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LAVOURA MECANIZADA 
"Sobrevindo o grande surto econômico indormido, o sr. 
Argemiro de Figueirêdo transformou a sua terra numa 
soberba colmeia de trabalho racionalizado", escreve 

"A Nação", do Rio 

R 
/() ~.-, cP,•/o .\i'reo) ··.\ .\'11-
cflo·· 1wblicou .ª Sl_'!Jllink 
nnla, <·111 '·''"' <; Jocah:(1(/((" 

açâo dinr1mica c/r, inlci-venlor .l r
!Jf'111iro de Fiyueirl<lo á frenl1 rio 
gooénw µoraihano : ''E' diyna 
de lnunort's ,, alllrtçr(o que or•m 
des,·nuolvcndo, 11<1 Pnl'alba, o in- · 
tcrul'nfor ,lryr•miro de Fiyueirt'
rlo. h'sfrl(/isla mot.·o. a quem nâo 
,·scaJHlln as rl'olfrlmies brosill'i
rus. fé: s. e.r. ponto tlc lionrft tlfl 

s,·11 yoPt:rno u racio11ali:arúo da 
procl11('<io. Contra rt rnlina e1n-

"A MINHA. ADMIRACAO PELO GOVERNO ARGEMIRO 
- J 

DE FIGUEIREDO NÃO PODE FICAR EM SILENCIO", 
A PARAIBA llo.,pedou durante ai- , !\.FJRl\f A O 

guns dias os dn;. Ult:.:ses Frezre e Pau- - ENGENHEIRO PAULO 
lo Barreto. ambos re})resentante, dO BARR:t;;TO. DO SERVH;o 
Serviço de Patrimonio Artistico e His- .-

DE PATRJ. 
t~c1· Nacional, Teceu temente funda- M Ü NI Q 1\ R T f STJ. :~

0
_h~~~é~1ºe ~~~~~;~1t~e ;~ _ 

do por· decreto do presidente Getúlio impr~vistos de paisagen.;;.. N~.o é só a 
Vargas. CO E HJ~T(}RJC() riquéza da terra que "vulta é tam-

Os ilustre:; ~ervidore~ do Govêrrz.o bém a belêza que C!!l tudo .e depara. 

Federal tivera1>i oportunidade de fa- N 1\ e I o 'N i\ l" ~~uscd~~:{!~.;n~e ct;r~~1~~!~ncº~ae :~: 
zer demorado exame da:, obras de arte tidade de hoje por diante confesso o 
e:ttstentes em Joá.o Pessoa' levantando i ------ meu orgulho de pe,rtencer a uma l'<' .. 

1 gião ond"-l'h'Prflm os m, .. us antepas-

fi:;~'::,1/ d=l~bo;~;;;~ .. ~:ç:n:;'~~-1!~ Ü EXCEPCIONAL QUADRO sados. 

lc,:r, Santa Catarina, ])Ois que é pro- DE V JD A DA PARAíBA \ Á\?ri~!1iS~,EP~~gL'E~~[t~SO 
posito do Patri1nonio empreender tra-
balhos de reconslituiccio <lêsses im
vorlantes matwmentos ela histona pa-

do apena,\ que sobre a nti:s:1àu da r1ual 
e ac!lm.•cml 111vestidQS uada lhe rum-

b&~la;~~i~~:e f)~ref~~~~~~ação pu.-

preenrfru i<'na: cumpllllha. <'UI- raibana_. . . pilam revelar désdc que tai mi:;ter 
f/tlltnlo ,·rt'{l/1fl /(}dfls tts fucilida- A UNIAO lendo_ co11hec1mento da Cúbia ao Diretor do Servwo 710 Pai.°', 

- A minhR admiração pelo Govêmo 
do sr. Argemira àe Figueh·êdo não 
põde ficar em sll~ncio. Percorri toda~ 
as obras empreendidas p~la ~1.1a admi
nistração nesta Capital C' W posso ter 
palavta.s de louvor pelo que observei. 
Aqui se trab11lha com uma grande 
conciência de bem-estar foletivo. Ha. 
mesmo um sentido notm·el de coope
rativismo. E o que é mais ele aplaudiJ" 
é que o sr. Argemiro de FtguC'irédo ve
nha mantendo permanentemente o 
alto propóbito de fomeni~r essa pre
ocupação. Estou certo qne \'em daí, 
isto é. dessa orientacão. désse coopera
tivismo e clesst1 vitalidade de produ
ção, o magnifico progres.-:;o. material f' 
mor:'tl qne se nota n:1 it.:rr·i de Jaãl), 
Pessôa. 

drs inr/11.'iÍ/lf' o rré<lito r11rul pres~1ça do dr, Ul1~s,es Freire e enge-
0 

dr. Roà-iíiio'Mdo Fraucu. E,itre 
/Jfll'<I os lrrnror/o,Ts prouressis- nltetro Paulo Barrew ,testa Capital · 

ta.-;, líoj,•, a /r,nonrrt Jlll'l'tfllica j,'i apressou-se em. ou;i-los colhcnd~ tanto não po_diam iicar. sileneio{OS 

,: UJJlfl <'SJJit'11didr1 rcalidfl(fr Ili> Inlen:entor \rgemiro de Figue-iréd<• 1 suas impressões :,obre o p;torêsco e o I f:Obre o que v1r01n e admiraram 

l::stwJo. Em quas; todos os n1u- valôr historico das nossa.<.; obras ar-- ORGPLHO"'iO nE ~Ek nr,::--c1;;x-
nicipio~'i. a múquina agr(l,,l(l tornou-St! Llln insir1tn1ento c11ntun, 1 tisticas bem assim no que diz respei- DE~TE OF. ~Ot:OE~Tll\':OS 

nos IJ'nbalhus ,fr rullura dos carnpo .... ·. t~ â admin_Jstracá? publica O.<i e,_itr~~ _ Não conhec:i.a O Nordeste bta1:>ilei-
ConH'('m1 o C(Unponhrt da 111ecani::fl(.'âo da lri11ouN1 pl'la dis- vi.s.tados 1wo se Jtzeram rogar, du.en .. ro e conll's~.0 0 meu cntHsiasmo não ~ó 

Jrilwiçrio ri lr1ry11 de nrúqnin,,.~ uyrico los, facililruulo lodos o:; 1 ---------------------------

meios de f{(/llisiçtio d<'s.,r., i11slr11mc11tos por parle dos lavrado- O ENCERRAMENTO, HOJE, DO 3.º ºE-
res. /~ /Htl'fl pronrfl' o t•ficiéncia da mecani:"('fio {óram in:,;l(tlados, &.\ 
,•m Iodas rts :onns, cn.111po . ..,· d<' coop(•J·açiio f/ll e cons tif11 cm un, sis- TIRO ESPIRITUAL DAS SENHORAS 
/(;111.rt de aprcmli:r1qc1n para os lavradores. 

Os n•,..,11/tado,..,· de• que [11nlo u: orgullum,. ftftu,tnll•nle, os 
prJrr11/w11os. lú cslifo. · 

l/0111r11, de 11i."-iúo "glldr,. infenso eis lricas poliiit.:os. lrrtba
JJ,,ulnr incrtnsa11t•f. os frutos da can1pa11ha jfl s,· tvide11cian, . . --\u 
Jll<•nfott r /ico11 prtdroni=rtda rt produção cslalluul. Sobn•uindn u 
yran<lt• surlo cco1wn1ico irufonnido, o sr . .l l'!Jf'miro dP 1-'igueirf!do 
lrr111sf"rm()11. num curto lapso de l<'mpo, sua terra nllnw snberbrt 
rol1111•io dr trnbnllw racionalivido. 

Fi:r.:rmos o e ee111plo. 
J~ft, <'s/H:llw " 'Ju,mlo púrlt·m Ju:,·r dl' 11til, ('111 11oso ,,aí.-:. 

os r1d111f11islNtrlores r.,;,c/rrrcci<los e heJ11 intencionados.'' 

O LIVRO DO DIA 
O QUE DIZ "NAÇÃO BRASI
LEIRA" SôBRE O ROMAN
- CE "DEZfSSETE" -

HlO, 30 -· 1Pelo aêrco) - ··Nação 
Bra~ileira". mcnsario ele nrte e litera
tura. publica no seu riúmcro de jWlho 
:is .<.r~uintes referencias ~óbre o roman
ce histor:i.co .. Dezes. .. ete... de Eudes 
B.in-os: - "DEZESSETF.". - RO
:\IIANCE - Eudes Barros ·- €diçâo 
Ponget.ti - Rio - 1938. 

que ficará, já agora, entre as nossas 
flgtu·as lendarias com o prestigio da,!,, 
heroinas dP, amôr e etc civismo que dão 
\'ida e brilho &o espirito e 1ntcligen
ci3 da mulher brasileira. 

"Dez%,;;ete .. é um livro quê se lê 1 

~~~u~º:~;~e f~~~~ ~os~T~~l !~~;.~~= 1 
de historica. mesmo dentro do •·man- l 

ro da fantasia" a que não póde fu
rrir todo o romance. 

O sr. Eudes Barros póde estnr !Sa
tisteito, pois conseguiu concluit' um 
trabalho de grande merito. que o c'1-
lcca, sem favôr, entre os e;,crltores de 
maior responsabilidade no genêro, 
entre nós, 

EMOCION \ no CO~f o .\Hll!GO DF. 
,rENORE~ 

Cont.mL.cu1<io a t·on\t"f.su. com o nos:,o 
reporter o dr. Paulo Ba1Této teve en
sêjo de talar ainda ne.:.te:,; tn,llos - -

- Já á n1tú~1.'I hortt tui visitar o 
Abrigo de Menores Abandonados. Não 
pude e::;condêr a minha emoção e logo 
depois fui ao Palacio do Govêrno a
bra,ar o Chefl~ rlo Estado que tivera t• 
t5o l1tunanu e c;impátic,1 idl'?a de am
parar a infat!ci'l desrn.líd:i. Nmsta oca
~ião disse a s. ~xda. que 1)3Ül da Pa
raíba profundamente emocionado pelo 
que vira t' admirára: es;;a emoçào uão 
era originário sómente de um detalhe
mas do conjunto de um:, administra
ção que tinha aspirações df' bem ser
iil· os interesses do povo · 

O dr. L'"Jisses FreirC'. que ~,e achava 
presente por cca:,;iáo de· rea1izar-se o 
nosqo encomro com o -1r. Poulo Bar
rétc.,. s!'cuudou a.s palavras do seu co
lerza do Pc.trimonio Altistico e Histó
rico Nacional. mostrando-se . mesmo 
''encanta.elo diA.nte do excepcional qua
dro de vida que atravessa a Paraíba." 

Ontem. os distintos visitantes retor
naram a Pcnuunbnco com o fim de 
n""";:;eg1üre-m Vi:}.~em para o sul do 
Paj!'.:. 

------------
ABERTO 
no '"Minlstério da Agricultu:- -
ra, o crédito suplementar 
para os serviços de algodão 

\ QIJu'B DlSTRIBl'IJ.),\ A !:STJ:. 
F.STADO 

Tendo sido aberto no Ministério d, 1 

Poeta rheio de emoção, fatenclo um~ 
arte nova e limpa, o sr. Eudes Barro:; 
SUl'giu cm 1928 vitoriosam~nte rom ns 
·•canttc~ da terrn. jovem·•. que :M
deiros e João Ribeiro elogiaram. SP,ID 
nunca ter visto o poeta e muitos ,n.!
tros também o fizeram, sem P.spfrito 
de cottel'ic e ~ó porque ~eu autor f'f.1 
mesmo wn autênLico e delicioso li
rico. 
Agora, enveredando pelo romance, éle, 

que é um vibrn.nte jornalista e cront ... -
ta encantador, .soube tecer sôbrc os ti. .. 

crmtecimentos de 1817 em Pnnamhu
ro e na, Paraíba, paginas fortes, emo
cionnls, canitulos preciosos e bem rto
cumentado.:s · do que foi aquele movi 
menti) nati\·isl:1 de idC'irlS avançadas no 
Norle do Pab, onde se saliC'ntaram o 
V~clre Rom~. o padre Miguelinho <', 
rnbrc todos, Domingos José Martin,, 
a figura cenl ral de ''Dezessete•· 

"Dezessete'' é apresentado numa. bo
nita edição de Pongetti. com capa de 
Santa Rosa. interpretando wna cêna 
de Recife antigo, mas a. impressão da 
mesma, seja dito ele passagem, está 
bastante prejudicada pelo esmaccido 
da tinta. 1 Isto não prl:'judica o rom~nce. que 
merece ser exgotado em pouco tempo. 
pol5 é, sem exagero ou espirito de 
cotterie, um grande livro, uma obra 
que instrue e <listrae ao n"'.:'IBmo 
tempo ·•. 

l 
Agricultura o crédito suplementa. r de~
tinado á majoração das quotas P. cus
têio dos acôrdos dos serviços de al
qodã o e outras plantas texteis. o mj-

1 ~istro Ft"ruaudo Costa transmitiu ao 

Mas não é só isso que nos ofer"ce 
o ~r. Eudes Barros nêsse seu lindo ro 
mance: é também a história perfu
JntHln de gra('a_ de arrojo amoroso. de 
<lf'(\1cação e poesia da paixão de Do-

:~~1;ago~~~f! ~:i:i~~~.P~\fg:,•~~~~;1~; / 
mimo e fre~cm·a que r Doriulrn ,.. 

EMHOMENAGEM 1 

AOS 18 DO FORTE ' 
OFICIO RELIGIOSO NA 

CANDELARIA 
ltlO, 5 - 1.\ t~Ll(H - O coro· 

od Eduarclo Go:nes, únko sobrevi
,.l'ntc <loi;. LK de Cop;ic:\hana, mandou 
,·ele~rn.r, na igreja da ('andelá.rin, wn 

1 

oficio religio~o' po1· alma dos ~cus 
tompanheiros. 

.\o ato rompa.rereram rnumeros o
ficiais do Exé-rdto e füt AmJada, e ou-
1 ra" p p,;;."frl<.i ,1,... 1·,•pt·r•wnhtr:lo ~Qrfal 1 

UM TRECHO DO SERTAO 
BRASILEIXO EM NOVA 

YORK 

Característicos do pavi· 
!hão do Brasil na Feira 

Mundial de 1939 
~OY,\ l"ORJ(. ;, - 1.\ UNIAO) 

- O pa,·ilhão t,rasilriro na Feira 
'\lumlial. a inau;uraJ'-se nesla ci
dade. em abril de 19:.l!J, constil~
rá w•rdadeiramente, um motno 
rle just:t lldmira<;áo para os ,·isi
lante:,, do grandloliO certame. 

O teicJ'ido pavilhlfo, t"Uja _co11s-
1 rul":iO olJcdPCf'rá a linha:, r 1goro
~meute mudf't,ta!., terá tto seu 
interior um trefbo do ~1·tão br~
.,H~iro, com an-ore!-, f'nracterhh
l"M da flóra dêsst" País. 

Ha.u•rá, it,,ualtnPntc. ;árioi> jar· 
dins, e um gl'ande terraço onde 
ser.i ser\'ido. g-ratuitamente, aos 
visitante'i do Pon-ilh.ão, o café de 
melhC>r ouali<l,1d('. nro:\uzido uo 
Dr:1,il 

\ 

inter,·entor Argemiro de Figueirêdo o 
t~legrama Abai:-:o, comunicando haver 
'-~do destinrida para a Paraíba a que.11-

l } O ('Õneg~ José Delgado quando lazia a práti<'~ ~f: .out~n!· i1 \speeto tu:.:~o~u~int~ c;::I~!e~~o~~i~rgetntro 
de parte da. grande assistencia q?e tem compare~1do asd prahras do ;etir: 1 dt· Figueirêdo Palácio da Reden-
e~-prritual das senhoras. qu~ sera. en~errado hoJe, vcn o-,r ,10 , t'"ll ro 1 <·ão -. Joa .• o Pessõa - Comunico ·ª 

conego Jose Delgado v Excia que foi aberto nêste- Ml-

Apo.s quntro chas ele l~xerc1cios n:- , tual Cavolcant., lolunda \lltr:lr.au. nisté..-i?, i o <'àcdit~ SUP!emJn~ar, ~ f1111 
ligiosos, meditações e as instrutlvn,; }_reire. {?alnt CnnLilicc Fal.cone. !~,,-- ~~sre\~1â~~ ac:~i~ra~:~,;;er:?r!u~:~/: 
palestras do talentoso conego ~os-:! rm Enulia Guedes Pereh ª: Aw~a godão e outras plnnta.s textéis. t<'ndo 
Delgado, -será, hoje, encerrado ~s.~(."' Cun;P0\ i\1:.1.galhfü:.:!, ~!m1. L~n. ~I- sirlo dishibulcta á Delegarin Fiscol 
coni:tresso 1ehg1of0 1nidJa C,c1oso Noºuena, Amta Gt 1- dês~e Ec;tsdo a importancia de du-

Porá fecho a todos oi:s seus t1abe. - n~arães. I_ná C:~e~es PC'rch·a, Collci\a zentos contos, confól'mL' avho 11.º 
·hos espirituais u'a missa solene Cf'- ?onav~d~s B_auo::s, Acl~~ni~f' Bon.1 v;.- 2.648, de 15 do corrente, dirigido ao 
Íebrada ás 6 12 horas. na Igreja da. oes, Nmita Lms .. \na Lt.in:t.~. ~omba_.- ,;,r Ministro da Fazenda. Atenciosas 
,Ordem 3.u. de s. Francisco. pelo me~- ~i. Ivo~w StuckerL ~orto. Ehsa M'!.\\- '-:'l.Udaçõe:::.. - J?er11undo Costa, minis-

d · J Delgado e uma comu-J rn C~.\nlc.an.ti, (?lata º. lo A. mon. -.. tro da agricultura.'' :iãJ'~e~~l cÍe todas a!:i r~tirandas Odéte ~morun. P1mentrl, Laura J~m:- ' 
O 3 º P..etlro Espiritual pelo inte- ta ~imoe,:-;, N!nde NO"V,IWJ Gm,l1_a.r~M'. 0- G o V ~ R N o 

. · d pert-0u em !l.Ossos meios Nadrr Ramallio. Amerlca clP Olne:r~,-· 
re~ is Q.UC J.:io!:iOS foi uma demo~- Olga Stl\:a Cunha Sar~n Cuuha Re- · • 
~~ia !1~ui"ntc dr. grande tê c~t-0· go: Ne,·mna_ ?~~con~e\o • Fsptnoia,, B R A s I L E I R o 
lka de nossas cont.erraneai:;. I~uí Vasconcelo~ ... S:mtmn MH.nl: .i\fa-

T . i::arte efeth·a em todas na Carmen C. soa~·es, Olga Sa. Ci-
, oma\~1~ do interessante congrcs- <.Cá V:1nc1crle1. M:•na Odetl· Brei.11_r 
as reun f~· e StJ encerra, as seguintt:s Bancle_tra, Cella B1:.- m~1 I\a,a,reno, 
:~l~~ins~ J . Beremcc '\o!lndêlo Rlb0_1ro. M;;.rla 

1
dv 

Maria dC' Lourdes O . Lima Ribeiro, Carmo M _Gan~. Ã~rtna 
1
dt' Lom;ce~ 

Mnlia Mendo1wa de Lacerda. Anali- G. Mag_nlhae:"· _Guic:1011 tiih:1. Ce.r:::,
ce"" Mendes de Oliveira, A~a Rita Ri t~. Teixeira RJbcu·o, Elita Pontes. l\'.Ie
be1ro coutinho. Hilcln Neto de V~s- 1,eta :i\lachaJc, Co~w. H1lda_ Ave1

' 

concélos, Estér Mendonça Vandetle\ Marb Au~ust.a Na.var!'º· Ma_na MPt~ 
Alice Frutuoso Dantas, Eunice Lon- Ester 11armho Muribéca., \1uva Fran
dres Medeiros, Cinira Bastos, Maria cise~ BrnsiUano da Costu, .Ma11a Sa~ 
., Uce Furtado, Maria Gomes Monte- leme M~squita, Carolina Pires, Eda 
negro, Nazinhs Va.sconcélos, Vlolêt-a Y. ztmn P1res. Guiomar Leal Soare 
Ra.pôso. Eucloxitt Gue1Ta Celelda Pon- CCollclúP na 2.• p~., 

póde solicitar a entrega do 
ex-tenente Fournier 

RIO, 5 iA N.1 - J;:n<,rcv1-.todo pela 
imurencu, o _,r. Gtlberlo de Andradt·, 
prÕcun{dor do Tribunal dt· o_egw·ançe, 
Nacional. nfirm.ou qu~ o GO\:erno bra .. 
stleiro póde .sollcitur a embmxndn ita• 
liana a entrega do ex-tenente !Our
nier, mna vez que-, con.fon_!)e h1zou, 
o seu crlme tncl<lE· rm tnJ rac:an <'OinUIU 
da Jel oeual 
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DECRÉTOS FEDERAIS 
Cria o Consêlho Nacional de 
Cultura, estabelecendo as 

suas atribuições 

t:lis alividndes. O Depo.rtnmento Nn
Jonal de Educação, cuja aLuaçflo d~vc 
estar toda voltada para o ensino, não 
póde. como o demonstra a. experi
ência., dar ao problema do desenvol
vimento da culturn o cuidndo que lhe 
I!'. sem duvida. necessário 

ESPORTES 
RIO, 5 (A UNIAO) - E o seguinte 

e textQ do decréto-lei assinado pelo 
presidente Getúlio Vargas, criando o 
Consêlho Nacional de Cullura . 

Poder-se·ia, justificar a criação de 
Llm Departamento Nacional de Cul· 
tw·o. Tudo aconsélba, porém. que 
,e confie, preliminarmente a tarefa 
de coordenar as atividades de ordem 
cultural Palizadas pelo Mlnlstêrio de 
Educn.cão e Saúde a um Conselho N3· 
dona! de Cultura. O desenvolvimento 
dos .$erviços deste Consêlho mostrarão 
.1e rutura se o Departamento será ou 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi resolvido - O jogo do próxi
mo domingo entre os filiados "União" e "Auto Esporte" - Os juizes e o repre• 
sentante da L, D, P, - A Entidade Máxima solidária com as homenagens de Per• 

nambuco á Embaixada Brasileira ao Campeonato Mundial de Futeból 

"Art. 1.0 - Fie~ instituiclo, no Mi
nistério da Educaçüo e Saúde, como 
wn de seus orgfio~ de cooperação, o 
Consêlho Nacional de• Cultura 

Art. 2. 0 - O Consélho Nacional dE
cultura será o órgão de coordenaçã() 
de todas a~ atividade~ conceJ·neute:s 
ao desenvolvimr11to cultural, realiza
das pelo Minis-rério da .Educação e 
Saúde, ou sob o seu C"Ontrole ou influ
encia. 

Pa.ragrafo único - O desenvolvi: 
menta cUltural abrange as seguinte/) 
aUvidades: 

a> A produção filosôfica, cientifica 
e literarta; 

b) O cultivo das artes; 
eJ A conservação do património cul

tural <património historlco. artístico. 
documentário, bibliográfico, etc,; 

d> o intercambio intelectual; 
e) A difusão cultural entre ru; mas

~as através dos diferentes processo.-; 
de penetração espiritual (O livro, o 
rádio, o teatro, o cinema, et.c.); 

/) A propaganda e a campanha em 
favor das causas patrioticas ou humn
nitâ.rias; 

g) A educação cívica, através <.te 
toda a sorte de demonstr~ões coleli-

ri.ão necessário. · 
Submeto á. elevada consideração dr 

,- e·,rla um projéto ele decrét-0. lei 
orgfiniznndo o Consêlho Nacional de 
Cultura, o qual, uma véz criado. en
trará na categ'Olia, dos órgão.s. de co
,:,pernçào do Ministério de Educaç:lo e 
S~úde 

NéstP rnsêjo, apresento a v excia 
,s meus protestos de respeitosa con· 
sideracão. - {as.) Gustavo Capa. 
nema" 

O ENCERRAMENTO, HOJE, 
DO 3.º RETIRO ESPIRITUAL 

DAS SENHORAS 
(Conclusl!.o d& L' pg, > 

.FrnnC'elma Vilar Gu~des. Otavinl"'\a 
Ribeiro. Judith Miranda, Frnncisqui
i.hR MassR Pína. Inês Gomes Guima-
1 ;,_es. MarIB Varanctns de Azevêdo Sil· 
v:· Lü~ia P2ivA Ana Cava\canti de 

va~~ A educação fisica (giná.~tica e Íif~r:dfiol~~~ad:~f~~~!e~qu~~~:~r~ 

es~r~s)r~creação individual ou colf"- ·'ª de Azevé(!O Barbo;;a. Ivon.etc \', 

tiva t\'l1\~~ ~:;~u. G~:!~~. NJ~:~aº~;-;~ 
N~~~larºae-cu?t~~tte ao Coru;élho ner Mnía.· Clotilde Maia Tavare~. c~-

a) fazer O balanço das atividades. lell.tinn bastos, Elisa de Holanda Ca
de carater público ou privado, reali- v,1.lcantt, Ubaldina Campêlo Rabai. 
zadas em todo O pais, quanto ao de- Nazaré Ribeiro Abá, Margó Costa ê"' 
senvolvimento cultural po.ra O fim de /· lmeicla, Zulmira de Almeida. Guio
delinear os tipos das instruções cultu- J-"lf cte Almc>ida. Olin,jina de Carvi=;;
rals e as diretrizes de sua ação, de lho Costa, Aliéte Leal Dias, Joséf.1 
modo que delas se pos.sa tirar o máxi- Fernandes, Carminha Peixôto. Noc· 
mo de proveito; mia Barros Moreira, Tereza RamalhC' 

b) sugerir aos poderes públicos as Ermelinda Cunha, Dorinha PinTC>, 
medidas tendentes a amplia.r e aper- Maria da Penha V. Brasil, Moca Brai
feiçoar os serviços por éles mantidos ner. Vicenc Lianza, Adelaide Gue
para a realização de quaisquer ativida- drs Rocha.. '.)janira. Belo Furtado, 
des cultW"Ris; Maria Anton.iéta Basto,: Valença. 

Sob a presidencla do dr. Orris Bar- rlrinho II Antonio. J. Gome•, P Zé>cos
bosa e com a presença. dos dil'etores ta 
A nquises Gomes, LUiz fü;pinéli, Carlos 
Neves da Franca e João Nogueira ,rea
lizou-se, ontem, mais uma sessão ordi
nária da diretoria da Liga Desportiva 
\>al'aibana, que resolveu o seguinte; 

Aprovar a ála da sessão passada, 
como foi redigida. 

Tomar conhecimento de um oficio 
da Federação Esportiva. Espirito~a.nten
se comunicando a eleíçáo dos srs. Ar· 
naud de Araripe Mélo, presidente, e dr. 
Law·o Pessõa, vice-presidente 

Tomar conhecimento de wna circu
lar elo filiado .. União" comunicando a 
eleição e posse dos seus corpos di.ti
a-enLes. 

Tom.ar conhecimento de um oficio 
do filiado Esporte Clube de João Pes
sõo. comunicando que foi ili.minado. a 
pedido, do seu quadro social o sr. Alu
ísio Ribeiro de Lira. 

Tomar conhecimento de um ofici0 
do sr. Aluisio Ribeiro de Lira, juiz 
oficial da L. D. P. solicitando provi· 
déncias a respeito de wna acusação 
do filiado Pitaguares sôbre sua, pes
sóa., sendo dado o seguinte despacho: 
'"Oficiar á diretoria do Pitaguarcs Es
porte Clube a.firmando que, t.endo se 
extinguido o prazo regulamentar de 15 
dias concedido á mesma para provar a 
acusação da parcialidade do juiz Alu
ísio Ribeiro de Liro., na atu~ção do 
jôgo Pitaguares x União, realizado em 
29: 5 i 938, não se constatou assim ~ ~ita 
acusação, merecendo o mesmo JUIZ a 
confiança da L. D. P. para continuar 
a fazer parte do quadro oficial res
pectivo" 

Mandar transferir para o filiado 
Palmeiras, com o respectivo passe do 
Esporte Clube. o amado1 Almir Hen .... 
riq_ues Seixas. 

Mandar inscrever, pelo filiado Pal
meiras, preenchidas as lormalidades 
legais, o amador Wilson Gonçalves d, 
Góis; pelo füiado Pltaguares, o ama 
dor Marcial Barbosa e pelo filiado 

Reu nião: 
Hoje, ás 19 hrns na sécle social 
Treino: 
Haverá. um treino amanhá em con

junto coin o "19 de Março". rm 6PU 
campo 

LIGA JtlVE1'IL 

A Liga J uYenil J·ealizará, amanhã. 
uma se1:1Ml.01 na residencia do seu di
retor Americo Coutinho. á avenida 
Vasco da Gama, sendo J:lecessario o 
comparecimento dos demais diretorei; 
e represenlRntc:; cio~ clubes filiados 

ESPORTE CLUBE ll"11AO 

Recebemos a seguintf" comW1ic11çJ.o 
·• De ordem do sr. presidente, Lenho 

a honro. de comw1icar que, em sessão 
de Assembléia Geral. realizada em 1 Y 
de maio cio conente ano. foi empos
sada a nova diretoría c:êste Clube, 
eleita em 24 de abril. a qual é cons
Lituida pelos seguinres consociO.!t 

Diretoria de Honra: - Presidenle 
- Dr. Orris Barbosa secretário -
,Anquisefi Gomes 

Asscmblêia Geral: - Presldenle 
- Porfirio Pinto R1be1ro. 1.0 secretá
rio - Rafael da Silveint., 2.º secretá
no - Joviniano Fernandes 

Oil"eto.-ía.: - Presidente - Fran
ci:-c!o Dionisio da Silva, vice-preside11te 
- Agenor Pereira dos Santos, 1.0 se
crf'tário - José Domingos da Fonsê
c::i.. 2.0 secretário - Manuel Fagundes, 
teso11reiro - Americo Coutinho. orador 
- Rubens Falcão. diretôr de esporte 
e zelactor - ,João Dias Cardõso 

Aproveito a oportunidade para a
presentar a v. s. os meus protestos de 
elevada estima e distinta consideração 
- Suúde e fraternídade - José Do· 
mingos da Fonséca - 1.º Secretário" 

Uniào, o amador LUiz Lins de Albu ''SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE" 
querque Gouveia. 

Basqueteból e Voleiból 

Domingo, próximo, haverá um dos 
Ultimos treinos d~ste sodalicio a fim 
de melhor garantir as suas tro.dições. 

O treino de basquete. será dirigido 
pelo conhecido esportista Adalberto 
Viana que dará tuna demonstração té. 
cnica individual aos componentes da 
equipe de bri~queteból, na quadra de 
esporte do 22.0 B. C. A diretoria do 
"Santa Cruz", determinou na última 
ses.são que o primeiro troféo obtido n::i. 
referida excursúo será oferecido ao 
jon1alista Anquises Gomes, um dos 
diretores da L. D. P., em sinal de 
reconhecida gratidão pelo muito que 
o mesmo sr. tem feito na vida esporti
va da Paraíba 

O troféo em apreço. será entregue 
com solenidade por uma comissão de 
jovens esportistas pessoenses 

CENTRO CIVICO " ARGE· 
MIRO DE FIGUEIRtDO" 

Sua sessão de domingo 
último 

Rrt'll1ZO\!· se tr:h-ante-o:1tem. so~ ~ 
prei,;idcncia ci-, t>r. Torre~ Filho, ',1 ~ 
cr~tariad0 pelos srs. Eu na pio Torres 
e· Jofé Co.v..,ic::mt1, respactivau1entc 
1 rlmeiro ~ segunde' s0crt"tários, ma1 > 
i.:ma se-ssão r,rcllnarit'l. daquéla r1.grc • 
;!'lie.ção. com a pr:?scnça de numer0-
sos associados 

Foi lida e aprovada a ata da ses· 
5ão anterior. U<-arsm da pa\1vl'3 di
versos associ~dos, at>orciando '\ssun .. 
tos sociais 

Prestaram rompromisscs 4 novos rn
(1o~. os qu~1!:. fór31:1 sacld,.c~os pelo 
rJM.dor ofkrnl do Oentro 

Finall.zandc., usOL'. da palavra tlin
(;a, o presi(icnte sr. Torres Fllho, sC'n
do apói;:: encerrada a ~essão tom Fn
lUSiastic:05 vi\'flS nos nomes do tnter
•,entor Argemiro de Figucirêdo e dr 
Raul ci.e dois. 

e) estudar a situação das instit.ut· Donatila Guimarães, Nicinha Leal MU .. 
ções culturais de Cara.ter prtvado, p~rn I niz, ~enete L~tae:he, Alice Azevêdo 
o fim de opinar quanto ãs s1._1bvençoes Monteiro .. Aguinehna Prado. Juracy 
que lhes dev&,m ser concedidas pelo Cunha ~1ma, EuJma Holanda Mede1-
Govêrno Federal ros, Maria de Lourd~ Chave.<: Emilla 

Art. 4.º - O Consélho Nacional de Maia Costa, Inocencia de Holanda, 
Cultura se comporá de sete membros Analia de Mélo Lula, Mocinha Avelar, 
designados pelo presidente da Repu- Josn.beth Leal, Joana Moreira Machado, 
blica, dentre pessôas notoriamente con- Iracema Borborema, Ma.ría Augusta 
sagradas ao problema da cultura, de-

1 

Co~tinho. Zllda Vasconcelos, Liliosa de 
vendo figurar entre êJes pelo menos Paiva Leite, Rosa de Lourdes Gut.ma · 
4 dos diretores ou altos Iuncionãrios . rães. Irene Andrade Brainer, Alcinda 
de repartições do Ministério da Edu- 1 dP Paiva Cavalraptl. Nevinha Brainer, 
cação e Saúde encarregadas de qual· Daluz Baroosal Alexandhna ;t"~klt;o 
quer modalidades de atividade cul- Cavalcanti. Maria Em11la de Moraes, 

Aprovar o balancête da tesouraria. 
apresentado pelo diretor tesoureiro 
Luiz E!;;;pineli, correspondente ao més A embaixada do "Santa Cruz" lo- , 
de jWlho p. passado. cal embarcará para a metropole per-

O txlTO DA ALFABETI· 
ZAÇÃO NOS, ESTADOS 

UNIDOS 

tu~ªi·.0 - A designação de que trata :;e1~~s~~~r:1~::1~~~i~e6i:rv'!'1i~-. 
êste artigo será por um ano, não sendo Maria Augusta da. França Vinagre, 
·vedada a recondução. Inncia Pereira de Araújo, Eleonôra 

N~ci~~:a1de O~u1r::b~~~ s:s~~n:ê:~ !~~l~u~~ C~n~!zª~illia.Te%!
1il!rr~~ 

comparecerem perceberão a. diária de Mélo, Aurea. RegiS de Amorim, Olga 
ctncoenta mil réis, limitado,_ porém a Pinto Nnvarro,Sinhâ Mindélo Balthar, 

