
ANO XLVI JOAO PESSOA - Quarta- feira , 13 de abd l de rn 3~ 

DIRETOR 
OKBIB BAKB08& 

s io Chwnca 

l 
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A INGLATERRA :~G~i~~:1o~i:::t~~~~.~!:\ .~.~; 
1 

motho d,1 mf'U natalic'io, a<"abo df' 

TADA PARA_ 
COROANDO DE UITO A CAMPANHA. ENCETADA PELO GQVÊRNO 'ARGE• A;cade<cndn a, frhdta<óes qu,· Ih•• meber honrosu, cumprimento, rom 

MIRO DE FIGUEIRUO, 
EMBARQUE 

fôram _ ~nviada~- P<'I'.~ ..,f_ intc:nt'n~~r voto!-. de felicidadt-!- pe-la bt-tlt'fi<'a in-
lMPORT ANTE FIRMA DESTA PRAÇA f ARA' HOJE O ~rgemuo de bgueuedo. por mot"' flueneia da mi nha aeáo ne,ta \ , qui-

PARA LONDRES DE 80,000 QUILOS DE MAMONA =º r=~~m~:"::1':~,,1~:~~h'.~;~h:p:~;7;_ 1 diocese .. Siuto praz~r tm alil'ma, que 
no cl. Moic,é!-i Coêlho. tran~mitiu O f''.\.- o bt-nPhc10 pr_mnondo pelo_ rlero d.~-

Lutando pela policultura 1w: terra.~ presc,ivo telegrama ahah:o ao <.:-heff' t.a Arquid iocese. df.." raralf'L f'dUca<:io-

PRIMEIRO 
cla Parwba, o Goi.:êrno Argemiro de do Govêrno. nal e b('rwficenl f", tf"m r('('ebido o 

~,~i~~~ir~dbr~l~::n~~:\~~~J~!~· ~!~e ªc::ta Entrevistado pela A UNIÃO, 0 dr. Coralio Soares , um dos " J OAO PESSO.\ , 11 - L'\Dl0. dr. 'apvio l" com·urso do .'ót"U }lalriot.ico go 

ve: mais contrib11em para º progres- diretores de Soares de Oliveira & C1'a., declarou·. "De uns ~ rgemi ro de 'l<"igueirf·du. inten~entor ] "·.ê~•:º· -\ teu."tn-.. .... , .. audaÇÕl'..,: - "'.\10 1 . 
:~,) economico do Estado l ederal - ralado da Redençao - ..;.t:s, Arcebispo da Para1ba . 

m~~:C~:,n~~· %."~ e~,~e ªt ;;~'tº;r~JZ: tempos para cá, temos encontrado certa facilidade para 
;tdoº J'i~~~~O: :?~;,º:t1,~;';fid~°":,~':: adquirir mamona no Estado, Isto se dá, com certeza, por 
te. eom o !i.Pnlido 11ôvo que se deu ,i 1•iâa dos CUl/l)JOS, os re•ullados de um causa da propaganda e ajuda que O Govêrno tem feito 

A Marinha_ de Gu~rra dos FALECEU EM PARíS 
Estados U111dos sera dotada \ 
de três couraçados de 45 O CANTOR CHALIAPNE, 

t·.<:llmulo 1orte. penuasfro e bem diri-

"'1~1> O nt//UtO dém e,/imulo ('DIU[/,- para a cultura generalizada dessa valiosa planta", mil tonelac!as CONSIDERADO O MAIOR 
BAIXO DO MUNDO 

lor remo8 niio so o pro!Jredir ,nrnte, -
rnpln e iórte rios WJra/J de alqodiio 
progresso qur e C1.comva11hadu µr?la 
melhoria do produto, (·omo também o 
s1uymie11to µromis80r de la11ouras ou
tras que n6o mereciClm u atefü;ào dos 
1,0.~sos (1yrir·ultores 

A CAJTPANHA DE FOMENTO A' 
MAMONA 

Conseguim os. a.ssim. sem di ficuldades, Qua!si toda a !!.emente que a manhã 
80.000 quiloi, que esta m os a pront a n do I vam os e'.'l.: port a l' , foi a dqui r ida aqui ao 
para C"mbarca1· no navio " Bon iface"'. p re-c:o de 8~000 a at'róba. O mer cado 
da Booth Line, que segue a m anh á de está <'a lmo. 
( 'a bedêJo com de..,tino a H u ll, n a ln-

gfa terra. 
Ll'CRO S ll ll PLANTIO 

O ca.~o da mamona, por exemplo, A nossa firm a conlinúa a compra r Paga.ndo--;t> a 8SOOO a a rrôba 
afi rmou o nosso en t revist ado - o la
vrador ganhaJ"á. em média 500$000 em 
cada quadra dt.· cincoent a bra<;a~. 

M'J ve por uma e!>plêndi<la demonstra- m a mona cm qual quer quantidade. 
ulú rlo t·alvr (lo Jomento agrícola J'!.1- Espera mos conseguir muita por oca -

to;~~de"~olgi~~i:~/~!! f:o~~e~~g,' 0 in- s iã o da o;afra dêsi e a no. ;'/ovas re -
len,enlor Argemiro de Figueirêdo tem m es,;;a!-. serão f<"ilas, á proporc,:ão que Isto se eviden cía pela-; p1·0,·as que 
lido a preoc1 1 pacõo de (lar ao Estado, se consiga qua ntidade suficiente pa l'a Côram feitas t' l h Campoi,, Experimen-

~~~d~/J~er~~~.,{g/; q~l!f~o: l~~~trZ::~·;· t~;.1,. nego<'ios de ,·ulto t a is do Govêrno do Estado. S'êle!,, se-
iw!:.se C'apa': rft.• Jiqurar 00 lad~ do ai gundo informa a se-cc:ão agrif ola da 
qüdão uo enrarqo dt' men1or estabili- MER CADO E PRF. ( '0 A { Tr-.., A O. ronsrguiu-,e em média, 
._ar o ecnnu111io p1tblica e particular, uma saf r a d t' J OO arrl,ba!-. por h ec l arr, 
~~'ifanrio os. desastres da monocultu- - Temos acompanha do, (•o m gran - que é ainda me nos de wna qua dra. 

A mamona /e. a q1te mau: lh(! de., - de intere!'-se. contin uou s. s .. a propa- São 800SOOO. 'f irando--.e a pequena 
pertu!l ri Clfen('(tO Laroura fácil ganda r o t>stímulo que o Govérno do despêsa que tl á e o lran..,porlt>, ch e-
adaplotf(!l Ó1J direrff~' terra.~ da Pa- Estado tem fe ito f" dado aos que qui - ~amos á t·ondu,;jo ..a<'im a. 

~,~~~~ p;i~\~~~ ~rt\!~~;r::.~~leel;,º;11 ;~= zenm pla nta r mam ona. E <' reio que E ac rescentou, finalizando : 
nt>a que aparecem por toda pc,rte, r h a ra zões basta nte para in C'entivar - Va le a )>e n a plan tar muito m a-
tto~sc, carra1_Jateira era aqui des7)reza- êsse cultivo. G ra nde" h1cros ter ão os mona n a P a ra íba. E nós esta mos con 
da, a rlespetlo do bom pre('O das ba- Janado1·es e f) Est ad o, pois o plantio ven cidos que farf" m oi, g-ra ndf"s nego

ffma:~c~lo~~ ~i~ª11 }:;;71~~~~cion~t/';;zten~i!~- da ma mona P bast a nt(> remunerador. cios futuramente. 
bur,o um mfe11so lrabalho de fon!ento 
trabalho em que se mo.'itrasse n va
lor da mamona como eJ:ploraçiio ltt
crallva. E foi <, (fUe se 1ez 

CONCEDIDOS PlÊNOS PODERES AO GA-
po7º:~:::i~a~~:ad:i~e~.~~\eu1~p:!:~~ii~ BIN~TE CHEFIADO PELO SR EDOU-
mentos da cultura, O. 962 qmlos de se- • 

WASHINGTON, 12 1A UNIÃO 

BRAS I LE IR O S , 
ALISTAI - VOS! 

No dia 30 dt' abril IP1'111inar·i 
o prazo para o ALISTA.MENTO 
a que tocths os bra.;ilriros, nrnio· 
res de 21 e menore~ d1· 44, nãn 
quite.3 com o ~enic;o milita 1, 

nem dlle desobri~ado~, f'stfi<' 
sujeitos. na conformidade do 
art. 50. dn Lt>i do Snvico ;\fl 

litar 
mentes dz.·stribllldos gral.uitam.ente em AR D DALA DI E R córdo celebrndo pelo govê1·no. Em corn-
1935 e 1936 em todo o Estado. 1 cam- pensacâo foi prolongado para 45 ho- O cidadúo, d<:pois <lt· ali.'ltado 
PO expenmenlal ,. nirto.'i rampos dí· 

1 

ras O tempo de traba lho durante a se- de\.'erá comparcCL·r á 15 " Cir-
demo11-~fraf'ão, deram rnteaso mol'i- ·---- mana, ficando é~se a umento s ujeito a cunscrição de Rl'C:rutamrnto. 
menfo à campa,Llur os GREVISTA FRAN- e. SES uma tnbéla dUerf'nte d.i concf'dida em com uma lôlha dl' pupf'l alma~-

Comeraram os planlios. Plantio, S E trabalhos extraordmários 

NOTAS DE 
PALACIO 

Por teh:grama. o dr Frunci.ico Vaz 
Carnf'iro ·.:1gradeceu ao Cheft- do Go
\·érno a sua rf>condução no co.rgo de 
juiz munti'ipal de Antrnor Ntnnrro 

O 1)refeito Pedro de Almeitla de 
1 Bananeir~s. comunicou ao .ir Jnt{'r

ventor Federal haver pas:-ado o r·-;;1·r
cicio do seu cargo ao secrétario cir:. 
quéla Prefeitura., em ústa de ll"',· qtJe 
e.e ausentar deste E~tado por 1.:'i!}tlCO 

de um més 

o povo Ja rometa a crear animo pa- RETORNAM AO TRABALHO gn\'ista~ baixou con .. c.ideravelrnent.e. es- ra receber ~eu certiticado de re· Ainda por motivo da dua,.;ão leit-:.t 
ra o_ e_mpreendtmenlo. J:i;,<;le ano, (, ______ t.ando O govérno em ahvidade a fini servista de 3 catt'lwria icon- pelo Govêrno cio Estado de um terreno 

pn,uenos _de quem nãc· ltl'redzta. Hoje I Até a tarde de hoje o numero de so e 4 fotografias Pt'Qttt'nas. Pfl· 

dtst.nbu.zcao de semente3 subiu para de solucionar a situncão forme a id!'l.dei tic-ando, assim p:u" o .. 13 Fut.ebol ClubP". de Cam-
nurzs de 12.000 quilos. o Governo . Convf'm notar que O govêrno tem a- pina Grande, o sr interventor Argc-
creou l'ampo1 mu,1icipu.l/i ()hriqm<àc PARIS. 12 iA UNIAOJ. - A Ca~ gido com ponderação. evitando tomar habilitado a de~t·01J)('11lrnr q11Rl- 1 miro de Figueirédo recC'beu um tele -
a-.~,_ prefe1tura_s u manter. e'm cada um l mara do~ Deputados. po1 576 vot':)S qualquer medida de forca que seria , quer lun\ào públi<'~ 1 grama de .felicitaçõ~s. d.o protcs~or 
clele~. 1111w area minillw de um hel·- j contra 5, aprov_ou um ~·o.to de conf1- a última. a recorrer. na hipótese de nlme1da Barreto, pre<;1de11Le dr hon-
lare de mamo;ta_ Aqora, lemo~ fun -

1 

ança ao g:abin~te presidido pelo sr. não ser atend1do rn aa refenda associação 

~~=e::~r~~:":~lt1i, d:c:,i~~,zi_:~ª "les~~-·~r:~ ~~~l~~."to:?.~~~~,~~ .~~-ªic.uªJ! .~5~?sc~i~ O M O M E N T O N AC I O N A L da e que srra. dentro de pouco lem- ses P!lfª resolver a s1tuaçao mte1na 
JJO, uma elas mai_.; solidas base~ da do pais. 
1tu.,11a ecor101111a A exprt>ssão da 1w11or1a d<:sse voto 

.1 PRIMEIRA EXPORT.<OO ~\~err0á~1~~.b/~~1:j~:1;;;[t!!ª ct! ~~: o LOIDE BRASILEIRO SERA' REAPARELHADO COM A CONSTRUÇÃO DE MAIS 11 
ct~ confiança constitúe a maior vitó- 1 

A sr111e11f.e de mamona r1ue saía d,, publica francesa, ten do-~e em vista . 

;;:'~~%o,~;~n%~ª /~~~"'t':i%'.~o"~,;/ªt;: ~o~'~i~:;;;;:c::. :::~~~;/:o~l:i~t~~ !':,~~= UNIDADES, ENJRE AS QUAIS 2 NAVIOS DE LUXO PARA A LINHA DA 
da parte Não curirtitui<1, portante, nlsA·tpa

0 
.. ,daire

0
iptir~sª•' n'tacen~oquder

0
d •• ae-usocgiaabht:s

11
1
0
~_· EUROPA _ O MINISTRO OSVALDO ARANHA E' O MAIS COMPLETO DI• 

ba:.;e de !1-ahallto orQanLado. E o pro- ... _ · " 
du/o era m .. 1,t1ado. o q»e 'he da.,a te aos deputado,, O sr Edoua r d Da la - PLOMATA DA ATUALIDADE DECLAROU UMA JORNALISTA AMERICANA EM 
pc,uco t1alõr d1er fe7 um longo e c1rcunstanc1ado ' 

c,f."\ ·•;;r,~~~r;«i:.~ift''a~-~~rudeº .~:: disci:rs~ político, sa lientando os ne- RIO, l t - IA UNIAOI - o rocond I DISCURSO PRONUNCIADO NA II HORA DO BRASIL" 
mona pr_ovenie11te de pla11tios e que ê j!~l ;lê~~sm;~~êr::0

!~nt;~yê~1;;ºp: ; ; ~.~~~:t~ 11
~o~raj~~na~·:

0
:

rd
:~o;ói::i~o ('~-~ I . _ 

a primeira para o e.1·ter ior, p~lo pórtc le-gblar na atual erncrgenc1a; conces- r e noYa<'ã o do Loidt• Bra!liiteiro. / 
1e Ca bedelo,. llO_i M!r a que a firma .• sãoºTªr:.·o,',· 1,:"o·di.tosr ,·mdºdoªªcnocbor,·,"ªo Fvral ton ça _se. ; undo a~ d("clara.<'Õ~~'!i do ilU~lf« " o general Góis Monteiro viajou para s. Lourenço. a fim 

oare,,y .de Olweiru & C.:ia, de~ca ,.Jra- . · . .- u . so m1hta r . aquela <'ompanhia d(" nan·- • • , • p "ªs:;:~t !z~:ep~~~u~it~~~>.tr:l~;e,~Om 11 111 ~r~cit alcan çado ~~1 pt~mciros meses !{ação tf"rá 17 upor(>S no,·os, sendo de conferenciar com o pres1dente Getuho Vargas - ro-
d d ' 1 ·~ r ano. f' estai• 1 ~daç o do frQ,nco, (lu(' já roi assinado o c•ontrato pan •dA • 1 d d f' 
~~~r~~:e q~;;s 11~~ ~;;;ia;

0
::a:r a.\ cic;;t;~ f~:;1 e~1 ~~~d~t: ~~hº1

dae~id'n ~~º~~:~= -' C'onstruc:ã.o d«" G. 1 VI enctas para anu ar a contra .. propaa-an a o ca e 
maçors de Qll(' prrcisavamo:s ('O- socia l da Franca _ . Essas t·onslruc:õe-s indut>m. der la 1·,,u brasileiro nos Estados Unidos C na Argentina 

O sr. Dalachf' r to1 m m to aplaudido o entrevistado, dois na,·ios d t' luxo 

RO TONELADAS DF. l\lAMONA durante O seu discurso, sendo, por vê- pa ra linha da Europa. 

,es i°hrigado i6 ~nterrorpê-~o dia~te o P .\RA .\NUL.\.R A ( 'OS'J'K:\ - PttU - O 1~··1•:K\'EN T OH l'Al' l ,O RAMO~ r um a Ca ixa EC'oni1mka Ft>dt"ral , dí -
- Dl' uns t('mpos para <·á - disse- ~~~ ~:~t~iaecfo2 As ~a VA.<; f'! pa ma.s PAGA.SOA DO CA.Ft BR/\S[LEI E o ..; [Vft'.ltE ~~l: 8. \J>'.\11 .. ·1,:,.-11endo qu~ ha \"ia ron!tt"CUido rct'ormar 

nos o d1·. Coa-alto Soarrs, - te-mos I Ao concluir O M'U plano de govém o. RO SO FSTRANGEIRO TRATT\'()!-- uo !\IAR \ ' H O 1, c·cut trato a n spt•ito. Adian t r, a fir 
en<'ontrado certa racilidade paftL ad - o sr. Oi:ilad ier apontou íl d ificuldade mou qut' t f"ndona ins ta lar IU1 f'l~-
qutrtr mamona no Es tado. Isto se dã sm·~icta ultlmnmentf' para a tntensifi- RIO. 12 - tA l 'SIAO I - Reuniu - RIO. U - 1 \ • · ·1.\0 1 - O mtt'r - I h ;(·a f" m tod11s os ,nunidpi_o, do :\la -

, caç~o do p rograma de rearmamen to Sf" , hoje, o Consêlho l•'f'dt"ral dt> ( ·o- Hnto r P a ulo R.i mo!i, 1·hf' fp do Go- i •·anh:lfl, promrtendo adquirir um u ~
rom eerteza, por «·ausa da propagan• do 'p!\1~. em ronl';equencia das gréve~ mercio E'.\terior. a fim df' disf'utir '- , êrno mara nhensl", QUl" "'e al"hJ nt",l ;t tacãn d f." rád io difm .. ura para s . 1.u11 , 
da e ajuda QUf' o Governo tem feito I nas fábricas de aviôf"S, m unições e mo~ soluC'ionar importante-,.,: a s.."iuntos da~ e a 1>ítal. a t ra to d r inter t"S!'t("S a dmi · (. Ode ~'-' ina ug1wou. hojr, a N ta~Ao 
para a rultura Cf'neraltr.ada desaa va - tores, agravadas, ainda. mais, com o • uas atribuições. 11istra ti\'o~ dn f"U E .. t a do. oc upou, r m h,s(,r.1 t·xc· lu!-h ·a da pnJJr m 
llosa planta. ~r~lf>~1:~~r~~~rc·i1a~:. out ros estabele- Durante a Sf'!i ão, o ('ClnSf"lhf"ÍrO .João hoje , 1) m k rofonf' do lh •putamrn L, 

~r.e~mos, ha pouco tempo, f'll <'O- ::~ji!dol~:e~:~::10ª:r::,~s~to 1~<·:~~;= ~= ~1:;~ga; ~l.1Dr.: .. i:~.i.fuJr:;~11~~1ll~~~~ 1 l(ii1;:1~:~·"go ~~~ ... ~::;~T()\S \OS 
mtnda de uma rrandr part.Jda de ba · D IMI NUEM O NUMERO DE O R E~ paganda contra o C'lfé brasileiro, ta n- sandar:'to ao~ sr u!l <·oc tiulll nO' ... t", itn l 
ra de mamona qut> ..._ fez a firma VISTAS NA FRANÇA to na .\r1rntina como nos F,statlo-. ml'!im~ tf'mpu. m fornrn ndo- lhe:c. d ,, 1 RIO 12 - u\ t 1SI o , - ( 'omf'Ça · 

Knowle• & .~Ollter, dt> Londres, E PARIS, 12 , A UNI A0 1 - Após a !:~~::· p~:~e~",~'::o. c:1!';ed~:t~di~lS~~ ;~~~;~~: ,t;'\1a~:;~~ ~t:.' j!~~~/i:;:\·;·:~ ~!S::'::Zi'!.': ~~l·s:i~:!:são l!:. 0~~,~~~" 
romprimM o produto aqut na Capi· con ces.c;áo do aum ento de 7°, 0 no., sa• laçao_ de escrltooio de propa,randa. / "'Pruo dfl R<'pnt,lic.1. do Exército, !Ilendo atendtd05 em pn 
tal. em Sapé, Guarablra. Caleira. ~t~~· d~~ ~âbr1::: d!ª~~~::sme ª!of~: flaqur.lf' produto noe dol paJR• , eom .Keferiu -!,,e ,. intervrntor Paulu Ra- metro lu.rar o~ 1rnerais d(' dlvl Ao e 

Alrel&. lnri. Eiperaaoa • AnrUDL ram ao trabalho, satlsrettos com o a• :e::::d:,e .::.~':r :O:: ::::~n- ::;0 a:. ~::1ef,:,:0
r;::r

0
~

1
;:',.,'

1
':~ dt> brl&'ada. (Oonclue na 

2 
• PAI 



A UNIÀÜ - Quarto-feira, 13 de abril de 1938 ,r:..: p o RT t S -íoSN_A_cro-N-At1s1As Es1A o ATA cA Noo 
L J TODAS AS FRENTES DO ARAGAO 
Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi r e
solvido - O jôgo- do próximo domingo: " União" contra 
"F elipéa " - Juizes e representantes da Entidade Maxima 

Sob ri prer:.idcncia do dr. OtT!.~ t-•ara o jóga oficial de domingo <171, 

Noticias de Barcelona informam oue fôram recapturadas 
importantes posições na frente de T ortosa - Os insur
rétos abriram uma brecha na linha defensiva dos ver-

mêlhos, a sudéste de Tortosa, estando a 18 qui
lometros do Mediterraneo 

; 1 irbo<.;a e com a presença dos dire- l°Om o Felipéa Sendo o prnneirr) 

1 or'..'s Anqulse:; Gomes, Luiz Esp~~- jôgo é nece.ssarlo e. compareclment.:> 
, e C'lrlos Neves ct11 Franc!l realizt11- de todos os amado1·es a esse treino. 
"· o .. L~m. mais uma _;c~sao ordt~~ cnamnr.ct0 a dhetoria lndivkh.1.almcn-

1 i~ rla diretona do. Liga Desp~rhva. tf· os $eguintes. Dias, Matias. Louro, 
raraiUana, que resolveu o se_g1:111tP Bae, Luit.. Brn.z. Nilo. Noé, MaSSilCt', LONDRES, tZ 1A UN'IAO) - No- bitidades de ~t'r moclifkada a pohlil·a. 

Tom".l.r -;onheclm~nto do of1c1~ nu- üiu, Lelo. Gomes. FaiJurn\es. Be;&h·, Ucias da Espanha informam que as dr não int-cnenção. 
1; ,"ro 821. da Federação Brasil_e1l'a de ~1:anucl Sevel'ino. .::aldefrão. AgPn '· tropas naciouafü;tas desen<'adearam 
11111 Jot solicitando infonnnço~s rio Alirlo. Ne!;tcr, Batuel. N"ô. João, Alui- nova. ofensiva em todas as frentes de 

