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ESFO:BTES 1 ' 
TUDO NCS'ff MUNDO, PôDE SER IMITADO, MENOS 

A MANTEIGA 1
1 

Como prevíramos toi brilhante a 
taHte esport1va de ante-ontem. no es
trc'io do Cabo Branco, na. avenida 1 ° 
c!e ·Maio, onde se disputou o torneio 
mkJo de futebol de 1938. dirigido pela 
LIGA DESPORTIVA PARAIBANA 

A hora marcada pela Entidact,, 
:vi~"Ximã Já o campo estava cheio de 
torcedol'es e todos vaticin::i. vam os re
... ul 1:1rtos dos jogos que se lam rP~li
?Ar 

O.s rinco jogos fóram renhiclamcn
tP dtsputndos c.tbendo a vitória final 
;:;o \·aloro.'iO conjunto do "Palmeiras·· 
(

1
t:e lenmtou. de modo brilhante, o 

tornPiC\ inicio de 1938, cabendo o se
~1mdo lugar ao esforçado e sl.mpati
~ado onze do "Felipéa ··. 

A·~ 14 horas é iniciado o 

l'Rnrr.rno .JOGO - PAL;\IEJll AS 
PIT,\ GUARES 

que foi arbitrado pelo sr Venelipe 
r,~ Almeida. De começo nota-se mo
rosidadt' nos dois times Passados al
r:uns minuto;:; os palmeirenses v~o fi-
1 :1ndo senhores do gramado ate que 
enfim os pitaguarenses cáem ver.ci
cio~ pela contagem de 1 x O 

sr:r.t•!'DC\ JOGO - B0TAF0GO X 
UNI ÃO 

Alinhados os times. o juiz Carlos 
Neves da Franca inicía a contenda .. 
o ··Bot.afôgo" incursiona perigosa
mente dando trabalho ao arqueiro 
Dia!i. que numa das ve:tes é vencido 
~la pericia de um deanteiro bota.
Jôguen~e A, luta terminou com a van .. 
tagem de um goal para o "Botafõ
;o" 

Tl:KC'l·In0 JóGO - FELIPE'A X 
ESPORTE: C'l ,UBF. 

Este Jôgo estava sendo muito esµe-

O "Palmeiras Esporte Clube" levanta brilhantemente o 
torneio inicio de 1938 vencendo o "Pitaguares", "Bota
fôgo " e "Felipéa" por 1 x O, 2 x 1 e 1 x O, respectiva-

mente, ficando detentor da custosa taça " Dako ". 
bôa. JosP Domingos da Fonsêca f' tervelL quadro escossês. F'citiço <'G'"l-

.:oão Dias Cardoso <substituto). q.uistou nudH mcno:- cl.- 4 goals. 
Felipéa: - Rubens Fijgueiras. João 

Sebastião da Silva e Julio BaUst..i 
Coêlho 1substituto). A~ro.hnn L Montnerde mnrchou 

Palmeh-as : - Antonio Sorrentino de Nova YorJ, o. S Francisco, co-
Manuel Ferreira e Juarez A dos brindo 3.415 mllhnf; eni 79 dias. 10 

S~~!~: <~bs:~;f~ Simões, Manuel 1 ~iri: ju1t1~ r:{~n~~tg;, cli• li tt,• maio 'l 

Aragão e Lidio GmnP::. 1substit11to) 
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ECONOMIZE, compramfo tnanteiga '' L YRIO " . 1 

PROTEJA A SUA SAODE, usando manteiga "L YRIO" 

· 1~ Fl'T EBOL CLUBE", D ís C'AM · 
PIN A GRAND E 

O famoso lutador Str:rng-ler Lewis 
em abril de 1932. dis1>utou nada me- \...,.., ~ ~~- · 
nos de 9 combates em uma semana 

Recebemos, do "13 Futebol Clube" 
de Campina Grande, uma circulai 
firmada pelo sr José de Almeida, co
municando-nos haver sido eleito e 
empossado no cargo de preskknte àa
quéla associação esportiva o sr za.~ 
carías de Sou .. ,;;n do o· 

N~O P AR ECE VERDADE 

O americano J Saunders. de 21 
para 22 de fevereiro de 1882. correu 
nada menos de 100 milhas, gastando 
17 horas. 36 minutos e 14 segundos 

Sílvio Lagrcca . .9l_le foi um dos me
lhores centro-med1os do Ilras1l, r-s
trciou em 191 l. na extrema direita do 
quadro secunda rio. do Ipiranga 

Freddie Miller e Tomny Paul rea
lizaram nada menos df' 8 combates 
cm 1 O n~sa.ltos 

Samiter o famo::.o atacante esp:1-
nhol. aos 14 anos foi incluido no l " 
quadro Com 16 anos. participou de 
um jogo internaci~nal 

A .T o s NECROLOGIA 
do Presidente da Republica 

RIO, 27 tA UNIAOl - O presiden
te da República :.1sstnou os :c;er,-ulntes 
decretos: 

Na pasta da Vtação 

Faleceu no dia 23 do corrente nesto 
capital. a senhorita Rosa de Mélo. fi
lha de Antonio José de Mélo e de sua 
espôsa sra. Joana Batista de Mélo. Já 
falecidos. 

Contava a extinta 12 anos de 1da
de, sendo sua morte muito sentida no 
seio de sua familia. 

O enterramento reali1..ou-se no mes
mo dia. ás 4 horas, no cemiterio do 
Senhor da Bôa Sentença 

Aprm·ando projéto e orç:imentos 
para a construção do fechamento do 
pateo da estação de Va~·gmha, da li- - -----··------
1:ha de Cruzeiro a Tumtí, da Rêde 
Mineira de Viação: para construção 

Em 1926, no Campeonato Sul Ame
ricano de Futebol, os argentinos ven
ceram os paraguaios por 8 a O. E' :l 
maior contagem verificada no cert:; -

O penally foi creado pl'la AssO<"I<'- f!~p~~i:e/~!\1~~e:oraeda d:ai~~açf~ 
ção Irlandeza. em 189) em Bagê. da Unha de Cacequí, a Rio 

para o interior do Rio Grande do Nor
te; e o do interior do Maranhão, Clo
vis rvrartins dos Snntos paru o intf~
rior de Alagôas 

men. 

Grande, na Viação Ferrea Federal do 
Rio Grande do Sul; e para a execução Na pasta da Educacfro 
de obras na estação de Pedro Nolásco 
da E. de F. Vitória a Minas. 

rndo PE-los torcedores. Os quadros de . , • 
Venel~pe E: Carlos Ne.ves p1ometiam I Em 1928. na partida contra o Mon
bôas Jogadas. No entanto foi um dos 

No Campeonato Brasileiro de FutR
bol. err:. 1922, o paulbta Neco I Ma
nuel Nunes) conquistou nada menos 
de 10 goals. 

Declarando extintos cargos exceden
tes: um de engenheiro; nove de oficial 
administrativo e sete de escriturários. 

Nomeando o dr. Remiro Estevão de 
Lima, interinamente, professor caté
dratico da cadeira de anatomia da 1'"a
culdade Nacional de Odontología. Friedenreich marcou 

mais fracos e menos mteressantes. NOTAS POLIQAJS -,...,.T-,O_R_T_A -0-E--A-lG-0-0 juiz Luiz Espineli atuou bem e a 
partida terminou com a vantagem de · 

Promovendo ás classes imeditamcm
t.e superiores: Francisco Xaxier Ro
drigues de Sousa da classe M da car
reit:a de engenheiro; e na carreira de 
oficial administrativo os da calsse H 

Designando Olga Rochford para as 
funções de inspetor federal de estabe
lecimentos de ensino .'..P<·nndário 1111 

Distrito Federal 
nm ;oa. l para o ·• Felipêa" 

4.º JOGO - VENCEDOR DO l .' 
ROUBO EM CAJAZEIRAS Francisco da Graça Caminha, Pedro Na pasta àa Guerra: DÃO PARA O GADO 

COM O VENCED.OR DO 2.º - P AL- O dr chefe de policia recebeu do 
"i\lEJRAS X BOTAFõGO delegado de Cajazeiras comunicação 

!~r~t~\a~a Sq~r.sa Pinto e Zuleica Ce- Exonerando o tenente-coronel mé-
(Comunicado da Secretaria da Agr!- dico dr. FranciSco Eduardo Rangel 

Foi _es~e ? n:-elhor jõgo da _tardt- 1 ~ul~~~ sà~º n~~~!ª·M~-[~e~~s~i~i~á:. 

~s ~~à~~~1

ªar:~~~~a~a!e a~~~~~~;m~~ :~~r: lee str:: ,Jfc~~°re ;:rt~~~~o !1° 
trepitosos. A pnnc1pio os botafõguen- A refeiida ladra foi recolhida ã 
ses fi1ermn séria }?ressão_ ã barr~ de cadeia publica daquela localidade, ten
Fe-rr~ir::i.. que praticou boas defesas. do ~ido os objétos apreendidos entre
Tota. o m~stre ~os nossos gramados. gues aos seus respectivo.,:; dono 
.Juarez. Re1s. Batista, P1tôta, Zeholan-

• cultma1 Aposentando: o prático dt:: engenha- Torres, do cargo de diretor do Hos-
ria José Enes Viana e a agente Fran- pital Militar de Campo Grande 

O Govérno do Estado baixou. no cisca Corrêa dos Santos; e conceden- Concedendo transferencia para a re-
àia 16 de fevereiro passado. o DecrP.- do aposentadona a João Leite de A- ,;;erva aos coroneis de cavalaria João 
to n. 964. que traz, entre medid::ts raújo Campos, oficial administrativo Aimbiré Mendes e João Francisco Soa
tenclentes ao o.mparo da indústria de classe K: José Lemos de Vasconcélos res da Silva; ao coronel de itúanteria 
oleo de algodão. a obrigatoriedade de agente da classe D; Luiz Barbosa San- Sebastião Rabêlo Leite: ao coronel me
ser reservado um coeficiente de- 30';(" dim. escriturário classe E; a Antonio dica com o soldo de 2.º tenente médico 
da produção anual de torta a alimen- Marques Braga, oficial administrativo dr. Alberto Guimarães; com o soldo de 
tação do nosso gado classe I; a Frederico Alve~ Barbosa, 2.º tenente. o sargento ajudante Jo.-;e da e Misael estavam nos seus gran

cie..,;; di:'lS Felix. Sorrentino. Lemo.::.. 
Hélio e Ronald mostraram que ain
da são bons jogadores. E a luta con
tmuavn. titanica até que Pitôta man
dou violento tiro in goal que Pagé 
não se moveu Estava conquist.ado o 

) pr~~~~o ~Ant~o~~i::;J~~a~ linha de-
anteir~ do ·· Botafõgo" consegue em
patar P. pnrtida õe modo impressio
nante 

Sáem novamente os palmeirenses. 
o jôgo p:·osegue animadissimo. o~ 
11:1 lmeirenses fazem tudo para desem
patar a luta O .. Botafõgo•' defende
.<if' ardorosamente. O clube de To,a 
numa arrancada digna de elogios con
~gue, por intermédio de Misael. de:::.
empat&..1: a. lutJ.. A assistência palmei
-"tns6 vibra. E ma.i, alguns minutos. 
o 1utz Aluisto Lira. que agiu com im
p:irchltclad~. apita dando por termi
nado o 4 ° jogo com a vitória do 
·· Pa1met.ras ·· por 2 x 1 

5.0 JO«O - VENCEDOR DO 3," COM 
O VE~C'EDOR DO 4." - P AL MEl 

ItA~ X FELIPE',\ 

Juiz: Cri rios Neves da Franca. A 
r.ssisU•ncia toda pen~ava Que éste jàgo 
teria faclJ p;1u o " Palmcira.s··. Pur,) 
fngano. O '·Felipéa'· deu muito o 
qu~ fa1.er R03 rapazes da camisa prP
ta e branra. Notava-st que os fell 
J)ef'l1 e:-. eststvnm com vontade -ftt!. 
raca "Dako' Mas os palmeirensc.: 
1 "l.l.aV<¼P. ~ti,:,rtas e não deram margr111 
á.s perigosas Incursões chefiadas po! 
S1nval E bôln vai. bóia vem. o ·'Pal
meiras·· venceu ~empre por l x o. 

O P \ l.~IEI R \ S FICOU DE PO~~J:; 
O A TA('A " DAKO " 

m~:~~-e~~;o~e t~;~~~" 1~~~~0~ ~e .. :~= 
r da nc,t taça "Dako'' oterta dct 

r.rrt:dit:ido.'i comerciantes F. P elxóto 
k lrmao. como uma homenagem do3 
IORÕPs "Dako" ao ta1npeâo do tor 
nPio 

A tnc11 '"Dako'" é uma das maiort-s 
<tas jti. dü.putactns em torneios de tu-
1rbol t estf! ,·apitai 

Ao no&'\O amigo Flocloaldo Peixóto 
chefe rlaquPla tlrma, a L. D P. '\
RI :tdef'., .l gentllêza da oferta 

,\ '<'<1'181.> . .\ G >:RAL DA LIGA 
f lS POltT IVA P.\ltAIB.\"IA 

Sá.o 'J segutnt-es os rtpresentante-. 
,. re íX'Ctlvos 1mb$tltutos dos clubes 
111.tado é'tn a emblea gnal cta L1Ra 
Esportiva Pe.ralbanu 

fü.po rt f." ( 'h 1br · D1 MnnTJPI M,,. 
dciros Coutinho, José Jw;tlno de Ma
elido e Lulz Carlo'l Gaivão (&11bst1tu
to) 

Rola foco: Samuel Oilverts, Ho~ 
llt1 PPl'elra Falc:0.o e Jo,ié Mata de 
Novai 1 ub5Ututo1 

1 ·nlao . Amerlco Coutlnho Lls-

CRIMINOSOS PRESOS 

O sargento José F..elix da Silva, de 
legado de policia de Areia, foz cien t ~ 
á Chefia de Policia que o sargento 
Ezequiel de Sousa Ferráz. sub-dele
gado da circunscrição de Lagôa do Rc
migio, efetuou a prisão dos senten
ciados João Xavier, condenado a 17 
a.nos e 3 mêses e Sebastião Amancio 
de Oliveira a 7 anos, evadidos desta 
capital, no dia 16 do corrente, quan
do se achavam trabalhando 

Em poder dos lllesmos fõram en
contrados uma rêde e um cobertor, 
furtados por eles no lug·ar Constan
tino, daquele distrito. 

Os presos fôram remetidos para. a 
delegacia de Areia, onde se encontram 
a disposição do Chefe de Policia 

Esse Decreto. que conc.ede isenr_-á<J tesoureiro padrão H. a Jovino Euse- Domingos da Silva e a.o amanuense 
de impôsto de Indústria e Profissão bio Pacheco, guarda-fio, classe D: ::i. de 1.n classe João Andreoli; ao sub
por 10 anos e. por 5 anos, abatimen- Alzira _Luz. tel~g:r~flsta cla~se F: a tenente Oldemar Campêlo Nogueiral. 
to nos direitos (ie exportação de oico J~nuano de V1Ye1ros, ca~t.eiro classe ao 2. º tenente mestre de música An
a .emprêsas e firmas que instalaremo D. a Manuel Estevam Pe1oba, cartei- tonio Virgilio da Silva Pinto e ao 
uzmas providas de maquinismos 1110- ro da classe E amanuense de l II classe Maria Iná-
dernos para beneficiar O caroço dC' . Exonerando: Mauro Po1:to _de agente cio da Silveira 
algodão, vem facilitar grand<·mente e mtenno de estr~da de fe~ro. e conce- Declarando que a classificac:-ão (\Q<; 
estabelecimento, em nosso Estado, ..:1e dendo exoneraçao a Man_a da Luz do majores Francisco de Assis Corren dl' 
organizações industriais dessa nature- l'!asc1mento Bélo, _t_esoure1ra da age~- Mélo e Inácio Loiola Oaher foi no 1 ° 
za, 0 que trará completo aproveitr-..- eia postal _teleçrahca de Cleve_landta. regimento de aviação 
mento industrial de quasi toda a SI"· n_o Paraná. e as_ agentes .Postais M~ - Transferindo: nn artilheria, o ma
mente produzida no Estado ria ~orma da C1uz .Me~e1_ros. ~e T11- jor Alexandrino Pereira da Mota do 

A Secretaiia da Agricultura está or- bo.b~ .. Estado do ]:ti_o, V1rg1~in. Aaes de quadro suplementar para o ordinári.J 
ganizando agora, de acôrdo com O a!·t ~iaUJO, ~e LaranJeira~, Pa1aná,.e Ma- sendo classificado no 3.º grupo de ar-
4 _ o da referida lei. uma tabéla ct~ na. Beze1 ra de Godo:,. de Piquete, A- t1lheria de costa e Forte de Copaca
precos de torta de algodão, a fim cie lagoas. . . . bana; o major Alvaro Prati de Aguiar, 
cue. sem prcjuizo dos industriais, fi - ~xone1a~do. de

0 
acõ1do com o ai l do quadro ordinário para o suplemen

que a aquisição do produto ao alcan- 2. do dec1éto n. 24 de 29 de !1ovem- tar, e na engenharia, o major Hé'lio 
ce àa economia dos criadores. b~o de 19.37_., os méd.icos Antom~ ~or~ Cota Gonzales, do quadro ordinário 

OFICIOS RECEBIDOS O art ._ 3 n do _Decreto. vedando a ~:~ri~~rt:i~~JºGi·a~!~~ ta~~~~!~~º; Pªbfai.,i;~~~:e~:r quadro suplemen-
O dr. João Franca. chefe de po:i-

1 
e~~rt~çao de mai~ .ele 702" da tor~a Osvaldo Alves de S(!usa; os _ag

0

entes tar o coronel Joaquim Furtado Sobrl
cia, recebeu mais as seguintes comu- fnfi;~IZ ?.:gul~~ ~ai.~iba. ºtra~te. ~-~ postais Aida de Queiroz Xavier, de nho; os tenentes-coroneis Oscar Apo
nicações: , · ·.. , 1 115 ecimen ° ª nos..,c. Tremembé e João Evangelista Gomes. colipse. Otélo Rodrigues Franco; o:-. 

- Do sargento João Pereira, sub- fJe~u~ua. E d~ e~r,ei:ar. 11 ª1~- que. J., de: Mayrinlc, São Paulo; Dolôres Gar- majores Nelson Marinho, Armnndo 
delegado de Bonito de Santa Fé, co- a ~ es concedidos pi~v_oquem a Jt,ri- eia, de Cassino. no Rio Grande do Sul. Batista Gonç·alves e Joaquim Soares 
municando haver assumid_g aquele ~açao d~ 11º:'~:,;; empie~as. alarg~nd~· Henriquêta Gomes Corrêa Neto, de de Ascenção 
ca\go. para o qual Iôra nomeado .... ssi~1

·!l rnogre.,~iv:i.mentc a q~!·1 nuda·{· e Ana Florencia, Minas Gera.is: e João Mandando acresce>!' nos vencimentos 
- D o sr Alvaro Elias, de Caba- deSli~ •. da exclusivam~nte a nos.--.fl Alves de Oliveiro.. de Catuni, na Bnia: dos cornneis Francisco de Mélo Mo

ceiras, cientificando ter assumido o i:Iiacao. _com R gr.-1noe .. --onven~end::i e o escriturário Pedro Conti. reira e Suetonio Lopes de Siqueira en-
cargo de delegA.do, na qualidade de de havei um pre(:o aces5ivel e umco Nomeando Darcí Lopes Cançado, in- mucê, em vista dos relevantes servi-
suplente terinamente. almoxar1fe da classe F. ços prestados, tantas vezes 5º1º do res 

-- Do tenente João Faustino, dele- Aguardem a maior re rt ueão de prc- \Taldomiro Valentim. Rick. interina-1 pectivo soldo quantos 1ôrem os ano.l 
gado de policia de Inga, que comunl- cos que a ·•casa \znl " vai ofPr(•cer m~nte. agente _com funções de t.esou - de serviços excedentes de trinta e cin-
cou a sua posse naquele cargo durante o mPs de ahr il reiro da ngencia postal telegrãfica de co. 

- Do 2.0 tenente Antonio Ferreira ------ - ----- Taquara do No\·o Mundo, Rio Gran- Promovendo ao posto de tenente-
Vaz. comunicando haver assumido o l de do Sul; e· Zélia Silvn interinamente rnronel e maJor dA reserva de 1 li-

~a~~~/lõr~el~~~~~d~~ ~~ei::::à ~n~~ NQTJCJARJQ !~nbJ:~p~~1e;at,e J~~~!I i:rn?,,.ai·onssu' ~~~h~aurilio ~1'.onleiro Pereira da 
comandante do destacamento local. Nomenndo Olga Coêlho Fnnti. ln-

P O ST,.·RESTANT E DA UNIAO 
Na P osta-Restante desta fólha en

contram-se cartas para os ~rs. Bene
dito Moura. Raimundo Rêgo <' Osmar 
Moura 

Na pasta da Fazenda terinamente. esc?'lturárJn da classe E. 
PESSOAS IDENTIFICADAS ONTEM 

O Instituto de Identificação e Me
dico-Legal expediu ontem carteira· 
de identidade ás seguintes pessôas. 

J o~=~o~i:e~r~j~ª 01i~1r:.ª}~1~ceioes. 
queno da Silva, Francisco de Assis 
E1.t~taqulo Gomes Pedroza, Ben.iamim 
Gonçalves da Silvá, José V Diniz 
S<'bastHlo Atalde da Cunh.1, Horacio 
Alves Cavalcanti. Francisco Sousa, 
Domiciano Pires Braga, José Sobreira 
Gulmaráes, José Augm,to Rocha, 
Manuel Galdino de Sousa, José dP 
Palva Gadelhe, Sablno Pereira Mar
ços. Antonio Rufino Sarmento. Ido 
Bezerra de Menezes, Manuel Sarmen
to Rocha, Francisco 'Moreira dos San
tos, Geraldo Bernado de Alb11quc• -

~!té1~~!
1i1. ~fb~~·~o t~n~~~vt·J::1~ 

Gomes de Sá, João Brnz da Sil· a, 
Antonio Stquelra de Sousa, OtarlJk, 
Pauli.no de Morais, Germino Ai)r:---n
te Sarmento. Jaime Melra. Fonte:;,., 
Antonio ·J u lio df! ArilUJo e João Mo,1-

Ha na repartição dos Correios e Te
legraf os telegramas relidos para: Ma 4 

Jor Genuíno Bezerra. Chefe Postal; 
Adelaide Rocha rua Ro::.urio 14; Adal
berto Costa Caixa 451; Capitão Edison 
22.fl B. C.; Nln lnha República 870 

Promovendo agentes fiscais do im
posto de consumo no Distrito Federal. 
o~ da capital do Estado de São Pau
lo José PessóR da Costa e Elias Pio 
Monteiro da Silva; e nomeando, a pe
dido, o do interi01· do Rio Grande do 
Sul, Eudo:<io Rosa de Viterho Fraga 
para o interior de São Paulo; o do 
interior do Rio Grande do Nort'e, Dio
nisio Dias Carneiro para o interior do 
Rio Grande do Sul; o do interior de 
Alagôas, Francisco Ferreil·a da Rocha 

._. ~ ~~~ - ---

CARROS E CAMINHOES USAÔÕf 
F O 111 • dl 11 trl 1 ffllFCII 

ea eptima1 condiçõea e • preços modico, 

AGENCIA FORD 
t(·iro Sobrinho. 

dt~.~~edÀ~~~~,~~ ~t;~;~~ • Ma ·ic, RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
Pelo medico legL,tn 'oi lavr,,ao o ,I I i I P 1 1 11 1 

~~~d~a~o e~:m.:r;~J~a.verlco df'I Pe- l,,. ____________ ...,.,.,_..,....,. ... ,...,_...,,.....,...,.,.,_.....,,_..,__, 
~ -- w.-..ri~ zrr-tw_ftlw "-' ....... 

do Quadro I, do Ministério da Quer~ 
ra 

Efetivando os profesôres cA.tedró.ti
cos da Escola Mtlit.ur, majore.,;; Jollo 
Candido de Ar~lújo Oliveira e Herme
negildo Portocarrero e capitão Arua_l
do Morgndo da Hora, atunis professo
res em comissão; e o prc-parador Fran
cisco Maigre 1'..,orte~ da Garnu 

Mandando agre~ar ao re~pectlv,1 
quadro o capitão de infanterla Mario 
José de Faria Lemos. 

Fe!ormando: o 2. 0 tenente de ad
ministração MnnuPl Marques de 011 
vetra, e sub- tenente do 1 ° bat.nlhãu 
ferroviário V1cei1te Ferrelrn :Biblnno 
,, sub-tenente MigurJ Martins Pecci, 
ambos no posto de 2.º tenl'nte; uo 3 
'i.Rrgento do 9. 0 regirnt-nLo de inllu.1-
tcria Luiz Marque!) de Sousa; ao mu
ico de 1. 11 classe do Bal!dhflo de Gunr~ 

das Martinho Bbpo de Aqutno 
Prolnovendo na carreira de prático 

de laboratório, ás classes tmedlúta
mente superiores, os da clo.sst O. A 
lexandre Josê do Nascimento Motu e 
Ari:'itides Garn1er B0id1: e da <:ln..•:.M' 
F.Ernesto P lii: e os dn clnr.fie D. A11• 
dré dR Palx.io Pinhc>iro. João Henri~ 

~~~1ri~~n~!~ª~ R~~~.~~{~s PaitJgR:i;: 
Moncu· Mendonça dr Olivrlrn, Nor·! 
Jorge Crrqurlrn e Sl'bn'.UAo 'Aarbosa 
TeixeJra 



A UNíAO - Ter~a. feirn, 29 de março de l!J~8 

ALFA-BETA-GAMA DESFAZENDO UM EQUIVOCO I N S TI T li TO 
MAR/O DALVA 

HA VINTE E CINCO ANOS - Ha- Várias pessôas, principalmente cri-
bita João Pessóa um católico do outro adóres, têm me abordado sobre a na
mundo. Em 1913 foi êle ao Rio de Ja- tureza. o emprêgo e a eficiência da 
11eíro, pela primeira vez_ Ai conheceu tuberC"ulina, na profilaxia da tuber-

o polígrafo Carlos de Laet. uma pro- ~:~r:e d~º:!: .inf ~~~~se~;~:::aq~~;~ 
picia tarde carioca, á rua Rodrigo Sil- curativo e outros que a tuberculina 
va. no Círculo Católico, onde Carlos de é prejudicial aos animais sadios . 