~~~~~:~1~sei:~aJ:i~~ ·. mãx1mo d~ta ~n~F!~~~~ta F:!~~1i~u1~!Qi":;n8s:f vu!: 
Art 5.0 

- O expt:<he~te admlms- Amelia Reg'is Leal, Maria da Conceição 
trativo do Co_nsêlho ficara a c~rgo de , Gnrnl.Jarra, Alice Machado, Querubina 

~~\~~~:t~~~e'!r:1lliâ1;,t p:fir~?~sir':: :f1'~~~-a Jaeri;il~~olf:d:ª ~ººJ':·a~é~a 
dent.rf' os funcionários efetivos do Mi- Minervina de F. Lins Ameua Vldai 
nistério da Educação e Saúde Velôso, Mario. do carm~ P. Guedes P e-

Pamgrafo, único - A designação de J'eira, Mnria Vilar Carvalho, Severina 
que trata este. artigo dt:verá recair Rosa de Lima Lta Pinto Vilarim, 
no m~mo funcionário de.<agn'.1do par~ Francisca Roque. Julia Nobrega, Luiza 
secr~tario do Consêlho Nacional de Gomes. Josetr. Miuervino de Araújo, 
Serviço Social _ Ma'l"ia Ctleste Fe'lcáo Alex:J.J1tlri(J.a 

Art. 6.0 
:--- As despesas decorrentes Soares, Maria do Carrn.0 Alencar, Eml· 

da execuç.ao de.1ta lei no corrente lia Pire.5 Antonia Serrano Rosa Cor· 
exérciocio. correrão por conta ~os r~- rela, M~ria Paes Ban-êto.' Joana Fi
c.:ursos constantes da sub-comagnaçao alho Stelita Uns Maria Stela Bezerra 
n.11 59 da verb~ 3.º, do vi~f'nte orça. Lila' Leite de Andrade, Alexandrin~ 
me!1to do Mm1stérto de Educação e P. de CarValho, Lucila Canilho, Teresa 
Saude de Jesw,; 1'~1alho Elvira Pereira de As-

Arl 7.º - Esta lei e1~trará em vi- ~umçúo. Emilia da Silva Costa, Ro.mt~a 
gor na d~ta da sua pubhcaç~o. F'aria de Mélo. Pauttla Palmeira de 

Art. 8. - ~. ~vogam-se as disposl-1 Menêses. Eugenia de Oliveira Lima, 
<'Oes_ em contrai:io . Onl'lia Limb, Aurea. Lyru Feitosa, Jo-

Aprovar o jogo dos segundos qua- nambucana no próximo dia _15 do ror. 
dros dos filiados Pitagu.a1.:es e P. almei - j rente, pelo trem do hora no. Consi
ras, mandando contar dois pontos pa- derando•se o valôr que goza o ·• San. 
ra o segundo time do filiado P1tagua- ta Cruz" desta cidade, o comércio 
rei:;. O jôgo dos primeiros times dei- pessoense irá oferecer duas bolas dt 
xou de ser aprovado em virtude do Basqueteból e Voleiból e 12 sapatos dl 
diretor Luiz Espinéli ter pedido um Basquet aos_ ~raques ~o rubro-negro 
prato para e~tudar a situação do ama.- que irão a v1z1nha capital do sul onde 
dor Antonio Rodrigues Barreto. que ali realizarão uma terf!.porada desti-
tomou parte na lula. ta nêste genêro de esporte. 

A provar os jógos realizados domin
go passado ,entre os filiados Esport.e 
Clube e Bot,aiôgo, ma1Jciando contar 
dois pontos para o primeiro time :lo 
Botafôgo e dois para o segm1do do 
mesmo clube. Sõbre a aprovação do 
bolcti.rn dos primeiros quadrns o dire
tor Carlos Neves votou da seg uinle 
maneira: •· Aprovo o jôgo com o pro
testo de não ratificar os êrros técni
cos do juiz da partida, o qual contn 
bUiu g1"andemente pai-a a qutda do 
Esporte Clube, frente no Bolafõgo•·. 

Mandar jogar, no próximo dorrúngo, 
os filiados "União" e '"Auto Esportf'· 
designando para juizes, nos primeiros 
times, Aluísio Ataide Cavalcanti. e no:::.: 
segundo.,;;, Gilberto Stuc:kert, e pa1 a 
representtante da Liga, em campo, o 
diretor Luiz Espinéli 

Estando preparadas no Recife. pc·l::i. 
Federação Pernambucana de Desp(11-
Les, com inteiro apóio da opinião JJ1.1-

t...l.i.ca, grandes homenn~en~ aJs crn
Qtle.-; braRileiros que. viajando a bor
do do Alrna nzora, voltam da St!a b"l· 

BOTOES DE FANTASIA E CA
l'UCHOES DO MESMO ES'CJLO -
Os melhores e mais modernos estão á 
venda na "Lira Brasileira" á A v. 
:e. Rohan n.0 99 

NOTAS DE 
PALACIO 

Estiveram ontem. no Palacio da 
Redencflo, em visita ele despedidas ~o 
mterventor Argemiro de Figueiréoo, 
ifJ5 drs. Ulisses Freire e Paulo Barrr .. 
to, que se encontram no norte do 
País em missão ào Patrlmonio His
tórico e Arti.-..tico Nac:onal 

Em oficio-circul~r enderecacto ·.o 
Chefe do Go, êrno, foi comunicad:J a 
t.leic:io dn nova cliretorio do Centr ... 
Pro1f>tario "'Aiberto de Brllo", desl::t 
fíl.lJito.l 

lhante excursão da Europa, onde to- O clr Ademar Vida! esteve. ontem, 

tear~eb~r:e ª nti~:nóe~~Wv~~ni\~
1
/ 1 ~1~~1~~1~t~~-:o ;~~~:e~f~~e1~i~i~~r~· 

ibana solidarizando-se com dltH'> ho- 'Mguelrêdo. por motivo da visita que 
menagen~. enviou a sua congeneri:- d the fizéra s. excia. quando do se:1 
Pernambuco o seguinte trlei,:n.ma regresso da c·apitat elo Pais 

Um milhão de pessôas 
que aprenderam a lêr 

WASIIINGTON, 5 1.\ UNL\Ol 
- Informa o Departamento do 
Govf"tno que a campanha. de al
fabeiizaç:io do põvo americano, 
encetada ha C'in<'o a.nos, vem lo
grando comI1leto êxito. 

Nessa campanha fôr:un mobi
lizados totlo~ os proíessôres de!>o
cup:i.dos ncC'essál-ios e, a!iosim, jl. 
um milhão de pessôas aprende
ram a lêr. 

Calcula-se que a legiã.o dos a
nalfabetos já diminuiu n uma p 1·0-
por('áo de 25<:"r. 

OS DIREITOS CIVICOS 
DA MULHER ARGENTINA 

Bl'E~OS AIRES, 5 - L \ 
USIAO) - Um grupo de 8 de
putado~ ap1·csentou, i',oje, no Pm·· 
lamentu, um projéto que igua la º'-' 
dir('itos cívicos da mulher aos do 
h omem. 

A!is im, se, o referido projdo fôr 
convertido tm lei, as a rgentinas 
poderio votar e ser vo ta.elas, pa-
1·a qua lC]ner cargo ou fun<'ão J)u
bli<'a Qu(' depender de elei(ão. 

Igua lmen te, ficam obrigadas ao 
servi('o milit:u·, em caratcr a.m.:i 
l ia r . 

R10 de Janeuo. em 1 ~e Julho de celrn Martins Mallé Bezerra Guedes 
1938, 117.º da Indeper:ictenc1a e 50.0 d:, Rti·eJra, Dol1Zin}la vasconcelo:,, Fe
Proc}amação da Republica. - <ass,) licia das Neves, Bernardina Pimentel 
Oe-l;ullo Vargas e Gustm,o Capane· da Costa., Maria Alexina Cunha, Ju
ma Vl'ntlna Costa de Azevêdo, Felicia 

A EXPOSIÇAO DE MOTIVOR- DCi ~~~~t":à irJi;n;~~-efi!~sM!~r:êiás:aºrf 

•·ctr. Sebastião Maciel. presldcnt1: eh 
Federação Pernnmbucann de o~ . .,pcr
tos - A Liga Desportiva Paraibana 
está inteiramente solidária com o.s ho· 
menagens que vão ser promovida .. pe
la Federação P ernambucana t1e n~s
porto~ aos ore.que~ brasileiros C'Om
poncntes dos selecionadot,; que ~ i.o brl
lhante atuação tiverum no lllllm,-, 
Campeonato Mundial de Futebol, fa 
zendo votos para que aquelas howe
nagens alcancem o maior brilbn.nth;
mo á altura das gloriosas t r Ytlçõ:!.i 
e~!)('rtlvo.s de Pernambuco - Orris 
Ua.rbo~a.. presidente - .\11q ui1;f'!'o Go
me~. secretário". 

\"i2U1~r oit
1
~~~~·v;~;º\n~~:;~}o ~~n~~~. O uso 

E D A 
DO LEITE 
CARNE MINISTRO GUSTAVO CAP ANEMA na Veiga, Nancy Mororó de L, F reire, 

O referido decréto•lei foi enviado ao 
presidente Getúlio Vargas pelo minis
tro Gustavo Capanema, acompanhndo 
da se1,;ulnte exposição de motivoo : 

.. Sr. presidente - Ao lado dos set 
.,.1,ços propriamente de educação, de
~Pnvolvem-se, no Ministério de Erln
cacão e Saúde, com atividades cada 
vêz mais numerosas e 5ignlficatlvns, 
os serviços concernentes ao desenvol
vimento da cultura em todos o~ seu. 
aspectos. 

Entretanto. não se faz ainda senth 
e ação de um órgão coordena.dor dr 

DR, ALUISIO RAPOSO 
ctrurg1.áo do Hospital Santa Isa

bel e da Maternidnde. 

Citurr1a - Ooença.!t dt" !IIPnhotas, 
partos 

Olga Cantuarla, Janoca Nogu eira, 
Adelia Amorim P e..~ôa, Anna Pereira 
Serra. Analia da Veiga Soares, Maria 
do Carmo Vasconcelos. Alexandrina 
Ct,nceição e SUva, Josefina. P. de Lima, 
Marinheira. Henriques, MinervinA d~ 
Matos e NataHa Londres. 

F'IQUE RICO ! SABADO 

1.000.ooosooo 
LOTERIA FEDERAL 

A PRóXIMA 
ABERTURA 

" T EAM NEGRO F UT EBOL <' I UBF" 

(O fic ial ) 

O DPpartamento Juvenil cléste Clithe 
convida os amadores abaixo mt>ndJ
nndos a regularizar as sua~ contas d<> 
atrazo com a tesouraria, até o pró 

da Feira Internacional de =~l~~gªc~~o~ !rf~ 1~º:~·~:L~::.~r~~; :s~ 
Amostras, no Rio t:~1;;g,~ ~~uz~rre2u~/2f u~~'.

1~:::tf0:!,~. 

Rua Pf'rf'C"rlno d t f'analho, 146 
Da.a 10 a:i 12, 

. RIO, 5 tA. N.) - O Prefeito Ht-n - rãa parle no próximo jogo c:om o Ba
nque Do~sworth e~tã empenhado em talógo no dia 11 dl>ste. -Cruz. Josué, 
que a pro,hna Fth·-!' Internacional de 

I 
Al11i~10. Blrinho, vavá, DáiPr, Lu.iz, M 

._\1nostras alcance, este a no o ma ior Luiz, Odilon . Wilba, Manuel Mendets; 
t!X.ilo po!ISive! . Frankeistein, Clnudemor, Pedrmho I. 

Falando sobre a sua Jna.u~ra('áo, · Abel. Manuelzmho, Olinp10. Fernan
',; , d"elaron que a el.posi('ão ~erà nbt-rta. ! dc-s Edftl ho Severino Bujú Honora· 

:.:·,,:_,,_============!)' no dia 12 de outubro . Lo1 • Adt:mar; Ivo, Bi~. R~ln'.al<.io, Pe-

(l.jndante de ordens, o monsenhor .::ia
bJno Coêlho, que se encontra enfêr
mo na Casa de Saúde "São Vkentr 
Je Paula" cltM1 capital 

IgualmPnte, o aJudanW ele orcten( 
lo sr Interventor Federal Visitou, em 
r•ome de s. ex eia., o dr O<;lns Gu
mes, recentemente acldc111::i.Llo num 
rlesa(;tre <if· automovel. 

Durrinte o dia de ont.rm, o sr. ln· 
11.TVentor Federal recebeu. em o.udi
ncia, as seguintes pe.1sõas clrs Hr

nato RibPiro, J0sé Maciel. Drmetri<, 
Tolédo, Guedt·!=: Pereira, Vicente No 
1..ucira, Pf'dro Cordeiro. João Balis .. ~ 
Toni e Adalberto Ribeiro; prefeJto, 
Sá CR,·ok1nti e Malaquias Bnrbos~ 
~rs Estc,vão Gcrson. mons Orl111JJ 
Coutinho. 1Inrlo Roffe, Francür~, 
Coutinho rle L. e Moura, Antonio La
cerda Leite, Vasco Tolédo, J rrt"mtn· 
\'('n::tnc-to. Rriimundo Vü1n~. Avrlino 
Cunhn. Jof.o Monteiro Gom•·~ eh: Lm
vc>in Manuel de Sousa Lima e Jo•.p 
L-nagas Feitosa. f" a sra. 8f"verina rla 
~llva Costa 

Ontem. ã tnrdc, estrvc Pm P31aclo 
e ~r. João Frrnanctes, a& raclecencto ao 
Che!P C'lo Govnno a sua nomroção 
\>:l.1":l IT'("l11brn do Con::.t llir, Tt,~nko dt• 
EconomJo. e Finanças cto Estado 

Ha pessôns que não suportam o lei
te cm natureza mas tolernm, peri<"i
tamente. a coalha.da e os leites deno· 
minncto:-; acidos. E~sas pessóas devem. 
como se faz com as crianças. subst.ltuir 
o leite comwn pelo::; acima asshw.la
dos. O leite é um n11mcnLo indispen· 
i,;avel ao organismo. O mesmo se dá 
com a carne. Ha. pessôas que nlio n. 
suportam por sofrerem apenas de wna. 
lnsuficiencia cloridrica do suco gas
trico. Basta corrigir essa deficiencia 
para o paciente suportar perfeltam,nt.e 
qualquer carne, .. em sofrer os fenonie
nos anafllatico.\, como sejam urtica
ria .enxaquera e as desorctens cu ta
ncas: seborrea. eczema, espinhas, etc. 
Para é~se flm aconselha -se o acido 
r loridrlco, que se toma ãs gotns ou 
melhor. os comprimidoo Bayar de Ar1-
:lol-P epsina, que além ele serem de uso 
mais facil. têm a vantagem de con-
ler a pep-.ina . 

As pessôas que .sofrem de 1ntoleran ... 
eia tanto pelo leite como pelas carnes 
devem, pois, consultar wn médiC'.o ,. 
não abster-se npenas desses px-ecio
i;os a limento.,;;, clt' que o organismo ne
cessita. para a. sua m anutençij,o e com,
tnnte renovn.ção . 
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NASCIMENTOS EM CHEGA AE) FIM A QUESTAO DA RETI-

JOA- 0 PESSo" A RADA nos votuNTARias EsTRAN
GEIRos QUE ÇOMBATEM NA ESPANHA 

AQUILES SCORZEl,LI JR. 1,0NDRES, 5 VA UNIAO) - O pla-
1Diretor da Saúde Publica do Estado, no da retirada dos voluntários chec , 

ao qae parece, ao fim. 

N
ÃO teriamas .trazido êste peque- 45,de 23 de Dezembro de 1936, tornan- Na reunJio do ub-.Comtté de Nio :a 2:::1?!~~~srán:~v:;~~~1~s;e;; :in~1~f~~ató;~~os° ':::!~/i~:.âo p~~t;~!; ::!:r:!";ji~: '!~ªr': aªY::;d!=:! ::a::: 
assunto que interessa ampla- r estabeleC'1mentos onde ocorram par- ção dos voluntários estran,elros, tendo 

Prosseguindo o avanço em direção a Valencia, as tropas 
rebeldes conquistaram, ontem, o porto de Burriana, a 

25 quilometro, de Sagunto 
mente, me3'no áqueles que não "e ocu- tos sido o mesmo aprovado P"la Franc::a. 

pa:;, :~b;:;;~,~~,~~n~e;~r;:~t~~stante t~~~f:_s~ p;~r:i:pt~::,to p~:!~~a ~:i~ 1tigtad:le~':ª~u~~ formulou alrumas ('Ornando do &enenl Garcia Vallino forma 'lU~ as tropas do r;f'narl :\los
cardo ,-onquistara.m no,·as t importan
tes J>O! leões no setor de \'alént'ia, rnn
'itc,ún·1Q dividir em duat. as linhu 
inimlc:u1. 

,nenos aproximada, com as resoluc;ões tosa, meios suasórios de pre/trenc,a ás tiradas. do conquistado as localidadu dr 1.u-
a serem adotadas .Pelo Cong~esso Bra- medidas punitivas cena. dei Cid, Artana, Villa \'leja, Ta-

angustioso e encontrará, soluçáC' pele I usando. segundo prática mais pr~vei- obieróf's que fõram, todavia, loro rt>- prosseguf'm além de Villa Belchi, ten-

dit/[rºo d:e G~~~rn4f'~i!s.E!~at:~~~#á q~~ ei 1!~.,,!~ _::c:;~tt J~i c~~t~~oree~a!n!~l~~ ci~f ~1STAD0 O PORTO DE BUR- le~e::~~s: i~t!:!!iªa.:~~urmf'ios rhera· 
Rio de Janeiro. . feiras curiosas, pelo _Sen1ico Pre-Na- dos ao rstado maior do genera líulmo CHf:G<)lt :\ PARIS O SR. DF.I. \"AVO 

Nós nos detemos aqm na que~táo do tal do <;entro de Sau_de desta capital ti,;,:~~~:1:~~~~c;~ ~:n~~~l~~~;ci~~:; F_ranco é ~nsamento do ('hefe lnsur
er/i'itro_ 1e nascn~entos, d que e 7ot_,. i~r t J~mie Llm~ •. que_ 1_J~ssoud a 1/er troÍlas rebeldes conquistaram, hoje, o :e~or::i~:1~~:r 1i~~::!;1:o~~atli~:<'~º ª:.~ \i~r::. t~~~:~ '!t~~ sirgã~s rdeªre~~:~ ~~i:inienj~~\é~i;·os n~i~;~i~~7co~: ;:~ porto de Burriana, a '?5 quilometros de aniversário da revolutã.o 

trst'ca, dos sert•iços _militares. em cori- xillanàa-as com pequena, e repetidas Sa.:unto. .. • 
/rt!.ÕO de todo o 1'C!IS. ofertas, ao me.smo tempo que orga111- -, , .. , OS VERMtLHOS ABANDONARA:\; 
De ha muito se vem acentua~ido Que zando o seu ficharia. Para o futuro, 35 D~O~T~~ E:\I CON~E,QUENCIA O SETOR DE ONDA 

· sensivelmente precario o re~istro de elas estarão tra~sfonnarlas em lef:,1- s,nAL~~B.\RllEIO AE REO DE SALAMANCA, 5 tA UNIAOJ -
,iascimentos em todo o Brasil. e isto timas parteiras, dispondo de muito me-1 · • A Não pudendo detêr a ofensiva inimica. 

tão ver_dade em Joáo P_essóa. ca,no 'lhores conll~c11,:i.entos. . . . . BARCELONA, 5 (A UNI O) _ ·Re-1 as tropas vermêlh~s abandon~ram o 
0 propno Rio de Janerro. Coube. O fato nao e novo no pais. pois 1a ,-istaram-se 35 mortes no bombardeio setor de Onda, dentando aos m,·a~o

aliás, r~let:ante papel em demonstr~r e1!1 1928. J. Pm:anhos Fontenelle, _at~al aéreo de hoje, levado a efeito pelos a- res uma área de 200 quilõmetros qua-

ald1/:s'e:ec::i<;~: :~,!f?arf~.!~tzs~~ct~tr:;= 1 t;:~%1.deo 81~~ii~v:u~,i~a s~~ ~-~s~;~~~ viões naclonaliSfas. dr~~osaviões de caça puderam obser
A Ll'TA NA FRENTE DE CASTEL- ,,ar que de Valência estão )ieguindo 

PABlS. 5 tA UNIÃO) - F.m t·om
pa nhia do,. embaixadorf's Auar;ite e 
Paseur.. c·hc-,ou a esta ddade o sr. 
Alurez dei \ 'aro. miniliitro das Rela
çÕh E\.h-:-iore-s do gové1·no republica
no espanhol 

RF.GRESSA,1 A RO'.\IA 300 LEGH>
SABIOS FERIDOS 
NAPOLES. 5 tA USIAOI - A hor

do do nu·io-hospital .. Aquillf'ir.1,.. 
rhea-aram a esta tid.lde aoo lePonárto},, 
italianos, ff'ridos nos últimos t·omba
tes travados na t:~pa11h.1. 

P~rc:éAtu.al de na~c., mentes não regi i;,-
LóN com destino a Sa.gunto numerosos con- --- ----- ------~-

FRENTE OE CASTF.LLON, 5 !A ~n~:~~:: ir::::l~esc~~': d:e:-e~:~~ V I D A 
US(AO) - As tropas ralê,as sob º :~:!~!ir r:::::;r~~,!ª~r!~~~r(';:t:~ .. ª R A D I O F õ N I C A •," ~ !t. 

t,;-ados n~ total de con.h.~c,dos 'i Jun /to 'f937 - H;a i o 1938 NECROLOGIA OS \'OLUNTARIOS BEI.GAS RE
TORNA~I AO SE:l' PAIS :r~ 

·"º'~ 
30 \ 

l 
1 

: ~o 

Sr. Virginio Pereira Guedes - Ocor
reu em Cachoeira, do munictpio de 

l Guarabira. o falecimento do veneran~ 
do ancião e adiantado fazendeiro na· 
quéla localidade. sr. Virgmio Pereira 
Guedes. causando profunda conster
nação entre os seus parente~ e ami 
gos 

BRUX};LAS, 5 IA \;NIAO) - Rea
lizou-se ,fintem, em Samur, um cran
de comil'io que constou dt" uma para
da dos ex-rombatentes na Espanha 
serviço do g-o,•êrno de Bar<'elona 

Finda a parada, ta laram divrrsos 
mutilaclos que exortaram os seus pa
tricios a não se dehar levar pelas pro
messas dos agentes ,·ermêlhos que M 

abandonaram no momento em que os 
de\'ia.m socorrer. 

OS NACIONALISTAS COSQUIST.U, 
POSIÇOES EM \'AL\'ERDE 

BURGO. 5 IA UNIAOI - O Esta
do i\laio1· do generalissimo Franco .in-

JIIN Jlll Mio SET our qv DEZJAK F(V HAl!.A6RMM U"1' 

O prateado extinto. que contava 71 
anos de idade .era pai do ilustre ma
gistrado dr. Antonio Guedes, jutz fe. 
deral na secção deste Estado. em dis· 
ponibilidade, deixando aindti. 3" se 
gl..tintes filhas: sras. Mariana Tassino 
Emilta Guedes Trigueiro e Ana Gue. 
Qes Dantas e 21 nétos. CAPITANIA DOS PORTOS 

... 
mente rnd,cados para êsse mister. Em 
ronseque,icia, isto cooperou lambem 
para que se atendhse melhor á esta
tistica. de modo geral 

Esta nossa publicacâo traz os re
sultados de um ano de trabalho. que 
nos parecem bastante interessante co
mo rea/irmaçáo concreta do que se 
tem dtto 

São dados referentes á cidade de 
João Pessóa, onde possuímos um Cen
lr_o de Saúde, equipe sanitaria orga-
11_1.:ada e ampla, de modo que foi pos
swel obter conclusões demonstrat'l
vas seguras. O mesmo não se lograria 
facilmente ext,mder a todo o munici
P10. que possue ertensa área territo
rial. com qrandt z.ona rural. de popu
lação esparsa. de modo a restrtngi1' 
a praticabilidade da! medidas empre
O'adas para a wna urbana. 

Esse fato de trazermos apenas infor
ma.cães quanto á cidade, ainda mais 
vrm ressaltar a precariedade do regis
tro de nascimentos, visto que, si assim 
OCOrre em nucleo ds condensação ur~ 
bana, onde maiores são as facilidades 
para aquêle áto, muito mais sertamen
tr deve acontecer na zona rural. 

No govêrno do dr. Argemiro de Fi
OUtlrido, foi baixado o decréto n.0 

Junho - 1937 .. 
Julho ::~b;~ . " 
Outubro · · 
Nov,mbro 
Dezembro .. · .· · · 
Jonnro - 1938 
ltt•eretro 

~::,ya. 
"ª'º .. 

Registrados 

AHO O enterramento do sr. Virgino Pe- Essa repartição acha-se habilitada 
reira Guedes efetuou-se em Guarabi- a dar informacões precisas acerca da 

ência no Centro de lnhauma, com ra, com numeroso acompanhamento ~:~!tu~~ ~et';.~~~re PJi1)~aí~~ d~~~~ 
otimos resultados de parentes e amigos da familia en- le o seu expediente das 11 ás 17 ho-

A adocáo da medida pelo Centro d, lutada. ras 
João Pessoa com.titmu provuiencia ' _ j São convidados os tnátlvos da Ma-
acertada. de resultados práticos e efi- Faleceu, ontem, á rua $. Miguel. n.º , tinha a comparece~·. das 12. á.s 18 ho~ ~e:n~~5

'a q:seta~~~~rc':, ~~~net~~ª:ib~~ i~= ~!· n~~r~fic,~ta~~P~S:ªd~~~a L!l1zguJ; ~=~~r;mes~!u~e~~~t:f!~n:os h~f:r!n~!~ 
tras atividades, incrementadas em con- Sih:a Loureiro. comerciante nesta pra- ao mes de Junho ultimo 
~equencia. Basta re"ferir, para e.rémplo, ça 
o servico de higiene infantil, que pa.<- A extinta, que contava 42 anos de Departamento de Estatísti-
~~~o ª c~!~f~i::e:I'~11 