~~n~~or t!1
~~~,;~~ Gt~r:~o ~~âe1:;:~ ~~~·nd~~U~l~~rf~t:i~~·de~~~;~inho. Ar- ::ªfi~~sc!~n:: 1::~:~::J:t~te ª~ai~:~ 

Prrnambu.:am\ de oe3poitos A diretoria péde encarecidamente e Oliana. 
romar i•onh~ctmcnt,J d'J oficio nn- aos amad'lres que possuem camii;i, Na f.renle de Tortosa, os comunica 

1
c.rn 844 cta. Federação Brasileir.a. de ,~specialmente os do µrtmelrc qmu:iro, dos dizem que os nacionalistas resol

Futc. boi ctJmunic~nC:o que e_ çreside!l· pare entregá-las na s~de rio cll:1,bC. \•eram h'ansferir mais para sudt'ste a 
ti, :te posse das informaçoes da ,., ~mtcs de domingo. a fim de f:V1IS1· ofensi\'3, na. estrada que comluz de 
) p . concedeu transforéncla ao .iO· rnntusâo na distribuição da5 cnmic-,as Morclla a. Vinaroz, porto sobre o Me

, ?do:· µrofissiónal Pedro S1_lva. de 1·ovas, para o jõgo do proxim.o di ~ diterra.neo, do qual estão distantes 

IIUMILHAÇAO PAR.\ OS HO~IENS 
QUE NAO QUIZERL\I PEGAR E1'l 

AR1\I\S 
MADRID. 12 fA UNIÁOJ - Foi 

sugerido nos <'irculo:-. gO\'<'l'namen
tais, qUl' as mulheres espanhôlas, se
guindo o C'.\entplo das inglêsas, du
t'ante a. Grande Guerra., coloquem ai 
finêtes, com pena,;;; brancas, em todos 
os homens que não queiram atender 
a.o apêlo para o r<'crutamcnto militar. 

:-;~\1h;;~~·.t:up~;/1~ ~~~ta\)eÓJ~ztn;_ ~'~ 17
0utrc sim. fira nom'?ado. a. partir apenas 18 quilometros. 

r,~ Fec.ierayão Pernamb11cane. de Des- ch,st:\ d.;.ta, o ~rar•r gofl.o Dit:; r;~- OS REPUBLICANOS REAGEM B::ngiri~¾~H
1
~ Rr!SIJ~;:g; _ 

cidadt>, lançando prospccios. nos 
quais se lfa a noth•ia d<" qur a Cata
lunha resistirá e vencerá. a guerra. 

CHF.GA A BAltCELONA ABUN
DANTE MATEltIAI, DE GUERltA, 

UE PROCEDENCIA SOVIl':TICA 

RARCF.LONA, 12 fA UNIAO) -
Chegaram ao porto dc!'JI a C'idad<' ~ci~ 
rargueiros !Soviéticos ronduzlndo a
bundante material dt• KUrrra, pJ:.inci
palmeníe artilharia. e a\'iócs. 

Com essa aquisi~ão dr arma~ e niu
ui<'ões, as autoridade<- catalã.cs se jul
gam capav!s de vencer a guerra. 

rREPARATT\'OS PARA o A'J'AQLE 
BNAL A TORTOSA 

Ll::RID \, 12 1,\ UNIA.O) - i\, tro. 
pas nacionalh,tas t>slão S{' reat,aslr
('enclo a. fim de romper a linha go
,•ernamenta.l na. frente de Tortosa. 

~a. tarde de hoje fôra.m ocupadas 
importantes posic;>Õl'S legalistas na 
frente de Siena. Ca.roga, ultimando
se os preparativos para a ofensh•a fi
nal á quela cidade. ,JOf~~{ar conhecimentC" d•? u:n of1c\O ~fmº ~~t~mdeco~-~ 

0
~s ~n::g~:·e:· Bi;i BARCELONA, 12 (A UNIÃO) - O Cêrca de 200 aviões vôara.m sobre esta 

r1 0 sr Antonio Tourinho Pais Bar- Pczerra e AgPnor dos Santos para Consêlho da Generalidade info1·ma ----------------,:-----,: 

r;·to comunicanclo que l)MSO\i a pl'e- cApitã~ de Ulll'Pº- :-rsptcUvamentEo, que as tropas catalães recapturaram o T E. R R o R D A o R A T or R I A ,Mcllcia do Eotat"ôgo Esporte Clulie cJo primeho e segut,do. quadros. ~spe- importantes posirões na frente de 
;. 0 seu substituto lege.l, sr. Durvr.l :-ando rtos me-smos boa vontade no Tortosa. bem como controlam a cs-
E.,pmola. . cie.sempenho d.e sem· cargos· trada de I\1orella por onde os nacio-

Tomn.r conhecim<•nto dC' uma: CI!'- Depois do t.reino ~~r;;o 1'Sca:ac!os (I:;. nalistas estão na iminencia de des-
c-ular eia Un1áo Gráf1co. BeP~f1cen~e limes. sendo fixs.do na séde. em fechar um ataque de flanco com di
P,r:-tibana comunico.njo a posse .·~ •·,,1:--cfliJ' p~r"" conhedmento de lo· re('ão ao Mediterraneo. 

HORA('IO DE ,\NDltADE 
, Redator do ·· Diário Popular· , de São 

Paulo, 
~·ia nova diretoria. dos Ao norte, o Estado Maior lega1istit. 

i\l'andar renovar, pelo filiado União SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE afirma que as tropas cataUles estân rCapyrighl da I 8 R para A :::l.epois de escrito E' o que se pódr 
,1 ü,scriçãv do am::ici01 Francisco Go- ~ constítuindo um perigoiso blôco con- UN 1 ÃO) chamar 

O 
terror da oratória 

m;1:ansferir ;,ara o filiado Palme!· Essa agre1niação prose~umcto . na tr~:~11fi°:tiias0 :ºin~:~::~ :~lct:~~~ira m~Jfi? te~1i
1
~ 0-; ~~1~~~~sta~~~;-i~~~n ;:~ 

1 r,s. com o respectivo passe do Sr:l .selecão do seu conjunL~. obteve a ms- franco-espanhola que foi proibida a 0~ 1
~~

0 
,.~~~?

0
e

1~/º1
1
n~!~~{~1~~s ~~ d~ã~ pela afirmativa. o principal e a su-

r.., ... vante. a iJ,scriçãc, ão amador Clo- crição do .amador Aluisio Costa, que rctnada dos refugiados para ten·1to• ~ lo P~etexta para a merecida ho- jeição de quantos ·sôfrem essa "mo-
no,ddo Dios Parêde.s. se vem aflrmand0 come um dos me- rio francês. au r · é ··t d seu ultimo testia" a determinados processos de 

Aprovn.r o balancête da tesourarm., llhores jogado1es de voleibol, t.m nos • - re~afumtea~~a? - x.\~.ar;ueza de Sar.- oratória já subejamente classificados 
correspondente, ao mês de ma:-ço Pa5" sa terra. . _ OS NACIONALISTAS ~BRIRAl\l tra .. a ; festa decorreu em meio da e experimentados. Os oradores nem 
~nclo. . Para isso._ obte"~ ª mscnçao :::l..':> UMA BRtCHA A SUDt.:STE DE \ os iO" cordialidade, como é costume di- sempre são náLo. Muitos se fazem ex-

A1Jrovar 01) jogo.e; realizados ~cmm- amador AIWf:>tO Costa. que se vem a- TORTOSA QUE LHES PERMITE ma_se Saudou O homenageado o poé- clusivamente pelo esforço, pela ded1-
\.!.0 Passado, entre os filiados P1tagua- firmando c?n:o rtos melhores jogado-_ ALCANÇAR O MEDITERRANEO ~!r esCritor e jornalista Corrêa Junior cação, pela vontade. E milhares de 
rC's e Esporte Clube, mandand° C?n- res de vo.leibol, em noss~ teiu. __ Até aí evidentenmente nada ha dC Individuas que nascem com propensão 
té'lr dois pontos para o primeiro tll!H' - Se~a e~ltregu.~. hoJe, em ,_.~:essao NEW YORK, 12 (A UNIÃO) . -1 mais. Tiido correndo O ~ais natural- Jratória vivem esquecidos desconheci-
C'o Esporte Clu_be e um ponto ,para cxtraordm&nR do _s9:r..ta Cruz · urtia Noticias procedentes <l:ª E~panha m- mente possível. o que se passou daí ctos, isolados - exclusivamente por ti
rncla segundo t1me dos clubes dispu- inedalha comemointiva j~ t.ransáto formam que os nac10nahstas ~0!11- por deante é que merece um comen- midez, por falta de alguem que ins
tantes . . ta~peonato de Vl)lel p~trocn,1ado pela bardearam violentamente as pos1çocs tário e serve de inspiração a êste ar- tigue suas fibras, despertem seus pen-

Mandar Jogar no p16xlmo do~m: '·Liga Desportiva :ara~bana , ao J_O· catalães uo setôr dt" M?rella, tendo tigo. Queremos referir â resposta de dores. acordem seus predicados 
"t'.• .. 17 do c~r:ente, .os clubes fJlta.d~s gador inscrit? .PD1 e~a. agreml~çac• conseguido abrir uma brecha que lhes Viriáto correia. Apesar de têr escri- Para isso seria. aconselhavel que cm 
Umão e .Fe_hPC'.a, designando p~ra J~1 estudante S1lvmo Sátuo <Maiom- facilita alcançar o l\lediterraneo e I to O agi.·ade.cimento vimo-lo emocio- todas as escolas secundârias se for-
u s. nos pnme1rcs quadros. Joao Eh-J.S ba> atacar os vermêlhos, de flanco. na r.ado. f:le que. qüando lê uma peça, masse um curso de oratória, um cur-
Bt>rno.rdel), e nos segundos, Joaquim frente de Tortosa. quasi que a representa. estava cons- so prático em que _todos os matricu-
B<'rna:dmo cie Sousa. e para _repre- VOl,EIBOL - trangido Eo:;tava e o cofessou. Con- landos ou alunos fossem obri~ados e. 

;~;:.~~~:e da L D. P , e sr Joao No- Realiza-se. domlngt, nróximo r.o PELA PAZ DA ESPANUA ~~!~º~u~~ea ~su~z 1:f~~~~!~it~.ª Ed~~~~1~= 1 :~~~(o:1~~~~1~s le~i~~1~sd~~l~~· !~~r~t~~ 
1.:amoo rlo Santa Rosa. 0 anunciado PARIS, 12. ( A UNIAO) - Falamlo do é obriga.der a escrever um trabalho de questóes dada.,;;; no _m_o~ne_nto 

H:CRE'J'ARtA DA LlGA DESPOR· e:ncóntro ~ntre as eqUipes do Sant~ ao microfónc da. e~tai;áo emissora de tal natureza perturbo-se deplora- A adoção de uma m1crnt1va de tal 
TIVA PARAIBANA Cruz e do Rio Negro, arbitrat1do O desta cidade, o sr. Alca.lã. Zamora.. ex~ velmente. Basta considerar que tem natureza _estmguiria, d_cntro em. pau-

Na secr~taría dR Liga Desporth'a respectivo jõgo O juiz Antonio tlP presidente da Republica. da Espanha, de dar uma fórmn oratória ao &eu es· co, com esse terror tao conhecido e 

~~~.ªJ~~:~a:;1~~sa1~~c i~i
1
~1rel~g'nex~~d~= ~b~~~c;;~

1
~~se en~ont.ro um nconte- ~:! :;;ª~~:~~ : t:~b~~ º:u:º:!!:~n; cr~o cit~/ª0 qN~s:~eª ~~~~ó~ei:i~~~:dió- t~i teifor~~!~º cd~.~~~Pl~~ ~~!6~~°d·iza-

Hlte, elas j2 ás 13 horas e, no segun- chr~ento de .1mpvrtando. nos nossos paz e surja. das 1·uinas ocasiouada.s grafo patricio confessou. lealmente. em 
,o. dag 19 ás 21 horas. todos os diP.f \meios esportivos, considel'allclo-se " pela luta sangrenta uma Espanhaf6e- seu discurso. é fato que deixou de sêr ANDRE- GIDE 

ut:!is. par') efC:.ito de regularização de valor âos quadros. disputantes. liz e forte. raro. Muitn gente ha por ai - inteli-
lllfSCrição dos mesmos n.mnclores · A_ ditputa terá _mic.i0. entr(• o.s_ prl- gçnte, culta e ilustrada - que é in-

llolafôgo: _ Ernan! Costa e Mi- merros qu11dros,_ as 8 horas, sendo ESTA' PROVADA A VULNERABI- capaz de "dizer" um discurso, mesmo E A RELIGJA-0, NA RUSSIA 
3ue\ dos Anjos !2>. fronca a entraaa. LlDADE DO ACORDO DE NAO-

Pitaguarcs: - José Pa•Pfcto 1 1 > ----------- INTERVENÇAO 
Esporte Clube: - José J01ie O>. NECROLOGIA 

ESPORTE CLUBE UNI.\O Ia~.?.N,?:~~~!;a 'fos u;;~.?~s.-;;- ,~:: O MOMENTO NACIONAL 
secretário da Guerra, Lord Buthler. <Conclu:sào da l.ª pg J 

lOfici,\IJ declarou que cstaya provada. a ,·ulnt>

o\monhã pela manhã realizar-se
à um rt~,,ro:-.o trC'h10 das esquad1&b 
:e futebol do ·· União", que vão di~ 
putAr o prest ntt campeon::i to 

Faleceu, no dia 9 do corrente. em 
Recife, no hospital mllltar, o sr. João 
Conrado da Costa, oficial inferior elo 

rabilidade do acôrdo de não-inter- ··o :\lt','J:,,;.TRO OS\",\LUO .\RA:\U.\. 
venção, em consequencia do~ reforços i: O :\IAI~ COJ\1PLE'l'O DIPLO 

30.º B C. recebidos por ambas as pa.rte.s em )I \T \ D.\ ATUALIU.\Dt;" 
O extinto contava 43 anos de idade 

e era casado com a sra. Antoniêta de 
luta, na Espanha. 

Ne-;se trein0 serfü; tnacios r s tin1 es Almeida Conrado da Costa. de cujo SERA' SUGERIDO U!\-1 CON'l'RôLI:: 
consorcio deixa dois filhos menores: AtREO NA ESPANHA 

O BRASIL No Aldomar e Aurora. São suas irrnã.s a 
senhorita Ambrosina Conrado, fiel de 
tesoureiro da Alfandega daquéla ci-

E X T E R I O R dade, e a senhora Aur?rª~ Lisbôa, e~
pôsa do sr. Samuel L1sbôa, comerci
ante nesta cidade. 

LONDRES, 12 (.\ UNIAOI - T•'ala
se que será sugerido ao Comité d~ 
Não Intervenção a C1'iação de um 
conh·ôle aé1·co na Espanha. 

1Resenha da AGENCIA NA- Co~tint~:a~~:~rtoásd~Gs~o~~n~~d~e~~ TJ'::CNICOS RUMSOS REGRESSAM 
CIONAL> \mo dia, no cemitério de Santo Ama- AO SEU PAIS 

CORDOBA - O diano local 'Los ~~m~e;i~~tnª d~a~~d~ ~e ~~~:St:d~~~ PARIS, 12 IA ~NIAOl - Segundo 
Princ1p1os" pubhcou um artigo .sah- honras de estflo se afirma, o Com1ssano dos ne~oc10s 
entando a 1mportanc1a da Ação Ce- Acompanharam O corpo O coronel estt ange1ros da R uss1a, sr. L1tvmoff. 
tohca no Brasil especialmente em seu PantoJa, vários oficiais do 30 Q B C chamou, com urgene1a, os tecmco~ 
setor umve1sitáno e feminino le amigos da famiha enluta<la I 'ussos atu~lmentc na Espanha repu-

ROMA - O Jornal "Roma Fasc1s- bhcana, afumando-se que os mesmos 
tas pubhcou um resumo da nova . . - . de reçreso;.o. devei ão . <'onrlupr todo o 
consutuição brasileira, feito pelo s:- Vitima. de um colapso card1aco. fa- material de guerra ainda em seu po-
Fulvio Padovani E" baseado na confe- leceu, tras-ante-ontem, nesta capital. del'. 
rê'ncta que sóbre a mesma realizou re- o sr. Washington Martins de Sousa ~ POLONIA RE:C"O'.'JHECF.U O GO-
rentemente o diplomata brasileiro se- op~rador da ··Radio Tabajára da Pa- Vi!:RNO DO GEN"ER.:\LlSSIMO 
cretário Jorge Latour. ra1ba". FRANCO 

BUENOS AIRES - . A revi.sta "A- O extinto era casado com a sra 
tlanticia'' apreciou recentemente, em Maria da Penha Leal Martins, sendo 
:-,ua secção dr critica Ute,rária, a edlçáo 'ieu passamento muito sentido no seio 
argentina da •· História da Civilização dos :seus amigos e colégas da P. R .1.-4 
Bra:)llelra ". de Pedro Calmon, traduzida O $epultamento verificou-se. ant.e
por Julio E Payr6 (' prefaciada por ontem'. ás _16 horas. no cemitério Se
Ricardo Levene. sallenta.ndo o valor nhor da Boa Scntcnca 
do conteudo dêsse compendio - O Clube Carnavalésco ·'P1ralas 

\!ARSO\'lA, 12 11\ UNIÃO) - Oi, 
meios go\crnamcntais informam qm• 
n. Polonia reconheceu o govérno de 
Salamanca. t'nviando. dcntl'o em brc
\ 't', áqucla cidade, um representante 
a fim de enla.bola r ncgocia(!Ões diplo
máticas com o genel'alissimo Franco 

RlO, 12 - 1,\ t·~I:\0) - Encon· 
tra·Se ha ,·ario!:, dias nesta capil~l, 't 

.iornalista norte-americana Loub1.. 
Ma~·ne. reda tora do .. Journal of Co
merce ·•. dt Nova York, eSPl'l'ializarla 
em a~suntos econômico<; e financeiro!:<. 

Discursando. hoje, atra.ve1. do mi
crofone da "Hora do Brasil", a pt-
riodista "yankee" tt-ve pala nas •fo 
mais justifkado otimismo a respeito· 
do da amizade entre o Brasil e o~ 
Estado"' l'nidos. 

Em !-ua.., ri'C'claraçóé, afirmou a sr;1. 
Loui,;;e '-la}'ne: .. Desde que cheguei 
ao Bra,il pude obsf'nar C'om satish· 
C'âo a ".-Olid("z dos ,·inc·ulos ele ami?::1-
de do Bra,il rara. com os Esta.do!t 
r:nidos. L' ,,o:,: conente que o minis· 
tro O"'valdo .\ranha é uma grande fi
gu1·a da ~,Jilka intrrnacional. ou nu• 
Jhor. o mais compkto d1plomala d.1 
alualitl.ulc ". 

LXC NI fl.\D(l li.\ CHLHA 110 G \ 
BJSl-TE JJf. l~HOP.\G,\:\ D:\ CO· 
:.mRCIAL DO BRAS IL 

RIO. l:! - !A U:-.ili\Ol - O pre~i
!l<'nLc.> Gt-tulio \'a.r~as ns,inou um de· 
cret,, e,cnerando o H. Raf..if"I Correia 
c.ie (Jlh('ira do c,\.rj:.o df' 11hd(' do G:, • 
binête de Propaganda. Comercial dl1 

Brai-il nos Estados {1 nidos. LONDRES o ·•south American :le Jagua~lbe", de que o H. Washtng-

~~~!11:J~re d=~~n~~p~~lg:ci1:,b\;~~s u:~ ~~~ev~a;;::n~~ a~o~~d ~~t~~;::~~~~- OS NAC' IO~ALIST.\S CONQl'IST \- O GE,EH.\J, Gols ~10:'lil"ElltO 1:u1 
ra o Brasil, especialmente das raça~ por u'a comis._c.ão. RAM ~:Jo8:t:~Eul ~\i~ISCA DE A S. LOL'h.E. ·(o 
Devon, Jersey. Guernesey e Hereford, 
das quais Já foi feito o embarque de 

~~~::·rosas cabeças com destino ªº V I D A E s e o L A R BARC'ELON.\ , 12 1.\ UNI.\Oi - O 
Departam ento de Imprensa infonna 
que os nacionalista.; conseguiram •w 

1:.10, l'! - t.\ {''.'Jl/\0) - 0 J:;t'· 
neral Gói!, )lontc.-iro, f'hefc, do E"Wdo 
1Uaior ,lo E"•rdto, partiu, hoje, pai-a 
S. Lou1·f'n<'o, aonde ,·ai dar <·ont.1s, 
:10 pr<'~idcntc Getúlio \"arg-a,, d<· •,ua 
1riissflo ('Omo embaixador do Bra!:>il 
junto â posse' do prrsjd('ntr Robnto 
Orti7, da ReptiblíC'n \rgentinn. 

ASSUNÇAO - O JOrna! "El Pais" 
publicou uma correspondencla rela.ti
va á necessidade de ~êr aberta uma 
rstrada com destino é. fronteira bra.-

... lleira, de módo a tiér estabelt!cldtl 
uma comumcação d.iréta entre esta ca
pital. as Séte Quédas do rlo Paranâ 
1 as Cataratas do Iguassu' 

BUENOS AIRES - A revista "Ro· 
tallnda" publlcou uma longa reporta
gem Ilustrada. de autoria da Jomallll~ 
ta 5ra. Ida Jordereaux. sõbre o Alber· 
ue da Bõa Vontade existente no Rio 

de Janeiro destinado a preatar asais· 
ll'ncla ooclal aos mendlgoo, Mllentando 
a ert~a doo .seus ael'Ylçoe. 

INSTITUTO COMERCIAL •·JOAO ! ~:so~e;~ic~~. ~:io/~.r~~:r~: :,\.!~·tdi= 
PESSOA'" eando de po~!.e de 20 toneladas de 

Por moUvo da comemoração da Se-
men•úrio. 

!:'u~~! :e~!ª·ee~:~::c-1:e~i~p~~sa;.n.~~ A l'.'IGLATEUR.\ SÃO '101>1Fl('A- \".U \SSl''.\11R O ('AR(~O Dl': ("O!'\ 
no, devendo reabrir•se o curso na pró- R A' A SUA POLITICA DE NAO IN- Sl'L DO BRA~II. E'.\I H:\.\JB l 'HGO 
xlma segunda-feira TER'VENÇAO 

Srta. Olga Gouvea - Por molivo do 
aniversário da Srta. Olga Oouvêa, pro
fessora e secretaria do Instituto Co
mércial "João Pessoa•. foi-lhe pres
tada, ontem, pelos alunos deaae edu
CUldarlo, algnlflcattva bqme11&111111. 

R I O, l'! - tA l'N"IAO) - .\prt•-
LONURES. 12 (A UN I A01 - O 

1 

~:en tou dt'S l><'dida!;. oficiai, ao m inh,tro 
su b•secretário do "Foreing Offict.>", Osva ldo Aranha o t'On~ul Antonio d •· 
sr. Buthler. fa lando na Camara dos Sousa R ibPiro, que parte para Ham
Comuns a propô9ito d11 polltiC'a exter-· 1 hm·go, a fi m d C" .assumir o exercicio 
na da Grã Breta nha com relação á de !iUas runrõe . na lega.ção brasllei· 
111PaoJu,, declarou que não via po .. i- ra dA<juél~ cidade. 

Posto apresentar-se o bolchevismo 
- <segundo a insistente propagandn 
de seus org·ãos oficiais e jornais a 
soldo do Komintern.> - como regi
me que dá a liberdade de culto, ln· 
teressante é ouvir-se o que diz Andrr. 
Gide. em seu livro de impressões co
lhidos na Russia, sobre o que viu cm 
relação ás igrejas e é. religião 

As palavras do popular cscrilot 
francês, aliás. vem apenas ra.tificm 
uma serie de flo.grantes fotograficos 
que distribuimos. - e através dos quais 
verificou o publico que o govêrno 
russo. não só se preocup!\ em dcS~ruü, 
por completo, o sentimento de rcligio
dade de seu pôvo. como ainda, recorrr•, 
para tentar conseguir esse fim. aos 
proce~sos ma_is torpes e desho:nestos 

Assim. veJamos o que diz André 
Ôide: - .. O musêu arqueologico d:i 
Criméa. próximo a Sebastopol. esta 
instalado numa antiga igreja. E. nas 
pinturas e quadros que não lónun 
destruídos. lêm-se legendas cio teó1 
da que está por baixo da . imagem dC' 
Cristo: - "pessõa legendaria, que 111m
ca viveu" 

Em outra igreja, próxima a csl:t, 
funciona, hoje, um dancmg" de 
baixa calegoria e peor frequencia. E. 
ali. dançam as pares ao som <lo 
·foxtrot" ou da valsa executada pt'l:t 

ornuestra. instal_ada exatamente no 
local antes ocupado pelo altar-mói'" 

A propaganda bolchevista.,. ~ sõbrc 
, pretensa liberdade de rehg1~0. que 
o i:stacto faculta ao póvo. e como 
! udo referente à Rus!-iia, e quando 
veiculado por melo ligados á. Itin In
ternacional, a mais flagrante _" 
irosseira mentira. E, quando_ rrno 
bastasse o atestado da dcstruiçao cln~ 
tgreja. que e.stão divt.lgados, ás cen
tEmas. quando não bastasse o drpnl
.,,ento de AndrC Gide. a respeito. serio 
suficiente a própria palavra de L~·
nine QUC clas.c;iflco1,l a religião de .. opw 
da~ multidões". ,oe ,\faria Reese. pura 
'l S@niço de Divulgação da Policia 
cto Rio1 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
:ló de.sapparecem com o uo do u.nlfll 
,roducto liquido que a t trahe • es.tff, 
c.Jna u !ormlll!ohu ca eelru • -

iaAtJeci,. d e h11rata1 
"IIAKAFOKMIGA li" 

CltCGl!\n dJé tuo• bõaa ~ 1 
Droprta• 

DBOQARJA LOND,811. 
Rna Maet~I Plnbetro. 1• 
aaall&Cltll'llllieCroila .J 
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P.,~1R,T~E ~·1 O E 1•c 1 1 W L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIR!DO 

lnterventoria Federal municipal do termo de Sapé. solici- 1.iér!:'io Viação e Obras Públicas rt• Nordé.~te 
O fifi o n. 11 4-H - Ao sr dr lU!L. O Sf>creta1 io da Agricultura. CI"~ l lariaclo ct:1 E~cola ele AgroHomia de 

Lando providencias no sentido de sei ,_olve exonerar o sr_ Seve~ino Gom , N.º 714 - Idem, idem n 45. ,j •• 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOP.. owh1'10 ;:l gui.a dP :-:.entença cio réo Lwz ae Oliveira do lugflr de tecmco i:1.~n- C!uantia de 19 :450~000. correspondeu· 
IX> DIA 12- Seb~stião da Sih·a cola do muni('ipio dl" C~b:1ceira::; r,e ao pagamente, elo pessoal contrarn-

Di,1r1b nição de raró<·i:, Fônna O Secretário cta Agricultura. C(J- do da Esrola de Agronomia do Ncr-
Decretos hoje chstribuidas 317 racôe 14 :ao~ rnércio. Viação e Obras Pública::. rr·· déste. de acõrdo com o dec 998. ele 

d~tento-. que se achan1 em cllf'ta 11:-, solve contrat«r o .,r Vicente Carne1- 2,j de março ultimo 
O Interventor Fedt'>n1l no Estado éntenmnw. 2~0 A.Ois de1m1i:., présos. 13 ro para o lugar de técnico agi:icola do N.0 715 - Idem. idem. n 46, rt~ 

da Parn.íb;i exonera o ~argenLo Clau- !l-Os emp1:e5ados. 17 ao: '-Oldo.11os quP ffillnicipio dt' Cab:1ce\r.:.s, d'? acórdc quantia clt 30SOOO, emitido t'll1 favór 
c.:ino Enéas de Alencar do cargo .l':.' rond111on os prê.so.,, <:H,~ senH·os e~:- l'Oln o dec 963. rle 7 cie dezembrn d."'! da Mêsa de Rendas de Areia, par,, 
!>Uh-delegado de Policia ela ci.rcuns- tnno.'- 2!:1 ,10~, prêso~ 1·0IiUco~ que ::,1., 1937 pagamento de duas diarias ao pro~ 
cricâo de Santo André cio distrito cie ,1cham recolhidos "º Prtsicl to Espe- O Secretário da Agricultura. C:.,- fes.ciõr-dirttor da Escola de Agrono-
São João do Cariri eia! clrt •• Fazcnc.la São Rafael inclu- 1,1ércio. V1:1.çf10 e Obras Publicas ns- mia. sr. Luiz Carvalho Araujo 

O Interventor FederAl no Estacio ~jve '."!O' s.:..ildacto.s ~ue tazem v1~ilan- :,01v1~ exonerar o M Fernando Melo N.º 716 - Idem, idem n. 47. ela 
da Pnraiba C"xonera o sargento Jo,..e eia no, li.lesmo& e 2 a do1.s menorc>::: do Nascimento do l11gar de Jatilogrn- 1mport::mcia de 105'i-OOO, corre~ponden
Ferreira de Lima 2. º do cargo d~ que ~e acham recol111dos a este Prc- Jo :la Escol? de Agror~_omia do N01- te ao pagamento de diarias ao ::,r 
sub-delegado de Pollcia da circuns- sidio ~ fl;n de seg11ire111 parn Pindo- ciéste, 1 Areia I Jardel Muniz Neri da Sil·rn 
criçáo de São José dos Cordeiros. dv bal O Sc-cretário da Agricultura, Cc- X." 7 17 - Ao sr. diretor ela E&co 
distrito de São João do Cat·iri. F.n1racta e saíd a. df> det.f' 11t.o., - inercio. Viaçáo e Obras Publica& ve- 12 de Agronomia do Nordéste, reme-

O Interventor Federal no Estadf Existiam 25f> reclusos; não houve !'e- ~clve contratar o sr Severjno Mo- tencto divetsl?.!:i ;>ortarhs de Lécnicos 
da Para1ba exonera o sar~ento Oice- colhimento nem sf1ida de prêsos. H desta parn o lug~u fü· continuo-ser- que trabalham naquéla Escola par1. 
i-o Ferna.ndes _do. c,ugo de s~b-dele- lcaram C\.i~tlndo o.s mesmos 255. s~n- vente da EsC'ola de Agronomia r:lo o:-; devidoc; fins. 
~ado de Poltc1a da circum.cnção de do 1 não arraçoado por esta Cadern Norcléste !Arda,. con os VP!1cimen- N.º 718 - Idem. idem. autorizan-
C:tr:-1t1bas. do d1.stnto de São ,IOfl0 - tus :nen~nis te 200SOOO •duzcntc~ mll <lo-o a pedir orçament•> parti. um n:n-

