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o MOM'ENTO NACIONAL A NOVA DEN<?MINAÇÃO 

SEGUE, HOJE, PARA GENEBRA, O MINISTRO VALDEMAR FALCÃO, CHEFIANDO A 
DELEGAÇAO BRASILEIRA A' CONFERENCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 

DO ABRIGO DE MENORES 

)llO. ~J _ (A USIÃÜ) _ A bordo \eh R' . t I (f)dO ê'.\.ito, e~ti,·el'am pnseM.tes além 
do "Akant~ra"' emb'!rcar_á, amanhã, egoU ao 10 O JD erven- do p~esidcnlt:> G~tul.io \'.1.i-ga~ ,. n1!.n~~-

O interventor Argemiro de Figueirêdo a,radece o tele
grama de congratulações do arcebispo d. Moisés 

~:h:i,!tt~º\~~·ldcr~arcu;!;::0~ q!::t~·n~ tor paranaense - A cons- t~ ~:\~ª;1'~n~~~!~· e :i~t~~nJc°t~~~~~= 
•. ·_),·lt·g;1.çáo BrasilPil'a. á Con(c1·~!1cja l tituição do nôvo secreta- 10 Je ou~ra~ pessôas. . 
111tt·1·nacion:1.l do 'l'ra.balho. em Gt>-N- Aprove1t..mdo a oporhuudade, o 
lJl':'.l . riado paulista _ o emprê- chefe da_ Na(áo C011\'f'~'S0U lougameHlf' 

Ao t"mharque do titular do Traba.- ... • <'Om o htnhr .da r\g~·1cultura, tra..tan-
llto ('Omparecerão seus COlégaS de go do gasogeDJO DOS ffl0l0• do~ da re.30l~çao d~ t~portantes pro 
uuttas pastas, além de autoridades e _ blewa.s ac1minlstrabvos. com o ~nce-
1um·wn:ir10!> do seu Ministério. -- res de explosao -- ~~:e1:!:io~·e JJ~:~~(:i:m~1~n1;:ilh;

rd!'~ 
t·~tGl~~~itº '1"rgoPfRIÂ"rJ',.f,R\'ENTOR ~erá o maior e~tab,elecimento no ge- BrQ::!·nLo ao g·a";ogênio. s. e"<cia. in. 

_ nero, em toda a Amt>rira do Sul. tere'>,ou-sr muito pelo as~unto, dan-

ltJO, 9 - (A UNIÃO) - Chegou, SEGUE. HOJE, P\.RA HAVANA, O do ao m.inlsfr.o Fernando Co!>ta ins 
hoje, a. i•sta. capital, o intei·vento1· Ma- CHEFE DA :\USSAO DIPLOMA- trucóe~ t·e-fcrente:~ â produtáo dêsst• 
h111·I Rib.t\, chefe do Govêrno do P4· TICA BRASILEIRA ;t' b1~ra!;:si~~oªn!!:c!e 1::ivl::a~t:

10
:; 

n1~~- (•\:ria .. que veiu tratar de pro- RIO, 9 - (A UNIÃO) - Partfrá clespésas com ·'" importa('ão de casoh-
Llt"ma ... administrativo ... do stu Esta- amanhã, com destino á. Havana, 0 na. · 

Ag1-adecendo o cxprr~sivo telegrama 
de congratulações QUP lhe enviou o ar
cebispo D. Moisés. a proposito da mu
dança do nome do Abrigo de Menore~ 
Abandonados .. ArgPrniro ele Figui?irê
do ·· para Abrigo de Menores "Jesús 
tie Nazaré·. o ~r Intnventor Fe:::leral 
transmitiu ao e1mnentf' antistite, o 
despacho telegrãtico i11fra · 

"João Pessó~ 9 - Arcebispo d 

ao, junto ao Govêrno da República, sr. SilYio Rangel, que naquela capitô..l 
lt·vt' cofü•orrido desembarque. ,,ai chefiar a Missão Diplomatica 

Moisés Coêlho. Palácio do Carmo -
Recebi com grande prazer o telegrama 
de v. exc·1a. :-.ôhre a much::nça da de
nominação do Abrigo de Merwres ruJo 
áto realmente assil'ei com o intwto 
deci:;i\.O de renunch.lf á glorificação de 
rneu noml" àacla ~em n minha ciPncia 
áquêle estabelecimento. por bondade da 
diretoria rio Institmo de Assistencia á 
Infancia. Apron:itando para hom~na

l'O~CLJTOS ELOC.10~0~ S()BRE U gear a Jesús de Nazaré. inspirei-me na 
ERTADO NO'' O Yisão de quem primeiro formulou o Brasileira junto ao Govêrno cubanfl. 

O MISISTRO DA AGRICl:LTURA 
VISITOU O ENTREPOSTO OE O EMPREGO 00 GAS0Gt:Nl0 NP~ 
Pf.S('A MOTORES DE EXPLOSAO 

nIO. 9 - IA U1'1Ã0) - Acompa
h.lUt.du ele auxiliares de sua. pasta. o 
uünistro Fernando Costa visitou, hoje, 
o l~ntrt-posto de• Pesca, em constru
(::'uJ na pra(,:a. 15 de ~ovembro, e que 

RIO, 9 - IA UNIÃO) - Realizou
S;e, hoje, mais uma experiência com o 
empr.t>.go do gasogênio como combus
tivel. nos motores de expJosão. 

A' e'\:pel·iéncia, que se revestiu de 

O (~INCOENTENARIO DA ABO
LICÃO DA ESCRAVATURA ., 

. RIO, 9 - ~A U~IA.01 - O jorna_- principio de atrn.ir. defender e edu~ar 
hsta ucuguruo Lu1z Baeno, que se as crianclis como obra mel!1or de pre
acha, ha vá.rios dias, nesta capital, videt~cia na formação e~pirilual d3 hu
ncupou, hoje, o microfone do Depar- ma~idade Agradeço a palavra cie vos
tamento de :Propag·and:i, na "Hora sa excia. r-uJOS aplauws rerebo :-;empre 
do Brasil .. , fa.Jando sôbre. o novo re-1 como estimu!o superior ao devotar.1en~ 
gime poliil€'O bra:Silt""iro. to elo meu Govêrno pelo/j Justos inte-

0 sr. Luiz Bueno, que e dirtior da. ,êsses do nosso póvo. Saudações cor-
1· Tribunal Popular". de Montf>vid.eu. / diais - Arg<"miro d<' Figueiredo. Inter
exl.ernou-sc com justos e elogiosos ventor Federal•·. 
conceitos ao Govêrno do presidente 
GetuHo Varg .. s, salien1ando o extr~
t.rdinário prot1•a.ma. de ordem e tra
Jl:..lho que ~e está obederendo, atual· 
mente, na admínbtração pública. 

e ConrlúP na 2.ª pa,g.l 

"A Imprensa·· em ;ua edicão ~e 7 
do corrente, publicou. ;ob o utulo 

Uma medida de ~pl:rnsos", o seguin
te tópico. a propós1 to do a to do sr. 
Interventor Federal que mudou a de-

nominação do Abrigo de Menores A
bandonados · Argemiro de Figueirédo'' 
para Abrigo de Menores "Jesús de Nu. .. 
zaré'' 

.. O ato do govêrno mudando o no
m~ "Argemiro de Figueirêdo" para 
··Jesús de Nazare·· ao Abrigo de Me
nores uma das obras mais notaveis ds. 
atual admlnistra<'ão. está a merecer 
o~ aplausos unanimes de toda a Pa
raiba. 

Avesso a uma homenagem dessa na
tureza a uma pessôa viva, o Inter-
Vf'tl!"or parail:mno. segundo declara nos 
considerando do aludido decréto, vtm 
dar de publico 11111a demonstração de 
um elevad? <;f'ntido de renwicia pl'.'s
;oal â:. \"a1dades que o poder sempre 
,:.;ugére 

A lembrança da denominação "Je .. 

f~:tif~ic~~z~l~:~i::i~rad:
1
~~~:rê:ci~º:~ 

dal, foi U;na das mais felizes. 
E' Cristo Infante. o doce Jesus de 

~azarP. a mais sugestiva expressão de 
bondade e candura que sõbre os de
sampar,,dos podia descer como uma 
bençam e uma fanai na vida. 

A nova denominação para o Abrigo 
de Menores de nossa cidade revelan
do desapégo ãs efémeras glorificações 
humanas, do seu autor. e uma eleva
da visão dos fat.cre.s espirituais na edu
caçãp, val_e ao Interventor Arg·emtro 
de Figue1rêdo uma sagração mnior 
que se permanecesse o seu nome á 
testa daquêle benP,mérito Instituto•·. 

A reunião da comissão central - O programa das festi
vidades cívicas - A missa campal - O desfile das for
ças militares e classes operárias - A sessã-0 solene do 

o EXTRAORDINÁRIO DESENVOl VIMEN- SUIÇA 

TO DOS SERVJ(OS POSTAIS E TElEGRÁ- 1 P:~:~:~:D~A :~,;:~s~L As ln• 

Instituto Historico no Teatro "Plaza" 
O Brasil prepara-se para comemo-1 ás 14 horas de ontem. no Pálacio da 

rar com grandes solenidades o 50.0 Redenção. reuniu-se a comissão an-

:;1;~rsário c1a aboliçfio d.ª escrava- ;.~~-f~~~~er~T:5i~-~~~~st':1~0!r·s::~~~ 

, ! fonnaçocs e fotogra1 ias do Brasil veem 

FICOS No BRASIL eia que chegava atf' o c:omeço cio cor- :;.en.do mmrn apreciad~s nesta cidade, 
rente ano assun como em vá.nas outras do 

Nessa linha se expressa a inten~ifi- paí~ 

Um movimento oue impor
ta em cerca de dois milhões 
de contos - Rendas que 

cação do nos~o trâfego. _··Schweiser lllustrierte Zeitung" pu-
1'.llostramos o dese10 de obter. a res- bhcou. recentemente. lindas vistas 

peito. dad0-5 mai~ detfllhado.;. o. dir~- aéreas do Pão de Assucar e de outros 
tor nos atende. Chegámos. assim. as pontos pitorescos da metropole brasi
estatistíc~s. leira. salientando. em reportagem a. 

QUASI 100', UE AU~IE:-ITO DE 
RFNll:\ 

belêsa da "cidade maravilhosa" ' 
Na Paraíba, por iniciativa do sr. ln- tes membros: Representante do sr. Ar

tPrventor Federal. no proximo 13 de ceb1Spo Metropohtano, representante 
Maio transcorrerá nesta capital por do sr. comandante da Guarnição FedP
entre expressivas homenagens, de acôr- ral. comandante da Policia Militer, 
do com o programa ontem aprovado. Presidente do Instituto Histórico e Ge- aumentaram numa propor• 
dr~~~~é e:~r~;~\3:~~etirf~e~~d~~~~~g~ :~fa:~~~ tªo!:~~f~r :i~~e~~ee::t~e i: ~~= ção de (!Uasi } 00 ~ . 

Prova inequívoca do desenvolvimen
to dos Correius e Telégr:1fos está no 

sociação Paraibana de Imprensa. Ins-
,conclue na 7 pg. > O ANIVERSÁRIO 

F A L E e E U petor Regional do Trabalho. Diretor "0 ESTADO AUTORITÁRIO D p R 
do Departamento de Educação e Dire- RIO - A fusão dos Correios e Telé- O E S I D E N T E 
tor do Departamento de Estatistica e grafos, em 1932. foi inegavelment'! 0 - E A REALIDADE G E T 1) L I Q V A R G A S 

O EX0 PREMIER RUMENO, P~b~~~d:n~;restar ás comemorações do br~e~~i~~·.~~rrr::
1
';ºo~~'J;.\~~istr:;

1
v~ia1s NACIONAL" 

SR. OTAVIANO GOGA ~~r1h~~t~~~iç!~ce~io~!r:vff!~~p!1f: !:1~~:~r~~!a;ãdn~~ª:r~1c:~;eá~
1
~im~~~~ Já !oi solicitado ás livrarias cto Rio 

BUCAREST, 9 - <A UNIAOJ -
r,,Je,.:f-11 ant.:?-ontem, nesta cidade, o 
H Otnvinno Goga. qu:~ até bem po·i.
t·n 1 empo exerceu as funções de pres:
dPni,,• do Consélho ele Mit,istros 

O rxttnto '10tabilizou-se na poJW
,·r1 nnclonal pela camp::mba antl- SP· 
rnita Pxerctda duranle LOdo o seu ,P
Hrno 

O óbito ve1ificou-se nc, Castélo de 
"'.:'inrea, naE ~Jroxnnidades de Cluj. 

A CONTRIBUIÇÃO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução Pública 

Os prefeitos de Santa Rita e Pilar 
c0r11unicar::un ao sr. Interventor Fe
tlcral o recolhimento ás Mesas de Ren
llas locais, das importancias respecti
vas de 981$600 e 405$300, corresponden
tes ã contribuição de 10~~ destinada 
á Instrução Pública. no mês de abril 
último 

EXPOSTO 
DAS 

tivar-se na Paraiba o forte espírito cações. E tanto andou acertado. que em número suficiente para distlibui-

~i!;f~;ª~!t~i:iici~n:aE:tict~tr~~;:;~a; ~Zre~o;11~ã~ri~o1?~~~·~·~s~~~â:1~Ts êt:s~~ ção em todos os nossos municípios, 0 
comissão estabeleceu para o dia 13 tas e novas exigências decorrentes do livro do sr· Azevédo Amaral sob O ti
próximo o seguinte programa. ritmo intenso que. depois da Revolu- tulo acima. Trabalho momentoso, que 

A ·s 7 horas - Missa campal, no ção de 30, foi imprimido ao_ de.senvo.1- bem esclarece o pensamento do pre-

1~~~biil~O ~!~1;;~litaºi~~i~~~n ~el~0:_ vi~:~~o c~~tii~~/~gi~c;esn~=r~~:1~
0 f~~s~ sidente Getúlio Var~~s na_ fun?ação 

parecimento das forças armadas e ope- uma . oportunidade: q:-1e tive1l:os _de do Estado N.ov_o, o hno do ilustre pu
rãrios e o povo em geral. 

1 

apreciar alguma_s c1fra:s estatisticas. so- bhcista bras1le1ro está sendo recomen-

Logo depois .. desfile das forças mi- :~e pºos~:1e~v~!r!;rã}fg0 ~º ~~~ssoúl~:!6; dado com. interé~se pelos ~'ários cír
litares e dos _smd1catos operários. pela anos. culos admmistrat1vos do Pais. "O Es
praça D. Ulr1c~, rua da Cated~al. rua Foi ern palestra com. o at1.1al diretor I tado Autoritãno e a Realidade Na.
~uque de Caxias e Praca Joao Pe~- do Departamento dos Correio::; e Telé- cional ., deverá sêr lido por todas a::. 

~~a,tO~~~e atªc~::esu:~li~~~~e~trc~;~ rJJr:· ~p~;á~·1rir~anctt~~a ~~r~·a nl~~ pessõas esclarecidas, QU(' possam dt-
devendo falar sóbre a data vános nha. partindo de 1930. iniciava wna vulgar para o povo os fundamentos 
or~~~r~~. horas. na presença de todas marcha ascendente com uma constan- históricos e a doutrina social e eco-
as autoridades civis, militares e ecle- nõmica do regime instituído em 10 dP 
siásticas, o sr. Interventor Federal as• A A p o s I ç A- o Novembro. A Intenentoria Federal 
~~a~:cof:cft'~~!t ~~~:l~t~es~a ~~~ft~~ . mandou adquerir regular número de 
e de 5 grupos esc1,.;.lares 110 interior do exemplares que serão en\·iadas a au-

Estado cconclue na s• ne > DO RETRATO DO PRESI• ;~~;::d;~ ~:::~.~~is~e,~º~.:;;i;\:'~; 
DENTE GETÚLIO YARGAS João Pessõa, Campma Grande, Itabai-

NA PREFEITURA DE ~~t~í.Bi:i~~~
1

;~:~1b:~~::~:i:pde~ :~:lr-

ARARUNA teiro, Piancó e Taperoà, urgmdo que 
os demais acorram ao interêsse e ne
cessidade de aquisição daquêle livro 

S. excia. agradece as felici
tações do interventor Ar• 
gemiro , de Figueirêdo e as 
homenagens que lhe fôram 
prestadas no Quartel da 
Policia Militar do Estado 

O presidente Getúlio Vargas tran~
mitiu o telegramn abaixo ao sr m
terventor Anwmiro de Figueirêdo, 
agradecendo a mensagem de felicita
çõPs do Chefe do Go\érno parãibano 
por motivo da pas~agem do seu ani
versário natalício. Uem a5.<.im as ho
mens~.gens que lhe fôram prestadas, 
naqué!P dia. pelo comando e oficiali
dade da Poliria Militar do Estado, 
,:-om a solenido:1dc da lnauguração das 
oficinas de alfaiatuna e sap.:itaria da
c,twla c:orporação 

··Palacio Catêtt: Riú Interventor 
Argemiro de Figueirédo - João Pessôa 
- Tenho a ~a tis fação de agradecer as 
expres°".oôes do vO,"-'-º t.clegrama por mo
tivo do nwu aniversá.rio natalicio e 
as homenagens que me fóram pres
tadas µelos oficiais da Policia Militar 
ciê.c,se Estado - Cords. ~auds. - ae ... 
t7tlio Varga.~". 

ONTEM NAS "'VITRINES" 
LIVRARIAS CARIOCAS O RO

MANCE HISTúRICO ''DEZESSETE"\ 
DO ESCRITOR EUDES BARROS 

O livro traz na sua pagina 
principal a seguinte dedi
catoria: "A Argemiro de 
Figueirêdo, "condottiere" 
- ,de um f{rande 9ovo" -

do escrilo1· paraibano Eudes Barros, 
(·nusando enorme sucesso literario. 

Associando-se ás justas homena
gens que vêm sendo prestadas ao pre
sidente Getúlio Vargas pelas mu11ici
palidades dêste Estado. o prefeito de 
Araruna !arâ. tambem a aposicão do 
retrato do Chefe Nacional n~ séde 
daquela Prefeitura. 

Essa solenidade, que terá lugar no 
próximo dia 15, foi comunicada ao sr 
interventor Argemiro de Figueirêdo, 
no telegrama subsequente, transmitido 
pelo prefeito Demostenes Cunha Li
ma: 

O PRIMEIRO SEMESTRE 
DO ESTADO NOVO 

o livro e uma maravilhosa edição 
dos lnnàos Pongetti, trazendo à capa 

maqnifica ilustração alusiva á época, 
de autoría do conhecido desenhista pa
raibano Santa Ro.~a. 

Na paqina principal do livro do sr. 

IO, 
9 

<A UNIAOJ _ Foi ex~ Eudes Barros está a seguinte dedicaR posto hoje nas "vitrines" das I toria : ·' A Argemíro de Figueirédo, 
principais ui,rarias desta capi- "Condottiere·• de um grande p9vo. O 

tal o romance Jit,tórtco "Dezessete''. Autor." 

"ARARUNA, 7 - Exmo. Dr. Ar
gemiro de Figueirêdo. Interventor Fe
deral - João Pessôa - Tenho a hon
ra de com.unicar a vossencia que no 
dia 15 do corrente será feita a aposi
ção do retrato do eminente brasileiro 
Dr. Getúlio Vargas, no salão nobre 
desta Prefeitura com as devidas sole· 
nidades. ~ Demoslenes Cunha Lima, 
prefeito". 

FALARÁ, HOJE, PELA "HORA DO BRASIL", O MINISTRO 
FRANCISCO DE CAMPOS 

RIO, 9 - (A UNTAOl - Como já 
toi amptameute divulglirl ), •~!"con-en', 
amanhã, ::, pnm':'iro Selllestre de exis
tencia do E~tacio No·M bras'ileiro 

Comrmorar.do o aconlecimento, o 
ministre Frnnd~ro ele GAmpos nC'upa
rá o microfo11e do Dí"part.nmenl.o r.-' 
Proptgancin e Difu5ão :;ultt1ral, r.1 

.. Hor:1. do Bre.,iJ", clando :-:o povo 
UrasUC'iro momento ... n f"lllr?Vi'>t~ 8ôbre 
a!-· ref'.lizaçõc,:1 ri.o GovPrno ll..tdonal. 
l êsC\e que se instaurou a nova ordo n 
de cousa~. 

A fala do titular da Justiça &t•rl\ 
precedida do Hrno N 1.cio·1:il entoado 
•oeJo róro orfeónico ela Polk1a Mm
tar do Distrito Federal. 



' 2 , A UNIÃO - Terça-feira, 10 de maio de 1938 

ESPORTES ~CA M~~J~t.,~2!°~~Jr. - SIFIUS 1 
DR, HUMBERTO NóBREGA 

O ENCONTRO ENTRE O "FELIPU" E O "PALMEIRAS" - A LIGA PUNE O "FELI· 
PU" PELA SUA RECUSA EM CONTINUAR A PARTIDA, MANDANDO CONTAR 2 

Ex-inLcrno de TrrapêuUca Clinica <Serviço do Prof. 8lo 
Paulo). Medico do Hospital Sautu. I:mbel. 

PONTOS PARA O "PALMEIRAS" 1 Con:;ultas: - Das 14 1 ~ as 17 horas diariame11lc. 

Domingo pas1-ado o Felipéa enfren• meíras ", o juiz Carlo5 Neves da ~ra~- \ do amador excluído d~ luta pelo hliz 
tou O Pulmeir.as, conseguinC3:o _realizar I ca, que vinha a:tuando ~om critério. j Estabele·c· eu-5e confusao, exgotando-s .• · 
uma surpréM\ · atacar e resistir muito abandonou o apito, o que motivou a f o tempo, sem que fõsse possivel a con
bem em face do esquadrão palmei- parali;,,ação do jogo, por alguns minu- tinua<;ao do .10;;0. No, fhrnl _do tem-
1·ense. tos até que os capitães dos quodros, 1 po o hti.Z deu por finr,o o pre11n: ap:ls 

Consultoria: - Rua Duque de Ca.xJA.s, 312 - lY auclm' 
Jtcsidcncia: - AV GENERAL OSORIO, 180 - Tcl. 259 

o primeiro tempo terminou favo- concordaram em que Yiéss~ a aluar '> 18 minutos de completa ~_arahza~uo 
ravel ao Felipéa pela conta~em de juiz_ Joaq~m Bernardino de Sousa :~a

1
~~~r~~!'it~z~o~~ 1:i01~ct=~a t~~ 1d~; 

2 xO. Nés~e temp? os vêrdes Jogara?1 Ja no !mal da luta, novo incidente diret~res da L.D.P. p~esente/ evitou 
mwto mais cont1ol~dos que os ~h:1- veiu obstar a sua continuação, em vir· que O incidente tomasse malore, pro-

~~f;º~· ai-~~r ~~:g:~e~sá~ios~e~:m1~! ~~~~ ~e i:a j~~6~~1~ t~~ âr~i~;~~°c::= porções. 

NOTAS DE 
PALACIO 

o sr. Pedro de Almeida, prefeito 
ãe Bananeiras, comunicou ao sr... In
terventor Federal havrr 4.eo.ssum1do o 
exércicio do seu cargo. do qual se acha
va afastado em virtude de licença 

REGISTO 
rEZ ANOS ONTEM: 

O joven Jorge Carvalho. aluno da 
Academia de Comércio "Epil.acio Pes
!;ôa" e filho do sr LindoHo Carvalho, 
comercianle nesta praça segunda fá.se, a luta se apresentou gando a manter viva discuSliâo com o Na sessão de ontem dn LIGA o ca

frnncamente fR.voravel ao "Palmeiras", mesr.-'>, de que resultou a sua expul- so foi resolvido como devia ::.:t"-lo: o 

d~e ;·e~i~:!~~fru t\:;!t~~~i:o ª:01~ê; ~!~1 :~ei\~m;l~ ;i~fit lsJ~n~~= ;i~ ~~~eliii~~·o f~iufu1~!~?a c~Ã ~m~~lf~tit~~ FAZE~l ANOS BOJE: 

reiniciada a partida ti d 1 é d com o empate. e dai~ do .-;eus JOl{a-
Em . Ylrtude de uma desinteligência ~ec:e no

0 
;i;_~~d~," ·s:p::~~so:i ~er~~~= ~~-reJa f~~~:e1::v;~}{~º~·0 ti~[id!e p~l~; 

Esteve ontem, em Palac10. comuni
cando ao Chefe do Govérno o progra
ma das festas do cincoentenário do. 
Abolição da Escravatura, a comissão 

A senhorita Berenice de Queiro1, 
Ferreira, aluna da Academia de Cop 
mércio "Epitecio Pessóa" e filha r.rn 
sr. Arqueláu de Mélo Ferreira, fw1c10-
r.ário da Imprensa Oficial. 

havida com um dos diretores do ';Pal- tinuar a partidn senão com a volta mesmos. 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi re
solvido - Os proximos jogos de campeonato - Dia 13, 

11 Botafôgo" x 11 Pitaguares" - Dia 15, "Auto" x 
"Esporte Clube" 

NOTICIARIO I ~~~ª!~:~fi~r;s <;;::mr:;;~!~:~r COJ~;:t~!~ 
r1z, secretá.no do Intenor; capitão D1-

Ul\-IA INICIATIVA Sl:MPATICA DO oscoro Vale, repre::ien,tando o coman-
SR. ANTON(O DE CARVALHO dante do 22.º B e.: monsenhor Odi-

SANTOS lon Coutinho, representante do Arce-

1 

bispo Metropolitano ; coronel Delmi-
0 sr. Antonio de Carvalho Santos ro de Andrade, comandante da Poli

enca~Tegado. da bomba. de "Energina"' ci8: ~ilitar. do Esta.do; .drs.·. Matêus de 
locahzada á prac,:R. Vidnl de Negreiros. Oliveira, dll'etor do Departamento dP, 
acaba de mstalar Junto á referida Educação; Mauric10 Furlado, presi
bomba. um t<'lefone :'"lt1tomatico. que dente do Institut~ H1sto_rico da Pa
pós á disposição das autoridades civis raíba e Dustan M~rando.. mspetor Re
e lt1ilitares que dêle preclznrem. g1onal do M.misten? rto. Trabalho e 

- O sr. Mário Pereira da Silva, au
xiliar do comércio desta praça 

- A sra. Zulíma Rabêlo Toscano de 
Brito, viúva do sauc\ôso conterraneo 
sr_ Leonel Toscano de Brito 

--'- A menina Teresinha, filha do .sr. 
Eduardo Guedes Monteiro. jã. falecido 

- A menina Dulce mar. filha do sr 
Fenelon Montenegro. fiscal do impos
to do consumo no interior do Estado 

- A sra. Raimunda Batista xavier. 
espôsa do sr. José Ramalho Xavir.r. 
tabelião público em Teixeira. 

Sob a presidência do dr Orris Har- f 
basa e com a presença dos diretores 
Anquises Gomes, Luis Espineli. João 
Nogueira e Venelipe de Almeida, rea
lizou-se, ontem. mals uma sessão or
dinária · da diretoria da LIGA DES
PORTIVA PARAIBANA que resolveu 
o seguinte: 

Aprovar as atas das sessões ila$Sa
das, como fóram redigidas. 

Tomar conhecimento de uma cir
cular do Comercial Clube, comUPican
do a posse ela sua nova diretoria parn 
o período social de 30 de abril de 1938 
a igual da ta de 1939 

Mandar renovar a inscrição do a
mador Raífe Sobreira Ramalho pelo 
filiado Botafôgo Esporte Clube. 

Indeferir um pedido de renovação 
de inscrição do amador Severino La
cerda dos Santos, pelo filiado "Pita
guares Esporte Clube", dando o se
guinte despacho: "O despacho ácima 
está sem efeito em virtude do amador 
Severino Lacerda dos Santos haver de
clarado optar pela inscrição no "Auto 
Esporte Clube", de igual data ... 

Mandar renovar, pelo filiado "Auto 
E~porte Clube", a inscrição do ama
dor Severino Lacreda dos Santos, 
dando o seguínte despacho Faça-se 
a renovação de acôrdo com as decla
rações verbais do amador Severino La
cerda dos Santos, durante a sessão de 
hoje, anulando-se · outro pedido do 
' Pitaguares", de igual data". 

Mandar Jogar, no pnJximo dia 1~ d('I 
corrente, sexta-feira, os filiados '' Bo
tafógo" e "Pitag,Jares", designando 
para juízes. nos pr1meiros quadros. 
Fernando Pinto Seixas, e nos segun
dos, Horácio Henriques Miranda. e re
p:esentante da L.D.P. em campo, o 
diretor João Nogueira. 

