
ANO XLVI JOÃO PESSOA - 'l'erça- feira , 5 de julho de 19~8 :Sll)IERO 147 

OFERECIDA, ANTE-ONTEM, A BATERIA INDEPENDEN- O SERTÃO ATUA~ 
TE DE ARTILHARIA DE DORSO, UMA BELISSIMA 

BANDEIRA BRASILEIRA 
Essa mtciativa coube aos Irmãos Lundgren, grandes industriais nêste e no Estado de 
Pernambuco - A solenidade realizou-se, ás 9 horas, em frente ao quartel daquéla 
corporação, localizado em Cruz das Armas - A leitura do boletim alusivo ao áto -

O des{ile da Batería de Dôrso pelas principais ruas da cidade 

ASPECTOS OA SOLENl DADE. ANTE-ONTEM. NO QUARTEL DA BJA. - Ao alto, á esquerda em continen
<:ia á Bandeira. A' direita, o áto da entréga ilo Pavilhão NaC'ional. Em baixo, a Baíeda de Dôrso for mada 110 

páteo int.ern o do ouartel 

A' Bateria Independente de Artilha
ria de Dàn;o, aquartelada nesta capi
tal. foi ofertada. ante-ontem, uma 
Jinclissima bandeira nncion2.l. custoso 
presente dos Irmãos LundgTen, gran
<lcs proprietários da cqrn.nização indus
trial de tecidos nos Estados de Per-
11ambueo e Paraíba , 

entregou-a ao 2. 0 tenente José Alves 
de Morais, porta-bandeira daquela 
corporaçã1b 

NPsse momento, perante a Bateria 
de Dôrso. que se encontrava formada, 
Pm frPnte ao seu quartel, foi a mesma 
desfralàada, sendo-lhe prestadas as 
homenagens devidas 

A Patria! Soldados! Como dizer-vos 
o que é a Patria? 

Soldados! Como pintar-vos a·~ suas 
côres e esculpir-vos os seus tllntornos? 

Soldados! Como cantar-vo~ O$ seus 
heróis e enaltecer-vos os seus even
tos? 

A Pátria é tudo. ela palpita e freme 
(Conrh)P na 2.ª PJ!' , 

l,Al'RO ,ro'ITENEGRO 
1 Secretário da Agricultura da Paraiba.) 11 

OS trab~lhos e.ceculado p. el(L l.n -1 ·. <rmtesco escapa ao co_n. trôle estatís-
petcna de Obru.) t'Onlrn. us Se- t 1r·n da ln petona. Nao lia parcela. 
<'O~ apre~entam a,pecto.~ 1âo ele trabalho. por ms,gnif1cante que se
surpreendente:f que a mrngma- ;a, de oue se não tenha o custo. Ape

ão. com o ,-ecur!f'O eJ."dusiro dos dado sar. poi . . de se tratar de serviç-o.i; de 
·cntidos em informacões relativai l!:rtrema complexidade, exigináÕ um.. 
áquelas obra.<;, nunca nos da da rea- nüm.ao Janta;,tico de'o1)('rúrio.'I e apa-
!idade a representação fiel rêlhos. a s11a e:recuc;âo não se preces .. 

lf. prectso termo-las de perto. entr~ sa sem o dominio completo dos ele-
qando-nos á tentatit•a .fatigante de mentas que indicam o seu rendimen
medir- lhes as proporrõe1; e lendo sem- to econômico. Ao contrário, portan
pre a nos:-.a admiracii-0 r<'norada di- to. de muitos outro, trabalhos. da ad
ante da variedade de .formas com. que mini.stra("c/J; puhlica e111 que o custo 
êsse grande empreendimento_ se apre- da producâo passa . sempre a figurar 
senta. Em Curéma, por P-.remplo. es- como /alôr desp.reíi.ivel 
tão presentemente. se reali:ando ser- Ha por ai muitos serviço.o;: que dei .. 
i·i.cos com uma tal per/eicâo de técni- Tam a,· "rossas vi.stas em festa; 1nas 
ca e meios de e.recucão de tão desla- se quizer,nos atribuir-lhes um valor 
cada eficie11cia e s;mplicidade que o "Conomico então se lei:crntam as difi
nosso sentimento se torna q1wsi de e111,ilad1Js;. O~ dadot para o computo 
venerarão pela mecanica do C'ustn do servico .~e dispersam. em. 

As maquinar que ali sP rêem ca- fragmerllns de papel que teimosa_rneu
vando e transportando terra para a 1e .,e e~c_onde1_n no /1mdo das gavêtas 
barragem. obedecem a movimento8 de do .tvnc,onarzo e_ por mats que se 
tamanha disciplina que as vézes no.< so:nem e nwlt1pltquem _ t: dividam o.,;. 
surpreendemos com a atencáo /ixadn nun_zeros que. com muita canseira e. 
em s1ws operações mais por motivos de muzta con1usão, se conseguiu coligir. 
estética que de sua propria utilida<l" nã~ se chega_ a um resulf_a_do repres_en-

E nenhum. daquPles e$/orços aplica- ta tiro _daquele t:nlor. ,'iesse part,cu
dos em um trabalho verdad1•iramente lar. pozs. a lnspetona de Obras contra. 
________ as secas co11stitue um e.Témplo que 

, INTERVENTOR ARGEMIRO ;~:a~~e;~~~ªs dde v!1;i!;1:o~ ªp~itzrcno~ d~i 
DE FIGUEIRtDO ~:íscí:~~~~: ~t::;:ºa dl~1/~e:~t~!~!J~d~; 

Regressou ontem pela ma. 
nhã, de Soleclade, onde se 

atrofia que q1w.'li se anula numa com
pleta insensibilidade. Eº jwao, no en
tanto, consignar que ja se processa, 
claramente. uma reacüo contra essa 

encontraYa passando ag fé. ;~z;~~mª~,~1:S ~~is~;;~emJ.~~
1
ra~~:

11:mtz~: 
l'Ías sanjoanêscas, o exmo. 
sr. intenentor A1·gernirn 
ele Figueirêdo. 

S. excia. ontem rnern10 
despachou c:orn o seu se. 
cretal"iaclo. 

NOTAS DE 
PALACIO 

E~teYe ontem. f•m Palado o sr 
Francisco Braga aprnsentanciu ao: 
Sl.!füi df'spedictas ao sr Tntervc-:.lor F'~ 
deral. por t"r de regressar :10 interior 
do Estncto 

Dnrantc o cri<' U.1• o \tein. · :.thC"rar"" 
no Palacio de, Rerlenhto, mais as :·<'· 
guiP.tes pessci:::s · drs O: ad~~o ele .:'d
L~1querQUE. t: Mu-andu Azeveú'); pre:t'I 
tos José Cnrdo::;o t> Sfl: C.:andcanti e 
e sr. Jr,rt-mi:-i.s Venancio 

ca 
Curé111.a ::.erá um grande acude que 

irá se inteqrar no si::.tema denomina
do ·'Piranhas' Boqueirão e Sáo, Gon
cal0 são o.~ outros doi,<l. a('udes desse 
Sfatema jâ constrn1dos e ~·e desta

cconrlue na 1.ª pg.) 

A CONTRIBUIÇÃO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução Pública 

o prefeito de São João do Carirf. 
comunicou .. r.o ~r. Intervf'r.tor Federal 
o recolhimento á Mesa de Rendas da
ouéla cidade. ct,, importancia de ...• 
927S400 correspondente á taxa de 
Tnstrução Pública, referente á arreca
daç1'o do mês recem-fin<lo. 

5 DE JULHO 

Gésto altamente patriótico e simpá
tico, fúi muito bf'm recebido no seio 
elas classes armadas. tendo as impren
~as do Rio de Janeiro. Pernnrr.buco e 
Paraíbfl se referido elogiosamente ao 
mesmo 

A solenjdade realizou-se ás 9 horas 

Diante da tropa, o sub-tenente João 
Fernandes Bestetti leu o seguinte bo
letim, referente áquêle áto: 

'" I - BANDEIRA NACIONAL 
- RECEPÇÃO 

da manhã. em frente ao Quartel da Meus comandados! 
Ides receber a dádiva. de um tesou-D.ateri:t Independente de Artilharia de 

Dôrso, com a presença do te!lente-co
roncl Magalhães Ilarata, comandante ro~sr,,. pano bendito, que os nossos 
do 22.0 Batalhfto ele Caçadores e da olhos costumam vt:r, abrindo-se em 

OS ESTADOS UNIDOS COMEMORA
RAM ONTEM O 162° ANIVERSÁRIO DA 
I N D E p E N DÊ N CJA . ~

1
\8;?!~~1~.!. Estados Unidos para com 1 a 

J . clal;.1 de ho.ie :·rlrmhra urn 
dos <'p1:,.,odios 111P111or.1veis da 
hi~tnri:1 d,1 prinlC'ir,1 l·kpúhli<'a .. 
<JllP :i<..sinal;JJn :1 rc:ic:,u patrióti
ca da co11c·il:11cia 11:tC'itln.tl aos. 
1!esurnndns dP 11m:1 i··por,t de pre
polenl'in (' dr,n·spei!o aos prin
l"Ípio..., ('(111:-..lilucion:li, de- entii<) 
e prepar,ir:1111 o adn•nlo dn fnsc 
1~110\'~l(iora insliluid:1 ('(llll 3 nr .. 
,oluçâo dé lfl:30, hn,jC' conso lida
,Ja pelo E,lado :'>õrn. 

~~~{~~{!1~c1~e~e~6~o~ecl J~~~ôffe;s~fg0
1~1= / ondulações ao vento, rutilante ao Sol, 

rêdo. comandante da 7.u Região Mili- ~~!~~d~iun~ ~~·nf~i d! n~~:J1~~.!urv~r~~ 
~~~~a~:1;~~:

11
!·~t~;::~e r~r~~~e~fa~~~~ Ca:, nossas montanhas; êste pano ful-

mandnnte Alfrêdo Salomé da Silva. gente - hino de amór. canticos de vi
canitflo dos Portos dêste Estado. e seu terias. epopéia de valorOS?S feito~. 
a.iudante. 2.º tenente Manuel de Men- murmurios de saudades. unçao de be1-
donca Uchôa: coronel Delmiro ele An- jos, grito de. liberd3:cle .. d_e"'._ocionário 
clradf'. comandante cta Polic;a Militar de préces e livro de Justiça, este pano 
elo Ec;tado; capit:í.o José An1aldo, che- rutilo - que tem alma porque fah. 
r~ da 15." Circunscrição cte Recruta- que tem vontade porque age, que tem 
rnento; ofidalidade do 22.º B. e. e da fôrça porque edifica, que tem sensi"bi
Baterfa de Dôno: ~r. Duarte de AI- lidade porque en~ernece, que ten~ .cren
meicla, pela A UNIAO; dr. Argemiro ça porque abençoa, que tem amo1 por
Toscano, c;irurgião ctenti~ta nesta ci- que noE en\olve a todos sob" a fuJgu
clacte e esposa e outras pcs~óas. ração de sua grandeza. este Pª!l.º 

O representante dos Irmãos Lund- 1m01 tal êste balsão 1ad1oso, êste lába
gren, ladeado pc-Io 1.º tenente Jaime I ro de ouro é a Bandeira da Pátria, o 
PortPlA de Mélo, comandante interino "Aunverde Pendão de Nossa Terra!'' 
ela Bateria de _Dórso, depot~ de. ct:iiàa- Vós ides receber o símbolo sagrado, 

;:~s~~~~t!i1:~t~~ª~/ a~~~e=l~~;;~~~~~:~ :n! i-ii:tt1~it:od~nicii~~. a terra, a gente 

RECEBIDO PELO PAPA O MI
NISTRO VALDEMAR FALCÃO 
Palavras de carinho e gentileza do Sumo Pontífice para 
com os católicos do Brasil Abencoados o Govêrno 

e povo brasileiros .... - ::: ...... 

f'A:jTEL (~ANDOLPO, 4 - tA N I lcalólicfl. brn.:,ileira, lcn~o tcrminadÔ. a 
- o l''1pa rN·1:bcu, 01Jlem, pela m:>- nud1<:nr1a rom a bcnçao dada ~o Go-
1Jil:.i I m ·nu1h:·nn:1 cspcci.tl, o minis - vêr110 e n todc o pôvo do primeiro 
Iro do T1·,i1Jalho do Brasil. sr Valde- país lruino-nir,<'ucano 
1n~r F,1lriio, qn" .~e frz acompanhar Anuncía-se, igualmente que o mi 
i. Í''i.'i:l VJ<.;ilc.. (e sua ,, po~a e do che- ntc;tro Valdemar Falcão, acompanha

h· n0 inl.~Uo d1plómJ.ltrn étJ Brasil do do emb:u-..:r dor brasileiro, esteve em 
Junlu ó S1111tn Sé· 

S S t('V<' pn.ltivni.:· do m:uor ea- conferênci:'l. com o secret:\rio de Es
l"lnho e e,· 1LJl1·z,1 p;.1r:t eom , f ;ni!1:t to.do, curciinl P4cccll1 

SALVA DE 48 TIROS 

\\'ASHINGTON. 4 IA UN!ÃOJ 
l!~lil todos os quarteis do~ Estado.s Uni
dos. }.;. passagem do ·· Tndependence 
Day" foi assinalada com um.a salva 
de 48 tiros de canhão. i' to ê. um tiro 
para cada Estado 

\ :; de julho d, 1!12'.! projela-
1 nm-se ú Hi...,tori:l indi Yidualida
dC's d<· 11111 hrrois11w !!C'llC'l'OSO,. 
que pa,1.oar:nn • simholo" dn bra
' ura. do 111:"',prcndllnenlo e do 
ide~1lismn c:'lrni.'terí,;lH:o ua alma 
! r :1,i lPir:i 

Todos os quartéis salva
ram, com 48 tiros, a pas
sagem da auspiciosa data 
- Entusiasmo delirante em 
New York - As comemo
rações no Rio de Janeiro 

NEVV YORK, 4 IA UNIA.OI - Em 
todo o pais comemora-se. hoje, com 
indizh·el entu,;iasmo, a passagem de 
mais um anh·er:.á.1io de sua indepen
déncia política. 

INSTITUTO 
GEOGRAFíA 

BRASILEIRO DE 
E ESTATíSTICA 

A 4 de julho de 1178 os delegados das 
12 colônias apresentavam, no Congres
so Continental , a proclamação da in
dependência pohtica, pe1a qual nenhum 
compromisso de lealdade teria dai por 

O ministro da Aeronauti• 
ca francêsa exige a in
tensificação do rearma• 

mento aéreo 
P .\HIS. 1 - (A. N.) O 

minbtro da .Aeronautica. ~•·. 
Laurenteynat: , apoiado pelo 
"Aéro Clube"". exigiu do go
vêrno que se acelt.•ras~e o 
rearmamento aéreo do paí~. 

O til ular da pasta da \ 
viaC'âo é de opinião que a 
Fra;,ça precisa dispftr J>e)o 
menos de ~.000 avhics do 
mais moderno tipo. m~~im 
como um11 re~en·a de 1.:;00 
<·omplPtamcnte prontos. 

O Consêlho Nacional congratula-se com os govêrnos 
dos Estados e prefeitos municipais 

O Consêlho Nacional de Geogr::: fia, 
em sua última reuniiio. tomou :1 ini
ciativa de enviar u·a moção de aplau
sos aos govêrnos dos Estr1clos. exten
siva aos respectivo:.; prefeitos munici
pais. como uma demonstraç.'io de re
conhecimento pe:o interes~c com que 
es . ..,as autoricl~cle:- té1n .,olucionado to
das as questõr-: lignda.- ~o refet ido 
instimto 

Danào conh<',..im<'nto ao intervt:ntor 
Arg,,.miro ele FHtuehf'c..lo c:f';:..."<1 mici~
ti\•a do Conselho Brasileiro dt· Geo" 
grafia r E'itatistira o dr :Vfoci&do ~ou
res. presidente daquela presti1.;io. a ins
tituição na"ional. emiou ll s. txcia. o 
telegrama QUE' .sC' ~egut: 

RIO. 2 L Jntenent.or Ar~cmlro d,, 
Figueirêdo - P:1lácio ctu Rf'dt'nção -~ 
,João Per-.sô::L - Ao dai' in~cio aos tra
balhos df' :,uri. st.•gunda sessão orditrn
ria, o Comêlho Nnc.:iomll de Estatisti-

1 

ca verificando q1w n. Hirnnlmülnde cio:,, 
govêrn~.;, d<l!, t~1lid~des da F'ederacüo 
ven~~ sem. hr:,;ltnrocs nr,m r('stru::õe-s, 
ap01ancio fu·mrment<· as mlc1:1! ivns e· 

1 proposit~s do ln:-;tituto Bnualeiro dt.> 

Geogra1ia e Estatistica, resolYeu dirii;ir 

:a!~~l~~s º!s ~!~~is ~)if;~i-e~os h~~!l~~~ 
g·ens pelo largo espirita público com 
que estão cola borando com os propo
sitos dn prt'"?sidente Gt'túllo Vargas. o 
eminente patrono de~to. instituiç:'io, 
Quanto ao d<'$em·olvim1 .. nto e racionn
lizacão dos :-ervico brasileiros de 
Geogra.fia e Estatbtk<1 

\ A.!-:!iPm•llé.:i ---c,ntiu-se ignalmentfl 
no dev( r de e~:primir o sc11 re("onhect
mento aos patriotko~ ~ovnno.: mun~
C'ipa1s OU<' tem ('OITl""Pºllciido :10.,, OPC'· 
ln.e; do Jw;litut.-0 cn;1ndo f' dando ch
cil'ncia às agendas de t'stntistit'a e cl1· 
ret.órios dl"' gcov.r::i fw. 

Expriminr1o í"Otll :,atisfa;ão a v. 
e:xC'iil.. é~::.t• pronunciarnf·nto a que jun
to as nlinh<l~ home,iat-:cns J}C'ssoai~. 
rogo-lhe tamh1.•m ~er interprf'te cto 
voto dn A\.-.f'mblC'a iunto ao; dignos 
pcr,feitos mumcipni · de.ss(' Estado. A
tcnclosas .... :iudncõe!-o - '.\lafêdo ~oa
rt·s, pr<·~icieutc elo Instituto Brasileiro 
d1• Geog,10..i'ia e l!:1:otalh,t1ca ". 



2 A UNIAO Te1·ça-íelra , 5 de julho de 1938 

OFERECIDA, 'ANTE.•ONTEM, 
A' BATERIA INDEPENDEM· 
TE DE ARTILHARIA .PE 
DORSO, UMA BELISSIMA 

ATENÇAOII! 
ouçam ho.1e das 19,5 as 20 

horas, progrnma. do Rê.dto Clu
be de Pernambuco com o "nz ·• 
Francisco Alves, oferecido pelas 
cerve)RS CASCATI NHA E IIAN
SEATI CA P ll,SEN. 

ESPORTES 
BANDEIRA BRASILEIRA 

(Conclusao da 1.• pg.) 

O "BOTAFOGO'' VENCEU O "ESPORTE" PELA ALTA CONTAGEM DE 4 x t - UM 
_, TELEGRAMA DO DR, JOIO LIRA FILHO A' DIRETORIA DA L, D, P, 

VIDA ESCOLAR 
CENTltO E$T\11lANTi\L PARAI

BANO 

o jôgo de domingo, entre os filiados 
Bota.fógo e Esporte, se não teve in
tensa. combatividade, apresentou con
tudo certos momentos de n.ção decisiva 
principalmente da parte dos t.J.'1co-

da .sua Liga. Abraço~ - J oão Li.l.·a. 1<'i- gues aos amadores cm campo pelo di-
lho". retor de csporle. 

LIGA JUVENIL DESPORTIVA 
PARAIBANA 

TIME NEGRO 

1ão forte, tào exclusiva, tâ<;> deslum~ 
brante e multiforme no& nu11s lntlruos 
recés.sos de nosso sér, que os espfritáos 
sentem e não µod{'m _dizer. que os l -
bios a enunciam e nua sabem _louvar. 
que os. corações l'sLrenwre~1 t nao con
seguem exticar a romoçao que clv 

RN·ebemos. 
Ter!.\. lugar hoje. ás 19 horns, rna1s 

tuna reunião deBsa prestigiosa soci
rdad na. qual !:lerão tratados i.mpo1-
tJ\111 e:s. assuntos relaciono.dos com a 
classe. 

lôrcs. · Haverá, hoje, um treino entre os a-
o esquadrão botafôguense Jogou com Oficial madores que constituem os 1.º e 2.º 

deM:1!:ª c61~:~daclos ! A Pátri~ é tudo 
vontade de vencer na prt.meira. parte . . quadros do Time Negro. 
da luta. decaindo bastante o seu pa- A du·etor1a da. Liga Juvenil, no tn- A' noite haverá rcu1úâo dos dlre· 

~O~Q~~n~e~n~igaet~V~~r~~i~ neÓS~ ees~ê~~'[~~ 
drão em qunsi toda. a segunda fAse, tuito de preparar wn seleclonad51 que tores. 
em virtude de manifesto desinteresse terá de se bater com o campeao do 1 

E' o fulgor stdr ·eo cio ttrmamento e . o 
balouço cantant · dos mares, o dardeJo 
do Sol e a pompa elos campos. o ca~ 

A direlotia do C. E. P. convida to
dos os associado!:i para essa reunião. 

dos seus componentes em exercer uma primeiro turno, con_vlda para wn treino os RESULTADOS DOS JOGOS NO 
pressão mais ostensiva contra o seu obrigatorlo no proxlrno domingo dia RIO 

choei.rer dos rios e o deslizo suave dos OEP'\RTAMENTO DE P lfBLICIDADE 
rtval. 10 de Julho ás 13 horas no campo do 

A sua linha avante apresentou-se "União", na Av. l.º de ~rço, os se- Rio, 4 - Realizaram-se mais os se-
1egatos, as t'ronties altas da. tloresta e 
as flôres breves d~ v:u1.et1 rcdnknte_ o e. E. P. recebeu do SC'U colega 

do Piauí. mais wn número de "Folha 
EstudanLat··. orgão do "Centro" da
quêld Estado 

em ótima fórma e quando quiz con- guintes amadores· 1 guintes Jogos em disputa da Taça Mu-
qUistou três lindos tentos, no primel- - Do Botafogo - Galoso, Mauricio, n.icipal, sendo estes os resultados: 

A Pátria é tucto. soldado! Porque e o 
homem - são o~ anlepassados, o~ que 
desvelaram a terra e llndaram as fron
teiras: é o brandir dos espadas na de
fêsa e a ovação dn vitoria; são os fas
tigios e as 3:clamações, renunciA.S e 
ma.rtirios, delinos e aµoteóses. 

ro tempo. O quarto foi obtido de wna Luiz, Tourinho. José Barbosa, Anto- Flamengo - 2, Botafógo - 2, Ame
penalidade máKima. nio P. BaITêto. Time Negro - Clau- rica - 3, São Cristovão - 3, Vasco 

O time do Esporte Clube, comqunn- dionor, Aloisio, Reinaldo, Wilba, Odi- da Gama - 2, Bangu' - O Madurei-
"Cla~e'': - Circular& por todo êS· 

te més, êsse jornal, órgão do ··centro 
Estudantal Paraibano" 

~':n ~~~n~~:ºse:r~~sfet;:1~::· r:~~ Ion e Manuel Luiz. 19 de Março - ra - 4, Bomsucesso - 2 

téncias aprectaveis. E' de Justiçares- t~~~ ~05
rielé~ ~~~.-·~'g~g/~:f;.<;: 1 FALECEU A TENISTA SUZANE 

A Pátria é tudo, e é quasi nada, as 
, ezes: uma flór wn rega to. um sorri
so. wna. fonte, um travo de saudade. 
uma trova da roça. o pC'rfume da sel

Para isso o seu diretor. estudante 
Inácio de Aragão. receberá materla 
destinada á publicação. 

saltar o jôgo desenvolvido pelo seu Otávio, Luiz Gonzaga e Alvaro Cha-1 LENGLEN 
centro médio Pedro Ataíde, que ape- ves. • 
~.:,r i:rr~r:!1:einado foi uma verdadei- Para o referido treino, os quadros Paris, 4 - Faleceu, hoje, nesta ci-

va. w,1 treno do ave, um fugitivo as- DEPARTA."\IENTO DE INSTRUÇAO 
péct.o, o grito do campeiro, wn adeus. 
um suspiro, um osculo, uma prece. Em virtude da necessidade de uma 

.nell1or coordenação do plano educa
cional que o C. E. P. traçou, dêsde 
o inicio da sua existcncia social, o seu 
presidente, com o consentimento da 
assembléia, acaba de criar o Departa
mento de Instrução, ao qual ficará a
Céto toclo o controle das escolas do 
Centro. 

os melhores do Botafôgo !Oram, na formarão de calção branco, sendo o dade, a grande campeã de tenis suza ... 
linha de avnntes, Américo e Hélio; na quadro t, A" camisa preta e o ., B" ca- 1 ne Lenglen, em consequência da ane
linha média, Lemos e Sorrentino; no misn branca . As camisas serão entre- mia per~ciosa. 
Mo final br llhou Clo<loaldo. Pagé só Ela nos fala em toda parte: no cam

po ou na cidade. nos altos pincaros da 
serrania, ou na alfotnbra dos vales de
leitosos 

Ela nos fala em todo tempo: nas vo
liçóes do presente. nas elaborações do 
futuro. nas reminiscencia..:; do passado 

Soldados! A Pátria é recordar e sur
gir: é a cruz dos túmulos e o rendado 
dos berços. 

