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AS HOMENAGENS PRESTADAS PELA NAÇAO AO PRESle JNSTALAR-SE-A HOJE El\{ SUA 
- ----- . - ·- NOVA SÉDE A 15.A CIRCUNS-

DENTE GETOLIO VARGAS POR MOTIVO DO TRANS- CRIÇÃO DE RECRUTAMENTO 
===============';'""===~===========~~=.--~=-~=~~~~= Em seguida, como conscrito, prestará juramento á Ban-

e URSO D O SEU l!:'~---• "''"""',,.._...,... deira o interventor Argemiro de Figueirêdo 

T
ERA. lu.gor .''ºl.f!- a:_ 10 hora., da Ao ofo comparecer(to auto. ri~ades c1-, 

ANIVERSARIO 
NATALICIO 
Nesta Capital, fôram inau
guradas ontem as oficinas 
de alfaiataria e sapataria 
da Policia Militar do Esta
do - A aposição do retrato 
de s. excia. no salão de 
honra da Prefeitura de João 
Pessôa - Prelecões sobre 

manhã a m~lalac.:ao .solene da I vffTTríi1f1<11'tr.\· -- r ..,. .. -~ ....,,,, 

15.ª Ctrc1rnsc:ncão ele Re. cruta- Como conscr. llo. apu~ a m.auguráçãu 

nie,1·0, em sua not:a u:de a pra<:a A11- da not'a sede da 15.º C _ R,, o 1T1ter ... 

lPnor Navarro, no predw recentemente v~n~or Arqenuro de Figueiredo pre_sta-.. 
ra Juramento (l Bandeira, c:umpnndo 

c~diclo pelo Gonérno do Estado ao Mi-1 assim. 0 '5·e.u rlei1er dt• cidodfio tJaru. 

nisteno da Guerra rom a Patna 

A FRANCA ENTABOLARÁ NEGOCIACõES 
~ ~ 

COM A 1T ALIA, NOS MOLDES DO ACôRDO 
ANGLO - 1T ALIAN O i \iJt'61E:!.\~~º ºiJ~~ç~ti~:~~ 

CIIE~., 

LONDRES, 13 •A UNIA.OI 
,.,rf'-s;f·. aqui qur o fato <la França 
não ter urn f:'mbaixaclor em Roma 
ciificulturâ o iniciri d·1 enta.bolaç~o 
cio acôrclo 

a vida do Ch;fe da Na- ' 
ção nas escolas públi
cas - As homenagens na 

Fôram, ontem, recebidos 
pelo Conde Ciano, ministro 
das Relações Estrangeiras 
da ltalia, o embaixador ale
mão Von Mackenzie e o sr. 

1 Junuux, encarregado dos 
negocios francêses em Rôma 

Por ~eu lado, a Franç.i :-.e vl• em 
tiüknld;id<>s. :Job, c,ê~dr o :rücio do 
e;ontlitú que não non,tia um rPpn•
! entante diplomatico cm Roma a, 
fim OQ n§o n:,c,Jnhel·t•r ohcl~lmentf'> ü 
i1nperio italiano 

\ ' SDIC:LJL\',Ç,\ l•O I' \ (;TO OE 
LOCIR1'0 

Capital Federal 

P 
Olt molivo do atth'ersário na- 1 

lalicio do presidente Gclulio 
Yargai,, ll'anscorrido ontem, 1 

hÜl\'LA. 19 1 A UNIAÜI o lll.!-
nistro da Hcl,tcõe:-- E:;tr "!ngeil ;•-!'. 
Conde Giano, receb<>u. ho,ic c:•11 .,u 
r1 1cndri o s1 Ju?1e.aux c·nc:,1ne~aclo 
cios nrgocio.> du J:'"'runca 

PARTS. 19 1A UNIA01 - Admite .. 
H qu~ a celebração do acórdo franro 
itili:'l'O ci-1-,rá o:ut1 ri Alem~111ho ur.t 
nõvn flacto 'k Locarnc. Jific1.1lt.n1cl'?, 
bolwemaneir~. :l inflltrr.çã'l clC' !tado ... 
.ial-soci"li..:.mü na Zuropa 

foi "'· c,cia. alYO de ~iznificalivas ho
mcnagt'ns cm to<lo o Pais, 

i'TrPzrraibtl, Iôram prMno,·idas igual
mente cxprcsshas homcnas-ens a s. 
excia, por moti,·o da data. uatalicta do 
Cbcíc da Naç;.io. 

\ JN,\UGUR/\ÇAO l)\S OFICINAS 
OE /\LF/\IAT/\RIA E SAPATARIA 
l)A POLICIA MILITAR DO ESTADO 

Em. comemoração á passagem do 
aniversârio natalicio do presidente Ge
tulio Varg:as. realizou-se ontem. ás 9 
horas, a inauguração das oficinas de 
alfaiataria e sapataria da Policia Miw 
Jitar çlo. Estado. 

O ato teve a preseí1ça do sr. inter
ventor Argemiro de F1gueirédo, dr. 
Raul de Góis e capitão Jacó Frantz, 
respectiva.mente secretário e ajudante 
clC' ordens de s. excia.: dr Fernando 
Nóbrega. prefeito da capital; dr. Apo
lonio Nobrega. procurador da Fazen=-
da municipal; comandante Delmiro 
de Andrade e da oficialidade da Po
licia l\liUtar. presentemente na séde 
clcssa corporação. 

l\s referidas instalações. que fôram 
montadas por determinação do inter
ventor Argemiro de Figueirêdo, estão 
divididas cm dois departamentos des-

1.u1 Flagrante apanhado no Ouartel da Policia ::\-lilitar, na inauguração 
das oficinas. \"Cndo-sc o inlen-cntor Argcmiro de Figueil·êdo, ladeado pelo 
comandante Oelmiro d(· Andrade e dr . Uaut 1de Góis, secrc tál'io da lnlc>r 
vent.oria i.01 Aspecto da aJ>OSi('ãO do retrato do presidentt Getúlio Var -

gas. na Prefeitura i\lunicípal 

tema no Brasil. Alcançou a nccessida- , do.:; os momentos. e nas horas mais 
de premente e madiavcl de um Go- incertas e atormentada~ do movi
vêrno forte. Instituiu o Estado Novo. mcnto salvaàor pelo apoio constante 
Deu ao Brasil uma Constituição. pura de desassombro de atitude do preclaro 
e genuinamente brasileira - sumula interventor Argcmiro de Figueirêdo. 
das suas aspirações e dos seus pro-1 sente-se compensada da amargura 
prios anseios. Lançou uma politica de daquêles dias porque c:onstata que o 
salvação nacional. num instante em Estado Novo implantou no Brasil a 
que o pais se degladiava na esteri- mistica do dever público" 
lldade de um.~ l):!_t.a impatriótica de Finalizando. acrescentou: "Tenho 
ambição ao poder. n\uíta -satisf~ -cte declarar inaugu-

A Paraiba, que acompanhou com rado o rctrat~ do grande Chefe. Na
firmêza de decisão e espirita ele maior c10nal no salao nobre da P~·efe1t.ura 
lealdade o presidente Vargas. em to- 1conclue na 7:' pg.) 

Acrt::-~i1t:~-sc· QlH' e .,.L. encu:11ro "~Ja 
e: prüncirr, pas~\' ci:ldc, p~ra a 11nt::\ 

t.oi2c..àtJ C1:I~ ".'ºl;O<·lHÓOi t:Jll 1órno :iC' 
um l'ntendim':'nto elltL' a Franca e 
.::~ália 

RECCBlDO l'ELO CO:\lll ('IA~,O 
O El\1B.\t:\.AD0h ALE:\IAO 

ltOMA. i9 1A UNIAOi Foi. hO· 
JL. recebido µelo Confü, Clano 
c..nba1xador ~lemfi'l Vc11 Mn •krnzi l 

Desconhc-se. ofic1.1l1i-.':'füe. o o!.>e-
Jeti, o da l:'ntrevista d.1.qu~le <liplom:1.
ta com o ch?.ncelér italiano 

A~ BA~ES 00 .\(()ROO Fie\"°('(' 
ITALIAC\0 

PARIS. 19 t A UNI AO, Notic1 1 • 

Sl· que a celetiraçáo do acórdo tranco 
H~liano sl:râ reali.!;ada com a a~l·i
l:!Ção cios seguinte~ princ:ipios l 
.; livre àirejt.Q J.lO ,Meclitcrrnneo: 2 
- os interesses da Fn,nça na t"enc,
via ~mre Dj1bouti e Addis Abebn e 
3. 0 - báa vizinhança t1ntre a Soma
lia e a Aby.ssinia 

O MOMENTO NACIONAL 

Q:. meics <1 ir.:ithtri:-. af1rm;.rn1 uo rém. que :1 Há.lia n.,'l.o rn.ti11· ará ne
nhum acôrdo QUC' \·enha moc\Jficnr o 
t-i.xo Rom,,-Bi. rlim-Tok,o 

SERVIÇO MILITAR 
O cidadão qufj não tiver obtt .. 

ao a sua instrução militar e a 
sua caderneta de reservista, elo:;. 

16 aos 20 anos. por negligencia 
ou qualquer outro motivo ~spe
cial. fica suJelto a :-;er ~arrendo 

~.~'.'.~;:•do a mcorpornc·iio no L 
CONDENADO A SEIS Mt• 
SES DE PRISMUl ,ÇHEF.~ 
DO "COMPLOT" FASCISTA 

DA RUMANIA 

~i1~:f:~tºd:e~t~~rge e~r~:;~/apatos e I ~===================~~=================== 

BUCAREST, 19 tA UNIAOI - 0 1 

sr Coldreana. chefe do movimento fas
dsta que tinha como objetívo a der• 
rubada do regime e assas.sinto do rei 
Caral. foi condenado hoje. ,1 seis me
se~ de p1'.i.são. 

A alfaiataria compreende duas sec
ções, uma para côrte em grosso, on
de são confeccionados os fardamen
tos das praças. e outra para cort.e 
sob medida 

Convenientemente aparelhadas. es
sa~ novas dependencias da Policia 
i\.Ullt.ar do Estado estão confiadas é. 
direção de ofkiais competentes e es
forçados. 

O interventor Argemiro de Flguei
rêdo. cm companhia de todos os pre
~entes. percorreu depois. várias depen
denclas do Quart.el. manifestando A.. 
suo bôa impressão por tudo que viu 
<' observou 

.\l'OSTO, o:-,TEM, !'IA PREFEITURA 
OFST.\ C.\PITAL, O RFTRATO DO 
PR,ESinENTE GETULIO VARGAS 

Realizou-se. ontem, às 16 horas. a 
rerímonia da aposição do retrato do 
presidente Getulio Vargas, no salão 
tle honra da Prefeitura desta capital. 

No ato inaugural, uzou da palavra 
o prefeito Fernando Nóbnga que. de 
llücto. disse não ser mais o dia nata
licio do presidente Getulio Vargas 
uma data iullma t: slm a expressão 
de um acontecimtnlO nacional. pelas 
<le!inldas características Ue s. excla 
à frente do::; destinos da naclonali
dnde. 

Depois ele outras apreciucóe::; á. vida 
úo eminente Chefe da Nação. o pre
leito F!rnando Nóbrega disse 

.. Homem de inteligencia e de ação. 
tlc profundo poder de percepção. o 
pre:sidente Vargas. com o golpe de 10 
de novembro. revelou-fie. no conceito 
lapidar Clf' notavel ,mctologo. ,un sts-

O PRESIDENTE GETúLIO VARGAS ASSINOU, ONTEM, UM DECRÉTO D1$· 
PONDO SOBRE A EXTINÇÃO GRADATIVA, ATE' 1943, DOS IMPOSTOS DE 

EXPORTAÇÃO INTER-ESTADUAL fl1.:b~~~u~o p~~;~:;c;~'~:~:~.~ .:~'~a\;:.~ 
o sr. Coldreana apesat da dec~ 

do Tribum1l, apelou da sentença que 
era baseada no delíto de dtfRma~:ão. 

Sua estatão dr agua:,. a<·entuou 

Realizar-se-á nóva experiencia com o emDre~o do gaso
gênio - Será comemorado em todo o país o cincoente

nário da promulgação da "Lei Aurea" 

transf,1rmou-se. a-.~im, numa ri2"oro,a 
esta~áo de ob'ienacó<'s l' t'studoc. 

O ~0\'C E:\IRAIX.\UOR UO UR.\
olL NO PERl" 

RJO 19 (.\ . N. ) - "-ia rn .s la <fa, Rt·
Jacõcs Exteriores foi as ... inadtl . hoif'. 
um <lecr('to designando o ministro pie· · 
nipotenciárlo d,. prim<'íra das~t' J.,ui7 
:\veliuo Gnr,rcl do Amaral. para ne,·. 
<'Cr, em conti!:>.".>:'io o rarg-o de entbaix.i
dor do Bra..,iJ juntn ao Govê-1·1w do 
reru· 

NOTAS DE 
PALACIO 

RIO, UI (A UNIAO t - O presiden-
te Uetúlio Vargas assinou importante 
dec,·éto, dispondo sôbre a extinção dos 
impostos de exporla(.'ãu inter-estadual 
e estabelecendo sua redu(.'áo gradath·a 
até 194:'; . 

AS COME.\IORAÇOES no ÇIXCO
E:-,TEXA'RIO IH ABOLIÇAO 

lC.10. l!I (.\ l';\'li\0) - 1:~t.a sendo 
org,1ni1:ado nm e,krn•o programa de 
comemora(.'.ÍO pelo transrur~o do tin
cocntenàrio da ·•t,ri ,\urea.,, no pró
ximo dia 1:; de maio 

Em todas ,ls t·M·ola:,.; do país havera 
1.:onf<'rf'ncias e palestras reali:1.otdas por 
profess61·as e aluno~ 

NO\'.\ EXPl:.RlL~·(; J.\ {"0:\1 O G.\
SO(i-E~IO 

JtlO. l!l t.\ U~IAOl - lh:ull·o de 
pou<'os dias o m.nistro Fernando Cos
ta realizará nova cxperiênda com o 
gaso~ê1úo, i,;en•indo-sc de um trator 

Es<ia experiência flit"rá. assistida. pelo 
presidente Getúlio Vargas. autorlda~ 
des e outrR., pe~sê,a~ qur o de~cjn.rcm 

30 LOCO~IOTIVAS ELt:'(RICAS PA
R\ ,\ CEK'fRAL UO BltASIL 

RIO, 11) ( 1\ líNJAO) - Em breves 
dias chegarão a esta capital mab 30 
locomoth'as ('lf'trica:-., para pass&.gei
ros e cargas, adquirida.s pelo Go,·êrno 
para a Central elo Brasil 

A VILEGL\TUHA UO PRESII>E~TE 
IJ.\ llEPtBLIC,\ EM s LOURE:-.;ÇO 

EJ.E\'AJ{-SE-.\' '\ 100 000 C'O'.\'TO~ .\ 
Pll0Dl'CAO DF. F ,\HINl1A DT S 

P.\t.TLO 
S. PAULO, HI 1A l"~'IAOJ - \ pro· 

o Chefe do GO\ cruo r(•cebcu ontem, 
em seu gabinête de tr~balho:;;, uma co
m:!,Sáo da As~;oci.:t('ão Comercial desta 
cidade. ron~ntuida dos ~rs. Etõtevam 
Gerson. João Luiz Ribeiro dt• Mora.tc;i,, 
João Cebo Peixoto, dr Cornlto Sonte:t 
f' Aristides Réimalh<l 

dução de farinha ele manctlo<-a csfá E.sun:rnm. ontem. em P.tl&cJO. em 
calculada éste ano. na importanrla ele- entendimento com O ~r Tntervento?' 

Lo!~~;ç~~ ~A~i~i!t;; ,~:ld~~::r,..~rcl~ JOO .OOO:OOOSOOO --'- -- ri~écr~Lc:1~r. ~e~1~~l~~s ,.r~1~~ó:sNcw~1; 
foi interpefado ~óbrf' a data do re- A Tchecoslovaquia reco- Lacerda' preft-it{h PraK('des Pirnnga e 
gres~o <lo presidente Getúlio ,·argas. Aki.ndo Leitf. Hs. Llndolto Soa.rea. 
respondenclo, "Não ha dia corto, ain- nheCeU a COnqUiSfa italiana Antonio Xasa·r de '<!.oc'édo Fr"nclsco 
~~:m~t~rcs~~el~~~J;:::: ti;e~~~~ll(~(:1~\t~~ da Abissinia Coutinho de Lima (' Moura. tenentes 
t'xcia. e"tll n-raneando , Ele eslá es- Olllio Ciraulo r Jos(· Fnnnnctes; CUT• 
tu!lando. ,·om todo o urinho. os pro- PRAGA. 19 'A UN1.A0 1 O Go- 'lo~ Muller. Alfnjdo Dia:; Joúo Beltt.lo, 
blemas nacionais . Diarlam('nt('. dedka vêrno anunciou pela manhu c1,• hOJé. Benedito Borne~ da Fonseca clesE:m-

:~~:i~e"::~~fe:ci/c~,,i~~~~u~ÔbrcL!~ l~~~ o reconhecimento da conquista ltRltéi- ~l~J~~~~o:Ce1'f;:1S ~Z'~~:r~. ~~;~~::; 
crétos qut os ministro.s levam ã 1';Ua , na de Abissini4. i\fonte1ro Hermenegildo Almeida e 
~pi:eclação e pot' mais de u~a ve-.r. pode j' Essa deliberação foi imecllatEtmenl.EI. Antonio Faustino da Co.!.ta: sra'.~. e 

;,e;~~;:,\~tRt:~t~~'::;a~13/eJ~ cot'!'dl:e comunicada ao mmistro das Relações ~::~~a cE..;~~-~n~pu~:~;~~~nies!aª~~~ 
,~ questõe.s clt interes~c IUl(Jional. ten.. Estrangeira& da Hella.. o Conde etano rf'..:; ,,. lrml'i Vitori::i 



2 A UNTAO - Quatta-feirn, 20 de abril de 19,18 

ESPORTE 
h.EUNIAO NA LIGA DESPORTIVA PARAIBANA- O QUE FOI RESOLVIDO - O JOGO 
DO DIA 21 - "PALMEIRAS" CONTRA "BOTAFõGO" - NO DIA 24 JOGARÃO OS 
Fll!ADOS "AUTO" E "PITAGUARES" - OS JUIZES - OS REPRESENTANTES DA 

LIGA - MOÇõES DE APLAUSOS E AGRADECIMENTOS AO INTER· 
VENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

Sob a pre!.idencia do dr Orris Bar
bosu e com o comparecimento dos di
rttore~ Anquises Gomes, Luiz E"lpineli. 
Curlos Neves da 1' rnnca, João Noguel
rn e Veuelipe de Almeida, realizou-se. 
onc-em, mais uma sessão ardina.ria da 
c\iretorín da Liga Desportiva Paraiba-

,~º;.µ\~~·a1~~5~~~~~ t~i s;;cW~~a. a ata ~a 
M'SSÃ.O passado. 

1\provar o:; jogos realizados domin
~o passado. entre os filiados. União 
1.: felipéa. mandando contar dois pon
llJ,; para o primeiro e o segw1do times 
do União que fôra.m os Venéedores. 

1\1andar jogar, no próximo dia 21 
do corrente, quinta-feira. os clubes 
lillrdO-',; Palmeira~ e Botafôqo, desig
n:rndo para juize.s o.s srs. Aluísio Afai
tlt: Cavalcanti, para os primeiros ti-
111"'s. e Gilberto Stuckert. para os se
gundos quadro::., e para representante 
dn. Liga, em campo. o diretor Carlos 
Nl'Ve.- da Franca 

com passe do Bota/õgo, a in§:Crlção 
do amador Georges Pereira de Si
queira 

Mandar inscrever, pelo filiado Es
purle Clube, preenchidas as fonnali
dacles legais. o amador Orlnndo La
C'ét. 

No final dos trabalhos, a diretoria 
aprO\'OU. por unanimidade de vótos. 
u'a mocão de aplausos ao interventor 
Argemiro de Figueirédo pelu doação 

que fe:t. em recer-te decreto. de um 
terrêno para nêle ser construido o es
tadia do "13 Futt'bol Clube". de Cam
pina Grande. A diretoria ainda apro
vou, também unanimemente. mani
festar de público o Sf'U agradccilnen
to pelo auxilio que lhe deu o chefc- do 
Govêrno do Estado, capacitando-a :J 
preparar os clubes filiados para ~ 
disputa do campeonato de futebol do 
corrente ano 

A moção de aplausos e agradecimento da L. D. P. ao 
interventor Argemiro de Figueirêdo 

A propó. sito._ do recente dec1.·eto que/ "l~ Futebol Clube''. de Campina Gran
doou um terreno ao "13 Futebol Clu- de, leva ao eminente Chefe do Go-

~~;Íii: i~1;1(Íi~~~aGre~~~~U ª 0 Liff>~u1i:; ven!o do Estado os ~eus aplaus~s pe-

& PALCOS 
"Luar no Bosforo ", a começar de hoje, no "Plaza" 

Um. f. ilme encantnc1or de. slizará, n Ide uma ctd.adc JC>ndaria. Constantino-
comecar dr hoje. na téla do "Plaza" ula. 

.A ·~Cme-Allanca ··, a vlt:.onosa marra Pilme fe1tl'\ df: sonhos e de poesia 
a lema. lnlcta mlo a sua nova faze de t('nclo como cenano os marts do Ori~ 
;ran~t·:s lançnmentos no casfno da prn.- ent<• mistPrioso, .. Luar no Bosforo" t,. 
ra. '-:1dal d~ Negreiros, apresentará ao dessas cintas que deixam n todos que 
~:~;~ºat~}~~~~.se a linda pellc\lla ·· I.u- ~~

0
~s.sistem a m:ii~ µrotunda impre~-

Ttat.J-S(' cte . uma romantica operP- Essa. a pf•licula que o "Plazil" otP 
t~. onde .;.iprecrnrrmos .. ao par de mu- recf"rá no~ scw, ·· hahituC'~" 1J c·otnl·ca,· 
~1cas dehcio~as, a mais béla palzagem de hojP • 

CARTAZ no J)J \ 

ftEX: - "S<'ssão da-s Moç:t!J" 
- ·•r:.._tra.rôt•<- Sem ))ór", c·om 
H,•1·t, Wheeler e Rohc-rL Whool 
,;,1•v, cornNlia. tla. "R. f<. O. Ra
dio" Co111plPml!nLo, 

PLJ\ZA: - •· Lua.r no Bósfo
ro· . com Jarmilla. N'ovot.na., da 
··('lnc· :\lian<;a'·. 

Jif:l. IPt;A : - .. Semelhança en
(:'anadol'a ''. filme dc- avf'nt.uras, 
C"um Hu<·k .fones t', ma.i!'> a. ·1.'' sc'
ril' d(• "Fla,h Gorclon,.. ('om 
Lnry Bu,ter Cra.bhe, cl::a. •· (1111-
vt'rs:tl.. f'omnlcmcuto, 

~.\ ~TA -(t0~A · - "Drsa.r,
:, ndo a I...ci", filme d~ a.ventura.,. 

.JAfH1ARl8E: - '·C'or:ig,•01 
do Sntão", filmt' de avt.•nturas. 

(·om l(eu :H.,yn:\Hl, ela ''('11!•1111• 
hia.. t·om•>ll'm(>nlos 

IOEAJ. : - "0 Ctt..o cio Gall> 
Prl'lo". Nltn ltiC'ardo Cbdt·~ e, 
:\ G.:. ,êrie de "A <.:id4tlf· fotn
nat.. Complementos 

)IETROPOLF.: - "0 u,un da. 
Alegria". com Edmund Lowe. 
da. "Unh•(•rs:i l" e a 1."" !Jéri(· 41c 
••FJ .... sh Gonlou" C..:on1plcmt·11-
J,, 

Rf;t>(lflLJ('A: - "~o Hia fün 
<~ut• me Quf'iras", com ( ;trios: 
'1ardel r ltoo,;ita. ;\(otcllo 

S, PEnrtO· - "N'::t-; Agua!! 
da Esqun.drá", <·om Pr1•<1 A, .. ta.ire 
e Ginger Ro~g<'r!\, da. "R.. K O 
Radio" 

.\.1:mdar Jogar. no próximo dia 24. 
domingo, os filiados Auto " Pitagua
res. designando para representante da 
l, 1qa, em campo, o sr. Venelipe de Al
tru ... ida, e para Juizes, nos primeiros 
CJltn.dros, ~eraldo de Ohveir~. e nos se
gundos times, José Dionisio da Sil
va. 

telegrnma no interventor Argemlro de lo intecesse que mais uma vez df>
Figueirédo. agradecendo também ~ s mo.nstrou 1:º desenvolvtn:iento . ~o es
exêla. o auxilio material que lhe deu poi te paraibano Esta Liga, d1rigcnle 
o Govêrno para o preparo dos clube~ dos -~sportes no Estado. aproveita a 

g~f d~sr~~:~l o campeonato de fute- ~~~ª~u~it: i~!~~:i!1e
1
~u~ le ~~~i 6 !!....-----------·----------------' 

"João Pessôa 19 - Interventor Ar- Govérno. capacitando-a a preparar oi 
gemíro de Figu'.eirédo, Palácio da Re- clubes a ela filiados para a disputa 
dencão - A Liga _Desportiva Parai- do campeonato de JuteQol do corren
bana, em face d9 gesto de V_ ~xc. que te ano. Co~diais saudaçõ~s. Orris Bar-

Rc::ceber as credenciais do sr. Rival
c!o Brito de Holanda. como represen
tante do Auto Esporte Clube em As
.sembléa Geral. da L D . P., em subs
titlução ao sr Mario Simões. 

).-raoda.r renovar, pelo filiado Pal
meiras, as inscrições dos amadores 
Manoel Augusto da Silva e Nepomu
ceno Martins. 

Transferir, para o filiado Botafôgo. 
com o respectivo passe do Felipéa, a 
inc:criçã.o do amador Alirio Cesar. 

Mandar renovar pelo filiado B0ta
Jó<1o. a inscrição do amador Leove
gildo Gama. 

Renovar, pelo filiado Esporte Clu
be. a inscrição do amador Eduardo 
Nascimento. 

Tomar conhecimento de um oficlo 
do filiado União comunicando a sus
p~ nsão. por um jôgo de campeonato, 
do.-; amadores Maria Alves da Silva 
e Lourival José dos Santos 

Transferir para o filiado Esporte 
Clube, com passE> do União, a inseri
cão do amador Aluísio Ribeiro de Li
ra. 

Mandar renovar, pelo filiado Pita
(11•ares, as inscrições do~ amadore:i; 
ficbrl.stiâo Cipriano e Antonio Bezer
rn Paz 

'tomar conhecimento de um oficio 
elo sr Paulo Ferreira da· Silva. re
Punciando o lugar que ocupava na 
Cc,ntissão de Sindicancia da L. D. P 
C' de juiz oficial. tendo o preside.nt, 
ct:i.do o segui me despacho: "Deferido. 
A' secretaria para os devidos fins" 

Aceitar as credenciais dos srs. Tu
bal Fialho Viana, Gilberto Stuckert 
e :vi:anoel José de Medeiros, como re
presen:tant<.";: e !-:.Ubstit;ito do filiado 
Pitaguar~1 em Asselllbléa Geral dr 
Liga 

Mandar inscrever, pelo Auto Espor
te Clube, preenchidas a:; formalida
des legais, os amadores Fernando Sil 
va. Teodóro Pereira Lima e Celestinr, 
da. Sílva; pelo Felípéa. Paulo qarnei
ro da Cunha e Manoel Moreira da 
Silva; pelo Pitaguares, João Pedro .. 