Lnet costumava deliciar os companhei- te~JfJir~~~ f:!f~!~a:55J
0 

~!~o:nã 
ros com sua palestra ilustrada e sua tuberculinizaçáo por parte dos nossos 
verv(j lncompnravel fazendeiros, é que venho. modesta-

Effi dado momento. Carlos de Laet, mente, esclarecer o assunto em apreço. 

,que tinha sido escolhido deputado â mi~~!mde~p~:::~i1~·sa ~~~·ira~~~ :!}! 
camara Federal pela então provincia bem acolhida pelos criadores que, na 
da Paraíba, nas últimas eleições mo- sua maioria, não lêem nem têm tem
nárquicasl, entrou em conversa com po para faze-lo 
0 binsonho paraibano, dissertando sô- do A cl~~~e~c~~~~ilfza~~. ~~1~~i df~lt~!= 
bre as figura~ de lrlnêu Jofill, <o ve- senvolvimento do bacilo da tubercu
ll1ol, padre Inácio Rolim, conego Iose em caldo ou extrato de carne, 
Meira Henriques, barão de Maman- adicionado de sal e glicerina" 

guape, t Flnvio Clementino da Silva ci;{ ~:d~~hn~ti t!':;to~fe~t~ f~~J~:~= 
Freire, avô paterno do conego Matias lose. em arrimais sãos, conforme tem 
Freire), presidentes Beaurepaire Ro- se verificado, mesmo em dóses maiores 
han e Gama Rosa, flagartixa barba- do que as geralmente utilizadas na 

da 
1 

· di~~~~e~~ul~~:er~~ri:~se, em gerR-1 
Carlos de Laet conhecia nossa terra ele três formas: a intradcl'mica, a 

e nossos homens de maior voga; sabia subcutanea. e a ofitalmo, sendo a pri
flté as alcunhas ou apelidos de mui- meira a mais empregada. 

tos . Estranhou que o insípido parai- je~~ r~~ç!~p~~~~~:e~':i~~l:~~!e p~e}~= 
bano fósse jornalista, com tão pau- rência na dobra subcaudal 
ca idade, e o confundiu com suas a- A reação consiste em uma incha-

C \ RLOS BtLO 

HI STORICO A. reação se caracteriza pela irrita
ção produzida no fim de 8 a 12 horas, 
com estado conjuntivo, lacrimetja
mento e supuração, no caso do anl- A REUNIÃO DE DOMINGO 
m~s !~~~~fse s:~:t~1~ :ire;~~~~:l~see- ÚLTIMO 
nhuma reação, quando t.uberculiniza-

dos · Esteve rpunido_ no domingo último. 
u: ptr~~~~~~li~~:~~~ ~a:~mg1:~::~!~ ~g;td~essão ordinaria. o Tnstituto His-
cimento do diagnostico da tuberculo- A sessão foi presictkt~ pelo des. 
se. especialmente pela medicina ve- Mauricio F1urtaclo. que foi secretaria
terinária. do pelo concgo dr. Florentino Barbo-

O emprêgo da tuberculina não é ~a e sr. PPdro Batista. respectivamPn
condição bastante no combate â. tu- te, 1_0 e 2.º sc:cretáriot. 
berculose bovina E' o primeiTo pas- Lida e aprovaria a áta da reunião 
so a ser dado na profilaxia desta ter- anterior. procedeu-se á leitura do ex
rivel molestia pediente. que con~tou cios scr,uintPs 

Uma vez confirmado o diagnostico, oficios: cio dr Argemiro de Figueiré
aevem ser tomadas as medidas de hi- do. interventor federal agradecendo 
giêne recomendadas. em beneficio do a comunicn.câo da póssp do atual pre
doente e da coletividade sidente do Instituto e. no mesmo sen-

A tuberculinizaçâo eficiênte exige tido. do dr. José Mariz. secretário do 
habilidade e critério, por parte dos Interior: elo dr Arquimédes Souto 
que a reali.zam. A re_sponsabilidade, na I Maior. presidente da. Côrte de Apela-

~~~. d~~!ti~!1: ~~~cu~ag:q~~:~ªPr~'.nfs~~ ~~~_: s~~ré1~~ri~a~~o A~~:~Tt~ir:~º
1
~~

1
~e1: 

onais habeis, critériosos Prancisco de Paula Porto. secretário 
Para o perfeito diagnostico da in- da Fazenda. do cel. dr Delmiro de 

fecção, geralmente procede-se as três Andrade. comandante da Pollcia Mi
provas, acima descritas. A mais prá- litar do Estado e rio dr. João MontC'i· 
tica e mais segura é realmente a in - ro da :F"ranca. ch_efe de Policia Fóram 
tradermica, também chamada in tra- lidos outros ofic1os, cartas e circula
dermo-caudal res. sobre cliversos assnntos. Ainda fó-

Eís, em poucas palavras, o esclare- ram regista_dos _ divel'sos livrns. revis
cimento do equivoco aludido neste pe- tas e Jormns deste e ele ontros Esta-
queno artigo dos. 

tencões; e o comoveu com seus con- ção local característica. em uma placa ------------- Na ordem do <lia foi discutida a 

sêlhos de mestre: e o deliciou com co~ge;;~~:;i/ª~teoªus~~.e~:cti~ª~nda 1, 8 VIDA RELIGIOSA fi~s~~i1~~~ci~o~:e~e:r:~l~,~~cig~ct:ei~te~t 
SPU humorismo sadio. com sua encan- dP centimetro cúbico para os bois e rio de Josf>' Bonifacio para o dia 6. 
tadora simplicidade. com sua cultura 1 ·10 para as vacas e os bezerros FEDERAÇÃO ESPIRITA PARAI- caso o Governo da Republica venha 

3 -

VI D A 
RADIOFONICA 

I'. R, 1-4 RADIO TABAJ Afü\ l l ,\ 
PARAIBA 

PROGRAMA PARA HOJE 

ll,00 - Programa aperitivo c gra
vações populares da nossrt discotéc,\ 
clocutor Kenard Galvão, 

12,00 - "Jornal matutino•· - No
ticiaria e informações telPgraficas do 
país e do estrangeiro 

12,l~ - Continuação do programa 
aperitivo c 1gravações populares da 
nossa discotéca llocut.ór Alvrio Silva, 

18.00 - Programa parâ o jantar 
c:gravações selecionadas da P R. I - 4. 
ilocutôr J. Acilíno, 

19.00 - P R I - 4 informa 
têse dos acontecimentos do dia 

Sin-

19.20 - Músicas populares brasHP1-
ras c Esmeralda Silva r pistonista 
Raimundo Napoleão 

19,20 - Música variada e Jorge Ta
vares e Jazz da P R I - 4 

19.35 - Musica argentina c Jo~.~ 
Jorge e seu accordeon 

urso - Músicas populares c Paulo 
Alves. Geni Santos e regional 

20,00 - "Hora do Brasil" 
21,00 - Nelson Valença em solos 

de flauta 
21.15 - .. Jornal oficial .. 
21.20 - Música variada c Esmeralda 

Silva. Jorge Ta,·ares, Gem Santos e 
Paulo Alves, 

21.~0 - Músicas leves pela orql1est.ra 
de salão sob a direção do maestM 
Olegarto de Luna Freir,. 

22.00 - ",Jornal falado cta P R I - 4" 
22,10 - "Tesouros muste;ais'· tf'

nõres célebres 
22 :?5 - "P R I - 4 inforrn.; ·· 

últimas noticias 
As 

22.30 - ··Bôa noite·· thmo à }.)au
deira, "locutor Marie Mansur" 

clássica, uma das mais respeita veis da daA s!~~~~~li~~~~~ta é diluída a 1 10 Fi·anqueada :oA~~blico~ realizar- ~edeJr:~f:a~~r~~d~o~~~~-e ~r~o~º~!:: 
Capital do Paiz se-á. hoje. ás 19 e meia horas. na séde bém m.:i reada para o mesmo dia a e 

Conhecendo a literatura universal e Tuberculina bruta 1 cent. c. dessa soc!edad~, durante a sessão de pósse dos sacias recem-eleitos: dr~ mões. pertt>ncf'ntes ao dr. Jonas Leite 
os melhores jornais do Mundo. Carlos Agua destilada 8 cent. c. estu~os f1losof1co~. uma palestra. su- Apolonio Carneiro da Cunha Nobrega o qual nada quiz cobrar pelo trans-

Agua fenicada 1 cent c I bordmada ao taulo: Sonambuhsmo e Albertina. Coffêa Lima porte dos referidos bustos. Tratando-
de Laet palestrou a respeito do papel · · JUagnetico O presidente fez entrega á Casa de .!;e de uma permuta de todo vantajosa. 
que deve exercer a imprensa católica, Na reação subcutanea, apl1ca-se a ------------- ~;:.,.j~~'.e~~ºEi~Jg~~r~~~. ~iP;~:dig~ ~ã~nstituto resolveu aprovar a transa-

~~:~l~d~.L~ti~:;i/~f~:en~:~.1tº ~~~t:~ ~ubc':"i~~~~t~~suí~~bfc;/~a~: %~seb~; ORDEM DOS ADVOGADOS pr
0
ofes

1
s.~rse~·izt·eetnáarn,.

0
d.ºcoº,º,es~a

0
. Floi·e,it.,·no Esteve presente a reunião a Missão 

3 t· t 'b· DO BRASIL ,., 1:> de Pesquizas Fiocloricas. do Departa-
bastou para que O rnsso católico do e A cree~~roe t

1
~~~1~a 

1
~~s v~:il~~c:sn~a~~ Barbosa. declarou que adquiriu, para menta de Cultura da Municipalidade 

outro mundo resolvesse. de plano. lo·· d 12 2 h SEC'ÇAO DA PARA1BA o Instituto. mediante permuta ele mo~ cte São Paulo, composta dos srs. dr. 
mar uma assinatura do "La Croix" 1:so. a 

4 
oras, no animal tubercu- Não tendo_ havido reunião. ontem. édas de parta e cobre Que o mesmo Luis Sáia, Martin Brauwiser. Benedi-

á falta de numf'ro e havendo assunto Instituto possuia. em duplicata, na to Pachêco e Antonio Ladeira. que foi 
du dima_nc~e. Faz isto, agora 25 anos. Ao injetar-se a tuberculina .. toma-se 

I 
urgente a tratai: 0 respectivo presi- sua secção de numismática, dois bus- saudada pelo presidente do Instituto, 

tsse meio-Jubileu deve alcançar para o ª~~\-~ .temper~tura do ammal, de dente convocou. para hoje, às 19 1 2 tos, em louça. sendo: um do marqnês lamentando êste que o mesmo Insti-
nosso heróe um ~erdã~ de bôa parte is h~:~s~

1
~0 ~~~;!e'a Nt~~\~r~~u~!· ~~~ horas. uma nova $essão de Pombal e outro dP Luis de Ca- ;~~~ent~i::u~~s~ ~~~~i~e;~~m:e~~; 

de seus pecados Jornabsticos, confe-1 o mesmo termometro. • - o E 1 u s aos esforçados visitantes. 
rindo-lhe, pelo menos, 40 dias de ver- Calcula-se a. reação pela relaç~o L E G I s L A ç A • Esteve presente à set-são regular nu-
dadeira indulgencia .. - visto que êle ~n;re e a a t:n~1se1 :;~a ob~~~~ª~ª d~/n~; . ~ 1 _m_er_o_d_e_s_o_ct_os_· -------

~~~}~~j~~~r::~::~,;I::na;~r:i~ ::Ef:t~~~~l~r ;,~:~:~~diu~e:.ª ;t TIÇA DO T R A B A L H o P E D O T E C N I A 
mais seJam recolhidos e esteJam em 

* ~~:c~~o ~~~~~e a?t~i:ait t[eê:rifi:·o~ = = =;;;;,.====================== !Ensaio~) 
HORRENT PILI - Os erros de re- veniente de outra qualquer infecção 1 

visão arrepiam os pêlos de qualquer A oltalmo-reaçào consiste em ins- s-100pSe da leg·1slaça-O SOCial 1- ,',,prova o _regulamento ~a a1reca- PROCESSOS DE OBSERVAÇAO DA n daçao execuçao e f1scahzaçao da cai- CRI A~ÇA 
escritor, mesmo um ignorantaço, co- 1;:: ~:~1~~ ~~ª!n~:t i'e:i~:~:~~ brasileira referente ao lns• r x·a :e 11ecv1dencia social ctestmada ao 
mo eu. Sobrasse-me tempo, ninguem hgelramente para que o liquido se dis-
teria o trabalho de rever as próvas ti- tribúa por toda a superfície do orgão. Utàto de Aposentadoria 8 _ D~~n~~3 e~!c~~a~eo r~;:~r!~~e~~o 1!!~ 

Mario Gomes pográficas daquilo que escrevo. senão Ptnsões dos Comerciários ped,do com º dec,eto 591 de 15 de ia-
eu mesmo. Agora, então, com esta Divisão administrativa e ,·u- ne1ro de 1936 Não é passivei ao educador fugir aos 
sábia simplificação ortográfica, ainda Dec. 890 de 9 de junho de 1936 - modernos processos da pedotecnla. 
mais se impõe a responsabilidade d) diciária do Estado Relacionamos abaixo os decretos re- :e~~º~~ ~e::;~lae::~~c\t~~ l~~ªi159te~; maximé na parte referente á obser-
autor, para evitar os pruridos anti- O oresidP.:nte da Junta Regional ele {erentes ao Instituto de Aposenta- 0 vação da criança 
doutorais dos meninos aprendizes. ,Eos,tadtoíStid·c,ª. 11\·elca~be·deuo ~otae1l·ee~.ra,,m,·eªs,·!~.,ª1tie- daria e Pensão dos Comerciarias. in- 30D~~. d:,;e:brl~ ~ee lJ!!embro de 1937 r A ,·ptsicologia tnfanctil que a tpripmaeria-

' <J ~ ~"- clusive as últimas alterações, posteri- a v s a parece um ampo vas o 
Ha poucos dias, em roda de homen<: do Insti_tuto Brasileiro de Geografía e ores a 10 de novembro de 1937 . - Dispõe sobre o recolhimento dai experimentação, oferece ao pedologo 

cultos, era lamentada a minha igno- Estatística Dec. 24 . 273 de 22 de maio de 1934 contribuições devidas por empregado- dificuldades serias a vencer quando 
rancia crassa, a começar pela grafia qu:1\i~~ ;i~o-pr:;:ta:es~l~~;nt~ú~~~~ _ Crea o Instituto de Aposentadori'l ~:ix'as e:pi:~~~~~t:~iriarn:ti;~~~~e/ êste não é auxiliado por processos se
do nome Anchieta, <que se pronun- trai. fixando logo uma interpretação :ob~:nsseõi\u~~~on~~~t~á;i:á, i~~~:. !Publicado no Diario Oficial de 20 de gu;~~·a uma verificação acertada na 
eia Anxieta,, de consélheiro, <com um exata ao decreto-lei n.º 311, peço a providencias. e Publicado no Diario dezembro de 1937 e retificações pu- formação do juíso. por exemplo, fa-

:,:.;-;:s~a~i;'~i:as ::i:!:ridv:~~b:i~~ !~;~~UJ:;~r:~ i~~~~~~;õ~!n~~e p~~~ fil~)~~1;,ie e~ ~e J~lh~to"st~3i~ c~:s~~ ~~1c:;das no D. o. de 8 de janeiro de ~~1"~n~;1i:iHf~tl~r:v,~: :::e:::: 

~~~~.~~!r: ;,;~~~n~:~:ge:c;!~~ !~ xa~~ a~;° 3~eâ~e~~,;,:~~n~ê; i:;:· qbi~= Dec. 183 de 26 de dezembro de 1934 JURISPRUDENCIA TRABALHISTA ;~~/~ v~l~~\~~d!º~; s~e~i~!cfo~l~~~aços 

clarar que os originais estavam cer- dro dü;tritnl único que deverá abran- ~s AJ;~~e~·cfái~~~ul~::~~o d~~. ~StZ' i:~ Sindicalização - A lei não permite O número ele associações por se-
tos; mas, devlam estar. Em se tra- fi~~·t;t'a,~°c:s º: ~!~!ri~~s 1~~~·ç1â c~:i~evn3f:. cluida a carteira predial, art. 40.01 é que se associe a um sindicato ctc gunclo. no cérebro infantil é tão gran-
tando de um velhissimo Professor, te- ou aei·am os que só eram uma ou ou- Dec. 55 de 20 de fevereiro de 1935 classe.l alguem que não pertença n de que a propria criança se confupde 

_ Altera dispositivos do regulamento esta casse. não importando que o ante essa vertigino.sa agiJ.idade. sen
nham paciencia r só á força da pai- tra cousa; aprovado pelo decreto 183 de 26 de sindicalizado e. xerca qualoue.r ou.tra Ido sempre falhos º. !:i co.nceitos e_mlti
rr:~tor.ia, poderemos resolver gramati-1 sé~-;

1 
p~in~~~ga~n~i;0 d~a 

2
~~s;i~~~~ígsPI~~ dezembro de 1934 profissão. i Proc. DGE 14. 320. Despa- dos. antes a apresentação nessa idade 

qu1r1-s e t f' Dec. 213 de 29 de junho de 1935 _ cho do sr. Mmisiro do Trabalhai dos assunt~. quando ala.stados de um 
· or ogra ias· ~ ~!!::,~f;·acr~~;~~s~d6ãie:d~~r;:,t:~= Transfere a eleição de primeiro con- Sindicalização - E' contra a lei_ e conhecimento pr~v10 e parcelado 

.*, to, P.Jirnlr..at-oria para crrcunscnções selho administrativo efetivo do I. A consequen~mE:nte nula .. a i~scriçao . Para a formaç~o do Juiw completo 
P. c. e dá outras providencias. · , em ~m~ro smd1~ato que n.~º se.ia_ o da e necessário partir. q. ~ando st- obse.rva 

NOSS~S MONUMENTOS - Isso ~J~ª~~:1/~'iE'~\~ª~u!~
1
~.~~ ~11;i~~~:s em:~= Dec. 159 de 30 de dezembro de 1935 profissao e~erc1da pelo smdicah~ado da ~nahse para a 'itntese 

de respeito aos nossos monumentos burbanos não possam abranger efeti- _ Regula a cont-ributção para a for- ( Res. da 2 Junta de Conciliaçao do Nao se. escandalise_m os a~eptos do 
hlstoricos P o devêr de conserva-los. ,·os predtai.s previstos mação ria receita dos I. A. P. e caixas D . . Fe~er~lJ - . - . metoclo_ smtetico nas escola.'-. Trat~-
1 t Esta presidencia está á dispo i - de Aposentadoria.e; subordinadas ao Sn!d!cahz~çao_ - A prof~ssao_ e . a se aq.m de_ um pe!1odo de ~ormacao 
~:/e cav.~lhciro Di Lascio. é um as- dessa Junta para resolver pr;ni:~ Conselho Na ional do Tr balho e da c~md.1çao e~en~ial para a oigamzaçao cto 1u1zo e~ bom nao t>squece1 qu~ to-