<loO c~~l;:~·ventor Federal no Estac!o Se(Teta ría da . .\.g- rieu]tura, re~i Secretário da Agricultura. cn ~~~ :ns\~
1
~ft~r~~d~1fci~

0
~
1 ~1tº1~~t~: 

~~a::~rªJ~ª wfé~~n~1: c~ar~6·g~!1t~uf~~l~ Comercio, 'Viação e o. :~~í~·.:io~x~~:~=~ ~ ~.brtllosrú~~~~~g~:; cJoN~or~I~1t:, (~~~~~\ct~!~t~~~~ondet> 
Jegacto. de Policia ct:9- circunscric;ã? dr, Públicas· de Oliveira ào lugar de auxiliar da do o oficio n. 0 172, e informflndo que 
Bôa Vt~ta. do dtstnto de Cabace1ra..c:. Secretn1 ia cl'l Escola de A~rnnomh rprova o áto de que trata o mesmo 

EXPEDIENTE DO SECRETÁRIO do Norcléste r Areia• c'lesde que o ...::\Ido rxistenle na. verbA. 
O T1,terventor Federal no Estaclo 

da Raraíba resolve· exonerar. a pedi
ào. o bel. José Fernandes Filho clu 
cargo de 2. 0 escriturario do lh;binê
te da Sf'c:;.rf'taria dr, Fazt-nrt.:i 

Secretaría da Fazenda 

EXPEDIENTE 
DO DIA 12: 

DO SECRETARIO 

Peticões: 

N ° 9 139 - De Juvenal Lucio de 
Sousa. - Deixo de tomar c:onhec1-
mento da 1 eclamação por ter sjdo •or · 
mulada lóra do prazo legal. como de· 
clara o próprio requerente 

N ° 1.425 - De Pedro Caetano 
clos Santo::.. - Deixo de_tomar co
nhecimento eia reclamação por ter 
sido formulada ióra do prazo legal 

Secretaría do Interior e 
Segurança Publica 

DEPAR'I HIEN1'0 DE EDUCAÇAO 

EXPEDIENTE DO 
DIA 10 

Peticão 

DIRETOR DO 

Df' Carmen Gouveia Coelho. p10· 
1e:ssôra de 1.,.. entrancia. com exena
cio no Grupo Escolar "Isabel Marta 
das Neves". desta capital. requerendo 
jusuficação de- 12 !Altas dadas no me, 
de março de 1938 - Deferido. em 
Jace dl) la·tcto médico 

E'XPEDIIENTE DO 
DTA 11· 

Port.ar1a.s 

DIRETOR DO 

O Diretor do Departamono dl? 
Educação exonera e., si. Amaro Trc.
vassos do cargo de 1nspetor admir.ic;. 
frativo do }<.;nsino de Santana do Con
go. do município dP S. João do c~ 
.lU"l 

DO DIA 12 respectiva compórte a ctespésa a ~-e 

Port~rias 

O Secretário da A~ricultura Co
rnér •io. V1H.ç5.o ~ Obras ?úblicas r~
,"olve ccntratrir o ttcmr·o .1~ri ·ola Cl0-
,·is Garcês para o luga1 que já Ymh. 
cxrrr·endo de encarregado de campo 
do Dep':\rt:imento de Agriculturn rlrt 
Escoh ,1e Agronomi.:> cio Norde,t.~ 
•Arei1.1 

O Secrt-tario da Agricultura, Co 
1 . .1érdo. Vi:1cãe e Obras Public:is n·
:_..olvt exonef~r o sr Antenor Sá do 
lugar de tectüco agrícola do munic1-
pio de Antenor Navarro 

O Secretário da AgTicultura. Co
:nercio. Vi:1.ção e Obra::. Publlcas n -
solve contrah,r :> sr. SevNino GomPs 
c\r Oliveira para o lu~ar ct 0 t,éC"n icCJ 
ngricoln cl') m.miciJ~io de Antei1or Na
varro. de acõrcto com o dec n. 96:.. 
e.e 7 ele dezembro de 1937 

O s1· Secretário da Agricult.urn. realizai 
Comércio. viação e Obras PubiJCd.~, N." 129 - Idem. id~m. re$ponde't-
EXJJerliu os seguintes oficios: do o Olício n. 162. e informando q1 .. e 

N." 71 0 - Ao sr. Sec:.ret.áno da 1'~!1-
u-ncla. encarecendc, pro\'idenc:.ia.s a 
fim dr serem entregues ás Coope1,~
Livas A.gncolr..s de Campina Granw· 
e Espc1 ança, representadas pelo.s seus 
J.'esp.<>ctivo& diretores gerentes. as 11u
portancias dP 20 :OO(•S!l()O e LO :OOOSOOO 
como financiamento ás mesm3s 

N.'' 711 - !dem. idean, remetendo ,, 
1 mpenho n 53. da importanda df' 
600SOOO. em favõr da Mêsa de Ren -
cfas de Areia. destinada ao pagamen
te; elos vencímento~ d•l encarJ'eg~rto 
elo Df-partamento de Zootecnia C:.2 
Escola ele Agronomia do Norctéste 
fAre1a). sr. Zaél Lira de Mélo 

N .0 71 3 - Idetn. idem, n u 44. df... 
quantia de 7 :900SOO.J desti!'lacla oo J)a~ 
gamento da& folhas do pessoal a55n· 

esta Secretaría resolveu Ql!~ sr a~ua 1. 
rte OrJC'rWmdaóe relativamente á. s11t°':;
tituição do sr José Rodrigues ôt• 
Oliveira 

'.'J.0 720 - Ao d:rctor de Fomen{,1 
da Produção. recornendandn infor,. 
mar o preco CI F Jo.ii.o Pe%ôa de 
uma tonelad<l dP ar,sepiato de c:1-iuu.
bo 

N.º n;; - Tdem, iciem. rt•mttf'nc;1 
copia de tuna carta rlo sr. Alfrêê > 
'Vhatley Dias, cie Recife, aprf'st:ntan. 
do uma relaçã'"o d.e m'3.qui!12.s agrico
las, com os respectivos prêços 

N.0 i27 - !dem. idem, recomendan
dc .:solicitar d<i sr. Murilo Veloso Lo
Jl~S informações a 1 espeitc cio a~sun
to do oficio Jaquéla DiretorLl ~ob !1 

1079, de 7 do mês: C'orrc·nte 
N.º 7?8 - Idem idem. r~m,tendo 

t,ma copiA elo orcamcnto n 118. ria 

TESOURO Do ESTADO DA PARA~BA Brasil Co!11p Lin11tad11 c!e Heclft, J para .,quLsir.".o ele mst,umentos seri
rolfü, 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
ra ria Geral, nos dias 9 e 11 ,lo corrente mês 

;'IJ," 7?.2 - Ao sr fiso.l do. Fá.bnc,1 
de Trc1cl0.s c1e Rio Tmto. recc.,men
dando qu:-,- :ilé:.n cta.s relacõe~ qti.t' 
comprovair,. .1 ~Ja.;~1fi-.:açi'.o cio algo
c;ão, exijarn tJincin os próprio,; Ct..:rti11-
c:ados para arquivr.r ou inutilizar 

DIA 9: 

RECEITA 

Saldo anterior 
Sinclicato dos Auxiliares do Conier

C'io de João PeSSôa - Caucão cte 
luz .. 

Reparticão dos ServiçQs Elétricos -
Salcto, renda do dia 8 . . . 

Antonio Dias de Freito.s - Caução rle 
Ju,:1 . 

Jos~ Moura Filho I D Produção -
VPnda de .semente.s 

José Mou1a F'ilho iD Produção• -
Saldo de adiantamento 

Rf"cebedori.1 de Ren.la.s da capital - -
Rl"ní1" do dia e .. 

Rl"parttdo de Ag,uas f' Es~óUs -
Rencla elo dia 8 . . . • . 

Tito Si1v:-. & Cia - lmpó.stJ t' mul-
ta . . _. . . .. 

!:>ivnso::i fllnC"ionanos - Gma do abo
no :'i5 

I R. F Matarazzo - In,pôsto e 
nrnlta 

30SOOO 

3.948&!00 

30SOOO 

273S700' ~ 

174S000 

54 "300S(100 

8 •594S300 

91S700 

5·381S800 

43S500 

N.0 723 - Ao s1 ft.Scal da FalJrir·i 
de Tecidos "Tibiri·, em S;:intc:t. Rit:, 
110 me~mo se;1tido 

205·233Sa')O Nl' 7'.M - ,\o sr Prefeito do mu-
nicípio de Arr>ia. aµre5,~nt?r.do o d1 
Carlos Fuia. de.sig,naào par,1 proc:e
der d. divisão das terras destin<,1dns á 

,:, o s.gricult.ura e á cnaçã.o daquflc> mu-

n 367S!OO 

nicipio. 
-;,...r ... n6"- Ao sr 1 e, secretário do 

-• CPntro elos Estu<.l~ntes ela ESA V··. 
e.e '.'icosn. em Minas. '.l~rade.;en1" '.l 
comunicação da elt:ição ·.:- posse :l.1 
nova ctiret.oria p::tra o .mo ccrrentt: 

Despacho 
No requerimentn do sr Man1;f'l 

3~1ctinc Pereira . .sclicirn.ndo <' ree1~
tro de sua horta, o sr. Secl'etúrio da 
Agricultura. Comercio. V1J.çãc e O
bras Pública~. exarou o s0 guii1tl' de. -
pacho: - Deferido. sob a con<licão 
ae fazer a. horta de acôrdo C'Om n~ 
condições exlgidas por lei 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO. PRF.FE1'1'0 00 
DO DIA 12 

Peticões de 

Luiz de Medeiros Barbosa reque 
rendo transterenci:c:i µara seu no:n · 
de estnbelf'cimento comércial stt uado 
á praça Alvaro M~chado. n 77 -
Como pecte 

M~ria lln Conceicão. requerendo h
cença paro St: estabelecei com 1u1 
café na avenida Abel da Silva -
Como reqt,er p::i.gamlo !ogo o que !' · 
clP dlre1to 

Silvério Nascimento dos AnJos. re 
querendo licença para fazer ~c:,ncert.c., 
ua casa n 150, á rua Carroceiro Josl' 
Lino. - Como requer. 

Ct·?ll'a k Di Lascio. requerendn 
< arta de habitacâo para o predio rr
centemente constn 1ido á prac,a JoãfJ 
P~ss'."Ja, de propriec.i.ade do s1 Arish
des Cunha de Azevêdo - Como r,..~ 
querem_ Expeça~se a carta de habt 
tação sob o n. 79 

Dr. Meira de Menezes, requerendo 
!1cença para construir wm1. casa de 
taipa e telha m:. avenida Cent.eno.rio 
- Defe,rido 

Manuel Ferreira Junior. reque-rend, 
licença para construir wn quarlo nc1 
predio n 625, no Parque ·· Solon ck· 
Luc~n~. _ - Como requer. 

Mauricio Rosental & Irmão. reqt1·:· 

rendo licença para construir um qua .. _ 
to e fôSS$1. no prcdio n 885, á aventaa 
D Pedro II . - Como pedem. 

Heitor Gusmão & Cia.. requen~n
do resútuição da importancia paga :1 
mais em marc;o de 1936, referente an 
impôsto de s€U escritorio de reprP
~entações. - Em face do § 6. 0 Go 
s.rtigo 2.º da lei n. 27 !instrução p:1~ 
ra exerucão do orçamento,. restitua
se 5or-, cio impõsto pago em 1936 

Ramiro de Sousa. requerendo lice1. 
ça para construir uma casa de taip·, 
e telha na avenida Coronel Luiz Iná.. 
Lia. - Como requer. 

Cicern Guedes, requerendo ~ai·ia de 
habitação para o predio recentementr• 
construido á aveniâa Mira Mar. 
Como requer. Expeça-se a carta de 
habitação sob o n 77 

Adernar Sorre11ti110, requerendo li
c.ença para ':ie estabelecer com wna 
alfniatr.ria n~ rua BarJo do Triunfo. 
459. ~ Deferido. pagando logo o que.· 
Jôr de direito 

Soart-s & Mélo. requerendo licen<'l 
para se estabelecerem com ferrage:11 
á ruo. Gama e Mélo. n 18. - Sim 
pagando logo o que fôr de direito 

Manuel FrJncisco FJ.·eire. requereu
do isençãô de irnpostos para o pred· • 
n. 353. á ávenida Gene1·a1 Bento da 
Ci::i.mR - Em face ctas informaçóP:,. 
deferido 

M'lmtel Xa\'ier. requerendo licenffl 
para con~tl'uir tUna casa de taipa e 
palha na avenida 4 de Outubro 
Como requer 

José Isidro Gomes. requerendo li
cença para renovar a coberta de d•. 
\'ersas ca:s.-is de sua propriedade. na· 
avenidas do Jabre, Frei Herculano t' 
Redenção. - Como rc.quu 

Relbio cte Oliveira rtamos. l'P,QUf'
rE:néo isençflo de impostos para :, 
l.asa n. 223. á av!·nida Carneiro dr. 
Cunha. - Deferido. em face do. ill
formação da D. E F 

C1mha & Di Lasci(J. requerencl:> 
baixa na coléta do 1." pJ.viment-o de, 
predio n. 277, á. rua Barão do Triun
fo. - Deferido, no~ termos da infor-

O Dirf'lor do Dep:O"tamento dP 
Educação dá permi5:sáo ao 4 ° anisrn 
c;n E~cola No1m~l. Arnt.ldo Leite. n
rn prestar ~en·içOi:, grntuitamente n..: 
( ~cola noturna Joaquim. SilYa •· ;o 
Grupo E!--coh1.r ·· Anto111-J Pes~oa Banco do '&,tado - Cm - Retirn- DIA li : 
ciesta capital da n data 

O DirPtor do Depart.:1.1111:,nto ri1 
Educação dá µennhsão á iJl'Ofessó ·\ 
<iiplomada Estela de Albuqnerq11r 
Mesquita. µara fazei estagio no Gn1-
po Escola1 .. Apolonio Zenaicte", d.'I 

DESP ll:SA 

<'Idade de Alagôa Grande. sem om1s . lf>91 M~rnnel Roberto Nascimento 
para o E.<..tado 1 - Adi.a1~tamento 

i592 Man.Jel Roberto N~1:,cim~ntn 
C..\OEI.\ J>\_ BLI(· \ D,\ CAP ITAL - Adiantamento . . . , 

~XPEDIENTE DO DIRETOR DO \ ~~i~ - Giref~~~i~o d~e v~~~-:~ ;-o co;~i~ 
U[A 11 blicas Folha . . 

1

1601 Diletoria de Viação e O Pú-
Ofi(' io n 435 - Ao sr din:tor das blkas Folha . . . . . . 

Ouras Públicas do Estado. solic:itan }.)!)7 HPnrique Moser - PR.game•'.· 
rio ('e!'hfiracto dt- .sl•rvico PXtenJ.O cio• to . . 
ciP.tRntos Je:i:u;no Ff'r'»lllOC'.,; <la Sih;\ i603 - Dep·.u-t::.mento de Estati.stlra 
e Pf'dro Jo~ Duarre e Pubhc1dade - Folha . _ _ _ 

Orido 11." 436 - Ao ~r dr Prt>ll·l- :so2 - Jose Florentino Jumo1 -
to do municipio da capital. remetenci.o A<liant.unerto 
peticáo do pré~o Sebastião Macharl:J 1596 - Montepio do Estado , Di\ 
c,a Silvà. !.Oltcitando t·t>rtif1c0do do 11mr Desc. de vencimentos . ~ 
tf'mpo dt: 8erviço externo J ::>94 N CosPntmo Rest. de 

O fic io n. 417 Ao sr. d,•sembarga- caução . . . . .. 
<ioi- presidente do Tribunal dC' Apr·- lt,09 - E~tacão Fi~1..:nl ele Umbuzeiro 
!ac;ão elo Estado. renwh•ndo uma Pt- qupnmento . . 
tiç:io do prêso PC'dro José Duarte H:ill Diretoria de Viação e o. Pit-
:-.olictt.~•ndú ct,~sentr;lnh:lmMH<i rio ~,·11 blkas Folha . 
proc~~'"'-o-cnme ,ij04 Ht>p, . .- rlic;tio rio:, SPrvH;o.., E!t' 

Ot'kio n. 418 Ao i,;r dr juiz de trif'o.-. Folha . 
Direito da 2 " V{lta ela comar('a da 1602 - Ot-p~rt1m1.Pnt.o de Estatistica 
, apitai rttnetendo un,a petição 11, e P11bhc1dade - Folha 
,"lré:so Luiz Correia dt Oli\'eira. i;oliri- l.)81 Dln•toria de Vrnção " O Pú-

~ 11.!~,º unu\. ~rch;m cli· h~l}f-'a~-N\1 , .. :ik:is Ótr~~~~: de Fomf'mo da Pro-
Otioo n. 4.';9 Ao sr <iiretor rio (\11<::'tn Folha . . , 

Tesouro cio Est)l.cJo tr·ms111itü1do 111,1 1615 Ma11t1t'l Gomri,; rlEl Silv~ -
f'mpenho "ºb n.' 3H. provrnif'nte ele A11xtli,>. dec 968 . . • 
material destinado ttO asseio ctest:i lliOli Eclgar Martms Pa~unwnrn 
f~:ia& r~1~~eci~~st1.*1

1
7;~Elt~·s Aln1M H,:1~ nbfi~1t;t.~pi~ ,1, E<;Ltclo D(H: 

Ofirro n. -Hü Ao 1 (')1, '"' tr,1 J!i02 D1vn~ l u1lNAwuio:~ A 

l~:~~o ,~,,;
0:~1\,~m' t1e,/;~i~IJ1H'B Jli~~no ~ienente Jo~f> C01n·1a ele Me:~ 

Ofkio 11 ." -UI Ao r dr cltn .l\c1inntr.nwnto 
tor ri" Obru Publkns do l'~L:1do. ft· lfll4 l D V O P Folha 
tn"U"nclr, uma J>Ptiçáo fio prf:~n PL1·1· 
d~ri MeJqurnrlPs clP. Sousa ,..ollc·lt:t :- balrto que passa 
''" ·e1 t1flc H1o etc tcn po de snvu;n 
externo. 

,00,000 

2005000 
3 :528,200 

ôOSOOO 

2: 197$500 

12 :OOOSOOO 

1 020SOOO 

500WOO 

32:871MOO 

·ioosooo 
4 -500,000 

1 119,700 

8. 40h900 

800~000 

897SOOO 

2.1 75$',00 

60S000 
100\000 

::, 19S~800 

3ti 093,000 

1 :440i000 
l :241 , -,oc, 

3, :907:;000 

3H.507~400 

115 · 102,10,) 

190 404 700 

3U 507~40ú 

RECEI'l'A 

Saldo anterior 
João ela Cunha Lima Filho - SR.leio 

de adiantamento . . . . . 
Rerartic;ão âf" Aguai, e E,gotos ~ 

Renda do dia 9 
·1 B~a;'~~un. ~lve.s _d.a Silva _-. Ca.uc:.tu 

R~:~âiiãc~o ~?! 
9
serv~çcs Elét~·icos -

J. Nascimento - Caução de luio:: 
João Belisio de Araujo - Arendi

mento de terreno . . . . 
Laura Albuquerque Campos - Cn.,, 

ção de luz . . . . . .. 
Recebedoria ele Rendas da capital -

Renda do dia 9 
Recebedoria de Rendas da capital 

Saldo do mês de março _ . 
N. Cosentlno - Caução de luz 
Italo Joflli P Costa iD V O. P 1 

- Vf'nd~ de pneus usados e sn<'f":s 
vasios 

DESP!l:SA 

1598 - Francbco Sales de Albuq\l<'l'· 
que - Adiantamento 

1605 - Hnroldo Campeio Machade 
- Gratificação . . . .. 

153(; - Sociectnde de Professores d,1 
Paraíba - Descontos de venclme1. 
tos 

;5s4 - Ve,c:;pn~iano Perein.l Mtrnnrta 
- Conta .. 

1593 - Antonio Monteiro - Conta 
1616 - Fran,::,isco Luiz de Olivrirn -

Achantnme1~to 

S:1lclo Q\I<' pnssa 

234'400 

7 :674,800 

30$000 

1 :910'400 
20~000 

9~000 

30S000 

41 :200,000 

336,400 
30~000 

1:82H\000 

210:...000 

100;000 

l'l l 3<000 

340~000 
soo,ooo 

5 000.,000 

109 :404'700 

53 303,000 

252 :707~700 

1 ·203 or,i 

24.;> 44'1 ":1iO 

T Pso11rnrin 
(~(' 193f 

Grral elo 

252 707~7(10 

cio Esta~ilo! ',\[ Pnro ibu em 11 <Ir ab, il 

F.rnf's to Silv~il'a , 
TeBOureiro Geral . 

Gilhtrto S.-iu• \faia. 
Escrltw-irlo. 
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"PREFEITURA MUNICIPAL IROT _ARY CLUBE DE 
DE JOAO PESSOA I JOÃO PESSôA 

DECRETO N: 384, de 12 de abril de 1938 A SUA SEMANAL DE ONTEM 
,1 

soe. COOP. DE CRÉDITO E. 
VENDAS DE FUMO 

1. · convocação de Assem
biéa Geral 

Em proseguimento de sua atividade Ainda com a palavra, o sr Hetme- São convidndos os srs ~meios da 
social, reuniu ontem, ás 11,30, no "Res- negildo D1 Lascio participou o embar- Cooperativa ele Crédito e Vendas dt> 

Alte1·a o clerrPfo n .ti 257 de 13 - 12 
f.P32 

taurante Werner", em mais uma ses- que do engenheiro Leona1 do Arccver-
0 Prefeito da Capital do Estado dR Paraíba. usando da!-. ntribui- são semanal, 0 Rotary Clube de João de ~om destino a Pórto Alegre, onde 

çóefi que lhe são conferidas por lei Pessõa vai representar o Rotary Clube de João 

DECRETA: 

