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Admlnullraçio e O!lclna• 

ZrUtlclo da Imprensa Ollclal 

JuAo Pc-,:.:ôa : : - Pnrulba 

Rua Duque <lo Cal<IU 

====:=d 

ANO XLVI JOAO PESSó,\ - Terça-feira, 12 de abri l de 19:l~ :,,/l'MERO XZ 

APERTANDO os LAÇOS DE -UMA VELHA AMIZADE VISITOU CAMPINA GRANDE UMA COMI
TIVA DO "SINDICATO DOS ENGENHEIROS 

EM AGRADECIMENTO A'S GENTILEZAS RECEBIDAS EM NOSSO PAIS, O CHANCELÊR 
ARGENTINO JOSE' MARIA CANTILLO OFERECEU ONTEM UM BANQUETE AO MI
,n~i!,<\ '.,'.,?an~~~~:))d,;-

11
~'i: 1NISTRO OSVALDO ARANHA, DURANTE O QUAL DISSE: 

DE PERNAMBUCO 1 ~r:a~o pâ~~n E~e1~he~1~g,lità:ª Pde~·n~~~= 
buco, composta de trinta e cinco mem
l;ros. em visita ás obr:i.s do nordeste, 

------ de passagem por Campina Grande. 

Um telegrama de fafü:ita· 1 ~~-~:,ctfos~P~\;\~[~~~~e ct~: ~~;.;~~~t (l~ 

ções ao interventor Arge· ~~~~ • p~1~º:~. ct~v~!~c~;~tr~ot~:.,fi
miro de Figueirêdo pelas 2;;~~~~1"'te~~1c;;:;~~~

11
; .. s,-.eo.a.nf)o 

Jranea rorclialidadc, decorreu o "P • ·t t · ·t · 'f · d d 
hanquêlc olcrcciclo pelo ehance- 1 ecorri mui as erras, YISI 81 mui OS pa1ses, guar an O 
Ji,r ,Jose ~Caria Canlillo ao lnl- de todos as mais gratas recó(dações. Mas, em lugar ai• 
ni,Lru Osrnldo Aranha, cu, a- • • • t t· t · 
gradccimcnlo :'IS gentilezas que gum, como aqui, sr, minis ro, IYe eS a lmpreS• 
; l'lll rl'tCIJCndo S. C'XCÍ:l · Cill llOS- são familiar, esta impressão confortadora de 

".tbras de abastecimento d'a· 

so J~~1
1
:.:llllC a fe~la (JUC (CYe o cordialidade continental'' 1 

gua e de esgôtos daquela 
cidade 

romp:1rrcimenlo <lc a l las pcrt-o-

nalidade::i do corpo diplomúlll'o ao meio dia. lrYc luh"ttr, no lla
aquí atrl'ditado. <.Htloridndes e maratí, '-1 condceora<:ão do chun
oulras pessôas gradas, o ilustre cclêr .losé ~faria Cnnlillo com :1 
rhanc.:el<!r argentino e o Lilular Gran Cruz da Ordem do Cruzei
do llamaralí pronunciaram dis- ro <lo Sul, rujas insígnias rôrarn 
eursu!-i t1~1 rnais alta significa(:1o entreguu~ pelo ministro OsYaldo 
para a tr:1dirio11al conlialidade - . . 
t:nlrl' 0 BrDsil e a .\rocntína, len- Aranl_1a que,d1~st~ da 1mportancia 

1 1 1. -1 1 "· 1- claquelu crnmonia para o Bra-
' ~) ª.111 w,s ri o t' og,o~a~ _ n: e- si!. 
rc11cws a de..,tacad:1 alu:..u:ao cio 1 \ 

1 1 r l 1 :-.audosu hanio do Hio Branco. à • L~rac cn•nc 0· 0 < 
1P 01b11 ~\hª ' 1

1
r· 

frcnll' do, n1.'gócios Exteriores µen mo pronunc,ott ri an e 
<lo Brasil impru,lSo referindo-se mais 

Disse O ministro Jusl• ?'\[aria uma ,·ez. aos indissolu,cí~ h.1('os 

Esteve, ar,te-on1 em, de pa.:,sagcm 
h;1rqul' do l'hanri·IC:·r .los{· ~Iari:i por Campina GrandP, a comitiva do 
C::.1ntillo, tendo ru111p:1rccido ao "Sindicato dos Engenheiro::; de Per-

lllt"rnH> u mínístrn Os,:..ddo .\ra· ;:l~~b~~ obs~~l:at:o el\co~~~~:,; e/.~alr;:: 
nha, repre .. t•11[ ·111tes do corpo di- elas pela Inspetol'ia das Sécas, nos Es
plornútico :iutnricl:ulcs <' grande tados de Paraíba Rio Grande do Nor-
JJÚmero de 1w,s(ia,. te e Ceará 

Como lt(imcn:ige111 ao ('lldnen- th~:i~el~po~{~~?Jacl~s deexç~~~~~,~~~t~: 
lc diplOIJJ<dn d:1 narüu irmê.l, a, importantes trabalhos de ,:,.aneamPn

repartições pú_hlin_1s l"edt'rais rn- ~ovi~1~ 0 
e~~ãoEs~:~~~ t~~~l~~a~o~rg~~,-~ 

c·crr...1ram u t•\ped1ente d,i lurrlt· 1 sito o dr Sizenando Carneiro Leão 
:'ts J.) hOl"i..lS, .:1 filll dl' (jlll' OS Sl'US I presidente da comitiva, transmiti;·; 
funcion~trio~ 1...· ernpre~;1clo:-. pu- o seguinte .tele_g.ram~ ri? ~r. interven
dc,sern :l~',i'>lir ao ',('li bol:1- to:.C1I~~tpn;~·~ ~eRr:~~.rel~O lnter-
fóra ventor Argemiro de Figueirêdo 

NOTAS DE 
PALACIO ' 

Acompanhado do sr Daniel de A~ 
iaújo. este\'e ontem. em Palacio. o d1 
San Juan. deixando as su.as despedidas 
ac sr. intenentor Argem1ro de F1~ei
rédo. por ter de ,·ia.iar para o Rio de 
Janeiro 

Por telegran,.-1. o dr Demetrio To .. 
lédo af:;rndeceu ao sr. Interventor Fe
c;eral a sua nome~ção para lente do 
Licéu Paraibano 

Ainda por moti\·o da doação do ter
rC'no para o es~dio do ·· 13 Fute~ol 
Clube ... de Campma Grande. o sr m
lnventor ;\rgelhiro de Figueirti.10 re
ctbeu um trlegrama de congratula
ções do sr J Lins. residente naqué• 
la cidade de nnlizncJc entre o seu pni.s e o 

!3ra ... íl. ------------Cantillo cm u1u magnifico lópico 
de sua uraçúo: ·· Pertorri muitas 
terras, ,isilci 111uilos paíse,. O EMllAHQUE DO :IIJXISTHO 
~uanJando dr lo<lo~ as 1nais gra- JOSE' ;\I.\HJ.\ CA\''f[LLO 
las recordações \las, c111 lug::n 

O M OM ENTO NACIONAL 
,llgum. comu aqui. sr. ministro. RIO. ll (.\ l':-'JÃOI - ,\', Jfi i=========-==========- - ==================-
li,c esta i111prcss:.io familiar. e,-~ horas dr hoje. te,e lugur o em-

;.~;-~~~\l},:\i~\~:~;'~n:(f~f:l·t,~,::~,,~,~ H O M O L O G A D O 
ncnle diplornal.1 argc'ntino, o 
tnini::;lro Üi:,.\ aldo .,\ranha íez ac. 

O PRESIDENTE GETúLIO VARGAS ASSINOU IMPORTANTE DECRUO A PROPóSITO 

DAS JAZIDAS MINERAIS, QUE DEVEM PERTENCER UNICAMENTE A' UNIÃO OU AOS 
ESTADOS - SERA' REFORMADO O INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES 

llHlis <:nco111i.íslin1.., c.ilu~õe, [is 
suas pal:l\ras, dizendo que as 
inlerprl'la,·a eo1110 ,e fússl'llJ ge,
los, dcslneando-M' o seguinlt·: 

O "ANCHLUSS" POR 98,09 
', DOS VOTANTES AUS

TRO-ALEMÃES 

RIO. 11 - 1,\ LNIAOl - O mi
ni~lro \'a ldem,1r Falcão designou un,a 
comi,,âo para elaborar um projéto 
de r<'fórma do IJ1slituto de .\pose11-
L1doria P Pen-.Ucs do<5 Trapkheiros 

O projHn a ser <'laborado Lcl'á dh
' pMiliYos que cslendam a ação daque "Sr chancclêr, em ~uas pula

, ras pudt· n~r :t kna l' a ra~·a 
,1rgenlina confraternizando-se 
com u rac;a e a terra brasilt~ira. 
t·m perfeita união de ,·is(a.., n:> 
sPnliUo da paz l' da n111izade ·· 

BERLIM. 11 i A UNIA01 - A vo- Je lni;litulo aos empregado~ cm tran-,
tação do plebiscito austr_o-alemão tev'.:' portt>s tcn-cstrrs. 
o seguinte resultado:· "sun·· 44.831.000 

e "não" 457 000. l '\p~~,1f~tAJ'tº IN~~ITf;~gTEt~~ 

.\pús o hanqut;le. o ministro 
O,valdo Aranha t.> suâ t:'",]>Ús:1 
o[erccernm, nos !';all,es <lo lt:i
rnarutí uma recqH,,'ÜO ao dtance
lêr .Jo,t· :\laria Cantillo e ~enlw
n1. durante :1 qual fõra111 troca
do~ \"~trios brinde" 

HITLER FELICITA O MARECHAL BANCA RIOS, E~I MI!'/ \S (:CRAIS 
HERMAN GOERING 

l(d\\Cl.100 CO\l .\ (i lU.:-' 
CHL'Z DA ORDE'.\f DO CRl'
ZEJHO DO SUL 
RIO, l 1 (.\ l'NIXO) - Hoje, 

VIENA, ll tA UNIAOl - O Ch':ln
celcr Adolf Hitler enviou a seguinte 
mensagem de felicitações ao marechal 
Herman Goering ''Meu caro mare~ 
chal de campo Goering; Envio as mi
nhas sinceras felicitações no dia em 
que faz cinco anos que você passou 
r tomar parte ativa na grandiosa o
bra de reconstrução da Alemanha. Fa · 
ço YOtos para que durante muitos anos 
possa. ainda, contar com a sua mais 
estreita colaboração. seu Adolf Hi
tler··. 

ORGANIZADO O Nô VO 
GA BINÊTE FR ANCÊS 
Acredita-se que o gabinête presidido pelo sr. Edouard 
Daladier tenha curta duração - Como foi recebido, em 

Londres, Washington, Praga, Roma e Berlim 
PARIS. 11 1A UNIAQ, - O nó\.O I OS ~OCI ,\ LISTAS E COMUNIST.\ S 

~~:1i1r;:: Ir:i~~l~r~icou p~~~~á~:~~~o ~~ ~~n;g s~toi~i~il:~ GA&l~'E-
Conselhu e Ministro da De/êsa Na 

t,·ional, M Edouard Daladier; vtce
presid.ente da Coordenação dos Ser-
1m:os da presidcncia sr Camille Ch.tu
lcmps; Economia Nacional, ~r Ray. 
nond Patenotre: Justica. sr Paul 
Roynald; Interior, sr Albert Snrraut, 
Negocios Estranqezros. sr George Bon
net; Finaru.:as, sr. Paul Marchandeau. 
Trabalhos Pltblicos. sr. Ludovic Frc
isnrds;Marinha de Guerra, sr Cesar 
Camplchi: Aeronáutica. sr. Guy La 
Chnmbre: Trabalho. sr Pâul Rama
dicr. !lJarrnha Mercante, sr Chau
de Laine: Colomas. :-r George Man
dell, Educoccto. sr Jean Gay; Co
mércio. 51' Fernand Gentin, Agn

PARIS. 11 tA UNIAOi - O nó\') 
gabinête chefio.do pelo sr Edouard 
Doludier foi constituído após a confe
rencia que o mesmo teve com os srs 
Paul Reynauld. Pierre Flandin. Cesar 

~:!:;r~thi r!s!e~
1
t~~·af::~1ie;- epr~~~~~~~ 

da Camara. dos Deputados e do .til· 
nado 

S.1be-se que a opinião a res1Je1to 
de um eventual apoio ao nóvo gabi
nétc <;cria baseada em que o sr Edo11-
Jrd Daladier não realizasse qualqut'."r 
f'Xpcriencia marxista tanto na poli
tica social como na poUtica. extérna 

rnlturu. t.r Queiuillc: Correios r Te- O C.\ B INETE DO sn. LEO:'\l ULUi\1 
lrgrafos, &r Jules Julicn: Sattde P11- .-\ DSORVt·:V TODOS OS Cflf:OITO~ 
bl1ca, s~ Maro Rucard; Pe1i:;ôe.s, sr. no RE,\ltl\JA'IE:\TO 
Charpentlcr Terides 

,\ ftEr.t.:n<..:uç,\o DO NOVO GABl
~ETE E.)I LOSI>Ut;s, BEIU, l i\1. 
IIOM,\, PRAG.\ . B R!Xt:LAS E 
W.\~Jll~GTOS 

PARIS, 11 1A UNIA01 - O fra
casso do Govérno do sr. Leon Blum 
!01 completo 

O Tesouro durnntC' a ~ua gestão. 
causou constdcravel deficit" de 4 
btlióes de franco.'; 

RIO, 11 - 1,\ U.NIAO) - O go 
, ,~rn:\dor Ueneclito Valadares e1uiuu 
um tclcJ;ram~ ao ministro Valdemar 
Falcão, agr.1drccndo-lhe o intcress(' 
pela i 11.sta la('áo da Carteira Predhl 
do ln:-.tilu to do, nancario..,, cm Bé-lo 
Horizonte. 

Ui'\I DFC'Rf:TO ,\ PROPO~J'l'O l>.\S 
JAZIDAS ;\11'.'\'ER.\.IS 00 PAlS 

RIO. 11 - , .\ UNIA.O) - O prt'"ii 
dc•ttf' Gf'tulio \'arAas assinou um de
ct·eto na i,astã da .\griculLura, dis
po1Hlo ,oLre ;1 11os<;<· cla.s ja7ir1as mi· 
ncrai'-. e A·ontcs de ga,cs r:iMs. como 
o hclio. 

O rcfrriao decrélo saJicnt;\ que IIC'· 
nhuma jazida mincr'.\I poderá. pcrten · 
cer a JMrliculares. mas, tão sômen· 
h:.. ,l União e aos Estados. 

o J:'\'TEltC,\,IBIO co,u::~t("í.\l I:',-~ 
rRF; O D,R.\~ l L C .\ YENEZ l"•:1, \ 

IHO. 11 - L\ l lN I AOl - Ao <:on
•i· lho Fcdna l dt Comén·lo c,terior 
foi ('J\\'iado um tP legrami, 11rla ,\s.,n
dado C'oménial d (' ~. P;Lul o. de c-011-

LONDRES, 11 tA UNIA01 Os 
Jornais de Praga e Bruxelas reccbt:
ram com sati.sfoçf10 a noticia da 
com.utulçáo do nóvo gubinéte !ran
ces. enquanto Londres e "\\'ashingt..cH1 
~ mantiveram reservad06 

..:f;Jt,\ MAVl'I D .\ .\ P()LJ'l'JC,\ 
S.\O IS1'ER\'ESÇAO 

:;ratul:u·i1<":o. Jl<'h ml('nsific'ar;'i,, do i.11 
DE tr1Tl'tmhi11 comcrda l d,, O i- 1-1,ll co m ,t 

\'pr~t•7UC")a 

Em Roma e Berl1m a lmprensl:I ft:z 
liretroe comentários, acreditando que 
o nõvo gablnête terá curta duração 

PARIS. 11 <A UNIA01 O Go-
verno manterá a mesma política ex
terna seguida pelo gablnête anterio1 
isto é, respeitando a polllica de não 
tnterferencia no conflito espanhól 

lfO:'l ff ,A<.F:,1 \ O GJ. ~1- tt L (,df~ 
:>IOSCllllO 

R IO, lJ - 1.\ liNlA.O ) - t ot lmm•
ff'rid a p ar.t "lábado A homrna,em que 

DOS T R A p I C HEI R os 1;,.':..'/ J/Bnti.JtG,~iit~RI~~ ~~= 
l)(l~;'fRíA~ TEXTEI:... 

RIO. li - L\ u~·l.\.01 - 0 m_l· 
11i..,tro Valiler1.1r Falcão recebeu ho.1c, 
0 prnjrto ela nova lalJéla cll:' ..,aturio"I, 
1•1 ~ani7'.da por delt"_rm_ina~áo . dr_ ," 
f 'l:Ci:\., por uma com1ssao d.1~ H\dus
tria-; de trtelagem. 

Organizada nóva tabéla 
de salários para os empre
gados em indústria de tece
lagem - O presidente da 
República visitará as estan- '1--,-, N_O_V_O_S_R_U_M_O_S_ Ã_ E_D_U-,
cias hidro-minerais de Lam-

barí e Carnbu(!uira CAÇÃO NA PARAíBA" 

BUENOS AIH.ES 11 cA UNTAO> 
7\Jotirla-~t· que o s1 Floro Ugarte, dJ
~etor do Teatro Colon concluiu as 
ncgoci.lÇúLs no 5f'nt1do dP tra;,er dti 
ttn!iu um conjanto dr 1uti .tr1 que 
atuarão n0 tempuracla ollrwl dt 
lfl38 

S<'rào organl;,oud,, ·rl cu.Ldro 11-
ricos qul' c·antarão em lrauccs. ale-
111ão e italiano. srndo seui rt'riptcli
vos dirPf-OTl'!'l, os maP'>tl'OS Alhf'rt Wole, 
Erk KlethPX e TUlio Scrutln 
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[ PORTtS AS-TROPAfNACIONAUSTAS ROMPERAM AS NOVAS LINHÀS 

DE DEFÊSA DA CATALUNHA EM TRÊS FRENTES 
Fraca a partida de domingo entre o " Pitaguares " e 

" Esporte ", tendo êste vitoriado pela contagem 
minima de 1 x O 

ll\RC'tLONA, li (.\ l'SIAOJ - O, 
nacionalistas t·onlinuam a. ata<:ar a 

O cidade de Tortosa. cuja resist<•n<'ia 
E'St:i se tornando e-ada vez mab, setu
ra. 

As forças do general Sol-' ~i!~~ºes~!~~:.ti:~:r,::ª árr;~~t;radt'd;r~;: 

chaga assumiram o inteiro ~1:i~:" ,~~t~~ ~l~~i11:~·~:d~:~e.ªtaque dC'· 

contrôle da fronteira fran.- ,.,,,,,uM rAts csrnANGtmo TE-

o jôgo de domingo. entre o vetera- r,:,.siclt.:ncii1 do sr. Ferriando Carva
o10 PJt:(guares e o Esporte, t'oi fra.-1 lho, uma importante• reunião do.e= di-
1 '.' •• -;imo. Ambos os quadros s.presen- retores dos rlube,s dP voleibol des;-., 
in•· m · tnlta de coesão em suas Jinha3 cidade a fim dr .o;;er discutido assun-

r!Av:-s e deftnsivas. Basta d1t.e1·- t.os de intere.:::se geral. entre o::; quzii~ 
P nne O.j seus guarda-valas passaram e grande certame voleiboll:;tico pr:>
.i.1·,1 rodo tempo inativos. E quan- :rovido pelo:") mtlhores timrs c\e.-;t~~ 

Os meio!- govtrnisLts a<'rt>dita.m que 
o avan('o insl11Tt'lo náo pa,sará daqut!-
1a <'idade, 

Ao norte df" Hut>sNL seguiram novos 
reforeos a fim de "'·itar a. fug·a. clt> sol
dados republicanos parã terriiorio 
francês . 

ROMPIO/\S AS IH:Ff:S.\~ CATA-
LAES. E}I TRES FRE'.'ITES 

co-espanhola nos Altos Pi- ~~· J,f;l~~fRJ:::':J~fr~W]cA 
rineus - Em T ortosa, a i~~~?;.ºd~~t~· d:1!u1,.( '~iv~:~~!?~ ~ti~~ 
resistencia gov~rnista está ~~1;0 o.~:s O ji~~:;·t.1l;:in;~t.:~~nei~0 ~º~: 
se tornando cada vez mais :r~ii:red1;1~~:·,~.ltª:a~~~1t?a: ~~'e,'1~0~~~! 
forte - Sem nenhum resul- ~~f~~~iau~st<;.~~~~.,;,1.1~l:i~;~~.~:l"itf,'1W~:::;~ 

!l.J intcnri<!rnm as bóias nã.o enn1 ('apital FRON'l'EIR:\ FHA.:\I(.'() ESP,\Nlló-
~r1 f:11.er perigar decisi,·amente a Pora e:;s9. teunião estã0 si>ndo •'s- LA. li 1A l'.NIAOJ - A, forc;-as do 

tado J}rático a ofensiva le- (·ia i)Oliti!•a C'tll l.C'rritorio (.'SJ)anhol 

d1l ~ ·~ fmal 1>ecialme11Le {'OJWid&{iOb todvs os di- ~enera.l Frnnto 1·omp~rJ.m no\amrnte 
No pimelro meio tempo. o Espor- retores em lt·ês frentes, a.s dl'fi-sas construida, ga)Ísta na frente de O~'iiii~•ri UE '::'J1U1W~1\ti't1 \ S \ 

,,. ~t· .1.prc!sentou mais adestrado que pelas tropas <:atalle1.;. 
<.) Sl·ll ri\iBI. tendo logo no inicio do LIGA JUVEN IL UESPORTl\'A 1P.\ Ao nork de ffuf',ra as tropas do Guadalajára c:i;~~~n~~º.~S1~ro~1 .. ~·~p~~~~)a~~ ~~~= 
eguncio. por intennedio de L1la. con- R.\I C,lN \ ~enei·al Sokhaga t'f'l'<"aram dt"finitiva-
,~uido O ponto da vitória Dai por mente Ult:I contingente de milhares de 

_____ ~f'g-uiram c1•nquist:l1· a lot·alirlad<' flt· 
Ca<::C'arJ.h•io, aprbionilndo «'t'm ~olda
dos ubeld~s. 

;i~~:;:1,h{~11~;!fa:~~;~tt~;::t:t•Ã~l: ~~x;:r,-~.1:~i~;:o~;v~~r~~~?i.f ~!if v1~.1r;ziir.~t:~fü;~qf ::~ 
gar:.l brM·emt'nfr ao "..:tremo ela sua 
forca de n",blet1da 'êste mOml•nto, 
dê"-dt" a batalha ,te Tt•n1el. o, naC'io
natb(as l'Onquistaram ,·intl:" mil 4ui~ 
lometros quad1·ados <· <Han~aram 
numa prnfundidadl' dt• 1::9 qu1lome· 
tros rumo á Lêstc. 

Out1·a informa(;'ão di-1 qut· JHosstgul' 
com lff:ll1dP inf1•1hidacle :i luta no se
i ôr de Cerro Blau<"o <' pro'\'.:imidartes dt: 
\l,a11ades ao nol'tf> de ('•1adalajar;l, 
a hrangf'ndC' a região de Cinfµente::. 

; ., 1>J.ra empatar a partida. E Ql<I:!- Sfs BarceloHa !)e 1·ealiza. lentam<:nte, mas 
11:; q11.., Iam reallzando isso, se não O fF,speC'tlvo pre :idente encarece a tom !"ram1e segurani::a., tf>ndo ronquis
~o: 'ôl '.lntn. penalidade máxima m ,; preSPnca c!P todo5 o~ <li.retores b0111 tado Fa;von, na fr<•nte de 'l'anagona. 

~~'~r~ve;;~.r: m~~l\~t~n~omp~t:.csultado f1~;gs os representantes dos ~Jube~ li· ne~:.:u~~:u~a;1dx7;.~n~\fo1;:t~;'º~o~= o apetite das crianças 
Tnnt,o o E5porte como o Pitagua- ·----------..,,

1 
:~~tl~:rc~~dí'ª! ~;!~t,~,;~~·as republicanas E~r:·., '~i1h-r.\i~:~1i~iF. 01~~t\'iET;,Â Para as crianças terem apetite e os 

~;e;<;rn~!~~~11;,fi~ea/iiic:~~;>~1~~d~:. t;~!~ flDA ESCOLAR I CAT.\Lll!\'HA órgãos digestivos em perfeito funcio-
··º e.,taclo em que se acham. pouca ou Recebemos: SE)I NENHl''\-1 RESllJ,'f.\00 PRA- nam~nto. é indispensav_el que recebam 
''.ti;i,i nenhuma resistencia Poderto TfCO A OFF:N!:'il\'A REPUBLICA- R\RCELO'.'\' ~. 11 L\ l 1'-'JA0l -

1 

os ah,mentos á hora cei.,ta, ab~~ellctO-se · 
..;JJ 1 aos outros seus rivais. CENTRO ESTUDANTAL DO ESTADO NA EM GlT.\I)AI.AJ\RA ~~~~itt':ct;eg";:.1~\ua~::en~~t~~~

1
;1e~~~~~ 1:r tºe~~i~d~~n~~~~dob:~~e~~~~~nddo~v~: 

- Na partida elos segundos Qta\- DA PARAtBA · BARCELONA, 11 (A UN"IAO) _ Os ronseonenria do decrf>to do sr. Juan lar dom_estlco ou adquiridos em casa<; 
:irns. registou-se um empate de O x O meios govf'rnamcntais informam que lNeerin. cOO\'.º<.·ando. todos_ os, homens ,d~ confiança e usados E"_m_ horas qu ... 

