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EM QUATRO MESES, UM LARGO ~~l~J~ 
PROG RAMA DE REALIZAÇOES ~e:.~i!r~:E~ii:e:~7tli~ 

AS RELAÇOES FRANCO-ITALIANAS 
O sr. Paul Boncour declarou oue se tornava necessario 

reatar amistosas relações com a ltalia 

A atenção com lfll• o país 
acompanha os fllSSOS se• 
guros do atual Govêrno 
-- PernambuRn --

O 
· l)ir,riu dr• Prrnnnihu
co ··. nn :-aw grruuf,• edi-
1·tio rfr 27 r/11slr. publi-

rou 1111w t·o,nplrta n·1wrlr1yt'ln 

(l/llfl('fio fldmi11i.,tru/Íl1a, jrí de- cerum as 1eUCltaÇ6es recebidas por PARI!;. 29 tA UNIAO, - O · Pcllt J O MINISTRO DAS RELAÇÕES ES
srn11olueu um lnrgo prnyrnma de :~f~~o do transcurso dos seus n.niver- Joumal" publtra um ex,enso arttgo ~:~~=S AgARiA~'l~"'l'Tg 
rrn/i:nções. editorial sôbre as relaçõe, dlplomli.tl- J DAS RELAÇõFS DIPLOMA'IÍCAS 

E' tal n dinamismo i111presso O Chefe do Oovêrno recebeu uma e.as entre a França e a jLahn. o ar- PARIS, 29 <A UNIA01 _ o sr 
ús soluçci,•s de problimns fun- ~~~~'::f~:A~~!v~~:d~c:tgre!~~1:= tlcultsta examina, imparcialmehtA: : ~ Paul Boncow·. falando perante a 
tlrunentai." para a 11ida pernam- tern··, com séde no Recife, de haver declarações. feitas pelo ex-pre.-.1àc>n e. ! ~=~ºde~:':r!el:~':sse El~~n~~-~esn~~ 
bucann (Jllf' ,'íe pódr afirn1ar que sido organizada, na Parafba, a dele- do Consêlho, sr· Lavai. que, t·oncf'- cessá.rio 1·Pctar amistosa.s rct~çõe...,_ 
pnucos honirns de Estado, no gação estadual do referido Sindicato. dendo uma ~.ntrevista c.:oletiva aos com a Italia. Qunnto a entrar l'Dl 

Rra."il, lfln lidn unia noção tão A diretoria da. Associação Politéc- ~~!~~!~!:S a:ar~Jr~
1b~e ~o~l~!~.~- f~~16ª~~nics:~ ~asE.~l~~tr.sN~~i~~~:~; 

vinrulmla ao bem roleti,,o como nica de Pernambuco enviou um con- diplomáticos do govêmo fran::és. con- negou-se a orientar a politkn. dJ Fran
n ntual lnt,•rr,cnt<Jr Frderal em vtte ao sr. Interventor Argemiro de vencido de que ésses erro· aumentmu ca, nêsse sentido 

l'anf//11/}ll('(J. S<io alguns mêsn ~1r:i~·~0co::~~·~~· d~~ ::~:~ ~~e '::º:!':.~a :~i:.~~~'.~~~,~~'.icao~~ _"_S_oc--,·e_d_a_d_e_d_e __ M_e_d_"ic-·,-n-a-, 
de !JOOérnu qur vnlt•m, sá por si: co Brandão Cavalcantt o perigo de uma conflllgração mundial. 
ro,no ll/11 índirr impres.,ionante Segundo O ponto de vista do merC'IO Cirurgia da Paraíba" 
rio r111r 1uídr 11111a 11011/nde te- Foi enviado um oficio ao Chefe do nado Jornal. de lato, o govcn10 11 .• ,-

na:. diriyirin rn1 linl,(l réta, pnra ~o~e;u~o~!m;!c=o :ael~~~ e~~= f!5~r:S:s ~~:~or~~ntJ~ri~~~~~~ ;,/,1~: c11~!~1aiu~e~é1~i~-~~t\~oi~·lU\ g~-.ir~~:Z 

1 

r, ohjt'/irmc,io cornplrta dr um lar "Alipio Machado", que funciona. sistindo na tcim1J~i;t ridícula da tg-no- 1 hor.is, a ··socitdadf' dt> Medicina e 
plnno de n~·iin rrulml'nle cnpa: anéx~ ao Grupo •·Izabel Maria da$ :ancia ria conqui~ta itah:mri d.1. r,, ,-

1 

Cirw·gia da Paraíba·· 
tlt' n•rrfJIICr .tncial e rronomicn- Neves", desta cnpital pia. e por consequencia. dcix:rnctn ' .A sessão promete revestir-se c.le i.m-

/ ml'llfr todo 11111 povo cJr.'lt1ÍfldO da Esti\"t'l"Blll ontem, pela manhã, com repre~~~tahâ<;t' ~!Pc~l~~~U. ;~:te~1C::t po~m~laqr1.·~:i:m. ntp i·atb3Jh'lS ci-

1 

s1u1 ,,run,fr:a /r(l(/icio11al. o sr. Inten·entor Peder1d, as seguin- :~~~1to, a !u~udt: do !:o\ern·o de .:,não no: ~~s a·~mto~ ~k caj;i/~f i1~\eªr/~ ~: 
/)r~í u afr11çiiu com que n prris tes pessúas: dr. Am~rico Maia, pre- mear o novo embaixador .mnto ao . - rão ventilado. f" dt5cutidos. Para a 

flCOITlpanha os passos seguros do feito ~osé Barbosa e Jornalista Mario ,•érno df' S. M. o rei e o iml)f'r~dor sessão de hn;,~ o pres1cl.ent+- E>m exer-

1 

;;:::;:.: /!:::~:F ,f ;o~r0::7i~b~{ [~ 1 ~A:::is:i~a:T!iscRo J~ore:Opa ~A~à's· da RoJ-A::pin:etalodi:N·le~~;;~Aums verpdadAt-il",lR~~CAC~L'!:"toIJdezse t!1A:jR~l; ~A!~~Mfi~ rompaA-
' 1111í/lip!'.'". :"·ctorr:' rlrt p,íh/ica C .) 

l 7i:'.::::i::::.·,:t";~:;'.;;,~;i,;,,~, dr_:,:~.; i OF EN SI V A C H I N ê S A A O N O R T E-D E S U -C H O W 
Jon/l"s dr• riqw•:ri rr fim de que. 

l II homem flicrrncr um ambiente SHANGHAI, llll <A UNIAO) -1 ' 
propício para sua justa nmbiçrio As tropas ntp6nicas paralizaram a 

1 

rfr fr•/icirlrili,· in~i1,id1rnl dentro ~~;:lnch,:n~_;:w'."'=d~e .!1~ TRAVAM-SE VIOLENTOS COMBATES CORPO A CORPO 
d" f•r111-rs(nr .rncr'.1/. . ços desesperad08 para dispersar as __ NOS ARREDORES DO "CANAL IMPERIAL" -

. /:cnnomw nyr1cola ,. rndus- concentraç6es tnimlgas. i 

1 Iria/, i11s/ruçrio príhlicn. r,s.tistên- COMBATE-SE CORPO A CORPO 1 

d,, ,·001,rrr,ti11ista , • . 'íorial, tudo NO .. CANAL IMPERIALto Tgrearnarordisata,
110 

cheldn
1
e
11

sc•l•o dJaoga
0
rmamb••~'?daª 11a·ovHiaan'!'K·e2_:Tsm a Pu-Kew proxtmo 

i.,/o rrcéb,· " irrf/11.rn 1Jitalizador tãHANu se-KtrOaWvando' :Ili (v!AoletrNin•~ºcomb> -aEstes- - uw 
,._, italle.na. não se encontrando, porém. 1

1 
,fn admi11i,trrrr<ir. .\ynmenon corpo a ~ ,J1J1 proximidades do nessa ocasião. 0 embaixador fascista. os CRl!llt'llES RETO~!~!\! RIIM• 
.llagnlmies ,,,., •. dr de.embro do ""Canal IDlpePlalu, tendo as ~ KOW 
nn,; pa.s.•rtdo n ntn pnrlP, alar- :'~~· :" ~~la:',"""" as VITORIAS CIIIN•:SAS AO NORTF. I 

Interventor Acamenon ~ofaralhães you . ' c/'!""011 " pnnormna nd-1 ATENTADO c;BIN'tS CON"J:JM A DE RSU-CHO\V A.'1t::s.º:hlne!1:.. ~:ab:.;;~1:.,º~c,;.: 
min,.,lrflll/1(} de Pr·rnmnh11co em EMBAIXADA ITALIANA EM H N KOW 29 A UNIAO A 

dn yo11fr110 .\yaml'non .llnr111- prrsprclim,s clarr,.i,; ,, rlefinidns. SHANGBAI trop!s ·chinê~s c~nsegulram,
1 

o~tem~ i ~~~tir r~~~b~~:n~~~b~~arict~ª:!;= 
lhües que, e1u ,,11alro nH:.'H's dr â /11: yrnrrnsa tios fr,jpit·os. S~ANGHAI, 29 1A UNIAO• - melhorar as sua~ poslçõei;: '\O norte de 1

1 popular nesta última 
Hsu-Chow, locahdade onde se cruzam 

O MOMENTO NACIONAL 
as estradas de ferro do Tl•n-Ts!n a o. NOVO ·GoV.oRNO DA CRINA. 
Pu-Kew p d• Lung-Hai CENTRAL'" 

A coltma principal das forças do 
marechal Chlang-Kai-Chek ocupou a 
cidade de Han-Chewang, próximo ao 

NANKIN. 29 tA UNIAO• - Acaba 
de ser constltuido o ·•oovêrno da Chi
na Central.,, sob a l')mteçflo do gOYêr
no japonês. 

.. Canal Imperial•• 

VÃO SER INICIADAS AS 
TO E ELETRIFICAÇÃO 

OBRAS DE PROLONGAMEN
DA CEN TR A L DO BRASIL 

o CHJNtSES AIIIEAÇAM KAI- , o nõvo govêrno nli.o reconhecerá OI! 
FENG atos visados pelo marechal Chlang

Kai-Chek nem, também, os compro-
HAN-KOW. 29 <A UNIAOJ - ml'SOS dos tratados assinados pelo 

Acaba de ser reconquisLada a tidade me~mo 

A ESTADA DO PIESIDENTE IETOLIO VARIAS EM Pó• 
Çps DE CALDAS - O MINISTRO VALDEMAR FALCIO 
VISITARA' S, P O PROMISSORES OS TRAIA• 
- LHOS EXTRITIVOS DO PETROLEO NACIONAL -

1 ttalbar-se, A nolte, 11m crandP baile 
no •• Country Clube". de Peng-Chew, trinta quUometros dis-

tante de !Cal-Peng. 

O MONTANTE DO PAPEL MOtDA AS FORÇAS JAPONltSAS COMPLE-
1':M CfflCULAÇ&O NO BRASIL TAMENTE DESBARATADAS 

B~~KOW VIOLENTAMENTE BOM• 
BARDEAD,t. PELOS AVJOES NJ
PONICOS 

lllO, 29 IA UNIAOl - No dia :li LONDRES 29 ,A UNIAOI -OúlU- HAN-KOW, 29 <A UNIAOJ -
de Jeverelro pró:dmo _.to, o lotai mo comtmléacio do marechal Chlang- Esta cidade sofreu, ontem. o maior 
do papel moéda cm clrealaçio no Bra- Kal-Chek, na estrada de leJTO 'nen- bombardeio aéreo. Jamais presencia

RIO, 29 1 A tJNIAOI - Foi re,eblda 
eo111 a maior satisfação. neata ('apitai, 
a nelirla lle que oerãa lbleladas, den
lrn de po11000 dlu, as ol!ru de elevl
ffoaç.lo da Centrill do lll'asll, no tre
~bo compl"!!emUdo pntre 01a lpaa
!tU • Barra do Pl:-ai. 

_ :oi- aent!do. o mlllblro da Via
no Ji 1e entende• "* o seu coltp 
tia Fuellda, orupa...i..1e de ... untar, 
rel•renla ao lnl•lo dá ft'alllllhos. 

~TORlfARAM .WFEBTA-

C:O~~i: P~S TARl&s 
DE F ,l 

RIO. Zt (A IJNIA~Com e .,._ 
~-le, ontem, ba•lhel da ::'!"",rtae•... .. de .. __ ~-~---........... ~--_..,.. ..... Mole 

:::.r::. .. -= __ .._ª_._....,..,.,._ =.a.: .. 1aa.- ;..; Jante .. 
.... Ceela. .-.....,...= ... 1'1-!lalaade-- ... ...... .......... ..,._._ :--r• ............. 