Quanto mai<: ~ouberdes amar. maio
res e melhore, !:.ereis, porque ela resu
me tudo, eleva tudo. e tudo recompen
sa, com a só ventura de podermos gri

Para o referido Departamento foi 
nomeado o estudante Valdemar Nu
r1es do Rêgo, que por êsse motivo exo
nerou•se das funções de diretor do 
Departamento de Cultura Fisica. 

teve uma oportunidade para mostrar 
a sua gTande fórma : defendeu bri
lhantemente uma penalidade máxi
ma. 

No Esporte, brilharam Pedro Ata.ide, 
Dercilio e Pedrinho. 

o único conqu.islado pelo Esporte 
foi em consequencta de uma penalida
de máxima. 

tar-lhe ardentemente: E's nossa! 1--------------

- Atuou a partida o sr. Horácio 
Henriques de Miranda, que estreJou 
nos primeiros times, batendo um ré
corde no campeonato dêste ano, ao 
apitar cinco penalidades máximas. 3 
pelo Esporte e 2 pelo Botafôgo, das 
quais resultaram aoenas dois tentos. 

Pát.ria feliz. a terra do Brasil! FICHAS DE GALALITE - Sorti-
Camaradas! O Brasil é wna gloria mento colosso em vàrias cõres só

viva porque possúe historia honesta e mente na .. Lira Brasileira". Av. B. Não fôra essa facilidade do sr. Ho
rácio Henriques de Míranda em assi
nalar tanta penalidade máxima, a 
sua atuação teria sido bem regular. 
Mas agiu com imparcialidade e von
tade de acertar. 

f::s ~!e~~~~~el~-~;:e~d~!i~~z.n~~ Rohan, 99. 

bri~\omo o caminheiro aud~z que se- RECEBEDORIA DE RENDAS 
gue de frente: é como o justo que 
mantém sempre erécta a cabeça; é 
como o bemfeitol' que abre o seu man
to a todos. 

No fragõr das conquistas heroicas ou 
na amaruagem das lágrimas, na guer
ra ou na. séca. ele é sempre grande. 
sempre augus,to. sempre sereno e sem
pre inesistivel 

Pátria imortal. a tC'rra do Brasil! 
Por!a-bandeh'n. sentido! Prepara e 

apruma as tuas mãos! 
Vais receber o signo imortal de wna 

t.radtcão. de prímores, de legados d~ 
excelenc1a.,;, de uma herança de subli
midade! 

Teu braço vai amparar viril e forte. 
a haste eni que se anrora esta flamu-
~ã'.o e!:1xciY:o f~a~U!o êst.e honrado pen-

~a.s. põe cuidado na alma, ergue-a 
á situação de tua investidura, unge-a 
com todos os teus ardores de brasilei
ro, porque vais carregar neste delgado 
e leve símbolo, auri-cérulo•verde, o 
peso enorme de todo um povo altivo. 
de toda a tua terra. de todos os seus 
antrpassados, de todos os teus suces
sores 

Soldrido.c; ! A Patria e nossa ! Lou
vemo-la e f'naltecemo-la ! Mas princi
palmente defendemo-la: porque ela não 
nos pede favor quando lhe acudimo<.; 
nos perigos. c~nn _os vigores de nossos 
bracos e a ef1cãc1a de nossas forças. 

EXERCICIO DE 1938 

Demonstração da Renda AtTecadada \ UM TELEGRAMA DQ DR. JOÃO 
Pela ~ecebedorla da Capital Durante ' LIRA FILHO . A· DIRETOR1A DA 
o Mêz de Junho: L. D. P. 

Vendas Mercantls . 158:031$800 0 dr. João Lira Filho. reprcsent.an-
Industria e Proflssao 113:022$100 . te da L. D. P. Junto Í!. Federação Bra-
Algodão 92 · 268$200 silelra de Futeból, enviou á diretoria 
EstatIStíca_ 40:082$800 da Entidade local o seguinte telegra-
Transnw;sao 19:459$700 ma: ' 
Selo Adesivo • _ 16:1285400 "Rio, 2 _ Diretoria da Liga Des-
Sem~nLe de Algodao 14:595$800 portiva. Paraibana _ Fiquei rhuito sa· 
Com os 11: 486S200 tisfeito com as notas de imprensa a 
Sei? de Verba 7: 785SOOO propósito do campeonato mw1dlal de 
Heiança e Legados 4 .308$500 futeból publicada nos jornais de nossa 
Ga~o ~batido 4 ;478!2ºº terra natal. Como representante da 
~~lfaçao de Incendio t~~;;:g~ Liga ~sportiva Paraibana, junto a 
Tecidos 1 : 599$lOO F~deraçao Braslletra de Futeból. con-
Fisc. de Generos Alimcnticios 1 :485SOOO g1 atulo-me C<?m os queridos compa. 
GenPros Não Classificados 1 :469~700 ~wiros e gloriosos defens?res de nossa 
serviço do Algodão 672$500 L)ga pela brilhante atuaçao dos nossos 
Alcool e Mel 531$400 p_atricios reaJi.nnando a . mestria da 
rmposto Territorial 429sooo tec~ca desportiva. Continu_o na mmha 
F\uno 3945400 atlv1dade Jw1to á Fecleraçao, devendo 
Imposto de Aguardcr~Le 218~ 00 seguir para S. Pau~o a fim de assentar, 
Leilão 170~700 juntamr-nte com 'l aranUno, presidente 
Permuta 68.n00 da Liga. Paulista. a redação final da 
Aguardente 63$4oo rclóm1a dos estaLutos por mim orga-
Meta.1 Em Obras Vel~ 618300 ni.zada, consoante os pri.ncipios que 
Divida Ativa 30$00() mais poderão atender os superiores 
Formulas Impressas 8$.100 !i~~ei:e!o~:Scid~~ga TJ~~n 

8 ~~f.\:= 
494-:0lOSJOO tis.feitos com a dedicação com que ve

nho servindo os interesses desport1· 
Visto 

rctor J SanlO!) CoéUio Filho, di- :.~6erdªa ~~~ia~~ª~!· :t~1Yª~ct~;.r; 

O rhefe da 1.8 Secção - Alipio M. 
Machado 

l.º escriturario - Tracema H. Maia. ATENÇAO!!! 

Nas ondulações e nos reverbéros 
desta sêd.a, estamos todos nós com o 
nosso sangue e a nossa alma com a 
nossa_ fé por sua grandêza e 'a nossa 
devoçao a sua gloria, para a ~ubli
marmos á luz e á contemplação do 
mundo. para firmarmos a excelcitude 
de sua inalteravel essência, a perpetui
dade de sua incilscutivel nobrê;,m, eter
na e gra11d~, eterna e justa, eterna e de Dôrso sabf'ria se mostrar é. altura 
pura e eterna e soberana! rJe seu passado glorioso, na salvaguar-

II ---:- Aqradecimento : - A Batería, da, em qualquer ocasião, do pavilhão 

Ouçam hoje das 19,5 as 20 
horas, programa do Râdio CJu
bc de Pernambuco com o º az .. 
Francisco Alves, oferecido pela~ 
cerve,1as CASC:ATil\iHA E H AN
SEATIC"- P ILSEN. 

senslb11lzada, agradece aos Irmão,, IJrasileiro 
Lundgren pelo gesto patriotico que ti- Usando da palavra, falou o sr. Her
veram oferecendo a Bandeira.; sagracta cilio Crlso que, como envtado dos Ir
do no.,so Bras11. que será o faról para m~os Lundgren, disse se sentir satLc;
n~ ~onduztr semprr ao caminho da l feito da honrosa missão para a qual 
vlt_orrn. a qual saberemos honrar, res- fôra designado, como a de oferecer 
peitar e defender sem medir sacrifi- uma bandeira nacional á Bateria de 
cios. :>ôrso. cuja atuação, nos movimentos : 

O. Irmãos Lundgren mJuto têm coo- 1e de?êsa dos jnteresses da Pátria. se 
perado para o engrandecimento da Pâ- tem feito sentir decisivamente. 

Doenças de Senhoru 
- lcSl'l:.ClALl :STA -

DR A, NEUSA DE 
ANDRADE 

""'-""-" - ,_ -- _..._., """\ 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
F O 111 
eptima1 • dt 11tr11 •• r • •• 

preço, modico, •• condiçõea e a 

AGENCIA FORD 
IUA MACIEL PINHEIRO, 38 ........... 

l - - - - - '"' --'"' 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
ESTADOS UNIDOS 

NOVA MISSAO MILITAR IANQUE 
PARA O BRASIL 

\\'M3HINGTON, 4 CA UNIÃO) -

eletrificadas em toda ltalia ao progra ... 
ma de aperfeiçoamento e reorganização 
técnica ferroviária. 

INGLATERRA 
~c~~f:1:~~~e~~ci~fs ~~c~~~r~~~b;a~: OS CAVALOS DESAPARECERÃO DO 
servir no Brasil, como membros de uma PA1S 
Missão Mill tar. 

A missão mlHtar Ianque será chefia
da pelo coronel Allen Kinmberley que 
até bem pouco tempo exerceu o coman
do da 69ª Bateria de Artilharia do For
tE de Croket, no Estado do Texas. 

Fazem pa.rte da aludida missão o 
major William Sackville e o capitão 
Lowell EllioL. 

IUGOSLAYIA 

LONDRE.S, 4 CA UNIAO) - As ulti
mas esta tisticas anunciam que daqui a 
20 anos, os cavalos desaparecerão do 
pais se o total dos animais existentes 
continuar a diminuir numa proporção 
de 50 a 60 por ano, como acontece pre
sentemente. 

RúSSIA 
UM DESMENTIDO OFICIAL 

MOSCOU, 4 CA UNIÃO) - Os mel011 

!NTERCAMBIO LUSO-JUGOSLAVO ~~1~~~e~es~::;:~ei~~~ ~~ml~:~it~ 
tenha sido colocado .sob o contróle do 
general Dimltroff. 

BELGICA 
DE.SMENTIDOS OS BOATOS DE 
UMA REVOLUÇÃO NA AUSTRIA 

BELGRADO, 4 CA UNIÃO) - O mi
nistro da Economia de Portugr::l, sr 
Dacota. chegou, ontem, a esta capital, 
a fim de fazer investigações em tômo 
ela possibilldade de sêrem amplia
das as relações económicas e culturais 
entre o seu pais e o Iugoshwia. 

- BRUXELAS, 4 (A UNIAO) Os 

JTALfA ~~J~~is d~e~~en/:~~n:r~~ot~~A!~~: 

1 

um mo\'Jmento revolucionário. 
PROSSEoui:: A ELETRIFICAÇÃO 

DAS FERROVIAS ITALIANAS 

ROMA 4 , A UNIA01 - com a inau-, A T E N Ç Ã O ! 1 ! 
gura('âo ~o próximo dia 28 de outubro Ouçam hoje das 19,5 ás 20 
de mais dois entroncamentos ferroviá- horas, programa do Râdio Clu-
1ios de Milõo-Bolonha-Anconn e Ro-- be de Pernambuco com o .. az" 
ma-Liv.orno-Pisa, se junt.arão mais Franci6co Alves. oferecido pelas 
798 quilometras de estradas de ferro cervejas CASC.:ATINDA E JIAN

SEATIC,l PILSEN. 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do Hospital Santa I.sa
bel e da Matcrmdadc. 

·-------- ---1-
Associação Paraibana de 

Imprensa 
tria. dando todo o seu esforço no de- Em segUida. o .1.0 tenente Jaime 
sempenho da próspera industria que ºortéla de Mélo o.ssumtu o comando 
exploram, e, agora, acabam de praticar la Bateria de Dôrso. realizando éssa 
um verda.deiro gésto de civismo. digno ~orporação um desfile pelas prlnci 
de ser fm1ta.do pelos dpmais brasileiro:, Jais ruas désta capital. depois do que 
homenngeando o Exercito, sustentá- e recolheu á séde do seu quartel. em 
culo da Nação. baluarte da ordem e Cruz das Armas. 
do progress~. com o simbolo sagrado da - TOC"OU tia solen1da'de a banda de 
Nossa Pá:tna ! Esperamos que todos música do 22.0 Batalhão de Caçadores 
os brasileuo.<.; saibam. como os Irmãos ~.endo, também, estado presente á 
Lundgren, compreender o importante nesma uma companhia déssa unidade 
papel que cabe ás clll6.!>es armadas de- Fôram batidas trê& chapas fotográ.

OonsuJLo1·10: 

Rua Barao do Triuufo. 333 
l.º andar 

f Ci..a:u1"g1a - Ooen<'a.., de ~enhol'aS, 
p artos 

Ffrou lran~ferida. J>ara segunda 
feira p r oxima, 11 do ro1-rC'11tc, a reu
não do Con~êlho De1iberatho da A . 
P. I .. que csia\'a marcada para hoje. 

Con!:iulta~ de H a., 17 hora!,. 1 
sempenhar no seio da Pátria, e, com ficas do áto. RcsldPncla: - 'T'rlnchrll'ns, 208 ! 

Rua Peregr ino de Carvalho, 146 
Das 10 as 12. 

Dada a impoi-La.ncia da m esma., o 
presideute c11ca.rccc o comparecime-n· 
t o de lodo~ os componen tes do reíc· 
rido Coru.êlho. elas, cooperarefü parn serm9,.'5 acata.. 

~: :oi::i~fei~~~'.> c~m°iaf.!~ã';,~~~ A Jf~E:ii~iE'ii~~I?;J~p~~t~~É Ir-=============== ===========','\ I ,r============='t. 
de Melo, 1 .0 tenente comandante in
terino·•. 

Em hegutda. A Bateria de Dorso 
desfilou. sob o comando do l.º tenen
te Adauto Araújo, diante das autori
dades mllitares, com disciplina e gar
bo. 

Após, no Casino dos Oliclais, foi ofe
reclda. uma taca de Cha.mpagne aos 
pre:,,ente.s. tendo. nêsse momento, o 
comandante Ma.galhâes Barata ergui
do o brinde ao sr. Hercllio Celso, re
presPntante dos Irmãos Lundgren, a
gradecendo, em nome da Bateria de 
Dõrso. a vallo:,a oferta com que vinha 
de ser disttnguJdo aquéle corpo de 
nosso Exército. o.centna.ndo, ainda, 
aqufü ilu.stre militar que a Bateria 

Indiscutivelmente, a bandeira brasi
leira, oferecida, ante-ontem, á Bateria 
Independente de ArtUhnria de Dórso. 
pelo'i Irmãos Lunclgren, grandes in
dustriais nos Esta.dos de Pernambuco 
e Paraíba, é um trabalho de uma per
feicão impecavel 

Confeccionada a capricho no Colégio 
"Sacré Cceur". do Rto de Janeiro. a 
referida bandeire. foi feita con). séda 
de ~Upf'rlor qualidade e bordada a 1 
ouro finissimo. sendo a lança de seu 
mastro de prata de lei. 

.€sse trabalho. cujo acabamento res· 
salta o bom gôsto e a habllldade dos 
que o executaram, é, sem dúvida. o 

DR. FERNANDES BARBOSA 
Curso de especlallzação no 1ervito do! pl'Ofs. Luiz Ba rbosa. e Leonel 
Gonzaca (roUclloica de Bota fôJo). Médico do Iruslituto de P1·oteção e 

Assistência á Inlancia , 

DOENÇAS DA CRIANÇA 

CONl:iUL'l'i\S IJJARIAS, D"-S 16 A'S 18 DOR /\1! 

ROA VISCONDE DE PELOTAS, 290 - 1.0 ANDAR 
--- Telefóne: 1066 ---

ma.t,; perfeito até hoje Y!sto ~";:::========================!,! 

OPERAÇõES - PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr, Lauro Yanderlei 
Chefe da Clinicn Ginecologt.ca da 
Maiernídade e da Cllnica Clrur· 

g1ca InJantil. c;.-urgiao da 
Santn Casn 

Rua \ 'lsconde de P elolas <Elli 
frente ao ºPla.za."). 

Das 3 ás 6 - F One l. 1(66 
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IMPORTANTES PROVIDENCIAS DO I UMA NO V A .ESPERANÇA SUR ~ Servi!:çã~a~:~~ra:~ca vaGi· 

MINISTRO FERNANDO COSTA IGE NA CONFERÊNCIA DA PAZ ,,,~m;\P;,'</:.'E'.;adoº','.,;");,~,•;:~ç':'.~ 
, " - - - diplomáticos _em Buen?s Ai1·es a toma- ,om a s, (>ele r ,ollca e , Prcfeiturn 

tóres de todos os Estados do Brasil E!;- O general Estigarribia foi ~g: ~~nth~~~o concretn nR~ ni;-gocw ~·~1~i~J~1 P~~/~1~~~-l,~a;·il;:i.;·~;, ;:~~tt= 
EM BENEFICIO Dos PRO- sas máquinas permitem o descascamen- incorporado á delegação do O PARAGUAI ARMA-SE bic" ele ,:ães. o qual luncionsrá. ,u, -

to, debulhamento, ventilação e classili- namen ,fa,, H u~ t:'» hu1,1s. m:t.1:1 
DUTORES DE MILHO cacão do produto. o que facilitará. e- Paraguai - Aguarda-se um BUENOS AIRES. 4 <A UNIAO• 0,,s de e1c<1e1uas ,:., In,•,two P -

~i~~;~:11c~~}~o~ ~~~s~~~%ª1~~~~; ~;~·~:: encontro entre os presiden- ;',~\\;~~;;~ ~~~0° a~~\tlf.~~f~. c~~ti1[~~i:~, I ~;~~~i, \';r~~trc de S:1úcte,, á ru1:t eia:, 
RIO. 4 IA UNIAOl - O sr Artur 

Torres Filho, diretor da Organização P 

Defêsa da Produção, manteve longa 
conferência com o ministro Fernando 
Costa a quem expôz os resultados de 
sua missão em S. Paulo. onde foi estu
dar· todos os aspéctos da produção. co
mêrcialização e exportação do milho 

Dispõe-se o ministro da Agricultura. 
em colaboração com os Govêrnos esta. 
duais, em promover o aparelhamPnto 
d("' interior. junto ás estradas de. ferro. 
parn feito do rebeneficiamento e pa
drc!1ização do produto. e bem assim nos 
portos onde o milho de\'e ser arma?:e
nnc\o em silos, para, o fim do carrega
mento desse produto, por processo me
canico, a granel 

Verificou o sr. Torres Filho. que. da 
exportação paulista, 18 ', é provenien
te da Alta Sorocabana estrada essa que 
está ligada diretamente com o porto de 
Santos. • 

Deantc da exposição que lhe foi feita, 
sõbre o aparelhamento que estã sendo 
utilizado por São Paulo. e de acôrdo 
com os recursos orçamentários, o mi
nistro da Agricultura mandou adqui
rir 500 peq\lenas máquinas. que serão 
distribuidas entre os pequenos agricul-

mento do me/jmo para os mercados I B h f 30 aviões "Caproni .. , de bombardeio, . i;sse ';ervi1;0. q11r- e :'-ratnit".l. impf,,. 
consumid~re.s. Além disso, P.or êssr pro-1 teS USC e raDCO e 24 "l<,iat". ele caça P par: mlcre:ssada a despba dp 
cesso. o milho fica em condições ele du- ::--201) ,·m csbmpilh:_~s fed(-rais, no :l.-

rar mais Eempo em perfeito estado de I BUENOS AIRES. 4 e A UN!A01 ROTSCHILD FINANCIARA A BO- testad de· \'acin,1r;~o . .sóm,·ntP quan-
conservaçao, dlsp~nsan~o qalquer ou- Uma nova esperança acnbn de surgir LIVIA ~!~ ~~ '1;

1
~1.al fllr emb.irca<lo para ló1~1 

tr~~~â~esil~e~:~~ e;~e :~~~ecimento do f ~ie cg!~~r~·~nd~ª tfi~rnp~~~1~g~:r~~~~°;,!~ LA PAZ. 4 1 A UNI AO 1 - O milio-
n:imistro da Agricultura que a Com-1 solvido definitivamente ~ litig10 e~1tre nário Maurlcio Rotschilcl declarou o 
panhia Docas de Santos un circular. as repúblii.;as do Pnri:tgun1 e da Bohvla seguinte: ··Auxiliarei. economicamente BO ... OES DE F.\'1T\SI.\ F. (.\
aos ex-portadores sugeriu que os embar- Os d~legados neut.roi-; jull;nm terPm a Bolt\.ia. de modo inconclicional fi- Pl'C'H -,cs no ,,ES~IO rsTJLO _ 
ques daqufle cereal .se efctúem em vei- se dissipado OS prhneiro.s obstaculm, á rt .. t~c~ag~~

5
~sd~P~~!~~a.~les da .sua de- Os m( Jhores e maL~ mo<len,os c-str.o a 

cul?s particulares, o que virá onerar e I paz sul-americana As casas bancarias .. Atama}o' e w·naa na "Lira Bra.silpn·a." f:I. Av 
dificultar essa exportação. o sr Fer- 1 f d 1 d 1 
nando Costa convidou O direto1 ctéssa 

I 

O GENERAL JOSE ESTTGA~RIBIA "Patmo· 1ze1am 1 ('flt ca:s ec ara- B. Rolia1._ n ° 9g 
emprêsa para um entect1mento com FOI INCORPORADO A DELEGA- ções 
o obJet1vo de estudai a poss1b1hdadP ÇAO PARAGUAIA FRACASSOU A FORMULAÇAO DA 
do apioveitament!' de uma pequena! 1 ES 4 <A UNIAO• _ SOLUCAO PACIFICA FALECEU, EM PARIS, A FA• 
pai te das mstalaçoes, que a Docas de Po~Ud~~1ºia~oR do piesiclente Rafaél 
Santos mantem_ no porto de Santos, g cneral José Esngambia ro, 1 BUENOS AIRES 4 •A UNIAO• MOSA TENISTA SUSANHE 
pa1a a exportaçao do milho vist.o tra-,r;:c~;~~i~cl~ á dclegAção do Paiaguai tnfouna-se autorizadam('nte (}UC' a LENGLEN 
tm -se de produto de baixo pre<;-o que Na 1 eumão de hoJe, os conferencis- 1 esposta dada pelo Pai aguai mduz a 1 
se podei a se1 vendido nos mercados m- tas mostraram-~l' otumstas ante um acred1tni-se que f1acassou qualquer PARIS. 4 _ 

1 
\ 1 ~J \Ü l __ C:,u,ou 

te1nac1ona1s po1 p1eço de compet1cão vavel e pro>1mo acordo cntie os solução pac1f1ca pa1a o ht1g10 do Cha- 1 
ac~nriv:~·~oe~~;~~fr:e~1rit~~~~~:· e~~ ~~Íses litigantes. 1 co. r,:~~i~:~ c~;1:L~:·r~t:,~,;>e, n~s ;~~·:.-~\1::.,,(;~,~ 
S~o Paulo. vai baixar, com o decréto- NAO FOI SATISFATORJA A RES- ~;~~~. da f.;1mo~a tenbla ~u ... ann~ LC"i.-

~e1~o~fiàç]or~iul%~f1~~~1~~.ap:~i~~. ~:= ~i;.1t DO GOVf:RNO PARA- V I D A A ~élebrf' jogadora dC" L{'Hnis .. dr-
rantia do credito_ d(':-.ses produtos, no~ 1 R A D I o F o- N I e A saparC(',f' ,lOS J9 :.ino ... ci<' idadt.·. tenrto 
mercados COl1$Unudores BUENOS AIRES. 4 !A UNIAOI - se tornad, C'.Jmpt>ã tranf'f'..,a ªº' t4 

-=-==-=--=---:--.,-::------------------- Na reunião cta Comissão r!e Paz. o ano..,. 