d;ª~~io~m~!t:,~:reD t~~iem~~~~!s d~e s~~~:snt:J!º e t1J::i- ca e Publicidade 
de nascimentos, levando as enfermei- Era a morta, cunhada do sr. Fran- o diretor do Departamento de E.,
ras V1sitadóras ao domicilio ensina- cisco da Silva LouJ'eiro, auxiliar da tatistica. precisa falar. com UJ·gencia. 
mentas uteis de educacã() higien 1ca gerência. desta fõlha. com os agentes de Estatística de Pilai 

Não se conseguiu, ainda, ·atingir O enterramento verificr.r-se-é., hoje, e Jngá. aos quais convida, por nosso 
todas as parteira! curio.,as, que com a á.s 9 horas. no cemitério do Senhor da intermédio. para comparecerem á re
.\faternidade. têm constituído a fonte Bc'.\a ,Sentença. saindo o féretro d..: ferida repartição. no Palácio das se-
de infonnacão de nascimentos não re- ..:a:sa onde se deu o óbito. cretarias. -
g111trados -------------------------

Não podemos pretender, a~sim, que 
esses meios complementares sejam já 
tão perfeitos que no.~ autorizem a di
zer que conseguimos obter informação 
â respeito de todos os nascimentos ve 
rificados. Falamos, poiS tão somente 
de nascimentos conhecidos, número a 
rruem do que realmente deve ter ocor
r'do 

.Mesmo assim, são impressionante~ 
os resultados : 

Não registrados Total 

94 205 
104 227 
91 212 
137 280 
39 171 
115 225 
61 185 
69 192 
77 182 
71 212 
93 274 
123 283 

1.075 2.648 

o município da capital e maü outro !ª· provid.en~ia c,. t.1 isando. _tornar prà
densamente povoado, em nosso cas·o taco e possivel e:rtender a area do mu
Campina Grande. nic'pio o que, na verdade, só se vem 

Essa resolução t'tm acentuar a im- , coruegumdo quasi exc:lmrvame,ite para 
portancia do que estabelecemos como las cidade.$. 

ti«AUIMEN10S CO~HEC.lOOS Pf:U. 0,6.U 

CIDAIJ~ DI! ./OA-0 #IS.Sd 

Jul\lina ,'31-N~i• ttfJl 

Salientamos o último número do 
quarto de hora de mu.,it·• americana 
apresentado pela .. Jau Tabajara ·•, 
com o fon indiano "Sól t '.\lar'". -
10 pontos 

Esmeralda repiS-Ou. iftnlf'm, o samba 
•• Sa roda do samba H, por otasião rio 
quarto de hora dt" musica populat 
brasileira. - 8 pontos 

Jor,e Ta,·a.1·rs fez. onte-m, dois pro
gramas que t"st.i\·eram acradan·i'-. -
9 pontos 

Sos seus sólos de pi.ano, Kalúa apr,.. 
sentou um bom rel)f'l'iório do qual drs
ta<'amos o foxe "Gato no tecla,lo" r 
a melodia .. Plegária.. - 10 pontoi,, 

Extranhamos que as ontras vt-ncc
dôras no último t'Oncurso de amado
res não tenham aparecido ainda na 
'"onda " Sá? S(' just.ifka que a razão 
...eja pobreza dt" rt"pert.ório. \ 'amos dar 
oporiDnidade aos prinripiantes. Ati
\'idade. sr. dirdor artisti<·o! 

Sebastião Barras em sólos dr "-'"'· 
veiu ontem á "onda .. - 9 ponto:ii 

Paulo Alves " lhe ,::ood sin;er .. f'llte
ve. ontem, como sempre. - 10 pont.ollo. 

Orquestra de salão. - 9 pontos. 
O som eslrn perto dos 10 pontos. 

Kind. 

P R 1-4 - RADIO TABAJARA li.\ 
PARAIBA 

PROGRAUA PARA HOJE· 

11,00 - Progrdtna do almoço 
Gravações populare::; 

12.00 - Jornal matutino - Noticia• 
rio e informações relegrahcas do Pai.~ 
e do Estrangeiro 

12.15 - Continlla o proctrama do al· 
moço - Gravações populares. 

1Locmór KenHd Galvão1 
18.00 ~ Programa do Jantar ~ Gra

vações selecionadas 
Locutõr Alirio Silva,. 
19.00 - Sintése do'i acontecimento.o; 

do dia. 
19.05 - MU.Sic:a popular braslle1rn 

- Gení Santos e pistoni.st.'l. Raimun
do Napoleão. 

19.15 - Boletim uportivo. 
19.20 - Mlisica de i,;erenata ~ Jóta 

Monteiro. 
19,30 ~ Mll.Sica de dansa - Jazz d::i 

Policia Milit.ar do Estado. sob a re
gência -do l.º sargento Adauto Ca
milo 

20.00 - Retransmissão da hora do 
Brasil. 

21,00 - Música léves - Orquestra 
de salão sob a regência do maestro 
Olerarlo de Luna Freire . 

2 .15 - Jornal o!lclal. 
2 .20 - Valsas brasileiras - Jóta 

, Monteiro. 
21.30 - Música popular bra6Uelra 

- Oel;lf Santos. Arnaldo Tavare~ e 
Severino Araújo. 

22,00 - Jornal falado da P R I - 4 
22,10 - Música amertcana - Jazz 

daPRI-4. 
22.23 - últimas noticias - P R I - 4 

mforma ... 
32,30 - Bôa noite. 
cLocut6r J. Aclllnol. 

TICHAS DE GALALITII - Sortt
men~ colosso em vArlas cõres &ó· 
mente na "Lira BraaUelra". Av. B. 
Roban, 99. 

OS USN)NSA VEIS 
PELO ASSALTO DO PALA

CIO GUANABARA 
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R T O\'.E I C , 1 A L 
IDMINISTRIÇIO 10 E X MO, SR, DR, \ ARGEMIRO - DE FIGIEIREDO 

Interventoria Federal nu ~scola elementar rni.sta da pm("a 
rio Indústria. do muníciplo de Jtn • 

EXPEDIENTE D0 lNTER\ L'---:NTO;t bnJana. rolidtnndo a sua cf~tlY:u:flo 
DO DIA ~2 DE JUNHO 1 .. 0 refrrlc.Jo cargo. - Deferido. a vis

to lias informa('ões. 

TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA ,~,;~)\1;~i;~h~ºe d;~;~h:ni~rp~rr~~ ~!: 
• de Serra ,Jo Cuite. da comurca de Pi· 

Demonstração da receita e despêaa havidas na Tesou. ,u6' rn1,,r1,enror Federai no Estadu 
Petic-f10 

De ,\Jrêdo D,olt~: Cont.·ia dl' Géb 
<iirt=>tor do ln tituto Pt•ci:.1zo.;1co da c1-
ci,1tlc tlt: C.11np1nu Grarnk . .solid1ando 
r;,ra n,c ~C'r pngJ ptln R"c<·bf'dnria 
de Rcnd~ dt: -:J\ ciflf'dt~, a prime 1 

subvenç::io. que pt:lo Jecrcto n. llt, 
de :::?2 de maio ele 1931. foi confenüo 

D<> F.;;trr T~ixC'tra Lillti.l, proits.r 
ra d!' 2 .. enturnciu. tom ex~rciri'l :l 
c~rola t:kraentar do ~t:xo masc:ulin,J 
e:~ Calwdl'lo, município da capital. rE: 
r,unencio no\·enta H)O) dia:,, dt• lken
C'[l. dr ,tcórdo com o art 156. letm l~. 
w:1. Consti~uiçáo Federal. a cont:n e'· 

rar ia Ger al, nos dias 4 e 5 do corrente mês ;\~1/r;~.~0
,::, •:i"c";~0º d~"'à~~;;a:·~; 

D I A C Polida elo dhtrito de Ptcui · 
RECEITA , O Interventor Federal no Estado 

i:~~~)(18dl~~~~l0:ie • a;,;d~') (!~ ~ ~L-;l~i • • ' 96:931400 ~r~:a~: ib;O~::i~~O~U~:nà~ :~~; 
Arret·adac~o do dül 2 ;- 11 :000!--000 dt. delegado .cte Policia do dlstrlto de 

1. () d<' julho corrente. - Deferido 
Dr l\Iaria Danr1a dr Medeiros. pro

fr~sóra nito diplomado, com cxcrc1-
c:;!o em wna das rarle1rns da escola 

EXPEOlF~TE DO INTER\'ENTOR (1PmP1:.rnr mi.'>tR cit! :\1:..llt.l. r·urdciJilU 

Repartição dl· AguRs e Es~ôtos - Conceiç;io mn a lclf>ntlcas funções no 
Renda do dia 2 'f 3·114:S:?OO óe Piclií. 

1.0 ,duc!id:, Inst.1tnto Defendo Eunapio da Silva Torres - Perten- O I1 terver-1oi- FedPtPI no E.,.t:;vfo 
c<·nte ao· hcrd ,Tulto Lopes . . 1 R:000~00 da ParaíbJ torna sem efeito o ato 

DO Dl> ::3 UE JUNHO cie Pomb::il. requl·rendo no mcsm, 
Nuno Terxtlrn Néto Rest adian- c,ue c,onerou Luiz de Mélo do cargc 

ta,nento 500-SOOO 01• invrstlgador lia Poh "ia ClvU d;, 

Petição 
SC'ntir\o. - I3uAl ctespacho 

DC' ~oe1nia Re11ov;1to 1..le Qli\'(:irn 
prof:?-s_"or~ inte~lna da e~rvla e\e':1w1 1-

u1r nu<,ta dP P1rp1rituba. mwúc1µ10 de 
Gll3.I1"bin•. s·iJlkithJ·dO a ~ua cfetwo
(.;ÚO no rcic'riclo cargo. - Ddcrido. a 
,istn elos intonnn«;ões. 

Irenlo A,:evl.'clo Mt!.ht - 1 s imt) E!;tê'\do, 
fianca . . . r 1 2WOO O Intrnentor Federal no Estado 

Th"' A:ndia P1.nnini:1. da ~llV.l, ri.1 -
tribuiclora do Jutzo üe Santa Luzia ci.1 

So.bugi, reQUf'n·núo Pxonl'r,1,;.áo JJ 
,efc·rído cargo - Como rrqun 

Adouto soares - Cnuçâo dr lu:i. _ '!lj'I' •, JO'S()OO eia Paralba transfere o investigador 
l\1udo ce~~r d, SiJ,·a - Caução dr dn PoliciR Civil do E'-tado. LUiz dí' 

luz • ·y- iO::,;i)O<., 71.1.élo. t1e :.! ª para 3. ffl~e--~-·-
Dn·prsof tundonório.<; - Desc abono O I,1U'nc1tor Federal no Estado 

De Sev..:rina . Almeida de Lima ~ 
70 . . . , ::o H 7$100 eia Pnraiba nomeia a normalista di-

r:'n p. ,José uadelh,1 eh.• Mc,lo - Salrl1 plom~cta Beatnz Dornelas Beie!Tt". 
EXPEDIENTF DO l);TER'lENTO!l MOU!l! rrofc:,,sóra de 5. t ~'1lt!'8..tlC'l•&. 

DO DIA 4 e om exerciclo no Grupo Escolar •· D1 
F pi!. ·1cio Pessôa ··, de~ta capital, soJi .. 
dtando dob mê~e.s de licença em pror
nir.c..o'io eh~ qt.e se z..cha ~ozaudo, P"-

de ac'.!antnn-.Pt:to . . f 3~900 J~ar~ extrcc-r. interniamente, o carr J 

HortC>nsf:" P~ixe - 1 Tnst Com. ·· JoH-> tlr jlro!cf ,órd rte 1. ·' e.1.trancia da c~ ~ 
Pe.s'>óa ·· i Qu~tn ele fiscall7açfl.o 100\000 cirira clcment;.r do sexo ma&ulino JI" 

2 P tptientr-- y. ('nato RllJeiro ~ior:11.<: - Cabedt;io, n,vnlcil')io <,'l capital, trl 

0• .JõSt:: Lui,, de Oli\t:1r,i. morclow U\ tratamento de !,;aude - Submrta-
cn11rão c,e luz 30- 000 41 :.!27SJOO :;ub:,tit\li<,,:'o ã funcionâria efetiva QUI"! 

M: J.cha lir.er.C"inda, Esrer Teixeira de 
Lima '-er• indo-lhe de titulo a presen-

1G3: 136S400 l( portorlo 
do Ho::;p1l1l Colouia ··Juliano Mord- .'L' â. in'-JWÇ'àO dP saúdt B:i.nco tio fü,tado da Parnil>a 
ra,. n:qt:erl·ndo upo:-Pnt,1dona. C('ln: DP Lnurn Cavalcantt de OlinrJ Retirael~ 

C11 

os ,·encimtnto· int.egu1.i!:. . A. ,·i.'-t;:J Campélo, f•ro[es:in., df' 2. entr~nciJ.. 
do laudo c!e inspl'"Çáo de .,alteie ;\ QU':! tom excrdcio na Escola rle Aµlicnção. 
foi submetido o pctici:m,.uio e da.°' in- oo Instituto de EclucaçJo, sol.i.citam..i•~ OJi:.SPESA 
hrrn::l.çô,s cio TPSOWO, toncedc a apo- 1 o,enta dJQ1 d1aJ ac hrença, ra '' .,606 _ Montepio elo E'jt:Jclo oc-.,· 
untado11., 11..>~ te1mos d,l le, ~b n t1J.taru.nt > ac saun<", .1 c<'nt:n do JJ 1 , .. dP abono 70 . 
127, de 1~ dr. clezrmb10 ele 1936. n11 J 1 ° de Jl_;llho corrente - Submeta-1::" 2805 _ Dl\ crsos fW'lCiomuios .\bo-
67 á. mspc:cao de .saude 

O 
n'o n 70 . . • . . . . 

n, Antonio ele F1guP1redo Sitoni:'>, , _De l\i ... arm J0sc R0Jr1oue:. cte ~oUu;:. 2802 _ Ambal Mourn _ Conta 
prm~!·Irc. uphnte de _JlUZ mumctpnl n.io diplomada, requerendo nomeaçno ,..720 _ Dias Gahão & Cta _ con-
de ten1:10 de Conce1ç~o, ~m ~xerc1c1'J J>ar~ sub~Utwr a 1egent~ da cadeu,1 ""' t::l. . . . 
pleno oo _{:::l.rgo do d1.a quat10 "·' ,:~, ~1~du~1entut mista_ de Salg~do. do~~. ~796 _ Iremo Az.evêdo ·Mr\ia rproc 
Junho a ti ele ~go:;to ao ano p. ~mdo ~.1cip1~ de Itabamna. dwante o ,_,1 <lr. A. Cr.mpos) _ R<'~tirnic?.o 
r~uere1~do pugll)nentt, dos ~·.1mr1meu · , .. 1.p':'<lt,_He-nl.o. , - E~tanclo pre_enchlda ~762 _ Prof M~ria Lulza BeZ<'rra 
tos 3 que ~e JUl~a C('llll al\'t->ll.o n cacle1r .. 1. no(i:t ho ~~e de~cnr. 5 b. nçâo 
~f~~~i~;os turno: Lia mformuc~.n Hl~ ~~a~~1\~odo ~~n Eh~~~1;i~'j;0 d1

~a~~u.- 276r ~e Mnria L~tza Beze1'.ra - Sub-

Do bel. Joáo Luil. Btltrão aaue- ,argo de guarda fiscal dn Fazendu ~6~:1'~0 
0 ;ic~io · é:;~.;·cfa ·.:._ Aiu•i< r: 1 

Hnào Dag:unrnto d.e JJuda rle cu~t, requerendo nomeação par~ o refortt1n custo 
por ter 6e tran:3portado a S ,Jo':':oé df' ,nrgo Submeta-se â ms1J<·r.ão d':' 
Piranhas. pari as.,umh o l'Xerc1uo do ~uude 
carr,-o lle jlli7. municipal. - Paguf:!~ 
Sl· a quanti.a eh! 467SOOO a titulo d Dccn-to 
ajuctn de custu °"' Avelino B::l.rbosa de Cun:nlho, O 11 ,erven"'°r Fetit::ral no E~tad\.l 
bUarda de J " classe da In~pc-toría d': da ParaJba :·emovr o tenente Lino 

Eanro do Estado da Paraíba 
pósito - cni 
Saldo que passa • 

De-

Tráf,....ro PiJbliC'o ,. dr1 Gi:,arcla Civil. Guedes dos Anjos. delegado de PoJt.. 01 \ á: 
.1chandu- , com <1 .sua S."1Ude bastcn- eia do llistrito de Pombal. para ldr-n- RECEITA 
Lf! ,~1tc 1 ic.a, .rt.-qUl:'I nvn1~h-1. oo,. cl; 1.. .. 1 ticas fum.:õe~ no de Ca.tolé do Roch.,;. Saldo nnteri:ir •..... 
rle hr:-er.ra, pua o ieu tretan,ento. rr.1 - ,3,ovênlc F••a<'rftl _ Cílcôrdo agric'ul· 
1órma dE: lei • Submeta-~e a tn,s. EXPEDIENTE no INTERVENTOR lura _ Receb íntenn B Br:'l:;il, 
prçilo r.e ~~uctr . . . 1 DO DIA 5 incl. Juro:. ,tfi.10 111 

De Rolclao Guedes Alco1oiadt'_.. re~ 1 . R~nbec!on.1 l,.. R~m1~,. ct;i c~p1t~i 
<t,UeI"('lldo png:uru:~1to elos ?.luguc1.s ~if Pctiçoes. 1 Ai icl·adaç,lo do d1,1 4 .• 
~?:e;~ l.lf."'

1 
~ua p::oprtedadL, onde M' acl'e R<'partic~o d<' Aguns e Esgotos 

mstalnc.rn e Po:$to Pohc1al el,~ Alha1;- Do dt. Jo~e Ca1dow p1ete1to mu Renda cio dia 4 
'IXª ~ ~"m a~un do f~rnect_mento oe 1Jc:ipal de PrmrPsst I!,;abel ~ohC"1t1tn- ?,1.;._3 de RenC:.as dr Grnuabln'l __ p·\ 
hu JJ. rn. o 1_11(·:,,,n.o. na 1mJ]8tt .. ~cia <ll do dois nllse.:, de licença, i-.em H·11r1- ' dí' nnec.id:,cãr.1 li<' Jtmho 
'ento f' IJ'J':~nta e <.loi:1 nu! réis . mentos, paro tratar de intereses pa.a rmprrn<.a Oficial Renda lô 30 16 
(192~100'.. u·ferent:J ao pnm':'ll"Cl _f.,t· liculares. - Ddcrldo Jo.<.f' FaU!:itino e ele AlbuquC'rque -
U~!1e c;c, <·o_rrentc u.1_10. - Defenat: . N u :l._::?37 - Ot• J~imc Grn1çal,·r:, vendas dC' sêlos . • •. _ 
a Hst~ .das ~ntcrm~\c;oes. _ uo Na ... c1me-11to. cla.-;s1fknc\u em c:on- Jo~e Fan~llno c df' Albuqurrque 

Do 01 - Uh:;~e·. Nunu Vi~lrn, c~itt: curso p,.tr..1 o cargo de guaraa fl:·c'll Saldo d~ adiantamento 
t-<!r cio Ins,!1~uto cte _ I<lentü1c:~cao ... da Fa1emla, requerendo nomeuc::L Fri:ind,;co 01tvc1,ra Br .. ig:.: 1C;üxn. f' 
füedicc., L(,:,ª'.· cc111t1nuondCJ noen1e ,rrira o referido c~rgo - Submeht-no A .... r. 1 Quit prom. 30 
requi,•r mtlh tlcs ~31 uu-..,_<'~ de hc'··l 'l in.">peçf.o ele S.'lUde >\llr1do ChnYes _ cauc-ão de h.1" 

~~d~~\~~~or~~g:J~~in~nf~: 1~t~:"t·a!f: D"rrctoêj· ?~~ri~io Prrcira d3. Silva - Cauc;-ão 

- ~ll~~tt.J~~t/li~llfu~~io~e .i~~dt;~ A1~t~nr: Toscono dP Brito - Cauc·:Ío 
U~reito. da <:01narca de Umbuzctro, e-n• O Int,·i-vL·ntor Fed<.·r:tl 110 F~t;1c1'l eo de lu~ . .- . . . . . . . . - -
, omL-isuo iurlidúria no ténno de P~1.· f~ Pt!~,~~i~rn~x~~e1;Úv~ ~~llidr:rg~mJ~ .... ta!lda1d 011 Co Of Brasil Cau 
los, soih;i•:mciiJ qur, lht• !-eja M'Oitr?- clistnbmdor do Julzo do ténno de n{ª~ -d~ l.uz ·1 ·_. .· - ~-- · bon 
:: io~,~~r:Jt~a~i~~-Í,~~.: t'~~eu~t~ ~1~: Santa Luzia do Sabugí, ela C'Orrutr~a ~riso iunc on.a110:; - se a .v 

c·o dos venci.1wnto::., rlt 1cô1do C''Jn, deOP~~~~;-,.c·mor fükral no E:-.t.:..<iu Ball{'O do F.stado . - Conta mO\"iment'' 

~,.[ M5a~~ ·~~. (;::llfl:: :1::cu7:º 1:. ~:E~~r~i~;1~~i:~~:c:J~~:r? i?:i;: Retin,da n d,, to 

1Ps.,ora cio 01111>0 E.st·olar "'Rio BrJ.!1- trito ~t· St·na fio Cuitê , ,. "I DE:SPt.:St\ 
co_", clu l.'}<lfldl· c.it· Puto~. requcn•m.lo O I1ü,·rn•ntr>r FecJe-ral no Est~c1n ~810 In~JX·t-Orül do Trátego Publi~ 
trej.:lJ ~CS1,: de J.ict'nça, t:om O.'i \f';~. da.,P1rn1b:1 nome-i:l Q ~r. Acelino Vr- <"O e G. Civll - Fólha .. 
c1mento:-. integrai~. <lt~ o.Cordo l'Olll n nancto dos Sant(JS prua exl'rcer o car~ ~813 - Fwnci.sco Luiz: de Oliveira 
urt. 1.10. tetr, h tia Con.stitul~ão F"'- go de ;.1ntliador ,iuclicial da Fm~ench 1P Reci.en~:1o) - Fôlha . . . 
tieral. - Dft<'rido do t.êrmo ele Serra do Cuité, da co- 2695 - D,:,,rsulina Dch;ado Sobrnl -

De. Edib,:,lt111a Ll'ite, proft-<;.'-Ôra tnm marca ck P1cui, derendo solicitar ~P1-! subvc.,nçiio . . • . . . . 
cxcr,·ic~o na 1..:.:Sdrira rudimentar mists\ titulo [I. Set·r~tari<1 cio Interior f' S<·- !:'809 _ Bvron Braine1· - 1Secretarin 
rio Sitio Condado. ch-;trito cJr l\lalta, guranra Publica d;i Agrkultma 1 _ Adiantamento 
munkir,m •.le Pornh.,l. requl'rendo no O llltPr•:1.•ntor l'edl·ral no E~tmlci 264.6 - Joane da Silva - Despt:s,·,; 
mesmo wnttdo Igu:-d de:spacho da. Ppr;iiba exonera. a pedido, Ter- realtz.'ld::l.~ . . . 