Aprovar_ o jogo d_os segundos qua• 
drm,. rea~1zado dommgo passado. en
tre os ft11ados "Felipéa ·· e Palmeiras'' 
mandandó contar dois pontos para o 
sev.un1:10 til~1e do Felipéa. 
. A d1r('~Ol"la re~olveu a Seguir. segun

oo apre_c1ou das declarações prestadas 
pe.lo .1mz da pugna. mandar contar os 
dou; pontos para o primeiro time do 
"Palmeiras" em virtude de ter o "Fe
lipéa ··, ap~.u de permanecer o seu 
Q_uadro em campo, ~ recusado a con
~muar a luta, senão com a volta dos 
.1og~dores expulsos pelo árbitro 

F1~1almente a diretoria resolveu ad
vertir os amadores Severino Miguel e 
Antonio Domingos. por desrespeito ao 
.1uiz. por se tratar da µlimeira falta 
cometida por ambos 

··ESPORTE CLUBE UNIAO" 
<Oficial> 

N~ proxuna sexta-feira. pela manh:1 
rcallzar-se-ã um rigoroso treino das 
e~q:Iadr~s de futebol do "União·· que 
estao disputando o presente campeo
nato, ao qual espero o comparecimen
to de todos amadores inscritos. 

Sendo_ um dia feriádo, em que to
dos estao desocupados, não se dis
pe-n~a a presença de nenhum 

Outrosim. não permito nenhuma 
~cclamação por parte de iogadores a 
Jogadore-1 em campo. pois setnpre as 
rf"clama_ç<ies perturbam a bôa ordem 
nor-. tremo.<;. 

A _ partir do próximo treino do 
··UmRo" serão assignaladas as faltas 
de amadores que não _querem compa
J't'cer aof' treinos, a f1m de se tornar 
as medidas nrcessáiras. 

João Dia~, diretor de esporte. 

DATAS IMPORTANTES DA 
HISTORIA DO FUTEBOL 

1710 - Surge o futeból nas escolas 
inglêsas 

1863 - Fundação da Futeból Asso• 
ciation. 

1866 - Estabeleceu-se a rf'gra dn 
olf-side 1impedimenJo) 

1871 - Instituição da Copa da In
glaterra. 

1872 - Primeira partida internacio
nal - Inglaterra - Escossia. 

1874 - Primeiro jogo - Oxford -
Cambridge. 

1882 - Criação da Inter11acional 
Board. 

1885 - Legalização do profissiona
lismo na Inglaterra. 

1891 - Surge o futeból em Paris. 
1891 - Insti tulção do penalty I tior 

penall 
1904 - Cnação da F. I F. A 

A próposito dessa simpatica inici- professor Jose de M~l?, diretor do OP,
ativa, aquêle sr enviou-nos a seguin- parta.menta de Publicidade do Estado 
te comunicação 

"Com sumo prazer. tenho a honra 
de comurúcar a v. s. que sob minha 
responsabilidade e obedecendo _a n.0 

1563. está colocado na praça Vidal de 
Negreiros um anarélho telefonice, tipo 
automatico, o qual podera servir ás 
autoridades civis e militares 

Na bomba de Gasolina "Energina" 
estão as chaves do acima mencionado 
telefone. á disposição dos interessados. 

Destarte julgo cooperar embora de 
fórma modesta, ao bem do nobre pú
blico citadino•· 

Antonio de Cal"Valho Santos·· 

o Chefe do Governo recebeu co
municações de haverem sido empos
sadas as diretorias das seguintes as
sociacões: "Comercial Clube". desta 
cidade; "Centro Estudantal Paraíba
no" e ''Centro de Motoristas de Pa
tos·· . 

Em cartão ao sr. interventor Arge
miro de Figueirêdo, o sr_ Antonio Jai
me Seixas agradece a representação 
de s. excia _ no sepultamento de sua 

- A senhorita Nilrene de Oliveira, 
filha do sr. Alfrêdo de Oliveira. fun
cionário da .Diretoría Regional dos 
Correioc;. e T~legráf(1s, .1e!-.t:l rapit81 

- O sr_ Antonio Martins. residentP
em Bonito de Santa Fé, no rnunicl
pio de S. José de Piranhas . 

- O sr. José Barbosa de Lucas, 
proprietário em Alagôinha. 

- A senhorita Rita Ramalho de 
Medeiros, filha do sr. Lucas Rama
lho de Medeiros, residente em Caja
zeiras. 

- o menino Nei Luiz, filho do sr 
Otávio Henrique da Costa, residente 
em Picui 

- A senhorita Cecí Nogueira Cam-

1908 - Primeira disputa de futeból 
nos Jogos Olímpicos <Londres). 

............... _.... ................. 
1904 - Fundação da Federação Bra

sileira de Esportes 
1916 .- Fundação da Confederação 

Brasileira de Desportos 

Stá~~m-;;.i~i~~u~~ ~~;61campeonato "GARÇA" 
1917 - Fundação da Confederação 

Sul-Americana de Futeból 
d~;~t_;- Revisão da regra de impe-

NOME QUE, HA 20 ANOS, IDENTIFICA A MARCA DA MELHOR MANTEIGA QUE 
SE FABRICA NO BRASIL. 

1930 - O Uppert vence a Taça das 
Nações. PARA EVITAR, POIS, DECEPÇõES A' SUA MÊSA, EXIJA, DO SEU FOR

1930. - Disputa do l. ° Campeonato 
Mundial <Montevidéo) NECEDOR, EXCLUSIVAMENTE, A 

1~33 - Functacão da Federação Bra
sileira de Futeból. 

1~33 -:- Legislação no Brasil do por
fissionahsmo .1ã existente. 

MANTEIGA MINEIRA "GARÇA" 
M~~Jia] (~1i1~~ do 2 ° Campeonato 

. 1~37 - PIJ.cificação do fut.eból bra
s1le1ro 

POR SER, REALMENTE, A MAIS PURA E SABOROSA. 

to 
1
:~mdia1Di?~~:~, do 3 ° Campeona- O MOMENTO NACIONAL 

<Conclusão da 1.• pagJ 

espóso Alice Pinto Seixas. 
mente falecida nesta capital 

recente-

VOLEIBóL 
l Ri:OITOS PARA CONSTRUÇAO mtc~~~~:~~~~m~ºn~r P~!~1~"à~r ~~= 

DE l:STR,\DAS dençáo. em vislla ao sr. Interventor 

Consoante foi anunciado, realizou- RIO, 9 ~ IA UNIAOI - O p..e~i- f:.d~~-~ni/
1
~0 Ji!~c~r~~l ~~aI-J~t~~!: 

se, domingo na praça de espor~e do !!nt:a;::h~!º V~~ã~as de~;:~1
!~~\·ci~o;~ ta capital. 

~arque Arr~da Gamara ."Tambi~," .0 b1·ind!> C'réditos pa·1·a 'o!. trabalhos prf'- Agradeceram ao Chefe dó Govêrno 
Jogo_ d,~ voi,;iból entre .~5 times d~ Rto . liminares da construção ela nova es as suas nomeações, as seguintes pes-
Negrn x C.E.E.P. sob o apito doltrada S. Paulo-Paraná e vál'ias ou- sôas: -
e~~~

1

1;~~!~~
0
Pe:rorer:r~~~ ~~u;na:tr~~ 

9 
tras. _ Dr. Emanuel Miranda, para lente 

horas. O "Rio Negro'' apresentou-se' REU'i'E HOJE O CONStLIIO TEC- 1:íb~::itr~a c:~;~r:~-d~~tis~~cé11rr~~~ 
na quadra d~ ($porte de '·Tambiá ·· 1 Nlco· DE ECosOl\UÀ E FINAN- de Miranda Henriques, para pres-
com um conJunto .selecionado e bem CAS tar serviços profissionais no gabi-
dispoi::to para enfrentar O seu forte - nête dentario do Ltcêu Paraibano: Jo-
a~vf{sário. O pa_drão ~e jogo POSto em RIO, 9 - (.\ U~I.\OJ - f'oi adia- ana Maria de Andrade e Alice Fer-
P á ca

1 
~elo alvi-negi~. foi bastan~e da para amanhã a reunião que M' nandes Co_utinho, para a Saúde Pú-

1~3J'o~e~ ed~1;:;taºn~~u ~~~ne~~~~l:t~mi~ d~via n~aliuu- lu~Jc, do. Cnnsél_ho Tec- ,
1
. blica; Eunice Lira Leal:. para _prof~

quadro do "C.E.E.Pº' apesar dês- mco d<' Econ:m1~ <" f'1~anç~"'· _ _ ~?r~. do Grupo E.sc_olar Antomo Pes
te, ter dominado 

O 
seu rival no pri-

1
_ Dur~ntc a sessao do C 01~!õ:elho .. erao soa . desta capital, Irene Souto. para 

meiro tempo de jogo. 0 alvi-negro, c15cut1d~s entre_. oull"~s. 1mpo_rtant('õ. professora .. do Grupo Escolar "_Solon 
con..,eguiu fazer uma bóa ofensiva con- :i.sswlto!i, o da s1dt'n11g1a nacional. de_...,ucena . de.Campt1:1a Grande. Joa-
seguindo desnortear O .sêxteto do alvi- qmm _ de Almeida Ca1 valho. pela no-
rubro, vitoriando pelo escore de 2 x l. CONSTITUIDO O SECRETARIA.DO me~çao de sua filha Eunice Carvalho 

O time de Ivan, apezar de estar des- :~\~}t~1~ 9 - (.\ UNIAOJ - \.pó,; ~aia frº{i~s.~orad doE~ardi~ da ~anel~ 
falcad~ de Ade.Jam~l. . r~afirmou mais dias rle reflexão e ec,tndo. o interven- C~rvaf;o, ;~a erlom~::ãçgo d: su~n~r_ 

~~~~-~i:aez d::~u~fd!~ªe~içoes na_ vida ~s- !~~ !~;:;:;ind!~ ::•·~~~u :~ .. ~~izcoo~s·- k~~r~i~~ ~~~~alho, para professora de 

P1~to,1~ 1\~1cf1~;,~:!~~e º; i~~l~~~ D~~! tituido: .JUSTIÇA, CC'sar Vergueiro: 
d1$putou admiravelmente sendo cons- f'DUC'AÇA.0, ME'il"t'ies Rris: FAZEN
tantemente aplaudido por todos os DA, ~ales Junior; AGRICL'LTURI\.. 
presentes . Oliveira '1:t>ndrl; \'JA<'i\.0, Ernesto 

Durante o dia de ontem estiveram, 

~~~:;i~t~t ~~n:ª}~:~~;;~~,-~!ni~~; i~~:\;}~~r tii}Ef·· :~r:·iF\,~~ 

....., ..... ttnr 
pos, filha do sr Antonio Nogueira 
Campos. residente cm Borburêma . 

- A menina Marla. filha rto sr .c:-c 
bastião da Rocha Diniz, residcnlc cm 
Esperança . 

- A menino r.ff:lria Lur-in, filha ,10 
professor Luiz Alcxand1ino da Silva, 
(liretor do Grupc E~c.;l:n "lrin,:,u ,Jo
fili ". de Esperança 

- A senhorita El:m Moreira Soa
res. filha do sr. Luiz de Azevédo Soa
res, residente em Santa Rita 

NASCIMENTO: 

Ocorreu, trás-ante-ontem, nest...'1 CA

pítal, o nascimento do menino Juran
di, -filho do sr. José Antonio de Sou
sa, comerciante nesta praça, e de sua 
espõsa, sra. Júlia Rocha de Sousa 

ESPONS,\IS : 

Com a senhorita Orzlna Lira, filha. 
do sr. Alexandre Costa Lira, proprfe .. 
tárlo em Sertãozinho. do município de 
Cniçára e de sua e.spôsa, sra. Possi
Cl0n!n Lucena Lira, ac~ba de contr 1 • 

tar casamento o sr. Valdemar Freire 
de S.1ntnna, do comércio desta prn
Çfl,. 

\'IAJt.NTES: 

CARRoS Ê êÃMINHÕEs ulioõS 
U rhefr do Govéruo paulista foi 

f·lltre\'istado pelos ,·espC'rtino~ <'ario
as, :101- quai-; decla!·ou que a C'onsti

tuic:ão do seu secretariado não obedl'
reu a injunc;ões politir'as e Nim aos 
sios principios do Estado Novo. 

ainda, em Palacio, as seguintes pes- Jornalista Ernani Batísta: - Segue 
sôas : drs Flavio Ribeiro, Climaco ho1e a Recife o nosso companheiro de 
Xavier da Cunha, RC'nato Ribeiro e tiabalhos Jo1naI1sta Etnan1 Batista 
Adalberto Ribeiro; prefeitos Eduardo redalor-secretário desta fólhn.. ' 
Costa e Moacir Cartaxo: srs. Alberto I O caro coléga vai á capital pernam
Sald,anh_a. padre J_osé Vidal e Francis- bu_cana. em trato de interesses parti
ce Coutinho de Lima e Moura. cwares, ali se demorando poucos dias. 

+#++#++++++++tt#+++H 111111111 l+++++++++++++++H+ 

DR. HELIO PESSOA 
FOII I t11 11tr11 

•• •Plima1 condiçõe, e a 
• 1r111 

preçoa modico, 

ESPF.RADO E'i\-J MIX.\S O :\UNIS
TRO DA AGRICULTOR.\ 
Bi'LO li O R IZ O N T E. ,> - r .\ 

UNIAOJ - E' esperndo. depois de 
amanhã. nesta upltal. o ministro 
Fernando Cosia. 

Ex-assistente da c1inica dentaria do Hospital Pedro li e ex-lnteruo 
do Hospital l\lilUar do RccJfe. 

AGENCIA FORD 
IUA MACIEL PINHEIRO, 38 

hlt , ..... 

O titutar da Agricultu.-a vem a 
<on,•itl" d,l govea·nador Benedito Va
ladares, visitar o Estado dr. Minas, 
devendo ir até Patos. a fim de exa
minar a extra?rdinál'ia cultura. dr 
t.ri10. desenvolvida nos ferteis campc,,s 
daquile municlplo, sob a direção de 
s. exda. 

Clinica dentária : - CIRURGIA 
Diafanoscopía: - RAIOS VIOL~TA 

Consultas: - De 7 às 11 e de 13 às 17 horas. 
ConaUltorlQ: - Rua BaràO do Triunfo. 419 - !.º andar. 

<Sala 2 (Por cima da Gllleria Nobre). 



A UNIÃO - 'ferça-!elra, 10 de maio de 1938 s -

ALFA-BETA-GAMA T E "'4 T R O 
MARIO DALVA 

Y I D l 
RAO:IOFONICA 

CONGRESSO EUCARJSTICO NA· 
CIONAL - No próximo ano, será Ct!, 

lebrada em Recife o Terceiro Congres
St' Eucarístico Nacional. Os pernam
bucanos já se movem em preparativos 
de fé para a realização de um acon 
tecimcnto magno. que encherá de es, 
plendores a sua história. Os esplendo, 
res da Eucaristia ninguem póde ima
Rinar nem compreender, senão o
lhando para os ho1nens. de uma al
tura incomensuravel. Destituído dos 
dons sobrenaturais. qualquer pes~ôa 
uão sente senão cegueil'a deante do 
amõr de Deus sacramentado na Eu
caristia. Mas, a melhor propaganda. 
do Catolicismo é aquela que se fat 
pela Vida, Paixão. Morte e Ressurrei
ção do seu Fundador, Jesús Cristo 

A CHEGADA, ONTEM, A E'TA CAPITAL, DA COMPANHIA "RENATO VIANA " - A 
SUA ESTREIA HOJE NO " SANTA ROSA", COM A EXCELENTE PEÇA " DEUS" 

P, R. I-4 RADIO TABAJARA PA 
PARAIBA 

Programa. para hoje: 

A'~ 11.00 - Programa aperitivo e\ 
~ravações populares da nossa disco
téci 

A's 12.00 - Jornal matutino - No
Uciál'lo e informaçiJes t<.>legra!lcas do 
.Jaí~ e do estrangeiro. 

A. ·s 12.15 -- Continuaçflo tio pragra
na aperitivo c gravaçoes populares 
da nossa discotéca 

iLocutór Kenard Galvão1 
A ·s 18.00 - Programa para o Jan

tar e gravações selecionadas da nossa 
discotéca 

<Locutór Alírio Silva, 

Pror,rama de E8tu.dio 

A's 19.00 - Sintese do..., acont-eci-
mentos do dia P R I - 4 informa ... 

A·~· 19.05 - Musica popular~ brasí
!eir~ - Esmeralda Silva e pistonista 
3eraldo Medeiros 

A 's 19,20 - Musica variada - Jor
;e Ta\ares 

A 's 19,35 
Dupla P R 

Sambas em dueto -

A 's 19,45 - MlL'">ica regional -- Jóta 
Monteiro 

A 's 20 ,00 - retran';;missão da hora 
do Biasil 

, so~\,~/e~~ca- Sólos de flauta - Nel

A ·s 21.15 - Jornal oficial 
A 's 21.20 - Musica \·arta da - Es

meralda Silva. Dupla P. R., Jóta 
Monteiro e regional de Cachimbinho 

Um congresso eucarístico. portanto, 
ê uma propaganda cta Pessõa do Ho
mem-Deus. Tão extensa e tão pro
funda ê a significação dos mistêrios 
que envolvem as perspectivas da Vi
da Futura, que a propaganda da Fê 
não cessa de sêr necessária. O Evan
gelho permanece em continuação per
petua. O Apostolado se exerce sem 
Jnterrupção. A.s reuniões do Cenâcu- 1 

lo primitivo se repetem. Isto quer d1-
z:er que a IgreJa não muda, désde que 
assentou seus fundamentos. numa ro
cha lndestrutivel, ha jâ vinte séculos Elenco da Com9anhia Renato \'i.,t na. chegada, ontem. nesta capital A·s 21.4.5 - Sel~<;õe~ de operas -

Orquestra de concertos da P n I - 4 
sob a direcão do maestro Olegano de 
Luna Freire. 

O Brasil conhece muito estas vercta-
des. Poi·que O Brasil é filho exclusivo Após a realização de uma vitoriosa te "A Companhia Renato Viana es-
da Igreja Católica temporada no Recife, chegou ontem ~~ec1?~;seg~~~i~~r u~;:tte;~~gcte 0~oi:~t~i 

O autor destas linhas teve a felici- a eSt a capital ª Companhia teatral repõr o tfatro no devu:io log<"lr 
dnde de as~istir ao Segund.o Congres- , d_irigida pelo notavel dramaturgo br~- E temos agora. em representações su
so Eucarístico Nacional, que se reali- Slleiro Renato Viana. uma das mais ~:~~:~~io,º C;l~·d:rôe;r~

10 
t~~~~·z l!md~

ZGU, em Belo Horizonte, de 2 a 7 de vigorosas expressões da arte cenica na- cidido efeito em cér1a•· E o "Diario 
Setembro de 1936, fazendo parte da cional. da Tarde" : "A estréia da Companhia 
g1 ande comissão de deputados desig- Hoje, o aplaudido conjunto realizará Renato Viana constltuiu um verda

nada para representar a Camara na-
quêle comício divino. Lá estiveram 
também vários católicos paraibanos. 
de ambos os sexos, que poderam vêr e 

a sua estreia no "Santa Rosa", levan- deiro e autêntico sucesso". 

do á cena a empolgante comedia dra- m:r~o~n~~~·e;·e~~! 
1{~a e~:g:~P~!g~~ir; 

matica, em 3 átos, "Deus" a mesma nossa platéia. pelo desempenho. im
peça com que se apresentou, no Tea- pecav~l. pela enredo, pela montagem 
tro "Santa Izabel". espetacular, pelos dialogos e conceitos 

aprender muita cousa de extraordiná- Falando sôbre a estréia da Compa- profundos. pelo têma altamente su-

~:~· ;:nf~!:~:. ::ig;::;{c:i~e o~~~; nhla em Recife, Valdemar de Oliveira. !~f1~;~ e pela musica evocadora do 
o ilustre critico de Arte do "Jornal "DEUS'', sem favor algum. ê o que 

~~ciais, em ~emonstrações d.e entu- do Comércio" da vizinha metropole se póde chamar de g-rande espetãculo 
siasmo _patrio~1co. em maravilhas do 

I
do sul. assim se ex ressou: A distribuição dos papeis é a se-

culto ao Santissimo Sacramento da . P gutnte ; - Padre Lionel. Renato Via-

Eucaristia. O arnõr ao Brasil retum- pe·;:cul~m~~~1!fiz ~~~n~~=n:~: eº n:~~ ~!~-ap~~c-:~~-~i;~~a J~:~~ M~~r:i!: 
bou, dos alcantis mineiros para as cu- se saberia dizer se melhor é a Dea Selva, sonia, Maria Caitana. FrE>i 
'miadas do céo, envolto nas préces de peça ou foi o desempenho'' A Lucas, Manuel Rocha, Madre Supe
tim milhão de vozes de amór a Jesús "Folha da Manhã", disse o seguin- riora, Monna Leda, Duas monJas, 

Cristo. 
Recife vai repetir Belo Horizonte, 

como Belo Horizonte repetiu São Sal
"ador da Baía, nas homenagens tri
unfais ao Deus Vivo da humanidade. 
E a Paraíba saberá tomar parte mui
to próxima nêsse congresso nacional, 
não sómente pelos seus deveres de 
bóa vizinhança, mas, sobretudo, pelos 
deveres de sua Fé. Depois de Pernam
buco, é á Paraíba que está a caber a 
honra de sêr melhor representada de
ante· dêsse congresso Em todos os 
grandes acontecimentos i)ernambuca
nos, esta nossa terra se vê integrada. 
irmanando-se os dois povos numa só 
alma. numa só vibração, nwn só ca
pítulo da História Patrla. Organize
mos, portanto. désde já, tudo quanto 
nos cumpre fazer no Terceiro Con
gresso Eucarístico Nacional. 

• * • 
SANTA ROSA - Os que lemos pu

blicações ilustradas da Capital do 
Pais. temo~ conhecimento do nome d~ 
Santa Rosa. tste joven conterraneo ê 
um artísta que está se fazendo. com 
grande esforço proprio, uma notabi
lidade. Sem têr tido recursos para es
tudar. l·le resolveu deixar suas fun
ções de bancário, nesta cidade, para 
dedicar-se, quasi heróicamente, aos 
pendores de seu espirita. - que só no 
lapis encontra expressões para a in
teligência. rnoti\'OS de beléza, interpre
tações para a Nalurez.a. Hâ nos seus 
traços algo de originalidade, sons que 
se revelam e são surpreendidos, ao 
pl'Jmeiro lance de um olhar. dando cor
po a uma idéia, objetivando uma pers
vectiva 66piritual. imprimindo côres 
pitorescas a tfpos humanos, dandr; 
córtes estravagantes numa paisagem, 
fazendo do desenho um complemento 
explicativo de tudo. um extraconciente 
da alma. 

. * • 
TREZE DE MAIO - o Llcéu Pa

raibano vai comemorar a data da a
bolição com as solenidades que estão 
em sua alçada. Professóres e aluno5 
querem que sejam desdobradas, um.1 
lt umá, essas tão belas páginas da his
tórla humana, - que outoitaram ao 
povo brasileiro a mais alta posição no 
panorama univeI"sal da fraternidade 
cristã. O professor Dernetrio Tolêdo 
fará uma conferência. Falarão tam
bém alunos das séries mais adeanta
dai 

--- --

INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATISTICA 

de informações formulados pelas re-

0 CONCURSO DO PúBLICO, 1 g;~~~~;~ ~i1~fe;:;;'t!!i,ri~~:·~:s ::~: 

NOS LEVANTAMENTOS I tés.es. numerica.s aqu.éle.·s fenomenos cuJa ocorrencia. por sua natureza. 
ESTATÍSTICOS escapam a registo previamente esta

belec1cto 
Que preencher quest1onar1os esta-

• . . . 1 tisticos. com o máximo de preclc,ão 
~ J?Onto pacifico na r:neto~olog1a es- nas informações, deve constituir. para 

tatist1~~ - o assunto Já foi. focali~- cada cidadão. verdadeiro imperativo 
?º: alias em com~mca~o d1stnbu1_do ci1.1tco, ninguem o contesta, hoje em 
a imprensa pela Drretoria. de Estatls- dia. em sã consctencia Sobreleva 
tica_ da Produção do Mmistério da acentuar, porém. que nem sómente 
Agncultura - que em duas grandes <..ob êssP aspéto cumpre encarar a 
class~s se podem agrupar os _ch~ma- obrigação moral. que é de todos e é 
dos tenomenos de massa. passiveis de de cada um de contribuir. o mais 
estudo numerlco: os de o~servílção eficientement~ possivel. para a regula
e~oontanea e os de observaçao refle- rtdade e o aperfeiçoamento das 
tida . . _ est~tisticas Também equivale a um 

Na pnr~eira d.a:. duas cl'.'sses estao mdtce aprectavel de compreensão dos 
todos aqu~les CUJa oco_rrencia dá lugar dPveres cívicos todo esforço Pmprega
a um registo_ autc:ma:tico ou_. pelo m~- do no sentido de que consUtuam. re
nas. necessano. S~o eles - Já o ~·eferia almente. a expressão exáta dos feno
o aludido comun~cado - as_ impor- menos enquadrados na segunda das 
tações e exportaçoes internac1ona1~. o duas classes a que aludimos os regis
translto de mercadorias e passageiros tos a êles referentes. E será isto. po1 
nas estradas_ de ferro: o modmento acaso. o que se verifica no Brasil' 
da pop':1laçao 1 ~asc1~en~os. ca~a- Força é convir em que a resposta não 
mentas. obitos e m1graçao m~ernacio- nos póde ser lisonjeira . 
nal> .. a temperatura. a r~ceita e as Mesmo sem apreciar o caso. mais 
despesas publ~cas. etc. Nesses casos. expressivo e lamentavel. da inslituição 
~ ta1~efa ~~tatistlca se reveste da m~- do Registo Civil. sabido que seria de 
1or sunphcidade. e os resultados obt1- tod0 impossível termos ideia. siquer 
dos se caráctenzam .• sobretudo, pela apróximada, da densidade demog;ra
segurança e a precisao. Basta expe- fica do Pais. através da insignifican
dir os questionarios ás fontes onde se te percentagem de nascimentos que 
fazem ou. arquivam os registos e co- são registados em todo o Brasil - ou
letar. criticar _e apurar <_>R dados re- tros exemplos ainda se podem apon
ferentes _ aos fatos. que sao ob.i~to da tar. expressivos do descaso. talvez in
observaçao :statistica, consciente. com que os brasileiros ('On-

Em relaçao aos fenomenos que se tribuem para as dificuldades de todn 
enquadram na segunct::i, das d~as ordem que se antolham ás repartições 
grandes classes. ou seJam aqueles incumbidas dos nossos le\'antamentos 
cuja ocorrencia. sob o aspécto quan- estatisticos. Queremos referir aqu1, 
Ut3:tivo, não ~stá sujeita. a n~nhm_n apenas. para resaltar um caso con
registo .. a funçao da estat.is.tlca e ~~1- ereto. o que se verifica com a apura
do mais dispendiosa e dif1cll. exigm- ção do nú.mero ele aparClhos recepto
do uma operação vasta e comple~a. tores de radio. existentes no territorio 

que tem o seu bom ex1to necessana- nacional 
mente condicionado menos aos ele- E' antiga a lei que obriga todos os 
mentes _técnicos de que disponham as proprietários ele receptores a ta~e1 
re1:1arti~oes para os _ levantamentos na repartição competente. o registo 
primanos. do que é. _boa vontad~ .. ªº dos mesmos. Ainda há pouco SC" pu
espirlto ~e cooperaçao, ao patnotis- nha em relevo. na imprensa. que a 
mo do publico._ Isso porque o concur- taxa cobrada para ésse rcgl:::to, no 
so da populaçao é 1átor tnesUmavel, Brasil, ou sejam cinco mil rêls anuais, 
nos inqueritos a que se proceda é a mais reduzida de todo o mundo, 

Mas, num pais onde haja, realmente, não chegando, slquer, a quntor1.e réis 

fp~·ê:;t~e d~o~t~~~17~ º P~~~rt~ttc~p~~= ~~~1cd
1
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rança e a regularidade dos levanta- ções, a apreensão de todo aparêlho 
mentos estatistlcos, essa benemerita que, á falt~ do competente registo. 
preocupação não póde ser traduzida, seja considerado clandestino. Todavia, 
apenas através da maneira pronta e sem embargo da modicidade d~ taxa 
exáta por que oe responda aoe pedidos e dM pena,; que são prevista,; para OI! 

