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A MAIS NOT AVEL REALIZAÇÃO DO GOVÊRNO ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO VEM• A HOMENAGEM DA ASSOOAC -o DOS 
SENDO LEVADA A CABO SEM QUE O ESTADO HAJA RECORRIDO A EMPRÉSTIMOS .,A 
ou QUAISQUÉR OPERAÇÕES FINANCEIRAS EQUIVALENTES UMA INTERES- EMPREGADOS NO COMERCIO DE JOA-0 

SANTE E VIVA REPORTAGEM DO ENVIADO ESPECIAL DO "DIARIO DE PERNAM- . . 
RUCO" JUNTO A' COMITIVA DO SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE PERNAM- PESSôA AO INTER- ~:hb::~~m~~;. ";:::\m"~~:;e;~~o,""":,'.;: 
BUCO QUE VISITOU O "HJNTERLAND " PARAJHANO - NÃO HA NENHUM SER- VENJOR ARGEMI- ~:ci~o~éedn:,m;:.:~~de:1:~.dacões - \as

VJÇO DE ESGôTOS NO BRASIL QUE SE COMPARE AO DE CAMPINA GRANDE - AJro''ecem;o '"' homc·na·em cl; 

CARACTERlSTICAS MORAIS, SOCIAIS E ECONÔMICAS DO EMPORIO NORDESTINO RO DE flGUEIR:fDO ~::::G:; J~º~'0 E;;~~:~"'~º\, noiu~~: 

1 OS AGRADECIMENTOS DE 
S. EXCIA. 

\·entor Argemiro <le l- 11~ ue-ir&<io t rau,-;-
roitill o teleg:ramo ;tbaixo ao !<l'. V,t~ 
co Toli>do 

·· .João Pe.c;sóa, 23 Sr Vasco T\·~ 
lêdo. presidente da Associnçâo i.lM 

! Emprcg-.tdos no Conv:•rcio rle ,Jo,J.\l 
Ho:n(lla~( 0~1' o r intf'rve11tor I Pessõa - Queira aceitar e transml-

Ar;,;emiro de Flgn~ir .lo r:>cia- t1r aos demais membros des·,t digno 
cr,o dos Empreg, do· . '-lO Come.r.:::o C:e ! As.<;ocíacão. o meu ~incéro agL1dec.i
João Pessõa, em es,,f,o de a :o.emhlla ir.ento pela dPhber:icão un,..uume ciLt 
geral realizada • nt,t,-c~1tern elegeu o I assembléa geral. conferindo-nu~ o hoH
chefe do Gm·~rn, '·PU o ·io benr·ne:- j ro,c;o título d.? .,~u so1..'io he11e111Prltc 
rito Atenciosas sn.uctac:ões - Argemiro tte 

Ess~ delibnaç-ão foi .-tpro .. -r da un..;.- Figueirêdo, interventor fed.,.ral ' 
nimimente por todos O.':> a~sot iadn:s, 
nwna demonstração de simpatia t: 

reconhecimento uos beneficiof- presta 
dos por s excia. á classe do.s comer
ciarios 

Nês.5e sentido, o sr. Vasco Tolêd, 
pre.-;idente daquela agremiação, en
riou o seguinte cte&pacho ao sr In
terventor Federal· 

·· .João Pr:i:;sôa. 27 - Interventor Ar
gemiro de Figueirédo - Palacio ela 
Redenção - João Pessóa - Comuni
co a vosr-;encía que a Assoriacf•o cios 
Empregados 1~0 Comercio desta tap1-
tal num pteilo de justiça ,. r{'conhe
cimento aos ~andes benefu.:.1ns Q!.l.1!' 

prestastes à classe dos comen·1ario-, 

SERVIÇO MILITAR 

Hélo a,;:necto da linhâ. clf" rccalo\lt>, 1•a sua nas!'ta~í'm pelo eni::enho São Bcneclito. munidpio de Arei3., onde está 
Jocalizado o açude V;tca Rra.va. cm construção 

INTERVENTORIA FEDERAL 
EM SÃO PAULO 

Todo individuo, que estiver 
quites com o serviço militar ou 
dêle legalmente dispensado. de
verá até os 45 anos de idade co
municar, verbalmente ou por es
crito, a sua nova residPncia ao 
chefe da circun:~crição de recru
tamento de onde e para onde 
se mudar, e, hem as~im. apresen
tar-se pessoalmente ou por es
crito á reparticão alistndora de 
seu domic11io Sem e~sa necessá
ria precaução poderá o cidadão 
não só -.er novamente alistado 
e sorteado, como também ter 
cassada a sua nomeação. desig
nação ou admissão. pata qual
quer cargo, função ou emprêgo, 
públicos ou estipendiados pelos 
cofres públicos. e isto pelo fáto 
da circunscrição de recrutamen
to não ter conhecimenLO da li
quida situação do interessado l

J A dias p~ssados. uma. comitiva 
J_ (]o Smd1C'afo dos Enqenheiros 

de Pernanibu<VJ fez demorada 
1,1sila ao nosso 'hinterland'', com, o 
/1111 especial de observar o andamento 
e º-" /rufo<; dos inr,entes trabalhos 
maudado~ e:recutar pelo Govérno Na
t·10,wt. por rntenned10 da Inspetoria 
tle Obras Contra a.s seca:s, no interior 
11ordesti110 

De pa5sagem pela cidade de Carnpma 
Crande, naturalmente a atencão do~ 
r11qen1teiros pernambucanos se voltou 
J)(lra a ... t111ltosa.s obras de saneamento 

A Paraíba pode se orgulhar, 7Jor m1!$
to., motmos, da extraordinarfrL obra que 
o governo ,Argemiro de Figueirédo estã 
JevaTLdo a cabo em Campina Grande, 
pelo cunho altamente nacionalista da 
real1:a('âO. Empreendimento braslleiro. 
com capital, engenheiros e operãrio.s 
brasilell'OS 

E' isw que quer o Estado Novo do 
Brasil 

UMA REPORTAGEM DO "D!A'RIO 
DE PERNAMBUCO SOBRE CAMPI

NA GRANDE 

tio 110:.rn principal centro de comercio. O ··Diário de Pernambuco''. de 20 

ct~ telefones automáticos como nã'? as Comunit.'ancto haver assumido a I ,
possue João Pessôa; bons hoteis, cme- terv1:ntoria Federal no Estado de S1.o 
mas e por Jim os lrabaHlri·; de sanca- Paulo, o dr Adernar de Barros en
\nento, \·iou o seguinte despacho ao chete 

São executadas essas obras pelo es- do Go,·êrno paraibano 
-:ri tório técnlco da firma Saturnino de ··são Paulo. 27 Dr. Argemiro eh• 
Brito Filho que assinou contrato com Figueirt:do. Intenentot Fecteral 
'J governo do Estado João Pessôa - Paraíba Ao to-

Logo ao chegar a Campir,a Gr.--.nde mar possP do alto c,n~o dP In
a comitiva se dirigiu parn :1 l"omissào tenentor Federal no Estado de S:io 
de Saneamento onde, no<.; re,·POeu u · Paulo. ê com vivo enlusia!:imo patrio
cngPnheiro Jo~é Fernal. r!o rscrl~óri.o tico que siJnifico a vo!"sencia do nv•:1 
lt.rt:ico tirme proposito de llabàlhar pelt1s as-

Conhecedor dos l'iervi\Os de sanea- piraçôes do povo paulista. na grand\! 
mento de Be1Ii10, Paris, Londres e obra de renovação política e admim.0 -

Suiça, o dr. Fernal assegurou que a trativa qu~ se inaugurou com o aú
intalaçâo de Campma será do que ha vento do Novo Estado brasileiro 
6~ mais mcdPrno no assunto Hencio-.as ;-;audafôes - .\de-mar de 

iconC"lúP 11,t 2.ª pag.) Barros·•. 

TCHECOSLOVAQUIA 
PROIBIDAS AS REUNiôES PU

BLICAS 

PRAGA, 28 IA UNIAOI - O pre
sidente Edouard Benes assinou u1n 
decreto proibindo as reuniões públl
cas sob a forma de ampliação da cha
mada paz da Páscoa 

De acõrdo com a legislação vigente 
no pais. serão proclamadas prescri
ções legais relativas ás eleições de 22 
de maio próximo. mru. isso será levado 
a efeito três ~emanas antes ctaquéla 
data. 

,1a.1 c1uais cÔllieram a melhor impressão. dt;ste mês'. J?Ubltcou ~o~ o título "As- 1 ----------------------

J..s~e 11!)1avel empreendimen~o do go- 1 ~~c~:a~J;~:\1~t:1:~;:~_~:~
0

: ~~ac1~er;;g:= o M o M E N To N A e I o N A L 1,,,, no Arqemiro de Fzqueiredo, a ser tagem em cr..,1c ê focahzado o serviço de 
ilia11q11rudo em n011embro dêste ano. saneamento da cidade. Essa reporta
,,,·fa sendo e.rec:utado pelo escritório gem foi firmada pelo seu enviado es-

pecial Junto á comitiva do Sindicato 1 -
f1'í't11co Saturni11a de Bnfo, dentro de i E h · d p b 
"'"'"ª" ª' mai; modernas no assunto. I º;!,. ··~~~~.,~·~~den~i •. ·;:;,ª':;.p.~i;:;o, ex- o PRESIDENTE GETúLIO VARGAS CHEGOU ONTEM A' METRÓPOLE DO PAÍS, SEN• 