? brasileiro que, em temperatura mente quatsquer dúvidas que ainda outras r v1Jenclas a smd1cal, n~o mflumdo o lugar onde da percepçao ger~ outra perceJJ:Çao .e 
Patriótica, está abaixo de zero. Aquí ocorram" Dec. f9f de 15 de Janeiro de 1936 .:r. 1

~~~1:tri ~~e~:.~~an,'o~esÓ~c~lO do ~~;ce~s;º~t~:~o~~~;[~ª~/fm{~e~~o;: 
na Paraíba, o !-ir já sabe: non licet ____________________ _..:_ _____ 15.639} partidas do extPrior 

mihi reno\'are dolorem• Saberá o Sr e o o p E R A T I V I s M o Sindicalização - Os funcionários Só depois de atlngir á uma certa 
QUe até arvores seculáres, da melhor 1 1 do Instituto dos Comercia.rios não idade mental o individuo pode emitir 

especie vegelal, trem sido sacrificadas, , ~~~~~ ~~ fi:~~~e~c~~~dic~i~.~c~e e2~_Pd~e
1
- f~~~ce~~ Ql~i~~~ª\i~p~:~~eJto de um 

aqui e alhures, pela simples gana de- ,comunicado do Departamento de Assistencia ao Cooperativi.;rr.01 Despacho do sr Diretór do D. N. Tra- As sutilesas existentes na comµle-
\'oradora do machado ? bahol :<idade dos fátos ps1cologicos oferecem 

Colha toda minha reticPncia. antes O decreto n.º 988, de 18 do corren- va. é prestar serviço (•" u.mclt> ,·aJvr um tnexgotHvel cnmpo de pe.squiut:-. e 
da interrogação feita O Sr. é um ho- te, que creou o Departamento de As-1 ás JocalidadP::; em 1tltt ,.:.-~:ia 111n n.si- ESCOLA I. IVRE O E: COMERCIO ohservaçõc~ 

tnem civHJzado Pelo menos. é ilus· ~Í~a~ci:ei~o a~ºin~o~t;~s~~s ~1~ce~~- ~~cl~. -~;!ª1~;~à ~~:;_ ;~!.~(~;~n·
1
x

1
~~,.t~ .. ARGEMIRO OE F JGUETR~DO " no!~: ~~;0:~;~~ª1~~f0: ob;:~~:i~~~ dg; 

trado Pelas viagens em terras outras àades dos nossos agricultores e cria- soergu1mento económico da sua co- psicologia experimental, tenhámos o 

da Europa e da própria America do do~:~~ classes, trabalhando isolada- m1:.:iém disso. o finan...:iamento lL-; co- do~ ~~1::1\f!.~~s e~~c~~~erdc~o Sá~d1ii~ maxllno C'U!dad~ a flm dr não inclchr
Sul, leJ1do residido por muitos ano~ mente, não dispõem dos meios de or- operativas, será proporci,llnl .1.-', q.io- Pessõa. para o fim de registo fed<•ral ~~;ft::O ~ ~1

;tust~ um .Ili gamento pre
rm Buenos Aires_ ldentlflcado com a ganizoção necessario:-; para se Ube ta· partes de capital l' 1 alterou em sessão de ontem o nome O 6êtor pedagogice em que env(•rP
Pa.rafüa pelo nascimento de alguns tarem da~ garras d~s intermedlariis~ de~do er,te adiantamen[~.i s

1

:/ ;;ui\~; de sua escola de comercio a instalar- damos é um vaMissimo horizonte de 

filhos t pelos triunfos de sua capact- d~: ~\\~~(\~~~PJ~s ºad~~~~r~risrove1~0 ~~~~~r~l/R~ioJc~~~ lc;:~~''..:t~l ~:~~:.):~~~ t~~ ;~·o1:u~i:çioº ~: ~~to,q~~r ~~1~~:~ie d: ~~~~l~;~:~~!~!co!1p~·s~:~~~v~~"noc~~t~~~~ 
~ade construtôra. tenha pena de nós Para 1,p estabelecer uma perfeita nha111 Ulrigentes '.(l•,11er d Justiça do Trabalho o observador como para o obsPrvado 

eze um padre-nosso e trés nve- organiznção. de modo a satisfazer a O Departamento de A• ., ·te:1r1a ·i;, Denominar-se-á o curt-o. de '' E.~co- Aquêles que ainda não Sf' iniciaram 
marias pelo eterno descanso em paz todos. é preciso apenas que 05 a,gri- Cooperativismo oriP-itarô. ,. fl,;iliti,rá la Livre ele Comercio Argemiro de nos elevados assuntos da psirologiu 

de alguma cou~a que nos rest.A. em ~:t:re!u:~~i!d~~f~ !! r!:f~t~~m d!~ f:ci!f:.1~smp~~~osq~~ riuº;~~.1~~·~s J~.,~.: ~;~fi~~t~~~·, ~o~e~!te~/t1i~ict~o1ft~:t~cf~ experimental aplicaclu á <"rl11nc;a nao 
materia. de arte antiga. Amem vidamente no Departamento de As- tndo, uma rêde de coop"' .. rt.tl'/êl", in - pelo sindicato f,~s~;:an~~~"}

1
~to ~1

1~ve,~-;::~ 1:~·!~~;
11
1~~; 

--------- siste11cia ao Cooperativismo, e po- crementando a produção 1! ~ene a:1 Várias firmas comerciais e lndútnais sem obstaculos a v1.•nct.•r. A vitória r 
" l\cuardPm a ma ior surprêsa. IJUf' deráo as..c;Jm contnr com mnlor f;.c-~- znndo o crédito ngricola, a 1urn" mo- desta praça Já t-e prontificar::im a maior quando maior p a lut.a 

C'ar.a A1ul .. orerrC'C' rá durante o m es g~~~:esd~u~ti~.lio. e obtrr também ~~~~!. ~ jf~ J:ªq~e ~~e~~,~-~::~ :~~",-,e~:~ ~;;~~i~at:~is~~~cic~ar~n:~il~~n n ãt~~! O estudo da alma infantil Pnrf'rrn 
: e abr il Todo nu "!ll toc·k" de mer('a- Sub.,crevet quotns-pnrtes parít ft,r- tc:..es e crladorC's obtr11!1:i,n a, 1:wltio- os traba lhadore.c; stndicnltzado!S, mnio- ~antas belr7.ast~ c_ompensacões dC' or-

0'131 t·om rrandrt a bRtlml'nlo!i mnç!io do capita.! d,~ ,,wn c-'1p~1at1 - res vantagens d~ SUL ,,,~!lp:1\'Õe~. res de 21 o.nos, e::r~:~ta~. ecmca que vnJe a pena 



A UNIAO - Terça-feira, 29 de março íle 1938 

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

(*) DECRETO N," 1006, de 26 de março de 1938 vinopoli.s - Ao diretor do Laborato
rio Bromatologico pal'a atender TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 

Crea q quadtu do Pessoal do Consélho 
Penitenciario do Eitado . 

lllllllllfll"" AJ·iem.iro de Figueiredo. Interventor Federal no Estado da Para1-
b~ . usando das 11ribuiçõl"s que lhe confére a Constituição da Republica, 

De Francisco Mendes, para se esta
belecer com ebtivas . - P:necet favo
ravel 

De Miguel Costa. para se estabele
cer com fabrica de bebidas. - Inde
ferido 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raria Geral, nos dias 26 e 28 do corrente mês 

D I A 26: 
D E C R E' TA 

Art 1 u Fica creado o quadro do Pessóal do Consélho Penitenciá-

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO 
DIA 24 · 

RECEITA 

rio do Estado com o~ &eguintes funcionários . Um Encarregado da ~ecre
t&ria, com o.s vencimentd~ mensais de duzentos e cincoenta mil réis . . . 
-250$000) e doL~ auxiliares com os de cem .mil réis 000$000) mensais , ca
da tun 

Art. 3 u E" abrt to á Secretarw. do lntenot e Segw·ança Pública. 
o crédito especial de quatro contos e t'incornta mil reis (4:050)1.'UOJ para 
otorrer à despésn com o presente decreto 

Art . 3 .'-' - Revogam-se l\.S disposiç-õe.!- cm contrà1'io 

Palá.c10 da Redenção. em João Pes:-ôa , 26 de Março de 1938. 50 .0 da 
Procla.mEtção eia Republlca 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO 
Jose Marquei da Silva Marii 
Fraucisco de Pauta Pôrto 

1 ' > Reprnduz1do por ter saido com incorreçoes. 

(*) DECRETO N; l,007, de 26 de março de f938 
O E~lado cede pelo vrazo mmllno de 5 

auos. ao Minisleno da Guerra, uma sede para 
,, Servico de :f?.ecrutamento Militar, na pa,·te cen
tral <le:sta Caintal 

Argenuro de F'igucirêdo. Intervf"ntor Federal no Esta.do da Parai
boi usando dab atr ibuições qqe ihe coofére a Constítuiçáo da Republica, 

Corn,iderando àe rf'al importancia pa ra o Estado, a mtensificação 
<to ~ernço de Recrutamento Militar : 

Co11."iderando que é grande a afluéncia de cidadãos á séde dn 15.a 
C.LJ'CW1 SC1'i('ã o de Recn1.tamento para re2:ularizar sua situação militar e que 
a atual séde dêsse serY1ço . fóra dÕ centro da cidade, importa em embaraços 
p ara os interess3do1S, 

D E C R E ' TA . 

Art. Lll11co - O Estado cederá, pelo prazo minimo de 5 anos, ao 
Mm1sterio da Guerra , uma séde para o Serviço de Recrutamen.to Militar, 
na parte central desta Capital , revoe-adas as disposições em contrário. 

Palácio da Redenção, em Joãf') Pes:-.oa 26 de Março de 1938. 50 .° da 
Procll.'lnl.ação da República . 

ARGEMJRO DE FIGUEIREDO 
José Marques da Silva Mariz 

Reproduzido por ter saido com incorreções 

Petições : 

De Antonio Floriano Patricio. JX' -
ra se estabelecer com e~tivas . - Ps.
cer favoravel 

De José Francisco da Silva. para, 
para se estabelecer com quitanda . -
Igual despacho . 

EXPEDIENTE DO INSPETOR D(' 
UIA 25· 

Petições: 

De Aristotelis de Sou::.a Filho. para 
se est2 belecer com depot;ito de ma
deiro. . - Parecer favoraveJ . 

Idem de Jocelino Móla, para se es
tabelecer com mercearia . - Indefe
rido 

De J . Nascimento, para se estabe
lecer com botequim - Parecer favo
ravel. 

Idem de Severino Guilherme. para 
.se estabelecer com carpintaria . -
Indeferido 

Secretaria da Agricultura, 
Comercio, Viação e O. 
Publicas 

J,;XPEDIENTE DO SECRETARIO i.Jú 
DIA 28· 

O sr Secretáno da Agricultur~. 
Comércio, Viação e Obras Públicas. 
expediu os seguintt::s oficios: 

N." 558 - Ao sr presidente da A~
~ocíação Comercial. solicitando o p&.
gamento dos 15.ÔOO quilos de semen
tes de algodã.o remet idos para o P::i,
rá. de conformidade com a solicit1-
cão desta Secretaría, em oficio n . 0 

hlterventoria Federal f D_• rnas. Galv_ão & Cia • na im- 475, de 17 do expirante . 
portancia de reis t ·463S500, idem, N.º 559 _ Ao sr. diretor de Viac2o 

EXPEDIENTE DO [NTERVENTOR idem ~ e Obras Pú.blicas. reiterando o pediC:o 
DO DIA 28 . . . . de u 'a mésa para maquina de escrc-

Pt't1t·õ(·~ \'1!~~.5pesa.., reahzadM - O Tribuntl l ve~/~~~ta~te1Íe~~f~~~ºm~ ·ci!7unican-

De Manutl Ca vnlc~nti de Oilveiu po cap Jose Gadelha de Melo. de i ~~rd~~ ºei: q~~te~ve!:~111,~t;~al~~~; 
2 ° escritur,irio do Departamento d l.! 1é1s 329~00 . R. de Gusmão assistisse tecnicameu.
'Estatlstica e Publicidade, rcqtterendo DC' Joao de Castro Fon!';eca, de ré1s te O serviço de calçamento de santa 
9.0 dias de hcença, com o.s vencimen· 190SOOO Rita 
t os na !órma d a lei, para tr.:i.tamen- , De_ .carlos de Mendonça Furtado. N.º 568 ·- Idem. idem, recomendan-
t o de ."Saúde - Concédo .sessenta (60> ue reis . 360$0.00 . .· . , do providencias sõbre a remessa ~~ 
dias ele licen('a, á vista do laudo me- De Aires & Son, de 1ei~ 178S000 . es~a Secretaria ctas notas das ctetpê .-

<tibe Joã o ele Burros Correia. guarda Restituic:óes - O Tribunal autori· ~: .. ~af:~~me 1;:;!~:ii~~,0~
0

~9.I~ ~~ssi:: 
tiscal da Fa'Zenda requerendo seis zou · vidos fins 
•6) mê~cs ele licença em prorrogação De Bernardino Rocha, de 2:560SOOO. N.º 550 _ Ao sr. Secreté.rio da FR-
- Concédo quatro t4 > mêses de li- De Oorgival Mororó. de 78SOOO . zenda, comunicando que O dr. Fran. 
(·ença. em prorrogr.ção de acôrdo com l>e Vespasiano Pereira de Miranda, cisco Vidal Filho prestou compronri:.· 
o lattdo mPdko de 200$000 so e assumiu o exerciclo do cargo de 

DecreHJ De A· F · Móta. de 602SSOO diretor de Gablnête, interínamentc, 
De N Cosentino, de 300SOOO . 110 dia 23 do expirante 

O In tcn entor Federal no Estado 
da Paraiba á vhta do laudo de ins
peção cte '.'aúde c.i que se submeteu o 
r:r Manuel Cavalcanti de Oliveira . 
!.L u escritura do do Departamento ae 
Estatistka e Publicidade, resolve con
<·edet·-1he se1-,.senta 160) dias de licen
<;e pat~ Hanmento de .c:aúde 

De ~Toãó Rodrigues de Sousa, ae N.º 561 _ Idem, idem . comunican-
70~000 do a nomeação de d. Maria Selir de 

O Tribunal deixa de visar a seguin- Jr~it~~ri~ir~:;t~ªi:ec~e:::í~ de : 
0 

es-
tt conta X.º 565 _ Idem, idem, pedindo pro-

Secretaria da Fazenda 
llXPEDIE'ITE DO SECRETARIO D\) 

DIA 28 · ' 

Peticão'. 

De J Mlnervino & Cia na un-
portancia de réis 5:ll:lS400. - O Tri
bunal dei>;a de \'isar a presente con
ta por faltar o pedido da Comissão 
de Comprns correspondente ao empe
nho n. 167. dcstf" processado 

Secretaria do Interior e 
Instrução Pública 

N._ 2 .f:22 _ De Juvt:ncto Lopes Bra-1 OEPARTAi\tESTO DE EDUCAÇAO 

~~e~or~a~Ói-.ef:niopfl~~c!~ó~~o ~~: PortarL.Mi 

<;urador1a drt Fazend:t EXPEl)IEN'l E DO DIRETOR DO 

:I'RlBUN/\L n~ h\Zt;1'l)A r DIA 28 

~t>-.,;ão do dia '?.). 

(;onta~ Q Tril.ll111al VioOH 

De L F Clerot , na lmµortancia 
de réb 2 :500$000, ele lornecimento ao 
Estado 

De A F Mota na lmportJt nci1:1. dt 
iH.+, 't :380,uJo. idt>m. Idem 

D~ Antonio Pen:trrt etc Anclrade, na 
:unportrncrn <lt· rfi:s 1 ·2oosooo. ideIT' 

O Diretor do Departamento rtP 

I .Edur..ação contraL.. Antonio de Albu-

1 
querqut" Mélo para exercer as funções 
óe zelador eh horte do Grupo Esco
lar ·· Antonio Pessõa ··, desta capital 

O Diretor do Departamento de 
Educaç:J o nomeia o prof. Vicente 
Gomes Jàrdim para exercer o cargo 
cte in~petor auxiliar do ensino da vila. 
de Sotedade, servindo-lhe de titulo a 
pre.~ente portaria 

·id~ Ainade:; f''t:ll~herto u.i. uupor- lHRF:'fOR1A ~ERAL DE SAúDE 
'.ancb dt' t:iQ~OíJ. por cüncerto~ e .. P~LIC,i\ _ . 
··natf.:r.ivl ewi.irr~ado ~·ili ('anc,,.~i, 11-.; l lm,.p('ton . .t da .Al~me~taçao e Policia 
UI.do. isamtar1a 

<lo~\·1~~~;;l 1',~bi·~~~10~~a s~1~1i!,~~~~i; EXPEDI.ENTE DO INSPETOR DO 
oc: rei to.r;o:•,:soon })fX fnrnedmento DIA 22 

ªºn~/~~;:, ·)!'. Cit\.a.lcuun & C1a :w I Petiçóe:-s 

1.mport.andJ. ck n·h,; i · 17iS400 idem D•· Arno Gome.s Correia. 11ara ~.;! 

lidem <·stabelecer com carvoaria Pare-
De J B.,rn.1 '\ f llho na uu!JOrtcn- ter ra,·oravel 

videncias junto aos fiscais das fábri
cas de oleo de carôço de algodão. pa
ra que façam retêr o excedente de 
':'OS, de torta produzida para a ali
mentação do gado 

N.0 566 ..._ Idem. Idem, remetend6 J 

empenho n. 58. na hnportancia de 
500SOOO, emitiõo e111 favôr do sr. José 
Florentino Junior. a Hm de ocorre!' 
ás despêsas com o inquerito admlrns
trativo de que é encarregado. de or
detn do sr Interventor Federal 

N.0 572 - Idem. idem, idem. n. 151. 
11a importancia de 400$000. em favôr 
do sr. Manuel Donato 

N.0 563 - Ao sr Procurador .!a 
Fazenda. remetendo copias de pedido::; 
do Seniço de Compras da Diretoria 
Ge Viação e Obras Públicas. bem como 
as segunda.s vias das proposta~ que 
motivarant a extraçã•J d11s :·eferido, 
pedidos. a fim de serem lavrados o~ 
i·espectivo:s contmtcs 

N.0 564 - Ao sr. diretor da. Ebco
la de Agronomia de Areia, responden
do o nficio n 113. relativamente roo 
eixo do motor de força daquêle es
tabelecimento. 

N.0 570 - 1ctem, ~dem. 1~comenda11-
do a remessa das notas das despêsah 
a serem realizadas no mês de abril 
próximo. com o pessoal contratado ~ 
<1.ssala.rlado, n fim de ser feita a ne
(:essarfo requisição á Secretaria da 
Fazenda 

N.0 567 - Ao hr diretor de Fo~ 
mento da Produção. recomendtmdo 
providencias sõbre a organização, por 
cada uma das zonas do Estado. ci3. 
tabéla de praços para a torta de ca
roço de algodão, nos termos do art 
-4, 0 , do Dec . 964, de 16 de fevereiro 
ultimo 

Saldo anterior . . . . . . . . 
Montepio do Estado - Guia do abo-

H~~ri~~e 
2
~oser - Re!ristro de se~1 

contrato . . .. 
João Lelis - Caução de luz 
Henrique Moser - Caução 
Rep . dos Serviços Elétricos - Renda 

do dia 25 do corrente 
Emidia Mesquita Barbosa - Caução 

de luz . . . 
Recebedoria de Rendas da capital -

.. ,enda do dia 25 do corrente 
Rep . de Aguas e Esgõtos - Renda do 

dia 25 do corrente . 

Banco do Estado - C' movimento -· 
ltcLlrada nesta data . . . 

DESPf:SA 
1350 - Diversos funcionarios - Abo-

no n 27 . . . . 
1351 - Montepio do Estado - Des-

contos do abono n . 27 . . . . . . 
1336 - João Cuzaha Lima Filho lSec 

do Interior) - Adiantamento 
1353 - Dr Edmilson Falcão - Pa

gamento de serviços prestados 
1337 - ·E. Leão - Conta . . . 
1358 - Bacharel Irineu Alves de Oh· 

veira - Gratificação .. 
1355 - Maria José da Silva - Au 

x1lo conforme <lese . 968 
1354 - Grivaldo Batista dos Anjos -

Auxilio conf dec . ~68 . . . 
1357 - Rep . de Aguas e Esgõtos -

:r·olha de pagamento . . . . 
1362 - Diversos funcionarios - Abo-

no n . 25 ..... , ... ... .... . . 
1359 - Antonio Rodolfo Filho - · 

Ajuda de custo . . . . . . . . . . . 
1284 - Dep de Estatistica e Publici

cidade <Daclo de Oliveira Bencn
des> - AdianLamento . . . . . 

1364 - Agripina Rodrigues Martins 
- Auxilio conf. dec . 968 
1363 - Altina Sales da Silva - Au-

xílio conf . dec 968 . . . . . 
1159 - Rep. de Agua[) e Esgõtos -

Adiantamento . . . . . . . 
1361 - Rep . dos Se.1 viços Elétricc.s 

- Folha d .! pagamento 
1368 - Diretoria de Viação e Obras 

Pú.blka.s - Folha de pagamento 
1366 - Diretoria ele Viação e Obras 

Públicas - Folhn de pngamento 
1367 - Diretoria de Viação e Obras 

Pú.blicas - Folha dP pagamento 
1360 - Diretoria de Viacão e Obrais 

Públicas - Folha de págamrnto 

Saldo que passa para o dia 28 

Saldo anterior 

D I J\ 28 
RECEITA 

Adel'bal Gomeb Vieira de Sou::;a -
Caução de luz 

Cletom Araú.jo - Caução cte luz . . 
Cap . Jacó Frantz - Caução de luz 
Vicente Romano - Caução de luz 
Rep. de Aguas e Esgótos - Renda 

do dia 26 do corrente 
Sotéro Cavalcanti (Posto de Forneci

mento de Combustível do Estado, 
- Importancia recebida de Inspe -
toria do Tráfego . . 

Recebedoria de Rendas da capital -
Renda do dia 26 do corrente 
Rep. dos Serviços Elétricos - Ren-

da do dia 26 do corrente . . . . 
Eudisséa Carline Linhares _:_ Caução 

de luz . . . . . . ... 
Maria do Carmo Maroja Garros . -

caução de luz . . 
Dr. Severino Patricio i D. Geral S 

Publica) - Saldo de adia.ntament,., 
Roberto Dias •D. Geral de S. Pú

blica l - Saldo de adiantamento 

DESP>:SA 
1143 - Mê.sa de Rendas de Alagôa 

132$900 

21-,000 
30t000 

l :32JS000 

l :236:,800 

30$000 

31 ·500$000 

1:063~200 

1:946~400 

,32f900 

7 ·000$000 

5 :000~000 
2:065f000 

2 :612$500 

56JOOO 

56$000 

1 :407SJ00 

2::127,900 

2270000 

500$000 

148$100 

55\000 

45~000 

11 :S07~600 

10:070UOO 

9 :370$600 

197SOOO 

30,uou 
30,00G 
30$GOG 
30,000 

2 114,000 

1;;0·;000 

39 ·600$000 

1 :911$100 

JOSOOO 

30$000 

Gra!1de - Suprimento em moéda 6 200 ooo 
976 - Agrº Vicente Lemos <.le San-

tana - Dcspêsa.s realizadas t73· 1)00 
974 - Agi·0 Vicente Lemos de San-

tana - Despêsns realizadas . Hlí900 
1286 - Luiz E. Moreira Franco -

Adiantamento . . . . . 5ú.SOOO 
1347 - Dias Galvão & Cia - Con·. 923$300 
1341 - Manuel Beujamin C~rvalhv 

<Sec. AgriculLura> - Adiantamen-
to . . . . .. 30~000 

1373 - Dr. Antonio Oaldino Guedes 
- Remuneração tdec 1003, d" 
25-3,38> 10:ouo,000 

Saldo que pru,t;a para o d1a 29 

.. , . 

199: 340$60U 

35 ·342$9[0 

1 :946$400 

236 :629$900 

., . 
4 _ , 

:,o :669S000 

177 : 960$900 

236: 629$900 

,í, 

13 :9:)9~5UO 

221 :920,,100 

17:427$11'0 

204: 493~300 

221 :920S400 
Tesouraria Geral do Tesoure, do EsLado da Paraíba, cm 23 de mar

ço ele 1938. 

Ernesto 8ilveira., Jul.lcrlit.a. AJra. da 1'-obrcga. 
Tesow·eiro Geral. Escriturária. -eia CLP r~1 142$:JOU por concerto;.;_ e ! De Jocelino F Móla. requerendC' 

~atertal emprco, <.lo t:111 C'J41TO do E3 f ;)nalh-e nc a.çucar marca ··_Popular'" 
tado . - Ao diretor do Laboratorio Broma-
n~~rtJ;1:?i:º;te Ctê;:

1~ª~1~~~~0 e~-~ ,~;~ t-0logic:c, para atender 

N.0 57:; - Idem, idem, remetendo <.: 
procebsado n 8431. referente á con
ta dos srs. Otoni & Cia.. na tmpor
t.ancia de 5:155$900, para os devidos 
fins. neclrne-nto jO ~tmlo 

~XPEDIENTE DO INSPETOR DO N.0 5fHJ - .idem. idem. recomendan· 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 25 

n. 109, á rua Dlógo Velho - Defe
rido. 

Otilla Candida Pessóa, requcrem10 

certidão. - Certifique-se o que coru;
tar. Ot- J. Btnru• &: i''ilho 11" unpor 

tànc1a. <lt: réis 1 :1334$600. idem. idem 
Da .Anglo Mexlcan Petroleum Com-

1,.tany Ltde na hnporttlncia de réis 
5:200$0GO Idem idem 

De A . Batista de Araújo na 
~aucw. de 94$000 !riem. Idem 

OLA 23 do providencias no sentido de serem 
enviadas as notas das despêsas a se
rem realizadas no mês de abril pró
ximo, com o pessoal contrato.do e ai:.:-

Dt E Gert:ion. i·equerendo ~nalise salarlado. a fim de aer feita á SecrP
JJD• na maotelg& "Dlrke ", fabrlcad& pe· tarla da Fazenda, o. neceosarta requl• 

los ·s Pelxbto Lóbo & Cla de OI· stção da lmportancla respectiva. 

Petições de 
Ana A. Bt1rbalho Espmolu.. Marti. 

Manuel Hipolito de Ollveira, reque- de Andrade Esplnola 1c Carmen de 
rendo certidão. - Como requer. A' Andradt" E$1JJJ\ola. requerendo cert:~ 
D. E. F .. para certlflcar. Jc!ão. - Clerttflque-se o que con.staJ· 

dls~1:, C~n<IJ:~~à~"".i"r:: ce:;~ a:•::'/;.,1=º=d~: 



~ t7NIAO - Terçi-felri, D de iilUllt ile ltu 

COLOSS~~ LIOUIDAÇAO! 
. ,,.~ t- A -
,t 

"SAPATARIA DAS NEVES" 
,r .. 

Está liquidando com grandes reduções de pre
ços, todo o seu formidavel sortimento de 

CALÇADOS, CNAPIUS, BOLSAS MODERNAS PARA 
SENHORAS, PERFUMARIAS, GALOCHAS, ETC. 

' . 
SOMENTE ATE' O. ,DIA 1 S DE ABRIL PROXIMO 

10% nos artigos novos e 20 e 
30% em todos os séus saldos. 

,i S A P A T A R I A 
, '1t 

DAS NEVES" 

AV. B. ROHAN, 160 

vas a retalho no predio n. 186. á rua licença para abrir um portão no prt"
carroceiro José Lino - Sim. pa- dio n. 724, á avenida FlortanC'I Pel-
gando logo o que fôr de ditelto. xõto. - Como pede . 
. Conego Matias Freire. requerendo Enedino Jorge de Andrade, reque-

l1cença. para construi~. um. metro d~ 1endo llcença para construir calçada 
alvennrla numa pareae mterna d:> no predio n. 181. á avenida da Pe4 
predio n . 59. ã rua Duque de Caxias. dra. - Deferido 
- Deferido. 1 Severino Ramalho IP.ite, requerem!~ 

l-:~:~~~~o e~~~~ ;:re~~~iraec:ã~uc;:a i~t~naça e p~:ha c=t~!v~ª ~~ª~~ 
o pred10 recentemente construido à Peixôto _ - Como requer. 
avenida Ver~ Cruz. - Sim. _·EY.1_?eça- 1 . Ana Amehn C&Yblcantt de Figuc·
~ a respectna carta de hab1tac:ao. redo, requerendo cert!dão. - Certtfi-

Jorge M~nteiro de Paiva. r~ueren- que-se o que constar. 
do perpetwd~de de um carneiro no Maria da Penha Neves e Josefa Ma
cemiterio publico desta cidade. -- ria das. Neves. requerendo licença p~-· 
como requer. . . ra construirem muro e balaustrada 

Iracema Alves de Ohveirâ, reque- no predio em construção é. avenida 
rendo carta de habitação para o pre · Caturtté. - Deferido. 

IJ,,n 

CARNET J. 

.;tl'5ta nti na 

corta:os 

O grande remedio""que 

RESFRIADOS e allivia as. DORE~ 
é agora apresentado em:car
nets de dois comprimido§, 

como Cafiaspirina. 
dlo recentemente construido é. aveni- Oiomedes Soares da Costa. reque
da Cruz das Armas. -:-- Slm. Expeça- rendo licença para se estabelecer con 
'Se a carta de habitaçao. 1.1ma pensão no predio n. 77 á praça 

Montepil> dos FuncionaridS Públi- Alvaro l\ll'achado - Como' TºQUPr 1 -------------------------- -
cos do ~tado. req~erendo licença pagando logo O q\l.e fór de dlreit~o. · • loáo Venanelo da Fon!êca. pretei.to. Plantõe:;, guardas civis ns. 84, 23, 1 n.0 2H, da Secretaria,. da Agricultura), 
para abrir wn portão no muro ~e Oâilon Pereira de Lima, requerer,dn I Manuel Leonel da Costa, secretario- 13 e 86. P. R:els, José Justino Filho, Roberto 
predlo n. 109, á praça Pedro Amcr1- licença para construir uma casa de tesoureiro. Dias (Diretoria Geral de Saúde Pú• 
co. - Deferido. . . taipa e telha na rua Vicente Jardim. - Boletim numero 70. ~t>·R!~iêdJo:.!'!~•i:s. D!i!.,(2~~~ 
eosMº1à~Ptt:g~. ~~ni~~~;~~~os 1fc~~~~ - Deferido, pedlodo alinhamento. C':,~ANfs~Ai:it, ~~Ll~a:a~lT~~ Para conhecimento da corporaçii.,, 1Comérclo e Industria de Pernambuco. 

~:~~~:;t~lg~d~red~ g.
1
~14-db~' rua E~!Dif:NTE DO PREFEITO DO NORTE ~~evlda execução, publico o segulD• ~~~:~:ªdadep::a'l:n~~~on1::!\·. 

Montepio dos Funcionarios Públl- Quartel em João Pessõa, 28 de mar- Miguel Bezerra Chaves, Antonio Bar-
cos do Estado, requerendo lleeaç, Petições de: ço de 1938. Mulla 1111&• - Pelo sr. Gilberto bosa de Freitas, Pess6a Teixeira Lida., 
para ampliar o predio n. 37, á ru·, Bolllflm, foi paga a multa de 10$000, Oton1 &: Cla., Pemando Seixas 1Se-
Fernando Delgado. - Defet1do Jos• Alves do Nascimento, reque- Serviço para o dia 29 <terça-feira). por Infração do Regulamento do Trk- cretarfa do Interior!. Gaspar Blnter, 

J. R. de Vasconcelos &: Cia .. re- 1endo licença para fazer diversos con- Dia á Policia Militar. 1. 0 tenente !ego Público. ' Luiz Travassos Duarte, Luiz Raimundo 
querendo licença para colocarl!m car- certo~ na casa de sua propriedade, à Ramalho. II - Entrqa de cartelnL1 de lden- Bezerra, Cla. Parali. Cimento Por· 
ta,.es de propaganda de produtos far- avenida Geneslo Gambarra. n. 12s. Ronda á Guarnição. sub-tenente tidade - Faz-se entrega ao sr. enc tlancl S.A. <

2 
contaal. Luiz P. de Lima 

maceuticos em diversos pontos desta - Em face das informações, como José 1'ernandes. da 1.• S1T., de 27 carteiras de lden- <Secretaria do Interlor> .• dr. Joaquim 
cidade. - - Como cequerern. requer. A"Junto ao oficial de dia, 3. 0 sar- tidade, pertencent.es a dlversoo moto- P. de Carvalho, Oficio n. 

935
• da Se· . · 

F!11nclsco Felipe Cabral. requerei'· Antonio Mtndes Ribeiro. requereu- i:ento Siqueira. rlstas do lnt.erlor. e remetidas pelo cretarfa da Agricultura. Antonio de 
do licença para construir uma casa do carta de habitação para O predlo Dia á Estação de Radio, 3. • sar- diretor do Instituto de Identlflcaçio Carvalho 5anlol, Bertlno do Carmo 
de taipa e palha na avenida Camilo recentemente construido á rua •Ma- gento Manuel Avelino. e Médico Legal, com o.s oflclos ns. 18 Lima, Daniel de Araújo <

2 
contas), J. 

de Holanda . - Deferido . ele! Pinheiro. esquina com a Barão Guarda do Quartel. 3.º sargento e 77, de hoje datados. :i:::13::.! ~,.;...,;'~ =~~~ 
Francisco Soares da Silva, reque- do Triunfo. - Como requer. Expe- Serpa. Ili - lnehuio - O exmo. sr. ln- berto Dias <Dtretorfa de Sa1lde N-

rendo licença para cercar um terre- ~,i-se a respectiva cana sob o n. 72 Guarda da -Cadela. 3. 0 sargento terveutor Federal. por portaria de ll4 bllca), Ovldlo 'Mendonça, Fernando 
no de sua propriedade. á rua Porflrio Manuel Vaz. do corrente, nomeou o sr. José Cle- SOlano da Silva José Barbosa de AraQ-
Cos~. - Como pede. " PBEFEITUR,\ MUSICIPAL DE Elétriclsta de dia, soldado Slneslo. mentlno dos Santo.. para exercer o Jo, 15. B. Cabra"! &: Cla .. José BeRrra ' 
llc~~ªç~ dpearS-Osuusabst!Ctuªlmr posum' are.,_uaevreendd~ SEBK,\ DE CUITE' Dia ao telefone, soldado Severino e&1·go de guarda de '3, • clBSlt, na de Lima, José P. Pordeus. Severino 

,w ~ DECRETO N .• 4, DE 10 DE l!ARÇO Ferreira. Guarda Civil do Estado. Silva (Rep. de Aguas e Eqótoa), Pe-
garage do predio n. 482. á avenida O 1. 0 B. I. e a Cla, de Mtn. da- Pelo que, seja o mesmo lncluldo no tronlla de Araújo Sobral. Cotn6llo A. 
General Osorlo. - Como ,ttiuer. DE l938 rão as guardas do Quartel, Cadela ');tado efetivo desta corporaçlo. • F. de Mélo, Diretoria Geral de Saúde 

Cel. Delmiro Pereira de Andrade Altera a verba n.• 12 Dnpê- Pública, reforços e p•trulhas. contar da data da portaria de nomea- Pública (S proceasadoe). Prancllco 
requerendo licença para reconstrui; sas Diversas - Publle~ e çáo. tomando o n. 62. AnJalo, Mariano Bellen'a da Silva. An-
uáma parte do muro do predlo n. 83_ lmpreaões a~nsa ao decrel<l Boletim numero 72. IV - Aimla multa - - Polpa- lloQlo Prelre Marinho, Apaon sll,a ele 

rua 18 de Novembro. de pl'Oprleda- n.• 1, de 27 de dezembro de i;a pelo sr. Juarez dllll Sanloll. u ~- OUW1a1, Ola. Braallelrá de Bletrlçl-
:;1 da Caixa Beneficente da Pollcls. 1937. (As, l Delmiru Pettlna de Andrade, ta de 20$000, por lnfraçãO cio Regula- dade lllemens-Schuckert, João :Batüta 

lltar do Estado. _ coma nquer . cel. cmt. lll'ral. mento do Tráfego Público. COrrelã Lllls, Ilumlnata J,14cj]ado, 1!111-
Samuel Hardman 'Norat, requerei.- O Prefeito Municipal de Serra de . V - Petição ._.-. - De eola de ~ do Nordálf, MlsUel 

do licença para fazer dlve.- repa- Culté. usando das suas atribuições e confere com o oiiglnal, Elialo :.o- Lourl,111 Gualbetto, requerendo para Serafim da Silva, Jooé Nucjmento de 
;;'" no Predlo n. 390, á rua Barão da considerando que a verba a qu~ 5" brelra, ten. cel. sub-cmt. ser mudadl> a categorl& de ,J>lll'tlcllla: Andrade (Diretoria do Pomenlo>, Qla. 

lnf
•aaa

0
rmagemç•~s-. Atendido, em race das refere o presente decreto é Insuflei- _ para aluguel, do aeu carro 111- n. lnd\$rlal de Pumo LI.da.. -.Uton Nu-.,. ente; 350 Pb , P8IIIAclo as f:Qíi,i ....., .oea de Almeida. JOll6 'Bllilíl de Mo-

ra Ana Alv .. , requerendo 1-ça pa- Considerando ainda que o Estadc, INSPETORIA GERAL DO TBAFE· 1mentares. - Como requer. mi&, Irmã Maria Joana (S..,retarla do 

• a
re,ennlodvara cªaecotanobert:,.,~-f~. n_. 28c

07
_, não concede mais o abatimento de GO Pl'./9LICO E DA GUARDA IAs.l Tepente laia •• IUlliiM e lilterlorl. dr. Mànwrl da 0IIÍlhll, IDl-··-w=- 50 nas publlcaçé!es e lmpreasões d"8 CIVIL Sll..a ~ geral retorla Geral de Saúile Pdlllll:at. lalo 

IDo requer Prefeituras, eoI.rere com o oa1Ílnal · Joio • 8aUsta ela Gunha. Andenan CIUten. 
Glf~ ~Hasea NUDeS, reque>tndo mo- Em Joio P'eutla, 28 de IIUll'ÇO de clel - SUllN, ri'1i )le1I! • 8111!-,-n.,e_: lo Qa., Pranc:laco Qarloí Rlbello !féto. 

á "1sll: "J=,:,o ~nd~_.~·. DECRETA: l938. torla. =u:: = ~ ~ 
ein race doo pareceres ........... daAr~.:.;;t.;.. ~ :.':u,":, ~~';:.U:f..~ Serviço paraº dia 29 <terça-feira.>. SIIREt'•ªIA Dª ~ .. ~ 4ª-~· ,se.· 
• ..,5!!'er!na Marques, · requerendo 11- na Importa.nela de um conto de r61s AII 11 ·ir,......-
• ....,. P&ra fuer dlveraoa r..- 11a <1:000IOOO> IObre a verba n. 12 Dea- Uniforme 2·º <caqyll · Relaç&o dos documenfÕII ~ A. lllarlna 

: D. 2'1'1. i rua da Pa&. - Defe- lm~-~verau, para pubJlcaçClea e Permanente 6 1 • ST •. , Ja•- existentes na Secçlo.~e.~~la , ._;..;.,.;... ________ _.,__..,.. 
, ,..ç_ Lourlftl S&ntana .. ' arq,..v .,. Secretaria da 1"ueliila~.;;;;i• • 

11oae:...r1na Cecllla da Silva. req_..,,. Art. 2 º - Revopm-ae aa dlapost- Permanente i SiP .. guarda de 1 • ~ e firmas ~-
Ge taipa~ ::a :":*c1a1-o.J::" ç6ea em contrario. ~ D . 7 E9taclonárlo JJl-1 d.e ~..Já6 

~~ requer em face daCillforma: c~~o 11Un1cipal de Serra elo 1.?7:í'.::"':.' ~o do ~;u,!~ r~~ ~o ~Wtt.~if~O: 
f/1.Jr:Qhn,, P. M6la. requerendo llcen- em ~ março de 19'8. cala de 1.• clllMt na. 1 e 3. de Parlas, Eltal;lo J!'lql Jlll..lillf.''aif. 
llllar P&ra COJlltrulr um plpio e IIDl
,_,t,e • coelnha do pndlo :faelente• 
_ Clamo C:O: A rua Irlneu Pinto . 

....... da ca.t&. nq ...... lllen
ilo JIU'& abrir uma llllal • a.in.r::: de Recife amta eld*le. -

~ da o.ta oallnl. nquemado 
.. para r... .. _ -
• lll"edlo n 'IIO. A rua da llaP6ldl
J, i" ~ dà lllfmmNlo da D. 

Dr. ,.::a,..Cc16111o.na--
~ 'C t::--,:: -ai-..-



ílialíüi 
emffR(> ~AL PARA

MOVIMENTO, ONTEM. D08 C.\ll· 8-be 
T6K108 DESTA CAPITAL •scolaa m~~ta, - Dent.ro do 

Cartóno clD 1 _ • 0/ICIO - Tabelklo ::ln~i:l'º ~O:::,~.;,J':n': :: 
Interino Justo Bnnardino da Silva · colas centristas Padre Marceli~o e 9 

Autoe conclusos ao dr. Juiz de Dtr•I- ~~ Ou~=- :~:r.=tl~~!~l: 

t.o da 2 . • Vàra ::!:i1c~a/co'!~ii!ad":.'c::~ur, 
Ação _ Termo de Caução de Ope~e 64 alunos e a frequencia regular de 

-demolltorla. arequeralmmenultoher ,·do d · 42 . Obedece à orientação do estu-
1 Isto Rapõso e su dante Dllermano Mélo, sendo lnspe-

A ;recatoria do dr . Juiz de Dl~lto 11~ clonada pelo Departamento de Edu
comarca de Itabaiana ; tnquerl . po cação . A primeira, por clrcutJstan
ciBl contra Antonio Pereira Lima A e elas especiais, ainda não esti funci~-
açAo ordinária :im &são autores · !f!.~º 

0
co~

0 
r=~d!!e. g:::~do d{::S-. 

F A:o c!:1t!:~ do Jutzo': - Inventa- sob a direção do estudate Antenor de 
rio de Joaquina de Flgueirêdo Carva- França 
lho . . _ . Bibli~ttca - A bibllotéca do Cen-

3. o Cartório - Tabellao Joao Be- tro Estudantal Paraibano possue e.lc-
urrn · . vado número de obras de 1_t1erec1do 

Auios conclusos ao dr · Juiz de Di- valor literarlo, estando à disposição 
rttto da 3 . 11 Vára : dos socios quites com a Tesouraria ; 

Ação penal em que é ac~sado Al- , para o d'esempenho melhor do. seu 
celino de Tal ; ação de acidente n(! fim, 0 diretor respectivo tem intro
trabalho em que é acidentado Jose duztdo senstvets inovaç~s .. 
Hortencio da Silva . Conferencias Educacionars - Amda 

Autos com. vi,;ta ao dr . 2 . 0 Promotor por estes dias o CenJirO Estudantal 
Público : Paraibano reiniciará as ativld~es ~o 

Ação penal em que é acusado Iná- Departamento de Cultura L1tera.raa, 
cio Pinto serrano: ação penal em q':1e continllando com a série de confe
é acusado Severino Pereira de Arru- renclas que vem levando a efeito, 

da Ag ~~~~~or : _ Ac,ão denunctaç~o de~~i~. ª~º c~=dktudantal Para
d<· obra nova em que são réus Joceh- ibano esper~ continuar a merece~ o 

noc:~l~i:tas~~ ~~1~h~~é Mario Por- ~!:°~ar!~ba~1stinta classe estudantma 
to : 1Do Departamento de Propaganda 

Ação executiva contra J F · Nobre· e PutJlicldade do C E P> . 

go.Conclusão ao dr . Juiz de Direito da ESPIONAGEM 
1 

· ;x~!~~i:vo fiscal contra Godofrêdo A 
Miranda ; executivo fiscal contra Os· E A CONTRA ESPIONAGEM, 
''ªb~~ LJf:Út ao dr . Procurador da Re-

pú:~1~:~tivo fiscal contra Nicoláu Cos- NA ~1/rSSIA 
ta 4. o Cartorio - Tabelião Nunes Tra

v~sit~ conclusos ao dr . Juiz de Di-

rt-~~ãiªp;n:1 ~~~~~a Severino Serafim 
Cipriano ; idem contra José Louren
ço Gomes, Oda ir Soares e outros: a
cidente no trabalho de Manuel Celes
tino da Silva, João Luiz Ber~ardo. 
Antonio Benedito, Alcides Ferreira dl; 
sousa, João Severino de Lira, J~e 
Valdevino Bezerra, Honorato Francis
co de Morais e Manuel Izidro de Fa-

ri~Ümario-crime: - TerA lugar. ás 
14 horas de hoje, o sumario-c.,J'ime de 
João Justino da Silva . 

SentenCa · - Em sentença do dr . 
Bràs Bara~ui, Juls de Direito da 1.' 
Vára, datada do dia 28 do fluente, foi 
o denunciado. Manuel Pereira da Sil
va, condenado á pena de il anos. 8 
ml·ses de prisão, além da perda da 
função de oficial da Policia dêste Es
tado. col)l inhabilttação para exercer 

~u:ilt'!tueJe f~~~~ ~t?t,b:!c~ ~°:n~2 c!~°:d~ 
á Fa7.enda Pliblica do Estado, tudo na 
fórma do art. 221, letra A, combinado 
com o art. 409, da Consolidação das 
Leis Penais . 

Visto : - Acham-se com vista ao 
dr. 1. 0 Promotor Público e auxiliar da 
acusação, os autos de ação penal mo
vida pela Justiça Pública contra Iná
cio xavier de Castro e com vista ao 
advogado dos apelantes os autos da 
execu('.ào de sentença movida pelo dr. 
José Mousinho e outros contra Cldro
nio Mororó. 

Conclusão: Ainda subiram á con
clusão do Juiz da 1. ª Vára mais os 
seguintes autos: ação de acidente no 
operarlo João Alves de Albuquer-

kl%n1~ ~ ~;:!v~n~vl~tfc1~ 
Quedes • de embargo de obra nova 
•m que f embargante o dr . Joio Fer
nandes Barbosa e embargados o sr . 
Antonio Mendes Ribeiro e sua mu
lher . 

5. ° Cartório - Tabelião Interino 
Eunaplo clll SUVII Torr., : 

Autoe conclusos ao dr. Juiz de Di
reito da 1.• Vàra: 

Inventario de Joaquim Vicente Tor
res; pr6catórla de avallaç6es de bens 
de Anu!rlca Cesar Vieira de Mflo: al
vará de Maria Leopoldina Moreira Li
ma. 

AutAs conelusos ao dr. Juiz da 3 .' 
Vàra : 

Juallflcaçl.o doo fllh.. menores da 
falecfdo Manuel Tertuliano Gouveia 
Henrique; protâto para lntem,pç&o 
de ~ moVlda pela •Emprtsa 
Traçlo, Luz e Força•. contra o Esta
do da Panllla. 

Vlata ao dr . 1 ° Promotor P6bllco . 
Ao contador. - Arrolamento de NI-

CO:,~ da PUenda: 
J111utlcaçlo de Tomú Serrano de 

"=.a ao Tl11111aal tle ADIIMlo .. 
111111111 da at1o onllnArla para anula
• de •• llllmflllatlattflN - qaa e apelanle • -~ Am6rlca ,.._ 

Comunicado do Serviço de 
Divulaação da Policia do R •o 

Temos traçado, em co1mmitados 
anteriores, as linhas mestras d~ ch
vPrsas orgaizaçôes secrétas da Rus
sia todas subordinadas a "Gooubes ·· 
vaÍnos, hoje, nos ocupar na INFO 
1que tem a atribuição de npnrnr a 
gráo de confianta que merecem vs 
dirigentes da União SOvietica, e a d :.> 
exercer a censura hterar1a., :1 d05 ' rr
nais. e das correspondem.:ia s epls~o
lares) , e da OPO, que tem mais lar
go campo de ação. 

A prtmelra age nuis on menos a 
descoberto, e só raramente fooeU.C.: a,;en
tcs se incumbem de trab,1 : ,os secre
tos. São os casos de buscas e apre
ensões em residencias de escri tore.,; e 
literatos. e quando pretendem :1pu
rar atravéz dos livros e obras de cLtn
sulia, que encontram, as tendencias 
deste ou daquele, apontados co~o 
"suspeitos ou *botadores d'> !·P.g1-
me . 

A OPO fiscaliza as múltiplas so
cledadec, e agremiações da Russin, 
podendo deter e condenar suma.1i:-:.. 
mente os dirigentes das mesmas, que 
lhs pareç.nm "elementos noci'IM ,10 
Estado". Em colaboração com " OPO 
trabalha a G P u. e uma o•tt!'n. or
ganização, especialmente encal-rec:ada 
da vlgilancia das fronteiras, ond1, 
seus :1gentes sã.o responsavets pela 'i 
fugas de poli tlcos ou pessõas que ten
tem se evadir da Russia. Em c\etF.-t · 
minados casos os agentes da OPO são 
mandados para o exterior. Qt.andu 
isso acontece, a organização, e l t n.véz 
desse elemento, entra em cont.ncoo 
dtréto com o serviço Secréto do Exer
cito Vermelho que tem, em cada 
&dicto 1nil1t.ar, um :IH~1, 1.e 

Da ligeira exposição feita , -· e 
que não pode sr;1 rn·1 ·s r., !'l.l>lcla de
vido à falta de elementos, - verifica
se que a grande atividade rusaa, é a 
da PRpionagem e da contra e,pi,,na
gem . Esse estado de cols'!s vale, tão 
sómente, como inclice da m.segura.111·a 
com que se mantém, no poder, ., di
tador vermelho, que vê, em C3.d& 
rusao, um Inimigo . E assim, para :1ã~ 
ser r.tratçoado, é obrigado a mane.., 
severa vtgllancta sõbre todos os seus 
aUXl!iares, e em tomo de tod.. c,s 
seus 111))16ea Ninauem no dito pllralao 
SOYtétlco, esti Une de ser denuncia
do, a qualquer mome11to, e de ser tu
zllado, sem ao men01 saber do crJme 
de que , lpontado. 

Os .,entea secretos tem direito de 
denlllll!lar, prender e mndenar. e oeus 
atos nlo podem ser recorridas a qus.1-
quer outro poder 

r -· portanto, mala outro aspecto da Rllllla cmitemporanea e 
que ccnno J& IIGeDtu6mOII de11do 111111 puacas l!IOlaNclmentoe que eallià!ln 
IObre as 11161"111u e ~ orsa
lllNCOM weti.. - atndll nlo pode 
_......_..IIIIU(lata4ollu,de 
QIIIIIIQlr lllllMlnl. • ÃIIIIIWIIII& .. 
.......... dMlllel", .. preftíllll 
dali eatnte• e dU •tlJl&II• alàla CIIII•....,., ,, .. ..,ol!UI 
da.....,.._. 01111$,opa(làll• 
IIIIIUftJl4&, ela i--. da tnJulUp, 
dai crtmoa em - e 4lftcfallllldai 

brlJ• e ...,..._ ri ,.._.. do llltado 
da ....... 
~_J!~Cltlll-•-.. 
-;.:..-~,., AadNde Reo11& • .hllla c1o ~ 
n :-:._.to O:.-.:=:: S:: to Roeba lfema OualMrto de Brim 

- 0nlDo Pernlll'a da ...... flllla de Mo amlbarto da Bdto • ~:.: == = •ru:to ... ~: .__...u .. ~UIIMl,e1'0l'll•CU.
---• 181- 111e ...._,.,.. PU de UM. 1111111 
llàU..,Jtl,-. ............. Uma,IIMl&All· "&:':;:t-i:ti 

'éo~
0
~~~~Ô ~~·~!e~~ EDIT N.° 3 