Hortencia Silnt e Eugenia de Olivei
ra. Dona Alice, Maria Lina, Otavio 
Eurico Silva. Doutor, Alvaro Augus~ 
to. Em um papel cornice veremos. 
Candida Gomes 

AMANHA, "A VIDA TEM TR~S 
ANDARES". PARA ESTRE'IA DO 
BRILHANTE ATOR DARCI CA· 

ZARRE' 

A 's 22.00 - Jornal falado d3 P R 
I · 4 

A's 22.10 - "Enquanto a cidade 
dorme · - Canções francésas ·•Luccie
ne Bover•· 

A 's ·22.25 - Ultimas noticias -- p 
R I - 4 informa 

A's 22,30 - Bóa noi.te. 
i Locutõr J. Acilino 

Em segunda récita de &.ssinatura. EMISSORA DE ONDAS CURTAS 
Irá á cena, a manhã. a peca em três I DOS ESTADOS UNIDOS 
átos. A vzda tem três andares. de Hum-
berto Cunha iJrradiacão em ,,ora localJ 

Em A vida tem três andares, qne 
é uma linda página de humorismo. rã- PROGRAMA DE HOJE· 
rá a sua estréia o brilhante ator cô
mico Darci Cazarré A's 10.30 - Alice Joy, contralto -

Schenectady - W 2 XAD - :ll 500 
VISITA-NOS RENATO \'IANA Kcs 13,9 mts 

Acompanhado do seu assistente. sr A's 10.55 - Pre::.. ... -Rad10 News -
Luiz Teixeira - redator do nosso con- Boston - \V 1 XK - 9.570 Kc,.<;. 31.3 
frade pernambucano "Diário da Ma- mts. 
nhã" - esteve em visita a "A U- .A's 15.00 - Nation·s School o! thc 
NIAO" o dramaturgo Renato Viana. A1r - Cmcmnatl - WSXAL - 6 060 
ontem ch~~ado a est~ cicta1e Kcs. 49.5 mts 

BRINDES & AMOSTRAS (~\ it!bes ...'.n1?;;~c~cs- l~.~h~~~c.tady 

1 

A's 16.00 - Travelogue ar the Uni-

Canajal"ina. - Pelo sr Joaquim A's 17,00 - Radio A,round ~he 
Eustaquio cte Oltveira fóram enviada" , Clock - Boston - W l XK - '9.a70 
á redncêo desta fõlha como amostra. Kcs. 13,3 mts 
três gaÍ·rafas de Canajarina. excelen- A ·s 19,00 - Creag:h Matthews. tenõr 
te produto cta cana de açucar. fabri- - Scheneetady - 'N 2 XAD - 15.330 
cacto em Alagôa NoYa. na Distilaria Kcs. 19.5 mts 
Nova Horta ~ ·s 19.30_ -- Boack Carter, news -

Nesta praça. Canajaiina tem como Philadelphia - W 3 XAU - 9 590 
depósito exclusivo. a Mercearia .. Lu- Kcs,- 31.2 mts _. 
zeiro··. á rua da União, Sp~~is~

9/~ Ã~ ~ N;:1~:;·_N~~]~ 
infratores. apezar de calcular-st' em 
"..'em mil o número de receptores exll-
tentes na capital Federal. não che
ga\'a. siquer, a oito mil. em abril Ulti
mo. o número de aparêlhos registados 
E se isto ocorre em plena metropole. 
fat:il é imaginar o que se verifica em 
todo o resto do Pais, a despeito dt· 
ouantos esforços hão sido enviados pelo 
Departamento Geral do,.<; Con-eíos í' 
Telegrafos. no sentido de ser levantado 
um cadastro completo elos ap~rêJhos 
em funcionamento nas várias wüda
des da Federaçâo 

- li. 830 Kcs. 25.3 mts 
A ·s 20,00 -· Mus1e 1~ My Hobby -

Chicago - W 9 XF - 6 100 Kcs. 49.1 
mts. 

A 's 20,30 - Eddie Cantor Show · S 
AI - New York. - W2XE - 11.830 
Kcs 25.3 mts 

A'S 21.00 - Bra:.ilia1~ Hout • S A• 
- New York. - W3XAL - 6 100 
Kcs 49.1 mts. 

A ·s 21.30 - Those We Love - Chi
cago - W 9 XF - 6 100 Kcs 49 J 
mts 

A's 22,00 - Radio ThN1.tre - Phi
lndelphla - W 3 XAU - 6 060 Kcs 
49.5 mts 

A's 23.30 - "Drave New World"' 
drama Sonth America - Nev: Yotk 
- w 2 XE - 1 830 Kcs 25,3 mt, 

south America , S A) 
A ·s 24.15 - The Mus1c You Wani 

- Pittsburgh - W 8 XK - 6 140 Kcs 
48,8 mts 
mts 

Aí está um exemplo que. mu(ati!'I 
mutandis. se poderia ajustar a dez~
nas de casos outros. como sintése elo
quente da deflciencia de elementos in
formativos com que lutam as nossm, 
repartições de estattstica, ern detri
m,ento da precisão e regularidade de 
suas conclusões. Imaginemos. porém 
que cada proprietário de receptor es-
tivesse rigoro.~amentr em dia coín :i , _____________ _ 

obrigação que lhe impõe disposiçflO ' 
gal taxativa, quanto ao registo cte sPu 
aparêlho. Tudo se tornaria. aRc;hn 
~obremaneira facil e já não ficariamos 
lamentavelmente. num mundo de hi
pcteses e conjectw-as. á mingua de 
dados seguros. quanto ao número exá
to de aparêlhos recPptores já agora 
existente em todo o Brasil 

Os órgãos e~tatisUco,., só em caso:c
excepcionais podem ter função suple
tiva. chamando a si a verificação. nc 
terreno onde /'.e dê sun ocorrencta 
daquéles fenomenos de observação es
pontanea. n~ro ('UJn sintC'sc numPrka 
se devem colher os respectivos dadm; 
noutras repartições. incumbindo. ape
nas aos mesmos orgãos. o trabalho 
tie coleta. apuracão e critica. a fim 
de que sejam êles convenientemente 
divulgados . 

Ressalta. ~ssim a tnda e\'idencia. o 
alcance e o valõr do concurso do 
Dú.bllco, para que possamos trr est.a 
tisticas perfeitas e regulnres. E' prc-
ciso. oorém, aue ê~~C' concurso não hP 
manifeste. apena~. quando se trate do~ 
le\'antamentos referentes aos fenom,:,
r:.os de observação refletida. mas. ~e 
traduza. sobretudo. pelo patriottco , 
esclarecido empenho de contribuir. efi
cientemente, cada um no amblto d(• 
suas responsabtudades, para que O.'i 
órgãos estatlsticos possam encontrar 
sempre nas repartições competentes O.'i 
re,zistos Deis. exátos e verdadeiros da
quêJeg outros fenomenos claasltlcado, 
como de observação espontanea, 

DELEGACIA FISCAL 
A DelPsmcia Fiscal. neste Estado, 

convida ás pe~~ôas abaixo, a irem sa
tisfazer ás extgencias con~tantes no.~: 
seus proce~so!.. que se encontram em 
"pendente"_ na mesma reparti~âo. 

Sra.. Mana Rmidice de Araú10 Ne
\"es. Belmira FrancisCa de Ftgueirôa 
Julia Teixeira de Carvalho. sr~ Ed
naldo de Luna Pf>clroza. Severino d,.. 
Carvalho ipor seu procuradon. ,Joãr: 
Vicente de Albuquerq~1P & Cia f>_ qtn -
c1ho Evaristo Monteiro. este últmv, 
residente em Cabedélo. 

NOTAS POLIQAIS 
INQUERITO RE;:o.1ETIDO 

o delegado do 2.0 distrito remeteu .1r, 
Juiz de Direito da 1.• \·ara da cap1 
tal o inquerító insta u_rado contra Ro ~a 
Honorina da Conce1ção autora c·s. 
morte de seu marido :,,ex:agenano Lt:1: 
de França Gomes 

OUVIDO PELO DisLEGADO DO 2 • 
DISTRITO 

Por solicitação do 2.(1 promotor e; • 
capita]. o dr. José Alves de Mé}o o· 
viu ontem. novamente, o sr. Adat, 
Bezerra Cavalcante no inquento fu' 
teurado contra o me91110. 



,._ .. '.A ONIÁO - Terçà-felri, 10 de mafo de 1938-

R T E o 1 e 1 L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRIDO 

lnterventoría Federal N. 0 9. 321 - De Valenclo Gomes de 
Araújo. - O requerente não tem di
reito a ajuda de custo, uma vez que 
a sua remoção foi a pedido < portaria 
n. 118, de 8 de abril ultima, - In
defiro. 

~~:;1~f0ie ,;;;i~rºeR!~:,~ª~:~~?~~t;' ªr~~ DECRETO N; 1,035, de 9 de maio de 1938 
Estação dt°" Rrldio, des1.o capital Altera a lei n.0 159, de 28 de Janetra 

N.• 917 - Id~m. idem, n. 871, da de 1937. ExPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 29 DE ABRIL· importancb ele 6 :228SOOO, para pa- Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Po.ra1ba, 

gamento aos operá1"ios que trabalha- usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Re
Petição: 

r De Manuel Otávio de Medeiros, pro
:fessôr público da. escola ruclimenta e 
notw·na do sexo masculino de Santa 
Luz.la do Sabug1. requerendo aposen
tadorin _ - Submeta-se á inspeção de 
saúde em Camoinn Grande 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 7 
Petições: 
De Hilda de Medeiros Costa, pro

fessõra de uma das cadeiras do Gru
po Escolar ·· Coêlho Lisbôa", de San
ta Luzia do Sabugi, requerendo trinta 
(30) dins de licença, sem venc:mentos. 
para tratar de interesse particular. 
- Indeferido 

De ,Juventma cta Fonséca Milanez, 
professôra de _l, u entrancia com exer
cicto na cadeira rudimentar noturna 
do sexo feminino de Pedras de Fôgo. 
tendo contraido nupcias. solicitando 
permissão para assh1A.r-se Juventinn 
Milancz d~ Medeiros - Deferido. 

N ° 9.062 - De F. Galvão. - Nó.o 
ha o que certificar, á vista da infor
mação ela Secção de Compras 

ram em diverso .... srrvic;os a targo c.lfl púb11ca. 
Diretoria de Viaç,io e Obras Pública:i. DECRETA: 

N.0 948 - Idem, ic.iem n. 872, emitl· 
dC' em favór cto si Antonio Augusto 

Secretaría do Interior e riso~reicta. nn 1mpartancta cte 

Segurança Pública N.º 949 - Ictem. laem, n 873, da 

OEPARTA!VIENTO DE FDUCAÇAO i~,;ó';.'t~~c~a~;::1a~
9
~!!f~\:~~'.,~~r~/'°e 

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 1im de ser efetuado o pagamento dos 
DIA 9· l•perários que tl'abalharam em diver-

~=U~~â~.~ Antonio Trigueiro. diretor ~~ç~~l'\~Ç~b:as~;;~glii:s Oir,:a:oria de 
do ·• Curso Comercial Sapéen:,e ", da N.º 950 - Idem, idem, n. 874, da 

Art. l.º - Os membros do Ministério Público, em caso de substitui· 
cão plena, quando graduados em direito, perceberão o ordenado do substt
tuido e, no caso contrário, a sua gratificação. 

Art. 2.0 - Os suplentes de Juiz de Direito e os de Juiz Municipal_ 
quando não fôrem leigos, farão jús ao ordenado do Ju.tz que substltuirem, 
r.o exercicio pleno do cargo 

Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palacio da Redenção, em João Pessôa, 9 Mato de 1938, 50.ú da 

Proclamação da República. 
Argemiro de F?gueirêdo 
José Marques da ·silva Mariz 
Francisco de Paula Pórto 

cidade de Sapé, so11citando permissão quantia de 10S500, em favôr do c;r 
para o referido curso funcionar 11 " Antonio Augusto de Almeida, pagado: Antonio Rodrigues, requuendo li· 
Grupo Escolar "Cel Gentil Lins··. desta Secretaria. cença para construir um chall> de tai-

cos na casa 11. 9, á praça D Adaut\l 
..::.__ Deferido. 

da mesma cidade. - Indeferido, de N ... 9~1 - Idem, idem, n. 875, em pa e telha, de acõrdo com a planta 
Rcôrdo com as informações. favôr do sr. Antonio Augusto de Al- ~néxa, á rua Porfiro Co.stA. - Def~-

De Mana de Lourde.s Leite, profes- meida, da quantia de 27$100, a fim rido. 
sôra de \,. ª entrancia do Grupo Esco- de atender ac pagam.ento dos venci- Alexandrina Holanda Pimentel, re
lar "Gentil Lins'', de Sapé, ~olicitan- mentos dos operários que trabalharaTTi querendo Hcença para cobrir uma ca
do abono de três l3) faltas dadas f'.O .po transpôrte de m~tterial para a Fa·· sa n. 521, á rua Centenario. - Co-
mês de abril do corrente ano. - De- ztnda São Rafael rr.o péde. 
1ericio. N.0 953 - ldem, ide:.m, enviando o Analice Lacerda ele Lima, requeren-

Francisca Tereza de Lima e Mou
ra, requerendo licença para mudar o 
piso da sala do predio n. 59, á rua 
Cons. Henriques. - Como requer 

B. Vicente Dália, requerendo licen
ça para renovar a coberta da cai-·1 
sin, á Estrada Velha cie Tambaú. ·-
Deferido. 

A Prefeitura multou as segulnle<i De Maria Ester Bezerr3 CavalcaT'ti, recórte do Diario Oficial contendo o ào licença p:ua construit uma cost
professôra de 2.n entrancia. com exer- tt'rmo de acôrdo celebrado entre o nha. de taipa e palha, á rua Felicia

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR cicio na escola elementar miSta dE" Govêrno da ~epública e o dêste Es- no Dourado, n. 427. - C•Jm'J requer 
00 DIA 9, B,:irreiras, ~olicitando abono de Eeis tado, para a execuçb-o àos ~Prviços Alvaro Jorge & Cia., requerendo 

pessôas: 
D. Judi da Silva, em 50$000; Vi

cente Ielpo Filho, en, 50~000; João 
Araújo. em 20$000; Hortenc10 Ramo,; 
& Cia., em ~0$000; Luiz André Viei
ra, em 20S000; Lu12 Gonzaga, em ... 
20SOOO. 

Petlcões: t61 faltas dadas no mês de abril por públicos relativos á produção. melho· licença para fazer serviços na casn 
N.º B.685 _ De João Firmino, de motivo ~le molesti::t - Defendo. rnment-0 f· defêsa sanitaria do algo. n. 123. á rui\ Indaletc. - Deferido. 

Caja1.eiras, requerendo permissão pa- Port~ria: dão e outras plantas texteis Antonio Alves da Silva, requer~n-
ra retirar 28 rêses para refrigério no O_ Diretor do Departam~nto de Edu- N º f,65 - Idem . .idem, encaml- do licença pata renovar a cooe1ta da 
Estado do Ceará. - Deferido, de a- c•açao nomeia ? sr - B~avent~ra dL nharido documei:itos referentes a uma casa n. 478-, á avenida Carneiro :fa 
côrdo com as informações, a~sinand1 J ~ousa Brás pa~a _ex.erc. ei O cai.g·o· d'; 1~enunria. recebtda pelo dr diretor Cunha. - Como requer. COMANDO DA POLICIA MILITAR 
0 requerente têrmo de responsabiH- inspeto~ admimstia~ivo cio Ensmo dt de Viacão e Obras Públicas. Zacarias de Paulo Barbosa. reque- DO í.<:STADO DA PARAtBA no 
ô d • S. Jose dos c.,orde.ll'O.s, do. mumciµ.io N.º 9'11 - Ao Diret.or àa Escola de 11'enc\o licença para retirar do Cemite·· NORTE 

o.N~O 3.645 _ De Abillo Dantas _0,, ~e S João do ~anrí, sernnd0-1he de Agr::momia do Nordéste (Areia>, i.11- rio desta capital para o de Mamar..- QL1artel em Jo,io Pe"isóa. 9 de mail> 
Cia., requerendo modificação na ct'\- titulo a presente portana f_ormar.do. que os doct~mertoo;;; 3:rquiv,t- guape os restos mortais do seu ir- de 193B. 

~éi~. ~~1 ~:n:~~~as~en:e;:Jf~i~~r!J!~= CAOEIA F(JBLICA DA CAPITAL ~~~ ~e~q~;
1
;re::sbe~.~~m;~~~~s 

5~e~7~1~: m~a~:1~~n~~~t;s ~~mJui:~~~\eque- ~~v~op~ft~fa,º /!ª t~~e~:'fs-1:ta> · 
te á prensa hidraulica. _ Deferido. EXPEDIENTE DO DIRETOR DO te :PqHenmer.to dingido a esta Secrt', rf'ndo iicença pera concluir serviços Ronda á Guarnição, sub-tene-nte 
Cobre-~e o impôsto estabelecido para ~}!

0

9~
1

•0 505 _ Ao sr. dr. chefe de tarm.. na casa n. 83, á rua Senhor dos Pas- Cesarino. 

~r~~çs:m~~t~. ªpa~;1.sie~x~~ci~fir~~ 1c9º31:? Policia do Estado, solicitando pro·,•- (. ~~p;~1to~1.I~e6~.d~dr:Po~i:~~::n2~ 1~:1d;- Em face das informacões, de• ge~tdu~~er~~o ºi~~~~i1:. dia, 1 o sar-
dências no sentido de ser tl'ansfericto ,.. 750SOOO ·ct t· d 67 1 ta! ºL1;!~5ft~c~~a~~nad~d :;p:r~~~~ para,? Hospit~l Colon~a "_'Juli~no Mo- ~~ela Es~o~/n/cfkti~tdoe i~Íorn{aç~~; Giovani G~oia, requerendo licenç_a ge~f~ ta~~t:içâ~er~~r:oa.dio, lº sar-

de Aguas e Esgôtos, · solicitando ses- rei.ra., o preso Jose Donungos :te a resp,,.Jto. ~)ara construir muro na casa n. lü;, Guarda - do Quartel, 2 . o so.rgento 
senta mo) dias de licença para tra- Ohv~1~a º . . " ~-º 943 - Ao sr. Secrc~ár10 do ln- a Ladeira da Borburema. - Defer1- lRafael M~.nuel. 
tamento de saúde _ Submeta-se a Oficio n. 506 - Ao si· dr, Juiz d,., tenor e Seguranca Publica remeten- 00 Guarda da Cadeia 3 ° sargento 
inspeção de saúd~. d1re.1to da 2 n vara da com~r~a <fa do cópia de um p·arecer dos' engenhei- Matia.s Tavare~ da Fonsêca, reque- Sá Luna. ' · · · 

Decretos: capital, re~.etendo u.1'?a pet.1ç~o jo ros Otávio Pernambucano e Mario rendo licença pal·a se c·st~belecer ~o!ll Elétricista P telefonista de dia, sol-
o .Interveutol' F€deral no EstadC' l}:reso Seve1;,no .. Dam1ao. sohc.~tando Gusmão, 'L respeito dos diversos tipos um~ qm~nda, á averu~a Cap1t~1 dado Sinesiê 

da Paraíba nomeia d. Maria Juhn uma. ~rde~ JC habeas-corpus. ·. de carteirns escolar.ts. Jose Pessoa,_n. 41. - S1m, paganao O 1.º B. 1. e a Cia. de Mtrs. da-
Pessõa para f-Xercer o cargo .Je escr1- .o~icto n. 587 - !--0 sr. _d~. J.mz de N.º 952 :- Ao Diretor de Fome~to logo O que for de direito. . .. rão as guardas do Quartel, Cadela 
vão do diStrito de S. Miguel de Tai· d1re1to d~s Execuço~s Cnmm.ais, T(;- d3: Produçao e de Pesquiz9:s Agrono~ çaFepla,prea Afalczae1r1tadr1ªv'er1s·eqosuecroenncaeorto's'cenn~ Pública. rdorços e patrulhas 
pú do miJnicipio de Espirita Santo, rr.~~endo uma pet1ça? elo pre.s'? Da-1 rr.1cas, iecomenQ:indo a d•.!signaçâo de ... Boletim numero 101 
cteYendo solicitar seu titulo á Secreta- miao Ca~c.oso da Silva-, .sohc1tanrio um agrttnomo daq~~a Diretoria a flm casa n 358, á rua Porhno Costa - (As.) IJe'lintro Pereira ele Andrade. 
ria do Interior e Segurança Pública. uma. ~udie~c}a · . . de f'Xaminar e informar a respeito da Como requer cel. cmt. geral. 

O Interventor l''ederal no Estalo Of1í'lo n. a~S-:- Ao~.s~ .. or. d1re~,x .. !~bri~a _d~.sr;, Antonio Pereira rlc Corma Cavalca~t, Ferreira reoue- Confere uom o original, T~n- Cet, 
Ca Paraíba nomeia o sargento Val- cJ~s. o.hras Publ1cR:s, ..,ohc1t.ando . I» t,.c- AriCU'àde, rêsident·.::! nesta capital, e tendo licença pa1a fazei ieparos na I Ehsio Sobreira, sub-cmt. 
frêdo Cavalcanti da Nobrega par~ ':denc1as no sentido de ser. feito o s~~re a iust_alaçÃo moderna ae bene- 1.:asa n 455, á rua Indio P1ragibe 
~xercer o cargo dE" sub-delegado de concerte' de que i:Stá neces~1tando ?. flc1ar algodao do H. Malaquias de - ~fendo INSPETOR1A GE'IAL DO TRA.Ji'E ... 
Policifl da circunscrição d~ S. Miguel fechact13ra do porta.o da pnsao .nume- Sousa elo O', .r~sident..~ em campir.ii Jose de Ar~UJO, req.uerendo llcen9a 

I 

GO .Pt:JllLICO E DA OUAR. DA. 
do Taipü, do distrito de Espirito San- to 9, deste estabelecimento,_ e re1teran- ,Jrn.ncte, os, q~ais requereram ao ::-.r. para transferir pl~ca~ da casa n. o4, CIVIL , 
to. do u conce~o da mstalacao de agua Ii:tcrvc~1tor Federal iser.ção de i!1t- á rua Gama e Melo para outra ca<ia Em João Pessôa, 9 de maio dE> 1938 

O Interventor Federal ~no Estado desta CadeJi.:i. postos pa1a as mesmas. ida .mesma rua, recentemente cons- Serviço para o dia 10 lterça-teira) 
dn. Paraíba r.omeia o sargento Pedro N.º 9r,5 - Idem, idem, recome~1da11- truida. - Deferido. Uniforme 2. 0 (Caqui). 
Alves de Paiva para exercer o cargo Movimento geral de ontem: <lo pro~1dências, a, llm de ser emi:,e- Francisco da Silva, requerendo li- I'ermanente á 1.• s,T., amanuens.e 

~;1:f:-~:·~~~d~o~: ~~~ci~o~~ef;~~~nJ~ Existiam 254 reclusos, fóram reao· ~~1~!~a~e~:~:
1
; <l~~1~~~~oo~r.c°3:.~ t!fJ: f~~~Ih~~nitr~~~m~:1ªs.cª}~u;~ Jo~~r::~~1;~ á s1P., guarda de 1, 

clstrito de S. João do Cariri. ihidos 3. ficaram existindo 257, sen- hm~o R.an;.o~. !li.Me ·d9· Pósto de Pro- . - D~fendo. . . classe n. 7. 
O Interventor Federal no Estadri do um não arraçoado por esta Ca- duçao rie Ca.npufa Grande. 1 Odilon Fehpe, requerend~ licença Rondantes': do tráfego, fiscal de J.R 

da Par'liba.· ·:-xo1~erq_ .. º sargento Pedro deia, per ~er alimentado ás suas cus- N.~ ~60 - 1. dem, i.tiem, resron.ler.do para. ~on.st.ru~r 2 casa~ de taipa e p'l.- classe n. 2; do policiament.o flscats 
Alves d~ Paiva, do targo Je sub-dele- tt)S. G oficio n. 1364, e remetendo a pro· l~a. a avf'mda da Pedr,1. - Con}o rondantes ns. 1 e 3. 
gadc da c1rcunscrtcão de S. Miguel .Fêram, hoje, distribuidas 309 ra.- pos.ta do sr. Alfredo Whatley DLu, pede . Plantões, guardas c1vts ns. 23, 19, 
do Taipu do di~trito de Espirit,1 c:oes: 15 aos prêsos que se encontram a flm de sn Junt:1 ás dos demais con- Jo~é de Queiroz Batis~a. requeren- 73 e 13. 
Santo em diéta na enfermaria, 241 aos L!e- curr~ntes ao fornec1mC'nto de. pulvP- do hcenc.i. para fazer dl\·er-sos serv,. Boletim numero 101 

O Interventor Federal no Estado mais, 15 aos empregados, 36 aos sol- .dsadores. 1 
ôa Paraíba :i1omeia o sargento Anto· Gados que conduzem os prêsos aos ser· N.º nG~ - Idem, idem, devolvendo TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
nto Pe1xôto Lunguinho para exerc,~: \ iços externos e 2 a dois mP,nores o. requenn,ento do sr - Anto~io Uchôa 
o cargo de sub-delegado dE" Polic;a que se encontram nêSte presidio. Filho, agronomo daquela Diretoria, F-

dA. rir~unscrtrãc ele Cochtchola, do :.nformando 1,1e sómente o c;r. Inter-
o1~rl~1~1;.,e~;t~;ºã~e~~r~ª~~i. Estado Secretaria da Agricultura, ~:~:~ Federal poderá conceder ,i-

da Paraiba designa a professóra de Comercio, Viação e o. N,'. 963 - Idem, idem, recomendan-
classe única, em dispombilidurie, Qui- do informar a esta Secrf!taria, SP si 

!ér~:d~~a ~~â~~ni!~ci
1
~Íst~ª~~ i;;;~· Públicas f~h;0 v~infci~f~g~P d1n~el~ico agric ,_ 

ta Crlina, do municipio de Serra cli) EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO N.º 964 - Idem, id~m. rE"metent:o 
Cuité, devenuo t•pre.sent&r seu titulo DIA 9 : rara a dev!da informação, uma cai·~ 
ao Departamento de Educaç~o, p&ra Portaria· ta e conta dos srs. Correia & Cia .. 
ser devic\am~nte aoostila-:lo ~ .secre.tãrio da Agricultura, CCJ- desta praça. os quais se dizem cre-

0 Int.Prventor Federal· n·o Estado m~rr10 Viação e Obras PúMicas re- liõres do Estado. da 1mportancia Ce 
da Par.iiba de~ügna o~ drs Antonio solve exonerar o sr José André rl~ 472S~OO . 
de Almeida, Severino Cruz, ElpiJio ie Silv9: d~ cargo de técnico agrícola ,10 N. 957 - Ao_ D~retor do Depa_r~-
Plrnetda para insp,:;cloJ~arl'm de saú- ,numcip10 <le São João do cariri. mento d~ Asststenc1a ao Cooperat1v1s-
de, n~ra. efeito de 11.pos~ntadori.a, e"r\ s> .secrc.tárk. da Agricultura, e,,. ~~o'. enviando o balancête .da <;oope
Campma Grande, o prnfe~sôr Manurl merc10, Viação e Obras Públicas r"'- ~ ativ~ Banco dos P1 oprtetar10s da 
Otávio de Mcdetro~. com PX!"'rcicio na wlve contratar o sr. Evaldo Mirandá Paraibe 
t:scola rudmlentar noturna do sexo para o lugar de técmco agricola do 

~T.~SC~~J:r:~t~:nt;e~~:~r ~~ $~~~~O ~~~~~~p~~;:e O S~~C Jº~~ ~i3,C~~ir~ ~: 
da Paraíba, á. vista da informação dezembro de 13:l7. 
prestada p':'lc; Comando da Policta O c;r. S~cretário da Agricultura, Co
Mtlttar do Estado. resolve cor.ced ., merc10, Viação e Obras Publicas, ex
ao iwlctodo St'verinr> dP Lima. d~que. pediu, ontem, os seguintes oficios: 
1a corporuçã.p, seis <61 mêses cie Iicen- N.0 939 - Ao sr. diretor de Viação 
<:a, na fórma da lei. para tratamen:;o E' Obras Públicas, comunicando QllE' 

<.IP saúde. o sr Alfrédo Whatlej' Dias assinou 
O Interventor Federal no Estado o contrato de fornecimento de mat~ 

da Paraiba, tendo cm vi.,t-a o lau lo rial de que trata o edital n.º 2, da
de inspeção médica a qu~ se subr:Je- ciuela Din-torln, na Prorurndoria ela 
t_eu Jofto Duda. fentiro do Depósito F·azPnda 
aE> ViRcâo e Obras Púhhcas, resolve N.º 9,14 __ Idem. idem, informando 
concedrr-lhe 30 <trinta) dia:.; de !i- que o sr. Secretário da Fazenda co-
'C'P~Ç\nk::ent~!rta~:~~rafe n~aú:taiio rnunt,.ou a esta Secrctaría que o em 

eia Paraíba, tendo em 1,i,"ite o laud:, ~:;!~ ~,ar~
91

pi~~í.q~~n~fa ctf0,;º1°9~ 8º.º· 
tle inspeç~o méaica a qm~ c:.e submr- S.º 940 _ Ao E-r _ Sec.retári.) da Fa
teu Abdias P'ranci,;co d~ Lima, '"chauf- zenda do Estado, enviando O empe
:eur,. eia Din·toria ,'e Vio.dio e Obras rho 11 . 891. da quantia ,Je l .221S600 
Fúblic3.s, rE"solve cor,ceder·lhe 60 {ses- HCOmpBnhado da folha de p'.lgamen:!n!) s~~~e ~t' licença, para trat~men· to cios operários que trabalharam na 

oerfuração dos poços para abasteci

Secretaría da Fazenda 
EXPEDIENTE DO SECREI' ARIO DO 

DIA 9: 
Petições: 
N. • 9 .111 - De Zeferino Colaço c'.d 

Costa. - Não ha o que deferir, em 
face das Informações. 