Df."' l\l~rt<i P ieir~ Frade. proJP.•isn- tul1ano \iPnancio dos Santos do c1u- 2742 - rtrnat..o M:tciel - Paga.mer.tJ 
't'a efetiça de 3 · entrancia, com exer- go de av!lllador judirial da F~ze-nCJ 2807 _, E<luardo Cunha & C1n. -
c·iclo num.l d:i.:; ce<lelrns do Gn1po Es- do têrmo df' Snr:i cio Cuite, da c·o- j RP.;t1tuicão de caucii.o . 
rola~ "Jo:-;é Leu,,''. lia c!dadc <ic Con- marca cit• PIL:UÍ. 27~4 Maximiano Fn111ca Néto 
...:eiçao. requerernio no n1f':••no ,entt- O I11ti"nu1tor Feci· raJ 11t1 E~tart..: 1J1ml1 Cor ,crrial> - Acii...'\ntrmen-
\Jo. - Igu.1.1 tit·~p;::i.e:ho oa Paroiba nomeia o sr. A.-..cl·ndi.10 to ..•. 

De Antonia Gni;:io dE:' Sousa, pro Marinl..o Fuh-·w par:, t.X•·rc·er o C''"!T- :ao.a - Pro!a Celina Hamilton O 
f_c&ora efetiva da cadt.ira 1utlimentar go ÔP c.u:-pnst~nrio p1·1t>lko tio téraio rir Bcne,·idrs -· Sub,enção . . . .. 
00 :.cxo_ 1_na<.,c·ulh10 ele Srrra Brnncn. Sern. tio Cmte, ela comarca ele t'l<.·uí ~812 _ Montepio do Estnd0 - De>;i1 
cto mumc·ip10 :.1c S .Judo do Carirf dev.f>nr!.n o;oUtihn 1>H1 1 itulo a R•·<. "e- nbo110 71 . . • • ~~he;e du ,g.,a .• n•:htt: Igual c!er,: teria de T11t(•l"lor e Scgnronçn. Públi- :a1& Frar.rPliun eh AI ~nc~r Nc, .. 

De: ca Paq-amer,lo dA diarir.s . . _. 
f~ i.~rZ'~t

1
~r:1 ~~·1t~~1;:;:~la c~~~1 ~~J~~-~= _ O Int+·t \, l\1Vr Fntctitl no E.str(ln ~816 - Frnnci~co Alves dos Santo~ 

"1? na ',idcila noturna cte S .Johti clt: ;r:-:i"\~~:ri~-~~nC';~ic~o 
1
~~1<~~·r-;~ 7c 2aflb~- ·i}i\.;~~~cf~ci0nt·i~~~nl~~~ 

:iranh'l-.., 1'-C'J.Uf'rendo prn1 rog.1ç-ao (~O aepo~1tnr10 publico do térmo de Ser- no 71 _ . 
,lcen<:a para lrotamcnto de S..'lúl'.<' ra elo Cutt~. c..u, com;:,rca de P icuí. 12563 - Silvl:r. d~ Pei,.-,óa - ,o_ F 

Cot.cedo tOV<·utn •t0 1 c,lab f'nt O Interve1ttfJr Federal no Estafb "Dn~_rte: cia S1lvc1ra··1 - Adi:-int-!\-
µroiro•T ç':ic,. a vi:.,ta do laudo mcrlko da PrlrR.ih:1 no111da o 5,r Benedi!o mento . . .. f~1~ dlrcl,u OIJ orclu(aao, r.a fbnna d~ Mar.uho ela Costa para exnrer ' I 2290 - Antonio Sob.reira - lEs; 

De Maria 'lr,,a1c.s ft'rcil"c, proit"":..o- ~r;~t d<~<, dn"no5~r,~~~~~r~cd~u6'~1/t~~1~i~ :wiJSC:l ;.te ::.ix:iv~~\ I;;,1,l~n~mJ~:~~ 
ra de 2 'lo l·nlranc.1.a c·om exercklo tlA r'?marrn d• Piem, "uranlc O quadri· _ ta 
cad1•!ra elemtntar misla de PiUmbli, mo que: c·omc~.011 n. 23 d~ ft:'v·ereiJ O <le 
mumcipio d~hl capital, reQUE!?'endo 1937 e rt--rmln:i.ré. 11 22 ele ft:\cl"eiro <.li:: a~ 1wo cio &tr.do dH PHrAíba - Con•.ri 
5E'ts 161 mf"sc.s rlf' Hcen<'u, pura trt1- rn4l. cl1.•w11rio :-iollritar ~eu titulo a moYimento - Of.póslto 
t:im('nto c.le saudc. · ConceUo ~Q 1::!Cf'r~taria do lnteiior ,. Srg:11ram-~ SAldo r;u~ pnss:i. 
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O Intcnenior Feat::f'a l no Estado 

211 ·2QJS60J c:a ParaílXI. l'Ontr.-tta Miná. Con·e:."~ 
Lim:1. aão diplomada, para exercer o 
c-ar~o clc, profe::..sóra da cadeira rudi
mentar do sexo masculino de Sen;\ 
Branca, do município de S. João do 
Cariri. cm substituição á fw1cionar''l 
ctrtlY:1, que se a.cha liccnc.1ada, Anto
uia Gaiâo de .:,ousa 

O IntE'rveni.-0r Federal no Estado 
"4a Paraíba concede três 1 3, mê!.es r.e 
lirf'~ça á profe::.sôra não diplomal.!a, 
~a.na de Lourdes Araújo, com exer
nc10 na e.~cola noturna do Grupo &. .. 
colar .. R,o Branco", da c:1dade de: 
P.lto::;, clc acôrdo com o art 156. letr.:i 
h, da Constituição Federal, a cont'.1 

125:797~íhi deo11I1~;t';~:~~~rp. ;:~~á1 no Estnr1,1 
c..Ja Parníba resolve efetivar ... norm:t-

60:000SOto h.\ta c11plomada. Noemia Reuovato 01.. 

!i5:498~000 p1~,·;~\~~n1:~a. c~~o e~!1·cf~~fe:;ô~~o~~ 

21, •2f.::iSt31.it. ch~me~t.ar mht....1 cie Pitpln~uba, .' 
1~unicm10 d~ Gm:arabl:-a. dnenoo . 
hcltnr ~eu titulo do ~paltameuto a.e 
Educaçãc, 

55 :490S!l00 ela O p~~f~:r~~~~ed~c~~al, 3
1~º mê!~ª~~ 

llre~çr, á prcfessôra não d!plomBda, 
\l;:a_na D~ndR dt Mt>di;>lros. çrJm cxe1 
elc10 Pm tm1n dos cadeira::; ela esco:a 
t'IPme1~tr.r 1111f,ra da po,oarâo de hfal
ta. do município de Pombal. de aco• 

/ 

do com o ~ rt. 156. letr:1 h, da Con.s
htuirão Fcderal, a contar de 1 o d" 
Junho p_ &,)assado. 

O Internntor Frderrl no F,<.;tado 
<~tt Pari11ba rc.solve efetiv~r a norma.
l1.sh1 cllplomad_., Nicfa Hrnrlqucs do, 
R;rn~o-~. _no cArgo de profes~ôra de l 
< lllranc1a. eom cxenicio na escola e
lemnntnr 111i..s;t.1 d11 pr.::~çr. da Jad1.i~. 
tria, ct3: (·idade d(' Itabaiana devt:n 
do ~ohcitar seu titulo do T.>epartJ.
mento d<' EclucaçRo. 

O 11 lrn·entor Ft·dt:ral llv Est.vJo 
cln Parn1ba concede novent.:1 190) dic.s 
ctr lirença, em prorrogação da que , ;_ 
11hn gozando. á professõra clP. 1. • cn
t r.1nci~. Aldf'nórn. tie Alr.da:! Palito 
com ex('rricin nn radelffl 11otw·m1 de 

2J)0:502 30L' S. Jo~ lit' Plrunh.ts, com direito ao 
, rdenado, Uft fórma da lei, a contar 
de 18 de .1uuho p. passado. 

88:225$300 O Il"'ltPn·entor Ft-"dt"ral no E;.,:t tdJ 
da Paruibc. •1omela cf. ""Mai·ia Odétt· 

424:225S600 cie SilvrirR. c•iplow.1da par~ exercer, 
H1tertn:,me-nte, o c.1rg,:-, de profes..c:óri.~ 
de 1. • entrancta na C'adeira ele1nen~ 
tnr mü:ta de Pitlmbú. municipio d:1 
c..i,,,pftA-1, em l'iUbshttzn;ã-, á fur.clonéri'l 
Pfeth·p_ que ~e acl1a 11ce.1ciadr., M,
rJa Ttnürt.~ Freirl:'. ser, indo-lhe ele ti
luJo a pre~ente portana 

O Ir.tC'l"\"P1w,r F'edPrnl no E.stndo 
c'a Paraíb·1 concede nonr~ta f90) Cus 
nc lice1:('a â professor-a ele 2. :1o entrAn 
c;:i, MarlR Tavares F'relrl', cr,m ,e'.\.C'r
cocio nn , ,idt•irn. elementar mista de 
PitimJ-.ú. 111u1lirlpio dest::i r:apital. ,i 
•,istt' do laudo médico a que sC' sub 
mrtcu, co~11 direito ao o;denado. na 
fórnw ctn lei. a contar de 21 lle nui.to 
p. µnsfado 

O Ir,t 0 nl:'ntor Feé~ral no Estac11 
c;:1 Paraíba concedr trf'~ , 3 • més.es Ge 
iiccnçfl a professôra não cllµlomads, 
Antonh G,11fio de sousa, com exerci
~ :o na cucldra rndhraent1r do sE>:.o 
mrt!'iculino de Serra Branco. do m:1-
n1ci1Jio ele :,;.. ,.1-c,!io do Cariri, de 1-'

<:ordo l'OHl. o art 156, letra h, d: 
Con~titui~·ão Federal, a contar do <lia 
l, 0 de julho entrante. 

O Int,.r,·cn~or Federal i10 Estaoo 
da Puraiba concede nove1ü1\ l90) dln 
de licença n. prnfossôre de 2. ª rn
tnmcin, &ttr TeJxeira Limn. com 
c:xercicio nil c~ola l'l~mcnuir do 1oc,:4

, 

ma~cnlino ri<' Cahr'u~lo, munkipio dn. 
17~:964,SOO capital, d<" acórdo com o art. 166. ll'· 

trn h. e.ia Cou~tirniçáo Federal, a con· 
tA.r de 1. 0 ct~ julho entrante 

200:000SOúO o Il~tPt H'l'.tl'lr Fldl'ral uo FstndC-

e.i as, 6 \"li)te do laudo médico. r.om r nblic-::l, Jx: r 61. oJ or()(;uracior. df>ti.trc, 
diretto no orderia.c.io. na forma rla lei ou pt iv lf~nl 

Dt: Eui1clk .. Farias Cabral, 1n-ole5.. O Inh.r'leutor Faierai nu EsrnL.lu 
sõra n!1.o c\JJ1lom~1da. com t!XPTCir10 nb> ri,, Pnn.!ba cxont•ru. a pedido. 0 6r. 
c:idttrn nuiiment.·u mista dú po,oo. .lefenr,n P~llrneira Cabral ele Vascon
çáo de S. Paulo, cio muulclpi.., tle Mi- f' roe c.;c c:irgo c!e 3 u suplente de .1ui.i: 
a»erlcórcila, eolicltnrlclo (':r im,pcclon:J • munk 1r..il do termo de sena do cu1 .. 
da, p:ira deito de JUb1laçfto. no e!- té, da 1·011uu·ta de Picui. 

44:260t.800 t:, i;;~;'.~~10c~~~:t:xi~e~i~l~~i·r, 
424 :225$600 prof~&.ôra. tm uma das cadeiras do 

Grupo Escoh~r "J~é Leite'', de Cúr,· 
'l'eisourarta Geral do Teoolllo oo E.,t:1.<.10 du ParJfba, L: m .) d(· julho teiçiio. durante o imµedimeuto d11 se 

de 193€ VE11t1rnrla efetiva, r1ue se a<"bn l_irt'n.· 

®de de !-Jato , por P.!'itar L • .LP()&1bil1- O Interventor Federal no Estado 
~daDedr:ifdotransportdr a , )la capital 1

1n Partiibo. 11w1r1a Jo1é Just1no Dan-
tas parn exercer o cargo de 2, 0 ,n

De Nlcta Henriques do Santos, prr,- plente ele juiz municipal e.lo térmo da 
ícssõra de 1 1 t•""ndu com C'.'t"rdc:.~o e:_!!"!). c10 cuttt da comn.rr.: d ... Pic~:1 

Ernesto Slh ·eíra. 
TPMIITf'fi.Tn 0PTA.l 

\loi~io '!\(orais, 
escriturário 

~l!rnntc o qua.drlenlo que começ-on a I tn11or e Sei;urAn~-n Publica, por st OP 
23 'le fevereiro de 1937 e terminará 1,rocurador, dentro do prazo legal. 
a :l2 de 1·evcre1ro ue 1941, devendo M>• O 11.tcrvcr.tor Federal no Estado 
E.!t.· .9"- tllulo4 '19ccrclila1.,_ do' lR• <li. Pa:.tbc C;;Jlncrc ~ pcdlcl~ ~uc, 

ctadn., M.orla Pereira Frade. strnnd(I· 
lhe de tltulo a presente portarL'l, 

daº P!~!i~e~~~~<'d~t'tri~ª\ a\1ºm0!~ ª~º 
,•cença , professora dl 3. • entrt'nc'"
;Jiarta Pcrrlra Frncic, com cxerclcrr, 
,m uma dós cadeJrns Uo Gruno E,,co· 
l.w I Ju;;;.é !.dt:.." ut.. COU~co ®-~ 
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A De Noemla Carneiro de Mendonça, Manuel Pranc~o da Silva. reque-

EMPREZA NACIONAL DE 
ECONOMIA LTDA. 

professóra de 1. • entrancla, com exer- rendo Ucença para renovàr a cobcrle. 
ciclo no Grupo Escolar .. Peregrino l fazer outros rf'paros na rasa n. 615, 
cie Car\'alho··. de E!lplrlto Santo. pe- A rua Abdon l\ulanez. - Como re~ 
alndo abono de duas <21 faltas, da- quer. NARIZ ENTUPIDO? 

(CASA BANCARIA ENELt 
DIPllESTIMO POPULAR DA 

CIDADE DO RECIFE 

dns nos mêses de março e abril do José de Auvédo Maia, requerenr.J 
conente ano. - Deferido. licença para ligar agua, na casa n. 

EXPEDIENTE DO DIRI,,'TOR DO ~~ ~a~d~ =~':"~o. ~~~rido, 

Entio,tl•la Isto: ffo •ullo iate1ro • 
-. eat.a ••n 11 • • 1

11 pe11ô1a 
Üa ., "-ai eacoflerta qae to. 
reaero. Nam 

1
i P,eparafia llo sea 

•• loraar 
1 

•~lute, Permitt,. 
Resultado do IIO?telo realizado no 

Teatro Sta. Izabel, do Recife, no 
dia ! ." de Julho de 1938: 

1.0 premio: 7:0005000 - apoUce 
n. i35.518: 2 ° premio: 2:000SOOO -
apoltcé n. · 112.576: 3.0 premio: 
1:000IOOO - apoiice n. 132.465; 4.0 

premio: 500$000 - apaUce n.0 

139.628: 5.0 premio: 500SOOO -
apoiice n. 159.408. 

Chamo.-se a atenção d.r.s. us. 
prestaml.stas que. terão direito aos 
pnm:itoo, aqueles que esuvêrem 
com as suas cadernetas perfett.a
mente ,:egularlzadas. devendo, pol.s, 
procurarem o endereçe aballlo para 
efetuar os respectivos pagamentos 
em atrazo. 

F. REIS 
Agente geral neste Estado 

Rua Bario da Passarem ...:.. 12 

DIA 5: Luiz Ba,;toa, requcrc,.do licença P•· 

Portarias: 
ra constrtur balaustrada na casa n. 0 

69, á rua S. Mamede. - Deferido. 

O Dil'etor do Departamento de Edu- re:~eri\~:11~i;::a df~ze~!~t;~u: 
cação, em face da letra d do art. 155 casa n. 68, ã rua s. Luiz. - como 
do decreto n. 673, de 21 de dezembro requer. 
de 1917, que regulamenta o ensino plJ.. João Bernardino de Araú.jo, reque
bHco, resolv., suspender por trinta rendo Ucença para se estabelecer co n 
<30J dias a professora Palmira Fer- uma qllltanda. á avenida Abel da Sll-

~:~~ L:C~ia~t~.~:_~~\~ ~;0~~. ~~ ~:· 3ti-e~:!: der!T3!~do logo o que fôr 
cidade. de Antenor Navarro. Luiz Ribeiro. Limeira. requerend...i 

O_ D1.retor do Departamento de Edu- Ji,:-ença ps.ra fazei c.Jncut()!) e umll 
caçao multa rm 20$000, o int;petor au- 1 fóssa, na casa n. 373, á avenida Bue-

~~!.:~i~~ ~;~º~:~::~: t~r~1:!c~ 
10
~a~~ -p~~Ó: r:ue~abeoncélos 

do boletins incorretos. Jcquerendo licença para construir mu~ 
RECEF.El10kl.\ DE RESUAS DA f~o!o ~~t>!sa~ª ~u~;~~d: rua Fru-

C.\PJTAL Maria do Carmo Gama e Mélo. re-

EXFETJIE~TE DC DIRETOR DO ~:e:~ºn_
111~~aé. ~!ªJi::~mr;r:;~~ 

DIA 5: co. - Deferido. 

Auto de infração lavrado contra .. 
tirma romerclal desta praça, A. Bri-

_. __ to & Cia., refl';ente ao hnpósl<• sóbrc 
,·ôrdo com o arL. 156 letra 1J, d11 1 Vendas e Consl~nações: 

José R. de Lucena. requerendo li
l ença para i,;e estabeleC'et· com esti
vas a retatno, na ca::;tt n. 700. á av"
JÚda Almeida Barrêto. - Sim, p~
gando logo o que fôr de direito. 

Constttutção Federal. :, ~untar d.~ dfo. .. 1"o1 Julgado procedente o auto 1P. 

16 de julho corren~- ' ~~~d~é;m~~~~taai~.1~~t~ ~~º 2:!~~ 
_ 11ado com o nrt. 37 do dec;·eto n. 0 

Secretaria da Fazenda ~~t~~·~ d;.1~ dóo~i;;,~,b~~ ~.t!..9Ji· ~; 

Pec1rC'I d'? Alcants.ra, requue .. 1do H
cem;a paro. se estabelecer com uma 
oficina de concertos de sapatos, !l"t 

casa n. 688. á rua da República 

Multas: 

~ 
Agora, V.S. p6de livrar..,instantanea
mente da daespera,a ~ de 
aittapimento que acompanha os de
fluxos ou catarrhos chroniCOlt-e até 

~==l;: :!"t!1:' ~': 
Brasil uma nova e sensacional desco
berta. Chama..., Vick Va-tro-nol
um liquido ceystallino que - Estados 

· Unidos e em 71 outros paius ji está 

=do~:":oc1C :ª~s~br:! 
medicammto!r pa.ra o desentupimento 
alas vias nasaus. 

Bu:acr~:taa 
Va·tro·nol foi aperfeiçoado. ap6! 
armos de p.-squisas e a um custo 
superior a q11atro mil contos, especial
mente para o nari~ e a parte superior 
da garg:mt,,._a"zon;i dó perigo" onde 
começam quasi todos os r<..-sfriados. 

Basta app)ic.:ar algumas gotas em 
cada narina. O .allivio é instantaneo! 
lmmcdiatameate, Va-tro-nol des· 

Paraibn. P. it,timaJo v respousa,·el a 
EXPEDIENTE DO SECRET ARtO DO recolher o valor du multa no prazo :I~ 

DIA 4: · let. 'lt:. us'lr "ª faculjade declarada 
no art. 8.º do dec. n. 683, de de

A Prefeitura multou os s.rs. Alfre<l.o Confére com O orlgtnal, Elislo So-
Jo~ de Atnide. em 5~0; Francisco breira, tcn. cel. sub-comt_ 

Petições: 
zembro de 1935,.. 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 5. 

Bernardo, t'm 50$000: d. Albertir.. ... "'. 
Silva. em 50!1000. INSPETORJA GEB.Y, DO TJLUIE. 

GO POBLICO 11. DA GU,.KDA 
COIIIANDO DA POLICIA MJLITAJI CIVIL 

DO ESTADO DA PARAIBA DO 
NORTE Em João Pc;.;sôa. â de julho ele 193&. 

N ° 9. &5G - De Manuel fere; :·1 
Filho. - A' M . do Rendas de P11,tos 
para tomr,r ,•onhf'!'dmcnto do pediclo 
e resolver de conformidade com a lei 

N.º P.8.'l8 - De Manuel Antonio 
Brasilelrô. - A' M. de Re[lpas ;if' 
Piancó pnrn to"JlBr c·onhec::neoto e
resolver de ncôrdo com n lei 

Petições de: Quartel em João Peb::iôa, 5 de julhn Se-n1ço para o c11a 6 1quarta-kirn,. 
de 1938. 

EI,•ira d':' França, requerendo licen- Unlfo1me 2. 0 <Caqui). 
ça parn renovar a coberta da casa n. Serviço µara o dla 6 •quarta-feira l. 
:;04, a i-ua cto c,,rirí. - Deferido Pc11na11ente á. 1. ·, S T., amnnucn::.~ 

EXPEDIENTE DO SECRET ÃR10 DO Manuel Albino Vida 1, requerendu Dia :i Pollc1P. 1. 0 tenente Ramalho. Manuel GoJ11es. 
DIA !)· licen<'a para se estabelecer com estl - Ronda á Gual'niçáo. :-.ub-t(;rnmte Permanente á ~ P., gua1c.la de l .a 1 

,as a retalho, na casa n. 969. á ave- Pedro Dias. classe n 7. 

Petições. 
nida Manuel DeO<lato. - Sim, pagan- Adjunto ao oficial de 'dfo. 1. (• sm·· u.ondnntr,;. do trafego. fiscal ele 

1 
cio logo o que fór de cHrf'ito. gcnto ScVC'l'lno Fenrlru. 1 · dO.'-Sf" n 2, cio µolk1amento. fls-

N .u 
9

_
4
96 _ De Josê Cain)XJfi A'- João C;.1valcan1i de Mrnczes. rc- Dia â E'.st.act\{I de Ra.clto, 3.'J 50 .. rn.L'- rondante~ ns l <' 3. 

\'es. _ A' Mésa <le Rendas de Patos querendo carta d~ hubitnç:io nara o (;"ento Airton Nunes Plantõe~ g:ua1dos civis ns 13 2'J 

r,~[:,~r,~f.~!iFift~~~l~~:11~.?i::' t~r..~~f~;n%;t~:::~;~1~tf oe"iS!i 1i,.~t:,:t· ; : ::::::::: rn ~l::,m n. 145 · 1 
porém, a tie ambulante, que o reque· se a carta de habtt::u;ão sob n." 131 Antonio Si:l Luna. 
nnte rstá ext.rc~nào. Altrêdo de Miranda Henriques Fi- Telefonista de dta. ~uldado scveri!lJ Para conhecimento d3 Corporação ~ 

N.º 
9 

714 _ De Zeferino dos San· lho. l'equerendo lkenrfi para Jn.;talar Frr1Nra 'dev,da execução, pubhco o scgulnte., 
tos Nét0. _ Indeferido. á Ti!lta d,, \·m~ gabin~te de1~tarlo. li avenida Ca- O t O B I e a CJR ~ Mrr., da- 1 _ j 
parecer da Si•cção da Receita do Tf>-1 p1tjo Jose Pessoa. n. 191. - Co1~10 rio as guardas do Qufti,t"tel, Cadeia I I - PeU~ao detipachada. - De &--
50nro. · , re~uc-r, pagando lo~o o quf' fõr de d1-1 T-Jubhea, reforços e patrulhas erino Ch~,cs Pequeno. r.h.'luaff .. lic- 1 

No 
9

_
855 

_ Dt Frrmcisco Cas.c.imi-· re1to. . , }.Jrof1ss1ona_l. 1equercndo um.a 2 ,IP 

10 
Araújo _ A' E Fiscal de Tal)~- Sí'verino S-!véro. requerrndo hcem,.a Boletim numero 144 oe su;i c2.1teira de motrlcuia - Co-

ioá para informar ~ o requerente a- p7:u-aa' r.enovar ~ coberta lia cnsa n. u mo requer 
cabou definitivamente O fabrico de 6 · tua 19 d~ Março. - Como re- <As.) Delmlro Pereira de Andrade. 
rapadma, deixando as.c;in: de trnha- QUC'r. cel. cmt. Geral. ,.a!~~~p~~c:!:af.ºio de Sousa. e :S.il· 
lhar ntssa indu::;trta. 

EXPEDIENTE DO GABINETE 

Ao Diretor do 'fesouro: 

Prl1c;~s: 

N. 0 9.860 - De EpiWcio Brito 
N." &.859 -- De Amadeu SOUSi1,. 
N. 0 9.861 - De Paulo Ci!"ne. 

Oficio~: 

N. 0 14.166 - De Arnaldo tlc .l3ar-
1cs Morelta. 

N. 0 14.1..,5 - DA Comb.s:io de 81:t·· 
llt'amento de Cam•~inô' Grande. 

N. 0 14 .178 ·- Da Iwpr·~nsn Oficia' 
N. • 270 - Da llltel'VCti.t.ol'ia Fellc

ral. 
N. 0 3.436 - Da Mê~a de Qcncla.-, 

de Plcui. 

Ao Tribunal da Fa:ienda : 

Petições. 

N. 0 9.822 - De João Gomu ue 
Brito. 

N. 0 9. 773 - De Antonio Sorrentlno>. 
- 1 

DEPARTAME TO OE EDlJCAÇAO. I 

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 
DIA 4: 

Petições: 

De A1<1a Dia&, profe:,sõra e!etln da 
«c0la noturna "6 de A10&to'', desta 
capital, aollcltaado abono de olWlái fal
tas dadas no mes de JIUlho p. flDdo, 
por motivo de moleatla. - Darerldo. 