,.-- Tsln a Pu-Kew, dizia: "As foreu Ja- do. 
oalllbrldade dn clima. Apóo o almoço, sll atingiu i cifra de t.6H.511: _.... ponêsas estão completamente deltJa- 80 aviões do bombardeio nl1111nlcos. 
• excla. dncança por um cerlo tem- •Conclúe na..2.• pag.) ratadas. Avançamos ao longo da fer-, ft:":1.d':."vJ:r d:'::a."'°:nç:~ 

~~~E: ~:~::~:rlE l·o---N--O--V--0---G-'---AB---I-N--:E:- T--E--B--L-UM--:--- =!:~:E!~.:l=J~ :":= 
Gelállo Varca, examina e di sola- A seguir, bombardearam a ferrovia 
cio - problêmaa admlni tratlvos de <COpyrlght da• Agencia Carioca"' para A UNIAO• HEITOR MO rJZ que conduz a Cantão, causando COllll-
ma,na impor&anela. deravt>ls estragos 

o sr. LéOn Bium levou mal& tempo O novo gabinete Bium, em verda-
C11fGAn~0.10E..:,1SAIIIOO~IB00GENE- para organlZar o seu llllnlaterlo do de, pouco difere do primeiro 11eblnê-

....., u "•~ que o sr. Adolf Hitler para Ir da Ale- te Bium, do primeiro e segundo ga
manba aos confina ela Auatrla, n°" blnl,tes Chaute-. 8&0. em grande 

RIO, Z9 IA UNIÃO) - A"• 7 hona limites desse pais com a Tcheco&lova- parte, os tneam08 mlnlstl'ol a mesma 
de emanhi euorari DO porlo d- qllla. maioria, pouco mais ou mmoo o mes-= o &nnu&lan&leo llallano "Ne- Enq" pollUcoa f nceses dls 
,.. ~ L"!n=:..~ .:.=~0 

~:: cu~= numa ~uca 1u: r mo~."" se pa1entt1a qu• º 
anllDarlo do - ..,. p6ae do preol- ta de competlç6e& em tomo de pas- IJberallamO democratlao ê uma ronna 
..... 8el Bepjblle, tas. as unldaclell -torlZadaa ela Ale- decadente para 011 tempol model'l108 
~ ":14' -~::O doa ~ = ~:"1,iuN:!tr':.. ~~~ !ft: d~tar a l'li&Udade dM 

~ 0 '=. aeall& •• 'fbdlar O eiradas e aumentaram de mais cem Declara Cbautemps na Camara ao 
A fim de lllllallr .., .._ .. ,.... do mil homena o poderooo exercito ale- reelaDar O poder: 

eWe 4o .._.o Malar 4o Eúrilto, o tnlo. - Dai-me os plen08 poderea e eu 
-' - lhdra. Uhdar ü-"' De qualquer modo eati fOl'lllado o salvam a altuaçio. A crise que atra._ a- _........, - • .n..i. gablnéte Bium. ll&blntte de •front" .,_ a Prança é -clalme11te po
...... e..-.. de re,u11ç1ee e _.iarccmaaexduolollacomllllla- Utlca 
........ ....,._ ao 1ft lllnillW- tas, o que ~ta. IDdlaeutlvel"Dl!ll· E" um delllOCrala que ncoobell• • 

te. llDla riJde 'VWlrla doa radlcala, 1mportaDC1a dOa metodOI demM'&tl 

IIOIIIOI GBn O PU&IDEN- / :-aemum ~u:-=-~ ODI para vtlllCl!I' 0II IDl&antel clltlcela 
1JIIT1lLIO VAIIOAS EII NÇOS l)Cl"O ft'UICII. - Deladler, 0ot e~· entAo. :.i1:a.salvador 

DS CM.D DanllllJ, ~ Allrlol, Llllú Cam- ~- :-r"tr _ - 0 qu 0 
p111a111 e oatlal ainda. sem falar no ....... •···· ,. m 

U,, lf I IJNl&I)) - O ---- tnllftO ~ Q9lt ,-._. de -- -= ::w:-..:.::16 ~end.; :., ~ ... Tc-;:n:: .=:: ~-.":" S:-,:.. ::,: :.111m1111 a Ita11a 6 • lt.alla e a Ale
--- een'hrt ,· • • ..., - a-n-, 1118 .- a l'JmlCII Dlo - JDailba • a ~ • l'ranoe <li _ 
__.. - • ......._ e ......_ ._. pera, nem pad8rla eoperar - ai-~ de ~~ 11ue, ao pas 
._ ......ia ....._........ a,ama. ., que • flllCII ..._ .-iama se 
- t(a --- biis ..... ,t ..... 0 - ..... h1UldlT ea1* Joap deNanlam 1111 omtlaenle ~lt.P 
............. - - N podilt CGllllldllnr 111D ..-0 qam del'e OII nlo deff IM mbdo-

--:~:===·~=--= - -• 

O NOVO PLANO 
QUINQUENAL DA HUNGRIA 



1 A UNIAO ~ Qaarta-fein, SO de -ço de 1988 

TE SITÉl~AS & PALCOS 
200 MOSICOS NUMA GRANDE ORQUESTRA NA "A VAL. 

Rllllliio 11 Liga D11portJ11 P1ralll1na - O 11• fll rtUl11d1 - lortlltlll II tllHI 
para I orp1l11fÍI da taHla do camp11nato de atai: o primeiro Jop str6 no pro• 
ximo domingo entre II fHladoa "lotafogo" e "Alta Esporte Clullt" - A n111 bue 

do 11.,.._t, de futlll41 da L. D. P. . 
SOb a presidência do dr. Orrla Bar- A NOVA BASE DO CAMPEONATO Salvador Carvalho, Romualdo Bor-

bc.,a e com o com.-rec1mento d .. dl· DE FUTEBOL DA L. D. P ires. José Arado. 
rrlores Anqulsea Gomes, carloa Neves 
da Franca, Luiz Esplnéll, Joio No
gueira e Venelipe de Almeida, reall• 
1..ou-se, ontem, mala uma aeaalo or ... 
<ilnária da diretoria da Liga D-
tiva Paraibana, que resolveu o se
guinte : 

Ma - de on-. ela Li1111, nco.• 
estabelecida uliia nova bue .-ra o 
campeonato de tutebol da Entidade 
Mt.lúma. 

TIME NEGRO JUVENIL F. CLUBE 

(O/icl!JI• 

De ordem do sr. presidente co1:.v!.10 
todos .. aoclos deste Clube a r.ompa
recer. hoje, ás 19 horas, em sua M'de 
social, a av. Amaro Coitinho. para 

SA DA CHAMPAGNE" 
us! ~:LSi!te~ss;:;~~:i~N!n{::ª; 1 ::t!: ~~e~:agDanublo A~ul r o fa

:~~~~~.ª ~~sr~c:~r~~:etrçã!ul!:; m:r:a n:o V ~~~mg~te C~~AU~Á~;~s 
que ternúna num romance entre uina E' o Ulme do Jubileu de Prata ele 
linda vienense e um guapo newyor- Adolph ZUkor na •1 Paramount ·• (' 
ldno. A valsa e o ·• fox.. reunem-i,,e para êle nada fot poupado. E' a pro. 
num só espetaculo musical. no rico óud,o mais rica e o mals faustoso es. 
filme da "Paramount" que o REX petaculo de Hollywood, onde se c.01~~ 

apresentara domtnao. n:::a~ 0 hJ::1::1::;n:n~uf 1~:n::e1/ 
Fõram precisos nada mais nem me- za de Gladys swarthout e na flg,.ua 

nos do que 200 experientes musices! \ aronll de l''red Me MwTR-y 
E' uma da! mais grandtOBas cenas de Mal! um grande sucesso para n 
A VALSA DA CHAMPAGNE. onde prlnc•pal cinema da Cla. Exibidora 
os execut.antes, sob a batuta de de Filmes, será a representação dt 
Strauss, tocnm respectivamente a A VALSA DA CHAMPAGNE Aprovar a ata da sessão passada, co· 

mo foi redigida; 
Tomar conhecimento dos oflcios nu

meros 589 e 611, da Federação Brasilei
ra de Futebol, sõbre vários assuntos. 

A diretoria aprovou unanimement':" 
com o apolo 'Cios presidente doa clu
bea. que o campeonato sêja em 1ols 
turnos. com os respecUvos campeóe• 
de turno. ~ quala decidirão, em me
lhor das tm•. o campeonat.o oficial. ~ratt;':in:e ds:s:::,i:hi~ !~::r:ssdo c~~~ I '-------- CARTAZ DO DIA 

Tomar conhecimento de uma cir
c-1tlar do ·· 13 Frttebol Clube" de Cam· 
plna Grande. 

Indeferir um oftclo da Ljga Juvenil 
r..\porti,1a Paraibana, dando o seguinte 
despat:ho: -· "Aguarde-se 0001·tuni
Llade" 

Inscrevei ftllado ·· Auto E1J1orte 
Clube· para o campeonato de fute
ool cte 1938, obedecendo as formalida
des legais. 

Aceitar as credenc1ais dos Sl"6 . Ma
rio Simões, Manuel Aragão e Lidio 
Gomes. como representantes e st1b~
t1tuto rlo •· Auto Esporte C!ube ·, P,m 
Assembléa Geral da L . D. P . 

Essa idéa fot vencêdora. sem a me
nor objeção. porquante faclllta à ação 
dos clubes dlaputantes em mira de 
campeonato. podendo um dêles. qu, 
o iniciou com desvantagem, melhora.-
o seu padrão de jogo avantajando-se 
aos demais. 

Além disso, o clube que f6r conot
derado ca~ do primeiro turno 
fará o J)OOSlvel para a conqulata da 
segunda rodada, a fim de evitar a 
"melhor das três .. , sempre de conse
quenctas imprevistas para quem se 
julga favorito. 

Esse slstêma é hoje adotado em 
todos os grande! centros esporLlvO'i do 
Pais, sempr.e com melhor resultado 
pela manutenção do espirit.o de com
bate das associações que intervém no 
campeonato, o que determina uma me
lhoria constante do padrão de Jogo. 
interessando todas as DRrtidas ao pU
bllco. 

para Q torneio, etc. 
José Bezerra de Sousa, diretor te

cnlco 

VOLEIBOL 

Conforme vem sendo anunciado. rea
lizar-se-á, domingo próximo. nesta 
cidade o torneio volelbóllsttco entr~ 
os melhores times desta capital. Con
siderando-se o interesse geral que vem 
despertando em nossos circulos espor
tivos, é de prevêr-se real importancla 
para o torneio do dia 3 de abril, dado 
o valor dos quadros disputantes, or
ganizados com seleção, salientando-se 
no "Santa Cruz" os Jogadores Eder
Undo, Viana, Sandoval e nos demais 
times Genlval, Gabriel, Wallrêdo e 
U Holanda. 

Para o presente torneio, de acõrdo 
com o que decidiu a diretoria. serão 
gratuitas as entradas. 

Tomar conhecimento de um ofl
do do .. Auto" apresentando os ~r.'.i 
Mario Simões e Lidio Gomes oar;.\ 
prestarem exame para juizts oficiai~ 
da L. D. P .• dando-se o seguinte des
pacho: ·•Oportunamente será atendido. 
designandO·Sf dia, hora e locat par>1 
o exame" . LIGA JUVENIL ESPORTIVA PA- SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE 

Receber as creQenciais dos sr.,: . .,. u- RAIBAN A 
tonio Sorrentino, Manuel Ferreira e <Nota o/icialJ 

'1:~[::i~ ·e ~:bs~~~t~~o ~~:~o r.~~~~: O presidente deS
ta, 

associação en- Haverá hoje. um treino em con-
me1ras''• em Assembléa Geral da L :r~r:S.~!~~e~·á ª~J~~ junto com o time do "Ginásio car-

D T:mar conhecimento de um oficio da Gama, 68, dos representan~s do ~;~~taLeJiu"z,. ~ s~i~r~:t a d~r::rn;;e d~~ 
do "Palmeira.s" apresentando o sr ;!!.li~.~~~·.::1~~t!f~: ... !9 

!1~n~~i:.-. Joga<.lores abatxo: Ederlindo, sando
Horacio Henrique de Miranda para afim de se inscreverem para o vai, Jurandtr, Eugenio, Luiz, Creanc;a, 
prestar exame para jUiz oficial da L próximo torneio inicio, domingo, Lourtnho e BibitL lembrando a t.odos 
D, P .• dando-se o seguinte despacho: como também m diretores João Ba- o próximo torneio de Votei. que tRrá 
"Oportunamente ser:\ stendtclo, de- tl~ta~ da Crui. Beraldo de Ollvetr.1., t~cio no próximo domingo, ás 15 ho-
6i~:~~~;5fns~~~v!~~l~ f::J~· Po.l- Amerlco e. Llabõa, Benedito Co~L.i, ras. 

~':.'i~;;~ ~s H~~1~re~e~11:"ci~-·~~ Assegurada pelo go;êrno federal a viagem do scratch 
~f.:'i!~ c~mtr;~:r~º ~~:, L~v,,!';~~·.11~ 1 brasileiro ao campeonato mundial de futeból 
amador Severino IJ.ra. 

~eno~a!. pelo flltado ·· Pitaquare.?'', RtO - Pelo aéreo - Como tôra existe um campo com as medidas re-
a mscriçao do amador Aprtgt> San- antecipado, o dr. Luiz Aranha reuniu gulamentares. 
tiago. os cronistas esportivos aflm de eXPor 

Mandar renovar, pelo filiado ··Ft· o plano de ação ela C. 8. D. quanto 
lipea". e..s mscrições dos amador~·.:, á participação do Brasll no campeo
José Marques da Silva, Ademar Ate,- nato mundial de futeból. 
de Cavalcantl e Antonio Farl:ilS. Foi longa a explanação do presiden-

Renovar pelo fUlado "União" a te da entidade mãxima, começando 
inscrição do amador Helvécio Gon- por acentuar que todos os "'cracks .. 

:v:~~ t~~e~~ ~rd;t:;!~1:ºa;~: ~m.~nn':!l~!Fa r~m:~~· Qs,:~::; 
dor Manuel Braz de Oliveira. is obrigações de cada um para com 

Transferir p·ua o filiado "Esporte ela. 
Clube". com passe do "Feli~n,., .1 

inscrição do amador Joo., Barboso ASSEGURADA, PELO GOVERNO A 
Filho VIAGEM DA DELEGAÇAO 

O sr. Lutz Aranha. falando s6bre a 

AC. 8. D. NÃO QUER NADA 

O dr . Lutz Aranha, Pm áado mo~ 
mento de sua exposição, acentuou 
que alguns clubes estavam receiosos 
de ceder seus "cracks", a tendendo 
aos gastos com eles feJtos. Di15e, en~ 
tão, o presidente da C. n. 'D.li. que 
e..c..sa entidade. caso o Brasil chegass"' 
i final ou seml-flzial, e arrecadasse 
grande renda, seria toda a importancia 
recebida dlstr'lbUlda pelos clubes. 

UM SPEAKER OFICIAI:. Mandar renovar, pelo filiado · Auto 
Esporte Clube" as lnacrlç6ea dos ama
dores Narciso Teobaldo, Pedro Sales. 
Manuel de Luna Aragão, Henrique 
Bernardo Cor.1.:1 .. ,, Ap.tom, R .:1;,-rto 
do Nascimento. Lidto Gomea. Rlnldo 
llrlt.o de Holanda, Mlsaal Barbosa da 
811va, Gerson Guilherme. Manuel Go· 
'lllee Viana, Artll't" Rique de S011."'8, 
Lourtval Ribeiro, Hermes Coetn e Her
mes Oomes 114 > . 

viagem da delegação, frisou que Já A delegação brasileira. 8"gundo de
havia consegutdo do govmo o custeio claração feita pelo dr. LU!z Aranhn. 
das despêsas com a delegação que Irá levari , França um •speaker" afim 
á França . <!e fazer as Irradiações oficiais dos 

Tran..'\ferir para o filiado "Auto 
F,,,i;porte Clube". com passe do ·· Bota
Jõgo". os amadores Evan Holmes e Ra
fael correia da Silva. com passe do 
.. Esporte Clube'". os amadores Horacío 

UM.\ CAIXA úNICA 

Não ob8tante estarem assegurada'
,.. despêsas da embaixada. seri feito 
um apêlo ao comrcio e aos bancos 
no sentido de auxlliarem a nossa re
oresentac:lo sendo os fundos arreca
dlld .. e recolhidos a uma caixa llnlca. 

S8ntiago • Manuel Bernardo Tc.c&· NOVENTA CONTOS DE ORDENA
no, com passe do "Fell~a". o amador DO E VINTE CONTOS OE AJUDA 
J09 Ahes Ferreira (5>. OE CUSTO 

Inscrever, pelo filiado "A"to E'1)0TI< 
Clube". preenchidas as formalidades 
legais. oo amadores Agnaldo T01Cann C&lcula o presidente da C 8 D 
de Brito, Jullo Macàr!o de Souaa, JO&e P111 quatro méaes o temRO que ,_ Jo: 
J!:1rx'.'u~a.s~:o =:ti.~:~ :n-=:e~ ficar 'dlsposlçlo ela 
nlo Nunes, Wllaon Cambolm C&mara. l Para esae pruo 16n.m raervMlo• 
Antonio Lopes de Mat.oo e JOl6 Paulo noventa contos doetlnados a.. orde
da Silva (!Ol. nac1os d .. crau e 'Pinte contas para 

jogos. 

BASKET-BALL - MARIO M/\R
OUES RAMOS - EDIÇÃO DA LI
VRARIA DO GLOBO - PORTO 

ALEOREr - 1938 

O Tenente Mario .Marques Ram .. 
autor da magnifica obra "Educação 
Plslca", di agora i publicidade o li
vrinho "Basket-ball". preciosa colc
tanea de regras e cimsélhos .-r&. bem 
Jogar o conhecido esporte da bola-ao
~U>. 

A obrs. que t! Iniciada por um his
tórico da criaçlo do "ba&ket-ball" , 
tl'!I~ Inúmeras gravuras elucidativas. 
conslltue o volume n.• 2 da Coleçin 
'Esportiva Globo. 

A ll!!ltuni de "Baaket-l!all" reco
menda-se a t.od .. os apreciadores dês
ee lnteresaante esporte. 

Mandar Inscrever, pelo fWado "Pai· ajuda de custo. 
me,ra, Esporte Clube'", preenchlclaa u POOT-BALL _ YrI'OR OE MATO':! 
=~::1es legais, o amador Antonio A VlAGEM ~= VAPOR PO- - EDIÇÃO DA LIVRARIA DO GLO-

lnac......,r. pelo filiado "l'Ctai,uar•'" BO - PORTO ALEGRE - 11138 
preenchldu as formalidades lepla, 01, 

amadores Antonio Vicente de. Bant.oo 
Jc.é Pereira da Silva e Antonio Al
ves Pequeno 13) . 

Illllcrever. pelo filiado "E,porl• 
Cl..w Unldo". pnencbldu u rorma
lldades legala, .. lllll&dClna Al1*to 
,._. e Armando DIU (2) 

O embarque ela de1-çie, como foi 
twmvtdo, ..,. feito a ~ de che-
PlWD OI J--- f. ftUlCa quimo 
dtu - da data ~ pua o 
primeiro Jaso. 

A vtasem oeri r- em um vapor 
poloDto. 

"Poot-Ball", eJ-=a:ante Jlvrmho de 
autoria de Vlt.or de Mat.oo, é uma vbre 
lndllpenaivel • t.od.. aqueles que 
praticam o populàr esporte bretlo 

..=!~.,:..dia~ :lml prbxlm:. PRIIMIOS ESPECIAI8 AOS CRACKS 

O aullor, depois de at.uclar as or • 
pm do •foot-ball auoclatlon •. expil
a, mlnw:l..amente u regras e a t , 
enlee do JOp. uando seJJlpre de um.o 
llnguagem delprelenc!OIB e porluo 
- ao alca,nee de todas. oficial de lts8 no campo da ... -. 

1 ° de maio, h 'allo --, de pro
priedade dr, "Pan.lba OIUbe". - .. ..-..... -. -to dando o a«IIIIO o ...-1c 
....itacto 

"Pool-llall" • o ..,lume n.0 1 ela Co 
M11D 111pot119a Olobe", rec6m lul· 
çt,da pela ~ria do 010:io. lllli 
~t.e lm_, e tru lnu-- --· 

T0IJQ8 ~ aG1JBAD08 

Clamo A IIGIN .. ......_ a a B 
D ...... .._ .. ,......_,tra 
MldlDtll D J- CIO Nla.. ~Ana NM O(]fTAS DO 

ICNallie-ftlll(I.IO àll CAIZAIIBO 

PLAZA: - "Uma Trinca de 
Sabichões", com Robert Younc. 
da "Metro Goldwym Mayer ... 

REX: - "Selllláo das Moças" 
.. O Dom da Alegria", com Ed
rmmd Lowe, da ••Universal"'. 
Complemento 

n:U,PE"A: - "Fla•h Gor
don.,, com Larry Buster Cl'abbf' 
e, mais, "O Rei Salomão da 
Broadway", com Edmund Lowe, 
da "Unlveraal". 

SANTA ROSA: - "Nunca é 
Tarde Dema.is". co111, Richal'd 
Talmadce, f11mc de aventuras. 

J.\GUÃRIBE: - "0 Qu• 
Elas Não Suspe-itam", com 
Charlie Rurrles e Mary Boland, 
da ''Paramount", Complemen
to. 

O MOMENTO NACIONAL 
(Conclusão da 1.• pag.J 

A INSTALACAO DA (;0M1SSAO 
MIXT .\ BRÁSILEIRO-BOLIVIAN A 

RIO, Z9 1 A UNIÃO) - Sob a pro
sidencla do ministro Osvaldo Aranh l, 
instalou-se, ontem, no Palácio do lta.
maratí, a Comls~ão :'\1:ixta brasileiro
bollviana, cuja criação foi determina
da lff'los tratados anill.ados entre os 
dois países a !5 de feverei1·0 último a 
propóstto da construção da estrada de 
ff"rro que ligará o nosso país á Boll
via. 

QUASI CONCLUIDO O PROJ~TO 
DO CóDIGO PENAL 

RIO. 29 IA UNIAOI - Dentro dr 
poucos dia.,;, será enfl'f'g'U(' ao minisU·o 
Francisco Campos o projéto do "º"º 
Códtco Penal, estando a <'Omissão en
canrrada <'onclulndo os trabalhos de 
tua elabors.çi.o. • 

O MINISTRO VALDEMAR FALCAO 
VIAJARA" A S. PAULO 

RIO, Z9 (A. UNIAOI - Nos primei
ros •lias de abril vindouro, o minll'ltro 
Valdemar Falcio 11iajará a S. Paulo, 
onde inauru1·ará vilas OPf'l'ária5, con -
truldas sob OI ampícios do GO\·êrno 
e pela.A Caixas de Aposentadoria r 
Pen!'Õfos de várias eD1prêsas indus
triais do Estado bandeirantr. 

Reafirma .. se,, a3Slm, a atenção qur o 
Goftmo d1s~nsa á soluçio dos pro
blema! de capital importanria para o 
bem nt.ar pílblico. como seja a ('OOB~ 
traçio do lar do operário, ao qul o 
prosldrnle Getúlio Varpa tem dNII· 
cado rrandn esfof\MI&. por in&ermédio 
do Mlnlstério do Trabalho • 

O BRASIL PóDE ABASTECER-SE 
DE PETRóLEO NACIONAL 

ltlO, 29 IA. N.J - Com a pmienea 
do mlnJ1tros da 46rleult111'& e da 

!!"=1'u:i=~.::1"~":~ '::!,~':,'!: 
1racio dos trabalhos extrativos de pe .. 
lróleo, de pn,prtedade da Com1111nllia 
de ól..,. Mlnenila. 

A prova decorreu aa11afatóriamenk, 
lendo <onsti&u,ldo DUloia uma poderaaa 

~~:~od~'r.:Oº r~.!.a:::f :'i::: 
ral. eslraido de produlol da próprio 
aob-aólo. 

Além do petróleo, o - adota
do na experlenela extrai. aludat oa-
1,u subslanclu eae .......,,.lo - ....,,. 
Yeltada ,,.mo 1ab-predelol, 

SU n Ã A OON IONAÇCll!B 
COBRl!SPONDENftS AO IUS DE 

MARÇO 
RIO 29 <A. N,) - O -1denle Ge

ltlle V•rsu ..inoa u, -·lel __......_,,..,.er-leo_. ·-·--ww11-,1 -= ~:,J:.ncl~=---.r. 
ria. 

A ACIONALJZAÇAO DA8 ESOO· 
ES'l'BANGá&AI NO BICJ 

GIIUIDII: DO SUL 
PORTO ALIIOU • CA. N.) - Pw ...... ...-o..... .. .... 

ria ............... _ .... .. 
ltlnllllftt. aaz """ .__ ...................... .... . .............. ................ 

REPUBLICA: - "'Mundo, 
lntimos"', com Clauddte Col· 
but, Charles Boycr e Joe M4'<' 
Crea, da .. Paramount". Com. 
plemento . 

IDEAL: - ··o Grito da Mo 
cidade .. , com Raul RouUen t

Conchlta Montenerro, filme na 
dooal e a 3.ª !érie de "A e;. 
dade Infernal" 

1\IE'l'ROPOLE: - "A Missã.n 
Secréta .. , com Dick Foran e R 

4.ª série de "A Montanha MI~ 
teriosa". da .. Universal". Com
plementos. 

S. PEDRO: ._. ··o Prim("lro 
Bebé'" e a 6.ª série de "A Mão 
Que Aperla • . 

NAS ESCOLAS MODERNAS 
Nas escolr..:;;.._modernas existe ~ loll· 

vavel empenho· de ensinar ás crianças 
noções geraes de higiene. As meninas 

~:;~r~igtlnree~!e~ r ~mso~~:ti~o e~:: 
ricultura. a fim de melhor se condu· 
zirem quando mães. Também entre
nós esta educação vem sendo inciada. 
Muitas mães guiam inteligentemente 
o trato dos filhos. porque receberam 
estas importantissima.s instruções nas 
escolas que frequentaram. 

Graças á educação higiemca das 
mães, aos esforços da assistência pll
blica e ao inestimavel concurso d'.l 
classe médica, a situação da infancta 
ltm melhorado sensh·elmente em to-
do o pais. A educação sanltnria das 
mães deve, entretanto, difundir-se na~ 
classe menos favorecJdas, por meio de 
publicações bem claras e comprehen
sivels, e de palest1as feitas po1 enfer· 
melras visitadoras. 

A propaganda sóbre a melhor ma· 
neira dt" alimentar 05 bebês jâ const
gutu atingir grande nlirnero de mãrs, 
sobtetudo das que vivem nas capitais 
r cidades de maior popula("ãO. E' tn
dispensavel prosegutr nesta cruwda 
fazendo com que todw; as mãe~ apren
dam a evitar as dlnrrêa.s, rcs1>0nsavels 
pela maioria doo obttos dos lactentes. 
bem assim que não deixem de RJ){'iar 
para mn médico especialista, logo que 
esta desordem se mantrestc. Em ge
ral 06 pediátras prescrevem. além do 
regime alimentar, os caseinatos de 
calcio e o Eldo,61-mlo da Casa Baier 
&ste últlmo medicamento comOOte • 
dlarréa <.las crianças e dos aduJto:i.. com 
R vantagem de auxiliar a rnptdn res
tauração da mucosa lntcsUnal 

FIANÇA 
FUSAO DE DOIS GRANDES DIA· 

RIOS PARISIENSES 

PARIS, 29 •A UNIÃO! - Amonh•. 
aparecerão fundidos, sob o titulo 
"Le Jour de L'Echo de Paris'. 011 
dois grandes dlir!os desta ctdnde ·Le 
Jour" e "L'Echo de Parta·. 

TCNECO•SLOVAQUIA 
UMA OBRA INEDITA DE JOAO 

RUSS 

PRAGA, 211 ( Ã UN.IÃOl - P'ol •n· 
contracla 1111111 obra, at6 agora des· 
eonheclda de Joio Huaa, o precursor 
da Reforma, ela- de HII 



- · -i A UNIA_O - Quarla...felra, 30 de marçe de 1138 1 ... 

ALFA-IET!-GAIAAINDA NÃO ENTRA A IDFOlltA 
CARLOS DE L~A~,::~:v:os LtRJD~4 ÂS TRQP AS FRANQVIST AS 

três toplcoo desta crónica de ontem, 

WipllOft - KJGllal de Toltio, 11118 
l'requ.nclaa ele 11.800 kc,s (25 4:llnJ 
pltiixo I Z J e 9.535 kc e 131,t8m1 
prefixo J Z I Irradiará dB6 6.30 a 
7.30 a. m. Japan Time. •xcluelvamen
te para a Amerlca do Sul programas 
em espanhol e português. respectiva
mente ás segundas, quartas e sextas 
~ terças, qutntas e sábados. 

tive enaêJo de aludir a um doa maio- N~~~ANÇA DE UM AUXILIO ~~~~~!d~dc:iaa q~~~l~:!.ls prever • 

res polemlata.s b~elras de seu te~- UTAO, TOIIJIA, AI PIR• BARCELONA, 28 cA UNIAO, - Cada dia que passa o con,un:cntlo 
po. qual foi Carlos de Laet. Al6m 4e Aa autorldlldes r,publlcanas estio !lclal do ntlnlstro da Guerra co.,. 

seus trabalhos quottdJanos ºº maglste· TIS DAQUELA 11 D IDE ~:'1t.~':. ~~º:"~ºec~~n::na~ :~ ~:~ª!bu~!~s u: ~:~:~s;: dd:o; fl~;~~:-
r10 dos melhores colégios cariocas, es- Duelos, vice-presidente da Camaro mente que e. ofensiva rebPIUc.no .'..1a. 
crevla Laet dois artlgoo por semana. LONDRES. 

29 
(A UNIAOI _ dos Deputados, que ora visita eata cl- gão tem feição deflmt1va. 

P. R. 1-t RADIO TAIIAIARA DA 
PARAtBA 

~~st:Jo;;;1 odotl~;:":n:1:r~~;I•~ N.'r. co~=:'1~u~º .':º;:::. N=:; =~~:::~~~~a~,?? ;1e1::• :~: 
pequeno mundo de assuntos correntes, ainda não entraram em Lertda, es• udo entrever que O passageiro retrai-

A TRANSPOSIÇÃO DO EBRO 

SALAMANCA, 29 <A UN!.\O> -
Chegam a esta cidade pormtH orP-, da 
passagem do Ebro pelos nacionalistas 

PROGRAMA PARA HOJE 

ao sabor de seu invulgar estilo. ~~n:rt1:e~m, a vanguarda ia portas ment.o do govêmo 1ranccs a re.:peUc. 
Eu Já conhecia êsses art11os. atra- A maior parte da população JA se da Espanha tesalista ter,. a'º'•'. o 

11,00 - Programa aperitivo e gra
vaçõe popWarea da P . R. I . ·4. 
,locutor Kmard Galvão) 

vés das transcrições felta.s no "0 Co- encontra evacuada. seu ponto final." Os sapadores construir.1. n ..i•ta~ 
pontes em lugares diferentes Um~ 
mais resistente para o transporte ,1 
material de guerra e outra mais !e\'" 
destinada ás tropu. 

12.00 - .. Jornal matutino'' - No
tlciario e Jnformações telegraficas do 
pais e do estrangeiro 

mércto.. de Artur Aquiles, outro ful
gurante homem de imprensa, cuJa 
µena adestrada e c1\eia de todas as 
cambiantes art1st1cas exerceu Influ
encia poderosa na mentalidade e na po
Jitlca de uma época paraibana. Fõram 
.. A Imprensa" e "0 Comércio" os pri
meiros Jornais por olfde, méro semi
narista. me descobri com pendores de 
e~criba, algaraviando, às escont!idas, 
rm suas primeiras colunas. 

Custa-me dizer que alguns originais 
tôram emendados porque, aos 15 anos, 
naquéle velho tempo, mui poucos en
tendiam de cráse, atração de varia
ções pronominais e outras cotsocas 
modernas. que, ainda hoje, atrapa
lham bachareis llustradiços e até gen
te conhecida em gramáticas Carlos 
de Laet era grande doutor nessas mi
nucins e sabia desferir o gládio de suas 
~átiras contra seus próprios colégas 
de professorado, que claudicavam num 
hem emprêgo da prépostção a, com ou 
~em acentuação. 
Laet fumava bons charutos. Eu nunca 

M nli fumaças mais odorantes, exce
tuadas as dos turibulos antigos, mais 
l'he1rosos que os de hoje, para mim. 
E tive o palpite que bom jornalista 
precisa de fumar bons charutos, para 
JJCrfumar o ambiente. Só para isso. 

Não foi outro senão o "imortal· 
Carios de Laet que me deu a primei
ra noticia de têr Floriano Petxõto re
,5id1do algum tempo nesta Capital. 
Monarquista das mais robustas con
\'icções, Laet desancou, humortstica · 
mente. a figura republicana do "ma
rechal de ferro". O dr. Lacerda de 
Almeida, que estava a seu lado e ain
da é vivo. ria-se, no seu riso quasi 
imperceptivel, e argumentava em de
resa. Entrando em cêna mais uma 
personagem, viro o tópico, para voltar 
ainda. 

UMA ÓTIMA F'tRA - Estive, on-
tem. a conversar bons 40 minutos com 
um homem de cara feia ou de herê
Je, qual a minha. Dse homem é co
nhecido pela alcunha horrlvel de féra 
O Sr. Féra - chamam-no muitm: 
na própria lntlntldade admlnlstratl
va . Aliás, na Jungla doa negocloo pú
blicos. os tigres e as pantéras exer
cem um papel de alta moralização, 
tornando-se, por Isso, monstros tndls
pensaveis. 

Falece-me presença de esplrlto a
aresatvo para declinar o nome hon
rado desse funclonti,rto pilblleo. Mas. 
PÓ6IO adiantar que fie eati com um 
Plano excelente de melhoramentos pa
ra a vida noturna de Joio PessOa 
F.splrlto Iluminado de lnlclatlvaa pro-
1r ... 1stas e de racloclnlo entoo, o Br. 
Nra não aprendeu a clonnlr nem a 
lranalglr no trato doo ID- a aeu 
cargo Asuard- a açlo de oua ID
ltllgencta e o ellito de sua feroc:lda
de. 

O GOVtltNO CATALAO ENVIA 
TROPAS DE SOCORRO PARA LE
RIDA 

BARCELONA. 29 (A UNIAOI -
O Governo estf. mandando. a toda 
pressa. re!on;os para a !rente de Le
rlda. J' foram convocados 100 mil jovens 
para o serviço ativo do exército go. 
verntsta. 

O GENERAL YAGUE C:OM.~Nll,\ 
AS FORÇAS REBELDES AO NOR· 
TE DI!: HUESCA 
HENDAYA. 29 (A UNIAO\ - Co

mandando uma divisão da cavalari:1 

moura. o general Vague ocupou a al· 
dela de Nasaleorrtg, marchando. apoi, 
em dlreçii.o a Larida . 

O general Franco :1s-.1·~:1~1. f,t'"-sC..?:i 
mente, rom todo o EsLadJ r..,:lior. 
travessia. sendo aclamado pefa-; :ro· 
pa,; 

O coluna do general MO!->CUf'J 
conseguiu capturar todas as posirô 

A COLUNA NAClONALJSTA QUf:. go\'ernlstas ao sul de Hueaca. t.Ui• 
ATACA A CATALUNHA PELO terreno é considerado o mais fert11 l,, 
SUL todo o Aragão. 

12.15 - Continua"ão do programa 
a.pe1·ttivo e gn.vaçoes popular~ da 
.P.R.1.-4 

Locutor Alirto Silva 1 

18,00 -- Programa para o jantar 
c gravaçóP.s selecionadas d~ P R 1 - 4. 
docutõr J. Acilino, . 

19.00 - P R I. 4 informa· Sm-
tese dos acontecimentos do dia 

19,05 . - Músi<'a Variada c Orlando 
va.~conce1os. NeliP dr Almeida e Jazt. 

SALAMANCA. 29 •A UNIAO, _ O general Solch&.ga marcha em u 
OS MEIOS OFICIAIS INGL281ES Sob o comando dos generais Mo1H,~- reção da Ee1Ta do Gratal. cujo ~w .. . 
CONSIDERAM CRITICA A SITUA- térlo, Moscardo, Aranda e D'Avlla, 34 e ainda dlfic1l, devido a forte qued 

ÇAO DE BARCELONA divisões rebeldes marcham contrr. de neve 

da P R. r -4 . 
19,35 ~· Musica popular brasileira e 

\'1:arluce Pessõa 
19,50 -· Armando Boudoux e o.'i. 

Barcelona, na frente sul. sendo llPm -
LONDRES. 29 i A UNIAO• - provavel que nessa marcha Tarra~o- , 

Os meios oficiais brltanJcos conside- na !eja breveniente conqutstada. ri- A TURQUIA RECONHECEU O GO· 
ram crítica a situação do govêmo de cando, assim, os insurr~tos t"m 11.z, V~RNO DE BURGOS 
Barcelona. que ser, fatalmente con- ~ :C': as bases naval e aérea dn ANGORA' 

29 
fA U~IA:O• ---:- Fu 

i~!:tS::pt= ~rfctr:::_lonallstas const- Y · hoje. publicado no "01ano Ohc1al 

Quatro Diabo~ 
20,00 - "Hora do Brasil·· 
21.00 - Claud10 dt' Luna F1etre em 

;ólo:c: de Piano 
21.15 - .. Jornal oficial·· 
21.20 Música \ arlada e Nelie de 

O GOvtRNO INGLf:S NAO CONSI- PUBLICANAS n? nacionalista espanhôl e disponde 
1 o JNSUCF.SSO DAS FORÇAS J t E- , o decrêto de. reconhecimento do go\·e1 · 

DEROU SATISJi'ATORIAS AS DE- MADRID 29 (A UNIA<>, - O sobre a nomeaçao de c_onsules da 

Almeida, Orlando Vasconcelos, Ar
rnando Boudoux <' o Quatro Diabos 

21,50 - M:Wólca de Opereta e ,a 0:-· 

CLARAÇOES DO GENERAL FRAN· Governo Rf!pubhcano está fornec~11do Turquia na Espanha Nac1onnllsta 
~uestra de Sa~Ão sob ,á Dtr~cão do 
:-nae.stro Olegar10 de Luna FrP1re 

CO SOBRE OS BOIIIBARDE108 
UREOS DE BARCELONA 

LONDRES, 29 CA UN!AOI -
Falando, ontem, na CaDl&ra dos Co
muns. o mlnl.stro das Relações Es· 
trangelras. Lord Hallfax. declarou 
que a nota do general Franco sõbre 
os bombardeios aéreos de Barcelona 
com objetivos puramente mllltares, 
não era procedente. porquanto !oi ex
traordtnario o número de vitimas en
tre a população civil 

BAIXAI! NAS TROPAS ITALIANAS 
QUE COMBATEM CONTRA A CA
TALUNHA 

PARIS. 29 •A UNIAOl - Noticia
se que na luta contra a Catalunha, 
registraram-se as seswntes baixas 
entre os voluntarlos Italianos: 29 ofi
ciais mortos e 153 feridos: 216 solda
dos mortos e 1. 025 feridos. 

NOVAS LOCALIDADES EM PODER 
DOS INSURRETOS 

SALAMANCA, 29 •A UNIAOl -
OS nacionalistas, prosegulndo a ofen
siva contra a Catalunha, acabam de 
conquistar Atalaya, Slerra Caspe, 
Punta e San Pablo . 

IMINENTE A INVASAO DE TAR
RAGONA 

BARCELONA, 29 <A UNIA01 -
Preparando o avanço nacionalista con
tra a Catalunha. a aviação naciona
lista bombardeia violentamente Reus 
Lerlda e Tarragona. 

OS aparêlho rebeldes revezam-se no 
ataque. destruindo todas as fortifica
ções ás margens dos rtos Segre e 
Ebro. 

BARBASTRO QUASI INTEIRA· 
MENTE DESTRUIDA 

SALAMANCA, 29 (A UNIAOI -
Pouco antes de abandonar as suao 
posições "" governistas atearam fõgo 
6 cldllde de Barbaatro. que esti qua
sl Inteiramente deatrulda. 

·------

LEGISLAÇÃO E JUS
TIÇA DO TRABALHO 

22 .00 - •· ,Jornal falado do. P R I - 4" 
22,10 Enquanto a Cidade Dor

me.. . Canções Franct·•· 
22.25 -- "P R 1- 4 mtorma' 

últimas noticiai, 
As 

22 30 - "Bóa noite·· •hino à :1an
deira 1 "loculOr Mar10 Mansm · 

NOTAS POLICIAIS 
PRESO POR FALTA DE DOCU

MENTOS 
1 de • - • r, • Oêsse parecer se conclue o seguUl• 
n n1zaçao e IYISO prev111 te: a lei 62 regula a indenização po, Foi preso. ontem. em Guarabira. o 
O, sr. Ministro do Trabalho, dect- dispensa injusta para empregados mdividuo Renato Clemente do.s San

dlndo um recurso de avocação de mn com mais de um ano de serviço. e não tos, que conduzia u·a mal~ contendo 