O C!ISIO total désses serpicos atingirá t.r~.
1
~~~p~~l~')i~

1
!~~e: etºti~~~s~1dade cu- [ DO RECEBIDO COM AS MAIS INEQUiVOCAS DEMONSTRAÇÕES DE SIMPATIA E APRE· 

111oi-. de 19.000:000SOOO. A adrninistracllo . 
Oladual vem enf,eniando ª sua real,- 1~c?;~;~~0

~;~~~1'i-~~te;i !!;~~~e~~= ço - o GENERAL GólS MONTEIRO, CHEFE IJO ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO, 
,~7i(;() e,::,e~~1~n1

~:j:/e:;;;;~~e: ;1::1;: ~~:e)~. ~~~sod. erv~i~d: :~!ª ~~~~1:stat~~~o~ de!:~· i!tlilio ! .. ~.a~:~\O~h-;;;o~. p~:J~~ 1 REASSUMIU o EXERCiCIO DE SUAS F u N ç o E s 
<·Piras P<Jll11'alentes, demonstrando esse ~i~1~1~.~~1:do~e a~~p~~~~~star através dos ::1 \v~ãoour~~ii~~r~·iaej!m~~n~p:i~f: :: 
l'n!Prin o eqwltbrio com Qlle se ideali- Grandes prédios de concréto arma- sua filha srta. Alzfra 'Vargas. 
:aram e 1•eem se real120ndo obras de do dos estabelecimentos comerciais, O aparêlho aterrissou precisamente 
rnllo tão excepcwnal, dentro dos re- 'Hmazens de algodão e bangalôs mo- ás 11,30, no ra19po .. Santos Dumont ", 
( ursos do Estadn 

dtrno.~ em todos os sentidos. Um ser- onde aguardavam o chefe da ::'Ilação 
viço de ônibus completo e instalações tod,, o i\Iinistério in<"orpondo, alta!. 

---------------------·----- :iutoridades civis e militarl'S, amigo!:i e 

AS COMEMORA eº
- ES admiradores de s. exda. 

- .J · . Â J G~:Jio dt';:';g~~r<'::;.d~ºJo 
O 

po~
1·~~·t:;~~ 

j. tosa salva de palmas ouvinclo-se. a 

Do DIA Do TRABALHO seguir, o Hino Nacional, execuiad" 
. por uma banda rlc musica po ... tada no 

ae1·ôrlromo. 
da organização do programa das co-

AS DELIBERAÇOES TOMA• 1 memorações do Dia do Trabalho 

DAS A 
l Apôs discutidas várias sugestões 

, NA REUNI O DE ON• i:11rr. ambiente de completo entus1as
TEM DOS SINDICATOS E mo pelo maior brilhantismo das proº U T R AS ASSOCIA~ÕES j,ladas fcslivulades, resolveu a nume-

Y ro'ia assembl~a aclamar uma comis-
OPERÃRIAS, NA SÉDE DA sao dP c111co membros a lim de lrans-

A seguir, s. excia.. tomou o autom(J
\·el em que se dirigiu para o Palaciu 
Guanabara, 1·ecebendo, durante lodo 
o percurso, as mais inequivocas prova,; 
de admiração e apre('o que lhe eram 
testemunhadas pelo povo. 

Também foi alvo dE" signifi<'at!va 
manif~tarão a .,rta. Alzira \ 'argas 

t:M DEFl SA no ISTERESSF. Pl1 -

BLIC'O 
RIO, 28 - t ·\ l'NJAOJ - O mi

· Providências do mm1stro Fernando Costa para a aquisi
ção de sondas de exploração petrolífera - Ha mais de 
3 anos o gasogênio está sendo empregado na ilumina• 

ção de uma cidade gaúcha , 

O GENEIUL Gols '10NTEIR0 m :- <ONFEJlENCIOU COM O MINIS• 
ASSI T~lll l .\~ Sl'/\S F{l:SÇOF.S I TRO DO TR/\8/\LHO 

RIO, ~8 I A t ', IAO J - O gen<"- RIO, 28 - IA USIAO) - O intrr-
ntl Góis ~1onteiro. eh('((' do Estado venlor :\ltnezes PimenU'I , .<'hf'fe do 
:UaiQr do Exército, que "ht'g-ou. <;11- (,.ovi-rnn <.'f'a n•nse, ,·onferf'n<:rou, hojf'. 
tem. d<' ·"'· Lourenço, reas.,.umiu. hoje, t·om o ministro \"aldt>mar Falcão, tra
o exercido de suas runçól"s. assistin. t:1.11do de importantes as,untos rerr
do ao áto \'árias autoridades. tt'ntes aos problên·as administrath·oa 

Em seguida, o gcnf'ral Goi, ;\fon - cio ~<'11 Estado. 
tt>iro dirigiu--.e ao g;1.hinCtt' do :\lmi'i-
tro da Guerra, C'Onfcrerlt'iando por REASSl'!\IU.1 A CJIEFIA f)E po .. 
alguns momento" com o blular de~"ª LH'IA 
pasta, genl"ral Euri<'o nutra. JUO, '?8 -. r.\ U:"lilAOt - Rt"asi.u 

lNSPETORÍA DO TRABALHO ;:i/i:. 
1;~~~.;"g;;.1_1'~~':,::~:.::ct:: nistro Valdemar Falcão dirigu uma l'ROSSF.Gl:F.;\f OS ESTUDOS U.\S 

circular a todos os diretores de repar- JAZ.tDAS Df., <"ODHI·; no RIU 

rniu, hoje. as tunçóe!'!i de í'ltf'f<' ele Po · 
lkia do Distrito Federal. da, quatlil 
~ acha,·a afastado por motivo de, 
léria!ó-, o capitão Frlinto Multl'. ~f,b 

Í() 1 

1 til 

,~rovacto 

(if;' ~~1~:~~:~. c1; a~~z:e_~:, := A aludida comissão. em co1npanhl? 
2u llor· s, 11 .1 séd,• 0 ~ 7 ,, Ins- ôo In~petor cio Trabalho. dr. Dustan 

p, 1111T1 ln Mlnl<.1, 1io do lrabalho. '\ 
11111w1 cl l rC'lllllU.O d:1s ~or·ipcJndt"s 

lJIY11,,:l lia lil la c1<.laclt• parn lnua1 

Mir,1ncla. J10Je. á.c; 14 horas, E>erá rP
<·cbi<la pelo chefe cio Governo parni
bnno. 

ticões r chefes de serviço.s subordina- UltANDF. no st:1. 
do!<= á sua pasta, no sf'ntido de quE" RIO. 'UI - (:\ U:SlAOl O minis-
seja reSE"rvada no expediente dos iro Fernando Costa rf'l'C'bf'U uma co- ;\SSINl\00 U!\I nECRE'f0-1.EI so .. 
me~·mr,s, uma hora por dia ou um dia mu11ka('ão informando df" que pro!.- [ ..,,"E EXTR \OI( /\.O 
1,or semana, para atender au público, seg~em atiumenh• O!i estudo'\ qu.- sf' 
nos setLlii interE"sses junto ao1 mesmos H1tao pro~edf'ndo nas jazídns de co- RIO. 28 - {A UNIAO) - O prr!lll .. 
departamento:;i:. , bre do Rio Grande do Sul. <Conclue D& 2.• pa,.) 
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ESPORTES DEMONSTRA, MAIS UMA VEZ, A ESTATISTICA 
QUE A ""L1Rl0" E' A MANTEIGA DE MAIOR 

CONSUMO NESTE ESTADO 

O AMBIENTE ESPORTIVO DA CIDADE POl,S A EXPORTAÇAO DE l9:!7. PELO PORTO DO HTO U>: IA
NEIRO DAS MANTEIGAS M!NCIRAS, ACUSA O SEGUINTE 
RESULTADO: 

, O at~bientr e_s~orti~~ ~:ãoJo~o !:t 1 :1~nt1f~1~·tti c!~~~Ti.nt~ess~~leif~::.~~ ,~º~f~.11!i$Pr!~1:~~o~~~~lâ1i!~e1;Lete o ªe~~ 
t-.lJ:.· 1morm7.nte .~~1~ 1 : 0 Que ctt7, respei- esportiva. Tem o seu publico, e v~rda- P:>rt.e !d.éinl elas atituries har!lloniosas, 
an~~· co 1f .n:.:;ig\ · E'm geral .:!e QUP pouco numeroso em relaça.o a.o tao dominflnte nos centros c1vlllzados 
1.o ', e,~ Ul ª :,; ca · ica atividade es- !utebóL Assnn. e de prevêr que, dentro de pau-

~-ªº, e O futebo\ i1 unam uanto pre- O tênis, esporte leve e elegante. é co tem•Jo. tenhamos o primeiro cam-
po.~~~ ela b~ªP\~J~s cas iutras. pelas. cnlttv_ado no Paraíba Clube, com gran- J oeonato páraibano de tenfa, ~lsputado 
~on e-t't sâ . \xcepcionais de attação · de numero de aficionados que prC?- pelas valorosas turmn s de 1 npaz~s ,,. 
~ti~~nfo,e~omplexidade téciúca. a- curam as suas quadras nas manha.~ motas rto Paraiba Clube e do Ast1éia 
p1.l'L\ção dt· agilidades do~ seus cultô-

Soares Noguei ra & Cia. 
I. R FAGUNDES NETO S A 
OUTROS FABRIGANTES 

:í 027 volumes 
2 841 
quanlidadch mc1101·e~ 

com uma ctuerença, portanto, de 

re ttose:,fr':..á,o adt1~iJ!~~~\;~i-tivas em Modificações feitas nas regras de futebol pela lnterna
f0º~~/;:~~éi';,~~~.~ed!:" e "c:tt:t:· .;;~: tional Football Association BGard Um oficio da 

2 1 8 6 VO L UMES 
a favor de :SOARES NOGUEJR,1. & CIA., Jabncanlcs da tni;.uµcravel 
manteiga 

u;';i};,çõJi fite':;~r,t
1
s:;t esportes ma1s Federação Brasileira de Futebol "" LI RI O ,, 

proturados pelo nosso povo são o vo
k'ból e o tenls 

() voleibôl tem atê a sua Liga, co~
JlO':lo"""~-rte numerosos clubes, os quais 

A Liga. Desportiva Paraibana rece
beu da· Ff"deração Brasileira de Fu te
bol, o seguJnte oficio: 

"Exmo ~t·. presidente da Liga Des-

0 MOMENTO NACIONAL p~i:~~~/:;;:.ibi~á'~rnção recebido nes-
(Conclusão da 1.ª pag.) 1 ta datfl da Confecleraçâ'! Brasileira de 

Desportos. a comunicaçao das altera
,11,rttr Getúlio \'argas assinou, hoje. çóes ft"itas nas regras de. futebol e 
um dt'creto-l<'i dispondo sõbre extra- aprovadas. p_ela "Inte~natlonal Foot
di(.'âo por rrime político. bal.~ Associat1on. Board , em sua re-

0 mt'~mo decreto estabelece, ainda. umao de 12 de Jun~10 de 19371 rem~to
-.. cteristicas dos crimes politi- lhe. em anéxo, p~ua os devidos fl~s, 
~·o-;, c~~~1do outras proYidencias sôbre }~~ide:se1!'\t~~çg~s.1mpresso. com as 1 e
o a~unto. Tais alterações deverão entrar em 

PROVIUa:;NCIAS P.\RA \QUISIÇAO :!fg,r fi~~~à~~'r6cf~~i!~º!o !~t.éri~r~;~;; 
DE 80}\:DAS PETROLIFER.AS filiada, a designação da data para o 

RIO, 28 - IA UNIAO) - . ~ minis- Jn~~':i!~o s~a vob::~r:.n~1ª·meus protes
trn Fernando Costa tomou varias pro-1 tos de elevado aoreço 
, idencias, junto ao Departamento de 

:~r~!~.~ãi°m~~~:~~'en~~. s::~~:s d~e:tt: ia. 1· Dr. Fernan~:c:;ti~t~~ J unior, 
nadas á exploração do~ póços de pe
tróleo. 

E~1 CONFERLNCI.\ COM O ~llNIR
TRO DA GUERRA 

FEDERAÇÃO BRASI LEIRA DE 
FOOTBALL 

mando as lntorr.:u1ções prei;.tactas. por 
\'ia telegráfica, sobre o jogador ama
dor Pedro Silva; comunicando ~ licen
ça por um ano, concedida ao •· Sol Le
vante''; dando conhecimento rla filia
cão do Au to Esporte Ch,1bc, e. finaJ
mente. cientificando do inicio do cam-

CON'TR,\ FATOS N.iiO PRE't1\LECE;\l .\RGUi\It:::NTO~' 

Pro\'a -~e assim. mais uma vrz, e de maneira insofismavcl, c1 ue "Lllt IO" 
e a manteiga de maior consumo neste Estado, justam('11te por ser 

A MELHOR QUE VEJ\1 AO NOSSO ~IF.RCADO 

pe~~a~~r~~~i!~ do corrente ano. no eh&. [ (h'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;,i, 
Agradecendo a atençé.o de v. excia., 

reitero-lhe os meus protestos de ele
vada admiração. ao mesmo tempo que 
formúlo. em nome ela Federação Bra·· 
sileir , dl" Futf'bol. os melhores votos 
pelo sucesso do cam.peonflto paraiba

CAMPINA GRANDE 
no clêste ano 

ra ) Dr. Fernando Loretti Junior, 
Secretário 

E AS SUAS OBRAS DE SANEAMENTO 
(Conclusão da 1.• pg. > 

~Eigr,;:t~\~?;JCJ:E¾·~tr°·o~ SANEAMENTO oiiAMPINA GRAN-
DIRETORIA 

daE~h!~ª\;est!rt1~a
4 

~!~afbf~!sidt~e~~il~ A agua vem de muito longe. do ~u
veu. ad-re!erendum e.la diretoria. 0 nicipio de Areia. atra,•essando cerca 
sezuinte: de 46 kms. de terreno actclenlado e 

Mandar transferir para o fili::ido constituído em grande parte de rocha 
··União", com o respectivo passe do gramtlca 
"Felioéa ··. o amador Arnulfo Oelga- Foi necessá.110 iI buscar o prec10-

até o sul do Ceará, incluindo todo o 
Rio Grande do Norte e uma vasta zo
na sêca cearense. e oéste dCJ Jaguari
be. Durante a época da safn o 1,1ovi
mento das estradas e da ~idade e In
tensíssimo. Caminhões que carregam 
toneladas de algodão chegam de todos 
OR pontos para deixar nos grandes ar
mazens e prensas o produto da colhei
ta anual. 

RJO, :?8 - !A. :",l.) - Conferenci:..-
1am, hoje, com o general Eurico Du
lr.t, titular da pasta da Guerra, u 
c·ha.ncetêr Osvaldo Aranha, ministro 
Sousa Costa e o capitão Felinto Mu
lC'r, C'hefr de Ptllicia do Distrito F'e
de"ral. 

Decisões da l nternat ionaI Board 

Modificacões feitas nas regras 
football peJa I. F. A. B. em sua 
união ele 12 de Junho de 1937 

do; reno~ar. ?,inda pelo filiado "Uni- so liquid~ muito lon~e porque as aguas A INFLUENCIA PODEROSA DO 
de ão''. as 11~.!:icnções dos amadores OcU-

1 

ctas proximidades nao se prestavam f GRANDE EMPO'RIO COMERCIAL 
re- lon de Bnto Rangel. João Gomes dil t~áo tinham o volume exigido por umà 

Silva e Perlro Gomes de Oliveir~. cidade tão populosa. A estrada de ferro da Rêde Viação 

!IA ~IAIS DE TR>:S ANOS O GASO
Gt:NIO ESTÁ SENIJú El'trPREG \
DO NA ILU1'IINAÇAO PúBLIC.~ 
klO. 28 - tA. ~.) - O Diretor do 

Oep.'lrt,,m<"nlo ~aciona 1 de Produc;-ã.o 
,,1meral do ,tinistério da Agricultu
ra, "Omunicou ao titular dessa pasta, 
... r. Fernar.dQ Costa, que o iJ~dustri.tl 
RaÚcho Henrique Bcrnhardt, mantém 
uma usina movida a J,"3Sogênio, fun. 
donando ha mais de três anos. 

Essa utjna., acresrenta a informa
rão, fornece luz com a máxima pon
tualitlade a todo o municipio de São 
PNiro. onde se acha in~talad:\, sendo 
a~ suas de~pêsas basta.nte reduzidas. 

O OPERARIO BRASILEIRO E' lN-

Tiro de meta'' - Retra VII 

De um Tiro de meta ou T iro livre, 
cobrado pelos defensores. dentro da 
área de pEna maxhna. não é penni
tido ao arqueiro receber a bola com 
as mãos. a fim de posteriormente, 
pô-la em jogo 

Instru('ões nos jogadores 

Quenrlo um Tiro de meta ou um 
Tiro livre, fõr cobrado pel3 eQuipe de
fensorA dentro da área penal. a bolR 
só Pstará em _logo depois de sair dn 
ârea ele pena maximn 

"Tiros. Ih rf's" - Re;rra X II I 

Todos o.<:. Tiros li\Tt"S, cobr~dos pela 
eouipe defensora dentro da ârea df> 
pena maxima, deverão estar dr arar
do com a Regra VII - "Tiro de me
ta .. _ 

Transferir, para o filiado "Fellp~a ··, A Inspetoria Federal de Obras Con- Cearense que hoje está em Pombal e 
com º" respectivos pa:sses do "U1?-1ão" tra as Sêcas, em cooperação com o chegarà brevemente a Pá tos, não con
e "Esporte ClubP", o, amadores M~· Estado. vai iniciar a construção do scguíu deS\'iar o comércio do algodão 
rio Alves cta Silva e Eduardo ~~SCl· açude Vaca BratJa, destinado ao abas- A. lnfluene:ia. poderosa do grande em
menta e mandar renovar. pelo f1lrnd, tecimento dagua com capacidade de porio continua a se exercer sem so~u
' 'felin~a ". a ~nscrição elo amador Jost> 3_400.000 m3. · , çã~ de continuidade. Em Cédro. no m-

lD1onisio da Silva. . , o processo de filtração horizontal tenor do Ceará. zona do rio Jaguaribe. 
M~n~ar re!1ov~r .. pelo Ilhado. ·'Pl.t.a- da agua garante a sua hmp. idez e po-.. 1 verificámo? q~.e todo oª. lgodão "desce 

gua1es. _ as ~nsc1icoes dos amado1~s tabilidade. Os elementos quimicos pra Campma . como dizem O.'i malu· 
Gerva.s10 Me1rélP'-. Jorge Alv~s TP.o_f1- <Calcio etc > são misturados em quan- tos. Em compensação a vida de certas 
lo. Firmino dos Santos e Jose Pereira tidade · rig~rosamente determinada e cidades do oeste paraibano também 
da co

st
a. as próprias reações regulanzam por si B Ungidas Pl:la e~trada de ferro clecor

SECRET ARI A D,\ LIG.\ DESP ORTI - mesmas a percentagem dos reativos, 1 re em !unçao de Fortaleza. As moça;; 

N• secrciâ~i:-'\~;'\IIU;' Desportiva ~~in,:;~i .. ~o;.i;:nifeSla uma alcaliniza- ~ .';tcfi.~zifc!:!u~mc~i.~:e~t:,1 ~·~:;~~~~-
Paraibana precisa-se falar com os a- "' cio é feito em grande parte com firmas 
madores al>aixo. no primeiro expedi- NAO HA NENHUM SERVICO DE ES- de Fortale:ta e são constantes as via
i>nte, das 12 ás 13 horas e, no segun- GôTOS NO BRASIL QUE SE COM- gens ao litornl do Ceará, principalmen
do. das 19 ás 21 horas, todos os dias PARE AO DE CAMPINA GRANDE te nos últimos mêses do ano 
uteis para efeito de regularização de 
inscrição dos mesmos. amadores: 

T>,,,•,tiu:ro: - Ernanl Costa e Miguel 
dos Anjos 12) 

vit~e-ua res: - José P:tt,ricio 111.0. 

CAMPINA, A SAN FRANCISCO DO 
NORDE'STE 

FENSO ÁS REIVINDICAÇOES 
VIOLEN l'AS Bola ao t' hão - Regra \'l 
RIO, ?8 - C\ UNIAO) - "O lm-1 

E11;;norte Clubl': - Jo-;é Jorge e Or
lRndo Lacét ,21 

'· ~ ·: tJéa: - Manuel }1oreira cta Sil
va i 11 

Quanto aos esgõtoo, não ha nenhum 
:serviço no Brasil que se lhe possa 
igualar. Mesmo em São Paulo, a depu
ra;ão dos dejéctos ainda não se faz 
·ompletamen te 

Pelo projéto do escritório Saturnino 
de Brito Filho, toda a matéria coleta· 
da tem dois destinos: vai produzir 
3nerg'la (que é aproveitada também 
na própria depuração dos dej,.!ctos l ou 
\ ai adubar um campo de expenmen
tação mantido pelo govérno do Esta
do 

Nesta ocasião. em Campina, fazem
se grandes negocios, compram-se auto
moveis, máquinas agrícohts, m.antimen
tos e tecidos. c.!asUi.-se multo. exces.si
vamente até. Alguem Já comparou 
Campina a San Francisco nos EE. UU 
no.s tempos d2.s minas de ouro e da 
cclonizaçáo do oéste." 

pardal " publíC'a em sua edição de Si Rlgum jogador tocrir a bola ante~ 
J1oje, um artig.~ intitulado "As lt'ís q.ue ela tenhe :it .. ingicto ao sólo. o .1tü7 
