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REMINISCENCIAS O FRACASSADO MOVIMENT0-1 N TÊ GRALISTA A SITUAÇÃO GERAL DO 
PAIS É BOA 

F. Coutinho de L. e l\Ioura 

<1LORIFICANDO MORTOS 

Acabo de receber do meu amigt. 
fannaceutico Antonio Rabêlo Junior 
"RabClinho ·· . a carta que abaixo do11 
de público. por ser um aditamento 
aos Justos concei t.os publicados em 
minha ultima "REMINISCENCIAS" 
~ob a mesma epigrafe desta., e refe
rentes ao benemcrito paraibano de 
~audosa memória., farmaceutico An
tonio José Rabêlo. 

Quanto as referencias que se 
contem na aludida missiva a meu 
respeito, devo dizer que não passam 
de manifestações de nimia gentileza 
muito além de meu merecimento, re
flexos da reconhecida generosidade 
do estimado missivista, as quais, en
tretanto, não deixam de obrigar-me 
!'.Obremodo para com aquêle presado 
amigo que me escreve nestes ter
mos; -

"Caro coronel Francisco e. de Li 
ma e Mo,1ra. Saudações. Com a costu
mada leitura matinal da "A União" 
onde busco sempre a utilíssima sec
ção "REMINISCENCIAS", tive hoJe 
momentos de irreprimivel saudade, 
comovido ante as referencias feit.a.s ao 
inesquecível Antonio Rabêlo, meu p:ie 
e meu grande amigo. 

Lamento que v. não tenha conse
guido dados mais numerosos <eu te
~110 grande culpa nisto) em torn.J 
da notavel operosidade profissionaf de 
Antonio Rabêlo. Mas. desêjo que fi
que aqui registrado seu fecundo la· 
bôr deixando cêrca de 52 formulas 
de produtos industriais. onde salien
~.am-se o Elixir de Carnaúba e Su
cupíra e a Agua Rabêlo de que foi 
ele o principal colaborador. Devo di
zer que foi Antonio Rabêlo o primei
ro profissional que conheceu e apli
cou o Jaborandl , o pnme~rn indús
trial bra.5ileuo que fab1icou um ver
nufugo com oléo de Santa Maria e 
que preconizou a Valeriana para e, 
mesmo fim. E' grande, porém, a Us
-ta de plantas que êle estudou e uti
lizou no tratamentp de molestlas re
gionais de sua vasta cientéla 

A Paraíba não esqueceu seu gran
de filho e honrou sua memória dan
do a uma de suas praças o seu nome 
e deixando na mente dos paraibanos 
os locais por onde êle mais perlustrou 
em sua longa vida profissional de 50 
anos. Sou grato á Paraíba e aos ami
gos de Antonio Rabêlo 

E' forçoso, porém, que feche esta 
carta com uma nota triste: - E' 
hem. provavel que os prodútos Rabê
lo passem a sêr fabricados fóra de 
nosso Estado. Digo isto com pesar e 
ferido no mais sadio regionalismo 

Muito grato, seu amigo e conterra
neo 

Antonio Rabêlo Junior 
25•3:Ja. 

A Prefeitura desta capital já pres
tou. de fáto. a sua homenagem á me
mória de Antonio Rabêlo, dando e 
nome do digno paraibano a uma das 
ruas de nossa urbs. 

Referindo-se á justiça dessa ho
menagem. já o meu amigo e confra
de Ernani Batista publicava, nr, 
.. A Uniáo" de 11 de dezembro de 1935 
o seguinte artigo· 

"PRAÇA ANTONIO RABí:LO 

Como demonstração de aplausos ao 
âto da Prefeitura Municipal desta ci
dade, que deu o nome do farmaceuti
co Antonio José Rabêlo. á antig~, 
praça Arruda Camara. na cidade bai
xa, os amigos e admiradores do sau
doso paraibano fizeram colocar, ante
ontem, ali. com solenidade, uma plac:>. 
de bronze índi.::adõra da nova deno
minação. 

Êsse gesto dos dignos conterraneo~ 
{, bem um atestado do merecimente, 
t' da justiça daquela homenagem qul' 
a nossa edilidade. na administração 
cio prefeito Guedes Pereira, prestou 
na fórma cte um decreto, com todos 
os ~eu.s considerancla justificativos, 9 
memória de um homem que, na mo 
dêsua de sua vida, .soube ser útil e 
bom .. tornando-se .. assim, pelo seu 
('Spinto de humamdade, credôr da 
('stima e do respeito dos seus póste
ros. 

Apesar do:; laços de parentesco que 
me prrnd1am ao benemerito home
nageado. eu não me smto suspeito em 
<·xa]car e louvar a atitude dos inicia
dores dês.se preito de reconhecimentr, 
a quem durante longa existencia sr 
dedicou. sem estardalhaço nem re
rlamos, a um t1 aba lho continuado e 
µrovcito~;o que após vârtos anos da 
fiUa morte, teli:anent.e está sendo re
conhecido. 

Não se prech,a dizer mais sóbre a 
figura de· Antonio Rabelo, porque a. 
ela Já se referlu de uma maneir~ 
f'Xprc::;istva e convlncente, o deputadc 
João de Vasconcélos, seu grande ad 
mtrador. que traçou, ;com palavras 

(Conclusão da 1. ª pag.) 

eia C"Onseguiu apurar que os integra.
listas plarn=>javam uma marcha sobre 
esta cidade. Todos Já estavam prepa
rados e aguardavam apenas a irradia
ção do numero três. 

Na séde provincial do Sigma fôram 
encontrados dois mapas - um do 
Brasll I integralista 1 e outro do cáis 
do porto. com diversos pontos assina
lados. 

EM MIN/\S 

BE'LO HORIZONTE, 25 <A UNIAOl 
- Noticiam de Juiz ele Fóra que. na 
· lista negra·· apreendida no núcleo 
integralista, constava entre outros os 
nomt'S dos srs. José Cardoso Fonsêca, 
Man:1el Gomes Filho, Antonio Carlos 
Lima, José Rodrigues Vale. Eurico do 
\lascimento. ex-deputado Alberto Lu
reck e Jornalista Renato Bando. 

NO ESTADO DO RIO 

NITERO'I. 25 (A UNIA01 - Infor
mam ele JUiz de Fóra que. durante uma 
ctiligPncia pA.ra prisões de integralistas 
foi <letida Nelcí Machado. amante do 
chefe integralista de Petrópolis, sr 
Thompson Padilha 

Nelcí declarou-se anti-integralista 
e cti-:posta a. dizer tudo o que sabia 

Em seu poder foi encontrado um 
mapa do plano de assalto ao bat_a
lhâo cto exército aquartelado naquela 
cidade mineira. 

In!ormou a declarante que. na re
sidencia do chefe integralista Filguei
ra de Mélo. em Petrópolis. realizaram
se sessões secrétas até á madrugada, 
ás quais compareciam os ~~iores do 
Sigma, inclusive os srs. Phmo Salga
do e Gustavo Barroso 

NOTAS POLIOAIS 
SOLDADOS INTEGRALISTAS 

EXCLUIDOS 

Em oficio ao dr. Chefe de Policia o 
coronel Delmiro de Andrade, coman
dante da Policia Militar, comunicou 
que fez excluir da corporação, os sol
dados musicos Manuel José da Nobre
ga e João Rodrigues Vieira, por serem 
integrahstas fichados 

FICHAR/O APREENDIDO 

o delegado de Guarabira remeteu 
ao Chefe de Policia o ficha.rio e ma
terial apreendido em poder do chefe 
do Sigma naquela localidade 

Ainda enviou o depoimento de Jo
velino Candido Be:terra, chefe do mes
mo. 

MENOR APRESENTADO À POLICIA 

O dr Braz Baracuí fez apresentar 
ao Chefe de Policia o menor Manuel 
Gomes da Silva. violentado nesta ca
pital 

O dr João Franca mandou subme
te-lo a exame medico legal e instaurar 
inque1iLo a respeito. 

FUGA DE PRESOS 

O ChP,fe de Policia ordenou ao de
le&ado de Esperança a abertura de ri
goroso inquerito acerca da fuga dos 
presos Antonio Ferreira e Daniel Fer
ieira. processados por cri.me de roubo 
no Rio Grande do Norte, e foragidos 
da Cadeia de Alagôa do Rentigio do 
:nun.icipio de Areia 

O Instituto de Identificação e Me
dico-Legal expediu ontem carteiras de 
identidade ás seguintes pessôas : 

João Gomes da Silva, João Justino 
de Macédo, João Lopes de Mendonça, 
Apolinario Marques da Silva, Antonio 
Henriques de Araújo, Antonio Martins 
do Nascim.ento. Hclvecio de Lima Frei
re. Antonio Matias do Nascimento, 
.João Gomes do Nascimento, Valentim 
Barbo~m do Vale e Severino Dias de 
Lucena 

Fôram preparadas cadernétas para 
li\ ramento condicional dos seguintes 
µresos 

Luiz Domingos da Silva. Manuel 
Daniel Guarabira, vulgo "Manuel Ma
cario de Araújo", Rafael Soares do 
Nascimento. vulgo "Rafael Coêlho" e 
Renato Soares do Nascimento, vulgo 
"Renato Coêlho" _ 

-- -· ---- ---
b_rilhantes e cheias de verdade~-~-p~ 
fll do pranteado cidadão. na home
nagem de domingo 

E tudo isso. não resta duvida, e 
uma prova bem ammadora de que 
as bôas obras e os seus autores nun
ca serão esquecidos. 

ERNANI BA1'!ST/\'' --~ 
CARROS E CAMINHOES USADOS 

FOR I I d1 11tr11 11arc11 
em eptimu condições e a preços modicoa 

A GENCI A FORD 
RUA MACIEL PINHEIRO. 31 , ........ . 

Nele! foi encaminhada pelas auto
ridades para Petrópolis 

Ao mesmo t.E>mpo. a poltcia deteve 
o aviador Teodomlro Brum, que fala 
castelhano e é natural de Uruguaiana. 
Estava em Julz ele Fóra á procura do 
sr. Fabio Andrade sendo encamlnha
rlo. após interrogatório. à policia ca
rióca 

Confórm<' já é do clomtnio público. o 
movimento subversivo, dP carfl.ter jn
tegralista, que deveria ter sklo coroa
do de êxito na madrugada cio dia 11 
cio correntf', graças á ação prev?ntiva 
e energica dn nossa policia. não con
seguiu o objet.ivo almejado. vi.' to te
rem sido comnletamentc controlado:-. 
os organizadores ela intentona 

Como se sabe. foram ff'itas nume
rosas prisões em diversos Jogares, ten
do as policias preventiva e repressiva. 
conseguido fartas informações. além 
da docwnentac;-ão apreendida; durante 
as diversas dlHgencins que fôram efe
tuadas. 

Unt/\' DII,IGEN('IA IMPORTANTE: 

Na noite de sábado para domingo. na 
delegacia de Nova Iguassu. o delega
do Norival de Alcantara recebeu a de
nuncia de que, no nucleo da ex-A('ão 
Integralista Brasileira de Caxias, ha
veria uma reunião. a fim de tratarem 
os "milicianos" assuntoR de carater 
revolucioná.rio 

Imediatamente. sem perda de tem
po, aquéla autoridade ordenou que o 
acompanhassem os comissários Ede
sio, Capamima. Oliveira, Dias, Torres 
e dois investigadores. :'!.lém de algumas 
praças do destacamento policial ali 
á sua disposição, e. em dois automo
veis. dirigiu-se para Caxias. direta
mente ao local onde funcionou o nu
cleo distrital da ex-Ação Integralista 
Brasileira 

VAREJADO O '1l1C'LEO INTEGRA
LIST/\ 

Logo ao chegar ao loca' o delegacia 
Norival de Ai<'ant::tr'.l tomou tndns as 
providencias que o caso exigia. cer
cando toda a casa u11 primeiro lug:i.1 
Em seguida penetrou no "nucieo" e 
talvez por um aviso prévio de o'gm.i 
"miliciano" áquela autoridade nê.o e:1-
controu ninguem. Apenas dando uma 
busca verificou a existencia de i;ra,1-
de quantidade de material dP. r"Oi1J. 
gancia subversiva 

/\PREF.NDIIJO GR.\NDE NUm::no 
DE ARMAS E MUNIÇÕES 

varo Reis. cJwfe integralista local. no 
tempo em que funcionava a ex-Acãr 
Integralista Brasileira em Caxias. Es
t.e. imediatamente fol preso. ficancl0 
de guarda n escolta policial que vigia
va o outro mtlito.ntc. 

DE RllGRES80 /\ '10VA IGU,\SSU' 

Após fazer n. relar.ão do material 
apreenclido f' colocnr no caminhão 
t.odo o mat•:riiill aprcenclido, o delegado 
Norival de Alcanta.ra. resolveu regressar 
ª· Nova li;uassú, partindo a rliligencia 
,la qúoi;l ao amanhecer tencto a via
gem corrido normalmente. sem nenhu
ma novidade até á altur,1 de Si°lO Ma
téus onde passou á frente da cara va
na o tenente Manuel Mouréo. sub-1 ·
legado de São João cio Merití. d~ l'"'m
ça Pública Estaclual, dir!g;11do lun a.u
tomo\'el. em grande velocidade 

AT.\C.lllOS .\ ~lAO .\R~IAD/\ 

Seguia a carav.-,na o .-;eu destino, in
dJ (1 carro do Delegado Norival de Al· 
cantara. á frente. o caminhão da pre 
feitura logo após e o rarro conduzin
do os comi.ssarios Eclesio, Capancma. 
Oliveira. Dias. finalizando 

Em dado momento depois de pac;s:·U 
o carro cio deleg~do, surgem como ~rJJ 
enca.uto, p~gando todos de surprE's2 
uma força armada de fuzis, tendo á 
frente de "para.bel!um" em puniu} o 
tenente M::inuel Mourão. sub-dclet;nd,) 
de São João do Merití, que fez parar 
o caminhão conduzindo os presos e 
praças que os escoltavam e o carro on
de via.iavam os comissários. 

Após têr detido os carros, fez com 
que todos !:ialtassem. :;e·t1pre de arma 
em punho. prendenclo w. 1os os com
ponentes da caravana 

RECOLHIDOS /\O ~ADREZ 

Como autoridade policial, o tenente 
Manuel :Mourão concluziq 1odos até a 
sua delegacia e. como se fôssem cri
minosos vnlgares, recolheu todos os 
comissários prêsos â su.?. ordem ci~
clarando que fazia aqu•lo ;Jnra r,,,c 
servissem ele isca ao ck:ICl(,tdv Nori-.. ,~J 
de Alcnntara 

O TENENTE MOURAO E' T \ IWE: ,,1 
INTE:GRALISJ',\ 

De acôrdo com o arquivo da extima. 
Ação Integralista Brasileira. o tenerie 
Manuel Mourão pertencia ao qua ~;1 o 
de ··Bandeirantes", scnclo um dos cile 
fes em São João elo Meriií 

SOLTOS OS INTEGRALISTAS 

<Conclusão da 1,n pg , 

sóas implicadas no movirn<'nlo suh 
versivo tramado pela ex-Açf\o Int.c
grallsta esclareceu que a ~itunção do• 
funcionários públicos envolvidos nos 
últímos acontecimentos está prevista 
na Constituição, cabendo ás autori
dades, após a devida apuração dos 
fátos, executar os dispositivos da lei, 
que é in11exivel e não distingue pes• 
sóas, cargos ou graduações O govêr
no agirá severamente 

OS PRESOS POLITICOS IRAO 
PARA .fERNANDO NORONHA 

Continuando, adiantou que o Ml 
nist..ério da Justiça dispõe d.o crédiLv 
de tres mil contos para a instalação 
dos campos de concentração desti
nados aos presos poli ticos, sendo dois 
mil contos para a indcnizacão devi 
da ao Estado de Pernambuco pela 
cessão da ilha de Fernando Noronha 
que está convenientemente aparelha
da para receber os presos políticos, 
num regime de trabalho agricola 

/\DIADA A VIAGEM A S. PAULO 

Quanto á sua pretendida viagem 
a S. Paulo, declarou que dc•,ído a 
multiplos que fazéres, ná.o tencio
nava afastar-se da capital, por em
quanto. 

A REFO'RMA D/\ POLICIA CIVIL 

Por fim, confirmou que a refornw 
da Policia Civil está em andamento. 
aguardando, apenas, que chegue o 
projéto ás suas mãos, para pô-lo em 
execução. 

uio de ação, e claf a redobrada vi~l
lancia adotada e a realização de 110-
vas diligencias, que culminaram. na 
descoberta. na madrugada do dia 11 . 
de uma reunião de integrali.st<'ls cm 
Cruz elas Almas, junto ao cemiterio 
local. onde aguarda Yam a chegada do 
chefe de Muritíba, para ser dado o si
nal convencionado, com o espouca.r de 
um foguête. 

As investigações prosseguiram nasci
dades de Muritíba, São Felipe e Afon
so Pena. Vários conspiradores fõram 
presos. evadindo-se outros. A nota da 
Chefia de Policia diz ainda que, neu
tralizada a ação cios perturbadores dn 
('lrdem. o povo pócle estar tranquilo 
porque nada tolherá a ação serena r 
energica das autoridades contra os 
inimigos do regime Durante a busca. quando a!> PS))"'

rança~ de se enco1ürar algo que pu
desse alnda mais denotar a ".>r~ 1a- Logo após chegarem á delegacia de 
ração do moYimento naquêla locali- São João de Mcrití o tenente Mourão 
dade. eis que unrn descoberta 'mpol'- deu llbe1dade ao::. mtegrahstas p1esob 
tante se faz: numa bem camouflada dizendo pata que não houvesse mai.,, 

EM S,\NT/\ C/\TAl<IN/\ 

FLORIANOPOLIS. 25 <A UNJAO< 
No distrito de Garibaleli. munlcipio clr 
Jaraguá. também os elementos inte~ 
gralistas estavam preparados pnra co~ 
laborar no plano subversivo ultima
mente abortado. Cêrca de 200 int('gra
listas alí se encontravam prC'parado~· 
para marchar sobre a sédc do muni
cípio, dispostos a tomar conta das re
partições públicas, quando .surgiu. im
previstamente. o tenente Lconidas 
Herberster. delegado ele policia e pre· 
feito municipal, acompanhn.clo de vã
l"ias praças. Com a presença da auto
ridade a maioria debandou, internan
do-se nos mo.tos próximos. tendo lo~ 
davia, aquéla autoridade. com os seu!! 
homens. conseguido prender :'iO. que 
fõram recolhidos á cadeia de Jarngué 

~:rtd:~h~i~.ncf~tl~;~,a~~isrti:~.dere~~:~~";/ \ ~~i~~~j~:,11toSSU~~âe?:;:~~a~~~~~S ·y~~~ 
munição pAra metralhadoras. em O}l-. \"aquilo"' e que no distrito dele podiam 
tro local, num armário o delegado No- estar á vontade. 
rival de Akantara encontrou farta cfu-
cumentação sobre integralistas impliC, O COMANDANTE DA FORÇA Pú-
cados na trama que deveria rebentar BLICA IN'rEU.VEM 
no dia lL livros, folhetos de propa
ganda, placal'ds, bandeiras, sigmas, 
etc., etc. 

Todo esse material apreenc1 iclo, foi 
posto num caminhão da Prefeitvra da
quêle mumcipio. previamente requisi
tado. tendo com espanto de toclos en
chido o caminhão completamer..te. 

PRESOS DOIS Il'iTE:GRA.LISTAS 

Quando. após as diligencias provei
tosíssima:- no nucleo di:\ ex-Ação Inte
gralista Brasileira. o. delegado Noriva! 
de Alcantara, passava pelas proximi
dades de um café, procurando algum 
elemento que pertencesse ao credo de 
Plínio Salgado. ouviu um individuo 
que falava em altos brados ao proprie
tario do referido café. descompondo-o 
ImediatamentP reconl1eceu a voz como 
sendo do "'miliciano·· Fnulo de Almei
da; dirigiu-se atê o local e encontrou 
o referido integralista ameaçando e
proprietario daquéla casa comercial 

A· Pste tempo o fanático pela dou
trina do Deus, Patria C' Familia. a vis
tou o delegado Norival de Alcantara 
procurando, cnlâo. fugir á sua vista 
Entretanto. nquéla outoridade vendo 
clarament.e que o doutrinando estava 
armado. di.ri1üu-se a ele. a fim de lhe 
dar ordem de prisão por usar armas 
proibidas 

QU.I\SI .\SSA.SHll'i.\0() O DELEGADO 
DE NO\'A JG{IA:SSU' 

Pen:ebenrlo qual n finalidade do de
legado Pflulo de Almeida. procurou 
passar a arma a um sar~ento da for
ça policial. dc.<,tacfl.cla em Caxias. Po
rém. nüo conseguiu o :seu intento. por
quanto os comissários que ecnmpanha
vam de perto o movimento do inte
gralista. imediatamente lhe deram or
dem de pri::.ão. a oual Paulo .-te Al
meida resistiu. entrando cm luta cOr· 
pornl com os pol1cla1.s 

Em dado momento quando o delc~a
do Norlval de Akantarn tentava to
mar a arma. do pro<;éllto integralisb 
este aponta o revolver na direção do 
delegado e dispara a arma Felizmentr 
a este tem110 o braço elo qt1asi assassi
no é desviado indo a baln que por cer
to faria tombar o dr. NorlvAl de Alcaii
tara. crnvar-~e na parêde fMnteira 

SubJugarlo. afmal após uma luta 
Utanica, fol o integralista posto no ca
minhão da Prt>felturn. esrol!aclo por 
três polJclais e1a força dr Nova lguas
&u' 

PRESO O <:IIF.fE INTF.GIIALISTA 
DE C/\XIAS 

No meto ela luta, a fim de se con
seguir prender o •· mt.Uctano •• Paulo dP 
Almeida, apareceu em cena o sr Alª 

Ao par dos acontecimentos, o dou10r 
Norival de Alcantara telefonou in~P
diatamente ao interventor federal, "l· 
mandante. Amaral Peixôto. que p,;: 
sua vez ordenou ao comandante dr 
Força Estadual que mandasse soltar 
incontinente as autoridades policiais 
c1 vis presas. 

EM LIBERllAllE A'S 6 l!Olt.\S DA 
)IANHA 

Obedecendo á ordem do seu coman
dante o tenente Manuel Mourão. mui
to a contragosto soltou os comissários 
presos. porém. !'.ómentc ás 6 horas da 
manhã. Em seguida os mesmos regres
saram á NoYa Iguassú relatando os 
fatos ao doutor Norival de Alcantara. 

/\RMAMENTO .\PREENUIIJO 
IT,\PERU1'A 

EM 

O L.hett de Policia recebeu um te-

O comandante da chamada "poli 
eia de choque" integralista. foi o pri~ 
melro a fugir estando as autoridade~ 
empenhadas na sua captura 

Em Brusque, também fôrnm frU:,s 
várias prisões, entre as quais n do e,:
chefe municipal do integra.tismo, ho 
Mosimann , 

De Laguna, chegou aqui. devidamen
te escoltado . .sendo recolhido incomu
nica vel á PenitenrJaria de PC'dra Gran
de, o mediro Antonio Mussi 

leg1 l_'l~a, Uo delega'lo ele Itaperuna. MACEIO' 25 IA UNlA01 o c:1~ 

1

, EM AL/\GO/\S 

mu.n1c1p10 d<J n01 ~t: do Estado. infor- . - . ' Or 
mando que ~ preencleu 110 nucleo in- p1tao M~r.10 Lima. clcleg:aclo da. 

0
~ 

tegTalista Uff. fuzil. um mosquetão. oi- ~em Pollt1ca e _so~.inl drclarou
1 

d~i 
to carabinas. quarenta e quatro pu- Jornal de. Alagoas que. a poli1~a°.1a
nhais, wna pistóla automatica .. Colt.. Estado esta atenta.' mas. até ~go 
muú~ia~a. oito gr~nadas de mão. além i:çàª{i~1~i~ ... 1~~is~~\~ai~~!~~0 \,~t1;g1\~ 
j~ lm1l t1.ro, de fu:.dl e pentes de me- a descoberta ha tempo da intrntona de 

r;:;rde~
1 
ª;spingardas e arma. curtas ~io Largo, foi o mal cortado pela nJI:~. 