FDIIH! 1111111 
-1 

SADIA ~ SUCULENTA - OOSTOS., 
B BARATA 

Not& - Nlo emlll'ep.mos banha 
nem colorau tAo nocivos à sat'.lde. 
Expertmentem mandando buscar um 
almoço, . ~ente 1 

ENTREGA A' DOMICILIO 
Rua Direita n. • :195. 

para a presldencia da República, em 
substituição ao presidente Gabriel 
Terra. foi eleito presidente o general 
Alfrfdo Baldomtr . 

ta~ =~ e:· =::r~n:~ C:rl:I; RUA '1SCONDE DE ITAPARICA 
termlnaç6ea da lei n.0 47, de 31 de 
dezembro de 1838, que fica marcado o 

UMA MAIORIA DE 30 MIL VOTOS ~':' r'::1:'m~ a =tar ~~u:t:. 
NA CAPITAL abaiXo relacionados, relativamente ao 
MONTEVIDEO, :18 <A UNIA01 ··· 

Sómente na secção desta capttnl o 
eeneral Alfredo Baldomh , candida
to oposicionista, obteve a maioria 
de 30 mil votos sõbre o seu adversé.rto 
Eduardo Blaco Azevêdo . 

lancamento do tmp .. to predial du 
casas de telha daa .,nas urbana e su. 
burbana desta capital. 