Art l.0 - O arti10. 1.0 do decreto n.0 257, de_13 de dezembr~ de 
1932, passa a ter a seguinte redacão "Nos dias uteis. os estabelec11nentos 

~~~1é~·c~8d: ;itla~~s }i,~~s:e~~r~~tr:: e~~~~~ie: :~~~~~ª;;~ g~ ggg/;~1 d~Ul~~~= 
1uras. 

Na uusencia do presidente. presidiu Pessôa na próxima Conferência Dis
á sessão o prof. Coriolano de Mede\- trital, tendo ainda transmitido r:. todo 
ros, secretariado pelo dr Matêus de os presentes a saudação de despedida.s 
Oliveira, vendo-se presentes mai~ os daquêle ilustre rotariano 
seguintes rotarianos: J. Prazêres Çoé- Após. o sr. Einar Svendsen trouxe 
lho, Einar svendsen, Gottschalk Cou- a conhecimento da casa uma cart~1 
tinho ,visitante,, Estevam Gerson. do rotariano de Natal sr João de 
Nerva Grangeiro, Elísio Pais Barréto. Brito Dantas, na qual o mesmo ex

Fumo, para se reunirem em assem
bléa geral ordinaria. em a séde d:1 
Cooperativ:1, á praça Epitacio Pes
sõa. s n .. desta cidade, á.s 21 horas elo 
dia 20 de abril próximo. para toma
rem conhecimento do pnrccer do 
Consélho Fü,cal. do relalório, balan
ço, contas e demais átos dn adminis
tração, no decorrer do ano de 1937 ~ unice - No peritnctro suburbano os estabelecimentos comérciais João Mélo, Joaquim Cavalcanti. Jósa pressa a su~ saudação ao Rotary de 

poderão funcionar nos dias de sábado até ás 20 horas Magalhães, João Moro.is, Hermenegildo J'oão Pessóa E. bem assim. para elegerem o novo 
Art 2.0 

- Revogam-se as disposições em contrario Oi La.seio e Dorgival Mororó. Com a palavra, o sr J. Prazéres Cons.élho Fiscal e .c;;r11s suplentrs para 

Prefeitura Municipal de João Pessôa. em 12 de abril de 1938. 
Aberta a sessão, com uma salva de Coêlho comunicou ter se desincumbi- este exercido. 

palmas em saudação ás Bandeiras, foi do do encargo para que fõra recente-

Ferna11.do Carneiro da Cunha Nobrega Bananeiras. 28 de mar~o de 11):?fl 
anunciada a Hora da Camaradagem, mente designado, a fim de obter in
que se passou na melhor observação formaçoes sôbre o estado atual do A. 
rotaria, trocando-se várias impres- silo df' Mendicidade "Carneiro da José Bezerra, direlo1· secrctó.rlo. 

maçfio rln Dirf'torin de Expediente ~ cln..s Chagas, Severino Justino Barbo- sões de interesse social. Cunha" e da assistencia médica pres· 
Fazenda :-;a, José Leopoldo ele Oliveira, Joãu Não havendo apresentação a se h- tada ao m.e.smo, tendo obtido resulta-

Con,,ite· 

São convid1dos a comparecer á D 
o P. M., os srs. Severino Guilher-
1re dos s~rntos. LourivaI Vicente ~"k 
FTeitas e Lui7, Clem.entino de Olivci-
1 a; á O . E. F .. Antonio O. Vieira 
de Sou.sa. Joaquim Pereira do Nasc: 
menta e Manuel Ferreira Junior 

R.odrigt!es, Elias Geraldo de Lim, zer, o secretário deu conta do expedi- rios que provam o zélo e interesse da 
Amaro Mnrtins de Ara;.:tjo e Massilon ente, procedendo á leitura do mesmo ªto" .. 'ªalss.d1·m'.reçcoo-º,noªªaqouêmleéde,.csolab,.eelsepceimcte,.vno-. Alfandega de Joa-o Pesso~a Caetano de Pontes - Como pedem Na parte destinada ás Comunicações 

II - Multas pagas - Fôram pagag, e Propostas, o presidente Coriolano de cuJa v1<.ita tem sido feita alí com as
hoje, nesta Inspetoria, as ::;eguinte~ Medeiros comunicou o transcurso, no siduidade 
multas por infração do Regu!ament.o dia 10 do corrente, do aniversário na- Apelou ainda para que o Rotary ~ 
do Tráfego Público talício do engenheiro Abelardo Santoc;, laborasse junto á mesma Diretoria na São co1widado.s a comparecer á SP-

Cunha Régo & Irmão. 901-000 1~r- presidente de Rotary, e alto funcio- louvavel pretensão que a "·em animan-1netaría desta Alfandega, das 11 _l 2 

LigJoi1};
7 

~r!~~;isco Elihimas. 40S000 ~t1~~~s ~o~~~s~e:~1~~c~~. ~~d~i~!f~~r~: ~1~fe:!a,;!v~~ ~·!re~?~~t~~f!~el~~i;::: ~~d;~, 
1
J)~·r;

5
t/~~~sôd8: 1~eb€~~~!s

1
~fe

11~~i.-t 

(NOTA DA SECRETARÍA) 

COMANDO DA POL(CJA '1\JTl,ITAR 01:vier B. Peixõto, 50i)()OO com a- daquele esforçado rotariano. curso de todas as pessôas caridosas. J .. F. Veras, L. tie 0hveira. J?sé 
'art. 2361 de referencias ás qualidades pessoai:; to, para isso sendo necessário o con-1 imediato ü1_teresse. 

DO ESTAOO OA PAflAfRA UO batimento de 50 1
,, (arts. 237 e 4101. O prof. Coriolano de Medeiros con- O sr. Nerva Grangeiro congratulou- Tarrrm("I da Costa .. João Alves Pra211r .. 

NORTE Augusto Laurentino lOOSOOO, com cluiu, solicitando uma sa1va de pal- se com Rotary pelos resultados da mis- Fruncisco Rodrigues. .vlanuel Cast1Jr 
f1batimento de 50', 1art. 3321 rnas em homenagem ao nataliciante. são do •·otariano _J .. _Pr~zêres Coêlho !Severino B~rréto e Carlos Moreno 

Quartel em João Pessa 12 dt' abrll Alcictes Marques c:os SantO'i. correspondendo plenamente a casa assim como pela m1c1at1va do mesmo 
de 1938 10\000 t art. rn21 Seguiu~se com a palavra o dr. Ma- Club~, em favôr dos velhos que se 

J Minervíno & Cia .. 220SOOO t ar- têus de Oliveira que, depois de .se acham abrigados no Asilo de Mendici
Serviço para o dia 13 iqual'ta-ff'i- tigos 237. 329, 322. letras a r b. 328, reportar á importancia da frequencio. dade, renovando o seu apêlo anterior AVIS O ra l 182, 193 e 4101 nas sessões rotarias, citando a propo- ~os médicos e laboratoríos desta cida-

Dla á Policia. 1 ° tenentf' Manud I ;ns T .. ~~ia; ~i!ªzd:e r!~i~~~~a d~ ~~ºo~t~~~~;~ç:0e~g:t~~~~~~!~~1!ªi~~~~ g:1fcf/ie1~~e fees~~~~:~~ !iu:~0:i~~ RETJRAnA nr, "\lERC \OOflt.\~ 
Ramalho. veículo,j: enviadas pela Mêsa de Ren nário pelo quociente de frequencia al- gratuitas de medicamentos que fre-

Ronda á Guarnição sub-tenente das rir Sousa. 8, pela Estação FLc:cal cançado pelos consocios Einar svenrl- quentemente recebem \ Oí'creto n.~ 19.754, de lR c1c março 
José Fernandes. de São José de Piranhas. l sen e Dorgival Mororó, que fizeram dt' HJ31 J 

Adjunto ao oficial de dia. 1 ° sar- 1V - Recolhimento ,1e t'unciona1·i•• jús ao título de ··campeões de Fre- Falou, ainda, sôbre o assunto o sr 
genta Severino Ferreira - Recolheu-se, hoJe, vindo de Joa- quencia", requerendt> em homenagem Joaquim Cavalcanti, que propoz.a in~ 'j .Dua~ caixas de marca S. F. ~, 

Dia. á Estação de Radio. 1 ° sar- zeirinho, ,\onde chefiava o Pôsto de aos mesmos uma &:alva de palmas, no dicaç::io do sr. Nerva Grangeiro para t1es ,riltas de marca B. B C. e vm 
grnto Manuel Benwrdo. Veículos local. o iiscal de 1. • elas.e.,?, que concordou imediathmente a casn representante de Rotary junto á di~ Le d1tf't.s de marca A . .T. C contendn 

M~:e~r~'\lb~~ Quartel 3 o Mtrgento ~: 6ii~efr:·· n. 50. Manuel Menezes da~1~e~~~~t1t~~;:1~~~1~:.~~~/~~~t f1~f~titiv~o e!si~róred~ec~~iif!~~~ ~~ ~~~c~o ~~ori~rrge ~~~1~~:die1:;i~~i~; 
Guarda da Cadeia. 3 ° snrgenlo V - Petiçõ~ de<,pachadas - De ficada recentemente em São Paulo, enfermaria do mesmo estnbelecimen-, de Fe::rro Esmaltado Silex sub e:o-

Serpa. Oliv~irn Borges & Cfa . requerendo numa casa de diversões, em que lô~ to concordando o plenário sendo -nin rlhecimcntos ns 1 2 e 3 emitido, 
Elétricista e telefonista de dia, sol- 1;ara informar se ns placas para vet- ram vitimadas inumerns crianças, ten- cta' desi.gnados para aquêle' fim os s~_s~ paraº. vapor "Ôhu.Y" Vg~ 52nor.'r 

clndo José Mc.riano r11los e outros mate1iais fôr::im forne- do palavras de sentimento para f} Joaquim Cavalcanti e J. Prazêres Coe- entrado em 15 de março do corrPn· 
O 1 ° B. I. e a Cia. de Mtrs. ct.:-:- cidos a esta Repartição dentro ,ú mesmo fáto, propondo ainda se tele- lho. te ano 

tfio as guardas do Quartel Cadeia 

I 
prazo estipulado pela Comissão d: grafasse nêss~ sentido. ao InterventOL' Segum-se com a palavra o sr. Dor- Pelo present~ avisamos ao comer-

Pubhca. refozrm, e patiulhns Compias - Aí.J almoxariff' 11agacior Federal naquele-Estado . gival Mororó, que propoz um voto dP Jcio e a quem mterE'ssar possa. que ;. 
pai a mforma1 1 Desp de 8 4 938> A proposta foi unanimemente ace1- pezar pelo recente falecimento de uma firma desta pr21.ca Alvaro Jorge & 

Boletim numero 83 . .h De Abd1as da Cunha PP,drosa I e- ta, com um adendo do sr. Hermene- pessôa da familia do dr. Mat.êus de Cia .. solicitou a entrega do~ clt~d,h 
C{Uel'cndo transferencta para o nome I gildo Di Las~i? para .que o telegrama. Oliveira., secretádo de Rotary, sendo 1-1,)lum~s. mediante 1.·c~ibo, r leg_an,1 . 

(As.) Delmiro Prreira de Andrade, de Lourival Florent1ec ri.os Sa.ntos, fosse transm1t1do ao m.terventor Car. aprovado unanimemente pela casa. extravio dos conhecimt>ntos origmap, 
c-~l. cmt. geral. cio regh;trn d) auto "Chevroiet · pi l doso de Mélo Néto por intermediQ do Em seguida, não havendo mais nri- A entrega i::erá feita c'en1,ro do pril-

ea 450 Pb .. a quem vendeu o referido .Kotary Clube de S. Paulo. . da a tratar, foi encerrada a sessão. zc de cinco dias. a contar desta dnl.a. 
Confere com o original Gmlhet. , eículo _.. Como 1 eque1 1 sr nenhuma reclamacito ::>u oposic-1 1 

mr Falconi, major sec geral 1esp VI - (omumcac:ão - O sr enr aparecer 
Pt>lo sub comando da 2 ª S'T em of1c10 de ontem da- s A- o Qualquer reclamação deverá ser di-

tado comumcou haver º fiscal do E C Ç L I V R E rígida por ('~('l'ito aos agentes da 
1NSPETORtA Gf.RAL 00 TRAFE~ ttáfego de 1 11 classt n 49 Sebastião • Companhin. rstabcleciaos á r1ia P.a-

GO PúBLICO F. nA , GUARDA J \ ,n.n'\ de Olneua assumido a chefrn. rãa da. Passagem. n. 13 
CIVTI, ctc Pô,;:to de Veiculoo:: de Joaze1111'U"o • 

110 drn 9 do corrente, ~em alt~1ação ,Joio Pessôa 13 cie abril ele 1938 

19
ft Jono Pessàa. 12 de abril de s .f'.1~ 0-nt~·t~º0 tráf~~~ !iit, áci~s- Bibliotéca e Arquivo Público COMPANHIA INTERNACIO· P p Cia Carbonífera n10 Grao

Cen~e - Liishôa & Cia. 
se. cta 2 ª n. 50. Manuel Menezes d( Continuando a chegar, frequente• NAL DE CAPITALIZAÇÃO 

... trvlço parn o din 13 1qunrta-fe1- :?!Fo s~·~:11::i::~',\~. <lia!~t.::~t~~: ;~~~"r;,~º~1~Wi~,t·:!:t:ni:t~"Ji.d~l'~~ (lnspetoría Regional da 1--------------
;\~;}~c:; laªvr·ª r;c~~i-ctoª di~~~~/aenct; ~ig~~t:º ªc~~'id: Jtitr~ris ~nr~t!~i~:~ Paraíba) Uniforme 2 ° t caqui) 

Permanente á 1 n S T 
:\Innuel Gomes 

nmanuense de 19:096S50C. correspondente ás ren- prendendo-.!:.e toda ela a assunto Ji- Avisamos aos nossos dignos porto.do· 
<ias do mês de março findo. t1aquêh gado ao anLigo servico eleitoral, est:1. res, ao comércio, e ao pllblico em g·ernl, 
Secção. assim discrimm0cia~ Chefia faz cíente áqueles serventua- que lransferimos o nosso escritorio, da 

Repartição dos Serviços 
Elétricos da Paraíba Permanente â S P .. guarctn de 1. 1 

rlas:se n. 7. 

Rondanteg: elo t-;;,fego. fi~cal rle l .'
rlasse n. 2; do policiamem.o, fiscais 
rondantes ns. 1 e 3 

SeC'c;-âo ele Campina Gra.nde 

Parn o Tesouro do Estado 
Par,, o cofre cio CE 

11 :797'>500 
1 :075SO :o 

nos da Justiça que não ha mais razão rua. Barão do T1iunfo n.0 438, 1.0 an
de sei da 1emessa de tal conespon- dar. para o prédio da mesma rua n.0 

dencia. de vez que a Nova constitui- 2~~. onde aguarda1!1o~ com t,razer, a 
ção _de 10 de Novembrn extinguiu a ...-is1ta <l:os nossos dis_tinto~ portadores, 
Justiça Eleitoral · 1 e daqueles que esteJam mteressados 

Ficn convidado a comparecer ao Es
cntorio ela Repnrtição dos Serviço~ 
Elétricos eh Paraíba. com a maior 
brevidade. o sr. José Candido Evnnge
lista de Oliveira ou Candido Balbino 
de Oliveira, a fim de 1·esolver assunto 
do seu exclu.,<.ivo interesse 

Bulhões Pontes de Miranda. Chef€' Plantões. guardas civis ns. 19. 70. 
73 e 72. 

Boletim numero 82. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL cá!\. c~:i::;º,!1z;L,gl;;~deto~i:u~~~; 
12 :872SóCO 

P(lsto de Veículo:,,. de Cajazeiras 
Para conhecimento da çprporaçã,., 

~e devida execução, publico ~ seguUl Fara o TC!souro do E.stndo 
Par:1. o catre do CE 

1 ·172SOJ0 PRIMEIRA CONVOCACÃO 
520SOOO DE 

mês. Apl'oveitem comprando o que ê 
neressario com o abalimrn'-o d«" 10 
a 50 ', 

Visto - Repartição dos Sen·iÇO"
Elétricos dn. Paraíba. - Gi-n.ciano \lr
deiro:,,., diretor comercial 

I - Peti<'Ões despacha.das na '?.2 

S~c('ão elo Tráfego - De Antonio de 
Luna Falcão. Bento Correia Lima. 
,J_osé Antonio da Sllva. João Ferreirn 
~f' Macêdo. Manuel Pedro Qe Freitas 
,\1"anueJ Alves Barbosa. Cassiano Al
rr.eida. M~cario Clementino d.1 CoHa 
Joel Correia Rocha, Pedro 

0

L~h<' Ra· 
1f'lnlho. Manuel Quíntãns d.e Queiroz. 
Ratr.uel Gomes de Andrade. Venezia
no Vital do Rêgo, Ernani Çamilo cie 
So~!)a, Pedro Sabino de Fa.rins, Se
V{'flno Ne\'es da Silva, Roldão M011-
gueirn de Figueirêdo. José· Luiz Cu. 
bral, José Ahes de Queiroz. Manuel 
M1g11el df' ArauJo. Osvaldo FrancisC'o 

ASSEMBLEA GERAL ORDINARI 1 

1:692Snoo DA AS!:OCJJitº/ifl?iRCIAL DE lrr=========================='\\ 
ro..:tos de Palo-. <' Joareil'inho De or~err do sr ,Presidente e na 

P:un O Te~ouio d.o Estado 4.ll7SOOO lconfo_rm1dade C?~ o Que preceittw ... 
Pan, 0 cofre do c·E 415SOOC os Estatu_tos soc.1a1s, ficam convidados 

---· os senhot es. soc1os para uma reunião 
4 ·5328000 df· Assemblea Geral Ordinaria que te 

, - ___ rá lugar no dia 16, ás 14 hora'.s. a fim 
19 orss;;o~1 de proceder-se a eleição da nova Di

• 

r As.) Tenente João de Sousa. e 
Silva, inspetor geral. 

coníerl' com o onginal: F. F('rrei
ra de Olhei! a. ~ub-inspetor 

TRIBUNAL DE APELACAO ., 
Autos com vista á~ partes, conendo pl'azo 

nesta Sec1·etal'Ía: 

Apelação Civel n.º 41, da comal'ca ele Cajazei
ras Apelantes Joaquim Gonçalves rle Matos Rolim 
e sua mulher. Ape~arlos 'Timotêo Pereira de Somia 
e mulhel'. 

Com vista, pelo prazo da lei, ao adYog-ado dos 
apelados, bel. Antonio Guimarães Moreira, em 

12-4-19:18. 

retoria Q1:]e tem de dirigir os destino-; 
dr, . Associação, no período de 1 o de 
Ma1~ de 19~8 a igual da ta de 1939 

Joao Pessoa, 11 de abril de 1938 
Estevam Gerson, 1 ° Secretário 

BANCO CENTRAL 

Assembléa Geral Extra
ordinaria 

1." CONVOC'ACÃO 

São convidados todos os associados 1 
desta Cooperativa para a Sessão de 
Assembléa Geral Extraordinaria que 
se realizará em nossa séde social. á 1 
rua Barão do Triunfo n.0 420, no dia 
13 de abril próximo, ás 14 horas, nes
ta capital, para discussão e aprova
ção dos Estatutos de transformação 
em Sociedade AnÕf1ima, conformr clr
liberoção da A:<-sf'mbléa Geral. reali-
zada em 17 de julho de 1936, a..-...•üm 
como eleicão do corpo diretivo. na 
forma da Lei que rege a/oi. sociedOdf't> 
anônimas. • 

João Pes.c;õa, 29 de mnr('o cte 938. 
Coralio Soarei df' Olinlu - Pre 

COLOSSAL LIOUIDAÇAO! 
-A 

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

CALÇADOS, CHAPt:US, BOLSAS MODERNAS PARA 
SENHORAS, PERFUMARIAS, GALOCHAS, ETC, 

SOMENTE ATE' O DIA 15 DE ABRIL PROXIMO 

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

"SAPATARIA DAS NEVES" 

AV. B. ROHAN, 160 ·~ ,idente. 1 \!,,=======================-==li 



IJ 1 A l'NIAO - Quu,·fa.feirn. 1~ de abril de 1938 

COMERCIO· ~AÇAO · Fl~ÇAS-INf DRMAÇOES GERAIS I T RÃ N S F U S A O 
/.ntuniua e, e~cnlns hoje com tL- Saidas . soo fardos ,\ L~IAO 
cala o.te Amarrnção, Estoque . . 10 925 tnrdos D O SANGUE (MARAVILHOSO) An1,wlura 

r111 0110 4H OOU 
Por ~C'llll" lll' 24:SUUO 
Numero avuho S2UI) 
Numero nlnll;adu tlo Hill' corrente $400 

Toda conr·,pmHkrn·1a rrlativa a tt.s
:.111aturn, u11unc10~ e pu1Jltcnçôe$ pn
GUb, deve .,cr diriRid .. ú, Gerencia. 

l'O'f.\\ .\O l>l·: li EN EROS 
1".1rlnlm:;; 

Ollucln 
Ohndu E:;JJ{'t.:iUl 
L111. 
'lrCS Corous 
RC'Cife .••• 
Gold 
Brilhuntc 
Co1alor 
Tri~u A111crica110 

lt111ha: 

60$000 
ü2:SíJUU 
liOt,OIJII 
59 ou·, 
58~0 ·u 

0

76Stl011 
58SOOC. 
:,ü$00J 
6::->$00~ 

Para o !-iUI: 
Paqul'lc \rarnnJ:"uâ:. c~perado no 

uia. 20 com h<·;tla ate Porto Alcgn; 
P,1.qude .\r uaquara.; . rspcl'é." " 

no dia 13 com est:ala ule Porto Ak-

grtu·~ucfro Çampcirn: -esperado no 
<lhl 26 com cscnln ;.1lc Porto Alcgtl! 

COSTEIRA. , 

P,Ha u Sul: 
Hahrd. ~ rspct:tdo amonhã tom 

c:::;cnla geral r..lé Porlo l\lcgrl' 

Pro,ima!l !-J;oda..,: 

ll;u:il,a, din 15 
Jtaquati.1, clla 2:.! 
Jtapura, dia 2!.I 

CAMBIO 

lle.11lm do l·.!:.,tado • 
lJ,1111ha do H.lo Vr,111dc 

Uo Sul tr;11Xa) 1 

Foi o •cgutnlc o n10,imc11to cumb1al. 
GGSOU!.1 Ollll'lll, no Bnnco do Bl'B~ll. . 

270$00C Libra 8GS050 

OUTl!OS GENEROS 

r,;11·allu\o I burnc~ l 
}\a rqur I arrolJu) 
Arroz dr. Luxo ,~arnJ 
/UTOl, comum f~UCO) 

J\tUl';\r hacol 
C1•hóh1 ,caixa) 
Cale tsuco, 

218SUOO 
51SOOO 

IOB,000 
70. 000 
5~S000 
55$000 
95$000 

Ho1urio das súpa~ e lrrus Qll" fa 
nm o t-f'n iço dr, lran:-portr.s entre es
ta cnpitill. 1~ capilnl IJ('rnambuc.ina 1_, 

c1,, divcr~o~ centro .... µrodutorcs l' indW>
lriais dC.stc e de outro$ &lados. 

Lot.:alida<lc 

SOP,\S 

Chl'gndu Partida. 

C11mpi11a Grande - 14 horn:., - 10 ho-
ras do din seguinte 

Guarabint - 10 horns -- 14 horas 
Jlah;ti..\JlA - 8.:m horas 15 horas 
llu11ancJra.s 10 hora!> - 15 hora.:s 
Rio Tinto 15,30 horas - 7 ho1 as do 

dia seguinte 
Hctifc 10 horas 12 horas. 

TRENS 
Dt:.>liuo· 
Cabcdélo 11 Nat.ll .segundas, quar-

tas e sextas Partida ás 8.30 horas e 
cl1c1::ada á::i 20,30 horas 

Natal a CabcdClo - terças, quintas 
<' dominsos -- Partida ás 6 horas e 
d1l'&ada ás 16 .. 37 hora. 

Cabrdélo a Recife - terças. qumtas 
<' domingos - Partida ás 14 hora!:i e 
cht•gada ás 21.30 horas 

Recite a Cabedêlo segundas, 
<p1.irtas e ~extas Partida & 6 ho-
llli; e chegada ás 12.20 horas 

Cabcdêlo a Nova Cruz tdianamentel 
Partida as 15.15 horas e chega ás 

10,45 do dia i:,eguinte 
No\'a Crnz a Cab.?dêlo fdiariamente1 
Partida ás 3.30 e chegada á.s 10.45 

Para a Eurt>pa, Asia, A!rica e Oce
nnia: a.~ 13,30 lAir FranccJ. 

Domingo: 
Para o Sul: f menos PcrnnmbucoJ 

R.j 9 horas I Air Frnnce, 
Parn a Reµubllca Argentina, t:ru~ 

~uat. Chile e Parai:uái; ás 9 ho1u~ 
, Air Francc1 

Parn Natal. Areia Branca e Forla
Jt:w ás 9 :iorn" rP,•nair, 

O:; lHiõc.·s Proc-cdcntcs c!o Sul cht
~;1rn t·m Cabt·tlélo nas sccundus e ~cx
L1::;-Jclras Vindos do Norlc, na:. 
qulnt..i~ e domingos. 

SLR~'IÇO \UlLO 

PP<·lwment•) de malas 
Damos nbaixo. o mo\illlt>Jlto ~l'rn. 

tio :,<'r\'lço de fech.unento das m~lct:., 
,1,. _ tonespontirncla aérea na Repar
timo Central dos Correios e Telegra· 
1o::; <lrsta capílal 

(~uarta-fcira: 
l'ar.1. o !-iUI : ás 16 horas <?anair1 
rara o Vorte: ate Al'rt.' , m<'nos Nri. 

Oolar 17$300 
ro'ranco S505 
~a ~H 

A gramn de ourn fino foi cotada a 
!9S800. 

A J:>:SPETORIA FEDERAL DO 
;LJWl('O DE l'L \NTAS TEXTEI~ 

N>:STI:: EST \DO, 1:-.FOR~I.\: 

De acórdo com a smopse- do Servi-
o de Aguru. do D N. P M do Minis

~ério da Agricultura. Clcou apw·ado 
1ue durnnle o mês de fevereiro do 
·orrentl' ano na região do norle do 
'>a1s. as chuvas se mostraram em 
:era! acentuadamente e~cassas. ten
·10. em média, a sua altura ficando a 
l:1 abaixo da normal 

Em Sena Madureira < Acre 1 Hu-
naitá. Itacoatiára. João Pessóa. Lá
nea, Porto Velho. Tefé \Ama:t0nas1 
Selem. Salinas e Taperinha 1Pará• 
~~so altura ficou respectivamente a 
19. 59. 392. 108. 23. 96. 40. 98. 203 e 
.)8 abaixo do valór normal e em Bóa 
Vista. Coari. Manáos. Parintins. Sãr:i 
Gabriel do Rio Negro 1Amazonas1 E' 
Clevclandla 1Parâ1. essa altura su
bia respectivamente a 40. 166. 14 29 
51 e 354 acima daquele való1 

Nos Estados do Maranhão. Piam. 
Ccarâ. Rio Grande do Norte. Paraíba. 
Pernambuco, Alagôas e Sergipe a:. 
chuvas se manifestaram escassas, no 
primeiro e terceiro excepcionalmente 
e nos trê::; ::;eguintes acentuada.mente. 
lendo. em média. a ::;ua altura ficado 
respectivamente a 105, 30. 118, 76, 95 
54, 33 e 26 abaixo da normal. 

11'F0RM.\('C,E~ UA IN»l'F.TORH 
no :Sl:.R\ 1(0 IU: Pl,.\ 'l'TA7' TE'.\.· 
TEIS NO ESTADO DA PARAiBA 

l',\IU .. \ UNIAO" 

COTAÇAO DO ALGODAO 

Dia 12 

De C;.1111pina Grande 

'1LRC:.\ll0 l' \L'IO 

938 

Cotaçüo pdos 15 <1U1los 

FIBRA LONGA ,scndó) 

llpo 3 
ripo 5 • 

FIBRA Mi::OIA (Sertão! 

l'JJ)O 3 
ripo 5 

FIBRA CURTA •Mui.a> 

ripo 3 . . . . . . . 
Tipo 5 . . . ........ . 

De João Pc~w11. 

,1i:1tC.\IIO l'.\l.>IO 

~3$000 
50$000 

51.000 
4U~OOO 

45 000 
43>000 

lal, Arr1h. Branca e Z.'ortalezai, Boli
"'iu, Colombia, Pcrú, Equador. Gula 
11,ts, Vcnczuéla, Amcric.a C<>ntral. At.· 
t1lhas e Amerlca do Nort(·: ás rn ho· Cotaç~LO pclr,s 15 quilos 
11\.6 • Pon&in 1 

Para a Europa: ás 13,30 tCoudoa i. 1''1BRA LONGA rscridu1 
Lunftun~J 

,1uinta-rf'ira: Tipo 3 
. Pa.r;t, " Sul: <menos Pernar.-bucoJ j Tipo 5 · · ·· · · · 

a.o:;~ºN:~~o=J ·Branca e Porta. 1 
PJBRA MBDIA tSertio) 

fiOSIJOO 
.. 11$000 

·- .. li boru ll'llnalr) 
Para • kapllllJlca ,\ramU&la. Vru-

1uil Chile e llollvla: 6a I bons :i=::::::·::···:: .. : 
ICundorl. 

11 ..... , 
Para • _, at6 Bel6at ,menm 

Nalal . .&r9la anw. e~> IID-
llvla, Colomltla, Jf'er6 aiuacte,, OIÍIII =..v:n::. ~en:-l. ~ 
- fl'lnllar) 

&'flDI l19NUD09 
LWDI: 118ABILSDIO ... 

PIIIRA OVRTA lllalál 

Tipo • •.... 
TIINII ........ . 

De Realfe· 

IIIIIIICAIMI an nr. 
OOlatlO;.la.11 ....... 

··= 

l\lt'rcado l'almo. 

Oíspomvrl 
COM 2 VIDROS AUGMENTA O PESO 3 IILOS 

Um fortificante no mundo fêOm 8 t"lc-m~ntos tonlco1 

Cotu1.;âo µc·lo~ 10 qullu'i. 

PIBHA LONUA 1::;crlrlo> 

PHOSPHOROS. CALCIO. ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 

l'lpo 3 
Tipo 5 

-1!1\00IJ 
47$000 

50S0UO 
IH$000 

---.::D::,:F.::_PA UPF.RAOOS, 
&PaMICOS, 

CRIAM MAGROS 
CIUANÇAS &ACHITICAS, 

Ti)JtJ 3 
flpo 5 

CEARA' 

4:'>$0011 a 45$500 
42$000 u 42$500 

8.f'rf'b"'rio o drrltn •• tra'õ'ltfu,ln •• 
aancuc e a t..oniflca',"ao Jl"ral do 01 ra

lWimo, <:0m o 

Tipo 3 
Tipo 5 

Jnalt<'rnvel 
Innllt:ra.,.·el 

FIBRA CUH.'f/\ (l\.folaJ 

Tipo '.l Inalkravel / 
Iua!Lcravcl Tipo 5 

PAULISTA 

Tipo 5 
Tipo 5 • 

,_.,... 
38~000 a 38S500 R E G I S T Q 
38SOOO a 38S500 t'\ZDI .l'<O~ IIOH:: 

PALESTINA 
A INGLATERRA RESPEITA OS !'1 

TERESSES ITALIANOS 
Os valóres em ouro parri a libra e o 

dólar fóram r<>spectivnmente. 87S410 
e 17$600 parn efeito:-1 de exportação, 

Sr _ Teoto11io Cerqur•~a _Ro_('ha 0 /~~~~fsL!~be~2 
5~{: u~~!~ l'lll 

Tr~nsco. rrc, hoJe, o. amvc. i.,áuo mi.Ld-

1 

afirmar que a Inglaten.·a ab·tn. donou 
hc10 do nos::,o amigo . ..;.r Trotom, no decorrer das conferencia.~ ani;:lu, 
Cerqueira Rocha, comer ·iante em E~- italianas. o prQJé'to da divisão da P, RECEBI- DOIUA OE RENO.\S 

m; JOAO l'ESSO.\ 

Pauta dO!<i principais g<>nerns de 
l>rOducl\o e mnnufaturn do Estado 
sujeitos a direito de exportação. 

p.e~~~ç~sse mctivo. ch~vcrí o a:11versa- ;~~ti~~· iuaeli~'. a contráno ao:1 mter~s
nante 6U" multo cumpr:menmdo pe-
la!-. ~uas relações de amizade 

Semana de 11 íl 11 de abril de 1938 

- O jm·em Jcse F ·lic1ano da Silva 
!ilho do sr Joào Feliciano da Si1'.·a 
JU falecido 

Por litro: 
Aguardente de cana 
Aguardente de mel ou cach&ÇQ 
Alcool 

Por quilo: 

Algodão Sertão Scridó 
:\lg:odáo Mnta 
Algodão em carôço 
Aleodão rebeneficiado - Ser_ 

tão 
Algodão rebt-n~fic.:1ado-Mat;.1 
Linter ou re.siduo de piôlho 
Anoz descascado 
Acucar rE'finado dr 1 • 
Açucar refinado de 2.ª 
Açucar triturado 
Acucar crbtal 
Açucar bruto ~êco ou 30 játo 
Açucar bruto mclaclo 
Acucar df' outrH.s r~nf'dcs 
Borracha de mangabeira 
Borra,:ha de maniçóba 
Batatas 11:'H.:ionai.'i 

g:i: ~Ói~6ãº 
Por Cl"nlo ~ 

Cóco 
Por quilo: 

Couro~ d<' boi. ~c,o: suli..;aclu.') 
Couros de boi, sf>cos l'~picha-

dos 
Couro!; d<' boi. !Jol' de :sal 
Couros verdea 

S450 
*300 
$550 

- O &r. 1"Ianuel Martins. fazendei
ro em Alagôinha 

A menina Adazila filha do sr 
Fi-ant:i::.co Carneiro dos Santos, tnfE'
rior do 22. 0 B c., 1quf aquartelado 

3S300 
3S200 
IS200 

A menina Maria Naznr(> filha 
do d1 Allrédo Lu~tosa Cabral, resi
dente cm Patos. 

1S600 til~ ~n:~~~: :f~~~e:,ilh~ej~e~te Sae1~~ 
1S600 Sapé 

S600 - A menina Maria Di\'a, J1lha do 
~~~~ sr Jert>mias Vcnancio do:; Santo~. co
S.C)OO mercinnte e propriE'tano rm Serra du 

~~~g C~é O jovem Luiz Porfmo de Bnto. 
S460 aluno do curso pré-Jund1co do Gina
S420 sio Pen1a'?1bucano do Recife. 
~:,no 

1$5CO X \SC:DILYro, 
1
~ Ocorreu • 10 do fluente ne t.1 capi

l'S2oo tal. o na:,;cunento da mcmnu AnaHCE' 
2$000 filha do sr PeCro Sab1110 aa Silva 

func1onárao da Guarde Civ·c ..... , e d~ 
.sua e.-.pôsa sra Severma cloo ,c;anto~ 

25$000 SIiva 

' \T\J \l\TES 
2S200 Acha-se ne.51.tt capital. ,ratando dr· 

3$.500 a~sunt.o.· de sua t1dn11nü-tra~·ao ,o sr 

2S!JOO Fi an<:isco Alves de Sousa, udmtnsLn
IS5QO ~~.n~~r~:e~a c.ie Rendas dt Alagóa do 

JAPÃO 
CHEGOU A OSAKA A DELEGAÇAO 

DO PARTIDO FASCISTA 
OSAKA. 12 <A UNIAOi - Chegou 

a esta capital, a delegação especial elo 
Partido F'asc1sta Itahano O póvo 
nipônico recebeu os delegados fascis
ta:-. com exprcssi\·as demonstrações u · 
simpatia, tendo o cortêJo oficial prr
corrido cerca de seis quilometro:-; l'll· 
tre a estação marítima e o Grande 
Hotfl de Osaka, onde o::; ho:;pi::dr 
itali:inos deverão permanecer alguns 
dias. O embaixador da Italia, mar
quez Paulucc1. lei recebido prlo mi· 
nistro da." RelaçôE's Exteriores, sr 
Koki Hirota, que apresentou em /.ii·

guida. oi membros da delegação ao 
Imperador H1rohito. 

ESTONIA 
A TRAG>:OIA DOS BOLCHEVISTAS 

ESTONIANOS 
'l'ALLINN 12 1A UNIAQ, Em :u-

. igo pubhcado numa das u1a.:- ui Uma.: 
ed1çóei,, :,oü o htulo .. A Tragl'dia de 
"Jcki..,.~1~tas estomanos o Jon, .... 1 
"Lasman.. conta que ac:lbam de ~e· 
de ... terrado., para a Slbérln Lodos ~ 
reda.tore~ do jornal r&toniano ''Ed:isl 
publicado em Mos~ou. Diz ainda o 

Couros de bode 
Couros de carn.-lro 

10$000 
9$000 

La.<;maJl • que um dos redatores. 
chamado V?..lner. foi destE'rrado parn 
o acampamento de trubalho'i torc;ado:; 
de Ta1ga, na S1béna, emquanto os 
chefes da divisão vermêlh:i. rstonmna 
fôram Julgados pelo Tribunal Mil.~ 
tar •·como trotzk1sta~ e espiões Ias· 

- Regrc!',.Sa hoje a Rt:ei!c o 1cadc cistas". A maioria dos chefes bolchc 
imco Os\'alcto Paulo da S1lv :t aluno vistas t..-stornanos, entre os quais Courinhos de outru upeclea 

de ammab 

Por litro: 

Fiirinha de mllndloca 
Ff'1iáo nrnlat1nho 
Feijão macMU. 
Fa,·a 
Fios de algodão 
MIiho 
Oleo refinado de aemente de 

algodúo 
Oleo cru' de .emente de al~ 

~odão 
Oleo de semente de m11mona 
Olco dl' .semente dl' oilícil:a 

Por quilo: 

Pasta de semente de algodão 
Raspas de sóla pohda 
Raspas df' sóla enverní:tada 

1 
Semente de algodão 
Semente de niamona 
Semente de o1Ucica 
recidos de atgodüo 
Tacõc., ou quadru de l'LiJ)U 

4~ü00 

$400 
<400 
'400 
s.,no 

JMOO 
$250 

1$500 

uooo 
1$500 
4S000 

$260 
3$000 
3\700 
$220 
S250 

6MJOO 
5$800 

de sola 2~000 
Vaquêta ou couroo pn,parado1 8$600 
Columbita e Lautalete IU$000 
<*a de lm1l8úlla 8ltlUO 

~ = prvctµtoa - da 
JQlo Pea6&. t de al>rU de ltall. 

da Faculdade de D1rc11o daqu(',.1. t'B j cr1c01 •ra o general Kork foi hmlado ~:~t ~u:u,!e,:
1
~:~~a nc ta c1dade em/ nu se acha detido pela fi. P U 
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NOTICIAS D.O EXTERIOR 
POLONIA 

A RUSSII\ NAO QUER RECEBEP 
TURISTAS 

VARSóVIA, 12 <A UNIAO> - C 
"Express Poro.nny" publica uma in
fonnnção procedeu te de Moscou se· 
1tu11do a qual o Supremo Consélhr 
ExccuUvo da U. R. S. S. tel'IP to
modo a deUbern.ção de nlw admiU1 

1 mrlis a excursão de turistas estran
geiros dentro_ do seu terrltorio. 

Nêsse scnt1do, os consulados sovi
éticos recrbcram ordem de evitar e; 
org(lnizaçáo das referidas excursõP' 
atê segunda ordem. Os vistos em, pas
~aportes para C'lltrndo. cm tcrnwrio 
rus:~o devem ser recusados energica
mente, o menos que se t.ru.tc de ln
glé5CS e nortc-nmcrtcanos 

BELGICA 
NAO SERA' PERMITIDA A EN· 

TRADA DE JUDEUS NO PA1S 

LITUANIA 
llESTABELECIDI\S AS COMUNICA 

COES FERROVIAR!AS COM /1 
POLONIA 

KOWNO, 12 (A UNIAO> - Ja ro
am restabelecida8 as comw1kacõen 

feIToviárlas eotre êste pafs e a Li