processo em que José Moreira da a indenização de avi6o prévio, em re~ artefátos rehgio..'ios. etc i·alor cakula
C06ta, representado pelo seu órgão laçào ao empregador. assunto reakl0 do em mais dP 5005()00 
de clase-Assoclação dos Empregados pelo Código Comercial ou pelo Código Interrogado pelo delegado daqueb 
do Comércio de Niterói. reclama cnn- Civil. conforme se r.rate de .-mpre&a- cidade. declarou quC' na negocianl~ 
tra Abel Rodrigues de Almeida, ado- do no comércio e na indústria. ambulante dos ref~ridos artigos. não 
tou o seguinte parecer: tenâo purém. em seu poder. uenhu111 

"Refere-se a lei n.º 62 á indenizaçi\o LEI DE FÉRIAS õocumehto colnptobutório da sll8 ido-
por dbpensa injusta para O! emprega• neidad(>. Foi, pefa n.utoridade local 

~~ c~mlni:::~i ~:o ,~s:er;:rv1: !De~. n.11 23.103, de 1932) ~:tdo°nd~ ~~~a~~~~~~ lªri:a e;:,.t~nt~ª~= 
que é coisa diferente. Não resula 'l Jeg;·e. em Cruz das Armas. 
lei 62 êste último Ponto em relação ao Art. 17.0 

- Toda reclamação mla-
patrio. que continúa a ser regtdo pelo !~~a d~{:ga c~n:~Jr~d~~ef~~:.::ev::: 1 FURTO DE ANIMAIS 

~r~gn:;,:rc~I t~~i:"~~ ~~::i!! pelo Interessado ou pelo sindicato 1 [ Em dias da semana passada fóram 
no Cffllerclo ou na indústria. O caso. que estiver associado, dentro de um furtados dlvel'sos anuna1s no munici~ 
po)tanto. é de aplicação do artigo 81 ano após o térmlno do pra1.0 estabe- pio de Araruna. tendo o.s autores do 
do Códt10 Comercial, referente ao avt- lecldo no art. 5.0 sob pena de prescrt- 1·eferido furto escapado á ação da po-
so pr6vto no trabalho comercial. Não ção. Ucla. 
ftcou. entretanto, claro no processo se Art. 18.0 

- As reclamações sobre O Lent'ntl"" Napoleão. delegado da-
houve motivo Justo da parte do em- a não concessão de férias devert.o ser quela !oralidade. rez partir dtver.:a<.; 
pregador para dtspensai·-se de dar o instruídas com a carteira proft&sional diltgencia.s. que se encontram no eu
aviso prévio ao empregado < vide meu do interessado. consoante o disposto nci cako dos pe1igosos ladrões. 
parecer publicado no Boletim do Tra- art. 25.0 do decreto n.0 22.035, de 29 
balho sobre eata material. de outubro de 1932. GRUPO ARMADO EM GUARABIRA 

Da áta nada consta a este respeito Art. 19.0 - E' llclto aos menores de 
Meu parecer é de que deve a recla- , 21 anos tndependent.emente de assis
mação ser julgada novamente para têncta dos pais ou tulores apresentar 
que a Junta decida sobre se foi dado as sua.s reclamações contra o não 
o avilo e. no caso netatlvo, ae ouve I cumprimento deste decreto ou recorrer, 
motivo Justo para uma despedlda para êsse fim. ao patrocino da autorl-
brusca. ãade competente. 

COOPERATIV'ISMO 

O delegado de Guarabira, t'oi procu
rado por alguns fazendeiros daquele 
municip10, que relataram a existen
cta de um grupo armado. que opera 
naquela zona do Estado. 

Imediatamente o delegado fez clén
te das ocorrenc1as ao dr. chefe de 
policia, pedindo o aumento da força 
\Olante dali, e fim de dar as provi
dências exigidll á tranquilidade dos 
habttr.ntes daqu~e muntcJplo. 

iComunWado do Departamento de Assistencia ao Cooperat1vi.smo1. NOTJCARJQ 
A organização de uma cooperativa 

I 

rio os referidos lucros fu·arão exclu· 

J U I TI COIIEIIIIL DO :e -=~~':u~~d~~ m~~to F.&d~:~ st"c8!"r:n~ .~~ ::~tia de vida e ª 
ESTAIO DA PWIU ria estar resolvido, tais aa vantagens especulação deoenfn,ada que ellia_te em Na Diretoria R•glonal dos Coirelos 

TELEGRAMAS RETIDOS 

que oferece torno das operações mercantis, e pre- <: Tele91'8fos acham-SP. retidos t~lt-
, Nota da Secretario> A claase de functonirios ctvl& e mi• mente ª necessidade que têm os ser- gramas para msprtor Samuel Anto

lltarea quer do Estado quer do mu- vidores do E!tado de se congrepren:. nio do'i Santos Gtnaslo Paraibano, 
nk;lplo

1 

deve exceder a 'multo mais de para defender 06 seus \fencldmentosod ruA Dr P!'ss61: Edson ~• quarto A. 
Ficam convldlldos u flana1 abal- mij • E' uma de!êsa natural e que e m o Hotel Liberdade. João Adolfo n•. 2: 

xo dllcrlmlnadaa para virem regula- -6&&, algum visa prejudicar os lntereasea I Joio Serafim. nia Republica. 3~. te-
rlaar .._ Junta os documentos e li- Aasoclando-ae estas mil peuõas para do comercio legitimo e consciencioso """'" Chaves, quartel Policia; "Tor-
,,_ !Mlllllnlel : funclaçlo de uma cooperativa de con- o funclonf.rlo de pequenoe recursos res .. 

CULTO DOS ANTEPASSADOS LEÃO TCACHI - Campj11G Gnm- sumo. o exito desta aocledade eati compra sempre quando por lnterme- I · 
4'I - 1 livro de Reslltro de Vendas plenamente IU'&ntldo. dlo dos pnancl-. as mercadorias LOTIIR.I DO E TADO D& 

O diretor cio Llcêu Paraibano pftten- i Vlau., 1 Dlarlo e 1 CClldadm de Oar- A contrlbulçlo de cada 80Clo para ae que preclaa. a preç,,s escorchantes. p B.t.lBA 
le ~ a reallaÇio de -,.. 1u B a declaraçio <lo Reslatro de a conatltulçlo da; 80Cledade. póde ser Não Podendo comprar i "111ta ncor- E ln4"' ,.. lt •• - ele 19:11 

11nctaa l6bre ,. 111&1- vult.aa de ~ KAYBR • Ola - Cam- ~-aocl~~,::. = q: "'Aaom:,:;.ieq:!,aa.,:.,""~ pusa 5.31& 30:W :"° IIUl&do ~ "-'te ~~-~ - Cont.ralo lloclal, Re· quotu poderio ..,. de cem mU r61a. logo a comprar por 100 em etnco preo- 1e.m 3.0QOIGOO llo:-:::..~....:.-=:: ~Plrma~n:-~=~ =-~-=~..:~=:~~:~:iodai:~~ u:; ~== 
.16 oOlloelulu plena e -,11,nnte apn,- t>larto cladOI, a coopeatl•a menaalmente Quer dizer que vai pqar quaal o tn· 8 à!IJ l .oooto® 
.,._ do .,. Inl9nlli• Neta! TAVARIIB~& OIA - Caflltllt&a arrwadari 10 contas, e. durant., • pio pelo que nea nlltando num cur-
lllle •-~- o - •A ·--- Onfflcle - de Venda' Via- 10 IUNI. - contas. o que Ji cona- to perlodo de pouC01 me.e.. 

- ,.,.. - la, ~Olrllla e I blarlo tl&1le 11111 cap11a1 de Tlllto para aa opa- lhdllem ,. fundmw1ol neate u-
.,_, ~ - ....., a li a. ctA - C....,i,,a n-. da ~ft aunto, qu poderio tirar .. melho· 
lllle * oafatllelu e, D'I* ..._ ~- 1111 Bilinda• Sal- à ftulldade da __..u.,. nu- reo provettoo 
.._ o - *'., ~ e lilll- ,"fífacAJITIL D08 R&'l'A allldo uma IIOa -. 6 -prar ma ------------* Oaabe iaua ,- • ...._ -- :as -a-111 ... Gnll!M-•· =--~ _. .... 1e,: Zà, llTALUO" li IA-
...._ .... ... ....... • .... Cllpladal- de Outaa ......... de =i:' - ,..._--=:.,. de lu-

""""".,...,..-1 ::1!:-~· =r.t.-"""'t ~f'-3'1:T."": 0 lliclo 4M ......... ,la 

,~~=~ :.:. ..::r-~ 
..,.. 1 • Jfllt· - JolA - ...... • -

1 'liiiiiiuu1r- -· ~· 



A UNIÃO - Qãlfla-felra, 311 de JUici de 1931 · -

E o ~ 1 e 1 L " AIMIIISTIAflO DO E X MO. SR, DR, ARGEMIRO DE FIIUEIR!IO 
(*) DEIRETO I,º 1,00 .. lle 21 de m1rçe de 1938 

Cria o quadro do pes,oal do Consilno Pe· 
nitmciãrlc, do Estado . 

da Paraíba exonera d Ralmuti.da 
Oadelha. com exerclco na cadeira ru
dimentar mista de S . Gonçalo. do 
munlclplo de Sousa . 

O lnte,rventor Federal no Estado 
da Pnraiba nomeia a normaliata dl. 
plom•d• Marlll Emllla Pires par., 
exercer o cargo de professõra substi
tuta no Grupo Escolar "8atlsta Lei
te··. de sousa. durante o lmpedlmen . 

/~!!!~o d~eee~!~ !!ida!~~ 
Ai-gemi.J·o de Fiaueirêclo. Inte-rvf'nto~ Federal no Estado da Paraiba. 

~do das attibuições que lhe conff're a C011Btitu.lção da República . raria Geral, no dia 29 do corrente mês 

DECRETA · 

Art 1 •· - Fica creado o quadro do pessoal do Con.sêlho Peniteu
riario do Bslado. compc:,sto de: um 1•ncarregado dtt &cretarta. com os ven
dmentos mensais de duzr.nt<W> e , cincoenta mil réts •250$000l , e pessoal con
trata.do, 200SOOO mer..sait. 

O crédit:r~~~ial - d;· ~~'::/~ :01~:re;a~ii~c~~n:!
1
t~~wr r:is 8~\~~~=00~:·1~';.':; 

ocorrer á despêsa com o presente decréto 
Art . .1 .0 

- Revogam-st as dispos1çõe~ em contrario 

RECEITA 

to da serventuarla efetiva, servindl·· Saldo anterior . . . . . 
lhe de tltlllo a preaente portaria · 'Moaclr Medeiros Gomes , Dlret Pro-

O Interventor Federal no Estado dução _ Venda de semente de al-
da Paratba nomeia a normalista dt- godão 
plomada Albaniza da Silva Rocha Moaclr M'.édtirOS Go~·;es· 1 Direl. ·pr,; · 
para exercer o cargo de professó~a duçãoJ _ Vend& de rama . 
da cadeira rudimentar mista de s. l\loacir Medeiros Gomes CD1ret . Pro. 
Gonçalo. do m~clpto de Sousa, ser- dução• _ Arrendamento de paul 

2 :880$000 

19 200 

21)4 ·493 300 

PALACIO DA REDENÇAO. •m João Pessoa , 28 de Março de 1938. 
(1(,/1 · da Proclan1ação da Rep\JbUca . 

,,tndo-lne de titulo a presente por- da propriedade s. Rafael 
tarta · Moacir Severino Monteiro -- Qnitn-

375$500 

Argeuuro de Figueirédo 
José Marq1tes da Silva Mariz 
FranN,ro de -Paula Porto 

Reprod•Jzido. 1>0r tf"r .saido com h'\co1·r~âo 

DECRETO I," 1,008, de 29 de março de 1938 

ção de emµrestlmo . 
EXPEDIENTE DO INTERVF.NTOR Rep . de Aguas e Esgôtos - Rend~ 

DO DIA 28 : do dia 28 do corrente . . . . . 

DeC'rt"tos: 
Petrarca Grlza - Caução de luz 
Rep . dos Serviços Elétricos da Pa

raíba - Renda do dia 28 do C'Or-
rente . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Recebedoria de Rendas da capital 
Renda do dia 28 do corrente 

João de Lima - Caução de luz 

2:000$000 

!'61$600 
305000 

2:84711900 

26 :900$000 
30.000 36 :044~00 

240 : 537•500 
~J 

Abre um credito especial destinado ao 111n
cionamento do Depa, tanumto de ,u s,stf'ncia ac; 
Cooperatif:i~mo 

O Interventor Federal no Estad" 
cta Paralba remove a professõra da. 
classe única. babel de Sales Outra, 
da cadeira rudimentar mista de Var
zea do Poço, do m11nlclpo de Brejo 
do Cruz. para ldentlca cadeira de Ge
n1paµo , do mesmo mumcipio. deven 
do apresentar seu titulo ao Departa
mento de Educação. para ser devtda
mentf" apostilado 

DESPl!:SA 

' O Interventor Federai no Ehtado da Paraíba , usando das atribui
ctes qup lhe são conferidas pela Constihúção Federal, e. 

considerando que o Departamento de Assistencia ao Cooperativismo, 
neado J)f"lo Dec . 988. de, 18 de Março de 1938. já se encontra em runciona
meont.o : 

considerando que de flCórdo com o paragrafo único do art . 21 . do 
cit.ado Decreto, as despêsas com o tuncionamento do Departamento de, ABsis
tt'DCla ao Cooperativismo, terão de ser providas com os recurso..-. de juros e 
taus proprias, mas. 

co1WidE-rando que. estando em inicio dt> organização. essas rendas 
não bastariam ãs ntcessidades do Departamento : 

DECRETA · 

Art . l.l - Fica Rberto :\ Secretaria da Agricultura . Co01ércio, Uia
~ão e Obras Públicas o crédito especial de 50 :000$000 1cincoenta contos df" 
rlts, . para ocorre,r a despesa com o presente- Decréto . 

Art 2.0 
- O crédito tf"ré a seguinte dtstribuitão : · 

T•e:»soal titulado 
fitarias 

PESSOAL 

MATERIAL 

Expediente, livros. corre,spondenci31 po~tal e telegrafica . asseio 

33 : 191$660 
5:000SOOO 

e telefones . 5 :000$000 
Despêsas diversas 6: 808S.14J 

O Interventor Federal no Esta.cio 
da Pa raiba remove a professõra ci e 
clas.sP untca . Avaní Garcia, com exer
cício na cadeira rudimentat· mista de 
Genipapo. do municipo de Brejo do 
Cruz. para identica cadeira de Var~ 
zea do Poço, do mesmo muntciplo. de
vendo apresentar seu titulo ao Dr
partamento cie Educação. para ~~ r 
rievidamente apostUado . 

O Interventor Federal no Estado 
da P11.rafba exonera a professõra nâ 1 

diplomada Maria Luiaa Costa. com 
e,xerc~r:io na cadeira rudimentar mis
ta de Santana do Congo, do inuniri
plo de S . João do Carirí. 

O Interventor Federal no Esta<ic 
da Paratba remove a professõra eic
tlva de 1. ª cntrançla. Berenice Pes
sôa de Figuelréclo Lima, com exerci
cio na cadeira rudimentar mista dP. 
Bóa Vlst• . do municlplo de Sapé, pa . 
ra identica cadeira de Chaves. do 
municipio de Pilar. devendo apresen
tar seu titulo ao Departamento dc 
Educacão. para ser devidamente apos
tilado 

1383 - Procuradoria da Fazenda tdr 
Severino Cordeiro> - Para a menor 

Maria de Lourdes Carvalho. desa
propriação . . . . . . . . . . . . 

1032 - Lucla Fernandes Barbosa - -
Aluguel do predio onde funciona ., 
Chefatura de Policia - mês de jo · 
neiro de 1938 . . . .. .. . . 

1131 - Departamento de Educação 
( Caixa Escolar "Solon de Lucena 1 

- Subvenção . . 
1384 - Diversos operarios - Abon•1 

n . 28 . . . . . . . . ... . . 
1385 - F . Mendonça & Cia Ltda 

- Conta . . . . . . ..... . 
1211 - Secretaria do Interior 1Csi

xa Escolar ·' 18 de Novembro" -
subvenção 

1386 - Manuel Agra - Conform,:, 
decreto n . 968 - tauxilioJ . . . 

!387 - Ilba Guedes - Confórme d~-
creto I n . 968 tauxilto, ..... 

1388 - Antonia de Mélo Rodrigl'es 
- Ccnfôrme derreto n . 968 1auxi
l101 

Saldo que passa para o dia 30 

1 :000$000 

300,000 

300~000 

1 :631 200 

20 :340.000 

~006000 

122~00 

126~ 

100!,000 2 ¾: 219:~200 

216 :318S300 

2~0 :537~ 
TOTAL .. .. .. .• .. .. .. . . ........ ... . 

Art. 3.0 ~ Revogam•f\t' as dispo&ic;ões em contrario . 
so :ooosooo E~i~:I

9
~ DO INTERVENTOR 

Tesouraria Geral do 
ço rle 1938. 

TeM>un; do Estado da Pnraiba. em 29 de mar-

PALACIO DA REDENÇÃO. •m Joiio Pes.sóa . 29 de Marco de 193r.. 
.50.0 ·da Proclamação da Repúb1icn 

• 
Argenuro de Figueiredo 
Lauro Bezerra .Montenegro 
Francisco d, Paula Porto 

O Interventor Federal no Estad~ 
aa Paralba resolve pôr -t disposição 
ela Secretaria da Agricultura, Co
mércio. Viação e Obras Púbkas, o 
"it· . Ahtisio Costa, tecnioo agricoll da 
Escola Premunitorla •• Presidente Joiio 
Pessôa.. . até ulterior deliberação . 

Erlle!lto Silveira, 
Tesow-eiro Geral . 

• ~- DECRETO N,· 1,009, de 29 de março de 1938 
O Jntenentor Federal no Estado da 

Crlb no Termo de Ca1çara da Comarca dP da Paraíba nomeia 'Luiz Gonzaga de 
Gu;.1rabira . um l .º Tabeltonato. e dá outra.~ pro- Araújo para exercer as funções de 
"idenC'las . 2 . 0 tabelião do Público Judicial e No-

.. , , 
da Paraiba nomeia d . Joséfa Marga
rida Camélo. não diplomada. parn 
exercer o cargo de professôra da ca
deira rudimentar mista de Algodoals. 
do municipio de Cabaceiras, servindo
lhe de titulo a presente portaria . 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba remove a professõra de 
1. • entrancia Nanci Cavalcanti d,i 
cadeira rudimentar mista àe Santd 
Helena. do munlclpio de Bapé. pars 
o Grupo Escolar '"Isabel Marta". de~
ta capital, devendo apresentar lf"U 
titUlo ao Departamento de Educaçta,:... 
para ser aposttlado 

tas. escrivão llo ctv~J. Comércio, Or
~rgemiro de Flgueirêdo, lntenentor Federal no Estado da Paraiba. fãos e &eus anéxos. do têrmo de Cai-

\.lSando das atribuições que lhe, confere a constituição da República, ç,ra. da comarca de Guarablra, d!-

DECRETA: 

Art . 1.0 
- E' creado no Termo de Caiçara da Comarca de Ouara

bira, um 2.0 Tabelionato do Público Judicial e Ntas e Escrivão do Civel 
C"omérclo. Orfios e seus anexos . 

~ 1.0 
- Os ortci<ki do novo cartono cora. os do já existf'nte serão 

exercidos por distribuição entre os respeetlvoo serventuari&. 
An . 2.0 

- serão privativos do Cartorio ora creado o ser• iço Cri-
me e o .t, O~~·~ d;,:~ .. T:!~'!':, e~::'.'tos. 

,·endo solicitar seu titulo da Secreta
ria do Interior e Segurança Pública . 

O Interventor Federal no Estado 
da Paralba nomeia o sr . Pedro Ma-

~:'10co~':ad~:v~ ':a":hd~~e":r J~~ar~~ Secretaria da Fazenda 
~rmo de Cabaceiras . EXPEDIENTE DO SECRETARIO DiJ 

da O P~~::'~en,;::~"':,"r:!.:'nt.o F.&= DO DIA 29 : 

!;1~~tepaJ: ::i::eJo o d~~lict ~; Petição · 
nistrit.o de Cabaceiras . N. 9 .014 _ De severino Galdlno 

liO.º da ~~~ã~Ada R:>=:..~· em Joio Pessôa. 29 de Março de 1936. daº ~~!f~en::.,_ ~:,ra1 e:it.o ~tit~ Lopes . _ Aguarde oportunidade . 

Jlrfemiro de Jl'ar,umétlo 
Jo3' Jfcrque, do 811"" Mariz 

Que nomeou o sargent.o João Soares 
para exercer o cargo de sub-delegado 
ae Policia da circunscrição de Joa
zelro. do distrito de Boledade . 

Secretaria do Interior e 
Instrução Pública 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO 
DO DIA 26: 

lnterventoria Federal lia noturna "Prof Joaquim SIiva·· . o Interventor Federal DQ Estado 
solicitando o seu con&rato para a re- da Paralba, atendendo ao que reque
gencla da C"adeira referida. - Jauat 1-eu o bel. Luiz Cavalcantl Junior, 

O, DIA 24 . De Maria da Penha Marinho sa,·- do em vista os documen'°8 que t11n-
UPBDIEl'ITE DO INTIIRVBNTOR ciespacho ,. JWII municipal do ttrmo de Sapé. ten- Petição : 

bo&a. profeu6ra normalista. requercn- tou ao seu proceuado. provando ter De DJalma de Andrade Bélo, pro-
Dl!llrel.05 : 

1 

do a sua nomeaçlio para o Grupo Es- mais de <10) anos no exerclco d• curador do dr . Ovldio da costa Ooi.-
colar '" Santo Ant.onlo' neata capl· auas funções, Ininterruptamente. e o vela, Juiz de direito da comarca d• 

O Interventor Pederal no Eatado tal, ou para o " Prel Martinho'º , em parecer do consultor Jurldlco do Es· Prlncêsa, neste Eatado, solicitando pn 
~-~-lba nomeia d . Sllvla de Luna Cruz du Armu - Iaual despacho . tado. resolve considera-lo vltallclo nu ra ser deaentrauhado do processado 

~ J:':ac1e~"=':n~~ pro°l~ret1':":"' i:!,e.,oa~~~ ~~oda ~:_~~o "°~':~orse: em que o referido Juiz requereu o a
ta de Santa lfelena do munlclplo de Be16in. do munlclpo de Antenor No- Securança Pública . =n~~1:.nalce~= :::':.!!11:":.; 
Sapj!. -1Ddo·lhe ele t.ltalo a _.,_ varro requerenda ar lmpeclonada 09 O Intervenlal' Pedéral no Eslad:> do mesmo, bem como lhe seja entre
te -'8rla cidade de Ca.Juelra&. para efelco de aa Paralba emnera Eunice Serrio de gue o lnatnunento precatorlo que lno

UPBDIBNTE DO DITBRVBNTOR :"~;.. =:= i 1""º ~ei: '!:co":'°~-=taln~ tr6e o presente pedido . - Requeira 
/JIP DIA 25 · ,....da Ohaves, do munlclplo de Pi- por eertldlo · 

lloeftteo lar 
Pellç6N· o Interventor Pederal DO Estadt DBP llTAMENTO DE EDUCAÇAO 

:pi:=::-A~~~~ EXPBDIBNTE DO DIRETOR DO 
- a ~toaria efetiva na DIA li: 

~='.:-....:.== Pl!tlçio : 
do-lhe de titulo a praente pariarla. 

o Intervemar Pederal no •ta11, 
da Pllralll& -.ia d Rlloleta Arau
ro de Almeida para npr, Interina· 

De OUY!a de Aralijo, requerendo 
..,. _. - sentp como pro-1...era M -"a rudimentar mlata 
d• Plrplrttulla, do munlmpo de aua
rallln. - Deferld0, _, C111W1 para I' 
Eatado 

mente • -.ala rudlmeJdar -
ID&lllldlna da Ylla 4e Slo JCIII! da 
JltraDbal. dUftlltil! o .Impedimento da 
nmelallula elellYaquese acllali-
cenclada ....sndo-llle de U'1llo • Jll'I'• ---

-· pmtarl& o IJlllllnntclr l'llllnl no llltado O Dlnllar do Depute.meato de 
dal'Uai.-alledldo,apro- lld,.açlo-o• Antapol'lo
,_.. .. 111111& de rlaDO Ballll&a ..... --- -X... .9!~~~~~ ..... ~ radl· lilb1-,"· 4o Sllllllo de .......... •1111111.-. dl&lalllnlla,CIO ....... 

Jubnlita Arra da Sohr~ga. 
Escrlturária. 

Educação nomeia o sr . se,·eri.no Flo
riano Patrício para exercer o cargo 
de Inspetor administrativo do EnsJnn 
de Tabócas. distrito de Alagólnha, do 
munlclpio de Guarabira, servindo-lhe 
de titulo a presente portaria 

O Diretor do Departamento dt 
Educação, sob proposta do Departa· 
mento de Estatlstica, elogia o inspe
tor auxiliar do Ensino de Esperança. 
i,rofess6r Luiz Alexandrino da SIive. 
pelo modo como vem desempenhan:do 
ditas funções. em relação ao serv_1ço 
de boletins das escolas do rtftr1óo 
municipto . 

o Diretor do Departamrnto c!.e 
Educação, sob proposta do Departa
.r1ento de Estatlstlca, elogia o 1nspe· 
tor auxiliar do Ensino de Araruna, 
profess6r Jalio Moreira Soares, pelo 
modo como vem desempenhando di
tas funções, em relação ao serviço de 
boletins das escolas do referido mu
nicípio . 

O Dlretor do Deparhmcnto 1r 
Educação, sob proposta do ocparta· 
mento de Elitatlstlca, elogia o inspe· 
tor auxWar do Ensino de Serraria, 
profess6ra Aurea Farias Lira, pelo 
.modo como vem desempenhando dl· 
tas runç6es, em relação ao serviço de 
boletins das escolas do referido rnu· 
nlclplo . 

Secretaria da Agricultura, 
Comertio, Viação e O. 
Publicp 

EXPEDil:NTI: DO SECRETARIO 
DO DIA 19 . 

· O ar . Secset6rio da Agriculturn, 
Com6rclo, v lação e Obras Publicaf., 
oxpedln oa aquinks ol'lcloa: 



terventor Federal, a fim de ser pú:-s EXPEDIENTE DO PREFEITO DO pelos srs, Lourival Florentino dos 
to á disposição do dr. Lui~ Sai~ DIA 29 Santos. Anisio Cunha Rêgo. Solem e. r 
chefe da Missão Paulista de Pesqu1- Comp Comercial, Tito Silva & Cia .. 
7as do Folk-lore Nordestino. um C<-• - Pe;icõrs de Mnrio Miranda Henriques. Domingos 
minháo daquéla Diretoria Martins de Lima e d. Maria de Men-

N.º 5':'6 - Ao ccnstrutor · t\nton•o Jo~é Isidro Gon.1.e:s. requerendo li- dança Lacerda, as multas de 40$000, 
Gama, acusando o J ecebimcnto ele cem:~ para construir uma casa de tai- 10~000, 30SOOO, 10$000, lOSOOO, 40SOOO 
uma proposta de preço para a com;~ pa e telha ua avenida Abel da Silva e 100SOOO, respectivamente, por infra
trução de cinco casas destinadns a e~ - A vista do parE>rer da D O P ções ao Regulamento do Tráfego Pú-
lonos. japonê,3es e solicitando bma t!1- M indeferido blico 
ferença na importancia da i:,ropo;;;t« Olávia Ribeiro Pessôa. requerencio III - Petições despachadas - Abias 
em aprêço. a fim ele poder providen perpetuidade do terreno em que foi Pedrosa, requerendo para pôr se~1 
ctar sôbre a lavratura do contrttto. i-epultada Maria José da Silva. no efeito as transferencias de propriedo.-

N.º 577 - Ao sr Secretario da Fr.- Cemiterio Público desta cidade. bem de de seu carro marca "Chevrolet" 
zenda, remetendo o empenhd'll. 59. assim licença para colocar uma lar,FJ placa n. 450 Pb .. com o do sr. Nn
cla importancia de 77S000. correspou · sobre a mesma sepultura. - Em fa - tanael Macédo, marca ·• Studebackei-". 
dente 20 pagamento de diarias ao ce do parecer da D O P M . def?- placa n. 288 Pb. - Como requer 
rhauffeur desta Secretaria Luiz Gon- rido De Manuel Hernclio Pires, chau'. 
7aga de Andrade Jesmna dos Santos. requerendo 11- feur amador, residente em Campinn 

N.º 518 - Idem. idem. n 62. n~t cença par2 construir uma casa de Grande. requerendo transferencia de 
importnncia de 50SOOO. em favór dn taipa e telha nn avenida Paraguái propriedade para o seu nome. do au
Recebedoria de Renda~ de CJ1mpil1t, - Como 11::quer to ''Ford V-8. placa n. 1577 Pb., per-
Grande, para pagamento ao sr San- Coronel Delmiro Pereira de Andra- tencente a. José Ferreira Téjo. --
tino Assis Rochn. . de, presidente da. Caixa Beneficente Como reque1 

N.º 579 - Idem. idem, n 61 na da Policia M1hta1 deste Estado. requi..:- IV - Comunicação - O si sub-
importancia cie 835$000 em lavor a.i 1 enclo hcença para constrmr muro :iv mspetor F Ferretra de Ohve1ra, em 
Recebedoria de Renda~ de Campma p1ed10 em construção á 1 ua Padre parte de hoJe datada, comumcou que 
Grande, para pagamento elo pesso~ l Jbiapma - Defe1 ido I no sei v1ço de fiscahzação do trafeg0 

~:ião. ti\~~f~~1a docloSer~l~~d~~ ~11:~~~:: ça S~~~
1
dni01;~~~~1~

10
li~~q~~s~

1~~ 1~~~~; ~~~~n~~e~;!1i~~rC:m1fagõ~
0
~r~~:cip 

!'idade. 1 e palha na avemda Se1g10 Me1ra - Areia, foi a1recndada a llllportand.:-
N.º 582 - Ao sr P1efe1to de M1se- Como reque1 de 5 114SOOO, sendo 2"670SOOO pma ,., 

ricordia. remetendo uma copia do o- Joaquim ae Ohve1ra Lima 1eque- Tesouro do Estado, 524~000 para o co
ticio n. 495 do sr diretor de Viação ouerendo matncula pa1a uma cauo- fre do CE .. e l 920SOOO. quota para 
e Obras Públicas. ç,a de sua propriedade. - Como péde. a banc;:a examinadora, assim discrimi-

N.º 583 - Ao sr diretor de Fo- Vnlfrêdo Fabião. requerendo licen- nadas ' 
1t1ent.o da Produção. remetendo o Co- (:a para se estabelecer com uma qui-
cligo de Postaras de Esperanqa. t,anda na avenida Adolfo Cirne. G11arn.bira 

N.º 584 - Ao sr diretor geral de Deferido. pagando logo o que fôr de Alrtgôa Grande 
n,1guor 

2 :Ol2S00íl 

COLOSSAL LIOUIDAÇAO! 
-A-

"SAPATARIA DAS NEVES" 
Está liquidando com grandes reduções de pre
ços, todo e seu formidavel sortimento de 

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

SOMENTE ATE' O DIA 15 DE ABRIL PROXIMO 

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

,i S A P A T A R I A DAS NEVES" 

Saúde Pública, solicitando prnvid(·:·. ciireito Areia 
cias no sentido de ser submetido i:t 
inspeção de saúde o continuo-portei- Convite Sóma 
ro da Junta Comércial do Estado. sr Despésa·; 

AV. B. ROHAN, 160 _2:328~~~ 1 

5:g~~g~~ ll:=========================,d,! 
498RS5íll)1rr========================~~ José Gomes de Queiroz Convida-se o :sr R,1.ul Hennques ele 

N.º 585 - Ao diretor ela Rl:'cebeelo- Sá a comparecer á Diretoria ele Obrns Liquido 
ria de Rendas desta capital. pedin- Pública!'; iVIunicipais 
do para só permitir a exportação df' 
..algodão, obedecendo ao qlle determi- Mnlta: 

(As ) Tenente Joíia de Sousa e 
Silnt, inspetor g·era1. 

na o art. 6. 0 do dec. 915. de 30 ele 
dezembro do ano p. findo A Prefeitura multou o sr. Adelino Confere com o original: João l\fa-

N.0 586 - Ao gerente da Oi..1. Pa- Cani.lidc, da Silva, por estar venden- ciel dos s~ntos, resp pela Suh-Inspe-
.raíba de Cimento Portland. pedindv Oo leite com 4 decimos dagua toría. 

i~i~v~d:~c1!sonu~·o s~~ti:t~~o,seJes~eecº; Portaria: 
data da assinatura, a importancia ele 
150$000 mensais, relativo ao arrenda
mento de um compressor e respecti
vos pertences. 

N.0 587 - Ao chefe do Departa
mento de Classüicação Interna cio 
Algodão, em Campina Grande, co
municando que já fôram tomadas f'.G 
providencias solicítadas em telegra
ma n. 196, de hoje datado 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 28: 

Petições de. 

SECÇAO LIVRE. 
SECRETARIA DA FAZENDA 

N (' 66 - O Prefeito da capital do 
Estado da Paraíba resolve determi· 
nar. 1m fôrma do decreto n. 377. de 
18 do corrente, que o prazo final p'l
ra cono:;trução, reconstrução e rcparo5 
cins calçadas dos predios situados ás 
praças 1817 e Aristides Lóbo e rui:Js 
Gama e Mélo, Desembargador Jo::;é 
Peregrino e Peregrino de Carvalho, 
desta cidade, fica estabelecido em 1 ° 
de m:t io deste a no. 

Relação dos documentos irregulares 
existentes na Secção de Expedit"1te da 
Secreta~a. da Fazenda e pertencentes 

C01\IA.'VD0 DA POLICIA !\HLITAR ~!l:essôas e firmas abaixo menciona-

~gRT1i:STADO DA PARAIBA DO Estacionário Fiscal de Serraria. José 
Luiz do Rêgo Luna, José Jerônimo de 

Q . 1 - . • 1 Barros Ribeiro Néto. Ten. João Alves 
1 

0 
crª\te em Joao Pessoa, 29 cte mar- de Farias, Estação Fiscal de ~ngá (oL 

C:: e 938. n.0 244. da Secretaria da Agricultura,, 
Manuel Barbosa da Silva, requereu- F. Rei.e:;, José Justino Filho, Roberto 

do licença para construir uma casa Serviço para o dia 30 cquarta-fei- Dias· (Diretoria Geral de Saúde Pú-
de t:iipa e telha na avenida do Cen- ra1 bJica), AJfrêdo Whatley Dias (2 con-
tenario. - Deferido. tas). René Housheer & Cia., Banco 

Severina de Holanda Cavalcant.i. Dia â Policia Militar. 2.º tenente Comércio e Industria de Pernambuco, 
requerendo modificação na coléta da !sane Lordão. Severino Meira de Vasconcélos, Ban
quitanda de sua propriedade; á Tra- Ronda á Guarnição. sub-tenente co do Estado da Paraíba 12 contas), 
\"essa Cardôso Vieira, n. 42. - Cole- José Bélo. M.$uel Bezerra Chaves, Antonio Bar-

te-};s/~:::ii~~.ª s~l~~fãncto reconsi- ge~rJu~~ºra!f. oficial dr dia, 2 o snr- t~~~ide&F1;,t!~s,:e~~:;d~e~~·:s Lf~:~ 
~;::;ªi,!gue~~m~~t~ª~~o 6·i~i37 in~f~·~,~ ge~f~ f1r:~;~ção de Radio. 3 º sar~ t~i~a~:av~º~~'i;~f~~l~. ~~d;{ai~1i~1~~~ 

m~~I~1~i~· · Floriano Patricio. regue- Jo~u;i~eir~~ Quartel. 2 · 
0 

sargento ~:~~·rtA.c:;· c:it~o:;\~ª Lt~~n;.nd~ i~~·~ 

~~t~:::J~!·f~r:rr ~:ilt~i~~E tiri~~r~:lef::e e~::;~:º 
2

s:.e,:::e;:: ~::r::i~~;!:1t}g:?cUfl~~i·· 1~i:~:i:t;; 

EMPRESTIMO POPULAR 
DO RECIFE 

A Plefeituta, Municipal de Recife e a S'A i\Ia1·tineh. vêm J>chl 
J}l'esente comunicar aos comprado1·es de Apoiices Populare~ do Rerife 
1937 - 4~(), que no dia 2 de abrit p. f. terá Jogar o 22'.0 sol'teio de res
g-a..te com premi os. 

Suspensos que for3m os sorteios, de acôrdo com o decreto n.6 

15, de '?O de dezembro de 1937. serão êles reiniciados na. data acima 
fixada, não deconendo da suspensão nenhuma especie d(' prejtüzo 
para. os portadores de apoliees ou para aquêles que as cst.ão adquirindo 
a prestacóes 

Com efeito, de acôrdo <'Om o decreto de emissão, a Prefeitura 
Municipal do Recife, se obrigou a realizar 520 {quinhentos e vinte) 
SOl·teioc. semanais distribuindo em cada um dêles 5 (cinco) premios no 
valôr global de 11:000SOOO. Os sorteios. que deixaram de ser realiza
dos na época propria, serão efetuados a seguir. O pagamento dos 
premios e dos coupons de juros das apoiices continuará a. ser feito por 
intermedio da S I A Martinelli, e nas diversas praças do país pelas or-
2:anizações bancarias ás quais ela <'Onfiar êsse encargo. 

As Apoiices Populares do Recife. além da garantia geral das 
1·endas da Prefeitura, gozam da garantia especial de tenenos 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 empr('S• 

timo a.o exame do Conselho de Legislação e Eeonômia do Estado de 
PPrnambuco. teve a administração municipal em mira a defêsa dos 
interesses coletivos confiados á sua g-uarda, não só os da Prefeitura, 
como os dos proprios tomadores dos titulos que assim fiearam extre
mes de qualquer duvida futul'a. 

Restabelecida a normalidade no laçamento do emprestimo, 
vel'ifica-se o a ltn critério com que procedeu a Prefeitura. Municipal 
do Reeife. 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE s;A M.\RTISELI 

A Emprêsa Nacional de Eeonômia Ltda. (Casa Bancária. En('J), 
<lish'ibuidora geral do Emprestimo da Prefeitura Municipal do Recife. 
convida os seus prcstamistas a virem regularizar seus titulos a fim 
rle concorrerem nos sorteios que serão rea.linulos todos os <,abádos, a 
come«;ar do dia 2 de abrit p. futuro. 

F. Reis - Agente Geral deste Estado 
doJ ~ogiaida~ue &fô~i~~. d~~~t~~tando 11·. àriglJeS ~fu1~~li~n~:inà~S,At~~j~n4o2 ~gn/~:rmJo 

Elétricista de dia. soldado José Ma- Mi i & c· J - v· t d 
~~~dfo ~~r~7g~l~c:~!rpBa~i d~l~:iu~~ riano. Ab~:1~~ 3~sué B~~~rra 

