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"REALIZACOES DO GOVERN0 1NOTAS DE 
.~ . .. . -- PALA CIO 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO" Estiveram ontem, em Palácio, 0') .srs. 
Francisco Nnv:.1rro. Samuel Givert.<1, 
Lindolfo Carvalho e Cleodou da Costa 
Lima. :1 fim clr comimka r ao sr. In
letvenior Federal o. fundac:áo. nesta 
r:apitnl, do Sindil.:Mo dos Indu.<.;trinl'
dc qual. loi r~~cito. e en1possacla a pri

SEGUE, HOJE, PARA BÉLO HORIZON
TE, O PRESIDENTE GETúllO V ARGAS 
NA CAPITAL MINEIRA FOI ORGANIZADO UM GRAN• 
DIOSO PROGRAMA DE HOMENAGENS AO MAIS Al TO 
MAGISTRADO DA NAÇÃO "Justo é destacar-se no alburn a que me refiro, as obras 

de aguas e ugôtos de Campina Grande, Monumental 
tr~balhc da en~c.n~a, ia e de govêrno ~ue, para mim, 
alem do valu tecn,co, reune o sentimHto nacíonalista 
dt ~u sido p_rojetado e esta, sendo exacutado por enge
nhet!os bras1l!1ros, a .. car(~ d!I afamado escritógo "Sa
turn,no de Brito'' e 11nanc1ado com as próprias rendas 

m~u:a. d1reto1p\ 

A viúva Antonio Ramo, agrndeceu, Em companhia do Chefe 

dare• organizou um grandío.,,o progra.. 
ma de aomenagclls entre as qnals um 
bnile no '' AutomovCl Clube .. ofcn·ci .. 
do á _ sra_. Da.r~_i .. varga.s e 1ant a._re:: 
dansantes em hõ1Tl.eiiagem á sc:nhorit& 
Alzira Varga. r 1 Feira PermanPnt.c 
ele Amostra,;; · ~t~!~~~~~ti~~ ~~e :~"~~.~a~ctfnf:~~:~-· 1 Nacional seguirão o prefeito 

~.~r d~r~~\~~r1~ni1~t:
1â~~~i1~º·diJ~~º ~~~~= 1 Henrique Dodsworth e o Ín· 

~~r;i~~f~ recentemente ocorrido ne<.ta terventor Amaral Peixôto 
- Todas as sociedades 
culhirais de Bélo Horizonte 
participarão das homena-

A's 17 hvra<.;, sc-g.airá um tr<.•m ~.s~ 
pecial conduzin,,o al::!t111S minhtros de 

:!~~~· e al~~~:t~~~d~1~a~~~;; ~ 1.1l .. 
A Ageneia ?\ tC'kn.il ~aviará um 

~rupo de redatores. taquígrafos e fo
tógrafos para fazer um amplo sE>rvt. 
ço d: not.kiârlo d< l11daJ as ceriin6. 
nias E

M agrndeômcnto (1 reme,s.,r,. de/ !lo Ertado" - diz o tenen-

estatl!;tzco-fotogral1co "Re:all- • • 

Em oficio-circular envio.do ao Chefe 
do Govêrno. foi comunic!3-d:l a s: excia. 
!\ refcrn~a dos esbtúto.s dn. Aliança 
Proletana Beneficente "Elisio de Sou
;;?", de~tn capital, bem assim, a elei
ç~o ele sua nova diretoria 

. 

u.111 exemp. !or do '.iocumentano I te-coronel Magalhães Bara-
zações do Governo :1,gem1ro de Fi- ta, em carta enviada ao lll• 

gueir édo': feita pelo Chefe do E.recu- terventor Arl{emiro de Fi- Durante o dia de ontem, o Chefe do 
ln'o para,bano, o ilustre tencnle-coro- • .... d Go\·érno recebru, em audiência, as se-
11el Magalllães Barata. comandonte do gue1re O, agradecendo a re- guínte!; pc~sõas: dn.. Flávio Ribeiro 
22 o B e · · d l d Luiz Peixe. José Miranda e Aloisi~ 

· · · e antigo interventor federal messa e Um exemp ar O do- J\!ontenegro; Sr5,. Al'tur Danzi, Anisio 
no Estado do Para, endereÇOlL a s CUIDentário estati'st"JCO-fOtO•, Trava:;.,os de Queiroz, Belarmino Gon-
excia.. a expressiva carta que abaixo : çalvcs e Maximiniano de Araújo Cha-

-- gens a s. exc. -- 1- CHLG \1) \ DO (;l!EFE XAUO!\,\L 
,\ BtLO HOIUZOX1E 

RIO 13 i A N , O pre:-1dente 
QptlJtio Vl'rgic,; acompanhado do pre
feito HE-nriquc Oodsworth e do int.e•
nntor Amar..i 1 ~e\xôto embc!.rcar..i. 
amanh'.'i. par~ Belo Horizonte 

O Chel e elo Governo Federal vai 
assllitir á inauguracão da 7 _ u Expo
sicão de Animais. 

Para rrceber o presidente Getúlio 

BELO HORIZONTE lJ IA N 1 -

O P~·P.sidente (}etúho ·vargas cheg:lra 

~e e:_~~ã~~d:d~l;
1
:n:;s1t~ fºin~~~ 

ração da 7 .1. Exposi~êo de Animais. 

publicamos: gráfico do atual govêrno l ~~~é~~·!sT~~:~0 L!it~J~iªv!igi~~~: 
Paraíba -- \los V,rgcs, o ~ovemador Benedito Vola-~fu~~~e P::f,t~ ~~. d~f~~~?rodedi

9it da 

Oi)l,lS que hoJe o 1ecomcndam, a,w-/ GOVÊRNO E IMPRENSA 
gueirêdo 

Acuso e agradeço a gentilezê'I de vos
sa atenção oferecendo-me um album 
das ·· Realizações do Governo Argemiro 

O Chefe dn N:i~tlO viajará em com .. 
panhia de sua exmn. fan1Hfa, do prf!. 
feito Dodsworth e do interventor A
maral Peb.:óto 

S. excfa . •,era recebido no aero. 
porto pelo governador BenPclito Vala.-

i:ie~ee ;:.:tas eârS:oci~~a 1:~ts; 
autoridades ciYís e militares 

cie Figueirêdo" . d, Escohl. Normal 
As 11 horas o presidente da Repú-ANDR1' ('\RRAZZOSI 

Folheei-o com entusirtMno e interê5-
sr· de bem conhecer do progresso d:'l. 
Paruiba. Coni:.:tatei nêsse nlbum o !:!:ran
dr desenvolvimento construtor e agrí
c~la desta terra. Tem me di!o pat1;
c1os paraibanos que '1ntes do molvido.
vel João Pes~õa, a Pai."aibn ~ó teve um 
i::ovérno - o dr. Camilo de Holanda -
c1ue acE"ntuou a sua passagem adminis
tta tiva no Estado com trabalhos ~ 

t.cindo dentle "'l.l.:, o unponente echf1c10 1 

Mas a Paiaiba comeco11 a ela: conhe~ 
cimento no 1rsto do b1ns1l de suas ati
v•clacJe._ .1dmm1strativac:; e mPdtdas go
rernamentnis de toda a especie em be
l'l-'ficio de sru·, habitantes. do governo 
cte João Pessôa, l"Sse patrício que dei
"ºº escrito na historia da Paraíba o 
~rsto de maior coragem moral e con-
1,. ;t, ão d" cumprimento do dever na 
rlefr'-srt do que se dizia um direito. a 

~!C:tec~~a::iftc~r~~ ;::~~n~I11~ 
IDepa,·tameTLto Nacional de Propa!J anda - E.t·clusivo para A UNI lOl 

try.s, onde será recebido pela popu1a
,:,"1ll!Ksta de c-lemento:, flutuante~. çao da capital representantes de to
fclh .. mente correspomle hnen:,a maio- dos os municil)tos do Estado, .sendo 
ría, talh.lda no~ moldes da pura ,1oca- saudado pelo prefeito da cidade. sr .. 
rão, 011 compenetrada da grandeza José Osvaldo de Ara.ujo 

.,,.. prenogativn constitucional de um Es-

0 CONSELHO lado, ao de v. excio. 
1,.,.. . E' voz gNal ncstf! c~•-pit:,_1. que a ,João 

1 Pessón, 0111 todos os seus recantos, ref.i-
NACICNAL DE GEOGRAFIA i' alta ". ;ontade e,nergica_ e visão ad)ni-

l 
'!1StrRt1va do governo Joao Pcssõa. esse 

CONGRATULA-SE COM Ü lwr6e ,r.artir. vitima da brutalidade. e 

M I 
r~.pr1cho de um presidente cta Repu-

lNTERVENTOR ARGE IRO ;.,,e~ 'el ". . 

DE FlGUEIRtDO l l'e~\;~ozd~~~ª! ~~J;~~":\~f~,~u: ~e~~:~ 
v_cm scnd~ acompanh~do com .sim- , r1?~~~~el~~~h~~~a1~~~\tb;·~~~~S:iei~

1
uec p!.~: 

))atia, no srio do co.n~elho N~c10nal , veitosos, de fórma a tornar a capital 
de ~eografia. e_ Estatística, reun.ido na I do E.'=;tado merecedora de elogios dos 
capital ~o Pais .. o I dcs_envolv

1
~nent

0
o ,,ue a ,.·jsítam. E de fato assim o é. 

progr_ess1vo d~s tiab~lhos a ca go d Nns minhas indagações :, uns e outros 
co;;~~~il!e~.?i~ilãode;~r i!~~~f io com cons~.Lo qu~ quasi tod~ a5 iniciativa~ 

a~lauso: o relatá!'\º.· apres;ntado pel~ ~~t~~~~~~:~a c~â:J::e~~~:!
1
~~bl~!; 

dl: Lam? Montene~1 <;>, cleleoado da ?a cm beneficio de repartições asslsténcia 
rtnba. ~obr: as_ atividades d_e car~ter fOCial, in:-:;trução, vias de cÔmunicaçóes 
geográfico 1ealizadas em nosso Est, elo: rcdoviarias, saúde pública, etc .. nelas 

Man.Hesta1~~0. cm no~nc dos membros se Y~em o dedo enérgico d Jo- P -
tla Assembleia daquele Congresso, sôa e ao es 

~~i~~TªJ~1ª~:~ei~idoin:)~~:ei~;~r~~fJ; T~mbado de morte ~)elo atiçamento 
orientação cJo seu governo no tocante <Conclue na 3.Ho pg. l 

Tal ro.mo em Xo\'embro de 1!)35. em 
Jtaio de 19:;9, ·o país eoronfrou na im
prensa o é<-"O poderoso da sua prol)rja 
voz e néla, o go,•êruo teYe a. mais Juci
da colaboração. Isso quer dizer l!.im
plcsmente que O'i joinais .. enetir,;1.m a. 
energica rear.áo do ~entimento brn.si
leiTo, niobi!iTancto e-111 t.ôn10 do mais 
alto ponto de Tf"l!.istênda. material e 
ruorf!J Lias institu.i4.--ões, e os jorna
li-.ta-; souMra'tu cmprrgar a grande 
fot'('a d"" ('tUL' tlbl)-Oein não ~ com 
extremo patriotil"lD.f) mas a.inda <·,:,m 
extrema clignitJ?tde."" 