A'TOS DO PRESIDENTE DA REPUBLICA chancelêr José Maria Cantillo recebeu E<lJanéle Ribeuo a no,•a ··.,la, <la t-:m 191!":I ::.agroU·"I<' c1mpC'a d4J ~ui•· 

RIO, 4 (A UNIAO) - O presidente 
GetúliQ Vargas, assinou os decrétos 
seguintes : 

Na pasta da Fa;;erula : 

a propostfl. do govêrno do Paraguai P. R I-4 eslie10u onlem
0

,u:\,
11

nno
0
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1
ea, ecoº'.:: I dtoºrnat,ntuldoº 
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0
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lendo-a perante os membros da Con- 0 seu f)_uai to de hora. • ~.. " .. " 
ferência . . . . a-tenção, e não podemos deixar de feh-1 \Lualmeule Su ... anne L1 ni:;l.rn du!, 

.Logo. ap4:>5._ foi, cl1vul?ado ~l111 ~omu- C"itar ,l nossa uradiadôra pelo resultado g1a uma e~1ola f~~mrna de Lf'JUH'ól • 
meado lacomco a 1mp1cnsa. mfo~man- do último concurso de amadores, do ltndo tle1xa<lo \a11oo;; 11,ro ... de f"lh' 
do simplesmente que a com.1s.<,ao ina J qual ela foi uma das vencedorns Oe!ot- J amentos • ub,e aqut-lf' e ... 1>orl-f' 
estudar 9. proposta paraguaia. a fim tacamos do seu prngrama a valsa ·1 --- -- - -

daA~f::~!t~~i.~ ~:c~~õ~â~PCo~~t,a~is~~~o dcE1;t~~l;aé~~. e~ir~~~s-~~ ~~~er~~{~ foi "Quem me dé1a ser feliz" <'UJa mte1- do que pro,·f'ilo~a sob ,ano ... a ... pecto ... 

::.~:::::ºª áv:::::e= imediatamente E.~;.ta :l~:~1~13:~e~~i~::·~~~::1}1 :t;:~::u:;·:::1

·A:::::::~ A ::~f:,;: ~?,;t:~::i~ri:~á;a:~:c~::: :u:~~:::~~~lóº~r;-;:~t'.:, ··~~n~.:c,:o 
superior, o desenhista da classe "G'', Nacional. SUA ATITUDE DE INTRANSI- ram "Humoresque" de Orn1ak, com Kmd 
Luiz Gomes da Paixão . Nomeando Richeheu Alves Pedrosa Gf:.NCIA JC a lua au pnmo Foi mn núrne1 o que. j 

Nomeando agente postal : Rosa Ju- e Maria Jugurta Couto, agente.e; fis- podemos dizer, teve aplau-so~. - 9 p R I-4 _ r..\DIO T \O...\J.\lL\ n \ 
lia Bandeira, de Ja.taí. no Paraná, e cais do imposto de consumo. respecti- BUENOS AIRES, 4 1 A UNIAOI - pon.tos. p \RA1BA 

PROGR ~MA PARA HOJE 
Francisco Alexandre Careloc, de P:.:t."'- vamente. no interior do Maranhão e os meios chegados á Conferência do Em só1o ele bandolim, exel'ul-ou An
sagem de José Pedro, em Juiz cte do Piauí Chaeo dizem que o Paraguai. não ~- (onio '.\latias o .. rag-time" de ~ua au
Fóra. Declarando sem e!eito a nomeação de bandonou a politica de intra:n~igência toria ··Tupan ". com Milton ao Yiolão. 

Concedendo exoneração: ao escrl- Genebaldo Aristobulo cavalcante Ave- .'.J.Ue vinha mantendo desde o mtcio das Bom número. - 9 ponlos 11 oo _ p,og,ama do o.lmoco 
turário José de Sá Freire, do quadro lar. agente fiscal do imposto de con- conversações. A jazz. ontem, teve um programa Giavações populares ofetec:1das llt'lo 

~~arfo
0
t~ ;i~~~;á~·it

5
iva1~inaq~~~~~; su:;o~e~f~~~~o; s~~v~;~ag~;~~ Fran- OS ESTADOS UNIDOS INTERES- ~;:eá~:~~d!e ~~s~i~i::ce:!~~~'a t;i~= 1 ~~~eai~c~~ !!ci~J\a·:.~ casa do." gra

nd
~s 

e aos agentes postais Oto Deiss, de cisco Corrêa, do quadro VIII SAM-SE POR UJi.IA SOLUÇAO PA- tinçáo de instrumentos. ali_ado isto a l2.00 _ Jornal Matutino - Not1c1-
Rio do Peixe, em Santa Catarina; Ene- CIFICA um programa. de bom go!;to. - lO ario e infom1 r~õe~ tele..,rnflcas cio palS 

i~1•::fl1~;MJ!fa~?tett;'!~~~:a~~~ ::1::::.da a::::::~r aos venci- sr'ci~~re1f~~1?N~ü~11~t.-ou~;s"~1;õ~ po~~0~ua,to de hora <le música P•Pr e f~1t'.:ª~~:.':;~1ua o programa d~>!-
Manso do· Bornfim. Minas Gerais; mentas do coronel José Pinto Barrêto. Estrangeiras, autorizou os d.elegado5 ~~~s.sb:a:.~f:i1:ho h~u! ~,~.li~~1~~r ~- t~~n~ ~fiº P~r~raT.i.çôc:s populnres ao .me 

:a~l;u;~i~t~~oB;~gu~~~ i:d~li;!\~f~ ~~~t~/1~i!m
5

~s ~~o~esepx~~~:~t!~
1
~~ O VOLANTE ALEMÃO VON ~~~~o~~~l~él~u:e :c:i!~ª e~o~i~t'~ ~~:~~u~rp~:

1:~:~~tl ~~\':~;3r -Gra

!~~~1~:~~~~~ ~ea:~~~f,ã~,n~~ X~~i~~~ ~~·~~!ª o: 1~~{~~~11~:s se~;;if<:osteng1~es~~ BRAUCHITSCH VENCEU A 10.fº~!f:~ " Lêda" cm solo ele iaxe. "ª(~~~u~Ô~ecÁ~fi1~~SilY:11 

~~~~t~~=z~~a/gee11~r~~stal de Ame- dos. CÉLEBRE CORRIDA DOS :~~g~:!1~~t~u 1!ª;~~~o~ntcgrou aquéle to;9g~ dia Sint(·~e!; dos ,,contccimen~ 

nu~fn~:~:~d1a ói~~~~ª1i~~:t~rªd:'1~= ' ' M A u R I e É A ,, 500 l(MS. DE REIMS bo!1 °;::~.~~·ad:e hs::!
0 

c::~('~~~~º::,e~~ c1a1tºk J.-4Muska am~rican~ - .,a~.1. 

~~~\ér~leiI~~~~r~: ct/:or~~~e~rat~J~i REIJUS. 4 - {A. N".) - Realizou- em revista.,. - 10 ponto~ 19.15 - Boletim Esportivo 
d C t se. ontem, i>ela. ::oa. vez. a corrida em Perg'unta.m,,s ao diretor. a.rtistico - 19.20 - Mu~i.ca popular brn,ileira 
i:inis~:ativ~:ld~~l~~ ª~rq~l~!ais A~~; A prox1ma edição dessa re- triangulo de 500 quilometl'OS. parltl o por que não experimenta Nelie de .-\1- -· Esmeralda. S~lva 
Cordeiro, do quadro IV; Martinho . d d' d E , . Graml•· Prt:mio da F'ran<:~. meida no genêro Can('ão? Tal"ez qm• 19.30 - Mm,1ca variada Jorr:e 
B~nerges Ferreil:a, do quadro XV, /1 ViSta e JCa a ao xercdO A prova atr~iu enorme ma-;sa Jl.> tenha.mos com isto uma a.gradan•I '-lu·. TavareR 
Ornas Bento da Silva, do quadro XV; J>Ulal', calculada cm mais de 800 mil prêza. 19.4.5 - Sólos àe P1a;10 - Kal_~a 
Alonso Restoldo de Mélo. do quadro Acha-se em preparo um numero J,t>s~ôas. . A<:ha·se em Recife, onde ,·.t>m obtPn- 20.00 - Retransrnis~o da Hma. elo 
XV; e Alberto Otêlo Corrêa de Sá e Foi vencedor da. celebre corrula, <' do Wll sucesso digno- d~ nota, o fanu't Brasil 
Benevides, do quadro III; e aos cariei- extrl'.l.ordinâ.rio da re\'ista pernambu- ~-tlemão :Manfred Von Bra.1chil<.;t·h, so cautõr brasileii-o Fran<'isc.o \ke.... 21.00 - Musicl\ vari:.id.l. - Jnric 
ros Benedito de Oliveira. do quadro cana ··Mauricéa", o qual será dedica- l.Om tempo · reconJ" de 3 hora .~. ·l Não ser ia possível a sua nnda a.tê Tavares 
XIV, e Franci<;CO Corrêa. do quadro do ao Exército Nacional r ínuto:-. e 35.5 segundos, e uma ,·P- nós, para que a Para1ba pude<s..,c apre- 21.15 - Jonlal Ohcial . 
XXI; e aposentando Avelino P('reira. Trata-se de uma edição de 300 pa- 1'((ci.dacle de 162 quilometro.., e 7·598 cir tlf.se renomado "sla.r " do ·· broad- 21.20 - Musica popular br:.u,lleirn, 
Lopes chefe de por~a ·· d u d metros. por hora. casting·· nacional? E como :-.cria a~rn· - Esmeralda Silva 
I. · " 

11ª 0 
q a ro ginas. devidamente ilustradas e que _____________ d:n•el aos '·fans .. da no,"3 P . R. J- 1 21.30 _ Sólos de S:.i.xofone - Sebas· 

Removendo o oficial administrativo conterá reµortagens relacionadas r.om RELIGIOSA C"uví-lo numa audição que poderia te, tiào Barros 
Relia Cruz de Oliveira, do Departa· a atualidade militar do País. particu- VIDA - a. colabora('ão de vâ.l'ios <lo~ no~sos 214:),- - Mu..,ica popular bra.silNr:.l 
inento de Port-0s e Navegação para a larmente da 7.ª Região. con~ séde cm FEDER.\ÇAO ESPlltlTA PARA.I- "estrêlas", num magnifico e~petaculo, - Paulo Alves l d p R r 4 
Sc~

1
~%~n~d~~ ~~;~d~bandono de em- Recife. BANA ~inl:•~:e e~\~;:t;:~sn~~

1
;o~~~~~~~it~:~ ~t~g = ~~~~~!s~~~11!~~m:d~s Õr-

prego, o carteiro .do qu. adro XXXIV.

1 

Igualmente. a rnpsma publicação en-. bons eltmicntos? questra de sa_láo sob a rer;encia rlo ma-
Rt b N · Franqueada ao p~blico. reali~ar- t O Olegano de Luna F1 elre 1 ens ovais. . cerrará informações detalhad1:1s sóbre se-a. hoje. ás 19 e mern h~rns. na séde Que dizem? Os industria.is, e conter- es~.25 _ tiltima."i noticia:. _ p P.. 1-4 
co:oi:;e:~t~º 4.~s~;ty~"f\~~~~e~~ 4~~~1'~~ a vida dos Estados compreendidos na- dessa sociedade. uma sessao de estudos ciantcs que têm ª no<'io exata de <.i•!e 
?1 de julho de 1937, e o art. 2.0 das ;:iuêla Região, assim como colabora- filosoficos, na qual terá lugar uma p~- seja a boa propaga oda . d;ve~; ri·:~:; in~~~fct~ Bôa Noite 
mstruções baixadas pelo áto n.º 31_ de ções de vultos destacados nas letras lestra subordinada ao titulo Os Espi- ~

1
~:;· :ef~:

0
~:c~~re~~aº~:r ::.:~1!0 \em- tLocutór J Acili110) 