i.ociai-. do Brastl", em que aprecia o deverá repetir " Bo!a ao cl_1áo'', em 
perfeito ~istf'ma d:1,;; nossas leis dt \CZ de cobr~r T iro hvre ao infrator 
•ssisti:1cia "ocial. 

t·nião: - Severino Zacarias I l 1 

C,\ l\lP EO NATO MllNDL\L DE 
F UTEBOL 

BeterindO-!>i' ao mo\.imento C'omu- Peso da boi~ 
nista de 1935 e á, intentona integra· A bola dever~ ter o peso de. 396 , 

O tim e Azul ven('eU o Bram'o por 9:x2 A EMBAIXADA 
BRASILEIRA EM 
MONTEVIDÉU 

11~ta dêste ano, .:--c,nêlt'. j~rna_l .ª<'l"ll- ir:a~ea~n~s e nao 368 a 450. como ~n-
lU-' "l'" n operano hrn ... lle1ro e mfen- te 

Além disso o rendimento dos deJéc· 
Realizou-se. ontem. o ultimo treino tos depurados em H. p_ é muito mais 

dos craques brasileiros que vão dispu- elevado do que o índice encontrado 
tar o campeonato mundial de futebol, para outras cidades da Europa !>i(l .is rehindirac:ões proletárias po,· 

meio~ , iolento"-, de,de que conta com 
(1 :1 poio do Govf'rno em todos os seus 
justos intrrrs..,es. 

Não podem exercer cargos 
em comissão, nos Institutos 
e Caixas de Pensões, di Mi· 
nistério do Trabalho, titu
lares de cargos públicos 

efetivos 
RIO. 28 fA. N.) - O Ministro do 

Trabalh J acaba de baixar a seguinte 
portaria .. Resolve determinar que 
bPJam exonerados todos "s e1'lprt;g2_ 
do~. ~,em d1i>tincào de cargos ou fun
C'~,, qw•, sendo titulares ::!~ cargos 
public06 ef ettvos. estejam exercenào. 
"m coffiL..,sáo. no.s Instituto.'- e CaiXHS 
de Pensões pertenct>ntes a este Minb 
tério. cargo~ ou funções que não U
nham caráter' em comissão antes da 
\ lgencia do decreto n.0 24 ou de cujo 
cnrátf~r t<'nha sido revestido na:; vés
peras dei,sa vigência. assim dt>mont--
trando evidente intuito de burl::i ~- a 
lei O Consélho Nacional do Tl'a,ba. 
lho cumpra a pre:o:;~•·t.e com ij, mà.'tin .a 
urgência <·m todos os seus t.ermos, tão 
fielmente como nela se cont~m • 

Ma rcação de eampo 
no estadia do Vasco da Gama os trabalhos vão muito adiantados 

O campo de football. deverá st-r de- Ciu: ~~t~o~~f.f~~~u e~1 gfâ~dJ81\~~~/iã() epe,;ar da:- dificuldades do terreno. Em 
marcado por Jlnhas de limite. com u time .\ zul , jogando com muito grande extensão foi nece1)sário excava1 
~-12 {m. di Jargurd ( largu1ja dos pcs- mais técnica do que O time Branco, f

2 
reoca~~ ;1v~e~t~~a profundidade dC' 

ni~Jitom:e~ell~:1~fe.ºs a ca . gessso ou ~~i~ ~e1Jcedor pela elevada contagem Corr,. a lnauguração do saneamt>nto 

deA1a1::{;0as c\~~~
1
j~or~:i1t}!\

1118 
á~:a m1~ O treino rendeu 52:000SOOO ~~m~ii:;.~ ~;·~:~e ~:~01;::!

1
~~,fi~~~\~-

meta, area rl.e_ pena maxhna e :-.etõ1es po~sL~~gf~!/º4:tiicip::utft!1?;uI!!~º; Possue bom calçamento e iluminação 
dt> cantai. tento 0,08 cm. de largura. e Romeu 1 elétrica Vários colégios secundé.rio.!:i, 

F' 1ndispensavel a linha traçada en- 1 o time' Azul era compr ;t,o de: Ba- Ptcola normal, hospil.ais, bons gabinê-

;~e tis p;::~Ío~ i~~~e~.e~i.~r c~/~rg.u- !~~i-~1flSD~mif~~!tn~o; Mt01~;~loito~é:~: ~-~fa c~~u;~~i~:!t.' ii;,~:J~~i\õe;n~;o~a~~~~rae: 

A profícua atividade do 
nosso representante diplo
mático junto ao govêrno 

Devera ser traçado wn arco de c1r- 1Leon1das, Peracto e Herc11le:;; res. 

e:;;~.' d~e r~-ro~ ~~dodepm~ªf!~fr~ ac~:.r~ r i 1~
1
;:it! ,rª;::~df6~!uA~;~;~i~~~; e ~i,: A INFLUENCIA CATO'LICA MONTEVTDE'U, abnl - 1 A_ UNIAOI 

ca d. e pena maxhna e por corda n l!- ,bnto. < Alvai·o,, Luizlnho. Nijinho ~ 1 _ uma das figuras da d1plomac~fl 

uruiua10 

nha d~ área de pena maxhna parale- Tim e PatéF"O. A i111lue;1êm católica· é poderÔsa e bra~ileira que ~ozam d~ real prestiglo 
ll'! R lmha de meta E ... sa cuna ser- • _ ·;e e:,erce .sobretudo na as;;htencia ao no estrangeiro e. sem duvida, o :sr. B~~ 
;~~: .. PdS:ªb~!sh~a~~e ªde~

1
;;:~c}~ca~e 0~ " ESPORTE CL UBE l 'SIAO " operá1io. Hoje a atividade da paróquia tista Luzardo. embaixador da naçao 

.io<!adores qu~ndo fór batido um tirn Diante cias JUStifk~ções apresenta· ~a~e~~~~~lv~n~~U~o s!~~1~e~~~ ;:rr:jl~~ ir~~t!~ná~ ~ir ~~~~~âoU~~~~la~o cargl) 
penal maximo" das pelo _sr, Batuel. ~uma. p.or mo . .t_ivo 

I 

so. A aba.-;trrnça e a segurançn propor. de embnixador. r. excia já era ba~tan-
A L. D. p_ põe em vigor as refPrídns d~ ~eu n.ao compai ecimento B(? Jogo cionada pelos lur:-o:; do comércio ai- te· co!'lhecido entre nós. tendo visitado 

modifkaçôt>s nas regras de l\ttcbol. < i;.~ nl dPSte Clube com,° F':.ltpea .. 0 godoeiro deram lagar a uma vida de- \'ári~s \'Cz;c·s ,"'sta capit.nl. onde gran
desta data em diante ~ etor de esportes resol\e~i por nba i- c;ordeneda que a ação d,1 I;reja tem grou ~ fiimp~ tia e o apreço .dct nosSa 

xo ª suspensao que lhe foi impoSf;a · 'llodificado :~ensivclmente nos últimos ;ociedade. Por 1s:;o e cm virtndr. de 
A L n P RF. CEBEU n \ }' B F - tempos .tHlS elevadas qualidades de espirlto. 

!lfAIS Ó ~EGlllNTE OHCIÓ · MANlfESTAÇAO DE PEZAR · · a noticia de sua nomeação repercutiu 

·· Exmo. sr. presideutr da Liga. De:.
porUva Paraibana 

Pelo pre~enL~. tenho a honra de a
cusar o recebimento cto oficio dessa 
filiada. de 9 de abril corrente. confir-

DE CRIANÇAS ARGENTI• O CLIMA AMENO i';.~::~~:,~~1~;u~~; !~~oº c:,::u~:~i in-

NAS PELA TRAGÉDIA DO m~se~:,~: ~h;~~~l;neJ~ºs B~~:)~
1
1~•m~º 1~1~8t~~;.ªrd~· 1::t;~~:!tgo ~o e~~~~.~~~: 

--~ .. ---.. ..... ___ '-"" 
CARROS E CAMINHOES USADOS 

"CINE•OBERDAN" ~~~~i~~.il~c~~!~\~nc~: u~ c:lft:~.~r~~~e; ~~f;~~~~ ClJ~s b&ee~s 
0

p~ct~.?~::~d~~
1
1
1
1d~ a;~ 

RIO. 28 IA, N.) - o ministro temperatu'"a de~ce muito. Não c!1ega pouco tempo. s. excia. trnbalhou at1· 
Gustavo Capanema recebeu, ontem. do entretanto a aUn~i:· um grãu tão in- vamente anulando umA injusta cam
E~co)a n.0 1. de Rooue Perfiz, na pro- feriar como em BPnaneiras e Borba- JJanha de difamação do nome do Bro· 
vincia de Buenos Aires. sensibil lzedo- 1ema onde o clima é frio e a própria ,il que vinha iendo feita em nos,{o 
ra manifestacão de pezer pela t.ragp-. vegetação é cara.::teristica da zona ;ais e ::'m outras nações americanas. 
dia. do cinema "Oberdan" que enlutou Ilia. Como era de esperar. n contra•propa .. 
S. Paulo E' ~igada a Jo~o Pessóa, Recife 1 .B?Yl a do embaixador Batista Luzardo 

•• 
F O 111 

eptimu 
1 ... 11tr11 
coadiçõea e a 

• 1r111 
preçoa modicoa 

Essa mensagem subscrita Por een- Haba1ana pela lml·a da Great v:rs- .ogrou o mais completo êxito, desmas
tenas de crtanças argentinas, tem o sr> - lern e pelas t.ópas que correm dia1ia- corando os inimigos do seu pais e res
gulnte téor. na lingua orlainal "De mente. ~ste último servico f'c e~tcnde :1JrlrcC'nclo a v~rdade a propósi to do 
nuestro mayor respeito Con ln mas também á,. principal.~ cidades do ln~ J..\.)iff.~ü 

AGENCIA" 
nrofunda pena nos hemo enterado dei terior e até o alt-0 sertão, atravé.1 clr. o embaixador brasileiro desf1u ta de 
doloroso s uceo ocurr1do en la ciudad serra ' Pá tos) real prestigio em nossos meios ortciais 
San Pa ulo donde un nucleo del núnos e ua~ <:;s1era.s alta da sociedade, onde FORD 

RUA MACIEL PINHEIRO, 38 .,.., ...... cncontraron la muert al saller huyende O ESCOADOURO NATURAL DA con ta um Iargç circulo de relações de 
de una sala de clnemetographo por 1m PRODUOAO SERTAN&JA a mizad e. 
falso a larma . Es triste hecho nos ha Também no selo da imprensa 
llenade profunda pena y ha constl - Desempenha uma função multo lm - s. excia. é bastante relacionado, o que 
tuido una a marga lecion nuestras portan te como escoadouro natural da lhe permite fazer uma polfttcfl ha bil 

= s~~:.i:~e:teg~: ! ~nomos em posi- 1 ~~~~Jfda d~0 qJ~tetods':u a ~n;~:: ; ~ e!~f~1:s pd~~~l~~~:r entt>ndimen~ 



A UNIAO - Sexta-feira, 29 de abl'il de 1938 ...._ __________________ _ 
ALFA-BETA-GAMA O PERIGO DO LEITE DE NOTAS 'POLICIAIS 

VACAS TUBERCULOSAS 
INS11'TlJ10 DE ll)[N'lll'l('Á('A•I 

MAR/O DALVA J: Mt.DICO LEGAL 

ACADEMIA PARAIBANA DE LE· 
TRAS - Se não me falha a velha 
memória, já hou,•e tentativas para a 

J LAURENTINO DE MEDEIROS 
1 Veterina.rio sanitarista do M1nlsterio 

da Agricultura 1 

fundação, ne!.ta. Capital, de uma Aca-
dPtnia Paraibana de Letras. Parece-me zá~~~ta; q~eess;~sdncºfi~~~~ul{~a!~~a~~ ~~1~~onar, ganglionar. ó~sea e menln-
QUe a última dessas tentativas foi rea- gado leiteiro, dccrttada em bôa hon1. No congresso Internacional d~ Pe,. 
Uzada no govêrno Camilo de Holanda, pelo sr Prefeito Municipal diatrla em Londres. realizado 1933 

- qUC' foi um excelente Govêrno. As- m!~udJ;~~i~~a7sb~~en~is, g~~~dr or~~= ~:~0º1~~~:~~~06~~ ~:ri~~~fe~~oJ:!te H~~ 
:-.im, ó. primeira vista, póde-se julgar clom lelle para o consumo público mill, de Londres. Feer, de Zurich1 

umn vaidade de letrados esta idéia Hoje, podemos afirmar. que de sei- Monrad, de Copenhague, Frontali, de 
de uma Academia para éles mesmos centos e trinta e sei~ animais tuber- Padua e Mauriquaud. de Leon. 

Mas, uma Academia, em toda parte da ~~~n;i~~6s, q~:fin~~e e f6:!~ e:~~;~~ cte!~i~!t~ç~s º~~~i~e:t-~:~·l~~ci:si~ 
Historia. tem uma função geradôra de cados, em presença do sr. Prefeito e poderemos vêr o grande risco que cor
espiritualidade: é um promontório que de uma comissão vinda de Recife. re a população de uma cidade. pelo 

Carlelra, de Identidade 

~sse Ins1 ltuto expediu. onlt'm. car
teira~ de iclehtldad~ ás segumtes pr .. -
sõas: 

Fl'~rdc;cc: Ec\r·mil.JOtl da Sil'lei!·.\ 
Moura, Inácio de Sou~a Manguem', 
Severino Leopoldo Urtiga. Ruí Pault-
110 Tt:rto. Antonio Lac.•rda Le!t~-, 
Francir,co Anibn.nte~ Ferreira, Vken
tf· Geraldo, Adauto Batista. Francls
co Liberato de Alencar, Pnulo Aragãc 
Abelnrtio D,ültas Soares. Francl!'lr-lJ 
Moarir da Silveira, Manuel Nasci
mento, Jo.iquim Moreira de Alencnr 
José Antonio de Lima. Dorglval Cft
,·alcanti à'\ Silva e Amclio de Mirau
da Leite 

VI D A 
RADIOFôNICA 

s -

P. R. I-4 RADIO TABAJARA DA 
PARA1BA 

Prorrama para hoje; 

11.00 - Programa aperitivo com gri.
' acões populares da no~a discotéca. 

1Locutór Kenard Galvão1. 

c1J;i~
0 

;- ~-1~f~~~tç!!tu~~\11~~ã~c~~d~~ 
País e Estrangeiro. 

12.15 - Continuação do progralhR 
aperitivo com g·ravações populares da 
nossa d iscotêca 

rLocutôr Alirio Silvo• 
18,00 - Programa para o jantar com 

grnrnções selecionada~ da noss.a disco-
teca 

1Lccutór J. Acilino, 

se levanta. na indlferénça silencio~a ::~t~~~~~a V~1?~etd~\tai~~v~~o J~~~:.· :~cil~~!~~iano de leite de vacaf, tu-
das superfícies razas, para dai· relêvo os dois primeiros altos funciouário'> tlo Além disso. já está suficiéntemente: 
á~ inteligencias, para pôr em trabalho Ministério da Agricultura e o último provado, que o único processo práti<'o 

JNQUERl10 n.LiiE'llDO A Jt'IZO Progr.ima dt Studio 

O d~_legc1do de Policia do 2. 0 dtstr~-1 tot~so 
1Ji~O ~Ps~_ti~~ t~:o~~~~-~~cimen-

a máquina maravilhosa que todo cê- ~~S~~Ôn!~ca~O ct!1~~~~~ba:CO~eS~\llÍ%aS ~o~:tif~lb,~~~. ~X~!~fl1ei:mrndror:it~a~~ 
rcbro po.ssúi, estimulando-a aos des- vamos, hoje, tratar do per\go do tuberculosa". 
lumbramentos da Arte de Pensar, da leite das vacas tuberculosas, que nliá::: Nos países de civilização adiantada, 
Arte de Produzir Belêzas, da Arte de é um assunto já muito debatido e es- como os Estados Unidos, por exêm-

to. env1.ou. __ en., data d! ~n~em. ao d~ A's 19 ,05 _ Musica popular brasileira 
jmz de due1to da 1 vaia da cap,- _ Esm ralda Silva e Regional de ca
tai. o mquerito insta~rado para aµL1 chimbi;ho. 
rar o movei ~ as causas da morte da Esmeralda cantará 

Contemplar o Univérso e de senti-lo, ~~~~?t:!ºe \,c;~:m~:sf1~,,,'1~s~';~f~~~dos ~~~~ng;ocºur~r~p~i;i~~~~o~:f~~~~1~~~ 
:r,ra. Belarmma .Bezerra. esposa ~:> l.º Quero sonir Quero mentir ... 
!,r. Adauto Bezena Cavalcanti e co~- Samba_ iNelsori. Trigueiro, 

~1rnvés de uma nêsga qualquer do céu Foi Klebs que, em 1866, primeiro tubercultnizar o gado. na certe1.a dos 
e da t.erra em que se vive chamou a atenção para o perigo ofe- beneficias que colherá e onde "todos 

d
tra o qual ha suspeita de culpa.bili- Z.º _ Marido da orgia - Samba -
ade no caso I Ciro de sou~a, 

o operário metalúrg.ico, o opei·ãrio 1 ~:~i~o nia~~o ti!~-~~. ~~ ~~~r 0~~~1;~~!~; ~r!~!lhv~1:1dad~r/~ Jt[J~t!~ão~~~~~l~~~' 
., ., , l Cachimbínhe executará. 

JDE:\'TlFICAÇõFS NO REGSTl .. l\ j 1.º _ Expre::;so de Changlii - Mar-
elos campos, o operãno varredor de Chauveau demonstrou :jU" A. iuber- produtores, industrials, medicas. higi-
1 uas é um homem semelhante a todos culose bovina se transmitia á especie enistas, Imprensa e o público, visando 
os outros pelo poder do Pensamente. humana pela via digestiva, saliel'tFJ.1tdo um único objetivo - o melhoram.enf.c 
pela inquietação subjectiva, pelo desêjo ~~~r\tte~~ufi;ossumo de leite de ani- i~r~rgg:o~~o Nacional e a Defêsa da 

de saber, pela simpatia que lhe palpita No mesmo ano. na Alemanha, Ger- Na época presente em que os pro
na alma a respeito de um simples re- lach, conseguiu. prov~r que a inges- blêmas se multiplicam e dia a dia 
batalho de jornal, que apanha no chão tão de leite originá.no daquêles am- aumentam, administrar não é só crear 

.GE:RAI, cha - ( Cachimbinho 1 

Fôram 1der~tificado:s .no Regbu~1 ·1 _

2
;a~a ~ll~J~1~tng~~:f!~~. saudades ..• 

Gemi. os seg.':mtet. mdi~1duos: .. A's 19 ,20 __ I\Iúsir::i variada_ Orlan-
Manuel Ch 110 ele Mel~, Sebasttao do Vasconcêlos e Jazz da p R. I. 4. 

Melo. Pedro E_~angellsta Porto. Lct.1- l.º _ Se você qu~r Valsa - 1 Nacio 

mais, transmitia a molestia, sob r.~ ' leis e fazer decertar: é, acima de tu-

~êl;: 1::· iõ~: 1::p~~::~c:u~~1:r::~ it~~~! ~.:~:u~~~l'. ·p.ulmonar, int~s~ e~· ~e~~~·tª;stºs~=~mnª.e~:~!fd:~!1~. º .... 1~~; .. 
0 

mundo. que rege as esféras superio- MEus tarde, idént1cas experlénc1~.. m~smo si possivel, as suas angustias 

res, que cristaliza as elítes, que trans- :~-~~ !~t.a:8:s~r :c~~~â~r.em coifZ~. ~r~·:te~~ep~~sat1~at~s d~~;;~e~~s.se~: ~b-

Ba_rbo~a. dP Souto. Jose Porto e~,.· 1 Orlando cantará 

cio Lins L1cariao e Antomo Lira do H.erb Brown e osn:.Id.o Sant.iagol 
Silva 2 ° - Valsa da ~audade 1Jo:-.é .M~-

EX.\:\JE CAUA\'ERICO n~~~A~~~1ld: !\~1
~~1.<;~ ~~1~ã~

1
orien-

tal -- 1 Paulo Barbosa e O. Coutinho, 
Pelo médico legi~t,a foi lavrado :1 A Jazz executará 

figura em homens dominadores todos Gerhrman e Evans, em 1895, Adam1 iectivação de normas administrativas 
aqttêles que teem O espírito culto. E O Martin e Kempner em 1899, Ravenel fazer obra meritoria e eficiente 

~:iadJ~n~e exame cadaverico df José l.º _ Big chiet ·Swing it - Fox--. 
l LPW Polack 1 

2.0 - Amigo - Rumba - 1 Artur 

que significa uma Academia de Letras, ~~eri~9~~ ~ 9~tr OS ~~!~uCo~c~~~~~ va~~~
st

~Ju~~e'I'e~r;e,Fi~~:~~~os Ji~~~= C't1STA 1:-:osooo um bilhete para Schwartzl 
a. e:,d.ração da LOTERIA FEDERAL 3.º - GOOFS - Fox - 1 Wayne Kmz 

S('não um centro de cultura, um esti- que as vacas mesmo sem_ lesões ma- ga, que estâ. prestando ao pôvo de sua 
mulador de altos estudos, um colégio mãrias, mas apenas reagmdo á pro- terra um grande e inesquecivel qem 
de homens insatisfeitos da vida mate- va de tuberculina, transmitiam a tu- Mas, não é só o govêrno o resf>0n-

do dia 7 de maio, hr1.bilitando ,. :, e- William Harold1 