Transferir para o filiado Feltpea. 

Como decorreu a "mi-carê
me" no "Fú-Manchú" 

Realizou-se sábado passado, o bailf' 
á !antazia com que o uFu Manchü" 
comemorou a µ:\~coa. 

Já ás 21 hora.s se encontrava com.# 
pletnmente cheio o salão de dnnsas do 
himpatizado -,,odaltcio. sendo nessa hora 
aberta a.~ sessão solene pelo sr. capitão 
Camilo Ribeirô. que teve a secreta
ria-lo os srs Luiz Carvalho e Placido 
Rosa e Silva, onde haviam de set elei
tas a Deusa e Ninfas do referido clube, 

De inicio o sr. Camilo Ribeiro expoz 
aos pre.sent.eb a finalidade da sessão e 
passou ás mãos do sr. Luiz Carvalho 
2 li:,tas que contlnhnm · uma os nomes 
das senhoritas qur iriam concorrer ao 
C'ertame, e a outra do.3 presentes em 

ger:1~~~t,:r~~s.d!raª1re~t~n a e~~t:~~ 
çâo do pleito, dando o seguinte resul
tado Para De1tsa ; Lourlnalla Dias 
de Frelta~ e para Nln/a • Guiomar de 
Oliveira e Lucemar de Oliveira 

Em seguida o u Telemaco Ribeiro. 
orador oiiclal da holenidade, saudou as 
eleitas sendo secundado pelo!i srs. Or
lando Feitosa e Luiz Carvalho que 
agradeceram respectivamente, em no
mP da Deusa r Ninfas 

Ainda falnrnm os brs. Edgar de Oli .. 
,Pira e Carlos N~ves da Frnnca que ~e 
ronfessaram entusiasm.ados com a vi
bração do ambiente 

Após o pres1dPnte Camho Ribeiro 
Iez condll.lir á mês.a presJdencial as 3 
('\citas, a fim de prestarem o respectivo 
t·ompromtsso 

Dando por terminados ns trabalhos 
o pre1ictentr encerrou e. Hessfio, 1>endo 
ne'!!ffl oca<lào executada pela orquestra 
o v-nl.sa ·E's Df>u!;a", cotnpestção do 
ma~tra Camilo Ribeiro. ""~cluslvamen
tc para Ps.,e !lm, sendo nest'la. hora lni~ 
ctado o baile que 3e proloflll')u n.té alta 
madrugada. 

~:ci;~Jf;1 :erdoc~~~r~fd~~ t:~~=~ro P~~ , ~~g~~té.~;:.~~dente e Anqu;ses Gomes, 

BOTAFOOO ESPORTE CLUBE 

Estando vágo o cargo de tesoureiro 
do Botafôgo Esporte Clube o presi
dente dêsse clube acaba d~ designar 
o sr Orlando de MiTanda Gusmão 
para ocupar as funções daquêle car
go 

O sr. Orlando de Miranda. ora de
signado, para o lugar em aprêço, já 
assumiu o exercicio do cargo, fican
do. assim, avisados os demais soc1os 
do C'lube. 

TIME NEGRO 

1° Time 

Lira 
Dn.s Neves - Zélira 

Sinésio Chocolate - Vivaldo 
g~~~!~é~o füu Vlégas - Magalhães _ 

Resf>rvas: Bni.oré - J.-llmru - Se
verino 

2.0 Time 

Aprigio 
Afonso - Gasolina 

Chicâo - Xixu' - Chinés 
Hemetério - Chocolate - Vavá 

Reune-se, hoje, em sua séde social. Bandeira - Pirmino. 
ás 19 horas, a diretoria do Time Ne- _ 
gro, para tratar de 1mportantes as- A PRO'XIMA TEMPORADA DO TI
suntos, sendo necessa. rio o compareci- \ ME DE VOLEIBOL DO CENTRO 
mente dos amadores dos 1.0 e 2.0 qua- ESTUDANTAL DO ESTADO DA 
dros e de todos os dITetores. PARAiBA EM CAMPINA 

-. Para comemorar o dia de amahâ GRANDE 
o Tune Negro realizará, no campo do 
19 ~e Março, uma. partid'.1 de . futebol Cumprindo a primeira parte do 
entie os ~us conJuntos Juvenis. ser:i- prog-rama relacionado bom a cultura 
d.o ofe~ec1do ao quadro v:encedor v~- física, o Centro Estudantal do Estado 
r~o~ ~nndes, pelo seu tremador Alui- da Paraíba. enviará no prôxtmo sába-
sio Llr~. _ . . do, pelo trem do horário, á Campina 

Os times estao assim orgamzados: Grande, um time de voleibol. onde 
. 21 . d~ AB~JL - Isr~e). Berto e ~- fará uma temporada esportiva com 

hmp10, _Ped.Io, ~ranqu~sten e .rnac10; diversos clubes locais. 
Lula, V1lba, Odilon, Bm e Lmz. . Assim o Centro Estudantal df E!.-

COfi!!BINAJ?(? LIRA ~ Cruz. J~sue t.ado da' Paraíba, vem dar inicio ! d·i'
c Galego; B1rmho, Báier e Ata1de; fusão da cultura nstca no seio da 
rvo .. Fernandes, Severino, Ed111ho e grande classe em que vive. 
Inácio II. No sentido da melhor seleção da 

ESPORTE CLUBE UNIAO ~~1;;;i~aº ~~~1J!v~ ~~Lu~·a1~te EÓa~a~ 
. _ j sio Franca. presidente desta associa-

(Ohciall ção. Juntamente com o sr. Antonio . . . . l Queiroz Filho, diretor do Departa-
Dc_ 61dem d~ sr. Presidente_: conv1~0 menta de Cultura Física. vém se esfor

lodos os associados, que este1am qui- cando para sua melhor formação fi
tes, para co~1pare~erem na séde so- gurando já como componentes. os Cra-
~1:1\ ºe1ei~~~xi:J1ao n~:a 2ài.r~o;i!. horas. i~1!. Genivai. Eustaquio. Murilo e 

Secretaria do Esporte Clube União. ti:ard!dtd~. e~~ap~·ef::~r~taJ~~t~di~= 
em 19 de abril de 1938. te Gumercindo Bruné. 

1aJ João Dias Cardoso, 1.0 Secretá
rio 

SANTA CRUZ X RIO NEGRO 

Como fôra anunciado. reFLlizou-se, 
NOTA DA PRESIDENCIA no "ES- domingo passado, o encontro entre as 

PORTE" equipes do Santa Cruz e Rio Ner,ro, 
~alndo vitoriosos, em ambos os pré-

Está marcado para amanhã ás 6 ir. lias. os quadros invictos do _Santa 
hora.!), no camp~ do "19 de Março•·. r Cruz •. apezar dos. e·s. fo. r.ços envidados 
um encontro am1::.toso dt:ste clube com pelo seu adversáno 
o P1taguares, em disputa de um~ ta- O Jôgo . que leve m1cio ás 8 horas. 
ça. E.sta presidencia convida todos os daquele dia. no campo do Santa Ro
amadores dos primeiros e segundos sa. esteve concorrid1sstm.o. 
times, para comparecerem devida- No desenrolar da peleJa os rubros
mente uniformizados. esperando a negros eram .const~nten:ente aplaud!
TJres~nça dos mesmos, visto que, além dos pela assistencia .. af11·1~ando mais 
da 1mportancia do encontro, 05 dois uma. vez, o seu valor, salientando-se 
quadros do Esporte precisam de pre- .ºs Jogadores Maromba que desenvol
pnro para o próximo jógo oficial con \.eu aUvi.dade extraordmária; Gabriel 
o Uniiio. que eletnsava o ambiente com as suas 

Para ésse jôgo de amanhã essa pre- eUclentes co.rtadas e Ederlindo, se
sldencia pêde o comparecimento dos cundados pai Sandoval q~e .. com suas 
seguintes amadores: Rubens. Richard '_'e!}terradas", .muito contribuiu para o 
Ederlindo, Miguel. Gradim, Orlando ex1t'? da partida. 
Dédé." Magalhães, Gonzaga, catarina ?este modo vai o Santa Cruz con
Gamn, Nascimento, Perei:a. Almeida tnbuindo. com a sua ~o.rcela para o 
Guedes. Ernani, Pedrinho. Lucas, A- desenvolvimento e srleçao dos cultores 
loisio, Murilo. Zezinho, DucHi:o, Lila. dos esportes na Par.alba. demonstnm
Eduardo. Mororó, Marinho. Alacir. do, ~ toda oportunidade o resultado 
P. Dino, Huerta, Sete, Mõta, Bibito, pratico de seus e!'.forços. 
Paiva, Luiz, Creança, devendo com
parecer o::. demais inscritos. 

ia I Carlos NeV!!8 da Franca, Pre
!-idente 

VOLEIBOL 
Renllia-se, qui11ta-fe1ra. próxima no 

campo do Santa Rosa, ás 8 hora~. o 
esperado encontro de voleibol entre 
os óois simpatizados conjuntos voleibd-

0 ~ESPORTE" E O .. PITAGUARES li.'ltico::, Carneiro Leão x Santa Rosa 
JOGARÃO NO PRO'XIMO DOMIN- Con~iderando-se o valôr dos con-
po EM DISPUTA DE UMA TAÇA trndores a prova promete ser muito 

movimentada dndo o vnlôr dos com-
No campo do 19 de Marco. encon- ponen1es de ambos os quadros, como 

trar-se-âo no prôxlmo domingo, os Jurnndir, Bái e Jorge que sào has
ttmes do Esporte e do Pitaguare.i; em tante conhf'<:ldo~ no nosso mundo 1·s-
d1~µuta da taça ··Amizade" porUvo 

Antes da partlda principal haverá - Dnrrá reunir-se. hoje. os dirE>-

0 ;n~f,~~rã
0
o ~': e!~~~~e:~i";~~~~Clre.s 1 ~~~~~ ~fda~:.

05 
n~s t;~fJe1~c~a v~~i~~l 

péçl.e o compareclmento dos nmado-1 Ft"rnando Carvalho, onde será tratn-

:~~,n~n~~ÓX1!:i~eJ~o1ec~:a~· Á~~om;:~ ~~! ª~~u~
1
:~1~~~m~~~tn~~!~icf1~t\i~~; 

porte &enel'O de e.sportr. 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
TUNISIA agravando de hora a hora O mercado 

de dínhelro apresenta caracteristica 'i 
catastroffcas. já se considerando ine-

REINA 
PAIS 

COMPLETA CALMA NO vitàvel uma moratoria. pois. ao con
trario. serín o mesmo que decrelar u. 
Jalencia de toda a PAlestrinn 

TUN!S. 19 <A UNIAOl - Reina 
completa calma nesta cidade e no in
terior do país, apesar da existencia 
ainda. de numerosos elementos anti
francêses. 

O comandante da região de Sahell, 
residente em Susse. fez publicar uma 
declaração segundo a qual as autori
dades francêsas castigarão severnmen
te todas as pessôas envolvidas em qual
quer desordem. 

Igualmente, aquêle militar concedeu 
um prnzo de 48 horas para que sejam 
dissolvidos todos os grupos C' restabele
cida a ordem naquêle distrito Essa 
ordem é assinada pelo general Aba
dia. 

PALESTINA 

INGLATERRA 
O PRESIDENTE LEBRUN DEVERA' 

RETRIBUIR AINDA l':STE ANO, A 
VISITA DOS SOBERANOS INGL><
SES A PARIS 

LONDRES, 19 <A UNIAOl - O jor
nal "Star" noticia que o presidente Al~ 
bert Lcbrun retribuirá êstc ano a visi
ta dos reis da Inglaterra a. Paris, 

O rei Jorge e a rainha Elizabeth fa
rão. pessoalmente, o convit.e por OC'a
\ião de sua visit.n á capilnl franc:ba 

RUMANIA 
ALASTRA-SE A EPIDEMIA l)<) 

AGRAVA-SE A CRISE ECONOMICA TíFO 

JERUSALEM. 19 <A UNIAOl - A BUCAREST, 19 JA UNIAOl - Alns-
situaçáo económica do pais está };e t!·a-se pav~rosamente a epidemia do 
----------------- t1lo na rcr,:1:io de Galaaz 

Sindicato Condor Limitada pr~:,ct~~~?~~ct~~~sª ';;'.,"r:,t'~t;i ,;º~~;:~~ 
. . 1 eia dessa epidemia. A propria cidade 

O servu:.o ae:eo P.ara Mato Gross? - cte Galaaz foi dividida em 10 distritos 

t~~~~~~~1
~~ç~ersa~T1:ªt ~~t~~o ~~t::;:~ f;~it~Jâf~o~º~º~tdt~~t~~b e° d~º~Jr~~~e~= 

to Grosso prometem ~mar ma.1or vulto m~iras que visitam domicilio por do 

~~1;' âe;r;1fã~egose~·e ª;~~~~s m~~~~~~~:6 ~~~c;~io~ p~·~~=iendo à desinfecção de 

d.entro em brev~ na linha S.ão Pa. ulo -. 1 O gene~al Mar.inescu. ministro ctn 
Corumbá. do Sindicato Condor. Para Saúde Publica, superintende, pessoal
tal melh~ramento desde mu1~0 se inente. o cordào sanit.í.rio em volla da ... 

~~;~ J~~~nd
a~ ~;~o~f~~~~~ª~:c1::1~:~ f ~i~:1ªe c:!~~~ára e~i:: ~:Ji~!ª~e~!~~: 

:~~rf~º~~~:i~d~eifU:vot~i~~ent~~~~~ i ias :í. delesa da higiêne nacional 
nõmico do país. Ha pouco, o avião tri
motor "Jací", da Condor, sob o co
mando do piloto Severiano Lins, fez 

TCHECOSLOVAQUIA 
uma viagem de inspeção. partindo da ELEVA-SE A MEIO MILHÃO O Nl1 
Capital Fed':'ral e seguindo. via Sáo MERO DE SUDETAS ALEMAES 
Paulo, até Corumbá. vôo êsse realiza- NO PA1S 
do em sinal de conclusão dos prepara
tivos que vinham sendo levados a efei
to pela referida empreza, para a inau
g·uração do serviço aéreo. por meio d(' 
trimotores, nté aqueln.s paragens lon
glnquas do Brasil. De acôrdo com os 
entPndimentos havidos entre o Govêr
no Federal e a Condor. esta substituirá., 
entre S5o Paulo e Corumbá, os mo
nomotores Junkers por trlmotol'es ter
restres d<? tipo Ju 52. dos quais o 
.. Jaci ·· foi o primeiro destinado a tra
fegar naqufle trêcho 

O t·ôo cêqo na Arqentina - A cm
preza de a viação comercial "Aéropo~t-.'l 
Argentlnn" acnba de Jnmiliarizar o 
<:eu pcM;oal volante com o chamad,1 
"~·õo cêgo", i<::to é. o vôo sem vista do 
er.oJo,. guiado por meio da radiogonio
metna. Para tanto, a referida emprc
·a apr?veitou o piloto Paul Rohlandt 
da Lutthrrnsa. autoridade no assunto 
P que durante al,;um tempo serviu 
também no Sindicato Condor. Termi
nado o curso prático na "Aéroposta 
Argentlnn ". o com te. Rohlandt foi 
c~amado pnrn dar instrução de vôo 
ce~o aos pilotos nnvnis da Argentina, 
pou; essn dlsciplimi é corusideradn 
c?mo um f11tôr indispensavel á avla
çao moderna. 

PRAGA, 19 <A UNIAOl - O nú
mero de Ciliados ao Partido Alemão 
dos Sudetn.s aproxima-se df' melo mi
lhão 

Nas eleições de 1935, em todn a 
Tchecoslovaquia. os partidos suderns 
tiveram 1.250.000 votos. lsto é 67.5r 
do eleitorndo alemão. Nnquela dau.t n 
Partido S11df't1\ contava 300 ooo filia 
do.<; 

POLONIA 
PEDIRAM A PROIBICAO DAS MA

NIFF.STAÇOES MARXISTAS DO 
PROXIMO DIA 1 • DE MAIO 

VARSOV!A, 19 <A UNIAO> - To
das as organizações eclcsinsticas diri
giram um npélo ás nutoricl:tdt:s. pt•dln
do a proibição de todíls ns manifesta
ç?es marxistas por ocasiüo do proximo 
dia 1.0 de mmo 

O pedido (, lxtseado no fá.to de qut, 
essas demon.strai;õe.'J se nchum cm cl1r,-. 
qu~ com os sentimento!-. reli~iosos d:1 
maior parte da população 

NOTICIARIO 
c.hAf11d3d 0 vôo de yon Enq~l-:-- E.sh\ Em cirn1lar f•nviada a esta fólhn Oi [!Vra~:~1 ~ ~tªotençao. dos tecm~o~ da srs. J. Cal_das & Cia. proprietartos d:i 
· ~ do piloto alemao von .. Alfaia.ta na Universal" comunicarnn1-
;;~1;g1 ... q .. u~ .re~.entemP. n.t·e e.stnbe"lrceu e, 1 nos a trnnsferencla· d. o set,_ estabelN·i
c;s I ccord mundia! de voo sem menta da rua Maciel Pinheiro tmrn 1 

ho~·~t; · d~er m~:;-1~~sS:\~~o a <i~~;~J~f!~d~ Barúo do Triunfo.· no 270 
por motores a oleo cru1. Salienta-se T ~-- ---
que ltd s,• dá pela primeira vez. pois I ERRENOS PROPRfOS 
11 te aizora os aviõf'.s rPcordistas de VR-

~~:'n\ i!~~~n:~i~:l~~sta~~ ;~~r!f!ª!ºart" \'«-ndem-~e . J •cr 8m,OOx~0m.on. á 
tlmn. cvltnndo 0~ pilotos O vôo de re= h. Olawt Brlar• â nur(t"Til df' liou 
Qresso na dJ1·eC'li.o Of'~te-lest.e, con~ictrH 1 ~l~s <' omnlhu:-. d,• Tamhiá, n 
rnda menos favontv(.>] a \'ÓO.'i clessu na- ! i .0005000 
tu1·cza J 'hal;u á l'r:iça U, l.Jlrlco, 1211, 



AD LIMINA MAGNI EPISCOPI - Para saUafo.ur aoa encal'IOII do 
Quarta-feira da semana paa"'4a, a- Botado, encsrgao êl&es lnerenra t. 
p6o almoçarmos em Olinda, na poé- •ua pror,-la naturéza, o lndlVldu<1 
llca Nllldeaclol do profesaor OIIY!o cc;n,,orre atra.,. da ttllNJCMlo 11• 
MontenlllP'O, fomoo t. igreja de No..a oe eeteucle em fónna ele ...._..,. la
senhora da Penha, em visita ao tumu- xas e. outras contribulç6es t.s nec .. -
lo do arande bispo brasileiro d. frei .lldades do Estado, que dia a dia crea
Vltal Maria Gonçalves de Oliveira. lfm cm ,,roporçAo dlffta ~om m, 
Era moo alguns velhoe allllgos, sendo , ampo dt ação. 
eu o mais carregado em anos e o que Estas slo as contrtbulç6es de ca
rnenos comeu e bebeu dos excelentes rater financeiro que competem ao 
pratos e garrafas do tabajàra Monte- cidadão que rectbf" os IM'neflciol ou
negro. Gilberto Freire, AnUogenes I torgados pelo E&tado de.. ,1atureza co 
Chavos e José Claudio da Costa RI- letiva. 
beiro, recem-che,ado do Rio, consti- Mas, além dêsses tributos de feição. 
tulam, com os dois primeiro citados, t!conõmtca. ha os :it ~arncwr 11~'11"1-
• companhia. que me cumulou de ob- dual. reprHentadoa pela tórma de 
sequtos. nos meus recentes dias de trabalhos clvtcos. tais como o Jurl, o 
vllectatura em Recife. serviço das mé~s eleitoral&, naa JUn-

RPClfe é para mim uma grande tas '1e allstamenio, e, sõtire todos ... 
ctdade recordattva. Porque ali me or- tes. o serviço militar. E' Alte o lmpos .. 
denel •cerdote. Pbrque ali tenho ad· t.o de sangue de que falam. os eco-
querido os melh"res livros de minha nomtstas. • 
blbliotéca. Porque foi Recife a primei- , A Constltuiçao do Imperio jli ~lzl& 
ra idéa de grandeza intelectual que que todos 06 brasUeiros e1am obnga
penetrou minha inteligencta, através C:os a pe1ar em arma,, com \) fim de 
das coversações de meu pai, quandc. !!.Ustentar a (nd~peudencle. e lntearl
eu era uma simples creança, á beire ctade do Impeno. e defendi-lo de seus 
do Atlantico, sob os altos coqueiros lntmtJ:l! l~tt,1nos ou t>Xtrmos. 
de Mamanguape. Porque foi do porto Na R~puoUca, tanto n;, primeira 
de Recife que me embarquei para a: tomo na segun~a, essa obrigação dl
mnravtlhas da Europa, em viagens d•, !:\tou:e:e ao •~rviço •llltar. em defise 
descobrimentos da civilização do Vc- da patrta I da Cor,stlt..dç~. dP c:on-

Jho Mundo e de cura de minha hor- f?;:t~nt!:1 7ons~t~~ç~o~':e~nto é 
rorosa neurastenia primitiva. tratado com maior amplldão alr..da. 

se1111>re que tenho um sueto qual- u artl3o 164, diz que todoo ·05 braal
quer e consigo chegar â. metropole Vi· leiros são obrigarlos, na fórmfl da lt:1, 
sinha, meus ex-alunos e o preclal'o :.\O serviÇ('I m •Ut9.r , a outros enc&l"
pruno Gilberto Freire me agarTam e g,..s nece~rt,..s á tlefêsc. cta raatrla, 
me conduzem aos mais saborosos ban- nos termos e sob r.s fórmas da let. 
quf'tes da convivencia espiritual. ari 

&0lar das grandes familias que ali 
residem, a tudo que possue de magni
ficente e tradicional a cognominada 
Vt>neza brasileira. E me vou prenden
do, cada vez mais. por essas cadeias 
tão f1nas, á gente pernambucana, aos 
enlrlos de sua obsequiosidade, às pal
pitações de !-Ua alma nacionalista e 
de 5eus engênhmi fumegantes, 

Gabriel Malagrida e Vital de Oli
vein sã.o duas figuras religiosas que 
me acompanham. dêsde as prirJliCias 
de minhas leituras históric86, dentro 
dos paredões franciscanos do Seminá· 
rio. onde me aprisionei. espontanea
mente, contando apenas doze anos de 
liberdade Junto ás saias de minha 
santa mãe. Fómos visitar o tumulo 
de dom Vital, sendo eu o guia de 
meus companheiros pelos umbrais sa
grados daquêle templo. O Gilberto. 
propagandista dos Padres Francisca
nos, queria desferir rivalidades comi
go, sabendo de minhas simpatias pe
los Padres Jesuítas. Mas, ali, não po
diamas brigar de tabeça nem de ca
cête, junto á& barbas venerandas do:-s 
Padres Capuchinhos. numa visita ao 
tumulo de dom Vital. 

MEUS PECADOS - Em comentt
rt00 nesta secçio, aludi à m<>ç&o, apre
oentada no ConsHho Restonal de 
<leograCla. de homenagem aoo brasi
leiros que teem escrito trabalhos s6-
bre a Geografia e a Hlalória da Pa
'-lba. Um dos prlmelrcl6 nomes ho
lllenageadoo, entre oo vivos, foi o de 
IDlo Dommaues dos Santos. MlnhS' 
llecretárla, altú, s6 por culpa minha, 
lllo daWoplll'ou o QOme do referido 
hratbop'afo, tendo tle ficado no au
'°8nlfo, para lllo dl.ler, tmpNlpria· 
Ilente, no Unt.etro Sio meua peoados 
• Ollllulo, IDeUI cacldlos de cronla* eaclllmllelro, mlDbu ~ 
_,. ,tabaqUNda, - prayu 

&li de mlnb& ~ t&lvlls 

Não f: rest1ita como as a•otenore!I'. 
poi.ct. ,·a.t até a obrlgac:Ao de outros 
< :,.cargos 1.1ecessartos á clefêsa .rta Na
ção. 

o e,iplrlto da a~ uai CoN,titultã'l 
brasileira. acom9Rnhando <.i senl.l<io 
C"I!" fl'll'talrl'irr.ento intrrno que tori~:-· 
as ~ões i.fom na hora pre!ilente, cle
clRra que ne11hum b1·,isiletn l)Oder1 
{·XercC'r funçãc. pública, u!na vez pro
vado n:lo haver cumprido as obnt .. -
çõu e os encargos que lhe incunbern 
p:ua ct>m a segurança ract ... nal. [;' 
'- Patria exigindo de s-.us !1lhos o 
ltibuto de sa11gue. E o dever dt' to
d<'8 os br.uilclrfl6, aem dlotln,;Ao, ~ 
prestar na fórma da lei vigente. 

NOTAS POLICIAIS 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO 

E MEDICO LEGAL • 

Esse Instituto expediu ontem car
teiras de identitlcaçlo is pess6as se-

gu~~;;,., de Andrade, Manuel Slmio 
da Silva. Vlrgillo Londres da Nobrega, 
dr. Pedro Cordeiro, Laura Pondca 
Vasconcélos, Rodolfo Gomes Pedrola, 
Jot.o Vicente Barbosa, Padre Sllvlo 
Celso lle Mélo, Sebastião Rafael, Mil
ton Santa Cruz, Crlapinlano Zeferino 
Neves, Zacarias Torres, Antonio soa
res Branquinho, Artur Bezerra, Aft .. 
tonlo Pereira da Silva, Expedito Mar
tins Rafael, Osear Perrelra de Prel• 
tas. Aureliano AIVOI dao San
tos, Lourlval Ba..- Pilho, Bn
graclo Guedea BeRrra, Vicente Go
mes da Silva, Pranclaco Carta SO· 
brinho, Alonso Paulino Dantat, Joté 
Serafim, 01cAr Mapihlel, Elpldlo Sa
blno de otlmra, José cabral CIIIIYes, 
Penelon Medelroo, Inicio xatter Pi
mentel, Bebutlio Rodrllllfll dai San-

~ c::::oMc:,i:;~ ;..a:!f'°da Se.:=; 
~hado, Orat.ullano Chacon OomOI, 

1!~:..~~:·~-= 
J0&6 AlcldOI de Sina Camlnba e Pe• 
dro Perrelra C.Yalc!antl. 

DAJIIB C.WAVICRICO 

Pelo meilleo llllllta foi 1&YndO o 
Jàllllo ele ~ ....,verleo de JOltfa .. ~. 

10"8 
r.1 •n·;ÇDS ne< euarlos * JIIW":'lnca do 
Jlra,:ü, 

o tnuncntor Argen, Iro d• Flgu•! 
rtdo. N hoJe. preáaa; o 11PU turamen. 
to ao Pa•llhlo Nucl<a,al, "" cwnprt
!llf-llt.o de \m· d~e1 parR Cf'm a P!:.· 
&ria, que exige de todos. e... tributo 
de patrtot1smn. para cada vez m,us 
tornar-se fórte. grande e unt IR, coll
flada no a mór •Je seua filhos. 