0~~ S~~:~. e Ro~ l ll:=========================:!, 
fo. _ Como requer. O 1 

f) B. I. e a Cia. de Mtrs. da- berto Dias <Diretoria. de Snúde Pú- PROPRIEDADES A' VENDA J Ccncordata preventiva de Rosa Elias Polari, requereT\do dis- ~~~blfta. ~~;~:ç~~ ~o p~rr~ii~!s Cadeia blica), Ovidio Met;donç)a. Fdernan~o 
pensa de uma multa que lhe foi im- S.olano da. Silva. Jose Bar )Osa e Arau-
posta. _ Deferido. jo. S. B. Cabral & Cia .. José Bezerra 

J?óra Silva Araújo, requerendo mC'· Boletim numero 72 de Lima, José P. Pordeus. Seve1ino 
dihcação na coléta do predio n. 181. Silva 1Rep. de Aguas e Esgôtosl. Pe-
á rua do Sertão. - Indeferiüo. em <As.) Delmiro Pereira de Andrade, ~ºt~ª M~~o~~~~io~~bÓ~I'a?ºJ~

1
é~iiúte 

fn~ea1~!1dn~~~~.ª~.~~~erendo carta de cel. cmt. geral. Pública rn processados). Francisco 

habitação para o predio recentemF>nte Confe1·e com o original, Elisio ~o- C,~\~ºF~~.~
1ªii~1~~~~~rinª:io~Si~1f~aAd; 

construido á avenida D. Pedro II, d'.:' ~reira, ten. :::~J c.uh-~mt. Oliveira, Cia. Brasileira de Eletrici-
p_ropriedade do Montepio doS Fun- dade Siempns-Schuckert, João Batista 
CJOnanos Públicos do Estado e desti- l~SPETORtA GER.-\.L DO TC.AFE- Corrf"ia Lius. I1tuninata. Machado. Es-
nacto ao contribuinte Deocleciano de GO PúBLICO E DA GUARDA cola de Agrononúa do Nordéste, Miguel 
Béli, - Como pede. Expeça-se a car- C'IVJL Serafim da Silva, Jose Nascimento de 
ta ele habitação sob o numero 74 Andrade <Diretoria do Fomento). Cia. 