- Atuou como juiz na prova prin- A Ses.~ào Solene de domingo último - ·c1 d 11 1 t oruo nao perturbem o neces a o de e 
i!',.:d. o sr Venelipe dt: Almeida. qu~ O ~-orvete no Pavilhão de Cha ::q~~n;:~~l~~ciant: l;~~e°r~=~h~~~t:::= ::do

1
~ ªaoe :~::e-~!~' ~:1t: -.1; 3

:p~;~en_ta: do ª. pa~·<:lho. digestivo s n s anço 
~ portou imparcialmt:nte; mas po- Com o comparecimento de cerca de sultado prãtit·o a ofen~i,·~t legali!sta na rem ao alto comando, d<'nlro do prazo As \'1t111?as de desarran10 gastro-m-

dPn<1. ter evitado alguns lances dt=> cluzentos preparatorianos de todos os frente de liuadalajara dE" n ~º"ª"· . _ . lestmal, seJam cnancas ou adultos de-
J.)l:,o brutal posto em pratica por cer- estabelecimentos de ensino secundário 1 ,\u-. lll"-t.1hm1s-.os <.-f'rao aphcaclas pe- vem sê-r submetidas a uma diéta cui-
tC'::. :unadores dos dois bandos. da -cidade. realizou-se domingo últi- \ OFENSIVA REBELDE ~AS IH- na!' s('\'éra,, e<.tando .iá t•stab~kddos dadosa. para que o mal não se com-

- Come representam.e da Li!:,"ú I mo, no salão nobre do Licêu Paraiba- , ERSAS FRENTES D.\ C'ATALU- divrrsos campos de t·o11centrac;-ao pa.rn plique.Nestas ocasiões, os comprimido:. 
.::-1 _l·ampo. com)JArPceu o dir,.~cor LI';~; no, a pósse da nova diretoria do ··Cen- NHA os dP«C'rtol'c!I,. ~f-- Eldofór_mio da Casa Baier prestam 
f:'-l')meh tro Estudantal do Estado da Paraíba". ot1mo sernço, porque fazem cessar com 

;:;,tJ-~~~s a
05

pii~::~~r~se d~c1~in~· :i: d{lA~.extaI~p::~!~, ~:~o 1:~·e~:~~~~~ esi!:OA~r?n~i~al
11

da~Aop~~~1?j n~io~ AJXJ),\ H.\ ESPERANCA PAR:\ S.\L- ~;~~~z: !~c~:~i~~:st/1~~ri:tr/~~~= 
llm<'. !'ntrE" os m,adcs Pif'lguarf'~- ladeado dos srs. Albertino Miranda nalistas 1rnra rortar as comunif>;:u•óes \'\R A CATALl';\'P.:\ plicações mais sérias 
E:·porte Clube presidente do Centro Academico da entre Barc<'lOt1<l t· \'.ilen<'ia, na reg.ião 

Academia de Comércio e Damasio de Torlosa, est.í. ~t" exercendo na fre:n
Franca. presidente do c.E.E.P., foi te- de Castellon. Sessa re~ião mar
prestado o compromisso de estílo pe- c·ham tropas do general Aranda, <'Uja. 
los novos eleitos, saudando a direto- base de operac;-õE"s é a fol'taleza serra.-

iHADRID, 11 (A (INlAO) - A im
prensa go,·Prnj<;ta continúa a c1<"positar 
inLt•irn ('(Jnfiança na situa('io do go
vêrno C'ataláo, em C'onst•qut"nda das 
ultima,; infriati,·a.~ no s .. ·nt.ido d<" rece· 
ber armas, muni('Ó('s t• :t\'ióes para d<"
tér o avanr,o <los nadonalisla'.'t C'ontra 
a Catalunha. 

O!'TRO 1-'EBOLISTA PAIUTBASO 
'!l J: PEJlE TR/\NSFERENCIA PA
"·' \ l'E!>ERAÇAO PERNAMDUCI\ 

NA JlE DESPORT(Jb rfa que se empossava naquéle momen- ~fan~:i:r:~·e:,
1!10 ~

11:fa: <'tda~~;t~,e Ô~~~ 
to, o estudante Cicero Medeiros, que lancra e \'inaroz, de modo que Tor-

NAO PERCA 1.'EMPO, senhori ta, 
pro('ure fa.zer suas <·ompras poi· todo 
este mês 11a ('.\SA A1,{!L, pois 1•stá 
vendE"udo qmlsi toclo o ..,,.n (',to11\1t' 

df' ffl<'l'l'adol'ias <'om o al1itli111t11lu d1• 
1oaso~(). 

i ,f'~ !'it:~eg~~~:r~;~~ioPa~~ib}::e::;:~ ~iJ!~f:up~r~~~:n~~ u~i~~i!~a~6iaeJ; losa ~tá Lambém sc-ntlo cercada pelo 
Bra~ileira de Futebol: naquéla agremiação de classe. 

...- .......... ~ • ...., .................... J ·• Exrr-o sr. prt!sictf'nt~ da Liga Após o discurso do ora.dor da sole-
Oc·,portiva Paraibana nidade, usaram ainda da palavra os 

:üi1
~ei~n~oét~. J~~~~~~rt-1~:d~~ ;~,to- b~e~r~~~r~~· Er~~~r~~~re:ir:n!~ 

·atil· da !>iua digna presidencin. par-i. tros. 
federação Pernambucana de Des- Por fim o preparatoriano Damasio 

tiorcos pelo presente. rogo a v. exc. Franca. presidente reeleito daquéla so
,, f.:i.éza. de informar ,;e esas Entida- ciedade, em nome da diretoria empos
(e ~m algu1na objeção a aprP:::tnta: ,;ada, agradeceu aquéla prova de apre-

propósttCi c.i'.'!. tranrfenncia er1' apré- ço e simpatia dos seus colégas de elas-
, rJ se, passando a historiar as atividades 

1 a.) Dr. l'ernando Loréti Junior, dr.. diretoria reeleita, no periodo an-
n:><Tetátio" t<'rior. 

P. L D. P em resposta. enviou O Após o encerramento da sessão, de 
.=Muinte tele~rama empossamento, realizou-se no "Pavi-

"Fotel:>ol - Rio - Amador Anto- !hã.o.de Chá" um sorvete oferecido pe-
1 iic Góis Neto e inscrito ptJo fl!iaCo ln diretoria recem-empossada aos as-
1~ot,,fógo riêsde vinte e oito de Jult. 0 saciados dessa agremiação de classe 
de 1936 e tomou parte. pela u!tirf';> Interpretando o pensamento da dire~ 
, l'Z. em Jógo oficial em 25 de junho teria usou da palavra o estudante Au-

~i:a 'iZrai~!~~~~ões - Liga Despol' ~~;~1°d:~:~~!ectiu;af!!r~ ~!e!!t~1g:~:i~ 
Joao Maciel, Adalberto Viana, em no

f(.'RrTAkl..\ OA LIGA DESPOR. 1 :ne do Santa Cruz, Holai:ida Junior e 
TIVA PARAJBNA I finahzando ialo_u o cen~nsta Damasio 

Na :-:ecrC'tarh da Li"ª Desporth a 
Puatbana precis~- .,;c 1alr.r com o~ a
nactores a.batxo, no primeiro expecfi
nte. das 12 rui 13 horns e. no segur
<>. das 19 ãs 21 horas. lodoi os din<. 

;l!d!'.,_ par.\ efeito de ::egularização le 
11-.srricae, Jos mc·smc-s Pmadores· 

Bot::.,fógo: - Eniani Cot~a e- Mi-
guel dos Anjos !21 

Palm~irn..,: .... José dt Lima !l) 
Pitaguat·es: - José Patricio n i. 
Esporte t'IU'>t>: - Jvsé Jor~e { 11 

SA~1' \ cr.uz ESPORTE C'Ll'BP 

('.'iota otit'ial ) 

\ dir~toria de:,te sodRliciÕ ofc•rere
n\ por toda esta :;euuma uma rir,. 
inrrlfl lha de ouro ao sr. Silv1no Se
oro 1 \llarnrr:ba 1 pt-io.s stu~ o,;ervicn . ..;. 
1n·e~ra,Jos n esta ..i.gremiaçãC' dura.:1-
~t' 'l CDmpeor.ato ele voleiból do a11.1 

1 ranc,acto, prom<•vi,jo pela Enhda Ir 
J.dâ.ximr. a · Liga Dtsportiva Pani.1~ 
bana.·· 

Esta miciutivr. p:irttu d06 comµ•J-
1l{·n/.es do "~nta Ct·uz", que n-c,, .. 
oheceram o modo i;entli e decisivo do 
,umEtdo1 Hllv no SAtiro, que mu 1:o 
tem contnbuldo para o !sOet3uimeP1 o 
dos rubros negros. 

\'01,EIBOL 

Franca. que afirmou ver dentro em 
::iréve o Cen~ro ~ada vez maís integra
jo na sua fmahdade de ôrgão do ale
·antamento intelectual do estudante 
ja Paraíba 

CASA AZUL avisa á sua distinta. 
fre&"uezia que por lodo mês de 
abril venderá com o abatimento de 
10 a. 50(,, gra,ndc parte do seu esto
que de mercadorias, 

PRUDENCIA CAPI
TAL l Z A Ç Ã 0 

O pagamento de um título 
ao 9rofessor Celestin 

Malzac 
Pela Prudencla Capitalização foi pa

~o. ortlem, ao profe:;sor Celestin Mau-
rL<. Malznc, a importancla de . 
12:000sOOO, correspondente ao valôr do 
t1tu!o n. 0 62.413, plano "B",. combi
naçao "K.P.C ··. pt·emíado no últi
tno sorteio daquéla Companhia. 

O ato teve a presença do Inspetor da 
.. Prudencla Capitalização" nêste Esta
do, sr. F_rancisco Neves. Valfrêdo Pl
lihelro de Mendonça e das testemu
~?t~!t~~náro Sont'nt!no e Eugenia d"' 

Ontem mesmo. o professor Celestin 
!'1alzac assinou 3 propósta.s. para novor; 
lltulos. 

"GARÇA'' 
NOME QUE, HA 20 ANOS, IDENTIFICA A MARCA DA MELHOR MANTEIGA QUE 
SE F ABRlCA NO BRASIL. 

PARA EVITAR, POIS, DECEPÇÕES A' SUA MÊSA, EXIJA, DO SEU FOR
NECEDOR, EXCLUSIVAMI.N,TE, A 

MANTEIGA MINEIRA "GARCA" 
..:> 

POR SER, REALMENTE, A MAIS PURA E SABOROSA. 
~A ---··--···-...,., ...... .___,, sul. Os rerubliranos, avafümdo a de- OCf'P\D.\ A ('.SIS.\ ELt'fRIC,\ OE 
dsiya imporlanc·ia da rc~iáo de Tor- · SA ~ LORF:'-JZO 

~'.L\\IASCA, 11 1.\ F\JIAOJ - o~ 
naclona.listas <·on,cg·ui.:·am. na frf'nlt 
li<' Tnmp. con(!ui lar a usina eJétric:1 
de ~an LOl'C'll?:O. 

O ,rovêrr.o cft"> Bar<·t>lona insiste, t>O
rém, em afirmar ao póYo. que a mes
ma se ac·ha <'m reparos, motivo por 
que ha falta dt· luz na <"iria.de. 

tosa, trouxeram a E"litf" da<; suas tro
pas, enlrt> as ouais a Brigada Lister e 
a uiYisão n,0 :u. As forças republica
nas ol'erecf'ram tão pertinaz resisten
cia. ao::. naf>ionatistas. qm· êstes f óram 
obri~ados a eni'pregar carros de assal
to e a,·iões para a,•an(;'a1· algumas cen
tenas de melros. Em toda a região 
senaoa os repuhlkanos e'-tabe-lece
ram fortissimas posições, com ,·erda
"lf'irns ninhos de nwtralharioras. São Sl'.Jl.:\-L\RlNO~ \Lb\lAF.S QUE SE 
freque-nhssimos os eombatec;; aéreos Dll:IGE:\J A' COST,\ F.SPA'.'\'HOL.\ 
t"m crue os republicanos tf>m emprega-
do ali> 30 aviões. "ª frrntr norte do f,JSBo.\, 11 l:\ t;:IIJAO) - Clwgâ
Ebro o obielh'o principal, ,iá reafr,a- ram. onkm, ao 'l'~jo. os submari110~ 
do, -los ataques nacíonalista,, erà" alemãf>s "l'-:n" 1· "1 -::5", qu<' vão sC' 
reprêsa de 1'remp. no Vale de '.'rogue- lll('Orpornr ,is forc;.1-:; n,nais da .\lcma.
ra, e Pala.resa. a.fluent" rlo rio Segre. 1 nha. <'rn a:nrn'i t>'.I.J}anholas. 

De parte dos nadonalisla~ domina 1 _ 

•.rnbiente fran_ramenh' otimista, tantol OF.\IO~·s-r~ \('<)f:S, POP1'LARF.S l.'.\1 
mais que a quPda de 8;.tla1.i;uer,_na tar 4 1.0;\J)RE:--: ,\ J·,\\'OR DOS GO-
de ele ontem, pôl em suas maoc. uma \'l:l~'.\·tS'fA~ ESP.\:'ll'Uúl~ 
importanlf' C'iclade industrial <'~talà. 
Por con~eJ?uinte, º" dn·ulos naC"1ona
listas esperam que a C'a.lalunha í'he-

INSTIT UIDO 
o VOTO SECRHO NA 

HUNGRIA 
BUD/\PEST, li 1A UNIA01 - /\ 

Camara dos D~puiados aprovou. por 
9,rande maioria. o projeto de lei go-

LOSDRE~. 11 ·.\ l1:"JJAOI - l't•\· 
lu!!ar, 011km, uma grande demonstl'a
,:-ão popular, rakularla t•m mais de 1:rn 
mil onl!.'rarios, t•m favor do,c gm·ernista!-. 
espanhQi"i, 

O "mt>~tlnt·· frn- lugar rio •• Hnlt 
P.t_rk ... fal,utdo ,·ári,,,. or:tdore~ êiut 
.-:x;rir:im a r<'nl«'~"ª de arma•. t· muniª 
<·Õcs para a f,spanha \e•melh:1. 

Sl,;[{A' L.\ '\(.\DO I'" .\TAQl'E lll:
Cl~l\'0 <'O"°TIIA TORTOS.\ 
LlSJh) \, 11 ! 1\ l':'\J :\OJ - ,\ radie 

rlE" Salam,uwa cli~:u)j:ou um:t nota, na 
qual aíirnn Ollf' :t!'o tropas insurr~(as 
'Sob o t·omaudo <lo gf'nnaJ Garda .-\-

NOTICIARIO 
Ve11da de pe.ç(·ad'J no mercado do 

PORTO DO CAPIM 

Durante quarta. quinta e sex;:a-fl'irus, 
jesta sem'lna. htlVerá. no mercado dn 
praça Alvaro Machado, JUI1to ao por~ 
to do Capim. pPscado exposto á ven
da. aos pre~os esi..'\belrcidos pela Prc
leitura 

A fim de nos fazer uma comunicaª 
c;ão nésse sentido, esteve ontem na rr
jação destu fólha o sr. João Gonç,d
ves da Silva. 1 Cllinês). um ·dos encar
regados na venda de peixe, no referid•) 
tr,ercado 

~ECROLOGIA 
Vitim;~ de longos padecimc·ntos r:1~ 

li:ceu :mte--ontPm. nesla capital. o f<I 
Raul AJ,-xnndrf' do Nascimento. fun· 
ionário da ··Great-\Vcstern" nesta dª 

~tade 
O pranteado desnpareciclo coP· 

ta\·a 41 anos de idndt, sendo casado 
•:om a srn Hononna Moreira do Nns
~imento, ele cujo consorcio dri:.m dai~ 
1 ilhas menores 

O enterramento Pfetuou-M· ontem, 
às 9 horas. sendo o corpo levado no 
cemítt'rio do Senhor dn Bóa Sentcm
~·a, acompnnlrndo de rrgutar num<·ro 
ele parc11tes e amigos da fumilla c>nlu, 
lada. 

- ,-, ,., _., 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
;:f~~-~1~,ru\~!rf~brr o voto ~ec:reto ge- l+++-++++++•••++++•++•+•-+.+-"t•++•-+-++++++-++H-++++++++++ i 

l na~á·~~~.~~~i
0

~
1
~, p~~~gm~~~';;d~e,~~:,i i COM VISTA AOS SRS, PREFEITOS DO SERTÃO DA Í 

:r,\li~t: P~
1~."r:;n:;'.~1e~~.~ ºo",~~~,~~~ t PARAIBA, RIO GRANDE DO NORTE E PERNAMBUCO t 

dos de-pulados dr 145 para 160. dos ::t O ESf"RITOR!O DE ENGENHARIA 1 

•• 
F O 111 

eptiaaa1 
1 f 1 11fr11 
coadiçõea e a 

• 1r111 
preço, modico, 

AGENCIA FORD 
IUA MACIEL PINHEIRO, 31 ..... , ..... 

~~~
1\13

:e~~~;~:~t
1
tJ;º~oi:1~~;i1~~~1~~t~; ! C A L Z A V Á R A & C I A . • f 

;it!~os 
0

pa~-~·t':i\º 1,~l~1g~~.~olõ ~1á~o:ç,~ :~~ · t t 
dez unos de cidadania hungara. para 1 •+ Cl1:~po11<10 de Pf' ·,onl I.Rc·mco habilitado de n('ordo C'Oln as ex1gcncUt<'; t 

do Dr1·rf'to 1''rdf"r d ot)n• o ex( rC'1c10 dn proflssno. nre1L1 ('Ontrti.103 
~=l'.nr1~~~l~~disdi~;~m~ft~e('me:~~~pn: t pnn J(.'\'.n,ntatnf'lll-0 íilJ)ICIO de ))IRlltB:o (IP Clcfl\CIPS C Vlla!-J 1\ l)JP<O:-. lfl-

nal em ~l11ª r.<.:C'ola elt-mPnlar húnga- t í'.OllVf'IS, cnmp1omt-1Pndo~ e l. Pnt1egd. 1a'i tlf'ntro do pra:.e:o m,1JC!H1o Í 
ra O d1re1Lo absoluto só 1;erá ron<P- + + 
"ª" d1•po,1cõr, 1undamen1 u, que ra- vem a om 1ta , - oao Pessoa 

! 

dtdo a partu dr 32 anos feito~ PPlll i PFIHR JNF'ORM AÇOE~ E PRI COS A t 
nova lei elclto1nl Sf'laO c1uda~ \a- A "d D v· 1 107 J - • I 
1':cm dt'saparPrt•1 quaisr111P1 ta.rlll<ln~ + --- 1 s 1 \DO n \ PAU ,,n \ __ _ .._..,...,....,..,....,..., __ ...,.,,....,,....,....,,...,_ .... ..,...,. .... ..,...,. .... ,._J des e estahelNe evl>ra ti 1.:allza<,:,LO na I t 
propaganda c•lcitui n I, 1 -+ 1 • 1 1 1 1 t 1 1 t t + t 1 1 t t I t 1 1 1 1 t I t 1 1 1 1 tt-+tt+~--t t--+-++++ 
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VAI RECONHECER A CON-MAR/O DALVA 

O SINO E A MATRACA - Seria Alguem já disse que não ha n.ada 
mais triste do que uma criança tnste 
A alegria é um grande elemento de 
vitoria. E' um quebrador de aréstas, 
uma especie de aplainador de super
ficies que dá a quem a possúe um ho
rizonte mais extenso e mais claro 

mentir a mim mesmo dizer mal dês
se!:> dois conhecidos instrumentos re
ligiosos. O primeiro é de uso dié.rio. 
sua vida, lá nas torres das igrejas, a
companha a nossa vida, dêsde o ber
çc., até ao túmulo. O segundo só apa
rece, duran tP três dias do ano, na Se
mana Santa. Os poétas gostam dos 
sinos, todos êles No tocante ás ma
tracas. não conheço nenhuma litera
turn que as tenha procurado revestir 
dt- emoções artísticas, em verso ou em 
prosa. Mas. a matraca tem a sua fun
ção .estética, como todo instrumento 
sonoro_ De mim posso dizer que, á 
primeira vez que me chegaram aos ou
vidos êsses sons cavas e lú.gubres da 
liturgia católica, me arrrpiei todo 
contava eu, naquéla dôce quadra de 
minha vida, treze anos apenas. Era 
um ensaio de gente, dentro de um ti
mão preto, cortado e almhavado pelo 
batineiro Bento Pais. 

JoAo LELIS QUISTA ITALIANA DA P. n . 1-1 n}~,.;~~B \J\lt~ n, 

~ftb~~/~t1~r:~~t~ c~1:;f,~;ee;od~~d?v~~ ABISSINIA Proe-rama para hoje: 
cluo se funda na harmonia do espirito 
com o mundo exterior, hai·monJc. es
sa que só os alegres po.dem possuir 

E aquêles que aos primell"os co~tac
tos com a vida não têm a conJuga
ção daquélas duas circunstancias, se
rão, de futuro, má.us inalviduos, com 
quem a sociedade não póde contar 

LONORFS. l i IA l'NUOl - Fa
lando hoje, na Camar:t do:-. Comuns. 
o " pr<:'mier" Chamberlain decla1·ou 
aue havia cQmunic:u1o ao secretário 
da Lü!'a das Na.C'óes a dechão rlo Go
vêrno inglêo; dC', na sua pró•dma aber
tura.. tratai' elo l'Cl'Onherhnento da 
conquista italiana da. Abisslnin.. 

11,00 - Programa aperitivo. coi_n 
gravações populares da nos:;a Discote
ca 

A criança alegre é, na vida, um vi 
torioso ante& da vitória, porque trâ!; 
em si toda a fórça de uma esperança. 
A que é triste já perdeu. o comba/~ an
tes de começá-lo. Só e tliste. ~orém, 
aquéla que náo tem amparo. nem as
sist.encia, nem cousa alguma que a 
impulsione para o futuro. que lhe mos
tre o caminho pelo qual possa tornar
se um elemento de expressão na socie
dade 

Para conquista:- êsses elementos que 
começam a vida sob as sombras da 
tristêza, o Estado-Nôvo adotou norma._, 
que resolvem o problêma do ampa1·0 
áe;,uêles que não contam com a pro
teção dos pais. 

Preceitúa a Constituição Federal pe
lo seu artigo 127, que a infancia e a 
jt.ventude são objéto de cuida
dos e garantias especiais dados pelo 
Estado, para o que, lançar-se-á mão 
das medidas julgadas uteis, e por inter
medio das quais possam sêr faculta

Muito agradavel me seria recordar, das a ambas. condições físicas e mo
nesta altura ou nesta descida de mi- 1 rais. de vida sã e haymonioso desen-

nha exi~tencia, ª. fáse do despertar d~ vo~~~~~:d!~s Jiª;st:â~ld;:r~·com 0 
minha mtehgencta para os aspectos individuo começam, pois, com a pr!
sérios e profundos dêste mundo. De meira infancia e o acompanham ate 
Já para cã., muitos sóis se vão passa- o seu últi1.no di3: . . 

dos. E uma crónica retrospectiva de á fuse:1;t~1
1
~~.h~u~

1
!~e~:redid! !~ia~~~~o: 

meus tempos idos, etapa a etapa, te- aspéctos que podemos considerar agu
ria a mistura de mcitos elementos. dos pela sua propria naturêza. é um.a 
Muita cousa está apagada. Resta-me facéta da orgar:ii~açáo nacional_ presen-

um grande espólio, porém. E o pri- ~~ist~:ªn~in~~i:~ 1~~~fºtª!~~~ê d~: 
meiro som da matraca, alí nas portas injunções da vida, o futuro da infancia. 
da catedral de Nossa Senhora das Ne- e da j~ventude brasileiras 

E' nc:sse mesmo art1g·o da Constitui
cáo Federal que vémos, a respeito da 
êircunstancia especial em que a cri
ança possa encontrar-se na existencia, 
de abandono moral, intelectual ou fí
sico, a creação automatica por parte 
do Estado de deveres concernentes ao 
~onfórto e cuidados indispensaveis á 
~ua preservação físicft e moral. quando 
os pais não podem suprir essas neces
sidades. 

ves vibra ainda em meus pensamen 
to": no templo incólume de minhas 
recordações mais bentas. 

O som lúgubre da matraca de 1896 
nunca mais me deixou os ouvidos, nês
te decurso todo de 42 anos. Outras 
muitns matracadas tenho ouvido, cada 
ano, por esta mesma época de agora. 
Mas. já não encontro nestas de hoie 
o mesmo sentido, a mesma emoção da 
matracada primeira. E' que o tempo, á 
proporção que nos vai gastando paca 
o futuro, nos conserva intactas as im
pressões mais antigas e mais dôces da 
infancia, da juventude, da mocidade. 
E só á velhice é dado o privilégio de 
recordar. Eu quizera sêr um grande 
poéta sentimental, - para cantar as 
delicias subJectivas da última idade. 
com minha velha matraca ferrujenta 
e carcomida, á guisa de violão grego
riano, soltando meus gemidos de can
to-chão, reincarnando-me naquélas be
lêzas todas dos 13 anos, naquélas pri
mícias, dn conciencia, da religiosida
de, ctn fé. 

· A preparação ai, cabe ao Estado, que 
se incumbe de fazê-lo no intuito de 
formar elementos positivos para a so
ciedade que, de futuro, auferirá os re
sultados dessa ação previdente e con
servativa 

Ha os creadôres de belêza na arte 
e na literatura. Dentro da pintura, 
com cõres que deliciam a vista: den
tro da música, com melodias que em
polgam o ouvido e embalam a alma. 
àentro da escultura, com a perfeição 
das fórmas que sugestiona o especta
dõr; mas, sóbre tudo isso, ha os crea
dôn::~s de alegria, os que transformam 
lágrimas em risos, e, numa visão es-

DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇAO 

NOTA 
A fim de tratar de interesse geral, 

BARTOLOMEU TADEI - Quando ~5~
1
~n~i~.to;r~~?;;c~~·et~n:~;e~i~;t!º~: 

eu véjo a figura impressionante dêsse próxima 4. n feira falar com os pro-
1rade que nos veiu ilustrar nas verda- fessores regentes des escolas noturnas 
des eternas da fé, durante êste tempo seguintes: "Arruda Camara•·, •·Joa-

comemorativo da Paixão e Morte de f~\~r~!~~a :\,~~~~~~ L~~rvo~~~·:: ~;ii!~ 
Cristo, outra figura me surge na me- Junior•·, ··sargento Mór Mélo Muniz", 
mória. Eis que lá me chega outro fra- ·'Cardoso ,Vieira", ··B~rão do Abiaí". 

A criança deve sêr alegre, para quP, 
quando cidadão, a sociedade o ulilize. 
e dêle surjam as bóas idéias, as bôas 
virtudes 

Para que êla sêja alegre é preciso 
o carinho da familia e a proteção do 
Estado. Isto. quando é desamparada 
ou as condições paternas ~ão insufiri~ 
entes. 

O sr. Argemiro de Figueiredo é um 
dêsses creadóres de alegria, esponta
n"'o e sinc,.ro. O "Abrigo de Menores 
Abandonados'' que se encontrava em 
~onclusão no advento do regime atual, 
e uma obra de arte social, e espiritual 
Causa-nos uma comovedóra impressá() 
vendo-se alí, não sómente uma reali

Abor,lando. após, a q11C'stão t'Spa
nhola dissP o sr. Neville ('hamberl:\.in 
nãn acreditar QUP tiV'E"SSC'm C'hegado 
nôvos reforços da llalia e da AIPma
nha para as fôrças do gt·111!1·allssimo 
Franco. 

Todavia. era dP cri>r CJU<' ah f>X i"'
ti1-sC' matei bl bt'li<·o, tanto de prO<'e
dencia italo-ge .. manic•a, como frartl'O· 
russa. 

1 Locutôr Kenard Galvão) 
1200 - ··Jornal Matutino" - Noti

ciário e inl ormações do País e do E~~ 
trangeiro. 

12,15 - Continuação d<? programa 
aperitivo da nossa D1scot eca 

1 Loculór Ali rio Silva> 
18,00 - Programa para o jantnr colll. 

gravações selecionadas da nossa Dts
cotéca. 

As 19.00 - Retransmissão da Cate-
d1 al Metropolitana ~ 

Continuando a série de pregaçoes 

DIRETORíA GER AL DE t~~~~~'!'i"~it~~p".:'ii:;;,~0 1~1~'i"rhctoJ/~ 
SAODE POBLICA Patr~./º!º l~ .. f:~~~~~~irá a palvra 

do ilustre orador sácro. 
Inspetoria de Higiene da tot~~9Ji~ - Sinte~e dos acontec1mcn-

Alimentação ~L~:u:r 
1
Ã~;~i~n~~r~:~ 

zação n~aterial. Ha, também, o espírito Pela Inspetoria .de Higiene d~ .Ali
de patriotismo e :1 sentido de conserva- mentaçào e Polícia Sanitána. 101 a
ção nacional. E' ~ma béla contribuição preendida uma partida de carnes con
ao futuro da so~1~dade, como parte de geladas e salgadas, contendo duientos 
um _programa ut1l. em acórdo com o 

I 
e setenta e trés 12731 quilos e oitocen

sent1do moderno dos devéres do Es · ta. s gram.as .. q.~e depo\.s das formalida
tado, em face da infanc1a .... da Juv:•n- des legais 101 remetida ao fôrno de 
tu de desamparadas. l!xO para mcmeração 

Ás 20.00 - Rctransmissfio da Horfl 
do Brasil. 

As 21,00 - Valsas Vienenses - Os
questra de salão 

A nossa orquestra de salão sob 1\ 
direção do maestro Olegario de Luna 
Freire se fará ouvir em um magnifi
co programa de valsas vienenses 

Assim serão executadas· 

BANAN E I RAS 
a 1 - Danbio Azul - de Johann 

Strauss. 
b1 - Sangue vienense - de Johann 

Strauss 

De minha recente vtagem a "Ara
ra··, tive o enseJo de conhecer a tra
dicional cidade paraibana, onde oer
noitei no dia da ida e na vespera do 
1 egresso a esta capital 

Lembro-me, quando estudante, que 
os meus colegas Nuno Guedes Perei
ra e Diogenes àe Miranda me fah::
vam entusiasticamente de Bananei
ras, de seu clima, de sua fertilidade. de 
sua agricultura, de .sua gente, etc. 

Eles tinham 1·azão. pois, são filhos 
da terra preferida e grande foi o sw·to 
atingido pela cultura do café no m1.1-
nicipio, fonte principal da nqueza do 
Estado, motivo da opulencia da ve
lha cidade nordestina, naouela épo
ca 

CARLOS BtcLO 
As 21.15 - Jornal Oficial 
As 21,20 Música brasileira com Mar

luce Pessôa e .Jaime Brzerra 
A cidade de Bananeiras está situad: Marluce Pessóa. a nossa "m1gnon 

.sôhre a Borburema, ao Noroeste. :1 cantóra de sambas e marchas cantar:\ 
162 quilometres, da capital E· oe- para os no::;sos ouvinte~ 
quena, e compõe-se de duas partes, a, - A cigana lhe enganou - Mo.r-
uma baixa e outra elevada. O come1·. cha _ lAri Barrôso 1 • 

cio está localizado na parte baixa, bl - Na sua casa tem - MArcha --. 
que é cortada por um riacho perenr. 1 André FilhoJ . 
por um canal bem con&trnido, de pc- c 1 - Meu a.mór é cigano - Mar-
dra e cimento, com balaustrada e umP chá - 1Malfitano1 
ponte de cimento armado. A i·ua pnn- Colaborando com Marluce teremc.s 
cipal é calçada de blocos de pedrn,; Binda nêste progTama Jaime Bezerra 
Possúe um bonito templo: um colegio que ap1·esentará. . 
para meninas, a cargo das irmãs Do- a, - Com o pensamf'nt,o em voce ~ 
rotéas; cadeia pública; uma praça pe- valsa de '"Joubert de Carvalho,. 
quenina com um coréto; bóa ilumi- b1 - Corações divididos - Vais~ 
nação eletrica; bom clima e excelen- _ rwarner e Osvalào Snntlágo1 
te agua potavel Existe uma Usina c1 _ Carinhóso - Samba - 1 Pin-
benefiCiadcra do algodão, de proprie- xmguinha 1 • 

lnfelizmente, as terríveis pragas, os dade dos srs. Abílio Dantas & Cia.. As 21,45 - Nelson Valença em sólo~; 
malditos "Cerococus pahybensis" e o uma Cooperativa dos produtores dt· df' Flauta. 
"Pseudococus Cryptus", de Hempel, fumo e uma pequena fabrica de cignr o nosso apreciado musicista, apre
destruiram os cafesais causando a ros. estabelecimentos estes que vie- sentará O seguinte programa de must-
1uina e o desanimo entre os caieei- ram dar maior incremento ao comércic cas romanticas. 
cultores paraibanos. local. A cidade é triste, pelo seu a.,;- ai _ Noturno em mi bemól de 

As citadas pragas. como é do conhe- pécto topografico e falta de distrtt.- 1 Chopin 1 
cimento publico, toram causa de dis- ções, de um cinema, pelo meno.'i bi _ Improviso de I Irene Thomp-
cussões e polemica~ entre varios técni- O canal, construido pelo Estado, m- súni. 
cos. pelos jornais e revistas, sóbre a administração do saudoso dr. Solon e,_ cantlga de Ninar de 1Gounotl 1 • 

interessante questão da etiologia e cconclue na 7 a pg., ÁS 2200 - "Jornal Falado dn P R 
combate da terrível molestia. _____________ 1-4". ' 

Na Paraíba estiveram, em missões TEATRO As 22,10 - "Emquanto a Cidade 
especiais, estudando 'ln-loco o mal, os Dorme" .. 
:cohhecidos e acatados entomologistas Transmitiremos em gravações de 
e ntopatologistas Carlos Moreira e nossa discotéca um programa compos-
r.osta Lima. do Instituto BioJogico; D. PALA \'RAS DE INCENTIVO E DE to de melodias de GiR.como Pucctnl. 
Bento Pickel, da antiga Escola dt! APOIO a 1 _ um Bel di vedremo - da 
Agricultura de Tapera, e outros. . . ópera "Mo.da.me Buterffly" - canta 

Uns estudiosos consideraram i::omo Filgut>iras J unior O soprano Grace Moore 