:'los~ cla5.Sc, benemérita. por todos 
os titnlol!. e clesintere!:óSQ.da a todos os 
rcs1>eitos e tomumenie invadida por 
aventureiros, sem profi~ão definida, e 
por náufragos de ou.tt"'aS profis.,;;óes: 
os primeiros, escalando em todos os 
Portos da vida, viialn transformar u 
jornal em la'mpada de A.ladino, para 
a i.mpro\'isa.çâo de fortunas inexpli
CMC'is. ou fim trampolins. pa.ra. o sa.1-
to mortal na rêde do poder; o:, se
gumlos, tringidos pelas correntes. to. 
mam t>t' na l!.al:i da.. redação como na 
praia generosa do muudo. São esses 
detrito<, humanos que maculam, com 
A fatalidade inerente á propria fas~ 
dnação do ofício. a n1ais nobre das 
atividades em que os homens gastam 
as energias da inteligência e do cora
ção, como perdulários nwn continuo 
festim da existência.. A tal minoria, 

aos serviços de geografía. o dr. Macé
do Soares, presidente do I. B. G. E., 
envlou a s. excia. o seguinte despacho: O SENSACIONAL VôO DE HOWARD 

HUGHES EM VOLT A DO MUNDO 

da mi~.,ão :1 cumprir, no .:;eio da ~- Em seguida. o Chefe do Govêrno :,e 
ciedadc e e-m face dos destinos na- cirigirá para o Palácio da Liberdade. 
cioua.ic;. [iassando em revista na Avenida A-

Def.rl~ o:, trmpos de Royer-C'olhrd, fonso Pena durante' o trajéto a um 
!S..'lbemos qu(' o mal e o bem <J.o in- destacamento de tropas federais e es
separavei"t da imprensa, porque são t.1 duals, sob o comando do coronel 
ins~parn,,·eis de todas a.'S c:rin<·óe.., dos Taulois Mesquita. 
homen<;. .\ no<;,a sa.berloria compe- O c011.tigente do Exército serã co ... 
tirá sem1>r<' in.;;;istir na TPrlu~ão s.is- mandado pelo tenente-coronel Her .. 
te mãtica da.., po-.sil>ili<lade!'I do mal, mano Carano e o da Força Públl~ 
peJo meU1or e-,uHibriu entre o~ di- pelo coronel José Vargas e Silva 
rcitos e o, dcver1•s da profissão e pa-
l'a qut' :í, pai'\:Õ("S ,·olú\'ci.., do moruen-1 .. \ '. ·1:,J"f.\ .\ OLltO PRETO 
to se sohrcponha :l con ... tante do int.e- . 
resse roletivo. BEf,O HC:i.,IZON"TE. 13 tA. N.> 

Orientando o pen-..amento e in.íla- \º pr2~1ll~!1lt: Gdu. lio Vargas scgUlr;.1 
mando o eoracão das multidóe..,, o ,.manhã a ta;dc, par Ouro Preto, 
jon1albta e o - parente proxi.mo do 

1
àeyendo chtgu á4U<-'Ü, ddacle. no n

homem d(" Fsta.do - na ('Ora~1:-m do noitecer 
sauificio. no dnotamcnto 111 betn r Nes.c;a cicta:dc, o mai. alto magú;tz-.:-

~í~~~~coso~ia~i~~a d~:tu:~b~:d~~~~. ªº ~~º. !s:;~t~~E~º ~~~~~r~:n~~ªJ~~nt 
Do fr<-qUt'J\lf' (:ontacto do i>re'iiden- sua \•1sita 6 Prefe1tuni 

te Getúlio ,·arga-; rom o-.; no~<.;O!-. ho- 1 Conclúe ua 3.' pg.1 
mell'~ de i.mpren . ...a muito!'. t>quhoro:, ----------
já nos fôram poupados, que teriam O N O V O C O 
deplora\-f'l r,epC"rcussão sõhre a vida • 
p-0Iítica. brasileira. '\"os regim~ de-
:noc.-atico:, como o atual. isto é. nos M A N D A N rr, T.."" 
~egimcs que se fundam "ióbre a. ade- . . -J..-.. .J:, 
~ão permanente e a confian~n quoti-

!';~tn!ª~e m.:~~:::· •• ~-:::.~·e. ~!~ .. ~ DA 9. REGIÃO MILITAR 
.... ão do e-.pirito pllbiico, ao intereSSP RIO. 13 ,,\ 1·'"1 \.OI - O prt'!:,idenk 
las das:,es e dos indh'idu0s no debate Getúlio ,·arg.i-. a..~"iill'lU um decJ·etn 

~:! 1;~J:::;11!: :.t~1~~~~e~i~:::~ na }M~t~ da Guerra nomeandl1 o genc-
"Ôcs do Estado, ela frunifü\ e da socie- ral Jo~t· Pes.<.;On para. coma.ndaut<' da 
da.de .-ecJa.mam-nos agora wna tão 9.ª Kt•gíiio )1ilitar, com ;;;ede em Cam~ 

.. Rio, 12 -·- Exmo. dr. Argcmiro de 
Figuelrêdo, Intervc.:ntor federal na Pa
raíba - João Pcssôa - Tenho n. honra 
c.l~ comunicar a vossa excelência que 
a Assemblél;:i, Geral do Consel110 Na~ 
donnl de Gc:o~:afia, após a leitura e.lo 
Relatório apre~ntado pelo delegado 
dr. Lauro Montenegro, s6bre as ativi
dades de cafáter geográfico em geral 
e cm especial sóbrC' O!; trabalhos em
preendidos pelo Diretório Regional de 
Geografia e a comi!-'.sâo n•\1sôra àa 
divisão Administrativa cii>sse Estado, 
deliberou unanimemente que ei:.:ta pre
sidência manifestas~c a v. ex eia o 
raloról-io riphu:-o da A.,;sembl6ia. pela 
dedicri.da r.tcnção clisprns;:i<.'a pelo seu 
esclareddo f' patrlólko Q()vên10. :1os 
problémas da Geografia Nacionfll 
Cumprindo tão gratn te réfa apre
:.ento a v. excia. as minlHs homena
genl:. e respPitos;,:s sau-::l;JçQe~ - .lrls~ 
Carlos d<' l\laC'êdo ~o:tres, presidente 
do Instituto Brasile-iro d~ Gcografía e 

,·igilante dedica~ão ífU<' últrapa~:,a a po Grand<•. l'l:t1.o Grosso. 

A TRAVESSIA DA SIBÉRIA - CONCLUIDA A 4: ~~!ªd;'t~~~.~';,'o,:~·;;:'....'\t\:~r;i,.~1~ N __ O_M_ EA DO 
. ET ÁP A EM SITKA :.~~/:~; g:~;1{~a:~:n\:~1:~~;.c~~~; f 

MOSCOU, 13 , A UNIÃO) - O zendo a volta ao mundo. já deixou I qu~~quer ~r;,;peciP, ~~ do quP __ m~ica l 

Estatística·· 

aviador Howard Hughes radiografoi.t I Irkutsk dirigindo-se para o Terrlt<"- 1 hO,lt! ~ f,\~ 
0

("('('"-!-.1.ria f! di-.tancla• .d d C ~Ih 
para esta c:ipital, informando que cs- rio do Alaska.. . me-nto enttt> _ _?S que det~m (l ~o~er. l o prest ente o onse o 
tava vonndo s:óhre a Sibéria. em dire- Um rã.diagrama captado nesta cida-. romo expressa~ df' aulo~·ui.a~(· sor~al, N • J d p t '} 
ção EI Irkutsk. àe informa que O rádlotegrafh:.tfl de e os ,que .n~~:nt~. o_ caprichoso govc;>r- \ aC10ft8 e e rO CO 

Mi.lilo embóra a temperatura fôsse bordo do aparelho de Hughes está ocu- no ~fa _opuun.o, :sl_lJ~•t~ ª ~oda ~orte de/ RIO. 13 rA UNIA01 - Na p&.tH 
extremamente baixa. adiantou que pado c>m auxiliar a diridbilícladr" do "!1'~·,açoPS ~limatenca~ . .- 1<'ra 

1
~" ma~e- dt1 Agrículturu foi ll.SSinado. hoje, um 

navegava em bôas condições. ~;1:i~~t~i~~~eea
0
n?,~~i~~.r isso. as infor- ~~~;:i_n~~a. 1~:~:~r1~~!ª:;a dt,t:!;•::; 1 decreto, nomeando O gener~l Hort~1 

EXTENSA PLANíCIE GE[.,ADA a('ush~a hum,m_:i. 11u~ deixa ~em pro- Barbosa para exercer o cargo de pre-

MOSCOU. 
13 

<A UNIAOI- Noti- A 500 MILHAS DE FATRBANKS :::·~~;.,;,;; '~~"~01,~~~:º' e,lmeo, de ,idente do Corisélho Nacional do Pe-

cias aqui recebidas de bordo do apa- NEW YORK. 13 < A UNIAO, truleo. criado por decreto-lei dP. 29 etc 
relho do aviador Hughes informavam Howard Hughes anunciou que se acha (OonclúP o.a. 2.ª P~ 

1 
·,1:lril do CfllTl:"ntl' ~no 

aue êle está sobrevoando uma extensa 1 500 milhas de Fairbanks. qu~ se se

pl~i~~a~:l~iª~ontinúa desenvolvendo ~~\~ndc1o~e\,· York por 3.000 milhas de 11 
npreetnvel velocidade, estando o mo- O aviador "~·ankee" deseja aterrissar 
tor em perfeito estado de funciona - 1aqnéla cidade 
mcnto DESCEU EM SITKA E' 

DEZESSETE" 
UMA OBRA DE CONSAGRAÇi.O DEFINITIVA,. 

- Em agradecimento ás íelicitac:ões 
que lhe fôram enviadil!-ó pcln Assem
bléta do Consélho Nacional de Geo
r.trafia, o interventor Argenüro de Fi
gueir~do transmitiu ao dr Macêdo 
Soares, presidf'ntf' cio Instituto Bra
:-.ilrlro dr Gcograffo r E~tatistica, o 
telegrama q11e se segue NE\\' YORK. 13 tA UNIAO I Uma ",João Pei::sf;a. 13 - Dr. Macédo IRKUTSK. 13 1A UNIA01 O nforina.ção de bordo do aparelho ,1~ RIO. 10 ,Pelo aéreo, ··.r-"'cm-Fon \um romanc,:,. Jn:-;tonco ·Dt:.te· ele 
Soares - Pre~idente do Institl to Bro- ri,·iador Ho\vard Hughes desceu nesta Howard Hu~hes noticia ouc f'lr- rrsol- da última .semona. publ!ca :1 seguinl Gira êste Uno em torno d:1 ReHlluçRo 

A CHFGADA A IRKUTSK 

:slleiro de Geograffa e F.:-;tatbtica - rid!'lde. ás 9 horas e 8 minutos fhorn \'eu descer em Sitka. no Territói-io do nota ~óbre o romance histôrko ··neze~ de 1817, em Pernambuco. tendo, msim 

~cI~a;:-o ;::~1;~a,':inª~~lov.":J~]~~';irt~': deN';r,~;:~:/,º:n'io foi recebido pelas au Al~~~~o telegrama informa que Hu- '"'te", de F.\1des Barros, na ,ua secc~ .. 1., duplo mélito ele l!Ula ,mociaçi.o do, 
clor dos aplauso, da Assembléia Gernl torldades e inúmerns pessóa, ghes já, oterriSsou naquéla cídnde, "Escritóre, e Livros": "Eucle, Bano· !tato, verdadeiro·. qu, ,oncori·e1·.im Pl· 
do Con.,e\h() Nndonal ele Geo.grafia, Poucas horas depois. Hughf's partia r·onrluindo u 4ª etápa do vôo cm tôrnü era e é. no 1

_
1orte do pafa, um 11ume d• Ira a nossa. tormaçúo pohtk,1. ~ dl.' 

~ri~. ác)/eit,~~
0
doM<~~~r:l~i:ro~ê~:1l!:~ ~:

1
~·ae~ ~\\~~~ei

1
~0~a!ki;tençilO de des- da terra larga JJl'OJ~ÇRO literano.. Poet.u elos mab !realce~ lltcnHiO!i, torucdc1os µelo E'~ 

a v. excin. a minha actmlraçUo µelo SE A SORTE FAVORECER finos, escritor e .iomali!;ta_- Eucles Bar-1 lendol' ela fircao. ·Df'L.e~-.;ete., e urr,u 
muito qu&i v~n1 reF1lizando o pf1triótko ESCASSEIAM AS !NFORMAÇôES SITKP,. J~ _<A UNIAO,- How1ud ros. de ha muito. conqm.c,wu. rom a P .... . r,." ·l\o oeflnítiva. De s ·~ 
Instituto sob a sua esclarecida presl- ,Hughcs partira. dentro de poucas ho- sua atividact~ nu·ntal. e :1 sua ubra .6a- obi ... dt l.onsa me,:, ?