~. Sarmento, requerendo isenção Em Joêo Pessa. 29 de marro de Industrial de Fumo Ltda., Milton Nu-
de unposto:s para a perfumaria de M,a. 1938 nes de Almeida, José Bento de Mo-
Proprledade, â praça Pedro Americo, r:iis, Irmã ?VIaria Joana (Secretaria do 
n. 65. - Indeferido, quanto á isen- Senic:o para o dia 30 1quarta-fei- Interiorl. clr. Manuel da Cunha. tDi-
ção_ pleiteada. Venha em Separad::,, rn, 1 retoría Geral de Saúde Pública), João 
Pcdmdo modificação na coléta Batista da Cunha. Anderson Clayton 

Carmelo Rufo, requerendo carta ele Uniforme 2 o I caquii & Cia., Francisco Carlos Ribeiro Néto, 

i~a~~~~frºui~~r~ ~r:;:dJ~ã~ew~;i;e~~ Permanente á 1 ·' S·T .. amanuense ~o~_l~ill~~S g~~:~ 61~~~~~a A;t~~1i~ 
Ptopriedade de d. Adelia Fernandl'S Pedro Patricio. Vieira da Rocha. 
de Barros. - Como requer Expeç:'l - Permanente á s P guarda de 1 1 Em 32 - 3 -- 938· 
;e a respectiva carta sob o n. 73 classe n. 5. 

Pedro Leite, requerendo licen:ça p:, - Rondantes: do trafego, fiscal de 1 3 

m construir uma casa na rua · do Rc- c:Iasse n. 1 ; do policiamento. fiscal 
Rer para sua filha menor Agrico1o. cie l II classP n 2 e p;uarda de 1 " 
LE'ite. - Deferido classe n. 6 

A. l\la.1·inho 

EM PJANCO' 1 
Vende-se a propriedade Caxoelrinhri, 

situada no Distrit.o do Curêma. com 
casa de vivenda, três casebres, açude. 
cercado e mais bemfeltorias e toda~ 
as suas terras limitadas. 

EM POl\1BAL - PROPRIEDADE, 
CASAS E MAQUL'IIIS~IOS 

Uma propriedade denominada Ba
talha sobre a Serra Comissario, com 
bemfeitorias .três casas de taipa, e 
cercado, Uma casa na povoação de 
Lagôa, com maquinismos para desca

F. Agripino Cavalcanti 
O infra assinado, comissario da con

cordata preventiva requerida por F. 
Ag·ripino Cavalcanti. na comarca de 
Alagôa Grande, declara e faz público 
que se acha á disposição dos interessa
dos para receber reclamações todos os 
dias úteis de 1a ás 17 horas no seu 
estabelecimento comercial. á Praça. 
Apo1onio Zenaide, n.0 97. 

Alagôa Grande, 28 de março de 1938. 
Manuel Lopes de Vasconcelos. -

Sindico 
roçar algodão, constantes de um motor 1 -------------

~~:rg;,~,~~e';';.ªt::~ 1,~~!,?..~ !º ~;.';; DIRETORíA GERA l DE 
acessórios. e mais uma casa de tijolos, SAÚDE PUBLICA 
e telhas com 4 janelas de frente, e 
porta lateral sita á rua Nova na ci
dade de Pombal. 

Negocio urgente. Atratar com Ge
túlio Cavalcanti,. 44 rua Afonso Cam
pos Campina Grande 

DECLARAÇÃO 

MEDJCOS COM SEUS DIPLOMAS 
REGISTRADOS 

A Inspetoria de Fiscalização do 
Exercicio Profissional cientifica. aos 
proprietarios de farmacias que. além 
dos medicos menciona.dos na última 
relação publicada, acham-se aptos 

Maria do Carmo Soares Pcrnand!:'~. Pl~ntões, guardas civh; n~. 84 23 
n·quc>rendo lhe seja cedido gratuita- 13 P 73 
mtnte um terreno situado á rua 13 
de Maio, junto ao predio que est•; 
C'oruttuindo. - Cêda-se metade lio 

Peln presente, declaramos ao pu. para o exercicio legal da medicina, mL 
blico em geral, e particularmente a conformidade do artigo 5.0 do decreto 

AVISO A' PRAÇA toctos nossos agenU,s-comiSS11nos e \i~rª~s";ei~~~:s df.J~it~~it~~:irº de 

Tenelo•se extraviádo o original rio ~:~~~~7·~se ~~r i~~~~r~:;~:eg~e;~~ od:~ eh~~~·. J~;;ci;:rop~~~·~ir!
1
~~e 1t~: 

~~~~;n?m~~:t·~m~c:irr:romisso de ~ons-

Luiz de Siqueira Coêlho. diretor ge
rente_ do Banco dos Proprietarlos d~ 
Paraiba., requerendo dlspensn dos im. 
JlOst_os de portas abertas que oneram 
aiqueJe estabelecimento. - Não g~. 
1.~n~o de isenção de jmpostos muni
(·1pa1s, indeferido. 

~melm Guimarães Pessóá de Oh
H1ra requ_erendo dispensa ele impQs
t,os de varias casas de sua propriedn
rie, referente aos exercícios de 193S ~ 
!936, ·- Indeferido 

ul1:JJ 
Cf1nVit()· 

B0lrt1m numero 71 
conhecimento n. 0 56 emitido pela_\.- Manoel José Fernandec, <.M. J. Fer· lar, Manuel da cunha. Manuel Cabral 

e ~!~td:ºi!~~!~~l~t~u~~co C'~l'~~~~i~·' gencia de Be~1nv narn o v~pôr "~o.- nandcs). que ocupava O lugar de de Andrade e Manu~l Batista Leite. 
te: ;;,.~s;· Vgmi O 

08 ºct \entr~ o em /- INSPETOR-VIAJANTE. 1---------
sad~.º ,~r.:.'~t; 0 \o e:-.:;;~ ~-GtL Joào Pessõa, 25 de mnrço de 1938. 1 CARTEIRA PERDIDA 

T - A.prestnlaçao ele funrionarins RANA' ela marca .. GUARANA"', C'm- THE TEXAS COMP/t.NY 1South[ 
- Com 'procedencin. cio interior do barc'.l.d~~ naquéle porto pela firm·t Amerlca I LTDA. - G. iU. AJenC'ar. 
i:stado, aonde se· encontrava.. a servi- Oliveira. Simões & Cia. e consign:1.ct.1 gerente do Distrito - Paratba . Em ~2 do corren1..e nn pr_aça V~nnn .. 
c;o desta corporarfto, apresent:1.rnm-,;;e A ORDEM N pra\a. vimos prlo pre- < A tirmn Pstn ctevldnment.e rC'co- CIO Neiva ?U no Bonde circulai com 
hoje. os .,rs. sub-inspC'tor F. Ferrei- sente, aviso dar ciência que. faremos nhrrlcta• ~cue~iappro

0
m
1
. 'sS

t;ieºb1n·l
5
nts,·a_ouMmaªd,ctueªa4 :~0

0
0uOtrºrº, 

ra de Oliveira, chefe de trãiego Ma- a entrega du mercadoria em apreço. ., .-
nuel Pereira ,. fiSl·al do tráfego de se não houver quem póssa apre.sen- - selada sem aceite e lOSOOO rm dinheiro 
.1.• cla!::se n 48. Felismino Inilcio de. tar reclamação contra êsse ato, á fir- ALUGA.SE uma C a S a nfio me foi entregue. pcde-!-.e a pes-

~~;~:~di1cJend1~·s1ioº~·dc~·~;~1:~~~~ia d~~ ~~a ÍeºC~~ett~s\~~~ ~~~i1 d~e"cf;1~ 3iº
1
:~ com ótin1as acomodações, ~~n;ied~~~o~;to~~~·e3i-:ê:g t'a~r~s~ 

r~~~~b ~a~~~~:1 d~(' iü~a clas:-;e n 1, ~~/54 cte 19,331 do Govérno Fed('- oitõeR livres, no Parque So. !er~u~.~W\~:dge c;~x;~sso~oª 120 QllP 

Tamb~n. 1 apre!-.entou-se hoje .. com I Loide Br:l!-ileiro Patrimomo Nade,- ) .., L A t . t· ~ .João Pessóa, 29 dP mnrço eh~ 1938. 
permis..c;uo dec;t.a In'.ipetoria. o tr Jo~é nal. Ofl ue UCena. la a1 na Antonio elo Rêgo Barros. 

d\[~'\1!?i~s L~'::':,. e'.:'.'.'·Fi~,! •P:~~s 
I 
br!1r:'. dr Baslleu Gomes; Artur So- ( Rua Duque de Caxias, 557. chf...!irma esté devidamente reconl1c• 





VIAÇAO COMERCIO 
Horarlo dao sópu e 11'811& que fa- Alcool 

zco1 o serviço de tranaponee entn es-

INDOSTRI 
a~ 

a.• Cartoi'lo - Eaerlvle J•to Ber-
ta eapltal, a capltnl pernambucana e Pur quilo: 
os dlvcnos centros produtorea e Inclua
triais dês te e de outros Estados. 

Pedldo de férias proçedente do te1·- IIBNllno da Silva; 

35400 m~:~":a.mbargador Arq,J. 

CaYalcan de Alb~lle, aeeretarta 
ü,aa inlUtlllçlo OIColar OOD1 léde 110 
Grupo lll!colar "laabal Maria du Ne
vea" deata oapltal, que, no dia 16 do 
correnle foi eleita e em_.ta a ae
rulnte diretoria para reger os ee\18 
destinos no pre .. nte ano letivo. 

Localidade: 

SOPAS 

Chegada: Partida: 

campina Oronde - 14 horas - 10 ho-
ras do dia seguinte 

Guarabira - 10 horas - 14 horas 
Itabaiana - 8,30 hOl'llli - I& horas 
Bananeiras - 10 horas - l& horas 
Rio Tinto - l&,30 horas - 7 horas do 

dia segUlnte 
Recife <CuelU> 10 horas - 14 horas. 

Algodão Sertão Serldó 
Algodiio MAia 
l\lgod4o em caroço 
AIIJO(lio rebenef1Clado - Ser_ 

tilo 
Algodão rrbeneflclado-Mata 
Llnt.er ou re.,tduo de plólho 
Arroz descaac1uJo 
Açuca1· l'e!tnado de 1 " 
AÇUcar refinado de 2 • 
Açuear trllurado 
Açucar c.-lstal 
Açucar bruto seco ou 3.u Jálo 
Açucar bruto melado 

~'800 des Souto Malar. 
$300 ReQuerente 6 bel óallleu de Bell, 

Julli mllll!clpal do JMIIJJlo t.erwo. 

a~gg n.o/.1:':t=. ~l=1i~ção daa fé= .,,::.,,~ ~~~beaa-corpua" da co

:g Sou~~a'io~aembargador Arqulmêdes 

~g lmP<Lrante o advogado bacharel Vl-

1460 :=::n:'t!1~n!ªr~ilo~~/~ 

Autos conCl1110• ao dr. Juiz de direi
to q 2.• vara· 

Presidente. Laura Cantallce d• 
Trindade, secretaria, Albertina ca
valcantl de Albuquerque: tesoureira, 
Aglaé de P'lguelrfdo Tavares, Conae
lho Ft.cal: Luclla Gonçalves, Maria 
José Vinagre e Estefanlu. Tavare1. 

CENTRO ESTUDA TAi, DO EliTA
DO DA PARAIBA 

Recebemos: 

TRENS 
Açucar de outras P!i.JX'Cies 
Borracha de manpbelra 
Borracha de man~b• 
Batatatõ UPl'IOUBII 

S420 eadelll publica de Patos. 

1= u~::=:~:~. a ordem impetrada. 3.º Cartorio _:_ Escrivão João Be-

l$500 PeUr:Ao df' "h&beas•corpw; ··, da co- aerra: 

Açio penal - Autora Justlca Pu
bllca; 1~ 8en,rtno Ribeiro e Antonio 
Plnnl110; tlçlo de acidente no traba
lho em que f empreaadora 11 Cla. In
dustria& Reunldaa P. Matar11rzo e aci
dentado o opetarlo Elson Polnrl; ação 
de embargo de Pina Nova - Autor 
Pedro BIIU.ta • "'ª mulher. Réua dr. 
Alulalo Rapõso e sua mulher; ação 
penal - Autora a Justiça Publica. 
Riu& Joaac Lopes Lordao, Hell Lopes 
Lordiio e Romlldo Dantas de Arruda. 

As el~õe d" dominco vindouro 
tia nova Diretoria do "C. F., E. P ... -
Fundonamenlo d05 Dcpartamrn&o. 
C~ntristas. 

Drstiuo: 
Cabedêlo a Natal - segundas, quar-

1.as e sextas - Partida é.s 8,30 horas e 
rhc~ada ás 20,30 horas. 

Café em grão 
Café moído 1:~:J m;:1!:r ·:-:::a.~êf01 A.rqulmédes Autos conclusos ao dr. Juiz de direi- ~ ~~i;~~~A L:~~uJJ;~;~~~n:~·:~i:r~ 

2$000 Souto Maior to da.,. • vara e da Fq,zenda Federal. çao para e,;colha da nova diretoria do 
Pu1· unto: Impetrante o advogado bachan_,I Inventario procedido por falecltnen- Centro Estudantal do E1,tado dn Para-

Nntal a Cabedêlo - terças, qU.intas 
t' domingos - ParUda is 6 horas e 
rhc•:ada ás 16 .. 37 horas. 

Cõco Antonio Bõto de McnE."!l~s em fRvor to de Delfina SaUro de Uma. iba. que regeri seus destinos no pedo-
25 uoo do pac!ente, Severino Evangelista 3 .°':;~!usos ao dr Jwz de dh·elto d• do de 1938 a 1939 

Marques. processado na coman:3 de · A~ão Penal _ acu~do A 1 1 d E' intensa a anunaçl.o que remn. C:1 bedêlo a Recife - terças, quintas 
r domingos - Partida ás 14 horas e 
chegada ás 21.30 horas. 

Por quilo: 

Co1U'os de bot, :-.t'cos salgados 
Couros de boi. secos espicha-

Mamanguape Seixas Maia e outros, açâosr;
1
~~~ ~ nos meios e6tudanUnos Os dlretono~ 

2$200 ConC"ederain a urdem impetrada. acuaados OtaclUo Monteiro Juvennl do Centro Estuclal do Estado da Pa-
Rrdi!! n Cabedêlo - segundas. 

quartas e sextas - Partida '5 6 ho
rn.s e chegada ás 12.20 horas. 

dos 
unanlrnem&-nte. Vicente de Moura e outros· ação e- ralha nos dlvel'sos estabelecimento~ 

3$&00 I Al!ravo de pet1ciio criminal "ex-ort- nal _ acusado,; Inácio de Sousa Jo- / de ensino da oldade se raiarão assim 
2, 500 cio". da comarca de Um~uzeil·o. . rais, João Paz e out.ros: ação pena! _ representar Liceu Paraibano, Arqut
tl500 1 Relator: desembargacor Agnplno acusado ManoeJ Mendes cavalcanti medes Souto Maior, Solon Benevides, 

Couros rlp boi. flor de sal 
Couroo n,rdel C~1bedêlo a Nova Cruz cdtarlamenteJ 

- Partida ás l&,I& horas e chega ás 
10.45 do dia seguinte 

Couras de -e 
Couros de carneiro 

lOIOOO Barros. 1 o.elio penaJ _ acusado Alcelino d; Clcero Medeiros, Ovid10 Gouveia, Nel-
9$000 1 Deram provtmcnto ao agravo. w1a- \ l'al; at;ao de acidente no tl'abalho _ son Silva, CarJlg Cunha. José Abran-

Nova Cruz a Cabedêlo 1dlartamente, 
- l"arlida ás 3,30 e chegada ás 10,4&. 

Courlnhal de outru eepeclee 
de animals. 

nlmement.e acidente.do Horacio Pedro soares. tes. Gabriel Medeiros, Eugenio Lemos. 
45600 Apelação cnmlnal, dn comarca de ações Idem _ acidentados José Hor~ Afeugenio Lacet. Holanda Junior; 

SERVIÇO AEREO l Por litro; 
Campma Grande. tenslo da Silva e Pranctsco Cassiano Carneiro Leão; Gurnercino Brunet, 
da~~!~-9.. desembargatior Flodoardo ~s i:.1t;oê~~~o ;~~tiva _ exequen- ~::S~~~10d~~~~~:·. ~Ü~!I /~~!1~~'. 

, Farinha de mandklca 
F ""hamrnt•> de mala~: 1-'ei ião multt, mhu 
Damos abaixo. o movimento geral . Feijão .mac&al& 

cio '-e1 \ iço de fechamento das mala~ 1 Fava 
de. e orrespom,encla aérea na Repar- Fio~ de algoaão 
ll<'no Central dos. Corrc105 e Telegra- Milho 

'400 
S400 
"80 
~500 

1~400 
12511 

<hmrta-feira: ol~:o:it~ de semente de al. l$500 

los <lesta capital I Oleo refinado de -ente de 

~od~ 1~00 
r.1ra o bUI. a.s 16 hora:; 1Punair1 Oleo de aemente de mamona 1'500 
Pan.a o Sorte: at.é Acre uneno.s N!'· , Oleo de semente de oit1c1ca 4$000 

tal, Areja Branca e Fortaleza), Bo11-

~'.~~- ~~~e~~Jf~. ';,:-;:,rt~~::;01~f~: Por qUllo ; 
ttlh~~ e A1.ncrica do Norte: áf 16 ho· Past;. de sementP. de algodão $280 
l ,lS I Pana 1rl Raspas de sõla pol1C1a 3$000 

P:ara a Europa: ás 13.30 t.Condor Rasptl.s n~ sól~ ~nvernlzada 3r,no 
Lunrtonsa•. Semente de algodão $220 

~11inta-lelra: Semente de mamoua l250 
P.,ra o Sul: imenos Pernambuco) Sen1ente de oitlc1ca 6$000 

rui. t• horas <Condor). Tectrtos de a.l1;odão 5$800 
P.1rn Natal, Areia Branca e Forta- Tacões ou quMlru de -

lc'j':a,.:'"' a 16~:11~f1ct~:~tina, Uru- 1 Va~"ue"t~ªou COUl'QI preparadoe = 
~ci!!~do~r.ile e Bolivia: ás 9 hora~ 1 g::.~und~t'::a~n~~;3-1ete 1:;gg 

S:1bado: 
Para o Sorte: ate Belém Oneno~ Os derunls p1odutos C"onslum da 

Natal, Areia Branca e Fortaleza) Bo- Pauta 1eral. 
livia. Colombia, Peni. F.que.dór, Gulri.-
1:ns. Venez.uéla, Amerlca Central. An- João Pe~sóa. 28 de março de 1938 
ltlhas e America do Norte ás 16 ho-
ras tPanairJ 

Para a Europa, Asta. Afrlca e Oce
•rnia: ás 13,30 <Ah· Prance,. CAMBIO 

~::"o'º~ul: ,menos Pernambuco) Foi o segUinte o movimento cambial, 
Q:, n horns , Air France) ontem, no Banco do Brasil: 

P'.1ra a Repllbllca Argentina, Uru- Ubra 
~111\1, Chile e Paraguai: ás 9 hora. Dolar 
'A1r France) . Franco 

1,;.tr'fl5 N:tt
1
~r~·c~~a~~~)"'.ª· e Forta- Lira 

87$610 
17$600 

S.36 
$929 

Os u·iõe• procedentes do Sul che· A grama de ouro fino roí cotada a 
1;am cm Cabedêlo nas segund$S e scx- 19$700. 
tas-fe,tras. Vindoa do Norte, nas 

co~':;~1a 
O J,~i1i!i-0mf~m.J'~':ncfi;:b~; 

Con,M('âO 
Deram provimento á BJ>elaçâo. WlB· 

ntmem,.nt 
Apelaçio cnnuruJ, da comarca de 

Mama11gua,1e 
Re-lntor. dc.semoargaaor FJOdoardo 

da S11veh-a. 
Apelante Jo,;P Toscano Filho. pelo 

~eu assistente Judiciar.o. 
Apelada a ,J ustlça Publlro 
Negat'am provimento J!. apelação, 

unanimemente. 

BIBLIOGRAFIA 
.. Eu Sei Tudo": - Acha-se á venda 

o numero 250 do "Eu 8el Tudo", cor
respondente ao mês de marco, e qu'! 
recebemos um exemplar. O apreciado 
e antigo magazine b1Nllell1> como de 
c'Jctume, tem, para e Júbilo 0

d06 seus 
l•it.cl,.·es, a fart:1181mr. laboraçio s6-

~~ ~~~':C"~· i=~ 
vai daqui e de outraa terras•, ".No tem
P0 em que oo tnlladOI vallam alru
ma coisa", "Castelos e p,;ogreaso em 
Portugal". "0 Mar, a mais corajosa 
conquista do homem" e uma lnflnl-

:~~.~r::,n~:,tr:Ju~ ":::U!~~ 
rados. O restante do téxto do "Eu 
Sei Tudo" é ocupado por cont.os e 
eplsodlos históricos, arte conheclmen
t.os uf,els, a ciência ao alcance de ta
cos, romancea, novidades e lnvenç6es, 
rsportes, avulsos etc. • 

Apanlem a malar redu'lio de pre
'190 ,•e a •e.a Aal" .. 1 otereeer 
dW'llnlc o mé1 de abril. 

QUlnta,; e domingos 

COTA('AO DJE GENt:IIOS 

J•\1 rlnha:,: 

·:~ .. !++++>+<+<+<~ .... ,......'4t. 
Ollntla . . . . . 
Olinda Especial 
Luz ...... . 
Três Coróas 
Recife 
GolrJ .. 
Brilhante 
Conetor . . . 
Trigo Americano 

Sanha: 

Banha do EalAdo 
Banha do Rio Ora11de 

do 8UI <ealxal . . . . . . 

CASA FU.IIARIA 

"S10 VICENTE DE PAULO" 
A MAIS ANTIGA DA CAPITAL 1 

Praça Pedro Americo, n.0 75 -Telephone, n.0 201 
E' GRATJS O SERVIÇO DE CARRO PUNEBRR. OA8TIÇAE8 1: 

CAMARA ARDENTE PARA TODO E ~Ui:R srBRRO. 

Aureo Menezes Eugenio Toscano <r 
t.• Cartorio - Escrivão Sunes Tra- Antonio Queiroz; Academia de Co· 

tauos: mercio: Albertino Miranda. Placldo 

Viâa: - Fóram com vista ao dr. 2.' 
promotor publlco da comarca, os au
tos de uma execução de sentença do 
Ministério do Trn.balho. contra a fir
ma 1'- H. Vergtl.ra & Cla 

Prazo para dJUcenC'ias: - Acham
se em Cartorio, aguardando o prazo 
de dtligencia.s. os seguintes autos: da 
ação penal Contra Severino Serafim 
Clpri1>n9 e Inácio F'lór Pinto 

'Sentença: - Em sentença do dr 
Juiz dfl direito da 1.ª vara. da.to.da do 
dia 26 do fluente. foi o emprei;actor 
Joio Fernandes Andrade concle11P.do n 
pag&r ao acidentado Fernando Lucas 
da Silva a bnportancla de 291$600 
além das cus~as da ação 

Lucêna, Paulo Navarro. Euclides Nei
va, PaUlo Neiva e João Maciel dos 
Santos: Escola Normal: Antonia San
tos Antonina Marinho, Nautilho Sou
to. Edilia Nobrega e llba Ouede5; Pio 
X: Ernani Nobrega. Ivan Freitas 
Humberto Sales e Fernando Ramos. 