N. 0 8.066 - De João .\lves Fragõ-
80 - Mantenho a coléta e, assim, 
IDdeflro a recl&maçlo. 

mE"nto d agua ó. Lagóa. 
~.º 942 - Idem. idem, idem, n 

fl69, e.la quantia de 1 :149$400. em f?
võr do sr. Antonio Augusto de Almei
da, para pagamento aos operários que 
triibRlharam em dtverws serviços nes· 
ta capital e no interior elo Estadq. 

N.0 945 Idem, idem, n. 668, da tm
(jort'1ncta de 9:0435,50('. e:n favor do 
r,agadnr desta Secretaria, sr. Anto .. 
tonlo Augusto de Almeida 

N.0 114& - Idem, Idem, n. 870, da 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 9: 
Petições de: 
João Jacinto Bispo, requerendo li

cença para fazer divf:'rsos reparos na 
casa n. 284, á rua São. - Deferido. 

Luiza Maria da Conceição, reque
rf.'ndo licença para renovar 9. coberta 
Ca casa n. 293, á rua Cel. Luiz Iná
cio. - Deferido 

João Frc·ire Alves, requerendo lif'.:•n
ça para fazer diversos concertos na 
c:asa n. 742, á avenida João Mach.;~ 
ào. - Deferido 

João Pedro, requerendo licença va
ra mudar o piso de 2 quartos da casri. 
n _ 73, á rua Desembargador Pinho 
- Como 1cquer 

M.iuricío R.osental. requerendo li-
1.!enca para 1azer a calçada da ca~a 
11. 92. á praça Aristides Lôbo. - De-
1erido 

Manuel Vieira da Silva, requerenc:lc. 
licença para renovar a robPrta da ca. 
~a n. 1.238, ti. avenida D. Moisés. -· 
Deferido. 

Manuel Francisco Dlonlsio. reque
rendo licença para construir uma '..:a
!-a de taipa J teJha de acõrcto-- com ,l 
planta anéxa. á avenida Marcilio 
Dias. - Deferido. 

Ana Batlato Freire, :-equer~ndu dis
pensa de decitna e taxa de llmpêsa 
Pljbllca de sua casa n. 6, i rua Diõ-
110 Velho. - Deferido. 

Demonstração da receita e despêsa ltavidas na Tesou. 
raria Geral, no dia 9 do corrente mês 

RECEITA 
Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recebedoria. de Rendas da capital 

Arrecadação do dia 7 . . . . . . .. 
Repartição -dos Serviços Elétricos ·-

Saldo da renda do dia 7 . . . . . . , 
Repartição de Aguas e Esgõtos -
Renda do dia 7 . . . . . . . . . . . . . 
Mêsa de Rendas de Mamanguape -

Por conta ela arrecadação rte ma:> 
Mêsa de Rendas de Piancó - <Pedro 
Inácio Liberalino> - Saldo s,respon

sabilidade . . . . . . . . . _ . . . , .. 
João Luiz Ribeiro de Morais - Sal

do de adiantamento . . . . . . . . 
João Pereira de Lima - Impôsto e 

multa . . . . . .. . ....... . 
Antonio Dias Néto - Sal. operários 
Farei Viana - Caução de luz . . . . 
Dá.lia Dafse Fernandes Lima - Cau-

ção de luz . . . . . . . . . . . . . . . 
Diversos funcíonarios - Desconto do 

abono 49 

Banco do Brasil - Conta movimento 
- Retirada . . . . . . . . . . . . . .. 

Ban~o do Estadc - Conta Mov1men· 
to - H.etirada . . . . 

OESPESA 
2053 - Montepio do Estado - Des

contos do abono 48 . . . . . . . . . 
2087 - Montepio do Estado - Des

contos do abono 49 . . . . . . . . . 
2086 - Diversos funcionarios - Abo-

no n. 49 ... , ..•....•... 
2077 - Leonel Celso Duarte - Res

tituição de caução . . . . . . . . . 
2084 - José da Cruz Nobrega - Quo

ta contratual do serviço em coop 
com a União , 

Banco do Estcdo - Conta movimen~n 
- Deposito .......... 

Saldo que passa ao dia 10 .. 

6:800$000 

1:901$50-0 

4 :6991i500 

5:0-00$00-0 

908$200 

30$000 

5 :160S300 

7 ;2D-Oi500 

4 :896$300 

34: 180$000 

f00SOOO 

50:000$000 
~ 

,·,.cq 

l 

41 :54Cii200 

37:313S8úJ 

200 :000$000 
83:916$000 

362; 7761000 

96:876Sff00 

300:000SOO 
65:899UOO 

Tesoura.ria Geral do 
de 1938. 

:J82•7'1810QO 
Teaouro do Estado da Paralba em 9 de ab1·ll 

EmNlo Silveira, 
~ Oval. 



'.Ã UNIÃO - Terçã-felrã; 1íl ilé iiiã1õ-dê l!r.JS·-

CH-APÉUS 
O maior sortimento da praça em chapéus 

de palhinha, lã e pêlo, do que existe de 

--mais moderno, - encontrareis na --

"SAPATA RI A D AS N E V E S" 
- PREÇOS SEM COMPETIDôR -

-AV. · B: ROHAN, 160-

Para conhecimento da corP()'raçà~, 
e devida execução, publico o°'segutn 

tef _ Entreg;a de importanci~.1~;:- En· 
trega-sr ao sr. a.lmoxanfe pâgador. a 
fim de ser recolhida ao cofre do <?1E 
a lmpcrtancia .:\e 9$000, provement.e 
da taxa de sélo de chumbo desta Ins.
petoria, arrecadada no mês· tte ~bnl 
ultimo. pela !vlêsa de Rendas de. Gua
rabira 

1I - Guias - Faz-se entre~a ã 1.0. 
SIT ., cte 7 guias de_ registro ~~ _veicu
Jos, sendo 2 remetidas pela ~esa de 
Rendas de Alagõa do Montefro, 2 pe
la de Guarabira e 2 p~la EstilRão Fis-

cai1f e _Pº~~!.~~·s pagas - tielos srs. 
CanuLo de Lucena, Fra!lc¾5co Sales 
Cavalcnnti, Apriglo Gomes ,He . Lima 
e Jw[anuel Moreira, fôram pagas a~
multas de 70$000, 20$000, 10$000 e .... 
;.osooo, respecUvnn!<·nte, JOr infraçio 
do Regulamento do Tráfego Público. 

IV - Recebimento de importancia 

~co~ ~~ve~1~~~:~:~~ ~~gªf.'f'·s~~u; 
tmportancia de 124$500, corrf,!~oonden-

te ás rendas daquela Secção, no dia 
7 do corrente. asslm discriminada: 
Para o Tesouro do Estado 112SSCO 
Fara o cofre do CIE. 12$000 

124$500 

V - Petições despachadas - De 
José da Cunha, proprietario do camL
nhão marca "Ford", placa n. 1061 
Pb .• residentf em Esplrito Santo. re
t;ueren<lo dispensa da multa que fõrn, 
impósta por infração do Regulamento 
do Tráfego Público . - Deferido . 

De Daniel Justiniano de Araújo, 
chauffeur amador pela Prefeitura 
clesta capital, requerendo troca de sua 
carteira por uma desta Inspetaria . -
Como requer. 

De Julio Vergára, chauffeur profis
s;anal, requereado uma lic~nça de 
.aprendizagem por 30 dias, para. o sr 
Argemho de Assis, no automovel pla
ca n. 420 Pb ., de propriedade do ::r. 
José de Assis. - Igual despacho 

\i\.S. , J.'eur:nte J oau d~ ~ou,a e 
Silva, inspetor geral. 

Confere com o original: F. Ferrei~ 
r:i. de Oliveira., sub-inspetor. 

SECÇÃO LIVRE 
A U T A C , ' 'D E F A R I A S L E I T E :••t ,, ~ 

( 5:º aniversario) 
Manuel .Justino L<;>ile e familia con\'idam os seus parentes 

e !lmigos para assistiren1 ú missa que manrlnrão celebrar no pró
~imo din 12 do eoreente, ús (\ P 7 horas da manh~. nn Matriz de :-; . 
S. de Lourdes, em sufrn'/tio da alma de AUTA CANDIDA DE FA
RIAS LEITE . 

A todos :rntecipnr~_ os seus ngrndecimenlo,. 

FALENCIA DE EUST,AQUIO FALENC:IA DE J, ALVES 
ALVES DE FARIAS & CIA, 

_____ .,._ ___ .....,.__,,....,.,..... ___ ...,..........__ 

NESTE ANNO , .. 

Os Preços Mais Razoaveis 
de sua classe 

O Chevrolet de 19~8. de 35 cavallos 
e valorizado por um grande nu

mero de caracleristicos excln~ivos) P o 
carro de sua classe cujo preço menos 
se elevou Msde 193í. 

Antes dl\ comprar o seu carro, com
pare os preços do Chevrolet. E compare, 
lambem, os seu~ valores: seu motor 
possante ~ eronomico, seu ltn:uo!õl'o equi-

pamento, seu acabamento perfeito. seu 
grande coní orlo e velocidade ... e mais: 
arção de joelho, freios hydraulicos, tect .. 
de a~o. ventilação Fisher controlavel ! 

Che\'rolet offerece duas serie, de 
rarros - Masler e \faster de Luxo. 
Ambas lhe oífererem valores extra, que 
não podem ser igualados. Ambas lheoffe. 
recem inegualavel economia de operação! 

CHEVROLET 
É UM PRODUCTO DA GENERAL MOTORS 

\CF'\'I f,, .:tt\;\'ROLF.T J;:\1 JOÃO l'E,,SO~, 

J. ,;ARROS & FILHO - Rua Maciel Pinheíro, 172 
Outros Age;tes 4'm todas as cid.ades do Brasil 

COOP, DE CRÉDITO E YEN· 1 

DAS DE FUMO DE BANA· 
MINISTERIO DA AGRICULTURA 

NEIRAS , DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO VEGETAL 
(1.' CONVOCAÇAO) 

Ficam convidados os srs. socios da 
Cooperativa de Crédito e Vendas de 
Fumo para comparecerem á sessão de 
assembleia geral extrnordinaria, que se 
realizará no dia 21 dêste mês ás 13 
horas em a séde da mesma Cooperati 
va, nesta cidade de :Bananeiras. Nessa 
sessão serão eleitos os membros do 
Consêlho de Administração, que teem 
de terminar o mandato do Consêlho 
que renunciou. 

SERVIÇO DE FRUTICULTURA 
Estação Experimental de Fruticultura Tropical 

ESPIRITO SANTO-PARA IRA 

A Estação Experimental de Fruticultura está avisando aos 
interessados na aquisição de enxertos de laranjeiras, que os mesmos 
já se encontrnm á venda, na séde da Repartição. 

Todo pedido será despachado com 30 dias de prazo. 
Todos os requerimentos deverão dar entrada na Repartição 

30 dias antes do provavel término da estação invernosn. 
Patos - Paraíba do Norte Quadro dos credores ha- Bananeiras, 1 de maio de 1938. 

Nos te;!~~ºdo"º:rt1~~di;e•Ja Lei de bilitados Severino Correia de l\lenezes MODtLO DE REQUERIMENTO 

::ii~c;~qt~io c~1rvºes s!fedii~r?a~. f;~~n~\~ CREDORES PRIVILEGIADOS :~·::~t~~tect/~re~~~~t~º Fiscal, em F ........ , ..... , ....... , ......... , , agriCll ltor in8C1'itO no 

~!'ç"a;xtº!fc~~o~i~~t\~~!çªa~i~~~e?: 1 F;;;~:a die~~t:.'.:º 
1 =~i~;~gg 1------------- ~!Gli]gu~~ut'tfe~~~~~~Ja~ei?.:

1
!D1~:f~o1~f~r;~l~:-~J,:~J~ 

convido os cred_ores do ~alido ~ faze-\Fazend_a Municipal de Ba- , • , • 1 0 atestado junto, deRejando adquirir as mudas frutifen1~ abaixo re-
rem n declaraçao e exib1çao de que nane1ras 547$200 1 Ao pubhco e ao comercio !acionadas pelos preços da tabéla do Serviço de Frutic1dturn se 
i~~t~oº ::;;J,º ct~

2 
2iª i~~m~~ei, c~~~ soma 1 :969$700 . . prontifica n entrar com a Ímportancia para o respetti\'o pagum;nto 

comparecerem no dia 28 de maio, ás Declaro que nesta data transferi po1 imediatamente. 
13 horas, no forum n.0 ofic.jpl, para CREDORES QUIROGRAFARJOS venda o m~u estabele_cimento_ comér- , 
~~!,~n~ad~rJf{ad!r~- o art. 16, l~tra ~~~.~:.e~~:~fz!~~ t'~~~h~::~bi!;~!= Quantidade 

Patos, 22 de abril de 193S, 1- José ~~~t~ !ª:~Ó~ef' Cia. lr~~~~~g dor Trindade 77. livre e desembaraça-

Natureza das plantas 

Rosendo, sindico. Antonio Elinhimas & Cia. : do, ao sr. Antonio Dl Lorenzo. 

"A PREVIDENTE',' Ltd. 1 '323SOOO pr~:O~:e s:e~~!arqJ':itud;~~!ºm~~mni 

Autorizado pela diretoria d,a "A 
PREVIDENTE", convido todós os so
cios em atrazo. quer os residentes 
nesta capital ou fóra dela, a regulari
zarem seus debitas para com a refe
rida sociedade, pagando os obitos a
tra:io.ados até 31 deste mês, inclusive 
os de números 717 e 718, sob pena de 
Pllmlnação. 

Faço tambem ciente que, todo e 
qualquer sacio que venha a fa,lecer e 
não esteja quites com esta sociedade, 
perderá o direito ao peculio, confor
me determinam os Estatutos. 

João Pessôa, 4 de mato de 1938. 
Daniel Martinho Barbosa, l.º secre-

1Br1o. 

DECLARAÇAO 
Manuel Joaquim de Sousa Lemos 

Néto, declara ao comércio, aos Bancos 
e o.o público que, nesta data, para fins 
comérotals, passará a se assinar Ma
nuel Antonio Murilo de Sousa Lemos. 

Joio Pesoõa, 9 de mato de 1938. 
Manuel Antonio Murilo de Sousa 

Lemoo. 
lA firma está devidamente reco-

bhec1d.&J • • ' 

tl:f ~~~ !ªit1t Cla. ; ;g~J:ggg aludido estabelecimento dentro de 3 
Ferreira Amorlm & Cia. 1 :J20$000 dias, a partir da data da publicação 
Andrade Maia & cta. 3 :863$800 do presente. 
Narcizo Maia & Cia. 1 :OQOSOOO João Pessôa, 9 de maio de 1~38. 
Alvara Jorge & Cia. 14:673$000 Julio Martins. 
Machine Cottons Ltd. 1 :831$900 < A firma está devidamente reconhe-
SIA Indústrias Reunidas F. cida), 

Matarazzo 2 :520$000 
Barrêto & Irmão 600$000 
Cia. Industrial de Fumos 

Ltd. 
José Jardim 
R de Lima Santos 

Soma 

517$000 
1 :370SOOO 
2:725$000 

54:459$900 

Bananeiras, 2 de maio de 1938. 

Agricola Montenegl'o - Juiz de Di
reito. 

Costa & Escorei - Sindico. 

CURSO PARTICULAR 
Professôra '".iiplOJT''lda e com prlt 

tica de ensino públlco aceita alunem 
de ambos o~ sexos, para os cursos r:le 
c.dmissão e prinrn.rlo. A tratar â rua 
Irincu JofJ1e, n 208. Men.:alidact~s 
.nócUcas. 

ALUGA-SE 
Uma casa moderna re. 

cuada, sala de visita e jan• 
tar, 3 quartos, cozinha, 
despensa, terraço, agua e 
luz, á avenida Olavo Bilac, 
transversal á Avenida Epi. 
taciio Pessôa. A tratar na 
Palmeira n.0 353. Preço do 
aluguel 120$000. 

O presente pedido de\'erá ser despachado para rmenC'ionar a 
estação da estrada de ferJOO ou o porto do destino e o rouheeimento 
enviado para (mencionar a agencia do correio). 

1 Selo I~\ 
Data ....... . 1 1 .. 

Assinatura . . . . .1 ..... 1 , .. 
1 fede- Edu- 1 

1 ral I ca- 1 

\ 2$00~ / ção / .. -~·; 

NOTA DA REPARTIÇÃO: - Os agricnlton•s niio inArritos 
no REGISTRO DF. LAVRADORES E CRIADOR~, em virtude de 
não terem di1·eito a bonifieação a lguma, nada tt'm a (·ítur Nu aua:i 
petiçõe~. O m~flmo aronterP l'Om oR instritui t~ n·gLltrndos nntea 
de Janeiro ela 1936, 



A UNIAO - Terça-feira, 10 de maio de 1938 ' - -
OS JAPONÊSES DESFERIRAM, ONTEM, GRANDE OFENSI- NOTAS DO FôRO EDITAIS 
VA EM TODA A FRENTE DA FERRO-CARRIL DE LUNG- MOVIMENTO DE ON'l'EM, DOS 

CAR'l'ORIOS DESTA CAPITAL 

H A I e A PT U R ANDO l 2 e I D A D E S ando violentamente a cidade de Lung-
Hat. com obJéctivos mihtares 3.° Cartorio - Escrivão - J _ Be

zen a de MéJo Filho 

REGl~TRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que em meu cartorio, nes
ta cidade, correm proclamas para o 
casamento civil dos contraentes se
guintes 

O ALTO COMANDO CHINÊS ANUNCIA QUE TEM REPELI
DO OS SUCESSIVOS ATAQUES NIPONICOS AO SUL DE 
CHAN-TUNG PEKIN ESTA' AMEAÇADA PELOS 

OS CH!Nf;SES SAO REPELIDOS EM 
SU-YUAN 
TOQUIO, 9 IA UNIAOJ - As tro

pas japonésas repellram um poderoso 
ataque chinês contra Su-Yuan. senao 
os agressores rcchassndm,; energica
mente 

Autos conclusos ao dr. juiz da :3 i. 

vara da capital: ação executiva em 
que é excqucntP João Cabral da Co<i
ta: ação ordtnaria em que sê.o auto
res Arquitrirllno AugusLo clr Holnn
(la P, •ma mulher; ação penal em que 
sâo acusados Jo[lquun 1'1!1-reu·a .r n,n
ca e Manuel Angelo elos Santos: idem, 
tm que báo 1icusado& Inácio de Sm:
':,a Moraii,, João Pali, t outros; ldcrr. 
l'IU Que e acusado Raul Alveb Peque
no: irjc-m. cm qnc é acusado Paulo 
Antonio de Llmn; idem, em que são 
~tcusndos Jose Flde1is e Clarice Co 
ta 

José Francisco de Oliveira e d. Ma
ria Roberto de Santana. que sõo mai
ores e naturais desta capltaL êle aju
dante de motorista, viúvo sem bens 
nem filhos. filho de José Francisco 
de Oliveira e d. Julia Marta da Con .. 
celção; e ela. de profissão domestica. 
solteira e filha de Paulo Roberto de 
Santana e d. Gracl11na José dos San
tos ou Graciltna Correia de Santana. 
sendo todos domiciliados e residentes 
nesta capital á rua S. Lulz. 386 e 372 

GUERRILHEIROS CHINÊSES UMA GRANDE BATALHA 
TRAVADA EM SU-CHOW 

SERA' 

WA.SHINGTON, 9 <A UNIAO> -: 
Not1c1as dn Chma informnm que as 
troµns niponlcas desferiram. hoJe. 
grande ofensiva ao longo da ferrocm·
ril rl<' Lung-H:ü. tendo conquisto.do 12 
cidades 

O ataque nipónico foi realizado de 
~urprêsa e com grande vio1encia 

COMUNICADO 00 COMANDO 
CH!Nf:S 

LONDRES, 9 •A UNIAO - O Alto 
Comando chinês cm Han-Kow. infor
ma que a . .:, suos Lropas detiveram todo 
o nvanço nipônico ao sul da província 
,;e Chan- rung. a.cliantancto que a ci
dade de Pekin está seriamente amea
çada pelos guerrilheiros chinêse~. 

Os japonC'ses anunciam. todavia. vi
tórias naquela região. enquanto guar
clnm completa reserva com relação ás 
outras frentes 

Ol'ENSIVA CH!NeSA i,;M CHAN-SI 

HAN-KOW. 9 rA UNIAO• - Astro
uns chinêsas estão em tJlt.•na ofensiva 
em toda a província de Ch:in-Si. es
perando-se que dent1'o em brevr como 
em Chan-Tung, não exista nlí mais 
nenhum soldndo inimigo 

BAROEAOA 

CHANGAI, 9 IA UNIAO> - No
ticin5 de fonte chinésa informam que 
o marech:i.l Chinng-Kai-Chek está 
clando grande importancia aos prep::t
ra t1vos militares para um grande com
bate na frenle de Su-Chow. concen
trando, naQuttla região poderosos con
tingentes chinêses conslituidos dos 
seus melhores homens 

Autos remetlrtos ao Cartorlo das 
Exerucôes Criminais da R cão pe,,ul 
em '}Ue são acw;ados José dP Santa 
1,a, Eucliclc5 ;:v.talta e outro<; 

Autos com 1.•i:::ta ao n _ Mauro Coé
lho · al:ide~1tc m, trabalho e:n que é 
acidenlado Jose Maria de Lima. 

LUNG-HAT VIOLENTAMENTE BOM- VIDA RELIGIOSA 
c:a~~~r~~~:j,in~ia;11:s~~) .;m"t~1~â~= - 4.u cartoi·lo Escrivão Joà.o Nunes 

VI D A ESCOLAR 
Recebemos· 

CENTRO ESTUOANTAL DO ESfADO 
DA PARAIBA 

Reconhf>c·tdo ele ufllidade .\ocial o De
partamento de Fiscali-:.açáo Centrisfa 

FEDERACAO ESP1RITA PARAIBANA 1'ra\tassos. 
Franqueada ao público, terá lugar, Auto~ á conclusão: - SubL·am a 

hoje, ás 19 e meia horas, na _séde des- conclusão do dr juiz de direito d, 
sc1 ::.ociedade: durante a .sessao de es- 1.n v~ra, os seguintes autos: aciden
tt_1dos fllosóf~cos,. uma pslestl'a subor- , te no trabalho, ;novicia por José Val
dmada ao titulo. POSSESSOS. {.Jevino contra O dr José ~egis; :ctem, 

EGíTO 
rr ovida por San til 10 Juremo. contra 
Inácio de Sousa Morais; ação penrl 
movida pela justiça pública .contra 

João Galdlno de Lima e d. Paula 
da Costa Gomes, que são menores e 
solteiros: êle. comerciario. eleitor, n'.l
tural desta capital e filho de Joaquim 
Galdino de Lima e de d. Adalglsa Ma
ria de Lima; e ela. de profissão do
mestica. natural dêste Estado e fillla 
do falecido Estanislau da Costa Go
mes e de d. Adelaide da Costa Go
mes, todos domiciliados e residentes 
nesta capital. á rua Santo Elias, 199 
e 312 

José Aragão de Oliveira e d. Lenin1. 

Dent.rl? os D~partamentos mantidos ·-1en1clito <ia Cost::1 Mélo; aç5c de ele-
REPELIDO o DESEMBARQUE DE pelo Centro E'>tudantal do Estado da MANIFESTAÇÕES ANTI-BRITANI- cnarcac:-ão, mr,viC.a µor Abdm C:wal -

TROPAS NIPôNICAS NAS PRO- Parniba rc5saltn o de Fiscalização CAS canti de Albuquerque e sua mulhe· 

Golzio x~ vier, que são solteiros e na
turais desta capítal: êle maior artista 
1 tipografo1 e filho de Manuel Vi~ginio 
de Aragão e de d. Francisca Ohveira 
da Silva; e ela. ainda menor. de profis
são domestica e filha de IdRlino Fran
cisco Xavier e de d. Stela Golzio Xa
vier. todos domiciliados e residentes 
nesta capital, âs ruas S. Miguel. Vas
co da Gama. da Conceição, 239 e Flo
riano Peixoto. 392. XIMIDADES DE MACAU Centrista. aue vem funcionando regu- contra o ma10r João Alves de Mélo e 

larmente desde a sua fundação com CAIRO 9 fA UNIAOI - As auto- 5Ua mulher; ação ordinaria. mov;,1ri. Francisco Bernardino Pedroza e d. 

HAN-KOW, 9 IA UNIÃO> - O Alto 
Comando Chinês mforma que foi re
pelida um~ tentativa de desem~arque 
de tropas Japonesas nas proxinudades 
ela concessão portuguêsa de Macau. 

real proveito para n classe cstudanti- ridades policiais estão tomando as µor A:1tonio Xavier da Silva contrr.. 
na mais severas medidas a fim de repri- Augustc1 de Sales; ação executive., mo-

De ha muito. o pr ,idente do e. E mir as crecentes manifestacões anti- vida por An•.onio da Silva Pinheír 
E. P vinha cogitandO do reconheci- britanicas contra Valfrêdo A Mélo; ª"ão exe
mcnto dêsse departamrnto Junto á Ainda ontem foi dissolvido um ·'me- cutiva, movida pelo Mini.stério Púbh
Chefia de Policia dêste Estado. o fim eting" em que vários oradores ataca- co, ..;ontra o C'r. Isidro Gomes da Stl

AMEAÇADO o EXÉRCITO JAPO- de que as atividades do mesmo fossem ram a politica tnglésa em face da va; ação executiva movida pelo M:-
Nf:S EM PEKIM consideradas de utilidade social partilha da Palestina, tomando par- r,istério Público de uma mult~. im-

Amelia Maria da Conceição. que são 
maiores. naturais dêste Estado e sol
teiros perante a lei. porém casados r<'
ligiosamente désde 1913; éle artista, 
, pedreiro) e filho dos falecidos Ber
nardino Gomes Pedrosa e d. Josefa 
Maria das Neves: e ela. ele profissão 
domestica e filha de Manuel Pachêco 
Soares e de d. Ursulina Maria da 
Conceição, sendo éstes e os contra
entes, domiciliados e residentes ne&
ta capital á A v. O. Pedro II. 765 

Tomando em consideracão o pedi- te no mesmo cerca de 2.000 estudnn- posta pelo Mmistêr:o Co Trabalho. ~t 

CHANGAI 9 (A UNIAOi - Con- do, que lhe ~õra endereçado, o dr. Lcs H'r paga a Joaquim José de Oliveira. 
tlnu'a sena~entc ameaçada a ala di- Chefe de Policia, em de,snacho de on- contra a firma Seixa.;; Irmâu & Cia 
1e1ta do exercito japones na cidade de 1 tem considerou de utilidade ~ocial o mais uma reunião dêste orgão de Ao contador do Juizo: - FIJram 
Pekim, diante nova e violenta ofensi- Departamento de F1scahzacão Ce~1t1 i~- Clas_se remetidos ao co:1tf!dor d,) Juizo, pa-
va das tropas chinêsas comandadas. ta_ do C. E. E. P ,_ fazendo c1encia V_ar~os assuntos fàram tratados, de ra ser procedido o csbcço d~. partitl~a, 
pessoalmente, pelo marechal Chiang desse" áto a~s orgaos subord111ados reais mteresses para a classe, funcio- os autos do ilwentario dos bens dei
Kai-Chek. ao longo da estrada de áquela repartição. ' nando apõs esta reunião o Departa- >.ados por Frenci5co Gcnç1lvi~s GueL·-
ferro de Pekim a Han-Kow Des~e modo. o Departament'? de mento de Cultura Literária sob a di- ra 

Si alguem souber de algum imJ?edi
mento, oponha-o na fórma da lei. 