l de setembro do mesmo ano. escntu- n2cionais. destinando-se. por ésse mo- tos dw·a11te o~ <·ombatl'!t u 
~,:?éif:~~~l~;f1ii~i:~~~jf :Ii~~c~~r~: :;::f;I::~:~~:mn;::;: , AVlõES CHINESES PUZERAM, ONTEM, A PIOUE, M 
:t~bt~r~.i';ª;~~~,tig;.; r:i~rii~~ bendo o melhor apoio '1as classes mi- - E DOIS "DESTROYERS" J A p o N E SES 
~~~Efg~~rri~d~tf)~~~1~ lit~~:: ~~mc·~:é:::~~ ... m dados pnrn PORT A-AVIOES · · 
do Ed a reportagem dedicada ao nosso Es- E 
Bema1~':,"'5?av?:t~;·sif:~

1.ºf~~é âtbt~: Indo, encontram-se nesta capital os LONDRES. 4 1 A UNIAO• - Noti- NA BATALHA AÉREA TRAVADA SOB OS CÉUS D_ 
~:a. Rolim, Jeronimo Alves, Eraldo nossos confrades Sl'S, Marcolino Car- c,'vª,so··sddee Hboíl~~i;~~'~io ini~r:~~~. q~Óa.: UCIANG-CHAO, FôRAM ABATIDOS 45 AVlõES DA FRO-
Bar~~\:i d~e M~~~~d~a~~~r~a~~·~~al~~ •:alho e Ed:,;on Ponce Leon. diretorc>s - y T IaJ 
Abreu, .José LOl'Ptti \Vc>rneck. Jor!{" da revista ··Mauricea"' que ontem. a ~i~\~g_

1;:~~ur~~1ct~º~~!~. to~nbnªtr ;~~ TA DO MARECHAL CHIANG- K.AI-CHEK. 
~h,~nes Vasconcélos e Eton Saregha tarde estiveram em visita a esta fô- navios de gue~ra japoneses. Que t.U - Kai-Feng. tf'ncio se regi~lado, hoJe. inclinadas a julgar que o rontlito dn 

NOTAS
- POLl(IAI-S lha. bi~i ~ci~rei\i~'ºi,ra-T;1.ng, ')S ::tparclbC?s 333 casos fatais e 111 de tiro Ori.'nte pode compol'tar ronvcr!-Hçôcs 

O dJ- João Franca, chrfe de Policia, 
recebeu os aegulntes telegramas: 

Itabaiana - Comunico vosscncia on
tem transportei -me Campina Grand~ 

â~~:rj~~~Tº~~~\1o d~~~1!~ºu~q~!triiit 
eita Filho, vulgo "Pedro Algodão" 
~m.pUce morte comerei.ante José Al
Jci;~da. ocorrida e:stA cidade out•1bro 
~~io. ~:~~~~~r.sPlilici!en. Correia de 

t Sâo Jose Piranh;; - Assumi ontl'm 
ç~rgo delegado deste Dl!;trito, Sauda· 

es - Tenente Renovato. 'V 

ieCajazelras - Co-;unico V. Excia que 
JlerC1iSel Ce~rá onde me achava, com 
ltn~~~ãfLI ~eE~11~rr~~~a Saudaçõe.; 

Ql'ER FICAR RlC'O ? A LOTERIA. clllnêses atacaram parte de uma div1- de paz· 

FEl)EK\L OFERECE OPORTUNI• ~tl~ ~~r:th;1d~~~11{~ca.ll;~~~o 06~t~~a~i~~ FORAM ABATJf~sS, ONTEI\11. 
45 

A- TROPAS JAPONESAS LUTAM CUN 
DADE CO~I \ J,XTRAÇAO IJE que foi atingido por uma .. bomba de 60 VIóES CHIN - TRA OS COMUNISTAS • 

SA8AD0 libff:virn~~~s ~!~~\1.·o~-e~i a:, belonaves m~~~sº~aEihin~ A d~~~A~~e nu~!?,~: 
1 • O O O . O O O S O O O japonesas posta~ for::i. de coi~lba.te ue- sas esquadrilhas aéreas ja.ponêsa~ trn-

Jos aviões do mfl.rechnl Chiang-Kai- Yaram combate. hoje. sob os C'l'llS df• 
Chek. Hsiang-Chao. com 50 a,·tõP,s chlnéses. 

Diretoría Regional dos Cor
reios e Telegrafas da 

Paraíba 

OS JAPONl:.:SES DF.SEiVIBARCARAM tendo abatido 4.5 apart:lhos. 
EM MA-TANG 

CHANGAI. 4 <A UNIAOI D.Wls 
c·omp?.nhlns '"if' fu:l.llelro!- JHp~:mese~ 
clesemb;ucarnm <'l.chna dos fortms de 

A Diretoria Regionnl dos Cone.los I Ma-"'I'ang.- cm aml>0.-s o.s lados do 
e Telegrafas dêsle Estado. convida os Yang-T.se·Kl~.ng 
herdeiros do condutor dC' malas - An-
tonio Francisco do Rêgo a se I1ab1lt- O CóLERA E O TIFO DIZIMAM A 
turem pera.1te a mesma_ D1retorfa. a j POPULACAO DE KAI-FENO 
rim de receberem o saláno do mesmo . 
condutor referente ao perlodo _de 29 HAN ·KO~·. 4 1 A UNIA O\-·· Nohp 
d I lh · dr 1936 a 2!J de ja.ne1ro de ,·iR-"e que o "coler~-morbns ~!'itâ ctl-
1;. 7~ O Zl!l!'.'!lrlO , YU!'lll:J.Ç'fl lÍ,' ,-t,,:.it1L. tlc 

O JAPAO NAO QUER A PAZ CO\f 
O MARECHAL CHIANG-KA! 
CKEK 

TóQUIO. 4 >A UN!AO• - O n11-
nistro das F lnancas do Mikado f~7 
declarações á 1mprens;.i ufinnando 
que o Japão não quer u pu.1. com , 
marechal Chiang-Kai-Chek e relati
vamente ao plano economico ele tod::i.:s 
a.s forr;as do PEds. po11>, era fugir ctf' 
pre~tar n.tPnc;fio ri dlvr"r,.,:n., ctemur-
(..111 · dt u::rt !rle11•·l '' , ... 1,, 

PEIP!NG. 4 A UNTAO No",. 
cia-..,P que dois bat~1hõe~ Jo.µone.'>f:"5 t -
tfio r.ombatendo em Kalgan. na fro1 
reira do :\Inndchukuo. ('Ontrn mHi, or 
30. 000 comw1tstns 

Falta todavrn. <·Onlirmaç,lo oficio! 

~S FORÇAS >HPONICAS TENTAJ.1 
DF.SFMBARCAR l"M SWATOW #li 

HAN-KOW. 4 •A UNTAO' .\~ 
tropM Japonesas estuo t,,t>nt 1rnin d(' 
:,embarcar no porto d(' ~watow 

Ontem. unw dlvi~ã-0 da esquuat 
em coope-racão c-0m r}ltme1·o~u 5 t' 
quadrilhas de avlõe.s ~e bomb11tdrdo: 
· tlH1 ,!;Obre,·oarain :1quelP. J)nrfr:i holll 
1 • lllík:U o. ntcn·,amPr.t 
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R T E· 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGIEIR!IO 

Interventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTER\'ENT<'R 

DO DIA 17 DE MAIO 

da capital, devendo solicitar seu titu
le do Departamento de Educação. 

O Interventor Federei no F,st,aii'J 
da Paraíba resolve efetivar d. Maria 
rosé de Nascimento no cargo de pro
fessóre d~ 1 _ :i entrancia ào Gruw, 
Escolar ··Dr. José Maria", de Pil~r. 
ievenclo ~olicitar seu titulo elo Depar
tamento de E'1ucaça.o. 

1~;::~i~:g~go c~~goPil~ci~ 
0 

d!upl:í~~~= 
1 TESOURO DO ESTADO DA P AIWBI 

tnção de Barnt, do distrito de Prin· 

cê~ i~t::i~mor Federai no Est•.cto Demonstração da receita e despêsa havidas na Te!JOU. 
Dccr('to: ~~ ~fi:~b~o'~~~:~·ci~ !~~,.;-;:~u~~ ~~~~ raria Geral, no dia 2 do corrente mês 
O Intervcnto1 Federal no Este.r1.'"; 

rla Paraíba exonera o tenehte Marlt· 
nho Maurício Leite do cargo de dele· 
gado de Policia do distrHo de São .José 
de Piranlms. 

t.nto ele Barra, rla comarca de Prin
cêsa Isabel. RECEITA 

EXPEDIENTE DO TNTERVENTOil 
DO DIA 17 DE JUNHO 

Petiçao: 

De> Aurora (,ornes, professôra ".'lt~ 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 2 

Decrrtos 

O !r,terveni,Or Feàcral no Estad J 

da Paraíba nomeia José FeliX ele Car· 
rnlho pan exercer o largo de 2. 0 su
plente de sub-delegado de Policia d~ 
ircun.'-'criç:fo de Sar,ta Mnrio. do 

distrito de Conceição. 

O Inter\'entor Federal no Estado 
da Paroíba co,)tr:ita d. Amelia Cassia
no BarlJosa, não diplomada, para fXer
c·er o cargo de professóra da cadeira 
l',tdimcntar misLa C:e Sítio Condado, 
::.mniripio ele Pombal. em substit.Uiçflr. 
e serventt!c1rl.t efeth•a quf> SI? acha li
tenciada.. ~ervindo-lhe de titulo a pre
~enLe portaria. 

O Interventor Federal no Estado 
L'a Paraíba concedf! a d. Edilbertin~ 
Le'tte, rrofessóra da escola rudiment&r 
ir ista do Sitio Condado, do munícipio 
de Pombal. três t3l mêses ele licenc;), 

Saldo anterior .. . . . . . . . . . . . • • • 
Recebedoria de Renda;,; da capital -

Arrecadação · do dia 1 . . . . . . . . 
Cltudenor i.\1ororó - C::tnção de lt:t 
Antonio Costa. - Caução de luz . 
Repart1ção d~ Aguas e Esgôtos -

Renda do dia l . 0 .• 

João Pire<. dos Santos - Caut:ão 
luz .. 

15 :000~000 
30i000 
30!>000 

147 :331$60(; 

16:8075,5(0 

lti¼:139~100 

4. ª entrancia com C'Xercirio no Grupo 
Escolar ·· Dt· _ Miguel Sn ntn Cruz·· <fa 
c~dnde t.le l\la'~lla :::lo Monl eiro, reqt•r .. 
rE"ntio a Ji(enr.:a prJmio n que se jul
ga com direito. - lndeferido. 

O Inttncntor Federal no Estaclo 
da Pnra!ba nomeia o sarg·ento Antér" 
Borges de Freitas para exercer o car
go de sub-delegado de Policia da cir

nos termos do al't, 44 da lei 127. d~~ 1 
28 de clezembi-o de 1936. 

Oli:SPF:ElA 

EXFEDIENTI•: DO INTERVE.'.'<J"TO'R. c·,mscrição cte Matinhas, do distrito 
DO DIA 18 OE JUNHO· c1e Alagoa Nova. 

Peflção: 
O Interventor Federal no Estaciu 

õa Paraíba exonera o sargento Cice
ro .... ernandes da Silva do cargo de 

Do bel. José Gaudencio Correia de sub-delegado de Policia eia circuns
QueJrcn: JUIZ de arre1to cm exe1c1cl1J 1.:rictio cte Matinh~s. do distrito de 

~\t~~:~~~!nf:ct~~!~ªfa~:t'a~~~u~i~~~ Alig~~1t:i~:~·tor Federal no Est&~n 
ferido rarg·o .. visto contar mais de 30 1 Cia Paraíba nomeia o sargento. Cícero 
~nos de serv1c;-o prestado ao Estado FPrMndes da Silv:i par"t exercer u 
- Indefericl~. á vista do parecer do 

I 
cargo de sub-delegado de Pohcia :1,a 

consultor Jundico~ ! â~c~~!~~·ição de Sáo José, do distnto 

EXFEDIENTE DO INTER'í..1ENTOR O Interventor .Federal no Estad~ 
DO DIA 20 DE JUNHO da Parafüa nomeia Altair Cavalcan'.:1 

Petição: 
Quint:\o para exercer e cargç de, car
<,ereiro da Cadeia Pública de Mama11 -
guape. devenc~o solicitar seu titulo à 
Secl"etal'fa du Interior e Sí'gurança 
Púbiica. 

O Interventor Fedaral no Estark 
da Paraíba exonera Manuel Flore11-
eio da Silva do cargo de carcereiro da 
Cadeia Pública da e-idade de Maman -
guape 

De IV!anuel Venancio Polári. carce
reJro da Cadeia Pública da cidade de 
Gunrabira. requerendo a sua aposen
tadoria, com os '.'encimentos integrais. 
~ Atendendo ao que requereu o pe
tirionario, concedo a aposentadoria 
nos termos do art. 66 combinado com 
o !i 1. 0 do art 63 da lei n. 127, de 
28 ele dezembro de 1936 

O lntenentor Fede1al no Este,c'ln 
da Paraíba nomeia Pedro Fen-eirt 
Barbosa. para exercer o cargo de ~va

EXPF.:DlENTE DO INTER\ ENTOR Hadot elo JUi7-o do têrmo da comarca 
DO DIA 27 DE JUNHO: de 1v.1.a1110nguape, devendo solicita.r sen 

Decretos: 
titulo á. Secretana do Interior e Se
guranra Pública. 

O Interventor Federal no Estado íi:XPEDIE"ITE De> lNTERVENTrn 

~ - • 2798 - Eunapio da Silva Tones -· 
Secretaria do Interior e Pai:,.mento . . . . . . . . . . . . . . . 

Segurança Pública 121::m-;;n~ouiz. F~li1:to.-:-. Fo.lha .. de. JJ~-
2791 - Ariel de Farias - Conta .. 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 27'78 - Roberto Dias - ,sec. In\e-
DIA 4: rior) - Adiantamento . . . .. 

1

2779 - Roberto Dias - <Sec. Jnte-
Petições: rior> - Adiantamento •·• . . . .. 

2790 - Antonio Au-gu5to de Ahnetc1.H 

De Francisco Clemente ào:; Santor, - 1Sec. de Agr1culturai - Aclia"1 
guarda de 1 . ª classe n. 6, da Inspeto- tamento . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ria Geral do Trá.feg·o Publico e d·oi 276,3 - Antonio Alves - Desp. rea 
Guarda Civil, n:qunendo quinze (15) lrnadas . : . , . . . . .. 
dias de férias regulamentares. 2783 - FEc1 Amadeu O. F. M. -
Como requer, á vista das lnformaçõr>s Subvencao . . . . _. . : . . . . . . .. 

De Severini, Fernanc'l.es de Oliveira, 2784 - Conego Jose d~ Silva Cont1-
f;U~rd?, civil de 3.ª classe, idem. idem. nho - iSec. do Intenor) - Adia.n-
-· Igual dec;pacho. tamento . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De Antonio Batista âe Co.rv:::th,,. !:786 - Luiz Gonzaga Andrade -
::-rauivista da Inspetoria de TráfeeC1 Folha cli• 1;>1.g3.m~nt~ . . . . . . . . . 
Público e da Guarda C!vil idem, idem. 2785 - Jose Bomfac10 de Albuquer-
- igual despacho. que - Folha de pagamento .. 

De Arcelirio dos Anjos Bev•rra, 2801 - . Departamento de Estatlsttea 
guarda de J.ª classe, idem, idem. . e Pubhcidade - Fol'1,a de pagamt>n· 
Como requer. em face das informa- to · · · · · · · · · · · · · · J • • • • • : 
ções. 2799 - Repartição de Aguas e &go-

Drt Josê Anii5io Pereila. sim,.leiro n tos - Folha de pagamento . . . . 
30, da Inspetoria Geral de 'tráfc3o ~,soo - Artur de Albuquerque Lins -· 
Público e da Guarda Civil, requeren- Empreitada 
do quinze Cl5) dias de féria~ reguln-
mentares. - Indeferido, á vistn. d~~ Saldo que pa.~sa ........... . 
informações. 

De Benedito Paulo de OliveirG., 

tl:300..000 

:;134,':)0(J 
128S900 

15-0SOOO 

:1oosooo 

1 900SOOO 

d IS500 

h00t000 

2:500,000 

:l60$00ú 

150i000 

7 :215,000 

!9: 165~100 

21 :573S900 67:207S700 

96:931$400 

164: 139$10J 
da Pnrniba, atendendo ao que requc- DO DlA 4 
reu Manuel Venancio Polari. carcere'-

~uarda. de 3. ª classe, idem, idem.. 
Igual despacho, Tewurarla Geral do 

de 1938. 
Tesouro do Ei-.taclo cta. Pnrnfbn, em 2 cte julho 

ro da Cadeia Publica de Guarabira, Petiçôe!I: 
tendo em vista as informações pres-
tadas pelo Tesouro, resolve aposenta- N. 0 9. 706 -- De Valdomil o Lellc 
Jo com direito as vantagens proporcrn- de Albuquerque, funcioná,;io da Jm
nals do cargo que exerce. ou sejflm prensa Olicial. requerendo seis (6) 

oitocentos e sessenta e quatro mil mêsPs ele licença para tratamento de 
réis (8G4S000) anuais, nos termos do :-aúde. - Concêdo sessenta dias óe 
art. 66 combinado com o ~ 1 _o do i;cença para tratamento de saúde. :1 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTEfpO SECRETARIO DO 

DIA 4: 

Peticões · 

art. 63 da lei n.º 127, de 28 de dE"- vista do laudo médico, com o orde- N.º 9 . 845 _ De Honorio Téles é'e 

~rtr:;l~roá d;e~;::~r~ev~bdfnti:~~ta; ~~~ i,aior; n~ J~;m~ cg.e lebarlos Rtbeiro .Andrade. :-- A' E. Fiscal de Umbu-
gurança Pubhca I guarda fiscal da Fazenda, requeienc.Jo zeiro P~ra t<;mar conhecimento e re-

0 IntervenLor Feat,,i'al no Estado noventa 190) dlas de IIcença para tia- solve! de ,acordo com a lei 
da Para1ba nomeia João Venancio tamento de saude - Submeta-se á N 9 834 - De Adelmo PPlf'l'a 
Polar1 para exercei o cargo de carcE"- mspecão de saude I Guedes - Indeferido, poi falta d<> 
ieiro fla Cadeia Publica da cidade C:.J , funct;ir.ento em lei 
Guarabira, devendo sohcita1 seu ti- Drcrr•tos N 9 597 - ?e Manuel Heunmw 
tulo á Secretaria do Jnte1 tor e Segu- --: Indeferido, a vista das mforMa-
1 ançe. Pública O TPte1,ento1 Fede1al no Estar<• çoes 

claO Pa;~!1~~ve;;~~e;'a~d~a~e~~o.E~tas~~ ~!ri~Y~~~a :~~:~:r.l\~%1u~~!i~~l~, d~ EXPEDIENTE oÕ GABINl:TE 
Otávio Claudino de Sousa do cargo de cargo de agente de Estatist.ica no mu- Ao Diretor do Tesouro: 
1. 0 suplente de delegado de Policia nicipio ele Areia, servindo-lhe de titt1-
âo distrito de Santa Luzia elo Sabugf. lo a rresente portaria 
. O Interventor Federal no Estado O Intenentor Federal no Est~V1() 

Petições: 

oa Paraíba nomeia d. Maria Lu1za cJa Pnaíba nJmeüt João ele OlivelrL N. 0 3.677 - De Antonic, eh~ Carva-
da S~lva parn. exercer o cargo de di!.- Lins para exercer, em comlssão, o car- lho Santos, 
tribu1dor elo Julzo do têrmo de Santa go de agt:nte ele Estatis1,ica no mu- N. 0 1. 879 - De Alfrêào Jc~ê n,., 
Luzia do Sabugi. servindo-lhe de ti- 111cipio de Alagóa Nova, servindo-Ih<> Ataíde 
tulo a presente portaria. de titulo a presente portaria N. 0 9.844 - De Eduardo Cunha ~ 

O Interventor Federal no Estado O Ir:terventor Federal no Esta-40 C1a. 
da Paraíba exonera., a pedido, d da Paraíba nomria Antonio Barbosa N. 0 9. 8:J9 - De Jose Justmo Filt.o 
~nelia , P~1·minia ~a_ Silva do cargo Burtti para. exercer, em cor:~issão, 0 N .0 9.840 - Do mesmo. 
Cle dlstr1bmclor do JUIZO do têrmo de cargo de agente de Estatistica no mu- N. 0 9.&41 - De C1cero M:irtilctec: 
Sawta Luzia do Sabugí nicipio de Alagôa Ôrande, servindo- rJe Carvalho, procurador de Jo?c 

Jhe de titulo a presente portaria. Fausto de Figueirêdo. 
O Inten'tmtor Ft!deroi no Estaé'r., N, 0 9.842 - Do mesmo, p. p. de 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR àa Paraíba nomeia Felix de Figueirl- Esperidião Alipio do Nascimento. 
DO DIA 28 DE JUNHO: do de Oliveira para exercer. em co- N. 0 9.843 - Do mesmo, p. p de 

Dê'Cretos 

O Intenentor Federal no Estadr1 
óa Panübz nomeia o 1--r Antonio Pe
reira de Sá Serrâo para exercer o 
rargo de 1. 0 suplente de juiz munt
<:lpal do f Prmo de Serraria. durante 
o quadrienio que começou a 23 de fE"
' erelr<:> de lB:{7 e terminará a 22 df'! 
fevere1rn ce H•·H. dt vendo solicitar 
seu titulo á _Secretaría do Interior e 
~egurança Publica, por si ou procurr,~ 
aor, dentro do prazo Ieg~l. 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba 1~omeia o ~r. José L::i
martine Lira <la Cunha pkl.ra exerc~r 
o cargo de 2." ."-uplente de juiz muni
cipa I dC? t~rmo rle Serraria, durante 
o quadnemo Qtle começou a 23 de fe
verP1r? de 1937 e lernünará a 22 ele 
1everP1ro ele 1!141, devendo ::.oltcitar seu 
utulo á Se~retarfa do Interior e Se
g-urançn Public:1. por ~i ou procurn
dor, dc>ntr.1 do r,razo legal 

O Interver,1-or Federal no Estaào da 
da Pnr~1bJ nomeia o sr_ José Delfiuo 
~P. Carvalho 1lara exercer o cargo dP 
.~. 

0 .,uplente df' Jtúz munkipal do tér
tno dP SerrRrla, durante o quadrteniv 
q,,e começou n 23 de feven•iro de 1937 
e t<>rminará ;i 22 de fevereiro àe 1941, 
<.lPVPndc ::;olk1lai .seu titulo á Secre 
taria do Inte1ior e Segurança Púb t
en. por si ou procurador, dentro do 
).razo legal. 

O Interventor Federal no E~tad1J 
d:i Paraíba re,oh·e efe-:..ivRI' d. Austri
c:i1:na Bn?rra. dt' Ol1vc>lrn no car ;o 
e!{, pro~essora ~t~ l.ª e~·rJncia, ~·J"'rl 
o.;Prctc10 na E C:'>la rudrn1Pt,tar mb,· 
ta. de Po:1ta ele Coqueiro, n11mictptu 

missão o cargo àe agente de Esta~is- Manuel de Sousa Leite 
tica no municipio de Alagõa do Mon- N º 9. 836 - De Emi.dio de Oliveil'á 
teiro, Sf'rvindo-lhe de titulo a pre.sen- Madruga. 
te portaria. ! N. 0 9. 8~8 - De Severino Vieira tir 

O Int~n·ent.or Federal no Estaclo : I/C~lo 
d~ Para1ba exonera o sargento Clau- ' N. 0 9. 837 - De Francisco Cker.., 
dmo Enéas de Alencar do cargo de àe Mélo 
sub-df'legacto ele Policia ll.1 circuPs-
cricão rle Pedra Lavnda do cllstrito MemC1ranc1uns: 
de Pi<·m 

O Intf'r•.1enlor Federal no.J Estado N ° 14.148 - Do Banco do Estorl 
da Parnib~ remove o tenente Lir;o ~ Paraiba 

â70ue~:s :~!c~nj~~ ~~sf~~·~o d~e i~~t~i N ° 14 152 - Do Banco do Brasil. 
para o de Catolé do Rocha. Carta· 

O lnter'lentor Federal no Estaoo 

~:r~a~~b~o~~;e~!r~ !~er~:nie~a~~~ 01:/ 9.853 - De Alfrêào Whatley 
de l'"icnvâo cio distrito de Barra. tln 
comarra de Princésa Isabel. llevenUo Petirões. 
solkiLRr seu titulo á Secretaria do In
tnior E." Segurança Publica 

O Jr·.ten.entor Federal no Estari,, 
da Paraíba nomeia o ~r. José Simô;,_ 
da Silva para ~xercer o cariso de 2. 0 

suplc:nte de sub-delegado de Polich 
ela c1rcunscriçã.o de Barra. cto dh:;trito 
de Prh1cê~a Isabel 

N. 0 9.850 - De S. B. Cabral & 
Cia. 

N. 0 9. 849 - De Alfrêdo de Albt.: 
·iuerque Lins. 

N. 0 9. 448 - De Adalberto Gomer, 
da Silva. 

N. 0 9.847 - Da Sociedade de Ar
!..;stência no:-. Lazaros e !>efê.!-a Con
tra a Lepra. 
Di~/ !) 846 - De Alfrédo WhatlPy 

O Inte1 ventor Federal no Estn<io 
tia Parafba nomeia. o sr. João L~,iz 
ela. Silva na1~ ..-xercer o l'.'argo de 1 ., 
~uplent(• dr tub-clt:legado de Policin 
ca c1rcunscrlçd.o df' Barra. d'> distrito 
<lr> :Princésa Is3.bel Carta: 
. O 11.tencnt::>r Fedrral no Estacl,) 

r1 ~ Pi,ra1ba ('XOneui Joâ,:, Nunes rlu. .N. 0 14.162 - De Pont-á-Mousson, 
f.'.1Iva do cargo de 2 f') suplente de sub- ele Nancy, 
delef1J.do (P P~llc_i:L da 'ircun~criçá..·) 
dP Barrn. do distrito de Prlncêsa Is:i- Oflcios: 
bel 

O rnt,-..rventor Ji'eóêraJ no EstA.do N _ 0 3. 433 - Da Mésa de Rendas 
da Pn1.t11"la exonf'ra Anto11io Piles dt· de Areia 

Ernlsto SllvPtra, 
Tesoureiro G.eral.. 

N. 0 3. 435 - Da Estação Fiscal de 
Santa L. cto Sabugí. 

N. 0 14.164- - Da Secretaria do Tri
bunal de Apelação. 

N. 0 3. 434 - Da Estação Fiscal e~ 
Santa Luzia do Sabugi. 

Ao Tribunal da Fazenda: 
Petições: 
N. 0 9. 471 - Da The Texas Compa.

ny <South America) Ltda, 
N. 0 9. 761 - Da Cia. Paraíba c".e 

Cimento Portland SIA. 
N. 0 9. 176 - De Manuel FrancLsro 

Monteiro. 

Desp?sas realizadas: 

N. 0 13.718 - De Severino Gomes 
àe Lima. 

A' Procuradoria da Fazenda: 

Petição: 
N. 0 ~.675 - De Clelia Alice Pinto 

Seixas. 
Oficio: 
N.º 14.lG3 - Da Diretoria Gerul 

de Saúde Pública. 
A' Ementa: 
Oficie: 
N. 0 3. 405 - De Alc1des de Miran-

da Henriques. 
A' Estação Fiscal de Pilar: 
Petição: 
N. 0 9.852 - Do dr. José Rodrigue::; 

óe Aquino, p p. do dr. Josê Mari
nho 

REC'EP.ElJOI\I.\ OE RENIJAS 
CA·PITAL 

D.\ 

Auto ele infração lavrado contra ~l 

Alol1;:fo l\forals, 
escriturário. 

licença pa.ra, de acôrdo com a planta 
2néxa, construir 3 casas de taipa e 
{.elha, á avenida Centenario. - Como 
requer 

Jammrh Br.nêto, requerendo P"t
petuidade de wi1 terreno no cemite
rto destu. capital, onde está sepultnd<' 
e seu filho Gilberto. - Indeferido. 
em face das informações. 

Juliêta' Sales Pire~, requerf.'ndo li
N'nça para const.ruir uma fóssa 111! 
casa n. 40, á rua Albino Meira. -
Defe•·1do. 

Rosa Alnelia da Franca Norat, re
querendo redução de 50~;. nos impos~ 
tos de várias casas, de sua proprieda
cie. - Atendida. 

Antonia Herminia de Vasconcélos. 
rcquerend 1 dispe:isa dos impostos de 
suas casas ns. 70 e 66, á rua Rodri
gues ChavE:s. - Deferido. 

Amelia de Freitas Morais, requereu~ 
do licença para fazer serviços, inde
pendente de quaisquer emolumento~, 
na casa n. 692. á avenida da Reden
ção. - Deferido. 

Multas: 

A Prefeitura multou as seguint.('s 
pessôas: 

Maria das Neves Ataide, em 50$000; 
Ordem 3. :i. do Carmo, em 50$000: Jier
rnes Augusto de Ataide, em 50$000; 
José Antonio dos Santos, em 50,WUv; 
GTegol'to Pes!';óa de Oliveira, em 
50$000. 

firm3. comercial desta praça, lrmãc,s ~uart.cl em João Pessôn. 4 d~ jn-
ivlachaào & Cia., relativo a inlpõs1,e, lho de 1938. 
sobre vendas e consignaçóe5. - ··Foi 
~ulgado procedente o a u to. e imposta 

~e~~~~n!e r!!~ººdod~~~~ ~~ ~i;;~:;~ Serviço para o dia 5 llerça-feh·fll. 

n. 22.061, de 9 de novembro de 1932, Dia á Policia, l.º tenente Rnmalho. 
relotado pelo Govêrno do Estado da Ronda á Guarnição sub-tenent~ 
Paraíba, s~m prejuiz? do impôsto exl- Fen1andes. ' 
gtvel. Intimado o mfrat~r a entr11 Adjunto ao oflclal de dia, 1. o snr· 
com o valor ~~a multa e 1mpõsto, no I genta severino Ferreira 
orazo de 30 e.ias, ou usar do fecurso Din. á Estação de Ràdto 1. o snr-
facultado pelo art. 8~~ do dec. n. 6a3, l gent.o be.rnardo. ' 
de dezembro de 1935 . Guarda elo Quartel. 3.(1 sargento 

'Deoclecio. 
Prefeitura Municipal Gunr~n d,, Cadeia. 3 ° snrgen•o 

Rn.nlirQ.1 
€X'PF,T)tF,NTE DO PREFEITO 00 Telefonista de d1a, soldado Ctre1·ci 

DIA 4 : Máximo. 

Petições de: 

Antomo Gama, requerendo licen 1 
para construir, de acôrelo com a plar:. 
ta anéxa, um galpão ele madeira, no 

o 1. 0 B . 1. e a Cin.. de Mtrs. dn
rõ.o as guardas do Quartel, Cadetn 
Públtci\, .• .-eforço~ e patrulhas 

BoÍethlt numel'o 143. 

lóte n. 0 5, á a.venlcla Epltacio Pessôa. (As.) Delmiro Ptreira de A.ndradt, 
- Deferido, no~ termos do parecer da. j cel. cmt. Geral. 
Diretoria de Obras Publica~ Munici-
pais. Confére com o 011gtnal, Ellsln So .. 

J Meira de Menezes, requerendo hrelra, tt>q. ct-1. sub-comt.. 
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MEMORARAM ONTEM O/ 
,éto m;f~~:, ~:rn;~· ~~h~

0
';;:t~'í/~~ 162" ANIVERSÁRIO DA está preparado para fazer i.-------

Alogõa do Monteiro . INDEPENDtNCIA . frente áo acôrdo naval 
CARTAZ DO DIA 

, FAZEM ANvS HOJE/ 0( (Conclusão da J.' pg.) tripartido 
Estn é a maior so. lvn C]Ue .c:e OUVP, TOQUIO. 4 fA UNIAOJ - Os meios 

o :~iv~;;~~r~º n~i;~(~;~ do ~~*t~~a~~!ci ' nêste pais. oficiai!:. anunciam uma imediata reação 
sr · Gilberto Bom fim. chefe da. firma ENTUSIASMO DELIRANTE EM ~~t/~~~nd~s ~~.~~tes5~veio~e nc~~b~: 
Bomfim & Cia. representati.t ~~1 'Cla S . NE\\' YORK te. 
A . Ph:ilips do Brasil nésta pra ça . Pelo A propósito, 0 "Hasaki Shimbum" 
::í~~fg

0
!·n~~r~b:r:es~:uJ:;t: d!~~ NE \ \7 YORK, 4 (A UNIAOJ - Des- diz que o govêrno nipônico considera 

ta cidade . de ad,:nactrugada, es ta ~idade as~
6
iste a fa~~~s~~:

0
ão du~n 1a,asv/mºsp1d0es 45vlmtóirl

1
_atondeo-s 

- o sr . Altino Soares de Brito, in- gran 10sas comemoraçoes patn tica~ 
(}ustrial nésta capital. pela passagem do 162° aniversário da Estado.!. Unidos, que ficarão em condi-

- O menino José Anquiêta , filho do insdependdência.d fll d ~ceesai~ Parec1ªrl,.iczoar operacões através o 
sr . Napoleão RarrJ~lho, comercian l,e uce em-se es es e tropas miE-
em Barreiras, suburbio désta capital !~~~ta e dºeiÍf~~ºte;: ~~:e;!roº ~:in~c~s do O es7:srr;,~etr:r~~o a~i::a ?~:e~ ~!~~~ 
re~de~t:\1é;l!rs~~pi~:rnandes Sousa , menta. a essa situação 

- A senhorita severina Fernandes. Os jornais vesper tinos não circula - ~---- -- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _-:._-_-:._-_-_-_-:._-_- _-_-_ 

filha do sr . José Lwz Fernandes. agri- ra~~ e t;~ii 0~ ~~:~~~6~º p~~~tc~: ~~ª~::i A T N Ç A 1, 1, 1, 
cu~~ ~~ni~a ~!{~ti, filha do sr. Rufo numerosas residências particulares E O 
Corrêa Lima , residente em Pilôes de véem-se desfraldadas bandeiras nacio- Ouçam hoje das 19,5 âs 20 
Dentro . na is acompanhadas de expressivos di- horas, programa do Rádio Clu-

- A sra . Joaquina Nóbrega Monte- zeres. . . bf> de Pernambuco com o " az•· 
negro, espôsa do sr . Antéro Peregrino / De todo o p~us chegara.m turis tas que Francisco Alves, oferecido pelas 
Montenegro, fazendeil'O em Alagôa . cos~um~m visitar esta cidade, na data cerveJas CASCATJNHA E HAN-
Gra.nde. 1 que hoJe transcorre. SEATICA PILSEN 

- A menina Zuleida, filha do sr . • 
Alfrêdo Cosla, sacio da Drogaria Cha- U.MA HOMENAGEM A' DATA DA 
ves, nésta ca.pital. INDEPENDlsNCIA DGS ESTADOS NOTAS DO Fo-RO 

- /\. menina Cleonice, filha do sr. UNIDOS 
Silvano Domingues, residente em Jua- 1 

rê:_ T~vo~~ã . Maria Dalva Pinto de co~:~~~J:ªP~~Nde
4 

~fm~~!Ao9;r;-e~ ~OI ,ºT SEGUINT~, º~1:EM O l\f~-
Castro, espõsa do sr. Luiz Pereira de ltoJe, a bordo do ''Almirante Saldanha '' , \ll\IENTO DOS CARtO RIOS DES-
Castro Filho, residente em Moreno . uma "homenagem ás autoridades am~- TA CAPITAL: 

Fr~ã:, :;~Ôs:~~ s~~o~~~t~r::~~i~~~ ~~~~ªba:,re,!~ passagem do "lndepen- 3.º Cartório - Escrivão João Bezer-
siden te em Princêza Isabel. A homenagem constou de um almo- ra de Mélo Filho · 

- O sr . Elógio Palmeira, comerei- ço ao qual compareceram numerosas te ~~!º!x:i?c7~f~s3! 2~~ v~1~a 1uiz suplen
nn~ ln:n~f:i°a ?fC:e~' friian~~-sr . Luiz b! f:.õas de des taque político e social no . Inventario - Rosa Marta Apolina-

~~;:~;~~ ~~s~i~~t:a:.uxiliar do Banco AS COMEMORACôES NO RIO DE \ n~utos conclusos ao dr. juiz. suplen .. 
VlAJANTES: JANEIRO I te da 3.• vara : 
Procedente de Serra do Cuité en- Ação executiva - Executado Gon .. 

contra-se nésta capital , a tratO de RIO, 4 1A UNIAO) - Nesta e em çalo _Martins ; idem. idem, l'XC'CUtaclo 
negocios de seu particular interesse, várias capitais ~rasi-leiras, os repre.sen-1 Henrique Justa; ~istoria, requerida pai
o nosso amigo, sr . Jeremias Venancio, lantes diplomáticos e consulares elos M. Chuaste & C1a. ; precatória, depre
alto comf>rciante naquêle município . Estados Unidos receberam expressivas cante, o ~u.lz da 2.

0 
vara . 

Ont-.em, á noite, s . s . esteve em visi . homenagens pela passagem do 162º nni- I Ao_ dr. JUIZ de Direito da. 1.4 vara : 
t.a á redação désta fôlha . versário da independência da grande Açao exect~tiva - f'Xecntada, Inês 

- Vindo de Princêsa, acha~se nés- nação amiga. 

1 

Guedes da Silveira. 
ta capital, a passeio, o sr . Sebastião A Escola Estados Unidos do Distri- Ao dr. 2,º promotor publico: 
M~eiros, alto ~omerciante e fazen- to Federal, comemorou a 'ctata festi - Inquérito - acusadd, rElisio Tavares. 
d.eira naquéla cidade . vamente, tendo o côro orfeõnico da . . -

J\GRADECll\-IENTOS: mesma entoado canções populares do _5.º Caa·torio: - Escrivão Eunapio da 
Em cartão enviado a esta fôlha o Brasil e dos Estados Unidos. Silva Torres . 

sr . Ep3J1tino~das Go_uveia agradece~- Por !im, fôrnrn entrelaçadas as ban- At~tos conclusos ao dr . juiz da 1.ª 
nos o f'egist10 Q1:1e flzemo\ d? falec!- deiras dos dois pafses. ouvindo-se,en- vara . . 
mento de seu _filho , academ1co Luiz tão, os hinos nacionais brasileiro e es- Inve_ntario de Severino Justino Go-
Gonznga Gouveia , recentemente ocor- tadunídense. mes; idem, de Israel Faihaum: 1dem, 
rido em S . Paulo. de Manuel Jenuino de AI·aújo . 

VARIAS: o PRESIDENTE GETúLIO VARGAS Ao contador: - Ações ordinorias 
- Por motivo d? ;seu âniversário na- MANDOU CUMPRIMENTAR o EM-1que a Anglo Mexican Petroleum Com-

talicio, ocortido · orlten1, a professõra 1 .· BAIXADOR IANQUE pany e~ The Texas .Company (South 
Adélia de França, do magistério pú- - - -- .. - Ame~lca) , movem contra o Estado da 
blico desta capital, foi muit() .cumpri- RIO, 4 ( A UNIAO) - O presidente Para1ba. 
mentada. pelas suas colégas -:e pessôas Getúlio Varg·as mandou cumprimentar -
ele sua amizad,e . 1. o emb~ixador dos Estados Unidos nes- O dr. juiz de Direito da 3.ª vara 

B~TIZADOS: . . . 1·. ~n capita~. ~ela passagem da data da clesta capital, julgou improcedente a 
Foi leyado, ontef!l, a pia 1.baitismal, mdependenc1a daquêle pais. ação que a Associação Pa raibana de 

~a Matriz do Rosá~10, o menlnQ 1 Josu~. ;-============:-;- Cirurgiões Dentistas move contra 0 
filho do sr_. Severino José µP-- -_,Nasci- Esfado da Paraíba para o fechamento 
~ento, res1de~te nésta cai:utal , -- ~~r- A T E N Ç Ã O ! ! ! dos consultoríos dos práticos, Cicero 
~~ragilii:ir~~d:~~~~s;ew"; :Q: ;!1â{;~~ Ouçam hoJe das 19,5 ás 20 !~:rato Leite e Manuel José de Oli-
Público e da Guarda Civil , ·.f'i su~ es- horas, progr'ama do Rádio Clu- · 
pôsa, sra. Zelita Cavalcanti de Oli- be de Pernambuco com o "az'' Cartório do Registro Ci"il _ Escri-
velra. Francisco Alves, oferecido pelas Vào - Sebastião Bastos: 
~~~!~~do de suas filhá;s ",'profes- cervejas CASCATINHA F. H AN- Nêsse cartório correm proclamas p:t-

sôras Oliviila e Cotinha Cfi,r.neiro da SEATICA PILSEN. ra o casamento dos contraentes sc-