DEl'AIITAMENTO DE FISCALIZA
Ç O CENTRI~TA 

O sub•cUretor do Departamento de 
Fiscalização Centrista, de acôrdo com 
o presidente da Comissão de Smcli
cancta. faz vêr aos intcre~ados que so 
poderão tomar parte nos debates ctas 
reuniões desta associação os eslucL,n· 
tes filiados ao mcsmo. anula de acõr
do com os estatutos. isto é. quJtcs com 
os cofres 

·· ~IO\'IAIE:,,To" 

Pron1111Cla: - Em sentenÇK do dr 
Juiz de direito da l .ª vara. dr.tadn do 
dia 21 do corrente. fol o denunciado 
Joio Agrtplno da Silva, pronunciado Circulará no proxhno dia l.'' cic 
como Incurso na sancão penal do art. abril. •· Mo\'lmento... ori;táo oficial do 
29?. 1 2.0 da Consolldaçli.o das Leis Pe- Centro Estudantal do Estado ela Pa
nais. raiba. em edição ded1cnda ao inter-

<.:oeeluio: - A· conclusão do dr ventor Argemiro de Figueirêdo patro .. 
Jwz de dittlto da 1.• vara. subiram º" no dos estudantes paraibanos e com 
&Ut0$ seguintes: ação penal contra vasta colaboração dos tnteletuais con
Heraclio da Costa Alélo, ação executJ,- teraneos. º'Movimento''. apresentara 
va movida por Clcero Medel.ros con- uma feição moderna e sob a direção 
tra Inácio de Sousa Morais; lnquerlto dos estudantes Holanda Junior. Al
polic:ia.I contra Jorge Francisco Elihl· i berto Dlniz e Albe1·Uno Mirnnda 
mas e Joaé Beierra; ação de demar-
cação pareia! promovida por Abdon SECRET IIIA DO ·· e. E. E. I' ". 

~!J~~~o e A~~:s :1~:J!crinufi~~.~.ra 
O A secretaria cto Centr~ ~t udantal 

do F..stado dn Parolba, mforma ao.') 
5,° Carl.orlo - Eaerlváo Eunapio da aSSOC1ados dessa agremtação que. no 

Silva Torres: correr da semana finda, lngres631'am 

Autos conclusos ao dr Juiz de dlrcl
t,o da 1.ª vara: 

Inventario de Joaquim Vicente To1·
rcs; preataçlio de contas de Joao Bar
bosa de Lima; Idem de Manoel C1,ii: 
precatorla vinda de PIiai· 

Autos concluaoa ao dr. Juiz de direi
to da 3.• vara: 

Inn,ntarlo de Francisca Juven
cla de Flluelrêdo; Idem de C11sp;m 
Gomea Peltosa; Juat111aa91o de Tomás 
8el'l'U)O 

AutoB com vista ao dr. 1.• promotor 
pubilao: 

Pl'Mtaçio de oontas do dr. Prancls
co ltavlel' Pedrosa 

Autos com vista ao dr procurador 
da Puenda· 
· Acidente no trabalho em que é tm
prepdo LUia Rela Qonçalvea e emp1·e
pdor o BIiado da Paraloo 

AD ......... , - Autos de pt'o8esto 
1"'11\ Interromper preacrlçio da Em
lri• Tração Luz e ..._ da Paralba 

C1111arlo do Realaln CIYII - Eoorl
•io 8e ........ .. lN: 

:N.... Ollrt.orlo carrem proclamas 
para o cuamento clotl contraen oe
rulntes - Ba\uel Pla1ho e Alalde de 

:.:~:zene:i "~ .. ~ 
res de 8cwl& e JCatla de Prllnça d 
!fetu. eatea dClllllcllladtll • l'<lll4en 
na VDa de Oabedêlo e oe dlomàll nea-
1.a capital 

no e. E. E. P. os !óiegutntes estudantes: 
Do Liceu ParaJbano; Lu.iz Batista de 

Oliveira. Solldonio Lacerda. Horaclo 
Machado. José Lemos, Ivan Oliveira. 
José Brito. Luiz Fernandes, Camilo 
Triguejro e Hermano Galvão; Insti
tuto de Educação. José Normando 
Barros, Reinaldo Simões. Acacio BBI'· 
ros Antonio Barbooa e Carlos Olivei
ra; Carneiro Leão, Antonio dos San
tos Coêlho. José Afonso Oenlval Fer
reira, Fen1ando Pe:tSÕa Bezerra, Tales 
Dantas e Antonio Costa 



, 
l
ou,,-111 ....... , ..... ........ , ......... _ . ...... 

8elulndo a prue du mais ad•n-
Vm doe látos mala p,r-i- da .t.tra._.., lul JO- jfas, a - p :":::"!'pi~.:.~'=: 

pap,ifla bumaua 6 a ••Qlllata we- mata, DO RI e DO ceulnl do -· _._ente, , "Belllana In
lft&(. ,._ conqulola nio é a IUta O........, era lpal ao meu aen1o - sieaa~, lato ,t, o encarrunento de IWl8 
do homem coutn a fto-'-, proeu- dlu '11enla do 11111o; O --- atlvld-, aoe 8'badoe, ao melo dia . 

Ultima Hora 
COO :AfS E ESTR:ANGEIRO ) 

~~~ftneêto·la~~- desvai-11&. maa,_,~ :"emª ~'.:'::11ra~o11111&-~=- ~~-::.., ~t;: 
•-.uu•=IIU!n - - "" vep- - próslmo dia 2 de abril. deopertou a 
pua o .. u aproTellamento. como ali- tio _..., - melo i ,.._.. .-i.- maior 111tlafaclo n&o IIOIDIIJlte da par
menlaçio e riquna e:nraUTa. mada daa Jurimaa e doa ...,..... da- te dos empregadorea, como tamb6m. 

... POSSE DO OVO COMANDANTE !mas Flutuautes•, 110 cenirio da iit•
DA POLICIA MILITAR DO RIO ratura mlllldlal. 
DE JANEIRO -

CHEGOU AO RIO O "D0-8" 
BIO, Z9 - (A UNJA.O) - Aasum,-

Nio oeria ,-.e1 a vida, - os ponta, a cada ,._ o ,1eaae1re Tirde das empregadoo, que desallvelYem as 
rios e .,. mareo, • 116ra e a fiuna, a e acolhedor . Na mata ........... nio = atividades no COID6rclo eont.erra
plliniele e aa alll*ud•. E' lleDÚ'O d-. lloou nem o pau oêoo 11111'11 eonw a A proposito foi ualnado um pacto 
Jaill&pm que o lunnem .. movimenta, biat6ria do fllp ou do mac-. llle· pelas seguintes firmas de n....., pra-

rã, amanbi, aa fanç6eo do comando ltlO, 211 - (A UNl.t.O) - Chorou 
da PoUcia Militar do Disk'He Fede- a ~ rawtal o avião 1ermanloo 
ral o eoronel Ed1ar Faeó, reoenk- • DO-&", que vinha realizando u111 
mente IIQllleado para aquêle carco, v6o 4e f'Xprrlênria a Knnde dl•tan-

ria · s6bre o . \tlanlieo. 
O INTERVENTOR LE6NIDAS DJ,; 0 "D0-1" decolou, onlem de Dar-

ollaelpUnando u foraa na,urals, eap- soraftl, que des*ndu a floneta. ça: 
tando-aa e utulnudo-aa como valô- E o resultado aí ..U.. • 1êea-. R.~~'\i~tii.~~aa& 
"" de conforto. de eoudlçees -pre ba três anos, opta • eneqlaa de cca. Al9aro Jorae & cta .. e. Pereira 
........,... de e-ncia, de -- homem, como êle e....- aa JJa klTa. & Ola., Barboaa & Cia., E. Oerson & 
rlenllrtcas, de eallura e civilisaçio. recl-o. em cerea de 51'.Í, aa eo- ::*e1a~ ~ r_:~: = 

ULO VISITOU O INSTITUTO mstadl rom destino á t\merioa do Sul, 
NACIONAL DE E8TAT1STICA eondnzindo 4 lripalantes e mantimtn

Já se disse que ba mais energia no lbellaa doe cerealo e da -· vai Freire & Irmio. ~ Andrade 
eerebro do homem de que • espalha- Ba maior pro*eslo da -- OOD• .li Cla., Tito Silva & Cla., Aprlglo de 

RIO, :19 - IA UNIAO) - O ln
iffffn&or Federal no Piauí, sr. Leô
nld&s de Mélo, .. w.ve, hoJe, em vl•i
ta ao ln11i&uto Nacional de Eslall•· 
lle&. 

tos pa.ra doi1 d.las. tendo ás S hora~ 
de -,. alcan9ado Caravelu, balt'n, 
do um .. record" da el&He do tle Ma
rio SC..palU, que ~obriu o percur&o de 
7150 qullometros, .. m ... alas. 

Fnem parle da tripul&(ão do "DO
s·· o comandante- H \\' von Encf'l ; 
piloto, E. Gundermann; radto .. opera~ 
dor. D. Hoael e mec.-anieo, li. J. St•ln. 

da no universo. Depois da elelrleldade tra a deslrulçioT carvalho lt Ltda. Joo6 Mart1na e p.,., .. A SAFRA ALGODOEIRA DE ~11-
e depois do radio, eua afll'lllllllio per- ------------- reira Amorim & Cla. ·---- Ni\S GER.US E PARANA' 
deu o aeu e .. •-ro. Mas o ae-.11 ... ou I NOSSA EXPORTAÇAO DE · 
li marta da'7.:'i'.11,.,'1"i& e,lá·~=-- COL11181TA DIRETORIA DO -ª~~ .... i:.. d~~=!!º~ Mi!.~~~ MUSSOLINI FALt\Rt\' HOJE, SO

BRE A SITUAÇAO ESPANHOL.\ 
mente em criar • transformar sem E SOU R O rala e Parani, no corrente ano, está 
destruir . tComunle&do do Departamea• 1 T ealeulada, reopeollvamenk. em 

A luta do home"' é contra a des-
10 

de Eotallotlea e Publleld&de). ·1a.ooe.eot • a.ooo.ooa de quilos. 
ROlll.\, :19 - (A USIAO) - " li 

Daee •• fala ri, amanhã, na Camara 
dos ~tadoo. ... upando-oe da qu ... 
tão Nipanbola e das referentla11, da. 
bnJN"l\tla estrancelra, a ,aposta ~· 
musas df' tropas e armamentos ita• 
lianos para a E11panha nacionalista. 

trulçio •• morle . No •ombak ás do- No intuito de ct....ulcar com"'*"" IRemaaa ele extratos ele ENCERROU-f!E A- QUll'IZENA D~ 
enças lra11,misslvels, na lula contra rança, para fina de e&latlstlc:a, 08 mi- CASTRO ALVES 

nérlos que no momento estamos ell• d f • • • 
os micróbios, a inteli1enda chegou á portando de Plcul e Soledade, a chefia ponto OS UDCIOnartOS RIO, ! 9 _ (A. N.) _ Encerrou-se, 
perfe~o da lmuniza,:io pela vacinL do Serviço de Elltatlatlca do Bnulo ontem, eom lodo brilbaa11smo, a quin-
Os prmens patogênieos ou tól<ieos dirigiu-se, n"f"' !ll!ntldo ,ao sr. Olin• O Dlre1or do Tesouro enca~eee ao& sena de castro Alves, promovld.-. peh EXl'LOS.t.O DE t;M PARQUE DE 
que vivam O homem criou os anti- , dlno Mac&lo, conhecido emidloeo chefes de repe.rtlç6N e servJÇDB do inllltnl~io qw, lftn o nome do ímor- ... RTILHARIA ElH BORDE'US 

dotos para .não destruí-los . ~:ti,.,r:::,~.-.as naturais do aub-acllo pa- :::i~ ~:e:n:.:.~ ~~.=~ tal ... ,~r..:::.. ~:. ... uma oesaão PARIS, 20 - ( AUNIAO) - So-
Só uma conquista estre a destruí- O referido sr. respQndeu à aollclla• nirlm seus subordlnadaa • fim de evl- aolêne ua A.,...eml& Braalleira de tu,la& de Bordéus Jnlormam que u -

~- E' a •onquisla da riqueza mine- ção a que aludlmoo com a carta qw,, tar demora nos pagamentos pelo Ban- 1"'1ras, durank a qual dlscunou o plodlu naquéla cidade um .-rque de 
ral. Para extraí-la do seio da krra. n~. integra, traruiorevemas a oegulr: eo da Paralba . ae&demleo A•rulo Frederico Schmldt, arlllharl&, tendo oeaalonado a morte 

. • Cabo B~aneo. 11 de março de 1938. 1 ------------- que pronunciou uma nolavel ronfe- de um operario que eslaTa r....,ndo 0 homem tera de prl'farar e re-mov•r I Prezado profeuor Sizenando ... Costa. IIILE rêacia, examinando a vida, a obra ~ e,xperléncla com ma!iCara1 t"ontra 1•· 
os sedimentos e as =has. Repartição de B1tatlsttea. - JOio a personalidade do autor de "Espu- ,_, 

Quando se corta, porém, uma ar- Pe=~me vocf, para efeito de elas· o QOVI,;RNO TOMARA PARTE NO ,--~-----------------------
•ore, derruba as matas e &leia o logo slflcaçlo de estatlstlca, cuJa repartlçio COlfORE8SO PAN-A111ERICANO . N o T A s D E A R T E 
na seiva morla, é a vida que se está você dlrlje, detalllea aobre a c:lure ila DE LIMA 
destruindo . o destino do homem aio- columblla e do wolframlo . 
~ o -rio, mas o ,ra1o da terra para co!n~~!~~~=toci=~ ~Qf;. ~6-!UNI~~-;;~ A apresentação hoje dó notavel' p1aniata Maarilo Lira 
razê-1a desabrochar em flôres • rru- .., ao "Departamento de Mlll8ralolLa ~ qu;f;;~.;~ ~m:~: no S: Concêrto Caltaral 
tos. Terra sáfara é terra mahllia. t:n~:r:r~.g~~u:=· =~ rã parte no prox1mo Congresso Pan- Como ttmos anunciado, aerá hoit, La Virglnlté - La Pudeur - L 'Ar-

Aguardf'm 11 maior surprêsa que 
11o1casa Azul " ofel't'Cerá dura...--ite o mês 
dr abril . Todo seu .. stocli: " dr merra
dorlas com rrandes abatimentos . 

repartlçl,o está aparelhada para resol• Americano a,ser reall3ldo em Uma. f: ::,~".'ó ~ i~~c:~1;'~ ':fuf~: f",;"p;,;.;:::::;:~ La L't.,.~~;/,1 = 
••::,.,o :!"=~'!"'!!~ que lhe pont.o de fU8io nio aio ataeados pelos RALL com o emlnentt pianista MAU- La LCoquT•t;~~ - Les Vleu.r 11alants 

:,;:~r, como lelao que sou. é 
O 

Ooamm - Juldaa dll turmaUna. 7 "Shie de Concert';;;""cuiturals" ~= ~'t:01/:en~,;~ª o~~~~.~~: 
~- lkldoa fart.ell.' ,,~·-º.}j:J!:·,;:~!.f°fr,._a--~a. /ta anos tt ., rc1u,óc,,es ,urannét1 - Lts 

Columbll& baeriJ1a, tanlaJlla. de amaaltll ,o de Clllliterlla. ooedecendo á direção do prof.,,o; JJOlr, 

1 SAIBAM TODOSI :"J..~ltad,enlta..:.inttalo; e 1
8
~_:--~- Hlo ~lido O 

&&maio -- Oazzl dt Sá, t,m cumprido /lelment• 
,__ .._ _, .,_.. ~~ e :=·e:: o ,.., pro,ramq, dando-nor o,ortuni- BACH - Cltaeone, para 11iolino só, 

f.:'~:" ,.:1sei:: :,O = ...,.no J1i},l'leaQlo de - e pe,;61 ~~ :.• =~=~ ;,.';/!',':,,";::.~: transcrito para plano por F Busoni. 

Chama•se "Tio Sam" aos Esta
dos Unidos, como se chama·· .John 
BuU., á fnrlaterra. e "Marlanne" 
á França republkana. Mu o ra'iO 
é qur e,~tiu wn ,·et"dadeiro "Tio 
Sam" , um ' ' Tio Sam" em carne 
e olSO. C'bamava-se Samuel WIJ .. 
90ft e ~lvfa rm Troy, no Estado de 
Nova York, ondr desempenhava a 
tarefa de ins,ttiona1· e sebr as 
colu.s compradas pelo 1ovêmo. 
F• apelidado " Tio Sam" em ra
do das lm primeiras lelru de 
!leU prenome e porque f'm todas aa 
mercadorias que o E tado eompra
ft Samuel impdmla aa Inicial• 
U. S .. que •o,....,.pondem limulta
neunente á abrerialara de E,ta .. 
... Unldoo em illl1ês e ia pala
naa •· Tto Sam• no mftlllo idio
ma. Em vez. porém, de Mi o tipo 
aHo e m11sro univt-na.lmen&e ceJe .. 
llrulo pela carie atura, o • Tio 
Sam•• em oarne e Ol80 ei"a baixo 
• ......,, 1 l<I 6, mais .,.ne11110 com 
li llpra ,opula...,.lma llle • John r,r. Samuél Willon mor- em 

não sómente de sua raridade, mas tinas e "*9a 200 ftancCl6 ° qulle. curado proporcionar ti no,sa socitda• 2. • PARTE 
lambem de apllcação 1111& Iampada& naquela épc,ea. de recitais s,m que, para Isso, preclat 
incandescentes e para obtençlio de WalfNmlo: - Tiqstato de feno diapend,r outra, obrl11aç6es a não sh Vtla-LôBOS - Alma Br~ra. 
aco de alia realat6ncla. e mansanea... clmlent.o Oll negro. Brl• a aqulslçrto de seu conlJlte mediante VALDEMAR DE ALMEIDA - Pai-

o nlóbio funde a 1950 grAus e o lho metf.llco, Bm lll&IIIIIS _Jamell&tea. atmplt1 aolldtaçrto •avem de l,qu,, n.0 6 . 
t.antalo a 2. 300, Cllvapm f6dl · E' o prlncl!llll mlri• Em bóa hora romeça a "Série de 

0 tantalo subltltue,~ e&• rio ,do 'l'llnp&tnlo. -~~-- Concertos Culturais" o ,eu desenvol- SILVIO FllóES - Doml11110 na A.I• 
E , taml*n, um metal ....-- ,~mento, pota que á frenu de no,,o dela· 

• 05• a platina, vanlaj • PoN1118; 8* d~ - raridade, fUllde /101'ho t..•tti um hom,m que llnn com-
Quando O teor em aço tantAllco é a 1000 lriU&,..E' ~• em ll4IO jlU'a preen4e III iniclatlTJ111 qru, prttlaam do DEBUSSY - Mout1ement . 

mais elevado do que O do nl6blA. 0 O& gnncles -1>0eil e outru maqulnU amparo ofldal . FALLA-SAMAZBUILH - Dan::a de 
minério toma o nome de tantall.., e. que s~ ,_ atritas. ª"" conctrto, com o alto patroci- la Vldh BT.ve . 
neste caso, é carlulmo, porque O qu1. A ~ que tmhO em miGs i nlo do lnurventor Ar11emlro de FI
io ele acido tantAllco taiftll ultrap_u- prtta e OOlff8IIClllde perfeitamente, ,ueirldo, obedectrá ao a,gulnu pro-
se de 200SOOO, atualmente. pelaa an6lm, o que acabo de ci-t• grama : 

Quando o mlllérlo é enriquecido pe- wlftl'. 
3.• PARTa 

lo footato das terraa raraa, da NrJe do SI o que ahl flaa lhe dér proveito, 
!trio tnão contltndlr com metal llll'O), pape-me respondendo a 1-àl 
toma o nome de 1~ e, par peraunta: - Onde-" o hell111117 

t. • PARTE CHOPIN - Noturna, Eatudo. 
COUPERIN - Lu folitl frtJDçaiae, Scl\i,b,rt-Llst: - Le Jloj dei AulllU, 

ou lt1 Dominó• . i:ISZT - 12. • Rap,ódla Hllftf/ara. 

1sso_São_·_torna_m_etau_-_~_ue_. -=--~----• ___ ::_::.m-_ .. ~:_._-: __ ·_. ____ R E G I s T o 
INTENSMCl-SE ! CdlPARIIA PI.E- FAZEM ANOS BOJE: 

BIS(J]'BIA Ul l'DSBIA A sra. Ana Torres do Amaral, es-RA A p6sa do sr . Luiz Francisco do Ama-
1'111, comerciante em Logradouro, mu-

~11 :..= Maria da Concelçio sousa, proteuOra rudimentar de Si-

~·A m~lade ~ Augusto =:==~-~=: t"•ª'CO: :~:a :.;;i:; .~,:.nrc:ülm Rodrta- da su-

t pua N jHUia ceuua prévia, mu lodoa u 
6r,ioa de pa\lcwde fô,.. rapidamente ........ 

aoàtêmaeawifW•leic• 
A MAIS PODDOBA OROANIZA

Ç,'1,0 POLITICA DA TCHIXX>-

~'f~A (A omAO) - Qam 
a fUlio da "Llp, Aleml llas eu,.. 
Pon61ee" e do •JtutMo Pllpular Gda
\io l!Clclal" no •PllnMD ._ lhlddetes 
Alqaleo", acaba 6 • .,_,., no 
Parlamento. ..... --- ...... ',açloidUeado(IÚI; 

l!lm =·--fallD,• Parlatlo OrWio" --• -........ no Osliate, ......., = t.unl*n, a mataria sa,fflla,o 

=mrJ::"t.1~~ ,i: V':_-==~ :n ~Nelsr:·r-:=- fl'wamente. :. ~~~~..'11:-rU:~ 
claúrto •ladual. 

SDO CJDIDIIORATIVO DO PLE• - A ara. ~ PalnlclnlO da 
JIIIIOft'O m 10 m Aan. =. el(J6la c1o ... lllall8l IJlnflm. 

• -. VIIUO> - No - A w.,:nborl~. fllba 
e de allrll,~ do ar Manuel Marlllna, f...adelro em 

- lllo do~-10 11e altrll, qae i A mm1na LNa. ftlb& do ar. venan-
a ....... 11a Allllilda 110 Jlelâ. ~ ,:,-._:.~..i:: 
G8 .,_ AIWID0NAII A Al18- JO, ... .--::.~·n:..c.: 

l'AIIIJ, • (4 U1ZUO> - Claall- uma, -- ,m Rio Tinto .. ., • JIIIID !lkn!lt a 11a- •nzw21N11 
-t;11--.i11J11J ... a ... IIIIIÍ ............. ~nata..-i.a--

~~ ~-..._ .. =~•,.=,:a.:.."':: =--~ ..... '11mido- -;r,-·Qlram .. ··~-dlalldo-1.:-:~z:rMo •• ::......,- ~-= 

Sousa Gama e a senhorita Lourdes 
Roc:hll, e por parte da noiva, o sr. 
carlclll Neves da Franca e a senhoril& 
~ Penha de Carvalho 

~ANTES: 
ióinàllata Marlo Cord,riro: - En• =-~ ~':. ~:: io;; 

"°*111 C&rloea" do Rio de Ju,eiro. 
O ~ brllhahte confrade que em

préeálh, uma vlqem de oblérvaç6ell 
podo norte do pala, esteve ante-onteJD 
Ili) ~ da Redenç6o, cwnprlmell· 
tatldi, -G lnternntnr Argemlro de Fl-

11~: o Jornalista Maria Cordeb'O 
v,... realllaç6es e obru de vulte ~ ,.::o:=-. i::: • .=,; • o Allrlgo de Menores Allan• 

e oe mellloramentos do per-
que de Lucena. 

A' te, s. a. velu a!A! a n ... re-
Clllde se demorou em eonllal pa-

lN oom o cUntor e redatDres da A 
wyp 

NQjlZI.CZ'UTA: a.,stn aatem, .. auaa bllll,I 
-ldmmlala o dllUllto- ... 

AJnotAu - Maria Sula
Oolta AlatAu. neldentA, 0111a 



A . União 
ORUAO OFIClAL DO ESlADO 

JOÃO PESSOA - Quarta-feira, 30 de março de 1938 

D 1 T .~ 1 s 
1 

Dado e passado nesta cidade de João gar, dentro dos 60 dias que se segui- lsuperlor a lOOM>OO. em tre. pre,;ta
Pessóa, aos 28 de março de 1938. - O rem, o Inicio do concur10. o qual ções. em março, Junho e setembro: 
oficial do Registro. Pedro Ullaan de constari. de provas escrita. oral t.> quando estiver compreendido entre as 
Carvalho. pritlca, cujo programa será oportu. quaptl~ de 50SOOO. a lOOSOOO. em dUas 

namente divulgado. prestaçoes. no~ meses de o.brll e Ju-
EDITAL de citação com o praso de Manuel Nunes de Sousa e d Jo- PREFEITURA MUNICIPAL DE Sec:retarJa da Agricultura. Comer- lho. e si ~nfer1or a ~OSOOO. ~rá pago 

tiO dias. - o cidadão Oacar Feitosa sela Oelorenzo, que são soltelrc,,s. JO o PESSOA _ DIRETORII\ DE cio, Viação e' Obras Públicas. 23 de •Je uma so vez. no mes de maio. 
Ne\'es. 2.

0 
suplente de juiz de direito maiores e naturais deste Estado e ca- ABASTECIMENTO - EDITAL N.• março de 1938. _ Franl'lseo Vida! deºtc!J~~,~~~1\~

0 
q~~1~:~~r p~r~~J: 

da comarca de Alagõa do Monteiro, em pltaJ: êJe, mU41co da Pollca Mll1to1 2 - De ordem do sr. prefelt.o desta Filho, diretor do expediente. interino. cobrança 
4 
marçot. terá _um abatl-

exerC'Jcio. etc. Faz saber aos que o pre- do Estado e filho do falecido José capital tomo públlco. a fim de que -: • _ mento de 
10

,;. e 
O 

que nao sattstlzei-
sente edital virem ou dêle noticia ti- Nunes de Sousa e de d. Severina Au- chegue ao conheclniento dos srs. pro- EDITAL - Keab!lltat.ao. do fahdo 

O 
pagamento 

1105 
prazos e.stabelecidos 

vt"rem que. se procedendo o inicio do gusta do Nascimento: e éJa, diplo- prletartos de estabulos ou cocheiras J~ Ausust~ de Mll"anda. ---:- O dr. acima ficam .sujeitos á multa de 10~, 
1m·entario do espalio deixado par fale- mada no Curso Comérclal. filha de abaixo relacionad05. sitos no perime- Jose de Fanas. Juiz de Direito úa l e á cobrança executiva de tCY.ia a d1.
c1mento de Manuel Barbosa dos San.. Rosarlo Delorenzo e de d. Marta Prot- tro urbano desta cidade. que lhes fica Vár:i da Con:.arca de campina Gra1'!. vida 
tos e Maria Jnacta dos Santos. resi- to Delorenzo, êstes. aquéla e os con- marcado o prazo d:e 60 dinz contados de. em virtude da lei. etc. -- Fa,~ Prffeitura Mun.:cipal da Capital. em 
dentes que foram no Iogar Col'redor, ti-aentfis., são domiciliados e reslden- desta data. para promove!'em a retl- &aber aos que o presente edital \ 1- 3 de m.uço de 1938. 
do di)$trito de Camalaú deste termo, tes nesta capital, às ruas São Migu~!. rada dos mesmos ;ob :is penas da lei. rem que. atendendo ao que me re · DantP Grhd. chefe da Secçao de Re .. 
a inventariante Aguida Inacta dos 798 e Barão do Triunfo. 482. Pl"efeitura Munlcipoi. 28 de março quereu José Augusto de Miranda, ce!ta r· º" ·pesa 
Santo~. declarou no respectivo titulo Com proclamas anteriormente pu- de 1938. - FranelSC"o Xader Pedrosa, á vista das provas exibidas e que ~e RELAÇ.\O DO IMPOS1.'0 rREDIAL 
de herdeiros. acharem-se auzentes bltcado: dlretot acham junta~ aos respecUvo-- au,~ <ConUnuaeão1 
deste Estádo. em Jogar não sabido An- ·s1nval Figueirêdo da Silva e d Relação: o julguei Por M?ntença reabilitado. AVENIDA DESEMBARGADOR 
tonía Pereira dos Santos. no Jogar Raimunda Apolonla de Sousa. Ed- Antonio Del~ado. para que cessem contra éle todos o _ NOVAIS . 
Garroto. de São Caetano do Estado mundo Pegado Cortez e d. Odéte dn Ul'Sullno Lemos. efeitos e interdições qa fRlencia _ e 252 - Alzira Alves Ch.ic~n. 36SOOO 
ele Pcrnamb11co. Luzia Inácia dos Stlva Almeida, Corino Fe1Teira da EUslo Pais Bo.rféto. para que chegue ao conhecimento de 623 - Antonto _Amaro de Lima. 
Santos, pelo que chama, por cita- Nobrega e d. Severina da Cruz ,,. %.;~':~~~a ~- Pedrosa todos. mandei passar o presente <·cn 1 !1")000; 504 --- Filomena Rosa do Ne.~-

da..s as referidas herdeiras. para no Aprigio Bernardo e d. Maria Augw;
4 

Franc1sco Rozendo da S,h·la ~a~~a~ ~~:l~~~~o d~~~~ q~~ip~~1;~.,tfi~ cim~~t~Nf6~ºbESEMBARGADOR 

~~:~/~c:~0~
1
~ 0 c~;~~:~~e:nta~~~ ta sr::~~~e: !~~:r°c!!

08
~1gum impe 4 ~~!i:~d~a 0~~~:fa. Pedrosa fazer toda,; a~ comunicaçõ<'s de ... ta n: . PINH.O _ 

96 
_ 

partilha até final sentença sob pena dlmento. opanha-o na rórltlli da lei Sebastião de Oliveira Limu abllltação a todos q1,1antos da falen ~02 - Justmo Leitt:. 7S5rii)~· 
424 

_ 
de revelia. E para que chegue á nott- João Pe,;:sóa. 28 de março de 1938 João Batista Amortm ela receberam comunicação. Dado e Joao Caeta~o da Silva, 3oso · 
eia de todos mandou expedir o pre- O escrivão do registro. Sebastião secundluo Toscano de BrlLo J?_assado nesta cidade ele Cnmoí.~·~· AntrJmOA ~t~~A 7 J~ MOIS€8 
l:iente edital que .será afixado e publl- B.utos. Colegio de N. s. das Neves urandr em ~) de março de 1938. 1-.~'. 

140 
. Joaquim Card,,'>. 24$000; l99 

cado na iorma da lei. Dado e passa. ourvaldo Ramos Vara,1du. J\laria _ das Nrves Ta~:.tre~ Cavalranll, Manuel Soar€'::. de Oliveira. 78500 : 
do nesta cidade de Alagõa do Montei• EDITAL de C'ilação de herdeiros Lutza Dalia. _ Escriva o d~tilog~a(e1 ~ s.u~s~·revo , .A. 

206 
_ Joaquim Manuel da Silva. 

ro, ~ 17 de março de 1938. Eu. Mi- ausentes ~om o prazo da lei - O Renato Maciel. IEscrtvà_Ma.r,a das v.eus ru1rf's (~-
7 

.:>oo: 207 _ Manuel Soares de 01~-
gurl Jom:s de Paiva Pinto. escrivão doutor Braz Baracuí, juiz de direito Dr. Pimentel Qome:s. ,·a.lcant1 . Está conto1·~1e com ,, 011· , • 

75500
. 

291 
José Pequeno, 

que o escrevi. 1Ass.1 Oscar Feitosa Ne· da l. ª vara da coma1ca desta capi- Cordelia Paiva de AlbuqutroUl' ~~~ª~~-~~~. f~ E.~~~~11:.a~:a~1~~t.X~- ~~~- · 

;~~taf~~e 1}1~is d:~il~~~}:~a e e~~ ~~I. 1:t et~ado da Parait-a. na fórma ~:~'tf1~. Sow,a Can•aiho ,rs Ta vare~ (':n-all<lntl. 20 - to~;~!.º:a~os V/1!::.tra. 
Alagóa do Monteiro. 17-3-1938 Faz saber a todos quanto o presen- Dr. Valfrêdo Guedes Pen·ira 

O 
103SOOO 32 

1. 1 J p . d ~ rd 1 1 1 EUIT' I, IIE PROTl',STO. - O dr 163S600. 3o -~ mesmo. ; 
fi~tor,scrivão l\ igue anson de alva ~~ni~!tn~lr~~n c~~ç~ile en~iTctae ~ie~~~ 1 ::~~~~i~~s Lira. Carlos Tei:ulra (;outinho. juiz muni- Mu~n~'le.sm~7Ji~o~~ 43 Fif;!~t1u~~-

e interessar possa que tehdo sido Pedro Gomes. clpal do teimo de Alagóa Nova. no quim Cavalcanti. 125s2o1L 51 . Os 
EUITAL de intimação ao rêo João I iniciado ne:ste Julzo o inventano dos :1:~~;'~:f~~d~tn al~\O exercicio pleno cio cargo de juiz de di~ mesmos. 254;)'200 102 semmario ~~::h:e j~:1~

1
~e-D~ei~~ /;~~~~ :: ~~nimda'-";:t

1
d:sac~~d~~

10
au~ee~~q~:: Mons. Sablno CC>elhu 1 ~~~11t~d~0~~ª\~~ ~'t:. Alagôa Graucle i2~1~ª:l~t.11~0/~3<~: 

11
~;!

010
. 9~

53
~~~s1r

