Be~rra de Sousa. Ro- lugar no proxlmo dia 19 de at.ml à.~ 
r~romPndando providencias a resµci- J..una. Antonio Menino, na portaria berto D1a:rs .' DirPtorfa de Saude Pu- 15 horas no salão da Associação o.>-
to D1.1 á Est':1.cão de Radio, ::S. º s~I da "A União"• bllca'. Ovii::110 Mendonça. Fernando I mercial. Ordem do dia: 

N. º 6,13 - Idem. idem. recome·1- Airton Solano da Silva, José Barbosa de Araú- Leitura e discussão das contas do 
«hnulo QUf" 88 carteiras escolareti conE- Gaul'da do Quartel, 3. 0 sgt Mlsae! jo. S. B. Cabr~I & Cia .. José Beze~ra exercicio de 1937 e eleição do Const-
tantos da cnncurrencia aberta para a Balbtno ~flv!"'t~;~p J~s: fgu!º~d~~~ô:r~r~~~ lho fiscal para o exercicio de 1938-1939, 

,rns pelos técnicos daquêla Dlretortc. , Ferretra. tro. nila d.e A. r8:újo ~bral, Cornélio_ A João Pessôa. 2 de abril de 1938 
1·es!"'cl va aq,1isição, sêja:n examln1· Guarda da Cadela, 3. 0 sgt. Carloo DESPEDIDA$ 1 

para melhor orientação e escolha deli- Telefonista de dia, sd. Severino CICERO H. LEITE. tendo viajado F . de Melo, Daretona Geral de Saudr João dos Santos Coêlho - Diretor 
1;itivl\. FerrP.ira. para Recl!e. onde demorar-ae-â al- :~?~:~~ M~~81f:~:~~~s~8, :i::a~ci~~ Presidente . 

X.º 646 - Ao Secretário do Depar- Eletricista. de dia, sd. José Maria- guns mêses apresenta as suas despe 
lamento de Estatist.ica e Publicidade. no . didas aos seus amigo..~ e clientes, ore~ ~N!~t~~ei~~a~ªá:,~~i?ei!ns~ i\~~ic~~ ·~-------------
n~rodecenoo a comunicação do inl- O 1.º B . I. e a Cta. de Mtras . da· h k 1 do dos trabalhos da Junta a·e P•dro- ão d d I C i recendo·lhes ao mesmo tempo os seus Idade Siemf"ns-Sc uc ert .João Bat sta SUl•COMISSAO DA CONFE• 

RHCIA DE NAVEGAÇAO 
DE CIBOTAGEM 

" r as guar as o ,..uarte. ade a prestlmos na vizinha capítal do sul. Correia Ltns, numtnat.a Machado. Es-
ui~~~ã~49d~u:~e P~~:c,ta:e:~Dtcip\o Públicas, reforços e patrulhas. cola de Agronomia do Nordéste. Miguel 