Cunha, será celebrada no ~1a 7, ás ;u~;~:~ ;~!~~~s~e ~~~:i1:s~ ~~~a~~ 
~e.lsd~º~u::es~~l~~ ~~í~(i'/fág~~ ~~ NQTJCJARJQ ~eº~~ d~h~~f!ei~·aM. aria do Carmo Be-
alma da Baronêsa do APJf-Í. pelo 
transcurso do 3.º aniversárto. do seu santa casa_ No hospital Santa Isa - No me~mo cnrtóri? fôram reglsta-
faleciment.o · óel no último dia de maio existiam j das as ~rian~as segumtes: recem-nns-

ENFERMÜS: / 253' doentEJs. ' / cidas; Ant~m1a dos Santos, Eliane de 
Monsenhor Sabino Coêlho ~, :-:-:- vem Em junho p . passado entraram 224. A:lme1da Lira, ,Arnald~ ~lves do i:,ras .. 

guardando o leito. ha mêses, · etn con- senQ,o : homens 152. mulheres 72; tive- ! cu1;ento, Joamta , 'fe1xe1r~ d~ Silva, 
sequencia de gráve enfenhiclade, o ram alta 193, sendo: homens 139, mu - L';IIZ Antot:i,io . da Silveira ? AV1la Lins, 
monsenhor Sabino Coélho, Vigário ge- lheres 54: faleceram 20, sendo: homens Gilberto R1be1ro de Mesqmta e um na-
ral da nrquidiocése. D., mull)f::l'es 11; e ficaram em trat.amen - ti -11:orto. 

o venerando sacerdote, que ,se acha to 274. · · . Amda no mesmo cartór io fõram re-
internado na Casa de Saúde S. Vi- No Ambulatório -tratados, 31; re- gistados os ób!tos ocorridos ante-on
cente de Paula, tem recebido inúme- ceitados, 58. tem. elas oessoas segumtes: Vanildo 
rns vtsttaz de membros dl:Y ,-tléro e No Gabinête Odontologico _ Trata- ~aiva dos Santos, Pedro da Silvn Nas-
outras pessôas da sociedade conterra- dos, 28. c1mei:to, Arnald_o Alves do Nascimen-

nea. Donativ_o-'- Foi fe_ito o segu!nte: pela t;;;sfJ~~m~:u~~~JT~:ra~~iv1~:· ::nt~~ 
INSP ETORIA GERAL DO TRAFE• 

GO POBLICO E DA G UARDA 
CML ., 
Em ~oão Pessôa, 4 de julho de· 1938 
Servino para o dia 5 1 Lerça-feiral. 
Untrorme 2. 0 <Caqnn 
Permanente á 1 . n S T . amanue!'.sc 

João Batista 
Permanente á S P , guartia. de· 1 -

classe n. 8. ,- 1 

Rondantes : do tráfego, fiscal e!~ 
1." clo.sse n . 1; do policiamenlo, f1~
cal rondante n. 4 e guarda de 1. 'l 
classe n. 9. 1 

Plantões, guardri.s civis ns . 13, 2::t, 
19 e 62 

Roletjm numero 144 

de;fJ! ~~~~~~l_r:;,en;~b?í~o C~rJ)ir:ii~°re~ 
I - J\'lutta.s pagas - Pelos sxs. Jor

ge Elhima·,; e Manuel Vihlrio da Sl'
i.a. fôram pagas as multas de 100S000, 
cada um, por jnfraçâo cio Ret;U'hi.men 
to do Tráfego Público. • ' · 

ll - Peti('ões tlespach a t.1 3.s·d - U.:: 
'. kentc NoguE:ir:\, resiciente rtêsta: \'~ -
pJtnl, requ«.•rt.1do transfcrencif.. de ca · 
tegorta do seu carro marca F\W&, pla 
la 122 Pb., ele aluguel para p'tHtic\1-
J.:r . - Como requer. ·tru •· 

De J. Barros & Fi1ho, estabeleci.
<.los nesta capital, rc-querei1do pa!'a sí.!,.. 
(, ,mecifa t.ma certidão se em 1936 1.•~1 

1937, o sr. José Damasio <>fpgiSÜ'ou. 
lesta Inspetoria, o outomO\ el Çht'
\trolet, motor n. 5.192.861. cotn·a pln
c-.a. n. 200 Pb. - A' 1 ª S para cer
tificar o C) Ue constar. 

(As.) Trnente Jolo de Sousa e SU~ 
"ª• Inspetor gera] . 

Conf6re com o orlgtm\l: - F . J•'rr · 
Rira d 'Ollve'Wa, sub-tnkpetot'; ,. ' ' 

C~mpan_h1a de Tecidos Paulista 11:'ª- Rosalina Maria da Conceição Mar1á 
~~·:.~rdo~.1ºe 1~n~~~cJ~~ :e~~~~dt~. brms ~~:.el da Conceição e Maria da Pe-

Novo consultor10 m edico: - Será 
inaugurado hoje, á rua Gama e Mélo, 
n .0 81, I.º andar. nesta capital. o con
sultoria médico do dr. J. F. Escobar, 
recentemente chegado do sul do Pais 

Os demais cartórios não fornecernm 
notas á reportagem --1 

2. 000 camisas de Gersey de sêda, 
recebeu o Ar mazem l\Jiranda e vende 
a r éis ll SOOO. Diplomado pela Faculdade de Medi

cina de Porto Alegre. com longa prá
tica em vários hospitais e casas de -----------
saúde, o ctr. J. F. Escobar é especialis
ta em rnolestias das crianças, fazen
do, também, clinica geral. cirurgia e 
partos, 

P ara assistirem o áto inaugural do 
seu consultor ia. o ilustre facultativo 
convidou os seus colegas desta cidade 
e diversos amigos. 

Ha na Reparlicão dos correios e Te
legrafas, um aviso retido para Giberto 
Costa rua Carmo 65. 

CURSO PARTICULAR 
Prof . João Vinagre a.visa aos 

interessa.dos que mantém um C' Ur 
so pr imário e secundá rio f1mcio
n a.ndo diariam e nte de 7 1 ;! ás l 1 e 
das 19 ás 21 horas. 

AVENinA GUEDES PER EIRA, 70 

Pagamento adiantado. 

ASSOCIAÇOES 
"Centro Proletário Albe1·to de Bri . 

to " . - RPaliwu-se, á 19 de junho pró~ 
'Xi.mo findo. a eleição da nova direto· 
da dessa agremiacão de classe. cuja 
posse terá lugar. hoje, ás 19 horas, em 
sua séde social 

O novo corpo diretivo ficou assim 
r:onstltuido: 

Consêlho Delibera tivo: - P residente 
- J oão Evangelista da Silva, l.º secre 
tá.rio - Afonso Pessõa F ilho, 2.0 !'i?cre. 
tário - João Gul1herme de Oliveira 

Consêll10 Administrativo : - P resi
dentf> - Oscar Pereira de Sousa. l .º 
secrntário - Odilon Nogueira Campos 
2.0 - secretár.i.o - Luiz Gonzaga dá 
Silva, doutrinador - Antonio Pa ulino 
dos Santos. tesow·eiro - Manuel Fep 
lix da Silva Néto. 

A próposlto, recebemos uma comu
ri icação firmada pelo 1.0 secretário . 

CONFECÇAO DE FLORES 1 
E_.xecuta -se com perfeição na º Es

t a<'âfl Chique. 
Rua da R•publlta, 721, 

R EX: - .. A Fôrça do Cora
c:-ão ", corn Robert Taylor , Bar• 
bara Stanwich e Victor l\la.c L :1-

::-lcn, da ·• 20t h Century F O\'. ", 
f'm sua últim a eic.ibitão. Com
plemen tos. 

P LAZA: - ~a. vesperal, ... O 
Ca.rdeal Rich ~lieu", com Geor

, Arliss, da "20th Century 
Fox". Complementos. 

- ~ A ' noit.t•, o mesmo procra· 
ma, pela últim a vn. 

f'E LJPÉIA: - Na vesperal. 
·· Evil de Cal('as ·•, d a " UnivPr-

1,,a l ". 
1 - A' noite, "Conflito .. , C'Oln 

J ohn Wayne e Jean Roggea·s, da 
ut.;n.íversal " f> , mais, a 8.ª ,. 111. 
tima. ~·érif' de .. O Cavaleiro Fan. 
tasma •·. Complemento. 

CABELOS BRANCOS 
1!:Vltam ·Se e <1e.saparecem com 

"LOÇAO JUVEN"IL " 

Osa<1a como loçli.o, nAo ~ tintura . 
Deposito: Fannllc!JI MINERVA 

Rua à.a Repuhlfca - Joao Pessõe 
DROGARIA PAS;EUR 

Rua Maciel P inheiro n.0 618 e "'M.o<l• 
lnlantll". 

Preco: - IIOOO 

Sa~Z~~.~., R?::: Adô;fca;t~i.1~ 
brueck e Dorothéa Wie<'k , da 
·· C'ine Allian"a". Complemento. 

.JAGUARIBE: - .. A Valsa da 
Cha m pagn e .. , com Gln.dys Swar
thou t e Fred Me Mnrray, da 
"Param ount". Complementos, 

RCP:<,rBLICA: - " Mississipe-", 
com 8mg Crosby e W. C. Field~. 
da .. Paramount". Complemento. 

7HETRóPOLE: - "0 Boiadri
ro 'l'rovador•·, fi l m~ de aventu
ras e uma série de "O Cavaleiro 
F:tnta~rna ". 

S. PEDRO: - " O Otimista" 
da ··?.Oth Century Fox. ". ' 

Lenços de 3SOOO por 2SOOO, só no 
Al'mazem 1\Iiranda. . Compare o pre('O 
de qualquer outro vendedor . · 

ATENÇÃO!! , 
Ouçam hoje das 19,5 as 20 

horas, programa do Ráct10 Clu· 
be de Pernambuco com o "az" 
Francisco Alves. oferecido pelas 
cervejas CASCATINHA E HAN
SEATICA PILSE:N. 

CAIXA CENTRAL DE CREDITO 
AGRíCOLA DA PARAíBA 

BALANCllTE E~I 30 nE JUNHO OE 1938 

ATIVO: 

Associador; . . . . 
Títulos f>e"><·ontados . . . 
Contas, Corrent.es Garantldas .. 
Caixas Rurais - Nossa Conta 

Emprestimos do 'Fomento 
Letras a ,..eceber . . . . . . . . 
EBto.do da Paraíba - e Especbl 
Correspondentes . 
Construçü.o do Sécle 
Moveis e Utenstlios . 
Valôres Cauciono.do~ 
Efeitos em Cobrancn 

CAI X A. 

Em moeda no cofre 
No Banco do Brasil . . . 
Em Bcu1cos desta P raça 

biversas Contas 

2 . 3~3 : 4 37i500 
920 :8HS400 
96:403S500 

41 :443~900 
111 : 502~000 
!92:750i<IOO 

P A S SI V O: 

~i~~\~~ de Re; ~r;n niv~rs~, 

D E P O S I T O S . 

e c com juros . . 
e c ,,em juros . . 
Dt>})'J:-.itos pop11lares 
Deposilos de A viso Prévio 
Depositas a Prazo Fixo 

Estado da Paraíba. - CI do Fomento 

~t~~fta~r!es~~ntnn~6;e~. em· à~ra~1tifi 
Cobrança de Conta Alheia 
Diversas Contas 

João Pessóa. 4 de julho de 19S8. 

José l\.lousinbo, Diretor-Gerente . 
(..ui~ de Siqueira Coélho, Contador . 

278:15GS800 
28 :06G>20U 

288:632>10r 
243:467~900 
517:685:,900 

9 150, 000 

3 350 : 682S400 

24 :812SOOO 
59 :26GS900 
54 :4G7S200 

104 :667S400 
1 G7 : 805'200 
39 ·891S:lOO 

J . 330 :796,200 
41 5 · :,S0o'.l00 

345 :G96SOOO 

55 :092$400 

5 .957 :913S300 

1 911! ·917S500 
218 3U4S9JU 

1 . 3GG 000~00 

50 :472SOOO 
424 :000$000 

1 , 330: 796$200 
415 :58GS300 
245 : 827S500 

5. 957 :913S300 

PROPRIEDADE A VENDA 
Vende· se uma propriedade no togar denomtnado .. Amarel{nha ", 

n a Serra da Borborêmn. a. tuna e meta legua. de dH;tancla da cidade 
de Gunrabira, nêste Estado, com 360 equltares, sendo cerca de 60 de 
mata virgem , com ma.gniftcos terrenos par.a plantaçóes cte ca.na., co.íé, 
ma.ndtoca, fumo, frui.eiras, etc. 

A propr iedade é cortada por wn riacho de agua pota.vel que 
nunca séca e serve para irr igação em caso de necessidade, além de 10 
olhos d'agua espa lh ados por d iversos pontos. 

Tem cerca de 30 equttares de cana em condições de moagcm, 
cuJa safra está calculada em 800 cnrgas de rapaduras. 10 mu cóvas 
de mandioca e macaxelra, sendo a mator parte em condições de Ja1.er 
farinha. 100 pés de coqueiros, a maior parte truttnrando. Fruteiras 
diversas, Ottmas varz.eas, bons terrenos para plantação de mnnd1oca, 
rumo, a lgodão, etc. 

Um engenho movido a antmat, c-om cnpn.rldade para 8 rurgns 
de rapadw·as dit\rJas, 20 casas de tell1as para moradore.!., uma l'n.sn. dt 
rest<1encia , um açude e diversas benfettorfas c1ue 60 com Q. vista se 
verà m elhor. 

Quem pretender comprar dJrlJnpse à propr tetllrla D . Joventtna. 
Martins, na cidade cte O uara btra , ou na rnesmn propriedade com A l
cldes Coêlho de Ara uJo, ou ein Joilo Pessõa, com EmJdio Ch l\ves, A 
Rua Maciel Pinheiro, 145 . 



6 ' - A UN"IÃO 'l'erça-feirn, 5 de julho de 1938 

BANCO DOS PROPRIETARIOS DA P ARAíBA 
L • ' 

RUA MACIEL PINHEIRO, 232 (EDIFICIO PROPRIO) 

AUTORISADA A FUNCIONAR PELO DECRETO FEDERAL N.0 1.32.J., DE 30 DE DEZEMBRO DE 1936 
REGISTRADA NO DEPAHTA;\IENTO DE ASSISTENCL\ ,\O COOPEIUTI\'JS;\10 DO ESTADO D.\ PAHAll:L\ SOD N.• 1 

NA FóRMA DO DECRETO N. 0 988, DE 18 DE MARÇO. DESTE ANO. 

----:----
CAPITAL SUBSCRíTO E INTEGRALIZADO - 341 :500 000 

BALANCHE EM 30 DE JUNHO DE 1938 

A TI V O PASSIVO 

Capital ......................... . 341:500$000 Emprestimos A valisados 
Titulos Descontados 

1.752:995$000 
418:537$700 2 .171 :532$700 Fundos de.: Rescr\'a e de .\mortisação do Prc-

Edifício da sédc <lesta Coopcratirn . 
Moveis e Utrnsilios ... . 
Material de Escritório ......... . 
Despesas de Instalnção .. 
Valores em Garantia ............. . 
~lugueres em Cobrança 
~AIXA: 

Em moéda no cofre 
No BANCO DO BRASIL 
Noutros Bancos ..... . 

Diversas Contas .. 

111 :597$100 
251:749$500 
51:202$800 

,", 1)\1r •. 

40:011$800 
27:424$000 

4:422 500 
4:000$000 

31:900$000 
7:266. 000 

414:549$400 

95:274$600 

dio ....... . 
Lucros Suspensos . . . . . . . . 
DEPOSITOS: 

C C Com Jmos e ele Aviso 
C C Populares .. 
C C Sem Juros 
Depositos a PRAZO FIXO 

Garantias Diversas . . . . . . 
Cobrança ele C/ Alheia . . . . 
JUROS DO C.\1-'J'L\L: 

Saldos não reclamados 

Dfrersas Contas . . . . 

566:247$500 
523:220S900 

2:261$200 
1.122 :805$300 

31 :578$400 
10:148$800 

2.214:534$900 

31:900$000 
7:266$000 

4:45-! 700 

155 :028$200 

~· i ' ,. _:;:1,j-,~ ". ·: ' ., .. I 2. 796 :411$000 
- .-. ,-. iir4(. 

J, 2.796:411$000 
r-r-~ 

----------------------------------------------------------------------------
.João Pessôa, 1 de julho de 1938. 

JOÃO CELSO PEIXôTO DE VASCONCELOS - Presidente. LUIS DE SIQUEIRA COÊLHO - Diretor Gerente. 
ARISTIDES CUNHA DE AZEVEDO - Conselheira de Turno. ANTONIO DA CUNHA FILHO - Contador. 

SECÇÃO LIVRE 
JOAQUIM ANTONIO MARQUES 

t 
Missa de 1: aniversario 

Viuva e filhos de Joaquim Antonio Marques, convidam os de
mais parentes e amigo~. para assistirem ás misi..as de primeiro ani
versario que mandam celebrar nas igrejas de N. S. do Rosario e Ca
pela S. Gonçalo, ás 6 112 e 6 horas do dia 6 do corrente (quarta· 
feira), respectirnmente. 

Desde já agradecem penhorados, a lodos aqueles que, compa
rciccrcm a êste alo de piedade criMlã. 

FRANCISCO FERNANDES LISBôA 

yt 
7: Dia 

Inês Uchôa de Andrade Li,bôa, Orestes Lisbôa, Turizina 
Smith Lisbôa, Mariêta Lisbôa, Alzira Lisbôa, J\laria de Lourdes Lis
bôa, Margarida Lishôa. Natereia Lisbôa, Miguel Fernandes Lisbôa e 
J\lanoel Fernandes Lisbôa (ausentes), esposa, filhos e irmãos de 
}'r~nc.isco ~,er~andes Lisbôa. convidam seuR parenteR e amigos para 
3H8tstirem a nussa de 7." dia. que, por alma do pranteado extinto. 
mandam celebrar ás 6 horas e meia da manhã, do proximo dia 8 do 
corrente, na i11reja da Santa Casa de Misericordia. 

Desde logo se confessam gratos aos que se dignarem assistir 
a ésae ato de piedade el'istã. 

AO COMÉRCIO , AO COMÉRCIO 
J. Mlnervtno & CJa., avisam cm I J. Minervlno & Cia., avisam 11.0 co