João Pessóa. 9 de maio de 1938 

ASSOCIAÇõES 
"Ccn1ro do5 ')loloristas dP Pato~" 

- Essa sociedade enviou-r:.o~ für,a 
drcular em que comunica ,\ eleic~o 
C' po~FC; da sua nova diretoria, q11e 
c;s1,á assim constituída 

Presidente, Vicente A Queiroz; 
,ice-dito, Fra11ci.sc:o Ponte.e;; 1. 0 :::f'C'T

tário, Teoc.iulo AraúJO, 2. º secretárh>. 
Osvaldo C~\.nuto; 1. 0 resoureiro, Ri.li
;1·n111do Araújo; 2. 0 tcsour(>iro, :S.e'll'- : 
1 ino Cesta; cra-:-lor, Cl::,ck,miro Albu
tiurrquc; vice-dito, Jo~é Gomes de Lu 
cena 

C0nsêlho Ct'Jm;ultivo: - Jo~é Car
los de Oliveaa, Severino Paulo <ia 
$ilva. SeverL,o Cabral :le Ollvell'.! 
Manuel Ah es de Monüs, Luiz Gonli''; 
rle AzcvCcio. Jo!-.é Morais dos Santo:s 
e Joaquim Marcelino 

"Centro de Cíenda-;, Letras t· .\r
tr,": - Em circular rnvl~d.:, a esta 
.1ôlha, fol-.10::; comunicadê'l a posse da 
nova dirctona dessa sociedc1de. que 
tem !:C'd~ nn ('idnde de Campiln.;, 
Estndo dr Sã~ Ptlulo 

E::.t.á as::;im con5til.uiua a at..m.l dirt
tol'ia do ·· Centro Uc. Ciências. Lctl%s 
( Artes··· 

Presidente, pruf. Nelson' On-egnf.l. 
:·celcito; více-dtto. clr Carlos Fr-:i. 1-
2isco de Pa~lla, r ~eleito: secretáuo 
ger1=1.I. Celso F~n-.1z <lt Cainai-go, 1. 1:L
jrilo; 1. 0 !-Ccretãrio, AnsUcle~ ,_la C0s
ta Verdade: 2. 0 secretário. João F·1i
tlü Trine?; 1r-sour<.:n·o. Hil:uto Magro 
Junior· or::i.dcr. prol. Jorge Leme, re
eleito 

Fiscahz_a~ão Centrista .tem hoJe .:i.~ 1 reç.ão do estudante _Cícero Medeiros. Vista: _ Fôram com vi<;ta aú c:r. 
--~a_s atividades reconhecidas, P?dendo I Não_ havendo mais ass_~ntos a tra- 1 o oromotor público da comarca, ')_..; 
assim. corr.e~pond.rr melh. or as sua.s tar foi encerrado a reumao e .marca- :-iutos rto tnquentc pc.dicial contra 
vcrdad~iras f111ahdades da outra para o próximo domingo, no rEliseu Campos. ' 
. Co~1forme estava anun~mda reall- mesmo local e hora de costume, para A' 2.ª Delegacia _ Baixaram á 2 l 

zou-se _ dommR.ü ultimo .. a.s 14 hora~ preenchimento da vaga de vice-ora- Del~gacia de Policie desta canital, e.; 
no salao nobre elo Liceu Paraibano. -dor da casa aHtos do inq,tei-ito co!itra Jvão Soa-

i rE:S de Sousa 

Ô escrivão do registro - Sebastião 
Bastos. 

.. 

VENDEM-SE 
EDITAL de venda em haata pUbJi

ca de bens penhorados - 1.ª praça ~ 
5.0 cartorio - Escrivão - Eunapio t.º Cartorio - O <ir Braz Baran.11. 

da Silva Torres. iuiz de dh'eito da 1. a vara da com~r-
IMPORTANTES FAZENDAS DE CRIAR E PLANTAR NO 

MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM NO CEARA' 
Ca d::t capital do Estado da Paraibu. 

...a~~\tos concluso~ ao c.r. juiz da 1." J ei;a~iit~~~e~ll a~~i,q~~ .
0 

presente e~.i

E' sabido qur o :-;ertão de Quc1xa
rnmobin,, crn!.rn corogràfico elo Cea
rá. (• l'<'))Ulndo c(Jmn o mí•lhor do Es
tado para a c1·inção de gado. EnLre 
o.s Rios Banabuiú e Qui.rarumobim 
acham-se cncrnvitdas as importantes 
t'rtzPndas COQUE e COSME PAIS 
amba" !-iC'pnrrid;is pelo Rio Banabuiu 
"COQUE". é lidn cotno uma das mais 
1mportrintes fazendas do Ceará 

DESCRIÇAO 00 "COQUE'' 

TEnHAS Cêrca clr 4 lcgua qua-
drad~1s de tcrrn. nw1s ou menos. de 
ôtilll1\S qualidades para cnar e plan
Lai 

AÇUDES Um grnnde açude de 
2 500 000 metros cúbiC"os ct'agua. mui
to bem constrnido. podendo-se levan
tar a rillurn tia parede. mC'tro e meip 
o que dana um açude de 3.500.000 

de o g1·ande Açude M ondubim. de um 
bilião 'de metros cubices d'agua e. 
assim, as suas aguas subirão de rio 
acima. na fazenda "Coque'', valori
z.ando-a ainda mais, pots as vazentes 
de dita fazenda, no rio, se tornarão 
riqu1ssnnas. 

PREÇOS DAS FAZENDAS NO "BA
NABUiú" E "QUIXAIRAMOBIM" 

E" sabido que ali não se vende a 
20SOOO a braça de tPrra, por ser a re
gião de grande futuro para a criação 
de gado e referidas terras Lerem sem
pre grande procura 

E' raro no C~ara. se encontrar á 
venda uma fazenda com um corpo de 
terra de 4 leguas. Quern a posstte, 
sabe bem quanto vale e não a vende 
por preço alg·um 

Inventái-io cie d. Maria Akxandrin1 
da Encarn'.lçú.o; in\'ei~tário de Am.:J
nio rlo Carm,J O:ivelrn l11vc1iLá.rio de 
Maria da Cunha Rêgo; alvará de Au
gusta ele Araújo; inventário de Nico
w .. Porto 

Com vista ao ctr. curador geral: 
Inventário d,::, Francbra Bezerra 

Rei&. 
Ao cont&.dor· 
Acidente no trabalho de João ia 

Silva 
Ação extct1•ivn em ...-iue é autorti l 

f'azcnd~ Mu11icipal e 1é Mana Alc1-
1.a Borges 

Cartol'io do Rcg·i,sto Civil - Escrivão 
- Sebastião Bastos 

Nêsse cartorlo correm proclamas 
para o casamento civil dos contraentes 
seguintes: 

mctr~ cúbicos d'agua Calculando-se mesmo a bra~a de José FranclSco de Oliveirn e Marh~ 
TERRAS DE VAZANTE As ter- terra a 20$000, temos: Roberto d~ S~mtan~.: João Galdlnc ,:,, 

rns de vat.C'ntc esLão repletas de ca- Limn e Paula da Co.::itíl. Gomes; Jm:e 
pitn de plantn e o prophetário na sê- Cêrca de 10.000 braças a Aragão de OHvcira e Leníra Golzto 
c·a cJf' 32 salvou al.í 700 rézcs 20SOOO 200:000$000 Xavier e Francí.-:;co Bei:1ardino PP.dro-

TERRAS DE IRRTGAÇAO - O a- Um grande açude. c~m os sa e Amcli.\ _Mê'llü~ da Conc~1ção 

1 000 cargas de> rapaduras, ou cheio:-; vazantes 200 OOOsooo ~-nças: Orchidêa Mucés d~ C~stro. 
de capim. para tratar 1.000 réies em Uma grande manga de Joscmar Ro~uo dos e-antos, Lenkf• 

tal virem, U.êle noticia tiverem ou m-
1eressar possa. que ás 14 horas do d1,t 

20 do corrente mês, na sala das au
ciiências, no predio n. 42, á rua d:~f
Trincheiras. desta capital. o pcrte_:
rc, dos aud1tcrios Luiz Eurides More!
ra Franco, 0·1 quem suas vezes fizer, 
trará a público pregão de venda e ar
rematação en, l. I?. praca. a QU::!t-r:1 mn 1s 
der e maior lance oferecer alei~ d11 
respectlva avaliação o bem ad1ant.• 
transcrito. o qual foi pc.>nhor,11.ic pela 
C'Oi\!PANHlA INDÚSTRIA LIM!T!\
DA OE S PAULO. A' BRITO & 
CIA .. desta praça: UMA MAQUINA 
ESMERIL. n,arc:-t alemã, com 80 ce1~
tim~tro:c; de tarro. av;i.Jiada peln S(l

n,a r:le t:600S.000. E para conhecimc1,
to de todos lavrou-se o presente edi
tal, que vd1 publicntl.o pelri i.mpre1~<s·.1 
e afixado no local do costume na for
ma da lei. Dado e pasado nesta cid:t
óe d~ Joã'J Pt>ssôa, em fl rle março de 
1938. Eu, João Nunes Travasses, e-:
crivãô do civel o datilografei e subs
crevo. O escliv'lo. João Nunes Tra-

~a~~7:in:f~ªJou8~rc~~ã~~!s~i~!iri~~ 
·narço de 1938 O rscrlvào Joúo ~·u
ne~ Trava!-SOS. 

A"iilo de 1\-lendicidafü• "Carneiro tia 
Cnuha" - B'1letim d,1 scm~na de 1 
a 7 ele m.lio de 1938 

c.:11dc irriga um grande baixio para seus grandes baixios e . 1 Fôram .-,-.~n.s.tadrt!) 'l.s 'ie.gumte:- · cn-

h mpo de !-.C<·a arame. com 3 lel!mas de Correin de Ollveira, Nailae Alves Pe-
l PEIXE E' ,·onsidNado o "Arudt· cérca mais ou mC'nos 30 OOOSOOO reira. Gar!"one Marinho Borges Mon-

Cnqur". como um elos mais pisco"º" Ca~as c out1·a5 bemfe1Lo- teil·:> de Mélo, José Bezern. Rut~ Coi:- EDITAL DE 1." PRAÇA DE VENDA 

Visilas ~ O estebeledmcnt:., foi ví
b,tarJo por 19 Pt'S!-.Õa::.. cl'jos 1omt.s 
const'\rr do liv10 de pre&enç1 

Donatl\-os - Fór·nn feit0s O'- :-c
Unintcs: Soares Oliveira & Cia 
•WOSOOO: Ponnano de Oliveira. 111t:n
:-.olid:-tdc de abril, 50~000 

Mo,·imrnto 1lc indig~nl<'" - Exi ~ -
tlom 9fl a::.llado~ Ent.rnu 1 saiu 1, (1-
<o.11n existlntio 99, sendo 42 hom~w· 
t 57 m1tll-,ere~ 

Escala de Sen•ico - Pdo Cor '-êihn 
!ôr:::m cles!g1,a<ios · para o sei viro ·ll' 
t; n 14 o diretor Eduardo Cunha e li 

Lnm;,,cía Coi11ian,.a 
;"'-lotas - Além do.'l, matric'..llacin.) 

l.'Xi.c;tcm n•Pl~ lü em oh.5ervaç.lo 
O e~tac.io sanitario CIO A!-ilo c·otLi-

1·,úa sem ;;iltcração 
Joào Pes:,oa 7 di! maio de 1938 

tduardo Cunha, clJJeto1 d~ .semJ111 

Centro Estudantal Paraibano: - Em 
rircular enviada a esta fôlha. foi-nos 
c.:omun!cada a eleição e posse da no,·a 
dJretoria do "Centro Estudantal Pa
raibano". que está assim constituida: 
- Presidente, Manuel Quiniclio Sobral 
vice-dito. Marlo Santa Cruz Costa: 
l.º secretário. Moacir Medeíros: 2.0 

,;ecretárto, Vamberto Augusto Costa: 
Ol'ador, Moisés Coélho· vice-orador. 
Inácio Aragão; tesoureiro, Antenor de 
!"rança, vice-dito, Claudlo de Paiva 
Leite e blbllotecarlo. Janson Guedes 
cavalçaa~I 

::~~ ~~;~~~l f'd~ ~~!;~!~ ~;O c~l~ :~t ren- nas 20:000"000 t1nh') da Silva, Maria Malta rlos Sau- ~:1 ~fi-~:::A~:xfi.tq~e; ?urzou5~~l;~t~ 
MANGA DE AnAME - A Faz.enda 45-o-,o-oo_s_ooo- ~?~io A;~~~~~a(eixeil ª Santos e Mau em exercicio na 3.ª vara da comarcn 

1"111 11111a i:n111ctr manga para. solta Rcgistarr.m-se os óbitos das seguin- de João Pessõa. capital do Estado da 

~~~ ~~-~!tt; ~:~ ~r}~fl~b1~r:;:\é~~. ~~ J~~~~: 36~:0~~~ó~~~t;lr~lN~~{~i A ~ll~~s~r: t~s . pessô~s: Joaquim DunrtP ~f·!o, pa;:!b:ab~r:1 a V~~~~eqe:n~i~ ~tgi-e.<;ente 
pasla~ens de• c>aphn mimoso e panas- por ter ele retirar-se do Estado. o que M~na Al\e::, Pcrcfra, Litlz'1 Ribe\it·l edital de praça virem e a quem int~-
1·0 será uma MAGNIFICA COMPRA ~:~~ei~~rft

3~1: 6~~~~içã~~rr~~:~af~;, ressar possa que o porteiro dos aud1~ 
VACARIA o "Coque·• presw-s~ Para. se vér o valór das terras de criar Avelino Gomes, Severino Pereira de torios dêste juizo ou quem suas veze..; 

~~-~!1/1~-~
1
v:fl

1
~:1~;;: dl' 

1~~~ª vt!~~~t~\1r~;~; 1 !~m~~~~~-- b~~~~ct:~
1
~:nJ!gt~u~~ix~1~ !1~~~l~~~ e Maria do Carmo Nasc~- ~i!e~Ínlev:::ei~ariçbJ~co ;'re:Jim de d~~.n~ 

:·,7~~.t 0
es~!~~~-

1~~~t 1~~-oâ:,~~~rad~º·1cft~' i~;!nd~cci~-
1
~e~~~~i~l~, ~t. Ei~~qn:e~! ~~i.o~~a~i~o 2ife;ic~~iT:~~ ~~~~~i11~4 

O q•wijo no Crará dá ele 5$000 a legua de terra de frente por uma dr Os demais cartorios não forneceram 1 2 horas. cm frente do ed1fic10 onde 
8 ·ooo o quilo r (J venda,. é franca, urna fundo. com um açude e bôa casa, notas á reportagem. funcionam as audiencias dêste juizo. ã. 
,·e;r. qU(' S(' Lrnt<' dP, um bom produ- por 140 contos a dinheiro. o que foi 1 ------------- rua das Trincheiras, n.0 42, nesta ca-

to VIAS DE COMUNICAÇAO - A ~~i~a t:1~mrrig~!~~ oºu ~~j~~~n~. ~·e~~; INILATERRA ~~!ª~2J. ccªi~:i1::ª a a f;~~t:ºd~itlj~~ 
F'a:tC'nda "Coqur" rstá ligada á cida- as terras de Bethania mais ou me- FATORES DA AMIZADE BRITANI- e o resto de taipa, coberta de telha, 
de de Qu1xcramotmn por urna estrada nos. CA COM OUTROS POVOS tendo um lado de taipa completamen-
'IUC se Lr~fega em uma hora de au- LONDRES. 9 IA UNIA01 - "The te deteriorado, com 3 portas e t janela 
tomovel ou em 7 horas para a capi- FAZENDA COSME PAIS Times" publicou. ha poucos dias. ln- de frente, sendo que esta com parte 
Lnl 1Fortalem, teressante carta de um livreiro desta. desmanchada, em terreno foreiro n 

CASAS - Uma bôa caoa de fazen- E' con.stiluida de uma legua d• capital. em que era salientada a in- dona Serafina, avaliada por qulnhen-
da para a rr.n1clêncla do proprietário terra á m0rgem direita do Rio Ba- fluencia da visita dos navios de guer• tos mil réis c500$000): cujo lmovel foi 
,, ('érca cl1• 20 casas de moradores. nabuiú, separada do •·coque", pelo ra !nglêses a vários portos do mundo. penhorado a João Verlato Ribeiro, na 

VAZANTES DO RIO BANABUIV I mesmo rio. Não tem bemfeitorlas de Baseado em documentos, diz O mis- Ação Executiva que lhe move o Banco 
- O "Coqur" fka ~ituado na. margem importancia sivista, que n Inglaterra mantem esse cio Estado da Paraíba. E para que 

esquerda do Rio Banetbuiú e tem Quanto ao preço, não pódc ser da- costume, ·que é tradicional, pois. cm chegue ao conhecimento de todos os 
trnndrs tc•nas de vazant<'s de mais do agora, porque os proprietários es- 1782 a cidade de Salvador, no Bra- Interessados, mandou paMar o presen
dr uma lr~ua no leito do rio, ond~ Lão ausentes do Estado sil, foi visitada pela belonave britani- te edfta:1' que será afixado no lugar do 
elá admiravelmente hem. feijão, du- Para o trato do negócio e outras ca "Bristol", cuja tr:ipulação teve a costume e publicado na imprensa oft
rante todo o verão. O rio no verão informações ne-cessátias, o:-: interesse.- melhor acolhida.. cial. na fórma da let. Dado e passado 
fica com grandes ,poços cheios de dos devem procurar o sr. João Gentil, O missivtsta concluiu pedindo a in- nesta cidade de JoãO Pessõa, aos sela 
peixe. no BANCO FROTA & GENTIL ou tenslrtcação desse melo de adquirir , dias do mês de maio de mil novecen-

AÇUDE MONDUBIM - Barrando o dr. MA'XIMO LINHARES - Bem- amizade, uma vez que êle é adotado ha ! tos e trinta e oito. Eu, Jo4o B-*a 
o Rio Banabutú, a Inspetoria de Bê- fica. 2940 - CEARA' - FORTALE- 'mais de dois seeuloo. 1 de Mélo FIiho. eecr1,1o, d&tlloCrafel, e 
cas projetou e construira maio lar· ZA. _ _ 1ubecrevl. /o,é ele MlrGIUIG li , 



A l'NIÃO - Terça-feira, 10 de maio de 1938 r 't ~ 

DESMENTIDA QUALQUER DEMARCHE NO SENTI D O e I N E M A 
D E s E p u- R FIM A~ LUTA NA ESPANHA rINTANDgl,~~. ~~T~;iuf~~ Esn:, 

1 '>Jntcli:-, musical, encerra um complr. 
xo ele tudo quanto Hall) woocl J)Odf•rl:l 
aprc_senta1 aos ~u~ ·•fanr~·· Cum;ó~, 
mu:s1ca. movimento e graça numa 
harmonia .e.em par. consiiLuem o tod., 
tlr,sf:-n. pe1Jrul:1 muna varlrduae um,-

A Cir Exibidora. cte Filmes S. A 
acaba ele contratar. para um ~('U 1~11-

X°C!!'ia impnl'lanh' inv<'slida c·alr:un 
poderosas fortifh·açóes inimigas 

c:am~nt~, c·m .breves dias, 3. magnl1 lrt1. 
H::n~tznno cmf'ma .. '.'>gr.111<·:1 e.ia Nc·.:, 

O GOvtRNO DOS ESTADOS UNIDOS MANTERA' A LEI 
DE NEUTRALIDADE - NENHUM MOVIMENTO DE IM· 

PORTANCIA NOS CAMPOS DE BATALHA 

Umversal, "Pintando o Sde .. to b<."m dozada pela direção l1:.1b1l (\e 
George Murf1 

LONDUES, fl IA U~IJ\0) - Noti
das dt• GrnflJl"l info1·mum que foi cles
mt'nlidn (·alrgorkanu:•ntl" qualquer de
nrnrC'hl' no '-('!Ilido de ~e pôr· tenno á 
luta na l:'sr1 nha 

Xé~sc ~l'ntido, o mini"'ótro das Rela
<'(l<'S E!i.h'amrr>ir"" ria F.'-p:1nha ~o,·t\r
nísta. •n-. 0<'1 \'ayo. afirmou quP não 
negodaria qualquer acórdo enquanto 
o quart"l gpm•1·al narionnlista rlrrlarou 
que o fim da lula será a rendição iu
C'Ondicional. 

0 t;l)\J·:P"J() E~T\Ol'~TJ)F.'1''-'E 
M,\NTERA' A :-.EUTRALIDADE 

WASIIDIGTON. !t fA I NIAO) -
~nma reunião havida hoje. na1 resi-

~lt'~~\~1 º!~~~a':.;c:~ei·!dc;~~~.c~;1~~c,
1

;~l~ 

~~~~~õ~~!~~:~:g<'~:;, ~l'. r;~~.f~~l·! "ci~l~, 
Estados Unidos não cxpol'lará armas 
para qualquc.>r fa~}ÍO etn lula na E~
panha em detrimento de outra, man
trndo. a!'sim, inflcxh:elmente, a. lei de 
ne,utralidadc 

NENHUM MO\'l~IENTO DE 11\lPOR
TANClt\ 

LONDRES.!) IA UNIAOl - - No
til'ia~ procedentes da Espanha info1·
mam que não ~e rcgi!-tou nenhum mo
' im"nto de ímportancia dcrante o dh 
de hoje 

O t:"O\'êl'no de Rar<'elona informou 
toda ,·ia. qU<' o& a taques insurrétos a~ 
norte de Tcruel, fôram repelidos. 

la'\ poderam obMenar qnt• reina Arnn
de pani<'o nnqm•la cidade, onde a or
dem e-.t;\ l'ICJUfo mantida com grandt• 
clifkultl:'i.dc pelas autoridade!-. govern::t
menlai!i 

B.\RC'ELON.\. 9 fA l''\IH)l - ,\ 
<.·idadC' dC' \'aknda f",tá sendo sub
metida a ,iolento" bombardeio~ aétTos 
das for~as franquista<, 

ParC'CC que o <.·hefc ínsutTéto preten
de eom êsses ataque!-. impos.t.;ibilitar 
o pro~s,•t:uimcnlo da.., formida,·eis li
nhas de defêsa ma.ndada,.1, t·onstruiJ 
Pl'lo general -:\fiajn. eh,•fe das foJ'<~a~ 
re1;ublicanas no LeYantc 

OS INSl!RltJ':TOS 0{:l'l'AK.,M TODO 
O \'.\LE DE SAO MIGUEL 

l•RENTE l)F. ALC'ALA' DE ('IIIS- 1 
\'ERT. !1 iA UNJAO) - A'i fOJ'<'a!-. re
belde~ ocupal'am, ontem. todo o valf' 
~e São Miguel, que abrangia enol'me 
u.rca nas proximidnd<'s da Aka1:i de 
ChisHrl 

PARIS, 9 1.\ U:'>IAOl - O, ,jor
nai"i simpátieo'i a. causa republi
cana e.1,.panhola noticiam a entre
vi~ta concedida pelo ministro da<, Re
lações fü;trangciras de Barcelona, sr. 
A.lvarez dei \'a:vo, na qual declarava 
que a Espanha Go\'ernlsta lutará ate 
o fim. 

OS GOVEltNIST.\S RETOR"IA~l _\' 
OFENSI\A 

OS NACIONALISTAS l'AZEnl NO-
\OS PROGRESSOS BARC'H ONA. 9 IA UNIAO) - ln-

1 fol'mes ·1hdos da fronteira frnnco-es-
BURGOS, 9 { A UNJAOl - :\.s for-

1 

r,-aHhola. cfrtt'm que as tropa::. rcpubli
l"RS do g~neral Aranda fizeram novos canas rt'tinnaram á ofem,iva em toda 
progressos na frente da Catalunha, a frente, ""ndo o ataque desfechado 

::t~:a~r:re~l".: l~~:ã~I'~~ ~:s~:~Ó~l\ll~ ~:~r:n::~.~nf:!~!~~;r:~~C\~i~li~~p~~~ 
lometro5 quaclrados naciona.lhta. 

DESENVOT ,YI
POST AIS E 
BR i\SIJ, 

O EXTRAOHDINÃRIO 
MENTO DOS SERVIÇOS 

TELEGRAFlf.OS NO 
<Conclusão da l.ª pg ) 

PRE~O O GENERAL NACIONALIS- progressivo aumento que se vem veri-
1'A YAGUE ficando nas rendas arrecadadas, pela 

Um dos pontos a relisaltar nessa es
féra é a melhoria imposta, dC' 1930 
para cá., 3 conducão de malas no inte
J'ior. Dep!.'"nde êsse serviço de fatôres 
vários: a existênriEI de bôas estradas 
de rodagens; o fornecimento. pelas 
estradas de feno. rlf' vPículos apro
priados; recursos financeiros para dar 
mais prestez.a ao trãfego por meio de 
automoveis. onde não haja ferrovias 
ou comunicarões em alto transoorte. 
Em muitas zonos. nestas condições, o 
transporte de malas era feito a cava
lo ou '.l pé 

BAYONNE, 9 fA UNIÃO) - Noli
ria-sc. aqui, que o general nacionalis
ta. Yaguc foi preso. hoje, em Sarago~a. 
após um di&cu,·so em que atacou a in
"asão estra.ngeil'a na Espanha na
rioualista. 

União, na execução desses serviços. 
Partindo ctai. o capitão Faria Lemos 

expõe á A[aencia Nacional cifras mui
to expressivas· 

- Vejamos a renda postal Em 1930 
ela foi <le 46.187 :982$000 No ano de 
1936. subiu a 76.466 :486S900 Em 1937 
alcançou a cifra de 82.541 :276$100. O 

CltE-SE NO 
1
\POIO DO PRESIDEN- aumento em 7 anos, foi quasi de cem 

O Departamento vem fa?.endo ~ re-

u 1lltnc, que é umn bem dirig1aa 

CAR'f AZ DO DIA 
HEX. - "\ J>om;éla th.• ")a

lem". c·om Claudrtt Colttert '-' 
Fred .\fof' l\Junay, da "Par.t· 
mount". C'omplcmento!o,. 

PL.\Z \: - Na H!<JWrnl, 
Homrm da "'\:oL., ". 

(";;ado'~, den~~tt~-'f'la~ ·~ie'-~~;;d\,·11
1
~ 

liam l'uwcU, :\lnna l...o:v, Lot,isr 
Raimc, <' I· mnk .:uorgan, da. 
''.\1ctro Goldw,n ,fa\!1·". 

Ff(,lPt:.:'\. - ··~1ntl•H'l.l• ,lo 
)laJ'". <'Om John \\'aynr f'. 
mais. a ':." ,. ultima ..,('J'i<' dP 
"Fla,;h Gordon", t·om Lati• 
J3.u,tf>t' C'rahll\, lia ··t·ninr!o,;i.)' 
ComplemPnt(;..,. 

JJ\Gll,\UIBE; - "lJcfcno.;o
rts úa Lei". com ~orman Fos-

VIDA JUDICIARIA 
TRIBUNAL DE APELAÇAO 

Comunicações de J uri · 

Em oficio de .ianeiro do corrente ano 
o dr. Jo~é Saldanha de Araújo, como 
presidente do Tribunal dQ Juri do 
Tern~o de P1cuí. participou ã presi
denc1a do Tnbunal de Apelação o re
sultado da sessão realtzada ali no dia 
22 de dezembro próximo passado e cor
respondente á 4. ·• sessão 

Os drs. juízes de Direito das comar
cas de _Patos, Itabaiana, Cajazeira:,. 
Guarabll'a. Alag~a d~ Mo.nteiro, Areia, 
Mamang1:1ape, P1anco. P1cuí. Pombal. 
Santa Rita. comunicaram por oficio 
ao exmo. des. presidenLe do Tribunal 
de Apelação o resultado dos trabalhos 
da 1. J\ sessão ordinária do Juri reali
zadas nas respectivas comarcas 

* * * 

te-r, dr,tma polkhl da "Univt!r
~al". C'omplcm.entos. 