1, um premio <le A 's 19.45 - Mú.<iica popular brasilei-

rial, tangendo-se para a vida das pers- be~~~~5;~riéncias acima, für:tm JlO~':.c~ ;:;i~ qt~
1ª0 ;g:i~isJ~:;1?e·en~~ ~e:Ji: 

pcctivns encantadoras .. ? rtormente comprovadas por Vi~lem!n r de no que fôr possível, nas suas multi-

1.000 :000$000 ra Ma1~~~~:s~~~õ~~rai::~lo Alve~ 

A Paraíba só começou a ser terra Saint Cyr . plas atividades, facilitando esta t:lre-

de gente grande, quando os seus fi - m~~!~~ar a~:;ei;1~ta~ele~~ieril1~i: ~! ~~ºm?!,~l~à.~uâo complexa, que é 
n1 os começaram a brilhar nos domi- feita pelo professor Knuth, que con-

nios da inteligência. Póde ª bur!uezi::i. l ~=t~~udatr~~~m~~ ~e~~~:r~~
10:a:i~~ -V I º A 

alargar os seus armazens de secos e ,o.oOOl l de leite de vaca com tuber-
m~l~1ados e conqu1.s~r todo um_ quar- culo~e mamária: por via sub-cutane!l. 1 R E L J G J O S A 
tc1rao para o comercio das cebõlas do precisando. porem. de 20 gramas c11J } 

Egíto e dos mais finórios queijos do mesmo lei~e para obter idêntico re'>ul-
tado por v!a Õtgestiva . ~ FEDERAÇÃO ESPTRITA PARAI-

Reino: - mas, que adeantará ter o doNºIn:'. tr,.ªtu''tol, od
0
prMofaessn-.ºurinhCes

05
a,r ,,Pr·,',11

11
.
1
0, BANA 

ventre bem servído, se a cabeça não " ~ ~ 

• vai além das quatro operações nem se ~~~o;t~a~~~ a~ª~e;ª:1~ l;~i~~~~~'"'~~-
incbria de outros manjares que o es- cilos por centtmetro cúbico e me~mo 
pírito de vinho, em garrafões de ca- nas vacas sem lesões mamãrias vis
chaça. no ambiente sórdido das bodP- tas a olhos nu·. mas, reagindo apena~ 

gas, no embrutecimento mefistofélico ~e~r~~~1t2~ ~ut';~f~~n:~~61~:i~em t~~=. 

Confórme comunicacão oue nos foi 
enviada pelo presidente déc:c:a 5ocit•
d.ade. terá lugar, hoje, ãs 19 e mei<'! 
horas. na séde rC'spectiva, uma sessão 
public<" de estudo do Evangelho. ,w 

f~l~:it,. s~~á~a~f~~ront:lº~e º~a~:~~cuto~ 
dos cabarés exgotadores ... ? ~e o pro- nor proporção, sendo a sua ingestão 
gresso da Paraíba mal'chasse por vias de alto poder infectante. 

tão estragadas, já estariamos reduzi- Es~:1!~cg~!esB;:e~~~~
1
~\r'i:~\~~J>:. 

1~~ A CONTRJBUJÇAO 
dos ao charco fedorento, já se teriam professores Griffith. Wolker. ~urnlng 
apagado todas as estrêlas de nosso he- Forster Blaclock, Charlote Ruis. Men- DOS MUNJCIPJOS 
miscório, - porque a nossa juventude ~~·n~:~~te:Ostr~ra!ª~g,gra~eJ':e~re~ lnstru"-a-o Pu'bl,·ca 
uão saberia senão dar arrôtos e fazer quência. da tuberculose humana . de para a ~ 

DESCOBERTO 
UM "COMPLOT" 
PARA ASSASINAR O PRIN• 

CIPE ALEXANDRE, DA 
IUGOSLÁVIA 

BOULOGNE-SUR-MER, 28 IA 
UNlA01 - A Policia prendeu. um in
dividuo suspeito de pertencer a certa 
organização terrorista croata, que e~
taria tratando de um "Complot" para 
assassinar o príncipe Alexandre. de 
13 anos de idade, filho mais VPl~1r, (lo 
nrincipe Paulo, regente da Iugos
lávia 

outro3 escapes de brutalidade origem bovina. prtnclpalrnente na m-
Uma cldade que dispõe de utn po- rancia. em consequência do consumo 

tcnclal de inteligéncias tão aproveita- r:nà~i~n2iiie~~mt!ostu~=r~~t:~u1~~; 
vel. tão â flór dos olhos observadores. 

"COMPANHIA DE MINERA· 
ÇÃO DO NORDESTE S, A," 

o prêso. cujo nome c:Up(Hto ~1~•~ra 
num passaporte falso. Peter Bnrgie. 
foi detido a pedido da legação iugos
láva em Paris. quando aguarda\·a a 
chegada do pequPno prlncive. que s(· 

o prefeito cunha Lima Filho co- acha a caminho da Ingla1.erra. a fim 
municou ao sr Interventor Federal O de matricular-se num colegio 
recolhimento. á Mesa de Rendas de Segundo informações procedente d; 
Areia. da importa.nela de 984S700. da Iugoslávia Burgie est~\·a, também. 
quota destinada :i Instrução Publica sendo procurado. naquele pafs. comn 
referente 20 més de março acusado por critne comum 

Acaba de ser fundada nesta cidade. 
sob a razão social de Cia. de Minera
ção do Nordéste S. A., uma emprésa 
que se destina á. ~xploração industrial 
e comercial de minérios. 

-----------------'---

DECRETOS FEDERAIS 
SUSPENSAS AS CONSIGNAÇÕES EM FôLHA DURANTE 

O Mts CORRENTE 

lº - Nos~a rua - Marcha - 1 Ataul
'o Alves1 

2.0 - Na sua ca,a. tE:m - Marcha -
1André Filhoi 

Paulo Al\:es rflntarâ. 
1.0 - Já [)aguei os meus pecados -

Samba - 1 Germann Au~usto 1 
2.0 - Jurei mas fracassei - Samba -

1Cascata1 
A 's 20.00 - Retransmissão da Hora 

do Brasil 
A's 21.00 - Música vanada - Je.u 

da P R. I. 4 
O nosso valoroso conjunto executara 
1 ° - Black eyed susan brmvn - Fox 

1 Herb Magidson 1. 
2.0 - The most beautitul girl in lhe 

rnorld - Valsa - r Richard Rodger1 
3.0 - Crioula Rumba - 1 Franci6-

~o Matóso e J M. de Abrêu1. 
4.0 - Eternamente teu Fax - 1 Jo .. 

.)é Flávio"! 
A's 21,15 - ··Jornal oficial ... 
A ·s 21.20 - Música variada - Mar .. 

tuce Pessàa, Orlando Vasconcélos, Pt.ll
lo Al\"es e pianista José Pimentel 

Marluce cantará· 
1.0 - Quem bate? - Samba -- 1 A

taulfo Alves1 
2.0 - Quem é? - Samba - 1Joract 

Camargo e Custódio Mesquitiu 
Orlando cantará: 
l.º - Vocé fique sabendo cabócla -

Canção - • A. Machado e Pedrmho 
Romano1 

2. 0 - Sonho de São João Cam,·ão 
- ,oaudio ViottP 

Paulo cantará 
ciieº Pret~;~;3 dt rPi Samba fPritt•, 

2.0 - Lá no morro - s .. mba - 1Re• 
nato RodriguesJ. 

J. Pimentel executará· 
1.0 - Ginástica - Fax - rRio Qe .. 

bhardt1 
2.0 - Depois f"U digo - Fox -- (Jo .. 

;,é Pimentel J 

tão cheia de colégios de letras primá -
i-ias e secundárias. - porque esta nos
sa cidade não se julga em condições 
de ter uma Academia de Letras, de 
letras superiores, de letras maiores que 
o A B C vulgar? Ou eu estou redonda
mente burlado em meus raciocínio::; 
otimistas. ou n Paraiba já merece ex
pandir-se, de dentro de sl mesma para 
fora. nucleando os seus intelectuais 
:c.ob uma Cúpola prestigiosa, dando
lhes expressão vigorosa, creando-lhes 
c:,,timulos. enfeitando-os de alguma au
réola. mudando-lhes os andrajos. ao 
menos. São os Letrados que governam 
o mundo e fazem com que a. Terra não 
11C'ja habitada apenas pelos burros de 
targa e pelos varões assinalados. 

A referida Emprésa, que instalou a 
sua sf>de á rua Barão da Passagem, 
43, 1.º andar. tem como diretores os 
srs. dr. Corãllo Soares de Oliveira e 
Anlsio da Cunha Rêgo, figuras 1·epre
sentativa5 do nosso alto comércio. 

RIO 28 , A N 1 - O Presidente da I Paragrafo~ 1 º - Se os atuais consi- 1 1's 22 
OO ··Jornal falado da P R. 

Republica assinou o seguinte decréto- gi_:atartos nao atenderem ás exigencia:s A's 22.10 .. Te:,.ouros musicai~'' 
lei modificando a lei n ° 312 relativo deste artig_o dentro do prazo nêle fixa- Violoncelista'> famosos 
ás consignações em fôlha du1ani(! o do, poderao !aze-Jo posteriormente A's 22.25 _ ··últimas notícias P. 

Comunicando a fundação da Cia. 
de Mineração do Nordéste S. A., foi
nos en•,iada uma circular 

jornalista désde as quinze primavé
ras. E sempre adotei a norma de fa
lar. quer de uma coluna de jornal, quer 

FOLCLO"RE PARAIBANO _ Esta de uma cátedra de professor. quer de 
nuh-epig:rafe tem aparecido, ultima- um escabelo de igreJa, - a norma de 
mente, várias vezes. néstes rabisco!.- falar sem medo. sem erros de gramá.tl
Teuho tratado, em trés ou quatro pa- cr. sem recuar de minha altiva perso
lavras, apenas, o assunto. _ para ho- nalidade. Tenho escrito centenas de 
incnagear o dr Luiz Sáia e SPUs com- artigos de ataQue e algumas dezenas 
p:mheiros da missão folclórica de São rtr louvamtnhas a homens de Govêrno. 
Pu.ulo. não porque seja adestrado auando entendo assim. sem pedir con
na matéria. Entretanto, sou entusiast.1. i;;êlho nem desejar aplausos de quem 
d<: tudo que interessa a alma e O cor- quer que se,Ja. Mas. todo mundo sabe 
PC' do Brasil. No interior de nosso E'i· que !-OU eu mesmo que escrevo o que 
tado a missão foi bem recebida e co- . escrevo, - porque, mesmo em uns doi-, 
lheu bóa mésse de fruto$ que desejava ou três pseudonlmos que tenho usado, 
Seria muito bom que O presidente dês- o gredo redactonal ê violado, imedia• 

e,; e::;tudos, antes de ir além. nos !a- tamente, por mim mesmo. Não obstan-
lasse. amplamente. de seu contàcto e te. estou agora a receber versos e car
d<: 11eu aproveitamento com os canta- tas ttnõnimas, por causa de meus últi
do1 C!5 s.ertanêjos. uma conferência, por mos trabalhos jornalistices. Se estão 
{'Xemplo, seria cousa ótima com que O roendo, continúem a roer: e preparem 
dr Sàia nos poderia brfn'dat, i6brc l.l o bestunto para roer cousas muJto 
lolclore paralbano mais duras. Eu nào sou boi. para a-

CONVERSA PARA BOI DORMIR -
Nunca jamais. em toda minha vida, 
escrevi nada anonJmo a nJnguem. sou 

dormecer com certas conversas de gen
te besta. Tenham a bondade de lêr, 
cada dia, as minhas letras. E. depois, 
vão rumiliar, vão roer, roer, roer. 

mês em CUISO . 1 Ate a satisfaçao de ral<; exlgenclas, 11<'- R I. 4 informa 
"O Presidente da Repubhca usando I nhum desconto se~a feito em lSeU fa- A·s 22 30 _ ··Bóa noite·• t:o f~~ulg~~:ti~~5.~h~e~~~~r'e ºat:~- ~~ranem lhes sei ao devidos Jt1ros de I iLocutôr MatiO Mansur! 

dendo ãs sugestões que lhe fôram Paragrafo 2.º .- O restab~lecimen~ 'ESTA('OES DE -O!\,>..\S Cl.'RTAS 
apresentadas pelo Ministro da Fazenda ao desconto _sera felto no mes em CllJa DOS F:STAOOS l'.:'1/"IDOS 
e pelo Consêlho Federal do Service primeira qumzena tiver sldo remet.idr\ 
Público Civil. para fiel execução do a demon1;tração do. situação referid3 
decréto-lei n.0 312. de 3 de março nêtte artigo. 
próximo findo. decréta; Art. 3.0 

- As atuais repartições aver-
Art. 1.º - As consignações de qut badoras anotarão E'm fôlha a nova 

trata o artigo 16, do decréto-lei n." consignação Em seguida. examinaráo 
312, de 3 de março de 1938. serão re- as importancias constantes da de· 
duzidos a um quarto e um sexto. res- monstração refertc\a, no artigo segun
petivamente. a fim de se reajustarem llo, procedendo ao cancelamento da 
os ltmties previstos. no artigo quarto quantia averbada que nfi.o estiver df• 
em seu paragrafo único, observando. acórdo com as prescrições dêste de
quanto aos juros. a taxa de doze por créto-lei. 
cento ao ano. na fórma estnbeleclda Art. 4.0 

-- No mês de abrll nenhum 
delo artigo treze. do mesmo decréto- desconto autorJ1.ado será feito Pm fó
lei. em seu paragrafo único A redu- lha de pagamento .nRo .sendo exigiveh 
ção não atinge os descontos ob1iga- os juros per essa mora 
tortos, referidos no artigo terceiro elo Art. 5.º ·- Compete á fiscalização 
citado decréto-lei bancaria. a cargo da Diretoria de Ren-

Art. 2Y - Os consignatario~ cnvt- das Internas verificar a observancla 
arão ás repartições averbadorns, até do disposto no artigo 17 do decréto
o dta 14 de mato vindouro. uma de- lei n.0 31~. dP março último, e fazer 
monstração da Hituaçáo de cada con- as comunicações á,: repartições aver
signante em 31 de março último, ln- bi,.doras. para apllcação da 6anção pre
dicando: primeiro. o nome dos atuais vista no paragrafo único do mesmo 
constgnantM: segundo, o saldo deve- artigo 

Paragrafo único --- FlcalJl excetua
das do disposto no referido artigo 17 
as consignações indicadas no artigo 
l.º do mesmo decréto-lei 

dor do capital, com o número da sé
rie da última prestação recebid'1.: ter
ceiro, a nova consignação feita com a 
redução a que .se refere ésie artigo; 
quarto, o prazo dentro do qual a 
nova conslgnaçl\o devcrà ser descon-
tada na fõlha de pa.gament.o. até a Art. 6.0 

- R<:!VoSam-:.c as disposl· 
final UqUldação do empresttmo. çõeo em contrario." 

Programa. para hojt: 

A's P..30 - Sing Ne1~hbor Sing 
Cincinnati - W8XAL - 6.060 kc.5. 
40,5 mt.s. 

A"s 10.30 Bn·akfust Ch.1b · - Bo~~ 
ton - WIXK 9,570 kcs. 31,3 mt.$ 

A 's 12.30 Church in Llw Wildwood 
- Schenect;1d:r W2XAD - 2J ,50() 
kcs. 13,9 mts. 

A's 13.15 ~ Edwin C. Hill. news -
PhU::tdelphio W3XAU ·- 9,590 kos. 
31,2 mts 

A's 13,30 
Cincinnatl 
49.5 mt.s 

~la Perk.ins, drama -
W8XAL -· 6 060 kcs. 

A's 18.10 Pn•s.s-Radio NP,WN 
Boston - WlXK 9.570 kcs 31.3 
mts. 

A',; 19.30 Boake CartPI', newc: ,f!I 
A.1 - New York W2.XF: ll.JJ30 
kc . 25.3 mts. 

.'\ 's 19,35 -· $horr Wavc Mall Bag -
3chenectady -- \\'2XAO 15.330 kcs. 
19.5 mt.s. 

A's 19.35 Short Wave Matl BclJ .. _ 
Schenectadr -· \\.2XAF - 9.530 kcti. 
31.4 mt.s 

A's 19,45 - Lo"ell Thomas new~ -
Boston \\'lXK - 9 570 k~ 31,3 
mts. 

<Conclur na 7." PV-) 
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HIRETD I ,º 1.021, de 21 de nrl d1 1131 
Cria o dulrlto de s. Miguel de Talprl. 

• 6nim,lro de PlgUe1Jiclo, Interventor Pederal no Eatado ela Paralba, 
~ lias atrlb~ que lhe .ao COllferldaa pela Oonatltulçio de Reptl-

DECRETA: 

Art. 1.• - Pica CJ'e6do o dlatrlto de S. Miguel de Talpú, perten
etnte an munlelplo de Pedras de P.Oco, com os limites da Subdelepc1a de 
l'Gllda all exlatente. 

Art. 2.0 - ReYOpm-se as dlapoalç6ea em contrario. 
Palaclo da Redenção, em Joio Peuõa, 28 de abril de 11138. 60.0 

à Proclamaclo da República . 
• • Argemlro de Flgudr&la 

Jooé Marques da SUt1a Mariz 

DECRETO N,· 1,029, d1 21 de abri de 1938 .... ~., Abrt á Secretaria da Agricultura, Comtréio, 
Viação • Oln'a.t Pública.,, o crédito UJJecial de qua
renta e quatro conto,, dw:entoa e quarenta e um 
mil e ,e•scnatos réu <44:241'800>. 

.. Argemlro de Flguelrêdo. Interventor Pederal no Estado da Paralba, 

DECRETA : 

Art. único - E' aberto á Secretaria da Agricultura, Comércio, Via
d,o e Obras Públicas, o crédito especial de quarenta e quatro contos, du
zentos e quarenta e um mil e seiscentos réis <44:241$800>. para pagamento 
ao dr. Nesl6r de Flguelrêdo. referente á elaboração de antl-proJétos para a 
construção de edlflclos balnearlos e boteis na estação termal de BreJo das 
Freiras. dPSte Estado . 

Palaclo da Redenção, em João Peas6a, 28 de abril de 1938, 50.0 

~a Proclamação da República · Argemiro de Flgudríido 
Lauro Montenegro 
Francuco de PGula Pórto 

lnterventoria Federal o lnter·,·entor Federal no Estadc 
da Paralba 1·esolve por á disposição 
óo juiz de,lgnado para presidir a Co

EXPEDIENTE 00 INTERVENTOR m1ssio Judiciária no munlclpio dr 
DO DIA 25: Patos, o bel. Josué Clemente de Fa

Petições: 
rtas. promotor público da comarca de 
Umbuzeiro, para servir na mesma co
mlssáo . 

Do bel . Renato Teixeira Basto•, O Interventor Federal no Estado 
pfl>motor público da cl>muta de Prln· da Para!ba resolve por á disposição 
ctsa, requerendo trinta <30> d~ de l do Jul• designado para presidir a Co-
11.,.,nça. para o seu tratamento de sa- mlssio Judlclárla do munlclplo ~e 
ude . - Deferido . Patos, José óe Souto Lima. tabelião 

Do bel Renato Teixera Bastos, IJdbllco do tffmo da comarca de Um-
tdem, tdein. requerendo a reconsidera- buzeiro. para servir como escrlvii.o 
ção do deE-pacho anterior . - O nrt. l"ad-doc" da mesma comlssão. 
de lei citado pelo petlclonano n!w O In,erventor Federal no Estado 
obriga, senão faculta ao Govêrno da Para!ba exonera, a pedido, d . Judi 
concedtt ou não o que requer . As- Aben-Atar do cargo de enfermeira do 
• lm, nada ha que deferir . Abrigo de Menores Abandonados. 

EllPEDIENTE DO INTERVENTOR EXPEDIENTE 00 INTERVENTOR 
DO DIA 28: DO DIA 28 :,' 