E perante o auri·Vêr _.p ~naAo. ,3 

excta. como cldacião cor,-,16nte do 
&eu Jevor. jurart. <letendt-lo com o 

....__ ...... lleJef 

Pelos 1111&r~~1'-ápet.orla Lln- PN>&'r11ni,. para 11 dia 20 de Abril d• 
1:,0 d~e i=. ir:.,f" -~~~ 11111. 
qulloo de earne lmpreatavel para o 11.00 - Pr..,..ma aperitivo eom 
co~ i,6Dllco. tp'11Vaç6es pqpulares da noosa dlaco

Secretaria da lgrlcultura, 
Comércio, V1açio e Olltas 

Públicas 

téca. 
<Locu!Alr Kenard Oalvão1. 
12,00 - "Jornal M,tuttno· - Na

ttctirk> e lnt.,.,__ de Pllla e Es
trancelro. 

12.16 - Continuação do pracrama 
aperitivo com 1ruações PoPUlarel da 
noasa dbco!éea. 

sacrltlr.io ,ja proprt::a. vtd11. t:esaa Secretai'la preclsa-1e falar, 

,- t o maior tributo do cldadio , :':at':i =~-~=~d~°':lo º;;..: 
<Locutl>r Allrlo SIiva). 
18,00 - Prosrama par& o j&atar 

com era vaçi,es selecionadas da IIIIS8 
brasileiro. cel'to das ,naqu,nas do Jlltado. dlsc«éca. . 

1Locutór J. Aoillno,. 

UM PROFESSOR · DE JORNAUSMO Prorra111a de Studio 

A's 19,00 - Slnteae d06 ocontect
mentos do dia. •P. R. !. 4 lnfonnt ... • 

A's 19,115 - Mú,ica popular - Mar
luce P- e Bevertno Araújo. 

CONEGO MA~ F&EUUI 
1 Diretor do Licéu Paraibano. ex-deputado federal 

pela Para.lba, . Marluce ca'lf'U:': 

Chegando a Recife. para uma rapida 
estadia, Jogo me dominam duas emo
ções profundas: rever a cape Unha do 

~~ t:.,~~~~ª~:~ed: 
Jornalismo. A capelinha é o sitio sa
grado. onde- fui ungido !llleerdote do 

~:,toà.1T :4 .! ~:·~t: ::1~9:cai;.1~: 
ttcos de minha alma. 

O 1ornallsmo tem sido a paixão domi
nante de minha vida fóra doo ambltoo 
Fuperiores do munus sacerdotal. Dêa
de os verdes quinze anos que a pena de 
escrever me vh·e nas mãos. quasi sem
pre como um glaudio. em luta rasa e 
acendida. nas investidas mais fortes. 
em pról de mt'lhores coetumes políti
cos, naquela distante primeira Repú-
blk:a brasileira. · 

E a~ra. em Reclff', urge-me entrar 
em contacto mais proveitoso com um 

::.,.p~~~na~i::7nchl g3~ 
saber. só povoada de letras t' de pro
blémas vertiginosos. un!\rersidade quo. 
Udiftna em rPfrtga.s, quot.ldtana •em 
di.&sabores. quotidiana em todos os sa
crtflcios luminosos. Quero ver e estu
dar. para bem aprender. a face toda 
dês.se professôr. 

Ntio sei que fascinação maior exercr 
~le - se como perito na arte de gover
nar. se como catédratico na arte de es
crever. E' preciso apalpa-lo. para cré
lo, qual teve que fazer o espantoso S. 
Tomé, S. Matias. do mesmo colegio 
apostolico. ésse já era um discipulo 
mal.o; ben1 batiaado na robustez ria fé , 
na confiança lndefetlvel na palavra e 
nos milagres do Mestre 

Será qu,e eu vou chegar, dlrett.mente, 
á preaença do lnterveD&or Apmenon 
Magalhães? Mas. cntamente. Antes 
do interventor. entretanto. quem me 
~ emocionando ~ o Jornalista. Suas 
clntllac6es matutinas, na catedra Jbr
nallstica, a tnlm me interessam e mr 
tocam. multo mais d• perto. Porqu• 

te~.:.!~~'i:c:i.~ ... ~ ... 50~1~~0 g: 
Foi... da Manhã. para aa eolunas de 
quasi todos os jornais do BfasU. 

A proYincla do saber mals viva e 
mal.< 'lf!C!ut6ra é o tarnallsmo. ~ore 
foi e ha fie ser assim. O verbo eacrito 
ouotldlanamente novo. é ~sse o verbo 
dos novos crtstos da imprensa. que se 
faz carne conosco, dlt a dia, e domina 
o panorama universal c1A. tnt.l!llcencla 
O tomalbta Agamtnon Magalhães. noo 
bancos academlcoo. nu J)f'rlenps de 
fôro. nu campanhas parlamentares 
nas agruras reYOluclonartas. nas lidei 
mtniaterials. na CU1'III do governo. -
nunca põde nem Poderá despojar-se d• 
sua funclo emocional, de seu calamo 
e111resalvo. 
I- de ser-&e homem de lmQl'ensa é 
~ do alto. E' mandato divino E' :;:e.:;...=.· de:' ,;;1~i, 7;'ç:::Ob:~ 

li:J":ue#~~~~·n~u~\:S ~-;J; 
Jeeus, na pesea maravtlhoa. nas bO
das ~. CanA. na ee;tluncR dos ladr&es. 
no Tabor e no C&ltarlo. Ela JUIUI por
que a capelinha da Boledade me Jiva 
ein lanribte klâl. , tenda nazarena 
déwn~l'lt&. Ola d1"rtos do lntenentor A-

=::' de ellllno ~'Il:,~ ~ =ra dQ Aut.oJ' ai 1e dll\le 11181111-
t la, ea, --~ ar-e Jll'Qflandoo. em ,..,,... Jltna-

K CDnin~lata de bei.u de DIOI tt•es e ful-
léa, em emoclonala. Pa-

nce. par Via cre Eque o = .,.., .. ~ eat.t 
aJ , r. 1D D RIÚIUI 

'r. "- -(--:.=.-=-~tra:; 
- MIOU &ar. Jri. ÍJÕII· 

flev Une de m&ledlaeiM:lat 
t.~e~•--alllllla 
Jan!t,llltM at...._,te na ....... '= n 

a, - Baiana clO Tabolell'O - Sam
elltal. 11ue d-oroçoel-as. Os ahmoo ba - •Andn Pilho>. 
~anham e aprendem mutto mais ga- b 1 - Não dou meu braço 1111. torce-r 
bando oo seus profess6res, que fugln- - Samba - <Benedito Lacerl!a,. 

:raª1:ri:i1,;:,"!';':~as°:s ~f~~~: j ~v~';,°or~~ ~':~ro - •Mir-
eovemamentata. POSM> falai'. camara- Wo Cardoso, . 
rtámente, ao professôr Agamenon. co- b• - Castigo df amOr _ Valsa -
mo se estiveMe. a sós comiga, sabore- 1 Severino Araújo 1. 
ando o seu estilo ao café matutino. lo- A's 19.20 - .MClslca variada - Or
~ depois da missa. em terra parai• lando VasconcelOA r Jazz da ff. R. 
bana. I 4 

A~ as pedra& das mon'8.nhas ~ai!!. · O~lando canta ri: 
altas sóem encontrar-se. cá em ~xo. 01 _ Alguftll _ Valsa _ <José Ma-
com os c11,lhácm da planlcie. Do res de ria de Abrêu e Osvaldo Santtaco, 
:::osca.l:~~. r:ite~~e:1:.r:e~~t~t b•. - lracêma - Valsa - tJÔsé 
quer sabe a~ndt>r aos elevad08 v~tt- Mana de Abréu e 0:5valdo Santtago). 
bulos palacianos e pedir audiencla aos A Jazz executará. 
poctel'OSOI mais a1T~antee. como cos- a' - O Plano eletrtco - fox pa-
l wnavam fazer o Anqutêta do Brasil rodla - 1 Ftschen . 
setentrional. 1Paclre Gabriel Malagrt- bi - Para que falar de am6r? -
dai, - quando se trata de arrogancias Pox - 1S)'dney Mttchell e Lew Po
e de Malagridas. quanto mais nêste lack 1 

simples caso do meu professõr Agame- A'a 19,35 :- MUSica popular ~ Ne-
non Magalhi.es e de minhas letras pri· He de Almeida e SeveriDo Araujo. 
m,.rias jornalistict,S Nelif' cantara: 

Os homens de espirtto fascinante a 1 - Não se ama sem sorrt"r -
exncem uma b1!1uê11cla fundamental Samba - 1 Jolo Vérru; e Sebutióo 
8Õbre todas as camadas sociais e sõbrc Barros,. 
toda a sua é~. Governam. mesmo b1 - Ranchlnho de Sapê - Sam-
que 1_1ào ocupem no espaço sinã~ uma ba - 1Gê Duarte). 
class1ca "t.enda arabe"'. A H1stó~ia Severino Araujo tocará 
~ta pie.na désses fen.omel'!.os emoc10- o, - Geitinho que eu gosto - Cho-
nantes. Nós outros. que nao Podemos ro - tSeverino Araújo, 
brilhar, por inopia involuntarta. rece• · b1 - Marluce Silva ~ Valsa 
bémoS os raios solar1:s da pequ':na e1ite I Manoel Nunes 1 . 
intelectual. Que fascina o Brasil. e nos A's 19,50 - SOios da acordeon 
íorn11.mos satf"lttes, ás vezes. pensando Jo,;é Jorge 
:iu:c::::s rutros tantos astros - Mero!I a: - Primeira Ho~téca. - Tango 

Jà me estou ficando longe do assun· - Matos Rodrlgues · . 
to. Jà me espalhei demais. em torneloij b1 - Arrependimento - Valsa -
:le frases meramente. sem saber nem I Bartolomeu de Sousa 1 . 

terminar um fragil nariz de cêra. qua: cJ - Recordaçào da minha terra -
aluno sabido que oio estudou a U- Valsa - tJOU Jorge,. 
ção. Meu pr'Oteas6r compreenderi meu A's 20 . .00 - Retransmissão da Horn 
~mbarnço ou n1eu desembaraço e nãc do Brasil. 
D'le castigará com nota baixa. Os ho- A's 21,00 - Só&os de violão - Mil-
mens de grande talento sempre são lon Dantas. 
1otados de um grande poder de indul· a, - S01idão - Valsa lenta - 1Bo-
gencia e de tolerancia. E os artigos ris 1 . 
aliás do profes.Wr Agamenon Maga- b1 - Dengóso - Chóro - fJoâo 
lhles teem o condão de criar em cada Pernambuco•. 
um rle seus tndefP.Uveis leitores esta c1 - Lamento - Valsa - 1Canhõ-
sabedoria da sbnpllcldade, que deveria to,. 
sempre reinar. romo expressão debele· dl - Uma noite na Penha - Chl.1-
za ,olitica. entre sovernadores e- go- ro - 1 Rob.son 1 . 
vernantes. entre o Mestre t seus dL,- A's 21,15 - "Jornal Oficial". 
clpulos atentoa. . . A'& 21,20 - Müslca variada - Mar-
11st1~~e~ :~!:tf~1i:ªv:i:cÍ!i&s~1á~~~; !:Sop=n!~!!: de Atmetda e Or-
poucoo dias. da - m&lli5lral llo pro- Marluce conta ... : 
fessõr Agamenon Jlagalhães, póde ser a, _ Quando penso na Bala 
~i:tadc~;1~tr;t~e~a~a~~~Íf ~~ Samba Jongo - <Arf !JarrosoJ. 
modP.lo aos JornaIDtaa eon~mpol"Jlneos b, - Vem cá bltu - Samba 
Não tenho. rtgO(OSIIIDente, direito d, •Saint Clalr Sena 1 •• 
<'rltlca. nêste terftino. nem a menta.li- Nelie mtupretari. 
dade me ajudaria para tanto: maa. -- "' - Selft da Bõa Esperança 
so aponcar. nua florllello, aqutle ,...._ Samba canção - tLamartlne _,. 
fWDI! tnteletual q,. me IOUbe melho• bl - Só vocf - Samba - (Ataul
ao palaOà.r Jlterarlo e que me está a- fo Alvea>. 
comoan1-m!o e ..,. f-ndo produslr Na voz de Orlando ouvlrt.<I: 
estas Jlnhu. ao calor suave de uma a, - Um trono por um beijo -
sútll e protullda e~OQija Pox - <Harry Warren e Osvaldo San-

< Do "',Dlarlo de ~nwnlllleo", de 18 tlagol. · 
do c:Qrnnte>. b1. - canu,a de amor - Canção 

"IANCÔ PG OOMI.RCIO", 
Di cAIIPJNA GRAM>E 

serenata - <Amado ReglsJ. 
A's 31,45 - Jillalca de op,ortta -

orqu01tra de aal&o. 
ai - Cúlllo da Ylla da _.-fia 

·• A VIUVA lil.aORB" - tP. Lebar>. 
bl - Di,artlmento - sob III mo

tt,111 da operllt, •o PILHO DO TZAR 
<Pranz Leharl. 

A'• 22,00 - •Jornal falado" da P. 
R.. I 4. 

A's 22,10 - "Teoouros musicais" -
lélloo dw 'iiollnO - (Prlta Ktelllrl . 

.1l illfAIJll-r.::.:.1- nauatu• -
Ã~-i, ..... noite" 
( ............ ). 
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ADMINISTRAÇAO DO EXMO , SR , DR , ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

1 DE.CRETO N," 1,020, de 19 de abril de 1938 
1 

•l.L .4âota a guia acauteladora, para as mercado-

1! . rias de procedencia de outros Estados quando em 
transito pelo territono déste 

De -Dolóres de Sousa Lima, prore~ 
~óra n,<lim~r.tar dP. CPc1mba~. muni
dpi<, dt S . .José de· Piranhas, reriut:
rendo noYenta i90J dias de licenca 
para tratamento d( saúde - De5-
paclto - Inctefcriclo 

Argem1ro rte Figue1rêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 

'•tf : DECRETA : 

De Severina Alves aluna do 2. 0 

ano do Escola Normal JoãC'I PebHÜl 
de Campina Grande. não tendo si
do aprovada por medias em aritmc
tica. t? geometria e nem se s1lbmetid'.l 

~ 

Art l .º - Fica adotada a guia acauteladora, creada pelo Decreto ~ exame de 2.ª época, achando-s,, 
n.0 846 de 3 de Julho de 1917, para as mercadorias de procedencia de outros matriculada no referJdo ano, reque
Estado1. quando em transito pelo territorio dêste acompanhadas de. despacho rendo cui~ar as referidas à\sciplin:-,:; 
de; exportação. ou do~un_1ento equivalente . _ . sem preJulzo das em que foi aprova-

Art. 2.0 
-:- _ A .v1st.a do despac~o de exportaçao. ou documento eqm- eia. _ Despfl.Cho - Indeferido 

valente. a repartJçao fiscal. que pnme1ro o visar fornecerá a guia acautela- De Hilan d(' 1\feoPnOs Coc:.tB, pio 
dora ao dono ou conduto1 da mercadona ressôia do Gr11po Escolar Coélh~ 

Art 3 ° - A mcrcadona acompanhada da guia acauteladora tera Lisbõ;:i. de s Luzm. do Sabugt 1eow -
l1v1 e transito no Estado 1endo t11nta 1 30} dias de licença pa 

A1 t 4 ° Com a chegada da me1cadona a locahdade á que se des- 18 tratamento de seude - Despa< !iü 
ttnava. para a1 ser \endida ou. b~nehc1ada,_ ou ao último ponto do Estado, o 

1

_ Submeta-se á inspeção de s:::..ude 
l'e$ponsa vel pela mesrae. -cx1b1ra a repartiçao local a guia acauteladora !! os De Mai ia Anita cavalcanti p10. 
documentos do Estado de procedenc1a, para que:. confrontados ~quela e estes :cssôrn da cadeira illdimenta? de Ca 
com os volumes conduzidos e_ venflcada a exatldao das decl~raçoes neles con- criot;Ha municipio rle Sr.> pé reqUi• 
tidas possa a refenda guia ser visada e devolvida á._repartiçao exped1dôra. por iendo umta cms de hcença para rra-
1utern1:ed10 do mteressado ou pela p1opr1a repartiçao que fizer a última con- tai de rntt'res:-es particulares . _ Dei 
ferencia, ? . . • • jrJacho - Concédo trinta 1301 dia:; 

~- l - PreenchiJjas ~ssas formalidade~ e~enc1a1s. o despacho de sun vrncime1Jto, na. fó:i-ma da lei 
;'<POfta~ao. ou documenão equivalente, será reg1Strado e entregue ao inte- De Egicii<l N'obrc s,lclnnha r,ro-

f ssado · ~ ,, r, . • • • fessôra da cadelra de Santa Cruz do 
i. - · - D1"'.:ergmdo do. despacho, ou documento equivalente. o nu- município de sou:=-.a , requerendo se~-

mero de vi,lumes, pesb ~u qualidade, anotará o funcioná.no a falta, na guia senta dias de li<;.enC"a para trat.unei'l
e no despacho. que sera cancelado. procedendo-se na fórma do Decreto n.0 to ric saúdfl'. _ Despacho _ tiubirc· 
909. de 29 de ~ezembro d_e 193~ . . ta-se á inspeção de saúde . 

A~ 5 .. - A me1cadorrn 9ue nao se fizer acompanhar da g,.ua acau- De Nair Batista de Gusmão. pro-
teladora e c_ons1derada de produçao do Estado e como tal SUJeita ao imposto Iessóra do gr>Jpô escolar Clementin., 

de expo~~f~º6.º - Incorrerão nas penalidades estabelecidas na Lei n ° 127 Pr~cupio da cidacte dC'. ca.mp( .·,. 
de 2f3 de dezembro . de . 1936. os funcionártos que deixarem de expedir ~ gui~ Gra!}d~ . requeren.d"'. ~er m.~pec1unada 
acauteladora no pnme1ro ponto de e~trada da mercadoria no Éstado ou vi- Off .,~uae .gªJª efe1t~ de i11cençac l~:i 

sarem despachos, ou documentos equivalentes. que não estejam acon;panha- r~der a c~ ªte - . csna\1~ dias01
·~ 

dos da aludida guia . l'~ o qua1 en ,r1 e c1;0co r , . ·~ 
A~t. 7.º - A exigencia da guia acauteladora para as mercadorias de \I~t,a do h1u~.o médico. na forma da 

fõ~:d:nf~~~aa:ag~~r~a~:i~a~~~~e\~~a t:!~~~8 lei ou decrete em vigor le1D~ Gen : CavnlcfüÚi M.)rques, p_· )-

Art . 8.1) - Revogam-se as disposições em contrario . ri~~~'J~~!.S~~ gá~tptit:,<:co~rer ~~~bv~~~~·. 
Pala · d R d · J - p havenctc contra ido nupc1as. regue~· 

Proclamaçãoc~a :ep(~b11iaç~o, em oao essôa, 19 de abril de 1938, 50.º da permi'-iGÃ.o p::i.rn Eis~lner-s!:' Geni Ca-
valc:Jnt.1 Lemos. - Despacho -- Co
rno requC'r 

f 
I " >\ 

~ 

ARGEMIRO DE FIGUEIRJ.WO 
Francisco de Paula Porto . 

QECRETO N," 1,021, de 19 de abril de 1938 

De Maria Augusta de Siqueira No
~rega , profe:ssôra efetiva do grup0 
escolar Rio Branco da cidad..: ele ? t: 
Los, requercncio que lhe séja paga :1. 
im.portancia corresponclei:ite a 1: 

Faz doação de dois precttos na ctdade de é.ias de serviços prestados no aludictv 
Campina Grande ao Centro dos Motoristas e !pi- grupo, sendo de 1 ° a 18 de feverei
raga Futebol-Clube da mesma cidade ro do corrente ano . - Despacho -

Deferido. em fa.ce das informa(';ões 
,1/gemiro de Figueiredo. Interventor Federal no Estado da Paraiba De Severino Augusto de Oliveira J 

~do da ~ atrtbut<;ões -que lhe são conferidas pela Constituição da Repu-' ;;!~
1
~~foati~i~i~i

1
~a:o~ze~i~a, ~~fg~r;iv~~ 

Alienados ·• Juliano Moreira·· e guar
Considerando que é dever d~ &itado ctudai tambem da educação àa de 3 ª classe da Diretoria Geral 

r~l~~ ~ig~~rzºàç!~n~~~j~u~:~~ç~ueª ~~~~ni!:~
1
~~º~eºs~~ts~10 menos, auxilian- ire!ªuiceôr~~bl~~~bri~:~~d~e:::i:re~~ 

_ Considerand~ qt:e já est3:va anteriormente doados, posto que sem o~ lugares. ~0Hc.1Lam ns neressarías 
1e1çao legal, ãs sociedades esportivas CENTRO DOS MOTORISTAS DE providencias a respeito - Como re-

~f'~I:~rt"~!f !~e~r!toIPIRANGA FUTEBOL-CLUBE os prédios a que se qu;;~el'hBeatriz Silva. etúermeira visi

DECRETA: 

Art. l.' - Ficam doados ao CENTRO DOS MOTORISTAS DE CAM
PINA GRANDE e ao .IPIRANGA FUTEBOL-CLUBE úa mesma cidade, 
~~:~~~v0a~~~t!ii o:it~~~~~os a rua Venanc10 Neiva n.0 246 e a rua,4 de ou-