De Carmen Gouveil\, l'oêlbll, pro
fell86ra de 1. • entrancla, COlll exercl
olo 110 Grupo -lar ".Iabel ll(&rla 
c:as Nevea •, duta c:apltal, aollcltand~ 
abono de clnco <5> faltas daolaB no 
mt. de jllnllo 111Umo. Deiltll'ldO 

De' Alice Elia de llélo, pro~ 
de a.• entraDcla com ~ no 
Gnapo lllcolar "Pere,rlno de 1lWv • 
Jbo•, da Vila de Blplrl1lo Santa IIOI.I• 
oltando abono de uma < O falta da
da IIO me. de Junho findo .Defe
'l'ldo. 

De .Rollta AQllllla 0al'llelm. ...... 
,_ de , • -nela aom ..,.,i. 
elo 110 Onpo _,lar "~ ~d~~~I)=.-.. 
11D mia de JIIDbo findo INHltdo 

DI .JCINfa de 8oua M61o. prof-6· 

ia de 1.:0 ~::'no~d:3; 
• .,.., ...... abono ... .,. 

ALVARO JORGE & CIA. 
CClAIIA l1JIOIADA .. _, 

GIANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 
.._Dr.~ ..... -. . ••• , .._ 11 ... 11--. 11 • li 

camnuçoe· CODI008 UISADOII: .,...,,_..,._.__ _ ........... . 
T...,._-111 ..... ....,,. 

IIANTtM. FILIAES ---Campina Grande, R. Prea. Jeãe Peuôa, 18, 67 e 75. 
Gaanbira, Praça M6aaenbor WaUrêdo Leal, n. 49, 

Praça Matriz. 17 4 e 178. 
ltüayua, Rua Presicleate João Peaia, 44. 
~ • alleDOIO Cle - - ~ • CJQUal • 1111 • -·--..ia--•-aeralllllft•----· 9arladlllllllO-ume,itoClemeraadmfU _______ _ 

prlaalJl!II _..,.do ..... do..........., ........ _........,. 
Pl'fJIOl .=_:.w11APP.,ana1oce a OJRUWW 011 ,_.,,..., 
PRIDÇOS IDI TODA8 Ali lltJAII 'l1IIG>Aa, ... 1.'IIIIIIR8I 09 1 
?OJIOORRJIIITD, 

l'aaQ0II aoD'Ol01f.d9 PAIIA 't'IIIIDAII A' "nn'&II 
......... -wia ............... --

--::.:.-:: ................... __,s..-. ........... --...---. ........ ~ .......... ~..._ ........... -.-.. ....... _...._,.... ................................. ~ ...... ,_ ........ ,........, .................. . 
•fll,lr'", ......................... • .,......., _..,... ....-~-............ _ ........ ., ..... ............. _ .. _....... .. ...... .......................................... __ ................... ___ ............. 
, .... • mli&cw ._ ..._..., -~ ... ·· · 
IOIO PUIOA PAIAIITI& 

Confére com o originP.I: - F. 1''er~ 
1cira d'Ollveira, sub-insJ)f'tor ~ 

ESCOLA MISTA DE UTIN&A 
O proprietá1·io da "Fa. 

zencla Utinga" precisa de 
uma professôra para a es. 
cola primária da mesma, 
oferecendo pensão gratis, 
além da subvenção dada 
pelo Estado . 

A interessada deverá di. 
1igir.se á Avenida dos Es
tados n.0 157, residencia do 
sr. João Gonsalves, para/ 

, , melhor esclareciJflento. , 

respira, •wmalmeate. 

prende o muco, suaviza e refresca os 
tecidos irrit:1dos, diminue a inflamma· 
~ das membrana e dcscntope os 
SC10S nasaes. A r~ p1raç.jo torna-se 
fresca e agradavd como se V.S .. rum 
tive:;se resfriado ,1\ium. 

Repelle 1nuitos resfriado• 
!!!!!!, que elle• ~omccem 

Va-tro-nol fa:: aind1 m·ús! Em ex· 
periencias. entre 17 353 pe;sôas, os 
medico:, provar .:m que, usado logo ao 
primeiro esrirro ot1 outro S)mptoma 
conhecido, o Va-lro-1,nl ajuda a Na· 
ture:a a rL"pe1lir mui tl"\S resfriados 
antes que t:lks co:Tk'Um-ajuda V .S. 
.1 hvrar-se por co111pl, to dos dias de 
soffrimcnto q uc t:m rel>friadooccasiona. 

ótimo emprego de capital 
Vende-se o estabelcrlmento Casa 

Rttord; ~ oficinas de Tipografia, 
Encadernaçao e Pautac;:ão. fac111tando
sc o pagamento ou aceita.se um socio 
capitalista para o dcstnvolvimento do 
negocio e outras industrias anexas. 
Dá-se garantia absoluta de lucros. 

Tmtar na mesma casa á Rua Ma
ciel Pinheiro, 129. com o proprtetarlo. 
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A UNIÃO - Quarla-ieil'a, G de julho de 1938 

DIRETORES: 

JOSE' LUIZ DE ASSIS BANCO DO ESTADO DA PARAlBA 
GERENTE: 

Fun~tonado do Banro do Bra.~il 

AVELINO CUNHA DE AZEVEDO • Comerciante 

RUA MACIEL PINHEIRO 

CAIXA POSTAL, 84 

2 5 2 
DION SOUTO VILAR 

FunC'lonario do B:inro do Bra"!il 

J. L. RIBEIRO DI:: MORAES S ";;..1°·-·:--r~r
End. Teleg. - "FELIPÉA" 

Capllalllla ,_-.·,:,.\.:l:J 
Carta Patente n: 926, de 20 de dezembro de 1930 

BALANCÊTE EM 30 DE JUNHO DE 1938 

ATIVO 
',r ... --- •.. ·r.- - ·1~ -

Ca.pita.I a. realizar •••••• 

EMPRESTrMOS: 

Títulos desconto.dos s'Praça . 
Titulos descontados sjCosta .. 

Emprestlmos em contas correntE-s 
Letras a receber . . . . . . . . . . 
Cont... em Uquid<Lçao . . • . • . 

Letrns e efeitos a receber . . . . 
Ve.lores ca.ucionados . . . . . . . . 
Valores depositados . . , . , . . . . , .. 
Açõe.s em caução . . . . . . . • . . 

Correspondenles no Interior . . . . 
t:orrespondentes nos E'-ltaclos .• 

Hipotecas •........... 
TlLulos do Banco .. .. . . .. 
!moveis ......... . 
Moveis & Utem;Hlos 

CAIXA: 

Em moeda no Banco .. 
No Banco do Brasil 

Dtvers.'\s Contas 

1.900:723,700 
869 :204!,;800 2. 769:928$500 

1. 263: 370$040 
397 :735$300 

1 . 092: 671$825 ----
843: 717$600 

3. 492 :807$200 
15:000$000 

38 :974S063 
176: 169$600 

178 :460$700 
420:096$700 ----

430 :630$000 

5.523:706$165 

3. 704: 124S447 

4 . 351 :524$800 

215:14.3$863 

335 :943$000 
1 411:'l?C\~Rn'l 

543 :562S500 
110:413•200 

598:557$400 

15:541$800 

17 . 240:476S775 

copltal .. 
'Pundo de re,trva.. • . . , 
Lucr~ suspen.soa • . . . 

DE!'OSITOS: 

Depf)~itos rom 1uros . . . . 
·• limitados .. 

populares .. 
sem Juros . . . 

com avtsn ~rrevio 
a prazt. ,1xo . . .•• 
de poderes públicos . 
judiciais .......... .. 

C1corrcntes garantidas (saldOb credo 
res) . . . . . . . .......... ~ 

Credores por titulos em cobranç~ 

Titulas em ca.uçã.o e em depootto . , 
Cau~ã(\ d:1 direto1ia . . . . . . . . . . . • 

Correspondent~ no Intel'lor 
Correspondentes noo fü;tad~ 

Valores hipoteca rios .. 
Dividendo.li . . . . . . . . . . 
Orden., de pagamento .. 
Titulos redescontaàoi; . . . . . . 
Banco do Brasil CiC Garantida 
Diversas contas . . . . . 

PASSIVO 

1.500 :000$000 
513 :922$488 
210 :983$100 

589 :258$900 
59:262"400 

394 :270~100 
23:828$300 

409 : 166 '500 
1.457:161$900 

61 :277$800 
62$100 

3 :63GS900 

4 . 336:524$800 
15:000$000 

18:227$800 
4 :72GSl40 

2 . 224 : 90ó$588 

2. 997 :924>900 

3 704 · 124S447 

4 . 351 : 524S800 

22:953'>940 

335 :943$000 
47:316>600 

118 :481SIOO 
804 :072S800 

2. 591: 194S200 
42:035 400 

17 240 :476s'775 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" NO BALANÇO DE 30 DE JUNHO DE 1938 

a MOVEIS E UTENSILIOS 

Depreciação de lO "Tr sobre o SO.l· 
do desta conta 

a ORDENADOS E GRATIFICAÇÕES 

Pelo saldo desta conta .. 

a JUROS SOBRE DEPOSITOS 

Pelo saldo desta conta 

a REDESCONTOS 

Valor dos juros pagos no se
mestre hoj~ findo, sobre titu
los redescontados . . . . . . . ... 

MENOS: - Os relativos a titulas ven
cendos no semestre futuro 

a DESPll:SAS GERAIS 

Pelos saldos das seguintes sub-
contas: 

Correio, Telegrafo e Telefone 
Alugueis . 
Impostos ......... . 
Material de Escrftorio . 
Estnmpilhas . . . . . : 
Diversos ......... . 
Usinas Mandacarú, SA . 
Inst. A. P. Bancarios .. 
Honorarios de advogados. 

n CONTAS EM LIQUIDAÇÃO 
· Bonificações 

Pelo valor do lucro liquido veri
ficado nêste semestre transfe
rido para esta conta a fim de 
ocorrer a eventuais prejutzos .. 

DEBITO 

39 :950S200 

15:5HS800 

2:453$400 
4 :800$000 
1 :500$000 
9:247Sl00 

718$100 
36:415$600 
15 :548S700 

6:802$100 
28:421$900 

9 :601S400 

120 :276SOOO 

49 :373itlll0 

24 :400$400 

105 :906$900 

3 :687$373 

313:253S273 

CREDITO 

de DESCONTOS 

Pelos obtk!os por titulos descon
tados no semestre . . . . . . . . 

MENOS: - Valor dos descontos refe
rentes ao semestre futuro 

de COMISSÕES 

Pelo saldo desta conta .. 

de DESPESAS GERAIS 

,....Pelo saldo .da seguinte sub-con
ta: 

Renda e custeio de imóveis .. 

de JUROS SOBRE EMPRESTIMOS 

Pelo saldo desta conta .. 

de RENDAS DIVERSAS 

Pelo saldo desta conta . 

215: l 72S300 

42:035S400 173 :136ii!)00 

53 :979~273 

2 :379s700 

55 :264$300 

28:493Sl00 

313 :253$273 

TAXAS PARA DEP O S ITO S 
COM JUROS (Sem limite) ........... . .. . . .. 
POPULARES (Limite Rs, 10:000$000 • cheque slselo) 
A VISO PREVIO . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. .. 

1

_ ••• 

LIMITADOS (Limite Rs. 20:000$000.cheques selados) 

J OSI' LUIZ DP. A8818 - Pr-111&,,nl& 

TRANSFUSÃO 
D O S A N G U E (MARAVILIIOS()) 
COI Z YIDROI AUIIEITA O PESO 8 IILOS 

U• forUflcanie na alaando eom I olelllen&Õe tollkeo 
, PHOSPHOROS, CALCJO, AJISBNIATO VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, aBPAUPIELUIOS 

IEX GOTADOI AMIIIIICOI,' 
JdAES QUE ·caLUI IIAG&08 

caLllfÇ.U ucmncu, 

2 ½% 
5% 

4 ½% 

li 
li 
li 

P R.\ZO FíXO 

De 6 mêses 
De 9 mêses 
De 12 mêses jl 

,1 De 24 mêses ( com renda mensal) 

5 ½% 
6% 
7% 
7% 

João Pessôa. 2 de julho de 1938 
DION SOUTO VI LAR - Onent.e. J. B . MATA - Contoõor. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOL.DA 
Existem multoa remedioa pan Grippe, Resfriados e Febres diversas; i"emlo 

l 
,u°' que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital. importancia. 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inoffensivo, que tante 
pMe ser usado por pessõas idosas ou fncas, CGmo pelas criança d~ mail tenra 
Idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcçlo iloa Rins 1 1 am lilU-febrll •~ 
f«ual para Grippe, Re1friado1 e todas u febres lafeecloUI. 

- Dls...We ce• aeaçãe •••r•• •• Z.' Ceqre1n Medice •• Peraaai•ü -
' (fflJa ~ 41ft &OOMPAIIII.& O.&D.& t'IDIIO) .. ...... ... ............ -··-· .. ·· ----

GARÇON PIANOS 
Precisa-se de um, habllit<Ldo e de Vendem-se DOIS PIANOS, sendo 

~a:~:eutm. Quem não estiver em um pnra. orquestrn, de cordas cruza. 
condições não se o.presente. das e outro parn. npl'endlzagem. Prc-

HOTEL DO NORTE , ço de ocasião . Rua S. Miguel, 109. 

QUER FICAR RICO ? A LOTERIA 
FEDERAL OFERECE OPORTUNI

DADE COM A EXTRAÇAO DE 
SABADO 

1 . 000 . 000 $ 000 



A CNIÃO - Quarla -f.,i,,n , 6 de julho de 19~~ 

I OS JAPONÊSES CONQUISTARAM A CIDADE
1
R E G 

DE lfU-l(ÁO, LIBERTANDO O YANG-TSÉ \ ,,17r.1!.rn ., Nos os1rn: 

DA INFLUENCIA DAS TROPAS DE HAN-KOW 01,tm Jiâ~ni~:;;'fi':g•~o1~ci~·~~,-r:,u 

TôQUIO. 5 - <A UNIÃO) - As 
tror,as .iapon<:>sR~ conquis~ar:.dn, ho1e 
r· cldadr de Hu-Káo, libcrtondo o l'itJ 
Yang-Tsé-I<i::in~ da influência da~ 
tropns Inimigas 

João Ff>rnand<'s, alt.o comerci::mte né:,;
ta prnç~ e fiRurn conc(jttuada dos nos-

REGRESSAM A BERLIM os TÉCNICOS MlLIT ARES so~o~il~~ .. ~~º~n~~i~'.\oi o nnívet·~ariante 

ALEMÃES JUNTO AO EXÉRCITO CHINÊS :'.:~õ~~ ~~m:~li~·J:lado pe las suns re-
• A senhorita Clores Tol'res Silva, fi-

DBIXOU .1A"1- I\.OW O r 1rnr,1:.; D, \ combates aPreos travnd_os sob os céu:~ os soldado~ do mnrechal Chiang- lhn d.o sr. José Inocencio da Silva, co-
J\I I S~AO MJLJ'f,\ R ,\LEMA ele Hu-Ké.o, fóram a.batidos oito aviões l Kai-Chek domirrn.m todas o.s colinns mcrc1ant.c> rm Carnnúblnha, mu1úcipio 

chinêses, não se registando qualquer p1 oxima,;; áquela cidade. de Arnruna. . 
HAN-KOW. 5 - (A UNIAO) - dano nos apn.relhos japoneses. Em Niang-Níang-Miâ.o desembarca- r - Ç> menino Juárez, filho do ~r. 

Deixou. hoje. estn.. cidadf', o generrl ram duas companhias de fuzileiros no.- 1 A.ntomo Macêdo de França, do com:·r-
Alexander, chC'fe da missao militar OS JAPON'f::SES ESTÃO DESTRUIN- j vais nipônicos que e!stáo combntencto cio désta praça. 
aJen1.ã C(\lí' nlncl:i st enco1,trr,,.vo. aqui DO S\VATOW 

I 
illCf''iSBntemPnLe pela sua possr. - O menino José, filho do sr. Ma-

o gPm'1 al Alexander rer.;rcssn. J. Entretanto, cn~O Peng-Tsé volte ao r,ue} Inácio d~ Rocha, agente de re-
Eerlim a chr-mndo do R~frh. ~0~0-KONG, s· iA UNIA01 - A poder dos chitH::~es. ficarão cortadas a/i vistas e Jornnis. nésta cnpltal 

r 7 

s T o 
da R.erebedoria ele Rendas. ,. de sun 
ei,,pf)<:a, s··a. Alzira Mt'lo cio Nasrl
memo. 

lsSPO~S.\IS: 

Com a senhorita Dioné Amorim de 
Oliveira, filha do sr. AnUmio de Oll
veil'e., artista, residente nésta capital, 
acaba de contratar casamento o ~r. 
Adauto de Mélo, aqui u•i::idrnte 

VIAJANTES: 

Jornalisra Sandoval Vanderle-i-Che
gado da capital do Pais, encontra-se de 
passagem por João Pessóa, o C0!1hc
ciclo jornalista potiguar Sandoval V'.\n
derlei, que se destina a Na.t.::il. 

NAO FOT AFUNDADO NENHUM -~v;:~~~ ~ ~n~6q~n.~;!trtt~i~<.]~ l~~~,1~ 1 ~~!n:~i~;~~eg~ et";~~~:~~iíLpOnt?sf's en- FAZJ ·\t A '\'l,,;, HOJE: 
BARCO DE GUERRA DO MICADO de Swatow, onde vivem cercn de 30.000 

Antigo deputado á extinta A!-:;em
bléia Legislativa do Rio Grande do 

Pe?.ef~er~w~ã,J~tst!th~esfge~o;[c ;é~t Norte e diretor do "0 Combate". que 
capital. se edita em Natal. Sandoval vander-TôQUIO 5 •A UNIAOI - Um por

ta-Yoz ofirial do l\Iicado desmente o 
noticia divulgnda. pelo estado maior 
chinês segundo a qual teriam sido p().';
tos a pique um porta-aviões e doit. 
deslrnyers no rio Yang-Tsé-Kiang. 

<l1ínéses. OS CIRCULOS MILITARES CRI-
O número de mortos eleva.se n mais 

de 2.000 N'tSES DEPOSITAM CONFIANÇA _ A ~rn. Fllomêna. Velóso tie Al- lei ja atuou com destemor e brilho 

o porta-voz frisou que nenhum na
vio de guena foi atingido por bombas 
lançadas pelos n viões chinéses. 

COMBATE-SE VIOLENTAMENTE NA SITUAÇÃO DO YANG-TSB 

1 

:r1~~iJ~. e;~ô;;eg~~(),;;rdaL~~m;~1~t:~ ~~ na imprensa paraibana, ao tempo da 
EM PENG-TSÉ HAN-KOW 5 IA UNTA01 - Oc:; cll' Navegação Costeira, nésl~ citladP. ~a;panha 1:~rnl. co~tando nés~ Ci· 

HAN-K~W. :5 (A U1::1IA0} - Chi- culos militarc'.~ rhinêses estfio bn~itant; ,- A se:::nhorila.Nl~za B~stos, filha ~o .ª e com v nos amigos e admirr.do· 
1._êses e Japoneses cst:10 combatendo J anim:Jdos quanto ás opcr.acõcs 110 rio s1. Miguel ~ª:.tos, d1reto1 da A~a<lemi.a 11es. . 
\'lO~enta~cnte no~ nrre<lorf'c:; .cte ~rng. l Y'.ang-T.c:;é, esperando re{'ll:>nqui,;tar n , dc_?omérc10, Eplt.acio Pessôa , O bnlhante confrade veiu do Rio 
Tse, CUJ:.t. ocupaçao pelos prune1ros é cidade de Tslcn-Chan caso os japo- ti O sr· ~ésio de Holaoda Caval- a serviço da "A Tarde" um dos mal" 

OS CHINfSES PROCURAM DE~R l'c:;pera.da a cada momento. nê~:cs não re~ebn.m nov~s reforços ~~~ta' fc~~~~t rio da Fazenda Estadual i conceituados vespertinos· cariocas. ., 

O AVANÇiJ;¼~~~; CONTRA VIDA JUDICIARIA s u s p E N s Ü - Ascnhorlta Aut.a Pessôa de Fi· 1 - Procedente de s. João do ca. 
, gueirêclo, funcionária federal nésta ca- , rirí, onde reside, encontra-se nésta 

CHANGAI, 5 (A UNIAO) _ Noticia- TRIBUNAL DE APELAÇAO DO pilai. cripital o sr. Manuel Correia de Quéi-
se que os chineses e~tli.o desenvolvendo F.STADO - A menina Dezilda fi1ha do Rr ro:e., reformado da Marinha. que veiu 
os maiores estore.os 110 sentido d,a in- O INTERD!CT SÕ Joaquim Li1:s de Albuquerque, reisiden- acoml?anhado d~ sua filha Argentina 
tercept.nr o avanço jRponês cin dirf!cão EM SESSÃO DE ONTEM O TRTBU- O BRE A te em Tacima Correia de Queiroz. 
a Han-Kow. NAL JULGOU OS SEGUINTES , - A senhorita Haidée Caval~fmte. 'R.egrPssou, onte01, á Serra do CuHé, 

A propósito, diz-se que os soldados do. FEITOS LICENÇA DO PJLl\TO DO filha do sr. Hermenegildo Cunha. rc- o .,r. Antonio. Alencar. professor PÚ· 
Mlkndo · n5.o con· eguiram mnlor ~xito AVIÃO "GUARACÍ" J prcr.r_ntante comercial desta tolha. no bl}co daou~la cidade,_ que !"ie encontrava 
nos úllimos dias no vale de An-King, Pedicto ele férias, procedente do ter- l lnt.el,or do Estado. nf'5ta capital, em goso de férias. 
que conduz, é.quela cidade mo de Esperança - A senhorita Anlonia Santa Cruz, - P..?tornou, ontem. a Recife. o 

Relator: desembargador pre:,;idPnil' r.:to i:: I \ N) _ 0 0 .. t d D íilha .do sr. Napo!eão Santa C_ruz, f.a- ~ov"'n J{)sé Lima. nluno do r:urso pré .. 
8 AVTõES CHINtSES ABATIDOS d{Y Tribunal. par,.tan'i~~to :il~. Arror!:lH~Ji~~ o~h,rl ,1;: li:~C![O ;;.~i:da~o~~.l~~' ~r;~e~~· sr Jttríclico do Ginásio PerJtambuccnr, 

Requerente o bel. João SPl'l?'iO Maia, feriu o Pf'r\Hlo ~lo S1~d1<'at? Condo!, Jos.é santiago, comerciante em It:i.- \'tSITANTES: 
CHANGAI, 5 <A UNlAO) - Nos Juiz Municipal do mesmo Lermo suspendendo o intercttcto sobrE"" a. h- baiana. 

Conceder:im as férias, unantmemen- ce1:1ça do piJõto d'! ' 1 Guara.e," .. M'Tl _ o sr. severino de Almeida, auxi-

NOTAS POLICIAIS te. r u10 desastre pereceu o sr. J\Iaur1cJo liar elo comércio de Pombal 
Peticão de licença, procedente dtl Cai·dôso - A sra. Agulda Maria de Almei-

comarca de João Pessôa. 1 o. deferiment o foi baseado na aNr: da., espôsa do sr. Cicero Alves Ferrei-
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO E RPlator: desembarga.dor presidente 1 mat,va do perito d<' q llC' o desac;tre ro, rn. de Almeida., residente em Destér-

MWICO LEGAL . do Tribunod. casuM ro. 

Carteira cte Identidade 

o Instituto de Identificação e Mé
dico Legal expediu. em dala de ontem, 
carteira de identldade ás seguintes 
})e&'3Ó8S 

Edson Paulo de Castro, Valdevtno 
Lopes do Vale, Paulo Gent.ile de Carva
lho Mélo, Pedro de Figueirêdo Lima, 
Mauricio Sehwartsman, João Ca·,al
cantc Sobrinho e dr Alberto Fernan
des Cartaxo · 

EXAMES PERICIAIS 

Requerente o dr. Jos6 Gau~encio -. A senhorita Gcnf Guedes Bercr-
Correia de Queiroz. Juiz d" Dire1t~ rla ------------- ra.., ftll~a cto sr. Antonio Guedes Bezer-
comarca de Cajazeiras. - Defenrnm ra, res1den te em Alagôinha. 
-0 pedido de Hcenç.a. contra os votos A S S O C I A Ç õ E S - A menina Maria., filha do Sl'. 
dos ex.mos. desembnrgaclm·Ps presldent.~ Julio Lacé, _residPnt<: em !"ixeira. 
do Tribunal Paulo Hipacio e Severino - O m<"nmo Ro1mldo. filho do sr. 
Montenegro: Slndíl'ft.l.o do~ oue..rbrios ~ladeiros f> God.ofrédo Cunha, criador em Pa.-

Apelação criminal, dJt comarca de classes a.nexas de Joao Pessoa: - _1ns- tos. . . 
João Pessôa ' talou-se ontem na Stde do Stnchca.to - O JOVe~ Anto1,110 Pires Bezerra, 

Relator: desembargador Ma..uriclo, dos Comerciarios, á rua Duque (fe Ca- estudante ~1é~ta cap1l.al, e filho do sr. 
Furtado. 

1 
xias. 5_11 l.º andar. o Sindicato dos ~fnnu~l Pires Bezerra., residenLe em 

dr 2 o promotor público: OpPrár1os Padeiros e Clas~efi Anexas Campma Grande. . 
Apelant<' o .. Henri nes. <lt::: João Pcssõa. nova entidade mokl:J.- - .1!'anscorre, hOJF', o aniversário 

apelado Ant.omo . tci á apelação, ,tn 11") decréto 24 694 de 12 de j1.tlho nnt~hc10 da sra. ~uli.ma de Almeida, 

Sr. Mario Roffé - Esteve ontem, no 
expediente da tarde. em visita aos sPits 
confrades désta folha, o !'iI • Mal'io 
ROlfé, redator comercial d.a .. A Noite 
Ilustra.da", da "A Noite" e de ··vamos 
Ler", do Rio de Janeiro 

O sr. Ma1·io Roffé, Que se encontra 
nésu\ capital. a serviço daquelas im
portantes publicações cariocas, demo~ 
rou·se cm palestra com os que fazem 
A UNIAO, devefü1o regres,snr por ês
tes dias â metropole do Pais. 

MISSAS: 

A mandado de sua familia, será re
zada, amanhã., ás 6 1 ·2 horas, na Igre
ja da Misericordía, missa em stíl'ra:;Jo 
da alma_...do saudoso conterraneo, sr 
Sc·verinno Correia Lima. 

Fóram submetidos a f'Xámes peri
ciais, no Instituto de Identificação e 
Médico Legal. Luiz Bernadino, e o 
guarda civil Sebastião Elias de Vas
concélos. 