H>EAL: - "Ch;irlic- C'hau 
na Opt•J·a ··, c·Qm \\1;1 rn('r Ola nd 
C' Borii,. l{arlofr. Complemento 

llf,J'úBLICi\: - .. Conquüda
dor Por Aca!,O ". f.'Om t\larv Bo
land e Charlie Ru,e;i;le"í, da· '' PA
ramount" e "Com11anhelro d•• 
Lula·, com Rcx L.cahsc. 

:\IF.TROl'OLL· "Stmr-
Jhan~a Enganadnra ". .íilme tl,· 
a,·c-ntur,ls, com BuC'k ,Jone::. <' n 
4:' séJ'it rlr "l la..,h GordOJl .. 
c·om Lanr Hu,;ter Cr.lhb,·, d:1 
"l'ninrsal" · 

S. PEDIU) - ".\ Jlrinrr,') 
rla Se;h•a", con•. Dorothy t.a
mour. da ··r.i.ramount··. Cutu-
1emento~. 

INFORMAÇÕES 
CA)lBIO 

RIO. 9 IA UNIA01 - O Banco cio 
Bra~il operou. h~je, com o srgulntc 
movimento cambial· libra. 87~700; dó
lar, 17S.600; franco. ~494: lira, $928. A 
grama de ouro fino foi coLacla a 
22,000 

1',\ nos ESPfR!\llOS 

LOIDE BRASILEIRO: 

Para o Norte 
Santarém. esperado no clín 14. sBin

do no mesmo dia com escaln até Be
lém: 

~ampos Salc!';, esµ~rnclo no d1.o 1!), 
samdo no mesmo dia com escala at.f.' 
Manáus 

Para o Sul. 
Comandante Riper, esperado ama

nhã. saindo no mesmo dio. com escf\la 
até Rio de Janeiro 

TE ROOSEVELT A PROPOSTA DO por cento 
SENADOR Nl'E No gráfico respectivo é que melho1 

se apreende a -extensfio clesse aumento, 
\\'ASIIINGTO~·. 9 u\ USIAO) _ numa linh.:1 que se projéta. ininterrup