~~~~~~~.1 
~es~~~1~:sve~ P~~se~~~c~c·~~~ \ A ·· União Teatral Pe.~soense ··. acaba .. :~h~i;'~~a~\~~d~ t~nª~~i~ªu1~ªMir~~f 

,t\conselharam inJeções no sólo de sul- de .re~eber. por. m~u 1~1termed 10:. as c, _ Vissi I>'art'! da ópera "To..<¼!a" 
1 ureto de aarbon.o. O remédio seria. mais. ineq.mvoc:as P1 ovas de. cai mllo _ canta a soprano Grace Moore 
P.ficaz, porém, a sua pratica impossi· que Jâ.mais .recebeu. O. teatrologo Sa- d, Nessuno Dorma da ópera ·Tu-
vel _ De ma~eira q?e foi precis.o proce- ~~ee~id~agi~e~~~-c~f~~\R~l~c:~~~~~1~ ~~: , ranoot'' - canta o ten.ór Ge?.rges T

1
~lll 

der-se á rncm.eraçao dos ~afeeir?s ar~- tisticos da béla capital ;1':'rnambuca- e, - Te I?eum da opera T~sca -
tados. F01 esta, a soluçao, paia ev1- na vem de dirigir-nos palanas chei~;; canta o bantono Lawre~ce T~~et~,· 
tar maior pr~Jmso. . t 

1
_ . rle · fé e coririança. ung~,:J.~.,; de incenci- AS 22,25 - "U.ltlma.s Nouc1as 

Com a mmha Alfr~~a m e.1genc1a, voe de apoio á obra que eMamo~ tell- A "P R I-4" Intormu. 

de: ante a visão dos tempos de ou- ~~s~~st.
1
,'~ ,;l~;i; • ~·q~~~~~ .. ~ui1~ri~go~~ 

trora. Bartolomeu Ta.dei ocupou tam·· to" "Pe Antonio Pereira'' "Gama e 
bém o púlpito de nossa .cat.edral, ha. lMéio", ,;Dr. Manuel Tavafes", "Fru-
40 anos passados. "A sua figura, em tuo~o ,.B::u;~osa.", ··D .. A?,auto", '"Pe. 
1órma. de arco. dentro do púlpit.o, les- ~~~:1~1 e 1nd1º Piragibe , todas desta 
creveu então Artur Aquiles), lembr,l. 

t~~~ r::~~;:~1~0 o~~:ª~1~~ ct;as Cco:~: ~~ifu 1~~ª;1:i~; r:avt~~f\;:a?b!~~rgm- f~;~t!~ ;:a
6
r~o N~~~~~1rl . 

sas da evolução d_a molestia 101 a fal- Samuel campêlo. com nquéla grnn
ta de cultura racional do :-ohJ, de sua de alma df' entusiasta, com aquêlt"" ~cu 
mobilizaçao. bélo espírito de combatente. de arct~ro-

Um sólo desprovido de camada V€- I &o propugnador do teatro norc.testmo, 

~i;!·d:ibi:r::r.~!fz~~. ~= ir_:~1
~:~ ;~~~ ~:gt~.-~º~_is~:i·i~t~1tr:~.ª~d:stt

111~;0_·:~~ 

British Broadcastillg Corpora.tion: 
Onda de 31.55m. e frequencia de 9.51 
n1t:'gacíclos. - Irradiação no horário 
naiconal. 

Programa para hoje· 
a de um iluminado evangelízador an- NOTAS POLICIAIS 
ligo". Francisco Cruz, filho de Miner-
vlno e sobrinho de Jacinto Cruz. não 
tinha ainda se despojado de umas tan
tas idéas irreligiosas adqueridas na Es
cola Militar. Os sermões do padre Ta
dei o reconduziram aos banquêtcs eu
carísticos. operando uma conversão 
mara,·llhosa. A palavra de Deus não 
pa."!sa nunca. Ai esta jorrandQ, nos 
st-us vigorPs de sempre. caindo em 
seáras, percutindo as almas, reben
ti:ndo em florações espirituais. atra· 
vés dos labíos désse pregador da ca, 
tedral, - que vale a pena ouvir. por
que um bom orador é uma cou~a rara 
t>ntre nós. 

OS OSSOS DO POÉTA - Estiv~ 
Pm vistta, ontem. á noite, a um d01 
mnlore~ poétas que a Paraíba tem pro
duzido. E' o mesmisstmo homem de 
SC:mpre, E.endo cada vez mais sêco 
Augusto dos Anjos. o imortal Augusto 

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO E 
MEDICO LEGAL 

Esse Instituto expediU, ontem, ca?·-:. 
teiras de identidade ás seguintes oes
sóas: 

Leoncio Alves, TemistocJes Vascon
célos, Irinêu Batista do Carmo. An
tonio Vicente Ferreira. Antonio Fran .. 
cisco Pereira. José Batista de Andrade, 
Bento Gomes da Silva, Antonio Joa
ouim Ramos, José Maria Tavares Pin
fo. Ranulfo de Moura Machado e 
Newton Cavalcanti Chianca 

EXAMES PERICIAIS 

Fôram submetidos a exames peri
ciais no Instituto de Identificação e 
Medico Legal. as seguintes pessõas : 

Maria. Auxiliadora Toscano, Antonia 
Matias da Sil\'a e Alzira da Silva 

FOLHA CORRIDA 

O In:-.Ututo de Identificação e M."'· 
dico Legal. expediu fôlha corrida a 
Valdir Siqueira de Mesquita 

era tnmbém menos carne que ossos CADERNÊTA DE LIVRAMENTO 
F'ôsse t:lf' vivo ainda, estaria voando CONDICIONAL 
prlos ares, de leve. de méro espirito, de 
glnio desencarnndo. ante~ da propria 1'1\~: ~:;::~~[: ~! fi~~~~E'~~ ~~~~~~~ 
morte. Mas, um poéta so pr!sta com cional para a ré Celestina Felipe ne 
laL~ aspectos de além-túmulo, de es- 1 Sousa. 
piritualidade. de vida imaterial. de car• 
ne magra dr carne seca. O João d,· 
Deus não fica atrás do A.(!1flrlco. E' 
outro rrlxe de Oi\SOS, de lira debaixo 
do bre.ço, cantando ou assobiando, t.o• 

do encarnadtnho em Casemiro de A
b1e-u, em Auta de Sousa, n.té mesmo 
no maior du rnça, o defunU5slmo Ca
mól-s. 

umcamente cultivada, durante dez<:- to para nos aJuda.r em todos os come
nas de anos, sem observanc1a aos pre- timentos. enviando-nos de lá, de ~ua 
ceitos agronom1cos, e semelhante 1:1. terra. origmais de peças pcr~1ambu
um organismo anemico, opilado. pre- 1 canas .. e int .. eresando· .. se pela 1mpren
disposto a qualquer infecção que ain· sa recifensr, em aproJetar a :1os.!,,a <;tU
da mais o depauperará se não fõr sada tf'ntativa A sua gentileza chega 
convenientemente medicado. a deseJar vir até nós. e realizar con-

A rotação de cultura ou afolha- ferenc~as para que a sua palavra. s~m
mento é condição necessária para O pre brilhante e caloroRa. pode~e pies· 
bom rendimento e sanidade da terra. tar o v.J.lioso con<:urso á nm1'Sa causa 
A. pl9:nta, .com~ sabemos, ten:i exigen= <.;e~~0as~~r;;,p~~:i1áfcr~ d~ E~~~r~ad!

st
~ 

c1~. isto e, p1eferencla, pata de~er "União Teatral Pessóense". que ape
nun~dos elemen_tos m111er~1s e. Ol~fl- nas iniciad%1. a caminhada. conta com 
n.1cos, para o seu regula'l. de~envol- amigos tão dedicados. prestimosos f' 
v1mento. O elemento preferido e o que de valor 
chamamos - dom.mante ~a planl~ . Não fica ai a solidariedade amiga 

E' aceltavel, po1 conseguinte, ~ opi- do grande C'omedlôgrafo pernambu-
nião do ilustre professor. . ca.no Sabedor de que estamos em c.rl-

Interessante é decla.,:-ar que ann- se pela falta de elemento femtnmo 
gos agricultores acham que o "Cero- com oue possamos rnelhOr Integrar o 
cocus", vulgamente conhecido pelo nosso ··elenco" de amadõres. Samuel 
nome de vermelho; a largata rosada; ,,,,...111f>lo. f'm l>rtlhante artigo, publi 
murcha; o mosaico e outras pragas <"ado no "Dlarto de P1,_,·namhuco" .. rlf' 
são invencionice$ do agronomo .. Co- 26 cio p. passado. vf'm eni 1~ossa ~Ju
mo é difícil se combater o empirl~tuo ria. demonstranclo qur R rnza.o esta d1 

agrlcola ! E' preciso muito esterco, nosso lado, e que ss Jovens paroi~n· 
habilidade e abnegação, por parte dos nas não se devPm Psn1snr Pm Jn~ressa1 
que prolessam a cieri.cia agrono- para o nosso T~atro. n:1 t'ert<>za df' 
mica. E' isto mesmo .. _ Não é mai.c.; qur a ribnlta nao clPsmornli~a .. antP. 