tuania, 'jn.iclando-se, ant.e-ontem. o 
11·~ re,,;o entre os doLc; pai.ses. 

Nas regiões J1mltrofes, as autorida
des uvetam que reconstruir algun:c. 
4uilometros da estrada, visto como 
esta se achava destrulda pela tnterru .. 
µçfio do tráfico hn vé rloc; anos e con
sequente abandono dos serviços de 
conservação. 

IIUNIRII 
A 26 DO CORRENTE SERA' 

RESOLVIDA A QUESTAO JUDAI
CA NA GAMARA 

BUDAPEST, 12 (A UNIAOl - F01 
BELGICA. 12 <A UNIAO) - O Mi apresentado á Gamara dos DepU\a· 

J11StlO das Relações Exteriores da Bel dos pelo sr. Daranny, presidente do 
,,.1cn st Speak, declarou perante o se- Consêlho de Ministros. um proj~to de 
fiadà que o oovêrno não permitirá a lei pedindo podêres_ e~tra~rdirnirios 
entrada de Judeus em territóno bel- 1 para resolver a questao Judaic~. 
ga, conforme desejavam os socialistas O ministro da Justiç-~ também 
e comunistas. apresentou um outro proJeto que es-

E<.;sn. atitude é motivada. acrescen- tabelece o afastamento da imprer:i~a 
tau o sr. Speak. por motivo~ econó- hw1gara de todos os elementos JU
mlcos e financeiros. Entretanto, isso deus. 
não ilhpedc que o Governo participe Entretanto, a. C~m9:.ra dos Depu.L~
cla conferencia de Washington. a fim dos suspendeu a sessao, devendo I e1-

dc resolver a questao fJ~i~ro ~.J!f !~l~~! ~tbJ~ ci)i~:~tcqucs 

CONSlLHO PENITENCJÃ• 
RIO DO ESTADO 

Laise ou rendão para vestido, ulti
ma moda cm Rio e São Paulo, rccr· 
bcu grande sortimento a CASA AZUL 
e est á. vendendo a preços de reclame 

Sob a prcsidencia do dr. Evand~·o 
souto, secrctnriádo pelo tenente Joao 
Gadélhn de Mélo, reuniu, ontem o 

ª°,;';;).~i t;;~;:~.c~~ri~:;~!~~d~. de- V I D A 
f~~~~~[!ª~i1~1e!'~~t0;!10 ~~~!~~=1~~:c1~: R ~D I O F O N I C A 
gemito de Flgueirédo para membro do 
referido Consêlho. ( Coucl usã.o da 3 .. , pg > 

British Broadcasting Corporatíon -
Onda de 31.55m. e !requcncif, dr 9.Fil 
megacíclos. - Irradiação no horário 
nacional. 

Nn hora do expediente foi pedida rt 
rcvó,,.ação do livramento condicional 
dos ~entenciados Francisco Alves Dias, 
vu1i;-o "Chico de Lina" e Adauto Ca~ 
valcantc de Albuquerque, vulgo "Biu". 
por terem os mesmos il~fringido as 

~~ii~i~oq~!u
1
~:VSr:~r:~o

1~~J~ta~~r Programa para hoje: 
Estudou-:-;c, ainda, os pedidos de livra- 20 20 _ "Intercambio Imperlat·•· -
mento condicional dos detentos Santi- Oph;iôes e pontos de vista de viaja_n
no Vicente José, Silvino Rodrigues da tcs vindos dos Domínios e Colómas 

~!;;,ªr~s~i~~~~1~!~t~~ i:i0~íl~~$.r~t:: Br1tanicas. Em inglês. 
~io Guimarães, Seráfico da Nôbrega e pe~~·

4'b1:;;u~;;~di~!r'!fct~~
1!~~ é~~c~1~1 

dcs('mbarg:ador Feitosa Ventura. deferência do Savoy Hotel 
OC'pois de estudados, o Consêlho de- 21,40 _ Noticiário cm inglfa;. 

feriu, unanimemente, os pedidos de li- 22,00 _ Blg. Ben. Recital de mú-
uamento condicional dos dois primei- sica espanhola por Maria Marova (S0· 
ros presos, cujas petições haviam sido prano) e Antonio Brosn (Violh'lista). 
apr~ciad0:s naquéla_ sessã~. . . Antonio Brasa: Esquisse Andalousc 
. D1ssolv1da; a sessao ordmar1a, o Con- (Pedl'O Morales> ; Rondalla Aragone

~elho reumu-se _ extraordinariamente, 1 sa (Granados), Maria Marova: Jóta 
parn dar. execuç~o ás sentenças liber- ( (Falla>; Montanesa <Nln) ; Seguidllla 
tadoras dos segumtes detentos: (Fa1la); El vito fNh1). Antonio Bro-

Antomo Mendonç_a Filho, c~nde~a- sa: Nana, Berceuse <Falia, adaptação 
do a 2 anos e 11 meses de prlsao snn- de Korchanski), Jóta Navarra 1Sara
ples, por crime previsto no art. 267, satt-l 
<k, Consoltda.ção das leis penais. na 22,30 - Noticiário cm espanhol 
cnm:1rcn de Alagõa Grande; Leonel 22.45 - Noticiário em portuguC~ 
Domingos do Espirita Santo. conde- 23.00 - Fim da transmissão. 
n:ido o 4 anos e 1 mês de prisão sim-
ples. por criine previsto no art. 268. 
ela Cons. das L. P , na comarca de 
Saut.a Rita: José Alves da Silva, vul- NOTAS DO Fo" RO 
go ''José de Berto" condenado a 2 
an.o.c,, e 11 méses de prisão simples, por 

(X/11~ ()' 

AZ 

O Saponaceo Radiurn contém o 
mais poderoso dissolvente chi

mico do azinhavre: um soluto á 
base de dichloracetonal Se ha em 
sua casa objectos de metal azinha
vrados, taes corno torneiras. ralos, 
e talheres. limpe-os quanto antes 
com Saponaceo Radium, e cl!cs 
ficarão como novos. Lembre-se de 
que o azinhavre é um verdadeiro 
veneno! Quando ingerido, pene
tra na circulação e intoxica o or
ganismo em geral! Radiurn é indis
pensavel á perfeita hygiene do lar. 

e Radium offerece chéq ues c?m dinheiro, 
desde o valor de 1 $ até o de 200$. Por 
11,0 , a b ra-o e verifiq ue-o com cuidado. 

SAPONACEO RADIUM 
ASSOCIACõES 

TÉLAS & P ALCOS 
.!, 

\Sll.O OE )U,~'.\.llH'Jl)A.l>E 
l\EIHO 1).\ (,l,J"ll/\' 

"C/llt-

A PRÉVIA DE "GóLGOTA", NO "REX", PARA A IM-

PRENSA E ASSOCIAÇÕES PIAS 

- · E::;~a pclículJ. rst,;1rú ll'l t1.:lu cl11 

Hoklitn ela "c111a11.1 dr J a 9 d<' ;1hrll 
,k l!JJ8 

\'i i(:1, - O c",;l.tbclcurnr11ln f111 d 
!t;iilo por \O p1•s.,,;n:1s. c111m; 11unir·~ 

1·t11l';l:11,1 <ln lhro <IP Jll'r~crn;a 
J,";drt'irnl"tdo r~alf'CTU no (lin ·I ~ 

u~il:1el:1 I•'rmKi~c·:1 M:iri:i. I1orlrl~;1tí'~. 

crime previsto-no art. 304. da C. L. 
l>,, n(l comarca de Campina Grande; 
JoM~ Quil'lno de Medeiros, condenado 
~ 2 u.nos, 4 mêses, 17 dias e 12 horas. 
d<: pri~ão simples, por crime previsto 
no art 331, da C. L. P .. na comarca 
de Campina Grande; José Pais da sn~ 
va. condenado pela Justiça Federal, a 
2 anos e 8 mêses de prisão celular po. 
Crime previsto no art. 221. da C. L. P . 
na secção dêstc Estado; Aureliano 

A "Companhia Exib.<iore de Fil·· 
:\olOVU\IEN'.fO, ONTEl\l, 008 CAR· mcs'' fex exibir. 011ten1. no "REX' · REX', "FELlPt::A · r JA 1 tl1,\Hl 

J1:E" ~inn;ll.ó.11C!lll1C'llLC, nas tJllltltt1 r.: 
..;cxt~-feJrn.s i,:int.a.'-

:Uo\ imf'nto d,~ imlij:;rnh', - Exls 
tfam tn2 c1sil;ido iiu 1 _ Uc;un , .. ,1:;. 
findn 1111. sendo ·1'.) horncn!-:i l' ~lli lll11-
Jhrirc>s. 

Granja do Rêgo, ~ondenado a 4 anos 
dr prisão simples. por crime previsW 
no art. 331, da c. L. P .• na comarca 
df' Mamanguape: Joel Gomes de Al
buqu('rque, condenado a 2 anos, 3 
1~i~es e 20 dias, de prisão simples. por 
<rune previsto no art. 270, da C. L. 

r1àn
1

~~l C~l~~~C~O~lf~gl~pein;e~/;,8
1
~~ 

VJf'r de Oliveira, condenados a 9 ano~ 
Í' <1 méscs de prisão simples, por crJ~ 
inc previsto no art. 356, da C. L. P ., 
IHt comarca de Campina Grande; Flo~ 
rrntl1\o Fortunato Bezerra. condenado 
ª. 1 aho 5 rn{·ses e 15 dias de prisão 
~in,pJ('s, por crimes previstos nos nrt.s 
303 e 30<1. da e. L. P., na comarca 
~: J\lagôJ. do Monteiro; Julio Marques 
~l Silva. condenado n 2 anos e 11 
n:êsc:,, de prisão simples, por crime pre
' sto no art_ 2G7, da e. L. P., naco
ninica de Alagóa Grande· José Jorge, 
'.~11<lenacto n 2 ano~ e 11 ~ê.ses de pri-
30~ ,lniplc;;;,, por crime previl;to no art 

1 dn. C. L. P , na comarca de Cam~t1 Grande: Antonlo Jnocencto da j/ a, condenado a 2 anos 7 méses e 

261dà! cPº{. ;1:n~a P;;~::~a ~~ ~-~~rl do Monteiro, e da ré Ccllstina 
de l>e de Sousa, condenada a 7 ano!i 
no Prisão i,imples, por cr.lme previsto 
de tit 294. da C. L. P , na éomarca 

P uarabtra 
~ lndlcaçõ.o do dr_ Presidente do 
C1ICo lho. falou o Co~clheiro dr, Ftan-
0 n Seránco da Nóbrega, 11&ll-do 
dld IUnero de detentoo postos em llber
ltt,, • naquela ocasião, por efeito d e ~::.to condicional, bem us1m os 
~- da /:f,ª18 para a obtenção desse 

TóRIOS DESTA CAPl 'CAL o filme re1ig1oso •·Gólgota", f'm pr,'-
5.0 Cartório - Escrh·ã.o Euna.pio d.a. Yiri para a imprensa e as::;ocinçõi:-s 

Silva. Torres: plas de~ta capital. 

Autos ct>ncluso::; ao ctr. juiz de dll'ei
to da l.ª vara: 

Inventario de Horacio B11tista Ra• 
bêlo. 

Ao dr. juiz Cie direito da 3.ª vara· 
Inventario de Manoel Martins da 

Silva e Maria da Conceição 
Com vista ao dr. Antonio Bôto rtr. 

Menezes· 
Ação ordtnada de Manuel Farias 

Leite. 

Cartório do Re&"isiro Civil - Es
('l'h•ão Sebasllão Bastos: 

f'õram regist.adas. nesse Cartório, 
as crianças seguintes· - Zélia Car
neiro de Farias. filha de José AIVPS 
de Farias e Ruth Carneiro de Farias· 

Em "Gólgota". que é uma produ
ção de J1;1irn Dtwivier. nota-se qut: 
o seu produtor emprei;;ou tocloc, o.; 
t:síorços pos~iveis nu ':>enticlo ele rc,a
lizar wn trnbalho capai de agraciar 

a todoi:. t~nto pela tecníca demons;
trada no clecorrer da w•ç;i., como pela 
alta significação do a.sstmlu focall 
zado 

A vida de Jc!:iws Cri.sto na Judc:1, 
es::..un como todas as passagens (ln 
rua paixão. morte e r~surrelção . .s:io 
l orC'sentatias em "Gól12.otJ. "'. de 1~; 
d.o d llnpresslonni sobremo<lo o pu
!Jlico religioso qu<' o .i.ssL;te 

t:,1·,11.-1 ,1,, -;cp•j,,n - Pl'l<1 ('on:.t"·llin 
fôrfllll <lrsig11:-Hlos p;1rH o M'I vi~·n .1\11 

A proposito do aiudicto "film" :iu M'l~wfü1 d<' 10 n lti. n cllrr1or dr Vir-
t.orictaaPS ecksia.st.1ro."' qtH' n ns~lst.1- 1•_1llo Corde1ro, e f1 Phnnn;,dn Ctn1~ 
:·am, ontem. escrcvrrnm no Lino d" 1 flança 

JmpreSbões da ·C. ompunh.ia Exlbldo-1 .. No.tas. .·A·l.cr.n do~_ malt~kularln·, ra as seguintes 1piniôcs rxi:::.t<•m mn1s 10 '''ll nbM•rv:iç:10 
O ··mm" ··Golgul.a" é c·oi·1ovrnl,;_ si•~ :;·1j~;.1~rf~~111\;nm rln ;1~iln co11tl1111:. 

e p,'lrle .<;N as~1st1do ))OI toclo.'·· ln"'o Pr•s,;ó:1 CJ rk nhril de• 1!1:UI 
31on.s. Odilon (.'c,uiinh1,, ,·,.presn1t 1n 1 ('c+•o l'<'hotfJ rlll'dur ile M·11111w1 
te do \rc<'bh.po I\Jrtrnpolil.1n<1. 1 · ' 

o "film" Oolf'ot,1" ,.Jp•:-i e 1·0 

:nove - f'l'('i .\dri.i.no. 

o ·n1m·· o "M.irtir du <,nl'.·ot, 
,,1.osLra vivamente o trhmlu do .. ,1c-t 
J cio - Frei Tcot,,dtlo. 

,,...n rEI{< /\ n ,,ro c.1·oh01lh. 
Ili fl('11H' r;urr ,11,1, t'ítllllU" 11111 lofln 
1·,tr mi-\ n.• (',\S,\ ,'\J'.I L, 1mi.., r•l.1 
\'f'll'lrrulu qu;1,i 11111(1 o J..l'U t·"lln1p1~ 

111• nw1r,1tlorlói" n111• u .1li;llllll('Oln d(' 

Ili ,1 ;/0 •·; 

Antonio José do Amaral, ftlho de Jo 9 1,-------
séfn Bezerra N\Ules; BezaUel da Sil
va Araújo, !ilho de Pedro Mattas de 
\raÚjo e Consorcia cln Silva Araújo; 
Maria Estéla de Araújo. ftU1a do José 
Raimundo de Araújo e Amclia Mar
ques de Araújo; Arnálra de Barros 
Moreira. filha de Arnaldo Emtliano 
de Barros Moreira e Elvira de Barros 
\1.oreira: Humberl.-0 Mendf's dos San
as. filho de Antonío Vicente do~ 

S:rntos e Carmelita Mendes dos San~ 
to,:;; Luiz Pereira da Silva. filho ele 1 

José Pereira da Sllva e Maria Anas
ta.cia das Dóres; Valdf Rodrigues d,:j 
Silva, filho de Valdemar Rodrigues 1 
da SUva e Joséfa Barbosa da SU,ya 

CARTAZ DO DIA 
BI BLIOGRAFI A 

[~~éi;!:re!~beà~º o~f~s,e f~~u~ºRit,~~= 

nr::x'. - se~sáo das ;l-lor.1~ 
- ·· Alegria Solta.·•, com .Kark 
Bcnn y e Martha Rav, ,Jf\ "h1-
ra.niouut ·•. CompJementos. 

J•LAZI\: - "Ben-llur". c·o•11 
Ran1on No,·arro, da ·· :\Jctro 
Goldw:yu \ la}er· 

FELl P.l.A: - "P.1Jadi110~ d• 
Arizona". com Larr.v Bu,;trr 
Crabbe e, mais, a ::;.• ,éri<' df' 
"Flash Gordon·•, com Larn 
Buster Crabbe, da "L nivcrsal · 
Complemento. 

d,t "Columbi:1 ". Co1111>klllc11Ío·;-

RLPUBLI( \: - "~n Oia 
r;m Quf' :Ur Qurir;.l', ·· rom 
c,rlos G"'nkl {' nu...,lla ,\1011 

n11, Ua "Par.inrnunL í'ompl • 
mcnto .... 

S. ,PEIJRO • - "O ~c:,::rr·lio d 1 

( ria da··, (·1,n1 :uar~;1n·t l.11111 
.. a_y e a 8.1~ «· uHima !lt;rfr di· 
.. \ i\lão Que ,\rnta" 

:\JJ::TROPOLf,: - '~l.11 i\Jr 
Puer", com .tai:'k Jlolt 1• a li" 
,. última. sêrie de ".\ ;\lont:wh 
.'.\thtteriot-a '' ro de Gó1.,i;, SAST.\ ROS:\ - "1·0,;o a 

No mei;mo Cartório, fóram regista- ~~~o·~i:!
1
,:,~d~f' aventura!§, com IUEJ\L: _ ·•o OH<' ua~ /\ .. o 

dos os óbitos da.., ~ ,seguiptes: ~uspeJtam", rom Adolph l\.lc·n· 

' Uflld1111 Sf'1111111rtl rlrr A ,;.wdcwãr, ('o· 
ll/l'rf'"'' tio {l111 dr ,lnnriro· I•'ni-1111', 
n111r·iHli1 O 111111JHI llÚlllí"l'Q d("S~ J)U
!,lk,11·:10, itrro;tio 11a i\~r,ociaçllO ComC'1-
1·l1d tio JUo ,11. ,Jtuwuo 

IIARATlltHAS III UDAS 
8ó 'Í(t.WPPll[~C"m l"l'Jtn n IIFO ('Ir, t!nlf':O 

prndnct.n llqutdo '1111' At-tnh~ fll 111.tf'r• 
ml.O& AH rnrml21J1!1hM t"II l"hH li \.olta 

Pf;pt"('f'l {'lp hAlfll•11 

"ffAltAl'OllMIOA n• 
· - Maria A.tia ele Oltveita, José Ma- J \ GUAltlliE: - ·· .\ C;; i·i:;a Juu e Mal'Y Boland r: a á:1 1,i 
~ i~ 88::~iu;~06~!:C::; do DJaho ", com Wallacc t,'out, rie de "A Cida.dl' Iufcrual " 

1

11111
cont.rtJ..Sfl ~o::;~ Phann&olll 

- o. demola cartórios nao l<>rne- ,,, -----------------------------1 
ceram nótM à reportqem _ , l 



.TO,,O PIS~o;\" - Qüiirta:feirii l~ de niiril rtê rn?.Q 

ÚLTIMA HORA 
JUIZ.4DO DE MENORES 
Os maiores de 

11s salões de 
16 até 21 anos pódem frequentar 
bailes das sociedades recreativas 

legálmente constituidas 
( D Q p A JS E E S T RANGEI R Q ) 1111 portario dt" ontem datada " o, mcurgo, da vida coniulgul •C'O<I 

O ('AP lT·l O Ff.LISTO , n ,LLF.R AO> - Uu-g-ou hoJt> a h i a raplt a l o dos ngime!l. democraht'o~ da~ natoeb dr Bráz Ban1cu1, Jui1. df' I\Ienorcs civil. art 6 il.º 1 o e lK3, no XIIi 
· rot \ s. LOlTRE~('O l 'I'. Ovíd io de Abreu, serre tár io da Fa- bul-americana,. contra J.b investida, rta Comarca desta Capitnl. deferiu o Atrndrudo a que não hn 11N\hun1 

u•nda dt",tt" i:~tado, que ,e e-ncontra- solértes de ideologhl', esh nnha, e in- pedido feito pela Diretoria do ··P~ mconv~~mcntc de ordPm moral e fi. 

R IO. 12 1 .\ l'SIAOI - ..\presentou •·a no Rio de J a neiro desde o in íc io compa tiveh com o povo dis tf conti- r~:b~ir~i~~~·~ :;~
1
Pf"Tt~~~·t~gi~~:o 

1J~ cti: ~e~!~:;ti~:~; 1
;~~à?~i!~st/t-(!i::rtt~: 

despeditla.. ~o n~i~istro Fran<·b<·o da ('onCt>n·n<'iil u• unida ,oh " p resi- nent e-. maiores de 16 atf" 21 ano.-; nos f;alõ,...,. dais. dos ,nm()ret de 16 ª!!Os. qua1Jdr) 
Campo, o ,·:\111tao •.rh1~to .\~uller. che-

1 

•km·ia do mlni,tro sou,a ('o,t,1. de bnile daquêle c;odalicio. quando acompanhado.s de .1eu1 pais, ou qua • 
re- de Pohria do u .... tr1to l ede,.al que _ os '\D\'E R S.\RIOS DO BR.\ SI L ;'JO ncompanhado~ de seus oais ou (!Uai..,- QUl>'i ,mti-os respon avezs, tanto mll.i 

paTtill hojt' llarn S. Lourtnco, ondt" \ \ 1'sTRl \ ~rll \' nr~O,Jl'J \ D \ (' \ :\JPLO'\f. \ TO \llJ~ DfAI. UE (,l11t n~~J\'â~ ~~~~:~~lt;~~E"inlr:;~.it JUIZ ~~:
1
~g._r:""á'~r~~~sO :n~ea~ln~n l~t 

,·ai ta?C'r uma t'~Ll~ão d<' aeua-, os,t \RK I fTTEB OI.. que repercutiu agradt\velmente em c'anlPnt<' no. r..,d..,.., de car av1l. 0 qur 
nos.i.,o:-· cll'culos sociais, t•xtcnde-:">t a nao ncontecr no:, graudr cenlr)6 or

1
• 

d J .\RDl.\l BOT \VICO no RIO \' l t'X .\, 12 1.\ l"\'L\0) - 'Jot1caa:-. p \ R I S, 12 1 .\ U~IAOJ _ \ noh · todas ns :-oc1edades re<·reAtivas leJ;?"ál, de PSsas testa.'.. d<u.J.sante-s !-...,o C)tll. 

t, O I RL\BJ:l-C.TO OSTf:\t não eonfirmada-s, diiem QUf' .1 .\ u:s- eia divulgada ult ima.mente. \egund o m~;~~.~n:~~~~~a~ despacho la nado ~i~~~d:dt~ ·~a g~~i~~ez;mrr- 1
P SO· 

RJO. 12 1 \ C\1.\.0) - \ direloria 
do Jardim Bot:lniro e,pediu um avi
:-.o à imprrn,:i. noticiando c1ue- aquêlf' 
jll"tlim foi 1·f"alJerio na manhã d('j 
hoje, contlnuaruto u. funcionar das 7 
á, 17 hora, 

HO,IEN \Gl..\DO O ,IINISTJW PA· 
C'Hl;co nr oLn Em, 

RIO, 12 t \ l Sl.\01 - O ,nhtii.tro 
P.1ch('CO dr Ohnil"a. foi ho:nt.•nag-eado. 
hoJe, com um banquetf" que ,Uie Ioí 
ofcrerido p('Jo, "f'º' amie-o, e admJ-
radorrs. 

\ t,c.a homenagem t·om1,areceratn 
tsmbém. autorid:ldf".., e np1'1:~enlan
tr., da impl'ensa, 

A PRLFFITl'R \ 
IT:SCIO:\ \R\ 

(' \RIOC.\ \" ,,11 . .\, 

h-ia pa,~a,·i :t diamar-c.t , dt' ora. por a qua l o Bra!)iJ enfrentaria, tm pri- pelo dr Brn,. B:1rncu1 dando provi- Atendendo a que e~se ingre l a 
diante. o ... mark. .\.c1·e-... centa-se que me-iro lugn, o .. ~ratrh" da. Polô1úa, mento :io memori~l do ·Parnih::1. , tn"1:.orcs de 16 anos tem -..1do per n!rt
rtf'ntro df' pouro'i dia.. o ch::mcele-r Joi confirmada na ult ima reunião do r,1ube'' , · do Pl'."lo Juiz d<' !.!Pnore::. da C'lpt~ 
\dolf llitle1 a,,inarã um rle-t"réto Comité 1-:~tculi\'o do Campeonato. Prorimento do JuL de ,\/,.,•()- na Rrpubltca. conforme port.: i:. Ue 

Seguudo a~ decisões tomada::,. se o res. - Vistos etc -- O "Para1bn Chi· ~a~~ \~~~t1~ou~~ corrente rno arau:-

Brasil vencei' a Polônia, enfrentara ~;01;~~f{~fcf:\0~c~:~~i~1~ .. tl:si;i;1~~i. Resolvo, deferindo o pedido de lls. 
\ CRl.\('.\.0 lH'. li\[ \ POLlCIA em Bordéus o ,·encedor do jogo Ho- em memorial dirigido o éstr Juizo d 0 2, modificar, nesta parte, a vor 1ra 

('0!\iTI\'.E~T,\ L Janda x Tcheco-Slováq u.ia, Uma H·z Menores, pela sua diretoria. pédf" qur• ~it\·:!~~~ª·0:- 1~~~o~~~~r~~:1c;~· :~ 

nt'>,,<' ,;;f'ntido. 

vitoriosa nês-;e jogo, a equ ipe brasi- d~~e
1~~\~iia:; c~i~~\~ri:n~·:\~(' d;r~r. C:e idz.clc, sob minha jurisdição, mhnn1 

R10, l2 L\ UNIAOJ - l'eve a. me - leira dispu tará a semi-final do <'am- Jbiu O ingresso ele menores de de~oito ingresso nos bailes das sociedane) rr
Jhor 1·eJ>('1·c1i-.~ão nu, meios ofi<'iais peonalo em , ra r,rlha. sendo conside- 081 anos em batles publicos, qual- ~~i~i~~~fcta~~sJ:sd;~~;1

~~ d~7'~~:et~~ 
dC"sta <:apita i a idéa· da cria('ão de li - rado!'t como M>u, PI O\!'l\ eis ad,l"rsa· q~ter que ~eja o titulo ou denomin:-\ :1.companhndos de seus µa1'> ou qu"l • 
ma 1>olíría <'Ontlnental destinada a no& os !".e- le<'1onado\ da l'ran<'a ou da 1 "ªº que adotem. quer outros responsaVC'is legai. 
,elar 1>elu ,t>guran~a ,. ('Olbervação ltalia. l Alega-se a mconH·menc1:.i da me- Cumpra-!;e sob as pPrn1.s e; .. 

rl1da e sohc1tJ-se um,, m~1s consenta• publiQUP-se e registe- f' em 11\:ro pro. 
nea com o, 110..so:i habitos ~oc1a1s prio o presente provhn~nto. ,•xtr undo-

A T U B E R e U L I N I Z A Ç A- o D o :-ugnmdo.se tomo .. solucao" a rn !ie copia µara f.e, rémetida 10 dt 
tmda no~ bailes do" m:1101~!i dr de I Chefe de Policía e ~ubltrad: no o 

. sese1s • LG1 anos, de\de que e:-;teJa.m ~ão Oficial do E.:;;ta1.o. para 1utiecl-=~-=~-~ ~======== ====- ==~-- --=~ devidamente acompanhados dos. po.1'i hlent0 dos intness:ido::. 

G A D O L E I T E I R O D A e A P I T A L tUÀO~r~a~~ gu~~~i~~: ~~i~!~[l~~L'i;Un- I t~!~ ~e::i:ll 12
Jir~ ~~rj~1~~0l;:rn 

tns5f' aos autos copia da portaria re- \ ____ _ _ _ _ 

,EXTA-n:,n \ I --· - · -· · 
mo. i2 '' v'lr,o, - o gab,ne1r SACRIFICADOS, ONTEM, 7 1 f;I','~~;~.5,ª Pº'"ª'""· e,pecia1men1, ., 

do pi eleito Hmiquc Dod,warth in- ANIMAIS TUBERCULOSOS to;áii~~~'.n .~~;~d;s J.~~\',;' ~:ª~'.:\!~: 

i:ri:~· de~ eg1urs:3~/d~e::1 a:~·!~;m~}/1~ 1 NOTAS DE ARTE 
o long:o parrC'~l' de fls 6 a lO 

jormou que apo, ('llfl"rrar o ::iru expe-1 Cont1.~ua a ~er ctet.uado º. ~erv1ço de ç~ do gado tuberculoso 
dif'nte de amanh,i, a Prefeitura des- tubercuhmz~tao do gado leiteiro des-

Isto posta e O l'ROXl\10 ('Q:\(')RTO 1)0 \IO, 

Atendendo a que a autoridade pro· L1\'.1S1.'..\ C'LOVls OE Qt't:lltOZ ,o 
tctora dO:i meno:·es J')ódr rmitir \Jar:1. s.\LAO 'JOllRE I> \ ESCOi. \ 
prote('âO e a.-,sistencia destl's qU:\lf\UCr . ~OR.\1.\1. 
pro,·imento, que ao seu prudente ar· 
bitrio parece/ com·entente. fico.ndo 
sujeito á r~ponsabilidade pelos a~u
.:;;os de poder l Cod de MenorPS, art 
131); 

ta. c~pital. ,ó ,·ult:n.\ a tun('ionar no 

1

~~C'~a~~~i·e~~i~c~~~11~·~;0
1
J~:~!:a~e- A U ,M E N T A 

pro"·1mo ,abado. São mtmbrns dn comissão de pro-
- filaxío da tuberculóse bovina os !,,fS. 

CHEGOl' \ BrLO HOltlZONTF. O mspetores Joilo Fernandes Barbosa e a ttftSãO rUS$0•j8pOnêsa 
f,E('RET lltlO D\ 1· \ZJ<:~I) \ Of: J_. L[l\lrentí~lO ::\ledei'.os, do Seniço de 

...... ~,s (a R.\IS ~~t~~a As~:\~~1t:t~-n~~
1
;~

1
;.d~a!~~~LSJ:: _TOKIO. 1~ t.~ UNJ~Of As rr~a-

dr~. diretor do Abastecimento da 1 <?es entre o gm,ern.o Jnr.one:.. e os So-
llU.O HORtzo,Tr:, 12 1 _\ (;'SI- Prefeitura da Capitpl I neL-; .i.;ofre~am. hoJe, .noyo abálo er.n 

Comrçado O servlco em 8 do cor- . con~equencia de um mc1clt-nte !)Urg1-
raltam pouro, día.., p:1ra trrmínar ,rnte. já fóram tubf"rculimzados 324 1 do na fronteira do.Mar:1dchukuo, quan

o irande queima da (' \S:\ \7t·L bi1vino'!, constatando-se 8 casos positi- 1 do um. aviador mpômco foi obngn~o 
.\prove-item romprando o qUC" t> 1r . \'f)S e 13 :,..U:spf"itO'i _ . . . lh:t~~ i:~~JOt~~efet~~ uma r:-;quadrt-
ne<•t>-s,ário c·om o abatimf"ntn ctr 10 a I Ontrm. p~la .m:rnh:\, foram i-acnf1- e $i _ _ • 

!,O', dnrant€' f"\tt' mh c~~\~;\1: r:1~11 ~~~~~~n~~ ~ª~~.~?~~~~ ~~~= ne~~:U;~~~~:~a~s;in~~tjtf"gt·o~e~~-
. nando Nóbrtga t' grandt- numf"ro de àeclarou que apesar de estar em luta 

proprietário~ de e . .i;tábulos desta cida- com. a Chma. o Jnp:\o se f>t:ntt' ~osian
cle, estando prrsenlf" ntndn o dr. Lou- te l<;>rte para defendrr os ~eus mtf'res
riYal :\Iourn conhecido tü,iologista f:es Junto a qualquer potencia do mun. 

1 SAIBAM TODOS! Clmterranco do 
Frita n autop\ia. constntou-.se tu• SabC-!st' oue o 1;0,·êrno ~npqfi.é-,::, !-.C' 

bnculo,<' ganglionar e pulmonar no::; negon a fechar os seus consulado~ em 
onimaic:: abatidos. os quni.<;, até pouco Wlad1\'0-;tock e Khabovos Ky, .ipó.-:. 
tempo. vinham fonu·cendo leite con- uma E.Oheitação exprrssn qu,. lhe :oi 

1 

tamim,do. com grande peril!?,O para ,1 enviada pelos Soviels 

OS CHINÊSES AMEAÇAM 
i 
1 COMFLETAMENTE DERROTADOS, OS JAPONESES BA· 

Atendendo a qur a infancio e a 
juventude de\.·em f>er o~Jéto de tui 
dados e garantias especm1s por par
te do fü,tado, que tomnrá todas a.,.., 
medidas destinada,; a assegurar-lhr~· 
as condições físico::, e morais de vida 
sã e de harmonio.,o desenvolvimento 
das suas faculdades, importando o seu 
abandono moral, lntelecru:il e fisico 
falta gravP dos re,:;ponsavf'i~ por ~Uil 

~~:~1~~. C ~~csaçg~ec!fr\~;ctge p(>~~/1~~ 
sabedoria poli li~'\ t ,ocial r.onsub~· 
tanciado.'i na Carta Constitucionul dt> 
10 de Novembro; 

Alendendo a quC' o:-; mo1ores de dr
re::;eis <16) até vinte e um ,211 nnos 
de idade sUo aJ)<'nns incnpnirs rela 
tivamente a cntos Rlos dn \·idn. ci
ril ou 11 maneira de excrcel-os. e::i
\audo nte a mulher com 16 nno~ de 
1dndc fl.pta para o ca!-.1lmento e lOlios 

SHANGHAI I 
00- CHINt,;SES MARCHA~! CONTRA 

YJSIF 

l·.slt- auo, ;1 ,:itra dt' 1,nan.ioh 
nos Estado, l'nido, 11ninC'i11al
mentr da ('aliCornia) ,<"ra d<· 
fi7.500.000 ('ah.a~? Oe ... ,:1. C'Olo-.-.,11 
<"Olhf'ita. :1 maxim:l p,ute é con..,u
mida no pa is "in natura"' em 
xarope, t"Dl lirôr, em vinho e em 
dôt'e. Sohr.1 ainda muita fruta 
para abarrotar o, mf'l'c-ado, do 
('anadá " da F.uropa. •:m 1!1:.:7, a 
,arra foi mf'nor clf' C'érca de l'l 
milhi>t'c. dt' t"ana,. ou o dôbro de 
Ioda a produ('ão de laranja.., do 
Brasil, \kanc·aremo, um dia o~ 
l'.,tados l'nido,? '.'ião desanime
mos. - li.\ ma i, dt> ãO anos qu<' 
:l "itriru1t u1·a t·omercia l a li pro,
pt"ríl, ao pa•.-.o qu<' a no<,;<,;a "ome
«:ou ha pouco mai, dt 10 ano,. 
Jh•ma i'\i, todo o Rra,i l pode pro
duzir la.ra.nja, - do .\ ne ao Rio 
(;randt <!ll ~ui. 

I TEM EM RETIRADA COM DIREÇÃO A PEKIN Ir:~~ C~l~~~n/~n~:ar~;r~~{rntn ~~ 

1 

' len,;;1\a contrn as po.~1çoes JaponeS!l'> 

Em ftn·r(• irn u ltimo. t,ta\'a-,r 
preparando na l t.11ia um ~randt' 
· rilmf'" df' qut· \"l'rd i, o céh•bre

rompo.-..itor itali,1110, f' o hrrôi. O 

··- '°' -· .. .... ..,..... d' .lml>'!', membro da Aeademla 
Real. A pelklda fará rnher os 
.,.. pe- maio lmpertantes 
.. - do eolllpOlllor: o de 
.. abllCO", o du &rêa eelebres 
lrllellu "TnYlala", •T...-· 
• ºBipleUe", • o ... "Aida", 
Fa o ,apel de Verdi o ar. r-
Olllllbe&i. - lime do -

- C-. ---· ... e ... ·- fpeea: C•••• ,a mie de Ver-
«I, *· ......... ....--. ................. ,.__, ... _ ~...,_.._,_. 
Mnaallre-

,A 

r..:...,_.._•--:-..J: ... ·~=~~~~·· .. 

H'\N-KO\V, 12 A UNIA01 - A\ te dO'> ruporncos º" guentlht'IIO'i chme- em Y1s1f CUJO QUf'da (" e~))t'l,H.ln ,1 
1op 1~ tlnnesns cst.1n nvan('ondo v1- !-.es foram atacados. cnmdo 41 deles cadn momento 

lor10 .. amrnte m, flente nordf"StP de em poder dos .soldado~ do M1kado 
Nan-Chang ,tc1t"d1tn,1do- <;r Qttf> den- que os executa1am, pendurandO-O:i no~ 

1

110 de POUCO'> dí,t:i J)USSam :1lcancar post('s da ilununa.cão publica I OS AVtôES NIPONICOS BOMBAR-
ShnnJ,la1 onde !lEi tlOPU'- mporncas es- OEIAM AS POSIÇôES CHI-
tao rnnstrumdn :1p1r"'"rtt!Rmf"11te, um::1. O t:STADO MAIOR JAPONES OES- Nf:SAS NO RIO AM~R€LO 
lütlia dt ft nsi.-n MENTE AS VITÓRIAS CHINESAS 

F.M TAIER-CHUANG HAN KOW.12 <A UN!At)1 Uma 
OS JAPONt:SES BATEM EM RET I

RADA COM D!RECAO A PEKIM TOKI O. ,2 •A UNI A01 · O E.,to-
1 do :\Iaior da5 forças Japoné~a.i no 

1 T!:'-I-N'AN-Fl' 12 •A UNIAO• norte do China desmente os telegra
C..,mplf"t:1111ente dPsmora11zadas, a:.; tro- , mas divuJg~dos no estrangeiro sôbrr 
:"J:;;.m_,t;oi!1:,dc;_tid~ 1:e dd~r~:~t~.nipõnicas na fren-

1 sordenadameate quando sio alcança- Ar. commw,aç6es oflclals afirmam 

1 

daa pel05 pelot6es de ftC011,heclment.o que aa cidades de Taler-Chu1111g, Llng
das torças cbln&aa. Cbeng e llan-Obuang ainda .. 110 em 

poder doo Japonese. . 
PAK-OHIU BOMBAIU>l!:ADA 

08 AVJOD OIIDU:Sm SOBRE-
HONO KONG, 12 tA UNIAOI VO'AM AS TR~AS Nll'()NIOAS 

Durante todQ o dia de -. um OONCrrAJU>O-AS A RZNDIÇAO 
d.,1701/er nlpOnlco bombardeou as 
fortlflcaçiles de Palt:-cblu, altuadaa a 
25 qullometroo a llldaeate da poueaaão 
port\111161a de Macaa. p~-- que llle bombardeio te
... eauado conalderawela esfflll(IB 
6qliela1-lldade -

A LUTA IOLITICA IlffBRNA DO 
JAl'AO 

HAN KOW, 12 tA tJNIAOI - Avl· 
õea chlntaa oobrevO.ram u tropas nl
p611"'8a lllladas ao norte da China, 
-talldo-eo A rendlçlo, IIOb • pro-• 
m- de atrem re,peltaclu aa auaa 
vl4aa e,'Slltll • ,-, ncelN>l'em pu
lff .-ra o - u auu ter..... 

Bm à1lunl follalltoo •t.inodoa pelos 
ll'flllelalilDIMa_baatl~ 
de :-=:" dlnbello - IOI=--e~ R ell..._...... 
A ATIAQ.IO JAl'Ola8A Dl!811:N-

V0Lft QIIAJIDII ATIVJDADE NA ...,.. °' 611AIM'UNO 

e:,,qundrilha de avióe:1 janr,n(·,r, roni
bardeou. ontem. interummente, as po
:,..i('óc>s chinésa, a margem do Rio 
Amarélo, ao noroeste de Suiyan 

Comanda os tropas nacionais, na
quéle ~etor, o genernl M.M-Chnn
can. 

SHANGHAI VOLTARA' AO l'IOMI
NIO CHDIBS 

HAN KOW, 12 (A tJNIAOI - Oa 
meios m!Utarea eh.....,. e.o 1n•re
cbal Cblanl-Kal•Cbell:, sio de opl
nllo que me gnnde chefe mllllar 
pretende lallÇU' u ~ chlneoas 
num movtmento envolve11te contra 
Sllanebal, tomando-• de aaalt.o. 

--ta-ae gnnde 1111portaneta a 

~ iv.i= r i.:u:::".'11
;. 

N - 1 ... pasa de deter o 1,qn-
00 dmlla 

trndP 1eallza· um coi:r,.rti Uf' v1<•ll· 
1~0. '10 próxin~o 'ii.l 20. no !ialã~ nobrt' 
ctA Escoln No1m'll 

0 pioff:>M'r Cinn-; e: .. f1mint. fe.i 
o cur!-.C' df liolino no C mH•rn:i.tono 
~1e B111xeh·s, Eenllo ~grudado no tt-1 
.. J1Ulc do, ~t>l!S rs.tndo .... com medi,1ti.i 
dr 111ro daquéle rn~lituto de artr 

Para fazer º" :lcomJJ,1.nkrnu·nlO:. 
do 1eu concerto, o profe~sór Clo\'is de 
Queiroz t:on•1ir!.ou < .nu,1cb:1 co1 1

• 

terra neo. Claudio l'!.(' Luna Frein" 
O; ingresso: para c~c;:i festa ~rU.,

Uca estão sendo pusadoo ao pr~ 
de 1oeooo. Oporturu:uue-nte rarel11 111 
pul>Ilctu· a respecth·o programa. 

CASA AZUL, a , ... du mela.• ... 
ratea e onde ae •n,•ón&ra o dlll' 
-IIINnlo de bolsu pan .. ~ 
...... t ffDIÜO ,.,. ffa11do._ 

IIILlTERRl 
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.JOÃO PESSO. \ - Quarta-feira, t:l de ahril de 19:J~ 

rE D I T ~ 1 s e1:n cartório, do dia da ultimn citação 82f,OOO, 200 - Avelino Ctinha de Aze-

1. 

1 f l l XI R D t H o Í. u f I D D :112a,e1rt· sobrei ads dec.Ia11·ações ctitª i_nv<'nta~ vedo, 250:,:.000 129 - Francisco F1e,· ... L U 1111 e. va en ° ame .a a <: açao para 1.ande:; da Silva Guimarães, 70$000. 
todos os ulteriores termos do inventa- 151 _ o me~m0 70S.OOO; 163 _ o 

·.._AADUJ\,NllNIAIOST~AAÇ
1
~AQJ\D

1
BOA D~l\JINEDII~ Recebedoria de Rendas desta cidade IJ p O D E R O S O ~~~et~!é Ji~!\,f~1