1 

dêncta. Agradeço penhorttdo a m!inl- NE,V Y'oRK, 13 IA UNIÃO• - Te- ras, com destino a New York. !ctía.. 0 lugar .:i qut tem direito nas lP- lt.e que. de Eudcs Burros. LP-m i:;e Pód< 
festação ele simpatia. feita no n,eu go- lcgramas procedentrs da Rússia infor~ Se a. sorte fav_orecer, . calcula-se Jtr~ nnciongi.,;. Veiu para o Rio e d~ dizer qt.e em chegando á met.rópolt• 
vérno. CordifllS faudac;ões. - .\rge111iro _n,,,!1ª1ntº qun~,.!!º.';;n~_rr:~-~~--gºb';'.'_;,,._º c~;t1~.ojat~.º ,oºuseedu-~anctlroo1,~~~ .. ~~~!did'~. estara tenntnodo :ua tena nflt,nl - P. "P~nft'I·, - tr~ux..,, vh1 f' ,:t>11ct:11. g;.lll1J\rciri.tn,.nte" 
<li:- r.,,....,,,..~rê!lfl !l,~"!"'''-,, .. or T""d•·!·~!.. .., ... ... ""' - -~ i-- ~·.. - - .:.w ...... 
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RE~I~.!~.~~~.!~~ NOY!~!AS DO EX!~~OR 1 ~i-~i'.·!·::i:!~ 1;~:.f:F.;:i~~·~:r.·,:. 
\1i~~':t~~·~~n\~i::A.~,~:i:c~º NOVA MANEIRA DE DAR A VOLTA a ~~titi~~f~~'1?t1!~~e,;~r~·~;11j~:~~ ; "A Missão do Médico", filme diri• 

:ô,:1:~~:~1:;::.•~/~~!ú~:t~;~~'. TóQUIO. 13 IA UNIAO) - Os mu- MOSCOU, 13 IA UNIÃO> - Fa- ~::i·~~':::.s~~t~~~."~~f~eto;:i:e•::· i~:. ~~~l~.~~·~;';..'~~o\~,t::'':i'i~~l~a~:~eo.do 

TEMPESTADE SOBRE I{OBE AO MUNDO Brasil x Halia e ltalia x Hungria, re-1gido por Charles Vidor, é um espe-

Presidente cta Repubhça nicípios de Kobe e Hyogo fó~nm ba- }ando a propósito do "raid" do aviador nésta capital. Figuram ainda no Jseu elenco G~-

A convite de 11m amigo. c-omparec1, 
no dia 11 do corrente. na Dele~ucia 
Fisc~l para ac:sls1ir á .solêne aposição 
elo retrato rlo çr.rncte bras1Ielro, dr 
Getúlio Vargns, c·o1i'lo pro .. a de l'eco
nhecimento aos seus inrstimaveis e 
inolvidavei~ serviços á Nação Brasl
leil'a.. . . , 

Mctos por violenlns tempcS!a es que ··yankee" Howard Hughes, 0 conhe- Conjuntan1ente, passará naquêle ct- orge Bancro!t, Ruth Colem:1.n e Ra 
cte~~~~~~~:in~rár!~ c~~~~cqnencin 442 cido ·•az." soviético Mikhall Gromort neir.a a película "A Missão do Mé- 1Hould. 

pes.sõas. tendo ,tcto reridas <.499 ~~f:~fo" ~aj~ ",P~~~~ºa~':i~J;,
1t,;;ª~~ 

1 
________ CARTAZ DO DIA 

sande pêlos dois pólos. LITUANIA 
CONDBNAÇóES EM MEMEL 

MEMi<.:L. 1~ lA UNIA01 - O co
mando mili tnr desta cidade Julgou 7 
nlemães implicados nas ma.nifesta
ções realizadns por ocasião da che
gada do navio gnmnnico Preussen , 
neste porto. 

Mlkhall Gromo!! é o autor do gran
de vôo transpolar Moscou-C~lUorm:i. 
cm 1927. 

INGLATERRA 
ATENTADO CON~RA ~ RESIDEN
C!A OFICIAL DE CHAMBERLAIN 

LONDRES, 13 IA UNIAO> - A po-

REX: - Nova exibiçáo do 
cantor Francisco Alve!':i. 

PLAZA: "Sinfonia Inaca-
bada''. c'om l\.ta.rtha Egg-erth, da 
··Cine Allian<'a ··. Complemen
tos. 

Entrando ali eu recordei mtlma
mente o tempo l'm que. n<:>s meus 16 
ano!'., erri rolnborildor gratmto daquéla 
Reparti<·Ao. tendo cnmo. t·h~fe o hon
rado e grandemente est1mado M$!1Uel 
R. de Paiva 1NPco Paiva) e co?10 
companheiros o Contíldor Baldumo 
Meira. o secretá.no Joaou1m Nazlo.
zeno Henriques do Amara 1. Tesoureiro 
- Joaquim Soares de Pinho. escriturá
rios José Peregrino Gonçalves de Me
deiros ( Zézé MedPirosl João Honorat-0 
Pereira Leal. Jo,:.o Ribeiro ela Veiga 
Pessôa, Augusto da Silva Pires Ferrei
ra Vasconcélos. professor particulru de 
Fr':mcês, Portugu~s e Inglês. Augu~to 
Lopes e os Contmuos Julio de Melo 
i Julio Bicucto J Amaral e Manuel Pas-

f:ss('s alemães tóram condenados a 
vá.rias penas, inclusive trabalhos. em 
campos de concentração do Esta.do 

!.í;~a p~~~avse c~n~~;:1~~ j~~~l~~t~;:1 r!!t 1 

FELIPtlA: - Na Sessão das 
Normalistas, ·• A Flécha. Mis
tcriósa." , da .. Columbia". 

- A' noite, "Brasil x Ita.tia", 
'· ltaHa , -U-ungria" e "A Mis
são do Médico", da "Para
munt". Complemento~. 

,~gn~~~ctio não era mais aquêle q~e 
Joi devorado por um incêndio de ori
gem duvidoi:.a P que tinha um grande 
portão de ferro que dava entrada pa
ra duas rscadas lnt.erais de clegráus 
de pedra. qne se conjugavam no pa
tamar comum p::i.ra dar entrada ao an
dar superior, dividido em dois .salões: 
um da Contk1dorín e o outro da Secre
Laría com " Gri binête especial elo 
ChPfe da RPpn.rtição; sendo a Tesou
raria. o Arouivo e- a Procuradoria Fis
cal em andar térreo onde mais tarde 
J01 instalada a Caixa Econômica. 

A solénidacle ('!'.teve na altura do 
homenageado 

comparecimento de todas as autori
ttades civfa e milit~res. pessoalmente. 
algumas, e outras por representacáo, 
!1óres em profusão, ··champagne". etc. 
A musica dri Policia tocou o hino na
c:-ional por ocasião de ser retira.d..-1,, pela 
gentil senhorinha Isaura Santos, a 
Bande!l'a Nndonal que ocultava o béJo 
retrato do grande brasileiro e o dr. 
João Espínola, procurador fü;cal, lêu 
por essa oca~Jão uma verdndei..ra peça 
literária de sua autoría e de grande va
lór pelos conceitos emitidos com que 
debuxou a figura do estadista brasi~ 
leiro. erguendo .sua taça em honra 
áquéle político incompara.vel, a quem 
augurou feliz êxito na sua grande obra 
rte salvacão e reorganização do Brasil. 

Ao sr_ Salustino Rufo Vinagre digno 
chefe da Delegacfa e ao~ seus com
penetrados auxiliares apresento as ml
nhas felicitações pelo brilhante êxito 
na execu~ão da feliz iniciativa do 
exmo. s1·. dr. Artur de Sousa Costa, d, 
d. Ministro cta Fazenda. 

CHECOSLOVAQUIA 
ALEMAES ASSALTADOS EM PRAGA 

PRAGA, 13 <A UNIAO) - Quando 
passavam pela praça Venceslau, três 

dência oficial do "premier" Nevile 
Chamberlaln na Downing Street. nº 
10. 

Hoje, o autor daquêle at.enLado será 
Julgado na Cõrte de Bow Street. 

CHILE 
professôres alemães fôram assaltados TEMPESTADES ENTRE JLLAENEL 
por vários cheeoslovácos que lhes ar- E PUERTO MONT 
rebataram as bolsas. 

No momento, surgiu outro sudêt() SANTIAGO, 13 <A UNIÃO) - Vlo-
oue tentou auxiliar os seus compatri- lentos temporais varreram toda a re
Ótas mns foi tambêm, agredido pelo$ , ~ião compreendida entre Illaenel e 
aMaltantes. Os alemães correram para Puerto Mont, paralizando por completo 
um e.,:;tabelecimento comércial da!i o serviço aéreo. 
proximidades onde se esconderam atê Entret.anto, não houve danos consi-
que a policia apareceu e poz fim ao derave1s a registar 
mcidentC", ----------

FRANÇA NOTAS POUOAIS 
O CONCURSO DA AVIACAO "'A INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E 
FEIRA MUNDIAL DE NEW YORK Mtm!CO LEGAL 

F-ARIS. 13 <A UNIAOl - O embal
x~dor d05 Estados Unidos nesta capi
tal, entregou, hoje, a todos os clubes 
:i.éronautico~ francêses as carte..<:: tra .. 
zidas pelo aviador Howard Hughes. 
do presidente da Feira Mundial de 
New York, convidando a aviação ci
vil dêste pais a comparecer áquêli: 
unport:mte certame rle 19 . 9. 

O convite é extensivo á aviação de 
todos os países da Europa. 

YIDA ESCOLAR 
Recebemos: 

"Centro Estudantal do Estado da 
Paraíba" - Realizar-se-á no próximo 
domingo ás 14 horas, no salão nobre do 
Licéu Paraibano, mais uma reunião do 
Centro Estudantnl do Estado da Paraí
ba, para solução de diversos assunto., 
de interesse da classe. 

A esta reunião deverão comparecer 

Carteira de Identidade 

O Instituto de Identificação e Médl 
co Legal expediu, em data de ontem 
carteira de identidade ás seguintes 
pessôas: 

Temistocles Barbosa. do Nascimento 
Manuel Gonçalves Rolim, Oscar Ta 
vares Cavalcanti, Caetano Manzi, José 
Querino de Olivet:la, Ulisses Francisco 
da Mota, Manuel Vitorio da Silva 
Amelio Alves de Araújo e senhoritas 
Maria das Dôres Bandeira e Claudia 
de Fig\.leirêdo, 

EXAME PERICIAL 

Solici~do pelo dr. delegado de Poli 
eia do 2.0 distrito desta capital, foi sub 
metido a exame pericial o acidentado 
em trabalho, Manuel Henrique de Olt
veira. · 

FOLHA CORRIDA 

SANTA ROSA: - Ses..<1Jáo Po
pular - "O Gigante de Lon
dres''. com Edward G. Robinson, 
da ·'\lnited Artists". Comple
mento. 

liN,.PUQUECEU -SE? o 

Alflda t•m to•••. dõr na, 
eo1ta1 • no peito? 

U•• o poderoso tonieo 

VIIHO CREOSOTiDO 

' 

mÂô óa·sÍLV,· mvi,u 
Emprtgod, tOII •· 
n:uo 11ai 1neai11, 

convolesctaç11 
IONICO SOBUINI 

IIOS PULM0CS 

Dr, Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

Consultório: Rw.i Vi~conde de Pe
lo tas, 290 - 1.0 andar. 

(Em frente ao "Plaza ") 

Residencia: Rua. Ducjue de Ca• 
xias, 614. 

Consultas: Das \6 :is 18 horas. 

Telefône: I.OGG -

DR, ALUISIO RAPôSO 
todos os diretores do e. E. E. P ., nos 
diversos estabelecimentos de ensino da 
cidade. 

Requereu fólha corrida, no Instituto 
de Identificação e Médico Legal, o sr 

~~";.~b';;a~i~t Silva Brandão, residente SEGUE, HOJE, PARA BtLO 
Entre os d1versos assm1tos a serem 

Clrurgião do Hospital Sa.nta Isa- vr ntilados estão o surgimento da t'evis-
RE~SSA DE MAPA HORIZ-ONTE, o PRESIDEM· 

bel e da Maternidade ta "Movimento'', a eleição para pri· 
meiro secretârio e a nomeação do sr. 
Souto Maior Filho para diretor da re
\'jsta do C. E. E. P. 

O delegado de Pollcia do distrito de TE GETOLIO YARGAS 
Teixeira remeteu ao InsUtuto de Iden (Conclusão da 1.• pg. > 

C!R\'RGIA tificação e Médico Legal o mapa do No dia seguinte s. excia as~istirá 
n1 cwimento criminal verificado naquela {l solene trasladação das ci_nzas dos 
àelegacía, referente ao mês p. findo, rnconfidentes Mineiros. depois rlo qut· DO>;:,,;('AS DE SE:,,;JIOR.\S 

PARTOS 

Rua Pt"l'cgrino de Carvalho, HG 
Das 10 a., 12 

mas educativos. 