~R~~ea~e i;ep;.u~ã~n~tf~~·~\~~~or!~r~~= ~~~h~~.mu~f~r~~o"r!1i1,clª~!v:~~.
5
~~~a cl~ 

teiro predominando ni·incipalmf'~\tl' hl'ln shw. ~ cita vanas e resteJadas 
no meio rural atrizes bras1lttras, 5ur151das do lar parn 

A cultura da preciosa rubiacea, como ·1. •·•n"' df>d tt'Rtriciftd:~ 1~~i~~i~,~~l~1~ sabemos está reduzidíssima no Estado merecer l'l f.OC 

no município de _Bananeiras. em vir- toRPfPTe-se. mui opJrtunarnPnt<' fl 
tudP do lernvcl llagélo . R<'nAto Vi11 na. que ,,ra rf'ahta no Re-

cultiva-se, atualmente. o 11un1_> corin rlfp l)rilhantP tenpornda. frlzando que· 
principal lonte de riqueza, a pimenta os elementos r.11c com f'le trn.balha,~, 
do reino; a mandioca: .cereais; etc filtegram O oue Samu'"I rhuma dP 
S~nte-se, francamente a mnuencín dk "T'pi•fro~f'nmllJR. 11m ''f'll'llC'o" rom
Diretoria de P rodução do Estado P. posto de p~~sôn~ suas. Inclusive SUti 
do Serv1ço de Fomento Agncola F1~- tilhn. <· ciutrns fili(UrM rte dP~taque 
dera!, corn a instalação de campos d~ Aouf fká o rrg isto. E' H!ll~hn qui' .St· 
cooperação: empr~go de maquinas n- fa1.. E' a$.c.im que se VC'nre Com corn
a:rJcOle.::i; apltcação de 1n-,et1ctdas; etc, gem, al tivez brio e a111ôr 6. u.rte. 

A ·s 20 horas - "Assuntos do difl' . 
Palestra em lnglés, por Collin Brook.-; 

20,35 - Concêrto pela Orqueistra de 
Montague Brearley Suite de serena
as espanholas I Victor Herbert,: POL
,ourri. Borbolêtas e Abélhas, ada.ptti
ão de Jackson e Beaver,. Quatro 
ranscriçóes para orquei-.tra, de Bea
u; i 1, Down ln the Forest • Landon 

~onald,; 121 Momento musical 1Schu
>e1t1. ,3, So we'll go no more o
oving iMaude Valerie WhlteJ; •41 A 
·aça rKreislen. Can I forget you? 
Jerone KernJ: Valsa da Nove 1Fe-
1en; Anoitecer "Rtxner, adapta<;ào df' 
lalva 1 . Dansa.s vif'nenscs n. º 1 e 2 
1Gartnen 

21.20 - ··Guerra aos Gangsters" -
Episódio n. 0 2. Série de quad ro!'> ra
;liofônicos, Adaptados por Jack InJ,\lis 

estraíctos da novélo "The Oang 
.;;masher" de Hngh Clevely, apresen
ada por John Cheatle 

21,40 - Noticiário em lnglt>s. 
22.00 - Bíg Ben, Música de dan~m 

Jels oquestra de Gro.-.venor Housc, di
rigida por Sidm·y Lipton, tronsmltidíl. 
je Gro.wenor House. Londres. 

22.30 - Noticlà1io l'ffi espanhol 
22,45 - Nottch\rlo em ponugué.i 
23.00 Fim da transnussão 

VIDA 
RELIGIOSA 
FEDERACAO ESPIRITA 

PARAIBANA 
Franqueada ao pUblko. reuli1.Jtr•Sl'· 

á, hoje, à hora ha bitua l na sédP des:-..1 
sociedade, dura nte a ,;e,ssão de eMtU .. 
dos fllosóflcoii. uma palestra !lt1bordt ... 
nada ao tlLulo ; DUPLA VISTA , 
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o 1. e 1 L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR , ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOE 876$,000 roitocentos e ~es.senla e s~tf' 
DO DlA 11 mil réis1, ·c1.companhacto dos docume-1· lnterventoria Federal 

.b.:XPEDIENTE DO L~TEF'. \ ENTOR tos comprobatorios 
DO DIA 7. Decreto::s N.º 709 - Idem, Idem. p..1.ra infor-

Derreto 
mar a respeito do requerimento rio 

o Interventor Federal no Estacto operaria -:.le&:.a Din:toria Luiz Feli!,
cla Paraib~ nomeia o bel. Rubens Sal- to Siqueira. dirigido ao .sr lnterven-

0 Intervento1 Federal no Estado ctanha p~u a E:xerce1 po1 tempo de 1 tor Federal. solicitando aposentado
da Panubn exonera n p1ofessora d~ anos o cargo de JUIZ mun1c1pal d'J ria, acompanhando dUà.S cerLlc!ões ~,. 
J u entrancia Glauc1a Paz Baneto do J tc1 mo de Santa Luzia do Sab1gj de- tempo. de serv1.ço µ_restado? 
Grupo Escola1 'Miguel Santa C1uz , venclo soliclta.1 seu titulo á. Secretanc\ N." 703 - Ao ::;r Prefeito do mu-
de Alagoa do Monteho do Inte1101 e Segurança Publica nicipio de Areia. encarecendü sua a-

o Interventor Federal no Estado 

I 

tenção a respeito do decreto n. 9';l. 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOP da Paraíba contrata Maria José d" de 22 df' fevereiro do corrente ano. 

DO DIA 8 Assunção para exercer o cargo de ser- !IO sr. Interventor Federal. que au-
' ente d~ 1. '1 Delegacia de Policia des- torizou esta. Secretaria a delimitar :_:.~ 

Petições: ta u\pltal. servindo-lhe de titulo n zonas de criação e pastoril e fazer ~ 

De Maria Je~us Ca\'alcanti ex-alu- presente portaria - ~:~~t~º n~!ss~~~~1t~~1le~-;d1~!~~~~le~i~~:~ 

t~a~~ia!~cº~0 ;.~f~~~ ~~ ~?à~~~ ~: Secretaría do Interior e ~0~:f~~~ufa,~~~~:~1~{t~· para que se 
Campma Grande. _tendo. sido repr,;-1 Seguran_ ca Publica Portarias. 49 e 50, COtúorme cópia.;, 
1- ado em Portug ues e Geometna .! ... 

~~? :~:~º St'aC'~~bnn~~~::) ~n=~l~~~~a~! CADEIA PUBLICA DA CAPITAL Prefeitura l\lunicipal 
por transfcrencrn. nri Escola Normcil EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 1 

·'João .Pessóa. anéxa ao 11\stitu~o DIA 11 · EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
Pedagog1co. ela mesnrn cidade. sollc1- DIA 11: 
tando penmssão parri. cursar as refo- Oficio n. 4n - Ao dr juiz de dl · 

Permanente á S P .. guarda de 1 A 

classe n. 8. 
Rondantes· do tráfego. fiscal de 

1 . a. classe n 1. do policamento, fis · 
cal rondante n 1 e guarda de l. ª 
classe n. 9 

Plantões. guardas civis ns. 13, 23, 
73 e 70. 

Boletim n. 81. 

ta imporümcia ser recolhida ao co~ 
fre do c E 

III - Multas pagas - Fôram pa
gas pelos srs. Adernar Lucena. Abias 
da Cunha Pedrosa e Calixto Ferrei 
ra de Lima. as multas de lOSOOO. cadri 
um. por infração ao Regulamento rJo 
Trãfego Público 

l v - Petição despachada. - De 
Evan Holmes. requerendo uma liccn· 
ça Je aprendizagem por 30 dias. pa-

Para conhecimento da corporaçã,, ra o sr José Nunes Trav;;.ssos, na 
e devida execução, publíco o seguin motocicleta marca NSU, placa 63 Pb., 
te: de propriedade do aprPndizando. -

Como requer 
I - Guias - Faz-se entrega á 1 ª V - Elogio - Declara-se que o 

S T .. de 3 guias de registro de veícu- elogio a que se refere o item VIII {)r, 
los. remetidas pela Estação Fiscal Je boletim n. 52. de 7 de março ultimí' 
Cabaceiras. se estende ao sr. José Silva, chefe do 

II - Entrega de importancia -· Tráfego da 2. n Secção em Campina 
Entrega-se ao sr. almoxarite paga- Grande, tendo em vista o teôr do o!i
dor. a importancia de 67SOOO. sendo cio de 2 do corrente, dirigido a esta 
42SOOO. enviada pela Estação Fiscal Inspetoria pelo .c:.r presidente do 
de Teixeira. proveniente da taxa de j Centro dos !vlotoristas daquéla cida
sélo de chumbo desta Inspetoria ar Ide 
recadada no mês de fevereiro, e . . . (As.) Tenente João de Sousa e 
25SOOO, remetida pela Mésa de Ren- Silva, inspetor geral. 
das de Alagõa do 1'4.<?ntelro, referen~e Confere com o original: r. Ferrei-
ao mês de março ultimo. devendo d1- ra de Olivcil·a, sub-inspetor. 

ridas disciplinas. sem prejltizo das em reit.o da 2.K vara da c01narca da ca- Petkões de: 
que foi aprovucL.t Jndeferido pital. comunicando haver deixado cie E D I TA I s ele Miranda Henriques, juiz suplentP 

Df' Olindina ele Vasconcelos C'.J- cumprir o alvará daquêle Juizo, da- Analia de Sousa. requerendo licen- no exercieio da 3.ª vara e dos Feitos 
,·aJcauti, professóm efetiva na cadei- tado do dia 9 do corrente. referente ça para renovar a coberta da casa n. o da Fazenda. na--{órma da lei, etc. 
J"B rud imentar de Santo Antonio. do ao .. haboas-corpus" do individuo Mf!- 494, á avenida concordia. _ como Faz saber a todos quanto o prescntP 
município dt> Cabaceiras. sohcitand0 nuel Freire de Lima. por ter o mcs· requer. edital de v~nda e arrematação virem 
remoção da referida cadeira para '.l mo sido anteriormente posto em li- Dr. Joaquim Bulhões Pontes de M1- C,\c'1<!P~llINSASAGORIA)ENDSEAN_:ACM0En'c1'0TrrOcnDc1·Ea. opuosdéle notkiad.tiv2e9redm e intetressaãr 
escola rm!hnentar da rua S Miguel berdade. de orllem do dr. deleg;.1do randa, requerendo c,;ertidão __ Cerd- n1. sa. que no ta o corren e. s 
cic~ta capital - Indeferido de Policia do 1. 0 distrito fique-se - EDITAL N.º 37 - Acha-se aberta 14 horas. no predio n.

0 
42. sito á rm1 

De Helena Rapôso Carneiro da Cu- Oficio n. C3 - Ao mesmo JuiZo. re- Aristides Fantini. requerendo licen- ~~raco~~e;f~:ão~a~~ ~eg~~~~:ci::f~~~at r:r~·e~.ri~ist~!!Jiz~~~t-~c;/:~i~~(li:~c~:~ 
llhba. prof~sst·órnd da e_s_colad rudune1~tar met~e!:ldo.d para finA, dtoe _direlito .. undl,t ça para reahzar um leilão de moveb 8 <oito) pneumaticos 6.00 - 16. re- déste juizo. o porteiro dos auditorios 
ur ana m1s n e Arais. o mumcip10 pe içao O preso 11 mo nacio t· na avenida Princésa Isabel. no dia 12 ou Quem suas vezes fizer, trará a pú-
Qesta capital. solicitando no\"cnta i90l Santana. requerendo uma ordem de ao corrente - Como 1equer Tenha forçados. biice pregão de venda e arrematação ri 
dias de licença. para. tratamento de "habea'--corpus·· meneia a Guarda Mumcipal 8 iottol camaias de ar 600 - 16 ie- quem mais der e maior lanço oferecer 
~aú~e - Concedo 1.n~1ta 130l dia~ Oftc10 n H4 - Ao d1 diretor rio Manuel Panta 1eque1endo licença forçadas _ além da respectiva avaliação. o pre-
á vtsta elo laudo medico. na form'l Instituto de ldentiflcacão e Medico pai a substittur a cobei ta de um te- O material sera novo r..ao ap1escn- dio n.º 77. hoje 239. sito á avenida Mi
da lei. a contar de 10 de março elo Legal ao1e.:;e.11tando pata serem iden- ,Jhello na avemda C0tonel Luiz Ilia- tando, defeito algum nas Geraes. desta capital, construioo 
çorrente ano . t1hcados sob a de"1cta escolta os 111 cio 265 _ como requer Sera substltu1do o material que rle taipa e. tijolo e coberto de télha, 

De ).fana Ed1t1;- RJ.mos: profes~ô ,1v1duos Jose Manuel da Silva Ada'.1- Anesia Nogueira campos ,equ~- ,dent1e 30 1 trmta1 dias de serviço, se r1,.. ,.,,,,., .. janelas e uma porta ele fren-

~~ ~~;t~l\~l~ic~~~tUd~ ~~g;~~~1:~:.r s~~· ~~ ~~~~~10 v~~~0S~.l~~~o~' Cicero A1au- ~:~~~ei1~1pe;~~~C~e ~l:st~m ~~~~~1;0 1~ ~:~l~~r p~; d~}~;tiediefa~~;~~çà~sse- i~s.c~~~e~~io~al:eiciet~~!~ª~1~Jr~~iar; 
J1cit:1ndo uovt:nLn 190) drn.s ele licen- D1-.t11bu1('ão de rações - Fot'"llll como pede O prazo pa1a entiega do material é ~~~tr~~tg:s ff1~~~~ Pº!v~Tia~i~os ee~ f~~; 
ca pa1::1. tratamento de saude - d1st.11bu1das 317 1açóes 14 aos deten- viuva Manuel Hennques de sa ri"- de !5 <cmcol dias a contar d'c:L ace1- contos ele ,eis clO OOOSOOOJ O oual vai 
Concedo sessc.•nta <601 dias á vis~ do tos que se acham em d1et~ na en1er- querenoo licença, a t.tulo µrecauü I tacão da pro1~osta a hasta publica pai a O pagamento do 
laudo mecl1co na lmma da le1 mana 250 aos den ais presos 15 aos paia colocai postes necessanos ã ex- O p1eço se1a dado liquido pai a cada unposto devido á Fazenda Estadoal e 

1•111r-1ec;:,,d'l:::>. 17 ,1os soldados que coli- tensão de um cf60 entie a piaça artigo ent1egue no Almoxarifado dcs- paia as demais despêsas do mventé.-
Dec1etos duzem os µ1esos aos se1viços exte1- Bela Vista e C1uz das Armas _ t>im ta Comissão no. imovel êste pertencente ao espo-

nos 2fi nos p1esos pohticos que se de acõ1do com· o parecei da D o As propo5tas Sf'tão 1eceb1das no Es- Uo (lp d Francisca Juvenc1a de Fi-
o Intc1ventor Fedei ai no Estad > 

1 

~ "ham recoll11dc,s 110 PrP-s1cilo Lspf'- p M a titulo precario cntouo desta Comissão até ás 14 ho- gueirêdo E h"ra que chegue a noticia 
oa Para1ba nomeia a n01 mahsta eh- (:la! da ·· Fazendo. São Rafael·· mclu~ Miguel Freu e requerendo hcen.ça Iras do dia 12 <doze1 do co1 rente me3 a.o conhecnne·nto de todos mandei 
plomada Gll:'luc1a Paz Barreto para ~1ve aos sold&dos que fazem v1gila'1 

1 

para reconstruil uma parede do ptf'- devendo vir em 3 cttês) vias tendo a passar o presente edital que sera afl-
1eger inteuuamente uma das cacet- oa aos mesmos e aos dois menmes aio 11 112 á Travessa Rm Barbosa p11mena sélo estadual de 2$000 e selo xado no Jogar de costume e pubhcndo 
i,as do Gr.~1po Escolar "Isabel Marla [ que se acham recolhidos nesta C<1~ _ sim a titulo precario áe saude lpela Hnprensa of1c1al A UNIAÇ> 

~l~~)e~1~:~to d~:ta f~~~~~~ar~1u~r;:I, ~ ~:t a llm de seguirem paia Pmdo- ra J~:o:s~:-~~r laeq~:~:ng~ tl~~~~ç: g:~ A fatuia se1a apiesentada em 4 ~:s~Óa~ fiss~~iie nd~!tsa d~d~~~ ~: ~b~1~ 
<1ue se ach~ licenciada .servmao-ll~f' Enl1ada e ~aída de detentos - Ex1»- lha n. 939 à avenicta Manuel Deoda- ~6u:lr;i~il~~~~a ª~:~ ~:ta~~~:c~~a 2~i~Õ , i~~~idt~vaec~\1~?; ; 0~~!!~~\~:c~i

1
:,~0 ~fâ 

deoti~~~~r:e~~
1
~1:'en~~d~~~iª;1

1i Estado t~~c,;l~ 11~e;/\~16'., 1
~~

0 p~ê~~:~ i:::i= to. - Como requer por conto de réis ou fração Fa7_.,.r,..iq interino. datilografei. •::i.ss.1 
da P&ra1ba remove a professôra c\P elo existindo 255. sendo 1 não arrn- J~sét,~ Petronila -cda COSt a .. reqne- O pagamento será feito na Recebe- José de 1'.Iiranda Henriques. Está con-
2." entranc1a Antonia de Luna Freire coc1ell') por este presidio l'en ° 1cença paca recon:,truir uma -doria de Rendas desta cidade. medi- forme com o original ao qual me re-
da Grupo E.scolar .. Afonso campos.. casa ct~ taip& e .,alha na avenida ante requerimento a essa repartição, port~ e dn,n fé. - O escrivão. Eun:il):o 

~~ PJ~~~~s 
1
~:,;"~',',~~1P1~.~e c~~~:f~s Secretada da Agricultura

1 
~~r:rz~~c:.!:~tcte ~,::::~

1
::~u:,:::~: ~~d;/~sã~e processada a conta ne~ta ~~va 1orrcs. 

~~ c?;~d: d!s~i~~~1 ~:1~~~!ve~~~P~~~:;~· Comercio, Viação e O. trarn;ferencia para $eu nome do de- ce~:d~;fiº
11
%~t~~~vae;·áod~~~~r ~~!i~~ PREFEITURA MUNICIPAL 

sentar seu titulo ao Departamenlo ü~ Públicas ~~!~tige:. ~~d;!ra.s_ á s~·~t ,!ª1
!itr~6'f uma caução. cm dinheiro de 5'; <cin- DA CAPITAL 

:;;;~{;V::::, s:ede~-:~

1

~~:,e~:~.:~ E~~E~~~Y1E DO SECRETARIO :?it.;~i~·~u::1~~~·:;j~.~l~'~'t :a~~ ~t!fa,~~r~~h~Zii~~l~r:;~f;
1~~J;~~ 

1:ss:::a~bf'\ t'aºnC:~t.r:n~~d1d~a~ii)l"~~ Portarüis 11. 82 á avenida P1·ofeJsóra An::. Bar- ac~i!a~;~vef~Je~r~~;:;:dos das propos- EDITAL N.º 3 
Lmu•des Tavares da Silva do Grupo ges tas, os concorrentes devel'ã.o apresen- De ordem do sr. Prefeito cta. Capital. 
Escolar "Paclrl' Ibiapma .. cll cidade o secretário dn Agricullura. co- Con\"ite: tar recibos dos impostos federal. es- faço publico em observnncia á.s de-
de I~abai:rna mér.:-io. via.cão e Obrns Públicas re- tadual e municipal. no exercido pas- terminacões 

1
da lei n.0 47. de 31 de 

O Interventor Federal no Estado solve transferir !') si Se\•erino Be- São convidcldos a comparecer á D. sado. bem como da caução de que dezembro de 1936. que fica marcado o 
da Para1ba nomeia Edivar Pires B;a- :.:errfl técflico agritola do municip:o E. F., os srs. José Rapõso e José A!- trata este edital prazo de 30 dias. a contar desta data. 
;ga ]Xlra exercer as Junções de 2. 0 ta- de Picui para identicas funções no ves Sobrinho: ã O O. p M Cu- Fica reservado á Comissão. o direi- para reclamàções dos contribuintl"S 
belião elo Publico Judicial e Notas. de Areia nha & Di Lasico. to de anular a presente. chamando a abaiXo relacionados. relativamente ao 
'e.,Crivâo do Civel. Comércio, Crime o Secretá, io da Agricultura. ç,,_ nova concorrencia, ou deíxar de com- lancarnento do imposto predial das 
Orf;";.o~. Am,entes e seus anexos. Fa- 1,iérdo. Viaçf.o e Obras Públicas re- Mufta: prar. no todo ou em parte. o mate- casas de telha das zonas urbana e su-
zenda. Prmedoria e RL•sidUO!-i. oficial rnlve transferir O sr Alcides Rabélo, rial de que trata esta concorrencia. burbana desta capital 
cio Registro E.spcC'ial de títulos e Do- tecnico a.gricola do 1-nunicipio t-te A Prefeitura multou O sr. Benedi- campina Grande. l.º de abril de Fóra desse prazo. nenhuma recl~-
'tumentoct~ t'A Ptrotest~~ de Letras. elo Areia. para identlcas tunçóes no de to Vicente Dália. por ter mandado 1938. mpaagcaãmoensetroádeoxa1·mmpinosªtdoa. oseqm1,aº1 dpervécv;_1 
umo <· n L'llOI ,,a\'ar,·o, lltvenuL· PicUJ cobtir sua casa de palha á avenidA. Jonas Mangabeira. contador 

bOlicitar seu titulo á Secretaria dr) Juan>,z Tavora. n. 331 sem prévia li- VISTO: _ José Fernal, engenheiro ser P'.1go nos seguintes mê~s: Si for 
Interior f' ::;t'gurança Publicc1 t O sr. Secreta.rio da Agricultura, em cenca chefe. ~~~:.~1~~ ~1-igi~j~n,h~m e.tre:et~::t 

..... ..::..:... . - --1d1?ta de .ontem .expecliu os seguintes quando estiver compreendido entre as 
EXPEDIENTE DO INTERVENT<'R ohc1osc COMANDO DA POLICIA MILITAR EDITA[, DE 1.' PRAÇA DE VENDA quantias de 50$000 a !00$000. cm dtws 

DO DIA 9 DO ESTADO DA PARAtBA DO E ARREMA1'ACAO - O doutor Size- prestações. nos mêses de abril e ju-
s:• fHl:i - Ao sr. Secretário da f'a- NORTE nando de Oliveira, juiz de direito da lho. e si inferior a 50$000. será pago 

T Prucões zenda. encaminhanào o empenho sob 2.ª vara da comarca desta capital. do de uma. só vez, no mês de maio. 
o n. r. 192. referente ao pagamento da Quartel em João Pes:-óa 11 de abril E~tado da Paraíba., na fórn1-, da lei o contribuinte que pagar o imposto 

De ~alµurn_ia Caldat-. de _Amorim.. folha de diarlas do mês de março p. de 1938. etc. : de todo o ano no primeiro período ~n 
profe::,-'~?ra tl1p!omada efetiva. com passa.elo. na 1mportancia de 1 :666S500 Faz saber a todos quanto o presente cobrança (março). terã um ~bat1-

exercic10 no Grupo Escolar ·· Padl'l· • i um conto seiscentos e sessenta e seis Serviço para o dia 12 (terça-feira, edital de 1 ª praça de venda e arrema- rnento de 10% e o que não satisfizer 
lbiapina · da r1dadr (IP Itabaiana. mil e quinhentos réis, taçâo virem ou déle noticia tiverem e o pagamento flos prazos estabelecidos 
nquerendo ··:xoneração do cargo X." - 70'! - Ao sr diretor de Fo Dia â Pohci.:i. 2 v tenente Lordãú interessar possa, que no dia 27 do cor- acima.. ficam sujeitos á. multa de 10% 
Deferido . mt'nto da P1odução e de Pesqu1z1c,.s Ronda á Guarnição. suo-tenentl, rente, pelas 14 horas, no predio n.0 42 e á cobrança. executiva de toda. a di-

DP Mana dt· Lounles Tavares fü Agronomicas. enviando uma carta e Oséas sito á rua das Trincheiras, desta capi- vida . 
• Silva .. prole ... ~óra rlf' l II entrancia. com t..m prospecto de produtos veterinarios Adjunto ao ohcial de dia. 1 o sar- tal, andar terreo, o porteiro dos audito- Prefeitura Municipal da Capital. cm 

c·'.'<erc1c10 no Grupo Est"olar '"Padre dos Laboratorios "Raul Leite". Cí, ~ento Enoque rios Luiz Eurides Moreira Franco ou 3 de março de 1938. 
lbiapma · ela cidaclf' <IP Itabaiana. rc- Rio de JanC'iro. para seu conhecimen- Dia f; Estação de Radio. 3 o sar- quem suas vezes fizer,. trará a público Dant.c Grisl. chefe da Sccçào de nc_ 
querendo l·vmeracflo do cargo _ to gente Airton pregão de v~nda e arrematação a quem ceita e Despesa. 
'Defendo ~.'' 7(11 - Idem. idem. devolver..llO Guarda de QuHlel 3,º sargento mais der e maior lanço oferecer uma RELAÇÃO DO IMPOSTO rJ?f.D(J\L 

De ~ari<t 1'~lt'l Satiro Fcl'nand(':-. 0 t•mpenho u 173. na 1mportancia de Gonralves casa n.º 466. sita á avenida Pedro Se-
}Jrofr,s!;~1.·a do. Grupo Escoldr ·· R1· - 1 ;>3~$200 1 quinhento~_ e_ trinta e do:s Guarda eia Cac!f;'ia. 3 o :-.argent > gundo desta capital, construida de tijo
B1·a11cp'. rl.l c·ictadt· ele Pnto:, reque- mil e duzentos reisi. em favor du Sá Lunn lo e taipa e coberta de telhas, edüicada 
1·1.mdo ttc,, 1:·P mêsf'!-i df' hrenca. sern l\lê:-;a cte Rendas de Ptancó, para pa- Elctricü:ra e telefonit-t 9 de n,a sol- em terreno foreiro, contendo terrenos 
,em:unento pa1a !ratar dC' int.ert's-1 ga~en.t.o de_ transporte do sr. Muruo cinclo Sinesio. anexos, medindo aproximá.damente de 
;. ci,, partJrularf"!'i Concedo tnnta Veloso Lopes. por estar o mesmo fun- o 1 ° B. r e a Cia. de Mtrs ela- frente 20 metros, de fw1do 30 metro,; 
1301 diat-. ,t.•ut ,1·m·11neut-0s. nonarw u~sponctendo a mquertW rão HS guardas do Quartel Cadei ,, e 90 metros aproximadamente de lar-

1

,enclo convenif'nte aguardar o encer- Pub\icíl r!forço~ r pat1 ulh3.S zura, avaliada em doze contos de rêls 
D<•c·1 No" 1 c1nien10 do respectivo processo '12:0005000), bem este pertencente ao 

X." 706 - Idem. idem. devolvendc, Boletim nuinero 82 espolio de d Ollndina Velôso Toscano 
O Int~·nc11tor f't::dt'rrll no Estado os rmprnhos ns 177 e 178. na im- de Brito. que vae a ha.sta pública para 

da Pílra1ba e,ronn". a J>t!d1do ff.. pro~ )")orta11c1a df' 20SOOO I vinte mil rei5• <As.) Delmíro Pe1·cira de A.ud,·adc, 0 pagamento do inmosto de herança 
!!es.':,ora dí 1 entrancia Calpurnn , rada 111n. para pagamento de peque~ (;el. cmt. geral. custa do mesmo inventario bem assim 
Cald,i!i A~t10~1111 elo G_rnpo E,i.::oJ:1 _. J 1ia5 rirspéa:;as efetuadas por iunciom:. as custas da precatoria da comarco 
• Padrp Ilnapmfl ·, da C'ldRdf' cte Ita· t nos de!-t.t Diretoria. e recomendand., C0nferc com o originn1, ELii,io ~o- de Mamanguape. E para que chegueª 
)Ja1ana 11 !-.tahelr.cer tabéla de ci.iarias. só cor- bl'eira, tcn. cel suh-cmt. noticia e conhecimento de todos man-

e continuação) 

TRf_ V ESSA OITIZEIRO 

46 - João Belarmino. 7~500; 50 
Frandscfl da Silva. 7S500: 62 - S1 

bash<\o P1.1 tnrio ele Medeiros. 7 500 · 
95 - José Bezerra, ... ,.MUUO: 120 - Sc
\'erinn Gc.so~ai 6~0ú0; 146 - O~i:,1 

Agrid0. 30"'000; 149 - Maria M:-id?
Jena. 7~200; 212 - Severino Correia 
7;;500 · J29 - Ananias rio Egito 
30SOOO: 400 - Severino Alves da SJl
\"8.. 7c:;.500; 286 - Joana Maria cie Ho· 
lu.nda. 9SOOO 

o ln~ne11tur Ftdcia1 no Est-aci.> 1a11do corn elas os funcionarlos µar:, ~?t~a~8:s~~ fuf~·:s~~t~0:f~~~ ~u~us::;~ ~~o,::c;!ª'>\,~l,~::~~~it ên~~~·~a~~~~n.~·-- ; ~:~~i:~ '-1S (i~ 1,cq11ena monta e traru- INSPETOR li\. GERAI., no 'J'RAFE- cacto no orgão oficial do Estado TRAVESSA VISCONDE DE ITAPA.-
J.TOtP. ~ota 1 11 1 • ri,lr011c1·.i C'OOl 1•'í.;; ',.. S." 70i Idem. idem. envtanúu g lilrúBLI(.;O E O.(\ GUARDA ·'A União". Dado e passa.do, nesta cl- RICA 
e 1C'to wtt.:rtnri 1w Ornpo Escolru l'lfü1. cópio do ofl~io s n . datado de dade de João Pessôa. aos cinco 151 35 - Joana Cavulcanu cic Mcdd 
• Aion o C-0111po •• <'li Podnho:-:. Lir1 30 <fr março ultimo, da S A Indus- Em João Pes~ó~ li de abril tie e;~se ~~h\nt!_\d~i:ª'J~. ~u~~~i~o;:c:~= 10s. 9~00(}. 51 - 01,mpio Mouriclo r1~ 

:it~:11{,1,'' <~e 1~~:~Pt•;,,;';~::l<po~~;, :::~~" ci;J~~~:~~::, M:,::::Z:.p:::~:: 
19

::rviço para O dia 12 1 ler~a,felra• fa~~::;~~r:;~l~·f~.;:t~~~e!lt t:ª~;~,o!ª~~~OOO 
55 

- Maria Dutr" 

O lltLPi vc 11tv1 1'<•de .. ral no E~l,w1 f' OIJra·, Pttblicas. para Informai- ti me reporto e dou fé o escrhâo Euna- LADEIRA DA BORBUREMA 

~?}::1~~~;1 c~~:'.;~·~a o ci6ª ~~;t ~~~/:~ ~·-~'.:-~~~to T~Exe~·;iu~r!~~~:° !~n!~~ut~!; Uniforme 2 -
0 

r caqui, pio da Silva Torres ve~ia:-2~;~·-d\iº~·ct~se~~~~~reM~j; 
legadv d, Po kta rl<J rfü;tt1to d~ P .. -

1 

t·111 Arda dirigido ao sr Inttrventor Permanent..e li I u ST a111a11uen1;e ,.:ru'r.\r, HE 1.1. PH.ACA JlE VEN -. Vmagre. 209SOOO; 69 - JoaJui. M.A.rlti 
to · FPd(·rn! p1·dtndn p~1unPnto rlf' João BfU.<stR OA ,., ,'IRR•~M \TA( 'AO '_ n rlr .To<.if rta -C:nnrP1çriri fl$00íl. 1,, - A. m<><i01l" 



JflffWIIY &.{ UNJA() ~ 'rerçã-felrã, ll! ire á6rll ae 19S!l •*'*'" 
42S000 81 - Maria. Cecllia Ferreira, 
:?55600; 96 - Severino Maia Vina~11·, 
i36::,I00: 101 - Radnmes de Lm,u 
santos, 34Sl00; 114 - Custodia Mr,-
1eira Gon.es. 81MOO; 120 - A mes-
1n:i. S1 <t400 

LADEIRA c._,.,fOVAM LlNTZ 
82 - Manuel Sebastião. l5SOOO, 122 

_ Dionila Maria da ConceiQôo. 
','SJOO 

LADEIRA D VITA!J 
96 - Abelardo Soares de Mor~i~. 

12sooo; 66 - Georgina da Gama r 
Mélo. 6DSOOO: 98 - Hosana Danta~. 
24SOOO 

LADEIRA FELICIANO COl<:LHO 
78 - Sá & Cia., 40~000: 153 - F1-

jhos do desembarg:ador João Lopc.; 
da Costa, l 78S600 

LADEIRA DA GRAÇA 
71 - Severino Avelino da Si1Ya. 

23SOOO; 85 - Joséla Miranda Freite 
12$000; 235 - João Batista Guedes. 
9S000 

f 
:\SS:2:~~C<~!t,\~L~:t1N.\-

RL\ 
De ai.;ôrdo tom n ~· ,·t. 2 1 do~ 

1 nosgos g~talutos, :-.ão 1:011, idado:-: 
todos os sotio:-; dCste Clube para 
:-;e reunirem em Assemb léa Gera l 
ordinaria. a realizar-se no d ia 12: 
do corrente. á::; 19 1 2 horas, na 
séc.le da A:,sodnçüo do:-. Emprega
dos do Comerc:io. ú Hua Duque 
de Caxias, n." 250, l." anelar, des
ta cidade. a fim de procederem á 
eleição da Direto r ia que irá re 
ger o seu pr imeiro pf' riodo soc.-ial 
de 1938-1939. 

Genes io Gome~ da Crut:, sec: r t: 
tário. 

53 :'._A~:~~/ d~ B;.~~Nffo~~~: ,1 DECLARAÇÃO 
_ Amalia Estrêla da Móta, 92~21Jv· Pautila Marques de Luna. declara 
117 - A mesma. 80S200; 123 - .\ 1 que perdeu a 3." via da Caclernêta 
mesm~. 92"-2UG; 139 - A mesma. n.° 2.974 de sua propriedade, pelo 
J38S400: 14-5 - A mesma, 102$200; 116 q~al faz publico q.ue vai extra.ir a 4 ' 
- Benedito Feliciano do Nascimen- v1a tornando-se mvalida a perdida 
to, 60S700: 170 - O mesmo. 48SOO:;: João Pessõa. 8 de abril de 1938 ;:ao:' ~:~bi~a r~;1~:I d~ufoev:,~Ím Pa util a !Uarqucs de Luna 
37$100; 375 _ Eduardo de Medetro~, r A firma está. devidamente reco-
24SOOO. nhecidal, 

L~f~RA He~1r1:U!D~i~ue~f~tis6~~ 8- A--N- C_O __ C_E_N_ T_ R_ A_ L 
S
5 uiQ{~s~~1,c5g;sb~ LUCENA Cooµerativa de Credito 

11 - João Barbosa de Lima, . São convidados todos os associados 
desta Cooperativa a virem receber 
seus dividendos, corresponden tes ao 
exercicio de 1937, em n Caixa, todos 
os dias 

Os dividendos não reclamados du 
rnnte dois anos serão creditados a 
'"Fundo de Reserva", de acôrdo com 
o que determinam os dispositivos da 
lei que rege as cooperativas. 

Fica compreendido que os associa
dos em atrazo de pagarflen to de suas 
quotas partes, terão seus dividendos 
créditados na conta do capital. 

João Pessôa, 29 de março de 938. 
Cora lio Soares de Olivcil'a - P re 

sidente, 

239$800: 2! - Alfredo José da Costa 
191::)700: 25 - Gueder Junqueira & 
t:'ia., ?.o4SJOO; 28 - Otavio r..tesquH~ 
i01~300: 30 - Ivo Pessóa d·.:- OlivPi 
rn, 58S800; 31 - Alfredo José AtaidP 
152S400; 34 - Ivo Pessôa de Olivei
rn., 5R'i800. 36 - Herdeiro!. de Jo -é 
Canrlidc da Silva, 9JS300; 37 - Alfrrdo José Ataide, l78S600, 43 - O 
mesmo, 139S400; 47 - .Montepio jo 
Estado. 25.c;soo: 59 - Pectro F'crrcir;1 
de Sousa. 40S700; 75 - Herdeirns de 
Joaquim da Silva Brandão. 31S'i00. 
89 - Hcrcieiros Brasiliano Peteira c.l.e 
l.imn. Vanderlei, 92S8UO: 95 - JoaLr-~ 
C. Moreira Soares, 55Sl00, 118 -
Francisca Henriqueta, Maria Idà e 
Antonio Emidlo Moura Amstein . 1 - -------------
ó8~000: 126 - Montepio do E.sta,10. BAR COMERCIAL 
f~~r~~/ i~i = JXfire~~g~~;~ Rt~fJ~· Vende-se um bar em Cabedêlo, o 
213$600; 173 _ o mesmo. 178s 600 ; 177 mais frequentado peln~ melhores pes
- o mesmo. 178$600; 187 .......: o me:.- sõas desta cidade. E' visitado por to
mo, 191S7'JO: 188 - Antonio Fro.ncüs- dos os passageiros de navios car
c:o cto Amara!. l6IS600: 202 - Cand1- gueiros nactona1s e estrangeiros. 
oo Marinho F.ilcão, 121$000; 215 - Este bar tica no melhor ponto, o 
Manuel Pires da Costa, 60S70ú;· 224 - mais central da cidade. em frente ao 
Alfredo L,naves. 16?S7GO: 261 - i\l- cais do pÓrto, praça da Matriz ns. 
f!·ed,> Dias Pinto, J5!>000: 283 -;- Ba- ? e 3 

~~~rasd~;;.~~~~ ~eº~âs. 3~is,iii:. ;~i = 1 
-. A tratar com o proprietário F ran 

Samuel de Brito, 31::;300; 30? ~ João cisco Dantas de Moura - Cabedêlo. 