Negaram provunen t!·• 1934 e~pos~ do fn1m~reut1co Augusto dr 
unallimemente . rca de :.,.. · Almeida, proprietário nésta capito.l. ) 

~pelacão crlmmnl. da coma , Foi eleita para o prlmelro periodc . - A_ senhorita T.erezínha. Campos, O NOVO COMANDANTE DA 
Joao Pessõa. , .!ldministratlvo n i-f'guinte comissÜ.,') filhri ao -~r. Joaqum1 Rihell'o CaM4 . _ 

Relator:. desembargadot Severino :~~f~~~~ºt: ~~~ct;~°o.FJ~~!:1;~r~~~ po,, comerciante em S. José de Pi- 5/4 REGIÃO MILITAR 
M~

1
~1:i~~tºDarnião Cardôso; a.pelada ra de Lima, José Luiz da Silva. João ra~

1ªt sra. Isabel !saía$ de Sousa, 

IDENTIFICADOS 1 a ~:~i!mpi~~~~~ento á apelação pa- ~~:.nt.~i~i~~~· 6!~;~ !~~o;:,;;~ ~: r;p~I~ ~~cJ
5
[e·. Luiz de Sousa. reSiden- pr~~Jj~~n~e (~c\1~ lio{T~;l~2l~ ~--~r 

1 ra confirmar a sentença condenad a- Silva, Francisco Marinho Ferreira e 11 ou, nn pnsla dn Guerr:.l, uni lle-
Apresentn.dos pelo dr. delego.do de teria cto réo a.pelante. un:u~trnement~. Manuel Alves Xavier. NASCI MENTO: ,·i·clo nomrnndo O gcnrrnl R:ti-

Pohcia do 1.º distrito da. capit.nl, fô- Impedido o exmo. des. Agr-1.p\no Bai- · O Consêlho fiscal é composto dos 

~~:o 
11!~~;f~:.c1~:· i~âiv~J~::Str{iu~':fe~.l~ ro~pelaç.ão criminal ,da comarca de ~~~· ~i~

1
!froP!r:a~i~n~n;:án~:~~

1
~v~~: doN~~~~~~te.n~

st
~cn1~~i~\·1be~{o, dJfi11~ 11~~

1
\~~gj~:~n~~~

11\~n~~~~:~~d~~:11i /~~: 
to Fcrl'eil'a e Julio Guimarães. l gelista do sr. João Brasil de Mesquita, <:urilihn 

FOLHA CORRIDA 
Ar~;lator: desembargador Maurício · gerente do Banco do Brasil na agên- () grnrrnl Rnimunclo Samp:,io 
Fultapef~~te Eloisa Alta da. cost.a; ape- Sin<licalo de Industriais de Jr,áo I eia désta praça e de sua exma. es- vai suh,;;;lituir O gC'nrrnl ~leira 

Requereu fólha corrida. no Insti
tuto de Identificação e Médico Legal. 
o sr. Pedro da Costa Brito. residente 
no município de São João do Carirí 

Públi ::::,fª~ealiza~~ ~~s.~t~ 2ie d! ... ;~~~!~~ pôsa, sra. lolanda Ribeiro Mesquita·. de \ 'ls<·o:ir(•lo~. rcrenlcnwn'o.! 
lnt~/' u~~~\~dade J:· votos n~o ~o- corrente ano, essa agreminçào ele- Por êsse motivo. os pais de GJlber- nomradf' JMr:1 o com:1ncJo da 
maram conheCill\ento da :.t.pe\açao m - gêu a sua nova diretoria, que ficou lo têm recebido muitos cumprimentos 1 . a R. :\I. 
Lerposta, por não ser cab1ve na es- 1 assim constituida: das pessôas de suas relações de ami- 1--------------
pcf;~lacão criminal, da comarca de se[;J111~~t;~m~e/c'.:f:.~ft°t!i~~~~~:. zade. OS ESTADOS UNIDOS DA 
Al~gôe. do Monteiro. . . LlndolfC? de Carvalho. - Ocorreu. no dia 21 do mês p. findo, VEN .. ZUELA COMEMORA 

REMÉSSA DE MAPA 

O tenente Antonio Cortéa Brasil, Relator; desembargador Agripmo Ccmsdho Fiscal: - Delfino Costa, nésta ~apiW. o n~sciment.o do meni- t. • 
delegado de Policia do distrito de Es- Barros. Hf'ronildes cunha e Cleodon da Costa , no Lwz Carlos. f~lho do sr. Manu~l RAM ONTEM O 127" ANI 
~~·1\°cte~~~A6at:~ 1:m~~:c~º z~:!~tuJ~ Apelante a Justiça Pública; apelado Lima. Roberto do Nascimento, funcionáno ' , . -

mapa do movimento criminnl verifi- Dionísio Ferreira de Morais. A ONSTRuc- A VERSÃRIO DA SUA INDE-
cado naquela delegacia. referente ao Negaram provimento á apelação pa- o PROJÉTO D e AO DA VIL 
mês p. findo. _ t:a c~~r~âi: ~0~e~~6:. ªcf:.~:!~a~~~: . .- PENDÊNCIA 

FUGIU DA COLONIA ~~;-~~"~1,?es~i~~t~ºa:e;~r~~~.r;,ionte· PRESIDIARIA DE FERNANDO DE CAR,\ CAS, ;\ - (.\ UNUO) 
011.tem á tarde O investigador Ma- l Apelação criminal, dn. comarC'a de - Todo o pa is c:o me m oro u 1 h o,it", 

2 ° distrito, prendeu e reconduzm á e at-Ol · es ~lc~~~!!vf..,~a!~r~~~~ºin~;r:;,~~o~~~rc O pen de!1 cia, . . . 
n.uel Miiuel Gon;es. da dekgaci~ do MRa.ml,11,1.g~.ape.ct ·embargo.dor Ma..uriclo N o R o N H AI e J?!"ºJéto de construção da Vila Pr,•· 1 o 127.º a n iversár io d ~ s u.a incle-

Colonia dP Alienados "Juliano Mo- 1 Furtado . . . a elado MI aludido projéto, 0 sr. Francisco ,.1e ~ eg1st~n cJo ~ a 11 ,µ 1cl0sa dah~, 
~eira" o louco João Torres. fugido oh- lA'~~~í~nt;1:mi~~libn;a';~;',;fi' ,p j FALA A' IMPRENSA O · campos declarou: lºs Jorn a is ah n~ a m as suas 1>ni:1· 
cm mesmo daquele monicomio Deram provimento é. opelacão porn NISTRO FRANCISCO DE · "O projéto vlza n construção de n as tecendo lon !?Os comen tii r ios 

"PILAOSINHO" FOI PILHADO condenar o réo apelado no gr~o 0:.1- 11mfl vila com capacidade para 6'0 I' atual d da po lítica dn R PtlÚ-
nimo do art. 294 1 2.

0 
da constttutçao CAMPOS r:~-i~?~·io~~: 0c0n:i0n~:~~%1~ta~u~; hl ica. q u e úê~c1e 19 1f( resgatou 

A policia desta capital acaba r:te pôr da!g~=~o ~~ª~t~~
11

cl~e~;~ictente RtO. 5 _ 'A UNIAO, - o sr. serviro o.néxo todas ns cti vi da~ extern a"-, e se 
tin:~~~e~t1i0

;:1~e~~!º d~ ~~~.i!~!~ v~~= no trabalho) de João Pessõa. Francisco de Campos. titular da po~- N'J.- 45 de»<>nhos d<,:> projt,o fórnr.1 acha, a tu a lmente, empcnhacla, 
go "Pilãosinho", já com diversas en- Relator: desemba1·gador José Flos- ~~~~. 1!~e1i~·siâe~~st~~tút~re;~

1
;~~~. ~~~~'.;:r~ai~m41pre;1~~~~. ct~~tra~~n~;~ 1,0 go, êrn o do gen era l Lope~ 

tr~~~~1~.ºn:ªg;;:ênça do dr. Alves de cô~gravante João Lombardi; a~avado ---------- hospit,'1.lar e !solamente com 48 leito' Contrer a;,;, n um plnn o de :l nn oi-t 
~elo, delega.do do 2_o distrito, '·Pilão- 0 a.cide1.1tado João Gomes da Silva C'ONFECÇ A.0 DE FLORES um rcl.Uko para. a adminl.,;;trnção, ori- J>nrn o incenti vo do de"e n H ,l v i-
1-.mho" conles~ou Vários furtos Que Negaram provimento ao a.gravo, Exec- uta-Sf' com perfel9i1.o na. " F.~M clru~: dh•nsr",;; nlmoxur lfo-:o, rc~lrlên- mento da Bl!ri <.' ultu ra. 
Jlratlcavu. ultlnuunent<:, conseguindo a unanln\elrtente ta('io Chlqut> . ~~~<'c}gng1!f;!º~·<' 5~~t,g~~~~~e~~ii1;ep~~~ ~ e~tn e npi~nl o cl in fo i n"l~ i!' n~ 
llolicin ninda. n.preendci- em poder do Agravo de pCtiçiio civel Cactdr-nte no Rua. da. n.-pnhllra. '7:!0. quenas residenrta.s P"t'O.. sarn,,ntos <' lntlo pot \ 1hrunt e:-: rc~tax r 1\- i~ 
lura.pio 1111m co1chn que havin sido fur- trabalho) de João P essóa.. ~ 
ln.da de umn cnsa á ri.ta ca.turlté, e I Relator: desembat'gndor SeVC'rino pro.C'as, gun.rdns, chek~ de oficinns, c·as. 

i T" mn.ram conhecimtnto do ngrnvo lun cltlbe ou centro ele diversões ~ 
~:~. 

8 é~~~ ~~;j~~o~t ;~~t~°:1~/e~isº ;:; M~~~!~g~te· 0 Esl~clo da P araíba.; de Jorge Francisco EHhimas e dPrnm e ma nraça de de5portos. 
1eg1tlmo.'ii donos. ncrravado João Jos~ Percim,. provln1Pnto em po.rtf" ao mesmo, con- A árcn. méJe 4.590.000 metros qu~·.- PORTUGAL 

''Pilãosinho" está recolhido á Ca- Unanimemente, negaram provimento trn os votos do~ Pxmos. rlesembarr.:n.- drncJ01;. A& 1u:i~. Píl-"SE"ios, jardins e • 

dela Pública. 00 agravo. para co1úlrmar a decisão ~;~!~e1~:~:c~:énf~º:i
10

R~~an!o }~: ~:~!~~~is atJngem õ7,000 melros qna- 0 COMERCIO LUSO-BR.o\SILEIRO 

APRESENTADO A POLICIA af(x~:.~~- de petlcão clvel. da Campi - ~1~c:-;to
0
l~~ªto~lrro.~ ~_;m!rl~~sfm~!~~ Com a oplicn_ção ela mão ele obJ,L ACUSA UM CO~SIDERAVEL SALDO 

A Polkia de Borbur~ma fez npre- 11ª~!f~r~c ·desembargador Flodoardo gadot es relator e J osé Flo~cólo . dor. próprio~ 1
'
1 t"~Os, 0 cw;to de.s com,-

&ent.ar ontem ao rtr. Alves de Mélo Embargo,; n.o nco1dõ.o nos nuto,; de I trttC'Õ<'S pr('\Lc;tas no prOJéto fico.ui er.i. 
~Plegado do 2 º distrito, o individuo daA~~1::~1~e d. Mnrla José do Amparo ,1.ptHacilo civrl ;la comarcn de Co.rn 4 ~\/ºi;r;~~isro de Cnmr,oJ.. a,iu. 1-
'->aturnlno Rodrlgurs, dcnti~t.a prátl· Leão; n.gravado Joi\o Verlsslmo de pinRael::'torarn. dedesembai-r,ndor A•rrlpino tou amdn, que propós .10 Pll'Sldci ,. 
CO, Que sp locuplethrn d ... uma mã.qui- SfJU.\a _ Nf'Qaram provimento ao a- "" e ., j oo Rf'publtca que a execucào rlo.~ t 1 'l· 

~~ede5:i~}.~~~.d:e~J-e~~~~erã di~u~o- avo. unanimemente. 1 d J ã B~i· t Louis Dreyfos & Clll bftl,to~ fõs&e por orientação diréta elo 

~nte ~"'~:acn Pei;:~:::, d;es::~:::a:~:e. lv;aur~cí: 1 Ll~;nb:::::n~ F azr~da d~ F.strulo .. · 1 ~,;n: ::•: a~ l' E n 
1
• R A L 

1 O O O O O O .. O O O F iact Não tomaram conhecimento dos , ,. ~ 
• • .;i , ,'Xgra~ante A. Brito & Cla. emba,·gos conlra os vot.os dos ennos. 1 • O O O • O O O $ O O O 

D
F:' A EXTRAf1A O IIE SABADO Agravado Bellzarlo Gonçalves de . desembargndores Maurlclo Fllrtndo, BABADO 9 DE JULHO 
A 1, o 1· E R 1 A F E O E RA L Medeiros, José Floscólo e seve1·mo Mont.en.egro. , 

LISB OA, 5 IA UNIAO> - Os JOr· 
nais comentam que o ano de 1038 · <' 
iniciou p ropiclnmentc p:1.nl ai:, r<'ln('ck·,; 
com<"•rcials com o Br-,;11.,iJ 

De Jnnch o a março último a balan
ça comércial Iu.,;;a acusou wn :,;nldo f:.1. 
vor:iv,,1 de 10 1nil 343 contoJ d~ rei~, 
em comparação com o rle/ictt Hrifica
do no primeiro trimestre llo nno P~~-

1 

StldO. 
A~ n1:1 lo1cs b~ixt1s n aN imr~lrtnçõe::;. 

portugu (•.o, 11s vf'rlJ Jcnrnm-se na.s vendns 
' de cll!6 e •l!od(lo, 
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'úL TIMA HORA 
A QUESTÃO DAS MINORIAS NA CHE
COSLOVÁQUIA VOLTA A PREOCUPAR 
A E U R O P A 

1 

f'c.sponder ás oito 1e1vmd .. caçoes dos 
t:.udetus, pleiteadas em Ca1lsbad 

( D O P AíS E E ST RANGEIRO) 
CHEGOU .\O RIO O EMBAIXADOR FICAR.\ ' AGUARDANDO IMPOR- Eurico Dutl'a e!-iteve, hoje, em visita 

:10 quartel do V' Regimen to de Cava-

O mesmo comunicado desmente que 
tenham sido reJe1tados os estatutos 

O presidente Benes falan- ~~~P~'t:;tt~1~ ~~ê,i;::~r.,';,s~crc;~~~~~ DA GRA-BRETANIIA TANTE MISSAO 

RIO. 5 <A U:SIAO) - De regresr;o 
de sua viagem a.o e:1,.tremo norlf' do 
Pais, chet;"ou, boj(", a esta. capital, o 
embaixndo1· Hugh Guruey, repre~en
tante da. Grã-Brt>lanha junto ao Go
Têrno brasileiro. 

O embaixador Hugh Gnrucy, em de
clara\:ÕCs á imprensa mostrou-se ver
datlciramen(e en<'antado com o que 
viu na Amazonia, impressionando-se, 
sobremodo, <'Om a imponência da na
turen. 

NOMEADOS 1!' E 2.0 DELEGADOS 
AUXILURES DO DISTRITO FE
DERAI, 

RIO ,> (A USL\0) - Fõram as,_.;i
nado~ dcc rt>tos nome:tndo os srs. De
mócrito Ue Almeida e Dukídio Gon
çalves para exercerem. resp2ctiva
mente, os cargos d<' 1.0 e 2.0 delegados 
a.u..xiliarcs do Dish·ito Federal. 

N(HfE \DO O N0\'0 C0'.'.1ANDANTE 
D.\ 4." REGL\O MILIT.\R 

RIO, 5 (A U1'ffA.0) - O )>residente 
d a Repüblica assinou um decreto des
tituiHdo o gener,11 .Manuel Robêlo da 
ch efia de Engenharia do Exérdto. 

~~;1::ci~~~s!~~~jtido;J>s~~:n!~mr::!~1 
1>erícia pelos oficiais, 

C:IIEGOU AO mo o EX-EMBAI XA
DOR LUIZ GUDfARAES O ~enera l Manuel lta bêlo fica rá a

guarda ndo outra importante nlil!i"iào. 
RIO. 5 !A USIAO) - Procedente 

REUNIU-SE O INSTITUTO DOS CO- de Buenos Aires, chegou, hoje, ao Rio, 
MERCIARIOS viajando a bordo do •· Alca.ntara.'', o 

RIÓ, 5 (A UNJ.\0) - Sob a Pl'C'Si- i~1

~d~:'br~ri~'::.:r}~~1t!" :!ºóo~ê~~~b:1~: 
dencia do ministro interino do 1'raba- 1 g,-ntino f' que w•_m de ser transfetldo 
lho, sr. João Carlos Machado, reuniu- para o ltamarah. 
se. hoje, o I nstituto de Aposentadoria , 
e P«"nsões do.s Comerciários. rSEh'A' EX'fIN'l'O O IN8'l'ITUTO DO 

O PRES'IíGIO DO CHEFE NACIO- CAFJ;' . 
NAL S. PAULO. õ !A UNIAO) - O' in-

RIO, 5 (A UNL\0) - Dêl!irlc a de
fla~ra('áo do mo,im('nto intP~ra l ista. de 
11 de maio, o presidente Getúlio Var
gas tem recebido de todo o povo bra
sileiro as mais ineqUÍlH)Cas pro\·as d~ 
admiração e apoio, pela sufoca.<;io da 
intentona. 

ter\'entor Adernar de Barro$ declarou, 
aos ,,1rn.tlislas fjlle' estão terminados o~ 
<>studos para a. extinção do Instituto 
do Café. 

Os funcionários dessa repartição se
rão incorporados a. uma das Secreta• 
ria.s de Estado. 

do, ontem, em Praga, de- comprometer alS conversações 

clarou oue o govêrno vinha Ai~i~t-SE A TENSAO GERMANO

dando um grande exêmplo LONDRES. 5 <A UNIAo, _ Nas 

Je resistencia diante o am- w:r:~ ~~~;~e:.~ à:":;.;-:~ .:i~~r~e ;,~: 

biente de incertezas que ~"~!,,<;;;;ª.~f;â~e~~ c~'::asfªJ~ª m:~ª~~ 
percorre todo o mundo ju:!,~;-,~·~~":,' t~,i~ncelêr Adoif Hitler 

::i dvertiu o govêrno inglés de que "não 

IRA A LONDRES O SR KONRAD ~~~e;i~-e~~{:~!v~r l~ra1:::ipdoe i~i:r~n:l~ 
HENLEIN provas durante as ultimas semanas, 

LONDRES. 5 <A UNIA01 - Segw1-
do informam as noticias procedente!; 
rle Berlim, dentro de poucos dias via
jará a esta cidade o sr. Henleín, che
fe dos alemães sudetas. 

O chefe minorista, ao que se diz, 
·irá dPnunciar ao govérno britanico 
1 lentidão com que Praga leva a 
~ff'ito e;, negociações com os princi
pais dirigentes do Partido Sudeta. 

diante da a.titudl'l: as.sumida pela Che
coslovaquia, oue trata, deliberadamen
te. de prolorigar a: negocia('ões com 
os sudetas" 

GIGANTESCA EXIBIÇÃO DE GI
NASTICA 

PRAGA. 5 <A UNIAOI - Realízou
-_e. ontem. no Estadio Massarick uma 
gigantesca exibição de ginástica, em Ainda hoje, s. ex.da. recebeu 1.200 

cartas naquêle sentido, o quf' b('Jl"\ ,..,._ 
monstra a constante admiração do 
po\·o por s. excia. 

HO\fE'.'>1'AC1J<~M ,\O PRESIDENTE GE- A ATITUDE DA llvIPRENSA DE PRA- i~\~~~~~~~er~:rte 30 mil homen.~ e 
TúLIO VARG.\S GA PODERA PREJUDICAR AS Em Komatau. 100 mil sudetas che-

LUCIENNE IlOYER CIIEGOU AO 
JHO 

DIVINóPOLIS. 5 fA UNIÃO) - A CONVERSAÇÕES fiados pelo sr. Konrad Henlein, des-
Prefritura dC'sta cidade prestou, hoje, filaram pelas ruas, a fim de demons-

RIO, 5 í A l'. 'lAO) - Na pasta da 
Guerra o presidente Getülio Yar~as as
!'inou um dec1·eto nomeando o general 
1\lauricio Cardoso pa.rn exercer o co
mando da 4.ª Rr,gião :Militar, em su
bstitukão ao general Lucio EsteYes. 
recentem<"nte promovido. RIO, 5 IA UNIÃO) - ProcedPnte 

da Europa, chegou, hoje, a esta capi
JULG,\~\IENTO N'O TRIBUN,\L DE 1a1. de pas.:.agem pa.ra Buenos Aires, a 

SEGURA.i.~ÇA .. 'ACIOSAL grande cantf)ra fraucêsa. Lucienne 

!<.i~ficativa homenagem ao presidente PRAGA, 5 (A UNIAOl - Um co- trai· que a minoria alemã póde apre-
Getúlio Varg,a~. mandando celebrar munica.do do Partido Sndeta infor- sentar uma demonstração como a de 
u;'a missa em ação de graças por ha- ma que o pre,nier Hodza deixou de Praga. 
ver s. excfa. escanado ileso do atentado 1---------------__::_ __________ _ 
integralista de li de u,aio. VIAJA HOJE, A MINAS GE- u M A L Mo e o 

RIO. 4 (.\ UNI.AO) - Re111tiu-sc, j 
80

Ó!;"ois de uma séde de rPCitais na 
hoj~. o Tribunal de Segurança Ziacio- ca1,ita.l platina, Lucienne virá, nova
nal, lulgando vários processos sobre os mcntf', ao Rio de Janeiro, onde canta
movimentos comunh:ta de 1935 e inte- r:í em um dos nosso~ casinos e na R.i-

F~l1'Fio~~I.{J~~füA~!ANUts RAIS, O DR, EPITACIO PES• ..;.' 
SôA SOBRINHO em hcmenagem ao escrit,',, 

PARIS. 5 IA UNIA.O) - O "Unisté
rio do Exterior mandou abrir rigoroso 
inqu~rito para apurar a. reSPonSabili
<fade da autoria de um atentrido de 
que foi yitima um turista francê, na 
fronteira com a Italia. 

S. s. vai tomar parte na co- _ Eudes Barros gralista dP maio último. dio Tupí, 
Fôrarn c•ondena cios algw1s réus a um 

ano de prisão e absolvidos outros, en
tre oc: Quais os srs. Aristides Sih'eira 
Lopes, Carl?s Alc""andre e a sra. :\-fa
ria Hort'rr.H un. 

TODOSI 

Um C'Ostumt· curioo,;issimo que, na. 
China, ,;e pcrdf- na t·ha.mada unite 
do,;; tempos, é O ~cguinie: O ÍW\w 

cionário que reconhece ter faltado 
ás suas obrigaçór,s rec1ama a pró· 
pria punição. Ainda hoje, exem
plos de imyorl.ancia podem ser a
JJr"st-ntado"· Xão quer isso diier 
que a punJção seia dada ao funcio, 
nário quC' a reclama e a rn<>reee: 
mas av mf'nos a ll·adic:ão é 1·~spei . 
ta.dri e, deuoi'i'. ou".', com '\ .. vida. 
nova·• implantada por Chhni:, Kai 
Cbek. o gosto da fracliçã~ ,·oJtou 
aos chinê.sC's. aquela atit1.1dr do 
funciomlrio faltoso tornou-,<' de 
rigor. Não causou, por isso, ~al'pl'l'"
za o f'lto de han•r, ha alg-um tem~ 
po. o chefe de oolicia cJc Pekim rr
OUf'rido exemplar ca ;til!o oorquf' o 
chefe do Go\'êrno provisório chi
nês estev«" :,, pioue de ser assassi
nado na rua. Nào lhe ca.hia, <·om 
efrito, Yelar pPla seguranrn ,lo alto 
personagem? :Não consta, rntn
tanto. qUf' o tf'nham <:a..,tiga.do. 
J\.fas foi tlc.'Stilui11'.) e mandaram
no l)as!,eat· cm. Uoug-Kong-. 

<•tark <;::ibl·· tornou í'OnhPC'itb, 
ullimamcnte. :-.u;~ opinião sob1·e o 
í'CO. consid,.ra ncc•essãrio para o 
ê,·lf,n dos homens de negócio<,. Eis 
ai algumas d~, 1'f'gras que sugérP. 
o (:t'lf'hre artista df- cinema: 

'·Não se tome demasiado a sél'io 
N.áo tenh:t uma. opinião demasiad~ 
vantajosa tif' ~i JlrópJ'io, r c~tudt> 
~t'm imlul{?:euria o que reflete o 
seu espêlho. '"ão lnt~nl.c faur ex
Ct:'"'.Sivas <'Oisas. Um homem é jul
/:~ do .nPJn analida.do. e nãfl pela 
01•anhcl.1de ilo seu írabalho. Pense 
JV"I futuro. Urn homem ,ale o qur 
v,1 lc o o;;eu tn ba.Jho de hojr, mas é 
c,q1az de melhora-lo amanhã.•·. 

~ ~pública F1·ancêsa tem tido. 
ª'" hO.lt.>, li pre:-.i1lt:!J'\lPl!i. auasi to
dn'> Ol'iundos de fa.n1ilias beht mo
(lr..,ta<.;. (.t•,rntro fi,ram filhol) de 
Cl"" 01ponê:-sf'S, dois dr opcràrios. t1 ois 
rl" f\?mf·rdv.ntt'!,, três de homens 
1>0 1lhcos. um fie oíh•ial. um llc cn
.!l. .. ~he,r,,. um <le par ()e Fran<'a. O 
p,·nneiro ni·e~idc.-nl(•, Adolphc Thi
er··. PJ'') filho de um ouerario do 
p,irto de :\far'-elha: o ~gundo o 
n 1 :trf>chal de ~la~·-;\fahon, era filh111 
d• um J?ªr de França: o ter<'eiro, 
,Jr le&; Gre·H, era fí lho ~,.. um rapi
t~ 1

• 11ue, reCorn1allo. ~~ ff''f propri«.'
fa ·10 .rural: o ~uo1·to, _Sadi Carnot, 
~1 · f1 lho dr ~m deont.ado. ,Jepois 
-;e11,1<lor; o qumtu. Casimh- Perier, 
t>1·a filho de um diulomata, df'pois 
sen;idor; o sexto, Felh }'aun·, era 
filho dt> om f'-tb1•icante d.,. noltro
n, cm Paris: o seiimo. · l:milf' 
L, lbet. «"ra filho ele wn la,·ra.clor 
e~· •J)flis pl"f'sidf"nt~ da Camara ::\111-
nj, •pal; o oitav,·. Arman~ Fallié
n• era filho de um viti('Ultor e es
('r:vão judicial; o '10110. Raymo1Hl 
Y<'·11caré, era filho ri.e um t-ng-t> .. 
nl "'iro df' Jl:wfe--. e <::dçada.s: o dL·· 
ci1 10, Paul D,.rdtaPel, t'ra. filho de 
ut,. eb('rltor politl('o~ " flPcimo pri
ln1 iro. AJexandrP \.1nlf'r:"'11d era.. 
IUho dl" wn ne2'0c·ia..ntf' dt' f:u:e11 -
da.i e drpob ,·Jti<:ultor: o decimo 
""""Un".f,l, Gaston Ooumerguc, era 
filho de mn vltlcultor: o t'l .. f>imo 
ferct>iro, Paul Dourner, era filho de 
um opnã.rio ferroviá.rio e de uma 
domPStií'a; o declmo quarto, o 
atual, A1hPrt fA"bro11. é filiho dC" 
um 1aH:\tl(•r, 

REGRE8SOU A SANTA CATARINA 
O INTERVENTOR NEREU RAMOS 
RIO, 5 (A UNIÃO) - . .\rió"j 15 dias 

de pt:rmanencia nesta capital, regres
sou, hoje. a Floríanopolis, o intt:rveu
tor Nereu Ramos, que viera ao Rio 
com o fim de resoJver importantes as-

O mf'sm;- turista foi ferido por um 
('arabineiro italiauo. Estado i~~~~~º;,~Jt~~c~r~~~~!es~e~fs .. ·a~tºz~: 

l!illnios da adminisfraçáo tatarinen~f' El\l VISITA ,\' ACADEJ(l,\ ~llLIT \ R 

missão julgadota da Expo- N,;~;~~·05
'E~~:

1
:;asB~rr~~.mh;~~~~rj~d~~ 

sição de F ecuária daquêle j ii,~ ~ :~;e~;~t~,~;,c~~~º<1~;:'~~1r~o: 

Segue hoje, r.m.ri destino ;i. Minas dos elo pais. vila lhf' ofe1ecer um "1-
Gerais, o noJSO ,lustre conterraneo ?;o~o na '".t.Pn as::;e- ·· uo Clube A::;· 

dr. Epitacio Pcssôa sobrinho, comp<'· ~r~i:, a
1
~~r}~.:~~u~o c~~ª.1i~t:, homena

tente técnico do Mm.isl..ério da Agri- ge-m ,rn vitonoso romancista. as se
cultura, que vai visitar á Exposiç5o guintes pessôas: drs. Raul ele Góis, 

junto ao Grn,·êrno Feder...t.l. DE ANAPOLIS 
S. exda. dPclarou ao,;; jornais ba,·e1·-

~t" ~esincumbido pcrft:itaine-nte de sua W.\SUl~G'fOX. ri íA m.tAO) -- Os 
missão. oficiais e gµardJ-matinhas do navio-

EM VISITA AO QUARTEL DO 1,0 R. 1 ~t,ª Yi!r~'°;~:~·ohoj::~º~~c~~~m~
1
t1t 

C. D. , lit.u- de Anápolís. no Estado de ,\lary-
de Prceuá1ia a realizar-Ec naquêle 1m- ;.'~ar~;~~e;;~~·:°Ai~!ei~~r ~it].' ~~~ 

RIO. j (A UNIÃO) - O ministro land. 
portante Estadr- s11li5ta. Bart:o~a. Ab.e::larJo ,Turema. F·.=-rnandt•s 

Distinguido com um honroso con- Barbo~a. :.:rewton Lacerda e Evera!dCJ 

SUGESTIVA REPORTAGEM Do "ESTA- vite, s. s. tomará parte no referidr ~o~~:l~~t~~ªt1q~t;~~;ªh~~e~~bJci5~e
1d~~: 

certamen com(: membro da comissão quPirn. Rocha. Luiz de Olivei.ra. Duar~ 
julgadora te de Almeida. Tancréão de Carv~.-

Do DE S PAULO" SoABRE A ADMINIS . lho p Luiz Pinto. prof. José Batistrt 

-
• - CHEGOU AO RIO ,,e Mélo. ,rs. Pedro Batista. F Saie, _ _t, Cavalcanti e Flodoaldo Peixóto 

TRAÇAO DO INTERV~~!~RAr~!.~,~~!~. J e embai~adC!r Ju!i1> R~cc~ 
D E FIG u E IR Ê D o ressanando 05 mais_ importantes rea- Declaraçoes de s. t!lCCla. Ô 

hzi:iroes do ~cu governo. 