NOTICIARIO 
LOTERIA FEDERAL 

fará uma série de visitas, 1egressa.n
clo após a esta capital 
i\ 'PARTTCIP\CilO D\S ~OCIED.\. 
DES CULTURAIS MINEIRAS NAb 

HOMENAGENS 
Be'LO HORIZONTE, 13 1 A N. \ . -

GOVÊRNO E IMPRENSA 

Após eS.'-.'l reunião se realizará uma 
c;essão do Departamento de Cultura Ll
tera1ia. sob a direção do estudante Ci
cero Medeiros. ouvindo-se por essa 
0eastão os estudante Clovis Gondim e 
Seledonio de sousa sõbre diversos te-1 

B!BL!OT.ltCA "GERALDO COSTA" 
Realizou-se ~nte-ontem. nesta cia~

Extraçrlo em 13 de Julho de t938 de na sédê da Academia Mineira de 

. (Conclusão da 1.• pg.) Pa~aí~~~~s~i~~~~~ h~~:~~~!'n :~ 
A mae;mtude da !'ora que rsta.m.~ estudante Geraldo Rodrigues Costa, 

aka.ve~-sando, trnpoe-nos a. t-0d01, 

1 

recentemente ftt.lecido nesta capital o 
o .gra.ve sentido flf' <'Ompronússos h.is- qual era representante desta assocÍa
tbrjcos em comwn, apunt.a-nos wn tão no Ceará junto ao Centro Estu
novo ro~eiro, c111jo 1>on{..~ ~~ partida. dnntal Cearense, foi por at-0 de 011-
dt"Ye assinalar noYa sens1b1lidade na.s tem do presidente do e, E. E. P . 
rf"la(·ões de bôa dzinhanra e-ntre o l dado á bibllotéca centrista o nome , 
podei· público r a prinwi.ra arma das de Bibliotéca ··Geraldo Costa". Assim 
demo<'1·acia~. sendo a diretoria do C. E. E. P. deu 

sa::~Jx~eu~ên:i~!in:~7!!~!~~od: ;:~ ~~.i~i p;e~iad~ a ~~tag;~~}~:~d~~~ 
líticos ''des '-'lf>D't INnps" deKonfia.- nquéle inditoso moço n quem o desU
"'am dos jornalbta.o;. o~ políticO!'I com- no privou-nos de sua brilhante colabo
praziam-SC' no lom·or inron~i<'ional, rn('ãO 
d~h(avam-se ata.c:ar por uma terri-
vel auto-Idolatria <' deleitavam-~e na TEM Sf:DE PROPRIA o c E E. p 
ilusão da propria for<'a !-6ern oca!-o. 

Em tal a<'ep('áo. o homf"m me-no~ 
poliiico quC' o BrasH C'Onheceu e co
nhece é o sr, G<'iúlio '\'argas-Outro é 
o ~u dUlla: tendo atin:ido, pelo es· 
toíco exercicto da vontade e por wna 
poUria infl<'xivt"l de si 1nesmo, aquêle 
t"&ta.do de sábia serenidarlC' que o pro
k'e,..liOr CaaTel conwara "á arua morta 
de wn lago··. M> o intc-r~ssam os jui
ros qúe ainda vão pasi;;ar no cl'ivo da 
hh,toria. - ão o p~rturbam O\ aplau
sos dos amigos, nem o lrritant a,;, mer
t.·uriaís do.. adversário~. Sua únit:a 
pah.ã.o é lmpe ... i;õal e tlf'corrt' dos .sen
t '··11ento!S da dignidade da. função, 
<líg,údadf' que, simph•s como o ho-

Inaugurar-se-á ainda esta .semana a 
féde proprla do Centro Estudantal do 
Estado dn Paraiba, é. run Duque de 

;('a~~~r~~~~te ~d~~~~i~:t;~i~ 'ri~:~~~;; 
desta as\ociação. 

O ato de inauguração que .se reves
tirá de ~tmplicldade, constará de uma 
reunifio literarta, devendo falar nessa 
"ca~tão o e~tudante Solon Benevides 
Para t>stc fim a diretoria do C. E. E 
P. e~aá dirigindo convites a todas a!'. 
rH,sociaÇ(,ps de classe dêste Estado, pa
ra a~s1stirem esta grande iniciativa dos 
ei tuctantl2's conterraneos". 

111em, se afirma ... em orgulho e sem Recebtmos : 
JJdmpa. OJ<,ponlvf'I sempre para as-

2992 - 6. Paulo 
8421 - S. Paulo 

18044 - · S. Pstulo 
28905 - Natal 
2J ,89 -- s. Paulo 

200: (<O O SOM 
30:000$000 

5:000SOOO 
2:000$000 
2:000SOOO 

Dr, Newton Lacerda 
ESl'ECTALISTA E,t DOE"IÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 604 

ONDAS l!LTRA CURTAS 
no~ caso~ indi<"ados 

-- Telefõne 1 203 --

NOTAS DO FôRO 
FOJ O ~EGl.11STF.. OS1'1-:M, 0 '.\JO
VIMEN·ro DOS CARTóR!OS DES 

TA CAPITAL 

Cartorio RP<11.'-1tro Cittif -Escrivão 
Sebastião Bastos: 

Nesse Cartório correm procla.mas pa
ra o casamento dos contraentes se
gui11les: 

Nair Alves de Souza e João Alves 
Soares: Euclides Braz do Nascimento 
e Maria Augusta Leite 

Fôr:1m rerzlstadas nP~c:,,. Cl':u'tl> .. ;n 1.s 
seguintes crianças recem-nascldas: 

Mercê<ies Ferreira dP Araújo, Mn.
rin. Eml1ia Móln, Osenilde Duarte PP
rr>ira. Zr-1·alda de Cesar Pinto, Marcelo 
Guedes Pereira. 

~urttr--.e uma. nl"Ulraliid.:l<le cheia "Centro Estudantal Paraibano" -
d<' malícia t' de indulgencia na.., anti- Departamento de Cultura ArtlstEca -
~~:,; (·onU"nda, do!. parUdO!. , nos e.ou- Vtrificoy-se, ontem, ás 17 horas, no 
IHto~ da.~ pe~a~. f! o homem capaz Llcêu Paraibano, mais uma reunião 
df" nêar uma época dr t·ooperação ctf,;sp Departamento do e. E. P., pro• 
patrlôtica entr, o KOl--êrno l" a hn- cedendo-s,e a um novo ensaio do orfeão 
p1-e,nsa. conciliando, sõbl'f> bases rt"ats, centrista 
°" a~los. inst11.1th·os da liberda<le, dt" 1 Amanh:í. haverá nova reunião, para a 
qur o Jornal ~ o r.-flno fiel, f' as ra- qual o ei-;tudante Roberva). de Carva
z,if'~ r,ohtlca"i da. autoridade, corno lho, dlretor do D C. A .. Pncarece ú 
rondJctio primaria da M',curanea nJ.- cornparf'C'imento de todos os tnt.eressa-

No mesmo Cortórlo fórnrn re~istnrl"" 
os óbitos ocorridos ont.em. das pes.sõas 
se,ruintf'~: 

tion~I t' do impfMo da ordem. 1 dos. 

João Barbosa de Lima. NoemiQ Frnn
ci~cn Qulrlna, Paulino Npve~ da Silva, 
e M.anut>I Nogueira de Lima. 

Os demais cart.órlos não rornecêram 
notas á. 1·eportagem 

Le,hns uma reunião das sociedad .. :-; 
cultnr:ils. a convite do tnst1tuto Hh,
tórtro Act1demia ri() Ciênda:.. ScclP
dade Mineira de Bélas Artes, Socle
clade de Concertos Sinfônicos e Aca
Gemi:i l\liin,:,trn de Letras. 

o fim des.c;a reunHío foi dclibernr 
sóbre a participação dos centros cul
turai~ ela cicinde nas homcnngens 1. 
~.ett>ll1 nrestad.ns no presidente Getll
ho Var~ai,; 
() PRO<:ltUt\ P\R\ A l'•T\TJ ,\ 
DO PRESIDENTE DA REiPl'.JBLICA 

EM BJ':LO HORIZONTE 
B~LO HORIZONTE. 13 <A. N ) -

Es1á organizndo o seguinte prograrn.n 
i,nrn a estnda do nres!ctcnte Getul!o 
Vanms nesta cidade 

Dlf! 16: Ar; 9 horas - Vtsitn. nol. 
service~ técnicos da Secretnría da A-
01·ií'ulhw1: ás 10 horas - Visita. ~h> 
'·Min~s TP,nis Clube"; ás t5 horas -
rnaua:ur:icão eia Exooskão Nacional 
rir Produtos Animais e Del'ivados; As 
l 9 horA s - Visita á Feira PPrmanen
._" ri() An'ostras; ás 20.30 - Jtinlar no 
salão nnbre daquela feira 

Dia l 7 · A!'. 10 horas - Missa solc'-
1:P mi ratedral MetropoHtnnR.. spnr'o 
oficiant<' ') monsenhor Antonio S::m
tns Cah•·al. nrceblsoo da capital· áf 
13 horas - Festas hípicas no recinto 
~n ExprslC'ão Nacional dr Animais e 
Prriuto" DerivAdos: ás 21 horns -
Vi.~ita r,o estádio ''Be>neciito Valnr!.:1-
res ·· owte o presidente Getúlio Vnr. 

~~, c;~·:c~~=~~ !J~:~:~: mf;l~~stt~~s da~ 
.Jantar dansnnte oferecido lÍ. senh,.,_ 
r't:i Al1•ra Va.ri!:l..S no restaurnnle :!'! 
Feira Pt?rmane1ue· de Amostras. 

Dia V?: As 9.30 - Partida para NP
ves: ás 13 horns .- Inauguração dn 
Penltenl"iária Agrfcola; ás 16 horn:. 
- \bmtura dos jó1rns unlverslt.árlos 
no Campo do "América F. C "; à~ 
17 horns - Visttn. á Associação Co
mercial; ás 22 horas - Bo.ile ofere
<'lclo á exma. 1'ra. Darci Vargns, no 
"Atttomovel Clube". 

JAC.UARIBE: - "Musica na 
Sen·a. 1', com Charles StatTet e 
a l.ª sé1·ie de "lml)Erio dos Fan
tásrnac.: ·•. 

REPl'.JRLICA: "Na Senda 
do Pt>rigo ", com Jack Berrer e 
"Armas Jm:ticelras", com Lane 
Cha.ndlet. Complt>mrnto. 

METRóPOLE: - "3 Peque
nas du ~arulho", da "Nova 
Universal''. Complemento.!.'. 

S. PEl)RO: - Sessáo das 
1'-l~as ._ .. Eva de Calças" e 
"Brasil ::ri. Polonia. ·· : em duas 
sessões. 

NECROLOGIA 
Sr. João Barbosa de Lima ; - Em 

consequencia de melindrosa intervenção 
cirurgtca a que se submeti·ra trás
ar.te-ontem, no Hospital do Pronto 
Socorro nesta capital, faleceu, pela 
madrugada de ontem, o sr. João Bar
bosa de Llma, funcionãrio do Seroiço 
d< Plantas Téxteis, néste Estado. 

O extinto, que contava 61 anos de 
idade, era casado, em primeiras nú
pcias, com a sra. Júlia Torres Barbo .. 
"ª· de cujo consórcjo deixa urn fílho, o 
di . Jubert Torres Bo.rboSa, clinico, re
sidente no Rio de Janeiro e em segun
çlas núpcias, com a sra. Cotina 0:16 
Barbosa, havendo dois filhos menores 
d(• nomes Orlando, aluno do Instituto 
de Educação e Orlnndina, aluna do 
Licêu Paraibano. 

Era o desaparecido irmão do sr. Pau
lino Barbosa de Lima, funcionário dJ. 
Côrte de Apelação do Estado, e da 
sra. Adélia Barbosa de Queiroz, espo
o;a do sr. Antonio Rodrigues de Quel-

1 

roz, comerciante em Alagôa Grande. 
o enterramento realizou-se, ontem 

mesmo, ás 16 horas, no cemitério 
Senhor da Bôa Sentença, com grande 
acompanhamento, saindo o féretro da 
residencia do extinto á rua Visconde 
de Pelotas. 