tla _f1nartf:d; ·:t;a1Eà~sc:~s!eas~i~so~~~~~ie~~~:o~~esd!1~~i~~~me~i~~i~!~
1
~~~~~ 

tera a.o Estado 
Art 3.0 Revogam.se as disposições em contra.no 

tadora do Po~to de Cabedêlo, reque
rendo noventa (90 i clias de licença. 
para tratamento de saúde~ --• Con -
cêdo trinta C30l di3s, á vista do !an
do médico, na fórma da lei. 

De Eduarào Gomes Paz, requeren
do cento e oitenta 1180J dias de li 
cença. sem vencimentos, para tra
tar de seus interesses particulares . -
Indeferido 

De José Luiz do Régu Luna. 2 . 0 es
criturário da Chefatura de Policia, 

Procbun:~l~c133 ~e~tt~~ção. em João Pessóa, 19 de Abril de 19~8. 50.º da ~~~~=~~~~º q~~n~~:~~ft?mt~sf:.n~o~~ 

. -trgemiro de Figueiredo 
José Marques· da Silva Manz 
Francisco de Paula Pôrto 

forme tevt:: ciência em 28 de mct?\.J 
recem-ftnelo - Indeferido . 

Decreto 

:!:~::!~ri~ F~~!!!!,ENTOR %~;:}~:JEf~fi:t1~::J~~!i~:;~ r:i}!Jf~i:~;~~~::1~i~~~oJ;:~~: 
DO - OJA 9 alterada requer noventa (90 , dias de professóra da cadeira rudimentar ur

Petir:lo 
-licença com vencimentos e para sei bana mista da povoação de Frei Mar
rxaminada no Posto Médico da cida- tinho, do município de Picu1. 
de de Patos- Despacho _ 8ubmeta- O Interventor Federal no Estado 

Do bel Otlando de Ca~~ro Perei sr a inspeção de saúde nesta Capital. da Para1ba atendendo ao que requc
r1:1. Téjo J ltU Municipal do Termo de> De Aurelia da Fonsêca Montenegro. ;:eu d. Maria Anita Cavalcanti. Pl'O·
lngâ. requerendo a sua aposentado- professóra de 4 n entrancia do Gru Jl\ fessõra interina da cadeira rudimen-
1:ia - L<lVrP-se portaria. aposentan- Epitocto Pessôa, deE:ta Capital r u, _ t3:r mista de. Cachoeira. do munici-
o~ o l'C'QU~1·ente com chre1to ao.s ven· rt>ndo a sua aposentadoria. .:_ eÓes- p1p de Sap'7, resol_ve conceder-lhe 

TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tcsou. 

J·aria Geral, no dia 19 do corrente mês 

RECEITA 

Salclo anterior 

Moacir de Medeiros Gomes 
P. J Venda sem . algm . 

<D. 

Moacir de Medeiros Gomes I D 
P. l Venda sementes, mudas, insc-
ticid . . . . . . . . . . . . 

Alfandega de João Pessôa - Taxa 
10º 'º adcion. . . . . . . . . 

Renato Maciel - Sal operá.rios 
Euclides Cordeiro Lima - Caução de 

luz . . . . . . . . . . . . . 
João Pinto de Menezes - Renc!a 

Re;!~tlç~~~~~~it~t Ei~trl~o~ ~ ·Ren~ 

1 
da dia 18 . . . . . . . . . . .. 

R~c:b~?~ri~ ~ .en.~as . . C~~it.~l ~ ~e~~ 
Manuel Galdlno da Silva - Transp 

200 ses . cimento 
Raimundo Corrêa Barbosa - Cau-

ção de luz . . . . . . . . .. 
Repartição Aguas e Esgõtos - Ren

da dia 18 . . . . . . . ... 
.iulio Alves da SU'Va - Caução de 

luz . . . . . . . . . . 
Inácio Guimarães - Caução de luz 
Diversos Funcionários - Desc . abo-

no 39 . . . . . . . . . .... 
José Montejro - Caução de luz 
Hospital Colonia •· Juliano Moreira .. 

Renda pensionista março a c . 
Inspetorfa Tráfego Público - Rend::t 

veículos més março a . c . 
Banco do Estado C Mvto - Retira

da ndata .. 

DESPESA 

1737 - Alfandega de João Pessõa -
Grat . aos func . . . . . . . . . . . . 

1713 - Diretoria Viação O Pública~ 

'1104 ~ol~:or·. · M~ri·~ A~xúiaciÕra· ·o~~ 
arte - Subvenção 

1739 -- Crescendo Tavares da Cos
t? - Percent . s multa 

1141 José Justino Filho Cou-

17;~ - J0sé · JÚStino 'FiihO Con-
ta . .. . . . . · ·· ·· ·· 

1740 - Diretoria Fomento da Produ
cáo - Folha 

1711 - Manuel Donato - Pa~Lo . 
transp . . . . . . . . 

1712 - Diretoria Viação e O Públi
cas - Folha . . . . . . . . . . . , 

1705 - Afonso Aladin Araújo - Aux 
ctec. 968 . . . . . . . . . . . . . . 

1728 - Joséfa Bezerra da Silva --
Aux. dec. !.168 .......... . 

1678 - Cecilia Alves Caldas - Aux . 
ctec. 968 . . . . . . . . . . ... .. · · 

1746 - Weskott & Cia . - Rest. cau-
ção . . . . . . .. . .. , ... , · · 

1729 - Etelvina Vieira Magalhaes -
Aux. dec . 968 ......... . . . . 

1736 - Mardokéo Nacre - Adean-
tamento . . . . . . . . . . · · 

1710 - Eunapio da Silva Torres 
Lavrat . escritura . . . . 

1653 - Manuel Galdlno da Silva 
Des . realizadas . . . . . 

1748 - Diversos Funcionários - A
bono n. 0 39 .. 

1749 - Montepio elo Estado - Desr. 
abono 39 . . . . . . . . . . 

1726 - Neusa Marinho - Aux dec 
968 . . . . . . . . · · · · · · 

1732 - Regina Lopes Ribeiro - t\ux. 
dec . 968 . . . . . . . . . . . 

1617 - Manuel Galdino da SHva -
Desp. realizadas . . . . . . . . . . 

Banco do Est~do - Conta movto 
Deposito 
~aldo que passa 

2 :7o1SU00 

463Sj00 

29 : 2,3.,300 
82$900 

dOSOOO 

\i02',000 

U :259$700 

39 :100S000 

3415800 

30$000 

lO:Hl\900 

~osooe 
30$000 

201,100 
so.ooo 

SA00,500 

24:525SOOO 

. l. 

8!llS300 

9 :770~200 

1206000 

245000 

6 :082\000 

4 :678~000 

1 :G66S500 

•ooi.ooo 
3:490S200 

30S000 

30~000 

JOSOO\J 

150$000 

30600.0 

2 :000~00 

157S700 

90~000 

11 634(;800 

152$100 

30S000 

:,owoo 
4$500 

,• 

20c : a2os,oo 

i ~~~""'. ·' 

.. 1 

. ' 
- -t' 

';1 

.. 'i 

l'- 'lJ 
~ ti 

" 
, 

121 :551Sll00 

u :579$81Jv 

339 :761SIOG 

41 :168S30J -200: ooo,ooo 
98:292S80il 

3~ 

Tc~ouro tio Estado da Paraiba, cm rn de ~brtl Cllnf'llto~ mt-egrals do rar,;:o. pacho _ Submeta-se á . - d trmta 1301 dias de hcença. ~em ven· 
, • i . 1 ~~úde mspeçao e cimentos. para tratar ele mteressP5 ôe 

EXPEDIEN:r~. no INTERVENTOR De Zola d~ Mélo. professôra inte-1 particulares 
DO DIA 12 , i ina da cadeira rudimentar de Marca- . O Int~rvéntor. Federa~ no Estado 

<·ão município de Mamanguap Ut"' aa Para1ba Lendo em vista o laudo 

Tesouraria Geral do 
193e 

Ernesto Silveira, 
Tesow·eiro Geral. 

Gilberto Seixas Maia, 
Escrlturério 

P.etirão ! lendo a sua efetivação. - ~~:;ich~ àe inspeção de :::;aude a que :e s1~b-

Oú bt:l Renato Teixeira Ba~tos - J;1ct~{~~ido. â_ viSta das lnlo~açõ':s. ~~\:~~õ~·a :1~tv:c.J~t~n~;o -G~::f"lº; 
Pron1otor Pubhc:o da Comarca U.e / rr1 eiPtiva ~;be;~~e?r~ Brl~~/1~fess~: ( Jementinr. Procoplo dt ::uiade c.le 
Princoza ach.Hndo-!>e com a sua sau- Cochtchol·l , .ru e1_: ar ~ J campina. Grande, resolve concedf'r
de, a.lter:.1.d.:1 r<'quer tnnta •301 d1aF. lào C?. ir t Cl') mumcip_io de sa.o Jc,~o lhe quarenta e cinco t45l dm.s de li· 
de h<·ençn. para o !'>eu t.rat.ament.o. - ,...r J. • end~ contr.aido mat~imom~. tfnça. para t.ratamenLc de sa.úde 
Si.!JmH·tn- :.; f- á 1nspPção de .<,aüde ~:quR~h~i-~m~~,;;a~ot:~a a~f:na~sec,;'~~ EXPEDIENTE Dú INTERVENTOR 

O Jntcn ~uf.01 Federal no E;;tad, 
da P'1ra ibc:1 tendo em vista o lauclc, 
d.o tm,peção de ~aúdc a qul' se Mtb
rneteu d Au11la Medeiro!-s, professor.i 
~e 'l. 1' cntrancia cio grupo e~coill.1 
.. PadrP Ibiapina" da cidade de Ita 
ba]ana. reso1H conceder-lhe sessei~
ta r6Q1 dia<. de 11ccncn em proroRt· 
"·ão :i quf' !>f' achc1 gosando 
EXPEDIENTE DO INTERVENT<'R 

.DO DL\ 13 

De Maria de Lourde!". Btzen·,.i de 
Brit.-0 prorcssóra de t. M ent.ranct& 
<:ow. c:,.erdcio na escola rudimentr r 
nWta. de Abla1. munictpio da Capital 
aclJ,ando-~ c.;om a sua fiaúde altcra
d'l 1·equer noventa dias de . licença 
1,ara' tratamento, com os vencunento~. 
int.cgrals do cargo. - Despacho· 
Submeta-se à Inspeção de saúde. 

De JU.Ua Blfttt-tu t\9, t-1Uvr1 '!)PltC:• 

pa~o A~rtfaºº:eJ:i~~~ professôra dE> DO DIA l&: 

i t: b:t~~~:.nc:~h:1~do'?;~upo ai~J~olroe~: Per.Jção: 
te requ~r mais 90 dia~ ele lice-nça ~Jl1 

prorogação a que se acha goz«ndo. -
Dc!'-,p:i.cho Concedo sessenta • bG 1 
e.ias. á vista cto laudo médicc na tór
ma da lc1 . 

De José Herculano de Oliveira. SO· 
Hc1te.ndo que lhe ~êja facilitado l:tn 
maquinismo ~ompleto e modl!rno pJ.1-
ra beneficiar arroz - Aguarde o
portunidade. 

l~XPEDIENTE DO INTERVENTOP. 
oo DIA 18 Decretos · 

Pt'tÍf"'Ue~ 

Dr- Eulahi.l Dantas de Aze\'edo. 
1n otcs:-órn efotiva da -~ldelra de F'nd 
~artinho. município de Ptcui, .soli
citando a Mlét exoneração - Despa~ 
cho Como requf'r 

Df> E~teJa Araújo. pro1es:::;óra ua Ci:;t

deira de S. Tomé. mun!cipio de A
Jagô::1 do Monteiro requerendo sessen· 
te, dicts de licenc:a, para tratamento d, 
saúàc - De:r;J)llcho - Indeferido. 
em lace do laudo de tnspeção de 
:.aúde a ttuc foi 1,;ubmetida a. peticlo• 
r~.1n 

O Inten·er.l,or Fl'deral no E:stado 
da Paraiba atendendo ao que reque-

1 eu o ~r. José Barbosa. Prefeito do 
1r>unicipio de Cabaceiras. resolve COH
ceder-lhe 60 dias de licen~a. na 1or
ma da lei 

O Interventor F~deral no Est1:1,;r 
da P:1.raib'l atendendo ao que reque
reu o sr_ Pedro de Almeida. Prefei
to do município de Banan~h·as. rt?
solve conceder-lhç 30 dias de- licen
ça. na fôrma da let. 

O Intcrvent.m· :eederal no Estado 
da Paraíba exonera a pedido Luiz 
M{)dclr'1í 0~1ctroz, rto curl:C r!~ nro-

íessôr da cadeira elementar do sexo 
mascullno dti. vila de Taperoá. 

O Interventor Federal no Estad<' 
eia Paraíba contrata a normalista cH
plomada EditE: Ferreira. de Aguhr. 
para exercer o cnrgo de prnfessõ,·a 
~.uxiliar .:la Superlntendencta de E
ducação Fls1ca, creado por decreto 
11. 0 961 de 1l de fevereiro do cor
rente ano. com os vencimentct mer,
sais ele 300SOOO, servindo-lhe de U
tulo a presente portaria 

O Intenentor t·ccteral no Esta 1~ 
da Paraib2. nomeia a normalista ci1-
plonu1da Ofelia Lucena Osia.s par-i 
f"Xf'rcer lnterjnamente a regcncia. <I ,l 
t·adeini rndiraentar mi,;ta de Portei
:·as do município de Bananeiras, cm 
~ubstituição á fundonárla efetiva que 
~e J.Cha ll~enciaeia servindo-lhe de 
titulo :l. prese-nte portaria 

O Interve11tor FE.deral no Estaci0 
eia Parafba extingue a cadeira rudi
:nent.ar mista de Engenheiro Ávidos 
do municfpío de CaJe.zeiras 

o Interventor F~dc1al no Estauo 
e' a Pfl.ralb<J. remove a profe:::sôra L! 
Benedita Ditosa Mangueira, da ..:c<.
deira rudimentar mista de Engenhti
ro Avidos do mumcfpio de Cajazet
ns. para a de igual categoria de 
Bom Jesu~. do mesmo munlcipto, de
.vendo apresentar seu título ao De· 
partamentJ d,.! Educação P"ru i,~1 d.• 
victomr,ntf i.'!.pc•.tllu,n 

O Interventor Federal no Estado 
eia Paraíba nomeia Manuel Vitoriro 
Sobrinho para exercer o cargo de 
Partidor do Juizo do Termo de &,1pé. 
servinclo-lhe ele título a pl'escnte por· 

taga ·Interventor Federal no EsWd? 
da Paraíba nomeia José de Aimrtcl ... 
Coutinho para exercer o c~rgo de d~5

: 
crlvão da !:>€legacia de Pollcla do 5 
trito de Sapé, devendo solictt1u ~el~ 
titulo á Secretaria do Interior e Se· 

~ani~te~~~~!:r Federal no Esta~i 

~:r{c,ª1}~~~ ~~~~~~o PDJa ab;gi~.110 d;~ 
funções d:! Avaliador Judicial do Te. 
mo da Comarca de Misericordia do 

o Interventor Feder~l no Esta. 111 da Paraíb:l nomeia Dee10 de oouvea 
Freire pa~a exercer o cargo de A;0: 
hador da Fazenda, no Termo de ~c
pé. devendo solicitar seu titulo i\ PIJ~ 
cretarfa do Interior e Segurança. 

t'il~a Intenentor Fedel'al no ~"te~z 
d~ Paraíba exonera José Ahes 1~. 
Silva, do cargo de Escrivão do or ; 
gaciv d~ Policia do distrito de .!3~0 o In~'K'éht.or Federal no .t:..::> l(l.1 
da Paraiba nomeia se·vcrino Pere A
da Silva para exercer o cargo d~er· 
vallador Judicial da Fazenda do d•· 

~~r~ª L~U~t~r;a,,~~~ t~J~rl~~rg:reJ .. 





A UNIÃO - Qual'la-Mrn, 20 d, alnil dt 1938 

, 1111 1 111 1 , 1 1 1 , , , , , 1 1 1 , , , 1 11 1 1 1 , 1 1 , 1 11+++++111 1,, 1 1 , 1 ASSOCIAÇOES i.: .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. : .. :••: .. : .. : .. : .. : .. :..:••: .. :••: ... :• 
CIRURGIÃO DENTISTA I d;~:·~:ci~~: t!!só~~·:t•~º'k,.~\lr~\: :I: CASA FUNERARIA •!• 

ARLINDO B, CAMBOIM + br dirigida .1 esta lólha Ioi-nos co- •.!: "SA-0 VICENTE DE PAULO" ::: i ~1~~~~~a cfes~!ei~:ie~a~:~s\t~U n~~~ ~T + 

1 
a,sim constituída. •'• A MAIS ANTIGA DA CAPITAL •+• lllj>lo~uadu pt~l;l Pa('u ld ade dt- ~f<'di(·hta, do Rio dt• J;uu-iro. 

CLINICA E PRôTESE DENTARIA 

Pr"'stdente. AnL01:Jo Ginó dt:' A- % p p d A · o ••• 
guiar; vice-.hto, Antonio de A.ssL ••• raça e ro mer1co, n. 75 - Telephone, n.0 201 % 
Fessóa. 1 ° Secretário, Severino •!+ E' GRATIS O SERVIÇO DE CARRO FUNEBRE. CASTIÇAES E ~· 

+ , _____________ ------------- ~~1;~~cl~i~at1J rj~ol:~~~
8 

1~f
1
~1:~to;~s;~~' ..... CAMARA ARDENTE PARA TODO E QUALQUER ENTERRO. •~ 

Expedien te de l1ora reservada. - 1 E t - d "I d ~ ~ 
Expediente de hora livre 

Segundas, quartas e sextas feirns. 
7 1 :,, ás 11 1 :,,, 2 à.s 5 horas. 

Me,lianl:a.-r~~év~: hºo~~n<;ão de ~l~~wi~~ctifi~n}~.a~~11!~tº J~rq~~'.~tºJl +.t+ nero funel'ario, no que b,a de ~:· 

Terças, quintas e sábados Sousa. .:. - .. ~. •· .,.,..,... ;:!!.m1::«::r:o~v!~~f~~.~:1S •t• 
8 às 11, 2 a.s 5 horas. Cc-missã'l de Situlicancia: •'t.• desde os mais mode~to& aos ~t• l 

re-il'O Manue s e,ao e In r:,in :-..; +•+ Perfeita organização no re- ...,.ià 

------------- •~• mais luxuosors, coberU>.; a da- •+• 
RUA OAS TRJ~CHEIRAS, 437 Antonio FernEinde:, d" Sousa. Frnn- % masco e a veludo enverniza .+ 

e-isco LiberatJ cta 5llv.:i e Jacinto d~ •• dos e escuJptorad~s. forrado; •i• 
t 1 1 1 1 1 1 1 ++++-+-tt +--+-+++++++-+++ ....... tt+++++++++H++ 1 1 1 1 1 1 1 1 Costa Amorim. •~• a sêda, tudo no mai:s fino •:• 

oclnrecimentos .1 respeito e pedindo INSPETOfUA GFRAL »O TUAl•'E· Asilo de MC'ndicidade .. C'r1..-:ieirc, d.i +~• acabamento. Acaba de rece. ~t• 
o. aprovação ~-º a_to ~aquéle 011-~tor a GO PúBLICO E DA GUARDA Cunha" - Boletim da SE"mana de JO % ber directamente da America. +• 
fun de que seJa liquidado o debito eM ('IVU~ a 16 d4:' abril de 193h. •+• do Norte - Urna-s mortuaria~ % 
Cl.preço Vi:-,ita!:> - O estabelecimento foi •11- ++.+ de ALTO-LUXO e typos espe. ~t• 

N o 76(1 _ Ao .:;r. Diretor de Fo- Em João Pl'ssôa. 19 de abl'il cte sitRc'o por 15 pessôa5 c•1jos nomes •~• ciaes para El\fflALSAMA- ••• 
m~nto da Produção, enviancio o i:::tJ- 1938 constam do livro de presença % MENTOS. + 
c.eSMldO n. 0 8639, e recomendando i!l- ~crvi•:o p::ra 

O 
di;i 

21
, Serviro méllico - O dr, José Be- ~f Dispõe de uma CAMARA. •i• 

~e:;·~~! r~-~ei~~o~ai:ºre~~~c:i~ot~e~~t= l•~eiral. ,qunrr:i- ~ai~~fsb~feeci:!~~~ 1~~~ef~:n~~a~ ,is~~iu ~:• ARDENTE com capella em ~i• 
cios da Comissão de Compras lrtclos. senào o receit,uarío avia.do na •• alparca. prateada - peça. de ~i• 

N ° 761 - Ao Chefe do 2. '' distri- Uniforme 2. () 1cnqul). Fa.rmacia Confiançr % alto valor e unica no Norte •• 
to de Obras Contra as Sêcas. enca- Do .. nativos ~ Foram _feitos ns_ s~- ~:• do país, - para. ser armada +~+ 
:~e1;.~~d':i~:ld~~~~ª\ n~a;:~:!dt:,si.: se P~~~n~~ifst!. 1 " s T amanuen- 1 ~~1.it~~e~~s:i?J!t;nJ! j~~;~a~ ~~o~~~v~,~ ~t• :~~u::r:m::~~~:~~e:r::n~~ •?• 
R:lfael''. n perfuratriz que vem de Permanente á S P., guarda de 1.' 1937 100~000; Ecluatdo Cun11:a, ~2 !a- ~t• bres os mais moderno e de .: 
termino r os .!;t>rvlços ,.10 poço "Pn· classe n. 0 6. 1 tas de peixe ··Oval•·: Franc1:sca Tt.•!,.-1 • • inteira confiança., para todas :• 
vtntorio". na propriectP.de Ric, do Rondantes.: do tráfego .. fiscal de 1.:, "ª. no Fezer~a. mensalitlade de iane~- % as classes. destacando.se O •+• 
Meio classe n () 50; do policiamento. tiscal ro <' fevereiro. 100$000 Renda do s1 ~:_• carro especial para enler. +•+ 
c~::r;i~t - c~~t~fJ~:~e;te c~~e;u1~!~ ronclant; n u 2 e guaraa de 1. ª elas- 1 tioF ~8~~00 t Fal li 10 0 •:.• ro de ALTO LUXO. Lindas % 
funcionário Maximinnc, Franca Fj- .;e p?,~l~!ô~s. guardas dvis ns 13. 23, asi.l~de~-i~~.:1n~el Cost!ct-u no ( ª 1 •+• COROAS em metal e "bis. ~t• 
lho requerer a !'Sta Secretaria aqui· 73 e 72. Movimenl~ de indigentes - Exis- I •!• cuit" e todos os demais ar. •:• 
lo a que se JUiga com direito. e áque- lia~. 101 asll~dos. Entrou 1 sah1rani .... tigos attinentes ao ramo. •:_• 
~~vtc~~~~n~;c1~rr~~~:~a a sua pet.içõ 1 Boletim n. u HG ~e:;ia; six~~!~~e~e~OO. sendo 43 }-,1)- +.~+ Desempenha-se t~:m :r~~e:-~a~e :-n;erros de qua_lquer classe, déntro •:• 

Circular n. u 6 - Ao srs. Dire•.c,- Para conheclmPnto da corpornçft., Escala de 5eniço - Pelo Consélho % NAO FAÇA.,; su:s ªENC~M'MEN~~:S .:~;:~·o~~'\:oNSULTAR •• 
res de Vinção e Obras Públicas. Fo- e rlevld:i ext-cução, llUlJlico o set:;uin l_óram designados par~ o serviço da ~:_• OS PREÇOS DESTA CASA. % 
n.ento da Produção Escola de Agro- Le: sem~n.3 _de 17 a 23 o dir~tor Joã~ Cel- •:• Enterros para adultos desde 20$000 e para. crianças deeid! 5$000. •i• 
fnº:~~tiod:ºl:i~t~·n~: :;eci~o~:1pcln/:= I - Entrega <le Placas: - Entre- so N:r,::o~ e A~é:ar~o~ciam~f~~~l~~~~ ~:.· ABERTA DIARIAMENTE ~:• 
vismo, Chefe dos Departamentos de ga-se ao sr almoxnrife pagador existem mnls 10 em observacão . ••• A T T E N D E A Q U A L Q U E R H O R A •t 
Classificação do S~rviço Interno do 4 pares de placas para automoveis e _O estado sani~ario do Asilo conl.i~ .~ •+• 
~li~<to~~i· ene;~~si~eªrfl!~ldae Jt~1~;:1Pb~~ âa~;de~~h1st~~i~ªi\:~~l ·~~ ··s~;!~:~~-. nun sem alteraçao .. : ... :++: .. :++:++:++: .. !••!tt!••!++! .. : .. :++! .. !••!..,!++!++!+-+!++!••! .. !tt!++!• 
me-rcin.l, remetendo cópin d.:, ofich referentes ao exercício p findo. 
i..u 71, clata.do de ontem, do sr. Pro- II - E:nt.-e~·a ,1" lmport.aucía: --
curador da Fa1enda Entrega-se ao sr. almoxarife paga-

dor, a flm de sér recolhida ao cofre 

Prefeitura Municipal 
do CI E., !\ lmport2 ncia de 2D4S00tJ. 
proveniente da taxa de sélo de chum
bo clesta Inspetoria, arrecadada nC's 

EXPEDrENTF. no PRRF'),:JTO no rnêses cte fevereiro e 1:1arço úlür..o...,, 
DT.'\ 19 pela Estação Fiscal de Soledade 

Pellções de: 

Sebastião Antonio dos Santos. re
querendo certidão. - Certifique-se o 
que constar. 

Gregorio Pf's~ô!l. de Oliveira reque
tendo ltcença para construir uma oa
r~de rl,:,, :1lvenaria no oredio n ° ;)01, 
á rua Maciel Pinheiro - Como re
Quer. 

Arist.ides Fnntini, requerenclu lic~n
ça para realizar um leilão de movei:, 
no predio n. 0 1, á Praça João Pes.C'ô", 
'\..,r; 19,30. - Como requer. Tenha ci
fnci::i a G\1ard:1 Municipal. 

V. B. de Arruda, requerendo li
cença para instalar agua no prcd,~ 
r •. 0 lf4. é. rua Maciel Pinheiro -
Como requer 

O Outra. requerendo transferen
da nnra ~·eu nome do estabelecimPf' 
w comcrc:al ~:ituad,) á rua rn de No-
1,embro, n.º 232. - Em face da in
forma.cão da D.E.F. c'ef~rido. 

A1nelia Tavnres da Costa, requert:-H
ao licença p,na fazer reparos na ca
sn n. 0 37!. á av. da Conceição. -
Em frice das informações. dffericio 

Jonnp Tertu11na Torres, requerendo 
lice1H;:a para faze,r reparos n:i C'f'l.Sinha 
dn casn n. 0 344, á rua Indio Piragi-
be Defel'ldo 

IlI - l\IuH:1.s Pagas: - Fôram 1.,a-
gas pelos srs. Dehniro Dantas. Joa
eiuim Schuler e Joaquim Reis. as mul 
tas de 20~000, 40_SOOO e 20$000. respec· 
nvamente. por mfração do Regula
mento do Tráfego Publico, sendo a 
ultima com o abatimento de 50º·(). 

IV - Pttfrôes Despachadas: - De 
Antonio Carneiro de Sousa, requeren
do restituiçã'J dos documentós que 
.itmlou ao processado de inscrição rJ.e 
exame para ciclista e chauffcur pro
f1ssi:>nal. - .Sim, meâiante recibo. 

De Renato Galv~lO de Sá, chauffcur 
amador. :-equerenc:10 uma 2." vin :tp 
sua carteira de matrícula - Defe
rida 

De Manuel Vieira. da Silva, moto
,·ista amactor, requ<'rendo uma hcer,
ca de apredizagem por 30 di&s, para 
e, sr. Manuel Vitorio da. Silva. na mo
tociclét~ Hercules, placa n. 0 61-P:>. 
- Como requer. 

De ,José Luiz da Silva, motociclista 
:-mador requerendo umr- licença o~ 
praticagem por 30 dias. p~ra o ~!'. 

Delmiw Dantas. na inotocicléta mar
ca NSU, plac9. n. 0 35-Pb, de propric
ciade dos srs. José Cavalcanti & Fi
lhos. - Igual despacho 

De AdPuto Enrique, requerendo 1e:;:
~ituição do se_u titulo de eleitor que 
~e .1~ha .:.rqu1varlo nesta In~petorht 

Snn. mediante recibo 
11 1C0('tJ,RAnORIA DA FAZENDA D_c Otavio (a Sil\'a, chauffeur JFO 

)1UNICIPAL f1ss1?nal, requerendo dispeHsa da 

Fórnm lnitilH!as rintP.-ontern a.e. co
brancas municipais. tendo, nêste sen
tido, o sr. Diretor de Expediente ~
FnzPnda, remetido ~o dr. Procurador, 
cliverso" certificado-s da dívicta atiw 

Na mesma data, o representante d~ 
Fazendri. Municipal iniciou a compr 
tente ação. dando entrada perante o 
cxmo. sr. dr Juiz da 3. 11 Vara, das 
mesmas, para o.s fins legais. 

multa que fõra imposta por infracão 
r.o Regulamento do Tráfego Publ!êo 
- Deferido. 

V - Rf'í'Olhitnl'nto de Importan<'t:>.. 
- O sr. almoxanfe pagador. nprP
se!1tou recibo provando haver recC1-
lh1do eo Te!louro do Estado. nestR 

, data, ?. importanc1a de 24 :525SOC'Cl 
:,endo. 7 :555 .. ·ooo, de rendas de veícu
los.. arrecadada pela 1 " Secção do 
Trafego. no mês de m.arço último. e 
16 :970$000. pela 2 ª Secção, durante 
o. mês de f!'vereiro p findo. ficando 

('01\IANnO DA POLl('IA ?\111,ITAR ~1to recibo arquivado na Pagadoria 
UO fSTA DO DA 1• AKAfBA UO üesta Corporação 
NORTE tAs.) Tenente João de Sousa r 

Silva, inspetor geral. 

Quartel em João P('ssôa, 
bril de 1938. 

19 de a ra C~~f~~11ii~-1:. iui~~!~::,~r ~- Fl'rrei· 

Sernco pam o dia 2'0 1Quarta
Feln:i, 1 

Día á Policia, 2.() ten Gonzaga. 
Ronda a Guarnição, st:b-t~n Ce-

2::;rino 
Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sgt. 

Otonlel 
Guarda t\ Estação de Radio, 3. t> 

:-:~t. 8hnões. 
Guarda do Quartel, 3. 0 sgt. Joãr, 

Gonc.:alves 
G•1arda da. Cude1a, 3 ° 1-gt. Emili

ano cte Queiroz 
El,,.trictsta de dtn. s<I Stn~slo Ma. 

ziano 
Dia ao telefonf', d Si:verino Fer-

1 elr~ 
O 1 ° B l e n Cla de Mtrs. da

zão as guarc!as do Quartf'I. Carh:1a 
P1·1blica reforços P pntrulha~. 

Boletim rmmtro 80 

l Al'i ) '1f'lmlro rrrrlra df' A11drad~, 
CA'I. cmt. geral 

Confere com o orlg1nnl. Trn 
5,li&io Subreiril., tulJ cmt, 

Cri 

VIDA MUNIOPAL 
INGA' 

Cau..c.ou consternação a toda popu-
1:l(fi.o o df'sastre veriftcado no quilo
metro 37. Na ocasião em que viaja
vam pelo leito da estrada de ferro 
os populares José Miguel e Severino 
de tal, montados a cavalo, fóram sur
preendidos pelo trem de carga que via
java de Campina para Itabaiana, 
oroduzindo ferimento::; em João M1· 
guel. menor de 16 anos e matando o~ 
2 c:walos, tendo entretanto saido sem 
D menor contusão Severino de tal 

- Acha-se f'm festas o cas~l Ado 
Arruda Camara - Adelia Ribeiro Cn· 
mam com o nascimrnto de uma inte
ressante mrnina. 

Complt-t.ou ano.'i o interr.s.c;;antc 
/\rlrü,io. filho do sr Jo.t.f' AlmPldn Fi
lho e sua e~posa sra.. OdétP Almeida 
Lira 

Na Prt!frttura Municipal rcnll
ZO\I-SC, no Ui:.i. 16, o juramento é. h:m 1 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
SEGUNDA CONVOCAÇÃO 

LIVRE 
Cooperativa 

Banco 
de Crédito 
Central 

deira do~ reservistas de 3 _n classe 
Cicero Virgolino, João Rodrigues Fi
lho, José Maranhão e Cicero Burit1 
O ato foi presidido pelo prefeito do 
Município sr. Zacarias Ribeiro, presi
dente da Junta de Ahstamento, com
parecendo autorida.des Civis e milita 
res. 

- O sr. Prefeito acaba de tomar 
medidas Importantes como seJa a ar. 
borização da cidade. Essa medida, que 
vai ser executada em ação conjunta 
com o Serviço de Higiene Municipal 
com a plantação ãe eucaliptus na zo
na necessaria, muito conccrre para 
higienização da ddade. 

ASSEMBLE'A GERAL ORDINA'RIA I\SSEMllL11A GJf;t\ EX'fRAOltnl-

De órdem do sr Presidente, cienti- (2,ª convocação) 

- Pelo Serviço de Higiene Munici
pal est.ã sendo d1stribuida. gratuita
mente, vacina anti-titica e anti-va
riolica, assim como medicações espe
cificas contra verminose e impaludis
mo, ás pessôas reconhecidamente 0rJo
bres. 

- Realiza-se no dia 20 do corrente, 
nesta cidade, o concurso para agente 
Municipal de Estatistica. tenc1o-se 
inscrito os srs. Manoel Temoteo e Jo
sé Almeida Filho. que preencheram 
as exigencias legais. 

- O "Ingá Clube" abriu os seus 
salões para realizar um .rsoirée'" dan
sante, comparecendo várias familias 
A sua Diretoria não poupou esforços 
para o brilhantismo da mesma. 

- Faleceu em João Pessõa a sra. 
Amelia Pereira de Araújo. esposa do 
sr. Josê Severino de AraúJo. mestre 
da Filarmonica lngaense. 

Ingá, em 16 de abril de 1938. 

<Do correspondente) 

ALAGôA GRANDE 

Melhoramentos· Públicos 

Foi inaugurada, ultimamente, nesta 
cidade-;- a ponte de cimento armado 
sôbre o rio Mamanguape. Trata-se 
de um melhoramehto de monta, com 
que o Go,·erno Argemiro de Figuei
rêdo beneficiou este munícipio. Além 
dêsse, temos também o Grupo Esco
lar, prédio muito espnçoso e arejado, 
cujo melhoramento foi realizado ain
da por s. exc1a. 

Noivado 

Prometeram-se em casamento, aqui, 
o sr. Djalma Coêlho. auxiliar do co
hlércio e a senhorita Neli Farias, do 
magistério local. 

Falecimento 

fico aos associados desta Associação 
que. não tendo comparecido número 
legal á primeira convocação, deixou 
de realizar-se a eleição dos novos 
Corpos Diretores. 

Por êste motivo e de acõrdo com 
que preceitúam os Estatuto~ sociais, 
ficam os mesmos convidados para 
uma outra assembléa a realizar-se ás 
14 horas do dia 23, na qual, com o 
número que comparecer .serão elei
tos os seus futuros dirigentes. 

João Pessõa (Paraíba), 18 de Abril 
de 1938. 

Estevam Gerson, 1.0 secretário 

soe. COOP. DE CRÉDITO E 
VENDAS DE FUMO 

l .' convocação de Assem
biéa Geral 

São convidados os srs. sacias da 
Cooperativa de Crédito e Vendas de 
Fumo, para se reunirem em assem
bléa geral ordinaria, em a séde da 
Cooperativa, á praça. Epitacio Pes
sóa, s:n., desta cidade, ás 21 horas do 
dia 20 de a.bril próximo, para toma
rem conhecimento do parecer do 
Consélho Fiscal. do relatório, bo.lan-
ço, contas e demal~ átos da adminis· 
tração, no decorrer do ano de 1937. 
E, bem assim. para elegnem o novo 
Consêlho Fiscal e seus suplentes para 
éste exercicio. 

Bananeiras, 28 de março de 1938. 
José Bezerra. diretor secretário 

"A PREVIDENTE" 
Autorlsado pela DiretorJa da. A 

PREVIDENTE, convido todos os 60-
cios em atrazo para com a referida 
sociedade, a regularizarem seus. de
bitas, pagando os óbitos atrazados 
até 30 dêste mes, inclusive os de ns. 
715 e 716, sob pena de serem ellmina
dos, conforme determinam os Esta. 

Não tendo havido numero para ren
lização da Assembléa constante do 
nosso edital que vem publirando A 
UNJ AO orgão oficial do Estado, são 
convidados, novamente. todos os asso
ciados da Cooperativa de Credito Ban
co Central. para a Assembléa Geral 
Extraordinnria. que se realizará em 2.~ 
convocaçã,ç. no dia 23 do corrente . .sá
bado. ás 15 horas, em nossa séde so
cial. á l'Ua Bnr5.o do Triunfo numero 
420, para discussão dos novos Estatu
tos. da Sociedade Anonima e eleição 
da nova diretoria Fica compreendido 
que dita As.!!jembl~a, se realizará com 
o numero de a:,;.sociados que compare
cer. de acôrdo com o paragrafo unico 
do_ artigo 24 dos Estatutos vlgentC's 

JC'lão Pessõa, 13 de abril de 1938. -
Cora.fio Soart:s de Oli\·eira, presiclentf'. 

AVIS O 
A ALFAIATARIA UNIVERSAL, 

::i. visa aoo seus freguezes que estão 
atrazados com seus debitos a nneza 
de virem saldai-os; sob pena de verem 
os seus nomes publicados nesta folha 

João Pessóa, 9 de abril de 1938 
J. Caldas & Cia. 

(Firma reconhecidaJ. 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
SEGUNDA CONVOCAÇAO 

ASSEMBLEA GERAL ORDINARIA 
De ordem do ~r Presidente, ctentl· 

fico -aos associados desta Associação 
que, náo tendo comparecido numero 
legal à primeira convocacão, deixou 
de realizar-se a elelçno dos novos 
Corpos Diretor.:'s 

Por este motivo e de acôrdo com 
que preceituam os Estatutos sociais. 
t'icam os mesmos convidados pnrn 
uma outra assembléa a realiza:r-se as 
14 horas do dia 23 na qual, com o 
número q\le comparecer serão elei
tos os seus futuros dirigentes. 

João Pessoa , Para1ba>, 18 de nbrll 
de 1938. 

Estevam Gerson, 1 .0 secretário. 

No dia 15 deste, faleceu, nesta ci
dade, a sra. Mlmósa Bezerra. digna 
esposa do comerciante J. Bezerra, 
chefe d~ "Sapataria Bezerrn". 

tutos. 1--------------

Visitantes 

Durante os dias da Semana Santri 
eslivcram nesta cidade ns professo
ras Maria Cordélia Ramalho, DJani
ra Beltrão e Joana Gomes, as duas 
ultimas. professoras em Juare? Ta 
\/nr'l " a prímeira, professora em Pir
plrltubn 

Inverno 

João Pessoa. 8 de abril de 1938. 
Daniel Martinho Barbo~a, 1.0 se

cretário. 

"PARAISA CLUBE" 
Assembléa Geral Ordinaria 

CONVOCAÇÃO VNTCA 
De ordem do sr. presidente ficam 

convocados os srs. socios para urna 
reunião de As.c;embléa Geral Ordinária. 
com o fim de aprovar em definitivo os 
ESTATUTOS do Clube e eleição da 
nova dirctoría para o bienlo 1938 1940. 
3 reallzar-~e no dia 24 do corrente na 

Tem chovido constnntenH'nte, nf's- sun séde social á rua Duque de Caxias, 
ses ullimo~ dias, (•m toda a 1,011a dos ás 14 horas. 
hréJo~. E.sta Assembléa, de ncõrdo com o~ 

E. ... ta.tutos, serà realizada com o númr
A!agôu Grande, HJ dr nhrtl de 1938. ro de, ~ocjmi que comparecer 

1 
João Pe•sõa , 18 de abril de 1938 . 

, . .,.. 1L>o corr,•spondNltcJ. Miroc:cm Nnvarro, 1,wc1ct~rio unu.1 

CENTRO BENEFICENTE 
PARAIBANO 

Convocação de Assembléa 
Geral 

De ordem do sr. presidente da As
sembléa ficam co1wídados todos os so~ 
cios quites em goso de direitos sociais, 
a comparecerem a séde sita á rua 18 
dP Novembro n.0 155, onde terá lognr 
a eleição dQs novos dire-tores. prectsn
mrnte ás 20 horas do diu 21 do corren• 
te mês. 

Jo,\e Benedltu llu:< s,rnto, 
tãriu , 

1" s1•rre-
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::r:, : O GENERAI.ISSIMO FRANCO 
:,;;.;..;;~;.;;;;.;;.~_;:,;;:.:..:;.::.;;.;;.....,.;.~;;;;.;.;;_.;..::::;;._;;:~:.::.::,--=.~ 

TRINSC~~o~~usAo~ }~.~ ~:~~~;:,'.. :~~~L:;~ EMISSORA DE SALAMANCA, A CONQUISTA DE T 
da C.pllal e levanto a minha táça cio neasa vaga de destruição. A tare• 
pela felicidade pessoal de s. excla. e Ca da salvaçlto nacional realizou-a o 

pe~ ~~od~:r~~:!\:emando Nó- r.r;s:=,~ •=:!~ ;'.:C.:~r Osvaldo SERA' DEBATIDA NO CONSt O DA LIGA DAS NAÇOES A QUESTÃO ESPANHOLA 
brep foi multo aplaudido por todos Aranha a anallzar a obra da Che,t 
oe presentea. Nocional exaínlnanoo "" !ll<'los poo. LOND8E , li (A UJIIIAOI - O Go-

A' aole,údade que se revestiu de brl- 1 toe em pr6tlca no. 1est6o doo nesó· rime r-ltllc.,,. lelelrafou ao Se
lhanllsmo, compareceram oe srs. dr. , cloe do Estádo dizendo; '"TOda a su11 nro&irle da Llp ÜI Ntl46e1, no senti
Raul de Oóls. representando o sr. tn- vida ~ um exemplo de tolerancta . o do de ID1lulr noa auuntoa • aerem tra
terventor Argemiro de Flguelrfdo; ca- presidente Gelúllo Vargu nAo eser- ladOII pelo C-U.0. • quealio do con
plt.lo Renato Pires Ferreira, represen- ce o Pode, para si. nf'ffl pua 00 aml• Plt- -boi dlaale • lnlernn~ão de 
tando o comandante Magalhies Ba- gos, e multo menoe (Jl ra partldOI po- ...,_ -~- eomo • llalla • • 

leiras rf"beldu, prontirftando•se a de-,de Santa Catarina, •to. Pae,6 ·,eli.tã. 
f•nder a causa naclonall1ta. rua .. Sanb. lnrraeta, CerNllela, Monte 

Metetls e ri.rias outra.a 
CR~GARAM AOS LIMITES PE AN• . 

DOBR 1: LOGICO E NATUR L O FIM DA 
A\'ENTURA COMUNISTA N !8-

S . SEBASTIAN, 19 IA UNIAOI - PANRA 
ratá ; comandan'<! A!Crêdo Salomé ela lltlcoa Prtocupa-8' ti.~ aomente co•n -aba. NotJrlam da frente da Catalunha que 

u tropas naelonaUa&as atinalra.m a 
fronteira da Re1rublica de Andorra Sllva. capitão dos portos; cone10 Ra- ~s Jnt~rpsses ;JeralM com b bem cn• m.::w an:::n~'i!'edºàp;n::r!~iº d::~: 

fael BarrOB, representando o Arcebia- n,um, com o proereB10 da terra po- m.enlN ln-elutavrl• da parUelpacão 

:n:!:n:º~do!:nneJ';~,:º%~
1f~ ~::: ve~~:'1;,lltlca Interna é a da harmo- daqufles palses na IUla . OS PLANOS DO GENERAL FRANCO, 