de Plcul, encarecendo providencias .< Jk,letim número 77. OCULOS PERDf POS ~i::~. ~t1::.,~1:~ :..-:~~i:,~tocr: 
Hm daquéla .t>rerettura atender '8 des- Pede-se 8 pessõa que encontrou na l Industrial rle Fumo Ltda . Milton Nu· 
~~~P~~. °,."';,=~assai=, ::::~ ..,::".;,;,t~e.::~"/'. Pereira de Andrade, noite de sábado. na sessão do "S8nta nes de Almeida. José Bento de Mo-
rumbl<la da oema.rcação daquele mu- Rosa" uns oculos com vidros de grao ~~\!,J.:-;.'.'ã ~M° .. ~~::";i~ ~~~~ ~~ J Ao comércio e ao público 
,licipio Ccnfere com o ori(inal, Elieio So• e armaçlo clara, o obsequio de en- retoria Oeral de Saude PúbHca,. João 

N. 0 659 ~ Ao sr. Prefeito de Ser- brelra, ten. cel !IIUb•edt. tr:egar • gerencia do mesmo cinema Bàtista da Cunha. Anderson Clayton A sub-Comiasão da Conferência de 
ra do Culté, sõbre o mesmo assunto. ou llO "Plaza", que serà bem grau- & Cla .. Francisco Carlos Ribeiro Néto. Navegação de Cabotaaem torna pu· 

No oftolo n.• 9", do sr. Diretor do INSPl!TORIA GERAL DO TRAFE- ficada. Malaqui .. Barbosa Empresa Luz e bllco para conhecimento dos lntere•· 
Fomento da Produçá(. comuntcancl, GO Pl'.JBLICO E DA GUARDA Força de Oa.mpma Grande, Antonio sados que recebeu da Conferência Na-
que u Campo Munlclpal de Demona- CIVIL I iJ .a. 1 f•ol•rl Vieira da Rocha vegaçio de cabotagem com sédo no 
lraçl!o. do munlclpio de Antenar Na- 1 1 - pollll - 1 1 Em 22 - 3 - 938. • Rio de Janeiro, a secwnte circular: 
~:ri::'c'or'!' c::'nta~a tk~:," 

0 
:ab&is!":. Blh João Peasóa, 4 de. abril de ma. hllhs da RtlllrflíiD dt IS. e. Marinho "Rio. 29•3•38 _ 

t.árto da Agricultura, exarou o NtUln· S.rvlço Jlllra o dia 5 ITerça-Pelra.J. ••fls I Z"' da Confumamos o nosso telegrama de•· 
te desp.u:ho: - "Destitua-.. º técnl- ... SOC. COOP. DE CRU~To E ta data. nas seguinte, termos: 
co de Antenor Navarro e sfJa reUra. Uniforme 2. 0 <ca.qul), pa,I( 1 1 

f~,.::,~;5"~~'?! urgencla, 0 at\lAI Pel'Dlallellte , 1.• ST., unanuen•c Devendo realUlar·R na próxln. JI& VENDI$ DE FUMO lo ... ~~ta.:~ :C,'!:.'d~i;::,; 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PRD'la'ro d) 

DIA 4: 

.loanuel GemN. 10 <domlnlOl la I boraa dll manhA a entrega sómente Cabedflo. ficando 
Permanente ' S P.. 1111&nl• de 1. ' elel\llO ....,. M-broa :a:ret1Y01 e Su- 1 , - d & _ abolida taxa deocarga referido port.O, 

claase n • 5 p1ent,ee que t.êm de dlrislt .. deotlnoe • convocaçao e ,usem- confirme. com vetacem ... 
Rondantes. do trf.f-. ~I de 1 de,ta cam no perlodo de 1m a biéa Geral 

daase n 1, do po~ n .... 1 !941. convido de ordal dO ar. Preoi- CGlno o porto de Cabedélo nAo olt 
:..!.ª n~ n • 2 • da 1 • dente, - oa on. - a cmn- Blo conYkladoa os an. flOClos da =:i.!T!r!!:"'-'1c,"'1:;!:... ~ : 

Planta. ....,..... clfll III M. 13, - na bar& • dia acima man- CoopenUva de CNdlto e Vendai de c....;-que ib~"cie.ttnada ser entre· 
1o e 'li - no - onci. IUDclala & J'Umo, pen se niunlrml em .....,. ...., no parto aep1n1ie de eocal&. -· 

IINretarta da 0111D <antllO edUlolo blk sera! ordlnarl& em a Mde da pre que nlo - ,_r pus • .,. 
da ~ de Aluaa e _...,., OOOpentlva , praça SpllMio Pn- .,_,.. .,....,._. ao ála 
á aYlllllda .,_ -. - e&• M I D, ...._ cidade la 2t boru dll A- ....,a&ç6el. - (AII l i.AJ 
111:.., ....,. • 4 - abril de 1111 • dia Ili de allrll lll*imO para -- - A. 111a - Seatel6rlo". 

1111111a ,e OUWlla- ea .... a. •· rem c:onbealmallto do pareoer do 
llNlli1a Cllmllbo Pllcal do Nlal6rlo, b&Jan. 

QO eaat.a e dmMla át.oa d& admlnla
travlo, illl dillnW" do do de llllf 
S.bllDUIIID.1*'981-0DOYD 
0oalllb9 ...... - ~,.,. 
111111 
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A T-1 V I s M o ~ .IURI DA 01,riAL. NOTICI.ARIO 
Conf11rme notlclWCà • edlçlo dr elngo Iniciaram ... onYm. as Ira- SANTA O.t\SA D1'1'ARTAMENTO DE EDUCAÇAO 

oa da 1 • seaaão do Jlll'I deata ca- No Hospital San'4 Izabtl, no ui 
lCO"'UnH.:ado do Dtpartamn,tu de Aui tencuz 80 Cooperatta,t.m:Cu 1. no COffente ano. ~=te'!ta de fft'erelrô, exllltiam 257 tNOTA, 

-.t,o de poucos anos. quando oo I Para se obter um qUUo de aiaoclao d A'•8 
8 hotu, IDb a pNeldeneladl~ do Em março p. p11111ado entraram 310 • 

..,.... aa:rtcultoreS" se convencerem das I em pluma, 1IO neceesartos Ui& q\lüOB ~· raz Baracul, Juiz de R"ito da sendo: homens 214 mulheres 96; tt A Um de tratar de incorrt'çõets no." 
~tasens de se conservarem isola- de algodão em caroço. 1. vara. secretariado pelo escrivão veram alta 273, ~do: homet11 1sr. b<Jlelms e5eota1 cs referentes "º mes 
""" cooperativa ser, a organiaçAo Q\!tr dlaer, portanto. que o DOMO Carloe Mevu da Pranca., presentes m~res 87; fãleceram 19, sendo ttc iuarço, 0 Inspetor te ·ulco re110-
~elar. que ha de garantir a nossa produtor obteve apenas 2S400 por um mais O ~r. Franc!lsco Berafico da No- h~ns 11. mulheres 8; e ficaram em uai dn ensmo 11ª 1 ·• ~onn, preciaa, 
:;.,clpação econõmlca. • quilo de al1ocl60 em pluma. se tlHr breia. 1. prOmotor pllllllcO e Juracloa Lratillltento 275. no 2·º expcdlt'llte da próxima 5 " !el-

Batudemos a noasa principal cultura, t1do a claulficaçlo de 1.•, ao puao em numero legal, foi abVta a seaalo. NO AMBOLATOitIO - TrRl.adn-., r~::. ~;.~,:: 1'j1~1~a~º~tv~·r!i><' dl~i 11~ 1m\~d~~ 
0 oJ&odAo que nAo ob,lante todos e&· que este mesmo algodlo foi vendido n!Ill'verla

6 
ser Jul1ado O nlu Joio Da- 82; receltadoa 85 re~e.,tc dn escola hnw M,.rlu Aul

!°""" do; nossos agrlculto1·es, ainda para a Alemanha. e olltras p.., lf,lb el Pesaª· ma&, tendo O ~amo, por I NO GABIN!TE ODONTOLOGICO zla", de cru. das Aima. Milton 
nio c?nKeguimo!-i ultrapussnr a produ- por 8IOOO n. o quUo Dt1•mos J'l'\e&mo seu advogado, o dr. Seve no Alves - Tratados, 39 Torre,;, da escola .. Abel Ua Sllva. dL' 
~ dr ,;o milhõrs de quJlm;. 51000, e drduzaan01 30 ,, pn.ra de&pka'J Aires, apelado de um deapacho do Visitaram o hospital os drs. Seixn· ci·uz dm-, Armns; Silvin tit• Pessou. di-

Teru sempre ,·cntrntt>mpo que- lmpr- dP impo .toH. cln~lfJcacAo. frétrlili, 8'1JU· -lUl.z, proterido noa autoa. sobre a Jun· Mala, José Mat'iel, Jalme Llmn. Edrt. ·"tc;:a do ~rupu e t ol.u .. Uu 
11

• L' ela 
de de constgUil"mQf: 11111 numrnlo dr 1•0.c; etc Rc11ta01 8'500 por quUo p&ra tada de documebtaR delaou de .IJe .e Vilar, Low·lval Mourn. Lnuro Vnn- Sihci_ru", Joot:la Goll•,alvrs dn Co'lf:1, 
mator \'lllto nas nos..-:lts 68trus. ·;~ proprletarios df. ualnu. que sla, ao realizar o Julgamento. 1 ~ 1 derlet. Antonio Llns, Aulsto Rap1)~n. l:.tclv11.1a Oouvcu1.. lidi da l' .cot i 

A'S cau.-.t~. lodOR nos :,abcmos ,m•t--:mo temp1J, o., 1xportadorP.a. Asslm. foi JUigado o réu Damlãe Q..')orlo Abath. Francisco Porto, Ecl•- notul1ia BarJ.o do Abi,u: Tt-l'"i 1 
0 no:;..'>o trnbalho ainda. é fPlto, na Tendo :.1dq1úrJdft pur 2Moo t, quilo Cai:,~060. crbfltnoso dt' morte cuJa , aon de Ahneida. Net de Almeida. Bona ... Kics ou Mrt.u., c..le Lour-

ntór uarte, rotmeiramente, a enxada. •Ir nlgodilo, vl to coo10 o cal'OQO dá defe5a esteve a cargo do dr. Aurelio , Mendonça. FiUw. Isaac Fainbaum. 1r Bona.vicie. da t cnla ··f,ta. "lel •• 
,._._ pr,1g11 ~ nfl'J se combatiam. . 1m:a as desp( ~as de preu.sagem e en- Moreno de Albuquerque. .

1 

Abel BPltra'> Luiz Gon,:aga da 'ill ri 'linha de Jesus 1 \ I' F . 1 
0 crédito aGl'icola era uma nura- ;a:ctAmrnf-0. re ulln.-lhe um Jurro de Após os debates, que fóram rnpi- Humberto Nobrega e Jan,on de Li- , C:a Neves. c..la e ~018";1~l~I 1;·

1
; 1\~:;~,r;~ 

grn, 100 pm~ quilo. :.u se-Ja qua.st 50, so- dOfi, foi o réu condenado ~ pena de ma. l lma de Barrcu 3-.!:; M Aoehu '3arbo-
HoJr. rrlmnf'nte, com o _plano do IJrc o p1eço de ooinpm Rf'duaamm 19 anos e 3 meses de pffijao simples. -- a 11u Euudict· !-:iah· . da rscol:-:. elr-

r,;mr. :-r. t1:ll'r\'cntor Argcm1ro de F1· .Pf'. mo foc.t.e lucro a 20 ou 30~" apenas, gráu s~b-médlo do art. 294. 2.0 da I TE'ndo de rco.l1za1·-se na igreja du ,11 ntar .. Almf'ida Ban I rJ , lt<J.';,l A-
prlr do, ele dar ol'gnnlzntão ás ativl- ~mo as,dm l- um R"tandr prctuizo d~ Consohdn~ão das Leis Penal5. 1 Santa Ca,a. as 18 horas do dia 7 do ,11 1,1-1. de Allltt"ld,l, d,, f cuia ··J!J dr 
d&dr., agrkvlns, multo breve salt·cmos i::~~utorcs, cm beneflrlo dos intenne- O consc.lho JUigador foi compoato correate, ~ deposito da vcnnnH·I .d.1 1 o·: udia ... out iro. da t' cola 
da n1tiJ1a dmnos. rtos ~eguu~tes jur_il,dos: srs. Raul I Ima:;em ao Senhor Bom Je~ns do. , ,_lt'l1 ntnr ml:--.1 t <ll i, ,neu \': t l;t-

En• todo:; 0b recantos do Estado 18 Numn produ-;ão df" 50 milhões de I MRS88. Jo"" Marinho da Silva. Blron I Passos. tJ·a1l! Iadadn da Igreja do Car-
1 

ria jo.1e Torre., da escolu ru<lt1m•.i-
M' ra~ i.l'nllr a _a~ão do~ aµ1onomos quilos, c.llculc-sc O prejulzo d06 ntes- Brainer Nunes da Sllvk. dr. Manurl . mo, e. no d!a Imediato {,; 1ti l,f)r I I i .:1r 11uslu cta A rmclu Jt'II , <h: ... _ 
carterpila· e bois. :irrust..ando ,rndo~. mos. 1 Moat.ciro de Oliveira. José Faustino de sair e percorrer em solene prori · 1i 1. • • (ll· l u dtt A•·,,, : .\.L..i, 11 ti 1 .., 

rt'vol·.rm a terra endurecida .. O com· ur,~f' .. deste modo. que :o1e or,mni1:•m Cavalcantl de Albuquerque. d1·. Onll- s~.º z.s ~.r_mcipals tuas dest~ ci<'aclr N.e.Hii Mesqu1tn. ua l'adcira rudiim•, _ 
baf•nspt':1~m,,já e wn fot.o. cco1>rril1ivas, prlo menos t.•m algum; do Chave5 e Luis Cleme~tmo de 011- sao con\loado<; todos o., lrnmo') po.r;i, tar dn Ave1una Nma lJc colloi 1. da 

t'sl'lmo nos t.·m.alos df' irngação rr:.uuiciplOR. devidamC'nlf' apal"C'Uladas velre. se tncorpnrarem e tomarem psrt, no, J 011 ela11U1i1. Lm7 ... '1 Uanln dr M,. 
A~01·,1. rrn·rredRmos .itra,·t•s cla5 C'J· dr p1Tnsas parn o bcnf'ficiamento de l A' tarde prosseguiram os trabalhos. ditos atos at:1r,Js, da c<;cola 1 udimr1itnr m1 ,Li 

oprr:,tlvui;, com a di~c111iunção do .il~udão, bem asshn p11rn extração do , lcnc1o os réus Severino José Ferreira 1c Mussu Magro H1•r1m·t1\' tk Al11w1-
crP-dilo ngric11l.i. t1lro do caroço, a fim de que me 1106808 ~ José Marinho. 1equerido adiamento . "PRUDENCIA CAPlTALTZAÇAO" da. da e:scola de H1, t·llo; Ana C.11 o-

Ec:.ta org;.111izacão, de começo, não al!ricultorcs l]OSfi&m tirar todas as van- , lo Julgamrnto para a futura sessão, 1 No sorteio da "Prudc·ncin Capi'.a- lun T">ire:s Ji'~·rrc1ra. ela t·adc1J",1 .. P1 ot 
pódc dr1. ar de sei· moro.sn, em vil·lud~ tagens do :;eu Lrabalho. sem deixar foi apresentado a Julgamento o réu ltzac;lio'·. dr S PaU1o. renli2ado n•J Aua H1gma · e Jac1 M(•U1..1 HibP11u, 
da rt··,rn'IH'a do povo, mas. com pou· <'$ta 1narJem de lucros para os inter- .José Sev~rlano de Araujo que. com- m~ p. findo. foi contempl:ldo o pro· da escola da 1aze11da "'.1,1ut1g:1bem.l 
c:os anos lia de produzir resultados sur- Ull'dlartos, 20. 30 e nté mt!l.ntO 50',, pnre<'rndo á barra elo Tribunal do Jessor Cetéstin Marlus MaJ;r.ac, rcsi-
prttndrnte:s. que. cm poucas horas, êlP.s obtem, Jurt. declarou não ter advogado. pelo dente nE"sta capital, com o premio de· CENTRO ESTUDANTAL Do E.s·1 '\-

Selll or·;:uüiação. quanto de prejui- c-onc:frtincto o seu esforço apenas na que o •Juu. ordenou fõsse requlsttado 12:000SOOO DO LJA PAH.AIBA 
1.0 n5o estavam tendo os nossos pro- hoca dr. teltagramas, fl!Chando ne10- .1 rt'u Leonel Claudino Duarte. o E' agente, nesta capltol. da ~luc"lt- H('ellzou-.,,e ctommgo ultuuo 110 ~a~ 
dulorr:o., desde a plantaçii.o até a co- cio:-. 1ual comparecendo, declarou, igual- da companhia de sorteios, o '-r. Fran- tão Nobre do J..11.:c\l Paraibano. a L·,-
lhP1t;, dos '-t"lls produtos Intcrcsi;,.mo-nos. portanto, em de- mente, não ter advogado. cisco Neves ..;ao el{1lor.&1 do ··Cl'nlrn B 1uda.11tnl 

A11albrmn,. por cxP.mplo. a produ- fender, na altura. ~ interesses d:>S O juiz presidente convidou, então. · --- ---- - - -- -- - - - -- do Estado c..la h1.ra1ba ··. pnrn o Hm ,1.1 

çâo r vencia do algodão. Basta ub~r- , nossos produtores:. que, dêste módo. vários advogados presentes para pa- .._SSOC(A(.~L'\.V,S 1r·~no
0
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mos qur um c1uilo de algodào em ca- pcderâo êles obter ótimos resultado,;. trociner a causa dos mesmos réus e ~ ... ., Jr.J u. ~ ... ~ ~ 
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R. E G- I s T o NOTAS DO FôRO 1 ~:~:~ii~;~e:: ~~b~~!..C",;l~~:e:r!~ ~1f~~:~~y::~.Ei~~ºtJ.~t~i1:::;r ;c~~~J:::~r:i~~~·~l'":~::f~~fJ!~ii/c~~ 
Fl1.F.R.nl ANOS ONTEM: 

1 O dr. promotor publico requereu ponentes dessa sociedade carnavalés- ,•,lurluntes Souto Mainr Filho e Nrl-
MOVl!\IE"STO. ONTEM. DO~ C'.\R fõsse oficiado ao presidente da Or- ca. -ª fim ~e tr~tar de ;~n re;n:gani- son Jo.>é da S1h'a 

0 J;.r Ulisses Viuna da Paixão. mo- meação de defensor pnra o,; referido..-. :: ~i,~:u:fdtría, a qual ficou .is- çáo. por uuammidnde. do prc•p.1rn· 

1 

T6RJOt,; bESTA CAPl'l"A.L dem dos Advogados, pedindo a no- zaçao. ten ° si O tam em e eit..a 3 1\pos o ple1t0 \rntirou- .. r- n rnki-

to~t~ ':~~~inc~d~:~1:1 de L~urdes. fi-1 Tr~:!::!~io - Eacrlvio Joio Nuneli ~~~e.~::~t-0."°rém, sido Indeferido o Presidente: . Joio Evangelista: Ser- ~~'~!~enºctoD~~:;~~~o Ff::~;a,it;~1t d~1·i;: 
lha do sr. Osvaldo Monteiro, funcio- - Na se~o da manhã foi multa- gjo f?amaO vice~preSl~ente; Eugeruo I tado da P::n-..ul.Ja ·· QUC" Já há WJJ·, ,moj 