gcral que acaba de se retirar da. Hr- mércio em geral que, em virtude de 
mu, '? :sr. Raul Alves Cu.vu.lcanll., de: hnver se retirado du. firmo. o sr. H.aul 
:.,ua ln,rc e t~Pontaneu vontade, tendo Alves C,ivalcanU, fica sem efeiLo A. 
n'<:elJtdo indeniznç~o de férias. arde- procuração passada ao mesmo com o 
~~~:o epl~~tU~c:rr:;• QU?~~~~-lJ~S tu~ ~~!. de O~lnar recibos, dar quitaçoes 
do q.uanto lhe era de direito. 

João PC3SÕa, 20 de Junho de 1938. João Pessóa, 28 de junho de 1938 
J. Mlncrvino & Cia. J. Minervino & Cia. 
Confirmo: Raul Ahes Cavalcanti 
<As firmas estão devidamente re- <A firma está devidamente reco-

c, w, :.l;; !1w !L 

DECLARAÇÃO 
Declaro que. nesta data, me retiro 

do estabelecimento comercial da fil·ma 
J . Honorato & Cia. sita. á rua Barão 
do Triunfo. nesta cidade de João Pes
sõa, .POl' minha livre e espontanea 
vontade pago e satisfeito dos meus 
ordenados. indeni1..ação e ferias, dando 
plPna e geral quitação para nada mai::; 
clela receber. nem reclamar em tem
po algum. seja por motivo do empre
go que exerci no dito estabelecimen
to ou qualquer outro . 

João Pessôa, 27 de junho de 1938. 

Bernardo de Carvalho Menezes . 
Testemunhas: - Pedro Paulo de 

Almeida - Presidente do Sindicato 
dos Auxiliares do Comércio de João 
Pessôa, José Ramalho. João Santa 
Cruz. 

r As firmas estão devidamente reco-
11hecidas.) 

COMARCA DE CAMPINA 
GRANDE 

"1,-ALENCIA OE ANTONIO ALVES 
DA SILVA" 

A VISO AOS INTERESSADOS 

Pelo presente a viso aos credores e 
demais interessados da falencia do co
merciante Anton1o Alves da Silva. que 
se acha em cartorio, acompanhada de 
documentos. a reclamação reiviudica
toria da firma Herm. Stoltz & Cla. só
bre um pneu 9. 75 x. 20 P 2 pneus 
600 x 20, além de uma camara ele ar 
4. 50-21, tudo na tmpartancia de . 
2:423SOOO. podendo os intere:;;sndos. no 
prazo de clnco dias. a contar da pri
meira publicação, contesta-la ou ale
gar o que entenderem a bem de seus 
direitos. 

C1l-mplna Grande. 28-6-1938. 
A escrivã. - Maria das Neve~ Ta

vares Cava1canti. 

COMARCA DE CAMPINA 
GRANDE 

"f'ALEN<.: IA DE ANTONIO ALVE~ 
DA SILVA" 

AVISO AOS INTERESSADOS 

Pelo presente aviso aos credores e 
demais interessados da falencta elo co
merciante Antonio Alves da SUva, que 
se acha cm cartorio, acompanhada de 
docwnentos, a reclamação reivindica
toria da fim1a Otoni & Cia sôbrc di
,·ersru; mC'rcadorias ou da lmportancia 
rorrespondcnte ao vatór das mf'.'-mn,:;;. 
caso não mais existam. podendo os 
lnteressados, no praw de cinco dias, 
a contar da primeira publicação. ron
testa-la ou alegar o que entenderem 
a bem de seus direitos. 

19
'.[r"plna Grande, 28 de Junho de 

I\ rsr-rlvi'i - 1\taria dab Nens Ta• 
iU'f- t 8Ta} IJlltJ, 

ótimo emprego de ca~ital 
Vende-se o estabcletim~nto Casa 

Record, com oficinas de Tipografia, 
Encadernação e Pautação. fncilltanclo
ae o pagamento ou aceltn-se um sacio 
capitalista para o desenvolvimento do 
negocio e outras Industrias ancxns 
Dá-se garantia ab'-oluta de lucros 

Tratar na me:--ma casa A Rua Mo
cJel Pinheiro, 120. com o proprietarlo 

línica oportunidade 
Deseja-se vender, urgente, um ter

reno medindo 22 x 35 mels., ao preço 
de 4$500, passando agua, luz. distando 
do bonde 80 metros. Tratar com o 
N'. João Feitosa. ú rua Vicente 
J.;;!1~7.ã !l1 runttgg P!l!m Ua Curl!Ja -

UM SUCESSOl 
A "Estação Chique" avisa a sua 

distinta freguezia. que o seu 
1

• stock.. de flõres e de chapéus 
de senhoras e crianças terá wn 
abatimento de 10% e 20 % durante 
30 dias, a começar de hoje. 

Material nõvo! Confecção nova! 
Modêlos os mais modernos e bo
nitos! 

ESTAÇAO CHIQUE 

Rua da RepúbUca, 720 

OTIMO NEGOCIO 
Vende-se um pequeno negocio, de .. 

peuctendo de pôuco capíial, local óti
mo, no bairro de Jaguarlbc á avenl<la 
Floriano Peixóto. n.0 360, esquina da 
12 de Outubro. O ponto contém agua 
encanada. Jnstalaçü.o de luz e comodos 
suficientes para familia. Trata-se no 
mesmo local. 
----·--·-------

GARÇON 
J Precisa-se de um, habilitado e de 

bõa conduta. 
Paga-se bem. Quem não estiver em 

condições não se apresrnte. 
HOTEL DO NORTE . 

ESCOLA MISTA DE UTINGA 
O proprietário da "Fa. 

zenda Utinga" precisa de 
uma v1·ofessôra pai•a a es. 
cola primá1fa da mesma, 
oferecendo pensão gratis, 
além ela subvenção dada 
pelo Estado, 

A interessada deverá di. 
rígir-se á Avenida dos Es
tadoR n. 0 157, residencia do 
81' João Gonsalves, para 
melhor esclarecimento. 

SALAO 
Aluga-se um óthno salão para in

dústria, dcpfü,tto ou garasc, cm frent..r 
::J() 13;inr-n rlo Rra~.u. iunto f\ ofh'lna 
\ '!·-.u, Ji"' A"ra'i;:...·4 ~. 



'\O~ 
s~e,1, 4 - (A UNIA.O) -oCon......,_..,._ill........,a 

luta - .,.....,._ do a..-1o, frin
dJllllm,lllte - lliorn S.0-... .. de 
:.J:~~-llel1oceao-•· 

LONDRES, 1 ( UNIAO) - Aea• 
11am de •arsl• ...._ i -· 
çio de ..,a •-lado neutra. para. -· 
bar - ............. ·~ a .... 

.,__....,... ......... 
lliante -· o , .. Metro l'w oonelala • .. - ....... -·....., .. lolllfie6a ............. _,...... 
ne•lr'o 

leito da natarua e o" .. tlvoe doe .,_. Sf.M A • 'ODA E = ori .... 
IUdelN aéftO., em vi ta da deelara· - _.,_ ,.. ..,. ,--.... •·•-- Uli-: 
ão do cm~o Franco de qae arA!II 

, aludida coma.lo ao seri recenheel· 

~~ d°e f:i~~ ..:.~~ ~~-D:!.':;.:.<:,. U:~!h: 
flclalo •- o coYinao de a,..-100. Ualla ,.. ......,.... ... eatlo ..,....n. 

do oo naelemlllúa ..,.nMb, entre
' JNSTITIIIÇ O DE UM l'oaTO ianto, '111 - ba ....._ ,ue tentun 

EVTRO ......,ntar qbe nlo &Jtalam os Cflff· 
SAL NCA, 4 ( UNIA.O) - O Dlltas. quando a ._raç,1o é a mais 

DOMIM8NIO .Ulll:O C8KTM =~rr:.::.:~=o~:::::.r..; dJ'~•:a:=el!~f'ae'\e':i:-m •:~~-
ALlf'AJIITE E 0A , lnotl&illvio de 11111 porto neutro no 

ALI l'E, ( - (A li L\O) 1~!~;;.;..:-:e:.::::!Z.ae: :::: o A~~~tº.:S:1.l::sSEGVE 
lsta clalilde Nfllêu, baJe, ..,. -•r- ,10 lllflileo 
dolo abeo: ,ue niio teve crandes pre- O Chefe ....,tonallata declarou, po. FRENTE DE C4lft'BLL6N, ( ( 
porções devido as - haverem ém, qae não pôde adllllllr que naYloe IJNIAO) - Ao vopu ,-lonallotaa 
,,aldo em campo aberlo. ..,.....,,.1-. •bedo- cio •lado de ap,is a ocupação da localidade de Jlcc. 

Todavia, fflllalaram·se 9 mortes e guerra •xi.de• . ...._ IODl.lnaar a cbl, conUn1111m a a•ançar em llire,;ão 
33 feridos. forneeer a,mas ":i.\,'""""ªn nu, do J:": a, alencla parecendo que nio tardara 

Coatra o porto de Gava. os apare· lo io do ~ de -·•to -:..a .1---la cidade lhoa rebeldeo realizaram doí• •raid ", 
1 
__ na._n _______ o._11_ae_,_"' ____ -_"'_ª __ •_-_•_....,_-____ . __ 

O GOVERNO FBANC& CONTINUA
RA A POLITJCA DE NEVTRALI• 
DADE 

PARIS, 4 (.1 UNIAO) - Os sra. 
Ed......, ~ e o-,• Bonnel 
reJeltan.m a proPNta do u-pr-. 
sr. lieón Blam, Uder NClallata, para 
qae fâoae alterla a fronteira às Pi• 
rim~•• criado am serviço de forneci• 
mento de material b6lieo para a 
Catalllllba. 

O Colllflbo de Mini troo reiterou a 
lnteDllio de ,-alr a oua pollllca 
de llio-lnprenela, reMrvando-se re-
••........., a - a&ltude, •- - prln
ciploo de acoeto nio seja iniciada a 
,,........., doe wolanlirloe eánlncei· 
1-0S, 

ITENÇIOIII 
OUçam hoje das 1t 5 u ~o 

haras,' l)l'Oll'allla do Ràdlo Clu
be de Perna!lihuco com o "aa" 
Pnlncllco Alves. oferecido 1)elas 
csvejas CASCATINIIA E IIAN
BEATICA PILHN, 

O SERTlO ATUAL 
IOonclllllo da 1.• PI. 1 

ROT_4RY CLUBE DE 
JOÃO PESSôA 

Pwa 1ua garcmtia vela • lia no vidro e no envoltorio uta 
marc:a fallioaa. Paic wa eoonomia prelba o vidro gnmde. 

Ju "B ,ÂYE R" I AS EXPORTAÇOES IRA· n. , SILEIRlS PARA OS ES• 
o p,1111eirt fliio g1pnte l TADOS UNIDOS 

• illllíttl'la alai 1 _ 'I~::~ ~TJ!~..:!~~:~ 
• • • lado Que durante o mês de maio 



.-s-r--- _______________________ _;_ _____ _ 

BIDO SAIÃO VIRÁ A JOÃO PESSôA 

ÚLTIMA! HORA .4po~ o e.tilo cmt,('agratório tle ~ua 

tournée continenfctl. Bicllt Saião, pre· 

(DO PAíS E ESTRANGEIRO) sentemente no Rio, tenciona rea1i:ar 
RF.UNIU-SE O CONSELHO FEDE- ULY PONS SEGUIU P.\llA BL"ENO~ TERIA SIDO CONTRATADO PARA 

UM "TEAM" IIUNGARO O ZI\
G UEIRO NARIZ 

Il~L D[· COMCRCIO EXTERIOR AYRFS andicões de caato pelo norte do Pai:;, 

RIO. 4 - tA UNIÃO) - Reuniu-~e. RIO, 4. - (A. 'J.) - ror um aviáo PARIS, 3 (A. N.) - O jol'nal "Pa-
1·is-S0ir" dá curso ao boato de que a 
equipe' húngai·a, "Unga.ria" contratou 
})ara a J)róxima. estação er.portiva. o 
famoso '' bark" bra..sileil'o Nariz, que se 
clistinguiu nos jogos da Ta('a Mundial 
de Futeból. 

incluindo 1w sua e:rcursão arl'sfíc<' 

a capital paraibana A nossa cidade 

ja teve oportunidade, em 1936, de ou

vi~· no .. REX" a voz maravilhosa de 

uma das maiores contôras do m,undo. 

que lem elevado tão alto o nome do 

Brasil nos ci1 cu los de cul lura e ele 

:?rte da America e da Europa 

hoje, r,o ralario do Catête, o Consê- da Pana.ir set11iu pam Buenos Ain•s 
lho J;'('d('r,il de Comércio Exterior. a cantora I.ily )._.01\S, que viaj:i eru 

J'oi <1/scutü.lo, ma.is uma. vez, o pro- ('0U1f)a.nhrn c.l<, seu t•spo~o, e, maes:tro 
blt.·m.l. t.la sidn'mgia nacional, sendo o KosJ.,1hieck. 

:~~~~~~~1. ~~,~;~::~ .. ~/· c~:~;~tee;~~-<lo, por f 1.1\1 HOMEN \GEí\I ,\ O P,\J•,\ Pll' 
XI A mesma. notícia informa que aquê· 

le- futebóle1· bra.sileiro. que também é 
mérlico, seguirá ao mesmo tempo para 
l'f'ali?.ar um cur~o de aperfeiçoamento 
nu.ma das clínicas de Budapest . 

FFRIAJlO Ml'NICTP.\L, HOJE, NO 
ltlO UI J\Nr::IRO 

RIO, 4 - IA U~JAO) - O f,r;ado 
munirip:tl de amanhtL, t>m homenag·em 
:l.O'i IM do l 'ól'ti• flt' ('opacabana n!io 
loi abolido. 

Ut':..s1· modo, o comé-rC'i<l nio abrirá. 
Sll.lS pndn.s e os h~ncos so fundona
rão a.ti• ;í.c;; 1'? horas. 

o HE'I'ltATO no PRESIDENTE GE-
1'ULI0 \'\RGA:, NO INSTITUTO 
"OS\ \1,00 CRUZ" 

JUO, ·1 - IA l1N'IÃ0) - Foi a.pos
to, hoje', no s::ilã.o principal elo Insti
tuto .. OsvaJdo Cruz", o retrato <lo 
p1·t"~idf'nLt> Gelúlio Val'gas. 

O nto d('COITl'U solenemente, lenrlo 
ilb<-ursado, no momento, o 111·ofessôr 
('ardo~o Fontec.;, dirt-tor daquêle es
iahCIC'C'im('nlo. 

nmG~. HOJE. AO RIO o EMBAI

X\llOI! .Jl'LIO ROCCA 

mo, 4 -- (A UNIAO) - Pelo "Al
l'il11l tl'a ", · chegará, amanhã. a est i 

<':.tpHal, o sr. Jnlio Rocca, novo em
haix.uJor d.1 Argentina junto ao Go
\'(·rno hra ... illffo. 

JllUl HIENTOS NO 1'. S. N. 

R(O, 4 !A UNLt.0) - Füt:un 
jü)~.HIO'>, holt', r,n última insL'\nl'i.i., 
]Jl'Jo 'I'riln:11,d <.te· S('gUr,u1(;'a '.'Jacíowl.t, 
os gu~, <b.-m:lJ'inha,;,; acus.:ados de µa.--
1icipação no leva.nl.e integTa.lista de 
J1 de maio. 

Foi rcfo1·matla a pena de três réus 
de 2 para um ano ele prisão sendo ou
tros a.hMn·idos. 

RIO, 4 - ( \. \) - .G.c:tlizou-sc 
nesta (')dat~<' uma rc-cepf'ãO n;i "\lnnc ;a · 
tura Aportnlira, em honwnagem :10 

Sumo Pontifi<·r-. 
Es<.:a solt-uid:ulC' 1't>\'Cshu-se dl" gran

tlf' imponênda. 
O "ESTUDANTES" DE S. PAULO 

FOI ABATIDO POR ~ X O PELO 
"SPORTBOYS" DE LIMA Bidú Saiáo marcou para 25 do cor-

UECEPCÃO '1A E~IBAIXADA UfF,
IUCA'1A 
RIO, 4 -- (/\. N.) - Em homC"na

gem á dab elo .. Indepenriem·c O~).~ 
a. emhaixaJa Amuicana nf'"''ª cid,l. 
de oferereu umn. rr<:ep('ão aos amigo" 
-do ~:t'U 113.ÍS. 

Com11.tr<"ccr:1m á me.sma altas au
torid::ules civü,, mililarl'S <' lli.plom,,· 
tas. 

LIMA, 4 (A. N.) - o resultado do rente o seu conc~fo em João Pessoa, 

!º~~Crt~b!
11

~:~~~:~
1tt:~, 1~:lis~d;a.:r:r: qu.e se efetuará no cine-teatro "Plaza•·, 

ra. .. ~:::a\~:~·~efo; ~a.vO~ravel a êS t,e pe- em homenagem ao Interventor Ar

"RECORD" SUL-AMERICANO DE pemiro de Figueú·Pdo e ao prefeifo 
CORRIDA j Fernando Nobrega. 

, ORRlDA IJE BICICLETA~ EM S. 
PAULO 

BUENOS AIRES, 4 t A. N.) _ o Já se encontra1!i á 1Jenda, na poria
atleta argentino UogP1· Cebalos ebta· ria do "Pla:.a", as ingressos para o 
beleceu um "record" sul-awcricano 
de corrida, percorrendo 4 . 05l metros concerto u.nico do Rouxinol 

S. PAULO, 4 - (A. N.) - RcaH
zou-se uma prova de coniúa de bici
cleta nl'sL1 ('aJ>ital. 11nma dbfancia dP 
~o qi1iJomc-trc,<.;. 

cm 15 miuutos leiro. Bidú Saião 

For:un veuc:cdore~ os portugué~<-,;,; 
José M;Hqucs r- Aguiar da Cunha. 

SERVlllAO, PRll\1EIRA~IENTE, NO 
MINIST);;RIO. DAS COLONIAS 

REGRESS\M DA ABISSINIA 
NAPOLES, 4 IA UNIAO) ~ Regres

~am a bordo do "Colorubo" l.250 ope
rários que se enconfravam na I:tiopia.. 

De Genova seguiram para aquêlf' 
pais 200 O)led.rios especializados 

PARIS, 4 (A, '1.) - O Min;stério das A JEOiL~'t1i~ADE DO SR. COR
Colonias, sr. Mandei, ol'denou 9ue para 
f's(abC'lf'<'C"r nina m:ais íntbn.i unifl.-0 eu- WASHJNGTON', 4 (A UNI.AO) _ 
tre a aJminh.h':u:ão <'Oloniat do e-entro Jnfonna o ·•Jn,;,tH..ut..o i\merlc:1110 df' 
e as a.utorid:td~·s da. Indochina, os altos Opinião Púhli<'a" qut> após um inquP
l~nH·io11il'i~s. <'<.;Jl,·<·ia.lrnenlt• man«la- r,to 1e:diz.ulo t>m todo o país, a fim 
rl_ns .. que h~t·rf'nt !le administrar Pro- de apurar qual o homem ma.is popu
vmc1as, scra_o obr1g·ado:5 a passar. '!ffl lar, verificou•se que 53% da. população 
ª!1~ nesta <'1da?e, servindo no 1\lints- / votou pelo st·. Cordell Hull, sec1·etário 
terw das Colo mas . de Estado das Relações Exteriores. 

OS INTERESSES DA FAZENDA 

CONSÊLHO REGION4L 
DE GEOGRAFíA 

A SUA REUNIÃO DE HOJE 
A's H,30 de hoje, deverá re::ilizar- Em muilos d(' :r~ dirf'lMío~ foram 

se mais uma ses.<.;(10 ordinárii do Con- 1 ealizados ~t'ssô1•s ~Oif'n1·.-.. come,múru
sélho Regional de Geografia. a fim de tl\·as do aniversário ctn. funcluçào do 
conltnuar os trabalhos em anctnmen· Con,..élho Nacional de Gt·O~Tn fi:1, ór
to e tomar conhecimento das ocurrén- gão cenlralizador de 1.oc\a-, as riliVido.-
cias referentes aos mesmos des das corporn.('óes estaduais 

Figuram na ordem do dia dessa reu- Segundo as comunicações recebidas 

onde funciona essa entidad~. t.é e Pombal 

roDosl ! N A e I o N A L 
___ Sua salva~uarda no caso 

nião assuntos da maxima importancia, pelo C. R. G. tiveram êsse gesto os 
pelo que é de crer nenhum conselhei- diretórios locais de Guarabira. Ca
ro deixe de comparecer á hora acima. l jazti.ras, Sous.a. Princê.sa, _ Pia_ncó, Um
no salão do Palácio das Secretarias, buze1ro, Esperança, Piem, Pilar, Cm-

nal. ser inden~zada, sem der;nora, por - O nosso conterrnneo sr. Venancio 
quaisquer preJuizos e os exatores es- Numerosos municípios já comuni-1 de Figueil:édo Neiv.a, adepto ~:u:d?ro-
t~o ainda ·sujeitos á pena de suspen- caram ã Secretaria do e_ R. G. a rn e cor~ncto da f1losofl~ pos1t1v1sla , 
sao do exerctcto do cargo se não en- organização do5 diretórios municipais cu '.'1:~h~ão da. _!inmamdad~:·. \'f'IH 

trar'em para os cofres nacional,; com a dr,·ºctoqueCocnsogJ~~- ªct~~oi~sºtr~~;â~. ºa~![~1-. ~f0~~1"
1
_~~ t~~o~~~\·ti. ~ ;1~~)~;::~ ~:; 

importancía proveniente do - desvio de 1 d 1 t d 
Oconcu, ,·ecentcmenle, mdoso de verificação de desfalque 

;t~n~~~~o.
11

~J~gi?;!b:d:~la ~~~f:~ em tomadas de contas 
dade veriti,cada. posic5.o para uma intensa colabora- sas lo~ahdades. , . 
bC'ns pubUcos ou de qualquer ilegali- os srs. prefeitos municipais, clarn dis- , n teraço~ . a nomenc. aura a: .nos-

Nos caso,~ de furto ou perda de fun- ção ·na obra empreendida co~~~:~~çi~~n~ c~~~·: 1~~n~55~~~to~·~~~~ 
de ónibus levando bichos em sua 
companhia. l\las ultin\amente a 
polícia o permitiu, com a condi
<:áo, porém, do respectivo dono 
pagar um suplemento de passa
gem. Ora, uma senhora, que le
vava wn cão de certo porte, pre
tendia que êle podia ocupar um 
logar ao seu lado, no ônibus, como 
se fôs.se passageiro . Como é 
natural, originou-se dlscussão en
tre o condutor !! a dama, para 
11ucm o cachono linha. direito a 
sentar-se, de vez que havia pago 
p:tssagem como uma. pessôa. Aze 
dando-se a discussão, interviu um 
fi~cal da emµrêsa. o qual achou 
uma solUf;ão justa: - ··Perfeita
mente - disse êle: não ha incon
venientr em que o cão vá sentado, 
<·om a. <'Ondição. porém , de que res· 
pt>ite o ~ll'ligo :::.7 do regulamento, 
o 'CJ tral proíbe que O!s passagei
ros Jlonha.m os pés nos bancos .. •· 

Por O<'asião da visita do chan
<'f~leJ' HiUe, i ltalia, o Duce fez 
desfilar. em honra ,lo ilustre visi
t:1.nte. uma ··b,·igada química··. 
11ue - dissel'am os telegramas de 
l~om:i - causou tcrrivel impres
soes. Essa brigada destina.se a 
f,1.zer a "guerra química··, isto é, 
a guerra dos gazes e dos micróbios 
última <'Onquisla da ba"t"baria civi~ 
liza.da do nosso tempo . Mas um 
téett!Co norte-americano, o pro
l t>,;,;sor. l\fa~·ston Th.ylo1· Borget, 
, 1.t. ll111,•er<.;1dadc de Columbia, aca
h.t d<' flf'itar agua. na. fervura. do 
i•otusiasmo dol:i futuros guerreiros 
··microbiál'ios" . Efetivamente, re
latando ? assunt~ no X Congresso 
lnternac1onaJ de Química, reunido 
ha pouco _ prech;amenle em Roma., 
<, professor Marslon Taylor Bor
"'H. escreveu: - "Parece haver 
mmto POUC'as possibilidaih,s de «1_ue 
~ -~~ens inf('ciosos venham a. set· 
lthh1.a.dos _C'omo processo de guer-
1.l, pela. impossibilidade de con
trolar a onda infeciosa e limitá
la ao pa.í,; inimigo". - Assim 
pois, a guerra dos micróbios seni 
urn:i .arma de dois gumes, e vai ser. 
por isso, st-guramente, e,'itada. 

\s plantas desenvolvem-se me
li or á. luz solar natural, do que 
s b qual<111cr combinação de eolo
r, 1·ôt>s luminosas artificiais, embó
J·;,. a próp1·ia luz solar seja uma, 
1, lstura de um número quasi infi-
11,to de variedades de côres. E' o 
(Jllt- aC'aba de demonstrar, eicpcri
n1u\taluaente, o dr. E. S. Johnston 
fio ln~tituto Smíthsonuiano, dos 
J .lados Unidos. Afirma aind a o 
mtsmo cienli8ta. quf' considéra êste 
r~ttn como consequência da ada
l)~ítt:"áo das plantas. através das 
ida.d.t·s. ás C'olora.ções da lumino:,:ii
dtuh· 1t.oln1·. 

dos, é df!y.er das autoridades fiscais ,. cluindo em expressivas referencias elo· 

RIO, 4 f A UNIA O) _ 
0 

Tribunal preJUizo de Ulterior decisão do Tri· a solução dêsse importante problema 
ordenar o recolhimento provlsorio, sem MAPA RQDQVJARIO DO. ES. - , giosas ao trabalho aau.i realizado para 

de Contas acaba de resolver sôbre as bumtl de Contas, ~as importancias que T ADO DA PARA1BA <Comunicado do Consêlho Regional 
providências aconselhaveis nos casos ~~~ºâ~:~6ri~e~mPJ~~i~~~.razõe.s desvia- Acaba de ser organizado pela Di- de Geografia)· ------·~-
ele apuração ou verificaça-o de desfal- Q d -uan o na. organização ou levanta- retoria de Viaçao e Obras PnbhcB.< ' L I M I T E s 

Para garantir e salvaguardar os in- ment-0 de conta do rcsponsavel fôr ve- um oporLu.no e inleressa~1te mapa con-que, em tomada de contas. 1 

~~-~~~rênc1:s ~~~e~~~a a :daecnioança~
0
1, un· ta

0
i~ ~r~ca~~beªi~a:e na:lei~~l~~e~~~~refza~ tendo o sistema rocloviario dêste Es-

zer dêsde logo a intimação, Nessa fase tado. 1 N TER - MUNICIPAIS 
~~~:av~f. ~iJe~~!º 0 P~~~~~~~ ~~li~!:; Poderá fazer as diligencias que se tor- O referido gráfico, que foi impresi.o O TEóR DO DECRETO PRORR0 4 

sóbrt! 0 alcance. narem p11ecisas no sentido de esclare- pela firma Drechsler Cia de Recife, GANDO O PRAZO PARA A FIXA 4 

Em caso de faltas ou irregularida- ~r~:l~e ~ ~~~~Y!~çã~o ~~~~~~~~~e~r!l~~ é um trabalho que bem recomenda ('AO DOS T~~:~TRoºR\A~:, DIVISAS 
desencontradas na liquidação das con- fixado 'l organização técnica daQuéla repar- Comunicando ao interventor Arge-
;~.~-ec~~~~a~sen~~~ ~!d:r~:r::io~b~~ A intimação se dará após revisão do tkão. mi;·o d? Figueirêdo. o tecJr do decre-

processo pelo Tribtu1al e a pedido dês- Enviado !)elo seu diretor eng Italo to-lei. do sr. Pr~idente àa Repú.blicn, 

~!:º~eª g~:st
~~p~J=~~

11;!~~!! ~1.;vee~~~ :Ó~~~~fd0º·d{;~ii~· J~ês~~oâ:'tr: ~~:~ Jofili Pereira, recebemos um e~~em- ~~n1Jisgª~c~~d~sp~~
2
°uin~~!s ªte~-~~1~:ita~; 

P_r-:o_vi_d_ê1_1c_ia_r-=p:--ar_a_a_F_a_ze_n_d_a_N_ac_i_o-_ _:g•::cç:::õ_:es'.....:'.qt:::1e:_::en:_::t:::e_::nd::::e:r_.:em:::::_.:_•:::u:a_:d:::e_::fê::'.s::a. \ plar do mapa em aprêço. dos municípios, o dr. Macêdo Soares, 

A APOSIÇÃOjVISITARAM A UNIVERSIDADE DE !{;~~~t~:Fi~;gt:r:~i~:hi~\~1~ 
paraibano: 

t:;ú~:t~!;;a!º e Pr::;~::!~ ;'GEORGETOWN OS OFICIAIS E GUARDA~ dfi:~0ô~-J~:~E1

; h;~~li;;~~\'; 
M A R I N A S 

municar a v. excia. o seguinte teór do 

tor Argemiro de Figueirêdo /' H D O " A L M f R A N T E fi~~~tob-~i~a~; 
5
;;; ~~1f!it~~ã~