Póra desae prazo, nenhuma recla... 
macio serà exallllnada sem o prfvio 

r,r:;~~o :'3n:s ~~': d:v1: 
os CANDIDATOS A CHEFtA DO ~:r1:, ~~~Ünh~m .tre:.,J:;.~~~; 

GOVERNO URUGUAIO quando estiver compreendido entre as 

MONTEVIDEO, 28 <A UNlAO, - i:1:~e n~e:..l~r~:" edj: 
Concorreram ao pleito presidencial o. lho e si inferior a 50$000, serà pago 
seguintes candidatos : Pelo "Partido 1e uma só vez, no mê.s de mato. 
Cc.lorado Terrlsta ·; para presidente o contribuinte que -r o imposto 
e vice-presidente: Eduardo Blaco de todo o ano no primeiro perlOdo da 
Azevedo e E . Martinez Thed)'. eobrança <março), terà um abati-

Como candidatos não onctals: para mentn de 10%. e o que nl.o satisfizer 

~~~:l~~n~al~o~~;-~n;;;de~:~r gin;:~! ~cr.::~·i::::: :~1C:-.-"i'" m";;':b~l:c:g~ 
lone . e A cobrança executiva de toda a di-

Deixaram de concorrer às eletc;:6es vida. 
o .. Partido Colorado Batista• e Q.I Prefeitura Municipal da Capital, em 
"Partido Nacionnl Independente" · 3 t":.::ia..:.~ :~!1e da 5ecçào de Re. 

ASSOCIAÇõES =~~\~:;::· IMPOSTO l'REDIAL 

Caixa Escolar "Coneco Firmino ca.. <Continuação) 

;~;~:~;!: ~:e:~~~i~sen!1º c~iX:º .;;.~. RUA VICENTE JARDIM 

:~arfu;~g~:g~o ~~~~o~~;'.~lc,~:~·~ 21 _ Marta da Penha Pereira, . · ·: 
lonlo Unalde" de Alagõa Orande. a 7$500: 34 -:- Julia Brandão, _42$000 , 
fim de proceder á eleição de sua nova 36 -;- Severmo Martins . . 9_SOOO, 42 é 
diretoria, ficando a mesma assim cons-1 Jooe Luiz Pereira, 7$500, 48 - Jos 
titutda : do Egito, 9$000; 58 - Joaqmm Fran-

Prestdente ; - José Cavalcantl; Luiz cisco Damaceno, 9$000; 66 - . P~sci
de Atevêdo Soares. secretirlo; Ltdta 

I 
liana Maria Candetra, 9$000. . 

101 Mesquita Ramalho, tesoureira e Nair CarlO'! de Barras Moreira, 3º'°°g: 
120 Martins, Marina cordeiro Barbosa e - Joao Pereira de Lima. 36$00 , 

Mula Neil Cavalcantl de Farias, fls- ~o;"I= _:r~=~mdªv~~~':;, ·To~: 
cais · res, 24$000; 131 - Manuel Francisco 

ASILO DE MENDICIDADE CAK- f:'':1~~;6 142 ~q~h:à~· 
NEIRO DA CUNHA Maria da Conceição, 7$500, 177 - An-

51 - Secund1no Toscano de Brito, 
48$800; 55 - O mesmo, 40$800; 57 -
o meso,o, 40$800 ; 60 - O mesmo ... 
46$800 ; 61 - O mesmo. 48$800 : 63 -
o mesmo, 46'800 ; 64 - O mesmo. . . 
46$800; 68 - o mesmo, 48$800 ; 67 -
O mesmo, 40S800 ; 69 - O mesmo. . 
40$800; 70 - O mesmo. 40S800 ; 73 -
o mesmo, 40$800; 74 - JOSé Ferreira 
de Almeida, 103$000 ; 77 - Secundlno 
Toscano de Brito. 40S800 ; 79 - Alber
tina Silva, 40$800; 80 - Benevides 
Mendonça Amorim. 80$800; 83 - Al
bertina Silva. 58$800 ; 92 - Francisco 
G . Carneiro, 118S800; 93 - Joséfa da 
Silva Espinola, 103SOOO; 97 - Jo.,I; 
Francisco dos Santos. 20$700 : 98 -
Bebastlão de Oliveira Lima, 125$200: 
100 - Fellx Teixeira de Carvalho, 
34$600; 101 - Francisco Ribeiro de 
Mendonça, 58$800: 105 - Sociedade 
Beneficente Operartos e Trabalhado
res, 46$800 ; 106 - Alvaro Jorge de 
Carvalho, 80$800; 107 - Epifamo lda
ltcio de Sousa, 26SOOO ; 108 - Alvaro 
Jorge de Carvalho, 52$800; 111 - Fe
lismina de Almeida Bar1><>:5a , .. 
52$800· 112 - Clara da Silva G~im:a
rães, 91sooo; 115 - Amelia Eulaha d" 
Carvalho. 52$800: 118 - Fortun~t.o 
Gomes Cabral, 34$300: 119 - Amsio 
p. de Carvalho, 40$800; 123 - Secun
dlno Toscano de Brito, 40S800 ; 125 -
O mesmo, 46$800 ; 129 - O mesmo .. 
40$800; 133 - O mesmo, 40$800 ; 13'1 
- O mesmo, 40$800; 141 - Paulo Rai· 
mundo Nona!<>, 31S300 ; 146 - Marta 
Araújo Azevêdo, 23$700; 149 - AI•· 
xandre Pereira, 34$300; 155 - Fran
cisco G. Carneiro. 80$800; 159 - Os. 4 

valdo Tavares Morais, 58$800; 160 -
Severino Gomes Ferreira, 34S300: 161 
- Osvaldo Tavares de Morais, 97$000; 
170 - Joana de Paiva Leite. 29S300: 
176 - Adelia Rodrigues de Carval~o. 
91SOOO ; 190 - Vitorino Ramos ~:ua, 
34$800; 194 - Isabel Ramos . Maia , 
46$800 ; 196 - Francisco R1be1ro de 
Mendonça, 4691100 : 197 - Osvaldo Ta
vares de Morais, 80$800 ; 200 - Fran-

Bolet1m da semana de 20 a 26 de l;:n,t?01:J~~=; 9m°:._ 1;.8ed-;:;, ':;;fi~: 
março de 1938 1 ta Morais, l2SOOO . 

~~\co_ ~~!fd:eTa!~:'o~çªMo1~~: 
52$800: 202 - Isabel Ramos Mala, .. 
46S800 : 205 - Osvaldo Tavares de Mo4 

rats. 58$800 . Visitas. O Estabelecimento foi Vlsl- RUA 28 DE SETEMBRO 
tado por 14 pessõaz cujos nomes cons-
tam do livro de presença. 98 _ Osvaldo Tavares de Morais, . 

vis1:~iç~ ~"t!:1e~tn'!!;,i!,• ..:::= '~;,,~mo-:- 3~~'"fl'ó ~sog>:m~~ 8 ~ ,i:.i'!.~r~1~:~an~~!rde :7:: 
RUA VISCONDE DE PELOTAS 

a 9 asilados, sendo o recettuarto avia- mo, 36$000; 116 - Luiz Baz\05 dos reira, 165$500 ; 9 _ José Joaquim de 
do na Pannaá COnfiança de sem•- santos, 921200; 120 - O meBmO, . • santana, 4021200. 39 - Mana Augu,
na. 48$000: 168 - Vicente Costa Cariri, . ta Pa'.iva, 165$500; 47 - Joséfa Perl!· 

Donativos. Foram feitos .. seguln- 36$000; 170 - o mesmo, 36$000; 174 ra Vinagre. 37$700, 52 - Abdecalas 
tes: Um amigo do Asilo 5$000 . - o meomo, 309000; 176 - . O mes- de Oliveira Lima, 12ISOOO; 54 - Anto· 

Falecimento. Faleceu no dia 22 o mo, 16$000; 180 - O mesmo, 36$000· 1 nlo Batista de Araújo, 56$500; 59 -
asilado José Sebastião . 182 - O mesmo, 36$000; 188 - O Felismina Etel\'lna de Vasconcélos, · · 

Movimento de lndiirentes. C!:xlstlam mesmo, 36$000; 188 - O mesmo, . . 42$800; 61 - Rosa Ji,milia Polan, · : 
98 asilados. Entraram 3 sahlu 1• ficam 36$000; 192 - Euclides dos Santo. 32$800 · 65 - Teoilna Polan, 17$200 . 
existindo 100, sendo 42 homens 58 mu- Leal, 30$000; 196 - Francelina Mllrl• 68 _ 'Herds . Manuel de Oliveira L!
lheres. da Conceição, 30$000; 202 - Carlos de I ma 121sooo· 73 - Herds . de Jooo 

Escala do Seniço. Pelo COnselho Barros Moreira, 30$000; 204 - Vicen- Braulio de Andrade Esplnola,_ 37$300: 
foram designados para o serviço da te Costa Cariri, 24SOOO; 206 - O m... 78 _ F'flhos de João Celso Peixoto de 
semana de 27 3 a 2 4 1938 o Dlrellor mo, 30$000; 208 - O mesmo, .. .. , . vasconcélos, 3051200; 79 - Mana A . 
JOSé Onofre e a Parmacia confiança. 24$000; 212 - O mesmo, 30$000 ; 216 de Araújo Soares, 53$300; 83 - J~ 

- O mesmo, 24$000; 218 - O mesmo, Joaquim Barbosa. 125$200; 88 - J""". 
24$000. Celso I;'eixõto de Vasconcélos, 562$000: NOTAS 

Além dos matriculados extatem mata 
11 em observação . 

O estado sanltarlo do Asilo continua 
sem alteração . 

CURSO PARTICULAR 

91 - José de Sousa Maciel, 190$600 . 
f RUA 24 DE MAIO • 124 _ João Barbosa de Ltms, 139$400; 

1 

134 - Santa Casa de Mtsericordla, .. 
46 - Maria Julla Ramos, 54$000; 64 40$000· 138 - Herds . Joana F . de 

- Antonio de Sousa frança, 48$000: Oliveira e Mélo, 371300; 147 - Anto-
76 - Francisco Antoruo Fernandes, . n io Alfrêdo Lacerda, 222$700; 150 -
48tOC)O; 80 - Joana Maria dos Santoe, Herds. Antonio Alfredo Esptnola, .. · 
48tOOO; 84 - Petronlla Oliveira d• 228$000 · 153 _ Maria de Lourda11 A· 
Mélo, 80$000; 88 - Anesto Joaquim da talde, :ÍOOS&OO; 158 - Ordem 3.' do 
Silva, f8SOOO . Carmo, 2131800; 161 - Ana de ";'; 

RUA VISCONDE DE INHAUMA ~~a~:.~.~=; 
1
1:8-=- i~:. s:• 

do Carlho, 178$800; 173 - Ana FrallCO 
30 - Iamael Emiliano da Cruz Oou- cavalcantt de Albuquerque. ússoa: 

vh, 402$400; 59 - Antonio Men<leo 175 - JolCo Ribeiro Coutinho, .. .. 

~'=; =-:=~ri E-: i =~~; g:: r: -:_ 1:~°::0~ =i.,p 
Yh, 40IIIOO; 75 - Antonio Mendeo de Ass~ Albuquerque, 101$300; 189 ~ 
Ribeiro, Sl3$200; 87 - Nlcolàu da Coa- João Monteiro da Franca, 51~~
ta, I05t800; 88 - Selas tnnlOII & _ Joio Barbou. de Lima, 16-· 
Cla., 550t000; H - AYellno CUnha 1112 _ Henlll . BraaUlno P . Lima l:,; 
de Atevfdo, 1 :oaetllOO; 107 - O me•- derlet, 1111,100; 201 - João Ba ca· 
mo, 1 :CN58$400. de Lima, 55t300; 20I - Manuel 9aD 

valcantl de Sousa, 254'200; ~ iMS 

"GALERIA NOBRE" 
~ f":e.:!. =°;"=-·- A m~, 
8,_,., · 180 - A J!!Sln&, 4JIOOO: 111 
- Marta dali Vlt.prtas Reis, 182"ftl0 
280 - Rermene,lldo DI Lasclo, , · ·• 
UlllOOO . 
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EI ESIHlDORA OFUSIV a,. u f s •os I EIE• 
UIS MOSCARDO E YIIUE IIVlltlRII l UTlillU 
PELO NORTE E SUL - IN AVllll IIIIEL lil 
lÇAO - A ITALIA HVIRTIU o •ova 1D , .. 
iE QUI QUALQUER IITERVEMQAO U ESNIH 

"A V~ da 0..napas••", ao prome dollÜD1e, ae "Res" 

O " Rex", no proxlmo domln,o. 
apresentart. ao )111bllco peuoense "A 

Valsa da Champagne .. . uma das m1'1s 
t,onltas r~alizações clnematografk'n:-1 
de Hollywood . 

PODERA' QVIIRAR A PAZ H EUROPA 
LONDRES, 28 IA UNIAOI - E' 1 movimento na ltellle de A,Vlo oon

-pdera a olenslda rebelde OGlllra tinia lnlenao, úllllo ftO .._ n
a Oatalaalta. eomo no nl . O-. as ......... aa• 

lllt aviões naolonallsl&•, em COllll)le· olonallnu se e...,.""-•- t. tlblan· 
,aoio com u fôr- llo ,......a1 ~. eia de apenu 11111 U.,,. d1t .Walle de 
_.,..dN:ram vlolea&amenle u .,.. Sarlllena, sru,de oemro fabril o de 
!6ol ealalu de Fnp. eo....._... crande lmponanela - u w_. do -·rna•els. Mlautoo a.póo, • bllan· pneral Franeo, pol eo1t. oltuada no 
iarla iomou aqua& cidade, - dista oruza,mento de rirala enradu de ..,. 
1penas !4 qullometroa de Lérida. rasem. 

ROMPERAM AS FRONTEIRAS DA dl~:.:r:=!111,aeu,a!:!'~, Ir .......... 
CATALUNHA ~ .....,.e - _, 

LO'.'IDRES, 28 IA UNIAO) - Aa 
fôrça!i rebeldes acabam ele quebrar a 
retilt t"ncia das fôrças republleanas na 
rront.P.ira <"aUllã. 

49 divisóH do exército 1overnlsta a
bandonaram as suu posiç6es, dianle 
um ata11ur int"Sperado das tropas lni
mi&a -., 

St~· tas ultimas 24 horas os iuurré
tos g.utharílm terreno, numa profan
dldadr de 60 qullomttros. 

O FOI DO GOVtRNO DO SR. 
JUAN NEGRIN 

LOSDRES, 28 ,A UNIAOI - A no
ticia das ,·itórias rebeldes é conside
rada nesta capital como o fim do co
,hno dn sr. Juan Nccrin, na Espanha. 

LOC.\LIDADES ABANDONADAS 
PELOS CATALAES 

BARCELONA, 28 IA UNIAOI - Os 
leplistas acabam de abandonar Can
dunos. Bujarohn, !\las de las Matas, 
Apa \'iva e Castelote. 

RAIUIASTRO EM PODER 001'1 
INSURRÉTOS 

LONDRES, 28 \A UNIAO) - Aa 
r~as do 1eneral Moacardo partindo 
do Ml4·,r dr tluHCa ocuparam Barbas
tro, invadindo a Catalunha pelo Nor
t,, 

A ll.\R('IIA CONTRA A C.\TA· 
LVNHA 

llOMA, ~8 , A UNIAOI - As tropaa 
nactonalisl ;\S, que mart·ham contra 
t«lda e llUI de Huesca, esperam en
eealrar-se, amanhi, forma•do ama 
Baita <"olnna eonCn a Ca.&alunha. 

A l(>rceira coluna ocupa.ri os flan
OGI, ~rvindo ~omo força de reserva. 

Os nacionalistas estio utllisando 
eenslderavel numero de aviões, pode
rou. artilharia e nameroaos .. tanques". 

' 'IJMA ADVERTENCIA A' FRANÇA 

BO~IA. 28 1 A UNL\O) - O rovêrno 
~ao acaba~ ele enviar uma nó&.a ao 
soverno imnces notificando-o de que 
•ualli~er intervençio na E panha etaal
ftlera uma guerra. 

Is&& nót.a, ao que ae sabe, ti•e o 
...... 1" dll l111laterra, que Nli fina• 

:tr.!i:!.':. d: = i;i:;1rd,:n ,:::; r.!'::!:'.• para aa eon•enaç6eo anrlo· 

O IIIINISTllRIO DA DEFIBA. DE MA· 
DRID ENALTllCt O VALOK DO 
SOLDADO ARAGONtS 

MADRID, 28 ( AVNIAO) - O Mi
nl,t;rio da Delil& -oDal - -
mensacem na qual enalteee oa m.wltu 
do exército arar,,oh, ,ae até apra 
.. ube se mantêr enfrentando a p&D• 
de maioria de 'º""' do e:úrelto n&· 
olonallsta. deelara: ·N- tropaa 
oombateram .,_ - be......., e om 
entualumo Inaudita. Maüu pas1. 
çéeo foram retl..., akl - oe -
defenaores foram morto& - 00 
•tanlls" de IDimlro" . 

O eomaodalde de Ar&rio Informou 
ao ar. lndalfelo Prlete, a li~ lle 
completa --..1apm - ... ae 
acbanm u forçaa do primo Nll"I· 
bllean~. numa comllldoaçlo em 4ae 
aeentua ainda .....i. a oondlç6H 4e 
Inferioridade '!• oea esérelto, dlserulo 
~~~ continuara resistindo aU a vltó-

Em sua reposta, o ar. Prleto dls: •o. 

R E G IS TO 
FIZE&Alll .\NOS ONTEM : em dias da semana ---~A d . d .--•, na real· 
A senhorita Mlrlam de Parlaa Ca· JJ';_:8 d a d sra j,,irene Nunes Bralner. 

valoantl, aluna do InaUtuto de Edu· ::..,~ ~ Canelo Bralner, o 
cacAo e tuba ela sr Antonio Olavo nh mo11 da sua Iliba se- 1 

ante nesta praça . Inspetor de linhas da c'J:Ut == 
FELIPf:A : ::: "Flash Gor· 

doo•, com l,arry Busler Crabbe 
e. mais. "O Rei Salomio da 
Bma4wA,:", oom Edmun4 Lo· 
we, da "Universal". Cavalcantl de .Albuquerque, comerei- ,neir:PI ~ª'J: =,, ~un: Bral• 

FAZF.11 ..uros aon:· nêste Estado .. A senhorita Mariêta Guimarães Aa oerlmon,u civil e religiosa, que SANTA BOSA: - "Nunra é 

IDEAL: - "0 Grito da Mo• 
eidade .. , filme nacional, com 
Raul rr.-0ullen e Conchita Mon
te-nrcro e a 3.• série da .. A. Cl-
11:i.dr Internai" , ('Offl William 
Hoyd, 

SAO PEDRO: - "Paixão 
Gaúcha", com Strrri nuna, da 
•R. K. O. Radio ". 

REP\lBLICA : - " 0 Cruza· 
dor Misterioso .. , com Robrrt 
Taylor e Jean Parku, da .. Me
tro Goldwyn Mayer" e "0 Fi
lho do Deserto", pe,Jlrula de a
venturas. rom FrNI Kokler. 
Complemento. 

funcionária do •Bancq do ('6yo "e n: ~i::. ~a l11tl1Dldade das familias r:::.~ •:..:-:;;;h~~:•T:.::::.-: 
~ do industrial Pranclaco Oulma- Newton La,:er::, 1::i~r1:ra't METROPOLE: - ".\ Misot.o 
-· o menino DJamlr filho do sr :::· engenheiro Olovani Olola e se• JAGUA1UBE: -"0 Que Elas Seeréta", ,om Dloll Foram e a 

Domingos da eo.ta aainos, residente .i.::.r;~edsr. EsByron Bralner. alto tun- Nio Suapeltam", com CbarUe 4,ª série de "A l\lontanba Mls· 
em Joazelro, munlclplo de SCllldade . Neves-B º1n lado e sra . Maria das ftugglN,da "Paramount". Com- &eriosa", da "Univeraal". Com· 

- .o Jovem JOllé Rodr11111es Rezende Cal ra er. plemento. • plementos. filho do sr. Joaquim Rodrigues da ebroj o caeamento religioso o frei!,._ __________________________ _, 

Silva, residente em Serra Redonda ~r E· ~Ili. presidindo e, ato cl· 
z.;;j O 

O 
menino Pedro, filho cio dr. de ilreiÍ.O da ~f ..,C:,• OllvelTa, Juls -~ ~}.!:=~ =ln=Ra- 0a ,..... • ._i .. leem recebido mui-

mos, Npõaa do sr . DolDI- da 006• !:':'~P:":=ddas Pe510aa das suaa 

~lei~':.; 'a!'::.':. em Jouelro, mu- - Efetuou-se, t~-ante-ont.em, nes
- A senhorita Dalva Santa Cruz ta cidade, o enlace matrlmODlal ela se

!llha do dr . A_.., Santa cruz, re: nhorlta Isaura OavalcanU lllala, Iliba 
sldente em Alagk do Monteiro . da vldva Emllla CavalcanU Mala, com 

- O menino Qul, Ilibo do .,. . Jot..o o sr . Orlando de Arroxeias Galvão. 
Teixeira de Caatro, raldeote em Mal· auxiliar do comérelo dNta praça . 
ta. Os atos civil e religioso f6ram ceie· 

- A menina Laurlta, 11111a do ar. brados, respec:Uvament.e, pelo dr . SI· 

l;!;:: W.-· reaideote em Banlto de ~·~ta ~a01:::_~u:es4i! 4.!:~~ ~ 
se~:.Om~ ta~ª· niha do ar . conego Joio Coutinho, servindo de pa
em • , • ...._ ~~ .. .:"""'. es, comerciante drinl!/16, por parte do noivo, o. dr. OS· 

...__ -,-- car à!, Cutróeii&':tor da Alllatai:la 

tio'f;,· 
0
N:r Z.a.lllt&: _ ---. =~C!> _.i.r...11=n: 

COMERCIO INDUSTRIA VIAÇAO 
Este Jornal reinicia. hoje, a publl· , !!via, Colombla. Perú, Equadõr, Gula.· 

eaçio diarla de lnfannações de toei~• 1 naa, Venezuéla, Amerlca central, An· 
os ramos da atividade do comércio. t1lhas e Amerlca do Norte is 16 hO· 
tem asshr. dados lnformatlvos sõbr1 ra.s <Panair). 
o movimento geral dos nossos trans· Para a Europa, Asla. Afrlca e Oce· 
:~;.~te~'c,~;:ISinto:::.':~=ls.de I anla: às 13.30 ,Air Francel . 