~~~ei.tor Federsl no Estad~ Petição : 
àa ParJlba nomeia. Interinamente, em 
• ubatltulção a normalista dlplomaoa 
E•téla de Albuquerque Mesquita pa
ra e~eroer o cargo de professõra em 
uma das cadeiras do Grupo Escolar 
•· Apolonlo Zenalde ". da cidade e.e 
Al8IIÕQ Grande. durante o Impedi-

De GUIiherme Falconl, major dR 
Policia lllilltar do Estado, requeren
lio adiantamento de 2 :2509000, corres
pondente a 3 mêses de soldo, para 
aquisição de fardamento. - Deferi
do . 

mento ela funcionária efetiva Marla Decretos: 
Barbosa de Queiroz, que se acha li
cenciada. 

O Interventor Federal no Esta lo 
da Para!ba, atendendo ao que reque
reu d . Adalglsa Ta vares de Ollvel,a, 
profesa6ra efetiva ela cadeira rud:
mentar mista de SerrGte do Riacho 
Preto, do munlclplo de Cl&lçára, 00•1-
cede-lhe t.rea (3) mêaea de licençll, 
com os vencimento,, Integrais, de 3. 
cilnlo com o art . 158, letra H, d, 
Conot.ltplçio Federal. 

O Interventor Pedenl no Estadc 
da Paralba, atendendo ao que reque
reu d . llar1a de Lourdea Polarl. pro
fetlOr!I efetiva ela ....,la rudlinentar 
mláta de 8 .Manuel. do munlclplo de 
~ concecle-ll>e QOYenta (90) 
~ de licença. com oe venclment<Js 
IDteiriala. de actlrdo com a letra H 
cio art . 156 da Oonatltulçlo Fedenl. 

BKPIIDJBNTE DO INTIIRVBNTOR 
DO DIA 2'1: 

Decll!lal: 

O -• J"ederal no IIRadll 
da l'alall>a. lltelldendo ... - reque
r~ o bel . -to Teblelnl -· 
JIIIIID'IIOr gQbllco da - de J'rlD· 
c,flà. ._.. - 'fiai& o allllada -
cUIO • ,_ ' - J181;14110, _,_ 

da Paralba remove o bel. Antonic ' 
Nunes de Parlas Junior das · f1111ç6es 
de promGtor público da comarca de 
Areia, para ldentlcaa funçOes na de 
Prlnc&a, devendo apresentar seu ti
tulo à Secretaria do Interior e Segu
rança Pública, a fim de ser devida
mente aposWado. 

O Interventor Federal no Eatarlu 
ela Paralba remove o bel . Lauro do 
Miranda Lemos das funçõee de pro
motor pllbllco da comarca de P!cul, 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

(*) DECRETO I,º 316, d1 21 f• abrll de 1188 
Dt.,p6e sllbre o omda de leite do 171terlor 

ne,ta Capital. 

=nJ~e~u:;~~~;lt:o d: ::::~ O Prefeito ela Capital do Estado ela Paralba, uaarulo ela!! atl'lbUl· 
taria do Interior e Segurança Públl- ções que lhe são conferidas por lei, · , 
ca, a fim de ser devidamente aposti
lado. DECRETA: 

O Interventor Federal no Estado Art. l .º - Todos os proprietários de b6vlnos emprep.doo na pro-
da Paralba remove O bel. Renato Tel- duçlo de leite para a venda nesta Capital e eâtabeleclclos f6ra deste Mu
xelra Bastos das funções de promo-. nlclplo, ficam obrigados a apresentar a esta Ji'.re(.~ltura certificado fornecl
tor público da comarca de Prlncêsa, do pela repartição competente do Ministério da )lgrjcultura ou pelo Dlre
para ldentlcas funções na de Piem, 1 t.or de Abastecimento da Prefeitura, provando têrem sido os animais devi
devendo apre.entar seu titulo à Se- 1 damente tubercuJlnlzados . 
cretar!a do Interior e Segurança Pu- 1 On!co - Os proprietários de animais b6vlnos, acima citados, de
bllca. a fim de ser devidamente apos- verão fornecer conduçio ao Diretor de Abutecltnento quando requererem 
tUado . ó Prefeitura a tubercullnlzação do seu gado. • · 

o Interventor Federal no Estado Art. :i.• - Os animais bõvlnoo que fOrem adquiridos para esta ca-
da Paralba nomeia Joaé Tavares de pltal e com o fim de ellJ)loraçio leiteira, quandd aqui cheprem, deverão 

:~~ leªr:'nv::r::~or er;:e e;~~~~ :!"ri t~~~~~~: t!:::i1~h~~ta ª! := ~e~ não exibi-º Inte:·ventor Federal no Estaao Art. 3.0 - Os que se neprem ao cumprimento das obrigações ,.. 
da Paralba nomeia d . Francisca Al- tabelecldas nêste decreto ou desrespeitarem qualquer delas, não poderão 
buquerque de Ollveira para exerce1", vender ou mandar vender leite nesta Capital, sob pena de multa de .... i.~~~::~· :e~:!~ servente da :~oo'iit!~ dõbro em cada relncldencta, além da apreensão e tnutWzaçio 

u Interventor Federal no Estado Art. 4.0 
- Este decreto entrari em vlg6r li; partir de 10 de maio do 

da ParRfba exonera Antonio Tavarr li corrente ano. 
de sousa do cargo de servente da :! . • Art. 5.0 - Revogam-se as dtsposlç6es em contrirto. 
Delegacia de Policia . Prefeitura Municipal de João Pesa6a, em 27 de Abril de 1938. 

O Interventor Federal no Esl&dc 
da Paraíba resolve põr sem efeito o 
áto qur nomeou o sr . Rosalvo Pei
xoto para exercer o cargo de inves
tigador de 3.ª classe . 

Secretaria do Interior e 
Segurança Publica 

CAJ)EJA POBLICA DA CAPITAL 

EXPEDIENTE DO. DIRETOR DO 
DIA 28: ln ,, 
Oficio n.• 41s,· - Ao sr . dr . chefe 

de Policia • do Esta.do, sôbre assur,to 
administrativo . 

Oficio n. • 479 - Ao sr. dr . Juiz das 
Execuções Crtmlnak da coo.arca d.1 
capital, remetendo uma petição do 
preso Gonçalo Lopes Frazão, reque 
rendo uma audle...,J11, . 

Movimento a.,.,{,,le on&ela: 

' Existiam 251 recllJIOS, fõram pagtos 
em liberdade 6. sendo 2 condicional
mente, fõl"am recolhidos 2, ficaram 
existindo 247. sendo 1 não arraçoa
do por esta Cadela, por ser alimen
tado '8 suu custas. 

çõe~"f:· a:J~;..,=t~~~'!:5 ac~ :; 
cléta na enfermaria, 227 aos demais 
detentos, 15 aos empregados e 16 aos 
soldados quP. conduzem os presos aos 
serviços extemos, H 1 ... 
CORTE DE APELAÇÃO 

Circular dlrlpcla ..,,i Jnlse, de Direi . 
to Ju.b:es municipais e promolon« 
públlcN: 

Em virtude de dtllberação do Con
sêlho DlsclpllnAr, em sua seasão de 
27 do corrente, foi dlrilllda a circular 
&uboequente aos srs . ' Julses de Direito, 
julz.es Municipais e promotores públi
cos : 

"!:ate Consêlhc. CQmo 6rglo de lns
peçio da maglatratura, a. quem cabe 
dlretament.e as funções de Yfll]anc1a 
sObre oo Julz.es e fw,c,lonarlol au."Cllla
ree da Justiça, recomendo-vos, mais 
uma vez, que seja i:lcorosamente ob
servado o cllaposto llo art. 243, capl
t.ulo IV, da lei n. 0 159, de 28 de Ja
neiro de 193'1 <Organlzaçio Judlcl6rl" 
do Blltado> . 

O Conaflho, em seulo de ontem, 
~lveu agir contra os lnfratoree do 
<lilposltlvo citado. 

Saudaç0es - (U. l Arqnimtdcs 
Soalo Maior, presidente do eon,.;. 
lho". 

Prefeitura Municipal 
&XPWWWIB DO 

DIA 31: 
PRBPBITODO 

Fernando Carneiro da Cunha Nobrtga .,, 
Foi publicado nesta data. ., 

José de CartlOlho, diretor de expediente e 
fazenda . 

< • > Reproduzido por ter aaldo com Incorreções . 

DECRETO N,º 381, dl 28 de abril de 1931 
Dispõe sóbre as atribulçã<,Í · i,i .. ;;;.~ ,;,.;~ 

da Fazmda Municipal . 

O Preteito da Capital do Estado da Paralba, usando das atrlbulçõos 
que lhe sáo conferidas por lei, e .. 

considerando que o serviço de asslst,ncla Judlclària está sob a Ju
rlsdlçlio exclusiva da Colenda Ordem dos Adv011~; 

Considerando que sáo taxativos os artigos 91 e seguintes da Conso
lldaçlo dos Regulamentos ela mesma Ordem, estabelecendo a prlvattVldade 
<iesta nos trabalhoa de asslllténcla judiciária; 

Considerando que hoje a asslsténcla Judiciária tem carácter gratuito 
e é considerada como serviço público de naturêza relevante; 

DECRETA: "' 
Art . 1.0 

- O Procun.clor da Pazenda Munfélpal não tem mais atrl
~/::çJ:1~a _exercer privativamente as (Unções de advogado da Aaslstén-

~!ier~ :'.:UU:r;i":e ~~~. ~T~bril de 1938 . 

Fernando Carnelro··11a Cun"4 Nobrega 

Foi publicado nesta data . 

BALANCt TE DA RECEITA E DESPtSA DO DL\. 
27 DE ABRIL DE 1938 

RECEITA: 
Saldo do dia 28 . . • • . . . . • • • • . • 189:1S71800 
Receita do dia 27 .. . . . . .. . . . . . . 5 :984tc>OO 175:lOllOOil 

DESP!:BA: 
Pago a Juvenal Cc>flho - Reatltul-

çio . .... .. . .. . . . .. . 

Saldo para o dia 28 . . . . . . 

No Banco do Braall . . .. . . . . 
Em dOClll!ll!ntoe de valor . . . . 
Dinheiro em Caixa . . . . . . . . 

1:4871'100 

r•· 
130 :oootOOO ' 

lGOIOOO • 
43 :514'200 

I l:4ll'lt'IOO 

113:81 .... 

173:814" 

Teaourarla da Prefeitura Municipal de Joáo ~. em 27 de abril ele 
111311. 

li 

GetllllF ........ _ _____ .....;,._ lnt.erlno. 

palha na avenida Carneiro da cunha. te de Jden~ IIUd1co , _, e 
- Como requer. dr . juiz daa -- <lrlmlmi.;" eo-

Nllda, Dlrce e Valda COrclelro, re- m=-o 6 Uvrunento ~ 
qumendo dllpena dG lmpOoto de de- dm aentencladol &antino vi-&e = =-~~~.747, ' ftlB Jc:: ~~ ==:: -:... 

Ommle: 

8lo CODYldadol a com- A 
8IOCIO de lbpedlente ae an. lllte-

:--=-m'i:~~. "'o.~· 
u., AnlloDlo ~-

Naltu: 

C'all861ho, aollcltaado - 1111111, do 
dr. ~ Illtmtar, li a.nia-cla da... ", _ ... ]lllllkaclo 
do dlarlodlata-~ -
~ do dlretar da 0ldá 

Pllblll!a, l*'mllllo _......, aa 
prillleada -Cladala,a am• =:ae i;:,~ .. 1: 
mlll*lto cmdlelaml. 

l!ll:lclo dO PI-» Rafael ..... ~.......,o~-





HAN-KOW, 28 , A UNIÃO> - As 
tropas Japonêsas não coll!egulram am
pliar as suas Unhas de combate ao sUI 
de Chan-Tw,s. 

A lut.a proseaue, encarniçada, na 
!rente de Lung-Hal e sudoeste de 
Changa!. 

DUAS DIVISOES NIPONICAS MAR
CHAM CONTRA SU-CHOW 

CHANGAI. 28 <A UNIÃO) - As co
lunas Japonlsas, ctue marcham contra 
Taler-Chuan1. com obJettvo em Lung
Hai, eatio se aproxtrnando de su-Chow. 
cuja ocupação e..,tá dependendo unica
mente de um atnque de flanco da ou
tr:1 coluna. 

OS CHINESES ROMPERAM OS DI
QUES DO RIO A~Rl!:LO NA 
FRENTE DE TAIER-CHl:ANO 

TAIER-CHU.\NG, 28 !A UNIAO• 
-- Os chinêses. a fim de di!lcultar a 
aproximação das tropas Japonêsas. a
briram os diques do Rto Amarélo inun
dando milhares de milha:s quadra
da,. 

OS SOLDADOS DO MICADO INVA-

:~!asas d~::1~~n::i;::,r: OS CHIN&5E8 NÃO ,F.SMORBCI:N 

xlmando de Taler•ChUU)I, tendo • HAN-KOW, 28 (A VNIAO, - As 1 
sua VU)luarda penetrado nas prl· tropas chlnêsas apesar dOti reft>rçoo 
melraa casas daqufla cldadl!. recebldoo pelos Japonêsea estáo ac 

mostrando bastante ótlrnlala& pelo 
O ALMIRANTE HOl!lSRE VAI :'IU- Uto de possuir reaervas bastante 

BSTITVIR O COMANDANTE HA- malotes que os lnlmlll08, 
SEGAWA Acredita-se por tuo, que as :orça.-; 

japonêsaa lnlclario outraa ofenclvas 
TOQUIO, 28 (A UNIAOl - P111·tm em vàrlas frentes, a fim de distraio 

para a China o almirante Hoare os soldados do marechal Chiang- Kal· 
ue vaJ. auostHulr o almirante Haae... Chek, que operam em Ch•n· Tung 

ga wa no comando da esquadra nip6-
nlca em aauas chtnhas. 

ACORDO ANGLO-JAPONt:S 

CHANGAI, 28 !A TJNIAO• - As 
'l.Ulortdades Japon&u chegarem, hoJe, 
a um acõrdo sõbre impostos aduanei
ros percebidos nos postos do terrlto· 
rio chlnês ocupados ou hipotecados 
pêdo govüno da China para atender 

& 

OS CHINESES RESIS'l'E.,1 AO 51,;L 
DE CHAN-TUNO 

HAN-KOW, 28 <A UNl.\01 - e,. 
soldados Japonêses até ag..,r,, não ccn
seguiram nenhuma vantagem >10 sul 
da provtncla de Chan-Tung, limitan
do-se os comunicados ofich11s a i,1lur
mar encarniçada& lut;as e uenhum 
avanço. 

PALCOS 
Uma pelicula emocionante, "Marujo Intrépido" 

~RAtB 
VENDEM 

... •111111111 1 a l, 
PREÇOS 

Quilos: 42 1~ - 11SOOO - 50 quilos: 13$000 
--- PRAÇA ALVARO MACHADO, 83 ---

TRIUNAI. DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo JJrazo 

nesta Secretaria: 
Embargos ao Acórdão nos autos de Agravo 

de Pet. Civel n.' 15, da comarca de Campina Gran. 
de. Embargantes José Evaristo de Araújo, Ernes. 
to Galvão e a massa falida da Soe. Exportadora 
Lafayette Lucena Lt<la. Embargada a Exportado. 
ra de Produtos Brasih!iros S. A. 

Com vista ao advogado dos embargantes, bel. 
Otávio Amorim, pelo prazo legal, em 24-4-1938. 

DEM OS SUBU'RBIOS DE TAlli'R- ·:Marujo Intrépido'·. que o .. Plaza 

1

valôr. Essa pe_l!cula é, de lato, bela l,;a===a========================·" 
CHUANG / va1 exibir nas suas sessões de domln- e emocionante 

CHANGAI, 28 IA UNIAO, - No- 1fi~ta~~1:.e::o~~ld:od~io,c~~~: ::aemf~~ 1rur~-~~~~:~~~10
~:uat~çã~md~(~~= COMPRA-SE BANANA 

me da "Metro·· esteve duran•e vArias /da. ao que se alta o incomparavel au
liAISE OU RENDAO para vestido. semanas no carta?. rõram ótimas as xilio de Lionel Barrymore e. Spencer 
uUima nowidade em Rio t São Paulo, referencias da imprensa sõbre o seu Tracy 
rtl'rbeu rrande qua'ntidade a CASA 
AZUL • eolá vendendo a pre,;os de "Os Predestinados", um filme de grande merecimento 
rf'clame. 

INFORMAÇOES 
bra cinemi>tagráfica dos ultimos tem
pos. 

Em seu elenco destaca-se Margo. 