ria ; dr. Pranclaco Porto, secretàrlo da nla e a ~xterna, é a da paz" O GIINEBALISSIIIO FRANCO FA- DE ORA POR DIANTE 
Far.anda; dr. Joeé Mariz. secrett.rlo do Ocupan~O-S<. aln:la, das p,edidss LOU AO MICROFONE PA EMIS- MORF.L , 19 1 A UNI OI - Acora 
Interior: dr . Lauro Montenegro, !e- :utotu.rlas parn a u.d1!icaçio naclor.al SORAi DE SALA.Mt\NCA c,,ue jâ é uma realidade a queda de Vl-
cretirto da Agricultura; comandante afirmou o titular de ItamaraU que o na rol, as. im romo de h~únu-raa aldeias 
Delmlro de Andrade, dr. João Franca, presidente OetúlJo Varga~ neni f,Jt SALAMANCA. 19 (A UNIA.O) - Ao • ridadt-s da mesma rerilo, ttina a 
chefe de Policia ; dr . Alves dé M1Ub, uuel nem negligente. "Foi ape!"P. <J melo dia de hoje, o ren•ralissimo maior 6ptttatlva em lorno dos tutu-
ctr Valtrfdo Guedes Pereira diretor JUato" Franeo fa.lau ao UW!rolone da emiuora I ros pla.nw do gc:neral Fran<"o 
do Ab1lgo de Menóres. drs Luiz de COnttnusndo, dlsae 9 excla . · .. 8~'" deua cidade, dttlarando que a 1oerra Acr~ita-ae, <'nntudo, que antes de 
ouvelra Lima Apalonto Nóbrega. Xa- t-çio teve um carater de absoluta tm- u&an sanha levar a. efeito a ofensiva final, o chefe 
vier Pedrosa oscar de castro. MatAus peSf:Oalldade, que fot ,; este!, , mestte A seratr. o rhrfe 4a E panha ~'~ri - na.eionali ta pret.endr ocupar todo 0 

PARIS, 19 IA UNIAO) - 0..pan
do•ac dos recentes suceuos db lropa11 
revolucionáriu etpanholaa, • jornal 
'"Lf' Jour .. esereve que "acaba de lul-

:~i.S:aa.º !:!m:n~': ::C~J:iau:a-
fanla!t.ia mllarrN& para advlnhar e 
fim lóclco e natural de11& ••en,ara. 
absurd, d., cOIIIODlamn eapanhol . A 
ocupaeao da costa do Medlt.esranf'O ,e. 
preaenta o aeonteelmento militar 111alH 
Importante em toda a ruerra civil e a 
consequência lóe'k'a de wna ofemlva 
desencadeada pelo rebeldH a C'en-a 
de ,.O dia.~" 

t il' Oltvetra. conego Matias Freire, dl- ele sua admlnfstração . onàU1&a declarou que, com II vdoria litoral medlt,.rran,o ao !UI de \'im1.rol, 
retor do Llcéu Paraibano , prefeito o Oovêmo em suas mãos e um ln,- rom11leta da sua rausa. a Espanha ._,._ rmprerndt'ndo ao mHmo tempo a to- AMPOSTA EM PODER DOS NA('IO-
Prax6des Pitanga sr. Amaro Nunes, trunfento ~o bem geral E por l so :-:. ~=-=rto d:,.~:::.- armada e dr l :1u~da~r~á O<':r'!i;!~a::. 1:aor~f~óii::óse.:! NALISTAS 
repres n~nte do inspetor da Altah- e um db,frno IU!Ctssarlo ao Brasil I A.póa. aenacentoa ,ue trataria do de dtr«ão ao sul • FRENTE DE CATALUNHA 19 
dega, nlem de outras autoridades ct- O poder para êle fot uma Imposição 

1

H1nvolYimento da prodet:ão r da l"ul- juNIÃOI _ As atividades bélÍ<"u ~~ 
vis e inilltares e grande numero ~e 1oas necHStdades !:le não o pedru tu~. dando_aoA trabalhador""!li espa- NO,\ 'AM OCl' PACOES !10 NORTF. DA tropas rebelde. drpols da l'OIMIUlst.a d• 
funciont.rios da Prefeitura. 1 AnenP.g &l\tgju e o póvo. confl&Ple nhol um Cõdiao de Trabalho C !\TALUNIIA I Vlnarol tiveram entre outros reeuU.a-

Aos presentes foi servida umll taça Jh'o entregou E por isso. vivemos, do t d d A · 
de º cl1ampagne" , tendo sido, a sole- hoje. ' sombra de um Govêrno Q\•t? O~ GOV2RN1STA8 CONTRA·ATA SALAMAN('A, fg tA l'SIAOt - S•-1' dert: d:n;.r0 ªEb:o mpoila, proslmo ã 
mdade abrilhantada com a presença iudo empreende pela feltcldd.de Jn CAM AS PORICOES INSURRETAS ,undo lnforma,õrs forne('1das pelo Com ts.~a vitória melhoram u con-
<las bnndas de musica do 22 ° B. C. e seu r-óvo. auscultando os supremos li'- OS PIRINEUS quartel reut-rat narionali!'ita, a tro· d leões para a ocupa~ão de Tortoaa. dr. 
,1 a Policia Militar do Estado , · ,:i,rec~s da Nação e Mttisfazendo 14s pas reheldf"s, qur opt'ram no~ Pirtneu , vez que Amposta nra nas vlzlnhaneas 

- :- uas necessidades··. BAltCEI .. O A, 19 IA UNIÃO• - O ocuparam o ,ai<' dt· Birisa a.s aldela..-. daquela cidade 
PRf:LEÇOES NAS ESCOLAS Continuando em outra.; brilhantes Coruiêlhe da Gtneralldad• informa ou• 

P(•BLICAS ,onsldtrações en, tarno do assunto. •• Iro.,... re•ablicanas tõm opostn te- INSTITUTO SAQ JQSE' Santinha Ve!O.o Moreno e Jollo Ma-
oeclarou O orador ,. A hlStórta do naz rHlstf'neia aq, avanço insurréto na cena 

Por determinação do Govêrno do J'\OSSO pai:,., assim como a de to(l.,s fronteira franco•espanbola, chega.,ado Socorridas pelo Ambulatorio : - Ri· 
Estado. fõram realizadas, ontem, em!' as outras nações, não apresenta um atéª reeonqulalar várias posições per- ,NOTA DA SECRETARtA, ,·a~do. de Araújo, Teodora Marta de 
todas as escolas pllbltcas. pelos res- exemple. tão nobre de medida e df- didas . Ohve1ra, Clarice Bezerra, Ana Crlsli -
pecUvos professores. preleções em tor- persuacão . O Oovêrno do presiden• ES:TA.CJONOU o AVAN'CO llOS N _ o:c~;'~~~c:éif~1ºac;b;' dneo~r~ºg~; tina D1iniz. Maria Ana da Conceição, 
110 da personalidade do presidente Ge- I lt' Getúlio Vargas nAo conhece bra- r,n,, ,\J,ISTA.S N.\ FRESTF. DF. b Anton o Batis ta Filho. Neusa Barbosa 

ria vtdn brasileira. em sua totalidade . E:le não vê ricCI!\ á rua s . Jo:lo, n .º 484, dirigida pela Amaral, Rosa Maria da Conceição. 
111110 vargas e da sua ação decisiva 

I 

s1leiros, mas sim. o pc)vo brasllc\ro TORTOSA naL'i uma escola primaria, localizada dos Santos. Augusoo Joaquim, Firmo 

Com essa medida o Govêrno teve nem pobres. cultos nem ignorantes. BARCl:LON • l9 CA. UNJAOI _ As !>r~fessora Angeli~ Ferreira Lima Luiz Alves, Joaquim Melra de Mt-ne-
t>m vista tomar mais conhecida e nd· rara He não ha discrepancias d'? troDM in,.urrftas Hláo encontrando eve uma ma tncula superior a qua- zes, Josina ~arta da Conceição, Jo."ié 
mlradn da juventude das n05S&S eã- classe nem de cõr" . l'rande rHlslenela n:..s próximida,1rs ctf" ~~~~ci:l~~º~e~ _à~i~~r~o ~~:1~ 0de fre- J ru1uf's <' Jose Snturnino dn Sllvn 
rN01as

1
, n 

1
rtgura tncon!undlvel do Chefe d CrisJ~eranàdo a exteldnsão da obrn ~J:°: :uz.,:.~ :.:~~•l•ridhla pela São agora . pois, vinte e três aulas. Gab,·n•·tr n.-n•"r,·o 

ac ona . · <.t overno O pres ente Getulto ,endo desenove des tas nos bairros pro- •1<1: -- r \Targas dise o ml:alstro Osvaldn A- Com dlreeio ao Levante '°'tacionou IE>tarios. 

AS llOMENAGENS A,O ~i·~e·~~sº~:iai::;/lt: ~e:~::'ª;~~~; :., n::::dza::· ~~~-:::;:. q:: :..::: osT:;:l;e~cl:Sc~~~~~i~:mi~e f~! E:ssr gablnête atendeu 12 J)f"&sôaS. 

J'RESIDENTE GETúLIO '!'êdo e sem m6cul~, faz da serenlda ~ .. para nova lnveslida . vér na seguinte distrlbuiçllo : TEI.F.GRAMAS RETIDOS 

VARGAS NO RIO J)E '~fo ~~~~á.;:~1
~":i':'~si!,·ai~~=: TORTOSA C IU l!M POIIF.lt uos Torrrla nclia com 4. Tiradentes com 

. clonai . NACIONALISTAS ~~e~~s 111= ~~r:b:.c~t~i~~~o~0~~ 

JANEIRO Impoz-s• á consideração do póvo ~" •MANCA, 19 IA UNIAOI - o 1 Ilha Indio Piragibe com 1, Repúbii-
bra~ileiro - contiruo.J o oradot - ctneral Franco anun~lou, hoje, prla ca com 1, Barreiras com l. rua De~ 

H:í na Reparti,:ão Geral d06 Correios 
e Tflt-grnros, despachos retidos para : 
Simplicio Rez.ende ; Zinha. Duque de 
Caxins , 108 ; Dina Silva , Gameleira, 
102 ; "Mercurio" . ~IIN~t:~s~~v'hJ>JS~~t'l~u D~ ~~~n~~!tl~! ~~!, .... 'fii!\: .. • com a :=":.:.'!.i:.°!ªt;'.;::!ª~:i:ª :!: J;~~~d!o~º";, ~,!•g;~ ~~e \o':!ª~-

1'.\LARAM, A1"DA, OS REPBE- Por fim, "J>ÓS abordar ouiros ca- traram - Tortos& . tste núm•ro póde aumentar e pOderA. LOTERIA DO F.HTADO DA PA· 
sENT.\NTES DE TODAS AS CLAS· racter!stlcos da personalidade d<, lambém, diminuir , ser reduzido mesmo RAIBA 

SES SOCJAiS trande homenageado, pondo em de,. A IMPKFN f! FAVOR VF.L O /l metade, confórme as circunstancias 
RIO 19 <A UNIAOJ - Por moU,. taque sue brilhante e proveitosa ,.. RECONIIE('IMF. TO DO GOVt.lt - e as necessidades do povo . Extração em 19 de abril de 1938 

vo cto' transcurso, ontem. do anl\rer- tuação 6. frente dos destinos do Brn:- N'O NACIONALISTA O Ins tituto ··s . José " só consegue 
.sârlo natalicio do presidente Qet.u- ,11, dtrlRrou o chanceler .. Osvaldo (t.- 1 A manter tão forte cadeia educacional 18418 
lio vargas as classes soc~ts mo.nl- , ranha que o presidente Getúlio Var• e:t.•111•• 4:a.::n~N~'!/erdi!::U:od!; além dos seus Cursos Prortstonae!S 8403 
tt•staram 8, s . excia . • por mtermétllo paz "lmpoz ":.º Brasil a fõ~ça do bem os Jornais dHta capital mestram-se Mn.sculino e Fl?minino porque tem 3l01 

30:000IOOO 
3:000$000 
2:000IOOO 
1 :OOOSOOO 
1 :000$000 ot seus representantes autorizados, 11 tcntra a violencia do :nal · lavora•ela ao reconhttlmen&o do Go- : ::P~~r:~t;:~roc~:' q~ef~r~ i~!Ze~~ :i: 

~ºeri:ª:!m~~U!a~~ ~;!c;. .re=~h~ A HOMENAGEM u., MULIIER :=~ n:== ': 8:':iJ!!e~~ tor Argemiro de Figueirêdo . 
Gigantesco trabalho de reccnstruç.o BBASILEIBA nhnla li falia . 

~~!~n~ q::ré:s v~i:: :':~~:;:!~rac?r:~ Apó~ o discurso do mlnistio O&val · qu! :"'!~!ind~e~:i:.m:~·~:!::.!c ~ 
publlCA . ~~~i!1!:n:u:r~o:a:~:f0:e ~~ :!!t':1: É:0~~:==-i:. ronfundir 

IIFORMAÇOES 
MO\'nfENTO DE Hó!!PEDF.S NO 

PAUAIRA-IIOTl!L 
o m,-cURSO DO CIIA. Ct:U:r. fusão Cultural, v,r101 outro6 orado-

OSVALDO ARANHA res, representando as diversas elas- MIA.IA Dl!CLAROU OIIF. APELAnA·) Dia 1.9 
s,s sociais que desoJavam prestar eo PAR AS GUERRILHAS 

Atrav6s da Hora do Brasll. usarom Chefe da Nação o preito de sua ho- Existiam 01 seguintes : - Stenio 
dlt palavra cs vultos mais destacA~ men&gt'm sincera e eapontànea. Mr..1aª'.Téef!r!! ~!l!~~~a.:! •:::::~ 1 ~~~f!!· g!. ~!~ouse,lraJ

08
s, éA1Crr

06
Mtao DMlaaa~ 

CAMBIO 

·Foi o sf"g11lntf' o movlmf"nto ramhlal, 
ontf'm. no liarn·o do BrasJL 

Libra 
nól~r 
Frnnco 
Lira 

8Btl)50 
17IIIOO 

s:,50 
8928 dos nas virias esfera., da atlvldad~ Falou entAO, a eacrUon Maria Eu· tida ao Jornal "l' i. s 1 • G 

nnctonal, discursando em prlm•"º genla Celsc, elJl nome =her bra• ,.... .., 0 r • 0
• 

0 0
• lho, Adriano Cruz, Haroldo Fubll, 

lullt\f, em nome do povo brasUelro. o sllelra, saliento.ado o ntllmen:O ::O..-::',.:' ro::..~.i° .~~ .:.~ Axel Dahslton, dr . Muler, Nels Schutt, A •• •ma do ouro fino, rol rotado a 
inlnlatro Osvnld<' Aranha, tll.ilar das do pruldente Qetul~ ao en· dot too aaolonalh!M. lembnado a pro- Hans Kahu, James Hull, Ilia Jorre, i9S800 . 
Relac6es Ellterlores . frentar a sUuaçlo 1!111 que se encon- ...,.10 ... aa P•rrllhas .14 faroffl em- Edmund Meyer, Alclndo Medeiros, 

Na sua brilhante oração, o chance· L,avn o ~Is, quando BIIIUIDIU as n- lol'ffllllli eom êxl1o eonlra o Exército Francisco de Holanda Tàvora, Cllfora -------------
ler brullelro Interpretou fiellllentfa. p ileu do Pader, no Governo Pr0vla6• Ide N•J9lelo. Blekendecke e Ablllo Dantas . 
11<•nUmento de re~o que-caracte• 110 de 1930. e dt.1 po.ra e&. - vatn E=-t.&q. oo,ioenla-~ne diante do Entraram : - Paul F . Pelth, Rai-:,~~= l:n':"° 111nt::J: :":iie:.:- ~=a::a ':'C· :=. ~"ct. :;:,:!,• 1~:!:,-;. ":.,~1o 'I:" ,.i."' .,::: ~u~d~1:~e~~m~'/::.~f."· P. M. Sll-

~ªde':tte ~ dov~~ «:,~: ~J'~o' de~ ::..J::O: .,::, :S:..::U:-..:~':l: :!:'':'~e~ •e~:!:~ª~vi;°r,
8l!.'!:':::.n~:!.".'it:: 

,'1eua -vtelOI: um ano a mllls na, .... ------ diante d01 ex- ffla para o.s .. Hrllhaa man Jeeege Hust Welsa e Joe Derval .- 'de .,... itlbail 
I 

e senhora . 

~ ~~=-= .::""tetn t.nm - VI A bO B RCSLO A 1 -
ntultlpláa olllillf1c8,çl!e& e Juattnca li uj DA ·~ f"º ' SI TENCtA MUNICIPAL 
~ cio povo O. bnllilletta, 111• DP. " Movlmrnto do dia 19 

eol-, ao dia de hDJe, ~ 7'~· .,_ =aa;n...:. :.:.lo .:.o ~ " D Br JlfUlleM ~ 
ltel ISé ...... :.: irit A:11 o = 5:9.;:a~.,5)t r§~. ~~~ ,--i.~l.li,..i;:;;:,.;;;.;;::; • 

.... de '4!dllll Q ta .J .·.----., ......... -- ,. ... lo ... rHflla4lo . .......... ,o1_ --~--:n ...... Lo'1. ..... ...... .. ... 

IOHIS A' VE1Dl 
Uma sala de jantar e um 

dormitório de imbuía quasi 
nóvos . 

Familia de trato que re. 
tira.se d!l cidade . A v. 7 de 
Setembro, 368. 



REGISTO 
HZl::R M ,\NOb HONTEM: CA AMENTOlô: 

O Jovem Renato Qomes de Ollvetru. Reallzou•se, ontem. nesta capital. o 

(DO PAIS E ESTRANGEIRO) 
auxillnt do comércio de:"t.a pre.ca ca.liam<'nto da seahorlln Jract da Cqata 

FAZEM ANOS HO E: 
Magalhães. fllha do sr. Antonio Ma
gathàes, comerciante neeta praça, e de 
aua esposa, sra. Rosa da Costa ~-'Q81TAIU. o ••o NA SUA p SSA· A RUl!ISIA •·oRTlf"ICA A SUAJ roa ..... a !Jh!pa\a -u-... na -

Qal PAU A EUROPA, O GENE• FRONTEIRA COM A POLONIA - 111-1:!_ ·-~ aa•I-. aln• 
aAL 11181'0 ..-..lo - la......., - de 

Pe~e,:::,ia c!::· ~~~. :.::rei~~:: ~~ com o SI José ele Ahile1da 

BIO. 19 IA UNIAO) - NoUcia-se 
<ial 11'6 ,. fim dêste mêai, o reneral A
~ Jm&o, ex-pnoldente da Rc,pú-=. T~ .;J:Ja,: :,.:u;::~ir:; 
- dedloo ao Velho Mundo. 

Par - --1io serão presladas 
paades hemenacem a s. cxcla.. por 
pute • Gonnao braallelro. 

BBGRESSOU A' MBTROPOLE DO 
PAlS, O SR. LUIZ ARANHA 

RIO, 19 1 A. N.) - Viajando de 
•Yllo. re,reaou a esta cldadr. o r. 
Lalo Aranha, .,....tdenle da ConfNlera-
1.'io - .. lle'lpen-1'-- - fomallalas, o ar. 1.uill 
~ declarou 11ae duranle a au es
tada na eapl&al porlmba lraloa de 
fOl'Uleeer oa laç• f1M licam as en
tidues brasllrtro-arl'rnUna, couslitui
du, a1ora, num sõlldo ltlõco. 

CHEGOU AO RIO O ADIIIO f'O-
MEBCIAL BRASILEIRO NA ITA· 
LIA 
UO, 19 IA. N.) - l'hcrou, hu.it', a 

es&a capHal. a bordo do "t:onte Gran
de", o li", Luiz Sparano. adido romer
cial em Roma, que aprovt"ltarã a~ K\la."i 
féria& entre mia a fim de aprf'Seut11r 
ao Govêmo novas su~tões aet"rca de 
maior int.enslfteaçio no inlerc-áD1blo 
romerclal ltaJo .. brasilrlro. 

"SOCIEDADE DE MEDICINA 
E CIRURIIA DA PARAIBA" 

A reunião de hoje 

VARSOVIA, 19 (A U IAO) - O lranafol'lllaçlo poUllca. 
.. Bsprep PorannJ" Informa ,ue sran- A 9illl'alrt ~teia. ,ue em con
~.,. trabalhos de forUflca~.io, aobrelu· -aencla n- •- de ..._ era 
do de &rlnchelras, ""Ião sendo ttallla· neceaaria a pn,loál"'9io do •lado de 
d• pl'O!IOftlemente ,. fronteira aovle- porra. 
Uca, de prefercncla do lado da Es
tônia. 

,\ LITU.\NIA ATRA\'ESl!A UM PERi• 
ODO DE TRANSFORMAÇAO PO· 
UTICA 

KOWNO, 19 IA UNIAOl - O r. 
Leenas. ministro do Interior, falando, 
aa Tribuna da Camara doo DeJlalados. 
~·õbre a sHuaçlo interna do pus. décJa .. 

REGRESSO A' RUIIIANIA O EM• 
" "" • ''OB IIOVlliffCO EM BU· 
'Cl\&BST 

RUCAREST, 19 IA UNIAO) - Re• 
-· a .... cidade . • n,IJ!ill&ro pie· 
nlpolenclarlo da U a s S. sr. Alexan
drowahy, 11•• haYla sido lllla_.o a 
IIIONOU •• o deaaperec,baea&o do 
m1-...-.,1Q,.-l'rqa .. 

e~ MÓr=iitno Adonlas. filho do sr. ve.:fn~ª'::osdi~b:~1~:h:.igi':,C~; 
Pedro Vieira Pilho residente em Ala· pnrte do noivo, sr. Eduardo Lemos ~ 
g6a de Dentro, munlclplo de Calçára espo&a e, por parte da noiva, sr. Re-

no-~ ~~1!~!ºA:!::m~u~rÁr:i~~ ~IA~~;~~ ~ espo.,a 
- A sra. Dlomar Lima Pequeno, e.&· Dr. Mârio Enrique da Silva : - V1J1. 

])068. do sr, Valdemar Pequeno, fun.. Recife. regressou. trás-ante-ontem, a 
clonArlo público, residente em Alagõa bordo do "Comte Granee·, ao Rio de 
Nova. Janeiro. o n0&w conterraneo. dr. Mâ

- A menina lséte. filha do sr. Ma- rio Enrique da Silva, qulmloo .. indus .. 
nuel Mini, funcionário do Posto Agri- triai, residente na capital da Repu-
cola de Condado. bltcn. 

- A se11horlta Eunice Agra, filha S. s. viérn a esta cidade, em visita 
do sr. bino Aglll, fazendeiro em no seu progenitor. sr. Tlto Silva, in-

A CONTRIBUIÇÃO 1 

DOS MUNICIPIOS 

Camptna Grande. d11st ri:ll nesta praça 

"DIARIG li IAINI" - O s1·. Allemor Jo:;c de sousa, re- tr:~~/~:t!ª:~~.j~,~c;;l~'-º-;º~;:;~::: 
stdente nesta capital. neo. i·. Jo"il! Bati:.ta do H.lgo, alto fun-

para I Instrução Púltlica 
o p1·erelto Joaquim Matos, de Caja 

zeiras, comunicou ao sr. Interventor 
Fed('Tl\l o recolhinento, á Mêsa de 
Rendas local. da lmportancla de . . . . 
1 :0991100. corrC'spondent.c á taxa dei;-
1 inada á lm;truçáo Publica, da receita 
do mês de março últin10. 

NOTAS DE ARTE 
íi' PROXIMO CONCeRTO DO V/0-

LIIVl:iTA CLOVIS 1,/UEIROZ 

Por motivo de /orça maior. ficou 
adiado para o pro.rimo dia 27, o anun. 

Traw;correu, tria-•o.te•ontem. o 11.0 

anlvc,rs,1,rio do "Diário da Manhã• 
um dos Importantes 6rrios da Im
prensa pernambucana e que tem CO· 
mo diretor e redator secre116rio. res
pecllvamente, os jomallslas Carlos 
Rios e Ollberlo Osório de Andrade. 

Comemorendo o aconteclmento. e, 
"Diário da Manhã" circulou em edl· 
cão especial d• 80 paginas, com se
lecloneda colaboração de nomes desta~ 
cados no tomallsmo nacional. lnaerln· 
do. lambt'"m. abundante serviço de 
"cllchés". 

MELHORA 
INTERNA ' DA 

SITUAÇIO 
FRANÇA 

- A senhorita Maria NeU Ramalho, cion,rio do Banco do Brasil em Re• 
(Ilha do sr. Marllnlauo Rodrigues Ra- cile. 
malho, residente em Conceição. . s. s., que veiu a esta cidade em v1-

- A senhorita AzanUda Duarte Li- sita 8 pe:,sôas de sua familia, regres• 
ma, filha do sr. Antonio Duarte Fllho, sará hoje á metropole pernambucana.. 
residente em Serraria. sr. Anta1tio xavier de Macêdo: -- A men.lna IJane, filha do dr. E:.t.eve, ontem. ligeiramente. nesta ca-
~ª~!° s::~~~!·. ~1:!1~c~~~~!~1~1:~· ri~~:~.~r~~:.i~ic on!~~Áo;~~:~:V~~; 
ça Vanderlei. de Macédo. operoso prt•fcito de Picui. 

- O :d'. Ascendiuo Marque5 díl Sil- - Pl'OC(,'lkntc de Mamo.nb,"Uape, 
va, mecantco, residente ne.sta capilal. ucho.-se ncsta capital o sr. Lourival 

- A sra. Marta da Penha Lima, cs· Santiago. functonàrio da Fabrica Rio 
posa do sr. Luiz Gonzaga de Lima, in- Tinto. 
feriar da Policia Militar do Esta.do. Dr. Amcru·o Maia: - Acha-se nL-

- O sr. Ascendlno Toscano de Bri.. k capilal, vindo de Catolê do Rocha, 
to, funcloné.rio da Fezenda E.\t.adual dr. Amcrico Maia. ex-deputado, á e:<
em Santana do Congo tinta Assemblén Legislativa e acatado 

- o menino carlos. filho do sr. An- medico contcrraneo 
gtlo Batista de Sousa, tesoure'1ro da (?ntem, é. lal'd_e, s. 5 .<'~teve no Pa-

çã:::ca(!~:~~)m~i!r!,t';:: Prefeitura Municipal de Santa Ritn , ~!~1
~0d:r ~~f~~~~~~~A~~:~~i~i ~~r~~ 

Terá lugar hoje, ás 19 1 2 horas, ciado concêrto do violinista Cl01Jis 
mais uma reunião ordlnaria da "S0· Queiróz. figura ele dataqaie nos meioà 
riedade de Medicina e Cirurgia da Pa- artilticos nacionais. 

glstando•se, hoje, um movimento ESPONSAIS: lgueirédo. dcmora1~do-se em cordial p:1 .. 

animador, que não se verificava de&• RabClo - Vascmictfm Dias ~ Em le~ap~.~~cnr:c1~0 Rio de Joneiro 
de 1926 · dat.a de 17 do corrente. contratou cn- che~ou, ontem .. pelo "Rodrigues AJ .. 

Atribúe .. se eaa melhora ao caso de samenlo, nesta cidade, com a senho- ves , a esta capital, .º sr. Eduard? Ro
ter sido solucionada a gréve dos traba- rlta Roslclér Llns Rabêlo, !ilha do lar- bcrlo S!uckcrt, nuxillor do pollcm cl-rniba. A esperada noite de arte tf!Tá. lugar 

11 d lt AAn macêutlco Durval Rabêlo e S\14 esposa vH do Es~'ldo . Essa sessão, pela lmportancia dos 
a~untos que serão discutidos. promete 
rcvesttr•se de multo brilllo. 

F.stio inscritos para apresentar tra-
1.>alhos os drs. Edson de Almeida. que 
dissertará sôbre .. Um caso de hormo .. 
clendrose". Hlglllo Costa Brito. que 
;l presenta ri uma comunicação sóbre 
.. Conjuntivite poltcular e tracoma. 
Dtagn05tlco diferencial". J. Vandre· 
gLselo, que tratará de "Cirurgia do seio 
maxilar". 

Além de•les t.rabalhos. apresentarão 
comunicações sóbre assuntos especiais 
llgadllll, os drs. Onlldo Leal, João Soa· 
res e Avlla Llns. 

Assim, com t.ão Importante ordem 
do dia, a Sociedade de Medicina e CI· 
rurgln da Parniba terá por certo. uma 
de suas reuniões mais movimentadas e 
de maior comparecimento. 

O presidente em exer.:lclo, Dr. José 
Maciel, pede o compan,clmento de lo· 
dllli os soclos. 

naquêle dia, no salão not>re da Escola 
Normal. 

O /e:Jtejado violinista, a quem a Pa
raiba já teve, em 1934, ocasláo dl' 
aplaudir, é diplomado pelo RftJl Con-
1ervatorio de Muaica d.e Bruéllu, onde 
realizou um brílha11te cu,.,,. 

Oportunamente publicaremos o FO· 
grama que compora o recital do 1naes
t1 o Clovis Queiro:z 

lhadores, norma zan 0'"9e a s ua..,- sra. Elza Lins Rabêlo. 0 sr. Valter o referido funcio_náno cncontrav~ .. 
interna Ali plfa. Vasconcélos Dias, do comércio de nos- se, d~de alguns meses, na mctroµolt? 

-.~ .. ---- .-----.... sa. praça. Oadns a., lnuineras relaçõe~ do L>~ls: fazcnd~ um ~:.;fagjo de, r,spP.-

11 B t ·,· O 1 " A f I A de anúzade que desfrutam, os promc- c_lallzaçao rm a»unt.os de téc111co po• 
tidos ttm, por ésse motivo, recebido lic,al · 
inumeros cumprimentos. 

"Boletin,odo /"8titUto do Açucar. do - Com a senhorita Deolinda Tere- M o s e o u 
Alcool" : - A Delegacia Regional do s!nha de Jesus, lllha do sr. Pedro de 
Instituto d9 Açucar e do Alcool, néstc Lima e Silva, artista nesta oo.pital, 
Estado. en1k>u•nos o seu BoleUm, cor- contratou casamento o s1·. João Anto-

rindo sidente. apresen ara ao mun o uma respondenti á 2 • quinzena de março nlo da SIiva. também artista, aqui re-1 t • d 

o ALTO COMANDO CBIMB< ADlllft conio BASJAffl ~ M()=~6~ 1!~~ª~):1~:~c~Ul,III• 
te oa proxuno:; dias deverá ter imc10 

CA A SlmAr 10 DOS l:Yl:DQTOS 11AQONAIS EM FACE DA ;:~ri~~~~-"~~c~·~.~~~~,I~~~o ~?~n;i.":~ ~ J;.41:,1\ 11 ã."rlrlndustrtas dos r1.rmo.mento:-. ir. 1 

Momés Ruchlmowitsch e contra o v1cc·-

CONTRA-OFENSIV A JAPON!SA A& S~ DE CHANG- -TUNG ~~~t;rJ!i~~:1~tt~:~d~~~,;~i;~ 
passado. Ambos os acusados achnm-

200 MIL SOLDADOS NIPOIICOS VIERAM REFORÇAR AS GUARIIÇOES HRROTI• '!l:":1
"L~~1:n,!'."':i':v::J~ c:~,:?:;.';;i~; 

DAS - TROPAS CNlllSAS IIIUZARII, IOHMENTE, O IRANDE CANAL ~~>~rl':~.:'s ~~~:,~~:;_~n::~°ii''s 1i· 
e de sabotagem contra os grandes tr~

\IJllll economia anual de J .:WO tonela- balhos nacionais da provlncla de M1 .. LONDRES, 19 IA UNIAOl - No
tlc!ao procedenles da Clúna Informam 
que os japonêses estão atacando Vio
lentamente ao sul da provmcla de 
Chan-Tung, pretendendo recuperar o 
terreno perdido e marchar contra 
Han•Kow. 

.E' l!As:l'ADITE CR1TJC4 4 srruA
ÇAO DOS EXE'CIT08 CHI!iESES 

HAN•KOW, 19 IA UNIAOl - O 
AIII> Comando chinês admlte como 
bastante critica a sltu~io dllli exércl· 
tos do marechal Cblang-Kal-chek, 
em consequencla da chegada de novos 
e Importantes retorços Japonêses. 

PRECEDIDOS DE GRANDE BOM· 
BARDBIO DE ARTJLJL\BIA 

HAN·KOW, 19 IA VNIAO> - As 
i._. nopOnlcu estio atacando for=· a linha defenalft de Taler

Ols a1aq...., lnlmlaae lio preeedldos 
de ln'- llombanlelo de arWbaaia. 

08 JAl'OlflSl8 RBCBBBRAil RE· 
POJ100S CONSmERAVEIB 

C~OIIAY ,1t IA mnAOl -
~ ....... m11 ..... 
~.--11U111adevo-=-...... .:..-.:: pars uma 

energlao <to In1pérlo Nipónico reu
nem-se, colncando o pa,s sob o &igno 
de ll!)18. verdadeira mobWzaçio cMI. 
reconhecendo ao necessidades bélicas 
da nação, dlanle dao feições do con
mto ,;!no-Japonês. 

em1;:"~:d:t~::ci:::'1,!,~ 
decem 6a novaa- dlretr!Zes traçadas 
pelo prlllctpe Kionoey, atual chefe do 
govérno nlp)nlco, que acaba de co
locar o Japio numa altuaçio de emer
genela. 

A Federação dN Organlzaçóes Eco
nõmlcaa do Japão ~IU medldaa 
de economia na co d• metais 
não !erruglnooos. BIia& • !Oram 
lsimulfa!Jellmente dl\llllp,du em lodo 
o pafa por melo de 11111 aomunlcado 
da airencla oflcl~ DOIUI. 

Trata-se de 1111111 aérle de disposi
ções tomadas no sentido . de Umllar 
o consumo de ferro, cobre, ..-nho 
e nlqael. 1111 ~aa plan,Jadu e Já 
aprovadaa ~Jcona6111!1 llaperlal lio 
u &elllbl ... ' 

d't.o d~ t=º.:_ Todas as (olhas de naJ~· prejulzo:;; que serão reclamaclo:t 
zmcu galvanizado. material uUUzado ~o J:o~~a~~r fuªbt~:,º~tca 0:u~:~ 
nas construções modernas deverão au- t() ela prl 
tomaticamente ser subltttwdas por ou- ~!f05

5t/~1
~!r~~ !:1~":i~ra não foÍ 

:a°mfaª1::1a1 std!'t:ô°ôoo Restou:i':i!d~ ~; 1 :po=ss:.1•_e:.l_re_1_n_,c_in_._,a_s ____ -::-:: 

zu;;~- - N1rmA,..u111onJo e l'lali• y A N T A G E N s "ª - Nos ·~01 de guarnições. 
...... mobWu, utonslllos, as laminas 
de niquei deverio aer aubatnuldao par 

cr<>mo puro ou materiais c!'.§mados. D A IRRI G AÇ A o A fabrlcaçio de ornamentos de anti· 
monio ou brinquedos, será provlsorla· 
mente suspensa. A plallnr...J!SBd& na 
fabricação de maqUlnal para a sêda , Comumcculo cio smm;o t# 
artlftclal, será aubstltulda pelo nõv > l'llf>llcklatu do Mlm1t,r10 dll 

~~:8'..t.é::' ~tan=;~ AgncullUTA/. 
mlcao o Jap&o Iniciou. ontem, uma 
campanha liaclonal, no aenUdo de 
reslrinllb' ao mlnlmo pooalvel o wo 
da platina D0I arttaos orvmentaill 
e na prót..e clenl6rla. 

A execuçio dtue pnJp'&IIIII de e
mergendaa será confiada a aulorlda· 
des eapec:ialmente nomeada& pelo Con
.elho IlllJlfflal. 

BOJOIARDBIO AE'RBO CONTRA 
CANTÃO 

CANTÃO, li <A ONIAOI - Bala 
cldMle aofreu, ontem, YIDlentlulmo 

":"1J~ª C:1a avliei de DOlll· 
bànleln Japonllel llallllfardearllm • 
arrabaldM, (uendO, ap0s. tnknlo ro-
'° de ~ oontn u •· ~=,:==:-~-= de llO entre a ~ 

OCllffJBVAK 08 COIIIIA'l'IB 114 
. ....,. DS OBAJl·TUNO 
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JOÃO PESSOA - Quarta-feira. 20 de abril de 193R 

s ClllLOI IRIHOS 
Evitam-se e desaparecem com 

"L()Ç.10 JUVENIL• 
EDITAL dt C'lta-:ão d• herdeiros au- nho de 1938; uma. promissoria do va- Usada como loção. nAo ~ tintura. 

~nt<,s o doutor José Severino Gomes lór de 25:000900 venclvel em 31 de de- Depo,tto: Parmkta MINERVA ~= ~!º~~i;,u~11devi~~~~to d~a 1~-t~~~- :r:;,~r~/'!,.~~=8~ t~Tn~op~~::»~~-.~~ Rua d~a~ci::1:~ p~s~?m.Pessba 
';:Uztn~ª~!\tui~â~º~eq~!!~clfo~ ~:~~!i~ ~!5:~=~º~:n~~:.!u~r:~ ~~ j~li~ Rua Mndel Pinheiro n.0 618 e "ModA 
\'irem ou déle noticia tiverPm e inte- de 25:000$000 venclvel em 31 de de- Infantilº. 
res:;ar. possa. _que ten~o sido iniciado zembro de 1939; uma promisorta do Preço : - 6'000. 

~tt~rl~IJ~dtit:i~tà:lEi:~:F~~~\:t ri~t~ ~~ :~~ª ;~~~~::: rj!º .:~ // /. ~~~~~"to civil dos contraont., se-
ria Augusta Moura Coutinho. residen- lõr de 25 :OOOSOOO venctvel em 31 de de- /~~~/ (I Dr. Renato Teixelra Bastos e d Al-
te Nll Guarabira. destl' Estado. e O- zembro de lHO; uma promls.wrla do :;, ~\ vina Acioli de Sousa Almeida. que são 
naldo ela Silva. coutinho. residente em valôr de 25:000SOOO vencivel em 30 ~,; . ... ~olteiros, maiores e naturais desta ca-
logar não sabido. ordenei que se pa!ói- cie junho de 1941; uma promissoria ~ pltal e Estado: êle. advogado 1Pro-
6asse o presente edital. com o p1:azo do -valõr de 25 :000$00 vencivel ·em 31 ;?' ~ ~ motor Públtco, e filho do falecido 
de trinta e sessenta chas respectiva- de dezembro de 1941: uma promissoria :Y ' . 'fj-; /ll _.,,.,, "'- ..-- Florencio Teixeira Bastos e de d E~-
mente rm virtude cto qual chamo e do valôr de 25 :OOOSOOO vencivel em /2 ...,,,.,.- · -- ter Borges da Ponsêca Bastos, domici-
cito os herdeiros para t'ffi 48 horas após 30 de junho de 1942 e uma promisoria ~--- ., , liados ~ residentes nesta capital R TUM 
aquele prazo que correrá em cartóri~. tio valór de 5 :OOOSOOO. vencível em 31 e d e p o •

1 
s' Borges da Fonsêca, 114 ; e ela, de pro-

\'irem tahu ~obre as declarações t'e1- de dezembro de 1942. Ainda recebeu fissão domestica, domiciltatta e rP.s1-

~Üvfeb°o~fi~t~~n~~1~:u cp~.~~~l~a~~~.e b~~ ~r!~W!cª;1~1r:~apa:.::tant~rê:e ni~ ~V1~l~o.n'ifre t:~:~t E:i~ia~('6~rr::; 
chnrel Ranulfo Cunha e pnrn todos os promissorias. emitidas em favór dês- ~ er::a: para clla um <fe Araú10. morador em Campina Gran-
ifi~osfi~~1~-e~~i~d~::~.~e1dt:r\?e\:~\'ia pai~ t(' pelo referido comerciante Antonio verdadeiro inferno o n1iar ~i~ ~é;;:..,f:t::ºAfm~!d~alecida d Ma-
para que chegue a noticia ao conhl'ci- Vif'ira da Rocha, em lO de mato de João Gomes de Sousa e d. Francts-
mento d(' todos mandei passar o pre- 1937 com os seguintes vencimentos: dos gatos no telhado. Não . ca Gomes de Oliveira, que são s:->ltl"i-

de hcenc;a para -trator de lnteressc,5 
pal'ticulares. ple.i.teada pelo escritura
rio da classe F, desta repartição, d. 
Cr~lida Carneiro. e, de ordem do sr. 
delegacio fl">Cal, fica a · rêferitfa fun
cionaria convidao.a a reassumir as 
fw1Çôes de seu cargo. no prazo de pit.o 
dias sob pena de incorrer na penaJl
dade prt"\' tsta pelo ' 2 ° do art 14, do 
decrpto n •1 14 663 de 1 ° de fevereiro 
de 1921. ,isto 1á se achar afastada d&· 
ta r<'p.1rt id\o desde jant"iro do corren
te ano 

Gabi!'!.ete da O . Fiscal n&. Parn t'J::i. 
11 e nbril cte 1938. - Arnaldo Firuri
rêdo. chefe do Gabinête. 

r;ente edit:1.l que será atixndo na porta uma promls.c;oria para 80 de setembro tos, ainda menores P natura~ dP.'itll 
cios auditoria:-. e public'ado no or~fto de 1938. do valôr de 3:000$000: uma conseguia conciliar o SOf!l~. { l·apitnl e Estado: êle. artistn ,sapatE-i- PREf'EJTl1R A DA CAPITAL - E-
oficial do Estado A l'nião. Dado e promis.~oria para 30 de novembro de TO) e tilho dos falecidos José Gomes de DIT.\l, X.0 4 - Chama <'oncurrent.es 

g1l~;~:1~?asn~~t~n:1d;7!
1
\b~~~ d~-r~~~~·1 ~~~~ ~~!~t~c,~rlav~~r v:1ir ~~~~=~ ~! no m:~: ... .:J ·~ ~ãi$~uie~d:e~~ris~~ ~~8 

lªc~~~:;~~.: ~i~~~;:5
o:'t:~ dS:~r~drde p~:{e':~ 

,Pct~nto:-; e trinta e oito Eu. C'risolilo vencimento para 30 de junho de 1939. ...,..... que fez uso I Gome~ de Sousa; Pela. de profissão do- da C'ap1tal. convido os interessados t'lUe 
J.aure:1no dos ~anlo~. <·!-crivà<;> . da~l· SucE>de, porêm, que a supllcante. quan- 1 mestice. e filha do falE>cido VlC'ente (allt"lram apre'ientar propostas <ie se-
logrnfei e :-.ubs~revo •A..-.:-._.• ~ nso~1to do conduzia as notas promissorias re~ dos C O m P rim i J OS de:, Firr.uno de Oliveira e d. Quen1bina no- guros (·onera acidentes cios oper::i.rto~ 
J,aureano dos -~anlo'-... Ju,t" St·\·rrrno feridas. em número de treze tl3J, na I ADAL d mes da Fonsêca. todos dorrucilia<los e que trabalham nos servtços dPsW\ Pre· 
Gom~s. df' ArauJo_-. Es1u conforu.w c·om importancia total de duzentos e qua- INA, OS mia OS sãc:. 1 re.sidentes nesta . capital á rua Martim fl".1tura. relnu,·a& ao permdo de um 
(\.i~·

1
1fü~ª~·,a~~~~

1
~! <l~acSa,~~~:1.ªésc~t 

I 
renta e um con~ de r~is (241:000$000>. pau. eUa cantigas de nin:.r. Lrttão 154. Publicado. por desp.acho do I ano. contado do dia 22 de inai.o pro .. 

\fio dalllo~ratei E' subsCl'B\'0 ._ ('riso. cm uma carteira. JUnt.amente com Q seu 50fflfl0 é inintCf• ~:~OJ~~~·jrespeC' tl\.O. artigo 214 do Co• x1r;:,~ ;ri~O~'\:~~e?.~l~!; apr~f"nta• 
Jilo l,aureano dos Santos I ~:1;,a n~~~:~1~f

1
!~c, ~rras d~~h~~~~n~::~ Jo)t' de Almeida Cunha e d Iracl das Pm sobreC'artas locractas ao Ofi-

DIH~TOIU.\ GEltAL DF. ~.\t:'llf: do ano passado. a referida carteira e. rupto e tranquillo e o SCllt ~~s. C~~~a Y~;~~;!:se Q~;t~f:is ~
1
::~ ~i:a~ed~ª~tlê~ ~~ ~~!!e~~.n~;~o,~i~! 

~á~B~!C'i\e-;;i:i:~;:,~~is~io~:al F~·a:;;;~: ~~~~ ~~~~~:u:;c!~h~~ t~~~~°:vi~~r:;idr~s~ despertar natural. ~~~~~~ êi!i~~r;;:rc~·T:!1uoel~i!orc~uf1; ~~~f:ós q~~~do serão abertas. para os 
tistas <·om !-cus diolomas 1·t·~i!i>ll'ados - :-ultando. disso a recusa do emitente Cavalcanti e d Ju!ia ele Almeida Prefeitura da Capital. em 13 de a .. 
A Inspeto.ria di Fis.ca11za.ção do Exer_- eiu fazer os pagamentos, !-iem uma !l!IIIPl!alft:l!!l Cunha· e Pla. de urotissão domest!ci!, bril de 1938. -- .Joli de C'arvalho, df-
C'lcio Profissional 1az :aber <l uu~m .:n·. medida judicial que O ponha á salvo .,____ "' filha' de Ant.onio da Silva Magal,háe,, ··ntl1 R&-·S·~~>edtente ~ Fazel\da 
teres.sat pos~a gue. al<'m du_s ~·1rurg1ors de futuras exigências no caso de se- e de ct. Rosa da Costa Magalhães. ~s-
d~ntist.1\s mencionado ..... 11,1 ulllm:1 rt>h- 1

1 

re·m· .encontradas. as 'promissorias e'.11'- te,._ e· os contraentes domiciliados e re- EDITAL dr loteamento r "enda dt 