A mem·agem de congra
tulações enviada a s. excia. 
pelo nosso conterráneo dr. 
Henrique de Siaueira Néto, 

advogado na metropale 
pau!=sta 

O .. E,,tado ele S. Paulo", presti
glo~o órgão da imprensa brasi
leira, em recente e sugestiva 

1 cpurtngem. llustrada com inwnero 
cliché.s, emitiu valiosos e oportunoc-. 
comentários sôbre à administração do 

imprensa carióca 
RIO, 5 (A UNIAO) -- A bordo rto 

Congratulando-se, por êsse motivo, 
com o Chefe do E"<ecutivo paraibano, 
o nosso conterraneo dr. Henrique de 
.Siqueira Néto, resictE"nte na caniti.l •·Aica.ntara", che~ou, hoje ~ f'Sta c:1-
p».u!ista. Cl}+fle ~ advogo.do ~e nota, pita1, o novo embaixador an;entin') 
~~::~~: a .s. rxc1a. a expressiva carta no Brasil, sr. Julio Rocca 

"S. PAULO, 20 - 6 -1938-Exmo. S. excin., antes de desembar~t·, a-
<,r. Dr. Argemiro de Figueirêdo - bordo pela reportagPm, fêz illtPre.ssan -
1iespe1toras saudacões - Acabo · <le tes declarações, refrrindo-~ ent\1sias. 

i1e:es'.~~.~·~!:0~~~:!·sfb~~o~' :d1:i~:~ ticamente ao Brasil. com as seguintes 
1.ra('ão de V Excia. cm 1105,c:;o Es- p~lavr::i.s: "Sabem como é s.inc,,.ra '°! 

~ac.10: · ràandt! a minha amizade pelq Brasil 

.. 0~~~á~ª e c:t~
1
0 d:~;:~si~rt~~!i~i\ ºg~~ e pelo pôvo brasileiro. Compreende-,;e 

'.'qut reper"utiu como nm indice con- assim a satisfação com que recebi o con
ortn.dor da potencialidade econõmi- vite pnra representar, aqui, o meu pais e 

('Jl do nordt'",te. 

Prefeitura de Alagôa Nova 
O pr('fcito de Ala~óa Nova enviou o 

,cguin1f' tí'le1,,;rama oo M'. Interventor 
Federal. comuncando a arrecadação 
ffit'"l por anuf>la Prefeitura durante o 
més recem-findo: 

"A1agôa Nova. -1 - Inlenentor Ar
{.:emiro de Figueirêdo - Palacio da Re
<.iençõo - João Pcssôa ~ Comunico n 
v. excia. que a arrrcadação da mês de 
junho desta Prefeitura importou em 
7:096S800 Respeitosas saudações -
B~ec'lito Barbosa, prefeito. 

o imenso prar.rr que tenho em chegar, 
no momento, a e:,ta Le1Ta abP.nçoada." 

O emb1üxador Júlio RoC'-".a teve, 
ainda, palavras da maior admiração 
aos tradiciomtís laços de amizade ca
racterísticos das relações entre os dois 
paises. 

Aceite minhas Ielicitacões pelo mui-

c o N v IDA D O 'o aue tem feito por nosso Esta<io nue 
, _ 1.inda muito espera de sua intell.gén

cia e uatriotismo - Cont.erranco e 
admirador, Henrique de Siqueira 

CONSÊLHO REGIONAL DE GEOGRAFIA 
e pre&idsnte Getúlio Vargas v,to" · 

a visitar Portugal A CONTRIBUIÇÃO 

NA REUNIÃO DE ONTEM FôRAM TRATADOS ASSUNTOS 
DA MAIOR RELEVANCIA 

RIO. :; ( \ l'~L\0) - Es-
(ne. hoje. no Palac:'y, do Catête, 
o chefe da missão dip lo mática 
de P'>rlu~al no Hrasil. 

O embai,;HJor 1u~o fez ~n1rt'
:.:u de uma f.':trla do f.!t'ncral Cal' 
mona. nmddanrlo o p residente 
U1:>lúlio \'ar~at' a yisitar Portu
gil. 

Declarou o Chde l\'acíonal 
uue no momento nfto podia a
t~·nder ao t·on Yite, mas que. e1n 
outubro de 1~~9. terá (orlo o pra
zer e1n Yisitar o pai-. amigo. 

NÃO PODERÃO FUNCIO
NAR OS BANCOS CUJOS 
ACIONISTAS FOREM ES-

TRANGEIROS 

Um esclarecimento do Pro
curador da Fazenda 

RJO, 5 - f. \ U1':l.AO) - ltespou
rlem1o a 1?1tta consulta, o procurado .. • 
geral da f'azend.1 ~acional declarou, 
hoje, que não poderão f uncionar os 
bancos de depósitos cujos a.•ionistas 
nifl ~t>jam bra,ileír Q"' n.it"ls ou natu
nli'!?Ú~ 

DOS MUNICIPJOS 
A' hora µr~viame11t..e anunciada. efe

tuou-se, ontem, a 13.«- sessão ordin~.
l'ia do ConsPlho Regional de Gc-;bra
fia. presidindo os trabalhos o dr. J. de 

para a Instrução Pública ~~1i~~os~~~
5
t1e~o

01
~f!ti~~cJ;~~ir~~ d~~n;r: 

O nrefeito B~nlo de Figuerêdo, de :;~te~ ~~i~es\Tin~~~~~s~~.~~s Pe~i.~é B~~ 
C:amoina Gnmde. romunicou ao sr tista, Leema, Falcão. os ronsultorec. 
lnten-entor Fedt>ral haver recolhido á. tPCnir·o.s dr. Lcon Clerot " l)ach·e Luiz. 
Recebedoria. de Rendas rlnauelu ciclncie, Santiago, e O µrefeito Malaquiãs Bar
:is importancias de 3:396$600. da quota. bollia, do municlplo de s. José de Pirn-: 
rle Instrução Pública, e 380$000. da to.- nhas, que se encontrando no. sala. foi 
xa c:)tipuladt1. pelo decreto nº 910, re- convidado Dela presidente para assis
fen.nte ao primeiro semcstr~ do corren- tir a rrunião. 
te ano. Na hora do expediente fôram lid:1, 

O EMBAIXADOR SOUSA 
DANTAS NA ACADEMIA 
DE CltNCIAS DA FRANÇA 

Uma comunicação sôbre 
os característicos da e

conomia brasileira 
PARI S. 5 (A UNIAO) - O em

baL\.ador Sousa Dantas, represen
tante do Brasil junto ao Go,ér
no dêstc país, recentt•mcnte elei
to para a. Academia de Ciêncía,t,. 
Políticas e -.Morais da França, 
compareceu, pela. primeira vez, 
ã referida imtituiçáo, sendo rnce
bido oficialmente. 

Durante a rewtião a. que s. 
excia. ('St-evc p resente, foi feita. 
m11a comwdcaçáo sôbre os cara

cterísticos. " ceO!!'Jl"!!ia brasileira. 

romu11icações dos prefeitos de Gua~·a_
bira. Cajaze1ras, Sousa, SeITa do Cwt.e. 
Pilar. lngâ, Pombal. Piancó Esperan
ca Umbuzeiro. Princésa Isabel, Santa. 
Luzia do Sabugi. Aranm'l. Sant~ RitH. 
São .Tos,; de Piranhas, São João do Cu
rfrí. It:1 baiana e Pkui .a 1·espelto du 
instalação dos Diretoria~ ele Geogra
fia dus ;;eus munic'1pios. bem como d.:is 
homenagPns prestadas pelos mesmoi:; 
ao Consêlho Nacional de Geografia 
~omemornndo o aniversario dR fun
jacão dessa entidade,. 

Em seguida fóram ventila.cios varlos 
problémas referentes aos trabalhos em 

1 

andamento. No correr da apreciação 
dos mesmos o professor José de Mé!o 
informou ao Conselho o conteúdo de 
um tf:'lf,grama que recebera elo profes
sor Sizenundo Costa, presf'ntrmentc 
na capital do País. ,-ersando sobre a 

1 

sistematização do.s limites inter-muni
cipais. Semmdo os termos rtê~c des
pacho, o Consêlho Nacional de Geo
grafia decidiu que ns linhas dh'i<.iorla~ 

111:~ ª~j~~ªi::ari~,:;à~~n~~~. ~~r~~~ 
cte 9cdra ot1 de m_ti,.rl:!..! l!.1~1{. ... tl"U+i••c. 

1 

com D altura de 2.50 e faces df.• 0,30. 
A pre&ença do pndrf' Luiz Santiago, 

membro do Diretoria de Serra do Cui
te, oferf'ccu oportunidade para ser ven
ril:::i.cta a q)1estão aos limites entre a
qut:le mum<'1pio e o de Bananeiras. O 
padre Santiago expóz o ponto de vista 
llrlVOl(<"clo pelo seu muntclpio, fazendo 
um hhtl:1 ico comuirto do caso. e.scln-
1ecenc!o o Com;élho sobre o aspecto da 
zona litigtosa. e as c:ausas dns diver
gencias que impossibilitaram n a~sina.
tura (!(' tuna convenção de limites. 

Em vista da urgencia do Psturfo de 
··nri·is questões. ainda insoluveis. o 
CoM:elho assentou convoc9r a Comis
são Técniro pai·,1 .st reunir com malol' 
treouenc10. a fim d~ adiantar os tra
balhoc:; dos quais depencte a ulthnaç~o 
da fn:a~·ão das linh<\S divísol'ifls rle vo
no.<; munic:ip1os 

Ainda dhmte do ,·olume elos 1 rabn
lhos nfctos á referidll Comi!;;slio. liceu 
dPlibnado pleiteri 1· cio Minh,t.erio du 
\'iadi.o u dcsignaç,io do fw1cionário dtt 
tnspetoria de Obrn~ Contra as Sécas. 
sr. Euripedes de Ollvetra, a fim do 
me&mo cooperar com aquêlc orgão. 

A ses.<;ão foi. logo após encenada. fi
cando marcíl.dD nova reunião µara a 
prcximn. terça-fetrn ás 14.30. na qual 
•:erào .submetida~ a dil)r;U5::.ão impor
tante•, mate1·i~s. 

Farmácia de plantão 
E.st4t lle plantão, hOJe, a Far· 

máda Teixeira, a rua Duque de 
Cax.ins 
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D 
Admlnli:.tra('ão do Domlnlo da. União 

na, Paraíba - EDITAI_, N.0 '1-A -
At'ora.mento de Terreno Próprio Na
cional - De ordem do sr. Delegado 
Flscal do Tesouro Nacional nêste Es
tado, faço público que o sr. Severino 
fr:1.ncisco Pereira, tutor dos menores, 
Gero.Ido Pereira Lima, Maria José 
Pereira Lima e Severina Pereira Lima, 
r1,quereu o aforamento do terreno pró
prio nacional, stto á travessa SOlon de 
LurPna, na vila e distrito de Cabedêlo, 
munic1pto de João Pessôa, neste Es
tnclo. 

Os detalhes tecnicos e demals escla
rectmentos constam do edital n.0 7, 
publicado no jornal oficial A UNIAO, 
Msta capital. em sua edição de 31 
de mnto de 1938. 

Admtnistração do Dominto da União, 
em 31 de maio de 1938. 

Sablno de Campos, encarregado da 
Administração. 

A 1 s 
ximo, devendo vir em três <3) vias, 
~t~gg e a sfi~ug=i~!ú~~~o esta.dual de 

Nos envolucros dêve ser declarado 
por fóra "CONCORRENCIA DÉ 
g~E~R~NEUMATICOS E CAMARAS 

Os proponentes deverão' fazer na Re
cebedoria de Rendas desta cidade uma 
caucáo, em dinheiro. de 5% Ccinc'o por 
cento), sôbre o valor provavel do for
~ecimento, a qual servirá parR garan-~1: g:;,;is~!~ªº· no caso da aceitação 

Em envelopes separados da proposta, 
os concurrentes deverão apresentar 
recibos. dos impostos federal, estadual 
e municipal, n~ exercicio passado, bem 
como da cauçao de que trata êste e
dital. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso seja aceita a sua 
proposta, assinando contrato no Es-
critório désta Comissão, em presença 

llDITAL DE CONVOCAÇÃO DO do promotor públtco désta cidade, 
JURI - O dr. Hello de Araújo Soares, dentro do prazo arima citado, com 
juiz suplente em exercicio na 2.ª Vara prévia caução arbitrada por esta Co
d :1. comarca da capital do Estado da missão, não inferior a 5% (cinco por 
Paraíba, em virt ude da lei , etc . cento) , sôbre o valor do fornecimento 

Fnço saber. que tendo sido convoca- a qual reverterá em favor do Estado, 
ri a pnra funcionar no dia 14 do corren- no caso de rescisão do contrato sem 

~~sfn ~;:~n~r : .ei~~~oº~~~n~;ta ~~ej°:~ 1~~~ª J~::!n~g~i~~~ndamentada, ª 
dln d<'lerminado deixou a mesma de Fica reservado á Comissão, o direito 
&"1' ins talada em virtude de ter o dr. de anular a presente, chamando a no
Jtli 1. da 2.ª Vara a quem competia pre- va concorrencia ou deixar de efetuar 

~~dl~t /~~-\<;_~i.d~ics:~:C,º· aenatl~d~~anºv: ~; 1 ~e~~~:1;0 ~~dg1~~r~~ ;~~t~~ante da 

f~a~id~us~~~~~~l~ ~~;;;ea~~ ~ê:q~~: ~~~ f 19f8~mpina Grande, 27 de maio de 
resolvi , nssumindp agora as funções de I Jona:; Mangabeira, contador. 

~~izni:o/Jnuii~~~· :;~~ceie:eg:
1
d~r!:!~ fch~:.TO: - José Fernal, engenheiro-

são ordinária deste ano, uma vez que 
a anteriormen te convocada t ícou dis- CAIXA DE APOSENTADORIA E 
solvida. Assim, de acórdo co•n Ú lei, PENSOES DOS OPERA'RIOS ESTI
fóram sorteados os seguintes jurados : VADORES - Edital de inscrição -
1 - João Pereira de Castro i:" into So- Carteira Predial - De ordem do sr . 
llrinho ; 2 - dr. João dos Ss.ntos Coê- Diretor Presidente, faço ciente aos as
lho Filho ; 3 - Lionel Pinto de Abreu; saciados desta Caixa, que, a partir das 
41. - dr . Lourival Moura: 5 - Luiz da 14 horas do dia 1. 0 de julho, estão a
Silva Pinto; 6 - Joaquim Cavalcanti bertas na Agência da mesma á Tra
<l e Albuquerque; 7 - farmaceutico,João vessa João da Mata, s ln, as inscrições 
fi!gr~;i:.1~io~ SJlv~; 8 J~tºJ:biQu;;~; ~r:t os planos A e B da Carteira Pre-

Batis~n ; 10 - Joao da C~niia Luna Outrosim, fa.ço ciente que, tanto na 
~}~~; g = ~~: Jg!~uid~ ~~\~i~i!º~~ ~gência referida como na do respec-
Costa. 13-Dr José Mário Porto · l4- j tiva Sii:tdicato de classe (Sindicato dos 
,José eia c ruz Nóbrega . 15 _ J osé Per- Operâ.r:os Estivadores de cabedélo, á 
gent ino Madruga ; 16 :_ dT. Jfl.!:é Van- I rua J.oao ~ Mata, n.

0 
.24) , se acham 

dregiselo de Araújo Dias ; 1, _ Vai-- á _ clisposlçao dos. as.saciados, instru
frêclo Guedes Pereira Sobrinhf' ; 18 _ çoes e os formula.rios que devem ser 
João Fabrício Véras. De acõrdo com I preenchidos. 
o art. 39 ~ 2.º do decreto-lei n.O 167, Os associados que já se inscreveram 
de 5 - 1 - 938, fõram considerados já. !1º p1~no A . devetl} confirmar suas 
sorLeados pa ra a sessão :lo juri con- 1nscriç_oes a fim de manterem a sua 
vacada para o dia 11 de julho vinuvu- classificação . 
ro, pelas 8 horas, os se11uintes jurado$: Ca_!>edêlo, 30 de junho de 1938 .· 
dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Lima, dr. Joao da Costa Miranda - Agente 
Ollvio Marója e dr. Pedro Bento Co- da Caixa dos Estivadores. 
lier, que com os 18 .,sorteados fazem 
a lista dos 21, que têm de servir. EDITAL de citação de herdeiros 

A todos os quais convido a compa- com o prazo de 30 dias - O dr. Mil
recer á sessão do juri tanto no referido t~n .Marques de Oliveira Mélo, juiz de 
dia 11 de julho vindouro, á hora de- d1re1to da comarca de São João do 
terminada, como nos demais enquan- Cariri, etc . : 
to durarem os t rabalhos da referida Faço saber aos que o presente edi
sessão sob as penas da lei se faltarem tal de citação virem, ou dêle noticia 
E para que chegue ao conhecimento de tiverem, que se tendo miciado nêste 
todos, passei o presente editai que !:e- juizo o arrolamento dos bens deixados 
rá publicado e a fixado legalm~nte. La- por falecimento de JOAO ALVES 
i~ssia:~6 :d1°7 ~:s\~n~gag: 1i~s.J~~ MARTINS, domiciliado que era no lu-
Carlos Neves da Franca, escrivão do gar " Cabôclos", dêste termo, foi pela 

Juri, o escrevi. (A) Helio de Araújo ~~úv~on~~7tã~~ª1!~!~ad:º!~!!~-s::~~ 

~;eª::s~ <;~~{~~~i c~~r~~~.1~~~~~~~== >~nte a herdeira Francisca Alves, re-
vcs da Franca. s1dente 11.9 municipio de Campina 

_ 1 Grande, deste Estado, pelo que orde-
('0MISS1l0 DE SANEAMENTO DE nei se passasse o presente edital com o 
CAJ\1PINÁ GRANDE _ Concorrencia prazo de 30 dias, como teôr do qual 
- EDITAL N.º 49 L Acha-se aberta Cit? e hei por citado o referido her
concorrencta para o fornecimento a cle1ro. para, na primeira audiencia or
esta Comissão, do seguinte ma~rial: dl~ana que. se s_eguir a última citação, 

200 (duzentos) litros de oleo para I apos a expll"açao do prazo, contado 

m~i~r.,q.v~~~~~~~~tsfºid~%~ct~~i;!~)idern.. ~a 1~!{~;lr;:i ct~~b~~~~~~a1!~~',; :S~t~~ 
vl.c;cosidade 40 <quarenta). ção para todos os ulteriores termos 

200 <duzentos) idem, idem. grosso dlJ arrolamento, até final sob pena de 
pnra diferencial. revelia. E para que chegue ao conhe-

lS <quinze) galões de oleo para a- cimento de todos mandei passar o 
mm·tecedor. presente edibl para ser aflx:.:ido no 

15 ,quinze) Idem, Idem., para freio. lugar do costume e publicado por três 
4 (quatro) pneumáticos 9.00 - 18, vezes no jornal oficial a "A União" , 

"ºhl o numero minimo de 12 (doze) deixando de o ser na Imprensa local 
Jonns. . por não haver . Dado e passado nesta 

4 <quatro) pneumatlcos 6.50 - 20, cidade de São João do cariri, aos 14 
Idem, idem, idem, 6 <seis)) lonas. de junho de 1938. Eu, Tertuliano Cor-

8 <oito) pneumá~icos 6.00 - 16, idem, reia da. Costa. Brito, escr!vão, o escre-
1rlem, idem, 6 <seis) lonas. vi. <a.) Milton l\farques de Oliveira 

4 tquatro) camaras de ar, reforça- .Mélo. Conforme ao original: dou fé. 
do.s, 9.00 - 18. o escrivão, Tertuliano Correia da Cos-

4 (q~atro) idem, idem, 6.50 - 20. ta Brito. 
8 <oito) Idem, idem, 6.00 - 16. 
Será fornecida uma amostra minima 

de 4 <quatro) litros para os oleos Iu
hrlflcantes de 1 (um) litro para os 
<lemats. 

Os pneus e camaras de ar serão no
vos, niio npresentando defeito algum. 

Serão substituidos pelo fOTnecedor 
os pneus ou cantaras de ar que, den
tre 30 1 trinta> dias de serviço, se da
ntrtcnr cm virtude de estar ressecado 
ou por defeito de fabricação. 

O prazo para entrega do material é 
de 15 cquinze) dias, a contar da assi
natuta do contrato. 

O 1,reço entende-se para o material 
po.,:;to no Almoxarllado desta Comis
t>flO. 

Será recusado o material diferente 
<la amostra ou viciado, ficando rescln
cltdo o contra.to, e perdendo o forne
CPdor n. caução, que reverterá em fa .. 
vor do Estado. 

As propostas flerão rec<'bldos no Es
r-rJtório cll-'sta Comla.c.:lb, nt~ ás 14 
nuraa do tJtn 11 1on1.r-> de jurtho pl'ó-

EDITAL de 3 • praça de venda e 
arrematação com o abatimento e o 
wa.zo legal . - O Dr. Braz Baracuí, 
Juiz de Direito da l.A vara da comarca 
désta capital, do Estado da Paraíba, 
na forma da lei etc. : 

Faço saber a todos quantos o pre
sente edital de 3.ª praça de venda e 
arrematação com o prazo e abatimen
to legal virem ou dêle noticia tiverem 
e interessar possa que, no c:Ua 15 do 
corrente, ás 14 horas, no predio n.0 

42, sito á rua das Trincheiras désta. 
capital, andar terreo, onde funcionam 
as audiências dêste juizo, o porteirP 
dos auditorias ou quem suas vêses fi 
zer, trará a publico pregão de venda 
e arrematação a quem mais der ,, 
maior lanço oferecer além do preço 
da arrematação do ~batimento d.e 
1001,, sõbrf> o valor do preço da segun
da praça os seguintes ben.'i pertencen
tes no espolio dP Severtno Justino 
Gomes : A casa n.n 392, 11ito á av. Ca-

POR QUE TANTOS NOMES? 
Ha doenças que tomam denomina

ções diversa.s, conforme a região ond(' 
reinam. e:> 1mpaludismo constitue um 
exemplo !DLereJ.i:>ante dest a parücula
ridade. Do norte ao sul do pais é co
nhecido. por varios nomes. entre Nes 
os segumtes: maleita, mataria, fe brP 
palustre , sezão e bate-queixo. A me. 
lhor denominação é a de ín-:melud ismo 
ou febre palustrc. derivada da palavra 
palus, que sigmftc a cha rco ou panta
na : e a palavra. malarla, 'ie mau ar. 
Sabe-se hoJe que éste flagelo é cau&a 
do por um parasito do gcncro Plasmo
dium, que vive nos globulos vermélbo:; 
do sangue e é t ransmit ido do indivi 
duo doente ao :,;ão pela picada dos 
mosquitos do grupo Anopheles. 

O impaludismo gra5sa em todos os 
continentes, especialm ente nas regi~ 
óes ouentes e lrn m1das on de exic;Lr-m 
coleções de agua propicias para a ciia 
ção dos mosquitos transmissores. 

AFARlNHALA•TE~Ht !. w, e 
a, p1<>pn .. d11dot <J, !1111 d li J. 
110·111altadiu ., a, q11ali d s d• , 
lc(le ophmo • dt- ab I ta pu:e•~ 

fAR!NHA LACTEA r~ 
NESTLÉ (:3.f:~ Na propria Ew·opa exi~te êste na .. 

gelo, sobretudo no sul da Russia e na 
bacia do .Mediten-aneo. Em tempos 
idos existiram fócos até mesmo na 
França . Alemanha e Ingla terra. Na 
.\frica a doPnça em questão P, o gran
de obstaculo ao pro~rei-;~o. ao e~tabe
lecimento de etiropem; na:-. (·estas e a.o 
longo dos rios. Com o uso elos medica
mentos clas,c;ico~ não foi possivt'l exter
minar êste mal de nuutas re~1óes da 
terra . Surge .. fel izmente, grar~1.<:, á mo 
derna quimioterapia. um novo preidu
to que vem resolver de vez o problt-ma 
do combate ao lmpaluc!h,mo. T rata -se 
d~ At ebrina da Casa Bo.yer. que veni 
sendo empregada em larga esrala e 
com o m aior sucesso pelos ser viço:, sa -
1itanos nacionais Com êste medica
mento cura-se o impaluâismo cnt.re 
cinco e sete dias. 

para .. conjuntamente com ma mu- / J, ão Pe ::,Õa 4 de Julho de 1938. 

~~:~11tf,~6~~~;~r:n E ªiim~1/it~ei~~~fi~1;11 ucº 
0
~~crivão do registro. Sebastião 

da a a:usenc1a em lugar não sabido B.Jr ·io '\r :.onlo dC' senn e d Ali
do ~·e_f~n~o executado_ Manuel Demetrio L.C" ~:uvdn_o de Va~concélm, que são 
Pe1e11a, chama-o e cita-o para no pra- ~olte1ro~,: t·le. comc-rc1ário <trabalha 
~o ele 1:oven~~ .d1as apresc1_1tar-se e re~- i1a Pact2.ria Independf'ncia, natural 
J.,on.de1 na to1_ma_do pedido_ sob pf>na de Tun:):1uba. Pern:imbuco, maior (• 
de tudo ser feito a sua :eveha. E para hlho dr- Jos,~ Antonio de Sêna ou Josff 
que chegue ao conhecimento de to Antor~io da Sih·a e de d. Joana Marta 
d0s e notndamente da executado man- da conceicfo: e f'la, alndn menor dtl 
dou passar o presente qu~ ~erá afi - pr0fi~::.ão dome:c.tica natural desta 'ca
'<ad? no lugar do rostume e publicado pital " filha de José da Guin Teixeira 
na imprensa de Vasconcélos e de d. Deolmda Car-

* * * Dado e passado nesta cidade de Ala- valho de Va~;concélos. f'stes e os con
góa do Monteiro, em 20 de .Junho rte traent~s àomkiliados e residente:.-; 
1938 . Ett, J~.ime Bezerra de Mf'nl•srs nésta capH:11 ás ruas Melra de Menê-

pitão José Pessõa désta capital, dP escrivão. o datilografei. 1:1ss. J Joâo 337 e Capitão José Pessôa. 307. 