A $200 O QUILO 

FABRICA DE DôCES GAIVOTA, LTDA. 
NAVIOS ESPERADOS 

Essa cinta, que obteve a primeir:... 
colocação no concurso rei to por "Pho
toplay ·• para o melhor filme d.e 1936. 
serA focada, domingo próximo. no 
.. Rex •· A critica dos Estados Urudo~ 
concordou unanimemente com "Pho · 
toplay•·, ficando assim "Os Predesti
nados" classiricado como a maior o· 

l!triz mexicana que revela no !Urre '~==========================éJ 
um extraordinarto temperamento ar- 1, I '••················IIIIIIII····· 

R. Santo Elias, 277. 

LOIDE BRASILEIRO: tistico Salientam-se ainda Edward 

Para o Norte. 
Em John Varrad!ne e Eduardo Cla .. 

1 ,.----. Linha Belém - São Francisco. 
nelli. ANGEUNA MARSICANO CHAGAS 

ty 
CARTAZ DÓ DIA : -----. 

Prudente de Morais, esperado no ' 

:;gx~o !!~ 5 d~~t:~toâ~at;~ré~~ mes- i 
Para o Sul. 

Linha Belém - São Francisco. 

Rodrigues Alves, esperado no pró
ximo ,ua 4 de mato. saindo no mes
mo dia com escala até São Francisco .. 

Linha Man,os - Buenos Alrea: 

Duque de Caxias, esperado no pró
ximo dla 15 de maio. saindo no mes
mo dia com escala até Buenos Aires, 

LOIDE NACIONAL: 

·Para o Norte: 

1 

PLAZA: - "O Trêvo de t 
Fôlhas", filme lu...o-brasiletrn. 
com Procópio Ferreira, em sua 
última rxlbh;ão. Complemente,. 

REX: - "L,.... da lk'oad
way", com Ruu Colombo ,. 
Constance Cumminp, da "t:ul
ted Arllob... Complementos. 

SANTA ROSA: - "A Cor,
quista de Um lm.pér:lo"', com 
Ronald Colman, da .. ZOlh Crn
tury Fos.". 

Ff.LJPtA: - "Boca,e". cnm 
Raul de Canralho e Maria He-
lena, da • Toblo Portusaha". 
Complemento. 

"Flash Gordon··, com Larr:r 
Bmttr Crabbt, da .. Unhc1·
sal". Complementos. 

REPi,BLltA: - "Lutando na 
Fronteira", pelicula de aven
luraa. ~- ack P.,.rlm. 

S. l'EDRO: - "l'awulln09 do 
Arizona". com Larry Bulcr 
Crabby e a 3.• série de "Flash 
Gordon", eom La"y B1111ter 
~.'.=to~ª .. Universal", Comê 

METROPOLE: - Scuão da 
Alqria - ••o.rasem do Se-r
tio", cinta •• &Yenturu, eom 
Ken Ma,nard. 

Convite - l .° aniversario 
.\bilio Chagus, Luzia Marsicano, Jo~éfo Cha~as~ .Frede1:ic.o 

Marsicano e l'amilia (ausente), Braz Mars1cano e lanuha, lt:~01s~:'\ 
dos Sanlos e famnia. Felix Scarano e familia, \"iccnle J\lai·s.1cann 
e familia, Alfrêdo Pessoa e l'amilia. Elvira Marsicano .e. filho." 
Geraldo e Antoniêta Marsicano e Joiio. Marsicano ~. f;11111ha, espo
so, mãe. sogra, irmãos, cunhados e sobrmhos de A. G~LINA MAH
SICANO CHAGAS, con\'idam os seus parentes ': anugos ~ara a~
l\istirem á missa que mandam t·elehrar na matriz de N. Senho1a 
de Lourdes, no dia :1 ( Lres) ele maio, :is 6 1 2 horas, agrndecendo ·' 
todos que comparecerem a f•sle álo religioso. 

Cariruetro "Ara«ano", esperado no rê~lJ~=...~ e;:.• J=~ IDEAL: - '"Cicerones do 
dia 2 de maio de santos e escalas, ss- Dunn e, mala. a s.• Hlte de Ar". Complementos. CLUBE ASTRÉA glene ditados pela Prefeitura IIUnlcl

pal, situado na A venlda Bento da 
Gama, 225. ::!dºde~rd:e•=al~ para Bel~m. com I L--------------------------..: 

rara o Sul: De conformidade com os 
Carsuetre Campeiro. esperado de 

Belém e escalas no dia 4 de maio, 
•alndo no meamo dia para Porto A
lecre e respectivas escalas. 

O Paquete AraUmbó estA sendo es
perado em nouo porto no próximo dia 
4 de maio, Yindo de Porto Alegre. No 
mesmo dia hle vapor aalri de Cabe
~::. d .. Uno ao parto de pro-

COSTBIKA: 

..... ai: 

ll&Unp, Hperado no dia 5 de maio 
IIIIUldo no mamo dia ...., NC&la at6 
l'OrtoAllllre ............ , 

;:.,..,:. ª-1r12
c1ed:.:::s" 

cantl, Hans Debrttz. Joseph Melaoer 
Je!eson Homem. PaUlo de S. Pires. 
Manoel da Nobrep e Walter Grln
ther. · 

Salram: - M. Martlna, Alberto Rel
mam. Ary Lira, !ldllOll llatoe e CUnha 
Llnna. 

A881STENCIA MIINICIPAI. 

Movimento do dia :18: 
...... - ,elo Ambalalerio: 

- Marta Bernanllna da Silva. Lldla 
lloNlra, .._ de OUftlra, JCllé Be
Jedlto da SUva Ivonllde Prelre IP'rUl
::IICO Maria doe An,loe, Antonio Pe
u,,,- Manuel Beaffa. - Pedro 
de OIIYelra, Maria Buana Coola, A-
malla Ramoo - ~--ICarla dai -.--.Jail ........ lleft-' 
1no Albina 

..:..~ -:..:z:r:·-.:-:r -Oülnhe .,........ - Alrendeu ia .... 
~ 

:1..:C:~ 0 
numero de """

108 que ocm- Estatutos em vigor, são 
~::t t~·.:8 ~êote. j convidados os socios quites 

CAIXA CEIJIAL DI .... deste clube_ a tomarem pa~-
DITO URIOILA DI te na sessa~ ?e Assemble~ 

Hltllll Geral ordin~r~a, que . tera 
lugar no prox1mo dommgo, 

1As11&11U1Lu. GEJtAL 01UNNA1UA) t.º de maio, pelas quatorze 

Nio tendo ae realiado, por feita 
de nwnero lepl. a uaemb!e& 11'1[&1 
onllnarla, em primeira con._.... 
Que terta

1
Q dellOllo•e do C01T$1-

llt IJU' çfc do relatorlo da 
Dlret.orft. do -- pnf. e 

horas, na séde social, para 
a eleição da Diretoria que 
deverá reger oe destinos 
aociais no periodó 19SS. 

Chama atenção doa seus carlulmos 
(nlflleZ>e&, que o Açoupe da Afflll
da Bento da Gama, _... ftnder 
Carne e para Isto, manter6 a frente 
de seu serviço, um talhador educado. 

~~::i~:-s ~~ ":'J~qd: :::.:: 
t1ngUJ.rem com a sua neceuaria pre
rerencta. 

0Ã'9 .. aeDOYOomlreoada
preferenelll, ore.-ri um ......,... 
pe., de •carne Gorda_ .... 

Todel para e Ato .... -• _._ 
da lllêola da Gama. UI. 



i,.A,M C , 28 ( U lA.0) 
lula ao noroe te de ~uel 

cstà se desen\OI endo com grpn
ae iiJtQsidade. 

Aa forca do general Ar!Ulda 
estão cada vez mais apertJDdo 
o ct!no naeionalista íechanlio, 
em bobo, 01 soldado repulilica
nos. 

A SITUAÇAO MILITAR NO PI
RINEUS 

de artilharia. 

OS GOVERNISTAS CO l\A
.\TACAM AO NOROESTE DE 

DE TERUEL 

S LAMANCA, 28 (i\ U 
O republicano lan , 

hoje, violento conlra-tac\)VI ao 
noroe te de Teruel, empregando 
artilharia, carros de assalto e 
a,iaçjio. 

NOTAS DO FGRO 
MOVJIIBNTO, ONTEM, DO CAB

T6UOB DESTA CAPITAL 



1 SAIBAM 
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JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 29 de abril de 19~8 

IE, . D 1 T 
COMJSSAO DE SANEAMENTO DE 

CAMPINA GRANDE - Concorrencia 
,_ Edital n. 0 41 - Acha-se aberta 
con<·01Tencia para o fornecimento, a 
e:;lu Comissão. do seguinte 1naterial: 

30.000 1 trinta mil) metros de arame 
tai;:pado. 

o arame pôde ser em ferro ou aço 
galvanizado, sendo especihcada na 
proposta a qualidade do material. 

O preca entende-se para o material 
posto no Almoxarifado desta Comis
AíftO 

A 1 s 
burra, também múla e da mesma côr, 
não apresentando ambo:s nenhum si
nal. 

Ditos animais estarão em deposito 
publico, pelo prazo regulamentar de 

:?nd~~il~: l ~~~f.' :e1~on~~·e de:!Ja~atgg 
mesmos reclamados por quem de di
reito, serão levados á hasta publica 
na forma da lei. ' 

Secretaria da Prefeitura Municipal. 
em 13 de abril de 1938. - Severino 
Ca.mpêJo da Fonsêca, secretário 

o prazo para entrega do material é 
dP 5 icinco) dias da aceitação da pro- EDITAL DE CITAÇÃO DE HER-
posta DEIRO AUSENTE COM o PRAZO 

O material defeituoso será recusado. DE 60 DIAS. - O dr. José Genuino 
dt>vendo ser substituído dentro de 5 Correia de Queiroz, juiz de direito da 
<cinco, dias. comarca de Pombal, em virtude da lei, 

H'lvendo uma recusa superior a 10% etc. 
<clez por cenLo), o contrato será recin- Faço sa~Pr a todos quanto o presen
dldo. revertendo a caução em favor te edital de citação de herdeiro au
do '&itado sente virem ou dêle noticia tiverem e 

O pagamento deverá ser requerido á interessar possa, que tendo sido ini
Rrcebedoria de Rendas desta cidade. ciado neste Juizo o inventario dos 
tit->µOis ele processada por esta Comis- bens deixados por falecimento de José 
i:.ilo o fatura em 4 cquatro) vias, acom- Antonio de Maria e Maria Joaquina 
punhada da respectiva duplicata, de- da Conceição, e achando-se ausente 
VC>ndo a primeira via vir devidamente em Jogar não sabido o herdeiro Anto
St>ladn nio José de Maria, ordenei que se pas-

As propostas serão recebidas no Es- sasse o presente edital com o prazo de 
critorio desta Comissão, até ás 14 ho- sessenta dias, em virtude do qual cha
rns elo dia 2 1dois) de maio proximo. mo e cito o herdeiro para em 48 ho-
devendo vir em 3 (três) vias, tendo a ras. após aquêle prazo que correrá em 5 - bombas relogio n.0 3. 
primeira sélo estadual de 2$000 e sêlo cartorio, vir falar sobre as declaracões 6 - chuveiros em bronze de 3 4". 
de saude. feitas pelo inventariante Luiz José de 5 - valvulas de rotação, ferrl'J gal-

No'i envolucros deve ser declarado. Maria e para todos os termos do re- vanisado de 1". 
por fóra, "Concorrencia de arame ferido inventario até partilha final. E 5 - caixas de descarga, com os res-
farpado "'. para que chegue a noticia ao conheci- pectlvos canos. 