nário do.s S E. da Paraiba. Autos cenclusos: - Subiram à d 1- J ad d L t Si~uea~. 1õ secietári~. Manoel Ro- o H·m dirigind1> 

o em vv.-uvv. o ur o r. u s d. r1gues. 2. secretário, João Bispo. f.e-1 A 1.:harJa cicila I oi 3 ~l'DUJnte 
FAZE;\,l ANOS HOJE: ~~nc~~~ !,º S:~üt~~~ ~:tO::lr~t:ba~~ Gonzaga de OUvetra Lima. souretro e Antonio Carvalho Santor. Pr~ .... 1dc11le -- Damn ,o Fr,111c8; 'l<.:c 

gos de obra nova ent qut figura como · orador. 1- 0\'1d10 Gou\·<'ta Pilho: Secretáno 
0 10\flll Jailne Meira da Silva. alu- embargante O dr. João Fernandes Na vos recursos contra - -- GUl~<·rcindo Brunét: Orndor · -

no da Academia de Comércio "Epit.a-1Barbosa e como embs.rgadoo O sr. fl I I d• ASSOCIACAO PARAIBANA DE -\i.l; 1 1110 ,\11ra11d,l. vice Clm1::; 
cio Pes.sóa'. e !ilho do sr. Raul da Antonio Mendes Ribeiro e sua mu- 811 O PI U IDO I CIRURGIOES DENTISTAS Goutim,. Te,,uurcm, Joaquun AI-
Casta Meira. auxiliar da firma Som;a Jher: noUfJcação l'E'QUerida por ~e~ Dentre as doenças conhecida des- . Reune_, hoJe, ás 19 horas, ~m sua ves; vice - N_l'lson S11v.i e B1bhol4'-
Campos &. C1a. _desta prata. . lia Augusta de Sálea contra Antonio de a mats remota anttgutdad, 1esta- 1 i-edc soc_1al:. á rua das Trlnche~ra.s. 2_39 car.10 Gabnel Medt.'il'os. Con e'lhn 

-. A sra. V1ce~cia Marta Battst.a. , Xavter da Silva: açio executiva mo- ca-se o tmpaludtsmo, que mesmo oo:: 1 ;e~~~~ao Paraibana de CllurgiOt' !:r:~le~ cii~!c1~i1111':
01~;Úa A~~b~~~ 

e&J)063. do sr. Jose Casimiro Batista, vicia por Antonio da Silva Pinheiro U~ros atrlbuidos A_ HIJ)OCI'ates JA men- Para essa reunião em que deverão ga . .lzabel Maia e Antomo de Castro. 
l'fSJ.dcnte f'm Belém. de G~rablra. & Cla. contra Valf~o de Albuquer- c101~avam sob diversas modalid11des ser tratados importantes assuntos re Em drn oportunamente marcado, 
Ar ~J(~/;~:-~rs ~::;:ir~ª~:Íd~

1~1:' e~ ~:m':él~a~!~~ã~~m~:tr~to~r:~ r!lilllC:&S· Este _ mal vinha causand0 t lecionados com a classe. estio sendo renll1.ar-se-há, a posse da nova dm•
s Francisco do AgUiar. munlclpio de Francisco Barbosa: ac6rdo entre a tnll~ e milhoes de mor~s. sem que I convidados todos os associados. tona do e. ~- E. 1"'. o qual se rcvis-
Planco.. Companhia. de Seguro:; Oer8ls e O se ti.vesse Pqçontrad0 um umco medi- ASILO. DE MiNDIC.IDAD!: ''CAR· lil·á de solcmctH<lrs 

- A ,ra. Josefa Pinheiro Maciel, es- operaria Sevet·lno Cuelano de Lima: :;~r~~~~:d~!~ª':i':;~,,:;:~az~ S~ç~~ NEIRO DA CUNHA" 1 

fflld~nt.c cm Cai!ia.laú, mumctpto de bUca tontra João Justino da Silva; Peru para a Espanha ap6s a cura d• de 1938 . 
poga cio ~r. Manoel Fernandes 1:inhetro, ação penal movida pela Justiça Pu- curativa da casca da quina, levada do Bol.•t. 11n da snnano d.· t 27 3 a 2 4. VIDA MUNJQPAL 
A.lagoa do Monteiro. lnquerito policial contra Luis Vicente condes.5& del Chlnchon. 'sendo mais V1...11ta.T o Estabelecunento foi '1-

- O !;l" · ~oaquim Luiz de Albuquer- de Freitas e ação e:itecutlva movida tard~ extrfdda dêste vegetal a quina, &lado por 9 pessôas CUJOS nomes con~· INGA' 
que, comercm~tc em Ta~ima · pela firma AlUlzto Gomes & Irmio usada no mundo tntetro. tsm do livro de presença. Ingá, 2 • Do corrcsµoudcnte) - Po1 
d - O dr. Luiz Viana, Juiz municipal contra. Clemente & C1i. Ulthnam~nte surgiram novos recur- Servtço Médtco. O dr uto do sr Intrrventor Fl'df'ml ncaba 
e Taperoá · . . Vista - Fóram com Vista ao dr. 1.º 50s para o combate ao impatudL-.mo. que esteve de semana, visitou O Es- de ser nomeado delegado de Policia 
- A sra. Vlrguua da Silva Regis, promotor publlcc, os aut06 da ~áo de como R várias outl'aa pragas que h1- t.abelecimento recel~ndo a ai- <lo lngá o tenente João Faustino da 

esposa do agronomo José Regis Velho nc1dente no trabalho em que é em- feUcltam u humanidade destacando- lados. sendo o rcce1tuario aviado n co~to. dn no sa Pohcta Militar 
- A sr~. Carlota ~ezerra v.teira, pregador Joio Lombardi e acidenta... 5e um prorlnto de ação 'rtplda, ene.- Farmacia também de - Acaba de voltar ks :o.uas nliv1cln-
~ do si . Hlh\no Vieira, funcioná- elo João Gomes da SUva gica e :-ad1r~I rontra C\!'; paruttos d& semoªo,n,aªi· i1:os. Fóram feitos os seguin- Qes comerciais, após ter guardado " 

_ 0 Fa.z~~idn Estadual. .\atos remeUdn: - P6ram remeti- lmpaludismo responsavels pela des- l .. ito por alguns dlns. o :-r. Ac:rrndlno 
nuet mcn~no Isaac, tuho do sr. Ma- dos ao escrivã.<4 elas execuções cr1mt.. trulçâo dos globulos vermelhos, deno- tes: Ponciano de OUvelra, mensall- Azevédo. proprirtáno do "Hotrl <· 
Pomb:iorrtno da Silva, residente em nats. os au~ das ações penais movt- minado Atr.brina. que se apresenta no dade de Março 50$000, d. Odete Bt'- Rcst.auranle C<'ntral ··. nesta c-1dade 

Lei~ O. tenente Martinho Maurtcio i-:rein!:ioJt~rd~ú~llc;:nz:~a: OOIDf'rclo sob a fórma de comprimi- ~ee~:ae\~~·e~f:1J11ge c::
1
c:a~~ AI- 0 ;. ~~~~i;o~~r~~~~-c~~~~t~n~~~~~ 

lado.' oficial da Policia MUJl.ar do Es- Farias. d":'; tratamento pela Atebrlna dura IOOMIOO. "A Imprensa", em Serra Rcdondn. 

~ o menino Plinio Duarte, fllho do apenas de 5 a 7 dlaa. Nêste curto ea- Pe~:::i:"'ºAn1:~:eu c~~lo~lad/~1~ com : ir:;~)i~lliá;_~ ~r!~~!~~itll~~1~ª7.~~ 
,.._ essa,.'" dr

0
JosEnésBlne

0
nto de Sousa. inspetor da5·"

80
C,..ar\oTro~-:. Eaerivão Eunaplo da paço de tempc, 01 lmpaludados llber- melda. <,.,s poucas rhuvas ca1d.1s n"stn lo-

-..1...... ..... tam-se dos paraattos quf' 08 expõem Movimento de indigentes. Existiam t·nhdade 
- A senhorita Marta da.a Dóres. Be- Inventario de Prancisca Bezerra aos malóres per~oa de vida. 100 asilados. Entraram 3 e saiu 1. Pi- _ 0 sr zacanas Rtbc·u·o. prefeito 

~ i:!p~r.~ça:.1ad, r;:eÀ~~:d:~ :~m~~ ~.:· vrlgara~~. ~. ~~o~~~j~: d:e du:.r1~~ pO~:-~:.~m:•u:a:::et~~ :~;:: 1 ~ª~ :~~::r:~. 102, sendo 45 homens ~~ .~~~~io~n~ºi~;~ioto:al~~~k:~= 
., nldade ma.e; a um &to de prev1den- Escala de serviço. Pelo Con~lhC, tura, procurando snlis1azcr todos o a;;~ Jovem Euclides Clemenle das I Açio ordlnarla em que é autora a ela social. Cada vltllna deste mal é f6ram designados para o sel'viço da agrlcultore.s 

0 ••'lista residente nesta capital. Allll<> Mexleam Petroleum Company mn r.-vatorto de paràsltoa em cons- semana de 3 a 9 o Diretor Joio dos · Movimento dos sei vlços efetuados 
..;; .. r•,r

5
l.deVnl~~nnteesPeta mcaapnllades

1
_, comer- Ltlldflc·a!•~lld_! l:llfllh~odeda.~

1 
Te; !,.Ulu·- lante anleaça, bastando que um sant.oo Coêlho, o Médico ..... · · · 1 pola R•partlção do Higiene Muulclµ•I 

.-.. ......, ..... VD ___ ,., mCt8Qulto pique a peu6a doente dP NOTAS durante O mes de março· OUc10,- rf'-
Uano de Gouveia Henriques lmpaludtsi:no, para tranaldttir a ao- . . . . . e a Farmacia Confiança. cebid0&, 64. viait.aa dondclliarcs 3527; 

l:IIIIEN·ro : . Autos concluaae 80 dr. Juiz de dl- ença a qualquer um de náo , n°'"" Além dos matriculados. existem peixes mirados 1696; peixe dlstrl· 
Oco relto da 2.• vara: Camilla a011 l10UOl!I auxillaru mais 10 em observação. bwdos 1485, J>etrola •ens felt ,s. 05; 

fia cldadl'l't'u, no dia 29 Cio mto p findo, Inventario de Ollndlna Ve!Ooo TO&- Extftmlne-se. pola, o bnpaJUdlamo O estado sanl!Mlo do Asilo contl- lntl~ões feitas pelos guarda p, "' 
~ e de Areia, d nudment.o da cano de Brito de todu u rqtõea do pala Para tste I nua sem alteração Umpezaa 4e qum!Als. rct1riut11., d• por-
ilataJPIAmllorls de Maria, fllha do dr Ao -ww: _ Alvari. reqlleJ"ldo fim encontra-se ao alcance de todos a Joio Pe&&Ga. 2 de Abril de 1938 cos etc 49, aterro., lcitoo, 5Clm; lns-
- n encan._.io do Departa Por Maria Leopoldina Mor Ira Lima Atebrlna da Caaa Baler que ru ver- Jou Vicente Montenegro. diretor peção de calhas e al~eiros. 93 ms-
~~ RortleuUura da Dcola d; e · -•lroe prodlgloe de semana. peçao de berclroo, sh;tcmns e out,·vo 

11;__ -~·.::: t;.::,~i;., de - •PD- A C MA R A D O S C O ~~:~ :1..":"iJ.;u~J.:o;;~ 1::::~~1!: 
~u. no dia Ili do mta p nn. A - mo 15 medlcadOII paru tmpaludl -

IIJhoC&pllal, o menino Marco An- mo.gratuitamente. 15 r ... u cons-
do sr .IOl6 Andff a--. M N ATER RÃ trulda.44; gabinete,; aanttarloa cons-.. -c da (lnpreau 0f1olal. e de U S D I N G L truldoa 48, lntlmaçóeti oxpedlda, 81, 

..,.._, sra ~ Salea ao- :~.!'rn~.tas m.'.i.c~~ ct.,"'!:11~~ 

AP,&'00, z Gli\*CE MAIOIUA. A POLmCA EXTEI- ~;se:nic:=~~ .. ';!~ ":":.0: 
••6'U ,1 .. --.... R" CHAMBERLAIN •umo 1 carne apretnd1da como 1m-aaa ft rl'UWftlr, pl'l!StaVeJ para p COIUIUfflO, 7J qlllJOA, 

LONDIUIII 4 <A UNL(m l'OI' Palando pela opoalçio o ar One-
• ... 111 ..., , ..._ 11p11 ~ nhood censurou • polltlca brltan ca 
Oillllaa.,,,. ~·• po,, IIUIIIÚ•Uindo tranea tlllllpatta pe1'1o 
IW. ........ ........ ... lfffll· a,mrnlllilll eopanh~ 
la ....... lalD, A~ - o embu'IO de mu 

nlfleepanaDpanlla. 
Em ....,.a.. o ,,.._ Oham'ber

laln ......,_ qM O NU PJ'Ol"llll8 
• ~ para a plllUca utema da 

~- aproy...,_. -~·-

doelltea reinmdas para o Hoaplt.al. 
7 obltoo .ertfleadoa 10. pellçllee pro
tocol- 1 petlçbee lnlCll'IIWlal 15 
pe~ -~ pelo ar Jlft· !elllD 21 ellaYN recolhldu 12 •i,a-
blte-~ 2 vaclnaçllea an
tl-llfleu dlstrllNillu 10, ........,.. 
e revacmaçOee proeedldal 8; lll'Ulos 
de~ pu~ )llla 

A Unllio 1 



, . 

O MI LHO ULTIMA HORA 
PROF . .\GA.VENON :IIAGAllll,\ES ,í,. 
'Intervenoor Federal em Pernambuco ( D O P A f S E E S T R A N G a:. J R O ) 

SD!l últimos três mê9es fôram ex · 1 semrar para u ffPÍIU de Jan.bo, 
porlados, pelo porto de ltecife, 11.201 quando as foruelraa de Sio Joio •· 
toneladas de milho •. equivalentes a tão 11.cêsa em toda1 AI!. larelr .. i es-
180.238 U<"OS df' 60 quilos. pera do milho para usá .. lo nu prf .. 

Essa noticia l'ai na alma sertaneja meiras brazas. 

OS PRIMEIROS ADVERSA- INAUGURADt,_ O DEPAR1'A-
Rl0S DO BRASIL NO CAM- MENTO JURIDICO DO "SIN-
PEONATO MUNDIAi. DE DICATO DOS JOUNALISTAS 
FúTEBOI, PR01''1SSIO'.'JAIS" 

dim<iito. ,tos rlois diplomata, ft\. 
ram ac,·rtarlas medidas de gran. 
de impo.rtancia para a concluaio 
das negociatões anglo-italianas 

.\inda no decorrer desta sema: 
na, ,erú <lin1lgado ofil'iahnente 
o r<:sultado <ll•ssa conferência 
prncn,lo-se que a llúlin lenh~ 
rlerl:>ra1lo, po1· inlcrm,'dio do seu 
chanceler, que não 1cm nenhum 
inlí'rrs.sc- lC'~rilorial na E,panha, 
rlcwndo retirar suas tropas dali 
logo que cessem as hostilidade, 

,omo row d'arua em t.erra sêca. A falta de lranoporte e de merea- RIO, 4 ( A l'NIAOJ --- Tl'lel(ra-
0 mJlbo é a cramínea do se:.-0. do não tem permitido O desenvelvl• mas procedntes de Paris infol'

NUC"e em qualquer tf'rreno ~ entl'f' mf'nto da cultura do milho. no nor- ma& que o primeiro ad\'ersário 
qualq- lavoura. Nu plan&a<;ões de déote. o seria'lejo ptan&a-o para do selecionado brasiliJo, no cam
alrodio, que oe multlpllcam cada vez c11ardá-lo, durante doll1 ou trê9 anos, peonato mundial de ÍUll'bol, que 
mal•, •m pequenas tarefas, pelo in- como resen-a eot1tra as Nlla,ena se está realizando naquela capi
terior a dentro, o pé de milho lá está. prolonpdaa. tal, será a equipe ~·u11osla\'a, con

RIO, 4 , .\ ll:\'IAO J -- f.om ,1 

presença do ministro \'aldemar 
Falcão, te,·e lul(ar, hoje, a inau
guratão do Depiu-tamento Jurl
dico do "Sindica to dos ,Jornalis
tas Proíissionais". 

vtc,jando prim•lro, ootentando as ••· Não ha fuendelro que não tenha siderada uma das mais fortes do .\ HOMENAGEM DA COMr.\-
pi~as de grão, como um proteslo de O seu paiól cheio <le espiras, anuma- mundo . NHIA DE RENATO VI.\!',,\ A ' 

oeu retoado 1ubn a terra, que oulras das. como fõram eolbldas, dentro de A COTAÇAO DO c.•MBIO l'.\IPRENSA PERNAMHl'('A!\,\ .\ YllC.OSLAVIA DERROTOU 
fulturas vio usurpando. uma construçil de bano, com um " RECIFE, ·I A l'~IÃO) __ .\ .\ rOLONIA POR 1 X li 

o milho serve a varios mislél'Oli, cello e dlspoolçio nrlclnals. RIO, 4 (A UNIAO) - O Ban- C h' d R \'' 
Dos maio nobres aos mais plebêus. A arte de arami-laa, !IÓ a experien- co do Brasil efetuou, hoje, ope- omp:m ta . e cnalo ,an.a P.\ílíS, 4 (.\ l1:'IIIÃ0) - Du-
E' alimento do rico e do pobre. E' ela póde ensinar. Durante dola ou rações de erédilo, com a sel(uin- oforeccu:, 

110
-1''· ':''!. Hnll'! ·~''"':''- rnnl1· o jogo de ontem, entre as 

também forrarem para os animais três anos, bicho, nélas não entra. te colação i libra, 87$690; dólar, ria, 11.m cock-~a,I :,os Jº! nahs: equipes da \'ugoslúvia e da p0• 
d• eslimacão doméslica. As palhas da esplca, umu aio deo- 17$600; franco, 8505 e lira, $929. las, mlrl~clua,s e nutorlflades 16nia, a1Juí·la <lcrrolou esta úlli• 

0 
irão de milho l•m origem .agra- !,nadas a alimenlo do sacio de lelte . .\ grama de ouro fino cotada a deSla ~n])ilal, ourante 

O 
q.ual. 

0 
\ ma pt'lo "srorc'' <li' 1 x o. 

da. \ •ua ~,nomlnacão cientifica • 1 E_' forracem aadia, Outras, u mau 198700. conhcrulo \ealrólogo profcr,u Sahl'-se <jUI' o "ll'am" yugosla-
f sio dt t d I f tea. ! eloqu.Pnle .'"."'urso, lend~ res- , ,·o ,cr:'t o priml'iro adwrsário do 

;:::
0 
~is.:·~e::~. eq:emaq::~ru::: ~ ~n::~arro d/:1:.": :ev~:10 °::Ote O GENER,AL A,ZAMBUJA VI- P.ond1do \'arios nrarlorcs. in~lu- ,t:'lrt·íon:uto hrasilC'iro no pre!\fn .. 

Jupi&er, 
0 

deus dos d•uses. da roca. Sem ôle, não exisliria o ia- LA NO\ A ENTROU, NOVA- ~':i~s~;s ;"s~~s:l~~~~~e~n'.~'.~~jift te cam])eonalo . 