' s ficando desarvorados os adeptos elo 

NA BAJA 

SALVADOR. 25 •A UNIAOl - O 
chefe ele Policia fez distribuir um:> 
nola em que a.ssinâlrt 

·· A Chefia de Pollcia vinha receben
do informaçôP:- s{.guras e observando 
pessoalmt?nte. all·.:1vés de cUicladosns 
1iligendas. que elementos da extint~ 
Ação Integralista Brasileiro. tramavam 
nestp Es.t.arlo. rontra o atual regime 
O chefe de Policia comunlcnva-sc 
5empre com o sr Israel Souto, dandc 
cienda disso no sr Interventor" 

Alude denol.~ a nota á lm·alização de 
wna rewliâo clandestina de integralis
tas. na qual fôram detidos dezoito ade
ptos do ··sigma·•. Descrevo a excur
são do c:hefe de Polida a Cachoeira e 
adJacencia~. zona considerada centro 
irradiador da c('lrupirfli;ão. Essa viagem 
rausou sérJos transtornos aos conspi
radores. provocando a fuga de ele
mentos qUf' rombinavam a desordem 
As hwestlgaçóeR prosseguiam até a 
véspPra do dia 10. A esta altura. já 
o r.h<'fe de Policia estava .senhor do:
pJano.c; da. rn~sôrca. inclusive á senha 
adotada. '"ExC'rcito Marinha. Povo" 
que os consplradorf's pretendiam es
palhar parn todo o pais. atravéft da 
transmissão de rndto amadores. Afir
ma ainda a nota da Chefia de Poli
cia que a& desordens teriam amplo 

"sigma'' 

NO l'I/\Ct 

TEREZINA, 25 <A UNIAOl ,1 
chefía do Recrutamí'nto Mihta1 n•c·r
beu denuncia de quf' o monsrnhor Ci· 
cero Nunes. profes.sor de Historw els~ 
Civilização do Licêu Piauíeuse não 1' 

reservh;ta rlo 'Exército e professa n 
ideologia integralista 

A cheffa. depois de apur:,r A vernrl
dade da denuncia oficjou ao sf'crct.arln 

~:~:~u ~o nci~~~c~i·o ~~~iir~~~~~t~l1~1~~:.~ 
po docente cio Lict:u. , 

O GOH;RNO \'AI /\GIR COSTRA OS 
IMPLll'/\DOS 

RIO. 25 •A UNIA01 - O mJnl:;tr11 

Francisco de Campos declarou nos jor~ 
;1alistas qu~ o govêrno cspern apenas 
a tf'rmtnação sobre os recentes_ ncon
tecimento.'i integrolistas para agir con
tra os implirados. 

Os funcionários publicos implicados 
estão sujeitos aos dl<;posittvos da Con"
tituição que é bastante clara relattva~ 

m11:ii~~~'i!l~~etoOs condenados serio 

~~"t.~~":.T~1;:'1:f;~.J'!f~P;1~a1fi~ 
útil á coletlvldade. 
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ALFA-BETA-GAMA 
MAR/O DAl.VA 

MISERICO'RDIA - O JOven Pre
trilo do município de Misericórdia. 
dr Praxedcs Pitanga, deseja dar ou
tra denominação á terra que está 
governando Inteligente e pró\:ido. 
não quiz toda·,ta resolver. a um sim~ 
pies golpe seu, a mudança lembrada. 
E teve a gentileza de solicitar con
sélho ao Cor.sêlho Regional de Geo
grafia. Por al se vé logo a bôa in
tenção do clr. Pitanga, usando de sua 
propria misericórdia para com o C. 
R. G _ l'!::ste designou uma comissão 
para emitir parecer sóbre o ped~do, 
sendo escolhido o doutó Paraibogra
fo Coriolano de Medeiros para rela
tar o feito 

O dr Praxedes Pit.P.11ga não gosta 
de nomes exqui~itos ou fóra_ das tra
dições de sua gente. Respeitar aliás 
ns tradições é devêr comum, entre 
todos os povos, sem excluir lii,1u~r 
os bons nomes das localidades, onde 
habiLaram os sous Maiores. Mas, em 
nosso Estado, argumentará o dr. Pre
feito. tem havido várias mudanç&.s 
Lopónimas. A antiga vila de ·Monte
mór, em Mamangun,pe, ch'.3.ma-se a~ 
~ora Rio Tinto. E outras mudanças 

''L t l rlURtrl''' 
V ASCO l'OL1>DO 

A Paraíba. resolve por si mesma. r Cooperativhsmo, representa no seu 
com os seus proprios recursos, o pro- todo uma medida das mais saluta
b!ema mais ingente da sua economia.,. res que vai ser posla rm prálica pe
Na analise dos fátos sómente nos pre- la administração do Estado, de vez 
ocupa o maior ou menor alcance de que ela, preenchendo uma lacuna, 
bem público que possam encerrar e atende a um fim altamente elevado, 
como tal fazemos justiça, Há pou- qual o de consolidar as ba.!-'.CS para o 
cos dias tivemos ensejo de dizer pe- seu desenvolvimen~o económico. Esta 
la imprensa qual era a si tuaçáo da deve ser a maior preocupação dos ho
nossa agricultura, com um progres- mens de govêrno - promover o am
so admlravel, falha porém na sua paro ás fontes de produção - , pa
parte mais interessante - o crédito ra equilibrio e estabilidade dos orça
O decreto de 18 do fluente, creando mentos. sem maiores encargos à sua 
o Departamento de Assistencia ao população, construindo ao mesmo 

tempo a riqueza particular. Si porém, 

ÁTOS DO PRESIDENTE DA raãrº s~~T~furª~ciiôn~fJ~dâo 
0
se~n~º~~ 

REPUBLICA :~;:ª~~;~~~ ~ª~~::v~tf::iª ~e;~~ca~'!; 
Entre nós, graças á visão administra

RIO, 25 tA UNlAOI _ o presi- tiva do nosso dirigente, outras são as 
dente da RepUblica assinou os seguin- possibilidades de produção e riqueza 
tes decretos: que nos reserva o futuro, ao lado do 

mais carinhoso cuidado pelo ampa
Na pasta da Ju6tiça: 

Nomeando Antonio Matias do Nas
cimento Filho e Rodolfo A'vila, inte
rinamente, escreventes juramentados 
do escrivão sucessor do 2.º oficio da 
7.ª pretoria civil do Distrito Federal. 

Na pasta da Educação: 

ro social á nossa gente, o que é uma 
garantia maior ás geraçõe~ futuras. 

mais Nomeando: o dr. Artur Cumplid0 

Lançadas as bases reais para for
mação da nossa policultura, com o in
cremento de novas culturas; a me
canização da agricultura, que saiu 
do campo da propaganda para en
tr9r na acão construtôra de uma rea
lidade inconteste, era inadiavel. como 
dissemos anteriormente. a ampliação 
do crédito, solução que vem com o 
decreto em evidencia como maior be
neficio aos homens que constroem a 
riqueza do Estado. 

Exi~te sempre. entretanto. um ~=~ªrãri~~ªcJ;1
1
~:~~~:ecretedi~:r~ssc~~ 

aC'ontccimento nota.vcl, ou desaparece vil da Faculdade de Direito da Uni
um vul~o excepcional, ou torna-se versidade do Brasil: o dr. Olinto de 

preciso celebrar a memória de um r:sst
~i!a~ d~sts~!~ t!~ºrà~no F~~~~:~; 

homem ou de um fáto histórico ol- de Medicina da referida Universida
vidado, - para que se imponha tro- de; e os drs. Carlos de Brito Velho 
car por outra denonunação de um e Rui Fernandes de Osorio e Silva. 

Nesta analise ligeira queremos pa
tentear a nossa admiração pelas me
didas que representam para a cole
tividade a defêsa dos seus interesses 
indo assim ao encontro dos seus an
ceios. 

Continue o sr. Interventor no es
tudo e solução de outros problemas 

DEPARTAMENTO 
EDUCAÇAO 

DE 

A fim de tratar da:- inc·ot reções ve
riflcftdas nos bolellns escolare:,,; refe
rentes ao més de fJ>vcreiro p, findo. o 
sr. Inspetor Técnico Regional do En
::-.ino na 1 • zona. nece,.,_,.-,ita. no 2 ° 
t::xp,..dif:'11te da i>róximn sPgunda-feira 
1 28, r::..Jar con1 oi- sPgulntes profP:;
~:ores 

Jo::i.nr, Cnvakant1 de Pnlva reg:en · 
te da escolfl ·'l\1ariR Quiteria d<' Jr
sús"· Amasilcs Miranda ou Dersuh
na Sobral. cto cur~o .. St~. Tereúnha .. ; 
Man:t Dolôrcs Mal,\nlhães. da escola 
da illui. Indio Piraglbe·, Maria do Car~ 
mo Cn•osóla. eln escola no\ tu·aa do 
colégio "Frei Martinho'', Albertin~ 
Lob~o Lima. da e .. (·ola "7 de Setem · 
bro"; Jonas Alvares ele Almeida. d:1. 
escola · Irmã Maria Anisia.. de Cr1.1z 
ctas Armas; Sílvia de PC'~sôa. ou Se
\erina Lins de Miranda Pontes. rio 
Colégio Diocesano "Pio X"; Hilda dC' 
Holanda AJl:>uquerquc. do Jardim d::t 
Jnfancia do Grupo E·~colar ··Ton1à 
Mindélo"; Lamir da Silva Pinto. ela 
escola rudimtntar da Rua S Mi
guel; Jad de Moura Ribeiro. da es
cola subv~ncionada eia Fazenda M~n
gabeira: Jose elo Vale Mélo. da e!:>
cola noturna ·· Abel da Silva·· ri{' 
Cruz das Arma.;; Oilermano Nasci
mento. da escola centrista "9 de Ou
tubro·· da ilha Indio Piragibe; Si1vh1 

de Pessôa, do Gnípo Escolar "Duarte 
da Silveira'': Mana das Neves Mes
ouita da e~cola cta Avenida Nova Des
Coberta da Torrelandia; Mari.l ci 
Lourdes Vasconcelos Costa. da escola 
rudimentar de Lagôa Grande: Alci
des Lacerda Lima. do Grupo Escolar 
"Isabel Maria das Nev'es" e Maria 
Eulalia Avila Lins. da escola rudimen
tar da A venlda Tiradente:; 

liOTAS DE PALACIO 
tConclusão da l' pg.J 

logar. Tem sucedido, correntement". â; d~on~~~t~in~ssJ:te;i:to ~;'ie!~:.ulda-
assim. Talvês o dr. Praxedes Pitanga Designando, interinamente, e em 
tenha recebido sugestões de seus mu- comissão. inspetores federai~ de esta-

nicipes par~. desba.tizar c)e Mitericór- ~~l:~~ei~!ir:e C~~~~~o ~e~u1bt~~~:, 
dia para Olttcica, por exemplo, o ter-1 no Distrito Federal; Celina Leivas Di
ritório de sua erudita jurisdição admi- n~z e Sílvia Louzada, no Estado de 
nistrativa. Haverá então ai O que Sao Paulo; e Lutz Sarmento Macha-

i~~ad~u~:;::n~ue~~~~es~~ta~;airª~-~le~ brega para auxiliar ele redacâo J:1 
vante necessidade, ao mesmo passo Impre1:1sa Od ficsi3:J, e srta D~lce ~~ 
que traduzindo a realidade da .nossa vangehsta a uva, para aux11ar 
vida de hoJe, serão um bem publico escrita do Centro de baude desta c::i-
maior para a nossa vida de amanhã. pital 

muito se costuma chamar ho,ie - do:Êx~~1e~~~d~r~~~fo diei~:\teal Fer
um "imperativo econômico". Os con- reira, da carreira de engenharia, 
sêlheiros vão opinar, em sua proxi- nos termos do art. 2.0 do decreto-lei 

ma reunião ordinána de 4 de Abril. n.;~;;1ad;d;
9 
s~! ne~;r~b~o le~r~~~

7 
de 

promoção, por merecime1'l.to, de Aca
cio Manoel de Campos França, á clas
se L. da carreira de técnico de Edu
cação. 

Na pasta da Fazenda: 

neic!ec;~!º R~~~~f;e~~~~ 1~% ~~c:1~= o sr. lnterrnntor Federal recebe1
1 

tivo poderoso á lavoura e pecuária, l:m comunicado do tenente José Ca-s
representa ainda a libertação dos ho- t.ór do Rêgo. de haver assumido n 
mens do campo. que, impossibilitados cargo de delegado de polícia de Cam
de outros recw·sos. se deixavam pren- pina Grand€ 
der aos agulhões escravizantes da a- . . 
glotagem deshumana. absorvente da Durante. o dia àe onl.t:m est._1veram 
sua economia, fruto de um traba-1 t-m Palac10 :na1<;. a~ --~gumti.>s pes
lho intenso. matando-lhes o estimulo ~~s: drs. Adalberto. R1be1ro. P~dro 
de uma maior produç.ão .. Ao ce mpo Uhsses. Robe.rt.o Pes~oa. ~. i\'.·a.1n1C"I f.1.
pois. homens que labutais de sol a vares; prefeitos Elad10 Melo. Carlcs 
sol, construtóres anommos da nos~a Pessóa, Zacanas -yaz Rll..len o e De 

fi~~~~~zade ºº!;:~a~~ão aier vis~o P~~~i~-- \ 11
~!~i~e~n~~i

11
!rs~m~~ml~~

1gg~~~r~;-
que maior e m~is compensador sera téus Gomes R1bcll'O. Alfreclo _Gauden 

~~rgas~ p~i:6 ~~s~~s b~~~. s;~;;ºt~~ j ~~fó ~J~~t;~ ~!~ri'L~~~,1 ct11~~~~Jâe e~\~~ 
da Pátria comum l~r~/~:~~~!caM~-1:c~q~~~qi:n~~s °eh~~~~: 

SECRETARiA 
DA FAZENDA 

:rvrarta Ramalho e 1 olanda Lopes 

Secretarta da Agricultura, 
Comércio, Viação e 

Obras Publicas 

3 

VI D A 
RADIOFONICA 

Accedendo a um convite d;\ diretãn 
da ·Radio Tabajára ··. a senhoril a 
Francisca Barréto Coélho. ::iluna. do 
9.0 ano do Instituto de Mu.•.1cn d:.1 
Bala e presentt'mentf' em Y1.c:-1f,., a 
pessóas de sua famiha rc.side!llCs !~""
ta capital, realiwra hoje, uma audi
ção de piano. naquéla difu~óta 

Dados os reconhecido.-: dótPs de \·lr
tuosidade da pianista Fra.ncl.:ica Bfll 
réto Coêlho é de esperar que os no;
sos ouvintes tenham hoJe mnis um 
excelente quarto de hora oferecido 
pela P R. I 4 

Nessa audição, quE> constarti dr 
músicas romanticas Ugurnrão prud:1-
1.,:ões de Rechmaninoff, Chopin e Ar
tw· Napoleão 

P. R. J-4 R . .\010 T\BAJ.\RA l>A 
PARAIBA 

Programa para o dia 26 de Marc;o 
de 1938 

11.00 - Progranaa aµeritiYO cmn gr,l
rações populares da P R I. 4 

1 Locutór Kenard Gah'ão 
12,00 - Jornal matutino Not1ci~

rio e informações telegráficas ·úJ Pc11s 
e do Estrangeiro 

12,l~ - ContUl1uH:áo do prc1uama 
aperitivo com gra\·ações populure: du. 
P. R. 1 4 

, Locutor Alirio Silv:::i i 

18,00 - Programa para o jantar com 
gravações selecionadas gentíl!:1cnL<-' 
oferecidas pelo Cine Felipe a . 

lLocutór J. J\cilino1 
19,00 - A "P R I 4 Infor,na 

mtese dos aC'ont(•cimen1os do db 
19.05 - :Vlú.,ica varmdr.,_ com :-.-tar

Juct> Pessóa Orlando Vasconcélas P 

Geni Santos. 
20,00 · Hora do Bra.-.il '' 
2LOO - Francisca Barrêto Ce, · 1ho 

em sólos de pia no 
21.15 - "Jornal ohcial' 
21.20 - O "seu programa dant::m

te" - com gravações gentilme1it ... 
oferecidas pelo Cine Felipéa 

22.00 - "Jornal 1nh1do cta P P. J_ 1 
22.10 - Continuação do "seu prn

grama dansante com gravações gf'•1-
tilmente oferecidas pelo Cine Fel;
pea 

~2.25 A _, P R I 4 in!'nrma' 
rúltimas uoticiasJ 

22 .. 10 - "Bóa Noite' 
Bandeira. 

1 Locutor l\,fario Mansui 1 

··Hmo a 

A nadadora brasileira Ma· 
ria Lenk estabelece novo 

"record" sul-americano 
LIMA. 25 •A UNIA01 - A nada

dóra brasileira Maria Lruk. acnba 
de estabelecer novo ·· record sul-a· 
mericano para 200 metros em nado 
de peito, numA. prova em que vários 
concorrentes ~e colocaram a apena~ 
l .5 de segundo do "record" mundhl, 
levantando essa prova em 3 minutos 
e 6 10. 

O novo tempo estabelecido pela na~ 
dadóra brasileira teve uma d1ferencu 
de 2 10 de segundo do anterior. con
quistado pela C'ampeã Japonésa nas 
Olimpínda~ ele BPrlim 

Obteve o 2 ° Jogar. nessa prova, 
o nadador brasileiro Louzada 

EMOCIONEMO-NOS! - Cada dia 
que nos está passando, ,ap!)s o sua\'~ 
golpe de 10 de Novembro. nos aumeu
ta, em corpo e alma. a vibração da 
BRASILIOADE Vem surgindo um 
País Novo. Ha um segl!ndo descobri
mento, no mapa-mundi político. Sob 
as cinzas sempre fumegantes da Eu
ropa degladiada e impenitente, não 
longe de nós, ha genudos e sobresa·l
tos daquela Mater Dolorosa. prenhe 
de civilização, mas enferma. de todM" 
as convulsões sociais. sem fe e sen
fortalcza nas suas proprias entre 
nhas 

Em nossos meridianos. ao contrário, 
o sol da Liberdade e as cantig~ po
pulares da. Paz abençoam a vastidii.o 
de nosso território. imun~. até agora 
ele lodo contagio guerreiro das cha
madas raças supenores, Deus nos 

Promovendo a agente fiscal do ii:n
posto de consumo: no Distrito Fedi>· 
ral, o da capital do Estado de São 
Paulo. Dilermando Duarte Cox; e na 
capital do Estado de São Paulo, o do 
interior do Estado do Rio de Janeiro, 
Clovis Soares Outra: e nomeando, a 
pedido, o do interior do Estado do 
Pará, José Euclides Bezerra Caval- , 
canti para identico Jogar no ínterio1 
do Ceará; o do interior do Ceará. 
Moacir Rabêlo Sampaio para iden
tico logar no interior de Minas Ge
rais; o do mterior de Minas Gerais 
João Martinho Ferreira Gomes para 
o interior de São Paulo; o do inter10r 
de São Paulo. Augusto Manoel de 
Araújo Góis para identico logar no 
interior do Estado do Rio de Janeiro ; 
e ainda nomeando Prisco Pinto Na
varro, agente fiscal do imposto de 
consumo no interior do Parã. 

Recomendações sobre 
guias de desembaraço 

Do gabinête do sr secreta
no da Fazenda l'ecebemos a se
guinte nota : 

,(\ .?ecretarh ela Agrkult.ur,:1. e ?bra I Rendõe-s para H,tidos, ultima moda, 

r;~~~c~a~~~v~~ªcin~~;:.~~;;.ro; !~~:.~~~-. em R!o e São r,au!º· r"~e~cu ;rancl_e 

l para tratai de assunto de seu inleres- quantidade a < ·\S.\ \Zl L e esta. 
se Yendendo a pretos dt rcclam<: 

Na pasta da Agricultura: 

l"m outorgado êsse Juizo e nos tem Exonerando Altino de Azevêdo so
conservado nesta exceção radiosa. A dré do cargo de assistente da Escola 

America de Colombo reina. impéra ~~ci~~~~e~çã~gi~ni~~~~ ~eco~~:~:~~ 
(! dá exemplos de sua mocidade sadia Ataíde, de assistente, em comissão, 
nos velho~ continentes, em plena de- da referida Escola, por ter optado 
crcpitude moral por outro cargo; e a Benedito de Oli-

0 BRASIL. sóbre . todos, está fir- ~~~fss:~:v~~ ct~sc~~~g°Ex~er::~~
1
~1· e~ 

mru1do, cada vez mais, os marcos de I Café, em Coronel Pachéco, no Esta
seu idealismo, no estreitamento de do de Minas Gerais 

~C'Us ~raços amigos em_ tôrno dos po- ~~~~ant~ssga. e~~~~r~~~~e~f:~n;!~~ 
vos v1smhos, na amplitude de seus o cargo da classe G, da carreira de 
testos fraternais, na continuidade im- agronomo do Departamento Nacio
pnt11rbavel de sua politica e·<terior hal de Produção Animal 

-- P?lÍLica dP saude COlltinen.tal, d~ QU~~~~~~e7b!traf p~~;i~r~~ianoª ca~:~ 
'.Pgurança coletiva. de soberama in- da classe G, da carreira de prát.ico 
tant;i\'el. de doutrinação cristianissi- rural; e ao servente Manoel Vaz Pi-
1n~. Isto &empre chega para rmocio-
11ar os proprios doutrinadore::. da 
bw·rra, ou 1rnta-lo:-. 

res. 
Autorizando, a titulo provisorio: a 

Sociedade Leprevost & Comp. Ltda , 
sociedade legalmente constituída, J. 
pesquizar galena no Jogar denomina-
do Ribeirão das Canõas, distrito de 
Epitacio Pessõa, município de Bocaiu
va, no Paraná; o cidadão Luiz Aní
bal ele Mesquita Falcão. por si ou 
sociedade que organizar, a pesquizar 
minério de fen·o da fazenda Pedra 
de Ferro, na região de Castanhão, 

"0 SECRETARIO DA FA
ZENDA, no uso de suas atri
buições, e de acôrdo com o dis
posto no dec _ n.0 400. de 1.0 de 
fevereiro de 1909 , declara ao:; 
~rs. administradôres e estacio
narios fiscais que fica termi
nantemente proibido o forne
cimento de guia de desemba
raço global, para maior nu'me
ro de volumes do que possa le
var o veículo numa só viagem. 
dando margem, assim, a ctt1< 
possa ser utilizado mais de mna 
vez o mesmo documento fiscal 

Recomenda. pois, seja ex
traída uma guia de desemba
raço para cada viagem, por ve
iculo, salvo o caso de segui
rem varios veículos juntos. 
transportando a mesma mer
cadoria do mesmo dono, para 
o mesmo destino, hipótese en, 
que poderá ser fornecid~. uma 
guia unica para o comboio. 

Aguardem a. maiol' surpJ'êsa q~c 
"Casa Azul" oferecerá. durante o mes 
de abril. Todo seu "sloc-k" de merca
dorias com gl'ande:,; a.batimentos 

Nós. antes de todos, é que mais nos 
deVt!tnOs possuir de emoção patrió-
1 ic::i.. cmot,ãO de nossa história de on
l~m. d.e hoje. do amanhã; de nosso 
poclcr espiritual. nos consélhos ecu
rnc•nico.) da tr;:anquilidade comum, no;.; 
<on2re.s.-.;o:,,; lntr!'rnacionais de direito 
público nos aspectos ungulares de 
no'>Sa formação ctnogra.fica. nesta ple
nh~m1a 1g1.1aldade de todos. perante 
t~ códigos escritos, perante as defici
tnru.s mcluUlve1s. - Tudo pela for
C,1 natural de nossa imensa grande
za 

munícipio de Jequlé, Estado da Baia. 1 ------
a sociedade brasileira legaLmentP 
constttuida Minera9ão Geral do B~a
sll Ltda., a pesqu12ar ouro no leito 
e margens do rio Cabacal. no muni
clplo de São Lulz de Caceres, Estado 
de Mato Grosso; e a M. C Fonsêca 
& Comp. sociedade legalmente cons
tituida, a pesquizar bauxita, no dis
trito de Conceição do Muqu1, comarca 
de João Pessôa, &tado do Espírito 
Santo 

Extinguindo um cargo excedente 
por se achar vago, da classe K, da 
carreira de técnico de laboratório 

I\NGUSTTA LOCI - Foge~me o , -------
"'~Pnço Uesta. sec<;"Ao para uma crom
Quêta. rápida, como só tal po55o fa
zer em tõrno das primeiras lnaugu · 
rações da Escola Prortssional. que 
.. lá ""n<lo construida, no bairro de 

Cruz do Peixe, por inlctatlvR daqué
le grande arcebispo, que foi Dom 
Adauto. Os assunto~ de instrução 
multo me devem Interessar. Pelo quP
hei de voltar a traia-lo, 

CAPITANIA DOS PORTOS 
A Capitania dos Portos, d~ste E::;ta.do 

convida os srs. propnetanos de em
barcações de tráfego e de pes_ca a 
comparecerem á mesma repartiçao . ~ 
fim de receber as suas llcrnças ~nua1s 
que já se achan_1 pronta~. avisando, 
ainda. aos que ate agora nao re.forma
ram a licença que o fa~·am ate o dia 
31 do corrente, sob pe11a de lncorre-

re~u~~srr:1~1~nvidl:l R 61'8.. Terclla de 
Figuelrêdo Ca.valcant1, o sr. Francisco 
da Costa Dintz e o representante da 
firma falida F. H. Vergára & Cia a 
oferecerem transporte ao loc:al dos ter
renos de Marinha que requereram em 
aforamento. 