Sõbre o esqutre viam-se corôas com 
as seguintes inscrições: "Eternas sau
dades de sua esposa e filhos", "Ao 
querido genro, sentidas lágrimas de 
Ana Co.6", "Ao tio João, o sentir pro ... 
fundo dos sobrinhos Adernar, Estéla, 
Ester e Céfas", "Ao João Barbosa, 
eternas saudades de Adélia, Tota e n
lhos", ··A João Barbosa, sentida home
nagem de Joiio Vergára e !artúlla", "A 
João Barbosa, saudades de seus colé
gas do Serviço de Plantas Téxteis " e 
"João Barbosa, homenagem de Jose 
Nobrega e fam01a". 

IMPOSTOS 
ESTApUAIS 

P,u-:1 conhedmcnto dos 
interessados, a Rcrehedonn 
,,,l:í tornando púhlico, por 
•meio de edi tal , que cstú re
:ccben<lo nl~ o último dia 
'útil dêstc mês a 2-.• [lres
l:1çfo do lmpõsto de ln

lA- ~'1c;;.trin e Profissão nrnior 
dr quinhentos :ilé um ron
Jo de réis (1 :000~000), rc
l'rrcntc ao ('Orrrnte rx.('rti .. 
cio. 

T,unh<'m ale· ~O do ror
rr 11 te est,, sendo rrcehido 
o, lmpôslo Tcrrito1fal at,· 
wo~ooo, no., termos rlo der. 
n. o .ir;:\, dr :lO M <lezcmhro 
rle l!t\:J. 

:\':lo C"st:111do quite, ronl 
os "ru, irnposlos, o ro ntri 
buinlc rira proih,do de 
dr .... p,,drnr mf'rcHdorin'-., <'"X
trnir guiti') dr dc~rmharaço 
e :1r:uitrl.1doras. ,·isar rrr
til'irad1>, ele Est:itisticn, ou 

tnd<]uirir s,'lo, no lmpnsto 
sôf,re Ven<la . .., r Consign:1-
ÇÕ<'~, bem assim não tcriio 
:-.ndar.wnto os !ôtNIS "rpquc
rimentos dirigidos il Hrrc
h<>doria 1le Hcndn, . 
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O GOVtRNO REPUBLICANO ESPANHOL RE- TEVE PERMISSÃ-6 VIDA 
JEITOU o PROJÉTO DA INSTITUIÇÃO DE UM PARA SôBREVôAR o TER- RADIOFÔNICA 

LONDRES. 11 IA l':'\'UOl - O go- p A RTO IMúNE E , RfTóRIO NACIONAL P R 1-4 - RAOlO 'f.\UA.I.\IU OA 
\rêrn~ rc'Publíc~no e,;panh61 \•f>jt>!io~ o Q M AI MERIA PAJL\I.B.\ 
projeto 111,:,;tltmndo mn porto nnune _.._ RIO. 13 IA UNIA01 - O minbtro 
en1 A1merida. da Guerra concedeu permissão ao avia. daE~!!'',1~;r:i;:r;·:~'

1
1~~e\ a:1i.~,;~~:l~ ('d~ 

O ''PRE:\IIEU" C'HAMGERLAIN 
F~LA SOBRE O CONFLITO ES
PANHOL 

Falando na Camara dos Comuns de Londres, o "prem1'er" dor alemão, comandante Laussamann, P. lt. l.·<1. Ou,•imo,:,; tl su~ interpreta<>á-0 
para tiÕbrevoar o territorio nacional de doi, fo'-"P" u,n dos quais O célebre 

LONDRES, 13 (A l'Nli\O) - O 
"pr<'mier" NeviBe Chambcrlain falou, 
hoje, na Camara elo!:> Comun:s, sôb1·e 
n, politíca externa da Grã Br('tanha, 
focalizando a queo:;tão esp:tnhóla e a 
sua repel'C·ussâo em tudo o ('ontinentr 

Chamberlain declarou oue não oodia assevurar garantias na sua próxima tentativa de ligar a "l.u, r • somb,·a .. ,,ne. •m ··Prinoê,a 

aos navios mercantes inglêses que fizessem 
O 

comércio Alem;lnha diretamente á Argentina. !~~e: :;·hd";~· r~:::.~;õue1,'~,7; ;~ze,~~~'11 
Caso seja realizada com êxito êssa rep, .icão c·onstanl<' dé!. 3 :t musica, a in-

de armas em portos esoanhois - 0 generalíssimo Fran- travessía, O aviador Laussamann terá t('ri ,·,.taráo ,1:ula J>or Eliéte Pert-ira. 
conquistado o maior feito aviatório de sua, ~~ou ba<;.tant«•. Sugerimos-lhe ,1ue 

co assumiu o comando de 200 mil homens na todos os tempos. ~;~·:~~~._i;;~r~l)~~,\~;i~11!ª~i~ ;:~t~;~ 
euro1>êu. , ofensiva contra Valência .. 0 

, 
1 ·:,t·· 'ª" ª""i:ldo pelos "star•· ~OTAS D

1
\ PR:\{:.:\ da1ad10-arte.-9ponto-.. O ('hefe do goyfrno A<'clal'on que ha

via rc('ebido uma ('Omuuica~áo do ge
neralic;~imo Franco, afirmando que os 
bombardeios aéreos a na\'ios merC'an. 
les inglêsas não eram <lrliberados, 
ma..; que rt presença dos mesmos em 
porlos espauhóis C'On~lituia um sério 
p,~rigo, porquanto os .. raicls" aéreos 
\'isavam impedir o desembarque de mu. 
nições para o govêrno de 8:1.rcelona. 

O GENER \",lSSt:\10 FRANCO AR- l.af: ú!Omas ·u horns, em grande aii
SU:\Ul' O C.:Oi\IA'°DO DO ATAQL1E lvidade, "M.& 
CO!\'TRA \'.'\Lí·:~CI.\ atri~e ~a~!~n~:S~õa:1~n~e1;6 :e d~,~~!.r~ 

LONDRES. 1:1 (A UNIÃO) - '."Jotí- dos. Em C:u(agcna, i1 mortos e 30 fe
cias de fonte_ _autorizada. inforn:iam ridos e, em Madrid, não se sahe, ainda, 
que o g·eneraln,simo Franco assumiu o o numero de mortos C' ft>ridos. 
comando de 200.000 homens, J>ara des-
encadear o ataque C'Ontra. Valência. OESEN\TOL\"E-SE COM FEROCIDA-

DE A LUTA NO SETOR. DE SA-
OS X\ClON\LJSTAS DOMINAM GUNTO 

J. HO~OftA ro & CIA. Lll\-llT,;.) \ A i:lt.'l ,,~ roli<'ia ,\lililar a.presentou 
reg-1·lar pro1?,rama de rnlL"iit'a leve. _ 

Recebêmos comunicaC'ão dos srs 8 P'>n to,. 
KND J. Honorato & Cia, comérciantP)) nés

ta praca, de haverem constituido uma 
~ociedade limitada, denominada J Ho- Pr.OGR.'\M.I\ PARA HOJE 
norato & Cia. Ltd., de que faum partf' , 11_ O~ Pt-:nr:,m:1 ~o ?lmoco -· Gra
Js. srs . .João Honorato da Silva, Adja- \!~COP!< n_~rt1 1

flrb- of('1~C'1cl;.1, pelo Cir.C"-

~~.i~sálà! ~;~:to da Silva e Antonio 1 !~ºrn .. :;,,,~~ t;la~'.'I"" do, gr~mdes r()-Com essa afirmação do govêrno de 
Burgo~. o s1·. Chnmbt'rlain cledarou 11ue 
n:io podia a~segurar garantias ªº" na
vios mercantes que fizessem o comér
cio de armas na Espanha. 

~ERKA E~PADAl'\ --SALAI\IANCA. 1~ (A 'l1NIAO) - As 
1.0NDRE~. 13 fA U:.'llIAO) - Notí- FICHAS DE GALALITE _ Sorti- ~

1
~; e~~;~:~,~~~~~~s rel~gráfir•as do pais 

1

12,CO -:- ,,..rn,1 !r.atut!no - Noticiá-

tropas do .f'ener:-tl Franco dominam 
c1as da Espanha. mform~m que a luta mente colosso em vãrias côrcs sô- 12,15 - Contin·t~ 0 '>ro a .1 . 
no setor cte Sagunto esta se descnvol- mente na "L1.ra Brasileira" Av B móco - Giovações p · · gr maL L

O 
.li-2°F~~.;~1n~~\~i~J~.i~~~~~~1tO~ to1~ ~o:~C:~ã~ad~º~~~:·\:s:.:!.~~los in-

vendo com g1andc ferocidade. Rohan, 9!,. . . . Kenard Galv2:oi . opu,art;>s < ocutor 
O exe1C'1to tepubhcano ocupa pos1- _____________ 18(10 Pro d 

LA surrélos e:stiveram em repouso, tendo 
BARCELONA, 13 (A UNIÃO) se registado intensa atividade d:i avia-

Est:í causando g,·ande panico nesta 

I 

ção, que bomba1·dtou Madrid e Sagunto. 
cfdacl4?', a uoli<'ia. de que 20 mil solda-
dos italianos, 'especializados na esca- O GOVt.:R~O OE BARCELONA QUER 

C'Õcs extlao1dm:í11amente fo1t1f 1cadas 1 * * ·f:: vaçõ'es ~leciogradma 
O 

lantar - G:a-
a.o longo da costa de Sarrrnn a Sa- 1 Silva) · n:1 as. 

1 
ocutor Alnio 

g-u~:~llamcnte os repu:,hcanos rece- CINCO LEGUAS DE COM• dot9dl/';_ - Sfntc.,e dos acontecimentos 
bem no,·os ,cfo1ros PRIMENTO 19,05 - Mu.slca popular - Nélie de 

Ja.t;ão ele montanhas, estão concentra- ENF'flENTAR O BI,OQUEIO NA-
dos na fronteira com os Pirinêus. a CIO~ALISTA 
fim de impeclir o tráfego de armas da 
França para Barcelona. 

POSIÇõES CONQUISTADAS PELOS Se enfileiras~emos os dez milhões Al~~1
1iª~ ~\t~t::~1 ~~:~~fvo. 

NACION.\LJSTAS de canaes existentes em noo:;so:) tln'- 19.20 -,- Musi<'a rnriada - Orlando 
B\RC'F:l,ON.\, 13 .A UNUO) - A 

fim de enfrentar o bloqueio da e~,qua
dra nacionalista, o govêrno rataláo 
rriou um const'lho diretor da marinha 
merC'ante. 

CASTELO~ DE l,A PLANA, t3 ( \. elles se extenderiam por 30 kms. E Va:sconcélos 
UNIAO) - As ti-opas ga légas coma.n- são. e~ses canaes de diametro micro.--- 19.30 -- Programa de musica variada 
dada~ pelo g-eneral Aranda. atingiram cop1co que filtram o sangue. desc:i.rre- pelo cantôr f11:áXimo do Brasil Francisco 
a estra~l:l df' \'all de Uxo a Moneofar, gando-o de impurezas e ven,•no<: Alves, patrocnmdo pelas firmas; Bom
cortando a ferro,·ia de Sa.gunto a NuJ- Cada 24 horas os rins ·removem do rim & eia._ Casa Ferrc--ira, Olivier & 

OS NACIONALISTAS AVANÇAM 
CONTRA BARCELONA 

HENDAYA, 13 (A UNIÃO) - As 
tropas nacionalistas, sob o comando do 
general Iag1.1c, realiza.mm, hoje, uma 
grande ofensiva contra Barcelona, a
van('ando dn quilômetros de profun

ATIVIDADES DA AVIAÇAO NACIO- lesÉi~~ra ~ o_é.sle. f l ~~~u~o~!~~: ~\~~c:r~~1i~o d::::~ gl~·: Ca:-;a rJóva. Viana Leal & Cia., 
N .\LISTA Vallino ª~o~t;~~o~r:s a o:::~u1s~a;e•;::f! de agua. G!r~n:~r:.ª\ .. a.~{.~~ó;l~~li~:~,I 'i,~1~cl: 

BARCEl,ONA, 13 (A UNIAO) - A çÕ'.'S em Serra Espadan, OC'Upando, a.o deNg~rfei~er:t,f~r~rJºt,i.;'~t\~o-~: :~~- J Barro:s & Filho. tLocu.tor J. Acillno1. 
ª"iação nacionalista tem estado. nes-