"Com o meu ro 
economizo, só em gasolina, 

250$000 por mês!" 

• " Mas a surprehendente economia do Ford Eifel não 
se limita apenas ao consumo de combustivel e oleo. 
perfazendo alé mais de 14 klms. por litro de gasolina. 
Ha tombem a considerar seu baixo custo inicial e o re
duzido preço de seus pneus e accessorios. Além disso, 
a solidez de todas as suas peças e a excellencia mecha-
nica de seu motor evitam quaesquer aborrecimentos". 
Eis a opinião dos possuidores do Ford Eifel. Constate, pes-
soalmente, o motivo da crescente acceitac;ào do Ford Eüel. 
producto já consagrado no velho continente, pedindo. _ 
aem compromisso. uma demonstrac;ão aos distribuidores. {~:) 

~~ ~~!i\ 
Ç e 

DbLriLui<lol'cs nt•:;.La C apita l : 

l<'. Mendonça & Cia. Ltda. 

ATÉ MAIS DE 14 KMS . POR LITRO DE GASOLINA 

de .sousa Falcão, 48$200; 308 - Mon - - - - ---- - - - ----------~ 

t~~:~~ods°3:s~;º~1;!1;::~~1àPa1~f~~ LEI LÃ o D E Mo VEI s COLOSSAL LI ou I DAÇA o' 
365S800; 337 - Marli Vilar Gúsmão 

~~:~:~.3~f:d~3f::~:~1;~~i}~;.r ,·e,a i/::1•:tt J{l d~ ~!~:-~;i~oi;';U horas ela noite, a :l\ e nichi P r111 - • 

A 
ques das Neves, 31~700; 364 - Jose Dcv ída 111 e nt c :wlo r izado pe lo s r, Jt T . . \lmeid <.1, o le il oe i
de Castro e Silva, 80$500; 370 - Ar- ro o fic ia l Ari s tid t·s Fanlini \·ender:J , ao co rre r d o mar te lo. tudo 
tur. André de Sousa, 42S800: 385 -

.Bas1leu da costa Gomes, 2465100 : 388 ü m o b ili a r io de res idc nl'Í a, e rna i , ra di o, ll HHJuina S ingc r d e gu -
1 

- Flor~ncio Pereira de, NE1&dimPnto hi nê tc c:o m rn o lo r e lé tr ico. s,il a de j a nl.:.tr, ')al a d L· , is il ~1s e Uor- "SAPATARIA DAS NEVES" 80%00: 401 - Herdeiros de .João cm·: J,1i tod1> ele ea~a l. bate ri :1 d e eosi nh a, e ll". 
10~ de Almeida e Albuquerque, . . . . Hoje ,\ · :t\'e ni da Prin eêsa Isu lJe l, 1,);j 
~3~700; 607 - Silvestre Dias de Lima. Ter('.a- fe i1:1. 12 cl ,• ab r i l ele 1938. 
-1 .. SOOO; 625 - Ambal Araujo S0a-
1cs. 112.saoo: 657 - Eduardo 'Santia

T e rezo pu li s . 

'{O na11za, 101.S.300 
(Contin úa) 

SECÇAO LIVRE 
Carta aberta ao sr, José 

Olimpio da Rocha 

AVIS O 
. .\gu.i r dl' lll n a pnhi 111 ~1 le rça -l'e in t, IH. ú, / ,:w h o r a!'o. d:1 

noi te,~·, pra(·a ,Jotm P t.:·,sôa. 11 . l . um impo rt a nt e ki lúo dl· 111 0,ei-:,. 

na rc,i d e n ci:.1 do s r . Pr b(·o \' a\'a r ro, cu nsland o d e 1 g rupo co m 
JO pe\·:J..,, 1 g. ro up.1 m ar,H·aú lJa . 1 ca m a de casal. 1 pe nli.id e ir:i, 
J l'Õ m o d a. 1 -.;a 11tu a r iu, 1 vioJin o . 1 g uar d a lu ll \' a , 1 111 l',~1 l' l:1 -.li ca, 
li cade ir:1s. 1 p<: li squ e ir,1, 1 m êsa c.I e filtr o, l m l'sa JHl l' a ra di o, 1 
vi lroh1 ga hin ,' le. d e. AGl ", \RDE~1 . 

firmada .. e termina com as palavras 1 
"eu· apropriado Indevidamente". 

.Toão Pessôa. 11 de abril de 1938 -
Ada uto Ba rbosa de Queiroz. 

Testemunhas: n 1 Eucljdcs Volôso 
Barl.JMa: 121 Etiene 'f. de Arruda. 

EMPREZA NACIONAL fiE 
ECONOMIA LTDA, 

( A~ firmas e5táo dev idamente reco- , 
.... JlPCld:1S 1 (CASA BANCARIA ENEL) 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 1 

PRIMEIRA CONVOCAÇAO 
DE 

ASSEMBLÉA GERAL OR DINAR IA 
DA ASSOC IACAO CO ME RCIAL D E 

J0.<0 PESSOA 

De ordem do sr Presidente e no 
conformidade com o que preceitüa, 
os Estatutos sociais, ficam convidados 
os senhores socios pa rn um a reunião 
eh· Assembléa Geral Ordlnar ia, que te
rá lugar no dia 16. ás 14 horas. a fim 
de proceder -se a elei9ão. da nova Di
retoría que tem de d1 ng,.r os destino-; 
de Associação, no periodo de 1. 0 de 
Maio de 1938 a igual data de 1939 

João Pessôa 11 de a bril de 1938. 
Estevam Gerson, 1 ° Secretár io 

A visam\/~ aos no~sos diltnos por tado
res, ao comércio, e ao público ~m gera l, 
que transferlmo5 _o n_osso escntorio, da 
rua Barão do T nunlo n.º 438. 1 .º an
dar. pa ra o prédio do me1, m~ rua n ." 
264 , onde aguardamos com t}razer, .i 
vlsi t.a dos nossos distintos portadore.s. 
,, o~n11Pl" q11 ,· PstPi~ m •ntt:ress~do~ 

En1PRESTIMO POPULAR DA 
CIDADE DO RECIFE 

Resultado do sorteio realizado n o 
Teatro Sta. l zabel. do Recife, no 
dia 9 do corrente· 

Ns. das apoltces: 
136.400 
152. 70[ 
11 3.218 
133. 417 
098 329 

Chama-se a atenção clm; srs. 
prestnmistas que, terão direito aos 
premios, aqueles que c.:;tiverem 
com as suas cadernetas perfeita
mente reculanzadas. devendo, pais, 
procurarem o en dereço aba ixo pa ra 
efetuar os respectivos pagamentos 
em atrazo. 

F RlllS 

Agente geral neste E~tado 

Rua Barão da Passagem - 12 

Bibliotéca e Arquivo Público 
Continuando a chegar 1requente

mente, con·espo11dencia ender eçada ao 
Tribunal Eleitoral, deste Estado, pro
cedente a mesma dos srs Oficiais do 
Registro Civil de distritOfi do tuterio,· 
prendendo-~,· todn P.le J e ~unto li -

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

CALÇADOS, CHAPÉUS, 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. 

,~ S A P A T A R I A DAS N E V E S " 

AV . B . ROHAN, 160 

gado ao antigo serviço eleitoral. esta 
Chefia faz ciente áqueles serventua
rios da Justiça que não qa mais razão 
de ser da remessa de tal correspon
dencia, de vez que a Nova Const.itu i
ção de 10 de Novembro extingurn a 
Justiça Eleitoral 

Bulhões Pontes de Miranda. Chefe. 

dos, conforme determinam os Esta
tutos. 

João Pessoa. 8 de abn l ele 1938 
Da niel Martinho Barbo-.;a , l.0 ~~ 

cretarlo. 

soe. COOP, DE CRÉDITO E 
VENDAS DE FUMO Repartição dos Serviços 

Elétricos da Paraíba l.' convocação de Assem-
Fica convidado a comparecer ao Es- biéa Geral 

~~t~1;~~s dda R;~~~~~~o co~s a Sei~!i~: São convidados os srs. bOdo~ da 
brevidade. o sr. José Candido Evange- CoopC'rativn. de Crédito e Vendas rle 
lista de Olheira ou Canrltdo Balblno Fumo. para se reunirem em assem
~~ ~l~v~~·~iu:iv~ITTJnfir:.._<:s6º1vcr assunto bJéa geral ordlnaria. rm n s(•dc da 

Vis to _ Repartição do~ Servko' Cooperativa, é. praça Epltaclo Pcs
Elétricos dn Paraíba. - Grac ia no :\1 c- !-;Ôa, s n., dc~tn cidndr. ás 21 horas do 
dciro "-, diretor comercial dia 20 de abril proximo, paro toma• 

"A PREVIDENTE" 
A11tor1.c;a,10 pclu Dlrct.orin <la 1\ 

PREVIDENTE, convido todos os so
cios em atrazo pnra com a referido 
sociedade. a regularizarem seus cle
bitos, pago ndo os ô bitos a tra1.actos 
Ate JO debte mes. m el usivc os de n s 
71 5 e 716. soh pena d<' serem elimina-

rem c:onhcclmento do parecer do 
Consélho Fiscal, do relntorlo, balan• 
ço. rontas e dC'mais álos da admhús 
tração, no decorrer do nno ele 1937. 
E. bem as.sim, para rlegerem o novo 
Consel ho Fiscal e lieUli suplentes pa1 a 
êste exercício 

Ban aneiras, 28 de março de 1938 
Jo~é Bezerra, dire tor .s~·retW1o 



A UNIAO 

Asalnatura 

Por ano 48$000 
Por semestre :l4tooO 
Número avulso S200 
Número atrazado do ano corrente $400 

Toda correspondêncta relativa a as
slnntura, anunci.os e publicaç6es pa
gos, deve ser dirigida à Gerencia. 

COTAÇAO DE GENl!ROB 
Farinhas : 

Olinda ..... . 
Olinda Especial 
Luz ..... . 
Três Corôas 
Recife ...... 
Gold . . 
Brilhante 
Condor ..... . 
Trigo Amerknno 

Banha: 
Banha do Estnrlo . . . 
Banha do Rio Grande 

do Sul (caixa> 

OUTROS GF.NF.ROS 

Bncalháo <bnrrlcR) 
X arque I nrroba l 
Arroz de Luxo 1snrol 
Arroz comum 1s11ro> 
Açucar l~nco> 
Cebôla 1cnixn> 
Café l sncoJ 

66'000 

270$00G 

218$000 
51$000 

108$000 
70$000 
53$000 
55$000 
95$000 

Horarlo das sõpas e trens que fa
zem o servito de trnn.c: portes entre es
ta capital. a capita l pernambucana e 
os ctivPrsos centros produtore8 e indus
triais df'stP e de outro.~ Estados. 

SOPAS 

Loralldnde: Chegndn: Partida : 

Campina Grande - 14 horns - 10 ho-
ras do dia ~egutnt<' 

Guarabira - 10 horas - 14 hora., 
Itabaiana - 8,30 hora.e; - 15 horas 
Bananf'il'as - 10 horas - 15 horas 
Rio Tinto - 15,30 hora., - '1 horas do 

dln sel!\llnte 
Rrclfr. - 10 horas - 12 horas, 

TRENS 
De." tina : 

Antonina e eacalas hoje com es- MOVIMENTO DE HóSPEDES NO 
cala a~ Amarnu;lo . PAKAIBA HOTEL 

Pan o sul: 
P...,. 4raranirul: - esperado no 

dia 30 eom eacala a~ Porto Alegre . 
Paqurte A.r:naquara: - espen ·.' r

no dia 13 com escala até Porto Ale-

ar~~r1eiro Cam elro: - esperado no 
dia 26 com esca~a até Porto Aletre . 

COSTEIRA : • 

Para o 8111: 
Jtaheri. : - f'sperndo amanhã com 

escala gemi até Porto Ale,gre . 

Próximas saídas: 

ltarlba. dia 1s . 
ltaquatíá, dia 22 . 
ltapura, dia 29 . 

CAMBIO 

Dia 11: 

Exlallam OI oerulnlN: - Joú Anl
bal Reis. Axel Dahslton. Luelo De De
vltes. Laurfndo Silva, Raul Bra1a, 
Frans Ros.sen , Alfrfdo Ribeiro. Pa
cheur Gllherme Tel1, Noé! llalbuth, 
J0<~ Neusslng. Edmund Meyer, Ro
berto Tavares. João Araújo. Cllford 
Bickndeche e Abl11o Dantas. 

Entraram: -- Francisco Holanda 
Tàvora, Jorge l"ellpe Lasbek. Alfrêdo 
Ribeiro Pacheur, Illa Jo!re e Mos. 
Schurt 

Sairam: - FrallCi!ieo Tavares, Je
ferson Homero e sra. Curt Mlchel e 
sra . major . Luiz Felipe e famllla e 
Matêus Adons. 

AS81STENCl!I MUNICIPAL 

Movimf'nto do dia 10: 

Foi O seguinte O movimento rn.mbiRl , PeHôas medl~adas na Aulsteneia :-
nt,m no Banco do BrasU : 1 LUlz Fernartdes dt1 SUva. Maria Lutza 

o , da Rocha P Alice Ftgueirfdo. 

Libra B'1S3B0 ri::~m;ra~:rr~~ª~o~~: d!m';;!~~~ 
Dolar i 7seoo Maria d .. Neves Alve,. José Paulo doa 
Franco s540 • Santos. Manoel Joeé da Silva. Regina 
Lira S929 I Maria da Conceição, Antonio do car-

mo, A vani dos Santos, A malta Sobral. 
A grama de ouro fino foi cotada a Maria Mendes, José de Fartas. Cellna 

19$'100. '~,,.rc,-,na Freire. Joséfa de Lima, Te· 
- ~ Ferreira. Washington Martin!- de 

INFORMAÇOES D.4. INSPETORIA So11ss . MPrlene Rodrl2ues Correia. 
DO SERVIC:O DE PLANTAS TEX· Maria de Lourdes dos Santos. Judlt 
TEl!l NO ESTADO DA PABAIBA Me,;" d~ C:,oneelçáo 

PAKA •• A UNIAO'' 1 sô~.G::tbinttte Dentario atendeu '1 pes-

COTAÇÃO DO ALGODAO 

Dia9-t - 038 

De Campina Grande: 

MERCADO CAL~IO 

Cotação pcl08 15 quilo.o. 

FIB,RA LONGA <Sl'rldúJ 

Tipo 3 
Tipo 5 

FIBRA MEDIA ,scrtiio) 

Tipo 3 
Tipo 5 

53SOOO 
hOSOOO 

51$000 
49$000 

Movimf'nto do dia 11: 

Pf'ssõa.s medit"adas na Assistencia :
Antonio Murtins de OHveira, Dulce 
Pes.sôa Guedes Pereira e José Alvares 
de Oliveira 

SOt'orrlda.s pelo Ambuh1.torJo: -
Rita Silva Nuclmento. Paulo Luna 
Freire, Marta de Andrade. Nair Marta 
da Conceh;ão, Marla da Gloria , Pedro 
Vicente. Bl"nevenuto Francisco da su. 
va. J~ Mnrcelino da Silva. Assis Fer
reira 1a Sllva, Otiv!o Francisco da 
Silva. Antonio Miguel da Silva, M•no
,,1 c:everlno. José Alvares de Oliveira. 
Iracema BeJQ,nnlna e Eduardo Pereira 
da Silva. 

Gabinêt.e Pentario 

ta.~~~;~,ª~'i,'::t1da ·:"a~~nsho~:r; FIBRA CURTA <Mata) 
€.."ise gnblnête ntendeu 10 l)('S."681 . 

chegada ás 20.30 horas . Tipo 3 . . .. • . . . 
Natal a Cabedélo - terças, qUlntas [Tipo 5 

e domingos - Partida ás 6 horas e · · · · · · · · 
chegada ás 16 .. 37 horas, De João Pessõa · 

Cabedélo a Recife - terças, quintas · 
• domingos - Partida ás H horas e MF.RCADO CALMO 
chogada t.s 21,30 horas . 

Recife a Cabedélo - segundas, Cotação pelos 15 quilos . 
quartas e sextas - Partida '5 6 ho
ras e chego.da ás 12.20 horas . FIBRA LONGA <Serldól 

Cnbedêlo a Nova Cruz (diariamente) 
- Partida às 15.15 horas e chega ás Tipo 3 . . . . . . . . . . . . . . 
10,45 do dia seguinte . Tipo 5 

Nova Cruz a Cabedêlo <diariamente> 
- Partida ás 3,30 e chegada ás 10,t5. FIBRA MEDIA ,sertão> 

t5SOOO 
. . usooo 

MSOOO 
t7$000 

Para a Europa, Asla, Afrtca e Oce
anla : ás 13,30 <Alr Franco) . 

Domlnco: 
Tipo 3 . . .. .. . . .. . . . . .. 4BSOOO 
Tipo 5 . . . . • • .. . . .. .. . . 45SOOO 

Para o Sul: ,menos Pernambuco> 
ás 9 horas 1Alr France> . FIBRA CURTA <Mata> 

Para a República Argentina, Uru
guál. Chile e Paraeuál : ás g hora,, Tipo 3 . . . . . . . , , . . . 
, Alr France) . Tipo 5 .. .. .. .. . • .. .. 

Para Natal . Areia Branca e Fort.a-
Ieza : is 9 ,:,oras 1Panalr>. De Recife : 

ga'/; e~l~:be~a:~:':c~::.i:au~ ::: MERCADO ESTAVEL 

::::t;[~1!"!· do!\: . do Norte, na• Cotação pelos 15 qulloa . 

FIBRA LONGA <Serldó) 

46SOOO 
t3$000 

FARMACIA DE Pl,ANTAO 

Esti de plantão. hoje, a farmacla 
Santa Tr,rezlnha. é avenida Beurepai
re Rohan. 

TELEGKAMAS RETIDOS 

Ha na Repartição Central dos cor
reios e Telegrafoa. telegramas retidos 
para as seguintes pessóas : 

Antonlétu, Parque Solon• de Luce
na. 342: José Salvador. Pelllio Comer
cial; Maria Pereira Plguelrfd9, Ave
nida Abel da Silva, 144; AnllllClaçào, 
Avenida Antonio Gomes, 48 ; dr. Joú 
Inácio, · Avenida dos Estados, 44'1: 
Pedro Perroln., Avenida Vida! de Ne
greiros. 59 : Guimarães 

SIISSI 
CRIA EMBARAQOS AO OOV!:RNO 

A IMIGR.AÇÀO DE ISRAELITAS 
PROCEDENTES DA AOSTRIA SERVIÇO AtREO 

' Pec,hament,, de mala,: 
Damos abaixo, o movlmtnto 1era, 

do serviço de fechamento daa n1alas 
de correspondencla aérea na Repar
tição Central doo Correios e Telegra
foa desta capital. 

Tipo 3 . . . . . . . . . . . . lnalteravel ZORICH, li CA 'IJNIAO) _ Bati 
Tipo 5.. · · , · .. .. .. lnalteravel aumentando consideravelmente o n6-

Quarla-felra: 
Para a .. ,, t.s 18 horaa <Panalr). 
Para o Norte: at, Acre <menos Na• 

tal , Areia Branca e Portalea>, Boll• 
via, Colombla, Poro, lllllu11116r, Oula
naa. Venezuela, Amertca Contrai. An
tilhas e Alnel'lca do Norte : la 18 ho
raa cPanalr>. 

Para a Eun,pa: t.s U,30 (Condor 
Lunf->. 

,,cainta-felra: 
Para • 8•1: <monoa Penwnbuem 

la I hona rCOJldor> . 
Para Natal, Areia .,._ e ftrta. _, t.s 18 '- (Panair). 