LEGISLAÇÃO E JUS-
--- -----

TIÇA DO TRABALHO 
O valor das carteiras pro• 

1 

fissicinais - As an.otaçõ11s 
determinadas em lei 

Eduudo df• :uagalhã_e.., Prnho. c_on
sultando acércn do sHv1ço de fiscaliza-
ção. - Responda-se nos Lêrmos dfl 
informação A iníormaç~o n que se 
refere o de-,;•:mcho é a seguinte: Fm 
relação ao Primeiro qu('silo ela_ con
c;ulta de fls .. desde que á F1scahlaçào 
octorra qualque1· duvida f.óbre 0 va]i
dez de declarncõrs em rnl'tf>1n1s prof1s
siona1s, as~iste-lhe, no mtc•ri· .... se cio 
sprviçc, e por fórça ele sua" atribui· 
çóes. solicitar ou exigir P .... l'iaredmen 

~~;er~~~t~ 1I';1~s l~~J~tt!·t~1 ~~:11!\fu,~~ 
ção jurictka só ...,,, pode con1provar poi
documento htlbil Quanto ,ws clemals 
quesitos, _.~ttbscreve o. c-rlterlo. arl.ot~rnú 
pelo sr rnspetor-clwfe. nns mforny-\
ções preste elos ;\ esta Procura clona 1 

1 As mform~cõe.s prestadas peto si ms
petor-chefe á Procuradoria são a:::. sr
guintes: I As c-art.etr~s µro~i~s1on~1s 
sã.o merecedoras de_ re µubllt.i.. Nao 
pódem. porem .. ,;"' exm11r de ciu':1da. r~o 
caso de ser levantacltt. porq11t' sao _emi
tidas mediantf> perc·entagrns .io .... iden
tificadores. mmtos dos quuls recf'bem 
das própria~ partes declarn.i.;Oes que 
passam a fi~urar 11as carte1_ras icht"
gadas ao Bras11. estado ç1\·t1. etc 1 

sem uma exigencia criterio~a de ducu 
mentos comptobatórios. II O hno 
para allotaçór.1 de hora~ f:'xtraorchnli
rlas cte trabalho foi in:;tltuido pelo dr 
ereto n.º 21.186 qul'. na allnca "b". 
do urttgo 12. manda anotar toda!'- a, 
prorogações C'onrcdldas na <·ouformi
dade do m~smo decrelo tom a impor 
tanc.\la da~ remuner11f;of's df'vtda.s. Orn. 
se a conver1çao é umu. elas moclalidadt>t 
dessas prorogaçóes, consequentemente 
ctcv~ 5cr anoiuda no 1·cspectivo lJvro 

III - Logo que :,,,e.ia o registro feito dP 
~córdo com a port.ui(t do Sl' rnil1i:.
tro. de 4 ae sNcmbrn de 1934 e con&
le o núnwro da rartPira prof1ss10na1 
está sau.-;feita H obrig<:1çáo neada !>elo 
artigo 5 e do decreto 22 637. de 10 dP 
julhf') de 1924. rv N;:is anot~ções 
das carteiras profissionai~ elevem sN 
lncluictas ris férias mudanrn cit• pro
fissão. aumenrn dP !-.alario que nfio 
elogiP. :Haque ou juqiflque motivo df" 
rlespedida do portador ~:~o .".ssa" 11 
mformacôes que :-i expr1w11_C"H\ acon· 
~elha e:m b~nefic-10 do s~rnço e QUe 
po~so dar em tôrno <la ron.sulta de 
Eduardo de M.1g~lhue Pinto• 

OS PR01·1~:-.10~·.,1s l>O .tOÇO GO~ 
~A:\l DAS (i.\R.\Yfl \S 1) \ LEGIS-

1,.\('.\0 ~O([ \L 

l;m cle~padto do miní,tro do Tr,1h1Jho 

No procf',so <~111 qllP ,, Casioo Bal~ 
nPario Atl;.u1tico reclflmn t·o111n1 :1 111-
rlusJo dos g-arc:on, 1• do, protis,.,ional!'i 
;o Jógo JtO., d1sµo..,ith o ... da lf"i c!os dc1is 

tPJ'CO!-i. d1•sn:irho11 o sr minbt rn c'o 
Trnbalho acordarnlo l'Olll o µ;trt•u-r do 
c.:onsultor iurkltn, · do Mi:11sterlo 

E~n sc•u pal't'l't'I u t'Ol\..,,Ult 1r junclko 
opina no '-eutü\r, d1· qw· ~ab<' {i IP· 
rlamanlt• lá.z.er p11,,.1. 1m~ tc-rmo, do'i 
dispositivo<. le1rn1s, ele qur t"la M' n 
tontra na impos'-lbtlidnch• d(· obtf-l' 
protif.s1<,11ats bn ilrtro:,,; L 1pa,e:-; eh 11· 
pnr. com ,t lllt" nrn hao1hd,tclP. o.~ e 
trang("lMS que lhC' Jll'e!-.L.l!U f"rvir o, 

Quanto ao c,1rntcr licito nu 1lwl.to 
da prolis.,.Jo d1· empregados t"·m l'a 1 
HOS ou ('ll."as de JOUO. alif'llUI. (1 ('i)ll

~ultor .1uriclir o, nau püdf" 111ai:-. suti
sishr a clu1, 1cla "U"'l'll,ula. porqut• <1 
<.lecret.o Qlll' l"I gulame11t.., o 1111posto 
de licenca:i par.i f1mC'ion~une11to dos 
casino~ balneark1s tornou evlclentf'
mculi, Hclla H JJl'oJ,8.iok\u doi:, que. tra 
balham eomo t.>mpregado dcfita., em 
p;êsa,; 
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P.~RTE O~ICl 'AL 
IDMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, 011, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 

DECRETO N, · 1,003, de 25 de março de 1938 de Campina Crnnde &ervlndo-llu· de TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA titulo n presente portnría 

ba, 

Abre a Snrelaria do Interior e Sequranca 
Publica o cred,to P ... prr,al de to·ooosooo 

Araem1ro de Figueirêdo. JnteHentor Federal no Estndo dn Parai-

Secretaria da A1,.'l"kt1ll11ra, 
Comercio, Via<:ão e O. 
Publicas \ 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tl'sou. 
raria Geral, no dia 25 do corrente mês 

DECRETA: 

I
EXPEDIJ,;NTE DO SECRJ,;'l',rn,ú 1 RECEITA 

Att. Utüco - E' aberto à Secretaria do ln~f'nor e Seguran('a Pu
blica o C'rédito esprcial de 10:000~000 pA.ra ocorrer ás. despésas com a eln
hor:içã.o do projf'to da Constituicão do F:st:Hto. a ~Pr promulgada 

Palá.cio da Redenção. em João Pes~oa. 25 de Março de 1938. 50.0 da 
Proclnmacão da República 

-- ..,_ - .. 
J 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
Jose .itarque~ da Silra Mc,ri:,: 
Francisca de Paula Porto 

DECRETO N, 1,004, de 25 de março de 1938 
Altera os Est«l11tos da Cana Benencente 

da Polícia Mllt!ar 

Argenuro de F1gutirédo. Interventor Feden\l no '&itado ela Panu
ba , u.-;ando das atrib\.licões que lhe confére a Con.'Hihtição da República 

DECRETA 

Art I O O:-. art1~os l O letra a_ 5 ° ~ 2 º '. 20 lt-lrn o. 24 
e 2i, e as tabelas A. B C e D, dos Estatutos da Caix,, Benehce1"!te du Poll
C'iíl Militar do Estado. aprovado!', pelo de1.: n ° 773. de 4 de Marro dP 1937 
passam a ter u rl'Cla<:ão .seguinte 

•· Art 1 ,, Letra a• - Dar a uxilio parn o luto a qut-m tiver clirei-
to 110 peculio do :tssO<'iado que falecer no prazo de J5 dias. dentro do Esta
cio , apó-. o talecunento feitas as provas necessanas 

.. Art. 5 ° ~2 °, A cada um dos oficiaü-, que exercerem as fun-
.-Oes de tesoure-no e secretano da Caixa. o Con:-.t'lho OC'liberativo l1<'a ::i:uto
nzado a d:n uma gratiftcacão até 50\000 

. Art . 20 Letra <,• A q11alqner pt"s~ol\ , uma Vt'I que del·larr po1 
escrito, 4uando o soc10 solteiro ·· 

Art 241 O associado que. tom inspeção dt• saucte . tor Jlllgado m-
C"apaz para todo e qualquer serviço pubhco e, em consequenc1a. exclmdo da 
Corporacão. receb<'rá :1 met.ade do µeculio de que trata ;1 tabéla .. C , ~ uni
co Nfio estão compreendidos nas disposições desse art º" ·"ºcio.\ que fl
CarPm de qualquer forma amparados pelo~ cutre . .., pubhcos 

Art. 271 Quando qualquer socio for t>nvolvido em processo pó1 
<'nme comét1do em leg1tlmn defésa. caractertzad:'l pelos ~: l O e 2 ° do art 
32 da Consolidação das Leis Penah. a Caixa auxiliara. para o contrato de 
1un advog:.1do. ao qual não !':ie pagará mais de .500S000 em cada caso.·· · 

Art 2 ° Na tabela A; Eniprestnno a longo prazo. para sub-tenen-
te . sera dt• 1 ·000 ... 000 A ta.l>éla 8 tica alterada quant.o a Joia e mensalidade 
cio sub-tenente. deM·ontando-<:.e 48S00U 1• 4SOOO. respectivamente Na tabéh.
l. o pecuho para a tam1ha do .'>Ub-i.•nente ~Pra de 4 000)000 e na tabéla 
D , o auxilio para luto. de 2'i0\000 

Art. 3 ,:, RP\•og:, m-se :\s dL"ipO.-.icões em tontrano 

Palat10 da Reàern,.ão em João Pt>ssou 25 dt· Março de 1938. 50 ° da 
Prodan"l~cão da República 

lnterventol"ia Federal 

.4RGE,\/IRO DE FIGUE/RtDO 
Raul de GoP, 

Idem df' Jost· do Vllif' Melo. pro-
fto~:-.or U,1 t"~C'Oll\ subvennonadn no-

EXPEDIENTE 00 INTER\'ENTOH I turua Abt'l da Silvei ' mantida pelo 
DO DIA 2~ 'C1•1Hro Henl'f1centt· "Argemiro de F1-

DO DIA 25 

1 O s1 Sec1ettí.110 tia Aen<:ul1urn. Snldo a11terio1 
Comércio viação e Obra:-.· Publlt·,n. 
e--:perh11 os sP[:rnint,-s oficies . 

N ° ;;31 Ao ·;r Diretor de Fo-
mento d8 ProduC'àO e de Prsquiza.:, 
A~ronóm1cas pedindo para remeter 
os darlos nece.<..c:.arlos ao pagamento da 
conta do sr José Alexandre Filho, a. 
lim de st.'r feito o respectivo pagamen-. 
to 

N ·) 532 - Ao sr Secretáno da Fa
zenda remetendo o empenho n.0 157. 
da import::mcla de l :200S00. emitidv 
em fa \·õr da Recebedoria de Rendas 
de Campina. Grande a fim de aten
cter ás despêsn~ com o trnnsport,e de 
~ementes 

N. º 537 Idem. idem, n º 56. n'l 
importancH'I de l :994::i:OOO expedirlo 
pela sub-<:onsignação ··Pessôal assa
lanado e contratado·· 

N " 5-ll Idem, idem. n ° 921, na 
unpcr:tanciH de 5:000SOOO em favô.r d:1. 
Prefeitura Mumcipal de Itabaiana 
para. as obra s do Hospital em com•
trucão naqul"'la cidade 

:K (l j33 Ao H Diretor Geral ele 
Saúde Pública apre~entancto o s1 
.José d1 • Andréa a fim de ser inspe
cionado de saúde . para poder se er:1.
possar no cargo para que foi recen
Le1úente nomeado 

N ~36 Ao sr Diretor de Via-
c:ão e Obras ~ .... 011ca.s. recomendando 
fl extração de um empenho na impor• 
tanch de 3 :000~000 rm fRvór da Pre
feitura de Itabaiana 

N _ ,, 542 Idem. idem. recomendan-
do pro,•iclenc1as no sentido de sêr e
fetu'lda a limpésa do terreno onde se 
:;,cha ri Casa dos Ji.studanles. confór
me i;ollcitacão cio sr SecrPtário do 
Interior 

N •) ~43 Idem. idem, remetend<' 
dois ofícios dirigidos pelo sr Diretor 
do Depart;tmt"nto de Educação ao Se
cretário elo Interior. e recomendando 
prO\'idenci:t!-> a re!-.peito 

N ·) .538 Ao Encarregado do Ser-
,·ico dt· Pi.antas Téxteis. informandt') 
que da ronfer~ncia efetuada no B0-
letim d:-i .kenda arrecadada por a
quP111 Inspetoria. ftcoll constatada a 
PXatidáo do mesmo 

José Ferreira dt Almeida RPn<l-\5 
p~ trimonia 1s 

Agro Carlos Faria!-> 1 Diretoria de Fo
mento! - Saldo adeantamento . 

Cícero Ollveira Barros de Amorim 
C:iução de luz 

Rep de Aguas e Esgótos 
do dia 24 do corrente 

Ren•ht 

Napoleão Henrique& Fil~ueiras 
Cnutão de luz 

Esmerina Henriques de Sousa Can-
cão de luz 

Rep. dos Serviços Eletncos Ren 
da do dia 24 do corrente 

Recebectoría de Rendas da Caµnal -
Renda do dia 24 do corrente 

Josê Freire Alves - Caução de luz 
Dorgiv:11 Mororó Fóros dP terreno:. 

do Estado 
SociedRde Beneficente ·· 2 de Setem

bro·· - Caução de luz 

132ÇI AngJo Mex1can Petrol Comp 
Ltda Conta 

1332 - Dr Ra ui Leite & C1a 
Conta 

1330 F Peixóto & rrmão 
ta 

Con -

1331 - Carlos Guimarães Conta 
1327 - Sousa Campos - Conta 
1008 - Inspetor José Soares Carva-

lho - Pagamento de dia.rias 
1342 - N. Cosentino Conta 
1343 - Correia & Cia Conta 
1344 - Correin & Cia Restitui-

çf.o de caução 
1346 - Prefeitura de Itabaiana 

Para as obras do Hospital que es
tá sendo construido nessa Cidade 

1335 - .... ep Seniços Eletricos <Dr 
G ri.tedeiros 1 - Adeantamento 

13J3 Rep Serncos Eletricos (Dr 
G Medeirosl - Adeantamento . 

1334 - Rep. Serviços Eletricos , 01 
G Medeiros 1 -~ Adeantamento 

13J6 - Rep Serviços Eletricos , D1 
G Medeiros 1 - AdeantRmento 

Saldo que passa para o dia 26 . 

'ºº'ººº 
<! . 700 

JOsOOO 

1 086~800 

JO~OOO 

·10,oor 

1 05]S800 

91 400\000 
.10,;ooo 

13S800 

30~000 

9 IOOSOOO 

1 950,000 

3,; : ººº'ººº 2 :791S000 
5 078\900 

Hl5~ 000 
11 · 3J3S6(111 

'100\000 

o ººº'°ºº 
:,00\000 

100. 000 

3 ººº'°ºº 
~ :000 ººº 

1111 752 ººº 

n5 807'10~ 

277 · 559\100 

78 218,500 

199 : 3<0S60U 

277 559sJOO• 

PPll('Ôt'S 
~ue1ri:.c10' çle Cruz de Arnw,s dest " 

\ Capttal. !->oh<:Jtnmlo o pa~o.nwnto ún 
~ub\·ençao t'!->\l\clual referente :10 mês 

N ,. 539 - Ao sr. Gerente da S 1\ 
lndu,.t1 ias Reunida. F Matarazzo, a
gradecendo ~ reméssa de. um exem
plar do livro ''ln Memoriam''. 

N." )40 Ao Procurador dos F(lL Tesouraria Geral do 
ço rle 1938. 

Tes01no do Estado da Parníba em 25 de mar · 

Dt! Fr.inus<:o ~a.mpm~1ro ex-solcl'.l- . cie novt"111bro dt• 1937 A~u,ucle a-
<!O díl PohC't<l M1htar do Estado so- \ h~rt•!l"a dt> uedito 

~·~:;~~~~ C''lllf·r:~~~;~.;~Odaa :.1~i~ d;~ : tr~d::.~t>~~t' ~:/\;~:;u;;~~::Hcl~ A~t~: 
mformaçõe!', 1 nio Pes:-.ô:i" rlf'!-.la Capital. sohC'it:in-

De .$evenno Ft-ne1rn de AnlUJO. rio 2 mf!st>s dt> hcen('a t·om os venc1-

~1:f:i~-n~~-o P~~a~g~l~err~ºie1~e;;~<:o; ~~:= , ~~::;;~;º ~~te~;~~~. nPst~u~i;;;t~'l-te 
3 

;,,.f'~ de hcença para tratamento dr> 
-:1udP Df>ferirlo 

Secretaria da Fazenda 
1.XPEDIENTE DO SECRETARIO DO 

01A 2:1 

EXPEDIEN1 J,: DO DIRETOR DO 
DIA :ti 

Portai rn.s 

tos da Fazenctn remetendo uma pro11 
pósta paro o fornecimento de três vi
trais destinados ao Instituto de Edu· 
cação. apresentada pelo sr. Henrique 
Moser 

N _ •· 544 Ao sr dr Ep1tacio Pes-
sóa Bobnpho. ciéntíficando-o de q11e 
e, sr Interventor Federal resolveu rn
zer Coação ao Posto de Monta ·· João 
Pessõa'· , 1·m Umbuzeiro do 101110 
"Tietf''" 

N 549 Ao Diretor da Escola d·· 
4,.gronomt~ ào NorC'éste. <'m Arei::i. 
autori2~ndo-o a mandar proceder o 
concerto necessario no eixo rto motô:· 
de 1111. <laqueia Escola 

Ernt-sto 8.ilvelra, 
Tesoureiro GerR.I 

Permanente á 1 ·• S T . amanuensE 
Pedro Patriclo 

Permanente à S P guarda de 1 
classe n n 7 

Rondantes· do tráfego. flscn.l de 1 ª 
clas:-e n.0 1. do policiamento Jtsca1, 
de 1. • classe ns. 1 e 3 

Plantões. guardas c1v1s ns. 84. 23. 
13 e 74 · 

Boletim n t1 68 

Juberlila Arra da 1'ohr,.J1. 
Escriturárin 

EDITAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DA CAPITAL 
EDITAL N: 3 0 Dlrt'lor ck, Dl'JJJ.l'l'illlL'lltO rif 

Edticação e:xonna Manuel Fehx. Pe-
i eirn ele Mélo. do cJ.rgo de Inspetor Na 1wtit;ão que a Stnnclard oi! Com- Para conhe-cimento da corpora('{u De ordem do ST. Prefeito da Capital, 
Admimstrntlvo de Muqnem elo mum µany of Brasil dirigiu a esta Secre- e devida execuçílo, publíco o segum faço publico. em obsernrncia Ó..'> de· 

N ° 887~ Df' José ta Pt:'!>i\Óa de 
Oliv,rira, Nào há o pue deferil 

r1pi<, de Arf>ia tari.1. pedindo dar uma autorizac:ão te: terminações da lei n.0 4.7. de 31 de 
o o:retor du Dep:.1.rtnmento ci,~ por escrito ao Diretor da Escola dP dezembro de 1936. que fica marcado o 

<·111 vl!'=la elas lntormacões, do Tesou
ro 

f'd11,.itçfw nomeia o s1 João Ce~ar AaTono111hi dt Areia conferindo-lhl I -- )(ulta Paga: -- Pelo ~r St·- prazo de 30 d:as, a contar desta data. 
p;n:1 f>>:l'fter O C'arc:;o cit Inspetor Acf- pocl,.res para f•x.trair uma nova copia verino Firmino Alves. foi paga a mui- para reclamações dos contribtuntf's 
ministrativo rio Ensino de Muquem dn rio empenho n. 0 83 d<' 1000 litros Ó"' ta ele 2lJj000. por infração do Rrgu abaiXo relacionados. relati.vnmPnte ao 
munic·ipio d .. Areia servin<io-lhe nª gazolinn. em \1rtt1df' d:1 1. ª via havPr lamento do Tré.fego Público lancamento do imposto predtnl das 
titulo a pres.enle µortaria ~ido pxtraviacla o :;r SecretA.rio (1a II _ Entrega de Pla<'as: -- Faz-se casas de telhR das 1,onas urbnna e .su. 