1
\ 

comarca da capital. J>Ol' \'irtude da sidindo em Reche capital do Estado I Manuel da Cruz te1:it!~~! ~r~C:C~~l~ Qh~-~~~l~~ ~~~~~f'tl: _ o JTIC'smo. 103$000: 114 o me,-
leiF:!c saber ao réo João Cesu.r de de Pernambuco, a herdeira Maria d<;s ~=~':i:ri~~·a. verem conhecimento P mtere-ssar pos• '11t3s'o~~~~~~ . llb ;e~~n~n~i~~~O. 124 
Mélo. que. na ação penal que lhe mo- :~rri:e;3u1~~~=ne/~~aeda pa=seM:!~ j Anlbal Moura. 1 sa. que pelo sr. José de Andrade Galo O 101$200 130 O I e mo 
\'C a Justiça Pública. foi o mesmo por editnl com o pruo de sessenta dlN, 1 Manuel de Moura Ma.::1u<10 Branco e sua mulher lnl:' foi dirigida w3~o"d~· f;~· --- O m~smo. -1-03$0~~:s 14~ 
:-entenc;a de 21 do corrente. condena- e., qual ch&mo e cito a refenda hcr- EDITAL N.º 2 _ Departamento de ~r.'J~~~ã~e d~ir~~f~ J:g~~1

1
~~rc/~~0

A 1~
1
_ _ o mt>:-mu. 113~200: 148 O mesmo. 

do â pena cte três 1_31 mêsea e quinze delra, para no prazo de quarenta _e Esta.tistiea e Publlt"ldade _ Faço PU· gõa Grande. Dizem .ro~i> de Andrack 113s200. 152 .- O me~mo. 113S200: 123 
!15) dias de prLc;ão simples. gráo mi- oito horas. que correrá em cartono bllco a quem interessar possa que, de Galo Branco e sua mulht'r por ~eu l\Iitra Parn1bana. ll3S200: 129 -

~~Tsº ;~~la~:t. !º:e~~º c~~i:.!1t~ãao ~~ r:1ar':~;:ºasq~~cr::ç~~b:ir~:e·.;: conformidade com as deliberações to- procurador e advcgado abaixo as.,ma- A ll!i1ma.4~3!1400: ~5 ct Z1 m~~m.a. 
cumtancia atenuante do 1;1 do art. 42 inventariante d Joana Lima do !~das pela Jftta Exec_uUva t Reg~~- do. que \e~d~ <"~leia ·1!' due J seu ~- i1t;qu~r~ut. 2;·~

1
~~: 't.=.5 ,. · ';.;e\:cb~ 

da mesma COJW?lidaçâo. E para cons- Amaraf. e PB;ra os demais termos do ~flae":.e!ít~da 
1
~a7.sedv"°cci:r:~:: 

1
~ ri~ ~tfaªves.º~~ja ei~~~3i<;ã~ ~icoi;~~~ mo. 28$800; 162 - Herds de João Ba

tar ao mesmo_ reo e a quem lnte~t inventar~o ate nnaJ partilha, sob pena prazo para inscrição do concurso pa- processando neste Juizo de~de Janeiro th ta Leite dC' AraúJo. 80S500: 165 
po::,sa, man~ei passar o presente ed.1- d.e re,·eha. E para que chegue a no- ra o preenchimento dos Jogares de f do corrente ano. 1938. com O intuito de Samuel Hardm.111 Nora. 52$300; 177 
tal que assmo. Dado e passado nesta / ucia e conhecimento de todos. man- , desenhista-cartógrafo e auxillar-car- burlar a medida judicial rt-quencla. Jose Frnncisco Patriarca, 60S700; 182 
cidade de João Pessôa, aos 25 de mar- dei passar o presente edital que será tógrafo. confórme o edital n..º 1. des- está alienando 05 Sl!US bens. vem res~ -- Herd"'i _ Manuel de Oliveira Lima. 
ço de 1938. Eu. Pedro u-. de Car- afixado no lugar do costume e publ1- te Departamento. de 31 úe Janeiro peltosarnente requerer a ,. 5 que se 13%400. 184 Os mesmos. 139S400: 
,·alho. escrivão o escrevi. <Ass.) !iUae- cado pela imprensa. Dado e passado. ultimo, exptrari.,,.em 31 do corrente digne de, J)llra conservação e resalva 194 - Filhos de Joaquim Ca\'alcanti. 
nando de Oliveira. Conforme com o nesta cidade de João Pessc)a. aos vln- mes. _ de direitos do proprio interditando. 92S200: 195 ~ Padre Severino Pires 
original o escrivão interino Justo te e seis aias do mês de março do Os candidatos ao reft:.-ido concurso. um pobre demente. mandar tomar por Ferreira .. 80S500: 202 Monsenhor 
Bernardino da Silva. \~.) SJ1enan- ano de mil novecentos trinta e oito . que terá logar 15 dlas_d~polB d~ en- tênno o protesto que ora interpõem Antoruo Afonso. 80S500: 229 - João 
do de Oli,·eira. Eu. Eunaplo da Sllva Torres. escrt- cerramento das. inscrlçoe.s, deverao B· contra tais alinações. dêJe se tntt- Pereira da sn,a. 80$800; 232 - Marta 

Jl)Jl'.\I, - Intimação para forma-
1·ão dr c·ulpa. - O dr. Slzenando de 
Oliveira. ,Juiz de Direito da 2.• vara 
da comarca da capital, por virtude 
da ll'l. etc 

~az saber a todos que o presente 
i!dltal com o prazo de 8 dias virem. 
que o 2.0 dr. Promotor Públlco da co
marca. c'.enunctou de Deocleclo Floren
tino da SIiva, Luiz Francisco de Saleo 
Filho f' Edgar Faustino Cabral ,ex 4 

Praças da Força Pública Militar do 
Estado. como incursos na sanção do 
art. 132 da Consolidação das Leis Pe
nais, E come não tenha sido possl
\el mt1ma-los pessoalmente. por se ha
verem f oragidc,, chama e cita os refe. 
tidos denunciados a comparecerem 
neste Juizo. no dia 7 de abril próximo 
vindouro. ás 9 horas. a fim de serem 
interrogados. asslsUrem ao swnart" 
do processo e acompanha-lo em t.ocloe 
0s ,5eus termos, até final sentença e 
sua execução, sob pena de revella. E 
Pllra que chegue ao colllleclmento de 
lodos e dos ditos ac\llladoll, mandou 
P ... ar o presente edital que aeri aft
Xado no togar do costume e publica· 
do no jornal oficial "A União". OU
trosim, faz saber mais que as audi
fnclas deste JUlzo se fazem no 1111vt
rnen1o terreo da Sociedade de Medial
~ Cirurgia da Paralba, 6 rua dM 
..... cheiras, n.• 42. uea&a capital. 
~~-• PBUado neata cidade de Joie 
de
.-. aos 28 dias do 111111 de março 
~938 Eu. Juno .._..no • 
•-- escrlvAo lnterlllo o -.1. 
._,) Slzenando de ~. OIIIII-
!~! com o or1pnal O- ealvlo ID
~~ J•to llernanllna ,.. 1111ft. Aa.> 
-lldo de Ollftln. 

vão de orfAos o datilografei. ias , presentar. depois de nomeados, para mando o proprio Joio Mesquita de Emilia F. de Melo. 80$800; 242 - A 
Braz Ba.racuí, juiz de direito da 1.a. efeito ~e posse, os seguintes doeu• Vasconcélos Chaves. o seu procurndor me.~ma. 46 800: 244 -- A mesma. 
vara. Está contórme com o orlglhnl mentf'Jrov" de· lns _0 médica, atP.:;- Severino Costa. o dr: cm·1,dor geral d_a 46$800; 237 - Ursulas das Virgens 
ao qual me reporto e dou fé. Dat.a. tad8' 1 ~Saúd ~lca· comarca. o sr. Geremo Leite. que fl- Moura. 34$800: 247 - Antonia Nun~ 
supi-a. o escrivão. Eunapio da Silva b~ &:Jificado ede que es'tt quite com gura e:.omo comprador em um.t das a- Barbosa. 63S700; 253 - Antonio Muniz 
ToHes. 0 serviço mnttar: lienaçoes, e por editais com o prau. de Medeiros. 40$800; 254 -- Maria E-

c) Prova de que não é menor de 18 de ?º dias. nubllcados no A UNIÃO mlli• Franca de Mélo. 51$200: 265 --
PREt'El'fl:RA DA CAPITAL -

DJretorla de Expediente e Fazenda -
Edital n. • 5 - Esta Diretoria faz pu
bltco para conhecimento dos lnteres .. 
saci~. que fica estabelecido o dia 1. ,l 
de maio do corrente ano. para o pra
zo final para construção. reconstru· 
çlo e reparo das calçadas dos predlos 
situados ás praças 1817 e Aristides 
Lõbo e ruas Gama e Mélo. Desembar
gador José Peregrino e Peregrino de 
cai:valho. em face da parta.ria n. 66, 
de hoJ• datada. 

Te1·mlnado o prazo o serviço sera 
feito diretamente pela Prefeitura e 
cobrado executivamente a quantia dls
pendlda e mais a multa de 20<;. co
mo determina o decreto n. 377. de 18 
de feTeretro deste ano. 

Prefeitura Municipal de João Pes
a6a, em 29 de março de 1938. 

Joaé de Carvalho, diretor de Expc · 
ollmte e Fazenda . 

AS OCIAÇAO PARAIBANA DE CI
KUBGIOES DENTISTAS - EDITAL 
- De ordem do sr. Presidente: ficam 
convidados todo& oo sacio& para uma 
Ãllelllblá Geral Ext.raordlnarla. a 
realisar-se na séde social. ~ rua das 
Trlncbelraa. n 239. pelas 19 horas 
do dia 1 • de abril 

B oltJeUvo desta Aaaembléa tomar 
conbeclmento de um oficio recebld., 
da·~ Odontologlca Braslle1-
••" IDlltltulçlo esta que vllB congre
pr todu as asooclaç6ell odontologlca.• 
do-

Jtilo Pea6&. 28 de março de 19311 
N-à de cllmeltla, 1 • aecretArlo 

nem maior de 35: orgao oflclnl do Estado. a quem ~r Adalgisa Maul Marques. 20S700: 271 -
d'l Prova de que tem bôa conclu~a acaso prett>nda e!Jtroi em trnnsaçao Benedito Barbosa. 23S'i'OO; 277 - Fe

moral e civil firmada por autorf,Ja- com o referido interditando. !llestt>s !tsbela das Ne\'es, 91S900; 283 - Frau
des pollciaJs. · termos. dando•se ao prese~_te protesto cisca Joana de Jesús. 103SOOO: 289 -

Toda Informação poderá ser presta- o valor de umõaconto ~e re~~-d P. dele- :iia~~~rn
1
~.