~~~~ilft~~1~~ª~~raª~l~~~~-~'ic10 i~;ª!~~~~·;1~~ trnvtndas .. q~a1 se vê da carta junta. !~d~,~~~:-1i~ta /ªS!~ª1~~~~:1r~ie Jit ~~:da ;ifv~~s~::'1 do J~!~ºis~mJ!: 
'-ão. <Ir n.tônl.o .çom o ar.tigo 5_u do de. - j cl~rigida ª suplicante· Nestas cond1- ,_____________ Ele. é tutelado cio seu tio dr Au~us- ral de Imovets da comarca da capital. 
ereto ted<'ral nº 20931 ele 11 de Janf'i- çoes. eSta nd0 JlL';tlf1cado O _extravio to de Almeida _ . por virtude da lei . etc 
ro <i<' 193:! os se~uintC'.s das promissorias acima referidas e JL Jo:io Batista de Ohvc1ra e d Otacia- 1 Fac-o saber aos QUl' o pres.entt> edital 

Arge,m1ro To:-.c:lllO d1;• Brito. Heho proprie-dade da suplicante, vem esta. rio Oficial·· de 21 do nwsmo més ,.a M.1ria Cavalca. nti. QUP são nalu-1 virem. dêle n. oticia tiver<>.m .e interes .. 
Pt>i.~óa Al.bnto .ª•.·i~<>no. MIHom. Obt>-1 u~ando do direito que lhe é dado pelo 4. A insc1·icão no concm-so dev<'ri rais. dPste Estado e solteiros perante sar possa. que d Julin Freire Henrl 4 