Esperamos que as repartlç6eo pdbli· 1 Domln10: 
r.as e os estabelecimentos comérclaJ:; 
desta capital atendam u nossa repor- Para o Sul: ,menos Pernambuco> 
ta,em, quanto ao fornecimento d~ is 9 horas , Alr Prance l . 
c>Mlos lndlspensavels á manutenção Para a Repdbllca ArsenUna, Uru• 
1·,cular do nOIIIO serviço de Informa· guái, Chile e Parasut.l : li.a A hor"" 
ç6es. 1 A.Ir France > . Para N&tal, Areia Branca e Port.n· 

C MBIO leza: ás 9 horas <Panalr> . 
Os avl6es procedente& do Sul che· NellOn. Lua=-=Iolod io. dr· éSjijlea, por parte da nolq, o aeu Uo, 

11,a, atulillliMIIÍ • IIO '=, ':l; ~- OIOl'III ...,_ Ot!,valcant.l e esp6aa e 
Janeiro. sr . tlnme!IIEõ ltabal e sp6Ba. Cotaç!\o da m~da : 

-- Alllde~ ....,., a -· ._ !!.,.A.J,ANTEI :.. ~IO .......... _ 

:_~f::;:..c•~~.!asd~,• ~ 
quintaa e domlncos . 

... lqtllda e Jll~ae • n-O/ · Jtt,inó ..., '""'~ ''"M ~'OI o seguinte o movimento cam-
pClla dD ar. 4l'&NI l'teCleitco --·AI· ~ua..ae 116 all\l!18 _. ••• ca- biai. ontem. no Banco do Brasil : =---..: =,,:~~=-.: - .. .. -- A~ · Jtllf 

111111 
'I!: mua, tlleinln ~~ -PBlqUloo- Dolar . . t'ltlOO = ~ .... ~-~ ~= ~~ 11=~ ~. ·:. .... .. . = 

1rif"•"C':[ 8lbã 1.-.'C <l0"!!!J:IJ· Remus, que realde no n- A ,rama de ouro foi cotada a ... 
1111 91a ....... _.._,te ... M vinte - 6 UD1 esfGnllllo 11- l8S'IOO , 

. .... da ~ .• . tambm .. EKVIÇO AtUO 
- A à ML •· qtlb'oklefa e da aeiéamelllfa. 

P!l9 • •-~- a. •·,_!"'._ , noite. •t.eft em .,._ 
---- sttaa-redaçlo,~em 

palea1n - • nda- ..-n-.. 
- Ap;li • ~ ... aJe!!IIII 

«&as llfllta CI~!.~ hllje a ln· 
... o~~ .. ~ Bran· 
c°s~~"; Jolct,._. ein trato ...,.... ..... , 

COTAÇMl DE GENER08 

Partnhaa: 

Olinda ...... 
Olinda Eapeclal 
'Lua ... .. 
TrtacorOaa .. .. 
aecue .. .. 
Ool4 . . .. 
;Brllbante .. 

Tri80 Amerkano : . 
llalllla: ........ 

cio ... Orande 
1111 (aalia,) . . 

1 
de.,:.~~~-- ~o .. , AI 11 bOral (Panalrl . b..,~.:V: ,-,..r. ,=:: Pua • ,._.., at6 Aere <metllle lfll
w,a LIDl&tl,íl; • ;::••o ellldllD la1. Anl& ..._ e ........,,, 1lall· ...-. 
-QiltillllD 'fia, éolm,llla, Peri. ,Jlll\dldlt 0•· 1....,;,----------
. 'I, &, •.........,. .,.._ ai-.... 4:: UM. V~ .Amerll:& Ceatrril. All 

_. -- i1D I IIUal_!,~ do ~ k 18 llo 

-~ -._!.~: k IUO 
~..... L1111Ra11a) 

~ .ló ... ,-.;,TW =~-· 
,:-'t't~i; 



IMA HORA O concêrto, amuhã, do pianista Maurilo Lira 
feltffal da so,rano Jupira 'Nadir r-. • 

o 

( D O P A I S E E S T R A N G E I R O ) lletlll:ara amaii1'4. no .::Jáo nobre que terá a calabar111;ciu du 111a,.,,0 
08 IC&TAD08 IINIDOB JIII\O -00.II· ::a:::r :..:Lta"'aª•ni. a~::i!~ :~~ue~:'r~r,'t.i:!1ca''S:''i;ª pr~ (li COTI\ÇI\O DE CI\MIIJO 

RIO, Z1 (A VNIAO) - No Banco 
ilo 8nlll houve, lloJe, a ..,.ante eo
tavlo do eamblo: Obra l'IS!OI; dolar 
1'1MI; franco '537 • Lira $930. 

,\ 11'UD& de OUNI foi CO- a . , , , 
18'7•. 
S1II BOAS. CONDIÇOES O "SCBA

TCR" BBA8n.EIBO 

RIO, ZI (A VNIAO) - &eall&ando 
• .. ..-o &reino, o lldeelonado 
blUllelro venoea o • Bo1af6p • pela 
CODl&pm de 1 a S. 

0 Ml!fl8TRO DA AGB.JCVLTVBA 
V181TAB.A' O RIO GRANDE DO 

BEGU8IOV A 8. PAIILO O GENE
RAL DICIICBAIIPII CI\VALCANTI 
SI\O PAULO, ZI (,\ 1JN1&01 - Be
s- a eo&a cidade. a~ realiar 
uma eelafio de repe- - P- lle 
Caldu .o ,eural .,_.._.., CJaval• 
canU, es-oomandanta da z.• Belllo 
e a&ual mlaillro do Supremo T..u..al 
Mllllar. 

DA AUSTRALIA I\' ll'IOU'DIBBA 
EM s DIAS E z,, umuq 
CROYDON, 111 (A UNIAO) - O 

oftolal al'lador Arlv CloUlloa e o 
al'lador clTII Vü6r Rleb&ts estabele· 
cer.pm DOTO "neont.• ........ en
tre Londres e S1dne1. 

Booe percuno foi oobeno - S dias 
e ZO lloru. 

PBABAO M.u8 PRATI\ AO ao:. do conclrto que 1"'11 o&.• dtJ "Série d• 1..-... 
DCO Con,:lrto, Culturat,•• dirigida polo pro- Do programa, constará. além rios 

CIDADE DO MEXICO, Ili (A V
NII\O) - O preolden&e Caril._ a• 
nunclou ao mlnlnro 11a Fuenda, 11ue. 
em repreulla JIOI& nadonallsaçio du 

==~~.,.,ao.:.;:; 
mala o eseceden&e da ,.....IIÇio de 
pnla-ana. 

IIARI,\ LENK EBTABELICEU MAIII 
DOIS BECOIW8 SUL-1\MEBICA
NOB 

/tJfllar Ga.icl de 84. e,lllffldldo• númtrO& divulgado., en, 
Publfcaremw em. no,aa prozia,a 

~~ ~- ::ª::~ :ua:ri:':'~ 
sob o alto patroclt1/o do sr. lnteruen
tar Federal, dr. Argcmiro de FiOuei
rldo. 

Terã a no,aa mella.or 1oc1eckute mu•· 
Bical o enseja tk urlslir a uma l••ta 
Oom 8SE 8BS THT .HIIA RAAIIAR 

:: :::a~oq':to :ror:o o aro'':~:~u~ª~; 
nona Capital. 

As re/erencúU que noa cheoa1& du 

::'!.'."3!'":u;tªd:!°...':.'m~~~u~; 1 

BVL . 1-------------
. LIMA, 21 IA UNIÃO) - A naíla~ 
dora brasileira Maria LeDIL aeabll de 
~· mala dois ............ 1ul
amerleanoe - pon de 5111 metros, 
no -po de I minutos, 14 secm,dus 

que tran,crevemos a a~uir: 
... "Nota-,e na.se artista o cuidet

do particular na uecuçáo • na inter
prelaçdo. A magutosa CHACONB e ,, 
SONATA de Beel,hoven serviram para 
demmutrar o per/etto conhecimento. 

POBTO ALE<o'RF~ Z1 (AVNll\0) -

Em ·- prósjma ..._ • êote -.... sabe-se tjue o mlnlnro Fernando =-pee::::.,r:o ª1.0U:1..::: ;.;:: 
las, llqé, Sanlana do Llvnunento e 
UnlJlllllana. 

FEBRF. AFTOSA NO PIAVI 
TEBEZINA, 28 (A VNIAO) - A 

febre aftosa está p-uaando em lodo o 
norte do Eslado, reJlslando-se maior 
lntemldade nos munlclpJos de Barras 
e campo Maior. 

Um ~eterlnarlo conlratado pelo Go
Têruo do Ea&ado, eatrou em atividade, 
a nm de debelar o mal. 

ECONOMIA SOCIAL 

• <Conc!Wião da 1.• pag.> 
e 4110. · 

&lnllam mercado, nie podiam -pre• BULIARIA :'1~o. •!4!~g;én1:"::;:::1:sc1: ,:',z,'~'. 
sar operarlos no perlado eaceden&e do lida&, ... 
Omite lecal . E, aulm, em 'NII de -- APR.l!:SE1'.'TOU AS SUAS CREDEN- . . . Sabe tirar •Jeitos de grande 
perdonar trabalho para o maior nú- CIAIS AO ,U:I · =ºd:'i!:::~~ ~~:;:,~.,~/m ar-
mero, restrlnclu as ,-llillllad.,. de S0F1A. 28 (A UNIAOl - Apresen- Dr. lliberl da Cunha <Correio da 
emprip e aumentou o cm1o da pro· tou, ontem. as 1tu1s Cll!denclals ao ManhA - :rr - 8 - 930 - Rio 1 " . 
dução. Rei Boris, o nõvo mlnlstro italiano . . . "0 sr. Maurilo e:rtc1ttau cotll 

A solução devia ser outra. Em 11ue neste pala. ::'ra "'%::i,ni;oo;;efav;i ; 001t·,~~'::',~ 
011 Es1aclos Unidos, llalla. A1emaD1aa ------------- crlta par Busoni para piano. Peça., 

A ~prano Jupira Nadir 

e Porlupl adolaram. A • .........., doa reu. ln a Acrópole e • ParleQoa. A de Delltut11. B. von Do/uu,ny, • J. 11ot/cia. anteriores. mais os scgu1nlt1. 

IRA' A BELO HORIZONTE O JU- sem emprêp em obras páblleu. AI- llrle, a art1aileelara e oa templos re- ~J~r:,:;:~~t!º 3,':s~ -:e:;_ :t::Zr:1::: •.. J~;~t!f:i~:e i:: 
BIBCONBVLTO MENDES l'IIIIEN- sim não teria • França perlvbado o -eram a cri.e social de A&enu. Lira interpretou, com um ritmo e 11ma Néto; 
TEL rilmo dai suas aU-rldadea lndútrlals Boje, as enradu de oonoreto, u pon- cõr per/etta. Interessantes ;,eça, bra- "Jupira" - canção com letra t 

e aumentaria o poder aqulsltJYo dos I tes de ebnen&o armado, .,. &randes sileirtu , saudades das selvas Brasi- mü~ica de A. Lameirn. e "For<;a da 
seu mercadoa de ceDIUlllo. Nem a ediliclos p6blieos e aa lndútrlu de leims) de Vila-Lóbos. Para terminar t~:~~c:c;!º~u~11::~enco Ferreira com 

esperlenela é nova. Pérlcln realisou, pena, trab&lhalldo dia e noite, ablor· dia ~~:=~a ~"t~::t. ~ 1~;'~. RJ';~; Programa exc:lusivo de musicu:1 bra
em Atinas. um craode plano de obras vem u Jeclõea dos sem trabalho, ate- ("Le Courrier Mtulcal" _ 4 _ 61 _ sileiras, o repertorio que será c1,,resen
públlcas para u claaes Que nio fa• nuamlo os efellos da etue de produ- 30 - Pari&. ~~~eft:,ª :~:~ir Jo~pi;:a,;·a~~~n~! 
zlam parle doa exércllal. para a po- cio e de co.....,.o. E em vH do cen- Jupira N adir cantará sa. aplausos de nos,o público 

BELO HORIZONrE, 28 (A UNIAO) 
- Deverá vlsllar eala cl4!ide a fim 
de fuer uma coa.lerêncJa, a convite 
doa alunOII da Universidade. o Jurls
CODIUllo Mendes Pimentel. 

l SAIBAM TODOSI 
Es,eeiall5tas, em .. ,ttord11'" ort

dnals ou e~c•ntrtco,. acabam os• 
atner.lcanos de conquJ tar mais 
ma: o do Uno cu.lo prlt(o é pratl
eamenle lnabordavd. A obra, re
cealemente 1111.,...... • rhe Mini•, 
teve a e;úsua ttra«em de 10 unl
eN nemplares em papel eomlOJI;, 
aem lllpó&ese de luso, mas o pro
" de eada exemplar é de HO.oeo 
dolares. apenas. . . A razão ai ,·ai. 
T.rata .. se da imoreuio de um ma• 
11uaerlt6 eaeontrado receotemente 
pelos llerdelrO!I do eélebre e mu
tertoao coronel indês Lawrance. 
Temendo ,ue certas reve~ 
dhH mauu1erllo fÕllsem dlvul,ra
dp Dftmataramen&e. Lawrenf'l" 
determinou no seu testamento que 
• maauserlto não fÕSM! publicado 
antes de 1951. A pr= de ouro. 
lillD editor americano adquiriu o 
erlclnal. aujellando-.. ,is pnscri
tli!S lellamenlal'lu. Ma,, precl
.... o de fuer Yaler aeu direitos 
de an&erioridade no caso de exlF!: uma copia do te51o, lmaciaou 
- a edloio fabulosa, que u.,. dá 
1.otlas u ,aranüaa de pão encon
tnr, per &ai preço. I\Ompradof pa
C'II Dellbam e:.-emDlar .•• . 

Conhece .. R o ree,n&to e curlno 
.-ruto ...,sido . e- learapa 
e Bonlluru a praposllft de um 
abapla rêlo poalal evocando de
-....en1e 11-iee defronlel
na. E' ID..,_nle niconlar ai-
- ~eDIOL Em~l1'. o 11• ..... ~._ ... - .. =.... • 
tenl..... __,.o. Toda-ria, o 
........ a.,, .. NCrelirlo do -.... .......... ..,,. ....... _ 
t,laa-ee-poilodenio ........ =• ....... Do ................ ,. ........ 
......,_.......,;_JNl;aM............. ,,..aflr__ _......,._u 

2Z:r~,...._..._._ -~u..,.._~ ........................... ............................. _ ........ 

:::!'.' ::::: ~=-.:.. od~ ::... en:.:..::re:-,:-: ~::.:::: bado próximo, JlO S!I Ião no. roLJ:::r5:tioJ.~r sf° ,;}:'l,~;·~; 
clll&ribue o bem l!lllar - todas as em ....... - ll&Ç6es. é o bem eslar IO- ' bre da Escola Normal venda os respectivos ingrusOJ ao 11'•· 
Idades e lodaa u eondlç6n. E aaim elal - eolllllçlo de -• para que ço de de, mil réis. 
fez oa muros •• 11,am Alenaa ao PJ.. o rea;Jllltamen&o dos yaJ6rn ae pro· O maestro Armando r~umeiru excc11-

JUNT
. A · - com o '- e a sabedoria 4!f!.'f!..°:1''::?..,. sa:a·nobadobrf!'u~.Nad1,!,~a·rªá /ará Sólos de vtallno. alt'm de Rap,o-

DE PADRO- "'""'""- .,._.,.. - ,mu; ,.,., dta Hungara, de Hauser. c:om acottl· 
doa homens. a e/eito a •ya anunciada Juta de arte ,,,,,.11a111ento ao ptan_o. ___ _ _ 

1 NIZAÇiO AS TROPAS C B IR! S AS ESTÃO OBRIGAR D O AS 
FOR AS RIPONICAS A ABANDONAR SHAN-SI Sua primeira reuniao, on

tem, no Palacio du 
,Secretarías 

Renllzou-se. ontem. à tarde. no 
Palácio das Secretaria&. a primeira 
reuni~ eia Junta de PadrontzaçAo. 
creada recent.emente por decreto do 
sr. I11tervenl.or Federal. 

HAN-KO , 28 tA UNIAO> - O 
Bxffcito JallOnês eotà em completa 

.debandada na regtllo de Sban-81. 
Calcula-se que na li!.~,_IIODUUla :..:~v:. :"'ie:i:~inf.llDla 

A VERACIDADE DAS NOTICIAS DO 
ESTADO MAIOR CIUNl:8 
L<»lDRBli,. 28 CA UNL\0) - A 

Por aclamação. foi eleito presidtlllt.e 
do mesma o professor Slzenando 
0051a. sendo dealgnado para secre-
taria-lo o proles.,or Joio Vinagre. a Junta de Padronlaçio do BIii.ado, 

F6ram dlscuUdfls. no momento, và- a qual foi aprovada unanlmement.e. 

DENTRO DE O 1T O DIAS 
AS nOPAS DO MIKADO 
PERDERAM IMPORTANTES 
POSJÇOES NA ESnADA 
DE TIEN-TSIN A' PU-KEW 

rl_as propoatas. que Uveram aprova· Compareceram t. refulda rewilão 

çag. sr. Joeé FausUno cavalcai:,U O dr. Aldo Fernandes de Barors. re- falta de noticias oficiais do Japão. a 
apreaentou uma propoata, a fim de Cta;'.'°J~DilJ'.!°~ ~';:.~; proposlto du opereç6ee na China. 
ser enviada ao Interventor .ygemlro chefe da -lio de Compras e sr. comprova a veracidade das noU~ 
de Flguelrêdo u·a moção de aplau- JGR Ji'ausUno cavalcanU, gerente da/ das vlt6rtaa c:hln&laa ao lcmso da .,._ 
..,._._pe_1a_san_çã_o_do_d_ec_ré_to_q_u_e_c_reou __ 1m_pre_naa_..,o_n_c_1a_1_. ___ trada de ferro Pu-Kow • Tlen-Taln 

Of raca·ssa~o Movimento Integralista· 

LIN-'PENG NOVAMENTE EM POl:IZR. 
DOS CHINl:SES 

-&Mi-KOW, 28 IA UNIAOI - Aa 
tropas chlnêns acabam de couquisllr 
a cidade de Lln-Feng, fazendo ndlhl• 
res de prisioneiros. 

08 JAPONl:SES RETIRARARAM-sE 

DE LUNG-HAI 

HAN-KOW. 28 <A UNIAO• - As 
tnlpu Japonêsaa estão se reUrandO 
com conalcleraveu perdas, da estredl 
de ferro de Lung-Hal. 

A lllQBILIZAÇAO GERAL UAS tl'lv 

~ /)RMADAS DO JAl-'Aü 

o. 28 <A UNIAOI - ~om • 
pela alta Camaro. da 1110· 

,rl!Cral. o pi1nr.i,>~ KN;eye, 
te cio Conaflho oJ• 1ni•J,;IJ1", 

riµ levar a efeito uma 1riinde 
da no senUdo de •·:; ~

,. mobllt,açlo naclon•I 



(2:ÇoJ A Unia'o 
ORGAO OFICIAL DO ESTADO 

JOÃO PESSOA - Terça-feira 29 de març de 1931! 

á vista das pti)vas exibida. e que se [E D I T ~ 1 S acham Juntas aos respectivos auto 
o Julguei por sentença reabilitado, 

[ ~f:1~0:u: ~~:~:riç;~t~~ é/:ie:1:• 
0
É 

PREFEITURA MUN1cO"AL DE te edital de µrot.esto virem ou déle ti· ptodaroª·. _qumeancdheelg~ea."::'a,!ºonhp~~!'e1!:ietoco~: 10.\0 PESSOA - D1RET0lt1A DE verem conhecimento • Interessar pos- ., 'p _ 
ABASTECIMENTO _ EDITAL N.0 sa. que pelo sr. José de Andrade Galo e, prazo ele trinta dias que será art-
•> _ De otdem do sr. prefeito desta Branco e ~ua mulher me fot dirigida xado e publicado pela imprensa. ~ 
;apitai torno publlco. a ftm de que a pettcào do teõr seguinte: limo. sr fazer toda,; 8!:i comunkaçóes de.-,ta n· 
chegue ao conhecimento dos srs. pro- dr. juiz de direito da comarca de Ala- ebUitação a todos quantos ela falen· 
prietarlo:s cre. esta bulos ou coch~lras gõa Grande. Dizem José de Andrade ,-..,., ,. ~, .,. eia receberam comunicação Dado e 
abaixo relar1onados. sitos no perime- Galo Branco e sua mulher. por seu passado nesta cidade d~ Camph' l 

tro w·bano desta cidade. que lhes fica procurador e advogado abaixo a55ina- Grande em 21 de março de 1938 r~.1 
inarcado O }:'!'azo de 60 di contacio-; do. que tendo ciencia de que o seu so- ;,taria das • "t vp, Ta.v.,rl"'- C:l\'alC'anti, 
de..:ta data. p:na promo\·eiem a reti.- gro e pai João Mesquita de Vasconcé- Escrivã o clatilografe1 e ~ubscrevo. A 
rada dos mesmos mb s penas da lei los Chaves, cuja interdição se vem Escrivã :Wvia das 'fe,es. Ta" trN c.~-

do Tesouro Nacional neste Estado. 
faço publico que os he:'delros de Pe
lice de Belll. requereram o afora
mento dos terrenos 11.crescld'l r alaga
do de marinha. sitos A. marJtm es
querda do rio Portinho e ao S11! ca 
ilha Tirlrf, no lugar denominado 
"Ilha do Marque~··. municipio de 
João Pes.sôa neste Estado. 

Os df"talhes técnicos e drmals es
clarecimentos constam do edital n. l. 
publicado no jornal oficial "A União •. 
,testa capital. em sua ediçü.o 1e !2 de 
n1arço de 1938 

Administração do Dominio <ia União. 
em 12 cie março de 1938. 

Prefeitura l\lunicino L 28 de março processando nêste Juizo desde j~neiro ,·alcanti. Está contorP1e com o on 
de 1938 _ Franri!tiiro X:ider Pedrosa. do corrente ano. 1938. com o intmto de l,lll • ._~~m ginal: dou fe Campina Grande RECEBEDORIA DE RESDAS -
diretor burlar a medida judicial requerida. 21-2--1938 A Escrnã. !\faria dac N~- EDITAL s.• 3 - Industria e profis-

Rfl:u;ão: esté alienando os seus bens. \em res- "" Ta vare. Cavah .tnli. são. - De ordem do sr. diretor desta 

Sahinu dr Campos. E.scrl\ão Encar
regado da Administração - Classe G. 