1
~~~~~~J

5 
2~ Felí~~a ~; ia ;o Serviço de Estatisttca do D. ~m~~:.· f~~g Eva~:~ ~o~to. ~J!~~~~ Ne'les. 79SOOO: 311 - Josê Pedro de 

· · do. Selada legalmente A. Como re- Olheira. 31S200: 317 - AntoQlo Frei-
João Pessôa, 8 de março de i'938. quer. Alagóa Grande. 16 de março de re de Araújo. 34$200; 323 - Manuel 

1938. <a.) T. Coutinho. E para que a Ferreira Jumor. 152$200: 331 - Ma-
t;i1e11ando Coata, secretario da J. noUcla cht:gue ao conhecimento de ria de Albuquerque Maranhão. . 

E. R. todos os Interessados mandei passar 20S700: 338 - Maria Emllla Franoo 

ADMINUl'l'KAÇAO DO DOMINIO 
UA UNI O NA PAB fBA - EDI
TAL •• 1- - Aforamen&o de 14orre
nos atreoeldo e alapdo de marinha. 
- De ordem do sr. Delegado Flacal 
do Te10uro Nacional neste Estado, 
Caço publico que os h<rdelros de Pe
lice de Belll, requereram o afora
mento dos terrenos acrescido < alaga
do de marinha. sitos , margem es
querda do rio PorUnho e ao 811! aa 
Ilha Tlrlrl, no lugar denominado 
"Ilha do Marque•••, munlclplo de 1 
João Peaa6a neste Estado. 

Os detalhes técnlcoll e demab es
clarecimentos constam do edital n. l, 
Pllbllcado no Jomal oficial Q A União •. 
desta capital, em aua edlçlo de 12 de 
março de 1938. 

Admlnlatraçio do Domlnlo ria UnlAo, 
em 12 de março de 1988 :a-..... .J;..-:r""tr:1~~ 

EDITAL - 8BCBIITA1UA DA 
GIUC1ll.TUBA. CO-.CIO, Vl&• 
ÇAO B ODAS P1lllLICA8 - IM
e1'191ea para o OOD118nO - .. Y1ll ,..__,... . ...,........ ... __ 
_ .. ._.. .. ..,....._,_Paço 
p6bllao. para IIOldUl«'I kl dm lnle· 
~. que, de ardem do ar. Secn
t6rlo da ~ <lmnenllo, Via· 
tloeOblUNbllau. :a--.. 
neata 8eentarla pelo ~ de IO 
dlu, a partir d.., dúa. u llllcrl· 
g6ea para O_ li .. IO YÚ pro-== .:;».:..t:'* - _... de 

86 poderio -- ao coacuno •apaa..-au elllllDbldlaeaaro· - - _.__titula_ .....-.------mllllaNrlD dao\lllCUIIUn.dl...ia ........ 11D 
.,.udodelmallclo.QD m6 1111111 
par pe"4Jla ..... - - - (dala adliNlll)da ......... _( __ __ _, . ...., 

a) • ,... o> 

o presente edital que será publlcado Véro. l03s0oO: 30 - .tuú.onlo Vitori
na A UNIAO. jornal oficial do Est4'!' · no Rapõso. 103$000; 351 - José Um
do, na Córma do pedido Dado e pas- belino de Lucena. 37 200 
sado nes"' cidade de Alagõa Grande. ~ VENIDA D. PEDRO J 
em 19 de março de 1938. Eu Amello 404 - Francisco Lins de Melo. 
Lopes Ramalho escrivão. eacrevl •a.J 101$000; 586 - Filomena Vel~ Pai
Carloa Tel.,:elra Coutinho. F.sti con 4 va. 31$600; 604 Helena e- Suzona 
forme com o original ao quaJ me re- Monteiro. 121~00: 680 Jo\·lnlnno 
porto e llou fé. Alagõa Grande. 19 de Tavares de Vascon<élos, 121SOOO: õU2 
março de 1938. - O escrivão. 4meHo José Amarmo de Vasconcelos. 
Lopes Ramalho. 68SOOO: 776 Sinesto Guimarães, 

101S300: 787 Law·a Justa Simões. 

PREFEITURA MUNICIPAL ~:S2~: ~:1,:;;1.~~·~~;~~~~-
1
~~::: 

DA CAPITAL ~m.;; ~=; d:10 ~u~~t~ :;:.~.~li'.:~ 
EDITAL N.° 3 

De ordem do sr. PrefelLo do Caplt.al, 
fa,:o publico, em obs•"rmcla "' de
termlnaç6ea da lei n • 47, de 31 de 
dezembro de 1838, que fica marcado o 
praso de 30 dlaa. a contar doéta data. 
para reclamac;ões dos contrlbUlnt,,s 
abaixo relacionados. relativamente ao 

~:n~111a~.!:'= uC .. e ~: 
burbana desta capital 

Póra de... prazo. mnhuma recl:i.,. 

=-"':~:;' d~: :-:'ú.'l =~ 
181' pago D01 ... ulntél m6IM 11 ftlr 

de Barros. 80S500; 826 - Alexandri
na Pinto Cavalcanti IOIS300; -827 -
Ablas Pedr0&1. IOIS300: 837 - JOli· 
qulm Machado. I01S300; 842 Ota
vlo G de Oliveira. 101$300: 849 -
Albino Gonçalves Perna11des Fllho. 
121$000; 866 Montepio do Estado 
l011300; 882 - João Na varro Pllbo. 
1 Oll300 · 887 Horaclo Pompeu RI• 
beiro Bllo500: 896 - Maria DIIJuz 11&1 
ros Barbosa 80'500; 906 - Oleprlo 
de Luna Freire I011300 914 Lula 
M Ramalho 80t7UO 915 AmO 
Notm,p IOS'IOO, 917 H_,,. Dan• 
tas Nobrep lUMOO 1136 Gullber 
me • Neil Stanford Mau! IIOS'IOO 

vathlúa 

PARTOS 



., 
Na sua marcha ininterrupta de grandes produções, apresentar no proxlmo domingo, 
em tres sessões ás 3 e meia, As 6 · e meia e ás 8 e meia · horas, mais um espetaculo 

extra da METR.O OOLDWYN MAYER em primeira linha 

1'111 PEl,H'll,.I. 91·~ 'l'ODOH f.t '..IRD..IHICt 111.\ ~Ef 'ttHD..lf.lft ..IC•H.IIUIEL I•! Ql 'E 1,11 
('O Q1'18T.IH 1·11 l,EGl1'Ct DE l<',l'N P..IH..I ENN.-l ~cn 4 EN'l'Rl~l.il QI E .il GUt
HIO ~ 11/IR(' -l DO l,E . .\O 1,.1 f,l•,1·· . E81'E C 'I Ell..1-1,011 E HEI EH O ~OI O I H.O EII 

F L T 
t.LE SONHÁRA AVENTURAS, ROMANCES PERIGOSOS, E, JULGA V A TER AMADO DEMAIS ... ESTA V A CANSA DÓ QUANOO 

SUA VIDA FOI INVADIDA POR UMA CREATURA DIFERENTE 
I

DE TODAS ... SÓ ENTÃO 
ÊLE VIU QUE, FIZÉRA TUDO, MENOS AMAR ... 

PLAZA ! Hoje ás 7 1 2 uma unica srssão 

RODER'I' 1·01 ·e. 
e:xn 

SANTA ROSA 
Hoje uma sessão :ís 7 , meia horas 

RICHMHJ TALMADGE, O IIOMl:M GATO 
E:b.4: r 

Uma trinca de aabich6es 

Uma gosadissima comedia da 

Metro G. Mayer- Preços 2$200 e 1 ::'1,600 

NUNCA E' TARDE DEMAIS 
E' UM FILME DE AVENTURAS SEM ICiUAI. 

Preços 1$100 e ROO reis 

Nos dias da 5emana santa o PLAZA, apresentará a maior 

prise cinematografica dêsles últimos cinco anos 
re- li UM ESPETACULO INl~DITO T AMBEM SDRA' LANÇADO 

NO SANTA ROSA NOS DIAS DA SEMANA .SANTA 

"BEN HUR" G O 1 .... e;. <> 'T' A 

UM CONTO DE CRISTO COM RAMON. NOV ARRO AGUARDEM!! AGUARDEM'! ,. 
O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA·~ 

J!xlsteJD muitos remedios para Gri ppe, Resfriados t Febres diversas, rem& 
dlos que fazem diminuir a acção elimina dora dos Rins, fonte de vital importancia. 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tanto 
pode aer usado por pessc)as idosas ou fra caa, como pelas criança.a de ma~ telll'I 
Idade, leJD nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIBGINICA" regula a f uncçio dos Rins I f 11m 1ntt-febril 11eD 
..... pera Grippe, RafriadOI e lodu u febrea laleecioua. 

- Dlatla,.We e•• aeaçãe ~ .... •• z: C..,..e ... Medice lle Penaá•c• -
~ l'll08NC71'0 eD AOOlll'dll& OAIU 'flDIIO> --- .. - ... --- ._._,. ..... ---

111.1111111111111111111111111111111111111111111111111 

JANSON DE LIMA 
CIRURGIAO DF. TIST 

A fim de normalizar os seus trabalhos denta. 
rios, avisa que só aceitará novos clientes depois de 
1.0 de maio do corrente anno. 

CURSO PARTICULAR 
Profeuor Joio da Cunha Vinagre 

avisa aos int.eresoadas que durante o 
corrente anno ma.nteri um curso par. 
ticular que funccioniri de B às 11 
horas diariamente. i rua 13 de Maio. 
54 acceltando de preferenda. alum
nos que Jfo. tenham o curso prima.. 
rio e que 11..~Jem preparar...se pua o 
exame de admlasio aos estabelecl
me11toa secundarlos. Lfc:dona também 
Pottupls,, Arlthmetlca e Prancf.s. 

l'alramento adiantado 

UCELEITE NEIOCIO 
1'll!I T contos de ~la vende-IM! a M>l---------------t+t-H+.-.íi:11......_, .. S. TerfZ!nha", eatabelec.1-inllfta bea\ conhecido e afregutAdO, 

•• ALFREDO IETTO FalllOSllfD 
Cliniea medica em ,eral 

l!:IIPBCIALtDADli:: l>OIIIIÇAS D0B OUI08 

1111 lntem6 do llenlço de o.,_ do Halpltal 8aata Jabll ü llallo 
~-. 0Dm Pdll .. - IIGlpltaaa da Bebia. 

'COIQIIJL~RIO - ~A':1r"DA 'IM 

Gn&la_ ....... ..,.. ...... ,..., ... u .. u .... 

n 

::C1e1! r:: :.."'::, n~:~ :: 
llllnenttl ao fllndo do predlo e pr0x1-
mo da Beci'etarla da l"aaftda. 

A jlelll&b tem 14 quarb. toei .. 
~ - e recebe sempre -,de 
n__,, de ~ &VUIIOI O aal• 

de de - e m- 1 -!Oade. 
- mn radio e ru p-ande IIIO'll
~ 4Mrlo 

0-VOdaYMdai&proprll!tula 
querer -lleleaer-lN! na Reelfe. Pa· 
lar oca li:nalV9 de QuelrOs. na meo
ma PemlO 

- .! 

'ALVARO JORGE & CIA.: 
GRANDE AIMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 

1 
..... Dr.AhanMM ..... l•• l l'nta 11 ....--.,., H e N ' 

j T....:.~.... o:.cw: =:: 1 

1 ~-UI ............ 1 

IIAN11M FIUAf.S 
-1111 -

Campina Grande, R. Prea. João Peui;, li, 67 e 75. ' 
, Gunbira, Praça Monaenlaor Walfrêilo Leal, n. 49, 

Praça Matriz. 174 e 171. 
ltalia1ana, Raa Presidente Jeãe Pea1ia, 44. 
_,.,..._... .. __ __..0ap11a1e11o 

....... ... _._....__aenl,..•-.-pldo• 
nrladlallmolOl'tlmellto· ~-rlllllaa-™'-"' dae 
prll!lalpua -trai.,... ... atiaalmO. - -- _..... ,. 

llftP tmenea'ftlla. """'-- ' ACIUM .. AbAWB!BA,,.,. & 00WWW C9 -.aoall 
1'1U1Q011 1111 TODM A11 BUM ftllDA8. .. '1'DISUII 09 1 
OOlfOOllRlllffa. 

l'aQOII UOD'm0lld8 PAJI& 't'IIIIDAiil &' ffft'&II 

&1m • ----llltllm, ... 11111'-*---
11 

• 1 _...,. ........ : ..................................... ~-.......... __ .._........,_, ~ 
~-~~ ......... ··-....... __... ........................ ~ .... ... ....... ,_ ........ ....._ ..... ......,.. --·· 
~ ........................... ~ .. -,..,... _.._ . ._ ................ !:=:.: ...... ............ _ .. _....... ....,.. .................................. ·-· __ .............. cstn ................ 
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Mais uma vez para admiração de toda 
a cidade o espetaculo arre_batador do 
ano vai ser apresentado domingo no -
FELIPU - 60 dias depois do - REX 1 
l 1m~ rpopf'a dt luz, sombra, som e movimento ! O 

panorama da ,uerra da Criméa ! 

E R R O L F L Y N - em 

UM A PRODUQAO DA - WARNER FIRST 

R- E-X 
Soirée ás , ,30 

O CINEMA DE 
TODA ACIDA. 
DE-CHIQUl! 

"Sessão das Moças" 
UM ASSUNTO ALEGRE E MUSICAL ! 

EDMUND LOWE - em 

O DOM DA ALEGRIA 
Um filme da L. UNIVERSAL 

COMPLEMENTOS 

ONEIORAID8 O JUBILEU DE PRITA li - LPI fflll - E O 1,· 
11110 ti - OtllPllNA DOS IRAIDES FiLMES - O - MI - APRESENTARA' 
DDIIIIO li "IITIHE CIIQUI" l'S 8 NOR E EII soalE A'S 8,30 E. 8,H O 

FILME MAIS FAL O DESSES ULTIMO$ TEMPOS ! 

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

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

A VALSA DA CHAMPAGNE , 
Com JACK OAKIE - VELOZ E YOLANDA - dansarinos -
FRANK FOREST- tenor, e uma orquestra de 200 professores ! 

NO'l'A IMPORTANTE: - E ste filme s6 .será exibido noutro cinema desta capi
taJ, 60 aias apOs seu lançamento no - REX . 

AMANHA NO - REX - UM FILME BRASILEIRO ! 1 ! , 

Uma comedia brasileira para fazer rir a nossa gente ! 

O JOVEM TATARAVÔ \ 
Uma produção da - D. F. B. ... 1 

AMANHA NO - FELIPÉA 
O ROMANCE QUE INSPIROU OS INTELECTUAIS BRASILEIROS • \ \ 

A N N A S T E N - - provocante, em \ \ , 

, , N A N A ' · '~C. : 
Um campeão da - UNITED ARTISTS 

FELIPÉA 1 JAGUARIBE 
SOlrée ás 7,15 

A MARAVILHA DO SECULO XX ! O MAIOR SERIADO 
DO CINEMA ! 

Larry Buster Crabbe - em 

FLASH GORDON 
Juntamente ao drama 

O REI SALOMAO DA BROADWAY 
Com EDMUND LOWE - UNIVERSAL . 

Soirée ás 7,15 

AS AVENTURAS COMICAS DE UM CASAL BURGUES ! 

Charlie Ruggles - Mary Boland - em 

O QUE ELAS NÃO SUSPEITAM 
Uma eomodia da - PAR.OIOUNT 1 

complementos: - O BALNEARIO - comedia de CARLITO 

CINE S. ºPEDRO CINE-IDEAL METROPOLE 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Uma sessão - HOJE ,----------------
-- 6.' série da --

A MAO QUE APERTA 
-- Preço: $600 --

Juntamente com 

O PRIMEIRO BEBE 
Amanhã - "Seuão das Moças" 

O QUt ELAS NÃO SUSPEITAM 
Preço: St8 

CINE :tlEPUBLICA 
HOJE - 11- -, ......_nc!o u 1,10 110rU li& noite - HOJE 

Cl.AUl)ETTE COl.BDT - 111115-. eo&rtla da PAÍlAÍÍÔuNT, re&pa

rece no IIIXIIW e ln-te rume 

INTI os 

29 - HOJE - 29 

O GRITO DA 
MOCIDADE 
Com RAUL ROUUEN 

E mais a J: s~rie da 

CIDADE 
INFERNAL 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

Um filme que aatsttndo-se 10 vezes não enjóa ... O "cow-hoy " tenor num 
' •· far-west " ultra sensacional ! 

DICK FORAN - em ,.. \ \ 

A MISSÃO SECRETA 
Juntamente a 4.ª série de 

A MONTANHA · MISTERIOSA 
COMPLEMENTOS UNIVERSAL '~ 

•• 
SANAFTO A 

EMPôLAS PARA USO SUB.:CUTA EO 

, ... ~ ...... , ........... _ 
....... ,1 ..... 

A' vmda nu prineipei1 fannáciu. " '1 

' ' ' LABOIATóllO BIOQUIMICO PARAIBANO 

JOÃO PESSôA 
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t LO Y D BRASILEIR.O BASILEU GOMES 

Praça Antcnor Navarro n." 31 

Agente 

(Terrco) JPATRIMONIO NACIONAL); Fone 38. 

PAR:A: O NORTE PARA O SUL 

Linha Belém - l'orto .\Jcgrc Linha Belém - S. Franci~co 
Linha Belém - Porlo i\lcg..-c 

Paquete D, PEDRO li 
Linha j\Janúos - B111·11os A} n·~ 

Paquete CAMPOS SALES 

Paquete PARA' 
h~l)l'rndo 110 dw 31 ele murço l' ~alrn no 

me~mo dia pura Natal, For~aleza1 S. Luiz e 
Belém. 

Paquete PRUDENTE DE MORAIS 
Sairà no dia 7 de abril para Reciff'. Ma

çe10, Bala, Vitoria. Rio de Janeiro Snntos. 
Rio Grande. Pelot::i.s e Porto Ale~n· 

E~perado no dia :lO " sau·a 110 mesmo dia 
para Rrcifc. Maceió. Baía. Rio de Janclro 
Santos, Pnrana.gu_á, Antonina, S f'ranci.:::co: 
Santos, ).ionlr\·1deo e Bueno~ Aires. 

Saira no dia 7 cte abnl para NatDI. Forta
leza. Tutoia . S. Luiz e Belem AJ'1'ENC,\0: · AVISAMOS AOS SR$. Cargueiro CURITIBA PASSAGEIROS QUR SOMENTE PODERAO 

AUQUERIR PASSAG!<.NS APRESI,;NTANUO 
O ATESTAUO DE VACINAÇAO. 

Sau·a no cha 2 )):ll'~ Rectte. Macc10 Hio 
{h' Janeiro. S: llo:s, Pelota::;, Rio Grande e Por .. 
tu Alegre 

AcceitamH carias para a, cidades servida, Jela Rêde Viação Mineira com transbordo em An1ra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS R.APIDOS 

C:AAtG UEJRO "CHUY ,. - fü,p("raclo <lo norte, deuntt tht·R<H l'rn 
uo:;so porto no proxjmo dia 2i d(>~tc mes, o cargueiro "Ch11,v ·· ,\po~ a 
necessaria. demora, sairá para Recife, )laceio, Rio, ~antas, Rio Grande, 
Fclotas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO ··TAQUY" - .E~J>Crado do sul. dr,rr:í dwgar l'm 
um,,o pot'to no prO'.\imo dia 'W dc~tc me~ o c.·ar~u(>iro ··Ta11Ul '' i\J•o::, n, 
uece::,:,aria demora, sairá. intra Natal, Cc1ll'â, Tuloia e ,\reia lkanca 

CARGUEIRO " P ,\'l'l'" - E::;perado do sul, deverá ehegar em 110&0 ~~::: ;~r~r~~:: .dia 17 o cargueiro " Poty ''. AµO.S a ne<,;essaría. demorai, 

CARGUEIRO "BUTIA ·· - Espe1·ado do sul, devera chegar em 
nos:::.:o porto no proxuno ctia 3 de abril o cargueiro "But1á ·· da. Cte C. 
R. Granclense. Apos a nece:ssana demora. :saira para RcciJr MQceió 
Rio, Santo~. Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre 

Agentes - LISBOA & CIA. 

Rua llarão da Passagem n.0 13 - Telefone n.O 2:JO 

LITZ FERRANDO I CIA, L TDA, 
OJKUROIA 1!:M O!!RAL - ARTIGOS crmUROICOS - APPAl\• 
LII08 DB DATHERMIA, APPARELH0"1 DE RAIOS X DOS MJ!• 
LBORll:8 Jl'ABRICANTES. EXCLUSIVIbTAi:' DOS MICR0800PI08 
LSJ.TZ • TODOS 08 PRODUCTOS DE E. LEIT., TODO MA'I'DIAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

LLOYD NACIONAL s. A. - SÉDE RIO DE JANEIRO 

SERVTI)O ltAPIDO PELOS l'AQUE'l'ES "ARAS" EN'l'RE CABEDELLO E PORTO AUlf;RE 

PASSAGEIROS "SUL" l'ASSAGEIROB "NORTE,,, 

CARGUEIRO "AR ,\ 'fAIA '' - Es
perado de Belém e c.scalas no dia 1.<1 
de abril saindo no mesmo dia para 
Recife, Maceió, Baía, Rio. Sontos, 
Parnm1guú e Antonirn1, µaro oncle re· 
ccbc C:;lrg;a. 

l'A(!l.:L'l'L ·· \ft.\TIMBo " E~JH'-
racto ctc Porto Alegre e escalas no 
dia 6 de abril. ~amdo no mesmo ctrn 
porn Recite. Mact'iO. Bain, Vítorrn 
Rio ,1c ,Janell'O, Santos. Rio GrandtJ, 
Pclotas e Porto AlcgrC'. para onde re
<,;cbc c.irga C' passngclro~. 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM 08 AGRNTES: · 
ANISIO DA CUNHA REGO & CIA, 

3 T 1 "Ar ·~ E1criptorio: Rua Barão da Passagem, 43. Telepbone n. 60 - e e1ramma as 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO NY 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
IDVIÇO l!IIMANAL DB PASSAGEIROS F CARGA llNTRll PORTO ALEGBll ll CABrDl!Ll,O 

VAJ'ORl!8Z8PUADOI 

"ITAOUERA'' 

Chegara no ct.10 4 de abriJ p segunda-feire s;.11ra 
no mesmo dia, para. Recife , Maceio, Baia, Vitória Rio 
cte Janeiro. Santos, Paranaguà, Antonina. Flonanoµolis, 
Imbituba. Rio Grande. Pelota~ e Porto Alegre 

PROX!MAS SAIUAS: 

"JTABEltA ·· - l)owi11go, 10 de abril , ., f 

"-VIRO 

R.fP{'f'b•mr,8 t111.mb+"m c111,r5t113 pua rt1-.~n. A,..,.Jtt, 
Dhêo.,, 8. PrA.nclsco <" Its.l&hY, com culdadoM b"ld..,aci0 

no Rlo df' Jo.n<'tro bem como para Ca:ropoe, no 1'.st1d1 
oo Rio, em trafego' mu\uo com a "LevfQlr\ll0 RAJJwaJ". 

A Con1panh1l' nceb~ C'&rP:AII e t"OUO.mDll'Dd.u .... 
Ye.,p,~r• d• u.blda. dop. liCUI VA.POíCll. 

o 3 con11tirni:i.tArtoe de c•r••• (levem ntlr•t ... .u do tra~ 
otc·be dl\ Comos.nhlR dcnLro rio prA.1.0 ri!!" t1 t• (3) d.IM, 

1 

ap03 a dtscarga, findo o qual, lnclcllrlo a, malDIU •• 
armuenaa:em. 

--------------------- ----------·------rica _,..,., .. ~ ... , nlerH, 'lllM.~•-•• "º "rrlpl<>rl• alt á, 1~ hora, º" ... P«a ola aahl•• '"' ,a,•tltlo 
AI tHDil lnlormao,.. oerko ••,... ,cloo Arrote, • 

J' . H.\:\!>LIII \ IJ\ ('ftl'Z 
l'ra\·a ,\nteJiõr I\°a\'iUTO, 11 .'1 5:} - L" ,1ntL11 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
A D V O G A D O 

Esl'ril.oriu: Praçn Pedro .\11w1ic ·o, 71 
Hesídcncia: Avenida Ge11eral Osoriu, :.n 1 

João Pessôa 

MISTÉRIO 
=-=::/ 

Rua Visconde de l't>loLas n. 
WO. (Em frente :w cinema 

a~;i:~ :,:i~~u!~~ 1
~\~~~;:: e~

1
~1pJ1~~:~ up]aza"). 

d1fJc:els Quereis resolver <111alq1Jer d1· 
Uculdade'/ Esc1·eve1 hoje mesmo para. 
a Caixa Postal. 49. Nitero1. E do Rio. 
rnvrnndo um envelope ~elaclo e bUbs-

1 
cntacto p~ra ª resposta. No Bairro Teresópolis 

BóA OPPORTUNIDADE 
Alugam .se dois appnrla

m<'nios espaçosos á rua l\.fo
c·irl Pinheiro, n.º 7,1. 1.'' nn
dar no ponto central do 
coO-:mcrcio. O arpartamcnto 
ela frente tem jancllas p1u·11 
n rua, Maciel PinhPiro, c~
quina com a rua 5 ele Avoi-1-
t.o, e o outro tem juncll;i~ 
para esta ultima rua. J.o_ 
c~d cspJendido para c·o1n .. 
mrrciante, m<!<lico ou cl,•11~ 
ti~ta. Agua corren1c, imi
tallação clcctricn e sanil;i. 
ta ria. A trnlar com o "r 
Ant.nnío l\:fpnino, na portari'°' 
da "A União". 

creõi"l.i'xí'ª't.i ªite I i7' O U R O ãccx~:~~1~!st
~;~~ctº~st~:Io~º~~e,~~~~~W:! 

·--- ---- - ,

1

. ALUGAi\1-SE clu1s modernos p1TcJw:~ 

~ ,usr&L. 11 -:- PD TaL. - nas.ui Com V 1· a - 8 e qualquer l:f.1~~~~,1'~~~'1't~;\~: '~~~~~~e~'.~r;;;,·~ 

ALUGAM.SE ;s casasdc 
numeros 791 e 799 sitas á 
avenida Epitacio Pcssôa e 
recentemente construid:ul, 
A tratar na ·mesma avenida 
na casa n.0 821. 

Rua Duque ele Caxias, 576 
1 

quantidade de ouro, pelo ªª;~:;~: tt1;g,.t: surcnor 

IÇO r JIIELLO LLL.\1 :'lle]hm• j)l'e•·o <h 1)1'aca á I A. trulur com o •• Aato1,w lt.,po-
1,~~====..;..:..===='----'----'-'==========rl ":r <- • ' ·o. ri rua 13 l1,.. m.tJr:, l'''.J 
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