~~~ªhe~~~ a~e~~nh~: mesmo. 70SOGO 
µ ;:" :\R um;:i caução, em dinheiro, de 5'~ 1 cin- ANTI-SYPHILITICO cimento de todos notaclamentf• e do ESTRADA VELHA DE TAMBA(T' 

:~:s"L a~~c!;i~o-; ~;~~.~i:11à~ ~a1~~-r,~~ â~ ~i::ni~:~;)t~~bi:·e q~iatª~~~vl~~o~~:i~~ A N TI-R H Eu MA TICO ;â{gr~,li1;e\~~~-ºàr:;~1~Pin~xr;:1~: t~= 94;~~0 ~6l~'>::n1~,1~~$~~s:c~~;~h~: 

do 1?-~sg~~6m N~1°c16~:1I 
0

1~~~1:cto Ert:ct~~ r:~:~ltà~ ~~o~J!~~ato. no caso de acei- ANTl-fSCROPHULOSO ~il~ia1d~ ü#i'ib, g~~li~~e~ºotâui~r~~:l 1tti~~ 8i;1 ~ Bi~~~~to'l:
71rr;~ r.~t~~ .. 

faço publico que o.s h~rdciros ele Fe- Em envelopes separados elas pro- • _ G R A N D E _ zes. deixando de 8er na imprernm 'o- 970 - Juli· de Alnieic1a 35\000 

~~i1r ~::1~t;:.~;:ii~t~1:~:;r;F~;: ~~l~g~· ~:c:!co~~:n\~~p~;;:~·ã~e~~:11- D e pura I i V o d o 8 a n g u e ~l~~tt~·~ic,~i!º ct~1>'í~~i ~;/g %o i;;s, ,;' ;~ 1 VILA .~,v(ORJM 
querda do rio Portinho e ao 8111 cta estadual e mw1icipal. no exercié:io ~:"::'::::'.'~ ~~~~~~ ::".~ ~~~~·io o .~no 19~i mil novec<'nh;; e ? Filhol:> df> João Regi.:; Amo1?m 
tlha Tirirí, no· lugar denominado passado, bem como da canção de que _ Xav·ª edm ~f 1 ·ct l_ 

1
•h··' _Eu. Walter t~~oun 3 - o~~ mesmos. 60sOOO; 5 -

" Ilha do Marques", mtmicipio de trata eSte edital ao conhecimento de t.odot... na1.ndei ~1ue _ 1E'~a u!ogrJt~Í 
0