'iJ!J:ª t:rr~e~~ª·si~~ªz!:d~n:SV:n: :~i:~r~~ 
B_Qtist a de Sousa. Era o que .se con~ M:1.nuel Bezerra dos Santos e d. Ma-
tmha em o dito edital do qual extraí ria Severina da Conceição, que são 

avaliado em 2: OOOSOOO ; Uma carroça 
avaliada em 800$000: Dois cavalos avo.
ltado cada um em lOOSOOO : Um.a séla 
avaliada em. 80$000 . e 1 garrote ava 
liado em 100$000 exi.~tente n a fa..zBnda 
S . Terezinha de propriedade de d 
Olivia Gabino em .Mamangu.ape e um 
riile que também. se acha avaliado em 
120SOOO . E para que chegue a noti 
cia ao conhecimento de todos mandei 
passar o presente edital que será afi 
xado no lugar de costume e publica
do pela Imprensa Oficial r A UNIA O) 
Dado e passado nésta Cidade de João 
Pessôa, aos cinco dias do mês de .iu 
lho do ano de mil novecentos e trin
ta e oito . Eu, Eunapio da Silva Tor 
res, escrivão interino o dat ilografei. 
(ass . ) Braz Baracuí . - Está. confôr 
h1e com o original ao qual me reporto 
e dou fé . O escrivão, Eunapio da Siluci 
Torres. 

~oil~:~.~~tee c~ftt t~~;J~t;: i~eo~~I:~~t ~~;:~i{,º~j~d~~1\~rªJ! ~t'd1~1!,~deo:fif~~ 
dou fé. do falecido Manuel Bezerra dos San

Alagóa do Monteiro. 20 de Jw1ho de to'- e d. SL ,.,erina Mendes Bezerra; e 
1938. j ela. riinda menor_ clome~.tica e fi lhn ~º escrivão, Jaime 8!':nra ae Me- de· J~ãc, .Josê _ de Deus e da falecidn 
neses. Severma Mana da Conceição, .sendo 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faco saber que em meu cartório. nPsta 
Cidade. con.'em proclamas pare o casn
mcnto c:\"il doj;. ,:ontrnhentes seg1.1iJ1 -
tes 

Augusto Bezerra Carneiro dc.l Cm~ha 
e d. Maria Madall'no d~ Olivrira. que 

if~ ~~it~\~~- e a~:i~~t~~ ~~
stpr;ô5:1!~;~ 

n o em Cumati , elo mumc1p10 de Ba
naneiras, déste Estado e filho dos fa
lecidos Anton io Bezerra da Cunha e 
d. Ana Bezerra Carneiro da Cunha: 
e ela. vi úva .sem bens, funcionária no 
Grupo Escolar '· Eplttacio Pcssóa ·• 

EDITAL DE CITACÃ O CO M O desta capital, e filha do fakc1do Sil~ 
PRAZO DE ,,,.oVENT.A DIAS. - 1.c vano Antonio de Moura e de d. Ana 
Cartorio - O dr . João Ba tista de Paulina de 1\.foura, moradóra nrsta 
Sousa, Juiz de Direito da Comarca capital. Deprecados prodamas n.o e-:. 
de Alagón. do Monteiro, etc. crivão de Bananeiras A'ixado dêsde 

Faz saber a .Manuel Demetr1o Pe- 2 dêste m ês 
reira que por parte da Fazenda déstc Si algurm souber de a1rum impedi 
Estado foi requerida a sua citação I menta. oponha-o na fórma da lei 

Os trabalhos manuaes exigem dís· 
pendio de energia incompativel 
com o má.o funccioncmento dos 
rins. Se a sua funcção ;-e:i.al não 
se procede norma1mentt, os de::o· 
sitos que se formam no organisino 
occasionarn dores agudas, além de 
uma sensaçõ.o de peso e de can• 
•aço muscular que tira quasi todo o 
rendimento ao trabalho. 

Físcalisar os rins, trazei-os 
senllf?"e limpos de impuresas é meio 

caminho andado para conservar, Q ~ 
mesmo na edt1de avançada. agilida· 
de e flex1bilid<1de musculur Para ~ ~ 
isso o P.ELMITOL de Buycr é o 
medicam-::nto indicado. Tomar pe· 
riodicam,nte HELMITOL é o meio 
seguro e facil de garantir uma ve- SI OS HINS 1/~.IJ Bt M 
lhice sadia, livt'e de dores e de .. · " 

i"if ELMITO i'õ'~ 
illittiitMi,ttQilii·l1fi·i1:11 

toôos domiciliado~ e residentes néstn 
ca•)iral á, n1a~ Aragào e Mélo, 523, 
D Pedro II. Jl9 f'! Cnrneiro da Cunha, 
22 

Bartoloméu Pereira àe Lima e d. 
Engracia da c .. :mceiçáo Belo. que são 
maiores: êle estivador, natural de Re .. 
cifC', Pnnam.buco, viúvo sem filhos e 
filho dos falecidos Bertolino Pereira 
~e Lima e d. iviaria Pereira de Lima~ 
r- ela, rnlteir~. de profissão domestica 
~ filha do falrcido Severino Herminio 
BC'lü e d. M::n;a d&. Conceição Belo, 
sc>ndo esta e os contraentes com do
micilio e residencia nest,1 capital em 
Ottiseiro e- ás nu .. ~ Vascu da Gama. 
329 e Adolfo Cisne, 244 

CABELOS BRANCOS 
Evttam-se e desaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Us&<la como loção, não é t1ntura. 

Deposito: Farmâcia MINERVA 
Rua da RepubHca - J oão Pessoa 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maclel Pin.hetro n.0 618 e .. Moda 

In!a n t11". 
Preço: - ISOIUl . 

DR, JóSA MAGALHAES 
{Medic'o esp('ciali.st:i.) 

Tratamento mectko e operatório 
das ctoenças dos olhos, ouvidos, 

nariz e garganta.. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REP ETIDOS. 

Consultõrio : l<ua J)uque de Caxias, 
50-I . - De 2 ás 5. 

Hestctencia: RUA VISCONDE Dt1 
PELOTAS, 242 

- JOAO PESSOA -

SALÃO \ 
\Jura - <=~ 11m fitimo sa lúo r,nn1 m

clu 1 r1c1, dt pó.sito ou g:11·,1gt·. cm treut,. 
ao rt~ ,cc ciL• Bnual. 1un t.o t\ o1lrinll 
v l'ic. ute Ielpo. A trat~ r no m«>~mo. 

l t \ P \ Z A'fn·o 1-: 1n:,1 OESJ~N
\ 0 ' .\"1 I>O, ,)m prâLiC!l df' S(' l"\"i('OS de 
f'. 1 r1tório e c.i;;1cictadr p a 1-t outros. 
d:1rn10 otin1a 1ei"'rellí ns cnp:1 z de &er 
1 t1. i qualquer J1rmn .. Ol <:rt' L'r~~L· pnra. 

tr d, • 
Nc10 • Xi'"'" b om orclPnacto 
e., ta.e; 1 J () t , car ns run cl tt RC'• 

d<·nr tri. í l 

\ "F:'-OF- SE um <'sfab<'lccimC'nto á 
AH·ni<la. f'ruz d(' .\rm~•s n .0 117:t C'l um 
tf'nPno com :H metro..; Õt• tundo por 
7.!1i0 til' fn·nle, prótn-io . 1'r;,tar no 
tllt.""-OlO. 
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rFLAZA 
Proprietarios: W AN DERLl: Y & Cia. Ltda. 

- 'I 
O melhor som, a melhor sala, os melhores filmes, maqui-

nas sonora Philips, filmes da Metro, United e Cine-Alianca -Ho1e ás 7 e meia horas-Preços · 2'.h200 
e 1 f,60Ô- EDWAR D G. RUB INSON o gran
de tragico da tela em Domingo! A surprêza do mês! Domingo! 
O GIGANTE DE LONDRES EM TRES SESSÕE S 

A ruina fina nceira, o descrédito mora l, 
tud o êle enfrentou e tudo venceu com a torça 
indornavel do ~eu caratcr inatacavel ! 

Matinée ás 3 e meia e soirée ás 6 1/2 e 8 1/2 horas 
a grandiosa realização de NIKOLAS FARKAS 

UM FILME DA UNITED 
Abrirá o r,rograma o desenho CACHOR

RO RUL BADO co111 o CanwndongJ Mickcy 
e um nacional D N. 

Fort Arthur 

1 HOJE ! Matin·ee extra no PLAZA ás 4 horas ! 

ROBERT MONTGOMERY e HELEN HA YES 

VANESSA, 

Exibições no Moderno de Recife com exito extraor
dinario l A Juta de morte entre duas grandes poten
cias l A Russia e o Japão num entrechoque brutal 
pelo dominio das terras asiaticas l A epopéa culmi
nante da guerra russo-japonêza l Magistral desempe-1 nho de ADOLF WOHLBRUECI( o heróe de 

seu drama de amôr 
METRO GOLDWYN MA YER 

Preço un1c 1 800 reis 

MIGUEL STROGOff 
PORTARTHUR 

SANTA ROSA Grandiosa pe la sua montagem ! Empolgante em seu romance ! Magnifico em sua 
interpretação ! Sensacional pelas suas batal has ! 

Hoje ás 7 e meia - Preços 1$600 e 800 reis 

CARPIS, O SATANICO 
com 1\DOLPH WOHLBRUECK o herúe de 

MIGUEL STROGOn· 

C:XNE- ALJ:ANÇ.A. -
s..10,00? 

Na 11essão das MOÇAS no 

PLAZA 

a ts:nd.e:nd.o :ped.1d.os 

S U Z ' r 

DIA 25 NO PALCO 

Bidú Sayão 
o rouxinol füasileíro ! 

BI IIIETES A' VENDA PARA UM 
UNICO REC!T AL NO PLAZA • e I N E .. - .. R E p u B L I e A DIA 10 -

LUZES DA BROADWAY 
HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE 

GE ORGE RAFT 
- em -

C H AVE DE VID 
Complemento: - U:'.\l NACIONAL D. F. B . 

Preço .... : - .$600 e $4.00 

LIVRE 
FRANCISCO FERNANDES LISBOA 

y4 
7.' Dia 

InéR Vchó;1 ,lc Andrade Lisboa. Ore81Ps Li~bóa, Tu r izina 
:'-mtth Lisbôa, Marieta Lisbôn, ,\lzira Líshôa. Maria de Lourdrs Lis
hôa. Margarida Lisbóa. Natercia Lishóa. Miguel F~rnandes Lisbôa e 
l\lanol•J Ff:rnandeR T,i~hôa ( an "entes), esposa, filho8 e irmãos de 
Fr~CÍkCO Fernundcs Lisbôa, c-onvülam seus parcnlcs e am igo8 para 
a~s1stirem 8 missa de 7.º dia, que, por aJmá do pranteado extinto, 
mandam celeLrar ás G horas e meia da manhã, do proximo dia 8 do 
correntP, na igreja da Sant,, Casa de Miscricordia. 

Desde Jogo Re confessam grato~ aos que He dignarem ass istir 
" esse ato rle piedade cristã. 

DECLARAÇÃO . 1 dos _Auxlllnres do Comércio de J oão 
Pe~oa. José Ramalho, J oão Santa 

Declaro que, ucsta dat.a, me rl'liro Cruz 
do C!;tabclccimento comercial da firma 'As llrmas estão de\.1damcnte reco. 
,J Honorato & Cla. t-lta á rua B~rão r!hecidas.) 
elo Triunfo, nesta cidade de João Pes-
Wa.. 'J)Or minha livre e espomanea 
vqntadc pago r satisff:'ito dot. meus AO COMÉRCIO 
orclf!nados, indenlzaç.ão r. fêrias. dando J. _Mmnvino & Ctv , .avisam ao Cll
pl,.na e g~ral c,utteç·rn pa1·a nada nun.,; 111Pr,..1n ,,m geral que, cm vtrtudr d? 

;~~18
al~~~~c:eJan~~r \~~~1~irc1:1

~~;~: 1 ~~~:; ~a~:~~:.~~~. ct;lc~rr:~ 
0 

~ie1foª~ 
to que exerci 110 dJto et:ilabelt:clmen- procttra<'áo passada ao mesmo com o 
to ou qualquer outro. flm de assinar recibos, dar quitaçõe:::. 

João Pes,,oa, 27 de junho de 1938 
Bernardo de Carvalho Mene7.R.6 
Testemunhas: - Pedro Paulo de 

;...;.m - Prc.:ld r~• di .;:.111~.!-i:i. .. O 

etc 
João Pessoa. 28 de Junho de 1038. 
J Min cn-ino & Cfa. . 
< A ftrn:w. citú devl<lamentc rr,:o ... 

n!.e •• - -i 

A SEG UIR 

N Á N Á 
AS AVENTURAS DE CE LI N 1 
ESTRATEGIA DE MULHER 

R o FOLIAS DE ESTUDANTE 
CALMA PESSOAL 
QUANDO o DIABO . ATIÇA 

IDALINA DE SOUSA LEITE 

Gt 
7.' Dia 

Alvaro L eilc e fam ili a, Agr ipi no Leilc e familia c01widam 
seus pa rc nlcs e an1 i0 os par a assislire1n á 1ni ssa <lo 7. 0 d in i fuc 
m andam ce lebni r no" di a 8 do corrente, á , 6 1 2 b om,. na l f'"Cja 
de N. S . de Lounlcs, por a lma ik sua saudosa múc lD \ L1"\' \ 
DE SOUS,\ LEITE 

Agrad,•ccm a lodo, q u<' comparctere111 n ""'' a lo <k pie
dade cri s l:1 e ao!-. qu e neu1n pa nharan1 os resto, mort a1s da pran· 
leu rJ n mo rl :i a n r.r milt' ri o do S(" nho r r]a Hba Sl}n lr ll ('<:I. 

COMARCA DE CAMPINA 
GRANDE 

'" }ALLNUA DE ANTONIO J\LYES 
DA SILVA" 

AVISO AOS INTERESSADOS 

AO COMÉRCIO 
J Minel'Yino & Cia., avi::;am em 

geral que acaba de se retirar da fir
ma, o sr . Raul Alves Cavalcanti. de 
sua livre e cspontanea vontade, trndo 
recebido indenização de férias. orde
nados e gratificações, dando-nos o 
mesmo plena e geral quitação de tu
do quanto lhe era de direito 

J oão Pessõa. 20 de Junho de 1013 
J . 1\-tincrvino & Cia 
Confirmo· Raul Alves Ca \·ak a ntf . 
e As firmas estão devidamente n. ... 

conhecidas) . 

Pelo presente a\'iso aos credores e 
demais interessados da !alencia do co
merciante Antonio Al ves da Silva. que 
se ach a em cartorio, acompanhada de 
documentos, a reclamação rclvlndtca
t.oria da f irma Otont & Cin ~ôbre di
\.~ersas mnrcadortas ou da hnportar1cla 

~~·s~~d~~~~. ª~x1~'t!~;. d~~d:~: ªo~ I-C-O_M_A_R_C_A __ D_E __ CAMPINA 
~

11~~~:~d~:· 1~fm~~~zoput~1cc~~~6. ~~~s~ GRANDE 
testa-la ou alegar o que entenderem "FALENCIA DE ANTONIO ALVES 
a bem de seus direitos . DA SILVA " 

19~::"plua Grande, 28 de Junhv de P:l~I~?e,tn~: ;~~!S~~~~s e 
A escrivã - Marta das Nevt:1 Ta... dernnls lntrressarto, do rn li?nMn do co 

JU t.S c.&val;:;a.uU _ __ • ~c.rÇ1a.n~e An•~n!o ;JvF _ ci.l ~!l '1. ~ ,i_A 

se acha em cartorlo. acompanhada de 
documentos, a reclamação reivindica
toria da finna Herm. Stoltz & Cia. sõ
bre um pneu 9. 75 x 20 e 2 pneus 
GOO x 20, além de uma camara de ar 
4. 50-21, tudo na importo.nela de .. 
2 .423$000, podendo os interessados. no 
prazo de cinco dias, a contar da p1i
meira publicação, contesta•la ou ale
gar o que entenderem a bem de seus 
direitos. 

Oa.mpina Grande, 28-6-1938 
A escrivã - l\tat'ia das Neve1!1 Ta .. 

,·a1'Cs Cavalcanti 

A PREVIDENTE 

2.ª C'ou ,·orac;ão 

De ordem cio :-.r presidente ela A.s
'-emblêia Geral, convido os socJos ctes· 
ta sociedade para uma reunião extr!l.
ordiuaria de Assembléia Geral, na. 
~éde social, á praça Antonio Ra.bêlo, 
n. 0 22, no dia 12 do corrente més, pe
las 14 horas, a fim de tratar-se ele 
medidDs urgentes. a bem dos iutcres
~es desta sociedade 

João Pcssôa, 4 de Julho de 1!)38. 
Lcon <>l Duar te, 1 . 0 secretário 

• MOSAICO 
Vende-se por módico preço umn 

prensa moderna com dois quadros e 
moldes novos 

Negocio rendoso. Vêr e tralar na 
\ venida .João Machado. 795. 

línlca oportunidade 
D<:::iseja-se vender. urgente, wn ter· 

reno medindo 22 x 35 mets., o.o preço 
de 4$500, passando agua. luz. distando 
do bonde 80 metros. Tratar com o 
sr. João Feitosa. á ru a. Vicente 
Ji,i;:t,131 1 uut!g.1 Pupo da Curuj11 -......,. 



U M C ON VITE P AR A VOCÊ 

A l'NJAO - Quudu-fclra, G de julho de 1938 r s ' 

D o 

D o 

M N G 

em três 
sessões 

M N G 

o 

o REX 
O ESPETACULO QUE A - 20th 

CENTURY FOX EMPREGOU 

TODOS OS RECURSOS PAR A 

REALIZAR ! ! ! --

Amantes cativos a bordo de um veleiro sem destino . . perseguido pelos navios de to
das as nações . . . Motim a bordo ! 

WALLACE B E E R Y WARNER B A X T E R 

NAVIO NEGREIRO 
-- com--

ELIZABETH ALLAN -: MICKEY ROONEY - e centenas de figurantes t 

.~OTA I \JPORT1\'!'ITE: - t-;ste filme só será. exibido nou tro c inema desta capital 60 di.a\ anos seu lan«:amenlo no - REX 

VAMOS DANSAR? 
F RED AS TAIR E GINGER ROGGERS DIA 17 S0 i\1ENTL !'iO REX 

AMANHÃ NO " R EX" LEOPOLDO STOKOWSKI - E SUA FAMOSA OR.QUESTRA r 
SINFONICA 

Uma agradavel mistura de musica, comédia, 
romance e sensação, num filme de grande 

-em- ' 
ONDAS SONORAS DE 1937 espetaculo 

Uma revista maluca da 

P ARAM O UN T 

--com--

JACK BENNY - MARTHA RA YE - RAY MILLAND - FRANK 
FOREST - notavel tenor 

R E X HOJE - Uma sessão A J N D A 
ás 7½ horas -

ESTA SEMANA NO " RE X" 

"SESSÃO DAS i\lOÇASº' MAIS UM SENSACIONAL " FURO" CINEMATOGRÁFICO ! .,. u, '• ,. t , .. , 7 

TODO O RO!IIANTlSMO J) .\ Cll),\OE DA LUZ ! 

CL AUDETTE COLBERT 
A REPORTAGEM COMPLETA E DETALHADA DO JOGO ENTRE 

CONHECl ··O EM -PARIS BR A SIL X Cl-IECOSLOVAQUIA 
- com -

Melvyn Douglas - Robert Y oung 
l'ARAMOUN'l' 

Complementos: - PARAMOUNT NEWS - Jornal e FINAL 
--- FELIZ - desenl10 ---

Este filme é proprio para todas as idades - Nota da C. C. C. 

Amanhã - FELIPÉA - Ricardo Cortez 
O MARIDO MENTIU 

P aramo un t 

li'ELI P ÉA 
110.f(O: - l lma sr,"lâ.o ás 7,J:) hora .. - HO.IE 

U:'\ I VERSAJ., apre~c11ta 

J O H N W A Y N E - em 

C O NF L I TO 
Com Jean Roggers 

Juntarnrntc a 8 ' e última sé'ric- do 

CAVALEIRO FANTASMA 
Este rume e proprio para todas as idades (C. e. e ) 

M E T RO p o L 
o CINEMA MAJ6 AREJADO D A OAP:I_AL 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL 

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

DOMINGO NO FELIPÉA 
LA VEM ELE. DE NOVO. DANDO "BERROS" FORM! 
DAVEIS, ENGULINDO TUDO COM A " BOCARRA" ! 

JOE E. BROWN 
nwis maluco iJUldi-l, cm 

Matinée hoje no JAGUARIBE 
O HOMEM QUE EU 

Doris Nolan -
QUERO 

"Universal" 

JAGUARIBE 
HOJE - Utna sessão as 7,15 horas HOJE 

e A M p E A o D E p o Lo A PARAMOUNT apresentará 

A VALSA DA CHAMPAGNE 
Um manancial de gargalhadas, concretisado 

em celuloide pela 

WARNER FIRST 

-com-

Gladys Swarthout Fred Mac Murray 
Complementos 

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

E CURSO PARTICULAR CIHE s. PEDRO 
P rof .toao , ·1 na 1;1·c a n sa a O!, A OASA DOS O.RANDEB ROMANCES DA TELA 

interessados que mantém um cur· 
HoJe na.o haverá se&..~ao por estar em llmpeza o no!:iSO aparelho :-;onoro so prhnál"io e secundário funcio -
O mei; ele Jul110 apresentara o.os nossos chstintos ··fans·· uma programa- naudo dia.riamente de 71

:: á.s 11 e 

FOCAREMOS HOJ E EM UMA SESSAO AºS 7,15 

ção especialmente escolhirta Senhontas ! despertem f Não esqueçam 
que este casmo zela por vossa sessão Aguardem ! Õ problê-ma cstaHt 
somente na escolha, r pasn <·omf>l'Rr fl}i.'iistírnm rmte•nntem CANTA-ME 
OS TEUS AMORES. uma tnm!'IClia 111PM)llCCIYCI dn James Melton E.' Pa-
1rlC'la l!:llls, e dai em rllante vai sPr a Sessão elos Moças que conqUif,tou a 
nctacte a do METROPOLE. Procurem divertir-se neste arejado e atra-

ente casino. Aparelho atlnadL'>Simo paro este brilhante mes. 

~'OCAREMOS AMANHA EM SESSOES CONTINUAS. COMEÇANDO 
-- AºS G,30 HORAS -· 

BRASIL X POLONIA 
O e1nlJat1• que t:111\JOlgou O uumcto ! us ' goals niats :,;cnsauona1~' Of-> ntn • 
QUcs lulmlnantes de ROMEU. PERAC!O e LEON!DAS - o dlabôUco AS 
deresas mag:ü,trais de BATATAIS ! o filme do "Broadwa,· Programa" 

ansiosamente esper.Q.clo por tocJos. - Juntamente 

o HOMEM QUE EU QUERO 
( ' 0111 noms 1'0L.\!'i - ,\IICIJ,\EL WHALE1' ·-

das 10 ás 21 horas. 

A n ;NJJM GUEDES J'EJtEIIU, 70 

Paga mento adiantado. 

HIXIH Df nDfiUf 11ft i ..... T ANTl·SYPHILI ICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI·ESCROPHULOSO 

ói,n;1i1ii dei;,,,i 

O OTIMISTA 
QUE E' UM DESACATO DA - "20 th CENTURY FOX" 

AMANHA - "Sessão cla..s Moça~" em 2 se:iSóes - Um filme llndo 
para a sessao do bélo se~o. Entre beijos de amor e ra.Jadns de metralha.! 

Mais um encantador romance cinem0.tog1·Afico ! - OS NAVAIS 
--- DESEMBARC,\JtAM ---

DIA 12 -

BRASIL X POLONIA 
Juntamente - A VALSA DA CHAMPAGNE 

DOMINGO -

QUEM BEM AMA CASTIGA 



• ....... 'JID dla I de" JlllhO, llllrl DII mel• 
11111' RaoUe, llaeel6, Bala, VI-, Rio e llan· -

.. 
Fone 1-4-4-3 

NO L01'DII: "BRASILBJRO B DA MAÇAO 
PARA IIBRVIR A NAÇAO", 

Linha anáus - Buenoa Aires 

" SIITOS•' d 
(11.iep ...... de • ....__ .. , 

Eapendo no dl" 10 de JUiho, oalrA no -
mo dia para r,ub, Maceió, Bala, Rio da J .. 

~
1 

_ &Vl8All09 .aoe eu. netro e san . _ 

PA9'ª ..... QU!, a0ldll'1'.S PODSRAO 
AIIQllalll .......... Al'JDBDTAIIJ)O 

O ~- Da 'Y.IÇUIAOAO, 

11, t ................... , ........ ,__ ... _ ...... ~-- ..... .. 

1 • . ovn NACIONAL s A - StDE RIO I E ,111110 
..... ····- .......... LM '· 1 U • • U.•• repiar de • ..,._ eatn CUellêle 

e Perl• Aletn 
CARGUEIROS RAPIDOS 

"OLDIDA" - Baperadó do nmte no dia 3 de JUiho PIO-o. L1110 
ap0a a - cleJlaora _, IIOOIIO porto, BelUlrA ..... RecUe, lllacel6, 
Rio, sant.oe, Rio Grande, Pelotu e Porto Alesre. 

Cllff" ~ ·iit,erado do suJ no dia &- de JUiho JnDM, LIIIO apdl 
a -la demOra, aeBUlrA para Natal, cear&, Pal'llallla, ,ia TUtola. 
e Areia ar-. - . 

"IIEB"l'AL" - Japenu!o do suJ no dia 10 de JUIIIO ~. ~ 
çCle a - demClra em 110110 port.o, aeswra para Recife, llaeell. 
Rio, Bailios, Rio Qrande; Pelota& e Porkl AJetln, 

&1' 1 80 

Aeelta-le carra llll)elt.a a - no Rio para ParanllCUf,, AD· 
.una, s . Pluclli:o, llaJal e PlarlanopoUe, 

A,eatea - LISBOA A CU. 
BbBID'loaPuupm n.• 11-T...._n.•21t 

••• 0101'10 111TH L OOJl81JLTA8: 
- OlnllllAo lia Alllltlncta PUbllca e do • U .. 11 .._ • 

llalpltal 1111nta JzalNII. 1~- li ...... 

--.-................................... ..-.. ..... 
...... Cl ..... k 1 

~=,õS:-o~~a::'~11
~--· 
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"IT&QIJAl"A" 1 "ITATINOA" - Sellt.a-felra. 15 do corrent.e . J 
CDelllf& no dia I do Ollfflllit.e, lftt.a•feln, ~ no "ITAPUJI.A" - Sexta-feira, 22 do corrent.e. 

Dielljlo dia. pua: lteclfe, llllellQ...llala, vnona, Rio • HffAQDERA" - Sext.a•felra, 29 do conence. 
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bltulla, lUo Clnlide; Nlllllla e Pwkl Aleln. 
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