Yoltqu á baila O projéto do senador tamente, pnra o alto_. 

~~~âo~~~~1~1~,·i~~a5i/~~~~~:~r.T;~~~ A HIGIENE DA 
ALIMENTAÇÃO 

J)uque d<' Caxias. esprrndo no dia 17 
~ainda no mesmo dia com c~cal:i lllé 
Buenos A ires 

LOIDE NACION/\L: 

r
1
·tm\n mandando sustar O b r 1 - Quanto ao Telegrafo. continúa s. 

de armas e muni~ões para a ;:a~hg: s .. - temos que. ~m 1930 .ª ren?~ pro-
' ~ ... ~ cittulos politicos _crêem que o ~-~~~dt~s dtoitel~;

1ª~b~a;tr~;~i;;tct0
~l~ 

preL1_dcnte R~osevelt sera favoravel a.o 1937 ela se elevava iá a 44 290·323S592 
~ludldo projeto qu«:, no Senado, me- Qua~i 50 por cento ·de au~ent0. Reu-· 
1eceu tranco acolhimento. nindo a renda dos dois seniços temos 

o seguinte resultado: de 77.021 :117S292 
o~ ltEPUBLICANOS CONTINU'Al\t em 1930. }Jíl.SSOll ela para .. 

CERCADOS El\1 BIELSA 126.831 :599SG93, indicando tun aumen

T•RENTE DE SARAGOCA, 9 fA U
NIA.O) - Os nacionalistas mantem, 
ainda.· o cerco das tropas republicanas 
'-'Jn Bielsa, nas proximidades da fron
teira íranco-e!-opanhol<" 

O~ últimos despachos informam, 
pol'cm, que os republicano.:t conse~ui
ram rct•ebcr poderoso material bl.!licc, 
procedente da fronteira francêsa. 

ltEIN/\ Pi\NICO EM CASTEl,LóN 
DE LA l'L/\NA 

,_SAL1\:\IANCA. 9 IA UNIAO) - Num 
,·oo df" nconhecimento sôbre Castellón 
de La Plana os aviadores nacionalb-
- ---------------

A INAUGURAÇÃO 
do novo predio da "União 

de Moços Catlilicos" 
nos ESTADOS VIZINHOS E DO 
INTERIOR VJRAO NUMEROSAS 
DELEG.\ÇOES DA MOCIDADE CA
l'óLICA ASSISTIR .~·s !<OLENID•--

DES DE 13 DO CORRENTE 

Como já foi noticiado. no próxuno 
dia 13 do corrente. será inaugurach. 
ª. 1~ova séde da ··União de Moços Ca
tolico.s" - o elegante sobrado construi
do á ~venida GN!Cral Ozorio, junto 
á IgT<'Ja de s. Bento. 

A solenidade da inaugura('áo, co
inci_dc com a celebração do duo
ctécuno aniversário da fundação, 
ncsta capital. do movimento unionista. 
rstando os moços católicos empenhados 
cm dar o maior brilho passivei ao 
ncontechnenLo. que marcará uma nova 
fáse de atividades da ação católica 
entre nós 

Dos Estados visinhos e elo interior. 
vem a diretoria da "União de Moços", 
rrcebf'ndo numerosas adesões ás sole
nidades da inauguração. 

O Rio Grande do Norte P~annará 
uma embaixada chefiada p?lo dr. Ulis
ses de Góis, presidente da ·•con:zre-
gação Mariana de MoÇos" . · . 

O dr. Fernando Nóbrega. operoso 
prefeito deo.sta capital, num ges
to de gentilêza resolveu considerar 
os ilustres componentes da em1ni't..,,_J,.1 
potiguar como hóspedes oficiais da ci
dade. 

to de cércn ele 50 mil contol:i. cifra por 
si só bem .superior á rencl:'l t.otal de 
cada um elos dois serviços em 1930 

l',\IU EQUll,IBR/\R AS UES
l'tSAS 

Essas rendas são naturalmente ab
sorvidas pela~ despêsns exigidas parri 
a manutendi.n e melhoramentos elos 
serviços; pora o aumento do pessoal 
quando is.;o se torno. indllipensavel, e 
do rm .. pectivo vencimento: para a ins,
talacão de serviços novos criados pelA 
técnica moderna. como o rádio. etc. 
Aliás. a preocupação da União ao exe
cutar aquéles serviços. não póde ser 
propriamente a de lucro. O objetivo 0i 
(' servir ao interesse público. acompa
nhando e cooperando nos surto;5 do 
progre&so geral 

- Consictere-se. por exemplo. obser
va o capít.ão Faria Lemos. - que o 
Correio e o Telegrafo tf'm que .ser es
tabelecidos num regular número de 
localidades onde os serviços não oferf>
cem Jucroc;, mas apenas despésas. Uma 
('Jnprêsa µarticular não levaria. cer~
mente. até ai. a .sun rCcle dP comum
cações. A União. porém. tem outro:-:. 
dever('s. sobretudo quando se trote de 
favorecer o progresso do pai~ D~i 
a obrigação em que e.st.â. o Deµ~rta
mento de manter o trá[cgo atraves dP 
todo o território ·cto pais, cm linhas 
postais e t('legráficus de CU!-.leio t'_ con
servação be~ Garo5; _e ainda_ mais, a
tender a obrigações mlernac1onais em 
condições nem sempre vantaJo:ms, pois 
que, nésse campo. terão ~e ser pag.as 
somas elevadas de transito tcrritorrnl 
e maritimo dC' ma lati e corr(•spondcn
cia em vekulo;-. estrangeiro:-; 

AS TARll'AS 

- Por outro lodo. a no:,sa l..irifa, dii 
s. s á Agencia Nacion~l. - é tórn de 
dú.vida. inferior á da maioria do<; Cor
reios internacionais Isso !":ie comp1 o
vou no Congresso Universitário do 
Caito. em 1934. quando ficou assenta
da a unHormlzação daf! taxa-d, que le
vou o nosso Govêrno a decretar as 
novas tarifas, as quai5 entraram Pm 
vigór no més de _janeiro deste ano 

Voltando a referir-se ainda ás de!-
pésas, o direto~ .geral cita a execução 
dos serviços oflc1ais. cujas tl\Xfü:i. ror
respondente.s a milharr.~ de contos a
nuais, não percebidas nem computa
das consequentementt, na renda 

A nota de matar destaque :las :-.olP-
ntdades será a conferencia nue ~ J;O 1 
horas daquêle dia, no salão de co1;,t:,~,. DESENVOL\'11\IENTO uo TRAF'EGO 
rências do novo predlo, pronuncia1á POST .'1.L 
o dr. Oto Guerra, promotor público 
d.e Natal e uma das expressões da tn- A seguir s. s. nos expõe uma série de 
t..ellgtncia moça do Rio Grande do dados sobre o desenvolvimento que se 
Norte , vem resl!ltrando no tráfe~o post~l 

quanto poss1vel. se tem cuidado. sobre
tudo. ele abolir a condução de mal~.s a 
pé ou a C'\Valo, cmpreg~ndo o auto
movei 

NOS CE:,,JT1t0S 31.\IORES 

No Distrito FedC'ral, estabf'leceu-se 
o serviço de expedição direta df' malas 
e ele correspondéncia. nas várias su
cursais e en1 re essas nas agên('i~s ur
banas, visando o maior aproveitamen
to do tempo. sobretudo no que :se re
fere a .. exvrel:isOs · · 

Aqui. como ,:,m São Paulo. tõe faz a 
renovação da frota de ~ulomoveis. act
quirindo-:-e. tamb~m. dé~se~ \'C'ícttlos 
Pfl n.1 as diretorias regionais de maio1 
movimento. tudo f:empre com o obJeli
vo cl_e imprimir maior presteza ás co
mumcações 

Cite-se ainda a ( riaçüo do "rápido 
oostal ,. para ::i C'ntreg:_;i de pequrnos 
volumes e cartas no Distrito Fcdc1·al 

FACll,IDADES AO CO)IEKCIO 

Parn facllitnr o movimf'nto dr n<."gó
cios. crcou-se um senice de rcgi~tra
dos contra Teembobo. senic:o que fa
culta ao comcrcíante, ao industrifll e 
••.o pUblico nm m<'io rápldo ~- .segtU_'o 
de aqui.s1ção de qwtlquer ob.1eto. CUJO 
custo. tenh::t de ~er C'obr~do oo d~sti
natário por ocasião de sua entrega 

Foi. também. adotado o sistema de 
"carta e co.rtáo"-resµo~ta comercial 

~;~ri: ~~d~~:~ 0:.i~1:~:i ~~t~)~~
1rJ~; 

Para o ~ul: 
Ararangu~. e~pcraclo no 110::i~o porto 

amanhã. samdo no mesmo dia com 
escala até Pôrto Alegre. 

C..1.rgueh·o Aratanha, Cl:il)Cl'ado de 
Belém no dia 16. saindo no n1csmo dia 
com escala ate Antonina. 

COSTEIRA. 

Náo faltam. livros onde aprendn ,., 
higiene da ahmen~ação_ O que fa1b 
e. a neccs::.aricl: cur~~s1d:J._de para e.stt.· 
da-lo'5. '.J'O<i? mcliv1ouo. mtrligPntP j,1-
n:iai.s deixara de instruir-se nésLc pf\.r. 
n.cular. c?mo no tocante a tudo qu· 
C1z respeito á prer,ervacão de saud~ Para. o sul: 

Teclo tempo é tempo pai,, aprrn- Itapura, es?erado 1:~ '!ia 13. :-.a indo 
der aquilo ele que mais se necessita. no mesmo dia com escrit.1 utó PUrlo 
E nada mais utli ào que saber dir1- 1 Alegre 

~~/s~~u~1Ji~ni~a"~i~\~~~e a e1~mbõ~e f~:= Próximas saidas: 

~~·~n~!r l~lt~·i,~~-l~e;:~~do ~·s 
1
~;:~:~ ~~ Itabêra. terça-feiro. 11 

higiene. bem asMm C.!-,COlher o& ali- llagiba, sexta-feira. 27 
,11cntoc; mais nutritivo') e de f~1c1l (, . 
gest.2.o No case de digeslão difiril ,1: 
carne. po:- e:-::r1:1plo. ,, qtie n.cont<-·c.;1 
<iuanrlo h:.l talti ck acido c:orictriro 
º? sucr _ ga_strir:0. fica-~e :rnbrndo que 
1•ao mais e neccs.sé'rio abster-se ctê·,
t~ ~lh1~nto .. ba:.tanci-> ~·orri1:ir es1..1 
aefic;.er!c1a d1ge1>t1va com o uso Cü 
Aciclol-Pc1JSina da Ca::.a Ba!er 

Pelo estudo cta fisiologia sabe-se QUL 
0 [l_,..i(l<' cloridnco tem função capit d 
na '"lii;c·sU\o r'os :Jlimedos alcumino!
d!?S. A higier:e. qnr tocios deviem ,;;:· -
bcr. <·nsina como nos alimentar I'~ • 
cionaltrente. A ternp~·ltti~a moJerr.:~ 
por sus ve:1.. acon~clha. para os c:,~r;:,i 
de dispep-;ia por cleficiencia clori
àrica o: cxcclcnks compri 1111dos Briit·r 
de Aci(lol-Pepsina 

* * * 

,10\'l~lENTO DF. lh)Sl'EDES NO 
PARAIBA IIO'f!:I, 

1 

Dia 9 

Existiam os seguintes Paulo RI
beiro de Arruda. Gcbe, Lui;r, Tdxrir;.1, 
Floriano de A. Gomes. Heinlz Dun
quer. Raimundo Almeida Tinoco I
\aias Vaisberg. Benedito Gul.s!selt.. i\x~t 
Dahslton. Edmund Mcier. Arlslidc:, clP 
Brasile. Francisco H. Tavorn. Cllforcl 
Bickndecke. Abilio Dantas. Y A. dr
Vasconcelos e Maria Leda e Luclo.no 
Varêda e .familia 

Entrnram: - Lurmnnn Heinl. OI lo 
Hoffmann. Eurico Silva f' tamilla. Rui 
Viana e familia. Jorge Dinir. e f1unllifl. 
Luiz Aquino Costa e l'amllla, Manoel 
Rocha e Cezarré e fantilla 

de seu.s clientes sem fiCfll'<'nl ê:st.es o
brigados ao pagamC'nto prev10 da carta 
ou cartão que encerrar o pc·dido. 

1 
103.41~ :IJ6()':i300. _pr~<iuzindo para os 

Com referência a cnixa:,; po5tais ele I Gorre1os um premio dr 536:4HS500. 
assinante~ re: .. oh·r~ que- elas fiquem Ern 6 ano~ o aum_<'11lo. foi .de 2~6.3W 
fran1.1ueadc1s ao publlco até âs 23 ho- vale::.. Q\~anLo á 1mpo1 Lmcm foi de 
ras. 76.;j97 :072$700 o aumento com um pré-

ASSISTENCIA MUNICll',\I, 

.Mo,1imcnto do dia !I 
Pc~,;;ôas atendidas na As!-.istcncia: -

Benedito José de Morais. Manoel Pr1u
lo do Na:::.cUnento. Est.C'lita Ferna11dr:i, 
Americo Linw da Si1vs. Maximo Luiz 
da Cruz. Valério da Siha, João Rai
mundo. Maria Morais dC' Snnt:inn, 
Maria da Conceição. Manoel Bcrnarcir; 
da Costa e Gabriel d<' Araujo 

ll.\lS DE UM E )IEIO ~IILHAO DE 
<.;O~:TOS 

Jn1presslonautes .sflo a . .., cifras rcl?
tivas ao:-; valores que circularam n:_:is 
malas J)O!:-tai:,;, Em 1930. fóram recebi
das e expectidas 3.799.349 cnrtas C' en
comendas com valor<'s clerlerndol:i na 
import.ancia dr 1416.165:423SS76 Em 
l9:-i6, o munrro de cartas e encomrn
da.~ rom valores declarados foi de 
5.461.248. 11:t importuncia de 
1.618.18~ - >11 t,75. Em 6 ano& houve um 
aumento 1\: 1.661.699 objétos. <' de 
201.218 :00l0999 no valor declarado. No 
service internacional; .as cartns e cai
xas recebidas e expedidas. com. valor 
decla.rado em 1930. fóram em numero 
de 18.494. na importanria de 13.740.863 
francos ouro. Em 1936, foram expedi
das e recebida::. 29.940 cartas e r::1lxas. 
com valor declar:i.do 11a importancin 
de 28.842.134 francos ouro 

O aumento ai vtrlJicado, foi como 
r.;e vê, enonne. 

\',\LES POSTAIS 

No mesmo ~entido ascendenLe .se 
e.presentam as cifrns r<•lntivas ao rno
i~~~afs~ numerários tt.tra vés de va-

Etn 1930, fôram emitidos e pagos 
468 208 vflles. na importancln de 

mio de 200: 073qoo 

O .\l.J\IE, '1'0 DAS \Gt:NCIAS 

O nmnNo de a~Cncia~ postais cm 
1930, era dP 4.fi01 Em 193G. ês:se nu
mero ascn1dià n 4 G31 com um au
mento de 24 rigencins. &m 6 ano,;. 

A seguir o c.tJ)itflo 1''~rias Lemos 
nos exµõc alguns dado:; rC'lntlvos ílO 
deM.:nvolvimento do.s serviços tclegrâ
fico,;. que tem .... 1cto (•normt:' 

Basta dizer-se que. em 1930. o mo
vimento interior. intC'l"nnoonal e ele 
rádio foi; 5.537.311 telegramos. com 
92.176.585 palavrns. Em 1937, ê!i~e mo
vimento fol d<' 10. 604 133 telegramas. 
com 240.12'.1.:!22 palavras Houve um 
aumento df' 91' a sobrr o~ telegramas 
e 160~ sobre as palavras. 

ANTES DE 

CIMENTO 

So<'orridas pelo Ambula.torio: - 18 

Gabinête Dcnt:ldo 

f:sse Gabinete utf'ndcu J J pcs.'>ê.i:\5 

TELEGRAMAS IIETll)OS 
Na DiretoriR Regional clo.s Correio:, 

e Telegrafes acham-se retidos Lelc
gramas para 

Neusa. Concordia, 248; Hans Ko
pecke. Pensfio Centenario: Maria Vi
toria Xavier ,Junior 263; Ocolcina 
Marques. rua Porfirio Co!-.ta. 130; Jus(' 
Gordo. Paralba Hotel 1clots telcgs.); 
rua Alberto de Brito. 1 732 

COMPRAR 

PARAíB~t 
consultem os preços de 

CUNHA RlGO IRMAOS 



rs-.i ~OÃU PESSôA - Téri;õ-Mrã, 10 i1ê maio oé 1938 

ÚLTIMA HORA 
AS 
EM 

OLIMPIADAS DE 1940, 

( D O PA I S E ES TRANGEIRO ) 
o SR. LUlZ ARANHA EMBARCOfT de I x O, tendo o América empatado No caso de empate, não haverá 

PARA o RIO GRANDE DO SUL com o Madureiro por :? x 2 prorrogação, realizando-se outra dis

RJO, 9 fA. N.) - A bordo do avião 
de carreira, embarcou, ontem, para o 
Rio Grande do ~ui, o sr. Luiz Aranha, 
presidente da Con[edern.çã.o Brasileira 
fie Desportos, onde se demorará de 
dois a três mêses 

Antes de embarcar, o s1·. Luiz Ara
nh:t expressou mais uma. vez, á i.m
prPnsa, a sua confiança na atuação do 
t:t>lt">cionaclo brasileiro de futebol que 
embarcou para a. Europa. 

FACILITANDO O COMPARECIMEN
TO A' EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 
PECUARIA 

nro. f.l (A. N.) - O ministro Fer-
11ando Costa solicitou das diretorias 
de estradas de ferro, abatimento nas 
31ass:1gens por oca..,iãn da próxim~1 
F.xposição Nacional de Pecuária., que 
f'\ J"ealiza rá em Bélo Horizonte, em 
Julho do "orrente ~no. 

A PASCOA DOS MILITARES NO 
DISTRITO FEDERAL 

RIO, 9 {A. N.) - Com a presença 
de. altas autoridades do Exército e da 
Marinha, realizou-se, ontem, com t.oda 
solenidade, na igreja de Santana, a 
Páscoa dos 1'1i1Hares. 

Também, no Corpo de Bombeiros, 
foi celebrada u'a missa diante da. 
tropa formada, lendo comparecido á 
mesma o ministro Fran<'isro de Cam
pos. 

TRAGICA OCORRtlNCIA EM UM 
CASAMENTO 

Bl<LO HORIZONTE, 9 (A(. N.) -

puta no dia 9. Desta vez, entáo, se 
ainda houver empate, o jôgo será 
prorrogado, tantas vezts quantas se 
fizerem necessárias. A apresentação 
dos nomes dos jogadores será feita 10 
minutos antes do seu inírio. 

GRANDE INCENDI O EM LISB OA 

LISBOA. 9 (A. N,) - Depois de in
gentes e'Sforços, o Corpo de Bombeiros 
conseguiu dominar o grande incendio 
irrompido, hojl", pela. manhã, em Im
portante 11ua1·teirão desta capital, a• 
tingindo o i\linistério da Agrirultur:i, 
que fk-on s<'riamf"nte avaria.do. 

ROUBAVAM JOIAS DOS CADAVE
RES 

lnfonnam de Bom Despacho que la- TOKIO, 9 (A. N.) _ A polícia pren
mentavel ocorrência se verificou ali, deu cêrca de 100 operários dos fornos 
dnraute um casamento. crematórios, acusados de retil·a.. ouro 

Como f de costume naquela loca.li- das joias e dentes dos mortos destina
dade, festejavam o aconterimento com dos á ihcineração. 
tiros e fogos do ar, quando, involun- Calcula· se em 4.000.000 de- ·• yens" a 

T!~~~~D</;1!:~ O "TRAMPO- !:~i~~ãi!~·J:~m:~ve~t;~~t:~n~~_:n:it;: ímportancia ele o~ roubada. 

tocada de comoção, foi presa ele wna o "NEGUS'' PARTIU, ONTEM., P.\.-
RJO, 9 ( A. N.) - Iniciaram-se, on• sincope cardíaea, caindo, sem vida, RA Gf.:NEBRA 

tf'ru, o~ treinos para o próximo "Cir- sôbre o cada\ler do rilho 1 

f·úíto 11a Gi1vea" O fáto causou proíunda consterna- LONDRES, 9 (A UNIA.O) - O ex-
Dentre os volantes que participaram ção em toda a vila. onde as vitimas imperador da Abissínia, HaHé Sellas-

dt> en"ia.io destacou-se Benedito Lo- \ eram pessôas de estima. :ié partiu, hoje, desta. capital, com 
p~s que fez a volta no menor espaço . .:lestino a Géneb1·a, aonde assistirá ás 
dr tempo I O "FANTASMA DO AR" FOI AO :-f"ssões do Conselho da Liga das Na-

PASSOU EM CABO VERDE O SE- 1 i~~i· DA ALTURA DE SO ME- ções. 
LECIONADO BRASILEIRO O REI DA BELGICA VISITARA' A 

RIO, q (A. N.) - Informam de S. 
CA~fPIN...S, 9 IA. 1'.) - Quando RAINHA GUfLHER~INA 

Víeente, Cabo Verde, que- o seleciona.
do bl'asllt>-iro dt> futebol passou por ah, 
a bordo do "Arla.nza ·•, dirigindo-se 
para 1-,ishôa., onde haverá mais um 
t,rJno 

se realiza,·a, nes a cidade, a. inaugu
ra<:ão do Aéreo Clube, na p1·esem:;a de 
altas autoridades e grande massa po
pular, verificou-se trágico acidente 
com um avião "Molth •·. 

BRUXELAS, 9 IA UNIAO) - Den
tro de, poucos dias o rei Leopoldo Ili 
partirá pa1·a Hafa, a. fim de visitar, 
cm caráter oficial. a rainha Guilher
mina. Esse aparêlho era dirigido pelo pi

loto civjl Luiz Vieil'a. de Mélo, médico, 
A ETERNA DISPUTA DO l'LA-FLU l'esidente na cap;tal paulistll, tendo MAIS UMA PILHl'!:RIA DE BER-

como companheil'o o eonhecido '"az" NAU.D SHAW 
RIO, 9 (A. N.) - Em disputa d1 Charlb Astor, apelida.do "Fantasma 

Ta<:a M1micip1I, o Fluminense ven- do Ar" Depois de algumas ac1·obacias 
CE"U o .Fla.mf'ngu pf'lo "se ore" miníno o piloto Vieira de Mélo tentou fazer 

TOQUIO 
GRANDE COMPETIÇÃO IN
TERNACIONAL - O INTE
RESSE DESPERTADO SO-

BRE O HELENISMO 
TOQUIO, 9 <A UNIAO) - A Asso

ciação de Educação Flstca, preparan
do-se para as Olimpladas de 1940. em 
Toquio, resolveu convidar os melhores 
atletas de vários países interessados, 
afim de realizar uma "Competição 
Internacional de Jogos Olimpicos". 
que terá lugar no outono dêste ano 
para os jogos da pista e do campo e 
no mês de mato do próximo ano de 
1939 para os jogos do inverno. 

A Associação já está iniciando as 
negociações com os países q'l:le mani
festaram interesse pela refenda com
µeticão, combinando as condições ne
cessárias 

Espera-se uma declaração oficial 
da aludida Associação, que deverá pu
blicai' os programas definitivos da 
competição. 

Os jogos que serão realizados. s~o 
os seguintes, segundo a dehberaçao 
da Associação : 

0,J - Atletismo - Foot-Ball - Ho, 
ckey - Equitação - Yatch - Luta 
Romana - Pugllismo - Remo -
Esgrima, Bola ao cesto e mais alguns. 

b) - Ski - Sketlng - Jce Hockey 
- Bobsleigh. 

Esta grande competição dará oca
sião aos japonêses de revelarem anM 
tes das Olimpíadas de 1940, as suas 
atuais possibilidades esportivas 

A REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS 
NO JAPAO DESPERTA O INTERES-

SE SOBRE O HELENISMO 

Um profundo interesse sôbre asun
tos da Grecia Antiga e estudos em 
geral sôbre o Helenismo, está sendo 
despertado agora no Japão, depois .que 
se marcou definitivamente a realiza-

CONSÊLHO FLORESTAL 
DA PARAIBA 

De ordem do sr. presidente convoca
se uma sessão para hoje, ás 16 ho-
ras. 

ção, em Toquio, em 1940, da 12.• Olim· 
piada. 

Muitos sportmen japonêses teem 

~!~}~a:j~g~~m;t~eg:lt1 ~ t~~~:c;5 re:~~ 
res reminiscentes das antigru; corri<.la.i 
de Marathon. 

Numerosos livros sôbre 05 jogos 0-
limpicos estão sendo publicados em 
japonês. 

Entre outras figLU:..as de importan
cia que visitaram a Grecia ha pouco 
tempo, contam-se o professor Osaml 
Miyabara, da '•Escola dos Nobres" e 
Isamu Kawai, ex-secretário honora.
rto da Federação dos Amadores AtlP
ticos do Japão 

Mais recentemente, em Outubro de 
1937. o professor Shinjiro Honjo, da 
Universidade de Vaseda, que foi ca. 
pitão do team de rugby de Vaseda PJil 
1927, e que se encontra atualment,• na 
Alemanha, lambem visitou a ca1>il11l 
'!rega, tendo publicado um diario dessa 
viagem que apareceu no jornal "Tu
quio Nichi-Nichi", tendo .recebido us 
•nais favoraveis referencias 

o Comité Organtza<lo da 12.ª 011,11,
piada tem a intenção de enviar uu1 
representante á Grecia, pouco antes 
da Sessão da I. O. e. de Belgrado, 
em 1939, afim de visitar tudo o ctUf' 
se relaciona com as antigas Olimpin
das. 

Entre as crescentes publicações sô
bre as Olimpiadas ha uma traduçõ..o 
feita pelo professor Miyabara do li
vro do capitão E. A. M. Webstrr, 
intitulado "Evolução dos Jogos Olím
picos"; existe a tra~ução do livro do 
Barão de Coubertm, ··Remmiscen
cias de Olímpia". edição da As.wch1-
ção dos Amadores Atletico5 do JJ
pão, que tambem, ma11:ctou editar a.::i, 
reportagens das Olimp1adas de Ber
lim. 

Outras obras importantes, Lambem 
iá editadas são os 3 volumes do sr 
Yoshinori Suzuki, membro do Depar
tamento de Esportes do Comité Or
ganizador: ··I~trpdução dos Jogos 0-
limpicos", ''Historia dos Jogos Ollm
picos Antigos e Modernos·. e ·-Gula 
das Olimpiadas'". 

O cincoentenario da Aboª 
lição da Escravatura 

(Conclusão da 1-ª pg ) 

uma <·urva, m~s. foi inf,.liz, caindo o 
aparêlho da altura de 50 metros sô
bre wna arvore. 

LONDRfS, 9 rA UNIÃO) - !Huito 
em breve sei·á Jant;ada, ua~ livrarias 
desta capital, mai!i_ umyobra de Be1·· 
nard Shaw, que conta, atualmente. 82 
anos de idade. 

A ·s 14 horas sessões civicas ern to
Pr&feitura de Alagôa Nova dos os estabe1ec1mentos de ensino 

Em telegrama ao sr Interventor 1 ~ú:icfn5ie~io~~rticulares, nesta capiW.l TODOS 

Eis um inséto-vnruma .. ealrnen
te mais pode1'0SO do que o nosso 
t•uplln. Trata-se d~ uma ,·espa 
Sirex Gigas que-, ~egundo o "Jour
naJ of tht> Socic>ty of the Chemical 
Industry". dt" Londres, perfurou 
uma la.mina de chumbo de 3 mi
Umetl'OS de espessura. Destinava
s.. o "humbo ao revestimento de 
c>amaras de fabricac:ão de ácido 
sulfurico e tinha sido colocado 
tf'mporariamente sôbre pran<"ha.s 
de madei1·a repousando em barro
tes igualmente de madeira A 
ve,spa saiu de um rlos barrotes, 
onde tinha i'e-ito a sua e,•olução e, 
1,ara atingir o ar livre, teve que 
venc.-er todos os obstáculos que 
se opunham á. sua ma1·cha. Não 
lhe foi difiC'il, relativamente, atra
vessar a p1·ancha, depois do que 
se atirou ao chumbo_ Na verdade, 
11ão tinha i•le terminado o sen 
trabalho, quando fôram 1·etil'adas 
n-. fôlha,; mf'tálicas, verificando
o;e então a Jlf'rhtra('ão, já bem a
vançad.J., o qur durava ha 48 ho
ras, puis êslr foi o tempo da per· 
manenc ia tlo chumbo no local . A 
fa(anha do inséto impressionou 
os home-ns d~ cie"ncias 

Zar(':wbrod. pequena ridade da 
Bulgada, abriga em sua área ur
bana 2 _ 500 habitantes que perten
<'Pm a onzt' pó\·os diferentes_ Lá, 
C'om efeito, vivem lado a lado bul
KaMs, a.rmenios. albanêse~ aleM 
mães, tthefos. húngarns, polonêses 
e turra"> Ora, todo êsse cáos de 
narionalidades vive em perfeita 
harmonia. lia escolas para as cri
anças df.' todas as origens étnicas. 
Fieis ao, usos <' costumes dt> seus 
antepa~~ados, os zarewbroclues v:ío 
aos domingos á igreja 1catolica, 
1n·otestant<' ou ortodoxa), ou vão 
á mesquita_ A apra.zivel existen
da de~sa miuus"ula comunidade 
internacional não é um mar de 
M:peran~a para a Europa dividida 
f' agita.da, uma miniatura. simbolica 
de possiveis. Estados Unidos, como 
,mnhava, para o velho continente, 
o grnio de \'itor Hugo? . 

R.ecent.emr,nt«:, os assinantes de 
um grandt' quotídiano df' Tokio 
olnaram rom sun>reza a edição da 
wauhã que lhes acabara de \er 
ttí~tribuida. Era impressa em seda. 
Hf>ria, por acaso, uma edi('áo de 
h1Xo? Ou nova fórma. de publiC'ida
dt"'? Uma nota especial da pl'imei
ra. pagina esclarecia o misterio. O 
Japão ,·ê-se ob1·igado a poupai· 
~uas ma.teria~ primas. Entre e,
tas,, a madeira, de que se faz a 
11asta para o p:Lpel de impressão, é 
a quf' mais lhe vai faltando 
,\s~im, dêsdf' qul" a sêda é abun
danlt- e barata no país, nada mais 
11.1t11ral do que mete-la. nas rot.ati
vai. (·m vt>z dr papel_ Ris pGr quf' 
a f'mprt' ... a do quotidiano dt• Tokio 
resolvf"II t'mpregar o d~licado "rr· 
uh", l qur, uUtt*, arradon toe-o ~,o 
JIÍl~IJCO), 

Os dois aviadores fôrarn imediata
mente socorridos e transportados para 
o hospital sendo devidamente medi
cado~ 

O "TEAM" BRASILEIRO ESTREA
RA' NO DIA 5 DE JUNHO, NOS 

GRAMADOS FRANC>:SES 

P.\RIS. 9 t A. N.) - De a.côrdo com 
as última~ resoluC'ôes da Comissão Or
ganizadora do Cn.mpeonato Mundial 
de F11'teboJ. o Jôgo entre os seleciona
dos do Br:L.sil e da Polônia se realizará 
a 5 de junho precisamente ás 16 ho
ras, ou sejam 13 horas, pelo me1·idiano 
<lo Rio de Janeiro. 

· A MENSAGEM DE CONGRA· 
TULAÇõES DO INTERVEN· 
TOR ARGEMIRO DE FI· 

1 

GUEIRUO A'S ASSOCIA· 
ÇõES OPERÁRIAS DtsTE 

ESTADO NO DIA DO 
TRABALHO 

Agradecimentos transmiti. 
dos a s. excia. 

Ainda em agradecimento á mensa
gem de congratulações enviada pelo 
interventor Argemiro de Figueirêdo 
uo operariado paraibano, por inter
nédio das diversa,:; associações classis
tas do Estado, fôram transmitidos a 
s. r.xcia. os despachos subséquentes : 

·· João Fessôa, 9 - Interventor Ar
c_;emiro de Figueirêdo - João Pessôa 
- Em nomr da diretoria elo Circulo 0-
1erário Cntólie;o, agradeço-vos o tele
~rama de congratulaçõPs pela data do 
rabalho, o qual foi lido sob aplausos 

,;erais na ultima sessão dêsse centro 
-Neu:.a de Andrade, vice-presidente''. 

"João Pessôa, 7 - Interventor Ar
~emiro de Figueirêdo - João Pessôa 
- O Sindicato dos Empregados em 
Sot.eis e Rei:.taurantes e Similares de 
Jcào Pes.,:;óa veJ;D mui respeitosamente 
:1gradecer a vossencia as congratula
ções enviadas no dia 1.0 de Maio. Em
nenhamos inteiros apoio ao govêrno 
de Vossn. Exc(!lencia. Pelo presidente, 
José Francisro de Sousa, 1.° secretá
rio" 

O novo Hvro do grande humorista 
britanico será "Gênebra", constituin
do uma crítica sem malícia á Liga. das 
Nac:;ões. 

Federal, o prefeito Ben.edito Barbosr.. , 1 A's 15 horas, aposição do retrato 
de Alagôa Nova, comunicou que a ar- do presidente Getúlio Vargas, na Ins
recadação daquela Prefeitura, no MPS petoria Regional do Trabalho. deven-
cte ttbril, importou em 6:484'5700 do falar o dr. Dustan Miranda 

~:Q~fJr.!iL'c:\~TJf&Eri!x1~Õ 

NEW ~QRK, 9 (A UNIAO) - Che
gou, hoje, a esta capital, o grande pu
gilista alemão l\Iax Schmelling, que, 
em julho próximo, vai se defrontar 
com J oe Louis. 

A 's 20 horas, sessão solene do Ins-

A divisão dos limites inter• ~~~t~0H~~!/: 'i>~:~~r~~~~~dici~rn~.~~ 

municipais ~:~~~abªd;!~~~ ~.a';[~t~ ;.~i~~1º· que 
tt.espondendo a um despacho d~i t.ª _ Recepção do Interventor Ar-

chefe elo Govêrno. o prefeito Sabinia- gemiro de Figueirêdo, que se empos
oo Maia transmitiu a s. excia. o te- sará como sacio benemérito do In.c;
legrama abaixo. comunicando have:-- tituto; Entrevista.do pela repo1·tagem, de

clat'ou SchmeJ-ing que espera recou
quista1't do "Demolidor'' de Detroit, o 
título máximo. 

iniciado a divisão dos limites do mu- 2.o _ Conferência alusiva á dnt!l 
r,icipio de Guarabira com as com•J- pelo brilhante intelectual dr Alvaro de 
~!!erã~rce~~

1
;;zi~:nªciui~~iosna t ~~-~:\~?1 Carvalho, seguindo-se entãdo umda hMora 

CONSilHO FLORESTAL 
DA PARAIBA 

Terá lugar, hoje, ás 16 horas, mais 
uma sessão dêsse Consêlho, num cto:c, 
salôes ao Palacio das Secretarias 

Em 1ace da 1mpartancla dos assun
tos a serem ventilado&, o president') 
encarece n comparecil!lento de todot 
os membros do Consélho. 

~emana. 
"Guarabira, 7 - Acusando o tele

gnuna Je vossencia, informo qut. éfte 
município já lavrou o acórdo da di
visão de limites com os município~ 
,·Jzinhos de C:.üçára, B~m~neiras e Ser
a.ria. Na próxima seniana serão con · 
<lutdos os acôrdos cotn os demais mu-
1'1cipios e enviados os relatorios reG
pectivos. Atenciosas saudaçôes -· 
Sabiniano Maia, prdeito 

O SR. ADOLF HITLER DEIXOU, ONTEM, 
FLORENÇA, DE REGRESSO A BERLIM 
Consolidado o eixo Roma-Berlim - A Rússia está prati
camente isolada dos negocios da Europa Ocidental 

ROMA, 9 <A UNIAO) - A' nreia viabilidade de qualquer demarclle no 
noite de hoje, o canceler Adolf Hitler sentido de uma aproximação franco
deixou a cidade de Florença, de re- alemão, o sr. Adolf Hitler conse~uiu do 
gresso a Berlim sr. Mussolini o afastamento da idéia 

O Chefe do Govêrno alemão. mn- da constituição de um pacto a qua
mentos antes de tomar o expresso. tro, pelo menos temporariamente 
apareceu na sacada do hotel em que 'Deixou-se entrever que o Reich nãc 
se hospedou, em companhia. do sr. BP· mantem nenhum proposito politico 
nlto Mussolini. mostrando-se vis,iyel- contra a Inglaterra, supondo-se que, 
mente cançacto. 1 talvez se chegue a um acôrdo com re-

Entretanto, falando ao povo. decln- lação á devotação de algumas anti
rou que regressava sa.tisfeito diante o gas colonias sob o compromisso de não 
perfeito entendimento havido entre serem construidas nelas fortificações 
o fascismo e o nacional-socialismo. militares e desenvolvida. nas frontPi-

CONSOLIDADO O EIXO ROMA
BERLIM 

os jornalistas a lemães que acomM 
panharam o "fuehrer" na sua visita. 
a esta cidade, afirmaram quo na.e; co,
versações entre os srs. Benito Musso
lini e Adolf Hitler ficou decidida a 
conservação definitiva do eixo Roma
Berlim p sua ampliação com a inclu
são de Toquio 

Ficou, tambem. afastada a possibi
lidade de uma modificação eventual 
na polittca italo-germanica em con· 
seauencia da conclusão do recente 
acôrdo entre a Itálla e a Grã- Bretn
nha e a tais convers11cões com ':l 

França. 

ras, propaganda antl-britantca. 

A RU'SSIA FICARA' ISOLADA 00.'' 
NEGOCIOS DA EUROPA OCI
DENTAL 

Foi discutido, detidamente, o afas
tamento da intromissão sovirtica nos 
negocios politicos da Europa Ociden
tal. 

Sabe-se que a Italia e a AlemanhB 
não permitirão, sob nenhuma hipó
tese, a infiltração sovietica na Europa 
Ocidental, dissipando qualquer pre
tent;ão que se esboce nêsse sPntido 

A ITALIA SE MANTERA' ALHEIA 
A'S P RETENSÕES ALEMAES NJ\ 
EUROPA CENT RAL 

artística, a cargo das Ban a~ . e u
sica do 22.º B. C. e da Pohc1a Mut
tar do Estado 

Amanhã divulgaremos noticias mais 
detalhadas a respeito das grandes ma
nifestações civicas ao Dia da Abollção 
da Escravatura no Brasil. 

INPORTANTE REUNIÃO DE ~sso
CIACOES OPERARIAS, HOJE A' 
NOITE NA SÉDE DA INSPETORIA 

DO TRABALHO 

Para uma reunião ho.ie, ás 19 horas, 
na séde da 7.0 Inspetoria Regional d11 
Trabalho, o respectivo Inspetor, dr 
Dustan Miranda. convida, por nosso 
intermedio. aos presidentes das Sl'
uuintes organizações trabalhistas; Cei1-
'tro dos Chaufeurs, Associação dos. 
Empregados no Comercio. Sindica.Lo 
dos Bancarias. Cooperativa Caixa de 
Crédito Popular, Sindicato dos Auxili
ares do Comercio, Sindicato dos Op~
rários Estivadores de Cabedêlo, Simh .. 
cato dos Operários da Construção Ci
vil. Sindicato dos Trabalhndorrs 110 
Tráfego do Pôrto e Anexos, Sincllcutu 
dos Empregados em Hoteis Restuu .. 
rantes e Similares, Sindicato dos Oµc·
rários na Industria de Tabacaria. SHl
dicato dcs Operários em Cimento Co.i
eiras e Pedreiras, Sindicato do~ Em
pregados na Industria de Sabão y 
Oleos, Sindicato dos Operários Textel:'I 
de Santa Rita, Centro Trabalhista de 
João Pessôa, Sociedade Mecanica Ope
rária e Liberais, União Grafica Bene
ficente Paraibana, Sociedade Benefi
cente 6 de Abril, Sociedade Beneficen
te 14 de Julho, Centro Beneficenh~ 
Paraibano, Liga Trabalhadora Be1w
ficente. Sociedade 12 de outubro, Liga 
dos Carroceiros. Centro Beneficente 
dos Barbeiros, Aliança Proletnria Be
neficente, União Operária Beneflcentf", 
Sociedade Beneficente 2 de Setembro. 
Sociedade Beneficente Osvaldo Cruz. 
Sociedade Beneficente das Senhoras. 
Centro Proletario Alberto de Brtto. 
Sociedade Beneficente de Operário:i e 
Trabalhadores e Circulo Operário Cu• 
tolica São José 

'CAMPINA GRANDE, 7 - Inter
ventor Argemiro ele Figueirêdo, Pala
cio da Redenção --· João Pessôa -
Desvanecida com as c.-011gratulações 
enviada!; por vossencia no transcurso 
da data magna do Trabalho, a Socie
clo.dc Beneficente dos Artisto.s, agra
dece, em nome do operariado Campi
nense, as palavras carinhosas com que 
vossencia se rereriu ao espirita ordei
ro do operariado pnraibano, o qual, 

g!ºs~P~i~~~ ~~n ~e:~t:tfa~t~ l~~~t~li~~:; AtA:T~t.rt fº~~?Jiig1ADE DE a ~:a11~-c~~o~~li!~Aºs i!~~i~~ª~t~~L;~ 1 ~------------, 
os destinos do Estado. Esta sociedade, qual~er goJpe a lemão na Europa Cen-
cnmnartilhando do entusiasmo do Devido n dificu ldade e mesmo in- tral, d~sde que obedeça a imperatilos 
oper:i.riado paraibano por motivo das - natura1s e processados dentro de nor-

;~;fo c~~l'e:~~~r~ :a ck~;~b1fg~~c~°o~~i:~ ~~d~o~~~~mdieih~~er~t:c~~n~~nredi~ mQu:i:i:v1:Ôntelras germano- ita-

FARMACIA DE PLANTÃO 
Está de plan tão, hoje, a Parma• 

eia .. Minerva". á tua do Rrpu
bHca~- · -- - - -- -receu l't'J)rfst·nlada por todos os seus e,xcia, e da prefeito Bento de Flguei.. llanas elas peuna.necei:.ão.--int.a.ne:iveb, 

cll'pnrtament-0!(. 6:nprisiCão·dol'êtratodo rf'do. snuds. cords, - Moi•é11 B ~ devendo haver a matar harmonia en-
culintut.o preal<Jent.e OetUllo V1uf1&1i;, · dr iQMe,, prt!Udllltl,., tra as ttopas fr lhlte.lrlçaa. 11...-------------' 