N ·l 6707 Df' Manuel Viana Ale-
C'J"Jm . - A· Mêsa de Rendas de Sou
~a para tom~1 conhecimento do pedi
do dP oatxn e resolvtr t·omo de lei O Oirttor de Df>partanwnto dt- Agr1rultur:1.. Comérrio Viaçii.o e u- entrega á Pagadoria desta Corpora- burbana desta rapltal 

Educnçuo nouwia o ~r Jofto C.trlo ., bras Púbhcas C'Xarou o seguinte de~ cfto de 2 pnres de placas para auto- Fó!a des.o:.e praz~. nrnhunm r~~!.~õ 
clOl:i Prazerf'~. p~ra exercer o C3J'!;W tle p~C'h~. ·· O assunto de\'e. vir ao C_j- mó~·el_. 1 dita para motoc·.icl~ta .. 2 ~~ra_ gi.aªgC:.~e~~~á d~x~~~!~L ~r~~n? d{,\'erá 
!nsp~to1 Adnumstratlvo cio Ensino t·~ 1 nheC'1mrntt1 desta Secretana por m~ ~ic~~leta.~ ~. 4. medalhas md1~~tn ns 

I 
ser pago nos seguime~ n"lést.'i: sl for 

Secretaria do Interior e 
Jnstru~ão PúbHca ;l~in~e;~~tn~~~~~~ ~~ 1~!~~~~·i~iop1e~-.t'~= 11nm<'dio cta Dire~·1a da Esc·ola A e P . iem_etidas pela Mesa. df' super.or a lOO&OOO. em irês pre.,;ht~ 

nf.p\RT •ME',''TO 110·. f.fil'(·,•c·<> !" JJOrta._rrn f, COl\lAXDO D.\ POLICI.\ ~lll~tT.\lt Rendas ct: c.a~ole do Rocha reíe1en- çõe."i, em março, junho e setembro, ,. .,. .,. ,... tes ao exercic10 passado I quando estiver compreendido entrP a~ 

EXPF.DIENTE DO DIRETOR DO I Bc~1cnt~~·":1~m:1~ o 
0:t111~~\1::i~:~o Co~~ i ~gRTEÊ~'fAOO DA PARAlBA DO ' Ili - PeliçÕf'!S Despa<'hadas: D~ qua.ntias de SOSOOO a lOOSOOO. ~m d~as 

DIA 24 ! rein Lima l)ill"'_l exercer o carfr(O de I Quartel em João Pps."óa. 25 de ma•· 1 Manuel Antonio Gomes, .motorneiro r~~!>t=c~r\nFe~1oii:n:se5~S~.ª~.~á ep;~~ 
1 Tns1>et01 Actmm1~t~a~i\'O do En.sino d~ 

1 

l.O de 1938. 1 pela Prefeitura de~ta Capital. reque- '1e uma só vez. no mfs de maio. 
PPtlcú,-.s I r;rutão do mumc1p10 de ArC'ia. ser- rendo uma 2.ª via de sua carteira o contribuinte que pagar o i.mPO!'=to 

Dt· NOf"U\W Reuovatu <lt' OhVf'lrA 1 ~~l;to-lhf' ílt' titulo a prP~("llft: .)(),'- i~~v~op~~:·:~ ~nW:a/6 2(-~át~~do~il- ~u~~- sido extra\'iada a l • - Com~ i~b;~~~aº (~~rri.prit'!'tiro u~no~g~i~ 
protessóra interina d;1 eSC'Ola eJr, O Dll't'for do Dt'µarlJ.111t:11to ti· ~on De .João F'Hreira. Nobre requeren ment<0 de 10'; e o que não ~aU.<;f.izer 
mentar nusta de Plrpirituba cio muni- f;,iut.!arõo nomeia o :-.r. Aurello Ro- nonda á Guarnição. sub-tPnen' e do restitui<:áo dos documentos que o pa~amento Tios prazos estabelecid~'i 
t'.tplo cit· Orn1i-ab1ra. so1lcttando e,feti· ciri,;ues, µara exen.·er o cargo df' In.'i- Jos" Bélo juntou para efeito de exame de <?hauf acima. ficam sujeitos á multa dE> tO .(J 

,·idaclc Ioclt>fPrido u ,·1,tH das in veto1· Admtmstratlvo elo Ensino d,.. Ad.1unto ao oficial de dia. 3. 0 sgt feur amador. - Como rf>QUl'."r, mr e á robrança executivo. de torta a dt· 

fo~~~~e~,. M.tnn Uonattla Pjnheiro ~~~~i~~~~ d~f' n~~':::f~P~ ~>:-e:;,1;~;:· ;~~= R~;!roé. Estação de Radio 3 º s~l diant<' rttibo \·it~Úeitura Municipal dll Capital. em 

!:-0~~;: h~:r~~:o d~e~fn~!~ r:~~t~fc'i1~~~ taga D1rrtc,1 do l)E>parl .. lllt-lllo de M~~~~~~cl:~r~in~uartrl. 3 n sgl So- ch~rfe~t
11
~:~tis!:~~=tit~l/ª1ns~~~:- J t~~;:r~ori~i~ i~:~i, ela SrC'çào de RP_ 

de Cajazeiras. no mesmo tf'or Educ:u;;Jo nomeia o ar João Barréro bre1ra rla do Distrito Federal. requerendo ceita e DesJ>f'Sa 

Ig:~rn~P.~~ª"~:'ill Rodrigues da S1htt 1~~:~~st~~~~~~r d~ c:.~=1~1:~t'IJ~~~~o.A~~ Va~uarda da C'adf'ia .. ~ '-gl ~!:-ii.:tl ri:i!. s;~&~~~~tuoal~~~°c1;1e~~e1:i~Pf'_: RF.LAÇ.,o DO IMPOSTO PREDIAL 

so11cltnudo a sua nomf'ação para :l mun1C'ipio dt" Areia ~rvlndo•lhe dr Eietrici.sta de dia. sd. José Mariano Con,o l't'QllPI'. Bubmetendo-se RO examt <Continuação) 
f'SCola. ele111entar dt> St-rra Redonda do titulo a prPsent ... Portaria Dia ao telefone. sd _ telf'fonlsta Se- médiro 
munir.iµlo de Ingã atualmente oct,- O Dlrf'tor do Departamento dt> \·ertno Rodrigues 
pada por uma proft:·ssóra não dlplo- Edu<'a•;ão nomrin o sr Rufino Sntu, O 1 '' B I. e a Cia de Mtrs dlt· 
mRda <' ~m concu~ uma vez QllP nino da S1l\"a. µara exercer o carg-:... rão as guardas do Quartel. CadPh\ 
~ concursada Igua.l clt-spaC'ho dr Inspetor Adm1nL..,trati\'O do Ens1- PllbUca. reforços f' patrulhas 

Idem dP Marta de Lourdes TavarC' no dt' Sant'Ana do mumciplo de Pi- Boletim numero 69 
da SUva, proff'.asôra dt> 1 • entrancla t.nco. M:'rvlndo-)he df' utulo e prese11- <As. l De1miro Pt>rf'ira de AndradP, 
~ exerciMo no grupo ei,,colar .. Pf' te 1)0rtarla cel. <'llll. ge1·al. 
lbtaptna 4 • da cidadf" dl" Itabatann. 80· O Dtrt-lor do Deµartamento dr Cf'nft-rr. <'Om o original, Elisio ~o-
llcltando 30 dtu de licença sem ve11- Eduracão t'XOnerk o sr Manut'I ,;,1 !,reira, ten. .:"l ~nh-t'mt. 
cunt'ntlD6 Pm prorC)Kação a que vem Carmo Barbosa. do C"argo dp lnspelor 
1oaando l&ual despacho Admtnl: trauvo do Ensino de Rlac11~, ISSPETOBlA GERAL DO TRAFE· 

GO PúêLJC'O f. DA GUARDA 

De Abias Pedroza, requerl"ndo trans
f erencia de propriedade- de seu carro 
darrn Chevrolet. placa 450-Pb. para o 
nome do sr. Natanael Macêdo. por 
motivo da transação feita 1>elo o dP 
marca Studebaker, placa n.,, 288 de 
aluguel, pertencl"nte a éste. bem co
mo as mudanças de categoria 
Como requer. pagando as taxas regu
lamentares 

ldf'm dl" HerolBa Naactmento. pro• do Meio do m11nkip10 dt- Cnmµu 11 

ffllltlOr '11lretor do "rupo eRColar "Ua- Orandr Cl\'IL <As.) Tenentf' Joia de Souu. e-
ma P Mfolo da cidade de Prlnce74, O Diretor do Departamento dP 
toUctUando pal&lllfflto para ocorrer ~ucaçAo nomeia o u severino Tr· 
a derlf,... qur fez quando do oeu traDII• norlo de sou.a para exercer o cargo =:. luaar onde oe acha. - Ipal : ~=..;'~=tti: ~ 

Em Joio Pessõa. 25 de março de SUva, inspetor grral. 
1938 1 Confere com o original: Joio Ma-

•llervlço .-ra o dia 28 •8'btula1 elel •• antoa, re,p pela Sub-I111pe· 
Uniforme 1 • taQIII> , J IOrla 

AVENIDA CRUZ DAS ARMAS 

34 - Arlíndo Bezerra Camboim, · 
178$600; 42 - O mesn\o, BOSSOO; 55 -
João ArauJo de Sousa, 3191600: 111 -
Julléta da Silva Põrto, 35$000: 160 -
João Camelo de Mélo, 20S600; 206 

4
jj 

~n~o~e~::a rtg: ~~~~s,1=~ 539 
- o mesmo. 10$000; 420 - oeodato 

;.::t~.B~rri~:~7°/loJ~: - ~é-T~ 
mesmo, 106el00: 596 - O mesmo, - · 

~~..;,,8.:'.º 8012~ ;"~º~= iM'!~u-
clo Caldas, 128S400: 571 - O m~ 
128S400: 57'1 - O meamo, 1-.i.!:" -o-~ .... -i-,. .... • 



'X UNJAO - Sabiulõ. 2d de iiiHçii dê 19Sll 

SECRETARIA DA FAZENDA A necessidade phyllologfca CISAS E TE-NOS I' 
11,e)aÇiO dos documento& Irregulares das férias annua• VENDI == '::'a ~~~d~e ~~~~~n~~ Desde ha alguns annos foi sabia- Vendem-"" 3 cUIII de t.elhas sen-

á pes,;óas e firmas abaixo m'7'clona- mente estabelecld- no pais o sYstema do: Uma na Av. Cruz du Armas 
das: . . . . . ~e férias 1:1.nnuaes para os que mou: n.º 8t7, junto ao anttgo pf, de pt.o, 

L:':,1o~~o iu~~l J~ S~~~~t!t2ta. iºct: ~~ª~ar: ~~~e~~ci>r:' d~d=tr~~~ em terren~ proprto; wna na mesma 
s,,rros Ribeiro Néto. Ten. Jo4 Alves. de, attendendo á necessidade physto- avenida n. Junto ~ eaeola pQbllea e 
de Farias. Estação Fiscal de I á I or Ioeica de dar de.tcanso ao oreantsmo com esta, 3 terrenos com fronteira, 
nº 244. da Secretaria da Agricultura,. e, de prcporci~nar opportunidade para á rua Porfirlo Ramo,, tudo com pas
,: Reis. José Justino Filho. Roberto a mud&J:l.ÇB de clima. GraÇ&ll a est~ sagem de bondes ,e uma é. Avenida 
ot.as · i Diretoria Geral de Saüde Pú- .&fstema que de longa data era pra- Nova, rendeiro • Companhia Por~la. 
blica>. Alfrédo Whatley Dta'.s 12 con- t1cado nos paises europeus, milhares Trata-se a Av. crnz das Armas 
tas>. René Housheer & Cta.1 Banco e mtlha1-es de pessoas têm con,eguid('I n.º 663 , 
comércio e Industria de Pernambuco. melhol'ar o estado da saude e au1-

:v~~n~~J!1"ªctadep:i.~~n~~l~~n~!~1~ =f~r vr:f:~r:~e~etJ~n:e.gtalu~" ~j; 1 (i"========== ==='l\ 
Miguel Bezen-a Chave&. Antomo Bar- vfda. Ha. mreuzmente, multas pes. 
bOS8, de Freitas, Pessôa Teixeira Ltda.. sca.s que não pedem gozar dessa. van
otoni & Cia.. Fernando Seixas , Se- t~gt>m e outras que se ::bstinam em 
cretarfa do Interior•. Ga~par Binter. nao dar fclga ao corpa e ao espirita 
L\.ÚZ Travassos Duarte, Luiz Raimundo df' modo que ao fim de algwis ann06: 

CURSO PARTICULAR 
GENi MESQUITA AVISA AOS 

INTERESSADOS QUE REABRIU 
O SEU CURSO PRIMARIO PAR
TICULAR DESDE O DIA 1.• DO 
DO MEZ P. FINDO. 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 25. 

Bezerra, Cia. Paratba (!imento ~or- tornam..se rfecas. nervosas. imperti
Uand S.A. 12 contas), Luiz P. de Lima nentes e mesmo incapazes para de-
15eeretaría do Interior). dr. Joaquim ::;empenhar, de medo satisfactorb os 
F. de Carvalho, Oficio n. 0 935. da Se- cargos que occupam Isto aconiec~ 
cretaría dn Agricultura. Antonio de s?brt"tudc ás 1,,"eSSOas que vivem em 
Car\'3lho ~antos. B~rtino do .Carmo cidades _movimentadas. onde o orea.. 

~:;v?nªom~ d~ia~ra1gã~ 
2 ~~~~t!'· j~ ~~';:; ~~n~~ra~~~a. sed:~e~~°:s ~ d: 1 'l:=============!J 

Abreu. Josué Bezerra de Sousa, R<:,- toda a s:rte de preoccupações. 
berto Dia~ 1 Diretoria ele Sa\lde Pú- P_ara o tratamento de~ pessoas ~ 
blica 1. Ov1dio Mendonça. Fernando iP-d1spensa vel o repcuso de algumas se 
~lano da Silva. Jôsé Barbosa de Arali- manas em lugar de bom clima e d.: 
JO. S. B. Cabral & Cia .. José Beze~ra I vjda tranquilla. Para. combater o es ~ 
de Lima. José P. Pordeus, _ Severino goti:...mento physico e a depressão ner: 

~:~~
8
ila

1 
~~P·A~~~;~b:a1~

5
~~~~1io~t ;~~t~~e~or~e:t~sf t:r~' ~e~i~~:~05

; 

F. de Melo, D1retor1a Geral de Saude uso do Tonorcsran da Ca$-a Bnyer que 
Pú~l~ca 1 3. processados,, ~ancisco vem sendo largamente empre.gado 

!~~ºF~rr~la~~r~;~~~r~i;~;~if;aA~; ri~ e o.~r::1~~~~es resultados em adul. 

~~~veei~~~m~~~-~~~~~~:-f J~~o E~1a~:; 1 ------------

Correia Lius, Iluminata Machado, Es- tonio Rangel de Farias. 29SOOO; 1169 -
cola de Agronomia do Nordéste, Miguel José Rapóso de Andrade. 23$000; 1173 
Serafim da Silva. Jose Nascimento de Francisco Rapõso de Andrade, 53$000: 
Andrade ,otretoría do Fomento,. Cia. 1174 - José Severino Pimentel. .... 
Industrial de Fumo Ltcla., Milton Nu- 35$000; 1187 - Pedro Monteiro Gue· 
nes de Almeida. José Bento de Mo- des, 48SOOO: 1196 - José Laé Pedrosa. 
rals. Irmã Maria Joana isecretaría do 7C•S000: 1198 - O mesmo. 70$000; 1204 
Interiorl. dr. Manue1 da Cunl\a. •D1- - O mesmo, 30SOOO; 1208 - O mesmo, 
retoria Geral de Saúde Pú.blica>. João 30$000; 1212 - O mesmo. 30$000; 121'1 
Batista da Cunha. Anderson Clayton - O mesmo. 24$000: 1220 - O mesmo, 
& Cia., Francisco Carlos Ribeiro Néto. 24SOOO: 1226 - Armindo Nunes Ribei
Malaquias Barbosa, F.:mprêsa Luz e ro. 36SOOO ; 1227 - Rodolfo Ferreira dos 
Força de Campina Grande. Ahtonio Passos. 9SOOO; 1234 - Armindo Nunes 
.Vlelrn da Rocha Ribeiro, 36SOOO: 1243 - Manuel H. da 

Em 22 - 3 - 938. Silva. 10S500: 1249 - Antonio Bento 
Fernandes, 35SOOO: 1254 - Mauricio 

ALUGA-SE 
Por modico preço, a espaçosa casa 

:::rt:v:an1tªz1::1~:ci~u:.essõa n.
0 

514, 

A tratar na rua Maciel Pinheiro 
n.0 30'1. • 

BOM NEGOCIO 
Vende-se uma prensa. 2 quadros e 

moldes para tabr1car mosaicos, pec;as 
modernas e novas. Lucro de 30 r., . 

Para vêr e tratar na Avenida João 
Machado, 795. 

PALACETE A' VENDI 
Vende-se o palacete á Avmlda Dr. 

Joio da Matta, n.0 53, com accom
moda'Ç(tes amplas e Immosas, em ter
re-no vasto, com grande pomar. 

A tratar com a senhorita Maria 
Jo.sé Hollanda (L Avenida General 
Osorio. 113. _: ,João Pessõ•. 

A, Marinho Rosental. 48SODO: 1256 - O mesmo, .. 1 --------------
48SOOO: 1258 - Manuel Monteiro Gue-
des, 20SOOO : 1263 - Esteliano Monteiro 

,;alves do Egito, 10$000: 607 - João Guedes. 20'l000: 1272 - José Laé Pe
Meira de Menezes. 10SOOO: 614 - Jo'!' drosa, 60$700: 1275 - Ananias Gon
Augusto Sebadelha, 62S200: .617 ~ Joaq çalves do Egito, 106SOOO: 1276 - José 
Meira de Menezes, IOSOOO. 619 - O Laé Pedrosa. 12SOOO: 1288 - Petronila 
mesmo. 10SOOO: 625 - O mesmo, .. · Escorei da Costa, 106$000; 1287 - A
lOSOOO: 624 - José Augusto Sebadelha. nanias Gonçalves do Egito, 20$000: 
114$400; 634 - Aurora Sebadélha, 1296 - Petronila Escorei da Costa ... 
114$400; 635 - José Antonio de Sousa. 106SOOO; 1309 - Uilson Tavares de Ara-
625200· 641 - Alexandre Pereira dos u'jo, 106SOOO: 1214 - Francisco Augus
Santod, 106SOOO: 647 - Celina Novais. to Ferreira. 82$000: 1319 - José Bento 

;~~~~i:a~;';~~~~:O;F:;~d;~~~ ~~~~ªi3~~~a~~: Per~ir~d:'tu: 

~~i~ln~':i'"!~~n:~~s:t 663M~n;:! ~~~ª:io~~~j4i
3
:'. Uil:::n~ g[:~li: 

~n~~~~!l~.~:J:Jo~
6
=72 ~og !~::~~ :~=::: :m = J~:~i"c.;'r~~riªd:t:: 

94$000; 674 - Francisco Cardoso de cena. 12SOOO: 1360 - Maria Tereza da 
Santana, 70SOOO: 680 - Aurora Seba- Costa, 20$000: 1378 - Tereza Corrêa 
delhe, 70SOOO: 692 - Amara Cordeiro de Queiroz, 12SOOO: 1416 - Rosendo 
de Arau'jo, 31$100: 702 - Claudiano Francisco da Silva, 70$000; 1431 - se
Alustáu, 106SOOO: 707 - Olavo Novais. vorina Tavares, 30SOOO: 1436 - Edite 
4ll000: 724 - Rogerio Ferreira da Sil- e Nivardo Ribeiro Gomes, 488000; 1452 
va, 48$000: 738 - Manuel da sl;va Tor- - Inocencla Gaspar, 48$000; 1474 __ 
res, 82$000: 744 - Clementln d.- Oli- Manuel Bernardo Cordeiro, 23$000: 
vetra Paiva, 20$000; 749 - Ides 1499 - Mlsael Gonçalves do Egito ... 
Cunha de Azevêdo, 130$000 75 - José 9$000: 1500 - José Belmiro Irmão 
Rodrigues de Carvalho, 82$000; 758 - 20$000: 1524 - João Pedro Pessõa 
José Vicente Montenegro, 70$004); 764 7$500: 1525 - Enedlno Jorge de Ali: 
- Aurora Sebadelhe, 48$00; 766 - A drade. 48$000: 1529 - Antonio Aman-

:.•:t1.::' :ir~ ~~~1Tf.;~ ~~~~4 1~0o ~!:i~~16:::i\rei5:is 

óTIMA OCASIAO 
Vende-se a -<:asa n.0 607, no melhor 

trecho da Rua Direita, proxima ás 
praças João Pessõa, Reloglo, á Es
cola Normal. Licéu Paraibano, etc. 
Com comodos para grande familia. 

Aproveitem a oportunidade. a tra
tar com RAIMUNDO COSTA. 

CALDEIRA 
Vende-se uma, de fabricação tn

glêsa, de chamas Invertidas, reparada 
irrepreensivelmente, com força de 25 
H. P. efetivos. 

A tratar com Pedro de Miranda, á 
rua Birio da Passagem, 397, João 
Pessõl. 

CURSO PARTICULAR 
Professor João da Cunha Vinagre 

avisa aos interessados que durant.e o 
oorrent.e anno manterá um clll'liO par -
tlcular que fUnccl~ de 8 ás li 
horas. dlarlament.e, á rua 13 de Maio. 
M acceltando de preferencta. atum
nos que Já tenham o curso prima
rio e que desejem preparar_..., pa.ra o 
exame de admlasio aos estabeleci
mentos secundarlos. Leeclona também 
Português_ Arlthmetlca e Franc&. 

Pairamento adiantado. 

Ramos, 20$000: 806 - Joaquim Fran- - Maria Ana da Conceição 7$500· 
cisco Pereira, 10$500: 811 - .1dsé Fer- 1544 - Nilo Tavares Mélo, 12$000: 1558 
reira da Silva, 130$000: 812 - Seve- - Jacinto Tavares de Mélo 38$000· 
rlno 1. de Carvalho, 48$000; 820 - 1580 - Maria Freire de Mendonça, . : 
Aurora Sebadelhe, 94SOOO; 832 - Alui- 7'500: 1594 - Maria das D6res Be- I --E-N_G_L_J_S_ff_'_S __ LES __ S_O_N_S __ 
alo Ribeiro Lira, 20$000; 835 ,.... Pran- zerra, 36$000; S n - Jacinto Tavares 
cisco Gomes, 208000; 838 - Ped,ro Ivo d• Mélo. 20$000; S n - José Guilher-
de Paiva, 70$000; 1144 - Manuel F. de me Mendonça, 29$000; 1630 - Anlslo RAPAZ COM o CURSO DA EN-
Parias, 9$000; 854 - Man\ljll Odon Pio Chaves. 106$000; 1637 - José Ca-
Coutinho, 48SOOO; 859 _ Jullo Martins bral, 20$000: 1638 _ Silvino Chaves GLISH ALLIANCE DO RIO, ENBI
~~~va, 4810QO; 867 _ J .... Parlas. Filho, 9$000: 1642 _ José V. Ferreira, NA INGLBS DURANTE A NOITE. 
,Íg' 872 - Rosa Sebadelhe1 82$000; 12$000: 1843 - Severino JO&é da Silva, ATENDE A DOMICILIO. 
to T;v:r:e;::o«,8:1':f_S'l~ J:;:: 70SOOO: 1854 - Jacinto Tavares de L~~A:::a1:~~Y~. CONBE-

delhe, 82SOOO: 871 - Vlraollno l"loren- !~~~2~soi,o'.66
1
3a112 .:~~ª~l:,.~ 

1 

tino da Costa, 1908000: 888 - Nelson Forreira, 30SOOO: S n - José Antonio, "PECNIICNA" :! Castro, 23SOOO; 803 - Amaro Gomes 9SOOO: 1687 - Joio da Mata, BSOOO; 
doa ~50$000; 910 - Joio Melqula- 1697 - Antonio Francisco de Assis, . . Familia que embatca para o 
,~:...~: 916 - Amaro Ó9mes de 42SOOO; 1700 - Joana Maria da Con-nba"'"'' 70$000; 816 - AmaUa"' Santl- celção, eeooo: 1718 _ Pranclaca Per- Rio de ,Janeiro, vende um olimo 
llo J::::.ulacles, 'IOIOOO; 1122 n- AIUI- reira de sena, 12SOOO: 1717 - Lindo!- piano francês, de sôm mnviô!IO. 1 
A111aro ao.: .. • Arade ll.lLelo,.28'°°°, -""!'. 

930
- fo Gonçalves Chaves, 48SOOO: 1748 - Prl'ÇO de ocasião. 

J ·- _, Marla Matias. 7S200; 1747 - Pecl1o • Sã M' 1 Õ.V.!\': Llns de OrallJo, 1IMIOQ8; 942 _ PaUlo de Oliveira, 48t000: 1782 _ Lln- Vêr e tratar a rua o 1gue, = _ 0~~ ~ =· =: ~1~:=.!'.1?r.;·; 1r....:. if:- i~tii/ro imo á Praça do Tra-

~ ~·~".J~U: ~: .: do~&:,~~~~: 1: 1--------------
-....,;, 1188 - o meomo, aeooo. 871 - Joio Petrelra Silva, eeooo: 1121 -
fll el Pemandea Coutlnbo, 121BOO; Josefa Peneira Lima, NOOO: 18M -

~:º:/~ ~~es:··· =~1 ~~O:::. ~~o··de 
~ 1186 - cara de ~ -. 4BIOOO: 1868 - Anlonla Candl-

~~~~-~~ :..: =· ~.l~; '=ª .!. 
..... -,· - - Ankmlo Ralmunilo Ca- Já Pedro l'el'Nlra, ...,: 18N -
~~V~ 7-J\l~ Manuel C&rbelro 8'000; 1801 - .JW 
,.._, 1008 Purtado de 118ndmtça, IIIOOO; - _ 

~Man;;.,:O~a:,, =-11111~~· ::u.:.. 1~ 
1014 - l'llbae dl/ , -"'-do 1911 - Lals CBmelro, .... 111311 ----~ri-- W 1018 - 011 JCll6 Pedro 'hllleln, .... 1112'1' -

.:=--. 181M - Ze1i. 8e1ta- llanutll J- de Brlt.o, '111111, lllH -

de d~ - Vand& ..... Altlalo Pio Oba- 4lal00, 1111 - O 

- - 1 .. - - IIJIUIO -- llU - Oleudeaar 11.o-- ... Ta' - ..... Au- ..... ·-... - Jm6 llhlldaac& 
... O J'ilrllldo- lllt-BlllllalloCICID-

18:!.,. ~ P..lf'lo• cai,,. Oha- -· 1140 - .ra
- lallel~ Pllrlado de~-: uw -

Alia .._. - o-MIIOII: ffll-Raata aaa
lfe lfadel- .... n.:•- JCll6 ........ •. :...º-· 

--- ..... àb .,. 