11
~~

0 :L 
no Instituto Comercial rim: govêrnos regionais. re1nuvamf'nte . s A L D A N H A " ljsntar a bordo do_nav,? Am•nhõ te- ao novo quadro territorial. "João Pessôa" rá lugnr 'l re('epçao pubhco. a bordo - .. Artigo único - Fim prorrogado 

Ocorrerã, no dia 29 do fluente, o ______ OESCAV&ANJO DAS \'IS1T.\S r ~!-:2!1 c~~1c~~~~l~b~g ii~i~~r~~~1~~a~fg~;a~ 
~~~1t~ªaªft~t6ã~a~~!sr~ti;i

0
:nrir!ili~; Um jantar em homenagem PROTOCOLOS fo l.º. do decréto-lei n.

0 
311. de 2 de 

Ar,.,emiro de F'r, i "d 1- março último, para fixarão dos qua-
br; do Institut~.,~~~er~·in~º .. J~ã~º p~~= ao encarregado dos negÓ- WASHINGTON, 4 - 1A UNIAC\i dros de divisão territorial que dever~.o 

- .. --· Os oficiais e guarda-mar.nhas elo entrar em vigór a l.º de janeiro dl' 
so~ solenidade ocorrerá ãs 19 112 ho• cios do Brasit a bordo da• ··Almirante Saldanha" '1.!)!'0\1eitaram. 1939. A partir desta última data serão 

}·~~111~~e ~ui1~:.~e~~:Sô~! d~u~~~i~~~~s.' quêle navio-escola ~~{t· iJ~;º u~!i-~~;ª\:rep~i:~~~~e m;~; ~~1~t:~~~r~:e g~;~~~;af~~i-~~~~ff:ct~ 
Falará, como orador oficial. o dr ______ acontecimentci,; S'Jtbl.-; em q•1e "? v1 art~go". Atenciosas saudações - Ma 4 

Dustan Miranda, inspetor regional do V./APHU'tGTON, 4 _ 1 A UNIAO, 1'3111 envolvido~ clésdo a chegada a cêclo Soal'('s. presid('nte do Institulo 
Ministério do Trabalho, usando ainda __ o comand:mte Prn d<' Ahne!da 0_ <'Sta capitnl. Brasileiro de GeogTafía e Estn.t1<;tlca. 

~~bt?1!;~1~:~1t~~ protessôl' daqnêle es - fC'rer:eH. ontem. <1. bordC' do ., Almlran- -0---P--R-E--S--I,-D--I-O ___ P_O __ L_i'_T __ I_C __ o ___ D __ E_ 
te Salr11nhn.'', um jantnr flO ei1_cnrrc- J. 

"Sociedade de Medicina e ~~}~ elos neaoci9s do B,rn,il nesta c~-

c.lfUrD'·,a da Para1'ba" Compar:·ccrnm ao mesmo O coma1'- F E R NA N D o No R o N H A 1:» clnnte Raul Reis, a:iido naval do Bra·· 
Em sessão ordinaria deverá reunir- :::il nef.'tR c1c~pital que: rer.reMcu .... ;e 

se amanhã. ás 19 1 2 horas, esta con- Nova Yorl:. · outr:i.s PCSfóas de de.-:;,. 
ccituada agremiação cientifica laque nos circ-ulos rnt1itnres desta ca-

A ses.,..ão de amanhã promete a1can- pital. 
çar brilhantismo, pois na ordem do 
dia serão ventilados 11.S~Untos da mais 
alta importnncia e at.ualídade nos do
minios das letras médicas. Assim será 
continuada a discussão sõbre "Aler
gia e Fenomenos Alergicos ·•, que se 
vem travnndo com o maior empenho 
num terreno rigorosamente cientifico 
entre os drs. Lourival Moura e Edson 
de 'Almeida 

Estn polêmica pela importancia do 
assunto cllscut.ido, tem despertado o 
maximo intcr('SM no seio da S. M. 
C. P. 

Aínd:1 nn ord<'m do dia consta. um 
u·abalho do dr. Eclson de Almeida. 

l sohrc •· Um rn~o clP pormodrendose", 

fvt VlSITA AO CLUBE PORTU
GUi'S E A' UNIVF.RSID,\DE DF: 
GEOtiGETOWN 

WAS'lINGTON, 4 - <A UNIAOl 
- O í'Omondnnte. oltclnis e guarda
marinhas elo "Almir.1.ntc Saldanha .. 
<'stivernm, hcjc, rm visitn 6. Universi
c1nde dr Georgctowu. onc\r fôram hos
pedado..:; pelo Clube Portuguê:,,. Os de
mais oficial.:. Ucararn n. bordo do ber
gantim escola onde fizernm as honras 
do navio 1\ mul'Los visitantes entre O'l 
quais <·sta,\'pm muitos dC'r>ntantcs cln 
t,ociectane desta rapit.nt 

Os visitantes fôrnm convidados a 

Entregue ao presidente Getúlio Vargas o projéto de cons· 
trução dêsse estabelecimento 

RIO, 4 (A UNIAO) - O ministro I J)I'("';dio (Sla af'tHnJnnh:uto Ih· l:í tl(•
F1·ancisro Campos entregou, hoje. ao s-enho~; de sua~ ckpcntlcutias, J.f't1tlo 
presidente Ge-túlío Varg-a<;, o proJéto ('alcuJaclo o ru<.to tias ol,ra ... «·111 •. , . 
<le eon<.lrut;:io do pr<'~·Ítlio 1,olítico de 4.300:000SOOO. 
Fernando de Noronha. ---- - -- -- -

A reportag·em cloc.; jorn~ is 1>rof'Ul'O\I 
ouvir, a. propósito. o general Horta 
Barbosa., engenheiro-chefe do escritó
rio de Obras Púhlka.;: do Ministé-rio da 
Viação, (J\lf' pl'('siou Interessantes de
clarações. 

O pro,iHo de ronsll·tt(':'io rlo r<'fel'ido 

Farmácia de plantão 
Está ele plantüo, hojt'. :i J.'a1· 

máda Santo Antonio (l l)rnrn 
Pedro Anwnro 
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D 1 s 
do e residente á rua Riachuêlo. desta 
capital. 

Si alguem souber do algum impedi
mento, oponha-o na !órma da lei. 

F.DITAL DE CONVOCAÇÃO DO 
.HJRI - O dr. Helio de Araújo Soares, 
juiz suplente em cxercicio na 2.ª Vara 
da comarca da capital do Estado da 
Pnrafba. em virtude da lei, etc. 

Faço saber, que tendo sido convoca- Joáo Pessôa, 4 de julho de 1938. 

~ rª!!g~~1à~º!~~~J~º g;~il;:;t~ ~~rrje;.Í o escrivão do regist1:o - Sebastião 
déstn cnpltal, e, tendo em vista. que no Bastos. 
dia determinado deixou a mesma de 
ser instalada em virtmlr de ter o dr. 
juiz da 2.ª Vara a quem rompetia pre
sidir a referida sessão. entrado no gõ
~o de férias, ficando a aludida Vara 
sem substituto legal. de vêz que nãu 
havia suplente nomeado naquêle dia 
rt'solvi, assumindo agora as funções de 
juiz da 2 ª Vara, proceder ao sort~io 
ele> novos jurados para a segunda ses
r,;~to ordinária deste ano, uma vez que 
11 anteriormente convocada ficou dis
solvida. Assim, de acõrdo com o. lei, 
fóram sorteados os seguintes jt:l'actos: 
1 - João Pereira de Castro Pinto So
brinho: 2 - dr. João dos Santos Coê
lho Filho; 3 - Lionel Pinto de Abreu; 
4 - dr. Lourival Moura; 5 - Luiz da. 
Silva Pinto; 6 - Joaquim Cavnlcanti 
de Albuquerque: 7 - farmaceutico João 
Florentino da Silva; 8 - Josebias Fia
lho Marinho; 9 - José de Queiroz 
Batista; 10 - João da Cunha Lima 
F'llho; 11 - dr. José da Silva Mou
:,inho; 12 - Dr. Joaquim FelTeira da 

AdmJnistra~ão do Domlnio da União 
na Paraíba - EDITAL N,0 '7·A -
Afol·amento de Terreno Próprio Na
cional - De ordem do sr. Delegado 
Fiscal do Tesouro Nacional nêste Es
tado, faço público que o sr. Severino 
Francisco Pereira, tutor dos menores, 
Geraldo Pereira Lima, Ma.ria José 
Pereira Lima e Severina Pereira Lima, 
requereu o aforamento do terreno pró• 
prio nacional. sito á travessa. Solon de 
Lucena, na vila e distrito de Cabedêlo, 
município de João Pessôa, neste Es
tado. 

Os detalhes tecnicos e demais escla· 
recimentos constam do edital n.0 7, 
publicado no jornal oficial A UNIAO, 
désta capital, em sua edição de 31 
de maio de 1938. 

Administração do Dominlo da União, 
em 31 de maio de 1938. 

Sabino de· Campos, encan-egado da 
Administração. 

Costa; 13-Dr. José Máno Porto; 14- ALFANDEGA DE JOÃO PESSOA 
José da Cruz Nóbrega; 15 - José Per- - EDITAL DE PRtVIO AVISO SOB 
gentino Madruga; 16 - dr. J·o~é Van- N.º 21 - Prazo de 30 dias. - Pela Ins
dregfaelo de Araújo Dias; l l - Val- petoria desta Alfandega, se faz públi
frédo Guedes Pereira Sobrinh('I; 18 - co que, se achando as mercadorias 
João Fabrício Véras. De acôrcto com contidas nos volumes abaixo meneio
o art. 39 ~ 2.n do decreto-lei n.0 167, nadas no caso de serem ai-rematadas 
de 5 - 1 - 938. fôram considerados já par:\ consumo. os seus donos ou con
sorteados para a sessão d.o juri, con- signatarios deverão despacha-las e re
vocada para o dia 11 de julho vindou- tira-las no prazo de 30 dias. a contar 
ro, pelas 8 horas, os seguintes jurados: desta data, sob pena. de findo êste, 
d.r. Luiz Gonzaga de Oliveira Lima, dr. l serem vendidas por sua. conta, nos 
Olivio Marója e dr. Pedro Bento Co- termos do titulo 6.0

, capítulo 5.0
, d::t 

Iler, que com os 18 sorteados fazem Nova. Consolidação das Leis das Al
a lista dos 21, que têm de servir. fandegas. sem que lhes fique o direito 

A todos os quais convido a campa- de alegar contra os efeitos dessa ven
recer á sessão elo juri tanto no referido da.. 
dia 11 de julho vindouro, á hora de- M J C - Cabedêlo opt Pernambuco 
terminada, como nos demais enquan- - s numeras - duas meias barricas, 
to durarem os trabalhos da referida pesando 66 quilos. consignadas á or
::;essão sob as penas da. lei se.faltarem. dem, vindas pelo vapor ''Be~cas", en
E para que chegue ao conhecimento de trado em 2 de fevereiro ultimo. 
todos. passei o presente editai que se- M J c - Baía - s·numero - uma 
rã publicado e afixado legalm~nte. Da- meia barrica, pesando 33 quilos, con
do e passado nésta cidade rJ.e Joãi.) signada á ordem, vinda pelo vapor 
Pessôa, aos 17 de junho de 1~3~. Eu, "Bencas··, entrado em 2 cie fevereiro 
Carlos Neves da Franca, escr!vao do ultimo. 
Juri, o escrevi. (A) Helio de Araújo s marca - S numero - uma meia 
Soares. Confórme com o original. Subs- t>ari·ica, pesanctO 33 quilos, consigna
crevo e assino. O escrivão, C:1rJos :Ne- da á ordem. vinda pelo vapor " Ben
ves da Franca. 1 cas", entrado em 2 de fevereiro ulti-

EDITAL de qua-;ta e última praça ,m~.- Reis - Cabedêlo - 1 ~ma caixa, 
de ven~a e ~l'l'emat~çã_o - O dr. Braz pesando 277 quilos, consignada á or-
Baracm, Juiz de Direito da l.ª vara ctem. vinda pelo vapor "Itattnga", en-
da comarca de João Pessôa, capital trado em 29 de novembro ultimo. 
do Estado ela Paraíba, em virtude da I F O C S - 901 - uma caixa, pe-
lei. etc. sanda 8 quilos, consignada á Inspeto

ria Federal de O. Contra. as Sêcas. 
vinda pelo vapor '·Itatinga", entrado 
em 29 de novembro ultimo. 

Solemar - Cabedêlo - 22 - uma 
caixa, pesando 109 quilos, consignada 
á "Solemar'' Cia. Comercial. 

E\ prf'<'Íso não esquecer~ co1n ef
fei to~ que a crian<;a é um sc-r 
e , tremanu·n te delicado~ parn o 
qual u natureza df'slinou u,n 
ali1nent.o ,te qualidacles excep-
cionaPs: o leite materno~ cuja 
co.rnposição é, eru geral~ cou...:. 

posição obrigarian1. o deli .. 
cado esto1nago da criança 
a um trabalho excessiYo, que 
iria além das suas força5. 

e .. 

fán Lll <·01110. por ('"\( ru pio, o 
LEITE CO'\IH '\-. \DO '\l..\HL..\. 
1\10(\. 

O LFITE CO'\DE .... \DO'\! \RC \ 

:\IOÇ\. rn·t"'""'º ,,,,, 

!':,e:!L1t1do nora1a~ ,Jo u1...1.-

inlO rif?Or ),,,('lt'nllfiC'O í: Ulll 

leit~ }~uro, perfr·itu e ga

l'antido. 

LEITE 
[8.38 

CONDENS~DO MARCA 
olultdd~ 

MOÇt 
Faz saber a todos quanto o presen

te edit.al virem e noticia tiverem, ou 
a quem interessar possa que no dia 
14 do corrente mês, ãs 14 horas, em 
frente ao predio n.0 42 da rua das 
Trincheiras, desta capital. onde se re
alizam as audiéncias dêste juizo, o 
porteiro dos auditorios ou quem suas 
vezes fizer, levará a público pregão de 
venda e arrematação, a quem mais dér 
e maior lance oferecer, o imovel se
guinte; Propriedade rural, denomina
da "Riacho", sita no lugar Riacho, 
distrito do conde, desta comarca, pe
nhorada por Martinho Eufrazio de Oli
veira e sua mulher, na execução de 
custas da ação Possessoria pelos mes
mos movida contra Antonio Correia 
da Silveira e sua mulher, a quem foi 
penhorado o referido imovel . E para 
Que chegue ao conhecimento de todos, 
mandou passar o presente edital, que 
será afixado no local do costume e 
publicado no órgão oficial, na .fórma 
da lei. Dado e passado nesta cidade 
ele João Pessôa, aos quatro dias do 
mf's ele julho de mil novecentos e trin
tn e oito. EU, João Bezena de Mélo 
I• iU.o, escrivão. fiz datilografar e su
UscrC'VO. Bra1: Bara<'ui 

Alfandega, 6 de jtmho de 1938. - d · lh d · · L · d tit iç!ío Antonio Gomes Forte, escrturario da inscrições a fim de manterem a sua 

I 
Secção de Compras. 1 <' JU o e I Lei do n\i~u:110. e.1 P res u • 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que em meu cartorio, nes
ta cidade, correm proclamas para o 
casamenlo civil dos contraentes se
cuintes · 

Francisco Ferreira Machado e d. Al
zira. Soares de Freitas. que são sol
tPiros, maiores e naturais desta co
marca ela capital; êle, marinheiro a 
bordo do vapor Teresina, da Mata
razzo e filho do falecido Antonio Ben
to Ferreira Machado e de d. Joana 
Batista Machado. esta e o contraente 
~ia domiciliados e residentes nesta ea
J)ital, á. Praça Antonio Pessôa. 88; e 
ela de profissão domestica e filha do 
1ulecído Horacio Jorge de Freitas e 
ele d. Joana Soares de Freitas. doml
t1liaclas e residentes na vila de Cabe
dêlo, de~ta comarca. á rua João Pes
:-;Oa. 61 Afixado dêsde 22 de junho 
tmdo 

José da Costa Chave.s e, d. Marta. 
do Carmo Bezerra de Oliveira. que 
~.ão solteiros e maiores; êle, natural 
desta capito.l bacharel em siencias co-
1nercials e filho de João José Chaves 
t· da falecida d. Lucila da costa Cha
ves, domiciliados e residentes á rua 
13 de Maio, 790; e ela, contadora di
plomada. natural do Estado do Rto 
Grande do Norte e filha de Aureliano 
l\Ct.L'rra ele Oliveira e da falecida Ma.
da Antune:; Bczerru, t'ste domlcilta-

classificação. 1938. . Qual o cr1té110 qu~ ~(' eleve =idotnr no 
classe "E". Cabedêlo, 30 de jwlho de 1938. J. Cu~tha Lima Filho - Chefe de preparo d. e uma f.on_m~la d.e ~dubaçú.o. 

CAIXA DE APOSENTADORIA E João da Costa. Miranda. - Agente Secção 5.º ponto - Noçoe~ mete1eológicas 

PENSÕES DOS ~PERA'~IOS. ~STI- da Caixa dos ESU~dores. EDITAL _ Scrretaria da Agric'u1tu- !ºen~l~~~:;a. ~~fã~~s Ef~~coá~s.tra~~= 
VAD~RES -. Edital de mscr1çao - EDITAL de citação de- herdeiros ra, Comercio, Yfaçáo e Obras Públicas lho meca~·lir_o ~~bre os diversos tip~s 
C~~·terra Pr~d1al - De ordem do sr. com 

O 
prazo de 30 dias _ 0 dr_ Mil- _ Programa para O concurso que se de ~ola. d1su_n~umdo os ca~os de aph

Dn~tor Presidente, faço ciente ª?~ as- ton Marques de Oliveira Mélo. juiz de vai proceder par_a O p~o-..·imento ~e caçao. Cond1çoes que um,\ lavragem 
sociados desta_ Cai~a, que, a parti: das direito dai comarca de São João do ('argos de Inspetores .\gncolas -Para deve preencher. 
14 horas do dia 1. de julho, estao a- C . , t . conhecimento dos interessados, torno 6.0 po1_1to - Estrumeiras - Estercos 
bertas n~ Agência da mesma á T:a- ~::1

• es:b~r aos ue 
O 

Jresente edi- público que é o seguinte o_ programa ar_tificia1s. Parcagens. Aclu~o~ qui
vessa Joao da Mata, s\n., as tnscriçoes t 

1 
dço ·t ~ i q 1 d •1 oticia para o conctu-so que devera re~lizar- ~1cos. Quando adubar. Condiçoes que 

para os planos A e B da Carteira Pre- ~ e ci açao v ~emà. ou . ~ ~ n . t se nesta Secretaria, para o provunen- influem no efeito _das adubações nos 
dial. ~l'-:erem, ~ue se en ° micxa ~i;:J

0
: to' de cargos de Inspetôres Agric~las: solos. Enxõfre. Ele~entos raros. 

Outrosim, faço clente que, tanto na JUl~O O ai rolamento dos bens d · VES l .º ponto - Solo. Como ~e forma '!·º ponto - Agncultura especial. O 
Agência referida como na do respec- ~ot !aI;ciment?. ~e JOÃO AL lu o solo. Solos coluv~ais. cluviats e alu - nulho. O arroz. O sorgo. O trigo. As 
tivo Sindicato 1le classe (Sindicato dos MA~:11N~, 1d0~ 1C'~l!\do tq~e er~ 1:0 

1- viais. Solos. dos clnnas humidos e á- leguminosas. O algodão .. O café. A ca
Operários Estivadores de Cabedêlo, á g~!' Caboc os ,i ~s e Retm

1
'?• º~l~-ª ridos. Alcahs. Textura e estrutura dos na de assucar. A hata.tm1:ta, A batata. 

rua João da Mata n.º 24) se acham vmva inve.ntat an e asa ma aua solos e sua importancia. Como ronser- dóce. _o fumo O coqueiro e outras 
á disposição dos 'associad~s tnstru- da Conceiçao, declarado achar-se au- var a bôa estrutw·a dos solos. Erosões palmeiras de valór. Parreiras. Climas 
çôes e os formulários que devem ser sente a herdeira Fra~cisca Alves, ~e- e modos de evJtt '"s. e solos para essas rulturus. Espaça-

reenchidos I sidente n5> mumcip10 ~e Campi.na 2.º ponto - A humidade no solo. menta. Tratos culturais. Colheitas. 
P Os associ~dos que já se tnscreveram Grande, deste Estudo. pelo que orae- J 1mportancia da agua. Como a agua Conservacão do produto. Doenças f'I 

no plano A devem confirmar suas ~:~; ~:ss:0ss~i~tr~::ie t:~~t~J;º::ia~ !e r::~~t~ d~o a;~~- ~o~g10~u~~~.t~;~: pragas. Tratamento. 
cito e hei por citado o refendo her- vação da hmmcladc. 8.0 ponto - Como escolher uma pro
deiro para, na prtmeirn aud.iencia ar- 3.º ponto - ~rab:1.lho das ma_quinas priedade agrícob. Considerações a sr .. 
dinaria que se seguir a última citação, agrícolas. Discn<;"ão das maqmnas e rem observadas. COQlO avaliar uma. 
após a expiração do prazo contado valôr e emprego de cada uma. Porque propriedade agrícola. 
da primeira publicação dêste, ass~tir s~ ára e quando. Arados _de todos os 9.0 ponto - Melhoramento das plan
a avaliação ctos bt-n5, valendo ::l cita- tipos. Grades e clestoca~ores. Pra~- ta~ cultivadas. Método de seleção. Al
ção para todos os ulteriores termos ch?es e rolos. Sen~cade~ra:- .e dcstn- bndação. Leis cte Mendel. Aclimação. 
do arrolamento, até final sob pena de bmdoras d.e adub~. Cc1fa.àe1rns. Ou- Como evitar o.s cruzamentos de a.1-
revelia. E para que chegue ao conhe- tras _ maqumas agrtcolas. M.uquin_as a godão. milho e fumo. Como se faz o 
cimento de todos mandei passar O tr~çao anJn:i-aJ e mecan1ra. Açao das ma- cruzamento da cana ele açúcar. No
presente edit31 para ser afb::::ido no q.~mds tgnit~s JQ .sol~. na c~i:;f·ra- i~ft1~: ~C't~!~. de algodão, milho, ba 
lugar do costume e_ ~ublk~?º b~J~~~ ça~.º ~o~~~~ ;dub~~~o 

0
0~~~i~ã. -m8f~ 

ve~s 1:º Jornal oficial .ª !n a locai nero.l e vérde. EsH·rro e sru preparo. 10.0 ponto - Sementes. Valôr das 
dp~~'-~~o h:~e~. ~r_ad~a e u;r;.,adso nesta P

0 
rf!

0
n,_c·f!aptaa,sd· 

0
a
5

deub
5
oes,

1 
atzeoôtrª. dAo.cs.

1
ct~º.~· tads

0
.sic

50
o~ bôas sementes. Germinaçflo. Como se 

í 4 " ..... > prot·edrm o~ en:mios de germinação 
~~dj~~~ed!â

1
°
9
~~ª~u~~e~f!~~·n!°:-o~· lo calagem. Poder ··tampon" elo solo. Energia gprminntiva Purt!za. Valo!' 

reia da Costa Brito, escrivão. o escre
vi, < aJ Milton Marques de Oliveil'a 
.l\félo. Conforme ao original: dou fé. 
O escrivão Tertuliano Coneia da Cos
ta Brito . 

SECRETARIA DA FAZENDA -
SECÇAO DE COi\lPRAS - EDITAL 
N. 0 18 - Prorroga para o dia 19 do 
corrente mês, o prazo para entrega 
das propostas de que trata o Edital n.O 

:zre1:n!
1 

ad~o1~~e:c~a c~X:1?:t:q~~r~ 
çáo de mate1iais destinados á Direto
ria de Fomento da. Produção o de 
Pesquizas Agronomlcas , 

DÔRES NAS COSTAS 
F ... s.ts dôrcs lomlt;~tt$ fodcs e constantec:, 

são '-1gnac'1o certos dt: molcstia no<i rins. 
i~ não h.1 rcmt:dio m,1is dl1• 
<.:aJ: que a,;, Pihd,1,. De \\'itt 
Ohtcni \'. S. H·sull.-1Jo-.; l'ffi ~-1 
horas após <.:Omcç-,ir a cnm.:.1-as 
Coniprc- um Yi<lro 1u ph,lrnl;1-
óa ainda hojt" ! Tem .. 11r,1clo 
01ilhMc~ de to1,11<; chnmicm, ns 

Pilulas DE WITT 
PARA OS ~IN~ E A BEXIGA 
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A UNIÃO 'l'erça-íelra, 5 de Julho de 1938 - .. 

-

JULHO! MEZ DO DESFILE DOS 

CAMPEÕES DO PLAZA 
O GIGANTE DE LONDRES 

Espeta.cuia.r pe11cu1a. cta. UNJ:TED 

A TERRA DOS DEUSES 
O GRANDE FILME DA METRO COM PAUL MUNI E LOUI SE RAINER 

SUZY 

E 

EM SESSÃO DAS MOÇAS, ATENDENDO PEDIDOS 

A •uLHER DO MEU IRMio ... 
ROBERT TAYLOR E BARBARA STANWICH 

SINFONIA INACABADA 
O FILME QUE NÃO ENVELHECE! A MAIOR REPRISE DE 

TODOS OS TEMPOS 

CAE, CAE, BALÃO 
FINALMENTE ! A COMÉDIA DE EDDIE CANTOR, 

ANSIOSAMENTE ESPERADA 

para fechar o mez com chave de ouro, 
o PLAZA orgulha-se de apresentar 

no palco no dia 25 

Eidú Sayão 
O ROUXINOL BRASILEIRO! 

Cadeiras á venda no P/aza 201000, balcão 12$000 

PL.&Z.& - Hoje em soirée ás 7 e 
meia horas, último dia ! 

O Cardeal Richelieu 
Preços 2$200 e 1 $600 

Matinée hoje no PLAZA ás 4 horâs 

O Cardeal Richelieu li 

8,. ~'l'A. ROSil. - Ho_ie ás 7 e 
meia horas- Preços 1 '$ l 00 e 800 rs. 
Um formidavel filme da Cine-Aliança. 

Carpis, o Satanico 
com ADOLF WOHLBRUE.CK e 

DOROTÉA WIECK 

Preço unico 800 reis li Preços 1$100 e SOO reis 

' e I N E .. --. R E p u B t I e A DIA 10 -

LUZES DA BROADWAY 
HOJE - Uma sessão as 7.15 horas - HOJE A SEGUIR • • , 

N Ã N Ã 
A "PARAMOUNT" APRESENTA 
BING CROSBY e W. C. FIELDS 

- em -

MISSISSI PE 

~S AVENTURAS DE OELINI 
ESTRATEGíA DE MULHER 
FOLIAS DE ESTUDANTE 
CALMA PESSOAL 

('omo1rnwnlr,: - t:7\-1 X\('JOSAL n Ji' n 
--- PR1'('05 - 1~100 e 600 reis --- QUANDO O DIABO ATIÇA 