. A tradi,;ão <'ristã ainda hoje ,1 faz : queiro, qu~ t tôsco, mas não a~endt MENTE DE F' f:~IAS , 

- - ' fumo. senao de palha ftna. RIO, 1 (.\ l :'111.,0) -- .. .\pre- rias. ' 1 Campos de demonstrlçil 
------------~ .\o milho ••Ião reservados outros sentou- e hoje. ao f.hefe do De- AS NEGOCIAÇÕES .\NGLO- dos municipios 5 1, deolino,. As damas saperslieiosu das parlamento do Pessoal do Exér- IT \I.IANAS 

BAM TODOS , rrandes me_lropo!H, Já trazem na c!lo, por ~a.wr terminado o pe- ' ' • i riie, 'J~ ";,~/:.~~saC•[~s~';r/iil~ ~l:: 
bolsa o• Ires rraozinhoo, que as de- riodo de ferias que eslava gosan- RO~L\, ~ (.\ U:'IIIAO - f.on- 1 grama abaixo ao sr. Inter.-entor Pe. 

1 ftndem contra os mius olhOL do, o general Amaro Azamhu- fcrcneiara1n, demoradmnenlc. o . dera1. comunicando a conC'lu~ão do& 
.\ técnica. por sua , ... não deixa ja \'ila :-.o\'a comandante da 7 .ª embaixador in11l<'s nesta capital serviços cto c,,mt., de demonstração 

O amt-ricano faz t:,lalíslira de palha atirada á tôa. nem as neeeul· Brigada de Infantaria. 1 Lord Pearlh e o conde Ciano. ctaqut\~e ~umcipio 
tudo. Assim como já sP_ disse ~o- dadH crrst"f'nlf's da allment&(ão drl· , Em seguida, aquêle militar ministro das Hela~ões Exterio- .. Prmce~P., 2º --: JntE>rven tor Ftde• 

:::a ~:~~m;r~o~i~i~çi:. :::;~~~ xam vilamJn&.'i l)f'rdldu. l'ntrOU em 00\'0 período dC' li- f('S da ltáli:1. ~:~~ctiª~a~:~~c;~~rminact~o~u~:; 
tude diss!, ,spirllo de pesquiza e Chegou a hora do milho, cença. Sabe-se que duranll' o enlen- de demonstração. désl<' muntc!pto. 
obwrvaçp.G do amerirano. que f> • • ------------- COntlnúa chovlcto todo mun~c1pio. pro-, 

l"'r .... 1,neia o homPm estatís- A F ·u L M I N A N T E I tf V E s T I D A D o s R E B E L metendo ótlm• safra. Respol!osas &aU• tico · • dações, ·!\1anue-l l:arlo!!i, pref(•ito ·-tnt, .. 
1·ma rl'\'ista de C' hi('ago acabou • 

1
_ri_n_o_·_·. __ ' ________ _ 

j~a.•e;·~~,~~fl~::ci;uJ~:'":;;~~~i=~ 1 1 1 L I O G R A F I A 
d• radio na ,·ida cnujucai. Em D E S E M D I R E ç A O D O M E D I T E R R A N E O KO' < de t·asoi.. não si#t rf'litts °" 
~posoE ,.m t'uja rasa o radio é 
QOAlo a funcionar com todás as 
,·álvulas abertas. Isso resulta, t BRUNO MUSSOLINI ESTARIA NO

V AME."ITE NA MAlóRCA 
BARCELONA, 4 (A UNIÃO) - Os 

meklo rovernlatu ldonnam que o 
a.tador Brane M-nL filho do 
"DIM'!e", estaria novamente em Mal-
6rea. lendo Já tomado parte ~m vi
"ios ••rald1" sobre Barttlona. 

·· Revista do Serviço P1iblica·· - Te• 
mos presf"nte o númtro 2, correspan· 
dt-nte a Janeiro do corrente ano, de111 
apreciada Revista, órgão do •·ConsflhD 
Fectarni de Serviço Público Civil". frequf'ntf"mf'ntf' em ,·irtude de o 

marido ou a mulher não suportar 
um ao outro. O ttfurso, f"nláo, i 
drlur f11lar o radio .. 

Outra obsf'n'ação intf'rrssante r 
df' qur att r,ua!t t·ornerdais qu• 
~am f' abusam df" alto-falan&K 
para rhamar a atrm:ão pública, o 
fazem para evilar que- os freguê-
1'ts sr entendam com os ("mprega
dos, para qUf" haja pressa f'm 
romprar • liquidar l'Ontas. . . A 
referida re\"lsta fez, igualmente, 
estatística do M'rrriro dos radios 
e alt.o-falante,s nas rasas com,.:· 
ciais, afirmando quf', num prazo 
minimo dr 1'? a 14 mêses, 75'( 
dêsses et1labelttimen&.os, a partir 
da data do funcionamento do Ur· 
rivel aparêlho, se vffm obri1ados 
a fechar as portas por ratt.a de 
tlienWS. 

Os .iornais cariócas publicam 
uma noticia dr extraordinária im 
portancia para a111 prssôas calvas ou 
ameaeadas de ficarem caréca.s. 
Trata-ae "da nova maquina de fa
zer crescer o cabélo que uma em
prêaa americana acaba de Jan
('&r, com êxito, nos Estados Uni
dos. Não ffllUér o menor cuidado 
no seu 111anêjo e aplicação. E" 9Ó 
Usar a maquina a uma torneira de 
acua corrent.. Funciona eom a =• d:e:::. e,d~c:a::~ta: 
acua nio melha o couro cabeludo. 
Um &ratamente de quinze minu
&ea. trila vnes por 1e111ana. faz 
creecer o rabêlo em peuôas eon
iddendas irRmedlavelmente eal
ns. Repntacla "al&amente •.fielên
te" pelo American Publlc Servlc• 
Testlng System. depois de esperl
enelas <lefiBIClvu. .- apalôlho 
UIIU.a o prindplo do "YIICam ln, 
i-tteme• •• Htlmllla a clrcu
~io do aa- nu rabes do ea
bêlo, alfmen&ando oo v- ..,.. 
ralneoo profundos. Não IÓ reoUt6e 
o caa.Mo aoa call'M. como e.tia a 
,a6da llo eallile, ellmlna a ...,. e 
alivia, lm&an&a........,.te, u d6rea 

de ..... C.1111116e, - -
__ _.._, ... __ --·· l'enlau -Pll•• ... -
Wla -- 1111 ftalla -

__ ,__ .. _ ......... -...... .... 
- .-w e' ............ e_,.,_ 
;::::; ~ 11-...-..:::. = ............................. =-=-~~-..~ ............. -....... --.. ...._ ........ ..... _ ........ _......._ .... ................. ----. ·.. 

Lérida e T ortosa caíram definitivamente em ooder dos na
cionalistas, ficando interromoidu la comÜnicações en
tre Valencia e Barcelona - Madrí I sofreu, ontem, o 
mais violento bombardeio aéreo, explodindo sobre a ci
dade cerca de Z.000 bombas - Auupu o Mini!tério da 

Defêsa da Espanha republicana, o ,sr., Juan N'ew,in 

LONDRES, 4 <.\ 1.!NIAOl - Já nio 
ha mais dnvida.1' de que os 1overnia
t.a., po~m e,·it.ar que a Espanha ff

publkan:i srja di\·ldida em. duas. di-
1 antf' a in,·r'>tida fulminantf' dos nario

nalistas. 

LERIDA OCt;PADA PELOS RE
BELDES 

lidado de \~ua!lio doo audllos d• S. 
M. em e~-.. ~ em.f'rcen"la. 

TORTOS.\ E~I PODER DOS RE
BELDES 

itlALAG . 1 (A t;NIAOl - O 11 -
neral 1.1uetpo dei Llano anuncMu ba.,e, 
,ue os nacionalistas <"OD4al•taram Tor
tuaa, lntenon'lipendo, aahn, as eomu
nica4;"óes f'ntre Barct-lona e Valenl'ia. 

SALA~USC.\. 4 IA UNIAO) - As 
tropas do g•n•ral Yarae entraram. ho- NO\'A CONSTITUIÇÃO DO GOVtR-
je, em Lerida, alk)I violenlisslmo bom- NO CATALÃO 
bardelo de artilharia, BARCELONA, 4 IA UNIAOJ -

A CATALUNHA ESTA' PRIVADA 
DE ENERGIA HIDRO-ELtTRlCA 

BURGOS. 4 IA UNIÃO) - Com a 
ocupação d0& rioo Slnea e Serre os 
eatalies estio seriamente privados de 
enerpa hldro-etétrlea, ficando ainda 
dlmlnuldas outras pouibilidades, de
vido aos bombardeios de /outras ulil• 
nar. elétricas do cmko, 

Enf~lxando matkrin de real valor, a 
propósito das aUvidndes daquéle 6J1io 
dã -d<lmlnlstraçilo nacional, além de 
r,.portunos fomentarios em torno do 
Estado Novo e da Conslltulç:\o de 10 
de novembro, ésse núm""ro dn ·· Reviltl 
do Serviço Público" trRZ, ainda dlver
ws Rrtigos sobre a técnica e E>flclênda 
admlnistrnttvn cio novo regime brasl· 
leiro. 

Apresentan_!\o ótima feição gràflca. 
a "Revista do Servlço Público" vai·,. 
impondo, cada vez mals como um ex• 
celente melo de propaganda e divuip· 
ção dos empreendimentos do &tido 
Novo, no tocante ao orgnni.,.mo t> fun
ção do serviço público . 

OS BISPOS AI.EMm T!M PLENA U
BERDADE PARA DECIDIR SE APOIAM OU 

NÃO O "ANSCBLUSS" 
As forças lnsurretas Já ocuparam Aca&~a de haver nova recempolllçio no 

toda a cidade qu,, está. todavia, su.. 1overno, tendo o sr. Juan Nepin as• NAO TE\'E CARA"l'ER OFICIAL \. • conseguiu prendeor o famooo "ser«" 
Jeita a llroteloa de rrupos lsolacloo sumido o mlnl11érlo da ».fêaa Naelo- IBRADIAÇAO PELA EMJSSOR.\j Judeu Sigund Bo6el, quando pre~ndll 
dos ropublleanos. nal e ficando o ar. lndalaclo Prleto, co- DO VATICANO A PROPOSITO atingir as fronteiras com um saco 111 

1 

mo mlnislffl ...., pasta. DA Al'ROVAÇAO DO "ANSCH· pedras preciosas. , 
DUAS Mll. BOMBAS SOBRE MADRa NAO CONSEGUIU 11:XITO A MOBI- LUSS" Slgund Bosei é acusado de !até~ 

I ~=~~"_ Cj~: .. ~: u:i:_:,.!i.;_ E.: LIZACAO GERAL DA CATALU- ROMA. t ,A UNIAOJ - Em suei- ~~=l~me""::'~dom=de~:d~ 
frente de Guadalajára, os avlóee na- NUA t,, publicado na aua edlçãó de hoJe, tendo agora agravada a sua &1t11acl0 

1 

cionallstas sobrevoaram Maclri, San- BARCELONA, 4 (A UNIAO) -A o órgio oficial do· Vaticano. "°'11e8-, com o crime de contrabando 
çando sobre a cidade eêrea de 2.009 moblllaçio pral de tedaa oo h,...m vaoore Romano", afirma que nio fO-
bombas. havendo conslderavel numero l rilldos da Ca&alanha não teve o j ram ~lhados os cat.ollcos de Vie- HAMIIUBGO PRESTA ASSISTIII'· 
de morlao. mio -jado. na a Ignorar a reallzaçio do próxl- CIA AOS NECESSITADOS Affli-

0 inicio do bombardeio daquéla et- Na pnvt...la de Allean&e 1-· mo plebiscito de 10 de abril. TR.I COS 
dade ocorreu quando um obas de ram naa fllelru de Herelto, oom ea- A seguir, diz que a nota lida ao mi-
,......., calibre cala na Gri Via. Jala· '11ter de vo)unlúi-. l.111 hemem; crtrone da IUdlo EmlssOra nio teve VIENA. 4 , A UNIAO, - O li, 
mente no momento em ,ue na mes- 1111 pr,maala de .U..te LIN; - carater Gflclal, semi-oficial nem lns- B:auffinarul, chefe regtonol desta • 
rn}.:a::! ~~~ =:~bardeie ::.::.: ... 1!111 V~aela 1,111 e em ~:.:=.: ~~Uld1: ~t! ~ dade, enviou uma nóta ao e~ 
•obee a bêla tapl&al -nhola. Bm - ~ _......, _. ..,. conaUtulndo. apenas, uma opinião iso- ~~d~~v~\!,°'7f~ _.., 

lida"-, o primo pretende lomlll' lada. p&ra •la cidade 24 vagóeecall-
COIIO DF.COltREU A OCUPAÇÃO - ..-.-te eMrp!M .... verea. roupas e caiçadOI a 11111 

DE LERIDA ra _..., • JllelrM .... m-. l~~g~~E :u:~«tit~~o.P':°Â de at.ender ú .,_.,.. n="'1111dUo 

~:~?!;.!~:c.:n::.: ~.: ~= º:5:~:~r: i;~'\ \~'W:~~I~:.; ~~~OkMINl"~.!.AIIABIDO,EDSF:! 

1

:.:.
0 =.:-:i.t:..:"":..:a•.:: ~~~ -.. ~~ a~t~~~- dois navtos alemães e .. ,..... ª NAUftCA 

- .... __.... du eaCradaa lá- - ·-··- -·· te • - de "-" .. __ • lae """"" •nh'*' -' a a1ep. auatrlacos deixaram o t.errttorlo na-14 <A UNIAOl _ A 

":;. .._.. - ·-· ,e- = "== ::..--.::..,.:: ':; :::w~: 011m..,.:..::~0~º~~.".: 11t i alemA publlcl. um 
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[ z: SECCAO ] A União 
r11{ltAO Oi"JC'í·\li UO L~ 'J :\IJ<J 

JO\O PESSO,\ Terçu-fcira, :; d~ ahri/ d~ J !)3~ 

t~ •~,M '' !,.,,,,! "' ~•" ! "'" ~""' "" 1 V 'E'~"~":: ~.:,g ,:.,'., ~ ~'"~ 
e,.ent.es com o prazo de 60 dias . O Norte; ordenei que se passasse cstf' ter., ben•·ficic~ tambl'm alguns prcjui
dr Orlando de c;1stro Pereira Tejo. edital de r.itação pelo prazo cte ses- ;.:C;~ p:1ra ~ humanicbd<·. Nesta époça 
juiz municipnl do têrmo de Ingá._ co- senta 1 GOJ dias. pelo qual chanio l' ci- <'.a YelocidDdc. m:m todo:, o~ pobn' .., 
marca ele campma Grande. em nrtu- to ditos herdeiros. e os tenho por c1- !ilOrtaes c:-11.sf>guem adaptar-'"'~ á_.; no
de da lei, etc tados. para no prazo de quan.:nta e , a~ cr_:lting"ncias tumultuosas (" ex-

Faz saber a quC'm interesMr !)OS- oito •481 horas. que correr5o em car- h<Jw;ti\~ls d:l ,·ida. Em cc-raequcncia 
~n e o presente edital \'ir ou dt!le no- tório. depois ela última c1tacão. \'i- 1t:11rn um -:·m numero dC' vict.11n~s. 
ticia tiver. que tendo sido iniciado rem falar sobre as mesmas declara- dando impressão de Yerdrideira epidr
rn:·ste juizo e no cartorio do escrh·ão çõc.s. ficando igualme1üe citados para 1:1ia de nr.rvosismo, ~obretudo nas 
que este subscre\·e. o invent.nrio elos todos os demais têrmos do referido ,;randcs capitacs. 
bens deixados por Herculano Nunes inventário e partilhas. até final sen- Muitris ve::t.::>s esse nen:osi:ill10 ccc:;..r 
dos Santos. domiciliado que era no tença f> sua execução. sob pena de re- rc em pe:.soas apporentemenr~ ·"ªªi~l~ 
)ngar Queimadas ctêste têrmo e cons- ,_elfa. E para que a noticia chegue ao 1r3,<: cem dcso:rderu; do metabolismo ~eL 
tancto das declarações da mventari- conhecimento ele todos e dos 1ncnc10- !t:lar ~ara estes casos basta, muita'l 
ante ct. Maria Joaquina de Oliveira. o nados herdeiros. mandou o Juiz pu- ,e:-.:cs, <? repou~o de alguma.s semo.nGs, 
11erdeiro Manuel Nunes elos Santos (' blicar êste edital pelo orgão oficial e um reg11ncn adequ_adc, cu mudanr:a. de 
11,1 0 tendo sido encontrado para ser afLxar no logar elo costume. Drt.tiC' e cihna. p::irJ corrigir o estado psyclnco 
citado. ordenon o juiz se p~ssasse o passado nêsta vilri de Araruna. aos 21 Cz.~o;; ta. (!ntrc-t-afüo, em q~c é suL 
prrsente er.lital com o prazo de ses- rte marco de 1938. Eu. José Anlonio ficiente e.'l\1mular . o metabohsmo c-el
:-enta dias 1 601 pelo que cltn e cha- ~obrai Filho. escrivão. datilografei e lular por um medicamento p~osphon_ 
ma o dito herdeiro para. no prazo de .subscrevo. •aa., O escrivão. José ,n- l..:J. parn_ que tudo entre 11 0.._e11·0\. Nes-
48 horas que correrá em ce.rtôrio do lonio :Sobral Filho, Lauro Coi!lho de te sentido) o melhor medicamento é' 
dia da última citnção dizer sobre as Ah,erga.. Aranma. 21 3 1938. Eu. Re· 0 Tonoro:tan da_ ~a.sa B~yer · E!lc le-
declarsções da inventariante. fican- gina Freire Sobr·al, ajudante do co.rtó- •:anta :-s ener,g!a.-.; - verd;_d~s, f~~m o NA PUBERDADE AS MENINAS SÃO AUXllJADAS 
do igualmPnte citado para todos os rio, datilografei. Está confónne com t~so de pouca::i m1ec~oes. _.azenclo 
tl!rmos do inventario. o.té pr>rtilha fi- o original, dou fé. Oala supra. O es- ~icsa?pai·c~<:>r .ª5 mamfe5taç~s -~r POR E.STE FAMOSO TONICO-ALIMENTO 
nal. sob prna ele revelia. E para que crivão. Josê .-\nlonio Sobral Filho. ;fs~~~11

~
1
:h~c::!~t,~~~!as. PJr ue, z.;o_ De gosto agradavel a 

chegue ao conhecimento de todos --~--- _______ Emulsão de Scott de oleo 
mandou passar o presente que será 
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.. :~ a comissão que veiu a solucio1:ar cs- dcoembfig
1
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0