Amonio Delgado peitosamente requerer 8 
, •• s que se repartição. faço público, que deverão 

ur~ulino Lemos. digne de. para conservação e resalva COMISSÃO DE SANEAI\IENTO DE ser pagas. 6em multa, atê o ultimo 
Elísio Pais Barrf'to de direitos do proprlo interd ttando. CAMPINA GRA."1DE - CONCOR- dia util dêste mé!t;, á bôca do cofre 
M Carmelila M. Prdl'osa um pobre clemente. mandar ~omar _por RENCIA - EDITAL :S.º 35 - Acha- desta Recebedoria.. as primeiras pres-

1 João Freire têrmo o prot.ero 9ue ~-~ mte~°*ir:n se aberta concon·encia para o forne- tações <lo imposto de industria e 
Franci~co Rozenclo tla ~d\'R contra tai~ ai naçoes, e e se m t- ••• ,.~~ cimento a esta Comissão. de· profissão mator de um conto de réis. 
Inácio cl& Cunha Pedrosa mando 

O 
proprio João Mesquitadde 2.000 •duas mth taboas de pinho <l :OOOS000). referente ao corrente Clarhido Gouveia. vasconcélos Chaves. o seu procura or de 

1
., x 

12 
.. x 

4
,eo. 

Sebastüi.o de OliVí'ira Lima Severino Costa. o dr. curador geral da As taboes ser~o de primeira, não ~~erJ~~~tod~.~ac:7~0 d;oro ~e BJ~~:t~ 
.João Batist:i. Amonm comarca. 

0 
sr. Gercino Leite. que fi- IIIII!!!. ...... apresentando nos, fendas. carunchos. h:·o de l933. 

Secundino Toocano dt" Brllo gura como comorador em uma das a- resina, .ou o~tros d~feltos. 2.~ Secção da Recebed.011a de Ren-
c0oul,~faio1d~le R~~~~ d~!r~~;~ ~:n;~~f~s~ tft~;li~~~~/~ n~º~ ~J;;~ ·-•11111•.ill•llllllliiil As dtmensoes serao ~xalas ou ex- , da.,~ em João Pessõa, 11 de março de 

1 d E t d p cedidas, não sendo aet>tto. o ma_terlal 1 1938 ___ Leonel Rosarin. chefe. 
k~~toD~~~iel. ~~:!~ g~~cf:ndaº enir!1 ºen~ q~i~a~saçf~ !----------:--:---::= que apresrntar menores dnnen~oes Visto: __ J. Santos COelho Filho. Dr Pimentel Gomes. com o referie.ia interditando. Nêstes nheiros agro- pi~a P~~':id: ~~rnc::~~f~. e~i~e~~~~ 1 diretor. cordelia Pui\.a dP Alb'Jcti.!(·ILH,' termos. dando-se no prese1_1te prote~to os agronomos 0~ enge us títulos re-
.\ntonio ele Sou.,a Carva,ho o valor d<" um conto de reis. p_ defe- nomos que te am se Ministério o fréte ferroviario daquêle J')Orto ~t. 1 EDITAL DE CONVOCACAO DO 
La'Jra Mélo rimento. Alagôa Grande, 16 de martp gularmente registrados no ao e~ta cidade, por conta destJ1 Com1 - JURI - - O doutor Braz Baracm, JUIZ 
Dr Valh ~do Gul'clf'~ Pereira de 1938. , a , Evandro Souto. advoga- da Agricultura. devendo ane:ar f it.o sao. de Durlto do. 1 · \'ara da Comarca 

· '10. Selada · le9almente. A. Como re-1 pedido d~ inscrição, que ser e O praw para entrega do mateM;1 l da Capital do ~ tado da 9araíba. em 
Arttur Lms · quer. Alagóa Grande. 16 de marco de por petiçao s~lada com 2$000 tdo~ em um dos pontos acima. é de 30 \'ll'tudC' da lei Ptl· 

;::;/;~~~~e~.•ra 1938. <n.1 T Cou•inho E para que a mil réisl de selo ~s_tadual e S200 tdu <trinta) dias da decisão desta cm,- Faço saber. que na forma cio art. 
Mib,uel Jurge rte c,1r\',tlho noticia cht:gue ao conhecimento de zentos réis• de saude. ?6 segui:e~ correncta. 32 cio decre•o-\ci n.' 167 de 5 de. Ja-
Se\·crino Fernandes. todos os mteressados mandei passar documentos: al oertidao de id e, As propostas serão recebidas :1º es- neirn cJo coJTC'lltf' ano. procedi ao 

' Mons, sabino Coêlho 

1 

o presente edital que sera publicado b) prova de identidade: Cl diploma critório desta Comissão. ate as 14 Forteio dos 21 cJdadâos )Urndo:s qnr 
~Ianuf"l da cruz na A UNIAO Jornal ohc1al do Est~1- de sua profissão por Escola oficial ou horas do dia 4 rquatro, de abril, de- tem de ~ervir na 1 ... e~~ão orclinaria 
PeUro Paiva do na forma cio pedido Dado e pa.-;- oficializada; dl exame de saúde; e) vendo \'ir em 3 ctres1 \ias, tP11do _o do juri ctesta capita~ no corrent_e ano 
s,.mmauo sado nesta cidade ele Alagoa Grande prova de que está quites com o ser- prillleira sêlo estadual de 2SOOO ido1s cornocada para o dia 4 ctf> abnl \'tn-

\nibal Moura I em 19 de mmço de 1938 Eu Ameho vicoEi,cmerlrllatdaasr. as IIlSCrlçoe· s. terá lu- mtl réis) e sêlo de liaude. '. doul'O, pda~ 8 horas d..i. manhã. ten-
M,111uel nP Moura ~lu ,r,,ln Lopes Rawnlho escrivao e1,,cievt •a I As firmas nRQ.._estabelecldas no Es-1 cio ~ido .~ortE>!ado..:; os :-;egu.intcs: Dr. 