~~~\':;;~às~~~:;,:,:· e ~~1:~icação por l[,r-====,====,=,::==:u===A:===::============,, llRITINNlS IIIHS 
11.0 ponto - Lavoura sécn e suas A f I G A R O ) 86 deupi,areccm com o uao do unJeo 

11osstbilidadt"s no Brasil. "Di1,·lanrl producto Uqutdo qut, attrahe e ext.er-

~r~"J;~;· P:i;r~s~~"frrf g]ç1~: v~;;~fi~'.:~<. Tlnre em preto e castanho. Resi11te ao1 laüo1 mina u t~;.~:,u • Ioda 

~,;gr~:t·~~~!! ~;~º:~~ 11;;~~.:.:)~~ª; quentes, friOI e iie mar. ~BAMFoaMioA n· 
~~~6.~. ct

1
~~~o~ºt~ª ct~º~~~i;~:ão do~ ===============-==========-.Ji atconU•.u ~OI~ Pb.armaolM • 

caução de 6:000SOOO. cm dhtl1e!ro cor
rente e legal da República, que ser
virá de garantia á proposta de cada 
concorrente; 

9.0 - Os licitantes obrigtUJl·8r n. 
tornar firmes e vaJ16sas 03 propoot.us 
que ftnnnrcm, incorrendo em· multo, 
de 6 000$000, cm favôr do Prefcltw·a. 
aquêle que, vencendo o. concorrcnci.o., 
abandonar a proposto: 

12.0 ponto -- Calcular o vol11mt' de di~ ~idcewj~1i~nd:~p~~~e~et~á ~~~~to no no álo da trans!cnmcia ns prestaçoes ••OOA&IA L01'D&JrW 

~rflu1~a~~r ~od~~:r~~~l~~l~~f;ºJ: GabinêtR ela Secretaria da Agricul- vc~~~l~~essão do material, moveis e •aa lla8lel P1nhetro. 1II 
10.º - A Prefeltw·a devolverá. ao 

concorrente vencedor, no áto da trans· 
missão do objéto da concorrencia, a 
importancia das cauções depositadas potencia abwluta duma queda dagua i~;:, em João Pessôa, 16 de maio de utensllios e o imovel onda funciona a 

Carneiro ludrnullco e seu prindpio Francisco ,.idal Filho, diretor inte- Estação Teleíonica; 

~enru~~~~~i~~~:;r~~~~ie~sg;r~~ rino. ta~~ -v:~~~:se1
~~ !üa~~i~o r~RJo p::s; 

premente e de wna centrifuga PJU:.FUTLR,\ )IU!'ilCIPAL UE 5:525~00) - a Sociedade Ericsson cto 

~1;{t~~J~ d~ 
2
;J~ci~~tet.:uR;i;~ f~1!!~\eG!~:1:r!ncia ~~~~!,Lpt~ :~~~~!.~~'!i~~ ~u~j:I11:·d~~!~~s ~.~~ 

e v nos que me ior se adaptam ao a lransfercncta. do serviço telefonico - (22;101$200) e, nos vencimentos da.s 
Nordéste. Ff'n.'lrf4.o. Ensllagem. Como De ordem do sr. Prefeito BE'nto Fi- a vencerem-se mensalmente. a contar 
~ev~ srid _empl.·r.ger.ª a torta de caroco gueirêdo. fica. nesta data, aberta na de junho conente a março de 1940, ou 
A'!,tcuftur!º e-º~u! ~í>;~~~~c1fº J.::cfgs 8t"Cretarfa. de. Prefeitw·a Municipal de sejam 22 prestações a 5:525S300, per. 
l"ohrt" apicultura. 8ericicultura e suino- C~mplna Grande, a concorrencia pu- fazendo o total dessa obrigação rs. 
cUltura. bhca para a transferencia do contráto 143:6578800; e mais a Fact. n.0 13000, 

do serviço telefonico da cidade, firma. de rs. 2 :533$800, a vencer, de material 
do entre e PrefeitW'a e a Soe. Erlcsson reccblclo, PONTOS PHATICOS 

l O MontagPm e rcg11lagcm da di-
\ ersus marplinas ng, icola3. 

2Y - Nivelamento. 
3"' - Lc\antamenlos de curva~ tlo 

111\'f!l 
4.0 - Dclt'nninac;áo do PH 
5.0 - Preparação de lammas parn 

€.Xames mlcroscóptcos, 
6.0 

- Detenninnrão da pureza de 
di U ... ..;._ tienl.E:Utr._ 

do Brasil. Ltda .. e venda rle todo o 4.0 - Pagamento á Prefeitura do 
matntal despesa de instalação e o material de aqulslçáo, deduzindo-se o 
prêdio n . ., 211. da nla Venonclo Nei- credito da Soe. I!.""r1C360ll do Brasil 
\'a. dc,ta. c11adc onde !unctrm:i a rcs .. 
pecllva tnstalaçáo 

As prot)O!tas deverão compreender~ 
1.0 

- Transferencta do contré.to en
tre a Preh!ltura e a Sociedade Erlcsson 
do Brn,stl ,Ltda CHjas obrfgRções as. 
... :.!!!lh- e !!:..!'a.:./e VED.U;dO! !l~U!d..!.ndo 

Llda. <146:191$600!, a saber: 
Valór da Usina Tclefonica, 

compreendendo, apare .. 
lhos, rêdes de liga. 
çáo, Postes e II'.aterlal 
!;lll&Clc ~~Ili~ 

Prédio da Estação 
lefonica 

Moveis e utcncilios 

Te-
20:000SOOO pelos atuais assinantes, calctúada em 
5:851~0017:620$000: 

li.º - Fica assegurado á Prefeitura 
318 :589$700 o direito de continuar com as aluais 

mstalações telefo1úcas exLo;tentes na 
5.0 - O licitante vrnc1:.dor obriga.se séde da Repartição (gabinête do Prc· 

ainda a assumir a responsab1lidade do feito e secção de contabllidndc) sem 
material telefonico pedido a Soe. Eri· nenhum onus para a mesma. 
csson do Brasil Ltda., calculado em A Contadoria atenderé. de 9 ás 11 
mats ou menos 60 :000$000; _ horas dos dias uteis a todo e qualquer 

6.0 - As propostas devera.o vir da.. pedido de informação que os interes• 
tilografadas e devidamente lacradas, sados entendam convenientes. 
sem razuras ou emendas, em duas vias. Secretaria da Prefeitura Municipal ::~g~) ~a e s~I~?r~g~~~ n2;2~~ci!:!~i! ~~ fii~~pina. Grande, em 13 de Jwiho 

ela Prefeitura até o dia 15 de julho do )1. de Almeida Barrélo - Secretá-
ano col7ente; rio. 

te;e:s~d!ii:~e~~1ir::a~r~~~~°:nt~; l ----------
;~,e~rjf,1º~i:d::i. ~!i:!f .Cº:un't 1 . 0 0 0 . 0 0 0 $ 0 O 0 
01

~";· ...:º~~·~~~~~.~;:!º~~~ãoª~;!rl~:: E' A EXTR ~, () DE SMJAOO 
rour.!!lt ~a PMeltura l!J.unlcipal Jal..! D A L O '! J; F. 1 A ! E D E R A 1, 
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A UNIAO Terça·í~lra, 5 de Julho de 1938 

•. ,_- . =·~·,- AMANHA - NA "SESSAO DAS MOÇAS" DO 
.J-.; 

REX 

~ 
:~:~·4_,, 

y 

MAIS UM PROGRAMA ESPECIALMENTE ESCOLHIDO! 

A PARAMOUNT apresentará uma comedia romantica de. 
dicada ás pessôas de bom gosto ! ... 

1 
''Tl'l'f• 

CONHECI-O EM PARIS •.. 
\ 

estrelando , ~t ,.d 1 ,, 
~.'((}'J 

COLBERT "" •,, f / CLAUDETTE 

MELVYN DOUGLAS ROBERT YOUNG 

Eram três os pl'etendentes: o pdmeirn, conservador;Õse. 
gund-0, ultra modernista; e finalmente, o terceiro, · o tipo 
acabado do sujeito indeciso. . . o "X" do problema estava 

somente na escolha ... 

EIS UM FILME LUXUOSISSIMO, TODO SlDA E VELUDO 

o ÚLTIMO DOS NAVIOS NEGREIROS NA SUA úL• D o M I N G o WARNER BAXTER WALLACE BEERY 

-- TIMA E DESESPERADA VIAGEM ! -- R~EX 20 th Century Fox 
··---. 1 

. •, I I ' .... ,,; . 

N A V 1 o N E G R E I R O ! .1

~ . 

ELIZABETH ALLEN MICKEY ROONEY Cenas inesqueciveis e dantescas, a bordo de um na
vio negreiro, para levar a sua carga proibida ao seu 

destino miseravel ! ... 20 Ih Century Fox 

R E X HOJE - Uma sessão 
ás' 7 ½ horas -

últimas exibições do super-filme da 
20 th CENTURY FOX 

EM 3 SESSÕES 

AINDA ESTA SE l\lAN A NO "REX" 
MAIS UM SENSACIONAL "f.URO" CINEMATOGRÃFICO ! 

,...,..,., .. ) 
" ' lfl'. ·li'-· ;" ~ ,. ,. 

A REPORTAGEM COMPLETA E DETALHADA DO JOGO ENTRE 

A FORÇA DO COftAÇAO BRAS1L X CHECOSLOVAQVIA 
ROBERT TAYLOR 

Barbara Stanwyck - Victor Mac Laglen 

Complementos 
Este filme e proprio para .todas as idades (C. C . C.) 

HOJE ! - Matinée ás 3 horas 
E V A D E.. C A L Ç A S 

Franciska Gaal - "Universal" 

FELIPÉA 
UOJE - Um.a sci;..c.:.ão ás 7,15 hora~ - HOJE 

UNIVERSAL a.presenta. 

J O H N W A Y N E - em 

CONFLITO 
Com Jean Roggers 

.Juntamente a 8.ª e ultima sêne cto 

CAVALEIRO FANTASMA 
Este filme é proprío para todas as idades (C. e . C ) 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL 

Lance por lapce, episodio por episodio, o formidavel embate de Bordéos, filmado 
exclusivamente. 

D O M 11N G O NO FELIPÉA 
LA VEM ELE. DE NOVO, DANDO "BERROS '' FORMI

DAVEIS, ENGULINDO TUDO COM A " BOCARRA" ' 

JOE E. BROWN 
111ais maluco aiuda, cm 

Matinée amanhã no JAGUARIBE 
O HOMEM QUE'EU QUERO 

Doris Nolan - "Universal" 

JAGUARIBE 
HOJE - Uma sessão ás 7115 horas - HOJE 

CAM PEAO DE POLO A vÂÍsÃD'.r êHM1PÂGNE 
Um manancial de gargalhadas, conc;retisado 

em celuloide pela 

WARNER FIRST 

-com-

Gladys Swarthout Fred Mac Murray 
Complementos 

Este filme e proprio para todas as idades (C. C . C.) 

METROPOLE DR, JóSA MAGALHAES 
(~!edito c•peoialúsla) 1 CINE S. PEDRO 

O CINEMA MAIS AREJADO DA OAPl1'AL 

Amanhà nào havera sessão devido fazer uma limpeza geral em nossa 
aparcll1agem voltando a funcionar quinta-feira com o formtdavel filme.·· 
Um homem que toge de todas as mulheres. . DORIS NOLAN - em 

O HOMEM QUE EU QUERO 
E mah; o que todos esperam com. a11c1cdade · .. 

BRASIL X POLONIA 

SOMENTE HOJE - A's 7,15 

BOIADEIRO TROVADOR 
-E-

O CAVALEIRO FANTASMA 
Proprio para todas a.s idades - Nota da C · C C , 

TraLemento medico e operntôrlo 
das doenças dos olhos, ouvidos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Cow;uJtório: Run. Duque de 4Ja.x.ia1, 
604. - De 2 ás 5. 

Rcslctencia: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 242 

- JOAO PESSOA -

ONDULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

EXECUTA-SE CO~l PERFE1ÇAO 
SERVIÇO GARANTIDO 

A v. João Machado, 506 

4 OA& D08 OJlANDES ROMANCES DA TELA 

A casa dos grandes romances da téla, diz: tenho bom som e falo limpo 
potque sou alimentado com ampliação SCOTT. Tenho bóa projeção, cla
ra , cór de prata porque sou irmã da lua e das estréias. Tenho ôttma pro
gramação para o més de julho, porque laço esforço tormldavel não pou-

pando despesas para apresenta-lo. 

FOCAREMOS HOJE EM UMA SESSAO A'S 7,15 

QUE E ' UM J;)ESACATO DA - "20 til CENTURY FOX " 

o OTIMISTA 
QUINTA-FEIRA - "Sessão das Moças .. em 2 ses.soes - Um t'Umc lindo 
para a se t ;âo do bélo sexo. Entre beijos de amór e raJ&das de metralha ! 

Mais wn encanto.dor romance cincmatografico ! - OS NAVAIS 
--- l)ESEMBARCARA11 ---

DIA 12 -

BRASIL X POLONIA 
Juntamente - A VALSA DA CHAMPAGNE 



NWVE! G~QÃO 
- ---- ------ ---- -------------

L LO Y D BRASILEIRO llSILEI &OMES 
Praça Antenôr Navarro n.° 31 

Agente 
(Terreo) 

li\ 

Fone 1-4-4-3 
" KP.:ArflllMONIO N:ACION'.AL~ 

P.,AR :A O SUL 

Linha Camocim - Porto Alegre 
"MANTIQUEIRA" 

(Cargueiro) 

Linha Belém - Porto Alegre 
"PARA" 

Linha Santos - Belém 
"MANÁUS" 

"O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 
PAR A SERVIR A NAÇAO". 

Espet·M.o no d\a 6 de julho. sairã no mes
mo .dia para Natal, Macáu, Areia Branca, Ara· 
ratl, Fortaleza, Tutoia e Camocim. 

Linha Manáus - Buenos Aires 
"ALMIRANTE JACEGUAI" 

(5 .219 toru, . de deslocameut.o) 
EspPrado no dta 14 de julho, sairá no mPS• 

mo ctta po.ra Natal , Fortaleza. Tutola, s . Luiz 
e Bcl~m . 

(CARGUEffiO) 

Esperado no dia 9 de julho, sail'á. no mes
para Rec1fl', Ma ceió, Bo.l.a, Vitoria, R.10 e Sau
t<>s 

Linha Manáus - nucnos Aires 

"SANTOS1
' . ~ 

Esperado no cUa 22 de julho. sairá no mes
mo dta pnra Natal , Fortaleza. s . Luiz. Belém, 
Santarém. Obidos. Parintins. I tacoatiára e 
Mantms. 

"FARRAPO" 
(10 .203 tons. d<' cl <'~locam c-nto ) 

Esperado no ctin. 10 de .1ulllo, MlÜá no mes.
mo ctio. par..\ Rerlft,, Mace10, Ba.la, fUo cte J a 
ne1ro e Santos 

(Cargueiro) 

VIAGEM RAPIDA . 
ATTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 

PABBAOElROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQVl!ãtlR i>ABSA<lENB APflESENTANDO 
O ATEt!TADO DE VACINAÇAO , 

Espera.do no dia 8 de julho, saira no mrs· º "LOIDE !!RASILEIRO" . E' UM SER-1 mo d ia pa ra Natal, Fortaleza, Só.o Lmz • BP· 
VIÇO .DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE- lém . 
RESSE NACIONAL, 

AcceitaaH carraa para aa cidades aerYida1 pela lii• Viaçãe Miaeira e•• truaborde em Aarra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDEN~E UOYD NACIONÃL s. A. - StDE RIO DE JANEIRQ 

Linha rerular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alerre 

CARGUEffiOS RAPIDOS 

" OLINDA" - Esperado do norte no dia 3 de julho próxtmo. Logo 
após a necessâ.ria demora em nosso porto, seguu·a para Recife, Maceió, 
Rio, Santos, Rio Grande, Pelot.as e Porto Alegre. 

CHUY" ~ Êsperado do sul no dia 5 de Julho prOX!mo . Logo após 
a necessâria demora, segu.irá para Natal, Ceará, Parnalba, via Tutoia, 
e Areia Branca. 

"HERVAL" - Esperado do sul no dia 10 de Julho próximo . Logo 
a.põs a necessària. demora em nosso porto, segUirá para Recife, Maceió, 
Rio, Santos, Rio Grande, Pelo tas e Porto Alegre . 

AVIS O 

Aceita-se carga sujeita a transbordo no Rio para Paranagua, An .. 
tonlna, S. Francisco, ItaJa1 e Florianopolis . 

A,entea - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

- Ctrurgil.o da Assistencla Pubhca e do das 10 is 12 horu • 

Hospital Santa I zabel. 1S M 18 hor .. . 

.-.:avrço KIIJ'JDO PIILOS PAQUJ:Tl!:8 ·A&A8" l!NTRI!: CABEDELLO 1: PORTO ALl!:Oltl! 

___ P_A_SS_A_G ___ E __ IR=-:0:-:S:--- -, u SUL " ,. A 8 s A O 1: l lt O 11 "NORTE , .. 

CARGUEIRO "ARATAIA " - Es-
PAQUETE •· ARARAQUARA" 

Esperado de P orto Alegre e escalas no 
perado de Belém e esralas n i dia 9 do 

dia 7 de julho, saindo no mesmo dia. 
corrente, saindo no mesmo dia para 

para Recife, Mace16, Bata., Vi'96r1a, 
Recife, Ma ceió, Baia, Rio ele J aneiro, 

Rio, Santos, Rio Grande, Pclotns e 
Santos, Pitran!tguã e Antonina, para 

Por to Alegre, para onde recebe carga 
onde recebe carga 

e passngetros. 

• 
f'AR.4 DIC.IIAIS INFORMAÇõ ES COM OS AGENTES: ;- 0 -

ANtSIO DA CUNHA REGO & CIA, 
Eacri,tHM: lua Barãe da Passagem, 43, Telefone n. 1441 - Telegrama 

ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N ° 87 
"Aras'~ 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 l

" D R • o s o R I o A B A T H I CONSULTAS : l 
Tra-eute medico ~ clrur&ico das doenças da urethn, •rortata, t>,nra .

1 

e rina. Cystoscopias e urethroscopla1. 
CONBUL_TO_R_I_o: J-0 a:·o Ga~~ "s ~·~\ 72_-_1._· andar . , __ 8 __ 1!:_lt __ VI_Ç_,O:--li--E_M_A_N_4L _ _ D __ l!_P_A_8:-S:-A-G_E_m __ 0 _8_1!: __ C_AR_G_A_S __ E_NT_R_E __ P_O_R_T_O __ AL_E_G_R_E __ l[ __ C_AB_E_D_E_LO-

COLEGIO "ANCHIETA" 
(ANTIGO CURSO N. S . DO CARMO) 

Instalação nova e efetiva : - RUA DUQUE DE CAXIAS, 165 

REABERTURA DAS AULAS : - 4 DE JULHO 
l\f.anter:í. os seguintes cursos : - COMÉRCIO - DATILOGRAFtA -
TAQUIGltAFM - PIANO - ADMISSAO - PRIMARIO E AVULSO. 

Aulas diurnas e noturnas 

Internato - Semi-internato - Externato 
PENSIONATO VIGIADO: - Mantém o Colégio um pensionato para 
m!umas do interior, que cursam outros estabelecimentos, tendo, pessôa. 
idonea que as acompanha para todas as aulas, sendo 1,orém as alunas 
obrigadas a seruir, em tudo, o recimen interno do estabelecimen to. 

PROFESSORES COMPETENTES E ESFORÇADOS 
INTERNATO COM ALIMENTAÇÃO FARTA E SADIA 

MENSALIDADES AO ALCANCE DE T ODOS 

Diretôra : - HERCILA FABRICIO 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇ;ÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOV!i:RNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom. 
panhados por seu medico assistente. 

.. ITAQUATIA " 1 
Chegará. no d1a 8 do corrente, sexta -feira. sairá no 

mesmo dia. para: Recife. Maceió, Baia . Vitor ia, Rio de 
Janeiro, Sant.os, Paranaguá. Antonina. F lorianopolis. Im- r 
bituba. Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre . 

"ITAT!NGA ,. - Sexta-feira, 15 do corrente 
"ITAPURA., - Sexta-teira, 22 do corrente 
.. ITAQUERA., - Sexta-terra. 29 do corrente 

AVIS O 
Jtecebemos ta.mbem ca.rgas para Penêdo, Aracajú, Jlhéos, S . Francisco e Jta.Jai, eom f'Hlda dosA. ba.ld e- 11.ção n• 

Rio • e Janeiro, bem como, para Campos, no Esta.do do Rio, em trafego mutuo com a .. tJeopoldina Ra lhvay • . 
Aa pas1arem 1erão vendida. mediante apresentação do atestado de vacina . 

PARA P ASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATE' A'S 18 HORAS, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS P AQUETES . 

INF'OJ'!,MAÇOES COM O AGENTE - P . BANDEIRA DA CRUZ . 

UMA NOVIDADE ! ] " 
Vende·se um cofre " Luzltano" qua· 

st novo; um picupo elét11co montado 
ntun movcl de luxo, com 27 discos es
colhidos, prestando-se otimamente pa
ra ba.rs 0..1 casa comercial ; uma vi 
trola " Vi.!tor " gabinête bem conser
vada. com 41 dLc;cos selecionados; wn 
banjo de renomado fabricante; duas 
balanças UEstrêla " , novas, para 20 
kgl's. e um terno de pesos de metal. 
Preços de admirar. Tratar com Bell
za.rio Medeirns, é. Praça do Relogio n .0 

85. 

CRIAS DE CACHORRO
LOBO A VENDA 

VENDJ-SE CINCO CRIAS DE 
CACHOilRO-LOBO, COM OI TO DIAS 
DE NASCIMENTO . A T RATAR A' 
B.UA SILVA JARDIM, IH . 

UMA BICICUTA 
em perfeito estado, vende·se, por 
pre(o muito comodo, á rua Santo 
Elias n.• 180. 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

11:SCRITORIO : PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 
RESIDENCIA : AVENIDA GENERAL OSORIO, 2~1 

J oã o Pessô a 

\. 

-= ~ ~ ~ - aJ9I\ 

SEVERINO CORDEIRO • 
ADV O GA DO 

1 

1 

Aceita causas civeis, comerciais e criminais n<'sta 
capital e no interior do Estado 

1 

óTIMA OPORTUNIDADE 
Vende-se a pensão "Pe. 

d1·0 Americo ", instalação 
nova. A tratar com a pro• 
prietaria na mesma. 

1 • Residencia: Avénida Tiradentes, 266 
J oã o Pessôa 
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