aaddoo decombaccaalh

1
ca,.u

0 rifixado no lugar do costume e publi- , la pendencia, foi comµosla de pes-
C"ado por três vezes no órgão oficial zo de 5,essenla (GOJ dias. - O doutor sõas idoneas. respeitabilissimas. como e sodio, é muito melhor 
elo Estado. Dado e passado nesta \'ila Lauro Coêlho de Alver{:fa. juiz muni- bem dizem os seus nomes: cel. Jcre- por ser 4 vezes 

nutre garantindo ás 
meninas na mais im
portante idade da vida, 
a puberdade, resistencia 
contra as doenças 

de Inga, aos 29 de março de 1938. Eu. cipJl v1talicio do térmo judkiario de mias Venancio padre Luís Santiago de mais facil 
José Band('ira ele Albuqucl·que, escri- ~r1~maci ct~ co:~ar~a t !ananeiras. e Basílio Magno da Fonseca. A solu- digestão que o fifi;/ .. ·J',:_,~y 
,:ão, o escrevi. !AI Orlando de Ca!)tro a o a arai n ° or · em \'tr- ção dida ao caso. toi recebida com oleo puro. Este . 
l'ereira Té,io. Juiz municipal .confêre tudc da lei. etc .. ele Faç_o s~bcr .ª especial !:iatisfação por Cn.stini(!.no remedio-alimento 
com o original. dou fé. Inga. 29 ele J todos quanto o presente edital ele c1- Maria dos Santos e sua mulher que 
marc;o de 1938. O escrivão. José B:rn- tação de herdeiro ausente virem ou ficaram bem favorecidos. Dêste a- ideal, fortifica e 
dcira. tlc .\lbuqucrquc. dêlc noticins th·ercm (' interessar po:s- córclo. foi lavrada uma escritura de 

sa que. neste juizo e no cartório do co1wcncü.o rdor. juntof , no cartorio ·) 

Dê-a á sua filha 
regularmente e 
lembre-se que 
é bô·, para to
dos os membros 
de sua familia. 

T1'rmo d(• Ara,·ut\a. - EpIT,\L de cscrivflo que êste sub:-.cre\'e, c~tá se dêste tênno. que log:o depois foi re- EM u LSA-.; ·11- s [ OTT 1.·itarão de J1erdeiros ausenlcs. pelo proccss::mdo o inn::ntâ1io e partilhas gularmcnle registrada no cartorio 
Jn·azo de S<''.'<isr11la tGOJ dias - O dou- dos bens com que ralecêram Francisco competente. do Registro de Jmoveis 
tor Lauro Coêlho ele Ah·ergn. jUil; mu- i\falias da. Costa e sua mulher ,\na na cidadC' de Picui. a 28 de obril dt~ 
nlcipal vitfllicio elo têrmo .iudlciário Maria da Conccü:ão. moradores que 1934. Por esta escritura de conven-

11 <lc r\raruna. da comarca de Bananei- fórom no logiu- '·B~rra do Gt"raldo" ção. ficaram estabelecidos e- legaliza-
ras. Estadc da Paraíba do ?\'orle. em clêste municipio e têrmo. e constando dos 05 seguintes limites: comecancto a Para sua garantia veja se ha no vidro e no envoltorio esta 
, •irtudc da lei. etc Faço saber a to- das declarncões do un:entariante Ci- Jinha divisoria. além quinze· braça:- marca famosa. Para sua economia prefira o vidro grande. 
dos quanto o presente edital de cita- cera Mo.tiRs da Costa I filho dos in- de distancia. ao lacio do sul de uma 1-----------
çâo de herdeiros ausentes virem ou ventariados1. se achar ausente dêste casa de télha e taipa onde morou reira da Costa. Uliss<"s Pereira ,1, 
dêlc noUcia tiverem e interc.;sar po~- têrmo Judiciaria a herdeira Josefa caboclo. onde foi colocado O primei- Costa. E como o oficial encarreg do 
~n que, néste juir.o e nQ ·cartório elo Maria e.la Conceição. res1den.t<: no mu- ro marco ele pedra. seg:uindo em li- ela dlligencia não tivesse P11COl't.r:1cto 
escrivão q11e êsle subscre~e. e:stá se I nicipio de No\·a Cruz. do v1z111ho Es- nha rétn até encontrar uma picada aos intimados Cristininno M::i.rb <ln:. 
processando aos tênnos do arrola- tado do Rio Grande d<;> Nor~e. ord_~- feita por Manoel Cnnclido dos San- Santos e sua mulher Maria Ltti~a dP 
m<'nto e_ µartllha.s dos bens deixatios nei ao escrivão que publicasse eslc e.01- tos e os Raimundos. ao lado do nas- Sousa Freire e a Jo~f' Belarmino. pu1 
por falecimento de retiro RoS<"ndo da tal pelo prazo de se_ssenta 4G0 1 dias. cente. oucte se encontra O ultimo estarem ausentes c!f'Ftc Lérmo. tnn
~iha. e sua mulher UrsuHna :\faria I pelo qual chama r c1tn dita herdeira. marco. ficando os atuais peticiona- forme certidão ex::i.rrtela no respectn·,., 
da ('oncci('áo, n-:oradores que lôram e a tem J)ür citada. para no prazo de rios nas terras do la.tio sul da referida mandado de intin1ílç&o, ordenou o 
no lugar "Lagóa Salgada .. déstc mu- quo_rcntn e oit!J. 148 1 ho_ras. qu~ cor- linha divisória. e cristiniano Maria mesmo dr, juiz. cm ciP.,p.itho ;,10-

niciplo e têrmo. e constando das de- rerao cm <'artono. depois da ultima dos santos e sua mulher, com as ter- f PricJo nos autos qut se i•1tima~se a 
cl::iracões do iJwrnto.rlantc Manuel citacRo, vlr f~lrir sobre as dcclara,ões ras lado norte. Tudo confórm~ se \·ê c1;stiniano Mnria ctos Snnto.s e sua 
Rosenclo da Sil\'a rfilho dos inventa- do inventariante. ficando igualmente na escritura. an~xa. E apesar de tudo mulher Maria Luiza cle Sonsa Fnin· 
riados). se acharem ausentes dêste citada pat"f!. todos os demais térmos do isso. agora procuram usurpar os di- e a José Belarmino por edital. na 

~{~~~ac~! s~r~~~i-fto
5
~~u~~;e~~ã~;{~~ ~l~á!~~t!~~~:n!á~~~ :x1~~~~i~~stu~~ s~b rr!\~js d~! ~e/;~~on~~~s. p~~r~ci~~so: ~~ffºd~mi~~[go d~iv(:;si;o:~~m~~ch~t~~~ 

cit>i e:·pedir o presentf' edital. QU!" 

será afix~clo no loga.r cto costume r 
publícado no orgão ofkial A UNIAO 
por trêz ,-c.,,es scguicla.s. ele dez em 
dez dias. n:i forma dn lei. Do.do I' 

J)fl.ssado nesta cidade dt Mami'mgua 
p':'. aos vin:e e seis días cio mês dP 
marco clf' mil 110\·ecentos r t.rilll a " 
oito. Eu. :\m:uo c~walcanti de LiJ11.i 
esrrivão. o datilografei e as5ino. ra) 
ADlaro Cavalcanti de Lima. Manoel 
Slmplicio Paiva. 1ui1. de clireilo Con~ 
forme o original a que me reporto 
dou fê. Mamanguape. 26 de nrn.1·c;o d1 
rn:~8: - o Pscriv~o. Amaro ('a,·akanti 
<!e Lima. 

:-;endo da Silva e Sebasti5o Rosendo pena de revelia. E para que a noticia Cristiniano Maria dos Santos p sua vigor. e na forma da lei E para que 
ria Silva. cs clois primeiros solteiros. chegue ao conhecimento _da meneio- mulher na referida escritura ele per- chegue ao conhecimento dos referi- 1-;J)l1':\L - O cidadão Oscar Fe1-
dc: maior. t' o último casado. residen- nada herdeira. mandou o Juiz publicar muta. cujo registro é agorn protesta- dos h1timados. pas!-ado o presente tosa Ne\·es. 2.º suplente de juiz de 
tcs. rP~pectinimente. Pm Macaiba. No- Cstt: C(1ital pela. A UNIA_O ~ afi~ar do, desrespeitanclo-:se a propriedade edital que será afixaelo e publiendo direito ela comarca de Alagó.i do 
va Cruz e São Gonçalo. todos elo Es- â porta da sala das aud1encias_ des- dos protestantes do lado sul. com e- na fórma da lei. Dado t' pa!-;sado nP~- Mon,eiro. etc 
tado do Rio Grande do Norte. orde- te Juizo. Dnc!o e passado nesta vila ele vidente mâ fé e dolo ele ambos os la- ta vila de Serra do Cuité. aO!:ó S<'t<' Face publico. para conhecm1emu 
nei a publicação do presentC' edital de Araruna, aos 23 de março de 193~. dos permutantes. que nada ignora- dias. do. mes de ma.rco .do.. 3 ~10 . de I ele . qtlem interess.ar pos:.,·~ .. que .tenc~o 

~\;::â~C'l~el~u!)1raz~1:;0 5:s~~l~~'\ d\~~1 ~t~. Jer:til:;~~~;o e s;J;:~ .. !~~~º,·a~~~rt ;~~
11

·1:e~:~~·nn~~ot~!;~nt~~tº e~~~%~iJ~ !~~;;vfou, o R~i~fog~i~i1~1
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1"J!cl~d~º Jgf~r d·~ C~1~~;· ddê~tiistt;,~: 
hrr'" .. leirn.s. e os. ten.ho .por citados. para. es'crivão. Josti A.ntonio Sobral Fi.·lh·c., lem .. 3:000$000. além da .ofensa ao d. i- O escrivão. Roque Galdino de Macê- mo:. Mfl!"Ül Boln soltell'a. deixando 
no prazo ele quarent?i. e oito 1481 ho- Lauro Coêlho de Ahcrga. Eu. Regma re1t.o nos modos ele aqt:is1ão de pro- d.o. raa., .Antonio Ta\·eiia de_ ~a- bens QttC' constituem herança Jacen· 
r;1s, apos fl. ultima citação que cor- Freire Sobral, aJudante do cartorio. priedade imO\'el regulados pelo nos- nas". _Esta confórme com O ong1,1_al. te. chamo e cito pelo presente os her
rern er:n cartório nrem falar sobre datilografei. Está confórme com o so CodigoCivll. nos seus artigos 530 d. ou fe ... Da_ta suprn .. · O t"scrnao .. l.ct.e.·ir-os suces.".ores d~ ~e ~·uja e a to· 
us mesmas dechnações, fciando igual- original, clou fé. Data supr~. O escn- almen I; 531 e 532. almea r. Motivo Roque <~aldino dC' 1'1.\cNlo. dos 4ue tenham ct1re1to a sua heran-
1nente citados para todos os têrmo~ \ãO .. José Antonio Sobral Filho. porque protestam contra o registro ..;::i· para no prazo ele noventa rgoi 
do aludido arrolamento e partilhas. da citada escritura de permuta. re- EDIT \L UE ('IT.\(',\O DE H.i:l dia::., ~ contar da data da publica-
até fin~l ~cntença e ~ua eXPcução. EDITAL - Ténno de Serra do gistrada nas notas cio Labelião Roque ..\l.SFN'l'E CO:\l O rr. \ZO nt:_ 60 ciio cli>stc. vn:em habilitar-~e. na fór-
tudo sob penà ·ae rcvcha _ E para quP Cüfté. - Térmo de protesto para re- Galdino de Macêdo. nesta cidade. E DIAS. - O dr ),la noel Simplicto I ma da lei. a fim de que seja. findo 
a noticia. cheguP ao conhecimento àf' sah·a e consenac;-ão de dil"eilo. - O requer se digne \'. excia tomar por Pai\ a. Juiz de direito da comnrca df• o dito praw. declnn1cla a vacanci~ 
todos e dos mencionados herdeiros. dr Antonio Taveira de Farias, juiz têrmo o presente prote~to.· e na fór- Mamanguape. por 11omPJH:ão le~al 1n referida herança._ que !iC'rá incor-
1m1.n<1ou O jui,r. sC' passas.sr éste edl- mw1icipal do térmo de SerrD do ma do. lc1. mandar int1!n~r. do mes- etc. parada ao patrimomo elo F.stado. E 
ta\ .que será publicado pelo orgão Culté, comarca de Picui. do Estado D?-º ao~ permutantes. Cnstmiano Ma- Faz snbcr ao:-; qrn• o i..,rt>s<·ntc edi1·d I p,1ra qut> chegue ao conhecimento 
oflcial e afixo.do á porta ela sala das da Paraíba, na fôrma de ~ei, etc. . na elos Santos e sua mulher._ e .Josc com o prazo de sessenta dias vin·n~ de· todos .. -;erá alixado no logar do 
audil:'ncia.; déstr iui1.o. Dado e >as- Faz. saber aos_ que o P!esen~e ~dt- B_elnnnino. e ~ue depois das mt11nn.- ou dêlr: noticia tivf>n·n1 .- interc-;sc1.r <·ostume Pxtraindo-se ,-opia par;. 
f;ado nesta vila de Aranme. aos 21 de tal virem ou dele no~lcia .ti~e1em, çoes legais. seJa dJto pr?testo entre- possa que, por part<· <lf· .\IJréelo_ F'er- ser publicndo por . t_rez vê-;,.es na A 
marco de 193~ Eu. José Antonio ~o- Que por parte de Joaquim Crispim ~a gue aos prot~stante~ mdependen~e nandes dt~ Brito mt' foi rrqu<'nda a UNIÃO. orgão oficial do Estado 
hral hlho. escrivão. 0 datilografei e Silva. e sua mulher d_ona Ne~mbrn de traslado. Nestes termos. p. _clefen- citaciJo p.Ha assistir aJ." têrmo~ de o,1do e p;1<.;5ado nf'sta cidade ele Ala. 
:-.11bscrevo. iaa.l O e.scrívão: José :\n-1 Azevedo .CW1ha. por mtermedio de mente. Serra do Culté. 28 de tevere1-1utua ac;áo orclina!"ia de in·;estiK:lÇélú ~óa do Monteiro_ aos 14 dia~ do mé."'> 
lonio Sobral Filho. Lauro Coêlho- de seu procu!·a.ctor: e a~vogado, _bachar~l J ro dP 19?8- l\.1.anoel Lirn Com uma ele paternid~\de ctm1u!.1d,1 com ~ d,. ck março ~(' 193_8 Eu. Mi~ucl Ra
\hrrga. Eu. ltegina FreiJ"e Sobra.l. 1 Manoel L1_ra. lol ~higida. a ~s~e Ju1- pro~uracao e um docume1~to. Obser- petição de heranca _no _im·f'nt~uio pot mos de Pan·a Pmto. esrrivao. '1.U<'_ o 

e~r1·rvente. 0 dntilografei Está con- to a pet~ç~o do teot segumte. Exmo. vaçao: P1z um concerto._ Da-sP á_ cau- falecimento de Pununo' Fernarnlí's e.':>cn:\'i 1u 1 Oscar Feitosa Ne\C.' 
forme O original, dou fé. Data ~upra sr. ~r. J~Z mwUcipal_ d~ }3ef!a ~o sa d~ 3 :OOOS000 _µ·\ra ftns de direito ~:o C~:r;a~:,..;~l:11}';.:
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~ 1/::;niváo, .fo"é \ntonio t,.obral Fi- ~~!.~ e ~~~mmuf~:~u~n Ne~
1
~;'~- A~ :·ato~ªqt~~;~d~ê1o~ ~<;~~~~::~ted;n~~t;: CUJO inventario se protf'SM\ nc>ste t9n O Pscri\'ào. 'li~uel Ramo~ dr 

zevêdo cunha. casados. br~llctros. zentos rt:'is. um de dois mil réis. um Juü:o. en, expt'd1t'1'tc cto l cartnno P:1h·a Pinto . 
.proprietarios e residentes no sitio ele mil réis também estadoílls e um desta rtcL1ele. como f''-tt.1:i ~u~f>tltl' 1 

Thmo tk .\r;:u· una-_ EOIT.\L de "Bóa. Vista··. dêste tPrmo. por Inter- federal de Saude e Educação. nova- clP,sta (Omo.rcn e M·u 1f'rnto os lwr- .\ff\lJ'\'l"''IH .\f'.\O DO UO:-\fl~10 
i·it:u:ão dt· hcrdC'iro:, ausentes. pelo medio de seu procurador~ advogado lorde d,1zentos réis. Na petição aci- cleiros re\1s na rt>Ienclu ~çi'lo Alll<!nlo J)\ t·,r.,o ::\".\ P\N \fP..\ - F.OI· 
pra1.o dt• sessi·nla iGOJ dias. • O dou- ri.baixo assinado. com o fun de pre- ma transcrita estava também coln- Cassiano de· Oiveir~ .. \Jaria \lh-tw dt> ·r.\L ,. 1-\ - .).lo1";\1Ur11to de te~· 

}~~il~:lu~'~t~?:~~
1
~od~é~~irr:c1i~r~~i~n~; :·:~!r ~ir~?t~~~rv~~!O \'~:mre~e~-~;~led~: ~~~t~ps~~it~r;iet~~a i.fu~~i~t~~?ans;lOd~:: ~l~,·~~;1:~~~ia ri:t·g~~~t:.~\~; d~ O~II';~~-

11 º"0:'·i;~~~;t!~.~ do 1 ~'?ª~~•1:;lJ~ª~i;~~l 
~\raruna d::i co1J1arc:a de B,man~ir~ excia. fazer o seu protesto. pelo táto lor de nove mil réi~ com O seguinte Jo~r de Oliveira 1· ~ilva :\Iaria .Jos<' 1 do Te . ..,ouro N:11..ional ne.~_,r. t•:•nat1CJ. 
E,<,t~do du P..iraibll. do Norte. em \ir- que passa a expór: Chegou ao conhe- Despacho· _ A. Tome-se por térmo Scbasti{to e Mana. !'.nza1···t· eh- 011'.·t·i face. pnblk<•. que us ii..'·.-1·lt.·1ro ..... clP. r-·~~ 
tucle da lei. ele .. etc. f':1co saber a cimento dos prote~t.:intC's. qm: no dia o protesto. e façmn-~e na fôrma <la ra e Silva, Pedro Jc:ho Penmncles dn. lke ele Hi·JIJ. rc>cpiaen,m o atoru 