- Carlos re1xe1J·a Coutinho Esta con- ga.[. dentro dos 60 rJtas que se segui- tado, pagarão ~ imposto a quantia Olh·10 Maró.1a. Jose F.1ust1110 Cavnl-
EDIT \L DE , END.\S DE TF.RRE- fo1me com o 011ginal ao qual me rc- retll, o início do concurso. o qual correspondente a 5,,. •cinco por cPn- , canti de Albuquerque. dr. Manuel de 

~~~ .. ~ reR~~~!~~~ES ofirg}~~,r:t~::~ ::.~/ d~º\~j; Ala:!/~s:.:!t'ie .-\~~.~:: ~~~f~~~ c~jo p:~:a.:::cr1:rà ~~rtu~ to~ ~~l~~~Ol~e~-~ ~%~~~~n:=~~\m qua- l ~~~1~,!ro c~:r~:à~et~t;~~~l. ~~~1~~~ g~~= 
do Re&L'>tro Geral dos !moveis dest.! Lopt"s Ramalho. namente divulgado. tro vias. tendo a primeira si-lo esta- \eia. dr. Luciano R1be1ro dr Mo-
1·omn.rca. por vlrtune da lei. etc 

I 
Secretaria da Agricultura. Comer- dual de 2SOOO •dois mil réuc;). por. 1 rais. dr Luiz Gonzag-a df" 01t,•·1ra L1-

Far-o c.;aber aos que o pre~nte ed
1
t111 REGISTRO CI VIL - EDl~AL - cio. Viação e Obras Públicas. 23 . de conto de réis ou fração. ma. dr. Lauro dos Guimarãf'~ Van-

"r1rem l' dêle noticiR tiverem e lut~- Faço saber que em meu cartorio. nes- março de 1938. - Franl'isco V1dal o pagamento serâ feito na Recf'. derlei. ~uro de Ca!das Ba1ro Lmz 

~;~;~~ifo~\-t~\1~es/nton~~ri~~Sl~c·t~;.; ~:.S:!:~. ~~ ~~~f. ~0~r~~~!!nie~rase~ 1 Filho, diretor do e~pediente. interino. ~f~':;/: i!~u!:i~:~tode;t~s.~~cla~~Pa~t ~~~n~;t~~~~~~. °d:.~·e1~\a~ª~~c,~~11~~= 
da propriedade denominada .. Cru1. tio guintes· COMISS O DE SANEAMENTO ~ão. depois de processada a conta, mes. Samut'l Hardman Norat. Rui 
~ee_h:,.,f'"~psl1tt•ula, dtªenndoo dpe>·vrtme,.d,· 10roa urreb.,3.·rº,~ Corino FerreU'a da Nobrega e d. IDE CAMPINA GRANDE - CON- acompanhada da respectiva duolica- ArauJo. dr. Pe_dro BPnto Colh!'r. Raul 
.. _ -. ;idid severina da Cruz. que são solteiros. CORBENCIA _ &BITAL N.0 31 - ta nesta comissão. Ennque da S1ha, farma<'~uuco An-
lia propriedade em lotes. para ven1i>- maiores~ nat.W""1s da Praia do Poço. Acha-se aberta ~ para o Os Pl'Oponentes deverão fazer na tomo RAbelo Junior. dr Uta~io Fre-
lo.: por oferta püblir-;1. 1u•cliante Pl:lfla- distrito de Cabadêlo, desta comarca. fornecimento a esta Comissão de -· Recebedoria de Rendas desta cidade. derico df' Mec:qmta. Jose l\larmho da 
mento do preço a prazo em pre<.;ttt- onde são domiclliados e residentes; êle, 200 metros quadrados de azuleJOS. uma caução. Pm dmhelro. de 5 Siha. Rau~ l\fas A Bnon Brainer 
çõe~. já em curso de venda, deposhou estivador ftlho dos falecidos Alfrêdo 300 metros ditos de ladtllhos ht- <cinco por cento) sobrt> 

0 
valor pro- Nunes da S1h a .. 

no Cartorio do Registro Geral dos Ferreira da Nobrega e de d. Francelina draullcos, de mna ou duas cõres. com vavel do fornecimento. que servirá A todo~ ~s ,quais P a ~ada. um de 
Imoveis desta comarca. a meu cargo. Maria da Conceição: e ela, de profis- desenho simples. pa.l"a garantia do contrato. no caso p_cr-s1 c~1n1do ".compa1ece1. ó r~fe
os documento~ a que se referem o são domestica e filha dos falecidos ~ preço entende-se para O mate- de aceitação da proposta nda se.'lsao do .mn tanto no d~a acnn.n 

~:..;,~.?e~ ~só ;
8
a Je 'ifc1! ºd:.;;b~~ Jo.séc~!z Cruz e de d. Maria das Dõ- •-:i rsto no Almoxarifado desta Co· pos~.:~;e~~:~n':~t:t:i~vei·:~s a~~~= 1 ~d~:,º

11

1

1
·•,ª:l,1

111
~.',;~.~~!~.:~

0

8l~.~~olr,~~a
1
1
~

0

01
>,enioita~s·ntd•,arri~,ºe!:I· 

ele l!.137. E para que chegue á noticia resAp""glo Bernardo e d. Maria Augus- moss por.azo para entrega do material .. ., '"·""'" ., " 
d t d f presente edital que u sentar recibos de ha\·er pago o~ . m1- se faltan·m. Dado P passado nesta 
;rá 

0
81~:acl~ç~oº Jogai' do cost~me e ta Melra de VI\Bconcelos, que são sol- é de 10 <dezl dias da aceitação da postos federal. estadual e mumc1pal. 

1 

cidade de João Pessoa. aos 
14 

de mar
publicado três vezes durante 10 dias teiros e naturais desta capital; êle. proposta para os azulêjos e 2(to (vinte) no e_?Cercicio passado. bem .como a i co de 1938 Eu. Carlos Neves dn 
no orgao oficial do Estado A UNIAO maior, operario na Fabrica de Clmen- dias para os ladrtlbos. cauçao de que trata este edital: Franca escnvHo cto jun 

O 
escrivl. 

181 Dado c passado nesta cidade de João to filho de Bernardo da Silva e da As propostas serão recebidas no es- os proponrntes ob~igar-St"-ao ~ Bra: Eiaracu,. Conforme C'Om 
O 

ori-
Pessoa. aos 28 de março de 1938. _ o faiectda Deontta da Conceição; e ela. critorto desta Comtssão. até ás 14 ho- tornar efetivo o c01np1omisso a qu ginol. Subscre\•o e assino. 

0 
escri-

o!iclal do Registro, Pt'dro Ulisses de- de profissão domestica, ainda menor. ras do dia 31 (trinta e um) do cor- se propuzerem caso seja aceita a ( . e 
I 

Nrvcs da Franca 
• analbo. filha de Alberto Melra de Vasconcelos rente mês, devendo vir em 3 (três) sua proposta. a.s..~lnando contrato no \OO ar ort · 

e d. Maria Gomes da Silva. estes. vtas. tendo a primeira sélo eatadoal Escritório desta Comissão em presen- / IFICEIS 
fALLESCI.\ DE J. AL~S & Cia. aquêle e os contraentes. dodllclllado, de 2$000 <dois mil réis) e sêlo de ça do promotor publico desta eldade. DIGESTOES D 

- A,·i~o aos interessados. - Hermes e residentes nesta capital às Avs. Lu- saúde. cdlasom_ ºa!I~zosolumclªoxnlamdoa adeco5nco'crrlnecon~ E MAU NUMOI Iaia de Carvalho. avisa que se acha nas ~roza. 325, da Paz. 235 e rua Serão fornecidas amostras com a yv., 

~1~~nf~;to:1~eci:::~~nh~:in~~:~r~; ::s). ocos. 420 •Bairro Cruz das Ar- pr=:ta;ecusado 
O 

material diferente :ta:;~~~:n~a dc:U:,º «::c{~:Jo d~ 

de "The Texas Company 1South A- Sl alguem souber de algum irb.pedi- da amostra. contrato. se01 causa Justlficada e 
merica1 Ltd.". sobre ses!ienta 160) mento. oponha-o na fórma da lei. A fatura será apresentada em 4 fundamentada. a jutm desta Comts-
caixas de gazollna "400" e cento e <quatro> vias, tendo a primeira sêlo são. 
<incoenta elitas de querozene "Estrê- João Pessôa. 23 de março de 1938. estadoal "de 2$000 <dois mll réis> por Plcà reservado á Comlsaão. o dl· 
la··. pelo preço de nove contos qut- conto de réis ou fração. retto de anular a preM'Jlte chamando 
nhento. e dezenove mil e quatrocen- o escrlvio do registro - Sebastião o pagamento seri feito na Recebe- a nova concorrencla. ou deixai" de 
tos réis <9·519$4001. vendidas á firma Bastoo. dorla de Rendas desta cidade, me- comprar. no todo ou em parte o ma-
J. All'e, & Cla. cuja falencla foi aber- diante requerimento a essa reparti- teria! de que trata esta concorrencta. 
ta, sendo n dita firma comissaria da AI.F NDEGA DE JOAO PESSóA - ção, depois de procesBada a conta, Campina Grande, 18 de março de 
reivindicante. Em favor da. massa fa- EDITAL de prévio avbio sob n.0 9 - acompanhada da respectiva duplica· 11938. - 6onae Manpbelra, contador. 
lida existe e111 poder dà reivindicante Prazo 30 dlu - Pela Inspetoria desta ta, nesta Comlslllo. Visto: - losé Femal, engenheiro 
um saldo de outras contlll! no valor Alfandega, se faz público que. se a- Os proponentes deverão fuer na chefe. 
rento e doze mil e oitocentos réis chando as mercadorias contidas nos Recebedoria de Rendaa - cidade, -
~:.:,2~,. 10s i~~ssados ~~ no :1':m ª~'r:cl'.!'.io:~~ c::::.S:. uma caução, em dinheiro, de 5% PREFEITURA IIIUNICJP L DE 
b1tc!~ã; cc~:.sta-i." ~~\m,gar o Pq~; - seus don- ou co-·•-·tárlo.s deverão <cinco por c,ntol -.e O ftl~~ IOAO PES OA - Daretorla de ba 

- - • ...,.,_ d vavel do fornedmento, que ocnu• lec>lmen1o - Edhal n.• l - De ordem entenderem a bem dos ~ direitos despacha-las e retlra'-las no prazo e para garantia dO contrato, no c&!IO do sr. diretor, ficam pelo presente e. 
Dado e paasado nesta cl de Ba- 30 dlu a contar desta data, sob pena de acettaçio da proposta. ditai Intimadas a cOUlparecer até 

0 nanelras, aos vinte e qua de ma= de findo este serem vendidas por sua &n envelopea separados das pro- fim do corren~ mês , Prefetura Ailu. 
do ano de mll novecentoo e tlln1a e cunw.. nos t.êrm011 do titulo &.•. ca- postas 011 concorrent.ea deverão apre- n,cipal. 

8 
fim de se matr culaffm. to-

=lv~~ ~~rm~I~ ~~:r,'",; f:l':s,! 0 

A8:0:.~':.'!. ~:"~t1;1~t~s df~ sentar reclbOII de hanrem JIIIIO umeT' dos os pelxel1'08. devendo apre ntar 
ub&crevo e aaa1no a..- M"•la de que O direito de alegar contra os erel- Impostos federal. lltadoal e m • na ocasãlo da matricula cartelraa de e 

pai no exercldO --· bem oomo Identidade e aanltarla arvalho, eocrtvlo toa deua ft11da a cauçlo de que trata eat.e edital. Terminado o pram. ae~un doe 

FALE CIA DEI. AI.VI! 6 CIA. - de ~o n. 
5 

das Dócas do Porto to Os "!1'1:"'n:O-.:=-:-!" q.: ::e1:ul~ deJ..0$000W::.o !lcencta':fós 
Avloe - ln- - Hermes N A Joio Pess6a - 26B - unr se~ - aeJa aoelta II nl'!loclarem com peecad"" • 
Mala de Carvalho eacrlvfo da falen- caixa. peoando 51 qullos vinda pe O ta IIIIIDalldO conmto no D· Diretoria de Abast.eolmen 3 de la 

~ 
YIIPor Maceió", entrado em 15 de Jll'IIPOllcrt•~ d-· _._.._ em-·· -·- de 1838....- Muael Toni FI. c avisa que se acha em a- aet8mbro 6Jtlm0 comllnad , Ordem _.., -- ..,.._, ,.._ --

companhada de dacumen a recla- 8 /Ir, 1 _ Cabedêlo _ ª Palson _: do ~ p(lbllco doeta "l!ldadl! lbo. 3 • eacrlturarto 
Dlaçáo relvlndlcatorla de ro Jor- 1 30 trinta tamb6res, pesando 1114 ema. • pruo -imo de ló <alnoo) ADMDOSTBAÇ O 00 DOMIJIIIO 
1e & Cla aobre llleNMI na lm· qullm, vlndoa pelo vapor "Mualctn• dia ap6a IOIUl:laaada • GOIICOIT8D• DA tJlO.&O NA PABAIIIA - DI• 

A mais ligeira pertubação gastrlca 
é bastante para alterar o estado geral 
do individuo, tornando-o mal humo
rado. Ha pessóas que vivem neste es
tado. ao invés de tomar o firnie pro
posito de procurar um médico e obe ... 
decer-lhe as prescrições Por conta 
proprla fazem diéla, abstêm-se de ln
gerir alimentos tndtgestos. mastigafn 
bem e. não obstante. continuam na 
mesma. A ·1 vezes a situação agrava
se com fermentações gastro- Intesti
nais e fortes azias Tomam alcalinos. 
sem resultado. A razão é simples: 
todo o mal reside numa falsa dyspepala 
acida. que o.s pacientes Julgam ser a 
verdadeira dyspepsla por excesso de 
acidos no estomago Nestes C8105. em 
IUgar de alcalinos devem usar os com
primidos de Actdol-Pepslna da casa 
Bayer 9ue resolvem Imediatamente • 
questão u dlgestõet se .,_n 
normalmente deoaparecendo u ter
mentaç6el e consequentemente, a 
causa da ula. erroneamente atrlbulda 
a um exc:eMO de acido, qa8lldo ae tra· 
ta de deftctencta do meamq 

IOM IEINIO 
Venlll!· uma prenM 2 quadros e 

mlll Pll ruricat Jllfill&loOB JN!taa m- e novu Lucro de 30 
Para ver e tratar na Avenida J~ 

IIOrtacla de doll con~toe e m11n14o em I de outubro de 11137 con- ela, ra9llnllldll • •UVIG - faVllr dO TAL N. l•A - Aronmento de lon"e· 
qua1ora mu r6la 2 81 WNlldaa at_.soa , O!dem 1lltadO. no - de - NldDdldo o • - e aJacda de~ 
•- de quinllll (1 • ~tee de A1faDdep 21 de m&rQO de 1938. ~ •"J~ ~-• _ De ordem do sr Delepdo 1 declarada a lalenclll da J AI- ,_ .. _ ...., _ ..,..~ 
.... & Ola podendo ~mdoa A-. a- Forle. nctliurarlo 1 ;_...,.__,....,_....,...__,..._..~ _,_.,_....,.,.__,..._....,__,...,,..._,._,_..._.."\ 
1111 llhlo de dnco Sl • contar da ~ E -;,.. .-ft111o ~ Oom1111o, o dlnll-
doll& ~ - CIII ale- Ili de aallll' • J119M1te ~ • 
11.r o q• enlend- a da - ·WTAL - SCUTAIUA DA • - ... ou dlbar de n.,=. •_Pl:.'!..c'J r:l~ ~'11JRA, ClOldMllO, VIA· ..... • ~- - J11J11e o_. 

Machado, '185 

·-- C,IO .... ftJm.JC _,__ ...w.11e.-n1a.-do de~do- mll-no- tlllla..,.. __ ..... OullIIM~~-..-•olllo--- ...................... _ _. -.~ r ,, 
----0W:

11!ct.,r:: &:.':':t:=-lb: ~ 
...__. .,. ,-...qae.Oeonllmdos ._.. ..... ~~....:: :.::-·.~~8;:,;:,,:_ 



A l;NIAO - Ter~n-feira, 29 de março de 1938 

-,...----
·---------·" Pl,.4Z I ÚLTIMO DIA DO FILME QUE TODA 

A CIDADE COMENTA COM SIMPATIA! 
t•l,.IZtl HOJE EM MATINÉE A"S 4 HORAS 

MOSCOU•SHANGHAY 
Uma scssã·) ás 7 e meia horas um filme colossal 

da CINE-ALIANÇA - Preços 2$:WO e 1$600 

co111 o perfeito Tarzan JI-IONNYE WEISSMULLER 

Um filme Ja Metro G. Mayer. Prc\·o unit:0 800 rs. 

DOMINGO ! em 3 sessões no Plaza DOMINGO ! 
Uma pelicula que todos guardarão uma recordação agradavel e que .vai 
.conquistar uma legião de fans para essa nova estrC1la que a :METRO lan-

ça gloriosamente: LOUISE RAINER o novo idolo em 

F L :e :e T 
Êl E SOMARA A VC:.NTURAS, ROMANCES PERIGOSOS, E JULGA V A TER AMADO DEMAIS ... f.ST A V A CANSAIJO QUANDO 

SUA VIDA fOI INVADIDA POR UMA CREATURA DIFERENTE DE TODAS ... Sll ENTAO 
ÊLE VIU QUE, FIZÉRA TUDO, MENOS AM,\R ... 

UM ESPETACULO EXTRA DA METRO GOLDWYN MAYER 

SANTA ROSA 

Hoje uma sessão ás 7 1 2-Preços 1 • 100 e 300 rs. 

PLAZA ! AMANHÃ A'S 7 E MEIA HORAS 

HOBl~R'I' l 01 , •• 

RICHARD T ALMADGE, O HOMEM GATO 

Elv.I: 

NUNCA E' TARDE DEMAIS 

Um filme de aventuras sem igual 

LIVRE 

EMPRESTIMO POPULAR 
DO RECIFE 

.\ Ptt-ft'ilura .Munkipal de R<·cife e a S· A :\[arli1w\i, ,·êm pela 
f)H''!lentr con•uni('ar aos compradnn•s dr A.polkrs Populart''i do Redh.• 
J937 - 4<ir,. que no dia 2 de abl'it p. f. tt'rá 10,a.r o 2'?.0 sortt'io de res
gate <'Om pr«-mio~ 

:O.uspt'nsos qu<' fonm os surleios. de a<-óJ'do C'Om o drcreto n.~ 
15. de '?O de de-nmbru de- 1937, serão i-les ntnkiados na data acima 
lixada, não flprorrf'lldo da suspe-n.~ã.o nf'nhuma esl)e('ie de prejuizo 
para n,;; portadores dt· apolü:es ou para aquêle§ que as estão adquirindo 
a preslaf;Õ<'s 

('or, "f1·ito, de al·iu·do com o decrrto de t'missão. a Prefeitul'a 
~[unkipal do Ret•ih.·, S<" obrigou a rf'alitar 520 (quinhf'nlos e ,·intel 
"'orleio-s semanais distribuindo em cada um df'les 5 tcinco) premio~ no 

alôr ,lobal dr 11 :000$000 ... Os sortf-ios. QUt" df'ixaram de ser realh:a· 
dos na êput:a propria. se,.io efetuados a w.gu.ir. O paramento dM 
premios e- dos cuupons de Juros du aplolices continuará a $er feito aor 
intrrmedio da !'oi A Martlne-lli, e nas dh·ersa.A pta.(as do país pelai or-
1aniza<"Õ~5 ban<'aria ás quaifii ela <"onfiar êsse encargo. 

As ,\poli<'es PopularPs do Re<'ife, além da garantia srral da'S 
rrndas da Prefritura, cozam da garantia especial de turenos desa
propriados para as obras de embelezamento do bairro de Santo An
tonio, na cidade do Recife. 

Suspendendo os sorteios e submetendo o contrato do empres
timo ao l:'xame do Conselho de Le(islacio e Econômia do Estado de 
t•rrnambuco, ten a admbústraçáo municipal em mira a defka dos 
intere88t"8 coletivo ('ooftados á sua cuarda. não só M da Prefeitura. 
como 09 do11 ,roprlos tomadores dOK tltulos que assim ficaram estre
me9 de qualquer duvida futura . 

R4-stabelttlda a nermalidade na laçamento do emprestlmo, 
,erifica-~ o alto crtt~rio com que procedeu a Prefeitura Maulcipal 
do Recife. 

PREl EITURA ~UNICIPAL DO RECIFE 8 A MARTINELI 

A Emprm acional de Ee9nómla Lida. ICua Ba~ Enel), 
dl lrlbuldora geral do EmprNUmo 11a Pttfellara Municipal do Recife, 
convida os seus preatamlatas a •irem re,ularizar seus utulol a fim 
de concorrerem nos aorteiCNJ que aerio reall&ados todoa OI ........ , a 
eomeçar do dia Z de abril p. futuro. 

F, Ro,I - genle Geral deele Betado. 

QUADRO GUAL DOS CREDORES IDIITIDOS l' FALEI• 
OIA IE III.IIIIIIO AIAD 

CREDORES QUIOORAPAPA RI08 

em 

Uma trinca de sabichões 

Um gosadissil"Ja comedia da 

:::b.L!etro G-old. Vvy.n ::b.a:ayar 

· Pela Inspetoria Geral de PROPRIEDADES A' VENDA Companhia Internacional 
de Capitalização 

1. ·s1•ETORU. GI:lt.'\L UA 
PAlt.\18!\ 

• ;rrafego Publico e da Guar
da Civil deste Estado 

E~l PIA:o;('O' 

Vende-.se a propriedade ( 'a,u<"irinh;t. 
'-ituada uo Distnto do CW'Mna con. 
casa de vivenda. trés ca~ebrc.s. açudf' 
cercado e ma is bemfeitorias e tod a.: 
as ~uns terras limitadas 

E. critor10· rua Ba.r.i,10 do Tnw1fo 
n. 438 l O l1 nda.r 

A" 1~mo6 ao:i:: sen.l ,Ol'P ~ port.ldorc!) 
dr no '.'.OS utulos que o l ni(·o ('obrador 
.\utort,adn da no~~a Inspetoria é o sr 
Valdemar Luh da Silva, que ao receber 
a mensalidadP deve apPn.sar o net:c~
}ano cot1pon e o respec·tivo carimbo de 
cobrador 

AvL,a,w.os muts. qt1e o nosso proximo 
sorteio rcallzar-::;e-á no ctta 31 de mar
ço corn.-nte 

João Pc~~a. 21 rle marçfl de 1938 
Cta. Jnternadonal de Cap1t.,ai,.,.aç:lo 
\'aldt'mar Luiz da Silva - Inspetor 

interino 

1 A rtrma está de\.idamente reconhe
l'tdn 1 

1 

Trndo~:ISx~a~:d~RºA!:mal uo 
,onhedmento n." ;j6 lmll1cto pela :\
gencta de Belem. para o vapôr .. Ma
náos ·· Vgm. ~4 Volta. rntrndo em Ca
bedêlo no dia 28 de fe erelro p. pa.• -
sado. retnente a 20 caixas e GUA
RANA.. tia marca ··GUARANA···. NU
barc~das naquele porto pela fulJ'a 
Oliveu-a Simões & C1a e co11signadi1 
A. OH.DEM N praça. vuno pelo pre
sente aviso dp.r c1enCJa qllt:' faremos 
a entrega da rne1cadorla em apreço, 
!:>e não hom er quem pó a apresen
tar reclamação contra ê:;se ato á fir
n1a Josr Justino Filho de, ac6rdu cor.1 
O!. decretos ns 19 431 de 10 12 30 e 
19 7ó4 de 19 3 31 do Govêrno Fede-
r. l 

Loidt- Bra le1ro Pat1 lmonio Naciu
nal 

P P de Ba Ueu Gomes· Artur So
breira 

DECLIIIAÇIO 
Pela preaent.e, declaramoe ao pu

blico em geral, e parUcularmente a 
todoo nouoa a1enteo-com1Uwlos e 
tretruer.ea do Interior. que neota dai& 
ctetxou d~ ser n0l80 empregado, o ar. 
Manoel JOM Pemandeo (M. J. Per
nandeol ~ ocupava o luaar de 
INBPETOlt• VlAJANTE 

Jole - ll5 de l1l8l'IIO de 1938 
Tfl!: TZXM COMPANY <Bouth 

Amerleal LTDA - G M Aie-, 
....... do Dlatrllo - Paralba. 

... Ili& cleTldammle reco-

1 ' SEU.'AO UE TllAfEGO 
De ordem do .,r In!>µctor Ger&l <·~ -

Uo endo convldaaos a. coinµ:,n·ct •· 
a e!'Jta ' t-cr;Ro ele Traf~~o. os motu
J"lsta.s ; b<--IXO~ l"Clacl011 dO.!) no J)l"'1.<.C. 
,ná> !mo <\(' 48 hor .... s., a fiin cic l"í'f!.J-
1; riZ'.lfC'J11 f:µa., carteira~ q1.te s t. .~duwt 
ttquí dl'pos1Chda::.. sob prna c!l".,,sa l!,.,,c;. · 
pf'torrn uz.ar ele mrdidas seven.1~. a 
fim de mantn a bôa ordem do ~r
nço de a<'ôrdo com o rer.ulamen .. > 
cm vigõr. 

IJt.Sl't'. ES1'AU0 
s, vei-mú Elot de Almeida S.111.dc

\.ll Tc1 elra :!e Oliveira. Antonio C a:
tete c!a Silva. João Barbosa de An
drade Jose Borl es de Araujo. Pedro 
Henriqurs de AnHIJo. Augusto Lau-
1 cntino. Liclro Soar('S da Silva, João 
Paulo ?1lno. Luiz Candido, Iii<'mé1JJ' 
Ta Vares Malio do Nasclmt·nto Co
e uei 10 Orlando de Medeiros Gomes 
A'lCH fO GualoeJ to da Silva. Francb
to R-0Ja .tiandeü-a. O~ar Mendes d11 
Stlv,a Benjamim Torres de Androdr 
João Ranulfo dos Santos, Manuel Gc-
1emias do ... Santos, Pretextato Ptnh""t
ro de AbrPu. Genáro Mendes do Nas• 
dmento João do Rego Filho. Was
hington Farias .\lmeida. Armando 
Mo11•er..egro Barrêto. João Inácio c4 ~ 
Sousa Gmve.m Gioia. Alfeu Ratei.o, 
Amerkc J1l.sta. Paulo Eunques Jof:G 
Alves tc:obrtnho. José Maria de Ara
l JO FPhX Rodrigues de Andrad<'. Jo'ir
mino Bezerra da Sil\'a, Severino Bel·) 
de Sil\:a. Inácio da Cunha Ped.-os& 
J• 11cltde~ Vt~nte Ferreira Sebastiiio 
Hardman de Barros. Ranulfo Gomes 
Fernande&. Ulisses Martins dos StLh· 
tos Severmo de Ohvetra. Aiv1uo dfl 

Hvf"1re Távo, a Oraclo SJ.ntia.so. R,
' aldo B dr Holanda 
l>O ESTADO llE Pt;R AMBUCO 

Luiz Pinto Tavares Aranha. Cu.ri 
P.Uakirchen Antonio de Milc Ca

\lR.lcRnti Filho Antonio Pereira de 
Brito 1Identldade). Eudes Cavalcant! 
Pe~oa de Mélo, Osvaldo Oonçal\181 
de Albuquerque Severino Camflo Pe•· 
66a Raimundo de ArauJo Joio Alfr,,. 
ôo da Cruz Se- Pinheiro t:e 
Andrade Pau!o Janul.rlo de Llina 
Severino Carvalho. 

RIO GRANDE DO NORTE 
OI vo Gulmarles Vanderlel Manuel 

Vlrgollno SObrlnho Anll>nlo Nucl· 
mento da SIiva Luiz - da 811· 
va, Renato dos Oulmartes Vanderlel 

AMAZONAS 
Altlno Rodrlluu de 8ouaa 
Jale Pellla :li do IIIU'ÇO de ltU ................... ~ ... 

.. , ....... . cio,~ 

F.J\I PO~IRAL - PROPltlF.U.\llE, 
('\SAS Is )IAQl'INISMOt; 

Uma vroµ1 i<•dade denominada HJ. • 
talha sobre a Se1Ta Comlssal'io. cou , 
bemfeitorias .três casas de ta1pJ. e 
cercado um4 casa_ na povoaçâo etc 
Lagóa. com maquinLc:mos p:i.ra dPsca 
rocar algoctfio. con.'-tantes de um moto1 
01TO. uma maquina Aguia de 30 ier · 
ras, uma prtn.sa uma balança e mal. 
acessórios e mais uma casa de tijolo 
e telhas com 4 janelas de frentt e 
porta lateral sita á rua Nova na ci
dade de Pombal 

Negocio urgente. Atratar com GP
tO:lio Cavalcanti.. 44 rua Afonso Cam• 
pos Campina Grande. 

óTIIA OCASIAO 
Vende-se ai. c&:::ia n.0 607 no mel11or 

trecho da Rua Direita, 'proxlma á: 
praças João Pe.<:õa, Relogio, à f·, ... 
cola Normal. Licéu Paraibano, ('t( 

Com comodos para grandí' (anulla 
Aproveitem a oportunidade. a tra

tar com RAIMUNDO COSTA. 

ULDEIRA 
Vende·6e uma, de fabrlca~ão ln· 

glêsa de chamas Invertidas repar.1d,1, 
irrepi-ee&J.,elmente, com IÓrça de 2J 
H. P. efetl•ds. 

A tratar com Pedro de Miranda li 
rua Barão ta Passagem, 397, JoaQ 
Pe&õa. 

ENGUSH'S LF.SSONS 
RAPAZ ~111 O CURSO DA FN

GLISH ALLIANCE DO RIO. ENSI• 
NA INOL!!I DURANTE A NOITE:. 

ATENDE A DOMICILIO. 
A TRATAR NA RUA CONSE• 

LHEIRO Bl!:NRJQUEB. 111~ 



a 
Mais uma vez para admiração de toda 
a cidade o espetaculo arrebatador do 
ano vai ser apresentado dolllingo no -
FELIPU - 60 dias depois do - REI ! 

il:ma epop~a de" luz, sombra, som P movimente ? O 
panorama da ruerra da Crlméa ! 

E R R O L F L Y N - em 

A CARGA DA BRI
GADA LIGEIRA 

Com - OLIVIA DE HAVILLAND 

UMA PRODUÇAO DA - WARNER }"IRST 

R- E-X 
Soirée ás '7,30 

. O CINEMA DE 
TODA ACIDA_ 
DE-CHI~ 

COlllORIIN O JUBILEU DE PUTA D1 - LPI ZII -1 1, A 
SARIO DI - GllPIINA DOS GRANDES FIL.IS - O - REI - APRESEITIRI' 
DIIIINO li "llTIIIE CIIIIUE" A'S 3 HORAS E EI SOIRIE A'S 8,3'1 E 1,aà O 

FILIE MAIS FALADO ESSES ULTIIOS TllPOS ! ',, 

A seaução da valsa, a impetuosidade da jazz e a deliciosa embriaguês da champagne ! 

GLADYS SW ARTHOlIT - a soprano de radiante beleza 
ao lado de - FRED MAC MURRA Y - em 

A VALSA DA CHAMPAGNE 
Com JACK OAKIJ: ...... VELOZ E Y0LANDA - dansarinos -
FRANK FO~T - tenor, e uma orquestra de 200 9rofessores ! 

NOTA IMPORTANTE: - Ebte tume só será ex1btdo noutro cinema det>ta capi
tal, 6U dl8S apOs seu lançamento no - REX. 

·~ ... I 

AMANHA NA - SESSAO DAS MOÇAS - NO REX , , 
' DOIS NAMORADOS COMPOSITORES DE LINDAS CANÇOES !. 

E D M U N D L O W E - em "'· .-' / , 
O DOM DA ALEGRIA 

COM VARIAS FIGURAS DO RADIO l.,.m tilmc da UNIVERSAL 

QUINTA-FEIRA NO FELIPtA 
O ROMANCE QUE INSPIROU OS INTELECTUAIS BRASILEIROS ! 

A N N A S T E N - provocante, em f ! 1 

( 

N A N A ,.,_.. , , .. , 
Um campeão da - USITEII ARTISTS 1 ' 

FELIPÉA JAGUARIBE 
Soirée as 7.15 Soiré~ ás 7,15 

UM ROMANCE MUSICADO DE BELEZA E EMOÇAO ! A MARAVILHA DO SECULO XX ! O MAIOR SERIADO AS AVENTURAS COMICAS DE UM CASAL BURGUES ! 
DO CINEMA! 

BOB BREEN - em Larry Buster Crabbe - em Charlie Ruggles - Mary Boland - em 1 , 

CANTANDO SAUDADES FLÁSH GORDON O QUE ELAS NÃO SUSPBT AM 
Junt.amente ao drama .... rma predução da - R. K. O. RA.DIO 

Complementos: - NACIONAL D. F. B. e FOX MOVIE
fONE NEWS - Jornal. e ESCOTEIROS HEROICOS -

desenho colorido. 
O REI SALOMIO DA BROADWAY 

Uma comedia da - PARA~IOUl'iT .. 

Com EDIIUND LOWE - UNIVERSAL. 

l ,-, .. :n - ,-, 

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

HOJE - Uma sessão - HOJE 

Om hlmc- de musicas, amor e ~venturas ! Uma paixão que nasceu de uma 
musica lnesquecivel ! 

STEFFI DUNA · 
11 estréia dansarlna de - O PIRATA DANSARINO - em 

PAIXAO GAOCHA 
M1l aventuras e um grande amOr ! . 

Um filme novlSSlmo da - R. K. O. RADIO 

AMANHA - 6.ª série da 

A 110 QUE APERTA 
JUNTAMENTE COM UI( PILID POJ.ICIAL - Preço: S600 

QllDfrA-PEIRA - u- du .lloçaa" 

O QUE ELAS NlO SUSPF.ITAII 

29 - HOJE - 29 

O GRITO DA 
MOCIDADE 

Com RAUL ROULIEN e 
Condlit:a Meatene,ro 

FILME BRASILEIRO 

E maia a 3." série da 

CIDADE 
INFERNAL 

Complementos: - o BALNEARIO - comedia de CARLITO • 

~ .,..,.,,.._.,._ ,-, -.) 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A·s 7.15 horas - HOJE 

Um filme que ass1st111do-se 10 vews não enJoa .. O .. cow-boy" tenor nwn 
•· far-west" ultra sensacional ! 

DICK FORAN - em ' I 

A MISSÃO SECRETA j 
Juntamente a 4.• série de 

' ,I 

A IONTANBA MISTEIUOSA ,,, 
COMPLBM!:lffOS UNIV&&!ÍAL 

Quinta-feira - SU 

MINHA 

A" 



-lrOAO PESSO:X - Tel'çã-felti 29 le iiiii'çõ iJe ffi"R 
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------------------------·-----------
LLOYD BRASILEIRO IISILEU &OIES 

Praça Antenor Navarro n." 31 

Agente 
(Terreo) :CPA:1'RIMONI0 NACIONAL); 

PAR~ O NORTB PA:RA O SUL 
,l 

Linha Belém - Porto Alegre Linha Belém - Porto Alegre 

Paquete D. PEDRO li 
/,inha Manâos - Buenos Ayres 

Paquete CAMPOS SALES 
EspPrado no dia 31 de março e salrà no 

mesmo dia pora Natal, Fortale-za, S. Luiz e 
B•l~rn. 

Linha Belém - Porto :Alegre 

Sall'á no dia 8 de abrB para Recife. Ma· 
relô. Baia, Vitória, Rio de Janeiro. Santos, 
Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

Esperado no dia 29 e saira no me~mo dta 
para: Recife, Maceió, Bafa, Rio de J1:1nr1ro 
Sn.nto.s, Parana?uã, Antonma, S. r. 1nn ro: 
Santos, Monte,1dl.'o e Bu('no. Aire;:;. 

ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRB. Cargueiro Cubatão PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. 

Saira no dia 28 para Rf:'ole. Macf',o Rio 
<lf' .Jnnl'tro. Santo·. Pt>lol:l'- Rio Gra1Hll'" Por~ 
to Alegr<'. 

Acceitamea curu pua u cidades ""idu ,ela Rêde Viaçio Mineira com truabordo em Anrra doa Reia. 
;;;;;:;;~~~~~~~~~~~~;-..--::;~,..;:---,~~;.,;~p~----;.--;----------LLOYD NACIONAL s. A. - SUE RIO DE JANEIRO COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

t Linha 
IL_ ,,,. 

regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alerre 

CARGUEIROS RAPIDOS 
C.\RG(lf.lRO "CHl'\"" - Esperado do nnrft, drvtrá chrgar rm 

nn!i>So porto no proxlmo dia '?7 dest-f' mt's, o ('argut"iro "Chuy" .. \pÓ!I a 
nr,rf'!l..aria demora, sairá para Re('iff', i\lac,ió, Cio, Santos, Rio Grand•, 
Pf'lotas e Porto .\ltgre. 

CARGUEIRO ''TAQU\'" - Esptrado do sul, de\'erá l'ht-gar e-m 
nosso porto no proximo dia '?fl deste mes o ,·a.r,:-ur.iro ·• TaqU)'". Apó!II a 
nttf'Ssaria demora, sairã para ~atai. Ceará, Tutoia e Areia Branca. 

CARGU.EIRO. "PATY'' - E.sperado do sul, deverá cl1_egar em nOS6o 
~:i~~ ;:r~r:;::.d1a 17 o cargueiro .. Poty". Após a nece~aria demorar, 

CARGUEIRO "Bl'TIA" - Esperado do sul. devera chE"gar em 
nOS.'-O parto no prox1mo dia 3 de abrU o l·argue1ro ··Butia ... da Cià. e. 
R. Grandense. Apos a necessana demora, sau-a para Recite, Maceió, 
Rio, santos, R10 Grande. Pelotas, Porto Alegre 

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

BEKVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES • ARAS" ENTRF. CABEDELLO E PORTO ALF.GRF. 

PASSAGEIROS 

CARGUEIRO "ARATAIA" - Es
perado de Bf'lém e eSC'alas no dia 1.0 

de abril ~alndo no mesmo dia para 
Recl!e, Mor•ló, Bafa, Rio. santos, 
Paranagué. e Antonina, para onde re
cebe carga. 

" S U L " l"ASSAGEIR<OS 

1 
PAQUETE "ARAl'BIBO" ~ F.snr

raclo de Poito Alegrt> r esc:da.s nll 

dia 6 de abril. ~amdo no mesmo d1u 
para Recite. Maceio. Baia. V1tona, 
Rio dr Janeiro, Santos. Rio Grnncte, 
Pelotns e Porto Alegre. para ont1l' re
cebe carga (' p:1ssagetros 

PARA DEMAIS INFORMAÇ6ES COl\1 OS AGENTES: 

"NORTE'! 

• IIISIO DA CUNHA REGO I CIA. 
Eacriptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telephone n. 360 - Telerramma "Aru" 

ARMAZENS - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.º 87. 

}~INHOS E CHAMPAGNES 1COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
/ 

f Uaicos depoaitariea Mlte Eataà 
· J. HONORATO & CIA. 

eEICEIIII MIIIL. 

...:-~~:nçe,~~~·~ ... =·~lf~AL~~o:s~P~.l.~B~U~G~DK~~º:ª~~11!:~C~A~R~O~.l.~=ENTU;;~;:".=,,;•;;º;;;ª~TO===ALl!==º=R=E==·==c,,.A-=!="~=Dl!LLO 

TAPOaa UPSMDOa 

"ITAQUERA" 

Chegarâ no dia l.º de abrU p., ísexta-t"e1raJ. :;a1ro. 
no mesmo dia, para: Recife, Mace10. Baia, Vitor1a, Rio 
de Janeu·o. Santos, Paranaguá, Antonina. Florianopo
lls, Irnbftuba. Rio Grande, Pelotas • Porto Alegre 

PROXIMAS BATDAS: 

.. ITABERA ... - sexta-reira, 8 de abril proxlmo 

~VIIIO 

Renebeaio. lambem carcu para Peoo-, Ar9MJ0. 
Oheo.,, s. Pranetsco • ItaJlllly, com cuida- boldo:: 
no Rto de Janeiro bem como para Ca:n.Pol, no & " 
do Rio, em trare,o' mut11G com a ··Lrof'Olrtl1J3 Rall•&J • 

A companhia recebe cargas e enOGmmor,dll ... 
1 

, .. l>',r• da a&hfdA dor. 1eua vaJIOfN. 

o. c~t.arfoa aé C1ll'l&I ae,em reUrll·V do ..., 
piche da Companhia dentro do pram de trM !Sl 4':: 
ap6a a descare•, findo o qual, lllcldlrlo u mOIDl&I -··· -----·------

... .....- --• .,.._ .-.e- • •erl,te,t• aU Aa H IINU u ....,.. ta aaMta ... ,....-
• AII ............... _.. ..... ,ei.. r.~~DEUtA DA CRUZ 

Praça Antenor .. aTa.rro. n.• 53 - l.111 andar, ..--

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

Escritorio: Praça Pedro Americo, 71 
Re!lidencia: Avenida General 0:o;orio, 2:-11 

João 

IIIST!IIO 
Pessia 

Rua Visconde de Pelotas n. 
290. (Em frente ao cinema 
"Plaza"). 

101 OPPORTUNIDADE 
Alugam-se dois appartR

mentos espaçosos á rua Ma
ciel Pinheiro, n.' 74, i." an
dltr, no ponto central do 
commercio. O appartamento 
da frente tem janellaa para 
a rua, Jolaclel Pinheiro, es. 
qolna com a rua 6 de Agos
to e o outro tem janella5 

p~ra esta ultima rua· Lo
cal eaplendldo para corn
merciante, medico 011 den. 
tllta, Agua corrente, ln9• 

tallac;to electrlca e eanlta-
1írria. A tratar eom o ir, 
'Xotonfo Jolenino, na portaria 
ela "A Unlio". 
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