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.JOÃO PESSôA - Terça-feira, 10 de maio ele 1938 

REGULAMENTO DA INSPETORIA GERAL DO TRAFEGO PUBLICO E DA GUARDA CIVIL DO 
ESTADO DA PARAIBAt A OUE SE REFERE O DECRETO N.º 1.034 
(Continuação) 

A1t a .., - o funcionário remisso aos seus deveres serà 
ronslderado st-m merecimento para a promoção. O mereci
mento será avalmdo pela assidUidade, zêlo profissional e ou
tros lequisitos necessários ao perfeito exercicio do cargo que 
exE>rre. 

Art. 9.º - A primeira investidura nos postos de car
reira cln Inspetoria Geral do Tráfego Público e da Guarda 
Civil, efetuar-se-á depois de preenchidas as seguintes condi
ções: 

a) - sêr brasileiro; 
b) - sêr maior de 18 e menor de 30 anos; 
e) - sêr reservista. do Exército Nacional ou da Arma,jJ. 

ou que esteja isento do serviço muitar; 
,1) - sa.ber lêr, escrever e contar corretamente, med1-

antr prova a juizo do Inspetor-Geral; 
e) - têr bons antecedentes, mediante certidão negativa 

do A·. quivo Polícial Criminal, atestado de conduta e documen
tos dos cargos que exerceu, anteriormente, e as razões da salda: 

f) - sêr identificado civilmente; 
g) - não têr sido condenado por qualquer crime; 
h) - têr no mínimo seis mêses de residencía nesta ca

pital. 
Art. 10.IJ - O candidato ao posto de sinaleiro ou gnal·

da civil de 3.i:. classe deverá requerer a sua nomeação ao Go
vernador do Estado por petição escrita e assinada do próprio 
punho, instruída com os documentos que provem os requisi
tos do artigo anterior. 

Art. 11.0 - Apresentada a petição e documentos por in
termédio da Sub-Inspetoria, o Inspetor-Geral determinará 
seja o candidato submetido a exame médico e de habilitação, 
findo o que com a mformação do Inspetor, será enviada ao 
Chefe do Poder Executivo, por intermédio do Chefe de Po
licia. 

~ l.º - A prova de habilitação consistirá. em um bre
ve exame das quatro operações aritméticas, redação e ele
mentos de inc;trução moral e cívica. 

* 2.0 - O exame médico será positivo se constatar que o 
candidato: 

a) - tenha absoluta robustez e bom aspécto fisico e 
c;eja vacinado contra variola; 

b) - tenha senso cromático perfeito e bôa audição; 
cl - tenha Oôa vista e bons dentes; 
d> - tenha. no mínimo, 170 centímetros de altura, 

quando fõr candidato a sinaleiro e 165 cms., quando preten
der ingressar na Guarda Civil; 

e) - não sofra de molestia infecto-contagiosa; 
/) - tenha um índice de robustez de Piguet, igual a 

20, no mínimo. 
Art. 12.0 - Será computado, para efeito de admissão, 

ter o candidato, além dos requisitos exigidos nos artigos an
teriores, servido em identica corporação de outro Estado, de 
onde tenha saído com bôa fôlha corrida. 

Art. 13.0 - A readmissão do funcionário exonerado a 
pedido sómente terá lugar após o decurso de seis mêses, pre
enchidas as formalldades dos artigos 9.0 a 11.º, caso não cons
te em seu prontuário nenhuma penalidade prevista no arti
go 120.0 , alíneas e e d. 

Art. 14.0 
- No caso de admissão ou readmissão, o can

didato será sempre nomeado para sinaleiro ou guarda civil 
de 3.0 classe. 

\$ único - Poderá., entretanto, volver ao cargo que te
nha ocupado, independentemente, da condição exigida na 
rltsposição antecedente, se o seu lugar ainda estiver vago na 
<'orporação e que satisfaça as formalidades do artí'go ante· 
rior. 

Art. 15.0 - A inaptidão para o serviço, plenamente jus
tificada com o prontuário do funcionário, motivará também 
a exoneração, mediante representação do Inspetor-Geral. 

Art. 16.0 ·- Os funcionários, depois de dois anos, quan
do nomeados em virtude de concurso de provas, e em todos 
os casos, depois de dez anos de exerclclo, só poderão ser exo
nerados em vl~tude de sentenço judiciária ou mediante pro
ces~o administrativo, em que sejam ouvidos e possam defen
der-se. 

Art. 17.0 - O' funcionário que contar menos de 10 anos 
de serviço efetivo não poderã ser exonerado do seu cargo, ~e
núo por justa causR ou motivo de interêsse publico. 

Art. 18.º - Constitúem tnotivos para exoneração do 
funrtonário: ~ 

a) - pedido por escrito do interessado; 
b) - inaptidão para o serviço; 
e> - conveniência do serviço, da dtscipltna ou da mo

ralidade da corporação.; 

d) - abandono do cargo por mais de oito dias: 
e> - quando condenado á pena superior a dois anos 

por rrime comum. por sentença passada em julgado; 
/) - invalidez para o exerciclo do cargo ou posto, sa.l

vo se tiver mais de 18 anos de efetivo serviço ou que a inva
lidez tenha. sido por lesões, desastres ou moléstias adquiridas 
em nto de serviço. 

Art. 19.º - No caso de exoneração, a pedido, não es
tando vencidos os unifórmes, serão indenizados. 

Art. 20.º - Quando se verificar o falecimento de qual
c1uer funcionário, o Inspetor-Geral mandará em bolet~, ex
elui-lo do efetivo da corporação, dando ciência do fáto ao 
Chefe de Policia. 

Art . 21 .º - Ao funcionário excluido será entregue um 
.ntt'~tado n~c;tnado pelo Inspetor-Gernl, do serviço que tiver 
prestado e do !.eu comportamento, ou a respectiva certidão 
de assentamentos, se po.gar os emolumentos devidos. 

CAPITULO IV 

Das L,rcenças, Férias e Dispensas 

·Art. 22.0 - As licenças com ou sem vencimentos dos 
funcionários titulados serão concedidas pelo Govêrno do Es
tado de acôrdo com a legislação em vigôr, devendo ser soli
citadas em requerimentos entregues na Sub~Inspetorta. 

Art. 23.º - Nenhuma licença será concedida sem que 
tenha o funcionário mais de um ano de efetivo serviço, salvo 
para tratar de moléstia adquirida em serviço público. 

Art. 24.0 
- Aos funcionários que fôrem sorteados para 

o serviço militar, será concedida wna licença, com todos os 
vencimentos, devendo reassumir o exercicio dentro de trin
ta dias, depois de terminado aquêle serviço. 

§ único - Dêsses vencimentos seráo descontados os 
que o functonário perceber como militar. 

Art. 25.º - Nenhum funcionário poderá entrar no go
zo de hcença que tiver requerido, antes da publicação da Por
taria ou áto de concessão, sal\'o quando se tratar de molés
tia que exija o seu pronto afastamento do cargo alegado no 
laudo médico. 

Art. 26.º - Qualquer licença concedida na fórma esta
belecida no presente Regulamento poderá ser cassada por 
conveniência da disciplina ou do serviço. 

Art. 27 .0 - Os funcioná.rios serão submetidos á nova 
inspeção de saúde, sempre que se apresentarem, désistindo 
ou por conclusão de licença. 

Art. is.0 
- O funcionário que, depois de dois anos de 

serviço efetivo, ininterruptos, fôr acometido de cegueira. he
míplcgia, geniplegia. cancer, lepra ou tuberculose, será licen
<.:iadQ por praso nunca superior a um ano. com vencimentos 
integrais. 

~ 1.º - Finda essa lícença e não verificada em inspe
ção médica a cura da moléstia, será o mesmo funcionário a
pos0entado, de acõrdo com a legislação existente. 

§ 2.º - Será excluldo por incapacidade· física, mesmo 
quando tenha dívida que não possa pagar; o fiscal do tráfe
go, sinaleiro ou guarda civil, que, na inspeção de saúde, fõr 
julgado portador de moléstia que, devido á sua natureza. 
o ir).capacite para o serviço externo da Corporação: se, po
rém, apresentar requerimento devidamente documentado, pe
dindo aposentadoria. quando contar mais de dez anos de ser
viços. não será exonerado caso em que aguardará o despacho 
do Govêrno. 

Art. 29.º - o funcionário que estiver em observação 
médica e afastado do serviço, aguardando elucidação diagnós
tica ou despacho de requerimento solicitando aposentadoria 
ou licença, perceberá, apenas, dois terços dos vencimentos, 
salvo se a observação médica ou o afastamento fõr causado 
por moléstia adquirida em serviço público, caso em q•Je perce
berá os vencimentos completos. 

A,rt. 30.º - Os funcionários da Inspetoria Geral do 
Tráfego Público e da Guarda-Civil terão direito a 15 dias de 
férias, de acôrdo com a legislação vigente, dêsde que conte
nham 12 mêses de efetivo serviço. 

~ l.º - As férias serão concedidas pelo Secretário do 
Interior e Segurança Pública, mediante petiçâo do interessa
do, devidamehte informada pelo Inspetor Geral. 

* 2.º - As férias só serão dadas ao funcionário que. du· 
rante o ano tiver se revelado assiduo ao serviço e não tiver 
nota alguma de punição. 

~ 3 .. c> - o interessado poderá gassar o periodo de rerias 
onde lhe convier. mésmo fóra do Estado, compreendidos. po
rém, na sua duração, o tempo consurmdo em viagem. 

•~ 4.0 - Do periodo de férias serão descontadas as dis
penss.s de serviço, não consideradas recompensas, gozadas du
nmte o ano. 

~ s.c - Não poderão gozar férias mais de quatro fun
cionários simultaneamente. 

Art. 31.º - Na concessâo de férias deve-se atender ã. 
conveniência do serviço 

Art. 32.º - Aos funcionários poderá o Inspetor Geral 
• conceder' até e dias de dispensa do serviço, com os vencimen

tos integrais, não podendo, no entanto. exceder de 15 dias, a
nualmente. 

Art. 33 ° - Em obediênria no parecer médico do Ser
vivço de Saúde da Corpon:ção, podf'rá o Inspetor Geral con
ceder até oito dias de dispensa. do servic:o. com as vantagens 
do artigo ::,recedente. 

CAPiTULO V 

Da Aposentadoria 

Art. 34.º - A aposentadoria. dos flmcionários da Inspe
toria Geral do Tráfego Público e da Guarda Civil será concedi
da, de acôrdo com a legislação em vigor. 

Art. 35." - Perderá dirf'ito á aposentadorl'l: 
a) - quando por qualquer motivo demitido; 
b) - quando abandonar o cargo. 

CAPITULO VI 

Da ordf'm e tempo dt> Scn•iço 

Art. 36.º - A Inspetoria Geral funcional'á todos os dh1s 
uteis, excéto aos domingos. feriádos e nos casos ele dispensa 
concedidas pelo Chefe de Policia, sendo o expediente distrilm1-
do de acôrdo com a ordem de scrvlço e chvidido em dois tUf· 

nos. excéto aos sábados que será de 8 ãs 12 horas. 
Art. 37. 0 - Quando houver acumulo d,:> serviço e em 

raso, especiais. poderi:l. o In..o:.pP.tor GPra.l prorrogar o C'xpcd1-
entc e aprovelto.r o pessoal do ~ervtc:o interno e externo, ein 

services extrr.ordinàrios, sem prejuizo do serviço ordmb.no 
Art. 38 ° - Haverá um service de permanência na Guar

da Civil e outro na Inspetoria do Tráfego. ambos funciona.neto 
ininterruptamente, destinados á dist1ibuição do pessoal do s~r
viço externo. de ucôrdo com a escala pre,·inmente organizncta 
pela SC'cçáo. e para atender ás partes, depois do expediente en.· 
cerrado 

Art 39 t, - O pessoal para o serviço de permanência ct:i 
Guar~a Ci;;1l, será tírado dentre os guardas ele 1 a classe m:H!-i 
antigo; na Impetoría de Tráfego. concorrerão ·para ésse sen"l 
ço o·; amanuenses e arquivistas. 

único - Os funcionários encarregados dos rrspecti\'ns 
services nêles SC' revesarão em cada i4. horas. no inicio do e'<
pediente ordinário, e é responsavel por todo o serviço da ke
partiçâo. velando para que êle se efetúe confvrme as Ol'den:s ':'111 

vigôr, conservando-se sempre umrormizado 
Art _ 40 ° - O serviço de permanência da Guarda Ci\'1l 

será auxiliado por um guarda que fará o scniço de plantão 110 

alojamento 
Art. 41 - O tempo de serviço para os guardas rív.i.s 

na via pública, quer diurno quer noturno, será dividido t:"~11 

quartos de 6 horas 
~ 1 ° - Para os fiscais do tráfego e sinaleiros. o temi:>•> 

de serviço será de turnos de 6 h Jras. podendo o Inspetor Gf'
ral d~yidír ê~se tempo em dois turnos, ~cmµre que o intere:;:-.l! 
público o exigir 

11 '.}. 0 - Em ~aso extraordinário. as horas de serviço po-
derão .sêr alteradas ou prorrogadas 

Art. 42 ° - O pessoal escalado para o seniço interno ou 
externo. responderá 30 minutos antes da hora de partir para u 
serviço. á chamada procedida pelo permanente. na sede na 
Corporação. Nl onde fór autorizado pelo Inspetor ou .:>uü
Inspc·to1 

Art 43. 0 
- Cada guarda ou fiscal ou smalefro terá um 

número cor:i:espondente á sua matricule.. e por êle responder.t 
as chamadas 

Art 44. 0 
- O encarregado de cada Seccão submereri n 

escala do tempo e distribuição do seniço do pcsso:11 á aprova
ção ào Sub-Im;petor. a quem fica reservada a fa.ruldade de 
alter1:1.-la quando julgar conveniente. 

CAPITULO VII 

Da Escrituração 

Art. 45 ." - A escrituração da Inspetoria Geral sera ten
ta ,:;cb a responsabilidade dos escreventes, amanuenses e ar
quivistas e fiscalização imediata do Inspetor-Geral e Sub-Ins .. 
peto1 

Art. 46. 0 - Além dos mapas e das partes diárias. fotna 
de pagamento e demais docwnentos concernentes á escritura
ção. adotará a Inspetoria Geral os livros que fôrem necessários 
ao serviço os quais deverão ser rubricados pelo Inspetor. 

Art. 47 " - Não serão concedidas certidões cte atos ncl
ministrativos. sem que se verifiquem previamente os seguintt-J 
requisitos: - interêsse legítimo do peticionário. sêr o assunrn 
suscetivel de ctrtificar-se e não haver inconveniente para a 
administta('ào ou µara os ,nteresses do Estado no defenmento 

1 

do pedido 
Art. 48 ° - E' expressamente proíbido extraírem-se ceru

dóes dos livros ou de qualquer documento dos arquivos, fichã
rios. etc sem que não haJa ordem do Inspetor-Geral 

1 

Art 49 ° - Entrelinhas, rasuras. emendas, ornissoes, 
espaces em branco e qualquer irregularidade na escnturaçao, 
acarretam re~ponsabilidade dieciplinar ou penal pnra ,tquelE'S 
que h tiverem cometido. 

. .-J 
CAi-'íTULO VIII 

Dos Vencimentos 

Art. 50 ° - Os funcionários da Inspetoria Gernl prrce
berâ.) os vencimentos constantes da tabéla orçament.uiu 

Art. 51 ° - O pagamento dos vencimentos do pes::.oai 
será feito pelo almoxarife-pagador, que os receberá. do Tesou-

1 
ro do Estado, mediante fôl~as respectivas devidall\ente confen
Cas pelo Sub-Inspetor e Vlsadas peio Inspetor-Geral. 

1 Art. 52.ª - Quando o Inspetor fôr um oficial dn Polt-
cin MiJJt.ar elo Estado, este perceberá.. apenas. umn grat1hr11-
ção mensal de :.!00~000 que será retirada do Tt::souro do EsLri.do 
na folha geral. 

Art. 53.º - Os vencimentos dos funcionários serão con
tado·; dois terços como ordenado e um terço como grallhcaçio 

Art 51 ° - As multas impostas aos funciomnio~ conrnr
se-flC. ~óbre suas gratificações mensais e serão descontadas nas 
folha"i fie pagamento em beneficio do cofre da Corpor:içào 

Art 53. 0 - o fuflcionárlo suspen..,;;o núo percebná ven..
cimento durante o tempo da suspensão. Nésse caso os ven,..!
me11tu~ rf'verteráo em beneficio do cotrt do Conselho Econo• 
mico eia Corporação. 

Art 56 " - No caso de extravio de artigos do Estado. a 
Jndenização será fc.ita prla quinta parte do ordtnado mf-n•,;.1.l. 

Art 57 ° - O funcionário que s~ afastar. em ctiligf"Ul· 1a, 
a serviço da. propria Corporação. perrnanecendo tora de• ,ua 

1 sé-de por mais de 24 horas. perceberá wnn diârla. por contit do 
rofrc do ConsPlho Económico, correspondente n um dia li~ 

ordemido 
~ unico - Não é considerado dtligência o afasto.mE'nto cio 

funcicnário ela séde da 2.'' Secção cio Tri\.tego ou dest.<tct11nt•.1 4 

to.s do interior do Estado com destino n esta capital. rn~o l'IH 

qut' não terá ctll·eíto a diária. Nêsse caso ~erão fornt.'c1dos me1 '>.'i 
de transporte ao funcionário em veiculo que orcrf'ça melho1 es 
vant;l.gens. .. (ConUnúa) __ 
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r -
A começar ~e aman~ã I Sómente no Plaza ! 

ElizabethtBergner-A magestosa!~interprete de "CATARINA A GRANDE" 

e m L A B I O S P E C A D O R E S ! lu~·-tLJ~·-da-~·;~~·i·i;~d;.~~! 
(C.~C. e. ,Tmproplo para menores de 18 anos). t Uniled J/lrlisls j 

·-· ... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ... ·-·-·-·-·-·-·-·-·.,..·-·-· .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·! 
Sol, seu manto real pulsa»a um coração de m11ll1er! Piora Rol,son e Ralmond Marsey 

ln, O' 'a ter' .. ~ ' em um lilme que nos mostra /5 J i I. U • -- a Espanl,a em lula com a ,Tn-
glalerrn! Uma centena de 

galeões em cl,amas! Plorêtes em renl,idos coml,ales. »or Deus ... »ela 11atria ... »ela mu
/1,er amada! 

Fôgosobrea 

»la%a-lIO/E a's 7 ;/2 !toms - U'ltima ex- ! PI HOJE A-fA T/,"\'h,'E A's ./ /10ras - o 
l11b1ção de Z,egleld, o creador ! aza•HOMBM DR NO"J'J1-r ·111 filme da 

de estrelas. Com Myma Loy - !Vil/iam Powd! e J AfETRO com flíiha11t Hames e /y111-
Lou1se Ray11er. - l-11t ftlme da marca gloriosa "1tfetro Gold- ! my Dura11te- { 'ma ('Sjallta(alosa comedia, • 
,,'J'li J!ayer". - Preços: 2.200 e I.600. - i »REÇO U' N,TCO - - - - - - 800 réia 
·-·-,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-~-·-·-·-·-· 

DIA 22--NASCI PARA DANÇAR--ELIONOR PUWELL ~-----· -
TEATRO SANTA ROSA 

HOJE - 10 de Maio - ás 20,30 horas 
j ...... 11111Wifif_ • ~,.,.. ••• ,. 

APRESENTAÇÃO DE 

RENATO VIANA E SEU TEATRO 
COM SUZANA NEGRI E CAZARRÉ 

RENATO VIANA 
DARCI CAZARRE' 
JORGE DINIZ 
MANUEL ROCHA 
EURICO SILVA 
RUI VIANA 
ALVARO AUGUSTO 
HUMBERTO CATALANO 

ELEN00: 
SUZANA NEGRI 
MARIA CAETAN,\ 
DEA SELVA 
MARIA LINA 
HORTENCIA SILVA 
CANDIDA GOMES 
MONA LEDA 
EUGENIA DE OLIVEIRA 

Diretor geral dos cspctaculos: - RENATO \r"IANA 
Diretor l'omercial: - EURICO SILVA 

Direto!' de cena: - JORGE DINIZ 
ll<presenlante: - DR. A. De BA8ILE. 

Baihuiua. solista: - l\IARIA CAETANA 
Ponto, ALBERTO COSTA - Chefe da ~laquinal'ia, JOSE' GON
ÇAL\,ES - "Eclairage·•, JACO e SERGIO - Rcgisscur. ,\N'l'ONIO 

AMARAL 

EM PRIMEIRA RECITA DE ASSINATURA, 

D E u s 
O drama dos seculos. A obra maxima de 

RENATO VIANA 
Poltrona" f'SPt<'i:lii,;, 10\000; ( 'amarótrc;:, 50SllOO: Poltrona!; de t.•, 

8$000: Poltronas a,·ulo;as, G~OOO: Ilakão, 4~000. 
J\1.•,dnaturas abel'tas para ~(·i<; f'i,.prta<'nlos e loralidadrs á v<'nda, ele 

dia. na CASA PEN\ e á uoite, no TF.ATRO SANTA ROSA 

EsT Á o senhor cer
to de que procede 
com justiça ao tratar 
:<ssim o seu filho, ,; 
por tirar notas bai
xas no collcgio? 

e Tah,,z o crcscimcnt0 exccs,ivo e: mc,1110 os estudos 
o tenh;r,n enfraquecido. Por <JLIC nJo lhe dá TONICO 
DAYER ,,urantc al:_;umas semanas p,ira ajudai-o a re
cuptrar as for~as, a energia e ;1 ,:italid.1de? 

• O, bcndicos cffeitos do TONI CO RA YLH sã<> im
mcdiatos e 1wrmancntes: coriq,H·cc o sangnc, vigariza 

os musculos, fon,ilcce o ccrehro e 

Qul! i o Tonito Ba1cr. <) l"m1i,·o 
13,r:-·t-r çm;1!:111 ,irc1mi1ur,, ,.,. 
r, ,,._.r,n de fi~ü,lu, /1/""/>1!111,1\, 
n1kin ,· 1,111n,, l'kmnito, ilc 
-;,anel, 1,il,,r 1,TOH\filui11rc. 

-::.,,;;:ue;,, _\,w fnnrnd,t r,~111!011 il,· /011-

~~:(,::'1t.~f,,/;~(,:·1siii'.~1n1:;·::. fr{• 

P'JrQ que set't'e o Tonico 8t1y:ir 
(\mh1t ddiílid,ufc, ni.:111,1, 

;::i.'ld~'·, ,;:/:\';;;:''~,:.\:·;:,~t,\'~·1!::!~ 
.1_,~t,1·/"HI, unrmiu, e1,fn1(f11, • 
,m1cnw. I: carnl>!."111 1,/,11/ J1,r-
1,1 af·rc"ur a 11,,,,,,,/,.,,,·11rc1 
il, f>oi\ il,l\ 1 uf,·1111ídm/,, ,Jc. 
h,lir1111t. , 

os nenos. Comcc~, hoje mesmo, a 
da.t-lhc TONlCO BAYER. 

TONICO 
BAYER 

BOJ.1 PARA TODOS 

------------------· ----· -

~ ,, 

.... 

AMASlfJ\ , em sttumla rff'itõl 1lc assinatura: - .\ VIDA TEM T1'1'::S 
ANOARES, uma Jh11la pagina de humorismo. 

OURO 
Autorizado pelo 

do Brasil. 1 

Agl'ipino Leite, está com. ! Rua Visconde de Pelotas 
Banco prando onro pelo melhor 290 (Em frente ao Cinem~ 

preço da praça. "Plaza"). 
- . - --·- ·--.,..L. ·- IAII 
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FINALMENTE A PARTIR DE 22 DE MAIO NO - REX - O MO-
NUMENTO MUSICAL DA NOVA UNIVERSAL ! ! ! IMENSO, SEN
SACIONAL, CHEIO DE VARIADISSIMAS NOVIDADES E COISAS 
---- NUNCA VISTAS NA TÉLA ! ! 

ZWC"':ws - z:w:?ltws ~ --- '\ 

PINT_4.NDO o SETE ~I 
O espetaculo que lança o "J amboree", 

a dansa que l'evoluciona o::; salões ! 

UMA REVISTA FINISSIMA - DOMINGO - NO~ REX - NA "MATINE.E CHIQUE" 
A'S 3 HORAS E EM SOIRÉE A'S 6,30 E 8,30 TRts SESSõES ! ! ! ,. 

- 1 
Uma sensação musical originalissima, saltitante e vivaz que diz hem do seculo em 

------- que vivemos ! ! ! -------
11.i ""'1 

JOE PENNER - MILTON BERLE - HARRIET HILIARD - THELMA LEEDS - PAR• 
KYAKARKUS - novas perso11alidades, novas caras, - em 

CARAS MOVAS DE 1937 
Com um batalhão de meninas bonitas, muita música e alegria ! 

UM CARTAZ DELICIOSO DA - R, K. O, RADIO 
ATENÇÃO - POR DEFERENCIA ESPECIAL PARA COM OS ESTUDAN
TES SABADO NO - REX - A MAIOR MA TINÉE COLEGIAL DO ANO 

COM O MELHOR PROGRAMA ! ! ! ----
/"1 PRINCÊSA DA SELVA 
Juntamente o. POt)C)'C, em - POPEYE o MARINHEIRO CONTRA ~INBAO o ;\JAflUJO 

Preço unlco: - S600 

AMANHÃ NA - SESSÃO DAS MOÇAS - NO REX QUINTA.FEIRA NO FELIPÉA 
Um grito emocionante ecoou no silencio da noite 1 

RAY MILLAND - HEATRER AXGEL - 'm 

A EVASÃO DE BULLDOG DRUMOND 
Com SIR GUY STANDING Um Jllmc da PARAMOUNT 

O grande drama da vida operaria ! 
B\RTO"' MAC L.\XE - JE.\X ~n;rn - cm 

ENTERRADOS VIVOS 
Uma produção da - WARNER FIRST 

R • E-X 
O CINEMA DE 
TODA A CI

DADE CHI
- QUE -

FELIPÉA JAGUARIBE 
Soirée ás 7 ,30 SoiJ·ée ás 6,30 e 8,15 Soirée ás 7.15 

A PAIXAO QUE DESENCADEOU UM ODIO DE MORTE! Homens acostumados á vida do mRr em luta contra todos A HISTORIA DOS DEFENSORES DA 
ORDEM E DA LEI Claudette Colhert - Fred Mac Murray 

- em-

A DONZELA DE SALEM 
Uma obra ela - PARA:'IIOUNT 

Complementos: - NACIONAL D. F, B. - FOX MOVIE
TONE NEWS - jornal e A ARANHA HOTELEIRA -

desenho 

l '"' "" 

--- os perigos 1 ---

JOHN WAYNE- em 

SENTINELAS DO MAR 
Ju 11 :1mente a 7 n e ultnna série de 

FLASH GORDON 
C'om LARRY BUSTER CRABBE 

UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 

NORMAN FOSTER 
- em - • 

DEFENSORES DA LEI 
Um drnma policial da - UNIVERSAL 

COMPLEMENTOS. 

., 

' 

CIME s. PEDRO I CINE-IDEAL CINE REPUBLICA 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Duas sessões ás 7 e 8 horas - HOJE 

o sensacional romance anciosamente esperado pelos "fan,;;," 
aventuras no coração das .selvas da Oceania ! 

DOROTHY LA'!\-(OUR - canta lindas melod,las, em 

A PRINCÊSA DA SELVA 

Mil 

Juntamente a POPEYE num desenho todo colorido em longa metragem 

POPEYE O MARINHEIRO CONTRA SINBAD O MARUJO 
10 minutos de boas gargalhadn9 - Um programa da - PARAMOUNT 

Co~plemento: - NACIONAL D. F. B. 

QUINTA-FEIRA - "Sessão das Moças" 

DEFENSORES DA LEI Norman F oster 
SEXTA-FEIRA - Melodias as mais bonitas ! Vozes inesqueciveis ! 
\Vinifred . Shaw, em - ESPERANÇAS PERDIDAS. Juntamente a 5.ª série 

de - FLASH GORDON, com Larry Buster Crabbe - UNIVERSAL 

METROPOI.E 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7,15 - HOJE 
e---------------------~----

4.•• SERIE DE 

FLASH GORDON 
Juntamente 

SEMELHANÇA ENGANADORA 
BUCK JONES ________ _;;.:_ ____________ _ 

QUINTA-FEIRA ! Um tarzan de sala::. em pleno coraçào da Oceania 
DOROTHY LAMOUR, em - A PIUNC•cRA D.\ i:!El,VA e mais - PO 
PEYE o MARINHEIRO CONTRA SINBAD o )IARUJO - Todo colorido 

SABADO -- DEFENSORES DA LEI 

SENHORITAS ! - Segunda-fPira em vossa sPssRo aparf'<'r 11 e-n<'flntadora 
FAY WRAY, em - A CAPRICHOSA 

HOJE HOJE 

CHARLIE CHAN 
NA OPERA 

- com-

WARNE ROLAND e 

BORIS KARLOFF 

e a comedia 

NA PLANICIE 

HOJE - Uma sessão começando ás 7.30 horas da noite - HOJE 

Ul\1 PROGRAM \ Dl"PLO SENS,\CI01".AL ! 

O estupendo 1ilme de aventuras no "'ra.r-west" 

COMPANHEIROS DE LUTA 
Com REX LEAHSE. do "Programa Argus - Juntamente com 

CONQUISTADOR POR ACASO 
Cnteressantissima alta comedia da PARAMOUNT, interpretado por MARY 

BOLAND e CHARL1E RUGGLES, a dupla irreslstivel. 
Complemento: - UM NACIONAL D. F. B. 

Prc('o: 1,a. da"ise ~600 - i.a. classe MOO 

·CABELOS BRANCOS 
Evitam-se e desaparccPm com 

"LOÇAO JU\'ENIL" 
usada como loção, não é tintura.. 

Deposito: Fannác1a MINERVA 
Rua da Republica - JoR.o Pessõa 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.0 618 e uModn 

Infantil". 
Preço: - 6$000. 

ONDULAÇÕES A VAPOR 
Noêml Lemos Mariz. retirando-se 

dêste estA.do, previne as suas distintas 
fregueias. que !iC'a em seu lugar, sua 
aluna senhorita LlclR Smith, residcn
t<' á. avenida João Machado n." 506, a 
qual está habilitada a executar com 
perfeicão e critério. ondulacócs a \'a-
pôr. Os preço:; serão o~ mesmos, . 
33SOOO. durante o corrente més, con
fórme meu anuncio 

João Pessôa, 4 cl<- mn.io ele 1938. 
Xoêml Lt>mos Mariz. 
Licia Smith 

MOINHO 
Yende·~r um moinho tipo 

"Vnivl'rsa l' ', 1110,ido a t•letrid
,fodc ótimo p,11·a Café•, T,•111pcrn 
cu111pklo, Colurnu, A J'J'()t, ele·., 
e ru pr,rfeilo fl111C'ionmnento. pru
prio par;i ciJua de b;iküu de f>a
<luria. )lerecuria . 

Pn·,·o dr ocu~iiio \'êr 1: lr:1-
l:1r á ª"' 24 de lllaio n. 0 128 -
Trincheiras. 

, llRlTINHIS llltHS ~ 

1 

Só de•apparecem com o UM> do unloe 
producto ltqwdo que attrahe • ext,r• 
1111D& a1 formlgulnhaa c~selraa • toda 

especle ele barata. 
ºBASAFOBMIOA 11• 

Bneontn-•• na,, bOao Pbarmaol11 t 

DaOO_!:~ª~l'fDSII ·~ 
ltea Mutel Pl.nbo\ro. 1W 

-------------·· . 

LEIS E DECRtTOS 

Na portaria. da Imprensa Oficial 
vendem-se edições de Leis e Dccré
tos dos anos seguintes: 1922 1023, 
1924, 1925, 1926. 1927, 1929, 1930. 1931. 
1932. 1933. 1934, 1935 e 1936 e mais 
Dccréto ti09 ( custas judlchlrtasl. Idem 
1.428 <crêa a Rep. Saneamento), 927 
corcamenlo de 1938) e Lei 159 (Org. 
Judiciária). 

ESPERIDIAO BRANDIO • 

ex.cortador da "Alfaiata. 
l'ia Univel'sal'' avisa a seul:! 
amigos e freguezes que 
acaba ele se instalar ~í. Rua 
Maciel Pinheiro n.0 74 • 1.0 

andar (altos da Loteria 

Federal)_ .. 1 __ .~----' 
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N Ã o E co ·MERCIO 
LLOYD BRASILEIRO BASILEU GOIES 

Praça Antenôr Navarro n.° 31 

Agente 
(Terreo) :CPATRIMONIO NACIONAL) Fone 1-4-4-3 

PAR'.A: O NORTE PARA O SUL 

Linha Belém - Porto Alegre 
~ "SANTAREM" 

(t:L075 tons. de deslocamento) 
Esperado no dia 14 de maio satrà no mes

mo dia. para Natal , Fortaleza, S. Luiz e Belém. 

Linha Manáos - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" 

Linha Belim - Porto Alegre 
"COMTE, RIPPER" 

(!l.219 tons. de desloeamento) 
Espe-rado no dia 11 de maio. sairá no mes

mo cttn. para : Recife, Maceto, Bata e Rio de 
Janeiro. 

Linha l\fanáos - Bue!.\os Aires 

"DUQUE DE CAXIAS" ~, 
(10,203 tons, de deslocamento) (7 . 641 tons. de deslocamento) 

"PARÁ" 
(5 .219 tons. de deslocamento) 

Esperado no dia 26 de maio. sairá no mes
mo dia para : Natal. Fortaleza, Tutoia, S . 
Luiz e Belém . 

Esperado no dia 19 de maio, sairá no mes
mo dia para No.tal , Aracatí , Fortaleza, S . Luiz, 
Belém. Santart"m. Obidos. Parint!ns, Itacoa
t1ara e Manáos. 

"PRUDENTE DE MORAIS_" 

"0 LOIDE BRASILEIRO RETEM NA ECO- ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS BRS. 
NOMIA NACIONAL MILHARES DE COHTOS PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
DE REIS QUE, SEM ELE, IRIAM PARA OU- ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
TROS PAISES ; PREFIRA-O POIS, PELO lº ATESTADO DE VACINAÇAO. 
BEM DO BRASIL", 

(6.541 tons, de deslocamento) 
Esperado no dia 21 de maio, sairá no mes

mo dia para: Recife, Maceió, Bala, Vitória, Rio, 
Santos. Rio Grande. Pelotas e Porto Alegre . 

"O LOIDE BRASILEIRO LEVANDO OS 
NOSSOS PRODUTOS AOS CENTROS MAIS 
ADEANTADOS DO MUNDO, AFffiMA O VA
LOR DOS BRASILEIROS E A PUJANCA DA 
NOSSA TERRA" . . 

Esperado no dia 17 de mato sairá no mes .. 

mo dia para Recife, MaceIO, Baia, Rio de Ja .. 

neiro, Santos, Paranagua., Antonina, s. Fran• 

ctsco, Monte\1déo e Buenos Aires. 

" O LOIDE BRASILEIRO E DA NACAO 
PARA SERVIa A NAQAO ''. 

Acceitamoa carraa para aa cidades 1ervida1 ,ela lêde Viaçie Mineira com tru1bordo em Aa1ra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "CHUY" - Esperado do sul, deverl!. chegar em 
nosso porto no proximo dia 10 de maio o cargueiro "Chuy ". Após n ne
cessnrta demora., saira para Na.ta l, Ceará, Tutoia e Areia Branca . 

CARGUEIRO "PIRi\TJN1" - Esperado do sul, dever:\ chegar 
em nosso porto no proxuno dia 15 o r a rgueiro " PIRATlNí. Após a ne
cessa.rla demora, s::ur::i. pru:n Recife, Maceió . Rio, Santos, Rio Grande e 
PO.\.O Alegre, 

. 1 · Agentes - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

l 
D R • o s o R I o A B A T H I dLS :r:~~T:~ • ] 

Cirurgião da Ass1stenc1a Pubhca e do 
16 

ás 
18 

horas. 
Hospital Santa Izabel. 

Tntamento medico : cirurgico das. doenças da urethra, prostata, bestra 

1 

e rins Cystoscop1as e urethroscop1as 
, CONSULTORIO : - Rua Gama e Mello, 72 - 1.• and11r. 

--- JOAO PESSOA ---

• ATEBRINA 
cura radicalmente 

IMPALUDISMO o 
e 11;t r e 5 e 7 diasl 

ATEBRINA 

LLOYD NACIONÃL s. A. - stDE RIO ;;-;NEIRO 

81!!BVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" l!!NTRI!! CABEDELLO I!! PORTO AUORII 

PASSAGEIROS "SUL'~ PAS8AOlll&08 "NORTE'! 

PAQUETE "ARARAQUi\RA" 
CARGUEIRO "ARATANHi\" 

Esperado de Porto AlegTe e escalas . Esperado de Belém e escalns no dia 

no dia 11 do corrente saindo no mes-116 do corrente, sah1d0 no mesmo clia 

mo dia parn Recife, . Mac,ió, Ba la, j para Recife , Maceió, Bala, Rio de Ja

V1tórla, Rio de Janeho. Santos, Rio 

I 
neiro, santos, Paranaguá. e Antonina, 

Grande, Pelotas e Porto Alegre, para. l para onde recebe carga, 

onde recebf" carga f> passageiros . 

t>ARA DEM:AIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
ANISIO DA CUNHA REGO & CIA, 

E1criptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.O 87. 

"Aras"· 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 
1-------------------------------------

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDELO 

"ITAPURA" PROXJMAS SAIDAS 
Chegarà no dia 13 do corrente, sexta-feira, sairá 

no mesmo dia , para : Recile, Maceió, Bata. Vitória , Rio 
de Janeiro, Santos Paranaguá, Antonina, Florianopolis. 
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

"ITABERA " - Terça-feira. 17 do corrente. 1 
"ITAG!BA" - $el{ia-1eira, 27 do corrente. 'Ili;~ 

AVIS O 
Recebemos tambem cargas para Penêdo, Aracajú, Dhéos, S. Franelsco e Itajaí, com cuidados~ baldf'a('iO no 

Rio de Jcmeiro, bem como, para Campos, no Estado do Rio, em trafego mutuo com a. •• Lt"opoldlna Pdllway". 
As passagens serão vendidas mediante apresentação do atestado de vatina.. 

PARI\ PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATE' A'S 16 HORAS, 
NA VESPERA DA SAtDA DOS PAQUETES. 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEIRA DA CRUZ. 

~:J:~m~~. ~I~º~!:. i 
Que diferença no SABOR e no RENDIMENTO ! ~ 

Propriedade á venda 
Vende-se a propriedade Mllh!i, si• 

tuada a um quilometro da cictadt! cte 
Guarabira, com 200 quadros dt> rtn
coenta (50) braças, ,t cerrados de 
arame, três <3> eactmbas pnPnf'.,;, 
casa de vivenda, casa de engenho, 
um açude, três (3J cLSas de telha, 
grandé sitio de fruteiras, ótima pa
ra cana e criação; á tratar em Crun
rabira é. rua Siqueira Campos n.0 7. 

MOVEIS A' VENDA 

18 i\NA rú DA ·: GAiVõJ'!'!~·· ! 
Uma sala de jantar e um 

dormitório de imbuía quasi 
por preço modico a vacaria p:;!n~t~'::~u;;:'..~º /:,';.: ;:::

1~11: nóvos. 

VENDE.SE Vende-se ou aluga-se 

do estabulo S. Luiz. pr~:~~ ~;a[:;'~0 Parque soion de Familia de trato que re. 
Vêr e tratar na Av. Epi. Lucena n.• 25 • tira.se da cidade. Av. 7 de 

tacio Pessôa, 752. Vende-se ou aluga-se Setembro, 368. 

l
- A G U A F I G A R O CRIAS DE CACHORRO· 

LOBQ Ã VENDA 
Tln1e em preto e castanho. Resiste aos lianho1 VENDE-SE cisco CRIAS DE 

quentes, frios e de mar. ~:c:f:C~~.-;-~;g, c1~1T':t1:~:Ji."·} 
,===============-===========-ri' RUA SILVA JARD1111, IH. 

Por modico preço a ótima casa da 
Avenida :Epitacto Pessôa, perto da 
Usina da Luz, com bons quart.os e 
espaçosas salas, visitas, costuras e 
descanço: oitão li.'!'!~ eru.. grande 
quintal e Jardim iia frente, toda mu
rada. A tratar na Ru11 Maciel Pi-
nheiro n,• 101, · 

AO COMERCIO 
Contra tarn-se escrJta.• __ comettlal•, 
A tratar com HORACIO na "Dro

garia Paswur" n. 0 218, A rua Maciel 
Pinheiro, MIMI CaplMII, 


	19380510_001
	19380510_002
	19380510_003
	19380510_004
	19380510_005
	19380510_006
	19380510_007
	19380510_008
	19380510_009
	19380510_010
	19380510_011
	19380510_012