toei~ . ., QUDlllO o presente ed\to.1 de ci- 27 de dezembro do ano proxuno fln- lei, as intimações requeridas. serra Co.<:t.a e Alf1êdo ,Jullo Fernaudes da mcnto do., t(·rr1• 11 0~ •1ca;,,c.'!d'J < ulu~:.·.
t::i_rao de herdeiro~ ~rn~entes \·irem ou do. CrisUniano Marln. dos Santos e do Cuite. 28 de fevereiro de 1938. r1.u costa inu.:rrssa,:Jo- nn C'itn 111v1·1 111- cio d<· ni;..irmii;;. Sito.-. ª m,,r;;c:!n tit~ 
dl"le notlci-:\s thn e interessar poss<-' sua mulher, d. Maria Luiza de Sorn;a Antonio Taveira de Parias Protesto· rio e ,r.;upradita arfw pt·lo pn•senrf' t' , ~1ueid~ .do_ 110 Purti~~1.1? t i,to ~ 11 ! L 

Que, nêstl' jut7,o e no cartório do e:-.- Frein. propriet.a1;os. casados e· resi- Aos vinte e oito dias elo mf's de feve- ditai. com o pra,o e. Sf'"-,Pnt., clrn : ~!1
1
·,;h, ·' r,dr0t

11 
._,1'.~ºr, ,,,t.'_:~'." 

111
'
1
t
1
•nn,.~;1

1
,,p01ª~º• 

trivfio que êste subscreve. con(' o ln d t · t. t mo permutaram a · d d ·1 t I r lo h n 1 " ·• 

,entário ro p::irtilha.s dos bens com P:~t;s d~e~e~ra eJcno~inada ,, Lages,. ~~::~~a ~ ~/~~ ne~Ul i~~ila '~~ve~;~~~~s d~ o~ cilo t• os e,n 10 µor 1\' kC .s. e_ Jl';10 Pe, "ºª m:,,,!e Esta<.lo 
fJIJ~ falcceti .\tarja :\ladalt'11;• dos Pra- dêst.e municipio. com José Belarmino. C11lté, municipio do me:m10 nome. ~~:~ ~f~t::.n~

18:~~ºto~1_1::,~:~1i~r;·<~~ lh1_. :: Í i.:h~·~ci~'i~t;\1/:,t·\.~~·1~~~~~\!~ ~eiJ~:1•r~l.e,1-
iet•i·i-, mornctoru que foi no lo!!Çar ·'La- viúvo. ret-idente na cidade de Areia. têrmo da cornarcn de Picui, do Esta- elltal d<' ·1 de fe,.·tre1:·o elo yrox!m<J publicndo no lornal o1icla1 ••A Uni·'io • 
"oa cio Guilhermr". dêste m1111lcipio e deste Estado. por outra propriedade do da Paraíba em meu cart.orio ano p;.1ssado. balxado po, csl!· rn ::-- tlf'~lé:l '"apitai. rin Ml~, e(l!~·,,o •!e !2 U.e 
termo. e C'OnsLJndo das decloraçõei- cll'nomlnada ··Ca8a de Pedra" M- comparPceu o dr Manoel Lil'a na mo Juizo "' pubhc-:1clo nu :\ {!NIAO març~1 dí' rn:JH 
Cio 1nventa1·ia11tc Teodo:;io Ferreira dos LUada no_ municlplo de _Areia. Acon- oualldade de procurado1· e advo8ad,• orgão ofidnl cio E.s1aGo ,•m ech ·ao ca· bchni111:tn-11:{1o cio Dominio rlu Ülllvo 
Snntos 'irmã,J da ínventadacla 1. se tece1 porem, que na l.'Scntura de per- de Joaquim Crispim da Silva e sua 1 de fevereiro do mesn1n .,111..; par 1 1:m l'.! de nuuc·o ctr 1:13;_: 
<tcltarem aus1.·11tf's clê~te tEnno º·"' ~e- muto., se procurou lcznr os ~ireltos mulhf'r dona Neomisia Azt-,·êdo talart'm r.os ti•rmos <J~1 ri,·õq .. upn "'ahitH> {li' lamp,,,. i,•._,·rh-;..io Eucor• 
"UinLe.s herdeiros: João VkentP Ou- dos prot.cslanLc:-.. clundo-se limiJ.es er- Cunha. e por élt: foi dito que na iór- mencionado na pnnwin, au<.IH,rn·i:1. n.:gacto eh\ Adnm1htraçüo Ch-1.::.::ic G. 
:lrl(o. ca11:n.do: Conretção DuiJrte Cos- rados á µarte de te~rn~ "Lages·· E&- mn cte sua peticáo retro, que fica 1H- dêstt Jutzo. apos a tHc1c·\o fk;llalo 1ª· ca<.ada com Jo~ias Duarte Co::0:,1. ta paste d<:' terras lnmt.a-se com ou- zendl) parte dêstr lérmo. pro~e~tava outrosim t·itudo~ poro :1c·orn1wnha.- 1;urr \L '.'\.º :; - OEJJ.\Jt1' .\'lffi . '·· 
ilnervina Duarll' do~ Santos e Joa- tra Ur Igual denominação. de ~ro o ~cgi!)tro a que ::;e rcfr.re a dita Jll·- rem toào~ o~ termos arp fi1,,J rJ,-.d- TO Dt: EST.\T!~TJC.\ f: PUBLICI 

QUJm Uuartc Pcixóto. Viúvas. rcsiden· priech1de do8 protr.stontes Att• o 11çuo: do que nw pediu que lhe t.o- são. solJ 11.S pl"'n:,.., ,1, Jel; :iotillca-s, O.\Dt: - ,(;unc·ut~o para t1.1en&es ~1~o n~
0

;aJ'~~~~:1~c~~l~~~;.
0
~:1::: ~~~~ começo de 1934. ~·h:eram em c.leshar• !U&SM;' o stu t.Crmo de protesto. que e mab aos menctona~os yl't1" qm ns I munic'jp,ti-.,l Oc ordem do r. ~Ire· 

fªndtdo cios Sn11t.os. r;olteiro. maior; ~~~~~s ~º:a C~~f~~~~;or :uª:lrõcs d3! ~oil;:::.e, a~~u:l c~! li a~ P~~s~c~~~: :~d!~~~!-ri:~:~e ~~!:º d;~lc~n~l~al~~~~=~ i ~~r p~~~tl~u~e~l~~~~1c~*º , 0~f~cil~1~~~ 
9.Jx,.1 Marln da Conceição. bOlteiru. limite$ na ret·ertda pnrle 9c terras nha.s presentes. Do Que pa1·a constar. na, ás trez~ hor~~. no P:ic;o Mumcl-1 o,·. q. m•m interessar que, até o dia 10 

ntalor: e Paulina Duarte de Ollveka. "Lages". Combinaram. entao. com o eu. Roque Galdino de Macedo. cscrl- 1 pai clest<t c1dnde e ..,t:ncto é1.1se dia fl' cl(' abril µróxlmo. uchnrn·~e aberta .. 
~&liada com Jo~o Baldulno ele Ollvei- !Jm de evitar, pcores consequenct~s. vão. e~crcvi e assino .. O escrlvão. Ro-1 riado. no dia hned1ato ~ mesma:.. as U1$rlçoes pare o concurso de a .. 

restdente respectivamente. em tlet,car ao arb1trio de uma comissao que Galdlno de Macedo. • a.1 Manoel horas e logar E pnra Qllf' rhegue ao 1i:en~e rn1mJctpal de Ji'.Btattatloa, no., 
Tomé Maç iba Nova Cn11 e Na , o~ lunitcs das dua~ p1opnedad<>s F Ltra rr~temnnhll!I •aa I João FPr- cOnhf'c1mPnfo do 111 f'TI' do n n- CODcl na •• 



2 . -Flaza /\.lll' ll}li:l E:Hll soirál:, 

11-ID('t~ EI,_ fll 

Hoje ás 7 e meia horas únimo dia 
LDUISE RAINER E WILLIAM POWELL 

NO PRIMOROSO DRAMA DA METRO 

Jft t; 1 (· Lt:H 

................. ····~•·: 

JOGO PERIGOSO 
F:reç~s -- - :::at:::aoo e 1$Soo 

UM DRAMA UA VIDA REAL 

JM:ET.R.O GOLD"'1V'YN" ~.,A. YER 

lfüBElff DONA'I 
E 

MA~l.fNI': LIJl·:TRICII O AMOR NASCEU DO ODIO 
"O"Nl:TE:'D .A.BTISTB 

1 

HU H 1, foi O 
rm 3 srssões 1111 

.... . 4 z ·" ______________ , __________________ , ________________ _ 
Flaza li s_ Bosa 

,'\lati1H.':~e hoje ;'i.s 4 1/:.2 horas HOJE A'S 7 1/:.2 1 IO~AS 

MAX B A E R-em 

O Pugilista a a Favorita 
O CRIME DA MINA 

REX BELL 

com Myrna Loy e Jack Dempsey PBEÇOS: 

1$1tUt -SECÇÃO LI y R E/AMORTIZ-AÇA o DEI 

1 

MARÇO DE 1938 
JOZIAS EZEQUIAS DA MOTA 1 

+ 1' 
7: aniversário 

Amelia EF1trêla eia Mcita conl'ida seus parente~ e pes~ôas amip 
K"-S para as~isti1·em á mi:.;~a que por alma do sev nunca c~queddo 
,1po•o .JOSIAS EZEQUIAS DA MOTA, manrla celebrar no dia 9 do 
<orrente (sabadol, ás 6 horas da manhã, na !~reja da Santa Casa 
de Misericordia. 

Aos que comparecer#.111, o eu eterno reconhecimento. 

,10111 VIRIIIA TORRES 

• 1: aniversário 
Laura Torre• de Albuquerque, filha da fálecida, nétO!I e bis

nétoA convidam todos os seus parentes e amigos da sua inesquech el 
mãe. JOANA VIRGlNA 'l ORRE , para aaaistirem á missa que 
mandam celebrar na Ia:reja de S. Pedro Gonçalves, quarta-feira, 6 
do corrente, áR 6 e meia horas. 

Antecipadamente agradecem a todos os 11,.ue co~recerem a 
~uatodepi.;.déctWI. 0 

•• , •• ,. IE .1.,1LID 

" 7: dia 

1 ~o aorteio • amorüzaçio ,e.allzado na sEde da Companhia, com a aMlat.foa. 
ua do f IM!al da ln!<,,i,et.orla dt> Src,1ros da. 5. • C'ir<'1.lfi!'lf"ri(ão São Paulo r 
.. ,..__"'i• du• !Ih. purladort."!li de litulos e do publko em ,~nl, torlUII. ~r. / 

kMla• u aefuintes combinaçõr1: 

E li Y 
PPR 

F N 1 8 
RS33 

M Y 2 6 
X T 3 1 

Plano Antiro 
"Aº 

lPU HRO 
YXEj TXC 
Plano No•• 

1,• 

, .. 

"B" 

KP6 
X C 1 6 

•.. 

u.• 
FB29 

VM23 

R r, A 
YPI 

Q R 10 
QTl 
BY& 

MZIS 
INFORMAÇOES E PKO!IPECTOI 

FRANCISCO NEVES 
Avenida Guedes Pereira, 58 

l'lll)l.)1-· N("I.:'\ 
( .\ 11 i, í " t I l 'I \,, '\. ü 

C1A. NAaoNAL PARA FM'OUCD A ti.OONOMIA, S/A 
a.,IW_._.,n.z• ....... 

.-.ao P.1.1&0 

EMPRE2A NACIONAL H 
EC OMIA LTDA, 

(CASA BANCARIA ENEL, 

EMPRESTl~IO POPULAR ll.\ 
('IDADE DO RECIFF. 

Resultado do sol'leio realizado no 
Teatro Sta. tzabel, do Recife, no 
dta 2 do côrrente: 

1. 0 premm - 7:000S - 104.972 
2. 0 

" - 2:000$ - 134. 149 
3. 0 

- 1:000$ - 153.571 ::: :: ' = ;:: = i!~:~~ 
Chama-se a at.ençáo dos ,:;r5 

prestarnlstas que, terão direito aos 
premias, aqueles que esçtvert'm 
com as sflàs cadernl-tas perfeita
mente re1p,1larizadas. devendo, pois. 
procurarem o enderêço abaixo para 
etetuar os respectivos pagamentos 
em atra1.0. 

F. REIS 

Agente geral neste Estado 

Rua 11am da Pauarem - IZ 

QUIIISIO 
PRECISA-SE COMPàAR UM MA• 

QUDflSMOr COMPLETO PARA 
MOER CANA . 

TRATAR NA RUA DAS TRIN
CJQi:IJI.AS, '74 NBSTA CAPITAL. 



l 

O romance c1ue você queria viver. . . por'iue é pasaado 
indescritivel belêta ! ! ! 

U• 110vo'OIQRÇE ~-Uma eatrêla de taiento - BB1ra11. 
JUNTOS EM 

O DIAB 
Uma vtbrante hi!1toria ele amfü· toda colovida ! ! ! 

IMPORT.4.NJPE: - EaW ,&lme ln ttrá rxibido noutro dnema 
laaQ&IDllnk> ao "IBEX". 

Diretamente do 1Uo 'tle Janeiro, sinna1tanellftleíte 'CGIR o 'lhdfe u 
quinta e sexta-feira santa - no REX, FliLIPtA., -e JACUARIBE, o GO 

t maior drama sacro -da ltiatoria ,d_o tribema 

Amanhã na "llssio tas Mota" -- • ••11EX", .e filme 
•• arrtiltilo • • ...... ! u 

Q U li TA· " ll'E X 
A JOVEM NAb Sl!.BIA A qutM: IÍSCOLHER ! 

Qul'ro \'lnr "ºm int .. nstdad~ apai:,umadamenk, porqae a rida 

t ,·oC'ê: é ,,r.10, ou,·i-lo, senti-lo ! 

NORMA SHEARER - FREDIC MARCH 

OS ROMANTICOS EM 

A FAMILIA BARRE1T 
Com CHARI.ES LAl'GHTON 

UM CARTAZ DE LUXO l>A "METRO GOLDWYN MAYER" 

R- E- X 
Sei ré• á11 7 .ln 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA. 
DE-CHIQVl! 

Romnntlc·o como uma vnlsa e sugestivo como ·• fox-trot" ! 

GI.AIIYS SW.\RTHOUT - t'RED :\IAC MURRAY 
-em-

JOAN BENNE'n'-,- JOQ. MAC CSEA; 

DOIS E T E MI 
UM DELICIQl!O aQMANCE J)A " '11NJ"1:RS.4 •. 

Q U I N T A • F 11 R l-N >I 
A HISTORIA DO DR. PORBES, UM MECiICO CRIMINOSO ! 

CLORIAi STQUtt- 1a 

O CRIME 00 DR. F 

S0tr~• às 7.15 

NOVAS A VENTURAS DE PIRATAS ! 

BYL JASON 
-em-

P I R A T A S A' V I S T A 

JAGUARI 
S.irte ú '-15 

tm1 e edrêlu e llulcas utontea~te. ! 

EDlllJ D 1.0WE 

-elo-A VALSA DA CHAMPAGNE Juntamente a 2 . • Ml'ie da maravilha de 1938 o l'~I FILME DA "PARAMOUNT" FLASH GORDON 
Com LARRY BUSTER CRABBE 

UNIVERSAL 
C'•mplemenlo.: - SACIQIIIAL D. F. B. - FOX MOVIE• 

TOSF. NEWS - J•rn:tl e MELODIA DA )IEIA NOI• 
TE - Short. co,1PLEMENTOS 

UM PILIIIIE DA HlJNI\IERsAL" 

C.mplenmato, - . C-L D . P 

4 .... ._. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS ARF.JADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 

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

TOM KEENE-ean 

ENTIE LADR6ES DE GADO 
Juntamente a 5. • lfrte de 

A MONTANHA IIISTEIIOSA 
UNIVERSAL - COMPLEMENTOI! 

.... 
QuJnta-lelra : - Oraft bem M memoria - O CASO DO OATO PRETO 

l!lbado: - Os d11,DN1'ln11& quer-. Olnger :R.ollPf• e Fred Aatatre em 
NAS AGUAS DA ESQUAJJRA 

CINE 

Oin ftlme -dadetramenle --..i 

.l MIII 18 1 
Um lllale pane- o lllllll'DO 

ClNE-IDEAL 
HOJE - S de al,ril 

PAl:::cffA 1 

1 com 
STEFPI Dltft 

ea 

4." série da 

CIDADE 

UIUS IHIIIS 
Evitam-·--..,.,, 

•LG(:AO IIJnNJI.• 
U- como lo,lo, alo • Untun. 

DQoalte, __.. IIDOIIW. 

aua .. ._.....-ilOlo._... 
DROOAIIL\ PAflBtlR 

Rua Maciel~~:º 118 e "Moda 

._._ .... 

CI E s. 

PAUio 

DR. 



.~ <Concluslo da 1.• pag.> 
tennoa do Regulamento que baixou 
com o decreto 992, de 19 do corrente. 

Os candidatos deverão requerer 
tru,crlçio aos srs. prefeitos murucl
pals, Juntando aos seus requerimen
tos documentos qre provem: 

a> Não sofrerem de moléstia lnfec
to-contagloaa; 

b> que não são menores de 18 nem 
maiores de 35 anoa de Idade; 
e) Que estão quites com o serviço 

militar; 
d) Que têm b6a conduta civil e 

moral mediante atestado da policia. 
O concurso versarà sobre Portu

guês, Matemàtlca. Geografia e His
toria do Brasil, dentro do exigido pa
ra Q segundo ano do Curso Comple
mentar e Programa de Ensino do De
partamento de Educação,. 

O Departamento de Est!J.tística e 
Publicidade baharà Instruções e or
gaDIZari os questionarios dêsse con
curso que será realizado no dla 20 de 
abril pró1dmo. pelao 10 horas em to
dos oa municiptos do Estado, exceto 
no da capital. 

João Pessõa, 24 de marco de 1938. 
- Slzenando Costa, estatístico-chefe. 

EDITAI. UE ('ITAÇAO COM O 
PRAZO DE 30 DIAS. - O cidadão 
Vlrglllo Leal da Fonsêca. julz muni
cipal 1 ." suplente em exercício da vila 
de Alagôa No,·a e seu tt'rmo. em vir
tude da lei. etc. 

ral do,.; !moveis da Comarca da Ca
pital. por virtude da lei, etc 

EB. 
, },i 

'"í 
em __..._""NETS de\ ._.,._____ ·,· ~.-

COMPRIMIDOStCOmo Y 

CAFIASPIRJNA' 
.:..-• .. .._ .... 

Faço saber a todos quantos o pl'e
:;ente ellital virem r dêle noticia ti
verem e interessar possa. que- tendo 
sido inlclado perante este Juizo o in
ventario e partilha do espolio do fa
lecido José Delfino e tendo a viúva e 
inventariante Sebastiana Maria da 
Conceição, declarado acharem-se au
sentes as herdeiras do falecido de no
mes So.ntlna Maria da Conceição, re
sidente em Tlmbaúba de Gurjào, da 
comarca de São João do Cariri. Rita 
Maria da Conceição, residente no si
tio Assis. elo têrmo de Tnperoá, orde
nei por meu despacho se passasse o 
presente edital com o praw de 30 
dias de acôrdo com o artigo 775. ~ l.º 
do Codlgo do Processo Civil e Comer
cial do Estado. pelo qual cito as re
feridas herdeiras para, no pra7.o de 
-48 horas que correrâ em cartorio do 

Faço saber aos que- o presente edi
t.11 virem. dêle noticia tiverem e in
teressar possa. quP o dr. João Meirn 
de Menezes, e sua mulher, senhores e 
possuidores da propriedade denom!.· 
nada "Granja S. João". situada no 
bairro de Cruz de Armas. nesta Ci
dade. tendo dividido os terrenos da 
referida propriedade. em lótes, para 
\•ende-los por oferta publica. medi-

1 
anlc pagamento do preço a prazo cm 