Os Y1?ponentes obrig~r-se-ão a tor- :~i!º e~ft:rq~é :~ãd:~i~:ct~ªrn~ ~6~: 31 - sifões niquelados de 1 4 ''. 
~~~·piiz:r~~~. 6a~~1!1~~o~~!1~a a\u~u~r~~ ta dos auditorias e publicado no orgão SO - niples de ferro galvamsado 
posw, assinando contrato no Escrito- g~;~:~od°ne!t!ª~fc\a~e Ufeli~~~f.d~o~ ct/\ }141.~vatorios para 1 torneira, de 

~1?on~6i: ~~~:~ã~est~m cicf:3!~~~nt~~ vinte e dois de abrll de 1938. Eu. Mau- 2º" x l6,. - louça branca nacional 
tlo prazo acima citado, com prévia ricio Camilo de Sousa. escrivão inte- de 1.ª qualidade. 
c:uuc;ão arbitrada por esta Comissão. rino, o escrevi. !a.) José Genuino c. 2 - chuveiros de metal amarélo de 
não inferior a 5"f' 1cinco por cento> de Queiroz. Está conforme o original: 314". 
sobre o valor do fornecimento. a qual dou fé. Pombal, 22 de abril de 1938. - 16 - aparelhos sanitarios, comple-
1·evert.erá em favor do Estado, no raso O escrivão interino, Mauricio Camilo tos - louça branca nacional de 1.ª 
dr recisão do contrato sem causa jus- de Sousa. qualidade (inclusive caixas e canos 
Uficacla e fundamntada, a juizo desta de descarga). 
Comissão REGISTRO CIVIL - EDITAL - 8 - valulas de feno galvanisado 

Ficn reservado á Comissãp. o direi- Faço saber q1.1e P.m meu cartorio. nes- de 2··. 
to de anular a presente, chamando a ta cidade, r.orrem proclamas para o ca- os proponentes deverão fazer no 
11ova co.ncorrencia. ou deixar de efe- \ 'ª .. mento civil dos contraentes see-uin- Tesouro do Estado, uma caução em 
tuar a compra do material constante tes: dinheiro, de 5~ sobre o valor prova
cl.o. mesma. no todo ou em parte. José Trajano de Carvalho e d. Se- vel do forneclmento que servirá para 

Co.mpmn. Grande. 20 de abril de verina Gomes dP. Sousa. que são sol- garantia do contráto, no caso da pro-
1938. - J(lnas Mangabeir~. contador te1ros, domiciliados e residentes na posta ser aceita. 

visto: - José Fernat. engenheiro vila de CaLedêlo, desta comarca, don- As propostas deverão ser escritas a 
chefE' r: :ãii1~~t~~aís~:~~er1a~~ctrr:~~;ia~; tinta ou datilografadas e assinadas de 

rn,u,;.',1\.0 DE SANEAMENTO DE Carvalho e d. Izabel Rodrigues de modo legivel, sem rasuras, emendas 
{'Al\.TPINA GRANDE _ Concorrencia Carvalho: e ela, de profissão domes- ou borrões, em duas vias, senrlo uma 
_ Edital n. o 42 _ Acha-se aberta tica e filhfl de Clotildes Gomes de devidamente selada- ( sélo estadual e 
l'oncorrencia para o fornecimento. a Sousa, sendo esta e aquêles. domicilia- 2$000 e de Educação e Saude), con
f'Sta Comis<;;,ão. de dos e residentes na referida vila de tendo preços por extenso e em al-

,tf' l toneladas de carvão de pe- Cabedêlo. garismos. 
dra. tipo "Cardiff"'. João da Matfl e Silva e d. Severina Os proponentes deverão marcar pra-

O preco entende-se para o material \lf,wals da Silva. que são solteiros pe- zo para entrega dos materiais ofereci
entregue e pt"sado no Almoxarifado rante a lei. porém Já casados religio- dos. 
lltista Comi.ssâo. sarnente, natl!-rais dêste Estado, doml-1 Em separado das propostas, os con-

fleº1fr~q2iir'.~~~a d~~!re~! d~c~:;;r~ª
1
d! ~~-ªi~~ze .J::1

t:.~~s. ~
1.ii;~ êl!.P

1
J~fi~~ âr~ea~~~ p~:~e~~ºimª;:t~:1}:~e. ::t~~~ 

proposta. tn <pedrem:~ nas obr~s public.as) e f1- tadual, municipal, bem como da cau-
0 material será de primeira qualida- lho de Justmo Ferreira da S_1lva. mo- ção de que trata este Edital 

ele, sendo recusado. se apresentar ter- rador_ no m~nicipio de Ala~oa Gran- l As propostas deverão ser entregues 
ra, pedras ou outras substancias es- ~ãr?:s~~ EJ~~~~içeão~ª e f~~;~1~! ;i.~~~~ 

1 

n.este Serviço, q~e funci_ona no rala
~~g~o~o;s.n;>i~d~s e;~v~~c~~~f~~o ~r~~~t são domestica e filha de Gabriel Mo- C!O das ~ec:_etanas <salao. d~ Dueto: 
çllo rais e d. Salustína Maria da Concei- :1a de V1açao e Obras Pu~bc~) ate 

O pagamento deverá ser requerido á ~!ºC~~~e~a~º~~::·;.s á mesma aveni- ~. 
1
!mho:~~eiºp!1ª d!vfJa~:A~e vtf~~~~= 

!ei~~E'~~i~rodc~s!~~d~~/::i: 6~~1:~ Luiz Gomes de Luna e d. Severina dos. 
sí10 a fatura em 4 1quatro1 vias, a- de Almeida Santos, que são solteiros. Os prop~nentes obrigar-se-ão a 
companhada da respectiva duplicata. maiores e naturais dêste Estado; éle. tornar efetivo o compromisso a que 
devendo a 1:.rlmeira via vir devida- eletricista na Central Eletrica, filho se propuzerem, caso seja aceita a sua 
mente selada do falecido José Gomes de Luna e de proposta, assinando contráto na Pro-

As propostas serão recebidas no Es- d. Laurinda Maria da Conceição: e curadoria da Fazenda. com o prazo 
crltorio de:;:ta Comissão. até ás 14 ho- ela. de profissão domestica e filha de maximo de 10 dias após soluciona
ras do dia 9 cnove) de maio proximo. Trajano Belmiro dos Santos e d. Ma- da a concurrencia. 
em 3 ttrês vias,, tendo a primeira sê- ria Ferreira dos Santos. se~do éstes, A caução de que trata este Edital 
lo estadoal de 2SOOO idois mil réis) e aquela e os contraen~es, domiciliados e reverterá a favor do Estado, no ca.so 
sf'lo ele saúde. residentes nesta capital é. av, da Re- de rescisão de contráto sem causa 

Nos envolucros deve ser declarado, d~nçãp. 707 e 394. !Povoação 1ndi0 justificada e fundamentada. 
])Or fóra. "Concorre,ncia de carvão". Ptragibe). Fica reservado ao Estado o direito 

Oi- proponentes deverão fazer na T~más Ser~~no de Ca~·valho e d. H~- de anular a presente, chamando a no-
Rl'~'ebedoria de Rendas desta cidadP, ~:lgr~s~~:f~1r!ltede~f! v~~~~ta?u: ~~~ va concurrencia, OU deixar de efetuar 
lima caucâo. em dinheiro, de 511 tado. domiciliados e residentes nesta a compra dos materiais constantes 
~~ind~ ~~~~:ci;;:~nl~~rea o ~~lir J~~?v~~á cidade á rua Maximiano Machado. do mesmo. 
Pnra garantia do contrato. no caso de 455 e solteiros perante a ~ei. po\ém já Serviços de Compras da Dlretoría 
ace1tncão da proposta casados rel~iosamente bU mm os a- de Viação e Obras Públicas em João 

Em envrlooes SP))arados das propos- nos: êle, funcionaria idpu Jco,. apsosen- Pessôa, 22 de abril de 1938. 
to.s, os concorrentes deverão ap_resen- tado e filho dos falec os u 10 erra-
tar recibos dos impostos federal. esta- no de Carvalho e d. Tertu1iana da Sil-
,loal e municipal. no exercicio passa- va Marque~; e ela, de profissão do- José Teixeira Basto, encarregado. 
elo. bem como da caução de que trata mestica e filha dos falecidos Patrício 
este edital José Ferreira e d. VirgoJina da Cruz 

O~ proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que sr 
Propuzuem. caso seja aceita a sua 
proposta. assinando contrato. no Es
CTitorio destn Comissão, em presença 
cio promotor publico desta cidade, com 
<> prazo maximo de 5 rcíncol dias. 
uoós solucionada a concorrencia, com 
Drévia caução arbitrada por esta Co
nilssão, nft.o inferior a sr:- Ccinco por 
cento I sobre o valor do fornecimento, 
n qunt revnterá em favor do Estado, 
no caso de recisão do contrato. sem 
tausa .iustlficada e fundamentarla. a 
Jui1.o desta Comissão 

Fica reservado á Comissão. o direito 
lle nnular a presente concorrencia 
<'hamando a nova, ou deixar de efe
tuar a compra. no todo ou em parte, 
elo matf'ríal de que trata este edital. 

Campina Grande. 25 de abril d~ 
l!na. - Jonas ·Mangabeira, contador 

Visto .Joo;é Ff'rnal engenheiro 
<·hf'fe 

PREFEITURA MUNICIPAi, DE 
SAPE· - Edital n,0 l - De ordem do 
sr. dr. ,João Ursulo Filho. prefeito mu
nlclpal, 1 orno publico para quem in
tnessar possn Que, no dia dez ( 101 do 
rn~s c·orrrnte. fôrnm apreendidos nes
tr munldpio e rf'colhiclos ao deooslto 
Publlc·o. à ,1 l~nosJcão <los seus legitlmos 
dono., o~ .•c·r•ulntcs anhnois. um bttr· "º mulo enmcle, castanho, e uma 

Ferreira. 
Sl alguem souber de algum impedi

mento, oponha-o na fórma da lei. 
João Pessõa, 28 de abril de 1938. -

o escrivão de registro, Sebastião Bas
tos. 

Diretoria de Viação o Obus Públicas 
- Serviço de Compras - EDITAL 
N. 0 8 - Chama concorrentes ao for .. 
necimento dos seguintes materiais, 
confórme condições abaixo: 

Para os Grupos E5colares de· 

Cabaceh·as. Picuí, Tal!froá, Santa 
Rita e Serraria: 

30 - Metros lineares de cano de 
ferro galvanisado de 1 114". 

15 - Metros lineares de cano de 
ferro galvanisado de 1 ". 

280 - Metros lineares de cano de 
ferro galvanisado de 314.". 

3 - Torneiras de vasar, metal ama-

ré~o !eT~~~eiras de vasar. met:ll ama
rélo de 3.4" 

32 - Torneiras de passagens, me-

ta1 ~~~~~et~:.S 3~! "Passagens, metal 
amarélo de l" 

1. 200 Ors, de estanho. 
48 - metros de cano de chumbo 

de 12", 

Diretol'ía de Viação e Obras Públicas 
- Serviço de Compl'as - EDITAL 
N.0 9 - Chama concon·entes ao for
necimento dos seguint.es materiais. 
confônne condições abaixo: 

Para esta Diretoria 

1. 000 - Metros de cano de ferro 
galvanisado, com 2" de diâmetro. 

300 - idem, idem com 1 1 1 2'' de 
diámetro. 

400 - idem, idem com 1 114" de 
díámetro. 

200 - idem. idem com l" de diâ
metro. 

As medidas acima se reterem ao 
diâmetro interno. 

os proponentes deverão mencionar 
se os canos serão ou não acompanha
dos das luvas de união, indicando os 
preços para wn e outro caso. 

os preços deverão ser de.dos para 
o material Cíf Cabedêlo. 

Os proponentes deverão fa~r no 
Tesouro do Estado, wna cauçao em 
dinheiro, de 5% sobre o valor prova
vel do fornecimento. que servirA para 
garantia do contráto. no caso da 
proposta ser aceita 

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datllogratádns e assinadas 
de modo legtvel, sem rasuras. emen
das ou borrões, em d U86 vias, sendo 

uma devidamente selada (sêlo esta
dual de 2$000 e de Educacão e Saú
de), contendo preços por fxtenso e em 
algarismos . 

Os proponentes deverão marcar pra
zo para entrega dos materiais ofere
cidos. 

Em separado das propostas os con
correntes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal, 
estadual, municipal. heM como da 
caução dt que trata este Edital 

As propostas delerão ser entregues 
neste Serviço, qu~ funciona no Pala
cio das Secretarias 1salão da Dire
toria de Viação e Obras Públicas) até 
ás 15 horas do dia 6 de Maio vindou
ro, em envelopes devidamente fecha
dos. 

Os proponentes obri;,;ar-~e-ão a 
tornar efetivo o compromisso a que 
se propu.wrem, caso seja aceita a 
sua proposta, assinando cont.ráto na 
Procuradoria da Fazenda, com o pra
zo máximo de 10 dias após ::.oluciona
da a concorrencia. 

A caução de que trata este Edital 
reverterá a favor do Estado, no caso 
de rescisão de co\1tráto sem tausa 
justificada e fundamentada. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de efe
tuar a comp1 a do.s materiais constan
tes do mesmo. 

Sprviço de Compras da Diretoria de 
Viação e Obras Públicas, em João Pes
sôa, 23 de abril de 1938. 

José Teixeira Basto, encarregado. 

Diretoría de Viação e Obras Públicas 
- Serviço de Compra~ - EDITAL 
N.0 10 - Chama concorrentes ao for
necilnento dos seguintes materiais, 
confórme condições abaixo: 

Para o Instituto de Educacão: 
150 - metros de cano de feI'ro gal-

vanisado de 1 •· 
25 - tês, idem, idem, de l" 
25 - niples, idem, idem de 1" 
100 tês, idem, idem, de 314" 
100 - niples, idem. idem de 314" 
20 - tampões de ferro galvanisado 

de 1 4" 
20 

1 

- • joelhos, idem, de 2 ·• 
5 - litros de "CRUZWALDINA" 
20 - quilos de estanho. 
Os proponentes deverão fazer no 

Tesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5% sobre o valor pro
vavel do fornecimento que servírâ 
para garantia do contráto. no caso da 
proposta ser aceita. ' 

As propostas deverão ser escritas 
a tinta ou datilografadas e assinadas 
de modo legivel, sem rasuras, emen
das ou borrões, em duas vias, sendo 
uma devidamente selada fsêlo esta
dual de 2$000 e de Educação e Saú~ 
de), contendo preços por extenso e 
em algarismos. 

Os proponentes deverão marcar 
praw para entrega dos materiais ofe
recidos. 

Em ~eparado das propostas. os con
conentes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal, 
estadual. municipal, bem como da 
caução de que trata este Edital. 

As propostas deverão ser entregues 
neste Serviço, que funciona no Pala
cio das Secretarias Csalão da Direto
ría de Viaçáo e Obras Públicas) até 
as 15 horas do dia 10 de maio vin
douro. em envelopes devidamente fe
chados. 

Os prnponentes obrigar-se-ão a 
tornar efetivo o compromisso a que 
se propuzerem. caso seja aceita a sua 
proposta. assinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
máximo de 10 dias após solucionada 
a concorrcncia 

A caução de que' trata este Edital 
reverterá a favor do Estado, no caso 
de rescisão de contráto sem causa 
justificada e 1undamentada. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, chamando a 
nova concorrencia, ou deixar de efe
tuar a compra do material con::;tante 
do mesmo. 

Serviço de Compras da Diretoria 
de Viação e Obras Públicas em João 
Pessôa, 23 de abril de 1938 

José Teixeira Basto. encarregado. 

DIRETORIA GERAL DE S. PÚ
BLICA - Edital de lnterdJçã.o - A 
Inspetoria de Higiêne da Alimentação 
e Policia Sanitalia das Habitações, da 
Diretoria Geral de Saúde Pública do 
Estado, resolve interditar, de acôrdo 
com o art. 1. 088 do Regulamento em 
vigor, os prédios situados á ~raça 
Barão do Abtai, referentes aos nume
ras 16, 17, 31, 51, 41. 73 e 59, na rua 
Frutuoso Barbosa os de números 14, 
18, 19 e 7;, na rua 13 de Mato o de nú
mero 60. 

Os inquilinos ficam intimados a des
socupar os prédios acima referidos, 
dentro do prazo de 30 dias. a contar 
da data da publtcação do presente 
edital. 

João Pessõa, 26 de abril de 1938 
Quintiliano Calado - Servindo de 

Escriturar lo. 
VISTO: - Seve1·ino Pa trifio - Ins

petor. 

CONSELHO AOS TRISTES 
Devem os tristes faz.er um auto_ 

exame para descobrir a, causa ou as 
causas que os aca[b.runham. Multa., 
vezes o mal consiste em simples per -
turgação que, removida, dará em re. 
sultado o desapparecimento da triste 
za. No estado normal ha sempre mo: 
tlvo ~ar.a encarar e. vida com alegria 
e opturusmo. Quando não obtiverem 
resultado, torna-se necessario recorrer 
a um medico, que verificará se a triB_ 
teza e a depressão nervosa resultam 
de ~lguma do:ença ou de simples alle_ 
raça.o do chimismo humoral. Neste 
ultimo caso bastará, muitas vezes. mo_ 
dificat.· a alimentação e usar um medi. 
camento de base phosphorica para res_ 
tabelecer_se. 

Simples desequilibrio da glycemia o~ 
do metabolismo dos as.sucares caUN1. 
desordens nervosas. Estas podem 1·e _ 
sultar tambem da f3ita de elemento..., 
phosphorados no organismo. A medi_ 
cina actual tem recursos para amba.:s 
os casos. Em se tralando de deficlen_ 
eia de ph::sphoro, a medicina é tacJl 
e consiste em algumas injecções dt To 
nofosfan. que concorrem para que Õ 
paciente apresente animadores resul_ 
tados, logo nas primeiras vinte e qua
tro horas. 

que no dia nove 191 do mês de 
maio próximo, ás 14 horas, no prédio 
n.0 42, na rua das Trincheiras desta 
capital. onde realizam-se as auêllén
cias dêste juizo. o porteiro dos audi
torias ou quem suas vezes fizer. tra
rá a público pregão de venda e arre· 
matação a quem mais dér e mator 
lanço oferecer. com o abatimento dt' 
10"''" além da avaliação. o bem seguln
le: Uma propriedade denominada 
"Riacho" no lugar Riacho do distrito 
do Conde, com os limites conhecidos 
e respeitados, contendo diversas qua
Ucla.des de fruteiras. como sejam: Ja
que1ra, larangeira coqueiral. e bem 
a&im casas de vivenda:, avaliada em 
cinco contos de réis <5:000SOOO), cujo 
imovel foi penhorado por Martinho 
Eufrazio de Oliveira e sua mulher, na 
ação possessória que movem contra 
Antonio Correia da Silveira e sua mu
lher. E para que chegue ao conheci
mento de todos, mandou passar o pre
sente edital que será. afixado no local 
de costume e publicado na imprensa 
oficial, na fórma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de João Pessõa. 
aos vinte e sete dias do mês de abril 
de mil novecentos e trinta e oito. Eu, 
João Beze1·ra de ~lélo Filho. escrivão, 