dccton L1canão da Tn!ldadP. Clo\'is d1sposlo no artigo 36 do Decreto n.0 ser kita mediante requerimrnto. en~ a lei porem já casndos religiosamente que de Alme1~a <' os co-herd<>iros lna• 
de Amonm P('re1ra, Paulo Borl.!es 2. 044. de 31 de dezembro de 1908, re- fórmula impres~a. fornet1clo. pC>lo Sr- déscie 1936 e domiciliados e re,idf'nte" cio Evaristo Henrique de Almeida, 
Mont.cu·o dt" Melo. . querer a v. excla. que D. esta e A. rretârlo do Concurso e asbinn.da pelo nesta capital é rua Miguel Santa Maria da Penha de Almeida Leite, ca-

- rom os documentos que a instruem. candidato ou por seu prontrador k- Cruz. 694: êle. maior . encanador no Sn- c:n dn com 'O C'apitão José d~ Oliveh·a 
ADI\IJNIS1'RAÇAO DO DO!\IINIO seja intimado o emitente das promts- galmente constituído com p0<IP1"C's ex- neamento e filho do falecido José Leite. dr. Antonio Henriquf" de Almel-

OA UNIAO N.\ PARA1BA - EDJ- sorias, pagavets nesta ctdadt". sr. An- pn-ssos para tal fim. Francisco de Oliveira e de d. Benvin- d::i.. Silvto HennquC' de AlmPidn Ju1ia 
TAL S. 1 ·.A - Aforamrnto de tt"rre- tonto Vieira da Rocha, a nj.o fazer 5. o ffqnertmêrifo de Inscrição de· da Pe,relra da Rocha est.a moradora Henrique de Almelda. C'asndtt com 
no" acr~1do e alagado de mari!•~a. 0 pagamento de ditos titUlos. cltandO- verá ser tnstruido com os spguintes na cidade de Princésa déste Estado; Americo dk Silva Almett1a e MaDUf'I 
- DP or~em rio .sr. Delegado ~sC'al se. outrosim, 0 detentor dos mesmos, documentos: e ela. ainda menor. domestica e flJha Deodato Henrique de Almeida Jun'IOr. 
rio Tf"snu~o Nacional _?PS.te Estado. para apresenta-los em juizo dentro do 1 81 prova. de nacionahd:-'.lt. cons· de José Francisco Cavalce.ntl e de d sl"nhores e possuidores d.:i µroprieda-
f~~o cr;lb~~~i Qll~eg~e~:l~::t~ C~f:r:: Pl'~ZO de três 13) mêses. afixados edi- tante rie CP.rtidâo de rt-gistro dvil. ti- :~~~R e~:tc~.!:, i~r:~~~i~~ e~~~~~~ra- ?t: .. <J~n~i::~~a~g ;~r~:;;:~/3.:6tt d~: 
,nC>nto ctos te~renos aC'rescidlJ <' nlag~- tms no~ Jogares. es~abelectdos por lei, tu!~ ~r natural_izacão ou tnulo df'C'IH· Severino Nicasio da Silva e d. Jt?ana ta capital. tendo dl\•idido o.~ terreno:1 
cio de marinha. sitos á mnr;u11 es- e publh:ado. no org~o oficial do ~ta- , raton~ ele m1c1<;>1.1alidad': l' P<'ln qunl c:wakanti dn Silva. que são ma1ore. da 1eferida propriedade, em lótt!s. pa .. 
<inncln cio rio Portinh.:i r no !--ii,! <'~ do <' cru clots Jornais, wn ~esta cidade t~lllJ:él'l se \'er1t1q~1e- 11:ªº contar . o e naturais de Thnbauba Pernambuco ra vendê-los por ofért::i. pública. me
Ilha Tirirí. no lugar dC'uomirn\dO e º.utro da clda~e de Recife. d~igna- candidato idade inferior a dezoito ciomiciliados e restdentf's ,iesta capt- dlantr• pagamPnto do preço a prazo. 
•• Jlhn do Marqu<'s", municipio dr dos JKff \'. 1•xr1a. ))ara. ro1Ü\<'í"m1ento ou superior a trinta anos; tal. à rua Adolfo Cirne. 782 <' soltpj .. ~m pre.stac:ões, ora em curse., dr, ven
,Jnúo Pessôa neste Estado. plen_os dos interesados. a fim de, de- · bl atestado de vacinaçfio ou reva. ros perantf> a lei porém Já casados re- da. dropo~itar:i:m. nesta data, no cart.ó-

~;.1~~;1~:&~:~;~r~Ei:if1 ;.~r~~;'i:Y ~fü~11~~ ,rif1!f!rE~ ::t~~~:J;~ =~~?itt~~;:2~~~,rel;:~fii;fº ·;;~ ~.t!:Ei;~~!ri:r~r~i1~:~:;{:J~ i~;~~i:~::{;;~1r.·:i:;~~;i; :~:~i 
<lesla C'apital. em sua edição !!e ! 2 d~ rle v. exc1a. 3: nulidade dos mesmos. e I prova de bom l"Omportamento. sa; e ela. de profissão domelitica r fi- Decréto-Le1 n 

11 
58. de- 10 de Oezem .. 

março de 1938 . ficando a suplicante ha~llttada a fazer constam.~ de atestndo de bon.'i ante· lhn do falecido José Pereira dR Silva bro de 1937 E para que chegue a no-

f'~d~in~!t.r~~r~od°ct~~:::.10 <ta União. ~t" ~~~~~:ªno~º;er:~~cà':~~'\}1~"1i! rede,ntes, fornecido pela ~utoridade fa~~n~i-~Õ~!ª n~:;:1~:~lt'a?ª Silva. es· ~iC'~~e!~io~~i~~~:~~o s:~ ~~~:cttª: 
Sabino de Campos, Escri\•ão Encar· do artigo 36 do refel"ido Decreto n.º poJi~iWri~:i~=t~~1~~~ção í"Om O ~erviço se,·erlno Brnz do Nascimento e d lue-ar do costume e pubhcado três v,-

rrgndo da Administração - Clnsse G 2.044._ Termos cm que, com um~ pro- Militar; ~e;,~
1
~~ J!r~~:i: ~i!t,8 fs~cio:l~o~~i~ :s·E~~!d~l.feá 

1
~ ~1ii ~~ :fie:! 

curaçao. um documento e uma pübl,ica p1 prova de identidade. peta apre - C'itiados e resldPntPs nesta <'RPital á sado nPsta cidade de João Pes.s:Õ3. , aos 
, ALF.\SDEGA DF. .IOAO PESSóA _ forma. Pede deferimento. Campma sentaçíw dr carteira de identidade. de Av. Palmares. 628 P solteiros pe,ranlf" 16 rle abril rlf' 1938 O oficial do R•
EDITAL de pri-,·io aviso sob n.n 9 - Grande, 28 de J'!Ull'ÇO de 1D38. Nelson caderneta de reservista. ou de car- a lei porém já casados religiosamente; t,:lstro Justo Re-rnardino da Silva. 
Vrazo JO dias - Pela Inspetoria desta Aod rade '!e Olivt!ID,, advogado. Em teil·a profissional ou eleitoral: além ,1e. filho dos faltteldos Olimplo Braz 
Alfandega. se faz público que. se a. dita pett~a?. fol tllrado o seguinte Ide 6 fotografias de frente t> SE-m rha- do Nascimento P d. Maria Francisca EDITAL :S.º 15 - Sttção de Com
C'h&ndo as mercadorias contidas nos dPspacho. A. ~ requer, faun- péu 13 x 4 cent. 1 <ia Conceição : e tia. de profissão do- pras - Abre concurrencla para o·for-
volumes abaixo mencionados no caso do-se a publicação -~ editais .no jor- 6. 0 C'andidato Que fizer pro,·a de mesttca e filha do falecldo Vlrginio nectmento do setruinte material · 
dt' sêrem arrematadas para consumo. nal local, na A Un1io e no D1ario de que .lá é funcionário público fkará Josi> dos Santos e de d. Antonin Ma-
os seus donos ou consignatártos de,·erão Pernatnbuco, além de afixado no lo- Oficial.. • dalena da Conceição, esta moradôrn. Para a E!M'nlil dr ,\Cronomfa do • OI'• 
dt~J)acha~lns e reti1·a-las no prazo de gar do costume. ç:amJ?ina Grande, Consêlho Federal do Servic;o Publi- nesta capital df'Slt-

:1~.d/ri~ctoª :.~~~t::r~r:t:,.~~l:~t~~r~~~: 29
i»3ei~

9
~
8
u:~ru: :~~~e::edos referi- ~~ ~

1:~~o ~e ~~~~i~ d:o~:i!edet~a!~ A1~rX(~ºdeMÁ~::d::!~~:~4g ~r~i~ Jl.ll--~~~r Plétnco de 
2 

H. P ., C'Orrente 
ronta. nos termos do titulo 6.º. ca- dos Utulos para apresenta-los em Jui- con<'elos, secretário do Concurso. ral6 _e:.. ... 

1
comarca de peds • 1 1 Motor "01ese1·· de 5 H . P .. quei-

pltulo 5.0
• da Nova Constituicã.o das zo dentro do prazo aclma fixado. do I fi~i~º1~~· Maellu:"Jei:m1~o do~e :n~ mando óleo C'rú com 1.500 rotações oor 

Leis das Alfandegas, sem que.lhes fi- que para constar mandei passar o NOTA: _ tPublicado no "Diário tos e de d Antonia Mana da Concei-1 minuto. 
~ ~e~ei!~n~~.alegar contra os Pfei· presente edital que será afixado no Oficial", do dia 12 de março de 1938. ção: e elá. dt seniços domesticas e' 1 Balança para pezar gado. 

Armazem n.º 5. das Dócas l:o Porto. locar do c~tum~ e publicado nos Jor- pagina 4.658.1. filha de Sevf'rinR Ana da Conceiçã<, 1 Termómetro veter1nárlo d 
de Cabedêlo: nkis A Unlao, Daario de Pernambuco e ,oon.... dcmtciliados e residente~ em 6 Bastonetes <IP vklro com alta e 

N. A. _ João Pessôa _ 288 _ uma Voz da Borborema. para conhecimento EDITAL - O cidadão OsC'ar Fei- Mumbaba suburbio desta capital olat\na. . . j õe 
ralxa. pesando 51 quilos, vinda pelo de todos a quem interessar possa. tosa Neves, 2.º suplente de juiz d{' Si alguem souber de all{um impedi· l _ Estõno ~~mpleJ° ~~ m e~oI~ c: 
,apor .. Maceió ... entrado em 15 d{' - Dado e passado nesta cidade de direito da comarca de Alagôa do mento oponhR·O na fórma da lei sennc,a de ' ro. E' e.e. 
st"temb10 último. consignada á Ordem. Campina Grande. em 29 de março de Monteiro, etc. \.....,_ . vc~nn,irlo. t º 5 

s, & I. _ Cnbcdêlo Palson ~ l93B. Eu, Fernando Pereira d• San- Faço l>ublico, para conhecimento João Pesaoa. 19 de abrll ,pe S938 '"' ~,. ca~t n O 6 
1 30 trinta tambóru pe-snndo 1.714 !:in~·~:cJ~:1?11;e.!!!~:"°Pa:~ de quem lnteressar pQ68a que tendo O escrivão do registro _ Sr.ba tião ~ 'l!,1~ d~ c:õr ve::nelha para 11scat 

~~t~°:dov!~"'r d~~~it::ro1;ie":;:,ic~~1~~ doa S.intes. <Ass.) Jallo Bbaae. Data ~le:!d~~o ;gcr d:c=~:· ::st!lstTr: Bastos. v~r~ :1~.tlocta 
tgnados 6 Ordem. - - supra. Est6 conforme com O original: mo:, Maria Boi&. solteira. deixando PREFEITURA MVNICIPAL DE 3 Vidros corretor para mlmlógrafo 

lfandega 21 de mar~n de 1938. dog !:ér1Tão _ Fernando l'erelra doe !':.~h:::,o;, ~:~t;::::: ;~~~ o!~".,';: :-2:.ea PEJ..::1;-1s Di~=:.1d:.Pt~ cu;; ~~::i:. Miro contra O •orbon• 
i\nt.onlo Gomes Forte, escriturario Santo.. detros sucessores da de euja e a to- De ordem do sr. prefeito municipal s Bt ur11 para UIO veterlnárto. 

da cio.,.,. "E". dos que tenham direito à sua heran- torno publico, para que chegue ao co- oa proponen,.. deverio fuer no Te 

Vlic:r P~1:i.~ciEgf~~L _»io:::L ~~ ~~:.s: d'::ta n~;er;:bJ:: ~ 1
~

1~~e~top1~,el1,';..m a:r::ri::..= "°uro '1':J.,,tad~ ~~o p~~ 
IIDJTAL. DE CITÁÇAO COM O 

PRAZO DE 91 DIAS ..., O dr. JaU• 
Rl,ae. Jals de Direito ta Lº To.ra Ü 
........,. de campina Grande, elD Tlr• '"* •• lei, ..... 

Paço saber a todos que ó presente 
tdltal "1rem que a tau, JuiaO foi dlrl· 
lldao.petiçioº.....- Petlll"e
"Exmo ar dr. Juiz de Direito de Co.111· 
P1na Grande. Diz d. Ana Vlelra da 
Jlocho.. que tamb6m Ullna Ana xa
Yler Vlalra do. Rocha. vtuva, realden-
19 o.tualmente 111, cfdMlj de Recife, 
111M - lletm de ...,. llrelt.oa. vem = ~r:-deº :::::=v~:; 
~ aameralllllte eallo.belecldo .,_.. .... ,na~-nu-
-.. 1111 e 111 em '° • 
........ dMnotM de 
!ll!llle do referido _lante, em 
....... ..., ajlm .......... 15 t -~doVO.· ....... ,....._.de.lU· 

íle abertura de insertçio ao eonruno ção dfste, virem habWtar-se, na fór- tas. para a venda, em ha ta pública ,aºntarneclmlP dn 
00

ennttrao.toque
110

u!..vl._1'd~!! .... I. 
de proyu para provimen&o de ~•rcoa ma da lei. a fim de que seja findo ,Je um teneno pertencente 6 mesma e - ..,_ ... ~ ~:n:~ ~=-"i!~e:~::=:: de:=;. o dito pruo. declarada a vacancia ~·~~z8a~oJ.r=.n O: :1~~~~~ °' ~ ~~~everlo ser escrltaa • 
pllbllco. achar-se aberta. no Palt.clo ::,a~~er::!,a ;."~°';.':;10qU,:0 '1:-tadlJ:,''.'"E Sóm•nt<, serão examinadas "" pro- •Jnta ou daUJOlhfAdu e ualnadaa da 
Tlrad,ntes ,andar terreo•. a Inscrição para que chegue 80 conhecimento nostas reeebldu sob a - m.lnlma d• ~egl.:'ld= v~ ~ d'IIU_ 
aemenctoo~~r~a~ w;:iv:.~1c:f1; de todoo . ..,... afixado no logar do 20~P;:,;::: ~a.- eDU'Oluef vldamente selada otlo .. tadual u 

•a- coatume. extraindo-se copia para nesta Prefeitura em envelopea fecba ilOOO e dlo de aúdel contendo ~ 
~~= de Servenu, de qualQuer MI- aer pub~po';,ri::i• v,:ze• Es~ dos, devidamente Jeai,llzad o.W a em aJqrillno e por eztenao 

2 A ln8crleio flcari aberta duran- ~X:,~·pwado nesta cld~e de Ala~ ~:Ota..'1r"a:C.~ .. ~~-=..~ ~~:=..,.-~te~~aie~ 
te o pruo de quarenta e cinco dias g6a do Monteiro. """ 14 dlu do mfs PrefeltUra Munlclp,al • Joio PM ....Sdo 
IOll\ddoll, a contar da do.ta da prlm01- de ....._ de 1938, Eu. IIIIIUel Ra· "6ft. 10 de abril de 19111 Antanlo As p!OpOlt&I deverão ser entNIUN 
ra pUbl~io dhte lldltal no "Diirto moo de Paiva Pinto, eacrlvlo. que o p...,1n de~ diretor - Se<M em env~ fecblldol. 
Oflctal" e seri encerrada 611 deze...,. escre'fl. (O..) Oocar Pel- Neves. "" '8 ~ da reunião d 
te hora& de terea-felra dia vinte • - confanne ao orlatno.1; clou,fi. DELdi Fl8CAL P • f. ™ .... ~d

111
d
1
o.,. ~do que_DAodo,.. 

ae: !: ~~"m:i~ vi;:~~ do AlqOo. do Monteiro. 14 de - de ~e; ~ •;.} w-\ ":8, : "; !.'!:.~ dla -=:e::..::~=.= 1;.:: ~~~ .:;. ... --. lllpel .. _ - = =~d:--t:.':r':: ~111 ~.,....:r ..= 
peclllla bo.1Xa<1aa p0r tlte Cimaflho, RIIGI TIIO CfflL - IIDl1'.U. - que fot Ollli'lllaill:lldó • Nta DeleDela ~~~:ti_; 1 == :i=:. ~e!, ~o:: ~==: == ::i:::11°...:-; = d~~ac:: :· = =- --



2 ., A UNIAO - Quarta-feiro, 20 de nbril de 1938 

9.Jm ilm ~~ no~ 
,~vâ ' eon~-

- 'I 
HOJE A'S l E MEIA HORAS NO PlAZA 

tanMnoplà, 
eidadtr so
nhadora dos 
h~~n«! t: daC: 
m~squir~~-

[lJ mtõt dl(dknl[J)@til i[J)JP)teir<fr~:ai dltit 
lllllal• •~!Ul!al ll110Wa fa§~ ~ 

A VOZ INCOMPARAVEL DE 

Jarmilla Novotna 
E~ 

A MARÇA QUE ESTA' DOMINANDO TAM-

' BEM APRESENTA FILMES NO PLAZA ! 

E LANÇARA' DOMINGO EM 3 SESSÕES O 

PRIMOROSO FILME QUE NOS MOSTRA A 

• C HISTORIA REAL DA CO!QUISTA DAS INDIAS ! 

A CONQUISTA DE UM IMPÉRIO ! 
Sua es pada flamejante desbara tava o inimigo! Sc1t pulso de 

ferro tu do vencía ! E um vasto territorio ficou sob o seu domínio ! 

llO:\Al, I) l,01,UilN (o gigante da expressão) l ,ORE'l'
'J'il. 1·ot·~G (os mais lindos olhos da téla) ( '01,1, 
(.;811 E (o inesquecível DR. Ft<ANKSTEIN). 

S ROSA Hoje ás 7 1 2 - Preços 1$100 e 800 reis 
• 0 1,;~.ll•'I I.NDO A l ,EI ! 

, • /e } {.r.1 ,i r ., ' • ' /' ~· -LEILÃO prido as exigencias de que trata o ar- mês de abril elo ano de mil novecentos morador que foi no Jogar Jacaré. dês
ti_go 32 do regulamento a que SI:' ··<'- f' trinLa e oito. Eu, Hermes Maia de te termo, e constando das declarações 
fere o dec. 20.291, de 12 rle agJstu ,'e Carvalho, escrivão do JUizo. o datilo- da viuva cabeça do casal e inventari-

.1 
União Grafica Beneficente 

Paraíbana l9Jl rte1 dos d01s terçosJ bein como grafei e subscrevo e assino. Hermes ante Dona Leopoldina Bezerra do Nas- A N D R A D E L I M A 
d~~a~;~~o~!n~e~e 0~1~~~r~~~~ã1;d~t~~r- :!f~!1adcM~~

1
~~~~~;-~ _es~~~7éte 

I 
A~Ô~ A~ f!~~~-to~s s:eg~1~~;~;ercfeY:~!Y~u1!~~ So~!

1
~~d!,te u~ti:~~.~~c~ ~~~

1
~ffge1~t~ 

nar efetivo o comp1c:>misso _ a que se origmal: Dou fe. Data supra. Eu. Maria _da Conceição. c~sada com José Sexta-feira, 22 do corrente, ás 19 ho- Paraibana de 1.0 a 31 de março de 
propuzeram, caso seJa aceita a sua Hermes Maia de Carvalho, escrivão do ITeoctosio da Costa, residente no lagar ras e 30. â Avenida João Machado nú- 1938. 

r~~:6~~à ªJ!in;~~~nd~~t~~~ ~~ p;.!~~ lf~~~· t~r~~i~~g;~~~~ ~es\~~~_i~;~~o~ ~:= ~~~~~~~-!$. ~~st!e~~\~d~ ./t~\~r. ~~lu~: !r1~~iJ~9 J:r~~r~~ ~ ~~~~~d~/~f/;~:~~-l Saldo anterior RECEITA 
ma· lmo ele 10 dias, após solucionada cnvâo. iiano do Nascimento, solteiro. mator e Mensalidades a concurrenc1a, com previa caucão ar-1 - capaz. em logar não sabido e incerto, E 1 .d Obito n.0 4 

950S00íl 
70SOOO 
36'.C;OOO 
Jij$000 
2$000 
2,000 
2$000 

bitrada peJo T1ibunal competente, não ~fl:'\'ISTERIO nA VIACAO E O- ordenei se publicasse o presente Edital xp eud1 0 leilão ao correr do martelo! Quota Predio 
Inferior a 5'70 sobre o valor do forne- BRAS PúBLIC.\S - JN.SPETOIU:\ pelos J?razoi de Lrinta 130> e sessenta Harmonioso piano "Jefferson" com Quota Festa 

f·11d~~- 116 i~:~ r3~·e~:~~~tã~ f~~º~o~~ 1 ~:2::-~ t 0E 0Yr::1~oc~it}TZf 1\~~~e~~~~· J)e~~ r:~~ocl~~~~ifad~~ ~~~: ta:Ji~a~hrlig~~d~~ctc~i~z~g:::c;~v~~s~,~~ ~~~~ anual 
1· o. sem ~ausa justific3:da e fund.a- - De ordem do sr. Inspetor fica int~- no p1:azo de 48 horas depois da ulti- vulas; linda sala de Jantar, rica sala 

lilj.!~~~d~e:er\~~~~ ~
0
o r;~!~

13i ~ri~i~:\~~ ~~doni ~!~!!~Cl~~{t~-i~;o a de~"~o R~Fa_~~ti; }~fa1~!fôtreq~: J.~~·;:1::çõ~n; ct;\~!t!~- deA~~~~~se Lima. leiloeiro oficial au-
130$000 

cle a.nular ~ presente. chamando a :--o- partir da data da pu~licação do pre- tariante ficando d_esde logo c1tt:\dos pa- torizado pelo destinto oficial de nosso 

~a c~C:::iit/~~ci~a~~lri~rx~~i~!a~ft~tlJ;; ~:~tir;~~~; ~~~!Gt~l~~is~~t~-~;;~~:= f~v!~i~:ioo~ t~'itil~a~~r~i\~~te~~~~ig~ E:<ército O digno tenente Paulo de Ho-
mesma . . _ rio desta Jnspeloria. findo o qu.al. e ~al e sua execução. SO!) pena de reve- ~!~qa que 5~ destma para o sul ro Pff~ 

Nas p1opostas devcrao ter oor exte·1- sem nu~ _tenha compa.re<;:ido ao serviço ha. ~ para que a noticia rhegue ao co- di a°J;~ nao 1ª. º.1 ªde uga\ ~e ma 11 

oo o valor total do material oferec1d0 ou .i_ustihcado ª· ausenc1~ pelos meios nhec1men~o de todos e dos .mencio_na- gt~nte ~· En~r;~~~e~ tin~l~1 t!r~)o ºesi~= 
leg:a1s. será con.s1de_rado dtspez:sado por ~os her~euos. mai:id_?u o Ju1z publicar fado a percahne; 1 porta chapéus 

Seccio de Compras, 13 de abril de aban~lono ao emp1 ego, de_ acordo com este Ed1tal pelo 61 gao oficial do Esta- Sala. de visitas· _ Luxuoso grupo· es-
U.138. , o art~go 14 ~ 2-°. da lcl numero 14. 663 d~ e _afixa:-lo á p~rta dà sala das au- tufado com ~10 peças· rico e harmoni-

_J . Cunha Lima Filho, chefe de sec- de 1 de fevereiro de 1921 g~es1~~1~11ad~sJcs;1~~~i:1.~~dge em~~:ª~~ 1 oso piano "Jeffcrsoi;~" com 3 pedais, 
çao. Secretaria cio Segundo Distrito da 1938. Eu. Sev<'rino Cava.kanti. escri- col'ctas. cruzadas_ e_. cepo d€;_ . ~~tal: 1 

tnspet.oria Federal de Obras Contra vão. o subscrev1 .. , Ass.l A.maro BPurra tapete, 1. 11ndº JaII.o Japo·n·es, ~ colu-
F.\LE'NCJ.\ n E J. ALVES & Cia. ·ts Séeas, em João Pessóa, 18 de abril de AJ.b uqucrquP Está conforme com o nas. 1 mesa de centro. etc 

;;;c~: :~:ntoe :aª~:~:ré;-d:~!-~d~~ de 1938
· ~~g;~~~v~ ~lea!~i~~epgrt~sci~:i~ ~p~~~ ja~~~; c~~_

1
ti"t;~·das~rri~~d~e~:iio~~ 