"SAP. ATARI A D.lS NEVES" 
Eatá Ji4 .... do com 1ran~es reduções de pre
ços, todo o seu formiclavel sortimento de 

CALÇADOS, OUPHS. N UAS IODEUIS PIRA 
SEHORAS, PER F U li RIAS, HLOCUS, ETC, 

SOMENTE AT!' O DIA 15 DE ABRIL í*ROXIMO 

10% nos artigos novos e 20 e 
30% em todos os seus saldos, 

16 S IPA TARIA I AS NlVES" 

AV. B. ROHAN, 160 

1 PREVIIEITE 
QUADRO D. Ollll&llVAÇAO 

MarlllVlllnll'ellllG&ecn41-
de Idade, -.ta, Nlldenle ~ H. 1-' 
de llalo n.• 31, neata Ollllltal, 

BeVerlno da Cunb& Qavalcante eom 
41 - de Idade, ..-cio, auxlU..T do 

:'::::'°lu. ~~teca:tal~ 13 de 
a-ato Gulbana Pilho, eoal ll9 

&1111111, casado, flmcelciaarlo publico, 
resJdmite em Plane6, mi&,.do da ftra
byba, 

Manoel VletallaDo de carvalho rco-
~~~lo CC:b1Y:o a:n:!it=:1ºmn•~:,: 
deito. 

Jos6 Vlctallano de canlllbo RocM, 
casado, awWtar do eommucto • re, 
si~~ ca~ Joff!IT Plma, 
com 38 umae de Idade, caaado, me
dico e naldente eJll Jfon. Crus. 

Gen'11 CO!tlnho de Lucena, - :li 
annoa, caaado, C0111meN!ante e reaL 
dente A rua Dario da l'ull1llem, 
nesta capital, 

Romeu cabral Acclalf, com 21 an
nos de Ida!le, cuado. amdl!ar dO 
commerclo, realdente A rua 4 de No
vembro 1'13, nesta capital, 

a.-1111111 ..... 

681 - multll li de i9ftl8lla 
11111 com mull:ii ao de - lll'I 
889 sem malta 11 de llllllllllt 
889 CCIID 111ulta 5 de al!rQ IM 
680 eem mllHà 2111 de .._ 

===i":.1:a .... -, 
8111 - Jlllllta f de .. . 
892-m1*alllde alid 
892 com malta Ili 1111 llllllo urr ===11~:::;,~===:=-11115 - lll1lbil 11 ...... 
895 - lllllD. 1 de illlbli 111T --IIUll*i,Jpllel ==aj'= UIT 
897com •• ---..--· --1Ída-~!!l!!f!,-===r~-1001D!1,multàJllde-

'IIIO com mUlta :ao de Hlelllbro 1111 
701 - mUlta 16 de •-bro 
701 com multa 5 de ootu!IID 
102 - mUlta 30 de aetembro 
702 cem multa llO de outubro 
703 aem mult.a 11 de outubro 
103 cmn m1alta 5 de novembro 
71M sem multa 30 de outubro '°' com multa ao de -lml 
I05 aem multa li de IIClftlllbre 
105 com multa 5 de detl8lllbro 
708 aem multa 30 de D-1tro 
JOf com multa IO de delembro 
'1117 sem multa 15 dNelllbro 
ffl com multa 5 de Janeiro de 11131 
708 •em multa 30 d-.obro 1937 
108 com multa 20 Janeiro 11138 
709 SPm multa 15 Janeiro 18,18 
709 com IJIUlta 5 fevereiro 1938 
710 sem multa 30 Janeiro 11138 

H~ :::: :~t ~ f::..=:".. 1ma 
711 com multa 5 março 1938 
71:l 801D multa 28 fevereiro 1938 
111 com multa 20 inarço 183ll 
713 sem multa !5 março 11138 
713 com multa 5 abril 11138 
714 aem multa 30 março 11118 
'Ili com mDlta 20 abril 1838 
715 aem multa 15 abril 1918 
716-eatn multa 5 malO 1938 
'116 a,em multa 30 lllrll 1931 

u~::::::::::: 
'117 com multa I Jllllhó 1111 
718 cam mu,ta 311 = 18811 
1J8 - multa 30 1*I 
11a com multa IO Jlllilio 1Ba8 
718 aem multa 15 JUDbo 1188 
718 com multa 6 Jullto 1138 
'1llO _. multa ao .IUl,lb!I SIDI 
'nO C0111 mulla :IO Jullúi t8líl 
.,.,1 sem multa 15 Ju1bo ltl3I 
'131 com miOta & 11111111D :1118 = !111111 :li: = :t,,:. 
118 = multa 15 aa081D UII 
'1211 cmn multa & .-bro 1131 
'lat 1181D multa IO apst.o 1818 
'Ili com 111ulta :io ~- 11111 
'125 aem mlllta 15 ~ 18 
'131 cam m.ult& & ou&ulffl, 1S18 
12111181D multa 30 ....,~ 
'Ili& C8III multa ao outulinl ·• · 
mamnmulta 1Seu&ullntt8311 
72'1 com multa 5 ~ 18 

...... -as 
81111 mulla 11 de_.... -
~~~1~•1t1e 

Ili 11ft, ' 
~--~r.• ... .... 



A UNlAO - Sab•, H •• março de 1111 

RIA A MAIOR DE COBERTA 
Aaravo de instrumento criminal n.0 

TRIBUNAL DE APl'LAÇAO DO BS• 1, da coman:a de Mamanguape. Re-
TADO DA PABAIBA lator des. José Floocolo. Agravante 

Adalberto Ribeiro Pilho; agravada a 
10.11 susdo ordtnaria, em 22 de março J. Publica. 

de 1938 o des. relator mandou tomar por 
termo a desl.atencla, e depois apresen·· 

Presidente -- Souto Maior. tar os autos em mesa. 
secretario - Eurlpedes Tavares. Apelação clvel n.0 38, da comarca de 
Proc. geral - Renato Lima. . Miserlcordla. Relator des. Paulo Hl-

1 

paclo. Apelante Gonçalo Antonio de 
compareceram os desembara:adores: Sant'Ana; apelados· Joaquim Servulo 

Souto Maior, Paulo Hipacto, Flodoar- de Sousa e sua mulher. Foi com vista 
do da Silveira, Maurlclo Furtado, José ás partes e depois ao exmo. dr. proc. 
Floscolo, Severino Montenegro. Agrt- geral do Estado. 
pino Barros e o dr. procurador geral Apelação criminal n.0 49, do termo 
do Estado, Renato Lima. de Telxetra, da comarca de Patoo. 

Relator des. Paulo Hlpacio. Apelante 
Lida, foi aprovada, sem observação, e. J. Publica; apelado o ~ José Mi-

a act.a da sessão anterior : guel de Lima. Foi com vista ao apela

Dastribu1ções 
do e ao exrno. dr. proc. geral do Es
tado. 

Embargos ao acordão nos autos de 
Ao desembargador Paulo Hipacio apelação civel n.0 74, da comarca de 
Agravo de petição criminal ex-o/rcru Piancó. Relator des. Màuricio Furta-

n.º 29. da comarca de Umbuzeiro. do. Embargantes José Brasil da Silva, 
Ao desembargador Flodoardo da Sil- sua mulher e outros; embargado Sil-

veira vestre Rodrigues de Carvalho. Foi 
Apelação civel n.0 40. ração de des- com vist.a ao embargado e em seguida 

quile1, da comarca de João Pessõa. aos embargantes, pelos prazos legais. 
Apelante d. Neuza Medeiros d_e Araú- ! Embargo~ ao acordão nos autos de 
jo; apelado Sebastião Calisto de npelaçõ.o c1vel n.0 88, da comarca de 
Araújo. . Jofi.4? Pessóa. Embargantes ·Wllson 

Ao desembargador Sevenno Monte- Bramer e outros; embargado o Mon-
ncgro tcplo dos Funcionarios do Estado. o 

Agravo de petição civel n.0 23, da des. relator Paulo Hipaclo, averban
comarcn de Santa Rita. Agravante:; do-se de suspeito. apresentou os autos 
Raul Dantas Pinheiro e .sua mulher; ao exmo. des. presidente, para Oli de
ng:ruvados Antonio Chagas Gondim e vidos fins. 
bUU mulhrr 

Ao dcsemba1 gador Agripino Barros 
Agravo de illstrurnento civel n.0 24. 

da comarca de Mamanguape. Agra
vantes Pedro Bernardo da Silva e sua 
mulher; agra,·ados Joaquim Evange
Usta de Sousa e sua mulher. 

Passage1u 

Apelacão c1vel n." 27. da comarca de 
Ptt·ui. Relator des. Paulo Hipacio 
Apelantes Francisco de Sousa Martins, 
conhecido por "Francisco Antonio de 
Sousa" e sua mulher; apelados João 
l'"'rancisco de Medeiros e sua mulher 

O des. relator passou os autos com 
o relatorio ao 1 .0 revisor des. Flodoar· 
do da Silveira 

Agravo de petição cível n.0 18, do 
tC"rmo de Pedras de Fógo, da comarca 
de Santa Rita, Agravantes d. Cecilia 
Vieira Lins; agravadas d. d. Maria 
de A. Lins e Ana Adelaide Cavalcanti 
Lins. 

Confüto de jurisdição n.0 2, da co
marca de João Pessôa. Suscitante o 
dr. jUiz de direito da 3.ª vara; susci· 
tado o dr. Juiz de direito da l.ª vara. 

Embargos ao acordáo nos autos de 
agravo cível n.0 . 52, da comarca de 
João Pessôa. Embargantes F. H. Ver
gára & Cia.; embargado Rufino Chu
Ies 

O des. Paulo Hipacio passou os res
pectivos autos ao 2.º revisor des. Flo· 
donrdo da Silveira. 

Carta testemunhavel n.0 2. da co
marca de C. Grande. Relator des. Pau
lo Hipacio. Testemunhantes Otoni & 
Cin.. testemunhado João de Sousa 
Al'Rgãc. 

O des. Flodoardo da Silveira passou 
os nu tos ao 2.0 revisor des. M. Fur· 
ta.do 

Apelação civel n.0 22, procedente do 
Supremo Tribunal Federal. Relator 
de::;. Flodoardo da Silveira. Apelantes 
J Pereira & Cia.; apelada a Fazendt1. 
do Estado da Paraíba. 

O des. relator passou os autos com 
o relatorio ao 1.0 revlsor des. MaurJ
cio Furtado. 

Agravo de petição civel n.0 15. da co
marca de C. Grande. Relator des. 
Mauric10 Furtado. Agravante a Ex
portadora de Prodütos Brasileiros s. 
A.: o.gravados a massa falida da soe. 
Exportadora Lafaiete, Lucena Limita
da c outros. 

O des. relator passou os autos com 
o relatorio ao 1.0 revisor des. Joae 
Floscolo. 

ApelaçAo criminal n.0 40, d, comar
ca de João Pess6a. Relator des. Jose 

:~ü:r ª:=~to«:."i;. ~="i'.:~ 
pes. 

O des. relator passou os autcs , re
v1bão do des. Severino Motltenegro. 

De1pacho1 

Pareceres 

Petição de habeas-corpus n.0 11, da 
ccrnarca de João Pessôa. Impetrante 
o adv. provisionado, Deoclecio Ci
pri:1110 Maniçoba, em favor dos paci
entes, Francisco Carneiro Vaz, conhe
cido por .. Velho Carneiro", Enéa:; Su
assuna e outros. 

Agravo de petição criminal n.0 27 
da comarca de Areia. Agravante João 
Belarmino: agravada a Justiça Pu
blica 

Apelação cível ex-oficio n.0 36, (de..'-· 
quite amigavel,, da comarca de Joãu 
Pessôa. Entre partes : Arnaldo Ag_uiar 
do Amaral e d. Georgina Lins de Al
buquerque Pessoa 

Apelação civel n.0 2. da comarca de 
João Pessôa. Apelante a Companhia 
;~,:r~°u~icr:;:rgação; apelada a Fa-

0 dr. proc. geral do Estado apre
sentou os autos em mesa com os .res· 
pectivos pareceres. 

Desrgnaçâo de dia ' 
Agravo de despacho do relator no 

recurso criminal ex-oficio n.0 2, da co
marca de João Pessóa. Relator des. 
presidente. Agravante o dr. juiz '1.e 
<iireito da 2.0 vara 

Revisão criminal n.0 1, procedente 
do Supremo Tribunal Federal. Rela
tor des. Paulo Hipacio. Requerente 
Pedro José Duarte. 

Agravo de petição civel n.0 1, da co
marca· de C. Grande. Relator des. 
Paulo Hlpacio. Agravante d. Narcisa 
Regls Tavares; agravados Abdias Jor
ge Defensor e sua mulher. 

Agravo de petição civel n.0 17. <aci
dente no trabalho), da comarca dP 
João Pessoa. Agravante Nlcóla Cosen
tino; agravado Antonio José dos San
to~. 

Idem n.0 19. da comarca de João 
Pess6a. Relator des. Paulo Hipacio. 
Agravante Antonio Primo Viana; a
gravado Placldo Manuel Camilo. 

Apelação civel n.0 25, da comarca de 
C. Grande. Relator des. S. Monte
negro. Apelantes José Marques de AI. 
meida Sobrinho e sua mulher; apela
dos Pedro da Costa Barroso e outro., 
Foi_ designada a presente sessão parn 
os Julgamentos respectivos. 

Julgamentos 

Pedido de licença n.0 3, procedente 
da comarca de JQão Peso6a. Relator des. 
presidente. Requerente o bel. Fran
cisco da Nobrega Esplnola, Juiz munl
c1pal do termo de Conceição. Conce
deu-ae 60 dias de licença de acórdo 
com o laudo de Inspeção de saúde a 
que se submeteu o requerente. unani
memente. Impedido o exmo. des. 
Paulo Hlpaclo. 

PeUçã.o de Juibeas-corµiu n.0 11, da 
comarca de João Pesa6a. Relator des. 
presidente. Impetrante o adv. provi
sionado Oeocleclo Cipriano Manlçoba, 
em favor dos paclentee, Franclaco Car
neiro Vaz. conhecido por ·Velho Car
neiro", Enéas Suassuna. José Roaen
do Sobrinho, conhecido por "Oedé • e 
outros. processado• na comarca de Ca• 
tolé do Rocha. Concedeu-se a ordem 
impetrada, contra os votos dos exmos. 
desembargadores Flodoardo da SUvel
rs. e Mauriclo Furtado, tendo votado 
com res trlção o exmo. des. Severino 1 
Montenegro. 

Agravo de despacho do relator no 
recurso criminal ex·oficto n.ª 2, da co
marca de João Pessba. Relator des. 
presidente. Agravante o dr. JulZ de 
direito da 2.ª vara. Por unanim.ldade 
de votos. não se tomou conhecimento 
do agravo interposto. , 

Revisão criminal n ° 1. procedente 
do Supremo Tribunal Federal. Rela
l.or des. Paulo Hipacio. Requerente Pe · 
dro José Duarte. Por unanimidade de 
votos, foi indeferid'l o pedido 

Agra\'O de petição civel n.0 1. da co
marca de e. Grande. Relator de.s 
Paulo Hipacio. Agravante d. Narcisa , 
Regis Tavares; agravados Abdias Jor
ge Defensor e sua mulher. Negou-se 
provtmento ao agravo. contra os votos 
dos exmos. desembargadores relator. 
Flodoardo da Silveira e presidente do 
Tribtmal. Dc:':ignado para lavrar o 
acordã.o. o exmo. des. Maurtcio Fur
tado. 

Ai:travo de petição civcl n.0 17. 1aci· 
dente no trabalho1. da comarca de 
João Pessôa. Relator des. Severino 
Montenegro Agravante Nicóla Co
!:'-entino: agravado Antonio José dos 
Santos. Negou-se provim("nto ao agra
\'O. contra os voto:; dos exmos. desem· 
bargadores presidente do Tribunal e 
José Flosr.olo. 

Agravo de petição civel n. 0 19 , aci· 
dente no trabalhai. da comarca de 
João Pess6a. Relator des. Paulo Hi
pacio. Agrav~nte Antonio Primo Vi
ana; agravado Placldo Manuel Cami
lo. Negou-se provimento ao agravo, 
por unanimidade de votos. 

Apelacão cível n.º 25. da comarca de 
C Grande. Relator des. Severin:> 
Montenegro. Apelantes José Marques 

~~el~~~id:ed~~brá~h~~t!.u~a~r~~~er~ 
outros. Negou-se provimento á apela· 
ção, por unanimidade de votos. 

Assmatu,·a de acordãos 

Petição de habeas-corpus n.0 10, da 
comarca de João Pessóa. Impetrante 
o bel. Mauro CoHho, em favor do pa
ciente, tenente Vicente Ferreira Cha
ves. oficial da Policia MUitar do Esta
lado, pronunciado na comarca de Pa· 
tos. 

Pedido de terias n.0 14. procedente 

PARA A MULHER 

1~~1tJ1CEi ~1l:iil~t.1 
(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

Allivia as colicas uteiinas em duas hora!! 

TÉliAS 

Emprega-se eom Yantagem para com
bater u Plõrea Brancas, COllcas Ut.orlnu 
Uen.struaea, apOa o parto, Bemonbaglu e 
DOno D0II OVarlOII. 

B' poderaoo calmante e 1'1!p!ador p0r 
aceu.encia. 

P'LUXO-IIEDATINA, pela - com
provada efficacla 6 receitada p<>r m&II de 
10.000 medlcoe. 

PLUXO • SBDATINA eacontn-H 1111 
toda a parte. 

& PALCOS 
"A NOITE DO VIOLÃO'". HOJE, SO I lúa: "Cabocla Serrana., ia pedido, 
"PLAZA" EM HOMESAGEM AO IS- canção de Candldo das Ne\'e,, por 

TERVENTOR ARGEMIRO DE Santos Melra. acomp3.nhamento de 
FIGUEIB.tDO SRntos Meira e Milton Dantas: .. Mo

dinha Trist.e ". repertório do Vf'lho ai-
Terá lugar, hoje. ás 19,30, no Cine- bum. por Tania Ferreira. acompanha, 

Teatro .. PJaza". o anunciado festival mento de Milton e Edi.son Dantas: 
de arte denominado ,. A Noite do Vio- "'Agora é Tarde". samba dP Sinva.t 
Ião". pelos apreciados ~antor~s e com- Silva, pur Paulo Alves, acompanha.. 
positores do Radio Nacional. Santos mento do regional; "O Meu Balanço··. 
Meira e Rivaldo Lopes, em homena- embolada de Rivaldo Lopes, pelo all
a-em ao Interventor .Argemiro de Fi- tor. com o regional; ··Lenda A·rabe" 
gueirêdo. á Radio TabaJára da Parai- 1 valsa-cançé_o de Paulo Barbosa e Os
ba e á Assoe. ia~ão Paraibana de Im- , valdo Sant1ago. por Orlando_ VaSC'on
prensa. celos. acompanhamento da Jatz·b&nd 

E' o segumte o programa a ser apre- da P. R. I - 4: declamação dr "Flôr 
sentado: de Sangue". livro inédito de Leonrl 

1." PARTE: Coêlho. pelo autor: ··T~ns Que Mudar 
Na télo.: - "Folies Renreres de Pa- · de P1oceder", samba de Kid Pepe, por 

ris", com Maurice Chevalier e Ann I Gení Santos. com o regional: .. Ma-
Sothern. xambomba ·•. pregão pernambucano de 

2.ª PARTE: Santos Meira, pelo autor ao violão 
No Palco - "Porque te Amei", "Fuló bunita". embolada de Rivaldo 

chõro de violão por Milton Dantas. Lopes. pelo autor com o regional. 
com acompanhamento de Edison Dan- •· Barco Perdido... samba canção de 
tas: "'Expresso de Shanghai'', marcha Santos Meira, pelo autor. com o regio
pelo conjunto regional de ·• Cachlm- na1;·"uma Alma Que Péde Entrada no 
binl"'.o''; "Meu Ranchinho'', canção de Céu", poesia de Catulo Cearcn~. por 
J. Calazen~. por Rivaldo Lopes. com o Santos Meira: '"Sinhá. Ana·• cõco de 
regional; "Meu Mulato", ~amba de Sebastião e Paulo Lopes. por Rivaldo 
SlnvaJ Silva. por Gení Santos, acom- Lopes. r.om o regional 
panhamento do regional; "Zingára A juz-band da Radio Tall:ijlln da 
Volga". canção de Obis Silveira. por Paraíba executará numeros vanados do 
Jota Monteiro, acompanhamento de seu repertório. sob a regencia do ma· 
011 e .MUton; sólo de plano por Ka- estro Olegarto de Luna Freire 

da comarca desta capital. Requerente lr-------
o bel. Acrlslo Neves. Juiz de direito da CARTAZ DO DIA 
~omarca de Guarabira. 

Petição de reclamação n.0 1, proce- PLAZA: - "•·ou,, Berreres 
dente da comare de A i R l de Pal'U", com Maurlce Che-
mante o dr. Juiz de direi: t'Wll=~~ valier. 
comarca; reclamado o dr. Juiz muni- - A' noite, na téla: - "Folies 
eipal do termo de Serraria . Berceres de Pal'is", com Mau-

Apelação criminal n.º 29, da comar- rice Chevalier. No paleo: festi-
ca de ,João Pess6a. l.º Apelante O dr vai de arte em homena1em ao 
2 ° promotor público. 2.º apelante Joae Interventor Arcemlro de Flcucl-
de Sant'Ana. 3.º apelante Euclides rêclo, pelos cantorf!S e compoai-
Malt.a; apelados os mesmos. torei, Sa.11tos Meira e Rivaldo 

Idem n.0 43, do termo de Pedras de Lopes. 

~t~s d~;'::::l~: ~ra~ll'n:
1:i'°a :s:; REX: - Na vesperal. "0 

f! José Francelino da Silva; a:>elada a Grito da l\lot!ldade". com Raul 
Justiça Publica. Beu.Jlen e a 8.• e última "Jérie 

Idem n.º 198, da comarca de João ~~ ~~ =•"·~e Aperta .. • da .. R. 
P~ssõa. Apelante o dr. 2.0 promotor _ A..' neite, "Naná", com ~~':!:~º; apelado Antonio de Sousa Ann S&ell, da • Uniled Ar&lsla". 

Agra\'O de petição civel n.º 10, da Comple..-nentos. 

FELIPF.'A: - Sessão da~ Mo
ças - "Sua AltHa o Gar<:nn"_', 
com Frands Ledcn•r r 1-'ram·•s 
Du, da "Fox". Complt.'"mcnlo. 

JAGUARIBE: - ••o C.randl' 
Motim", com Clark Gahlf', 
Charles Laugh&on ~ Franl'hlfl 
Tone, da .. Melro G. Mayt'r ... -
Coruplemr.nlo, 

RF.PUBLIC,\: - ·•11rram;,1 
:\la.ldHa ", <'Om BIK" Bov 1\'illiam
e, nulis, a 3.ª sérW de ·• .\ ('ida
de Infernal", da "Radial Pictu
res". Complemento. 

S. PEDRO: - .. ;\-fissão Sct·rt· 
ta". <'Offl Dick Fo1·am e n -1.• 
série de "A. Montanha Mls&erio· 
sa··. 

comarca de C. Grande. Agravante SANTA ROSA: _ "A Fuca 
Brastllano Alves da COBta; agravada de Tarzan", com John Weiss- METROPOLI:: - "0 Grilo 
8 firma J. Machado & Cla. muller, da "Metro G. Mayer". da Mocidade", com ltaul Rou· 

Apelação civel n.0 12. do termo de ComplementoL Uen. 

i~i;tan~ /ºg::,'J~ : A-:~::~~: 1 L---------------'-----------· 
apelado Crlstovam Vieira de Mélo '. 

Fóram assinádos os respecUvos acor
dios. 

Em ,essão de iu,;-;. 25 de março o 
Tribunal de Aí>:el<lçdo /ulgou ~ 

.segutntea /eito, : 

' Agravo criminal nos autos do pro· 
cesso, de Areia. Relator desembarga-

dor severino Montenegro Agravante I dido o exmo. desemba. rgador AgriPlnº 
Joio Belarmino; agravada a JusUça Barro&. de 
Pública. Por unanimidade de votos, Agravo de petiçAo c1vel, do termoRi· 

:o tomaram conhecimento do agra- iaed~a:r PJ!~·I::r;~: ::r~':,,. . 
n .~~t: :.=::9.":secrb~:!.r:~'~~ 1 , ..................... .-... ................................................................................ _ 

lalor dea. A. Barros. ,, G A LER IA 
Ápeiaçio criminal de Joio Pesa6a. 1 vante d. Cecilla Vieira L1ns; acr•••· 

Relator deoembarpdor Jooé Plosco- das d. d. Marta de A. Llns • ~ 
lo. Apalante o dr 2.º promotor pú- Adelaide Cavalcanti Llns. Deram :ro 
blloo; apelado Antonio Uarllna Lopes. vlmento ao agravo, unanlmemen ,...,. 
Prellmlnarmenlle anularam o Julp- Carta teetemunhavel de cam..--: 
mento contra os voto& dos exmoa de- Grande. Relator desembargador ,..,. 
aembargadorea relatei' e Paulo Hlpa· lo Bipacto T•temunhantes ()IOl1lsou,a Apelação criminal n.0 41, do termo 

de l'e!Xelra, da coman:a de Patoo. Re· 
lator dea. 5. Montenegro. Apelante a 
Justiça Publica, apelada a ré Ana Ma· 
ria da Conceição 

Idem n.• 48, da comarca de Bana
neh as Relator dea. A. Barroo. Ape
lante o dr promotor publico; apelado 
Severino 8'Ulta -· vulgo •&,. 
verlno Taboca •. 