~ e:~~~:~~ev\ntPr~!~; ~o~o1;oesn~os. 
60g®0 

· 
7 

- º~:~mor, 
.João Pe~sõa neste Estado. Os proponentes obrigar-se-ão a tor- passar o presente edital que será afi- .JO<.P Saldanha de Ar;:\i":_io. Conformf> O : - ;ad'roeo

stn
º;· . ; 1l 

Os detalhes técnicos e dema!s es- n.ar efetivo O compromis!-iO a que se xado I?,O logar de costume l-' publicado dou fP DAta supra O escrivão in - .s4r~1~lO·Í5 '' : l - Os mb-
('}arechncntos constam do edital n. 1 propu:tere111, caso se.ia aceita a .sua pela imprensa oficial A UNIAO te1tno_ '''alter Xa,·ier de '.\fac-t~do. ~t~O · _; -- Os meSmos. 
publicado no jornal oficial "A Untão ', proposta. :-issinando contrato. no es- Dado e passado llesta cidade d(' Jofio <l s O. 17 - Os mesmos. 36~'000; 19 
l1es1U. capital. em sua edição (!e !2 de critório desta Comissão. em preseiva Pessôa. aos no·,e dias do mês dt> abril COMARCA nJ<: ALAGó.\ GRA:,.r;- - Os mesmos. 42SOOO; 21 - 0 ~ me. -
março de 1938. do promotor publico desta cictadc. com de mil novecentos e trinta e oito. Eu, DE. - F::dital tle e-ilação dt" herdei- tnos. 35$000: 23 - Os me~mos, · 

Administra.cão do Dominio rla União, o prazo maximo de 5 1cinco1 dias 'Etmapio da Silva Torres. escrivão da rns, com o prazo de Gil dias. _ o dr ~~S~tm!~n~:::.~~~bi~m2~"-~6i~.,ººrrte~: 
::·~:xH:dLt?:~r.'tt:{~r~ãi1!~;·t g~für~~rr~~:~,~!t,'.~:~::~~~:flt~ ~f; ff:L:,;~::1~;~:~:;,);flFi~!,~J:~~~~~~~~~ ~~~r{~iºra:~~~0ÚF:!~~\:~1~t~i ~~:ºº36~tºº~ 36. ~n~~º~º~:;'óº, 3ó 

~i';{~Tu~~.'t E ii :i:~lf]~Jfs ~~ ~:~~~;os~;;:·;.~Ir ~{io:~:~:f::~~~r~~ S~'l11!.cti::,;.~~.- o escrivão. Eunap:o ~~:~\:J~:~1!:~~:/t ~1t:::. ::::; ~~:4,:1!g:)9;~1t1~~~~~ro~me;3 
GRONO:\IICAS - EDITAL N.º I - causa justificada e fundamentada. a .ról~';,~;'.'~6~\\- ~{~~~~.;~·,~~- Ob~a~ de citação virem ou dele tiverem co- ;os. \~~J;º:7 

3~º6~; ~!,;;:;0~' meo-

~!ãt:rt~~;,ft!t1~~d}m:!0ei~:c;~r1t~ '.J~~:·~f;;~t~~r~.0.~.~:~::":1~~"~ •• ~1~ ro~:~c~i~'.~fi~t:·,~~1~tf:J{:i:i~:1~~ ~!~et~~?:u1ttii{:\7fi1!~~t~:f~~~~:11~ ~:?~~~1i~F·}i6r1I~:,rm•51 

tar desla data, fica o agronomo Pau- a nova concorrencia, ou deixar de efP- nhecunento cJf' quem intere;.;sar po:,;- Lc1tao de \lbnc1lterque, do1mcil1acto e 60S000 57 _ Os mesmos 36~000 SJ 
lo Alpheu ele Miranda Henriques. ex- tuar a C<?rnpra no todo ou. em parte, sa oue a Prefeitura acritar:i propos- 1es1dente que 101 nesta cidade e ten- 1- os me.s.no:s 48$000 ül _ Os 'lE' _ 
mspetor ag-l'icola de Pirui intimado do m. atcnal de que trata esta roncor-1 t_as. para ª. v.encJ~1 .. Plll ha\ta pública, cio o mventanante F, anc1sco Lmz clr mos 48SOOO 5'3 _ o, ,nesinos 

11 

R t· _ r· d renc1a . . ie u~~1 en~no !JPl'rt:!1Ct:nte mesma e uque1que Melo aeclarado acha- 60~000 67 _ os me~mol:> 60'.SOOO 71 
~1. no prazo de trinta 1301 dias. com- r t á Alb 1 ., 

~::e:!·n~ad~l~ pro~~~~/C~ºlu~ ~~anç~ 19~8~mpma Grande. 1 n de abril de !~{ª~\~t~º3:is.1 ~;n~â~~~ ~:1~f 7n;~,t;:, os I ~~m:iiu~~s:iI~~: ~1é~n~le~l~= ~~~~}~~~o ;o~\~Jfº;
9 

a_::o~os 1~:~;o~s m~_,-
~~~r~;1~!-ffi0~l~s t..1~~te~in~~u;er~~~~~!~ Jonas .Mangabeira, contador. srmente s_erao. exammadcls, ~s pro- residentes em Jwz de Fóra. Estado 82SOOO 81 - Os mesmos. 82)000, 8."i 
llncto o qual. ocorrerá o balanco â VISTO: - José Fernal, engenheiro ~Ó~ogg 1~ec;1~1i.~s c:i~d~·a~~"r mmnna de de Minas Gerais Serafim de Albu- - Qc: me!:>mos ôOtOOO 87 - Os JnP 

:ma_ tevelia. ficanclo o citado respon- chefe At.. propostas clevcrão ser ernregucf i~1

:i1~:u~ai~él~.nt~~~r~·
1
cte 'i;~~t;rtir/': , ~~~toi~S2fº~89

0 ;-i~~1~~:~n1~000; 
93 ;~~~~~1~~ pelo material que lhe fôra, EDITAL DE 1."_ PRAÇA DE VEN_DA ~1~:~ªct~:-~:~1;~~1~~ ere

1
G:n;:J~~~s !féhª,~ Lachslau de Albuquer4ue Mélo t> sua I_ Os mesmo::i. 48$000: 95 - Os mes.-

Diretoria de Fomento da Produção E ARRE,\-IA~AC:'AO -. O doutor. Stze- data ele 20 cto corrente. quando eleve- mulher. residentes ~m Pocinhos, do J mos. 48SOOO. 97 - Os .nestnOi> 
e de Pesqulzas Agronomicas. em João nando de Ol1ve11"a. JUIZ de dir~1to da rão ser abertas. ás 15 horas dêsse dia. teimo de Ca•npma Grnnde ciêste Es- 1 •:8!;;000 99 - Os mesmos, 40 ~0 
Pessõa, 24 de março ele 1938. _ Moa- 2.ll vara da com~rca dest~ capital. d~ Prefeitura Municipal de Jo:Jo Pe.s- tado João Velho de Albuquerque (Contmmll 
dr de i\I. Gomes, chefe ele secção. E5tado da Para1ba. na 1orma ela lei sôa. 10 ele abril de 1938. Antonio Mélo e sua mulhe1 residentes 110 

etc. : Pereira de Andrade, diretor Estado do P1aui Mana da Conceição I CABELOS BRANCOS 
DIRETORIA GERAL nE -SAúoE· Faz saber a todos quanto o presente --i Tngue1ro 1es1dente e1n Rcc11e capi .... _ .... -

~~8k,!C~\e;i:i~s~~-~f;~~io~~'lt~caii~= r~~l~l e~-e\~ l~~'l~aêl~e n~et~~: ~i~;~:~~a; sf~Fft1~~i ~J~CIA~ f.A vfst~Rt~~ ~:~ d~ai~s;:ado ct~e ~~~·~~:.m~~\~i1 m:icâ; Evitam-se e desaparecem rom 
rAL _ Dé acórclo com O artigo 11 do interessar possa, que no dia 27 do cor- ordem telegrafica n.º 421-E. de 9 do Albuquerque Fauas Vltahano Baibo-

1 

"LOÇAO JUVENIL" 
Derreto Federal nY 20.877, ele 30 de rente, pelas 14 horas, no predio 11·0 42· fluente. do sr. diretor do SerYiço cio sa de Albuque1que :F'1anc1sco Gemi- Usac!a como Iorao. nao e tlntmo. 
Dezembro c!c 1931. e para c:onheci- sito á rua. das Trincheiras, desta capi- Pessoal do Ministério ela Fazenda. em mano de Albuqueique C' ~ua mulhei 
mento clo.s intere~sados tórno públiro Lal. and~r terreo. ~ porte_iro dos audito- que foi. con~unicac\o a esta Delegacia Jose de Fanas Barbosn e sua mu- Deposito Farmac1.a. MINERVA 
que O ::.r. Elizeu Dias da Cunha. prá- nos LUIZ Eundes_More1ra .Fran~o .ou ~:rv:rd~d~a~~ict;..er~;~igl~~~ s~. t~~ifc~~ 1he1 1es1de11tes em GUatflblla dêste Rua da Repubbl'a - Joao Pet.•Oll 
tico de farmacia legalmente habili- quen~ suas vezes 1lzcr., trara_a pubhco de l1cenca para tratar de lnlcresse~ Estado Seveuno Baibo:-.a e su~ mu-1 DROGARIA PASTEUR 
tado. requereu a esta Inspetoria 1i-1pre?.ªº de vend~ e arremataçao 8 quem particulares. pleiteada pelo escritura- lhe1 residentes em Mamanguape P Rua h.Iac1el Pmheuo n ° 618 e 'hloda 
C"ença pai-a se estabelecer c.om larma- m~is u:r e n~~ior. lan,ço. ofe. rece~ u.ma rio_ da_ classe F'.. destn repartição. d Lou1 enço de Albuque1que Filho e stw Infantil • 
e-ia nn povoação cte B~lém município casa n. ~66 · sita a a,ei~ida Pedio ~e- Cnsahda Carneiro. e. ele ordem do ::.r mulher 1es1dentes em Esperança 01- Preço· - 6$000 
dr Antenor Na,·arro. deste Estado gund0 deSta capital, constr\llda ~e. tiJo- delegado fiscal. ficu :i. referida fun- dN1ou se passasse o presente edital f -
~endo a~ t~~r s~guh~le sua petiçã~· ~~11e ::;!~:11~ c:r~~.:~t~. di0~~

1
eh:J~ cr:f.!-~~!~ cionnr1a c:onv1dada ª reassumir as ~~1;~°a, p~·ª~ft:e 

0
~0 1~f~~.1~

1
~~s. ii~~~ci~~~ S A p O R O S H J E E 

~lmo. si - ~netoi Getal de Sau?e Pu- anexos. medindo aproximadamente de ~t~~õ:~bd~l:~~ ~!r1~-c~~?ri.r~~~ ;:n~\\~ 
blica do E~~ado ~ Eliseu D_ias da !rente 20 metros, de fundo 30 metros dade prevista pelo ~ 2.º do art 14. do ft1

!mnºca~
1
t~:~o ct; ~!~;~~as d~,e 1~~~~~; R O $ T O W 

{?Unha .. aba1:-~ ~ssmado. prático } 1e e 90 metros aproximadamente de lar- decreto n.º 14.663. de 1.º c\p tevereiro 1 
1armacia, of1cial1zaclo pelo clec1e~o gw·a. avaliada cm doie contos de réis de 1921. visto já se achar afastada. des- citação drneiem sob1e a.s declaiac:ões Em nunhas duns excun,ões p~la Rtt.s~ 
federal ~0:8?1, de 31 de D~zembro. ~e 112 :OOOSOOO 1 . bem este pertencente ao ta repartição desde janeh·o do c·orren- do mvent.anante hcanclo os aludido~ ~Hl foi-me d'<tdo obsei vat - e como 
do mtmic1p10 de An~eno1 .. Nava110. espolio de d Olindina Velôso Toscano te a 'iJ hetde.iros desde lo~o citad?s pflra ~s J8. disse._ que aquê1e pais tem, sem
<leste Es~ado. 011cle nao ex1.ste ~utro de Brito. que vae a hasta pública para ~G~finête ela D. Fiscal nn Paralb;i. demais termos do uwent~_no l" pa1i1- pre um duplô aspécto p~ra a.presenbu· 
estabeleciment.o congenere, .conforme O png:unc·tito do imposto de herança, 11 tlc abril cte 1938. _ Arn:lldo Fi:nif>i- 1~1~, sob pena da lei. E pa,a que a no- 308 'olhos curiosos do tunste ou do vin~ 
1031. reque1: a v. s. que se digne con- custa do mei;mo inventario bem assim rêdo. rhefe do Gabinête t1crn chegue ao conhccitnL'l110 clf' to- Jante oficial. E, mais un~l !ês. compro-
ceder-lhe h~ençn para estabelecer-se ai> custas da precatoria ela comarca dos mandou pa&:ar o pres.?nte eclltnl \'ando a técnica de ludibriar, adorada 
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têrmos. ~ deferimento. Jo:1? Pess?a, clo.u pa8~ar o presente edital que será GUA....: E ESGOTOS OA PARAtBA - tado_ A UNIÃO. D_ado e passado nes- Rostow, que é, ~\'.atamente, o reverso 
1 de :1br1l de 1938. IAss., Ehseu Dias afixado no lugar de costume e publi- E_DITAL - DPvendo re~dizar-se no ta ~Idade de Alagoa Granel(•. em 4 de da de SaporoshJe. - a. qu.e me fo1 
('1mha". cado no orgão oficial do Estado din 17 cto con:rnte <dommgo). !10 lo- abril de 1938. Eu Amelio Lopes Ra- mostrada quando da primeira excur ... 

Este edital será publicado_ oito ve- ··A União'·. Dado e passado, nesta ci- cal. onde funciona . ~ Secretaria. ~a malho, escrivão. escrt'vi. ra.1 Carlos são 
2es. segundo determma a citada lei dadP de· João Pe~sôa, aos cinco <5) Caixa. antigo _echflcio d_a Reµ_artiçao r Teixeira Cout.inho. Está conforme E~ SaporoshJe o que vi. co~tit~a, 
e t..f' depois de 15 dias de .sua última dil'\S do més de março de mil novecen- dP Aguas e Esgo!os. avem_d~ Jo80 M~- com o original· dou fe Ala~ôa Gran- fóra de duvida, grande realizaçao 
publicação não !,e apresentar profis- tor e trinta e oito. Eu, Eunapio da Sil- chado. :-, . apuraçao da eleiçao procedi- ele. 4 de abril de 1938 O escrivão. uma magestosa fabrica, em moldes 
c\esta rnpital. tendo ciividiclo a ref P,rt- va Torres. escrivão interino o datilo- da no dia lO. pa:a membros ~ff:!'tlvo3 Amelio Lopes Ramalho. modernos. bem aparelhada, limpa, em-
:-;ional diplomado que queira abrir grafei iaa1 Sizcnando de Oliveira ti~P~l~~f!s ~!1[i\a d~un~~ô~~1~1111~~~~a~ 1~re~~mdo .h?~ens conhf:'cedores ~a pro-
farmacia na loca)idacle e.m apreço. se- Está conforme con~ o original ao qual capitulo III. artigo 34. das instruções PREFEITURA MUNICIPAL h_::.sao e d~ng.1da pelo. mei>lre. K_~15ama-
l"á então concechda a hcenc;a reque- me reporto e dou fe. o escrivão Euna- para constitui(:'ão, elei('ão e t>osse da!, nmof~. i tecmco que se ei>pccrnhzara na 
rido p10 da Silva Torres Juuta-; Adrnii?.i~trafiva<.; das Cab:a!i., re- Amer-ica do Norte. onde trabalhou, du-

lnspetoría ele Fiscalização do exer- gídas pelo decreto n.0 20.465. de 1.0 de DA CAPITAL rant~ l~ngos. anos. _como operário de 
cicio ProfissiOnal, João Pessóa. 2 de P 1W'r \l, DE 1.ª PRAC'A OE VEN- outuhro ele 19~1, ronvitio pelo presente fabr~ca identica. a fnn de_colller,cl:n~-
abril ele 1938. n \ E ARRE,\"fATACAO · o dr José edital os srs. associados a comparece- des~mament~. o.<:. detalhes da 01gam-

Onwzi na d(· Azevêdo, auxiliar de es- cie Mir~1nda Henriques. juiz suplente l'em no local e hora acima dPsignados. EDITAL N. 11 3 zaçaoi · 
nitn.. no exercicio cta 3. 11 vara e dos Feitos para o fim referido Rostow, - a outra 1abrica. - e, 

ela Fazencfo, na fórmfl da lei. etc. Jo~o Pessóa. 12 de ~lbnl de 1938. _ como a de Saporoshje. - produtora de 
co~nSSi\O DE SANEAMENTO J)E 

CA.\U•INA G]{A-:,ijOE - (;oncorrencia 
- EDITAL n.fl 38 - Acba-se aberta 
conconencia para o fmnc-cimento n 
f'Stn. Comis.c;âo, de ferro 1·edondo I aco 
docei. para cimento armado. nat. se
guintes qua1:tidades 

Diametro dr 3 16'. 
Dianietro d(' 1 4 .. 
D1ametro de 3'8'~ 
Uiametro de I 2 ·· 
D1amt"tro ele 5 8 
f>lmnetro de 3 4 ·· 
UHttnt'tro de 1 ·• 

5.900 kgs. 
20.300 kgs. 

4.200 kgs. 
11.GOO kgs 

1.000 kgs 
900 kgs 
200 kgs 

A.q condlcões do material ~ão as 
rnmuns parn as obras públicas de ci
mf:nto armado: sencto recu;'Jado. se 
n:10 sati:-,fa1.cr as me:-.m:.is. 

O material i-.erá entrrguP em Cam
t>1na G1·ande. onde scrào verificadas 
8.!. iallas <' avaria.s 

O pra1.0 para entrega (' de 20 r vln
tr,1 1\1:l.:; <ln decii,,ào deMa (·onconen-
tiu 

No J>rP('O não F.E'rá incli.lido o frC'ti'• 
rI,. Cubt'clf'lo. JoilO Pessôa ou RecifE' 
ni& f'Ma cidade. M·ndo forneC'icln rc
r~uic..i<:âo ele tr;,.nsport(' na C'strnda df' 
1Prro 

O pngamento será. em duas presta
r;()('~: 75r, 1t;etenta e <'lnco por cento, 
contra a entregu cios documentos e 
25r 1vi11Le e cinco por cento,. upó-. 
a Vr·rifka<;óo do mntPrial. df'srontactas 

'" faltas e avaria~. 
Será M1bs:tituido dentre 11) tct~z1 

11ta~ o mat<>rial rC'c·u~aclo 

Fa~ sabl'r a toclos quanLo o presente Estelita de O liveira Ca,•nka n li, sec-re- De ordem do sr Prf'frlto d.i Capital. maquinnrios agricolas ,est~ situada na 
eclital ele vendn e arrematação virem tária. faço publico. em ob~ervancin as dC'- cidade do mesmo nome. a pouca dis-
ou dêle noticia tiverem e interessar terminações da lf'i n.º 47. ele 31 dt' tanriai cte .-;ua similar, mas oferece rs-

f~1-~!r~1ic ~~o p~~~~u~9 ,1~ 4i.º
1
~~~~tá. n~ dt;?f

0

1 \ ~Cte~~!il"::cc~:n ~ EP~!;~ ~= i;:;~1
~~
0
13ie i~~~·a qct~in{~rQ J~t~1

b~;ªJ~lta
0 

?;,t~u~o ;~~~~~ ii~~~'~rn:r~li~a~:~1:i~~-
clns Trincheiras. desta capital. andar para rec amaçoes os con n um "'S ~ue/número sutidente de operano ~s
teneo. onclc realizam-se as audiencias ~ºr0~ 1if0~· j~izºctedrdi;~i~ d;~{~ª~1~~ar~! abaixo relaciona~os. ;etativa_m~nte a~ peciali~dos, ali trabalhan~ camp~mos 
dêste iuizo. o portf>iro dos auclitorios de Picuí. em \'irtude ela lei. etc , 1;.~~=d~n[~lh~o d~m:;

1
~~ ur~=~~ale ~ii: que. so com essa conlnbu1ção. podem 

º1 ui. ouem ~nads \'PZ<.'sd· fizer trará a _pu- Fac.o sabPr a todos a quem este in- ter direito á aquizição das maquinas 
> 1co pre~ao · e ven a e arremataçao a burbana de8ta. capital de que necessitam_ São, portanto .. opt>-
q~em ~Htis clér e. maior 1i~nçp oferecer ~rse:ªl"ui~~s~a n6u~a:for\~11

~~ !~~i-l~i~ Fóra desse prazo. nenhuma recl:i_ rarlos adventícios. e inteiramente 1gno~ 
~ion~ o ~7.rh~J:c~~~~ s~~a âª~;~;tiga %t que este sub~creve. o inventario dos :~caãie~1~á d~xt1~

1
~

1
~:~~ ~e~~ai d~t;·;3 rnntes de. profissiio. que exercem, in-

nas Geraes. desta capital. c;.onstruido bens deixados por falecimento de Pe- ;,;er pago nos seguintes mC..-it'~: H !dr cidentalmente e coagidos por motivo., 
ele tflipa e ti.10!0 e coberto de télha, dro Laurentino dos Santos, foi decla- . lOflS,000 t é t :mperioc:os Da falta de competentes, 
dP ,.i.,,.,.._ jrtnelas e uma porta de fren- racto pela inventariante Francisca MB.- ~~~:.r:~~1 ~ar\o. jtinh~

111 e r ;~1g~~i;r~~ na~ce, ine\'itavehnt>nte. a desorganiza
i.e. contendo sala de visita. trés quar- dalena de Jesus. representada por seu quando estiyer comprt'cndidn entre as ção completa do trnbalho 
tos. em cháos rendeiros, medindo 12 bastante procurador e advogado_ aca- quantias de 50saoo 0 JOO~OOO. <'lll duas A realiàade díl tabnca de Rostow é, 
met.ros de frente µor 25 ditos de fun- ctemico Manoel Pereira do Nasc1men- preStações. nos mt':,e: clP hrll e .iu· tão desoladora, qµc ob~rurece, por 
dos. oHó,~s livres. avaliado em dez lo. que !se arha.va ausentf' o herdeiro lho e si illft>rior a 50SOOO .• f'm pago completo. toda bóa 1mpressào que se 
contos d.t' _ré.is rt0:000S000l, o ema! vai IL_uiz Ferreira. d.os S~i.1tos. rt'sid.e~1te na rJe uma só vez. 110 mêo . ._ ele maio. tenha da demonstracáo de Saporoshje 
a hastêl publica para o pagamento do cidade de Belo I-I0nzo1~te. capital do o contribuinte qne µagar O imposto E evidencia. com exatidão. {·ssr t'('cm·-

po.sto devido á Fazenda Estacioal e Estado de Mmos Gerais. pelo que or- de todo O ano 110 1-,r!meiro 1wriodo da so com que a Rus.sia tf'm iludido aquê
pnrn as cte,1Ais de:;pêsas do inventá- drnei ~-e pa.,sa.ssc· éste ed!tal com o cobranc:1 <mar\OI. tlrá um abnLi- les que a viajaram oficialmt'ntf' a lu
rio. imovel éstt.-> pertencente ao espo- p_ra?.O cJp .60 d1a.s. com o teor elo qual mento de 10' ;,_ e o que não ,..,i.lt:..:,fi:1.cr d1briação talculada, PStudaela, encena
lio rlp d Francisca Juvencia de Fi- cito P hei por citado o refC'r1do her- 0 pagamento nos prazo.<; e::-tubf>lcc:idos dc1. e. sobretudo. cnmino.,,a pois que, 
gueirédo E p;tra que chegue a noticia deiro para Pm 48 horas, Qlle correrão acima. ficam sujeitos á multa de 10,., não raro, o ate.;.aclo .sobre o reg1mr -

CIRURGIA GERAL PARTOS 
DOENÇAS . DAS SENHORAS 
IR, LAURO WAIJDERLEY 

CBIUI: DA CLINICA GYNECOLOG ICA OA MATEltNIDADa 
CBl:f'S DA CLINICA CIRURGICA DO I NSTIT UTO DE P~O. 

t ECÇAO A' INFANCJA. CIRURGIAO DO B08PITAJ, 
•SANTA ISABEL " 

TRATAMENTO MEDICO CIRORGICO DAS DOENQAS DO UTa
RO QVARIOS TROMPAS E DAS VIAS URINARIAS DA MULHER 

Di~thermiá - Electrocoagulação - Raios violetu 

e á cÕbrança exeC'ttf iva. dt toda a di- comunista. tócado nas paginas dr wn 
vida. livro d(· uma de5:,al:> vítimas dos enga-

Prefeitura Mm1i:cipal dq Cai.:,ital. em nosos métodos soviéticos. ptde arra.-.-
1 de marco de 1938 tar. atrás de uma Ucção, um gnmdc; 

Da.n tt" Grisi, cht>fr d:-i Sf'C'<'llO rle Re_ nwnero de descontt>ntes que, entre-
ceit a e Dcspe!-,a lanto, nunca acharão. no rrgime Mm 

bolizado pPfa .. foice e o martélo ··. o 
Jt F. l,AC'.\O D O 1'1POSTO PP.FOI \ 1. que pretPnclem . ,ne Maria Reesc, para 

o Sernço de- D1n1l~ação da Policu1 do 
Rio1 (Conti1111:1ção1 

ESTRADA DO "li ~u;; 

108 Mrt1u r.:::Ia1uii11 Umo:-s G,~n 
No Bairro Teresópolis 

lJt'!O 70')00()• 112 A flll"Sln;l, ,o,noo 
PORTO DO CAPIM 

As JHOJ)Ost.lS ('lHO lf>(~bul~ 110 r-s
<'tlt()rio dr~ta Comi~sao ,ttP {u; 14 ho-1 
ras do dia 18 1clpsoito1 do conPnlr 
ines drvendo ,h rm :J I trl"~1 •ias au& DIJI.S!TA. 111 - :- DAS I A' fl • DOaAI 

77 Jofio Vinnlt· de Abr,·11 

ALUGAM-SE dOili morlt-rno, pu•d}o-. 
recem-con.'>truidm, cm 1<1("~11 apr.n:ivel 
ã AveniclR do:, Estados ,•rerr~1ipolhl. 
com dois pavimentos, quntro qnar1o<s, 
tnstalaçóPs sa.niiorio.s rcmplfl a!, nos 
nnclnres tf'rrro e i>Ul)fl'11or 

Bonde ã portn. U·ndo a p 1 hnl"11a 1•10 f"·'t 1cl1t:1l rlf' PBCN• DA KES IDENCIA, lt 
2i00o e &élo cln snurll" 
, Os ptoponentcs dcvcrúo fazei na 1 \L..-•""•,.,_•....,_..,w,.,....,,....,.,....,.,,...,...,.,. • ....,_.,.-_...,_.,.-_. _ _._.., _ _,__.., _ _,__.., _ _,,,._,. _ _,,_,. _ _.,._.,.,. .. ,_,, 

:uo~·ono; 3ll .JcHo P•:n:in '11' Lil,i.1 
610~00; 83 - Jo5o VkPnt<1 Ahreu, 

A tratar com o sr. An1.onfo Rapõ• 
so, á rua. 13 ae maio, W . 
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Propriedade de WANDERLEY & Cia. Ltda. ---Telefone n. 1.067 

HOJE A'S 71/2 HORAS Domingo! em três -sessoe.s 

Ben-Hur Um espetaculo que empolga, diverte e arrebata! Um 
FIVE de ouro, num filme excepcional! 