P&Q, a ReJlllbllea Arpntlna. Uru· 
~~~ e Boll,la : ... -· 
''iiiü! ........ ·..,..,ali...._ <m
natal, ANla .,._,. e Pwtalàial llo• 
11Vla. .. «:.::::::: PtrQ, -~. GUia• ma, . , AIBBl'lea ~I, An, 
~~ tio lfarte .. li ho-

FIBRA Mll:DIA <Sertão> mero de 1m1cra11tea Israelitas, pro
cedentes da Auatrla, multoa doa quais 

Tipo 3 • , • • • • • • • • • • • , • • 529000 não são refugiado, polltloos . 
Tipo 5 . . . . . . . . • . . . 50$000 A fim de normalizar a lltuo.9'0, o 

COnaflho Federal ordenou- qué t.oc1t1o 
os lmtgranlN. aeJ&m qpala torem 11 
suas condlç6es nnancelraa, a eoáloal'I· 

FIBRA CURTA <Mata> 

Tlpo3 ...... .. .. .. 
Tipo 5 .. .. .. .. .. .. 

Do Rio de Janolro: 

4IIOOO cor • inapetorla de policia, 6aperando-
43IOOO I oe que a maior parte NCeba ordell.s 

1 para deixar o pais, a 11m de nlo a,111-
tar o problema dos eem trabalho . 

Entndaa . . . . . . . . . . . . Não holl.e ,I --------------

Saldaa . . . .... . .. . . 
&,toque . . . . . . 

285 fardos 
10 .403 farei• ,.-------------..; 

MeNllldo calmo. 

l)laponlftl 

Oolaflo pel8I 10 qullea. 

PlBRA LOROA C80rld61 

- Al'ltmfDA -

IIILIS 
Alowe llóraia 

Pmde A ..... - 1,0 alldar 
.... ..... .. TrlMf• 

Tipo a ........ - a -'l'---------...1 Tljlai .. . . ..... ,. .... 

Pl9RA IIIDIA «BlrtAo> 

Tlpol. -·-Ti.a& . . ~--
IIITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AKARUNA 

1 Impõat.o de feira 
Taxa de estatística 
Gado &batido 
Aferição 8alaru,õ&e da Rettlta e Deapêoa do 

munielple. r::~ iria mh de Dlllr• Patrtmonlo 
Impõsto sõbre vefculOii 
Matriculas 

RECEITA 

1 - Licença em geral 
2 - lfflp0<to predial , ur• 
bano e rural 

3 - Impõsto sõbre diver
sões públicas 

4 - lmpõsto territorial 
urbano 

5 - lmpõsto de indús
tria e profissl.o 

6 - Remoçào do IL,co 
7 - AferfçAo de ~sos e 
medidas 

8 - lmpõsto sõbre vel
culos 

9 - Impõsto sóbre ma
trlculu 

10 - lmpõsto de estatls
tlca sóbre 1ado aba tido 

li - Taxa de produção 
12 - Rendas do patrlmo

nlo municipal 
13 - Cóbrança da divida 

ativa 
14 - kendas diversas 

Sóma da receita 
Saldo do mês anterior 

Total 

DESl't:SA 

1 - Gablnête do pre
feito 

2 - Tesouraria 
3 - Fiscalização 
4 - Inativos 
5 - IlumlnaçAo pública 
6 - Llmpêsa pública 
7 - Cemlterlos 
8 - lnatrução pública 
9 - Obras públicas 

10 - Subvenções 
11 - Assisténcta social 
12 - Campo experimental 
12 - Despêsas dtver~n.s 

Sõma da des~sa 
Saldo que passa 

Total 

3 :473$500 
Rendas dtv~rsas : 

Recebido dos cobradores 
1 :080St0' Idem de Luiz de Almei

da, por conta. do calça
ment<, 

34$000 Divida ativa : 

Recebido do coletor de 
GWl.rit a 

593$:!!'0 

42$500 

55$301) 

:15Si500 

Idem dp Govêrno do Es
tado. parte dos so ro do 
lmpósto de indústria e 
profLc,sii,o 

350$800 
PrefeJtura : 

1 :239S!I01 
Pf's,.oal 

1 :2751800 Material 
63S700 

8 :5621600 
..,26 :8011600 1'esour1u1a · 

35 :36tS20a Pes.soal 
1 :>1at.erl0l 

2: 130SOOO 

DESPF!SA 

1 

Fiscalização 

t20SOOO Obras publicas: 
320$000 

25SOOO 

I 
Concertos e llmpêsa no.oc; 

1 :139$100 oróprlos municipais 
2 :367$400 Desapropriação de predios 

50S00,1 Estradas de rodagem 
1 :090SIOO Uuminação pública 
7 : 886$200 Llmpésa pública 

490SOOO Instrução pública 
s 

895$000 Cenúterlos : 
1 :283$200 

Pessoal 
18:096$000 Mnt.crlul 
17 :288$200 

35 : 364$.."00 
Subvenc;:ões : 

Prefeitura Muntctpal de Arnruno. 
em 31 de março de 1938 . B1*da Musical " 21 dt• 

Outubrc .. 
Arnalfo Gomea de Araújo, secretJ\. 

rio . 
Conf'M"e: - Manuel Florentino da 

Coata. tesoureiro. 
~tato : - Demoalenn Conba Lima, 

prefeito . 

Hospital São Vicente de 
t-anlo 

.'\cademía de Comé1 clo 
Tiro de Guerra 
Socô~ , público 

PREFEITURA MUNICIPAL DE Inativos 
INGA' Despés115 diversas 

Gratificações 
Balaru,õte da Reulta e Despisa dH- Tipografia 
ta Prlfeltura, em 31 de marc:o df' 

1931 

RECEITA 

1 - Licenças 
2 - lmpõsto de feira 
3 - Impõsto predial 
4 - Produção municipal 

Campo de Demonstração 

Snlrto para nbrll 

4:5llp)O 
3:3431700 
2:0858300 

t26f'j('f) 
2 :480St00 

280tOOO 
340$0(H) 

395$000 

1 :500$00Q 

3 "'001) 

I0 :000$000 

36 :542$81H) 

1 :925$Qfl0 
376$400 

, :30IS41MI 

2 :401 S!OCI 
217$500 

2:618$1100 
350~)fl() 

4 :709•400 
1 :800$C>Jll 

164$000 
106-

1 :925$800 
250WOO 

12HS80U 

250$000 

200$000 
!OOSOOO 

40SOOO 
38SBO'l 

628$80'! 
!R0$000 

1 :2455SOO 
355SOOO 
530$000 

2:130$600 
2 :096$500 

19:590$700 
16 :9,2$100 

36 :542$800 

5 - Gado abatido 
8 - Taxa de a!erlçio 

1 :575$000 
2:15~ 

3535000 
514$100 
536$500 
17'1:,u()() 

Pl'efeitura Municipal de It::tbniana, 

7 - Indúatrla e profluão 
8 - Taxa de llm~sa pú

blica 
9 - Patrfmonlo 

10 - Rendas dl,ersas 
li - Dt•lda ativa 
12 - !!enfias extn.ordlna

rfa 
13 - Decreto 910, de .. . . 

ll91121837 

Sõma 
Saldo do mês de !ev•

retro 

DE8Pll:SA 

1 - Prefeitura 
2 - Tlaoura.rla 
3-"'-1-. 
• - VIU e obraa pdbll• 
cu 

5 - Pumento a,rlcola 
• - llmdnatio 
7-I~ 
1 - Ba0de e BICiono 

NUDldpll 
• - l.dmpMa pjlllllca 

10 ~ Cellilterlao 
11-J;)elplaaadl
*2 - llnntiiàla 
li - DecntAI n . 110. do 

211211m 

$ 

s 
4"'500 

678'000 
159S200 

t:82tS500 

15$000 

11 :rusoro 

1 de aprll de 1938 . 

Julli,ta Nunes Bnerra, tesoureira 
Alberto Moreira, escrlturario 
VL, 00: Antonio Santi1110. prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DI 
PICUI 

Balanffle da Rffelta e Despisa, • 
mês de ma~o de 1931 

RECEITA 

2 :945$100 Llcençaa diversas 
lmpõoto de !eira 

13 :969SIOO Gado abatido 
Taxa de llmpéaa pública 
Patrlmonlo 

1 :IOOtOOO Matrlrulas 
1 :&O!tBOO lmpõoto s6bre velculoa 

380$000 1 Bstatlatlca da procluçAo 
Remiu cuvenu " 

4 :UltlOC) lmp . 16bro dlven6oa 1 
300fOOO Dl•lda ativa • • • 

• lndúatrla e prof!Ulo . ' 
"*°" aooeooo • l :251NO() 

2:M'IIIOO 

S0ma • Saldo anterior 

Total - nb 
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& P AL CO S UM SECULO DE ENSINO SECUNDAR10· NÕTAS DO FôRO T É [ As ,.º, ,~ff"ITO. ovTnr. oos , ... 1 "G 1 .. , . d e 1 . , . • R . 
, . . '1'01110~ ur:sT~ ,·,.1•1T,L o gota , o marhr o a vario, em previa, no ' ex' , 

f('(Jllll{ltl('Udo da Â$S0Clfü"ll0 Bru.~l/("1TU de Educat·ao, 3." C'ai-tório - fü,crlvão João Beur- ,Para a imprensa e associações religiosas 
No dia 2 de dezembro ultimo, foi I fazer n•velarem-se as vocnções espt>- '"ª de :\lt'lo Filho: A CC"mp;:i.nhia E'.\.ibiclorn de FUn,,•:-. r,en~a a todos os filmes dà sua .sei\-

so1cne_mentt• con:ier1orado. no Rio. o l ciais e multiplicarem-se as aptidões di- Autos conclusos ao clr Juiz de dlrt>-1- S A vai t'.\.1bir ãs 1.; horas de hOJP. ~aclom1l ··star" 
prime.iro Cf'ntenarlo da fundação t.10, \"f'rsa.,: rnn.c:.1drrando-se .q~P.. nesh: to da 3.ª \ara· no "Rex:·· em ména exclu!tlvamer:.t,~ E01 ··suzi'' temos Jean Harlow nun1 
rolf'gto Pedro H, o (}Uf' deu ehs~Jo 0:taoo. no ensmo o;ecundano. não se Aridentes no trabalho· - acidenta- fY.u., ·1 ltul)r<'nsa e :1ssocinçhef. rE>li tomam(" rie P:iris, o romance ele unm 
0 "Jocurôe~ inlE>ressant.e nas quais o<, tem d:1do a dPsejnvtl extens:i.o no.e; es- do. José Hortenclo d::i. Silva; idem, g1os~s. ó fllme católico. ··Golgot.i, mulher q11e o desuno legou a dol'i hí,
thn.f:tntes c:::i Rt·publica de!imrmn o iudos pratico<;, a1ió.s indispensáveis 1~i~ l\i~~~\i.~e~

3 
~fi~.~~ento: idtm o Martir do C:>.lvnrio" mens. a ambo~ dedicando ela u111 

~1~m~!n~·~1~ p;tE';~~~~ç!~g~~~:u:Án:'\º, 6::~s~:u~~~~'is.~s ~~1~~i!a~~~e~~~ At,tos com Vi:-;ta ao dr lo promotor A fím c.ie "Vitu pos~ive11 aLorrP'"t· ~~:1:~~ri~o ~c:roe:t:6~ •. ~~~n:..x1~~ 
como em relac:'10 nos df'ma1s grau, df" investigação cientifica e poderem publico· e o C hla rli!';trlb ·u c11r ·d d 
do cnsi110 publico. O Chete da Naçúo. no flllUro. ser capa.~f'fi de trabalhos Ação penal contra Otncllio Montei- ~e~~ ~~!-..ªíor1~

1

~~~nque c1àrào ~~rrr.~f.~ 1 E;~rn~'ln; ,,.~,'.:~ri;:t~a li':~m~~ d~u;~~)lli-
no chscurso que pronunciou a propo- ongma•s ~~ il~:r~~~. VJ~ea~~~ ~a~~~1~~0 ~iv:~: t·a prénn de hoJe na~C'm. elemento em que Benita Hu-
s.iw daquél.:1 da!n testtva. lt•\'e oç:1...-.1ão Ne..,a1 eflrmaçõe!'I que lembram as tro.'i, idem. idem, contra Antonio mP cintila num "it" de grande "X· 
de atirmar que o centené.no do ColP- nuc Cormulou o mitlistro Francisco Henriques pressã'>. ·•suz1 " dtsdobra aos Olho 
g10 Pedro II evoca,.:a todo o quadro Campos na exposiçflO df' m_otivos (]U<" Autos remetidos ao contador; Jr-: :\N IIA1tLOW, CO.\fO "Sl'ZI dos espetadores, episodios inllmerO.i 
da 1:volução poht1ca e cultural do procedeu a n·forma do en.'-1110 secun- Executivo hipotecário requerido pm ·"1 1.\.f l?.O:\IA'lCE. nE P .\ltlS. SO em oue a sensibilidade de Jean Har-
B~1l e dt·darou mais qu~, do mo- C:.Lrio e.-i 1932, encerra-se um vasto Julio de Castro Nunes. .. PL.\Z.\ lo\\' , itite,1c;a !'U~C'stiva procll~al\7 t 
d1 ,t.:> M'Jlllflário Sào Joac1uun l' do es- programa, â re\'elin do qual sr proces- Auto~ ro,n vist:1 ao advogado. dr l·mol'l~f'~ surprendenres 
tabelec1111ento mstituido por Bemar~ ~nnrn1 muitas dil remodelações subse- ,Joc:io Rodri1(:ucs de Aq11lno :11.;ra\'O H', nouro brilhou t·m ·Çi..imc,"' E ·i,,,,.anchot Tone e Gary Grant 
do de Vasconc('los c:01,1pl·ndiando 111.s quentes ao estatuto que o bem avisado do exerutivo. movido por Jorge Frnn- ::igom ao Indo de Franchot Tonf' P lf'adt:outndo a "PX-platinum b1ond<:' 
b>l~t', do enc:.ino srru:ldano ntl!' che- rstadista dos primord1.:>s da RepúblJ- <'isco Helihmas Car\' Gr.1nt. .J.parecerâ em _-·suzi ·· 1 são bem dois calãs idéais para n 
11 ,,rmos a orcaniz:1.ção atual longo cn túo brilhantemente JUstificára O um romanc• sugestivo qup F1tzmau ··derlint" jo<; estuc 1 os rle c I C;lt 
,, acidentado foi o cnminho perco1Tl- C'Onfronto tntre os consideranda cita- C'artorio do Rt('i•tro Ch·il - f:'õ<'ri- rice dirigiu e que n M~tro Goldw: .~ S11zi"' <:.Pra npr~.iset.lada un~r ·~1.' 
do dos e a exposic;ão '?!e motivos da re- ,•ão Sthastiiio 8:l111tos: MayPr edlto11 com o rarmho (IUe db- ;,:11.. drntro rm brf've 

Com antPcedencia de alguns mêst·IC. forma do ensino secundário subse- paN,.es~o· ccaªsart,nó,rinºt·o cdoorsr•.meGUlpll't~ . .lacmonª~ .-------- (' •J>T ,\Z. ))() J)IA 
relebraram. por sua vez, a... auton-1 quente a revolução cte 1930 revela, que ..... l"\ "\. .. ... · 
,t4dts resp~ns:1veis pela educo.çáo ofi. em 40 anos de evóluc;âo pohtica f traentes. • - Jo:\c, Covalcanti de Oli
rtal na Bam. o ccntenáno do ensino cullurnl o problema continuava de \'eirn e Maria d'Alva Gomes de Araú
~cundârio n:lQUélc .o.etor do ternto- pe, exatamente como no~ primeiro~ i0: .José Vielrn dc> Araújo Ferreira e 
no nacional e. para perpetuar o ~con- /.ins da Federação EdelZ!Jite ~!unis da Costa Vilar; Joa-
tetimento, publicou-be uma memoriA QUim MnnC"el de Nascimento e Corinn 
historica confiada pelo dr Cleinen,~ _____________ Batlstn Ro"=e1ro; Arcilino Outra e Sil-
Ciuimar!i.es, diretor do Ginásio local va e Morin de Lourdes Pereira de Mo-
aos proftS..'iOres Francisco da Concei- B A N A N E I R A S ~1

:;cis~~vf';~~~ktc?ºc1"o~,."
1
;eA\t~~móes e 

çao :\frnezes e Gelásio dE" Abreu Fa- - Conclusos no dr juiz dos casa-
rias. catedr~ticos daquék concelllla- , mentos, parn :ulgnmpnto 0 ,. auto!:> cios 
dopi~uf:/;i;,~1âéssa obra, "lle está pu- 'Conclusão da 3 ... pg • <iesouites cie Valfrfdo Uns Marques e 

"t ~spôsa P Miroc~m d<' F Navarro e 

PL\1:\: - ~ ... ve!-.pt-ral, "Fó 
~o a Fi>i;-o··. ,·om Ken .\faynard. 

- .\' noill', ··o Amór '.\'as
c·eu do Odio .. , tom :\farle1u 

t Oil'lril'h e Robt>rl Donat. t'ff" 
u,, úflima c·xibit·ão. ('omph--

n.r:x - "Porque o 1li:iho 
QuiL ··, com Georc Brent e Br
n:rly Robel'IS, da .. \.\'arn,·r 
r ir,;,t.. Complem1•nto, 

~.\S'f,\ JlOS.\: - '"Fógo u 
f'@~o". (·om Ke11 '.\ta.yn.1rd. 

~~1,;~~a 4t;;1 p~~~~as~°ve\~~rcn~~sedequc:r~ ~e Lucena, representa um g~ande 'f\C·- e!'l~~~:'rl rf'gi!.fadas 8~ crianças se 
roncetto do µre:;idente d::a Repúb!ic:a .horam~nto !?uintcs Jo:'io Lourenço da Silva. 
al)licado á vida da Ginasio Federal Imagine O que era a cidade de Ba~:1- filho rit' El1frn.\iO Lourf'nro dn Sil\"1 P 
pódr ser e!\lend1do ás demais organi- neiras, no Inverno, com a _sua tet r?. F'r~nci!ca Marin rta ConcC'icão, José 
z:11,:õrs ce11trais consagradas ao en!)1- argilos:i.. ante-s da construça.o do r~- Jõ:d-..iar,1o dk Silva filho c'e E:hlRrclo Ft~LIPE'A . - "Pal.,dint1, dt-
no ~eral do grau mtdio em ,·a.rias nal Um 1.nmaçal. .um atolei~o · A ·'1- Lronidio dn Silva (' Maria Luiza dn Arilon.\,.. tom Larry Bm,t~r 

J.\Gl1..\Rf8E ~.\ (.ari:a 
do J>iabo", t·om \\"all:LC't' Fonl 
da '"C'olumhia" ('om1>lemenlo1. 

ftFPtBLI(' \ - "0 SCtl'~tln 
do Salteador··, com Jat·k I'"' 
rin. c·omplc·mruto. 

IJ>E.\L - ,'"0 Que CIJ.l> ~f•u 
~u,1,eitam ". <·001 .'1a.n Uol.u1d 
t" a 5.ª série de ·· A Cidadt' 111-
ft•nul" Com1Jlf'1111'utu..,, 

M[TltOPOLC: - \lal n ~ 
Qun··. com Jat·k llolt e a li' 
e a ultima se,·ie d1• " \ \lunl.1.
nha \li-stf'rio,:1. · 

unidades dn Cedern.ção. N:1. Baía, co- 1nd<' deveria ter Sido locnhzad.t r>o qiJvri Durval Mnrtmiano Lopes. filho C1·ahlt' e, m.liii, a ;:." i,t•rie dt-
mo no Rio. o progresso .e verificou i>lanalto, em Moreno til;' Manoel Martiniano LopC>s,,. Mru·i1 "flbh Gordon", tom L1.r1y S. J•EDRO - "O S<"gr~du 

~~rn=a ~-.~r~~fi~
1
~1:;~~~"as~ ~~c~~ti~u~~! E' um sacrifício tomJr-~,. 0 tri·m ~1~v:fr~l.1am\_,°cfeJ(' J:i~lo C~~~fi~~~~ ~= ~~~~~~tt~·;~~!:· tJa •· t ni~'t-r,;.11. :~:1.~'ri:1.d;t .. t·om :\lartartt Liu-

ln..,htutos de ensiflo oficial regional u,:la madrugada. ás 4 hor,.·;. 1nra í~- OIIVP1ra e Francisca Roso. de Ohvei-

1 
:1~1;~~~~iáie ~~c~~~~~::~~i~oermvt~: f:c1"~~t~~~ \e:g~~~:. :~é ~a~~·~:: . .-i~;,?'1 ~~;Q~~~tep:J;~e~! ~71v;il;n,E~~~~~t~! B I B LI o G R A FIA 
rl~:IB~~o~~~=ri\:~~~ cu~:-.o~:i~~e~~~~t. A::~~~~~~í~~~tô ::i~d:te;s:~mo,, ~:1~~~ ~,1:.;_irA1~1= :~1vc.i[tifu~~~~ ~~;~i~~~ ~: ' 1 
~~';mhccinwnto dos d1ploma5 conferi- ~~~li\rn~ã~ ~1 1~~~f~çf~ 1

~;~i~i- .. 
1
~\is ~~:íª ;0:~~-~t~~~o'.!~~e~in,no C~!ª: ~1~ .. ('I E~pii·ito ela ,:ova Co,i,tilui<':lo •· més de feve1C'iro dê'>t" nno. cio Bn-

Nã.o e aqui O lugar para coment.nr achnm-se ho~pedados. o meu. d1..,r111- S:oarf';<; 1:'e>1to.:-.;1 e .J~~H,1 Frn~c1.~a ~e - Oferecido a esta redaçào pelo au- Jc.tim mensa1 d,1qut'la. repa1·ti(·;10 
3 t\'olucflo do ensino ~ecundano no to coléga e _ex-aux1Ha1 no antlC? ~e. 7'.Ienezts, AlicP Luce~ dí' A1 '\1.n,:i r1- tor e a nós encaminhado pelo &·r- A refnida publicação encrrr::i. rrn
F.staclo que tt'm dado a Brn.s·i o.,; . . • tro'lato Ai::ric~la de Tamandaré, Ql1m. lha d" An_:mlris Lucro.ll d~ ~rnu.to e viço ele Divulgação da Poli<'la do D1s- merosos dadO!i t!~tatí.".tkos ·1h;m <ll 
brilhante exl)Ol'nles ân ct;1'tura 111ª1~ tino Marnnhno, atualmente ª!'"<'Ili.'- 17 .. ~nel LHC"na, ele Arnu10; Lecln Ro- tnto Federal. chegou-nos ás mãos U'""l \':irias notns sobre í\ malt:rü th• f..11:l 
e; 

00 1 
~ • ' na mo do Serviço de Fomento A~nco.in rin"ll_"s ele Oh\'1•irn. flllrn ele, Lronel ,olume dt· Julio Bnrata, sob o tin.lo t sr,t· 1 ·1:1lldarlc 1 3 . . , Federal. e o dr Lauro Lemos pr.:,- Ro<lrumes ~e. Ohvf'ira e Marh t1(' • o E~into d:i Novo Constituição 

O presente comentáno tKm ~apc motor pubhco da comarca EnContrei Lour~u Oliveira; C"lrmrn PPssó.1 Ja- r. ,.. te,, caópohgicame1te. o primeiM "8olt>tin1 '.\leruntil <1o Rio Grar,dt-
na.s em v.1st~ de!:>pe_nar a ntençao d(· 1 taml.Jl·m como hospede adventício I nl~sc;u. filhn cif' Celso ravalrnntP Oe n,tudo púbhcacio sóbrc a Carta de U do '"'u1··: - Acabamos ele re<:eb~r nr 1 
qunr.1tos se .interessam. p<•los prp.bl.~- desvcndàndo o passndo o presente f' Alb. \\Ollf'rque e Prl"c:Ua Pe~õn Cavai- de No\·embro Obra de jorn.ilil>ta. ~ exemplnr ·10 ·llti,no m:rmero dessn 1?1-
mas educacionaLc; para ~ ~en!min o futuro da humanictl\de. o dr Abe- cante, ê!'.te mrd tnnte O naa-7mrntn W" t•m trnbo.lho de \'Ulganzação dos pri..- tere.~onlc publicJ.c;.ão que H: cditr•, 
Hist.onc~ a que nos vimos IC'fe11nd0 !ardo Arenas, bacharel em 1·1t·1~c1:1s multa. re,gu~amentllr. em selo ferlPr:1.I ripios bá!-oicos do Estado Nóvo Não ,~ .. ,ensf'lrnente, em Pvrtr Alegre 
~:cttt:~~~r ::i~~to~

0
~;~t~d~~in~!f:~ herrneticas, ; .• n~~~~~ic-arao processada no Jutzo dn cieslina. 'iOmente, .,os ]ur,5ta .. e "º O Roletim ·uerca11Lil do Rio Grande 

dore. connctos de que a.~ reformas\ Na pPnsão foi eu O unic\l qut> não F?r~m rP&!ist:1do..,._ nl"".SP ,.,~rtóno. fi~;~c~;~~ªr~r?s ~'\i;e:~~n~~~~~~ei.~~n~-~ f: !~te~i~ ~i:~~;t~5 n~:~~~Q .. tr~~ f~~-.: 
~O n~.,:~~~~~ã~a~a dc~u~uhe~j~e:;:-og~~= O consultou. não obteve. O horoscopo. ~sryi;n~ºd.,.ri~~iv,?t~Á~::ni',~.í.:~'~'it:sCh;_ to <"mbora. pelo cirterio de smtrse, (I_ c:omr,etenria 
danc:a radicais de planos e progr.ima.s ~re~arl~ect'star com a v1da um pouco nc.'. George do Nascimento. José do que ohedrce e pelo m:1terinl de CUI· ··Revb.t:i da Semana": - O úl!. 
rst:obres ,.erá impossível sntis!azer ·· rTalpa n ha. · d , · .. ·t N~scimemc,. Jo.-;P .Paulo cios s~mto\. Lura. nêk np1oveitado. se pó".sa con-
mediante ensino adequado. :'.1S PXt- ve a onra e ,·~,·µ,>~r n v1.:-1 ,1 i.ya~hineton M"'rt,t'<; de !=:ons;n. Ma- ~iderar um ensaio de rôlego, profun- mo numere '1r.. ··Rev~t& da Stm,m:i", 
rencia:,, crescentes que impõe a socie- c:lo djr. Adgrldc~la.