1
~~~:s An~il1e~·r:s d!"~s.r;~~cipais cle,•a- A debilidade rhenal se denuncia par Br~~rl~ - Retran.smiss:.'o da Hora do 

----------------'------- gg;·:s à~mbl~~~1~d;heirfn~\~f~~o, s:í~fi~~- 21,00 - Musica cte operéta - Or-
didade. 

" REALIZAÇõ ES DO GOVEA RNO SINDICATO CONDOR LIMI- lumbago, inchação sobre os olhos queSt
ra de saliio sob a regéncia do ma-

nas mãos ou nos pés, frequentes dô- éstro Ole,.írio de Luna Freire. 
T ADA res de cabeça, perturbações visuaes 21.15 - Jornal oficial ARGEMIRO DE FIGUEIRÊD0'' · _ etc. Si esses symptomas não fôrem 

21
,
2

0. - Musicn. popular brasileira 
Estudos aéro-tec1ucos No intuito ~:i~w~\~i~~!~tia~º;~~~:º~Om~o~e~~~ M1r~~~ec~;dô~~meida e O ~axofõniS

t
a 

(Conclusão da l ª pg.) 

1 

elos se buscam prohss1ona1s estrangei- de observar o organismo vivo e as in- phr_ite, ~re~ia, mal de B'right. hydrJ- 21,30 - Mu~ica variada - Orlando 
!íJ'5 l aifl obras na:-, ,luLs fluências por êle sofridas sob os feno- pesia, c1st1te. rheumatismo cbronico '/asconc·élos 

da pohtica federal de ent:lo, v1to11osa Releve-me a extensão <iesta Mas, é menos atmosféricos que surgem• a etc. Para limpar., aciivar e fortale•:=er 21,45 - Solos de piano - Claudio de 
a Revolução os ensinamentos dês~c r;t.e 1Lu admmistr~dor de um E 5 tado 1poo r:nétros ~e altura, tecnicos fran- ª?S rins e á bexiga, nada mel~or quP Luna Freire 
grande patnc10, se vn.affi contudo en- por mais de quatto anos, dominado ceses fizeram mteressantes experiencia1, Pilulas. de fyster, remedio antigo p01· 22.00 - J<,rnal falado da P P. I-4. 
tusiasticamente seguidos pelos seus JO- pelo sentimento de patriotismo e de numa camara .herméticamente fecha- 1 sua. ex1stenc1a. parém moderno quan- p_22R:t_0I-.·4i_ f11~ica americana - Jau da 

varro, o saud~so com11,i:iíleif.9 paraíba- ,sto n~csmo sabendo avalia-lo. sinto- do a_r men_?r. que a reinante naq_uêla acomp?-nhado os progressos da the- 22,25 - últimas noticias - p RI ~ 4 
vens sucessores - drs. Antenor Na- ?em público, amigo do Trabalho e por I da, na qual foi mantida uma pressá<' to a sua formula que tem sr:nprr -

no que um acidente brutal roubou-nos, me ammado quando O vêjo prosseguin- altma. Ve11f1cou-se que o organismo rapeutica. infórma. 
Gratulin.no de Brito e v_ excia. do sempre, tal como a Revolução de 30 h~unan~ suporta facilmente as condi- * * * !Ju~~l~i,.- Bôa noite. ,Locutor Jorne 

E' que a. Rev.olução de 30 estatu1n estatuiu por todo o nosso Brasil, para çoes existentes em alturas entre 4 e 
na nossa Patria o regime do traba- realce e grandeza de nossa Patrin. 7.flOO mét.ros, uma vez que os pulmões 
lho. E o govêrno que a. tal não se obri- Su,b.,crevo-me patricio am. at _ J. seJ_am abasteci~o.s de oxigênio. Três R 
gue, sentirá contra si os rumores dafs IAGALH ÃES BARATA" P.eixes QU~ part1c1param das experlen-
vozes públicas, que não admitem mais -----· cias, em igualdade de condicões, mor· E G I s T o 
á testa dos Estados. homens· aue não BOTôES DE Ff\NTASIA E CA re_ram, e~quanto dois canarios, porém 
sejam operosos, progressistas e· produ- PUCHbES DO MESMO ESTi'Lo _..=. nao providos de oxigênio, apresenta
tl'. cs. Os mel,hores e mais modernos estão â r:.im todos os sintomas da "doença 

~&lct~~r::t~~:rt~\J~l1!%}1 ;en~oh:~. ":.:r;9Brasileira", à Av. ::~;~~:~~~es;;ntJ~n~:ee "s:~t;;;o di: 
ele utilidades públicas, quasi todos ini- tmge. a 7.000 métros, motivo por que 
ciatlvas vossas, outras ele vossos an!,- COOPERA TIVA ESCOLAR os anões da Lufthansa são equipados 
cessores, pRtrioticamente ultimadas por com um engenhoso sistêma de oxigênio, 
v. excia. umas, e concluidas em suas Terá lugar hoje, ás 14 horas, uma t?.nt.o para os passageiros como paro 
reformas, outras. '.euniéo no edifício da Escola Normal os tripulantes. 

Nêsse album se verifica o formidavel quando será fundada a COOPERATI-
progresso paraibano na-agricultura. E' VA ESCOLAR do Instituto de Educa- "Al/abelizaçáo" aêronautica A ins-
que v. excia., além de tnvejavel renda, ,;ão trução sístemática dos pilotos milita-
tem tido a felicidade de se cercar de Tratando-se de um assunto muito res e civis. levada a efeito com o mnxi
ótimos e competentes auxiliares nêste importante aos interesses da tlasse mo rigor e material o mais moderno. 
ramo de administração. onde se vê o esLUdiosa daquéle educandario. é mo- assemelha-se tanto na teória como na 
principal chefe dos serviços agrícolas. tivo de grande satisfação para todos prática á alfabetização da geração í
c dr. Lauro Montenegro. Secretário d.'.l os escolares. os quais decerto pres- lêtrada, já que a aviação tornou-se, 
Agricultura, que diariamente inspe- tarli.o o seu apoio e solidariedade.: a es- em nossos dias, uma verdadeira arte 
ciona os seus trabalhos. ora aquí, ora sa organização. Racionando assim, as autoridades aé
alf e por toda a parte, !!ovando com a ------------- ronáutícas argentinas andaram. sem 

:~:i~~~!~f~s ºa~:t;;~~
1
°au~Jf;~~:.nca e FALTAM NOTICIAS DO NA- ·1~I!~ª~o~~e

1
i:dr~~~~f:~osquc~t1~'do!ª~~; 

m:ur~t~r~,. ~~s~t~:-~ee 1lºg:~~uemE:Cõ\~: VIO•ESCOLA ALEMÃO '' AD• ~~çlovl~~ :gge~l~
1
o, ªt::f,~er~~a et~~~= 

em Cnmpma Grande I MIRAL KARPFANGER mendar cinco trimotõres Junkers, T!-
Monumenlal trabalho ~e engenharia po JU 52. para fins especiais. Destes, 

e de g~vêrno. qu~ pat-a mim, além d() HAivtBURGO, 13 <A UNIA01 três aviões receberão instalações tec-
v~lor ~ecmco, reui:ie o sentimento na- Faltam noticias, desde o dia 1º de nicas modernas, destinadas unicamen
c1onahsta de ter sido projetado e estar marco. do navio-escola ADMIRAL te á. instrução de aviadores, mecanicos 
sendo executado por engenheiros bra- KARPFANGER e telegrafísl::i.$ Tal "alfabetiza.ção" 

~,i~~~i:~i~i~reg~l~~o~f:lft~~~cr;~~ti~~ co!~~e~~l,~~a~e 1~~~~~1·~:.ixiin!~~~d~ ~i~:~:~á~~~: f~~t~:r~~r~áge1~râ:r!vf!
1

~ 

a~ proprias rendas do Estado íJ2 tripulantes e 4-0 guarda-marinhas. cão do pafs. 
E' uma q~1eslão de justiça e um de- __:_ ____ _;_:__ __________________ _ 

ver de patnotismo, o- não esconder-'>•.· 
esta verdade. quando em outros Esta-

JURI DA CAPITAL 
Com o julgamento do réu Leonel 

Cludlno Duarte, criminoso de mortf', 
prosseguiram ontem os trabalhos do 
Juri desta capital, tendo sido o mesmo 
réu a.bsolvido por maioria de Yótos, 
pela Justificativa dl:\. }Pgítima defésa 

Ocupou a tribuna da acusaçfi.o o 
2° promotõr público dr Clovis Lima 
e a dn defêsa os drs. Sevirino Alves 
Aires e Leonel Coélho. 

Presidiu os trabalho.s o dr. Ht-lio 
Soares, tendo como secretário o escri
vão Carlos Neves da Franca 

NOTAS DE ARTE 
ALCANÇOU O 

FRANCISCO 
MAIOR 
ALVES, 

Realh.ou-se ontem, ó.s 20 horas, no 
"REX" o recital do aplaudido cantor 
Francisco Al1,es, nome de grande pro
jeção no ··broadcasting" naci~n.al. 

Como era de esperar, a e.nbicão elo 
JesteJado ".\lnger" patrício coroada 
de qrandc ênto, recebendo Francisco 
Alves, nvos aplausos por parte do nu
meroso e seleto público que enchia li
teralmente o "Re.1.·". 

ÊXITO, 
ONTEM, 

O RECITAL 
NO "REX" 

DE 

Francisco Alves, interpretando vârioç 
numeros do seu vasto repertório. 

- Assistiram ao .i,:?stival do cantor 
Francisco Alves. ontem, no "Rex' , o 
interventor Argemiro de Figueírêdo, 
prefeito Fernando Nobreqa e outras 
a11toridades 

- Em vfrl1tde do .mcesso do se-u Jes
lival de ontem o cantor F1·ancisco Al-
11es reali<.ará hoje, eis 20 e 15 horas, no 
'Re.r", nova exibição, a pre('OS pOTJU· 

lares 

FAZEM ANOS HOJE: - O menino Hermano, filho do sr. 
Aniversariam, hoje, as senhoritas Francisco Soares de Olheir:1. rec;idc:,n

Ondina e Nereida Maciel. filhas do dr te em Pirpirituba 
José Maciel, conceituado clínico nesta - A senhorita AzenêLe Moreira. fi-
capital. lha do sr Pedro TargülO da C06ta 

- A senhora Maria do Céu Perei- Moreira. resiclPntc em Cacimba de 
ra, esposa do sr. Ambrosio Pereira Dentro. 
comerciante e proprietário em Pilar. - O menino Jo)jé, filho do sr Tomé 

- A sra. Ismenin Machado. esposa Mendes Ribeiro. residente em Càj~
do sr. Manuel Taugi, proprietário em .zeiras 
Taperoá - A sra Celecina de Lacerda espo-

- A sra. Joana Maria da Concei- sa do sr. Lucas Lacerda, funciono.rio 
ção, esposa do sr. Manuel Pedro da da Mésa de Rendas de Cabpceira..i;. 
Silva, comerciante em Esperança - O jovem· Enéas Augusto de Agui-

- A senhorita Iêda Ramalho Pes- ar Almeida aluno do Colégio Mllitar 
sôa, filha do sr. Targino Pessôa. co- do Ceará. e filho do sub-tenente Mo
merciante em Campestre, Rio Grande rais de Almeida, do 22º B. e . a.ciul 
do Norte. aquartelado. 

- O JO\'em Lafaiéte Pires. filho do - O Jovem Cleuton Leal. aluno do 
sr. Diocleciano Pires, proprietário em Llcêu Paraibano, e filho do sr. Oton 
Sousa. Leal. funcionãrio da Diretoria Reg10-
-. O menino Antonio, filho do sr nal dos Correios e Telegn\fos. 

Mariano Barbosa, clinico, residente - ·rrllnsrnrre hoJe o aniversário na-
em BanaDPlra . . taltcio da senhorita Auriua Sllveira. 

- O menino Lmz, filho ~o sr,. Luiz professora normalista, atualm<"nte ser
Guedes de Carvalho, proprietáno em vindo de secretária no Gabinete do 
Araçá, . . J Pr~fe1to ~esta capital. Prlo moLivo, a 

, . - O menta Josalb~. filho .do si Ju- !\mversanante será. de certo, muito 
vmo Magno Bacalhau, residente em cumprimentada 
Serra Redon~a. . - A senhorita Maria Aguiar do ó. - .º memno Adauto._ filho .do si tllha do sr. Juvlno do o Sobrinho 
~!si~i~uragno da Fonseca, residente ~::à~ionárlo da PoUcin Civil de~t.e Es~ 

- O m~nino Justo, filho ~a sr. Ma- _ o sr. Feliciano Medeiros auxiliar 
~~;~.Paulino da Cunha, res1dente em da ,firma sous~ Campos df'st'a praça. 

- O sr. Manuel Dantn~ da Rocha. \ ISITAN'TEs : 
fazendeiro em Antenor Navarro Dr. Eustáquio Duarte : - E<.,le\·f o,n-

- o menino Afonso, filho do sr k'-m. no expediente da noitt, em vbJtn. 
José da Silva Lucena, funcionário da a A UNIA.O, o conhecido beletrbta. 
secretaria da Fazenda. pernambucano dr Eustáquio Duarte, 

- O sr. Alberto Florentino de Cas- médico com clínica no Recife 
tro. funcionário federal. rr:i::idente nes- Presentemente a serviço da Com-
ta capital. panhla de Seguros ''AS. Paulo'', o dr. 

- o :-.r. .João Soprr-s dor Reio;:, ar- Eustaqulo Duarte encontra-se hospe-
tista. resident,e nesta c\dade dndo no Paraiba-Hotel. 

- A menina Rosa. flll'la do sr. An- Sr. Manuel Azevédo - A serviço 
tonio Silvestre S1iva, re:--idente nesta de. Companhia de Seguros "A s. Pnu
capital lr1 '', encontra-se nesta capital o distin

- O menino Ednaldo. filho do sr to cavalheiro sr. Manuel Azev@do, ele
Manuel SoarPs da Costa. fune:ion4rlo mento dC' radica.das simpatias na so-
da Palácio da Redenção ciede recifense 

- O Jovem Claudio d,. Paiva Leite O sr Manuel Azcvêdo acha-se hos-
aluno cio LicP.u Paraib.1no. e filho do pectado no "Para.fbn-Hotel". 
saudoso professor João Batista Leite VA'JUAS: 
de Araújo. Acaba de )jer nomeado para as fun-

O Conselho da Sentênça cc,tf'v" 
constituído dos seguintes jurados srs 
Ollvlo MaróJa. Jo.sé de Queiroz Batis
ta, Dr. Vitório Porto. João Pereira de 
Ca!itro Pinto Sobrinho. Or .. Joi;;é1 l\-fuu
:-,inho. Antonio Tavares de Arnu10 
Vnnderlei e Dr Luiz de Oliveira Li
rr.a 

Igualmente, ne~·sa festa de artf' .to
mou ])arte o conhee1do ator humorista 
M Barrdo, do ··grill-room", do "Gran
r1C JJotel" .• do Recife. que foi bastante 
oplaudtda. 

SERA OFERECIDO HOJE UM da-fl~n~r. A~~~~~~~ ~:~~~~~· ;u~!~ar ~~~so ~~oi;~e~~~t~~~:~a~~:r~:u.niS~':.:= 
"COCK-TAIL" AO CANTOR em Alagôa Grande. w ., ~a. que vem s(>ndo. por é.o;se motivo, 

Ho.lP prO$Segu1ráo os trabalhos. dP
vencto ser Julgado o rêu Jc..áo Aprigio 
da Silva. pronunciado 1rlo o.n. 294 da 
Consolidac;-ão das LeL'> Penais. sendo 
r-ew, advogr1dos os drs Sevln110 A1n· 
e Jo~t>t:,odrigues de Aqumo. 

Colaborando. ainda, na ,ne,'lma fe3-
tiv1dacle, fizeram-se ouvir ontem. no 
• Re.r", rarios artista~ da P. R. l. - 4, 
destacando-se a atua("ão elo seu ele
mento feminino e da cantor Jorqe Ta
vares. que tamb~m receberam viVQ..!, 
palmas da assislencia 

A Jazz Taba1ára, sob a regencia do 
1no/. Oleoario de Luna Freire, empres

tou bnUiante concurso á Jesla de 

FRANCISCO ALVES - Transcorre, hoje, o aniversário muito f(>licitado. 
A ··Radio Taba7ara da Paraíba", jun. nataliclo do sr Santlno Assi$ Rocha, GRA»F.('lftlES'l'OS: 

tamente com a Cia. Eribtdo1·a de Film.$ funcionár!o cio Serviço do Algodã.o, Este-ve, ontem. á tal'de. no gabinete 
S A, oferecerão hoje, um. ··cock-la1l'' em Campina Grande. n•dactonal desta fOlha. o sub-tenPnte 
ao cantor Francisco Alves, em regosiio - A sra. Maria de Ar.:frade Ribeiro. Mornis dP Almeida, do 22.0 B e .. aqul 
pelo brilhante êxito alcançado pe1o espasa do sr. José Jeronimo Néto. re- :iquartelado, que no\ ·:Piu agrade· 
simpati:ado artista patrício no seu re- slclente em Teixeira cer a notlcla quC' publlcámO!- do na
c1/al de ontem. - A men1t1J\ Carmelita, filha. dn sr. tallcio de sua espoMt, sra. Lino. de A-

E.,sa homenagem terá lu.qar as 16 J Manuel Pereira de Olivetrn. estacioná- cular Almeida , ocorrido em dia~ do 
horas, no "Paraiba-Ilottl ". rio fiscal em Santa LuzJa do Sabugf. m~z p. findo 



~~1~1;. :A UNIÃO - Quinta-feira, H de jufüo de 1938 ·• rv'l!ll 

p A R T E o F 1 e 1 A L 
l lMIIISTRIÇIO DO EXMO , SR , DR, ARGEMIRO DE FIGIEIRIIO '' 

Interventoria Federnl jc . ..\ p!·ofcs~ór:i de 2. '1 ~ntro..1,.i..t. com 
l::Xercicio na Escola de Aplicaç:lo do 
Instituto cle Educaçêo Laura Cnva1-

N.º3.640 tieJoãocleSousaFnlcán, TESOURO DO ESTADO DA p1DUDA nu qnanth de 150:-:úOO lll\lU.D 
N. 0 11. 72b, de Sev('rino B. Freil'c 

na quantia de ~:000!:iOOO. EXPEDIENTE DO INTER1'E~TOR r:,11ti de Olin<l::i. Cnm\)êlo, com dir-2!. 
D0 DIA 12 tu :,.o crdenado. na tórma da. lei .. , 

tOHlnr de 1." eh.: julho corrente 
Petições O Jeter\"cntor FcdeH!l no E."t~/lo 

~ia Paraiba txonera Frnncisca Albl i-
De Rosa ele Andradt>, pri.)fcssóri:1 r!UC'tqve ele Oliveira elo cargo de Ser-

não diplomncta, rfr.;e'!lte da t::">t?l~ ru vcnt(' da 2 ,, Dclcgectu ele PoliciR dl'S-
climentar ele On1t:·10, do munic:11:10 ~.: ta Capital 
Arein. ~olicitanci a snn l'lPtl\ ,wao o Intel ventar FL'clf'ral no Fst:idc 
no refc>riclo c:'lr~o - Indeferido. a il~t Para1h,t c:wnera o sargento Pe
vista das informações clro José Henriques (lo cargo de Sub-

De L:rnra Cav:1.k~mti de Olinc:, ·:dt•:{r>clo de Polkirl da L'ircun .. <.cricão 
Gampêlo, pro1e~<;Ór<' de 2." entr_anci«. fJP Pill,es ele Dtntro do dh;trl1o de 
<'Om ex':'rric10 na Escola dl"' Apllcar.;;.o ..3crr1uiri 
do 1~1.c:.tituto d(' Eciuc·cicão, soliC'lt:i.n I.J o J1~11-r~cntor Fect,:ral no Ec.tac1o 
11oventn 1SOt dh1s de liccn~·a pura trn .. L~ Pn:albn exonera ;1 prdido, Anto-
tamento cic saútlr, a contar lk l · 

0 
(k nio RoM~n(lo d..i. Cmtha, do cargo de 

julho corr<:'nte .. - Concedo :sei,se~1ta 1 _ 0 S11plent1? dr Sub-delcrrado de Po-
160) dias :· v1:ü'l tio laudo med1to. hcia da ci.J·r,111:scriçflo de Santo An
ccm dir?i~o ::w ~rrirn.;.C:o, ni:i form~: ire do cüstritc de São João cio Cari.J·i. 
da lei O Irtl:'t'\'entor Federal no E.-;tar1n 

De Aurrliri Fon'->tTa Montenegrc, eia Paraib<>. nomeia Jol:ié Fernflnctes cte 