~~~~izdeO n?r~l~rdz~~~~ªrc1;.1ºdete~~~aº- Se"·erlno Sunr,s I,ius - Assistente verino Cava.Jran ti ~la~~
1~~~éiC: l~:f/º1 1~~;~pgórln v:~= 

nclrn:-- em virtude d~ lei. etc. Faz sa- técnico-encarregado da secretaria. ------- dio: 1 coluna e vários pequenos objé-
bcr A todos o~ que êste edital virem TER:l-JO OE ~ERRARIA _ Edital ---------- tos. inclusive 1 porta Joias segredo 
e o ~eu conhecimento intcres!'.ar que, de <·ilação d<' hcl'deiros auuutcs. pelos .\Jcm·a: - 1 rico dormitaria de em-
cm _virtude do retardamento da publi- r.razo, de trh1ta r30) e ses,cnta (60) TELEFONE DE PRAÇA buia composto de 6 peças. objétos de 
<:açao pela imprensa do edital da de- dia.is. O doutor Amáro Bezerra de AI·· toilette 
daraçâo da falrncia e convocação dos buquerque, Juiz m.unicipal vitallcio do Quarto: - l cama solteiro 1 Pstante 
1-reclores n se habilitarem. foi adiada termo de serraria, da. comarca de Ba- _ f ,072 _ de mAcacaúba; 1 escrivania idem; 1 

fi~[i~oo ~iaa:!~~hfé~u~~ro i:e~~~~ vig; ~i~f~~r:\1/~ei~~~o da Paraíba, em et..~!1~e·dt~sl;11·: - 1 luxuoso grupo 
111nssa falida. de ,J Alves & Cin. cujo Faco s~ber a to~os quantos O pre- Automovels de alugU('l e 0111111bus ('.,:;tofado a veludo bordado, com 4 pe-

G~~e~1~1i;/.\;~~:1á6~u/;~~~~t/~d{t~~ !~:~~':it;sd~l~r1iec ~*te\~~sa~~ P~:f~~l~~ ~=r~~1~0, dianamenLe á Recife e vice- ca~ l'm~ii~l~a 1 ótimo guarda louça 
o .qual sPrA publlcndo pela imprensa I néste Jm:t.o e 110 ca,·to,·,·o do Esci·,va-0 com mannore; 1 guarda comidas. 1 Atcude-se com a max1ma. pronti- mesa I t' a o ~ t b · 1 d 
~~c;~~t~~~~e '6!~1~\cp!~~~ad~o nne;t~ºgJ~ ~u;a:f1W1asuJg;r~~;)s cg~7~~ ~u!nv;!1~~~i~ dão. - AGENCIA MELO - P raça t. 1·l~ch~~f/cco1~ ~;n~o,?rª.se etrfet:;~; 0~ 
tl;1cle de Bananeiras, aos nove drn~ do Franm~c·o Sal ust1ano do Nrlscitn('nto Vidal de Ncgrc1ros, 19. ~f~~·BV1t~ilap;~~~·0 ldi~~!~ q~f~~tf~d~ 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitós rcmedios para Grippe, Resfriados e Febres diversas, reme, 

itlos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 

pódf! ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pefas criança.s de maill tenra 
Idade, !ll'm nenhum incnnveniente. 

"CAS..~IA VIRGINICA" re~ula a funcção élo!'I Rins f! ~ um anti-febril 11er1> 
~tial para Grlppe, Resfriados e todas u febres Infecciosas. 

- Dlltlaplde e•• mençãe hoareaa ae Z.' Cearre11e Medice de Penaa•!;•c• 
<TIDII Pll08Pa0'1'0 41UII AOOIIPUBA CADA 'fID&o) 

- --- . . ..... w ..... ..., .......... ----- ., 

clP operas, além de uma infinidade de 
outros moveis e obJétos presentes ao 
álo do leilflo e que :;erão vend idos. ao 
correr do marlrlo. na sexta-fetra. 22 
elo corrente. á.s 19 horas e 30. á. ave
nida João Machado 779. onde estiver o 
~inal do leHoeiro oficial 

,\nd rndc Lim a. 

Propriedade á venda 
Vend~-se a propriedí\de MHhã. s l-

1 uada a um quilometro da cidade de 
Guarabira. com 200 quadros de cJn
roC'nta 150 1 braca~, 4 cercados de 
arame, trés 131 caci mbas perenes. 
casa de vivenda, casa de engenho, 
11m açude, três <3) casas de telha, 
grande si tio de fruteiras, ótima pa
ra cana e criação; á t rata r em G ua
ralnr:;1 ã rua Siqueira CAmpoo n.'' 7. 

Total 
DESPESA 

Aluguel do prcrllo onde fun
ciona a Socicdude, docu
mento n. 0 1 

1 :080$9~0 

Pago o óbito n.0 3 a viuva do 
ex-consocio Sevpriano Cor
reia LJma documento n.0 2 

Percentagem ao procurador 

DEPOSITO 
No Banco do Brasil 
Na Caixa Rural 
Na T~souraria 

15SOOO 

81SOCJ0 
13$000 

J09S00D 

805 700 
IOOS000 
GGS200 

971$900 

J 080~900 

Tesouraria <la Socicrlarle União Qr;'l
nca Brnefk<'nle Paraibana. em João 
Pessôa 31 de mnrço de 1938. 

An tonio l\lenino dos Santos - TP· 
sourell'o. 

-~TAMe·a U' 
Venda de terrenos 

Vf'nctem-se lot~s de 10 x 40 e 10 x r,o 
cm prestoçoeS a lnn~o prazo. de 2oso@ 
n. 50$000 mil reis men&R.16, na AvPn 1~ 

da Epitaclo Pessõa e nas rua.s p.:mL· 
lelas á Avenida Cabo Br~nco. 

Tratar com o Lira, na Avenida 
Cabo Branco, 358. Tambau·. 

ótima oportunidade , 
Vende-se â rua dA Republl(·:t, ti 

880. uma casa com 3 quartos, sanc11da 
e com bom quintal 

Tratar na Avenida Abdon Milnnê · 
n. 0 851 (Barreiras). 

VENDE-SE um dormi• 
tório na r ua Padre Azcvê, 
do, 427'."' 

Tn 1tar n ;ci mci;m;i . 



A UNIÃO - Qunrtn-fclrn, 20 de ubdl de 1938 ,.. lJ ... 

-
O BRILHANTE E GIGANTESCO ESPETACULO DA MODERNA CINEMATOGRAFIA DOMIN• ' 1 

GO NO - REX - NA "MATINÉE CHIQUE" A'S 3 HORAS E EM SOIRÉE A'S 6,30 E 8,30 

TRtS SESSõES!!! r 
A epopéa que é o símbolo de uma era ! A notavel batalha de Jrafalgar, a vitória de' 
Nelson o Grande amôr que mudou o destino de um lmperio ! 

FRED BARTHOLOMEW - MADELEINE CARROLL - ao lado 
da maior descoberta do ano TYRONE POWER em 

LLOYDS DE LONDRES 
Uma pagina historica imortal com - SIR GUY STANDING 

C. AUBREY SMITH 
NOTA HJPORTANTE : - ESTE FILME SO SERA' EXIBIDO NOUTRO CINEMA DESTA CAPITAL GU 

DIAS APôS SEU LANÇAMENTO NO - REX -

1111111111111ttti1111111lj111111111111 .......... +++++++-+++++-+-+++++++++--++tt++-+++-H-++++H•+++++-++++++Htt+++++-+++-++...,_..++++++-+++++++++++ ! Amanhã - "Matill'ée" extraordinária no JAGUARIBE - Em O MAIOR FILME ATE' HOJE REALIZADO EM PORTUGAL 

1
.. ~menagem ao feriado nacional - A's 3 horas !!! AMANHÃ - NO "REX" 

historia tragica dos fabricantes de explosivos crnEMA, AçAo, M~ir~~v::~:;s~ cfi'.";~f~~R~;;1!~~E ~oM GosTo T\/DO 

W A L L AC E F O R D - e m RAUL CARVALHO - MARIA HELENA cm 

B o e A G E 
Uma creação de - LEITÃO DE BARROS - para a - TOBIS 

I , 

1' 

1 A u~ Ad;a;Rl; G~·moprAess1'011Da11teoda CODLUIMABIAB o 
U N I C O - $ 6 O O PORTUGUÊSA 

+-+++++t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 +--+--++++++++++++++-+++++--+++-+++--++++++++++-+-+++•+••••-+ ..... .-..+-+-+++--+••+-+-+--++++-++++•+-++++ ......................... -4 ~ 1 

Domingo no -. FELIPÉA - pela primeira vez o celebre detetive ! e H A R l I E e H A N N A o p E R A 
chinês ao lado do grande tragico ! ! ! - BORIS KARLOFF - "I 

WARNER OLAND --- Uma produção da - 20 th CENTURY FOX ---

R- E- X 
O CINEMA DE 
TODA ACIDA. 
DE ··cHIQUE FELIPÉA JAGUARIBE 

Sofrée ás 7 ,30 Solrée ás 7,15 Soiréc ás 7,15 

SESSAO DAS MOÇAS 
A hlstorla de um bandido que queria passar pelo •·cow-boy" 

B U C K J O N E S - em . 
Em lançamento um clrnma ctc luto., c oçãu 

K E N ~[ A Y N A R 1) - <"nl 
:' dupla irrcsistn·el bancando dentistas ! 

BE1t1' WHEELER - ROBERT WHOOLSEY - em 

EXTRAÇÕES SEM DôR 
Uma comedia ela R. K. o. RAD~O 

COMPLEMENTOS 

... L.ad 

CIME s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TI:LA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

UMA NOVIDADE SENSACIONAL PARA OS "FANS" 

J,JU,;n ASTAIRE - GINGER ROGGERS 
os soberanos da dansa novamente, em 

NAS AGUAS DA ESQUADRA 
Um deslumbramento mm,ical da - R .. K. O RADIO 

Amanha - "Sessão das Mocas" -· A historia dos fabricantes de ex-
plosivos ! - WALLACE FORD, em 

A CARGA DO DIABO 
Um filme da COLU1'1BIA - Preço: S500 

6 ª FElRA - Novas aventuras de piratas ! - Byl .Tason, em - PIRATAS 
A' VISTA - JuntamPnte a 2.ª série da maravtlha de 1938 - FLASH 

GORDON - Com Larry Buster Crabbe 

CINE 11.EPUBLICA 
HOJE - Uma sessao as 7,30 horas da noite - HOJE 

.< l. - . - . -
CARLOS CARDEL e ROSITA MORENO - em 

NO DIA EM QUE ME QUEIRAS 
Preço gemi: - 600 l'éis 

Amanhã - CHARLES BICKFORD -em 

NUMA 1 LHA D E JAVA 
.. 

ótimo negocio Terrenos proprlos 

SEMELHANÇA ENGANADORA 
Juntamente a 4.ª serie de 

FLASH GORDON 
Com LARRY BUSTER CRABBE 

UNIVERSAL COMPLEMENTOS 

C~I N E-1 D E A L 
HOJE HOJE 

o CASO DO 
GATO PRETO 

com RICARDO CORTEZ 

e mais a 6.' série da 

CIDADE INFERNAL 

1 
------- --

Complementos 

VENDE.SE uma casa 
com negocio, tendo agua e 
luz, na Avenida 6 de Outu. 
bl'o em Bôa Vista (Banei. 
ras). 

Tratar na mesma com o 
tte. Paschoal. 

SENHORA 
Jovem, dispondo de bastante nt1vl-

dacle e certo preparo. conhecendo 
bem o português, a clatilografla, pro-
cura colocaçáo ent escrltorto de ad-
vogado, casa. comercial, consultorto 
medico ou dente.rio. porquanto teir. 
alguma pratica do serviço de enler-
magem. 

Acelta. tambcrn. ensmo em 1coleg1os. 
Sugetta-sc a p•queno sn1ar10 para 

Venctf!-se uma casa com negocio, á Velld<'•t.C 3 de 8m,00x30m,OO, é. começo. 
n111. Abel da Silva n. 0 ~2. (batrro av. Qlavo Bllac, á mari:tem de bon- Dispõe da::i primeiras horas do dia, 
t:ruz das Armas 1, anexa â feira ctes e omnibllli de Tambté, a ....•... de 7 dn manhã as 11. 

'rratar na mel:ima com o sr. Jos~ 2 000$000 Tratar na rua Barà.o da P as.t;agem 
Alve$ Moreira, Tratar à Pl'oça D, UMco, 1:W nº 36, -· -

CORAGEM DO SERTÃO 
Uma produção ela - COLUMBIA 

COMPLEMENTOS 

\ 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

A SEMAN.\ DOS GRANDES FILi\1ES 
HOJE - A's 7,lo horas - HOJE 

ASTROS E ESTRELAS E MUSICAS ESTONTEANTES ' 
E D :>I U N D 'L O W E 
-- em --

O DOM DA ALEGRIA 
UM FILME DA "UNIVERSAL" 

•• 
Complementos: - U~[\"ERSAL D F. B. e mai!-> a 1." ~Crie tlc 

FLASH GORDON 

Amanhã -Matinée ás 2,30 - O .JOVEI\I T\TAltAVO - Não pcrc~uu 
é falado em 11ortuguês . 

Amanha a noite - A expre~ao gigantesca de PAUL MUNI - cm 

-- DR, SOCRATES--
6cxta-tetra - At.rnrnte •• Sessão da Alegria'' - Preço un1co; $600 

A CARGA DO DIABO - com Wallace Ford 
SABADO J - O ··Boca Larga" bancando soldado Umn aventura de 

riSO!:i .. , JOE E BROWN. cm - NO TE.\TRO U.\ GUERlt:\ 

LIITZ FERRANDO I Cll, LTDA, 
OI!tUROIA EM Olr.RAL - ARTIOOFI om1Jll.Ol0019 - APl'AA•· 

:::g:g~l'P':::;::;i1;,~~'. A~,~~~i~?:rr: [lR~O~~;~~:~ 
Lll1'U • TODOS OS PROOUC'l'OS D!: !:. T,J!lTT., '1'01>0 u..\TmW,. 

PARA LABORATORIO CB!MICO. 

......... "tant1111 Ht'IUl1'N aea*tt l':• .... I 

IOIIRIA I IIA, 
NIX6 POIITAL, 91 -:- lllfD TE., - ftllUII 

Rua Duque de Caxias, 576 
(CONSULTORlo DO DR . J MELLQ LULA) 

l
i D !,:ri>àoOct~ ~•~le~1~a P!I~,, ~ ~o H I d~:::~~~::::~ • ] 

Hosp1lal Sant• Izl\l>el 
Tralameoto medl('O ~ cirm·~<'o da~ dOf'llCil!ll d~ urethra, prOt1tal1, MIII• 1 

e ri11s Cr,to,roplas e Urt'tbro80opias 
CONSllLTORIO - Rua Gama e Mello 72 - 1 ° andar. 

--- JOAO PESSOA --- " .. 



lOlD PE!mõ:t ã. Qiãffã-felii, 2lJ li ãtirll ile IID 

~~.v=. ::;.;,.;,;;;E =G;;;-...;;;'.:,;;;;;;;'>:.~,~~ ~ O . E .. C O ~ E R C I Õ 
-----------------------·-----------

LLOYD B R AS l L E l R O IISILEU BOIES Agente 
(Terreo) '.(P:ATKIMONIO NACIONAL} Praça Antenôr Navarro n." 31 - Fone 1.4.4.3 

, .. PAf:A O NOKTa PARA O SUL 

Linha Belém - Porto Alegre 

l, Comtt "RIPER" 

Linha Belém - S. Francisco 

11 PRUDENTE DE MORAIS" Linha Belém - P. Alegre 
"PlRí" 

Unha Manâos Rumos Ayrea 
Paquete SINTOS 

( l O. 20.l tons. d~ dNleeamf'nto) 
(5.219 tons. de df's)o('amPnto l 

Esperado no dia 28 de abril. saira. no mtsmo 
dm pa1·a NntaJ, Fortaleza, Tutoia, S. Luiz r 
llt>l~m. 

f6.S41 tons. d• dNIO<"am•ntn (5.'?19 tons. dr dt!iilo<'amf'ntol Esperado no dia 21 e sain\ no mí'~mo clia 
para: RC'ciíe, MaC'eió, Bnta, Rio de Jurwho, Espendo no dia 5 de maio. saira no mes

mo dia para Natal. Fortalf:'za, S. Luiz r Bel~m. 

Espert1do no dia 11. satra no mt"smo dia 
para Recue. Mncetó. Bal8 , Vitóna. Rio de Ja
neiro. Santos. Rio 01'ande,. Pelotas e Porto 
Alegre. 

:::::: ~~~a~rd~~ :~~~:1:• A~;rs:t:uu l,~co. 

"AFFONSO PENNA" "PREFERIR O "LOIDE BRASILEIRO" 
E" CONCORRER PARA O ENGRANDECI
MENTO DO BRASIL.,. 

ATTENÇA.O: - AVISAMOB AOS SRB. '7 .641 tons dt' rlf'sloumf'nlo1 
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODll:RAO 
ADQOERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇÃO. 

"'ENRIQUEÇA O PATRlMONIO DA NA- Esperado no dia l de, maio, saird. no mrs~ 
CAO PREFERINDO OS VAPORES 00 .. LOI- mo dta para Rec1ff!'. Maceio. Baia. Rio, Snuto'i, 
DE BRASILEIRO 'º. Rio Grandt", Ptlotas e Porto Al<"gre 

Acceita••• curaa para u cidadea aenidu ,ela lêtle Viacü Miaeira cea traaNerde ea Ãqra dei Reia. 

.COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRINDENSE 
· Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alerre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARG("F.IRO "CAXIAS" - Esprrndo do nort•. dt\'01':I ollogsr ·" 

hOsMl porto no prox1mo dm 2,1 ctcstr ml>s. o <'arg:nriro "Caxias ... ctn Cia 

Cal'bOmf Pra Rio Grandrn~P. Apó_s :1 necessàna cttmora, sairá. para Rccit't-, 

MarC'iO, Rio. Santos, Rio Grande, PPlotns, Porto Alegre. 

CARGl'EIRO " OLISDA" - Esperado do sul, cteverà chegar em 

nos"o port.o no proxlmo dia 26 dC'ste mi's o cargueiro "Ollncta··. da Cin. 

Cnl'bonilrrn Rio GrnndeO!IIC'. Após a nPrrss.á.riA drmorn, &n.irá pnra Natal, 

Ce~rQ, Tu1.l>ü1. Arria Branca , 

Arentes - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Pas11agem n.0 13 - Telefone n.0 230 

LLOYD NACIONÃL s. A. - SlDE RIO ~;~~NEIRO 

HKVIÇO UPIDO PILOS PA.QUl!TE8 ºARAS- ENTRE CABEDELLO E PORTO Al.lmRE 

PASSAGEIROS " S U L " l'A 8SAOE1B08 "NORTE '1 

P.\QrETE "'.\RATIMBI) " -- Espe-' C.\RGUF.IRO ··.\IL\1'.\Sll\ • -
racto cte Porto Alegrr E' E"SC'alas no d,a Esperado de sanl()s e t.•sralns no cha 
4 dP mnio. samcto no mesmo dia para 21 cio conenrt. ~nmdo no mesmri lia 
Rec1fe. Maceio. Baia, Vitoria, Rio de para Natal. Areia Brnnca. Fmtnlrza. 
Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas s. Luiz r Belem. parn ondl' n·t.·et>e 
e Porto Alegre-. para onde recebe car- car~n 
ga e passngP1ro~. 

CARGIJF.IRO "CAMPF.IRO" 
Es11orado de DE'IC'm e t-scnlns no dia 
:l de maio. snm<Jo no mesmo dia. 
para Reclle, Mncelo, Bala, Rio. fbn
tos, RJo Grande, P<·lotas e Porto Ale,. 
gre, para onde recebe carga. 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
lNISIO DA CUNHA llHO I Cll, 

.., 
1 

Eacripttrie: lua larãt da Pa11arem, 43. Telefone n. 1441 Telegrama "Aras"-
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

, - , COMPANHIA . NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA ,ALVARO JORGE & CIA. PRAÇA ANTENOR NAVARRO: 53 - SOR. -:- FONE 1121 

(CJ.UA l'UKDUA IOI -· 

GRANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
.,...Dr _ _._ ......... , •• 

1

.._ 11 .. 11--. n • 11 
DDSJ1,SÇ08: CODIOOII ua.&DOII: 

Tlllsl -- - ·De1111• _,.., ...... . ----111 .......... . 
MANTtM FILIAES ---Camp8'a Grande, R. Prea. João Pe11ôa, 18, 67 e 75. 

1 
Gnrabira, Praça Monaenhor Walfrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz, 174 e 178. 
l~ua, Rua Presidente João Pe11ia, 44. 

CJbu- a attnçlo de 1U D- freia- .. Ollplllll P to 1 

lalertar e .. deaulla -clantee - sera! ...... - _,leio • 
IVla~ eortlmenlo de mer-orlM llllP ._..,.., ___.&e doe · 
lilblalPaee,-.koe do pala. do e,ctn-1fo. - NIAe _ ..... ,. 
...,. aS::~taYela. ,...,.,.,..,.,. ; õã.:U: APP&PJD'BM>OII A OOROBDD 011118L11011111 :s ... =.AII .U IVAII VIIIU>A& lllDI nuaal 09 1 

PaaQ09 ~ .... PAU 'OIID.U A' 'nn'AII 

_._ ........................... -.... ". . .. -------= ~ ......... .,_ ................ ª ....... ............ ___ ~....,_I........., 
=~-:.=-..s:=:.r...-:::;.:..~, ........... - ......... ~ ..... _._.. . ._., 
............... ~ ............. •e.nem-•, - ...,... , == ::-.;.·== = .=.4::.;-:~ :a.-:, ==:, .... ~:=.-=--:=.:.-

SER\'IÇO SEMANAL DE P.\SSAGF.ffiOS F. CARGAS F.NTRE PORTO A!,F.GRF. F. C' ARF.DH.0 

"ITAQUATIA'" 
PROXUIAS S.\lnAS 

• J Chegara. no dia 22 do COITente fseXta-feirn,, saira no 
mesmo ct,a. para : Recife. Mat"e-io, Bata. Vltona. Rio ctr, 
Janeiro. santos, Paranngut&.. Antonina.. FlorinnopolL<;, 

' lmbttuba, Rio Grande. Pt'lotas e Porto Alegre. 

" ITAPURA .. - Scxtn-frirn. ::?9 c1o rorrf'nlr" ll 

AVIS O 
t • RecebemM .. bPm l'ariü para Prnf'do, Araoajá. Uhéos, S . Frandscn f" ltajaí, l'nm ruidadosa ~ald~.~~1in no 

Rio de Janeiro, bem t"omo, para Campos, no Eslado do Rio, em tra.o mutuo rom a "'Lt>opnhlln11 Hatlwa, · 
As pauagena srrão vrndldas mediante apresenta(io do atntado de varina. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITôRIO. ATE' A"S 18 HORAS. 
NA VESPERA DA ~IDA DOS PAQUETES. 

INFORMAÇôES COM O AGENTE - P . BANDEIRA DA CRUZ. 

oococcooooccooooooocoooooe>I CISAS 

M~ N H A S E N H O R A : 
E TERRENOS l' 

VENDI 

Jí ,,.... 1 lt11111da IIIIICI l l l V O T l ? 
Compre-uma lata e compare com a de outra marca. 
Qu lllflrlllta H SllOll e u llEIDIIEITO 1 

. lit llllcltl . t . ,et1 . UI aelllorN 111treurl11, . 

BANANADA "GAIVOTA" 
====== ~= oooooocccccccooooo 

M O V E I S VIHHI IU 1luga-11 
CaMI que .., rei.li'& do El!tado. 

ftDde oo mM'eJS, CGDal&ndo de l&la 
de vlllll&II, Janl&r, d-ltol1o. plano, 
radio e outns peça de uao domeotl· 
co, IGdoo de lmbUI&, com pouco uao. 

Um 6tbno ponto para necoclo ou 
pequena lndllstrta, t\ rua Santo Elia• 
proximo da feira. 

Vfr • tratar no l'Glllue l!lnlon dP 
L\K"NUl n. 0 25. 

vendcm•se 3 rasn~ <te trlhA!'I Bf"n• 
do: uma na Av. cru1. dR!-1 Armai 
n,0 147, Junto ao n.nt1go pe "~ 1>110. 
em terreno proprlo; uma nn mr.sina 
avenida n.0 Junto fl. escol11 put>Uca • 
com t1Rta, 3 terrenos com rronldf'lrt 
a. rua Porfirlo Ramos, tudo ron1 pW 
sagem de bOndr.s ,e uma f\. A V"tnl.dll 
Nova, rendeiro , Companhl" PorlllP 

Trata-.., t\ Av. Crus daa ArD1II 
n.º 183 • 

OURO 
Compra. se qualquer 

qu311tidnde de nuro, pele 
m~r preço da praça, A 
Rua ViAConde de Pelotas IL ver e tntar na Avenida Joio Ma· 

ehado, 1'19. 

ILNI 
_______ .,__ __ , 290. (Em frente ao cinellll, 

"Plaza"). 
li 

PRECISA·SE COIIPRAR UJI IIA• 
QUINISIIO COMPLETO PARA 
M~ CANA 

TRATAR JfA R1IA lf.48 TIIIII'• 
OJallM8, 1'/6, ..-i'A o.tl'lTAL. 

10 
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