1 
Montenedgro. m.te- rrn d_R'- Dóres Pastõra. Antomo Gar.na do, .1,ério e c1mpleto de r;ue recehtmos llm exemplnt, te1:1 

da.d,• n obra d~ educadorPs ero u1z e 1re1 o. e. no 1a iegu~n so~rmho. Amaro da S:tlvn Rodneo A iu<;tti,cricão do @:Olpe de F,!;tado c;t, uma <.cberb:1 c:lra rei:rest·ntunch1 um 
As; reformas sucessivas e 'incoeren- te. quando voltei de Arara, retnbu1 a Amst.o.de Atsis, Manuel Co ... tn. CP<'illn r.ovenbto, :\ a.nalisl'.' fria t '>t·renn. d:i. a .. pt:cto cclor.i:1.l de Ouro Preto O 

tes. umas como as"out;as. !C;âO srm- v~sita, encontrando ,em festo. o la1: rlf' º'""'lsm•FP_rre1ra. Marin. ctn~ Neves f,tuacãc brasileira. J.ntf's 1és\e e,olpf', texto d.1 'lntiga p1~01icnc'.,."1c t>nu.1k!'"fl 
prP preJudiciaiS e é justamente na ct1gn.:, maglstrad_o. , .. orn o nns:-1,u..:mo A' I Ff'JTf-lra P fn)c; n:1t.1-mort_os 35 grandes linhas d1ri'triz.es do m'wo 1eCl(te inr...;nlfu.:rimente, os acontec1-
aua ª. buiida.ncia out. se. encont.ram as. l de m::u um hr.tde 1 

'l. . Nos ôemnL'- Cartónos. nao hou- Codigo. que no~· rege os dcHmos. mt>ntos máximos da semana. de q~:r 
causa~ da interrriitencia com que se Duas cou!-ns ori.zi::t t· o!J(,t, Ynm-sP. ve movimento 

I 
htdo isso nos apa1ec~. nas . p~i;ma :> Jxx4.f"mos dest;,crr umfl mt,:re~~ .. 1;~e 

n'an1festa em todos os quadrantes da d" O F.5p1nto da Nova Consut111c;f&.o'·, report:1gerr, ~óbn: 0 f'm rl!l eSlac( 0 

n~:1 v1dà escolar: a· tend.enc1a par~ !!1:v1~~~ª~!1~~1~nau':ª0/~f;,d~ap~d~:~ cln5-~il~~r1;~!~.~s E~rlv:ío E1tn;lfHO atrnv~s de um estilo, qur o sr Clau mts praias éariocns, demoi"1strnç()1 > 

um <!perfe1çoamento que poderia sei preza Hidro Eletrica e 11111 rnodestt• Autos conclw,os ao dr juiz da la dio de Sousa, presidente ela Acade ~ro::~;t~~:;!~·~o~.-~~ic~~~n:~t~1;is,.~7~ 
'.º~t_inuo .. !;e _ rellet1sse, da parle do 

I 

pavilhilo sanitario ou. di!?'-\'nc.--s mei,1Jio, var•. mia d<' Lrtrns, qunlificou de "clarn p 

te31Slado1. :1 fidelidade a um 1dea_l bC'n' como está. escrito em 'ietr~,; Jprrn- I~ventn:I1o dt' d. Marin Al<:xandl'ina ,ibrnnte" e nos Estado.,. o nó,·o mtm:-;tro do Ex-
t~tudado e constantemente i,ervido. fáis. "M1ctôrio Publico", no leito do dn Conceicfto Dissr livro disse. também, o Con- ~t~~~ ~~e~:'10dºm~nâ~t.,~t/i~!~;;t~i~ 
B As lredrnrm_as. porem, 'tesentem .. se no riacho que atravessa a cidade. com Ao rlr j11i1 da 3• vara dr AfOJl.<;O Ctlso; "é a medbitac;âo rt.· nssunto· tlu_c..trado ... nc1ma mrncio11a-
srJ.S1 e VIC,IOS que lfl:Vahdam quu:1 a<'f"..SSO para O.S duas margens. Aridrnte no lJ'llbJ.lho de João Jo:-.é um bom Orns.i~e.ro, que sa e prOCll 

lns";,~;:m~s d:~:c~~l~~~~~~s e~;~reque~s!: m~d:t~~~áp~~râ~t~c)~~() ~t~s~eitm:~= Pe~~~a vista no dr. to 11romotor pu- :~! ~1~~lf:~~~~ll adequn.Ga ,,o:-. nfl: ~:~ ªot:::v~~~~!g!~n:~:·~ dittl:~1~ 
taUsas d n ce o ç· d · 1 A · · - f · · ct t ·· Como ,;,,. ldZ um r11.~ufCt-ur". Farl,. 
lle e I su S..". • a ~upos1 ~o . e to dP agua á cidade, cujos t.:ervicos de bll[g~enl:lrio ck Horn.cio Rabélo. tercef:~.ç~oÍáq~~i,~g~\ o ~i~~~~1~Í~hen~~,1 rolabornçito. uma bel11 pa!!in::>. hUm 
i _de~~?~.º d~u~Q~;f'~~~~e oa.\~~0\/:1~ºJ! ~~~~~izae~tã(, e:~u~ºJet~~à:entos::·à Pt•lo dr. juiz de dlrrlt-0 ctn 1 .. vara Lo.ncado, como !01. o ll\'l'O. na pn- Castro Al··es, :1 "ltt:vbta' no Ct>-f•l'l.l 
nao. foi te1to e nrt~de e poderá pro- lllal, 'um grande melhoramenw em foi iul~d:'I a dcsl:.tencia do reoueti- meirn quinzena de 1n.n(iro último. va- Baia, P:1r:l1ba. Pernamhuco. de. fC•m
d01u,ur _re:-;ulta~os -...nunhcos pelo :,tm- beneficio dos habitantes e da higienf' mPnlo ne fale-nrift fcolto por Rc,snlin riP Jrm esas riírns con-,o prova do éxilo )Jletam est."I. t-dfçao dn ··RevisLa dn 

s tato de ser lei . da cidade serrana Cnrvnn.10 Cosc>ntino. contra Nicola c:iP li"trnria 1 ue conquistou o esturtr• Semnnn ··, qve dlv1•lga tambem m 111
~ 

1

, F.&.\8. conce~çio tal\a d~. at1\:1dnde Em cornpnnhia dos agronomos Quin- co~ro1mo ae .Julio Barata. muito justnmet\f.t"' uma t'~tamp..1. ae;• Rugenclas, ~. um,l 
~~!trame te.suita na dec1etação ('.e Lino Maranhão e Etandro Ribeiro. 1--------- con:;!Cerado O primeiro comPntarir, folha oo A11no1~al B1.ulleho .. rl"fr-

~~rmas e. petacul~a.~, tncompal.tve1~ visitei o Aprendizado Agrícola de Ba- ASSOCJ AÇOES J~iridic:o-rnriologico dll Com.tiluu ·10 ,,ente ., P~dr\l Sq Jf"lrn dr Qu .. uoz 
A.s . ~ recursos do e1é.110 e lnadataveis naneiras nntigo Patrona.to Vidnl d(' do Estado Nóvo 1 
LUm.tntbtt-nclas não prt'paradas para Ne,reirOS. !>Ob a competente direção "í'E'\'1·no nos F.1.;.Tl'O \STF.S n \ 
, u~-J~,; EnseJa por _outro lado O do flgronomo Nehon Maciel Corri f: .... \. nF. vrco..;.\": Em cirr11lnr .. Bol<-lim dt- ln<;pdoría df" Pl.lni!l-. ]1 , Brasil Acurar~iro" -- .Recebemos.') 
~~Clllll'IILO de pre!-cncoes utels cou- todas as iuns dcpcndenctas quf' são tnvindp a estA fõlhll. o ,;r LlJi7. Juh:lo 1·e,tt"is no Rio Grand(· do ~f'rlt>'': -- numero 6 dc~n util pubhcaç:\o, órgõ.o 
u~ ~as nos e5ta tutos revogados <" 1 bfom regulares, prin('ipalmrnte o dor- Brng:1, sPcret:\rto do "Crntro rlos E,- Enviado pelo. In.'>pctona de Planta:--. otkial ~o In51ltuto. do A(ucar e do Al

~e:lll .e fossem mantldas nos novos mitorto, amplo e arejado. Possúe um •,,~ ..... trs t.ls:a Escol11 Sup<>rior de A'?ri- Textets do Rio Grande do Norte. re- cool. editada no Rio de JfUieiro 
a.: -a amen_tos, Pto_duzirtam. medtanl.(' bom gnbinéte de Cisicn. A parte agri- , cult 11 '" 111 "" Vtrosa.". no F.,tado ri,, 'M'1- tebemos o n,) 86 c01respondente ac te~tona\~~~rdoan~me e n:::,;°c,8tr~t::.fa ~~~ 
J;cla, dataçoes c.ontmgent.es P unpostas cola muito restrita. devido a deficien- ns:as Gnais, romnnirov-no:c. a p1.,.lc:'to I'.' 

r,,'ll~Xpetiellcta, os mrns sal\lt&~t'S ~~ ~:c.;~~~a 
O 

o~ftt~:t~~:f,is.~fun:.ar~~ ~I~~~ ..\~a a~~v;lc~i\r~t~c;~~ C~l~~nf;Jda"o-
1 
p:.?ºJn~~nr:~·t:~~c:~g~~r~":t~ -~~o~: !frente é. Jndú.-;tria açucareirn no Híll-

.i.: &Sblm ~ue percorrendo o htstor1- oflrlna, de carpintaria e selaria, es- PresJrt,.nte. R.nlvino clP Ollvr1r~ pi- sas uma j.:uz-band, cspeci:1lmente con-
~o do Gt,nâ.: 10 da Baia encontrantos o tão se resentindo tambem de deCici- lho \'~Ce-n~·es1ctf'nte_ .· Romeu P'r!'s tratndn. Antena" Recrbl'mOs o numt-

l•is~tu 
2i f~cf~it~ir;~~d~S!O 1::it~,~~ ~~~~~o::m:~:aê ~~~~r r1r::i~d:;~·feito ;~~

1

!~i~ ·2/ sec;;~;~:~/'~~1i"'~~lzp~~I!;;~ ••,.ocO ('\~A\'ALESCO .. PIRAT.\S ~ra1f::d:e:~a a!~i~~~~d~e r;~·~~~~ P~~~: 
trn u lugar o Instituto Oficial de En- Agrndeço a gf'ntlleza e atf"nc;fLo com ~co<itn.: !·º IP"~11 rPtro P:1 111., N'':''11'- IH, .JAGt 1,\Ul8F'" cada no Rio de Janeiro sob a dire-
ttio Yundâno Os con11dcranda que que fui recebido pelo ilustre diretor I nrl<;; 2 tc«:nu!rtro. Ai·tur P l\.f,•lo Ped1·m-nos. clrssa assol"taçfio. a pu ção rte Elba D1a.s 

Prcc.-.d ram :,o dt>creto em que ::.e con- rtnqut!le estabe-Jeclmento _ agronomo h
11

"\
1 .,,Pc.lrlo feilianrlo Alves fHheiro: hbr.o.ção d, seguint("; nota ' No referido !asc.fculo "Ant.tnn. .. 

~Jl),.i:~~~u esr'oªr~::~lram~. 
8
C1xa1;1f-;;i1l1~ Nelson Maciel - a quem muito SE' ~::~,t~~~.,,~,rrort~~;.~,o~er~~;l~;i ~~-,~t1~~ ari'~~~';, Op~:~m 

O 
dg1:i·2:r~~11~~~~·~'nt;,1e~ traz. como sempre, útil mat~dria co1n-

t nc.,. à d P g -il!o. ~ deve o destnvolvlmt-nto dn cultura do P.•1"1rl,ar1o: c;upl,.ntf'" /\lul<;fn c-nlirir, d di to. 4 cernentto aos serviços de rá lo-tm !I· 
no P~~ d~.., ter~?e1ros flni ~g~~; rumo no munic1p10. dt Bananeira~. P"l1~10 Trajano d,. Aledciros " F/lu!'rct() g~sS:ain~an~:!te ~~e~:~ u a roronr r, :ggr/ a r:~~f~~- n!~f~~t~fi'l trnbnlho.'i 

~on ~rc~~~dO~ ~fm qu~~irifellzmen1~ ~e~~B~~~ioci~r~~~~ap:r~ft~~~ção. Eis Frót:l E<»e adiamento foi hJ.~fl1n CIYI 

f~~rri~º~~d('a 1~1;~:;1~h~~:~·e:!tt~c (\ ------------- .;nr·,rn \f\J' .•• "·' \ VÇJ\ PHOf.ETL ~~,1~~c~~~~~ ~~~h~~~[é!g11~.\~ih,:,
1
' .. ~: "º CO.\IERCTARTO" - Recrbcmos 

h Ei aleumas d:ts premissas com que :~;-:, ;}:,·F~~~~:~~~ .. ~~~~r~~o IJ),~i~ sOC'lado elo mesmo sodahr10 ~:p~~~~~'lrn df~\'~~~1':10~ ~~:r~evf:~-
\l~rg~rrta de meto &éculo. JustUlcavn MEXICO mo na 111il(1r> rlr-.,a 115..'-0Ciad'io ()l)Prf'rl~ m:;~.s.~~

1
• dl~a~;3J"o r ~av1i1;·i~~~: crgio da Liga dos Empregod06 L10 Co-

tubroj~ 1~~~"\zto O é.to dP 23 de ou- • J\\·,..,lriri l3C'nlamln ConstAHt. n.,) 117 rial á meia verga, até o dia 16 dn <'Dr mérrto de Santos 
e SlTU ~6~<'~~°.,~~ a.~;::~~b~~p~~ii~ PQ\,~;;1•~ 1ente. c1uando será celebrada m; iw. "0 comf'rclnrio" traz lt\rta mnterla 

fd~~l~dP~n~~~o' l~l~~~,tr~~~o t1t
~ 1 Ti~~Aôt~,E Gg~iw:gi?tt PACE -tÃ rorreu nnlmnrlo, Vl'r1flfnndo-s(' o Sí'• ::u~t~Jf1c~~d:.

0 ~:;:e ~~ c!A'~1dad~~ sobre assuntos de sua compctenrla 

t-0:~I :~n\~n:ir~~~~~· ~O n~~l~rc R ~g;?g[~~1e?\~s~~~~rJ~: ,1..;;~~,,r;~~'l'"-~:Ar,Plm p, 1·r>irt1 r1,.. l>J., - lOf"IO! mi S0Clo1 f"'""' n.ssiatlrf'm ,. é f' ,. Rrvuta da Prodll(ifO' - MlnCL 
1 t, 0 upertor e especUl; con i~ c-!mrn10 1 ° ~('rt''*"ln ).f1111n,,1 '\for1>I- "it-0 d.t· teliiti:ío'' Oerai:,i H.l'crbcmos o n ~ 10. cot·-

ndo que, cumpre dar ao r1 !no CIDADE DO MOUCO. 11 <A r '4p Mrnezr 2" ,mo. Qntur•itn,, R1- ,.,\\~~'~ .. ~"'~1"·:~cul;~º~·1?~~d~l~ ~~56º~-dcr~~to,ª~e._~:\~~t~z~~b~~bfl~ 
u 1!~1

~ 1~;a~:~!Z:u'~ ~ p~oi~1:1~~: ~~~A~tuaçàoE~t: p;es~~~~~dJ:i:J~~:s·, ~r,Z,.:"~,=~~0r;' oureíro. AntotJo Mcni- P.sta fõlha o protc or Arnaldo ~r. cação do F.stat1o de Minas Oernl, 
em at d d 6. se df' ti (•m fUt'e do deertto de expropriação Fu .... ,,..nt"" P.1,rlJrlP"'" f '"'" ~"""li"! Oano:. Moreira romuniCOU·?Osda ~P.r O presrnte numero da "RCVlsta da 

o, c1~r! \~ª;J0r" ºna! Fal~u~ das companhias de petrollo e tran- '"''l"1 1 t111 dP Snntona r rtohnto sonres i!ºiq~~~à/ .. c~i1~~\'~/t~~~~~··.ªantx~ Produção"'. que npre.se11ta ótlmn Jl'l
4 

do pais, fiquem convenumte gelru.S diante novo protesto envtado M~rf"~ra , ..... ~ ;l1·i1nq f'JT''')(\! !H'•'l"'·â rm :l.O Grupo F.scolRr "Antonio Pe ón .• ~r~:~t~~1i~~ t~:~1:~~n~~°:u8:lfl~n1~ -
li ICl!~ê.::1l!~~êr e~:::irn e:n~t; ~?.~ '()f'b0o~~v~;~os~1!~~0 F.stados Unidos &~ '-~O olene no clln. 1 o r!e M:tto <lf'~R capi~al. ~IC /1C0~1 ~: 17,f" cor~;lt; Além diWt, in.-;rr . ainda, vasto notl• 

Uma mflu(llnCia acelera.dora e pro• rtconhtceram a lcgaltdBdP da txpro- t'T .,,pr ('.\'.\tPO'JIF::O:F.i..:: f \IU..:T\ : ~~1 
.. t~é· --;err~~irl~n Á'rna

1
:ctn cte B:trr~i darlu das atlvldndes agric~r t,rrl.8• 

T\â mar ha do prO(lr ~ 11()("1:.td priaç6"s mPdlante lndent1..açao. En• Pl'~li7nT4c:f>-f\. rio nrlt~lmo rtnmlnf!'O, !'_Oarr(>~~; co'~~~1l1horelroí''"Ga,tU,_I0~)1aarlkaLe;-e1 ~\·~~ :·r!n:l~~~Rn~~ie1f~ra e:: qu~~~ 
0 ra1 e pollUco, con lderarwlg, (IUt trf'tanto. Londres. acha ••1nteirRmM .. !'I ~ "rlri tttr,,.1,wh nr•i.n 11n,1íl', 'l!!Tr- ov ""-'Y, 1&.>Ç '"' •1 1 t hl~ 
-~ r anttnto do cam1>0 da ln trurfh.1 tP mJu.stlrlcada: a medida, exigindo ,..,,1"1 .. ~ ... ,.,_tnnvnlf'&en, rf'c,..ntrm1 nlc re- Cn.rvalho Mnrta de Sf'lxru; Mala P LO'\ se inwiea...nnt pe M n().,sOI pro • 
- ufKlárta t o mrh> mel!. ehrar. rmrn 11 (•ntrrra tln propraedadrs ton1ado.s orr~nlza.da Na11til1:1 Dc>zrrrll <'a,·aksntl mns u1e1·6.rlos 
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1 T ,,.rÂ, 
1 .~ ~ 1 s 

. REGISTRO C'IVfl, - EDITAL -
Faço saber que em meu cnrtorio, nes
ta cidade. correm proclamas para o 
rnsamento civil dos contraentei- se
tuiutes 

Eci'e~~i1t~~ei~im~~ ~~a~gst~t\JJ/i~~ .. \t?~ 
sô.o solteiros perante a lei, porém já 
casados rPligiosamente dêsde o ano 
1incio e domiciliados e residenles nes
ta capital. á Av. Cruz de Armas. 67-1 
e naturais do Estado de Pernambuco; 

~~· ;·nnf1~~gct~L\i~~ili:xeb~1~es12Jeº :~ 
raúio Pereira. morador em Limoeiro 
do Norte. daquêle Estado e da falecida 
d. Maria Carolina Vieira de Mélo; ~ 
ela. de profissão domestica e filha do 
Jalec1do Joaquim Beltrão da Costa Vi
lar e de d Juliêta Muniz da Costa 
Vilar. moradora na capital do 1Tlésmo 
Estado. Afixado ·desde o dia 2 de abril 
cOrrente 

Jonquim Manoel do Nascimento e d. 
conna Batista Rogerio. que são sol
teiros e menores: êle, operario e agri
culto•· natur:il desta comarca e filho 
de Manoel Garcia do Nascimento e de 
d. Maria Cassinlira do Nascimento: e 
ela. de profissão domestica natm'al 
desta capital e filha de Lucio Batista 
Rogcrio e de d. Antonia Pat1lina da 
Conceicio. sendo todos ctomkiliados e 
re~identes nesta capital á Av Crnz 
ele Armas. e em Marés. suburbio ' 1a 
mesma capital. 

Arcilino Dutra e Silva e d. Marb 
ele Lourcles Pereira de Morais. que são 
solteiros; êle. artista ltnecanico>. na
mrnl ele Mamanguape, déste Estado e 
Ulho ele Antonio Felipe Outra e Silva 
e de d. OJi,npia Maria da Conceicâo; 
e ela, de profissão domestica. natural 
da ,·ila de> Cabedêlo, desta comarca 
ainda menor e filha do falecido San
Uno Pereira ele Morais e de d. Rosa 
Monteiro de Morais. sendo e.sLa e a 
contraente. domiciliadas e residentes 
naquéla vila. e o contraente e seus 
pais nesta capital. á Rua Aragão e 
Mêlo 291. 1 bain·o Torres 1. 

Severino Gonçalves Simões e c1 
Francisca Patricio dos Santo:">. que são 
maiores. m\turais de Jacumã desta 
comarca. solteiros perante a lei. po
rém .iã casados religiosamente dêsde 
1931 e domiciliados e residentes nesta 
capital ã Rua Miguel Santa Cruz. 680 
1Tones1: êle. guarda do Hospital Co
lonía ·· Juli:rno Moreira.. e filho dos 
falec:klos Sabino Gonçalves Simões e 
<le ,, Maria de Sousa Gonçalves: e 
tia, de profi~são domestica e filha dos 
falecidos Antonio Patricio dos Santos 
e ele cL Rosa Maria da Conceição 

João Cavalcanti de Oliveira e d. Ma
ria d'Alva Gomes de Araujo. que são 
Mllt>iros, menores e naturais dêste 
Estado: êle, eletricista e filho de An
tonio Felix de Oliveira e de d. Maria 
d_n Conceição Oliveira: e ela. de prC?-
11.s.<,fi.o clom~~tica e filha de Aprig10 
Jost'.- da Silva e de d. Maria Gomes de 
Araú10. êstes, domiciliados e residen
tes nn vila de Pilar, désre Estado, a
CJUl'les, na vila de Cabedêlo, df'sta co
marca. os contra.entes. portm. nesta 
capital. âs a,..enidas Cruz das Armas. 
497 e Concordia. 176 

~om proclamas amerio{m.ente pu
bhcnclos: 

José Irineu dos Santos e d. Joséftl 
Venina dos Santos: Antonio da Silva 
f:' d. Nnide da Costa Vilar, E' Severino 
Pereira de Su.les e d. Herminia Barbo
sa. da Si]VR. 

Jo:"lo Pessôa, 11 de nbril <te 1938. -
O escnvão elo registro. Sebastião Bas
tos. 

C' \IXA ])E APOSENT \DORI.\ E 
PF.N~oES llA REPARTr('.11.0 DE A
Gl" \s E ESCOTOS DA PARA1BA -
EDITAL - Devendo realizar-se uo 
flin 17 cio corrente fclomingo,. no lo
cal onde funciona a Secretario. da 
Caixa. antigo cdificio da Reparticão 
<le Aguas e Esgôtos. avenida João :vta
('hado, '.'! apuraçáo ela elei(·ão proC'edi
da no dia 10. para membros efellvos 
e suplentes da nova Junta Administra
tiva clesta Caixa, de acôrdo com o 
tapitulo III. artigo 34. das im,truções 
})ata <:onstítukão, elcií'âo t posse das 
Juntas \chnlni..,trativa'i "ª"' ('nha.". re
glons pelo decreto n. 0 20.465. ele 1.u de 
0 utnbro de 1931. convido pelo presente 
f!Chtnl os srs. associado::. a comparece-
1cin no locnl e h_ora acima dC'signados. 
para o fim rf'fendo. 

Jnão Pei:..c;óa. 12 de abril dC' 1938. -
l"ilt•lit.1 de Oliveira Cav,\lcanti. !--ecre
tária 

C'O\f \R(' \ J)F, PIC'l't - E1lital de 
':lla.t'ão de hcrd('iros com n pra:w de 
GO dias, - O dr. JosP Saldanha ele 
~tn1110. juiz cl{_" <Ureito dcst~ comarca 
"'Picuf. em virtude da lei, f"tc. 

t/>~~~/~.:;./ ~~~º!/ t~~~"r; t~~~i~~~ 
ne:-itr ,Jui1.o t' no cartorio do e~rivão 
qu"' l'!.te H1hscreve. o invc·ntario dei!. 
™·ns detxado:s por falec:im<.-nto de P(·
ctro L.1urt:'ntmo dos Santo~. lo! decla
tado Pi-la hwrntariantc Franrhca M.1-

fi~i~~t~e p~~~~;:;1d-~f 1·:se;~c:~~ªad;;
1
·,l~~~ 

<1l·n11co Manoel Pereira cio Na.',{:11nrn-

~~1J;t1~~.i~~l~;a s~i~~~~.t~r~icJ:.~;t~eit~~ 
<tclarl" dl' Belo Horizonte. rapital do 
; ta.do dr Mlnas Gerais. Jlelo que or

{·nr1 fP. pas.sa~t' ~~tt' cdit;il Mm o 

~::e,. ~ir1
60~/ª:it~~1

~ g !f:n3~ ~~~~ 
~!!!Iro pai 11 ~m 48 hor;1s. QU<· c-o_rrerfio (Ir t'íll tono. do dia da Hlttma nta('êlO 
n'"r tobre as dec_laraç6es da lmt>nta-

an~ valrnrto ainda a citação parn 
~n o 1tltnlorf''- térmos do invf'ntu -

~~v~,~~f J.1;~~.if~';~t1~"hf"R~~ n~"~1~nh~!: 
~1;1''nto clt• lo<los notncla1fü•nte e cio 

l'rlcto herde-Iro, mandei expedir ~bte 

ediLal que será. afixado no lagar pu
blico do estilo e publicado no jornal 
oficial A UNIÃO. pelo menos dua-.s v., 
zes. dE'ixando de ser na imprensa 10-
cal. por não haver. Dado e pas-1wio 
nesta cidarle de PicuL aos 5 do mê.s cie 
mal'co cto nno de mil novecento.;; e 
trinta e oito 119381. cas.i Eu. Walte1 
Xavier de Macêcto. escrivão interino. 
que datilografei e subscrevi. 1 as.1 
Josi'~ Saldanha de Araújo. Confol'mei 
dou fé. Data supra. - O escrivão in
terino. Walter Xavier de Mac:êdo. 

llELEGAc;IA FISCAL NA PARAl
BA - EDITAL N." 1 - A' vista da 
ordem telegrafica n.u 421-E. de 9 do 
fluente. do sr diretor do Serviço elo 
Pes:;oal do Ministério da Fazenda. em 
que foi comunicado a esta Delegacia 
ha\·e1· sielo indeferido pelo sr. diretor 
ger~ da Fazenda Nacional o pedido 
de hcença para tratar de interesse:s 
particulares. pleiteada pelo escritura
ria da_ classe F.. desta repartição, d. 
Crisallda Carneiro, e. de ordem elo sr. 
delegac:o fiscal. fica a referida, fun
cfo111.ria convidada a reassumir as 
funções dC' seu cargo. no prazo de oito 
dias, sob pena de incorrer na penali
dade prevista pelo ~ 2.0 do art. 14. do 
decreto n.u 14.663. de 1.u de fevereiro 
de 1921. visto já se achar afastada des
ta repartição desde janeiro do torren-
te ano ' 

Gabinete da D Fiscal na Parai1J; .. 
11 de abril de 1938. - Arnaldo rigu<>i
rêdo, chefe elo Gabinéte 

fl-r" 
.,;:. 

• 1na 
apfesenta::se 

Agora1 

CARNETS 

===========i 1 
1-·• 
f -~fR'ta'$os : RESFRIADOS e allii,ia as DORES ; 

rwwiwwr 

DIRETORIA fil lt \L IU ~ \l Jff 
P(;BUC'A - (ni,,pl'to1·1" dt> fi..,f•.ilita
('ão do 1;,ereiC'io Prol'iss.ionnl - l :OJ 
'f AI. - DP <.H'Ordo <:01n o urtigo 11 du 

li 

"1,0C'AO Jl!YE'<ll,"" 
u~1da como loção, nao e ttntnra 

Df'[)O~tto: 1'-,annarhl MINERVA 
Rll;\ da Repul,ltrn -- Jciáo Pe:iSúB 

DROGARIA PARTEUH 
Rua MactPI Pinht•lro n.0 618 t! "~Iodn 

Inlnnttl". 
~ Pr•to: - tiWOO . 
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R E N;.H U R 

., 
Santas 

T :e :r..., E F O~ E ~- 1 o e 7 (Um conto de Cristo) - UMA PELlCULA Oi\ METtW COM RAMON NOVARRO 

HOJE SOIRÉE A'S 7 E MEIA HORAS, ÚL

TIMA EXIBIÇÃO DO GRANDIOSO 

FILME DA UNITED 

O AMOR NASCEU DO ODIO 
MARLENE DIETRICH e ROBERT DONAT 

Complementos-O •VERME SE VINGA» de
senho do Camundongo Mickey, colorido 

nacional D. F. 13. - Preços 2$200 e 1 $600 

MATINÉE HOJE A'S 4 HORAS NO PLAZA 

k I<~ ~ 11 :1. 1· ~ A. B D 11 

Elv.I: 

Pôgo a Pôgo 
MIL A VENTURAS! MIL PERIGOS! 