Agravo de peUção clvel n • 21 da 
eornarca de A Grande Relator dei 
Maurlclo Pllrtado. Aara•- .1816 de 
Andrade Oalo Branco e - mulher; 
-·- Joio Keoq1111a de v-c,6lm Cba•• 

Agravo de peUçio clvel n • :n, do 

=i: :a.:.. "'1:.'*,.!: 
Plocolo Apavan&ea Anllno i.ãàt.1-
no cle AJ-.sa e - mulblr --~"::'°.n.11:r._. lfa-
........... ,clYII a.•~ <ad.· 

.... no.,_.,>, da - • 

.Jalo~ ... • a::. 
• 

NOBRE" 
O PROPB1BTARIO DESTE CONHBCIDO l!:I.ITABl!:LECIMBN

ro AVISA QUE, DE8DB 'DE FEVEREIRO CORRENTE PABSOt7 A 
l"UNOCIONAB NO AMPLO B MODERNO PR1:D10 ' 

li: •11, I' RUI llliO 10 TIIUIINO, 

=:ulv'=,':i-.,ae :.J.Uisn:~"'::n':.; ~ão~::~;r;.,~~en: i car· 
i últ.tma parw os exmoa deaembarp- ta teetemunhavel, unanimemente,""'. 
doree Paulo Blpaclo e Severino Mon- Contllto de Jurisdição de J~plllO 
te11esro. Deolgnado para lanar o s6a. Relator desembargador d dilel· :=o ~-~bal"Pdor Se· :.T3.•~~~~~~ ~u:r. ju11 df Em.....,. da dtlCllaraçlc), 1111 apela- direito da 1.• vara. Ju11aram ~ 
çlo erlalnal, do termo dt Pecl1W de dente o confilto de Jurisdição IJ&~_.111 Nao. - de - Rlla. Relator pr competente o dr. Juls de...,_ 
dai Paulo JilpMlo .. .......,. Ral- dá a• vara WIIIDlmemente. • 
aWldo rra-.. da suva e JOM o.ldalenala noo autos de ~-

=:uu._:: =..::-=..~ ::-=n.: ~~ ... --
- ele daellla'6D unnntr=anu cole. ~te. ora daWteDII 1t, -==~~= ~~~-ª .. 

D ............... Reaar• &encla req-1da, ~li -·_,_,o - falanll, ....... ·---------·--"í ............ ~. Ola. Ullll- , . 
~ ......... ,._. N.-.ial, ; ':=-..=: :=. t• EIIIUI 
- ter -"== ...... ~~ == 



" Dr João Lira Pilho. 
Rl'a Paulo R.edfem - 40 - Ip&· 

nema - Rio. 
solicito prezado amigo Informa,· 

urgente se amador Inscrito secçlo Ju
venil Federação Pernambucana ne
cessita passe, completada a Idade. 11.n 
1n.screvcr-se secção adultos Liga Espor · 
uva Pr,raibana. - Abraços - An
qulse., ·• 

.. Rio. 25 - Anqutses Gomes -- João 
Pcs..if.>a - Resposta sua consulta re,
pondo haver solicitado a opinião dn 
prcsl<'lcnte da Federação e demais con
relh,.lms sendo todos cnncordes, tra· 
lar-se caso omisso nos Regulamentes 
oecldiNlo não haver necessidadid 
transrr is.sé.o passe de vez Jogadortts 
1u,·ení!-i não estartm comprttndidns 
,·ondir,íl"~ re-gulamentares Prestd11n
te Fed{'raçâo pedirá na refónna dos 
rstalutos esclarecimento,. sõbre essa 
omissão decidindo que no caso em n
prê('o não há necessidadP _passe trans
tertncia Lel futw-a cons1deraré. caso 
~urgire:n deµois S\J.8 aprovnção. -
Abrnço·, - Lira••. 

.. Rio. 24 - Presidente Liga Espor
tha P:-iralbnna ~ João Pessõa - Ft
nn.a rt·~ponder urgPnte situação ama
dor Pt"lro Silva deseja transferenc1A 
Pernnmbuco. - Se.uda.~ões - Foot
ball" 

".João Pe560a. 25 - Foot-Ball -
Rio Amador Pedro Sllva inscri:.O 
filiado ·· Sol Levante" dezenove ~•~ 
maio ,1c 1936, tomanâo parte. ultu•1a 
,ez. 10,·o oficial 26 de .1ulho de 1~17. 
- Saudações. -- Lira Esportiva Pa
raíban:1", 

SEl'IIL'f/\RIA DA LIGA t:SPOR
Tl\"A PARAIBANA 

Na !,r,netaría da Lira E. porUva Pa
raibana precisa-se falar com os a
maclorr:; abalxo. 110 primeiro expedi
ente, elas 12 ás 13 horas, e no segun
do elas 19 ás 21 horas todos os dlns 
uteis para efeito de regulari2ação de 
m ;('ru·i,o dos mesmos amadores: 

Botaíõgo: - Ernant Costa e Da
nilo Holanda (2) 

Esrmrlr t:lube: - Manuel Bernardo 
Toscano e Alcides Machado Ftlho 
,2, 

EST.\DIO CABO BRA CO tPA
RAtBA CLUBEI 

Ui,posi\·õe:,, sõbre preços, de entrada 
e outras providencias 

Tendo a LigP. Esportiva Paraibana 
chegado a um acórdo com o Paralb!l 
Clube sobrr n realização dos Jogos do 
presente camilf'onato, em sua praça de 
e~portE':-., ficou estabelecido os seguin
tes prf'ços e condições: 

os ias. Q1!.&DB0 
GO" x •l'ELJPIA• .10G 

MINGO, l'BLA 

Em dlaputa de uma taça, fllliarlo 
em luta, domingo, pela maabl, 1111 
campo da awnlda 1.• de ~· 
quadfa& do "Botaf6co" e M 

i:sae encontro não deixa da; 'tia· 
t,,resante, de ris que ÍII dall 
"teama" contam c:cnn elem_.. 111-
turosos nos melm pebolllt1- ~ d• 
dadé, ondl vtm atuando com ~ 
simpatias. 

Asalm, é de esperar-se b6a .ailm• 
ela ao es- da annida 1.0 •*° 
no domingo ~ manhi, de.ftilU " 
Jogo Iniciar- 6s I boraa - ,amo. 

As entradas serão cobradas ao prt. 
ço geral de '500. 

O TUU DO "l'ELll'SA" ...... 0 
TOBNEIO INICIO 

Oato 
Btu - AlcendlnO 

Formlaio - EYeraldo - AJlrlq 
Antonino - Slnval - Ademar -a.
rio - Blquira. 

Reservas: Cunha - Cabo - Rlear· 
do - Martins. 

EIPOBTES 

ai Todo amador teri ingresso me
oiante apresentação ao porteiro de 
um cartão fornecido pelo Paraltn 

Cl~:,O a:º~o;/i!"'~o d=~':.*ciiube só vescis quadros estio asatm ....., 
terão ing. r.es.so com a apresentação do d°:;: 

1 
,.....to _ Bae __ 

"°c',bo 0 ~
0 .::':it:"i::~~i.o dois m.J 1 - Benon - Marto -

rels; nuhtares não graduados. estu- Lourenço - RodDllo - -
dantes e menores. mil réia; senhora& ~ - Callt • Lélo. 
e senhoritas, gratls; L;...-,o - Aluntara 

d' Encrgicas providencias serio to.- Rac:ha~ Diu ~ 
:':,~~u:"~! ~r!:a d~:!tar .,.:.:. Marq- e &l'on,b!JIO, -
davel de se assistir a06 JOCD6, do O..· 
to do muro que cerca o campo 

e, O Paralba Clube e a Liga E&· 
IJOrtlva Paraibana Já en\ranlm eru 
entendimento com o dr Chefe de Po
licia psrs que &aja feito um rlllorosO 
POiiciamento no campo e f6ta dkte, 
• 11m de que as partldu se -YDI::!:. num ambiente de perfeita or- 1N 



.. 
JOlO PESSOA - Saliido. 9 n iliii'çõ ae 't9S!J , 

Ultima Hora 
COR'Í'INtJA O AVANÇO NACIONALISTA 

SOBRE A CIDADE DE LERIDA 

C DO PAfS E ESTRANGEIRO) 

O COLl1:GIO PEDRO li COMPLE· 
TOU O I.' CENTENARIO DE EXIS

Tl1:NCIA 
RIO, 25 IA UNIAO) - Rectstou-se, 

hoje, o 1.' centenário da fundaçio do 
Colépo Pedro n . 

Em comemoração ao acGnt.eclmen
to. reallunun .. ae expreulvas fntivi
d.ades. ãa qual compareeeram o mi
nistro Gustavo Capanema e outras 
autoridades. 

Após o discurso olkial, o titular da 
Edu~ão lnauprou, no salão de 
honra do tradicional educandário. os 
baotos do ex-Imperador D. Pedro li, 
Marquês de Olinda e &mardo Pe
reira de Va500ncélos. 

tríacos aqui residentes enviaram um. 
memorial com srande número de as
sinatura• ao u:•comul de HU ,aia. 
dln,ndo que não parUeipario do ... 

~":e;""!:-r,;.!i~. '.i": :o: 
ao do território do Sal'ff. 

CASAMENTO ORIGINAL 

PORTO ALEGRE, 25 (A. N,I 
Sum acampamento de clpnoa, na1 
proximidades desta .apitai, o elpno 
Luo Stefanl eompeou a elpna Ueas
sava por 21 eontoo de réis; depois. o 
pai de Ucauava encontrou 9uiro 
comprador que dava 38 contoa; ~,u1z 
desfazer o neróelo mas o primeiro 

UM APt:LO DA C. B. D. AOS BBA· comprador não aceitou a proposta, 
SILEIROS RESIDENTES EM tendo sido trocados alpns tlroo eJI· 

PAR1S tre os .. neroclantes". O caso cherou 
RIO, 25 1A. N.) - A Confede-ra4:ão ao conherlmento da polícia, que re

Brasileira de Esportes dirigiu cartas solverá o assunto. 
a todos os brasileiros resJdentes em -

:~:.ri,:~\:'~~~:u::,to:t:e~~.:; 
1 
~11~gt":1E:,s'Lo~~-~1 ~is~~~~':t1;:: 

à disposição da Embaixada Brasilei- .CAÇAO DO RIO NEGRO "10 
ra de Futebol, a ftm de que os Joca- URl TGUAI 
dores brasileiros trnham fácil loco
m~áo ali. 

. a lnlprt1111 IUdrhla l'IOllllu C1111 lldlpaçio I dis· 
CUJN llt "prtlller" lnglis, sr. Chamberlalh, atlnnando 
•• 11 1111 palavra constltulram I úfflma pi de terra 

para fu,ilidade de comank-&(ÕH, d11a1, 
f;:.~=-nas proximidade. da& ahltia dt 

As primf!iras tropa• a cruzarem 1 • 
qu~le rio constituiam· unidades da d(. 
vlsio Barron pertencente ao E1éreita 
do fellleral Yape. si•re I paz da Europa 

SAL\~IA CA, :15 IA UNIAOI -
As tro- naclonallstas, sob o eoman
do do reneral Yque, acabam de a -
sumir e eontrôle da ferroYia que eou
dm a Urld&, aprlllanando eeatenas 
de soldados repnblll'anos ,aae desi*m 
de opôr ,.....1qner r .. islenola i mar
cha dos ln11111Teto& contra a Catalu
nha . 

NÃO SBBAO SUSPENSOS OS BOM· 
BARDEIOS .U:RBOS SOBRE 

BARCELONA 

SALA>\IANCA, 25 IA UNIAO) - O 
l(eneral Franco acaba de anunciar 
que Bareelona eontlnuari sujeita aos 
bombardeios aéreoe emqaanto es18tl
rem, naquela cldade, deposito& • lá· 
hrica, df' armas e muni(!ÕH . 

CONTRA AS }IANOBR,IS COMIT-
SISTAS SA FRAN('A 

PARIR '!5 1A CNI O) - A im· 

bllcanos dinamitaram a ponte alí exl11-
leiít.e, no Intuito de impedir o avan(o 
nacionalista. 

Entretanto, a tropas do cenrral 
Franco JmproriAaram uma pontt> por 
onde avaD4Aram, 10b a pro~ão df' 
Intenso bombardrio de artilharia .,. 
aviação. 

DOS PIBINE'US ATE' O 810 EBRO 

BURGOS, 25 IA UNÍAOI - C'om 1 
estrondosa vitória das forças in!iul'l'f. 
tas em lluesea e no rio Ebro, a Unha 
.nacionalista foi tão ampUada, qut- Pft· 
mite ;a.os !lOlda.do11 do General 1-·ran. 
eo ataearem.., pel0& flancos, toda 1 
Unha de dPfka re-pubUcana. dN, Ofli 

Plrlnéus até as marcens daquêl• r1e, 

" A VITO'RIA FINAL E' QUE8T.\O 
DE DIAS", Ai~~~i~ O Gf.SF.K,\L 

BILBAO, 25 1A UNIAOI - .\ °'la, 
t:âo de radio de Salamanca lrausmiUu, 
a propó!ilo da mal't'ha das OPfr&çith 
do Exérdtn nacionalista, o seguintt 
comunicado : 

Os primeiros soldados a atravHSa
fflD. o Ebro fôram quui M»lalmente 
dil:lmados, por cerrado fôc• de me
tralhadoru vermêlbas. porém as bate
rias franqul1ta1 eoncentraram-u so
bre os niaho1 das armas automáticas. 
permitindo. pouco tem~ depois, que
a bandeira lnsurréta fôaR plantada no 
loeal onde, momentos antes se f'ntrin~ 
cheiravam os covernamentais. 

.. E' completamente inutil a rtsis&tn
A 50 QUILOMETROS ALF.''.\l OE ("ia do go,i-rno do sr. Ne,rin, enquan-

SA.R GOÇA to não lf"nha melhores elementos qut o 

1 

que atualmente constituem suas rar. 
BURGOS, 25 tA UNIAOI - Of"· (as. A" suas tropas Sf'ráo masutn• 

pois de atravessar o rio Ebro. num das po.- nosso glorioM) f'Xi-r<'ilo qa, 
ponto situado a 50 quilometros de Sa- continuará a avan('ar. A vitória final 
ragoça, os na<"ionallstaa ('Onstruiram. é questão •te dias". 

REGISTO Calcula-!ie qur pelo mrnos 200 bra
sileiros residentes na capital francé-
11& po9511am automóveis. pois nossa 
cololUa ali conta efetivamf'ntr ('Offl 
t i-rra de- seis mil membros. 

MOSTIVIDt:U, 25 IA. S.I - O prensa diN!itista d .. ta eapital mootra
genHal Góis ~onteiro, em l'Ompanhia !'f' indil'nada r.om a propacanda aber
do rmbah.ador bra Ueiro sr . Batista ta em favor da Espanha republicana, 
Luzardo, \'isitou as obras de eletrili· atravk dt numerosos <":artaze& presa
t'açáo de Rio Nem,. quf" estão sendo dos por toda a parie. 
reali7-adas pelo Departamf'nto Tacaa- Oeupando-se do assunto "Le Matin,. FIZERAM ANOS ANTE-ONTEI\I : -- O menino Maurício, hlho do sr. 
rembo. tendo recebido, nessa oeasiio. declara que os encarregad05 dessa José Rufino, residente em Areia 

os AlJSTRtACOS RESIDENTES EM irand f'S maniff'!lta(Ões populaffS . :r~~:::..:~v~ m.lli!..:ª v::!.U:if:;: Sra . Lila Ltilt : - Registou-se an~ - O sr . Elisio Gonçalvrs, romrrrt .. 
SAO PAULO SAO COMPARECE- 1 POR l9l CONTRA 88 \'OTOS, o SE· lutando pela ldeoloeta que dolendem. te-ontem o aniversário natallelo d• ª'~ ~e ~~sl~u:'\~~~edilo. !ilho do sr. 
RÃO AO PLEBISCITO DE \'IENA ' 'IADO FRANCl:S APROVOU O SEII Entretauto, ..... prerOf'iros do reri- srn. Lila Leite de Andrade, digna es- João Bernardino de Macedo, lunclo-

PRO.U:TO SOBRE AS FINA!'iCAIS me de Moseou querem. apenu, lancar pôsa do n<>MO amigo farmaceutico nário público. rt~lde-nte nf's ta cnp1tal. 

-;-:=====::·:·====:::: ·· PARIS, 25 IA . N . ) _ Depois de panba comunista, li.ando de parte, a Horacio Leite de Andrade, Interessado 1 

SAO PAl'LO. 25 1A. S .l - Os au•· 1 · a França na terrlvel confusio da Es-

SAIBAM TODOS 
ontf'm, o projélo financeiro do Go- ~n~~;!~nn rP.Ceber cnrcHaa eom· Por êsse motivo a aniversariante I Na~eu, t.rás-nnte-ontem, n:i. Faun• 

·1 1 ,·iolentos debateo, o Senado derrotou, apreeiar a tua obra de destrulçio, pe- da Drogaria Londres desta praça . N \SCl~IF.NTOS : 

1 

vêrno, apro\'ando ~ pro~to do próprio ofereceu lauta ceta ás pessõas de wa dn Tabú, do 111,mlclplo de- Pedras de 

___ ____ :;;~a~~~Jé't. d~~a:.J:~ .. ~~t!!3 .:°J: ALF."1\1 DO RIO F.BRO relação . ~~!~C'L~~º1\1!~t n1:ª~~~h:~l~~rn~3a~ ~ 

Secundo a t'oncepção racista a- dos ao do Governo . SARAG()f,1', 26 (A. UNIAO) - AI FAZDI. ANO!ôi DOJF. : }\~i1;~\{:shd:~,\~·. P df' sua t 'hJJ0.'>.1, i.ra. 
lemã, os bulraros não serão sla· I IMISF.STE A QUf:DA DO GABINE- for- naciOlllallstu que atraveuaran, 0c 2 d 
vos. mas turanianos. isto é, asla- TE LEON BLUM O rio Dro acluun·• ª maiR df' 48 A sra . Maria Barbou. de Mélo. es- c i~uto o~e':u:n~la bi:~r!,n~~:I.a~~: 
tieos. Aliás, um mapa das nacio- q~:- ª •uéoir des~ ddade •;· posa do sr - José Adelino de Mélo, re- lhinha do dr . Apolonlo Ca rneiro da 
nalldades, recentemenl• publica- , P.\RIS. ?S 1A. N . I - o Gablnête ~ró:: =11::.'!"!i! ;;:,C:,w".'•ntos e sldente em Campina Grande. cunha Nóbrega, consultor jurídico da 
cado na Alemanha, dá os bulca- fran<'ês 1·euniu~se ás 10 horas de bo- Como se aabe, com a tra111,po&içlo - A sra. Francisca Nogueira, es- Prefeitura desta capital. e dt" sua e,;-
ros como um pôvo de oricem jc, em cirrunstanci&ti ,•erdade-tramen• daquêle rio e dluolução do <"erco dr posa do sr· Emidlo Nogueira. comer- põ&a, sra. Lucla do Abiai Nóbrega 
moncólica. Essa concepção do tr dramáticas. prevendo virl0& obser- Rueaca. foi lnielada a terttlra lnves- ciente em Campina Orarule · A proposito, o M ' interventor Arge-
racismo nazista vf'm encontrando ,·adores a sua qukla ainda, hoje, an· tida 4a frente de Aracio. Apra, u e~~. ~posa M~:\r .d~~uzC~ei: uiro de Figueirêcl :1 re<!t.bf'u aiencl• :p:.:.~·::. es:::.,ca~e~:~:--:. I tf'S do anoiterf'r tropu fn11111Mtas eMio procedendo á da cunha, residente em Espírito San- CJmunicaçio 

projeção eultnral • social, ler BA' SUA POLITICA EM RELAÇÃO =~'=~•=nb~ • .., - A. menina Maria Anunciada, rtlha VIAJANTES : 
um lfllpo de 61 homens da maior 1,\ INGLATERRA --:"IAO MODIFICA• eo~llmpha dai álltmu to . 

ama publlea~ão documentada re- A' TCIJECO-SLO\'AQt'1,\ do sr . Aleindo Be2erra de Menezes. A bordo do Ararangua, que zarpou, ' 
pelindo a tal concepção, o que LONDRES. ?.S 1A . N . ) - o ar . o MAIOR BOMBARDEIO QUE MA- residente em Alagõa do Monteiro . ontem, de Cabedêlo, viajou á Baia osr. 
também se verificou no congresso C'hamberlain declarou Pffante a Ca• - O Jovem José Ari Mala. filho do Roberto Gouveia Freire, fu ncionlrlO 
de naturalistas ból1aros reunido mara dos Comun que a Gri-Breta- DRj SOFREU NO CORRENTE Mf:S dl'. Natanael Mala. prefeito de Cato. da Prefeitura de Salvador, que ., 
ha pouco tempo na Unh•ersidade nha não tornará novos compromluos MADRt. 25 (A UNIAOl _ • áltimo lé do Rocha . fez acompanhar de ~ua esposn . dra. 
de Sofia. Nê... convesoo, o sr. 1·elativam•nte á Teheeo-slovaqala, a- bombardeio 1.,.,...0 

a efeito _ 1., artl- Ro-
1
0 me

0
nino tBI laglo. 111

1dho dtea viúvo Ivone Pinto Gouveia, Inspetora federal 
Metod Fopov, professor da Uni- ,·entoando que os compromUISOII exls- - sa inn osen no, res en ne5ln do ensino naquela carital 
versldade e antico ministro da t,ntes <onslstem na d•fêsa da Fran- ~=ri:t:,0:=~!"!" .:~:-te-:::,er•r::~ capital. Prefeito Eladtc Mél 1 : - Acha•!t 
Bulprla •m Berlim, declarou que (a • da Bélrica, euo em ,aae aquêla• de.,. fins de feyerelro _.io. CJ- . A dmen;f'n t!e~I: .. !Ilha do sr nesta eapital, o nOIIRO a •nigo sr . Eladlo 
atualmente nio exlst.e rat:a pura duas. potências venham a aer vítima, Na.da me111a de 281 cranadas atin- en~,v:,Ud~e . an o rega , residente :O~.operõso prefeit.o ~o n,unicipkJ df' 

~:.°:dl':::!º,.;: ~·:!~':.':: ,'!~ dr u!"'a agressh nio provocada . ctram o ee;II\J'o da cidade, cauaando - O sr. Antonio Barbosa de LUCf'· S. s ., que vem reallznndo umn efi• 
ça. Os rrandes povos elvlllsados o "PREMIEB" CHAMBEBLAIN oérl:.:'::r':..:"':::~ l..~:3.J: na.'... rPslden~ em Alag61nha . elente administração à frente dos da-
- eonelalu êle constltuirain-se APfL\ P.\BA A VOLTA DAS GBAN- l:: estatlatlcas oftolala. ~ O meruno Raimundo, !Ilho do sr. tlnos daquela lmportan •e edllidad•. 
pela mistura de dlvenu raças. DF.S SAÇOES DA AMERICA A' 1 Ao ,aue ...-e, u baterias enearre- ::.n:,..urdo Pordeus, coletor rederal em esteve ontem, pela manhá, no PaJado 
Consecalntemente. o raelsmo ale- s D N . pdas do referido bombardeio esta- A · A da Redenção, em entendll'lento com o 
mão• uma teoria sem baSP e sem LONDRES, !5 IA . N ) - No seu vam lee......_ bem próldmo da ei- P,-;:;,lra m3nana na . filha do sr . José Interventor Ar(emleo de Figuelr~o 
lociea, discul"VI de ontem o ar Chamberladn Ida.de. pois QM u panadu eairam da- Berra a Cunha. comerclante em - Encontra-se nesta capital , e111 

:.. depoi de acentuar que a Jnglaierra rant.e uma tu,n, aproxlmadament.e. so- Redootla trato de negocios do seu particular in· 
F..sistem, por êsae velho mundo nio tomará novos compromlaaoe ln- bre 011 objet.lYGI de maior lmportan("ia. teresse, o l10S80 amigo i-r JoaQUlm 

:. ~:~1as.:~~ns~le~!i:!: ~~n::i.:n:\:.;.:•:-ad~..;,n.;::~ COMO SE D&U A TKANSPOSIÇAO -"«:~ni:m.~:::
1
':...i"':'º~ ~~= :~n~':.!.ras::ra~:"'· propriemrlo re• 

broa. As mais eélebres são as das "Nosso objectlvo dett aêr sempre pn,- 1 DO RIO EBRO I durante o ...& de ahrll 
Unlvenidades de Cornell, em lta- ser\tar ª' couua QIIC' colllllderamos ea- • DIVISIQ ªDIINISTRATlf ª 
ea, Estado, Unldoo, e do Instituto senriais. mu .. m O recurso de per- SARAGOÇA, 25 IA UNIÃO) - As O TRABALHO E' UM DE 11 