( Um conto de Cristo ) 

Urna pelicula da Metro 
G. l\if ayer com 

FR.ANCHOT TONE, /EAN HAR.LOW, OARY ORANT, 
BENITA HUME E LEWIS STONE, em 

Ramon NoJJarro 
Preços 2$200 e 1$600 

li SUZY 
SANTA ROSA 

Hoje ás 7 e meia horas 

... Sua vida dependia de dois homens I Mas seu co

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

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

FÔCO A FÔCO 
Um far-west de grandes émoções GUERRA! · ESPIONAGEM ! INTRIGA! AMOR! 

t•REfOS: 

1$100 800 REIS 
la 

UM ;~URRO SOLENE DO LEÃO DA METRO -O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedias para Grippe, Resfriados e .Febres diversas reme, 

filos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital impo;tancia. 
. A "CASSIA VIRGINI~A" é remedia garantidamente inoffensivo, que tanto 

póde ser usado por pess6as idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
ldsde, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção élos Rins é i! nm anti-febril ftll? 
fgúa1 para Grlppe, Resfriados e todas as febres Infecciosas. 

- Obtlaplde cew mençãe hoaresa H Z.' CenrreaH Medice de PerH.mh•c• 
(flD• PJWIIPaaro QU. AOOMPAlQIA OAD.l 't'II>JtO) ---- .................. ,,l'P ... .,. ...... ,. .... ----

PROPRIEDADES A' VENDA 
EM PJANCO' 

ótimo negocio TA M B A U' 
Venda de terrenos 

Vende-se a propriedade Caxoeirinha. Venctem-.'-e lotes cie 10 x 40 e lO x 50 . Vende-se nma casa co~n llC'gocio, á 
~ituada no Distrito. do Curêma com em pre/ó;tações n longo pro.zo. de 20$:000 tua Abel da S1lva n 52,. <bairro 
1:11sa de vivenda, tres case~res. açude, a SOSOOO mtl rei.s mensais na Av ._ Cruz das Armas). anexa á icU'lL _ 
<ercado e mais bemfeitor;.as e todas da Epltacio P õ ' cm Tratar na mesma com o sr Jose 
Rs suas terras limitadas. l lelas á Avemde:s c:b: ;ªr:~:0~

5 para- , Alves Moreira. 

l:;Z\I POI\.fflAL - PROPRIED'\DE Tratar com o Lira, na Avenida ----------
CASAS E MAQUINISMOS' ' Cabo Branco, 358. Tambau·. 11 A PREVIDENTE" 

Uma propriedade denominada Ba
talha sobre a Serra Comissario. com 

• hcmfeltorias ,três casas de taipa, e 
C'ercado. Uma casa na povoação de 
LagóR., com maquinismos para desca
roçar algodão. constantes de um motor 
OTTO, uma. maquina Agula de 30 ser
ras. uma prensa uma balança, e mais 
Rcc.ssórios. e mais uma casa de tiJolos, 
" t~lhas com 4 janelas de frente, e 
porta lateral sita á rua Nova na ci
clode de Pombal. 

Negocio urgente. Atratar com Ge
lulio CavalcantL. 44 rua. Afonso Cam
pos Campina Grande. 

TELEFONE DE PRAÇA 
-1,012-

A11tomovf'l.,. de a1111n1Pl e nmnibu~ 
<li" luxo, dte.rlamente á ReclfP e vice
vr.ri;a 

i'\tcndc-&e rom a maxtma prontt-
<lflo AGENCIA MELO - Praça 
V1ctal de Negrriros. 19 

Aluga-se um sitio 
~l1tr;fl•IIC' uma ruc;e. r. Ritio ,m Doo 

Vtsla n. 0 1 089 Trm cactmb:.. e mut .. 
ta.s fruteiras. TrRtar na Ciiplt.an1a 
do Porto com o escrevente GON· 
ÇALVE:S. 

BOA OPPORTUNIDADE 
Alugam-se dois apparta. 

mentos espaçosos á rua Ma. 
ciel Pinheiro, n.' 74, 1-° an. 
dar, no ponto central do 
commercio. O appartamento 
da frente tem janellas para 
a rua, Maciel Pinheiro, es_ 
quina com a tua 5 de Agos. 
to, e o outro tem janellas 
para esta ultima rua, Lo. 
cal esplendirlo para com. 
merr.iante, medico ou den .. 
tista. Agua corrente, ins
tai lação electrica e eanitR_ 
taria. A tratar com o sr. 
Antonio Menino, na portaria 
da "A União". 

ALUGA~SE 
Um:t casa conlorti:i.vet. A Avenida 

EpitRt· 10 Pf'ssóa, recuada, olt,oes Ji. .. 
vre ... , t.oda murncta, com varanda, três 
6ala~. quatro quartos e dols sanea
mcnto!i Trotar á Avenida Ep1tacto 
Pessoa n. 0 8131. 

Autorisado pelR Diretoria cta A 
PREVIDENTE. convido todos os so-
cios cm atrazo pai-a com a reff>ricta 
sociedade. a rcgulari?,arrm seus de
bitos, pagando os ôbito.:,, a tra1,ados 
ate 30 dêstc mes. inclusive o.s de ns 
715 e 716. sob P<'na de serem elimina
dos. conforme determinam o:, Esta
tutos. 

João Pessoa. 8 etc abril ele 1938. 

Daniel Martinho Ba.rbo'Ga, 1.0 se-
ereta.rio 

"Centro dos Chauffeurs da 
Paraíba do Norte" 

('0:-IYOC.1-ÇAO UF. .\SSf:~IBU:.\ 
GERAI, ORDINARIA 

Dr ordem do i::.T prcsldenk cif'stc 
Cent,ro. sao convidados tonos o:; so
r1os quttes com o~ cotres !'ioc101s a 
romparecerem á. srss::i.o de AShemblf'a 
Geral qUP t.crA lugar a.-; 10 horas do 
d1a 15 do corrrntc-

0 Msunto a tratar prend,•-sP. ao 
art. 20, dos nossos E!-it.Atuto.ss 

Jo~aphat filalho, l. 0 sccreténo 

ALVARO JORGE & CIA. 
(OAI.& rmmADA Ul lNIJ 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIV As· EM GROSSO 
Prata li •e JII O't"f'Pltre, lt 

CODI008 UBADO!I; 
.. .,~u ... a111e1re , 

ran10..._ 

MANTtM FILIAES 
1 -ai!.:._ 

Campina Grande, R. Pres. João Peuôa, 18, ~7 e 75. 
G11ar&bira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz, 17 4 e 178. 
lt1tb11yana, Rua Presidente João Pessôa, 44. 

1 Oham•m a attenção d• rua numerosa rresu...ia da Oapltol • Go 
lnterlor e doe demats com.mcrclante:!I em gera.1 para. o ""ª completo " 

1 ,-,u-fadú:3imo sortimento de mercadorias qne recP~m M'D"!RTIA.lmf'ntt" do11 
prlnclpa .. centros do pala o do extrangeiro e quo ootlo "'ndendo POf 

1 preços 1nacred1ta veis. 
ACHAM-SE APPARl!:LHADOS A OONO!m!:R 01! MJi:Ll'[QRP:f'I 

PREÇOS EM TODAS AS SUAB VENDAS, l!Jl:l( n;MJ;RJal 011 
CONCORRENTJ:B ' 

PREÇO!! EXCEPOIONA!!!! PARA VJ:1'DA!! A' TI!!TAII 
1 I Al~m do outroo tnnumeravela arttro1, Mim ll-'U\l>~Oll!A!Dl•DM om 1 "'ª 111:oek os segulnteo: 

Xarque àe todo1 M 1JJH)I, fininha •• trtie 11ar.fnai J f'...tr.Jt· 
1 1 reira· ,e toàlu u mar~. &ll,tt<'Ar trlt811ldo, ecn!'Ja1: Antar"U"a. 

Tntonta e Cascatlnha, ll;erMen~, sa101lna, •I 4o Maca• e •• r.,ta•rt, t 
~;1.calbaa, aompleto tort.lmcnto •e ma11telps. ••P'"l para Jornal • fl•
pel •Norte•, arros de todae •• qwaUdalies, frite c"Ddf'nQ•tt •Mnoa• e 
"Vlr6r•, louçaa e 'n*o•, ltaha1 "Bl9pe• e •corn•t...•. arat114' faTJ)&flo 

1 

americano "Iowa• e rn,mpns para errca.. ~olil!la • 1111 .. • flh•w,bo 
para eaça. •tia Klo, 1111~~0 •e •••• nacional e ~'l"traar,..,., e,, ,n,k, t 
tedo1 H M'm~roa, Nlança •1:a,,...lla • ._ eompletn ""''"""te •• e .... 
Nn'N o ruaboo aaelonaee e ulran1elro1, ohtH>olalN o I>••••· f 

Venham •~ certificar de11a realidade H qae precl
lUI comprar barate H 

JOÃO PESSOA PAIAHYBA DO NORTK 
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lncontestavelm•tt o tfll iá 1ti feito tle mais ltélo, mais elevado e mais 
escrupulon•nte exáto segunde os Ewan,elhos, sobre a Paixão de Cristo m 
O Maior espetáculo reliataso di sectlo. amaithã e sexta feira santa, slmulta• 

11ta•nte III REX, FELIPU e JAGUARIIE . 

Um sacrifício que empolga, exalta, anebata e redime! A trngedia de uma 
vida que se transformou em um símbolo sublime, criando um momento deci. 

sivo para a humanidade ! 

13 ESTRÊLAS E MULTIDõES EM CENA - em 

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

NOTA J:\IPORTANTE: - Este filme vem di1·ctam <' nlc do Itio (lt· .Ja.'1f"iro t•,1u•t·ialm<"nlf' par,1 R 
SE:\1-'SA SASTA uo Recite e serã levado em e;onjunto t um a. nos,a c.11,ílal simu lla nl'amcnlc no ULX 
l'ELIP'°A e JAGUARIBE. 

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

O AMOR E' SEMPRE AMOR EM TODA A PARTE, MAS QUANDO ELE COMEÇA NO TROPICO INCENDEIA OS CORAÇOES .. 

FRED MAC MURRAY - novamente amando CAROLE LOMBARDI - em 

COM· E Ç OU NO .T R O P I C O 
r A DANS!\. DA VIDA) 

Com DOROTY LAMOUR - a princêsa das selvas que canta lindas canções 
Um progrnma comemorntivo do jubileu de prata de ADOLF ZUKOR na PARAMOUNT . 

Amanhã - SessÕel! populares no JAGUARIBE, começando a }.' A PAI X A-o D E e RI ST o 
ás 3,30 da tarde para todo o povo católico, o bélo filme que 

apresenta a Vida, Paixão e Morte de Nosso Senhor 
Jesus Cristo ! ! ! P R E Ç O U N I C O - S 8 O O 

--------

R- E- X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA. 
DE°<lHtQffl! FELIPÉA JAGUARIBE 

Soirée ás '1,30 Soirée ás 7.15 Soifrf' á~ 7.1S 

SESSAO DAS MOÇAS As aventuras heroi<'a!'I: de dois audazes "cow-boys" 
LARRY BUSTER CRABBE 

A hi'ilo.-ia dos Ííthrkantr, d1· C'Xfllt1,i,·o~: 

O filme quC if'm o objetivo unico espalhar o bom humõr ! 
JACK BEN!ff' ~ MARTA RAY 

- em -

PALADINOS DO ARIZONA W .\ L 1, A (' Is I ' O lt ll 

F LAtas•it aGJ.ô 1í'"od·o N ALEGRIA . SOLTA 
Uma tarra musical da PARAMOUNT 

Coruplemt>nto!'I: - PARAl\lOtrNT NE\\'S - Jornal e POR 
MAU EXEMPLO - desenho de BETTY 800TH . 

Com LARRY BUSTERCRABBE 
UNIVERSAL 

Complement~: - AJUSTE DE CONTAS - desenho 
de Popeye. 

A CARGA DO DIABO 
Um filme dR COLUMBIA 

CO~IPLE~IENTOS 
l ,-, 

,-, -- - '"' ,,-, :ftr '" ,-, ;;;d;-

CINE s. PEDRO 
A ÇASA DOS GRANDES ROMANCES DA TI:LA 

HÓJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE 

O lllme que vem substltutndo CARGA DA BRIGADA LIGEIRA 

O S E G R t, D O D A C R I A D A 
MARGARET LINDSA Y 

E mais a; e.• e ultima série da 

A MAO QUE APERTA 
AMANHA. 5." FEIRA SANTA: 
Sessão ctas Moças - O mais Jovem t,P,nór do mundo - O romanc-e 
1n:;p1racto nos mais belos sentlmentos humanos e repleto de musicas 

:~~.1~:! ~u!~B~~ ~,~~~ :1~~1~~;s ~Ó~~h~e .. :~= 
provoca sorrisos e Jagrlmas ! - Um c3J'taz para todos - Moços e velhos 

Pre.;os: - St,lhori&as 500 réis - Cavalheiros 1$000. 

6. ª feira - FLASH GORDON. 

Domtngo - Este casino aleDder• ao pedido de seus .. fans·· exibindo 
domingo de Paacoa, em 3 sessões a partir de 6 horas - A PAIXAO 

DE CRISTO - Preço unlco 800 réis. 

CINE :tlEPUBLICA 
110.IE - Uma sessão começando ás 7.30 horas da noite - HOJ~ 

CAJU.os CARDEL e ROSITA MORENO, no magnifico filme da 
PARAMOUNT 

10 Ili EI JJ'UE IE QUEIRAS 
TODO PAI.ADO E CANTADÔ EM ESPANHOL 

c..,lemeato: - UIII NACIONAL (D. F. 11 .J 
l'IIIIQo GBRAL .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • RS. '800 

A--,. - A VIDA DB CRJ.STO - Pllme 1111.etnmenle COI~ 
tm 1 ..-. l<>dO m1111cado. 

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

O QUE ELAS 
NAO 

SUSPEITAM 
com AliOLF MENJOU e MARY 

BOLAND e a s.• Rrie da 

CIDIH INFERHL 

COMPLEMENTOS 

Ond1llçi• ptl'lllleafN 

NOBMI Ll:MOS MARIZ avisa 6 
sua dlatlnta rre,,-1&, que at.é o 
dia 31 de maio vindouro. eJa!Cu
tará -ulaçae8 perli*nenie. a 
vàpor. pelll ,reço recláme de 
35'°00. 

l'tellldencla: RUA DAS TRIN
CHEIR"8, IH - JoAo PeN0& -
Paralba. 

IIR IOllli L 
Vend•·• um bar om Oabedtlo, o 

mala rn,quent&clo pelu malbm8 PM
.,._ - cldüe. B' - por to
- m ~de ............. 
____ . ...,_..., 
... - UI& IIO nuilllllll' ,-te, O 

1111111 ..... •-.-ftmtelO 
.. • 'Poflll, .,.. u ...., •· 
11. ,. 

A tratar - o IJl'IIIINNdD ..... ... 11111111._ ..,..., 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7.15 HORAS - H0,11, 

A 6. • E ULTIMA SERIE nA 

A MONTANHA MISTERIOSA 
Juntamente o lurm,davcl lllme 

M A L M E Q U E R - com Jack Holt 
QUINTA E SEXTA-FEIRA SANTAS - 14 do més. Gruvem 

bem na memoria. O mais jovem U"nôr do mundo runta entre uuL1as 
cançôes a AVE MARIA OE GOUNOD - Bobby Brccn cm 

CANTANDO SAUDADES. 
E' um !Ume reJJgioso. Faz rir e rhorar. 

Sâbado - Vamos romper a Aleluia com o filme quf• nlcnnçou i:rnmlc 
sucesso em Recue - Anita Loulsc cm o SEGREDO DA CRIADA 

Domtnao as 2 1 2 - Ourtzada e senhorltft&, para vocés. - A maravilha 
do seculo XX ! O malor seriado do cinema ! ·- 1. • série - Larry Buster 

Crabbe em - FLASH GORDON. 

JAIME EFJRANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

CIVEL - COMtRCIO - LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
ADVOGADO DO SJHIJJC T9 nos UXILIAREH DO COHaKllO 

DE 10&0 l'IUiSOA 

ESCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMlllUCO. 71 
RESIDENCL\: AVENIDA 01!:NBRAL 080Rl0. :131 

João Pessôa 

CONSULTAS: a.a. D 81Ha ltlTII 
~ da Aaatencla Publica e do 

Reapitai Bianta llabel . 

11u 10 ú n horu • 

H ú li boraa. 

~ .... " elnorckio du doeava. .. -.., ,......., ..i,1 
e.tu. e,.,....... •• ...._ ...... 

OON817L~· ,-o 8.uao ºª;\ .. 119:A '12 



JOAO PES8õA" - Qaüfi.felrã, U ilê illml ili I9"!!J .--------------------------------------------------·------------y E G W. Q Ã O -~ E C ·o M E R C I O N w. ______________________________ , ___ _ 
L'LOYD BRASILEIRO IAIILEII IDIES 

Praça Aatenor Na arro n.' 31 

Agllh 
(Temo) Fone 38. r,-. ;(PATRUIONIO NACIONAL>: 

PAR:A: O, NORT• PARA O SUL •-.1 
• l ... ~.. • 

Linha Belém Porto Aleg-re 

,f Comte, '~RIPER" 

Linha Belém - S . Franci!lro 

Paquete RODRIGUES ALVES Linha Belém - S. Francisro 

"D, PEDRO li 

l.inha Manáos Buenos Ayres 
Paquete SANTOS 

'·" 219 ton!ii. de dt!ilocamento) 14.800 ton!I. dt dnlMam.,nt.o) 
110.!0l tons. df' dHIO<'anttnto) 

E ,per:1.do no dia 17 e sairá nn mMmo ctia E.:;perado no dia 25 ele abril. :-.aira no mesmo 
rua para Natal. Fortaleza, Tntoia. s. Lmz "' Esperado no dia 18 de nbril e sRlrâ no 
Bf'lf'n1 mí'smo dia parR Natal, Fortale1.a, S. Luiz e 

Belém. 

'10.00I tons. de dtt1locamtnto) p3ra: Recife, Mart-ló, Bala, Rio de Janf'lro, 
Raptdo e conf01tavel pac1uête Santos, Para~4uá, Antonina, S. Fn1nc1trB, 

Esperado no proximo dia 14. saindo no Santos, Monte\'ld~o e Buenos Airrs. 
mPsmo dln t>ara Recife, Ma<"rió. Baía. Vitória ''PREFERIR O "LOIDE BRASILEIRO"' 

E' CONCORRER PARA O ENGRANDECI· 
MENTO DO BRASIL ... 

ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. • Rio de Jan•lro. ENRIQUEÇA o PATRIMONIO DA NA-
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAdl!:NS APllEBENTANilO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. 

ÇAO PREFERINDO OS VAPORES DO "l.O[. 
"VIAJAR BEM E POR PRECO MODICO DE BRASILEIRO". 

so· '!,/O "LOIDE BRASILEIRO': 

Acceitaae1 car1u para as cidades aenidu ,e1a lêtle Viaçãe Miaeira e•• truallerde e• Aarra de, Reis. 

COMPANHIA ClRBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha rerular de vapores entre Cabedêlo 
t....__ e Porto Alerre 

,(_ CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGt1F.IRO .. (".\Xl:\S" - Esperado do sul, del'tra rhegar em 
nossn porto no proximo diR 12 o rargue1ro ••Coxia:-.". Apot1 a n('cttiSar1a 
df'mora. t3ira }."4ra NataJ. Ceara, Tuto1a e Are-ut Branra. 

('ARGUEIRO .. TIBA.Gt" - Esperado do sul. deverá. chegar em 
)105,.~ porto no proximo dia 16 deste mes. o cargueno '"Tibag1 ... ApOs a 
nf'rt'ssari!}. dt'mora, \au·a para Are,<:atl, Ct'ará. Areu1 Branra. 

' CARGl'EIRO .. HER\'.\L'' - Esperado do sul, de\'erâ chegar em 
nosso porto no proximo ctia 17 deste ines. o cargue1ro "Herval". Ap()S 
a necessar1n dt'mora. ~irã para Recife, Macelo, Rio, santos, Rlo Gran
ae~ Pelot~,s. Porto Ale:;n-e. 

Arentes - LISBOA & ' 'CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone .n.0 230 

PARA O TRATAMENTO DA AFTOSA 

f'SANAFTOSA 
EMPõLAS PARA VSO SUR-CUT ANEO 

Preços - Cx, de I empilas 9$000 - ex, de • 00 
empilas 120s•. 

~ ........... lll[j, 
, A' venda nas principais farmácias. 

.. , OOORA TóRIO BIOQUIMICO p ARAIBANO 

JOÃO PESSôA --:-- PARAfBA 

SEVERINO CORDEIRO 
i ,. ADVOGADO 

Acelta causas civeis, comerciais e criminais nesta 
, J capital e no interior do Estado I ,,., , 
J> I I Residencia: Avenida Tiradentes, 266 

~ 1 João Pe11ôa • 

LITZ FUUIDO I CIA. LTII, 
UIIIUJIGIA .. OaAL - ARTIG09 cavROIOOII - APP.aaa
laOII ta DATllmUIIA, APPARBLBOII Da RAIOB Z DOII ld
Z-.. PJIBRIOàJffBB. JIXCLU81Vlm'AA DOII IGCROIICJOPJOa 
J.-m a 'llm0.-08 PRODOC'roll DS li. UIT~ TODO 111&-.Z. 

PAU LABORA'rORIO OBilllqo. 

r·:..:...1 .. i ··!i •[:"_ --
1 Ru Duque de Ca iu, 576 

(COIIBl!LTOmo DO DB. I . ..... LO LULIJ 
_, _______ ...,.,....., ___ ~ ______ ., 

t ' 1f 
l t ORBIS BARBOSA 

f ADVOGADO 

LLOYD NACIONAL s. A. - StDE RIO DE JANEIRO 

11:amo Bi\PIDO PILOI Pi\QUl!!Tl!8 ",\Ri\!I" 11:NTRP. C,\Bll:DELLO I! PORTO ALl<OR!t 

PASSAGEIROS " S U L " rAll8AOt:IKO• "NORTF.'1 

1 CAROlfF.IRO ".\R\SS(·•· - F.,pP• 
PAQUETF. "ARARAQl'"-RA" - ro.do c1c Ant.onma e e::.calas no ctio 14 

E!=:ptracto ci~ Porto Alegre, f' ~sc:ila.s cio corrtnre snmc1o no mesmo dia paN 
no di.!l 14 cio corrente ~o.indo no mes- Natal. Macau. Artin Branca, Forta• 
mo dla pnra Recife. Macelo. B::ua. lezn. can10<'tm r Amarra<;ao , rt"rt
Vltôrtn, Rto, Santos, Rio Grande, Pe· bendo carga para Tutoin. com r111csa
lotas e Porto Alegre para onde rt"cebe do bnldeacào em Amana(t\01 . 
carga e passo.ge1ros . 

CARGUEIRO "C'.\~IPEIRO'" -
Er.twrado de Belén1 <' t-scalo.s nn ct1a 
2ti do corrent~ soíndo no me~mo du• 
parjl RRcHe, M:icelo, Bata, Rio. S:1.~ 
tos, Rio Grandr. Pelotas e Porto Ale
gre, para onde recebe carga. 

PARA DEMAIS INFORMA('.õES COM OS AGENTES: ~ 

._,, i, HIIIO DA CUNHA REIO I CIA, 
"Aras" Eacripterie: lua Barãe da Punrea, 43. Telefone n. 1441 :i... Telerrama 

ARMAZENS - PRAÇA ló DE NOVEMBRO N.0 87. 

COMPANHIA NACIONAL. DE , NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 5:J - SOB. -:- FONE 142,l 

SERVIÇO SF.~IANAL DE PASSAGEfflOS E CARGAS F.NTRF. PORTO ALF.GnF. E •Ci\BF.DttO 

"ITAGIBA."' 
PR0lU111A.S SA.ID.\S 

11 Chegará no dia 17 do corrente tdominGO). sairã no 
mesmo dia. para: ~Ir~. Maceió. Bata. Vitória, Rio d• 
Janeiro, Santos. Paranaguá, Antonina, FlorJanopohs, 
lmbltuba, Rio Grande, Pelota,; e Portó Alegre 

"ITAQUATIA" - ~ta-leU"a, 22 cto corrente 1 

'"ITAPURA'' Sextn-feira. 29 do corrente. 

AVIS O 
Rec•bemos bmbem tarcaa. para Prnêdo, Aral"aJú, Jlhtos, S. Francisco ,. Jtajjf. c-om cnidadM& baldrati0 DI 

Rin de Jane~ Item rmo. para Campos, no Estado do Rio, em Vaftt10 mutuo eom a .. ,,npnldina Rallway" · 
Aa pasaarens 1erãe vendidas mediante apresent.,o do atfttado de vacina. 

' PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATE' A'S, 1ft HORAS. 

NA v::os::.A~~E~A~~t ~!d'~~!. BANDEfflA. DA CRUZ. 't 

e= o== o =ooo o 0000 o== coco=º:='º i CASAS 

MINHA SENHORA: 
E TERRENOS A' 

VENDA 

J6 ,nvu a 01111111 marca &AIVOTA1 
Compre ama lata e compare c0111 a de outra marca. 
Que ......... u SllOR • no RENDIMENTO r 

. lio dllcutl . 1 . ,. . 111 llllller• NRHrlls,. 

BANANADA "GAIVOTA" 
" 1 A R U ,il O " v ....... 11 ....... 

Pede•ae t. ~ que encontrou 
um cio pollcllll IGbo. que atende pelo 
nome de ".llaruJo ". o obleqUlo de 
entrett.·lo ,. NOlllenela do dr. Ab· 
dlu de Almeida, ou na de1....,1a do 
1 • Dlatl'l\11, que aert. .bem (ll'atlflcada. 

IASA 

um 6tlmo ponto para neeMlo ou 
pequena lndllatrla, t. rua santo Elias 
pro!dlno da fetra. 

ver e tralar no Parque Solon de 
Luoena n.• :Ili. 

IA 

Vendem-se 3 cn.sas de telhM ~11-
do: uma na Av. cruz das Arfflll 
n.• MV Juntó ao ,n!Jgo pe de .,.... 
em terreno proprto: uma no. air!l:IDI 
avenida n.• Junto a escola pObllc& • 
com eu:& 3 terrenos com tron~ .... 
à rua f'orttrlo Ramos. tudo tom P"" 
sagem dft bOndes ,e uma & Affnldl 
Nova, Nfndelro , companhia.' POrfllJI, 

Traia-se t. Av. crus das ,.,_, 

n.º -· 
OURO 
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