~~~::i~só~~ (~r11~:~ e~~,~~l1~~iª:. ~~~~ e~; ?~;l~t~\~f e l~~l'~i;~;;~r;~aºctiª~;o pct;udi; 
Lucéna" dr c,,1.1nim\ Grnnde. so 1• ·ln circunscrição dC' SJnto André dn 
citando in~1)ecio1Hl.r-N.: ele :;:1.1Jde. I>'- ,·a il.stdto de São João do Cartrí 
deito de Jt1bllaçtt0: na mesma cidade, o I tet -.,,n or Feclerll no Estntlo 
por esfor impossibilitada ele viai.11 i,1 P.'l

1
;r:.í~~ · a\ende:ndo ;o que rcqur:: 

N." 3J3 do mesmo na quantia de 
100,000 ' , 

N.º 11.525. do d1· Onilclo Leal, na 
quantia de 3 :000$000. 

Demonstração da receita e de.'lpêsa havidas na Tesou. 
raría Geral, no dia 13 do corrente mês 

N.º 11.710, de Dcmetrio B. do Vale, 
na q11antia de 16:660SOCO. 

RECEITA 

M N ;il~~OG~'a ~t~m~~~1~f; r~:~gO ele Saldo anterior ... , ...... · · · 

N.º n.'f!20, de João clP Castro Pm- Rec,:,.hcc!oria Rendns Capital - Ar-
to no quantia ele 1 :JOOOé$00GO d ll de recacl. dia 12 . . . . . . . . . . . . . . 

N." 363. do cnr,. os ª e 1ª hcpar!irão Aguas e Esblótos -- neu-
Mêlo. na qu~ntht de 300sOOO. t· :it' da de, dia 12 , . . . . . , . . . 

~i~?º::\:~ ::es::
1

:~m
1

:~ ~:·:u
1

:n,.•, :~~f-Jh;r:o A:t:::,ãraN:m:en·~, 

dcN<1~oi"i~~Óô. cio mesmo, na quantia de EsflcF~~~:f dej~~1~ceição - P e, ar:'Ct 

,)O~"i~?~i.981 dC' L~1ü, Em·ic1eF Morei!"ll !_.,{~}~º 13a:,:Jlo!:.a _ ·s~iuO de ·ad~a~t. · 
Franco, na quantia e\;. 4_0::WOO. , -,. Er1e~io Ba:·bern _ Saldo de ;...deant. 

N.t• 13.6·\9, de _C<hlO,·, Bonon, u I Enesio Barbosa - Saldo ele acleant .. 
Marinho. na qnai:i,~13: de 30'JSO)~ · .. Ene!-liO B:' .. rbosa - Saldo ele ac.leant. . 

NO 2.2~:.! ~de: Sllvrn <k Pc~ofl, '·" Enesio B•ubo:-.r -- Saldo de a.deant . 
q11:111t1 ~ de lafhOOO - -· ·Montemo do Est,1cio - Dcsc Aho,,u 

N o 239_. elo prof. t_t:Pnata:o Cosn. 1 76- . ~ _ _ _ .... __ ...... 
pa, quAatu·1 ele lU:OOO,üOV • Marctokéo Nac1c - ;saldo adeant_. 

.. 
17 :300,000 

5 :66';\00<, 

R37SOOO .. 
9:6061;.!00 f 

7:000$000 
72~~00 

17GS300 
16S500 
tlfü::)00 
12:.0-00 

3:782SOOO 
26~3!ÍO ·t 

196:31352CC 

-~ 
- Deferido reu A::elino _Barposa ele Carvalho, 
· De J;,_1lia rd:fü,2le:-. Daua:-. pi'ore.s- :.:m1rcln ci,·il de 3.º clflsse ela I11~;pet1J. 
sôra cie 3." {lltlJ..nC'ih, com (·Xercic.o LL Gerc1l do Tráfego Publico e eh 
no Grupo Escolar •· Abel da Sil\''.\ ., , _d~ ('-mu·d,- Clnl, tendo _em visla, n la~
Ingá, sohdtancto noventa 19ll) cl~;::.· (lo Ue fn::;p,~c:-ão de saude a que se 1'tlü
<le licenca de acõrdo com o nrt - 1.>6, met.c11 o pelicionãrio, resoh e concP
!etra H. da Constituicfo Ft:elt~ral, :.. rh:r-lhe 12'1 mêses de licença, com <li-

Cnp, Jofé Gr,clt:lha '·Í?olíCia 'Mil. 
R1.;curso Di\'<?l ~os- O>l-':'i.i1.h,I -btm<wt1,;-, r.:trle'H\li-: -1:il33WOO / . t ( ' *-

contar de Lº de JuJhÔ rorrr:nte - reito ao ordenado, parn tratamen'-o 
Concedo trinta (30) dias ele .;aúcle na forma da lei. 