11 

:::11'::! d~.=:::1:=:to at;: :-e ~a'":e~ :'V:!:=-=~ =-=nc'ia~~ .!ª..,F::::.:re11,: VER SOCIAL - E JUDICIARIA DO ESTADO 
meomo pn.,. .. u a pl,aae de Também apelou para u rrand .. aa- das roeu~ do rio Ebro, oa repu-
dlàaadaa - •-orreates. E' çée& da Amérlea, eomo o Brull e os -'-- <Conclusão da 1,• pg.J O presidente da Junta Regional de 
o _.., .._.. lllá16àe, ai!- • ....._ 1:,....., alem do lapio e Jtã- ROY A~ DE A DfE Estatlltlaa rec:ebeu o telegrama abll· 
ui.e......._ deGemp&cnm (Wu- ll'à. para 11ae veltem i Llp du Na- '1~ AI\ Apllea-o para criar e Dlo para es• xo, dO dr. llladdo Soares. presid: 

::::-~::a,,dlr::r, ~ dr,...=~ ~'7!.!1:'::.. ·:. a ,:.::ii:-..:.:..: MAURILO l.lRA B O SBU PRô- piorar o tra1Jalh0- Apllea•o, nio em 1 !º ~=: Brullelro de Qeog 

•• de 5-"' eerebnlo, ,_...,0 uma prantla ef.U.a para a -· . · 1CIMO CONCERTO seu ..,...,.to lndl..Wual, maa para •· 1 "RIO. 23 - Para resolver duvidai 
.-n&ar-lheo oe de todaa as Depoi• aeentun " ai a Geá-Bretanha •-• o maior nDDIHO de b,_ ~ que tem sido propostas i Junta ceD· 
e'-9 ~ anlmala. Dlrletu-ae, póde prestar uma eontrlb~io n... A cidade ele Jolu) Pe116a hoapeda, e1e.., ., eapacldade do eonnmo na• trai, fixando logo uma tnterpret.açlO 
para -. ... rrand• ._..,... tanclal pya o -Nleelmente do nos· = c::=.;.:L"/:a~'"' pianilta bra- i elonal, enrl-ndo a eeletl.tdade. 1 ~=-~"::, d~1~!\l:'t.; 
! :=.::.-::_~ =.,.i1e,.., = 1: :=:.,!,:!W:.!'ne f ª pu, lln•· o ""' enrta artiltico é doa moil de cujo bem-estar patriH e opera· cumpre levar ao Oovfmo. tenha ptt• 
eop6ale_ Seu apfle nio foi ..... .., brrlhonte1, porq11a~to a '"" pcu,a . rloe parUelpam ..-1e. sente o seguh).te: :.=:-:~.=~ gt:~:=:~:t~~ s~~-:::= .: :: X:.=::..:-....= =d.a::i-:~na~;. 
_.ftlmente 6nleo: 

0 
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:e:.::!'.:~~ - _,. =~1:.:i1"'~ =~=fr~ c~t :: ::-:.:.: :-=:..~: ~ :jtf~ d:u•: = 
"Marlanne", a -- ..... emprhu peval(f- do ll6alee, .... lado c1epo1, dll uma ra,,,odfa 4e DDdo ao &nbalhador ~ .,.,.._ dias na oéde principal o 80 na dlllii 

eeao Pelllon ..,.,..,. -- de l(IIO, o (ll'NWente e,.,.._ deter- Lllzt, lle iftlllloft ao plano, uecutll para ellldar da - e ,._ em t,a1 ld!'prevaleee para e1rcunscrtçlOJ. 
,,,_ ln....,... ........ - - a 1....-. •u referldss algutu -~ e Ili! emllora. Deu, 16 foi 00- ..,... da ._,,., - fa&uramente erladu, nlO dr• 
a ld&f,ene .. nllll. ....- _... ..-- P- o, ........,.. lle toedra - 12.• 11m melo ._ ......_ do _ _.... do, partanto, ellmlnat6rla 1*11 _ __..: 
-. ia ....,_ ele- ~ :.?.1 ele Llnt eom um .,_ CIIIIICliOIIN atuais, u quais _.,. 

::... - - da _.__ SHltllllll 1111 Alll li Ili 1llio ...-.i: po,,ú uma nmorf • ........., ª -aaHade ....... ,-. ~u 1W1DO que seus ~ ... ..-. -· ... IIJ'flt&ai equeC011-llemú .................. ___ • ~--IIIO~ ........ - • ~ ~=-..: Ili LÍIW ........... af>rat .... __ J ......... 1111111, a. .. - ............. A__.,.., efeU- .-Haia~ 
.... da ........ .._ nda 

1111 
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[ 2: SKCCIO 1 AU 
D IT 

EDITAL N.0 3 - DEPARTAMEN
TO DE ESTATISTICA E PUBLICI• 
DADE - 1 Concurso para •rentes 
municipais) - De ordem do sr. dire
tor deste Departamento. faço públi
co para que chegue ao conhecimento 
de quem interessar que. até o dia 10 
de abril próximo, acham-se abertas 
as inscrições para o concurso de a
gente municipal de Estatlsttca, nos 
termos do Regulamento que baixou 
com o decreto 992. de IS do corrente. 

o~ candidatos deverão requerer 
inscrição aos srs. prefeitos municl• 
pais. juntando aos seus requerlmen. 
tos documentos qre provem: 

a I Não sofrêrem de moléstic1 infec
to-contagiosa: 

b I Que não são menores de 18 nem 
maiores de 35 anos de idade; 

c.1. Que estão quites com o serviço 
m1lt!ar; 

d, Que têm bóa conduta civil e 
inoral mediante atestado da policia. 

O concurso versará sobre Portu
GUé~. Matemática. Geografia e His
toria do Brasil. dentro do exigido pa
ra o segundo ano do curso Comple-

~n3~~t~~~e~r;o~~a;~uf:çã~~ino do De-
o Departamento de Estatistlca e 

Publicidade baixarã instruções e or
ganizará os questtonarios dêsse con
cw-so que será realizado no dia 20 de 
abnl próximo. pelas 10 horas em to
cios os municípios do Estado, exceto 
na ela capital. 

João Pessôa. 24 de março de 1938. 
.,._ Sizenando ('osta, estatlstlco-chefe. 

EDl'f.\L - Loteamento e venda 
de terrenos em prestações. - O bel. 
Pedro Ulisses de Carvalho. oflcial 
pn, ativo do Registro Geral dos Imo~ 
Yris da comarca da Capital da Pa
raíba. etc. 

Faço saber aos que o presente edi
tal virem. dêle noticia tiverem e in
teressar possa. que o sr. Manoel Ipo
llto de Oliveira e sua mUlher Alber
tina Ema de Oliveira, senhores e 
J)O.."'SUidores da propriedade denomi. 
nada •· Santa Terezinha ··, sltuada á 
/\v. D. Pedro li. desta capital. tendo 
Oi~ 1dldo os terrenos da referida pro• 
pncdade em lotes. para vendê-los 
}lor oferta publica mediante paga. 
mento do preço a prazo em - presta .. 
c;óes. de~itaram em dai. de ontem 
no cartor10 do Registro Geral de I. 
moveis desta comarca, a meu cargo, 
os documentos a que se referem o 
2rt 1.ª de ns. 1 a 5 e U l.ª e 2.0 do 
clecreto-Iei n.ª 58, de 10 de dezembro 
de 1937 

E para que chegue á noticia de 
iodo:;, faço o presente edital. que seri 
aHxado no lugar do costume e publl· 

~~~~º t~~~cl~~~o d~t-:: 1:z r1ia;Á;~ 
Dado e passado nesta cidade de João 
Pessõa, aos 25 de março de 1938. -
O oficial do Registro, Pedro U!lues 
de ('arvalho, 

)IONTEPIO D O S FUNCIONA
IIIOS PUBLICOS DO ESTADO -" 
A \iso. - A Diretoria do Montepio 
chama a atençào dos contribuintes 
para quem fõram construidas casas 
dr.st~nadas a resldencla. sobre o que 
<llspoe o art. 26 do dec. 954. de 7 de 
S cvereiro de 1938: 

"Essas casas serão collStrutdÜ eX: 
clusivamente para resldencias dos 
contribuintes. só podendo ser aluga
d.as em casos especlallssim.os a crlte .. 
~

1
:te~~i~1;f~~ e no pr&110 por éla 
Todos os contribuintes· 1111e nú> se 

encontrem. portanto, dencto das con
dições exigidas pelo artflo acima, 
devem. no prazo de 30 dlaa, contadoo 
d~ta data, regularizar a sua sltua
:;:'l~a ."°" termos em que a lei deter-

Secretaria do Montepio. M de mar· 
,;o de 1938. - Joaqalm l'fabelro, ae• 
cretano, 

,._1!:EGISTRO CITIL - IIIDlTAL -•· "'º saber que em meu c:íiC6rlo, nea• 
ia cidade, correm proclaliiaa para o 
=~to civil doa contruntea •· 

R!llnval Flguelr6clo da 811va e d. 

liio ~"=:..,.~. =-~ 
co na "Pord •. natural .,delta •pltal 
e lllho do f&lecldo Jarlt Plluelrtdo 
ela 811va e de d. Blm=llalma da Silva e 61a, de damee-
tlca natural da capital do Oran-
::: e~ Jafó l'tUICla-
tal e da f&leelda Ku1a T~ ::;:m::O aqu61a " • lnllléDtea. 
lle i rua v~..:=.Toi 
~

00
proc1- IID~lie pu-

lle ~llarla~ Clãuwela 
~'*-Um. • .i• =ic:: 
.;;•• e d «-*llla AnNJo e.Bu-

• ....-...=-... •,.:11r.i:r.......... _.., .... ................... 

JOÃO PESSOA - Sabryfo, 2a de mlU'ço dê 1938 

Evitam-se e d&ll&parecem com mente selada a prlmlln(,,~ ...... S CABELOS IRI-S ~=e:;:_~~ q-,i 4 1J!ii!::fi!t 

"LOÇAO flJVBNIL" Os tes d ...... 
fim do corrente mês. à Pre!1$UJ& Mu. Usada como loçào. nào 6 tintura. Rocei!:°~ Rendu ~ ~= 1 
nlclpal, a fim de ae matricularem to- Deposito: Farmàcla MINERVA uma caução, em dtdllfilro tle 6 
doo os peixeiros. devendo apresentar Rua da Republica - Joào Pesaoa (cinco por cento) sollte o YalOr pro. 
na ocasllo da matricula carteiras de DROGARIA PASTEUR vavel do !omeclnlento que aerv1rf,. 
Identidade e sanltarla. Rua Maciel Pinheiro n.0 818 e "Moda para garantia do COIÇ'lllxl 11D -

Terminado o prazo. serào punidos Infantil". de aoeltaçio da pro»(!lllta 
com multa de IOIOOO a so,ooo todos AI propoetas dever@ - eocrltaa a 
~~~~'i!r::e e~!º ;..':.:'/0:. licenciados. Preço: - QOOO, :~od°.," le~:r,rr:~ ~ 

Diretoria de Abastecimento 3 de to de Cabed61o. das ou borrêies, em 3 tiell 9laa, 1119D-
man;o de 1938. - Manoel TÔl'II a FI. L B Pernambuco - B1numeros - do uma devidamente Jl9lada (ll6lo .. 
lho. 3.0 escrlturarlo. ~~,!~~a:""i:i'e.. ~.i:.ne":u~· tadual de 2tOOO e sêlo de lladde --

ADIIUNIS1'RAÇAO DO DOMINIO entrado em 24 de outubro de 1937, =~ preço por !l,lgarlama e por ex-
DA UNIAO NA PARAIBA ~ EDI- conalgnados á ordem. AI • tas d erio 
TAL N. 1-A - Aforamento de tem,. Alfandega. 10 de março de 1938. _ - l::',º~rltórloev deata ae~-
~os ~cr~~~ ~o ª!~'ado"ei::ad':'=i ~::,n1~. ECJ::,_m•• Fone, eacrlturarlo da em envelopes fechadas at.6 ú .u ho· 
do Tesouro Nacional neste Estado, ras do dia 28 (vinte e alto de -· 

[~~º .l'eub~~~i.QU~eq~e~:;;:i;~ d:ro~:: SECÇÃO DE COMPRAS - EDI- ~- julgamento pGltel:1or deat.. 
to d t ld TAL N.• H - Proroga para o dia 22 Em envelopes sepal'Bllilll du pro-

d'oende i:r1~~::~~;;r~ m~r;c~ª~~: de março do corrente ano o pruo postas, os concorrentes deTerlo apre. 
querda do rio Portinho e ao 5,.! ~n f:':t. ~ =~M:'tg~ .• di. ':i':~1: f::e~~ sentar recibos de haVm' - oa lm 
!!ri'lia T~tl. M~~u!~~~r mte.:i~~l~~~ ro, referente á concurrencla para a• :a:er=at~:-,i ~:~ 
João Pessôa neste Estado. =\t'çãod~e ~=-~ ~:,ados á caução de que trata este edl)al 

ct~..!c:~~::,s c~~c;::s d~ .:!:W:.t•~,e~~ João Pessõa. H de março de 1938.- to~ :vi:,en~0.:=:..,*!° q/ 
publlcado no Jornal oficial "A União • J, Cunha Lima FUllo, chefe de secção. se propiu.erem, caso aeja aceita a ua 
:::":;:o c~~iW38em sua edição de !2 dé EDITAL DE OONVOCAÇAO DO proposta, assinando contrato no Ea-

Adminlstração do Domlnlo da União, ~~RJ1.;;~ :f:ut;':: :;: i:;r~,;.1;: :tó::..,~ ~~ ~ ":: 

e~ai~n~e d:':f:::.~. 1::rtvão Encar- da Capital do Estado da Paraiba, em ::. ºa~~lu::1a':. :e.!..=. 
regado da Admlnl~ração - Classe G. vl~~i; ::~;,1 ;~· na fórma. do art. ela, ficando a caução retida para !lei 

RECEBEDORIA DE RENDAS _ 32 do decreto-lei n.• 187 de 5 de Ja- ~~-=tofa~ir i:::-:...:o ~ ~ 
EDITAL N.• 3 - lndaatrla e profi•· j nelro. do corrente a_no, procedi ao de ser rescindido o con.- sem cau
são. - De ordem do sr. diretor deata sorteio dos _21 cldadãoa Jurados que 
repartição, faço público, que deverào tem de servir na l-" sessão ordlnari& sa Justificada e fundamentada a Jul-
ser pagas. sem multa, at6 0 ultimo do Juri desta capl\l no corrente ano, 7.0 ~ta r~.::.=º· á Oomllllio O dl• 
dia util dêste mês, á bôca do cofre i°onvocada para o la 4 de abril vtn- relto de anular a p-•- -~---~
desta Recebedoria, as primeiras pres- douro. pelas 8 horas da manhã, ten- ·-- --
taç6es do Imposto de Industria e fdo sido sorte.a.dos os seguintes: Dr. a nova concorrencla cu delmr de 
profissão maior de um conto de réis O!Mo MaróJa, José Faustino Cavai- comprar. no todo ou em parte o ma
' 1 :000$000). referente ao correni,; cantl de Albuquerque, dr. Manuel de terlal de que trata esta COllCOrrellcla 
exerclclo de acôrdo com 

O 
art 

3 0 Monteiro de Oliveira, dr. Onlldo Cha- Campina Grande, 18 de março do 
do decreto n.• 48'7, de 30 de dezem~ ves, dr. Clarlndo Mlsael Barros Gou- 1938. - Jonas Manpllelra, contador 
bro de 19S3 vela, dr. Luciano Ribeiro de Mo- Visto: - JOllé Fermi, enceDheiro 

2.• Secção. da Recebedoria de Ren- rals. dr Luiz Gonzaga de Oliveira LI· chefe. 
das, em Joào Pesaõa. 11 de março de ma, dr. Lauro doa Gulmarlea Van- COMISSAO DE SAIIISAMBN'OO DE 
1938. - Leonel Rolarlo, chefe ~!rlel, Lauro de Caldas Barros. Luiz CAMPINA GRANDE - CONCOB-

Vlsto: - J. Sanlos Coêlho' Filho, lh~mJ,:i~~~~- OJ:vel~í.!'~~ai;;~: BENCIA - EDITAL .• S5 - Acha-
dlretor. mes, Samuel Hardman Norat. Rui se aberta concorrencla para. o f!lrne

Araújo, dr. Pedro Bento Colller. Raul cimento a eata Comlllio, de· 
Enrique da Silva, farmaoeutico An· 1 2.000 (duas mlll ta1loa,s de pinho ALFANDEGA DE JOAO PEoSOA 

- Edital de prévio avlao sob n.• 7. -
Prazo de 30 dlaa. - Pela Inspetoria 
desta Alfandega. se faz público que. 
se achando as mercadorias contidas 
no volume abatxo mencionado no 

:1/!u:i~. !"'.!"us :'':i~:nsi:= 
l!.rl~ a;.-:,'°dedTJ"'J'~:

1:S C::ni:'~ 
presente data, sob pena de !Indo êste 
s~rem vendidas por sua conta, nos 
termoa do titulo 8.0 • capitulo 5.0 • da 
Nova COnsolldaçlío das Leia das Al
r~ sem que lhes fique o di
reito de aleagr contra oa efeltoa doa
sa venda. 

A & C - C'onalgned - O&C -
João Peasõa - Braall - UM - uma 
caixa. pesando 154 quilos, vinda pelo 
vapor .. Bonlface ", entrado em 25 de 
agoato de 1937. 

Alfandega, 11 de março de 1938. -
Antonio Gomea Forte, eacrlturarlo da 
classe "E'º. 

ALFANDEGA DE JOÃO PESSOA 
- Edl&al de préYlo •- sob IL • 6 -
J'ruo de 31 dlu. - Pela Inspetoria 
desta Alfandega, se faz público que, 
.. achando as mrcadorlas contldaa 
noa volumea abalm menclonadao no 
caso de serem arrematadas para con
sumo. oa aeus donos ou COJlllgnata
rl06 deverão despacha-laa e retlra·laa 
no pruo de JO dlaa, a contar desta 
data. aob pena de ftDdo e.te serem 
vendldu por sua conta. nos termoa 
do titulo 8.0 , capitulo 5.•. da Nova 
Consolldaçio das Leia das Al!ande-
1aa. sem que lhea fique o direito de 
alegar contra aa efeltoa déela 'fenda. 

Armuem n.• 5, daa Docaa do Por-

tonlo Rabêlo Junior, dr. Otafto Fre- de l" x 12" x 4,80. 
derlco de Mesqllli.i, José Marinho da AI taboas serio de prlmel,ra nio 
Silva, Raul M...,,, Byron Bralner apreMDtando nós. fendU canmcbllll, 

Nunea da Silva resina, OII outros deNtm. 
Atod.Qlllll~Jltl!r,um..i., AB~:lí~e,r-

per-sl convldÕ&: ~ li rele; cedfdal, 1llo oetidl! 1 
rida sessão do Jurl tanto no dia acima que allffllODtar me 
à hora determinada como noo demais o preço é para enizeaa: em c.m
dlas enquanto durarem oo trallalhos plna Grande ou calll!déI9, .. ~ 
da mesma sessão sob as penas da lei o fr6te ferrovlarlo ~ if 
;cr13~~~e:roio~ • .:,~g. ::- :::, cidade, por coma li-. 
ço de 1938. Eu, Carloo Nevee da o praw para en~ ~ 
Franca. eacri!io do Jurl o eacrM <a> em um doa pmtoa ilillaíi. 6 • ao 
Braz BOlTIICUI. Conforme com o orl· (trinta) dias da deellip a.ta- CIID 
glnal. Subscrevo e aulno. O escrl· correncla • 
vão, COlrloa Nevei da FroncOl, Aa propostas serio ~~ ee-

crltórlo 11eilta COIIIUIIÍIIÚ, ,_.. . 14 
COMISSAO DE SANBAMBN'l'O DE hora.a do dia 4 q~ 11e d,e-
CAMPINA GBANDB - COIIK:OB- vendo vir - 3 11iâ( llll!íll a 
RENCIA - EDITAL ..... :H - Aeha· prlmalra sélo eatlid ie' ~(-
se aberta concorrenda para forneci- mil r61s) e a6lo de sai!)le 
mento a eata Comlalo de Aa firmas nlo estp~lildt•:':l\fl•Bl-

1.500 <mil e qulnbentoa) qulloa de tado, pagarão de 11111 ~-
dlnamlte para serviços em agua; cornapoDdent.e a 5 ..,_ 

200 (duaentoa> qulloa de eetoplm, tol do valor do for 11'.lecelNIII<.,. 
ld~m·..:!:'e':t.i deve - de prbilelra A fatura serà a 
qualidade, declarada a marca, Nlldo ::ai~~ ~ a :~i:u~.::.= :9 ~C:: 0 

conto de nlla ou 
o praw para entrep do material o pagamento 

é de 15 (qulmle) dlu da aceltaolO da belorla de Rendas 
propoeta. diante requerlm 

o preço entende_.. para o matel1ál çlo, depois de 
poato no Almosarlfllll\O dll81a oamla· -l)Ulhada da 
aio. ta, Delta COlllllllío 

o pecamento seri .feito na S-be· o. piOIIIDéntes d 
dorla de Renda& dela cidade. me- Reeebedorla de 
diante requerlmellto' a - reputl· uma cauçio em 
çlo, depola de ~ a oont.a. (cinco por cento> 
acompanhada ela rmpllOMva 4upllla• vaftl do 1 
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Hoj«z 
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completo! 

~ I ' !'' ' ~ ' • ' 

no Plaz~, espetaculo 
P A L C O & F I L NJ: E· 

A's 7 e meia horas na !tia 1•'01,11•:S 11••:RC.:l•:Uli: DE PAHU!I 
A':, 8 e -10 tnlnütus no palco l•'l•:~rt'I\ .-11, IU•: .-111'1'1•: l•:11 110111•: 11c.;.,;11 A 

s. 1:-!t ~,,_e..: 1 A. 1:, u. A 1~ e;. 1 ~ i"- 1 11~ <> 1 > 1 ,: 1 · 1,;. u 1 ,: 1 I-l 1~ r> <> 

Tomanuo parte a RADIO TABAJ/\.RA co111 todos os seus arti~t:is e mais lnVAI !)() U)Pl:S e SANTOS Ml·ll~A, aitist:1~ du radio 
do l~io de Janeiro - Preços: Cadeiras 4$400, balcão 2$200, estudantes 2t,:wo. 

Para iniciar triunfalmente o lançamento 
dos seus filmes no PLAZA 

"CINE-ALIANÇA" 
A mma 1los l1l11rn~ incs~ucc1~r.1s, arrnsenlara 2rna11l1ã Lm Ires ~essoes 

H o ~. JI NE ,. R tl/l NUM ROMANCE DE AMÔR 
A-- M V ti COM OS PR<)DROMOS DA Jlt>· 
vohu:ão Russa QUE LANÇOU O POIJRE PAÍS NAS GARRAS UO BOLCHEVISMO 1 

MOSCOU - SHANGAY 
Oomiri~~ em Ires sessões no PlAlA Ma!inée ás 3 1, 2 Pr: ~os 1i100 e 2i200-Soirée as o 1, 2 e ás ~ 1 2-. rre~iiS 2i200 e 1iooo 

~. ROSA - Grandioso espetaculo da 
Metro G. Mayer. John Weissmuller em 1 
f'u,=:;u de 'l'urzan inicia o programa um 
desenho colorido e um nacional. Preços: 

1i100 e 800 reis 

1 

c~O!ia~~ce~~L~~~~~eç~~,i~!!!~s. 1 --------

lioje em matinée no PLAZA {1s 4 horas 

la ,, ~ :: • ~ ... -· ' ..,, ' 11 ·~ "' - ~ 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA o 
f 

Existem muitos reilledios para Grippe, Resfriados e Febres diversas, rem& 
dfos que fazem diminuir a acção eliminadora dôs Rins, fonte de vital importancia 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 
póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de maia tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VffiGINICA" regula a funcção dos Rins e~ um antJ-febril aerr
lgual para Grippe, Resfriados e todas •• febres lnfccciosa11. 