~~~~~~::m~r~es~: d~~~~º n~e c::t1~~r~ / 
do Registo dos Imove1s a meu cargo. 
os documentos a que se 1·eférem o 
artigo 1.º de n.º 1 a J 1.0 e 2.0 do 
Decreto-Lei n.0 58, de 10 de Dezembro 
de 1937. E para que chegou a noticla 
ao conhecimento de todos. faço o 
presente edital. que será afixado no 

;,~~~rdi~a~~t~~~i~lui~icÓ~1~r!~i;~~j ! 

.;1.1'5ta nti nâ' 
do Estado .. A UNIAo··. Datlo e pas-1 
sado nesta Cidade d. e Joúo Pess~a. 
aos 26 de Março de 1938. O Ofir1:11 
do Registo.Pedro Ulisses de Curva. 
lho. 

corta os RESFRIADOS e allivia as DORES 

:!ª af:cti~~t:m:ecf!~~~~s.dif~~~~~o ~~~~ PREFEITURA MUNICIPAL ~~~~~lii~n~~~ ~!!vª01~~~.: 1\~0: 
~eos

1°Ji .~~:~iarir:rê 1ro:trr;~!s ;~~ DA CAPITAL ~:00~ 4r;ª~~15J!an1:u~e~~~ :s ~~~~: 
~~e~~!~io E d~:'ª ~~ .. m~eg~~r~~i~:;, EDITAL N.' 3 1 ~11; •• 1~!~i~g~ 461) J~ã"se~:;:;;~n°Fe~~ 
mandei passar o presente edital, que I De. ord<'m do sr. Pl'cfrílo cl.J. Capital rtira de Sousn. 9$000; 486 - O me"'
scrá afixado no loga.r do costume e faço publico. em observnnc?a ás de~ mo. 48SOOO: 490 - O mesmo. 485000; 
publicado na A UNIÃO. orgão oficial termmações da lei n.0 47, de 31 de 506 - Manoel Pereira, 12$000; 515 -
do Estado. Dado e passado nesta vila dezembro de 1936. que fica marcado o - Manoel lsidbro da Silva, 9$000; 
de Alagõa Nova, aos 28 dias do mês prazo de 30 di~. a contar des~a data.) Maria Augusta das Ne\'es. 36$000: 516 
de março de 1938. Feliciano José Ca- para reclamaçoes dos contnbuintPs 532 - Martiniano Perelra d~ Silva. 
valcantt, escrivão, o escrevi. 1 a.l Vir~ abd.iXo relacionados. rc!ativamente ao 9SOOO; 572 - Adelaide de Oliveira 
glllo Leal da Fonsêca. Conforme com lancamento do tmpost() predial das Estrêla. 9SOOO: 578 - Olivla da Sil
o original. dou fé. Alagôa Nova. 28 casas de telha das zonas urbana e su- va. 9SOOO; 65'7 - Alfrêdo Barros de 

i:u:i!!~º J,.:Z c!:!~~a~I.O escrivão, bu;~~~ªded~tapr~~~~taltlenhuma recla_ ~!k:~t~~~~~.17 ~-- Jos'5i Horférii ca-
macão será exnminada. sem o Prévio 

AVENIDA MIGUEL COUTO: 

mo. 29SOOO: 778 - o me::-mo. 41 000 
A\'enid<'. D. Pedro I -- 776 o mes-

mo. 35SOOO: 788 - o me~mo. 35SOOO; 
800 - o mP.smo. 2!f$000; 810 -- o mes
mo. 29SOOO; 826 - o me mo. :iá~OOO; 
84:? - 0 Jlll'SlllO, 35$000; 866 - O ffiP!i
lTIO, 3e:SOOO: 882 - o nwsmo. 35SOOO; 
896 - o mesmo, 29SOOO. 90G - o mes• 
mo. 3fiSOOO; 914 - o mr~mo :!3'iOOO; 915 
- o mesmo. 2:lSOOO; 92? o mesmo 
35~00; 934 - o mesmo. 3~. 