,.. 

Pre-:o 1111iNt SOO r·eis 

SANTA ROSA 
HOJE A'S 7 E MEIA-KEN MA YNARD 

EM 

Pôgo a J:ôgo 
UM FAR-WEST DE GRANDES EMOÇÕES 

Preços 1$100 e 800 reis -

-Domingo! em lrês ses.soes 
Um espetaculo que empolga, diverte e arrebata! Um 

FIVE de ouro, num filme excepcional! 

FRANCHOT TONE, /EAN HARLOW, OARV ORA,VT, 

BENITA HUME E LEWIS STONE, em 

SUZY 
... Sua vida dependia de dois homens! Mas seu co

ração só reconhecia a soberania de um! E a um, éla 

dedicou toda a sua alma de mulher apaixonada! . .. 

GUERRA! ESPIONAGEM! INTRIGA! AMOR! 

UM URRO SOLENE DO LEÃO DA METRO 
------- ll,-''"' .. _..,,,,._,.._.,._ .. _..,,,,._,.._.,._ .. __ ,,,._,.. ____ ,,,._,.. __________ ,,,._,.. ___ ... __ ,,,. ____ ,,,._,.. __ l 

CIRURGIA GERAL - PARTOS UZINA ALGODOEIRA ,, ( 

w. ,f 
Vende-se uma completamente-nova e por preço de ocasião. Detalhes 

com C. ROSAS & ClA. 
Rua Gama e Mélo n.' 68. - João Pessôa. 

- ... -111'..,. ...... ~' 

l -

·i 

Modêlo 1938 de 7 valvulas 

\"i item a cxposi~ão dos novos modêlos na 

AGENCIA CHRYSLER 

RECEPÇAO PERFEITA, SO' 

i COM A TRINDADE MAGICA: 

CEREBRO MAGICO 

VISÃO MAGICA 

VOZ MAGICA 

R C A VICTOR 
-~r • 
O RADIO DE MAIOR PER

FEIÇÃO TÉCNICA 

Dl8TltIBUll>ORES EXCLUSIVOS 

PAlt,'\ TODO O ESTADO 

ARTUR & CIA. 
Praça Antenor Navarro, 39 

João Pessôa - Paraíba 

DOENÇAS. DAS SENHORAS 
IR, LAURO WAIDERLEY 

cn,:n: DA CLINICA GYNECOLOGICA DA MATERNJDADS 
CBBFI! DA CLINICA CIRURGICA DO INSTITUTO DI! F&O. 

:n:cç&o A' INl'ANCIA,. CIRURGIAO DO B08PITAJ, 
"SANTA ISABEL" 

TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO DAS DOENQAB DO Or... 
RO, OVARIOS, TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Diathermia - Electrocoagulação - Raios violetas 
au& DJJtE!T&. 111 -:- D&s 1 &'B , uoa.u 

FBGNS DA B.l!SIDl!NCIA. n 

PROPRIEDADES A' VENDA 1 
EM PIANCO' 

Vende-se a propriedade Caxocirinha., 
situada no Distrito do Curêma com 
casa de vivenda, três casebres, açud<", 
cercado e mais bemfeitorias e todas 
as suas terras limitadas. 

TA M B A U' 

Venda de terrenos 

. EM POMBAL - PROPRIEDADE, 
CASAS E MAQUINISMOS 

Uma propriedade denominada Ba.· 
talha. sobre a Serra Comissario, com 
hemfcitorins ,três casas de taipa, e 
cercado. Uma casa na povoação de 
Lagóa, com maquinismos para desca
roçar algodão, constantes de um motor 
OTTO. uma maquina Aguia de 30 ser
ras, uma prensa uma balança, e mais 
acessórios. e mais uma casa de tijolos, 
e telhas com 4 janelas de frente, e 
porta lâtC"ral sita á rua Nova na ci
dade de Pombal. 

Negocio urgente. Atratar com Gc
tulio Cavalcanti,, 44 rua Afonso Cam
pos Campina Grande. 

No Bairro Teresópolis 
ALUGAM-SE dois modernos prrrlto~. 

recem.-construldo.c. em local aprn.z1vrl. 
á Avenida dos Estados rTerezópolh,), 
com doi~ pavimentos, quatro quartos, 
instalações sanitari;1s completas, nos 
andares tetreo,e superior. 

Bondf' 1\ porta 
A tratar rom o sr. Antonio Rapo

so. á rua 13 de maio. 423 

Cacimlaa e casa á venda 
Vendem-se uma ótima cacimha 

com bôa agua puxada. a motor, com 
R b;1 nhf'lros de chuvi~co e uma rasa 
anexa a mesma, com 4 terrenos e 
uma berraca de madeira coberta d<' 
ferro, á Avenida Cruz das Armas, 
888 

acT:i~/ª[u;d:;: o proprietário no n." 

Vendem-se lotPs de 10 x 40 e lfl x :;o 
cm prestações a longo praw. de zo~noo 
a 50SOOO mil reis mensais. na Avc1u
cta Epit.acto Pessoa e nas ruas puni
leias a. Avenida Cabo Branco. 

Tratar com o Lira, na. Avcuidf\ 
Cabo Branco, 358. Tambau'. 

BOA OPPORTUNIDADE 
Alugam-se dois appurtn. 

mento~ espaçosos á ruu Ma
ciel Pinheiro, n.° 74, 1-" an 
dar, no ponto central rio 
commercio. O nrpartamcnto 
da frente tem jancllna pura 
a rua, Maciel Pinhriro. es .. 
quina com a rua 5 de Agos
to. e o outro tem janellas 
para esta ultima rua. J.o .. 
cal esplendido para com 
merciante, medico ou dtin .. 
tista. Agua corrente, ins
tallaçíio electrica e aauita. 
taria. A tratar com o er. 
Antonio Menino, na portaria 
da º A União". 

A0
1 

COMERCIO 
ContrRljltn-bC c:;crttas comcrc1at"I 
A tratar cotn HORACJO na •• oro· 

JutrJA. Pa~Leur" n. 0 218. é, 1uo. Maciel 
Pinheu·o, ne.stu Cop1tu.l. 
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Incontestavelmente o que já foi feito de mais bélo, mais elevado e mais 
escrupulosamente exáto segundo os Evangelhos, sobre a Paixão de Cristo ! ! ! 
O maior espetáculo religioso do seculo, quinta e sexta feira santas, simulta• 

neamente no REX, FELIPÉA e JAGUARIBE 

Um sacrificio que empolga, exalta, anebata e redime! A trageclia ele uma 
viela que se transformou em um símbolo sublime, criando um momento deci. 

sivo para a humanidade ! 

13 ESTRÊLAS E MULTIDÕES EM CÊNA - em *_ t 

GOLGOTA 
O filme para todas as classes e todas as religiões ! 

N01','\ Jl\lPORTANTE: - Este fi1f1e vem dfretamente do Rio de .Janeiro especialmenle ))ara a 
SEIUANA SANTA no Recife e set·á Ie,·Mlo em conjunto com a nossa capital simultaneamente no REX 
FELIP>:A e JAGUARIBE . 

O poema musical de grande encanto e sedução - domingo no REX na "Matinée" Chique ás 3 horas e em 
"soirée" ás 6,30 e 8,30 !!! 

O AMOR E' SEMPRE AMOR EM TODA A PARTE, MAS QUANDO ELE COMEÇA NO 'l'ROPICO INCENDEIA OS CORAÇOES ! ! ! 

FRED MAC MURRA Y - novamente amando CAROLE LOMBARDI - em 

COMEÇOU NO TROPICO 
< A DANSA DA VIDA) 

Com DOROTY LAMOUR - a princê~a das selvas que canta lindas canções 
Um programa comemorativo do jubileu ele prata de ADOLF ZUKOR na PARAMOUNT . 

Amanhã - Na "Sessão das Mocas" - no "REX" - o filme que JACK BENNY - MARTA RAY e as "girls'' mais bonitas do mundo 
tem o objétivo unico de espalhar o bom humôr ! Uma original -- EM --

revista comica cheia de boas garôtas, muito luxo e A L E G R J A S Q L T A / 
música alegre ! UMA FARRA COLEGIAL DA "PARAMOUNT" 

R • E • X 
Soirée ás 7,30 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA • 
Dis-cHíQ'Cl'E 

UM DESLUMBRAMENTO INTEIRAMENTE COLORIDO 

GEORGE BRENT - DEVERLY ROBERT - em 

PORQUE O DIABO QUIZ 
Um filme da "Warncr First" 

Complementos: - ~ACJO 'AL D F B. - FOX 1\10 \ . IE
'fONE NEWS, jornal e O BICHO PAPAO, desenho colorido, 

FELIPÉA 
Soiree ás 7 ,15 

A:s a\'entura.s heroic'a*' de dois audazes ··cow-boys" 
LARRY BUSTER CRABE 

PALADINOS DO ARIZONA 
Juntamente a 3.ª serie de 

FLASH GORDON 
Com LARRY BUSTER CRABBE 

U:>IIVERSAL 
ComJ>lemenl&: - AJUSTE DE CONTAS - desenho 

de Popeye . 

----------· 

JAGUARIBE 
Soiréc ás 7.15 

A historia doo:; fabri<·antcs de explo.:.h·o~ ! 

WALLACE FORV 
-em-

A CARGA DO DIABO 
Um filme da COLUMBIA 

COMPLE.\IENTOS 

l ....... - ,-,-,,-,,-,........,.,, 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 
,----------------------11 

A 6." E ULTIMA SERIE DA ... 
A MONTANHA MISTERIOSA 

Junt,:unen e o fonmdavel lilme 

M A L. M E Q U E R - com Jack Holt 

QUINTA E SEXTA-FEIRA SANTAS - 14 do més. Gravem 
IJcm na memoria o mais jovem tC'nôr do mundo canta entl"C' outras 

canções a AVE MARIA DE GOUNOD - Bobby Green cm 
CANTANDO SAUDADES 

E' um hlme rcltgioso Faz rir e cl1orar 

Stibn.d.o - Vamos romp<'r n Alelum com o tilme que alcançou grande 
sucesso cm Recite - Anita Louise em O SEGREDO DA CRIADA 

CINE 'REPUBLICA 
HOJE _ uma scssfro conll'çundo às 7.30 horas da noite - HO.JE 

O GRANDIOSO "FAR-WEST" DE AVENTURAS 

O SEGREDO DO SALTEADOR 
com o s1mpati1 .. acto ra,·aleirn JACK PERRIN 

Complrmrnto: - U-:\1 NA('JONAL il) F C ) 

Plll::ÇO GERAL . . RS 

Am,irihti--=--NO DIA EM QUE ME QUEIRAS - com Carlos C'ardel e 
Ro&ita Moreno 

5 • e 6 • leira !3antas A VIDA OE CRISTO - fUme inteiramente 
colorido, em 8 longos atos. todo musicado 

CINE-IDEAL 
HOJE - A 's 7 horas - HOJE 

O QUE ELAS 
NAO 

SUSPEITAM 
com 1\1:\RY BOLAND • 

CompJcmrnto'\ e mais a ti." ~érie da 

CIDADE INFERNAL 

Ondulações permanentes 
NOEMI LEMOS MARIZ avt~a õ 

sua distinta freg;urzia. que até o 
dw 31 de mato vindouro, execu
tará ondulações permonrntcs a 
,•apor, pelo preço reclame de 
35$000. 

Residenrin· RUA DAS TRIN
CHEIRAS, 194 - João Pessôa -
Pnrníba 

English, French, Germany 
Mrs F1<.>rz nvlsa aos seus alunos 

ac::hiu-sc restdmdo á Av. João Ma
chado. 170 onde contmuarâ o seu 
curso de llnguas. 

CASA 

l A R O 
Vencte-:se uma boa, com 2 quartos, 

A G U A F I G 2 salas, cozinha, aparélho sanita.rio 
"' tendo luz e bóa agua na Av<>nide 

Tlnre em preto e castanho. Resiste 8011 banho• : •. :.) ~utubro. em Bóa-Vlsta CBar-

quente11, frioll e de mar, Tratar na me.ma com o sr. Tte. 

========================-'1111 Paschoal. 

1 
1 

1 

1 

1 

l 

CINE s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Uma scs~ão á.s 7,15 horas - HOJE 

o fihTie que vem substituindo CARGA DA BRIGADA LIGEirrA 

o SEGREDO DA CRIADA ., 
MARGARET LINDSAY 

5. n ~!eira santas - o mais Jovem tenôr do mundo - O rom.ance 
insplrado nos mais bélos sentimento.:;; humanos e repleto de musicns 
Iindisslmas! - BOBBY BREEN - cnnta entre outras canções a. .. Ave 
lvlaria" de Gow1od em - CANTANDO SAUDADES - O fllmc que 
provoca s~nisos e lagrimas ! - Um cartaz para todo::; - Moços e velhos 

Sabndo de Aleluia - A maravilha do Scculo XX. O maior ~cri.ido do 
c)ncma. ! - LARRY BUSTER CRA"BBE - l.A. senc FLASH GORDON 
Juntamente ao drama O REI SALOMAO DA BROADWAY - Com 

EDMUND LOWE - UNIVERSAL. 

111111 111111111111111111111111111111111111111111111 

JANSON DE LIMA 
ClltuIWIAO UCNTISTA 

A fim de normalizai' os seus trahalhoR denta• 
rios, avisa que só aceitadi novos c:licnlc:; llcpois de 
l.º de maio do conente annu. 

. 

ALUGAM.SE as casas de PRECISA.SE de uma eu. 

numeros 791 e 799 sitas á gommadeira e lavadeira, 

avenida Epitacio Pessôa e que durma na casa do pa. 

recentemente construidas . trão. Paga.se bem. 

A tratar na mesma avenida A tratar na rua Duque de 

na casa n. 0 821. Caxias n.0 614. .,.. ____ - ____ ......... --r-~ 
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N '-~ E COM E R CIO 
1.JLOYD BRASILEIRO BASILEU GOMES 

Praça Antenor Navarro n.' 31 

lr;enh 
(Terreo) Fone 38. '.(PATRIMONIO NACIONAL): 

PAR'.A: O NORTE PARA O SUL 

Linha Belém - Porto Alegre 

i f Comte, "RIPER" 

Linha Belém - S. Francisco 

Paquete RODRIGUES ALVES Linha Belém - S. Francisco 

"D, PEDRO li 

Unha Manáos - Buenos Ayres 
Paquete SANTOS 

(5.219 tons. de dcsloeamehto i 
Esperado no dia 21 de abril. S.'ttrà no mesmo 

di t1. para No.t~L Fortaleza. Tutoia, S Luiz e 
Bt-Iém. 

14.800 tons , de d<'S1ocanH•utn ) 

Esperado no dia 14 de abril e sniJ::.í no 
m<'smo dia para Natal, Fortale1.a, S. Luiz e 
Belém. 

(10,000 tons. dt' desloc:unentoJ 
Rapido e confortavel paquête 

Espetado no proximo dia 14. saindo no 
mesmo dia para Recife. Macl"ió Baín, Vitól'ia 
e Rio de Janeiro 

(10.iO:l tons. df' des locatnent.o) 

Esp('l'rtdo no dia 17 e sairá no mesmo rtla 
para; Recife, Maceió, Baía,, Rio de Janeiro, 
Santos, Paran:a~uá, Antonina, S. Franct.,co 
Sa.ntos, Montev1dé-o e Buenos Aires. • 

·'PREFERIR O "LOIDE BRASILEIRO" 
E' CONCORRER PARA O ENGRANDECI
MENTO DO BJ:tASIL". 

ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. ENRIQUEÇA O PATRIMONIO DA NA
ÇAO PREFERINDO OS VAPORES DO ''LOI

,. VIAJAR BEM E POR PRECO MODICO I DE BRASILEIRO". 
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAGENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. so· NO "LOIDE BRASILEIRO", 

----------~---A c ceita m t1 carraa para as cidades servida1 11ela Rêde Viaçãe Mineira coa transborde · em Anrra dos Reia. -------
COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

l Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
1~-- _ e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS -. 

CARGUEIRO ''CAXIAS " - Esperado elo sUl, deverá chegftl' em 
uosso porto no proximo d.ia 12 o cargueiro "Ca:,i.ias ... Apôs a necessaria 
ci<"mora. sairá para Natal, Ceará. Tutoia e Areia. Branca. 

CARGL'EIRO .. T1BAG1 •· - Esperado do sul. deverá chegar em 
nosso porto no proximo dia 16 deste mês, o cargueU'O ''Tibag1··. Apos a 
necessária demora, sairá para Aracati, Ceará, Areia Branca 

<..:ARGL'ElRO " HEU.VAL " ~ Esperado do sul, devem. chegar em 
nosso porto no proximo dia 11 deste més, o cargueiro ··Herval ... Apos 
n necessária demora, saira para Recife. Maceió, R1o, Santos, Rio Gran
de, Pe1otas, Porto Alegre. 

l Agentes - LISBOA & CIA. 

: LLOYD NACIONAL s. A. - SHE RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPmo PELOS PAQUETES ·AltAS" ENTRE CABf!DELLO E PORTO Al,EGRE 

PASSAGEIROS 

CARGUElRO "ARATA IA " - Es
pel'acto de Beléln e- e-scalas no dia 4 
de abril saindo no mesmo dia para 
Recife, Maceió, Boia, Rio, S::mtos, 
Pa.rana.guá e ·Antonina, para onde re
cebe ca1'ga. 

PAQUETE " AR.\lt.\NGUA " - Es
perado de Porto AJeg,1·e e esc:J.lfls no 
dia 20 do corrente saindo no mesmo 
dia para Rer_;le, Maccio, Bo.ia, Vito
ria, Rio, Santos, Rio Grande, Pelo
tas e Porto Alçgre, para onde recebe 
carga e passageiros. 

"SUL"· l'ASSAGEIIt08 "NORTE''-

1 
CARCUEffiO "ARASSfJ" - Espe-

PAQUETF. "ATL\TDJBó '' - Espí'- rndo cfe Antonino. e escalas no c1ia 9 
1·aclo de Porto Alegre e escalas no do co1,·ente saindo no mesmo ctin. para 
dia 3 cte abril. saindo no ntesmo dia Nntal, Macau, Arem Branca, Forta. .. 
para Recife, Maceló, Baia, Vitoria, leza. cam.ocim e Amarração <rece .. 
Rio de Janeiro, Santos, Rio Grrmct.e, bendo carga para. Tutoia com cuicta .. 
Pelotas e Porto Alegre, para onde re- do baldeação em Amarração>, 
cebe carga e pasf>age1ros. 

CARGUEIRO "CAJ\IPEIRO " -
PAQUETE "ARARAQUAR.A " - í Es1wrado. de Belem ~ escalas no rua. 

Esperacto de Porto Alegre e esco.lo.s 2G cl.o corrente saindo no mesmo ct11:1, 
no di.a 13 .do corrente samdo no mes-1 parn Recife, Maceio. Baia, Rio, San .. 
mo d1.."l. para , Recife, Maeeiô, B:.ua, tos, Rio Grande, Pelota~ e Porto Ale· 
V1tóna, Rio, Santos, Rio Grande, Pe·. gre, para onde recebe carga. 
lotas e Porto Al~gi e para onde recebe 1 · 
cargn e pass:igeu·os. 

PARA DEM:AIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
=R=ua=B=ar=ã=o=d=a=P=a=ss=a=g·=em=n=.º=1=3=-=T=e=le=fo=n=e=n=.º=2=3=0~- •• ANISIO DA CUNHA REGO & CIA, 

E1criptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama 

·--,,1 

"Aras" • f I t 1 11111 111 1 1 1 1 1 11111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 111 1 1111 1 11 1 11 111 1 

PARA O TRATAMENTO DA AFTOSA 

~! SANAFTOSA 
EMPôLAS PARA USO SUR.CUT ANEO 

Preços - ex. de 6 empôlas 9$000 ex. de 100 · 
, IUiiT J ,- -~ empôlas 120$000, • 

A' veuda nas principais farmácias . 
•v.. 11 ., - . 

L'ABORATóRIO BIOQUIMICO PARAIBANO 

JOXO PESSôA --:-- PARAfRA 

··1111111111111111111111111111111111111111111111 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA t~ACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARR0,53 - SOB. -:- FONE 1424 

SER\'IÇO SE1IA1"AL DE l'ASSAGEIIWS E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE F: CABEDlll,O 

" ITABERA " 

C'hegat'á no iffa l'? do <'Ol'l"f'llfe (terra•feiu ). sait·.í 
no mesmo dia pa1·a.: Recife, Ma.<'ejó, Bafa, Vitória, Rio 
de Jan~ii'o, Santos, Paranaguá, Antonina , Flori.1nopoli~, 
Jmbituba., Rio Gi·andt", Pelotas e Po_rto Altgte. 

PROXIMAS SAIDAS 

" ITAGTBA º' - (Dom,ingo). 17 do roM'ente. 

.. ]TAQUATIA " - (Sexta-feil'a), 22 do corrente, 

" ITAPURA " - (~exb-feira), ?..9 do rorrente. 

AVIS O 
. Recebemos ta.mbem cargas 1>a1·a Penêdo, Aracajú, llhtios. S. }""rands<'o e Ita.ja.í, com ruidadosa. ba.ldeacão no 

Rio de Janf'h·o, hf"m como, para Cam1>os. no Estado do Rio , em trafego mutuo rom a. " Leopoldin~ Railw:iy ··. 
As passa:en-; ~erão vendidas me<liante aJ)resentação do atestado de vac~.na. 

f' ....__-., .... -., .... ----------------------.. ----------------.... PARA PASSAGENS. ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITôRIO. ATE' A'S, JG HORAS, , 1 NA VJ\:1;,PERA DA SAJ:DA DOS PAQUETES. , ( SEVERINO CORDEIRO ' INFORMAÇôES COM o AGENTE - P , BANDlllRA DA CRUZ .. 

' '. - • t 
ADVOGADO 

Aceita causas civeis, comercia1s e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

1 
/ . , ' ReRidencia: Avenida Tiradentes, 266 

J .,. .. f João Pessôa 

LITZ FERRANDO I Cll, L Til, 
OIRUlfOIA EM GERAL - ARTIGOS CIRURGICOS - APPAR•· 
LHOS DE DATBERMIA, APPARELHOO DE RAIOS X DOS ld• 
LH01t)!:S l"ABRICANTES. EXCLUSIVISTAS DOS MICR08C0PI01!1 
LmT7, • TODOS 0B PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MATSRLlL 

PARA LABQRATORIO CHIMICO. 

.,, .. 1 

~,. i .. ~re•ntantea exdutvee aNH '!.ata .. , 

IORllll I lll, 

l 
,tlUllA l'oa'tAL, 11 - :- J:ND. TJIL, - naa.ur 
,. 1 , Rua Duque de Caxias, 576 
r (CONSULTORIO DO Dlt . J MELLO LULA) 

-== 

OR RIS RARROSA 
ADVOGADO 

'RUA DUQUE DE CAXIAS 3 1 t 

MINHA SENHORA: 
=1CASAS E TERRENOS 

VENDA 
A' 

Já provou a bananada marca G A I V o T A ? 
Compre uma lata e aompare com a de outra marca. 
Que diferença no SABOR e no RENDIMENTO ! 

. Não discuta . e . peça . nas melhores mercearias, . 

.J 
o 

BANANADA "GAIVOTA" 

CASA EM TAMBIA' 
P::irn famill:l. de trnt:Jmento. alug!l

sf" uma rasa com ótimas aromoda
cõe,,;, oitóes livres. jardim, quintal 
grande, á rua Monsenhor Walfrêclo 
n.0 607. Chaves no nmnno 551 i 
mesma rua. 

"MARUJO" 
Pedf'-se á pessõa que encontrou 

um c:10 poUcíal lobo, que a t.encte P<"lo 
nome de .. Mn[ujo... o obsequio de 
e-nt.re~á-Jo nn rt>stcl('11cin. do dr. Ab
dlrts d<' Almrtclri , ou na de-legncia rio 
1.0 DiStrito. que sei·â bem gratiflcada , 

Vende•se ou aluga-se 

Um ôlímo ponto pn.rn. negocio ou 
nequenn.. inclüstrin, ll ru.i. Santo Elias 
proximo cta feira 

Ver e tratar no Parque Solon cie 
Lucena n ° 25. 

MAQUINISMO 
PRF.CISA-SE COMPRAR UM MA· 

QUINISMO COMPLETO PARA 
MOER CANA . 

TRATAR NA RUA DAS TRTN· 
CHEIRAS, 774, NESTA CAPITAL, 

Vendem-se 3 casas de te1h~s s,.n .. 
do: Urno. na Av. Cruz das Armag 
n.º 647; j.Unto ao antigo pé de pão. 
em terreno proprio: uma nn, me:-:nH\ 
nvenidn. n.0 junto á escola pübltca ti 

con1- esta, 3 terrenos com front.Pira, 
á rua Portirio Ramos, tudo com pri..~ .. 
sagem de bonde-s ,e uma á A ve-nirttl 
Nova. rendeiro á Companhia. PortéH\. 

Trata-se á Av. cn.~z ctas ArmaJ 
n.0 663 . 

OURO 
Co 111 pra • g e qualqner 

qu:mtidade de ouro, pt'lo 
melho1· preço da pra~a, á 
Rua Visconde de PelotaR n, 
290. (Em frente ao cinem:t 
"Plaza"). 1 

CAO PERDIDO 
PN:le-sf' á pPssón qne N1contron ou 

en('ontrn.r um cáo lobo, Q\\<' ntpnrt~ 
r>elo nome clf:' LPão, o obs~qulo ,11• f'n· 
tt'egit-10 no Cate Populn.r, onde aerA 

bem gratlflcado. ·-- ·- --~--•-"" 
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