- Di1tlaplde e•• mençãe honreea H 2.' CenrreaH Medice de Peraaahu -
CfII)a PKOBPaOTO QUJI ACOMPAlO'IA CADA TID80l 

---- a• .... .., •A• .,...a .. .a.ar •••••an1.a• 

SECÇÃO LIVRE Comnanhia Internacional 
de Capitalização 

INSPETORIA GERAL DO 
GUARDA CIVIL 

l " SECÇAO DO TRAFEGO 

De ordem do sr Inspetor Geral 
desta CorporaGãO. convido os srs. res
ponsaveis pelos veículos matriculad:,::: 
sob os ns. abaixo mencionados. cto·; 
exercícios passado e corrente. a com
parecerem a esta Inspetoria, no prn
ro maxímo de 48 horas, a contar de 
hoje. ~ fim de responderem pelks 
multas que lhes fôram impostas po1 
infr:ic;ôes do RTP em vigõr: 

ANO DE 1937 

A~osto - Automóvel placa n ° 237 
e 171-Pb 

Setembro - Automóveis ph,cas ns. 
49-Pb e 60-SE-Pb 

Caminhões placa:s ns. 433, 431 e .• 
2145-Pb 

Outubro - ·Automóveis placas 
509 e 487-Pb 

Caminhão placa n ô 44-SE 
Motociclétas placas n:s. 21 e 

284-Pb 
No\·embro - Automóveh placas 

ns. 452, 86 e 4.87-Pb. 

TRAFEGO PUBLICO 
DESn. ESTADO 

E DA 

Mnt-0ciclétas placas ns. 38. 2:) , .. , 
282--Pb 

Bicicleta placa n n 33-Pb 

ANO OE 19.38 

.Janeiro - Automóveis - Placns ns 
509-Pb .. 233. 2010. 350. 198. 2002 49:,, 
426. 2015. 318. 1375, 182. 173. 309 202. 
178 e 165-Pb 

Caminhf1tts plaras ns 2321 347. 
2031. 2033 196 e 329-Pb 

Onibus placa n." 290-Pb 
Motoclck·tas placas ns. 17, 45. e 

285-Pb 
Fevereiro - Automóveis piaras ns. 

59, 421. 161. 27, 515. 188. 421. 249 Ph 
e 36 e 19-SE 

Caminhão placa n ° 447-Pb 
Motocklétas placas ns 282 e . . , · 

45-Pb 
ônibus placa n. 0 2004-Pb 
M~uço - Automóveis placas ns. lfi, 

62. 1555. 340. 233. 2Jl. 217. 3. 27 165. 
77. 453. 362. 1010. 135. 26 e 184-Pb 

Caminhões placas ns. 170, 365, 366, 

J~SPF:TOHl.\ GER.\L n \ , Caminhões placas ns. 2050 e 

3717. 1192. 132-Pb e 133-SE 
NOTA: -- A não observancia da 

presente chamada. importa em rigo 
rosas. medidas tomadas por esta Ins

,,. pelaria. salientando-se dentre el:ts. a 
apreenção do veiculo TRIBUNAL DE APELACAO 

:, 

Autos com vista ás partes, correndo orazo ncs. 
ta ScC'rcta ría: .. · 

Apela<it0 Cil'el n. 0 39, da comarca de Mi;;eri. 
cordia. Apelante Gonçalo Antonio ele Santana. Ape
lados ,Joaquim Senulo ele Sousa e sua mulher. 

Com Ybta ú parte apelante, pelo prazo da lei, 
em 24 ----: 3 - 1938. 

~,~mP~º~~!~~ in!~f~º0 ddee
st

~ ~~~ºe' Repartição dos Serviços 
~\\~_~. r~~;.:7f'n~~tuac

1
~~~~:0 ªe~ºfac;~;e~~ Eletricos da Paraíba 

l:. tado. no ca.<.o de .ser recindido o A \'ISO 
contrato tl"m. caus~ justihrad.i. e Flcnm ron.,!dacJo" a compHC'CPr no 
f11ndamt'11tada, a .1ulzo cte-o;ta Comis- NTfitorio ela Re>partição. nté o di.1 ·l 
são ele abril vindouro, todo~ os ronsmni-

Ft<·a re ervado á Comi.!..'-áO. o direi- dores cte :w; por TAXA FIXA I m:,
o de anular a prese11tP, chamando a taladio 1,;nn mf'clidor+. a f11n dP cum

no a concorrenda, ou deixar de lµr1rem exi"encias 1·egulame11.tarf' 
'<,rnprar no t.odo ou Pm pnrte. o ma- Exp1r:1du o vrazo. ~r·rao im<"dinlo-' ~~:~~.~niu~::~~~- e;~a dc~n~o;~;~1c~f~ ~1:~1t~~.:~;i.~~~d~~n~c;allh~l~~~.t;·õr,. C!ll"' 
1938. Jonas Man,:abf-lra, contac1or. Vh;tn RPpnrtiç. o elo<; Herv1ço, Elr .. 

Vlsto Jose Fernal. l"nlJt"nheiro trkos da Patnh) ba (irac·1,mo Mt-
cl cfe J deiroc,.. dhelôr romerr.lnl. 

Escritorio· r~:;~
1
~~,\~~ do Triunfo l 2ºiJ3;:C~clétas placas ns. 13. 287 

n.' 4~8 Lº ~ndar 282-Pb 
Avi!-amos aos scnhore>s portadores 

de no~o.-; titulo~. qu,• o l nico Cobrador 
.\utori:rado d,, no -:1 In~pf'>!Oria é o .sr 
\'a.ldt'nrnr Lui7 da :-,iilva., (t\l<' f!O rí-'ceher 
a tnPnsalidadc c!P\'í-' ..ipen~ir, o neces
.... ano <.'oupon t· o re :pectivo carimbo de 
cobrador 

A\'~:,;amos _mab que o n_m,!.o próximo 
:.ortf'lO. rrahzar-M•-ú no U1<1 31 ele m:u·. 
ço torrente 

Jofto Pessôn 21 rií-' ll)nrço ele 1938 
eia. Intenrnc·1on;.,J rte Cap1taQzHc/10 
Y;llrlt•nu.r J.uú <Ll ~.lha - InspPtor 

interino 

, A fll'ma e~.,:\ clr\. idamPnl" n•conlw
f'ida J 

"A PREVIDENTE" 
Df' ordem da Dll'eion.1 dri .. A Pre-

viclenl<' conv1cto todo~ os socio~ em 
atrazo paia c-0111 a rel!"rlda :,oc1e<1a
df' n , irPm pag r ns ob1to:-- vrnc1dos, 
n1eo :lU de nbnl sob P<'na ele '"'rPm 
rluninnclos (lo quadro onal 

,Joao Pt• .. oa 'J5 de mar<;o (le 1938 
llanil'I Mal'linhn Ra.-hmm, 1 ° sc

rretnno 

Ombus placa n. '1 333-Pb 
Dezembro - Automóveis placas n~ 

78, 2729. 2744 436. 504. 256, 38. 50-PIJ 
e 429-PE. 

Caminhões placas ns, 343 e 
il9- -Pb 

Carteira perdida 

João Pes.oe;ôa. 24-3-38 
Visto: T<-n. João de Sousa r Sih·J., 

ln::ipetor Geral 
SP,•erino d<' Araújo Queiró1,:a, enc 

da l. .1 Secção do Tráfego 

VENDE-SE 
Pede-sP a pf'ssàn que achou uma t:ma m:\Ajuina d" <lesc·arot·nr al-

c:art('Jrfl na prnça Venanc10 Nei\.·a, na god5o. c·om 50 sc-rra:-:.. (·ompkln
no1tf' de 22 do corrente, entrega-la m<"nt<' no,·,l e por preço bar..1.lb
ao ~f'u legitimo dono. sr. Antonio. do ~nno 
Rego Barros. rua Dtlque de Caxias, Vér e- tralar C'orn :\Ianu<"l Rrai-

::_~;, ~\\e ~~~r:v;~~fi~·ica~~ c~:\~·so~~'. l ner de Lima, á rua . das Tri11du·i 
Colltem dita carteira duns notas 1·a, n." 369 ne~ta. cap1Ltl 

promissorias. uma de 4 '.000SOOO e ou-
tra de 500$000 e dez mil rl'ls em di-
nheiro 

----·--·-----
PRECISA.SE de uma en. 
gommadeira e lavadeira, 
que durma na caga do pa. 
trão. Paga.se bem. 

A trntar na rua DtHJllC de 
Caxias n.0 614. 

ALUGA-SE 

o predio recem-con~tn1ido, 
n. 0 51, á rua C'anloRo Viei• 
rn. Oferece comodo,: para 
(]ualq1,1r,l' ramo ele negocio. 

A tl'iftal' na "Colombo", 
!'lia TI. rio Tl'iunfh, '128. 



A UNIÃO - S:1l,11do, 26 d~ março de lv:1~ 3 -
O MAIS JOVEM TENOR DO MUNDO AMAM HA NO " REX " NA VllORIOSA " MATINtE" .. , ....... 
CHIQUE - A'S' 3 HORAS E ~M "SOIRtE" A'S 6,30 E 8,30 !!! 
, .............. 1 ., ••• ,&!f"ll • ..,. •• • •, 1 

O l'Otnance inRpÍ!'aclo nos mais helos sentimentos l1umanos L' 

repleto de mt1sicas lindissimas ! 

BOBBY BREE.N - canta entre outras canções a "Ave Maria" 

de . Gounod - em 

C A NTANDO SAUD.4 /) ES 
O filme (JllC provoca sol'risos e lagrimas ! 

UM CARTAZ PARA TODOS - MOÇOS E VELHOS 

O GIGANTE DA EXPRESSÃO NUM NOVO TRABALHO ABALADOn !!! AMANHÃ NO "FELIPÉA" !! ! 
O ESTUDO PSYCOLóG!CO DE UM MEDICO VENCIDO POR UM PROFUNDO DESGOSTO QUE SE VE FORÇADO A AMAR A 
VIDA PARA DEFENDER-SE A SI MESMO E A UMA MULHER, QUE ACENDERA EM SEU PEITO A CHAMA OE UMA NOVA 

ESPERANÇA ! 

PAUL MUNI - anebatador ao lado de ANN DVORAK - cm 
.c· DR. SOCRATES 

Com BARTON MAC LANE 
Uma super produção ela W AR N E R F IRS T 

HOJE - " Matinée" Colegial no " REX " - A's 4,15 
O l.º FILME BRASILEIRO PARA TODO O MUNDO! 

RAUL ROULIEN NUM DRAMA PUNGENTE! 

--- PREÇO UNIÇO: ~600 --- l O GRITO DA MO CIDA D E 
JUNTAMENTE 8 , E ULTIMA SERIE DE 

A MÃO QUE APER TA 
UM NOVISSIMO SERIADO DA R. K O. RADIO 

R • E-X 
O CINEMA DE 
TODA A CTDA. 

DE-CH!Ql:l'J;: FELIPÉA JAGUAR I BE 
Soirée ás 7 ,30 

O poêmrt Imortal de EMILE ZOLA qnf" inspirou os 
intelectuais brasileirns ! 

ANN STEN-cm 

NANA 
Um campeão da UNITED ARTISTS 

Complementos: - NACIONAL D . F . B . e O PARA1SO 
DO Bí-;Bf:S - sínfonía colorida. - Este filme é improprio 

para meno1·es cte 18 . - e. C. C. 

,-, 

~oirée ás 6,30 f' 8,15 

"Sessão das · Moças" 
A historia de um garçon que conseg·ue ingTessar 

na soí'icdade ! 

Francis Lederer - Francis Dee 
-em-

SUA ALTEZA, O GARÇON 
UM FILME DA FOX 

Complemento. 

CINE s. PEDRO CINE-IDEAL 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TtLA 

HOJE - Uma sessão ás 7.15 horas - HOJE Hoje, 26 - Hoje , 26 
A 4 .' StRIE DE 

A MONTANHA MISTERIOSA NA PISTA DOS ,J11ntnme-nte 

Soirée ás 7,15 

A mais brilhante pagina arrancada da historia dos mares ! 

Clarck Gable - Charles Laughton - Fran

chot Tone - em 

O GRANDE MOTIM 

M 

Um espetaculo da •· Metro Golctwyn Mayer ·· 

f'omplemento: - NACIONAL D F". B . 

ET RO p o L 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 

E 

O 1. 0 filme brasileiro de RAUL ROULIEN para todo o mundo !!! 

Umn obra dramatica que glorl11ca a cinematografia nacional f 

RAUL ROULIEN - como astro e como diretor 

A MISSÃO SECRETA 

BANDIDOS o GRITO DA MOCIDADE DICK FORAN 

Amanhã - Meninas e musica em perfeita combinaçao 1 CLAIRE 
TREVOR em UMA DECEPCAO SUBLIME - Um filme da "20TH 
CENTURY FOX . - Complemento: CASADO EM JUNHO - desenho. com A ''MATINEE" DE VOCES GURIZADAS t 

Matinal 9 l 2 horas-A 5.8 série A MAO QUE APERTA-Preço geral $400 

1 

R E X B E L L Amnnhã ás 2 l '2 da tarde - A 6." série da 

Toda a criança deverá levar o seu nome em um papel para obter um 
premio de uma maquina cinematogrãtica. 

A MAO QUE APERTA "M.itlnee" as 2 12 horas com a 4.n série de e 6: série da 

A MONTANHA MISTERIOSA MÃO QUE APERTA E mais O PRIMEIRO BEBE. 
Juntamente A MISSAO SECRETA - D1ck Foran. 

C INE REPUBLICA MISTÉRIO -~ , ,: ' •• ~ j -·1• .1•• f 
PARA O TRATAMENTO DA AFTOSA 

Ter sorte em negocios, em Jogos, 

HOJE - Umn sessão começando ás 7,30 horas da noite - HOJE amõr. adquirir riqueza, empregos s A N A F T o s A diliceis. Quereis resolver qualquer di-
Um "f'ar-west" de httas estupendas, com o famoso vaqueiro ficuldacte? Escrevei hoje mesmo para. 

B1g Boy Williams a Caixa Postal. 49. Niterói, E. do Rio, 

HERANÇA MALDITA cnvhrndo um envelope selado e subs- , EMPôLAS PARA USO SUB-C'UTANEO critado para a resposta 
Do ronheddo Programa Lecon. juntamente com a 3. n séríc do ~ensn- ------c1onal romance de aventuras e mistérios FORNECE COMIDA Preços - Cx. de 6 empôlas 9$000 ex. de 100 A CIDADE INFERNAL -

Da RADIAL PICTURES SADIA - SUCULENTA - GOSTOSA empôlas l 20SOOO. 
Complemento: - U" :-;ACI ONAL /D. F , B.) E BARATA ...... -

' " - Preços· - l.ª cla~e 1$100. Criança..<; e 2.ª classe $600 
Nota· - Nào empre~-amos banha A' venda nas principais farmácias. 

Amanhã - ROBERT TAYLOR, o galã da moda, reaparecera. no marav1- nem colorau tão nocivos à saucte. ' w 
lhoso super-tilme da "Metro" - O CRUZADOR MISTERIOSO Experimentem mandando buscar um LABORATóRIO BIOQUIMICO PARAIBANO 

almoço, sómente l 
~ 

ENTREGA A' DOMICILIO JOÃO PESSôA --:-- PARAíRA CASA EM TAMBIA' RADIOLA Rua Direita n." 295, 

Pora familia de trntamento. nluga- VF.~DE-SE a melhor e a mal,; poo- ENGLISH LESSONS 11111111111111111111111111111111111111111 1 1111111111 
•õ,. 11nui cn.sa com ótimas ncomoda- .snnte exl,<;tente neste Estado, bem ALUGA-SE ~ oltõ~s Jl\."res. jardim, qutntal como um3. discotéca variada e caprl- METODO DIRÉTO 1-inha com fogúo ing\P.'1 novo todii 

hdP. à rua Mon.\enhor Wal!rédo rho.11amentfo escolhlclrt. PAULO DE OLIVEIRA A rn~a i-Hn " Avemctn Epitnrlo forrada P A.s!-;oalhnda <.11• tnt·n<; Atu .. 
007 Chn\"e& no numnu 651 é. Vêr e lratnr â rua Barão da Pas- Prssõn, 494. ronstrução nova, 3 q11nr- gu,• J 220$000 u. trntnr t•m LISBOA ......,a rii:, l:,;Bl(Pm

1 
397, • RUA DA CONCORDIA, 2e1 tos, 2 se.neamentos, 2 aatasi copa, co- & CIA. --- - 1,. .... _ _. ____ 



A UNIÃO - &bado, ZI de março de 19111 

~ ~I Ão 
~ E COMERCIO 

-----------~----------------------T.;LOYD BRASILEIRO IIIILEU IOIES 
Praça Antenor Navarr n.° 31 

Agente 
(Terreo) :CP.ATRUIONIO NACIONAL)' Fone 38, 

~. P A K ~ O N O R T B 

Linha Belém - Porto Alegre Linha Belém - Porto Alegre 

PARA O SUL 

Linha Belém - S. Francisco 

P.llfllllt PRUDENTE DE MORAIS Paquete D, PEDRO 11 
Linha Manãos Bul'nos Ayrea 

Paquete CAMPOS SALES 
E~pea·aclo 110 dia 31 de março t· h81rtt no 

saira - no dia 25 para NataJ. Macau. Forta- mesmo dia para Natal, Fortaleza, S . Lulz e 
E~pcrado no dta 29 e saira 110 m c::i rno dia 

pa ra : Recife, Maceió, B a ia., Rio dt• J JUl'1ro, 
s ~1.11Los , Paranai.: u_a, Antomna, ~ . Franc1 ... co, 
Santos, Montev1dco e Buenos All"l'S. 

leza, S . Luiz e Delem. Belém. 

A1'Tt;IIIÇAO: - AVISAMOS AOS BRS. Cargueiro Cubatão PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. 

saira n o d ia :.!G p a r a Rccll<·. Mati·m. Rio 
cl<' Janeiro. Santo~. Pclola!:i, Rio Gra nlie l ' Por. 
to Alegre. 

Acceita•• car1u para as cidades servidu ,ela Rêde Viaçú Mineira e•• transborde e• Aá1ra dos Rei,. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha ,. __ .. regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alerre 

CARGUEIROS RAPIDOS 
CAltGUElltO .. CHUY " - Esperado do noa•le, cle\rtá dtegar .-na 

nOSM1 porto no proxlmo dia 27 deste mês, o cargueiro .. Chuy" . Apô.~ a 
neceuarla demora, sairá para Rel'iíe, Maceió, Rio, Sa.nln. Rio Grandl', 
Pelotas e Porto Aterre . 

' CARGUEIRO "TAQUY " - •;!<iperado do !iUI, dr,•erã <'hesar t>m 
11osso porto no proximo dia 29 deste mé:f o rarrueiro "Taquy" . Apô~ a 
uccessaria demora, wil-ã para Satal, Ceará, 'fuloia e Areia Branca. 

CARGUEIRO "PA'rY" - Esperado do sul. deverá chegar em nosso 
porto ni proximo dia 17 o cargueiro "Poty ·•. Apôs a necessaria demorw, 
.a irá para Macáu, 

CARGUEIRO "lll~CEló" - Esperado do sul, deverá chegar em 
no:sso porto no proximo dia 20 o cargueiro .. Maceió ... AJ>Óti u neces.saria 
~~~ora, 6dírá para . Recife, Maceió, Rio Santo'>, Rio Grande, Po1·L0 
..... p-e. 

Arentes - LISBôA & CIA. 
Rua Barão da Pa1111agcm n.0 13 - Telefone n.0 230 

LLOYD NACIONAL s. A. - stDE RIO D;~ANEIRO 

SERVIÇO RAPmo PELOS PAQUETES "ARAS" ENTRE CABEDELLO E PORTO ALEGRE 

PASSAGEIROS 

CARGUEJRO "ARATAIA" - Es• 
perado de Belém e ~alas no dia 1.1.1 
de abrtl saindo 110 ffietimO dia pa ra 
Reclfe, Maceió, Baia, Rio. Santo.\ 
Par:maguã ~ AnLonma, pa1·0 onde re
cebe carga • 

"SUL" l'ASSAGt:IR08 

PAQUt;TE '".\R.\TIMUo"' - & 1w 
rudo de Porto Alegre e esca las no 
dia 6 de abril . saindo no mesmo du1. 
para Recite . Maceió. Bata. Vitoria, 
Rio de Janeiro. Santos. Rio Gra nde 
Pelota~ e Porto Alegre. µara onde rc~ 
cebe carga e passageiros. 

l'ARA DEIIAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
1•10 DA CUNNI REGO I CIA, 

"NORTE'1 

Escriptorio: Rua Barão da Pa11agem, 43. Telephone n. 360 - Telerramma "Aru~ 
------------------- • ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.º 87. 

-. -- - COMPANHIA ªNACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
ALVA R o J o R G E & e IA , naftOO RlldAL DS PU8AODR08 E CARGA SNBB PORTO ALEORB E cosoiuÕ 

IOAS.I IFUJIDD.I .. 1•1 

GIANDE ilMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
..... Dr . .llftn•• ..... l•D I l'lata 11 .. 11--..., H I N 1 

DIJDl\0()6: OODlCJOII ua&DOII: ....... _...... .._.... ....... 
~-111 .......... 

IANTIM FIUAES ---C..,ina Graade, R. Pru. João Peuia, li, 67 e 75. 
Gunna, Praça ....... r Walfrêdo Leal, •· 49, 

Praça•• 174 e 171. ' 
ltúa,aaa, lu Presideate Jeão Peuia, 44. a.-. • ..._. ... ______ oaplllll•to 

______ ... ._..___..._...a ... •----· - .,........, ... w....,_.., ...... e • ._ ................. _ ......................... .... 
..... b&U.1&1•. 

Ma611-111 APl'tPPIPNKJIII & OGNWWWR OI MP..,. 
Rm008 mi TODM M IIVM nllDU, 811 X& ZL OII 
CIDJICOIUlllft'. 

VAPOUI SIIPSSADOI 

"l'l"APURA" 

Chegará no dia 25 do corrente. sexta•íelra . saira 
no mesmo dta pare. : Rtocife. l\lacelô. Baia. Vitoria , Rio 
de Janeiro, H1u1tos, Paranacuá, Antonina, t~lorlaoopolls, 
Jmbllub11, Rio Grande, Pelow e Porlo Alecrc. 

PROXIMAS SAIDAS: 

"IT PURA" 

"'11'AQVERA '' - Sexta-feirK, 31 do corrente, 

.,_TIIO 

_,bo1n111 tam~m earpa para poo,fdn, Ar&NJI, 
nh6oll, 11. Pranetaco e JtajahY, eom cuidado .. bold•A4!i0 
no Rio de Janeiro bem IOIIIO para ca,npao, no ~ 
do Rio, em trafetn>' mutuo com a MLel)poldlll& Rall•IJ • 

A eon,panhla recebe carpa • eaoommflldll aM 1 

fa,ll",y. d• l&hlda dor, H\18 yaporu, 

o,, eollllrnatarloa de ears&t c1enm retlrll·"U do 11&• 
plobe da Oompanhl• dentro do 11ram de ttlll 131 ~ 
ap6a a deacaraa, lindo o qual, IDClcllrlo u mNIDN _,,m. 

----------=--
..........-. - ................... _ ... .. u1 ...... aN 6o li lloru u-...-. •aaalll ..... ... ..... 

a. .... ..,.,,...... Mrla ..... IJelN Ar.a~: 
0
DEll1 DA CRUZ 

t>raça Ant.eno1· Navarro, n.• 53 - 1.• andar, ~ 

JAIIE FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

Escritorio: Praça Pedro Americo, 71 
Residencia: Avenida General Osorío, 231 

Joio Pes1ôa 

TE Rua Visconde de Pelotas n~ 
290. (Em frente ao "cinema v ....... _.. .,.,.. .,,..._.., "P " _..,._.,.. ... .......,.....,.. laza ). ·---· __ ,._ ........ , º ....................... .. .. ......_. ........ ......... 

Tna - .................... ...,,.,.,.., .... ........ 

BOA OPPORTUNIDADE 
Alugam.se doia apparta

meutos eepaçoaoa á ruo Ma
cie) Pinheiro, n..• 74, l ·" 011 • 

dar, no ponto central do 
commercio. O appartamenlo 
da frenta tem janellaa para 
a rua, :Maciel Pinheiro, eH. 
quina com • rua 6 de A11os
to e o outro tem janellaB 
~ra eata ultima rua. Lo. 
cal eepleudldo para com• 
-ciante, medico ou den. 
tiata. Aaua corrente, lo•· 
tallaçlo electrlca • aanft.a. 
taria. A tratar coDl o ar 
Mllonio llenlno, n• port.arll 
da NA Unllo" • 
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