A\·enicla n. Pedro II · - 459 
me~mo. 29M>OO 

A \'etúda Epitaclo Pt.-..-.óa - 630 
mesmo, 3.r;~ooo 

Avenida dos EMados o mesmo 
26$000; 273 - o mesmo. 3.5SOOO; 285 -
o mesmo. 35SOOO; 293 - o mesmo. 
35SOOO: 303 - o mesmo, 35SOOO: 327 -REGl8TRO CIVIL _ EDITAL _ pagamento do imposto. o qual deverli 

Faço saber ue em meu cartorlo. nes- :~~c~ilrº anºfocf=~ntcesm m;::_.,5: P;~6f~~ 
ta cidade, correm proclamas para o ções, em março. junho e 5 ctembro: 
casamentos clvtl dos contraentes se- quando estiver comprrt.•ndido entre as 
gulntes: quantias de 50SOOo a !00"000. ,m duas 

5 - Claudia~ Alustáu. 121SOOO; 32 · ~1~~~~~6o
4
:~l

11
~1!!1~0~ 3fs~~~t~'<?9 -

- Santa Caso de Miser~cordta, _ . . o mesmo. 36SOOO: 389 -- o mc..,mo. 
25~600; 36 - A mesma, 25$600: 42 -- 23$000; 390 - o mesmo. 35$000: 4fl5 -
A mesma, 25S600; 48 - A mesma. o m~smo. 53SOOO; 411 - o mesr.10, 
25~600: S4 - A mesma, 25$600; 61 -· 29SOOO: 429 - o mesmo. 35SOOO: 441 -

JIISISTF.RIO IJA .\GRl('U.Tl'R.\ 
- IX~Pt:TORI.\ no SER\'1('0 DE 
Pl..\"1~''~ TEXTEIS SO F.STAllO 
U.\ P,\li.Aí8,\ - Edital 11." '.! - Lei
Fto d(· mat,.riai~. - Df' ordem do sr 
('lll'JJTrr.;:odo cio f.;rrviro clí' Planta.~ 
'f<'xtc1s nfü,tf• E.~tndo, e dr ncurdo com 
a a1rl0Mzarão do sr. ministro da Agri
cultura. constante cio tekgwma n." 
887, de 18 de ~clembro e.lo ano findo. 
!,tco publico para conhcC'imento elo.~ 
interC's~.1do:-; que no dm 11 cl(' ubrll 
proximo. as 10 horas. no depO!iitO drs
ta Ins1JC'toria, sit1mdo â rua Padre
Lmdüll9, s n .. onde se r.clrnm drposi: 
tados. SPrfto ,·t·ncliclos em IPilúo µubll· 
('O, como ferro velho. cinco ,51 lrato-
res ·• Ford:-.on ·· e J I um 1 •• Molh1c .. 

Qs; referidos tratores serão cntn·· 
gues no local em que se aclmm clrpo· 
i-aladoft f;Ob pagamento imediato da 
quantia refnentc ás suas arn·m~~· 
çõe',, rP:.;erwndO-:sf" rstn Rrpart1çao 
ao direito de um segundo l<'iláo. ~aso 
os lances do primeiro n~o lhe sati::ifa
çam 

Euclides de Alcantara Lira e d. Ma- preStações. nos mêsr~ dC' abril e ju. 
ria Correia de Vasconcelos. que são lho_ e si inferior a 50$000. :-<:>r:S. pago 
solteiros: êle. comerciario. natural da de uma só vez. no mf's de maio. 
cidade de Santa Rlta. dêste Estado. O contribuinte que pagar o Imposto 
maior e filho dos falecidos Luts de de todo o ano no primeiro periodo da 
Alcantara Llra e d. Alice Gomes da cobrança ,março). ttrá um abati

José" de Barros Moreira. l01S800: 64 o mesmo 3,;sooo 
-- Santa Casa de Misericordia, • . . . Avenida General o~orio 
37$600. o me".'llo. i4s2r.o 

122 - .I't>~.!1t~~;toJ~~o ~~s: ô~~r;~çod/(;n~~:~1t;;! 
! 1938. Josf' da Cruz Snbrr;a. nma· 

Siiva; • éla, ainda menor. de profls- mento de 10',. e o que não soli.sflzer AVENIDA MIGUEL SANTA CRUZ: 

:!rc!
0

r:::s.t!~;it~l n:t~rl~a ~:S~an:i ~cr~~ª'Y1~~~ ~~1t~:7
~me:1tt~bcJ:c1i~: uJ

7_~·~º:b~~r1~1~~ ~=~· 1~~ 
C!)rrela da Silveira • de d. Anisla AI- e à cobrança executiva de to1a a di- João José Seabra, 12$000: 205 -- José 
ve1 ..cfe VMConcelos, sendo êstes e os vida. de Lima, 12SOOO: 264 - José Londres 
contraentes, domiciliados e . reslden- Prefeitura Municipal da Capital. em Barrêto. 15$000: 278 - Maria Soares, 
tes nesta capital. às ruas Floriano 3 de março de 1938. 7$500: 284 - João Gomes da Silva, 
~.,:'.~·2:.ª e trav. General Bento da ce~:n:•D~~~·;~,::hefe da Secçao de Re. ~::i,2~~1--H~I ~~~~/~2~=8'~;7 

bl=osrroclamas anteriormente pu- KELAÇAO DO IMl'OSTO PRF.DIAL ;;;o,º42~~":'º:11:2~~6 ~~!s.;.., ~2~t 

JOR Otaviano do Nascimento e d. <Continuação) :;11;-0· =lniJe':'..'ª~:a d~peN~/~ 
Suzana Lacerda dos Santos: Manoel · · 
Vltallano Rodrigues e d. Severlns I AVENIDA MEIRA DE MENEZES: 6 de Abril. 3osooo. <CO Un. ) 
Rodrigues do Nascimento, Jà casados · 1 11 ua 
rellgioeamente. e Manoel Florenclo e 89 - .Jeda Torres da Silveira .. · · KETIFICAÇAO DE l'UBLICAÇOES 

d. s~~::. z..u:::ª d~":.1,~:~;,,pe- ~: ~~n.;;. i'!~:S:~;ª~üv!~~; A 'TEBJOKES 

A,·emda João Macl1ado - <!G-4 -- o uue11.!>e ele 4.ª rla.ssc· 
mesmo. 47SOOO 

A\'enida Monsenhor Vnllr~do - 71 
- o inesmo. 235000: 631 ·- o mesmo. 
26SOOO: 635 - o mesmo. 29SOOO 

Avenida Monteiro do Franca - 32 
- .J mesmo. 20SOOO; 48 o mesmo. 
23SOOO; 60 - o mesmo. 29SOOO; 72 -
o mesmo. 23$000 

Avenida Taba;aras: - 289 - o me5-
mo. 35SOOO; 376 - o mesmo, 35SOOO: 
396 - o mr,smo. 29$000; 405 - o mes
mo. 29SOOO: 735 - o mesmo. 41SOOO 

A\'enlda Tiradentes - 19 - o mes
mo. 41SOOO. 

Praça D. Adauto - 23 - o mesmo 
24SOOO. 

Praça D. Ulrico - 87 -- .:, mesmo. 
20S600. 

Praça Independencla - 9 - o mes~ 

A~so<:I.\~'AO l'Alt,\IUAS.I nt 
!'lKURfiJOES UENTJSTAS_.- J>Ph 
T.\L - De ordem do sr. presidrntt. 
ficam convidados todos os soC'ios para 
uma AstembMa Geral e-.:traordinaria. 
a realizar-~e na sêde sorinl. á run das 
Trincheira'-. nY 239. pelas 19 horas do 
dia 5 df" abril. 

E' obJcti\o de.,ta A.sscmblea tomar 
conhechnento de um oficio re:r...rbldo 
da "Pedernção Odontologlca Brnsilrt
ra ··. mstituição esta que \·isa C'Oll!Jrt'· 
gar todas as associaçÕl?s odontologlcas 
do pai, . 

João Pessóa. 2 de abril de 1938. 
Xewton de Almeida, 1.0 secretário. 

dlmento, oponhL-o na fórma da lei 99000: III - Anlalo Pio Chaves, .... 
João Peuôa. 4 de abril de 1938. - 36IOOO; 129 - João Dlonlslo da Silva, 

O eaerlvão do registro, Sebullio Bas- 48$000: 132 - Eulalla de Albuquer
te.. que Llns. 7DS000: 135 - Maria da& 

Rua AmRro Coutinho - 342. Mon
tepio do Elltado. nsooo, mo. 535000. 1 ~------------

Praça 1817 - 88 - o mesmo, 35$000. 

EDITAL DE VEND S DE TERKF.-
11108 A PBESTAÇOES - O bel. Pedro 
UU.... de Carvalho. oflclal privativo 
do Reglatrt, Geral doa ?moveis desta 
comarca, por virtude da lei. etc. 

Paço saber aoa que o presente ed tal 
vlftm e dele noticia tiverem e lnte
- poua, que d COrlnta R.>i;as 
Monteiro viuva. senhora e pouul ora 
d'a propriedade denominada • cnu do 
l'llbe". situada no perlmet.ro urbano 
dNta capital. tendo dividido a re. n
da propriedade em lotes. para vendA
hll - oferla pllbllc!l. medlanll! '*" -
mento do ~ a pruo em pre,t -
'lllel. Jà em cuno de venda ~tnu 
11D CllnOrill do Reclltn> Geral doa 
llllOnla - comarca. a meu •8.l'IO 
,. documeDlaa a que ., reforem o 
Bit. 1.• de m I a 5 e 1 1 • e 2• do 
dllnlo-lel n.• 51. de 10 de -bro 
delln Spara ... cbepe'DOtfda 
clt 1llldDI ,...., o ..-te edital que 
... lftDdo 11D lopr da -1,ume • 
~ .... - durante fO' dias 
.. ...., aftelal da Dtado A tJJrIAO 
!I!!!..• ...... - cldM8 de .leio ar-··~&;º ,...,:--- .. 

Dõre• e Slln, 15'000; 140 - Antonio 
Albino cft SOllBa, 70SOOO: H7 - Zaca
rias de Ollvelra. 42SOOO 153 - Ga
briel Gomes da SIIYa. 38SOOO; 160 -
Manoel Rodrigues de Souaa, 12$000: 
181 - severino Rodrigues Pontes. .. 
38$000· 177 - João Gomes Cardooo. 
9'000: 178 Antonio Tallrlnho Pais 
Barrtto, 489000 181 - Apip!Do Soa
res. IIIOOO. 1111 - Joio Oomes <lardo
so. 3"000 1118 Amolllo Tourinho 
Pala Bantto 'IOIOOO, 210 - Joio Ca
rolino de 011\'0lra, tllOOO: 21S -
MartlnlaDo Pereira da Silva. 8'000: 
Z10 - Leonldlo de 0Dfflra, NOIIO; 
230 Manoel Ruflllo da coata, .. 
12SOOO H4 - Joaquim Lourenço da 
Silva eoeaoo: 263 - Antonio JllnDlno 
da Costa. 48IOOO 266 - o mesmo, .. 
-· ,a - Maria fteln do :Nascimento 12'000. 2'1t Rita Perrel-
ra tllOOO: m - OUld1lo Perrelra 
de AraQ,lo 8'000, 214 - Alltonla Rl-
beln> de -· 12'000· 21N João DIOnlalo da Silva _..,. • An-
loblo 1'ÍIW1llllD Pâ llarrffa. 488000: 
302 W- llarlnho c111 Bouaa. .• 

-- .1* ..... Aleafo-,... NOOO 116 llula Aullllt& 

~~~..:-.... 

'Rua· Barão da Pa&sa(!l!m - 310, v 
mesmo. 38S800. 

Rua Bario do Triunfo - 329. o mes
mo. 40$000 

Rua Dell!mbal'(lador Joaé P<,regrlno 
- 73, o Ili"""'º· 41$000. 

Rua Duque de Caxias - 42. o mes
mo, 23SOOO; 54 - o mesmo, 23IOOO: 
S58 - o mesmo, t7SOOO. 

Rua Pen1ando Delgado 28. o 

EDITAL - Repartição dos Serviços 
Eletricos da Paraíba - Pelo presente 
edital fica Intimado o sr. José Pereira 
de Macêna. condutor de bondes, a 
comparecer. no dla 4 de abril próximo, 
ao edlrlelo onde funciona a Repartl
çio doa Serviços EletrlCOB da Paraiba 
à Av. General Osorlo, 388. nesta capl
t.al, a rim de responder lnquerlto ad
mln.tstratlvo, Instaurado contra sua 
pess6a o qual terá Inicio '8 14 horas 
daquêle dia, e na ausencla do citado 
correrà o lnquertto • sua rewella 

João Peaaõa. 30 de maroo c1s, 1938. 
Graciano .Medeiros - Dlret0r Co

mercial. 

U.ITIINAS IIUDIS 
86 -pparectm com o uso do unlOO 
lfflllllllle liquido 9ue attrabe • nl"'" 
~fonm,ulnball e-1rN • IOdl 

eapeele de baratas 

ªBA&Al'OaMIOA 11"-

--- nu bOu PbarlllllGIII f 
DroprlM 

.IIOGAIIIA LO_.. 

llaalllPlllllllft. .. 

meamo. 17IOOO; 29 o msemo. 17IOOO; 
38 - o melD'lO JTtOOO; 3'7 - o mes
mo, 17'800· te o meamo, 17SOOO: 41 
- o meamo, l7IOOO; 48 - o mesmo. 
17'800: 411 - o mesmo. 17$000, 52 -
o mesmo. 1 'IIOOO, 53 - o mesmo. . . 
I'ISOOO: eo o moamo 17IOOO: II -
o moemo. 17'600: ..._ meamo. I'IIOOO 

:.,,11:ioo~:_'!~-:. l'ÍP>O~i l 900000oioooocococ::,c::::iiléJ!lc:x:x:x:x::x::x:x;X:, 
- o -· 1"'8111: 11 o meamo, 
178000; 12 -- o mamo. 17IOOO. 

Rua 111u1e1 l'ID1Wlnl ao 
memio, 1-. o MINHA SE ORA: 

Rua lllanebal Almeida Barréto 
131-o~-,OO 

Rua IJelemNrll,dor B6to (antiga 
Padft Ulldolfol 11 - o meomo 

... 1A1VDTA1 

2MIMJO:III -Rua Rlaebuelo 111 o IDNIDO. 
1-. ~:e-,IOjj..;.m;:io.:: 
.. o = 
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