datilografei e subscrevi. Brás Baraeui. 

COMPANHIA NACIONAL DE NA
VEGAÇÃO COSTEIRA - EDITAL -
Pelo presente edital. e. de acôrdo com 
o art. 53 do Decreto n.0 20.465. de 1.º 
de outubro de 1931 fica intimado o 
sr. José Merencio dos Passos, servente. 
registrado no Instituto de Aposenta
doria e Pensões dos Marítimos sob n.0 

569, a comparecer nesta Agencia den
tro do prazo de trinta C30) dias, a fim 
de ser ouvido no inquerito que tem de 
responder por abandono de emprego, 
a contar ela publicação dêste. 

João Pessôa. 16 de abrll de 1938. 
P. Bandeira da Cruz - Agente. 

MINJSTllRIO DO TRABALHO IN
OúSTRIA E COMERCIO - 7.ª Inspe
toria Regional - El>ITAL - Nos ter
mos do art. 3.0 , ~ 1.0 do decreto n.0 

22. 300. de 4 de janeiro de 1933. e paro. 
efeito do disposto no art. 2.0 do decre
to n.0 22.131. de 23 de novembro de 
1932. fica notificada, de ordem do sr. 
Inspetor Rei;ional, a firma J. Brandão 
Magalhães, estabelecida na cidade de 
Campina Grande. dêste Estado. com 
construção de prédios, inclusive o 
Grande Hotel, e ali não encontrada. de 
que está multada na importancia de 
duzentos mil réis ,rs. 200$000), por 
infração ao art. 1.0 do decreto n.0 

21 364, de 4 de maio de 1932 . 

Setima Inspetoria Regional. em João 
Pessôa. 20 de abril de 1938. 

João Augusto de Saboia - Escritu

ra.rio ela classe F 

VISTO: Du,tan Miranda - Ins-

petor Regional 

PREFEITURA DA CAPITAi, - E
Ol'l'AL N.0 4 - Chama concurrenteJ 
de pl'opostas l)Ua s~guros dt> oJ)f'ra
rios. - De ordem do sr. dr. prefeito 
da capital. convido o~ interessados que 
queiram apresentar propostas rle sf'
guros contra acidentes dos opcrarios 
que trabalham nos serviços destn Pre
feitura, relativas ao período de um 
ano. contado do dia 22 de mato pro
ximo a 22 cfr, maio de 1939. 

As propostas deverão ser aprtsenta
cias em sobrecartas lacradas, no oU
cial de gabinête do prefeito, ntl- fls 14 
horas do dia 16 do més de maio vin
douro, quando serão aberta.q, p!lrn os 
devidos fins. 

Prefeitura da Capital, em 13 de a~ 
bril de 1938. - Jm,é dt> ('arvalho, cU

,, •. , 1p Expedif'nte e Fazenda. 

PROCURE YtR 
EDITA~ de 2.• Pra(a com abati- OS l110Veis finÍSSÍffiOS, IDO• 

:;i·J~itir~:ã~ i·:,a:,c;;i, i:1~~~tt;\~~i~ demos e inteiramente no. 
ita,1:a;r~~ ~~ ~~~~~c~ad;a~~t~a::~ vos, que estão á venda Íl 

vi~~~· ~!b~~.
1
· •;e todos quanto., 0 l'Ua 13 de Maio, n.0 659, 

f[01~en~ive~~:;,•1 ;1'f~e~! .. ?ê\0 ;'.:';, , desta capital. 



2 , A t:NL\O - Sexla-Ceíra, 29 ele abril de 1938 

p 
Hoje 110 PLAZA ás 7 1 ·2. Último dia ! COMOVE! -El\1:POLGA ! ARREBATA! 

Procopio Ferreira 
O Gt<ANDE COMICO BRASILEll<O 

e:r:o.. 
Marujo Intrépido! 

TRtVO DE 4 FOLHAS Para consagração definitiva do menino prodigio 
PREÇOS 2$200 E 1 $600 I-=---REDIB HAR,..l'HOL01',IEV\l 

HoJe nu S. Rosa ás 7 1 2. Último dia ! 

Ronald Colman 
er:o. 

A CONQUISTA DE UM 
IMPÉRIO! 

Ao lado de dois astros inconfundiveis Lionel Bar
rymore e .Spencer IJ'racy uma joia da Metro 
exclusivamente no PLAZA a começar de do1ningo 

Quatro filmes que serão apresentados na pr1me1ra 

UM FILME DA 20 TH. CENTURY 

Preços 1$100 e 800 reis 

q mnzena de n1aio, no PLAZA 
Ziegt,eld, o criador de estrelas 

O FILME SENSAÇÃO ! A MAIS DESLUMBR1\NTE 

DOMINGO, 8 DE MAIO ! INICIO DO 
COLOSSAL SERIADO DA 

MONTAGEM QUE O CINEMA JA' MOSTROU 

F<'ógo Sobre a Inglaterra 

R. K. O. R A D I O ! Ulv.C G-BAJ:::,::TD:tOSO FOEl).I.C.A ::S:1:STOBJ:CO 

Amór de um extranho 
O Fantasma Vingador! Uma advertencia ás moças que se precipitam na escolha do 111aridu 

LANÇAMENTO EM MATINAL 

NO PLAZA 

NASCI PARA DANSAR 
Col.ossa,J. revista, FEER:J:E da, M:ETRO 

E ainda en1 maio, a 20 TH. Century apresentará CLARK GABLE-em 

UM G~ITO Nr\ StLVrl 
com LORETT.A YOUNG E J.A.CK.J:E 0.A.K.J:E O COLOSSO DO M::tt:Z! ~-------·---------------~ JAIME FERNANDES BARBOSA 

ADVOGADO 

CIVEL - COMÉRCIO - LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 
ADVOGADO po SINDICATO DOS Al.'XILI.\Rts DO COM!CRCIO 

DE JOÃO PESSOA 

ESCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 
~ESIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 

Propriedade á venda 
Vende-se o. propriedadf" Milhã, si

tuada a um qu1lometro da cidade dC' 
C.1rnrablra, com 200 quadros df' cln
rO<'nla <501 braças, 4 cC'rcactos de 
Hamc. três (3) cacimbRs perenl':s, 1 
casa de vivenda, casa de engenho, 
lllll acude. três <3l casas de telha, 

;!ª~~~ª s~ti~ri~iãi~lt(>~~ia/~:;:a o~!= i 
rnbira á. rua Siqueira Campos n.0 7. 

TA M B A U' 

Venda de terrenos 
Vendem-se lotes de 10 x 40 e 10 x !>O 

em pre:-;taçôes a longo prazo. de 20$000 
fl 50SQOO mil reis mensais, na Avem
fla. Epitacto Pesr.oa e nas ruas para
lelas: Q. Avenida 'Co.bo Branco. 

'frntar com o Lira, na Avenida. 
Cabo Branco, 358. Tambau'. 

OURO 
Autodzado pelo Banc-o 

do Brasil. 

CABELOS BRANCOS 
Evitam-se e ctesapan•cem com 

"LOf'AO Jlí\.ENJI," 
Usada como loção, mio é tmtura. 

Deposito: Farmflcta MINERVA 
Rua da Republica - João Pes!iOa. 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Ma.ciel Pinheiro n.0 618 e "Moiln 

InJ:antil". 
Preço; - 6~000. 

TELEFONE DE PRAÇA 
-1,012-

At1'omovct, de a1uguPl e omnlbus 
de l~o. diariamente á Recife e vtce~ 
versa. 

Agripino Leite, está com. ct~~'ºnd
•-~~;;~1: ;;~~ma_p~or~~~ 

Jn·ando ouro pelo melho1· Vtdol ,,. Ncçreiros, 19. • 

p1·eço ria p1·aça ~---·-MOTOCICLETA 

• 1 

r • Em duas ou tres semanas elle se transfonnari num 
homem de aspecto saudavel e optimista, com vigor 
juvenil e radiante vitalidade. 1l que o TONICO 
BA YER enriquece o sangue, vigoraa 05 IIHl6CUlos, 
fortalece os oeryos e o cerebro. 

Que é o Tonico lc,ytr..{~
E um pr~parudo scitnti/ic• 
mcnll!" dorndo que contém .,i ... 
laminu.,, C".\"tractos de fi':ado. 

, cakio, t,'1o(phoro assim1lcwd 
e ouiros dcmenlos de compro-, 
t·ado t·u/o,.- thcrat,cMiico. Sua 
/vrm1tFa é o TC:mlrado de: 1.•o· 
rit>s _mmoi ,r.:_ C!>h,do,ç, i.nt.·e,ri,. 
,:a100:s e c-nsaws Por ,rnunmres 
homem: de :;cil:nóa nos /amo--j 
.sos Laliormorio) Ba)'u~ • · 

TONICO 
BAYER 

BOM PARA TODOS 

Rua Visconde de Pelolas, Vende-se barato, a 
WO (Em frentP ao CinPnia jtar eom Ricar., na 
"Plaza ") . raría Guimarães. 

tra. Vende-se ou aluga-se /espaçosas salas, visitas. costuras e' FIQUI,; R!CO! Em 7 do _d• maio a 
descanço; oltáo livre em grande LOTERJ(\ FF.DF.R.\14 rau uma t-X• 

Ser. 1 Por modico preço a. óilm.a casa da. quintal e Jardtrn na fnllt.P. todp mu. tração com u prrmio I de 

1 
Avenldo Epltaclo Pessõo. perto da rada. A tratar na Rua Macio! J'.1- 1 {)00 •(100$000 
Uslna d& Luz, com bom quartos e nJ1elro n.0 J<>;i. • • _...____ ' 



A F!\'1.\0 - Sexta-feira, 29 de abl'il de 10~8 /, 1 .. -
SENSACIONAL , , • • 

-~, 
Por deferencia especial da - 20 th CENTURY FOX - será exibido domingo no - REX - como 

complemento de - OS PREDESTINADOS - um recentissimo número do famoso jornal - FOX MOVIETO
NE NEWS - recebido de Nova York por avião, contendo as seguintes novidades: - "O chancelêr Hitler 
expõe a sua politica" - sensacional! - "A união Austro-Alemã" - "A entrada triunfal do chancelêr 
Hitler em Viena" - "O rearmamento da Inglaterra" e "A tomada de Belchite depois de grandes comba· 
tes" ! ! ! Os mais notaveis acontecimentos mundiais no jornal mais famoso da cinematografia, exclusivi• 
dade da CIA. EXIBIDORA DE FILMES S, A,, no Estado da Paraíba ! 

-=~==--~------=~====-= 
Dia 8 A D ONZE LA D E SAL EM R E X PINTA N D O O SÉ TE · D ia 2 2 

DOMINGO NO·· REX •• NA "MATINÉE CHIQUE" ÁS 3 HORAS E EM "SOIRÉE" ÃS 6,38 E 8,30 TRU SESSÕES 

1 COM O DRAMA PREMIADO COM MEDALHA DE OURO PELA REVISTA - PHOTOPLAY ! ! ! 

A historia altamente dramatica de um jo\'em rapaz, sem lar e sem familia vivendo apenas do desejo de rciYin. 
dicar a memoria do seu pai condenado á morte por um crime não cometido 

BURGESS MEREDITH - MARGO - EDUARDO CIANELLI - em 

os PREDESTINA DOS 
O FILME DE MAIOR SUCESSO NO - MUSIC HALL - O MAIOR CINEMA DO MUNDO ! 

~ AMANHÃ NA - MATINÉE COLEGIAL NO - REX - A'S 4, 15 ! ! ! 

•• 

i 
A COMEDIA ·· LEADER .. DA TEMPORADA ' 

ALEGRIA A' SOLTA 
U~f DRAMA IH - "PARAMOl 'NT" 

Preço único - SGOO 

Domingo no - FELIPU um programa para os "fans" 
de todas as idades ! ! ! 

Uma historia de amór vivida no cor;1ção das ~elvas da Oce::inia r 

l) 0 R O T H Y L A ~I O l Jt - a norn c-sirêl:l, t'm 

A PRINCÊSA DA SELVA 
Juntamente POPEYE num desenho em longa metragem lodo coloraJo 

O MARINHEIRO POPEYE CONTRA SINBAD O MARUJO 
--- Um prog·rama da - PARA:\-IOU:\'T ---

R E X 
O CINEMA DE 

F E L 1 p ,. 

A JAG UAR 1 B • • TODA ACIDA • E DE-êRIQm E 
Soirée ás '7 ,30 Soirée ás 7.15 Soirée á!; '7,15 

Luzes, musicas, bailados, romance, fascinação ! O MAIOR FILME REALIZADO EM PORTUGAL ! Um drama de palpitante atuaUcl~de ! 

Raul de Carvalho - Maria Helena 
J A 1\1 E S D l ' N ~ - '"' ltUSS COLOMBO - CONSTANCE CUMMINGS - em 

AS APARENCIAS ENGANAM 
LUZES DA BROADWAY 

- em -

Um lilme da - UNITED ARTISTS BOCAGE 
Juntamente a 5 ;\ :~erie ele 'l 

Complementos FLASH GORDON 
NOTA DA C. C. c - Este Hlme é improprio para 

Uma prodU<:ão da - TOBl::,.i Com - LARR.\:.- UfS'l'Ert ('JtJ\lUlE ... 
menores de 18 anos. Complemento· - NACIONAL D F, B UNIVERSAL - COMPLEMENTOS ,_ - --- c:Ptr sft: -- ---
CIME s. PEDRO CINE-IDEAL M ET RO p o L E 

A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - Duns sessões ãs 6 1. 2 e 8 horas - HOJE HOJE HOJE HOJE - A'1;; 7,15 hora15 - HOJE -
AS AVENTURAS DE DOlS AUDAZES "COW-BOYS" 

"Sessão da Alegria" Geral: $600 LARRY BUSTER CRABBE -

PALADINOS DO ARIZONA CICERONES Um •• 1ar-west ·· ele lancí'.<; epico~ que este ro...'im.o vai :"IJH"cst·ntar nos sc11s 
·· fans" Ele donunnva com f;Ua força hrnta e sua habilidnc!P assom.brosa 

os .seus semelhantes 10 do sertão enganador e perigoi:;o 
Juntamente a 3.ª séríe de 

FL'ASH GORDON DO AR KEN l\I A Y N A R D - cm 

CORAGEM DO SERTÃO Com L.\RRY BUSTER CRABBE - UNl\tRS.\L 

Cou1plcmento: - AJUSTE DE CONTAS - desenho de Pope:Ye 

Oomini;o - A HISTORIA D.\ HUJ\JJ\NIOADE -e- ATE' QUE EMFIM - E' amanhã o dia desejado por todos .. VC'r pari1 
Outro grande filme sacro. falado em português. crer o melhor filme do ano. Musicas. bailados amor e mesmo W11a 

D0m1t1go havera matmal á.s 10 l1oras e matinée às 2 1 ~. com Flash Gordon ALEGRIA A SOLTA 
Segunda-feira - "Sessão Gigante·• - ALEGRI.\ A SOLTA. com Jack COMPLEMENTOS GURTSADA' Filme para vocrs e todo o mundo. D011ungo as 2.30 a 3' 
Bcnn,·. - Um filme original ! - Rrv1sta comica cheia de bôas garõtas, 6erie da marav1lha do Seculo XX FLASH GORl)OI\ - com Larry 

mmto Jnxo e musica alegre Bm;tcr L'rabbe e um colo&;al lilme 

= " li CINE REPUBLICA PENSA O A' VENDA l ;;:!";.!~,;,;~· .~): 1 J, de Mélo Lula 1 ;,.: '~:•·,,.~;:• , .. :::'t] 
T.\R.10 da capital. nit'nh' marcadas 

HOJE - Umn sessão As 7 .30 - HOJE 
Venc.Je-se uma no melhor ponto da (' J 1t \ 1 1t G I :\ O o 1>agamcnto ~("râ. tf('-

rapltal. com 18 quartos. . \ Facilita-se o pagamento. D E 1\ T J s T .\ tuado adlanladamcule. 
O motivo e querer o dona Jetnar-

LUTANDO NA FRONTEIRA 
i-e do Est.ldo. tnformaçõc~ na "Casa 
'1,"ork·•, a rv B. Rol1a11. 124 .. 

o EXITO DEPENDE DA ESCOLHA - com --

JACK PERRIN 
~xistem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres itiven11111, rtm• 

Preços: 1$100 e $600 tios que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonll" dl' vital lmportancia. 
Domingo - CONQUISTADOR POR ACASO A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garanlidaml"nle inoffensivo, que lanl(I 

póile ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças t1, mai, téJU'I 

A L U G A • S E 1 CRIAS DE CACHORRO· idade, sem nenhum inconveniente. 
Uma casa con!ortavel á Ãv. Epilacio LOBO Á VENDA "CASSIA VIRGJNICA" regulR a funcção éln!I Rfmr il! ! nm lntf febril lfut 

PeM6a, recuada, ottões Uvres. toda '4tual para Grippe, Resfriado, e toda, as fehres fnfeeelo1u. 
lnllrada, sala• de visita. Jantar • cópa I -DE-SE CINCO CRIAS o•· - Di,tlaplda e•• meaçl• heareaa H z: C.a,reaH Medica de Pera•lft -~1~arto& e 2 saneamentos j,t'eço mo- CACHORRO-LOBO, COM OITO DIAS -· 
86

y_@r e tratar i AV. Epltaclo Pessôo, ~i:~~~-:EJ~DJM, ;:ATAR A' 
lflD9 ~ •ow &OOIIP.\IQU a.DA 'nDJIOI 

.._ A' 111191 1U1 DIUIIUlr ........ !!.....J 



FNe 1-4-4-S 

P ABZ O NG&T • P A O IU L 
Lflllla Belém.._ Porto 4leire 

Linha Belém - s. FrenelNo Ltaha Belénl - S. Franeiaeo Linha Maúoa - Baenêe Airea • "SI.ITIRE•' ''PIIDEITE DE ..... ,, 
''IIIIIIIIUU ILVU" "DUIIE H 111111" (U.trl tom. de......,_,. ... , 

......, DO dia 12 de maio l&lr6 DO IIUII• 
- dia pua Natal. l!artalea. S. Lula e Be1tm. 

(UU. -. ... , .. , __ .... (41.•-· • tnh ti 
..... DO dia 4 de malO, alâ DO IIUII• (7.Nl - de ........... , 

111D 1* ,_. Reelfe, lllacel6, Bala, vi-. Rio BlpendO DO dia 15 de maio _,, no _. 
1111 Jlllldro; -- l'UullllrU*- Antcmlaa e 8, - dia paza ..... Macel6, Bala, Rio de J .. 

l!rll1lcllcO. -· --- ............ An-. s ..... e...,.,, llontev- e B- Alns, 
•o liOIDS MIIDVRO LIGANDO 08 

PORT08 IIAI8 IIISTAlffBII DO NOSSO LI· ·o LOmE MAIIILBIBO E' UM PIID.A,, 
'1'0BAL, al'ABBLBCB A PRBCI8A UNJAO ÇO PLUTUAN'l'a DO BRASIL". 
PARA A JIOll8A PORQA COLB'nVA", 

A1 ·: - arpa para u ci&Wee ..,._. ,ela liM V" ..... -!'......_,. • Aqra • leia. 

....... CIRIOIIFEU 110-IRIIDEISE LLOYD NACIONÃL s. A. - •1 RIO ~E .IIIEIRO 
Linha reralar de nporea entre Cabedêlo 

e Porto~ 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CAIIOIJBJIIO ·OLJNDA,• - Bipendo do IUI, deYer& che8v em 
- pano DO pnlámo dia :18 - mll O c:&rlllleU'O "OUnda", de Cia, 
~era Rio Grandenae. Al)OI a n-- demora, aalr& ,,... Natal, 
Oeen, Tutala, - Branca, 

CAIUH1IC°'8 "MACEI0" - Esperado do aUI, deYer& cllelU' em 
NaO porto no pr6xllno dia l. • de maio o carguelnl "llbcelO" da Ola . 
cartlDIIJl'era R. Orandenae. ApOs a neceuú'la demora, aa1ra para Re
cife, llacel6, Rio, Sant.os, Rio oranc1e: Porto Alesre. 

CAIUJIJBIBO "OSVALDO ABANIIA" - Esperado do aUI, deYe• 
r6 che8v em nouo porto no pr6llbno dia 3 de maio o carguelnl "OS· 
Yllldo Aranba". ApOs a necess&rla demora, oalr& para Cem, Camoctm, 
Areia llrllnca. 

A,eate1 - USBOA & C1A. 
Rua Bario da Pauagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

....,. W ..... · ~ •aw• DITIIII 
1
01Pl11lPIO 8 ... TO Al.aOU 

PASSMEIROS " lU L n ra .. aouao• .. NOITE 11 

PACIIJJITJI •AJIATIIIIJIO• - Elpe·' e~ "ARAGANO" - D
- de - Alelre e elCalu no dia · perado de Sant.os e NCalu no dia 2 
4 de ma10, - DO - clla para de maio, saindo no IIINIDO dia wa 
Recife, .._, Bala, VI-, Rio de Natal, ~la Branca, Port&leae, 8lo 
.Jtmello, eanr.os, Rio Grande, Pelol&I Lula e · Belém, ,,... onde rl!CeM 
e PWto Ale(lre, pera onde - car- carga. .. ·----· C.ABG'llEIBO •oAMl'BJaÓ•-:; 

EaperadO de -m e -laa DO dia 
4 de maio, saindo no meomo dia 
.,.,. Recife, llacel6, Bala, Rio, llea· 
-. Rio Qnmde, Pelol&I • PorlO .... 
pe.plllllcmdencebec&l'P, 

t'ARA ».AIJI. INl'OIUIAÇGBS 0011 '08 AGBNH8: . . .; .. - ; 

;:;;~~~~~:.:.:.=:=:=:=:=:~~~=========-==-====== ====-====: l 111111 IA ••• 1a8 1 Ili. 
11 • OI O RI O 11 1 T N I OOlfllULTAB: laaip111ia, a.llrie dà PatMpa, 43. T.._. a, 1441 ..;a. Teletnma 

4
'Ãra1" 

11u 10 ü 1a b11ru • ARIIAZBN8 - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.0 fll. 
Oirlulllo de. Ãllli8t.ellcle. Publlce. e do 11 ú JI bani, 

Tle--~R.:;~;a~: ......... .... •• NICIM DE NAVEGAÇAO COSTEIA 
OOM81JLTORiq: - Rue. Gama e llello, '12 - 1.• Cllldllr. 

-- 10&0 P8880A -- PRAÇA ANTENOR NAV A'RRO, 53 - SOB. -:-

A V IS O 

FONE1424 

' 1-

......... llalaa ...... _ .................................... _ ........ .........,_ ............... -.~a.a-.- ........ ...,_ .......... _ •. ......,._.....,., ..................................................... 
P.tll,A iíííiiilâãiíiíi = 18 • VAI.mim, A'l'IIIIDS-9 lfO wiliíõ. Aft' A'8 li amAI. .... ~.IWDA P~. , 
JJIHa Clillll 8 Mmlftl - P, ......... D& CIJljll, 
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