De Maria Ramnlho de A ;...;is Pi.'0-1 o Interventor Federal no Estado 

~~~~:~ ~k;n:. e~i:;~~1:\ e~~ ~1

;·~~~ i~ ~ai;:~;~~~~?l~~;xâ;:.c~~iv:ih~e~i~ 
2ei.r~. solicitando 11o·;e~W t90 1 du~s AràúJo. do cargo de Dire_tor do. Esco-

~~h~c:~;;11~~~ 1~;~~·:;1~~a~~ª~c~u~r~~ ~ªu:e0 Ae~~~~~f~11~~cl~0!~~~:~te, 1Are1a1, 
tamente d(; ~audc. - Concc·do ~es. 

. . .· - . . Cap. Jo<.é Oti.del.ha "Poliria Mil. -

1 

Pelo. Pi. c&id~nle do ~ 1 il>un. ª.1 _foi PJ.~· Divei.sos Ofichi:-;l Amm:Uz. Aâeau.: 
s~nt:e o l'{'CUlS? elo ex-t.esomeiro ~~··- João Muniz ele Mélo - Caução e\~ 
>irmaro ..-\ur~hano .l\1únt<J11·ud~ l•1a;1~ luz , . _. . .. . . . . . . . . , .... 
::-a Filho _d1ng1do ao s~· · InterventGl João carlos de Ftgueirédo - Cauç::.".> 
Fe~eral sobre a deci!:,ao do mc~mo de luz . . . . . . . . . . 

1-Tnbunal na ton~ada ~e contas do alu- 1 cnrlo:;; Augusto de Figueirêdo - Cau-
ú~do e:..:-tesouren:o, Julgada em f..C'~ - ção de luz . . . . . . . . , . . . . . . . 
~ 10 de 8 do conente. . . , Berenice Carvr.Iho de Oliveira - Ca)_ 

Tom.!do co_nhec1.nent.o cto 1ecU1:-,~· çao ele luz .. , ........... . 
resolveu o Tnbunal fos~r o mesmo el..- Banco do Estado da Paraíba - Gt.a. 

~,~;i~!~~s ª3o s~·r/n~1/e~~ra:ccde1~:.; Mov - Retirada 
J. 596, de 31 de julho ele 192). 

1 :973s0po ió'' 
30MOO ' l. 
30SOOO l ~ 

30SOOO 

2osooo 

21 :702~100 70:011'1.>00 

266 :324$70J 

srnta (60) dias, com du·c1tn ao Ol'- Secretaría da Fazenda 
denado. na fórma da lei. 

De Euridi~e R'):::ha ele Franca, pro- EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 

f:XPLD1E1'TE UO GAB1Nf:TF. 

Ao Diretor cJo TP.JOW"O. 
DESPESA 1 

fessóra etet1va de: 2.·' entrancia. cow 01A 12· 
exercicir, 11a cac1eir:.i. elenu~ntor mist,1 
de S. Mamede municipio de Sa.nt5'1. Portnria. 
Luzia do Sabugí, requerendo dois mf'-
ises de Jic.:>n~a. com os vencimento:: Rem.ovenclo, a pedido, o guarda An
mt-egrais. de acórdo com a Constitui- tonto Rodolfo Filho, da Mbia de Rrn.
ção em vigor. - Deferido. das de Catolé do Rocha, para a Esta-

re~~/~~ã E~~~ira ~~~~~af~~-~~ir~. f~t ção Fis~a.l de Taperoá. 

ttosano'' da cidade. cte Amgoa Gra.-i_ EXPEDIENTE DO SECRETARIO 
de suhv',•J.1c1onacla rel-:, r?ec n ° i18 I DO DIA 13 
de 22 dl: :\-Ia10 cte 1931 e eqmpa1 ada 
{;i Esco!a .1.~onnal Ohcia'i pelo dec Petições. 
1648 de 14. de Marco de 1930 requc-
r.:-nct'o pagamento da. refeuda 'subven- N ° E 703, de Antomo Se1afim 
ção refereu.te ao l u semest1e n:1 1 o\' E .r'iscal de Espe1nnça para ~o-
1mPorUtncla Ge 3:ooosooo. - Defe- mar conh_ec1mento e 1~0Ive1 ua fo:·-
l'1clo ã vista das inforrnnçõe.s. ma da le.1 ne Joséfa Cohi.co, professô.rr.. ele N.-º 9.6?6, _ele Clovis Brasilelr~. -·-
ciasse unica corn exercício na cad<'L Defiro. A Mesa. de Rendas de PJ,,,anc(· 
ra 11.1d1mN1tÜr urbana misLâ de Al i;,ara fazer a tr,.uisferencla da t!Oléta 
gôinha, do mnnicipio de Alagôí\ Nova. 
requerendo grat1!1ca(.'ã0 adicional. ror TlUBU~.\L DA FAZE:0.0.\ 
contar mi::lis df' 10 anos ele servir, . 
!lão sendo prcfc~óra cte carreh·'1 . 
l>eterido. á vist:1 el:::s informações 

Decrelo 

Scs.:..ão do clia 12-7-38. 

Pre'ilcient.e - Romualdo Rolim 
Se<.: retárta - Benigna Leal 

Petições Z9~5er~ ~~~t~r~cJ~~~/4~~e~r-os_ .( ~~~. 
N o g 8C4 ele Dionlslo C. da Cunh~,. 2914 - F. J\{endonça & Cia. Ltcla. 
N :O 2·. 491', da Aà. do Porto de Ca- - Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

bedêlo. 2792 - Onrlos Borromeu Mnrinho ( D 
N o 9.108. de Carloti Gtürparãe~ V.0.P.) - Adeantame,11 0 
N.º 9.944 de L. Pinto de, Abreu. '1913 - Dias Golvto & Cia. - Cou-
N.º 9_945' do mesmo. - tD ...... : ......•...•••.•• 
N _ o 9. 94o'_ d.a. Cia Paraíba de Ci- .2890 - Auguf;to Pedro Carnriro tDep. 

ffiC'lltO Portland S,A. 29~
5
ct~ ~~~t~Gni~· .J\ng~~ 'Aii~c.iâa' ·,n. 

: . : ~·.i!i· ~~ ~~~~nacÍe Direito da Produção) Adeuntamer~to . . . , 
Conm·ca ,1e' Mi.serlcordia. 2896 - Mêsa de Rendas Santa Rita ~:: :::~i· ~~ ~~ti~ioL~~~n~t 1~~~~., 7909 ~p;i_m~~;âiiO' Li;n~· _:_· éõnt~ 
basa , 2891 - Julia Ramos da Silva - Sub-

M~kl11. 13 104, de A.ugo.5to cic Olivei.!·.:... '.l8~;1~0Dr:. L. a·. Mir;ncia F;eh'ê _:_ 

Pre:stações de Conl::ts: 

N ° 1 . 2C7. de Manuel Robert.r> t." 
N::i.scimento. 

N.º 1.373, do mesmo. 
N.º 1.383 do mesmo. 
N.º 1.2d9 do mesmo. 
N ° 1. 989, de Valfrido Duarte cJ:\ 

Silva. 

Conta .............. , .... . 
2901 - Luiz Franca Sobrinho - De.s-

:,;aão5~ ~~~~t~~a ~a·r·ec~ ~ DesP.ês~r 
realizadas . . . . . . . . . . , .. . . . ... 

2898 - Francisco Alves dos Sa.nto5 -
Despesas realizadas . . . . . . . . . . 

2899 - Diversos Funcionarias - Ab(I. 
no n. 0 76 . . . . . . . . . . . ..... . 

2900 - Montepio do Estado - DeSC'. 
O Interventor F'':"ctcrrl nn :r-.~~t::idr; 

dn. Paraiba retifi'rn o fito OU""' cler-ig-
C?mp~reccram os :-;rs. RomualJo 1 N. u 13 .387, ele Geurtino Albuquer

R,'1h_m, diret.ot' do :resouro, por clestz- que Bezerra, 
Abono n. 0 76 ............ . 

2908 - Dr. Ulisses Nunes Vieira ...!.. 

~toiai\ie ~~~1~~-~~~~~n:~eif~r~<> ~~~i= 
fação, a p:-oks:-:or~1 E,triiicr· Farin 
Cabral, p01 chrt1lu,1·_5,, o m·,'s1no At
herto Dio1,;tncs 

n~çao do Secretario da Fazenda, Jo- N.º 3.313 de José Teófilo Bezen a. 
l:it:! Florentino Junior t! Acrisio Borges. N. o 13. 680, de Luiz Eurides Moreira 
re.:;pcctivamente r.hefes de Secç[to t"tu Fr~nco. 

l"et. Cxa. Econ ............ . 
2VC'7 - Goston Nunes Vieira - Ret. 

ex.a Econ. 
F,-ceita e Despésa. N.u 1.3.670, ele Augusto Odilon tia 

O er.pediente constou do seguinte. costa. Saldo que passa 
N.º 3.802 de José Monra Filho 

50:Q00\000 

2:35~400 

200SD00 " 
..,, 

'· 
3:274S200 

120\DOO 

37 :OOOSOOO 

13:0QO~OOO 
470~600 

120SODO li' 

1:794~00 

92SOOO 

9,100 

2\l.~700 

21 :952 100 .. 
3:532$000 

200~000 

300$000 13~ :445$100 

131 :879~600 

26G:324$700 .EXPEDIENTE DO INTERVENTOR Conta: - O Tribunal visou· N.º 359, do prof. Joaquim da ~il-
DO DIA 13: 1 rn Santiágo Jl 

N ° 9.864, cie Dionl::;ie Ca1neJro li,l .N.º •,l.040 ,;e Gabriel B. de Fa11a::;, Tesourar1.a Geral do Tesouro do Estado da Paraíba ,em 13 de ju H> 
Decretos: Cunha, na quantia de 200SOOO. N .º 3,972' de Otávio caoral de l\le- de 1038 . 

O Interventor l•'eau.>al no Estacto Rt:'-tituiçdu de Ca.u(lo: - O Tn- N.º 3.389. de Gustavo Torres, 
oa Paraiba atet,dC'nclo ao que r~q\•t- tun»I ctespac·hou: . N.º J~.894', .de DeoçlecL'\no.de Bwi. 

Ernf'sto Silveira, 
Tesow·eiro GcraJ 

Aloisio Morais, 
escriturário. 

. • --~.-=~-=-==_,...,_,,,;:.,,....e:.:,_=· P<,=\lçii.l>=-=:..... 
1 

~. 

reu o bel. Renr1to Tt>1xcira Basto.~ Pro_ N.º 3:762 ele Roberto Dias. 
lfl.otor·Púbht.:n •clw:Comm'ffi cit; f-':\r• _:N °-2.567 rte F-. Q(l!Yão- mt qun!'l- N.º" 3.640: de João de Sousa Fal'-
João do Caril·~. rcsolYe conceder-lhe trn ,Je 6:oodwoo. - O Tribun:'11 con.. cão. 
,30) dir..s de hcen~·., &:m v,;,Jncime.-1- 1 1,,rne o jult;amento crn clil.igencia N. 0 3.981. ele Luís Euriclcs Moreira 

CRrta : 
N.º 2.567 ele F. Go.lvão. 

A' Mêsn g2 Renda.s de Piancó : 

Petição: 

tos, para tratar de interesse pa1hcu. 1 iun ele sêr p1e.stao:1 tntormfiçAo rela- Franco. 1 N .º 14. 283, ele Ene.sio Barbosa.. 
lar. er.1 p.01rogal;,tC. ,t qu~ &1\ ::ich~\'H tn,:1 .'lo fornr<lmento do 1rsWnte m.a N.º 13.849 de Ca.rlos Borromeu M:a-
€.OZando :1os t<'1mos do art 148 ~ / tr11al pela flnna pi oponente I rinl10. · .1.'ort<'lria: 
3 º, da lel n v 139. ne 2d c,c J,tnCirn I NO 23P. do prof. Sizcnando Cost~~ 
ele 1937 . 1 Prr•sta.ções de Conta~: - O Tr!bt.:..- N.º 2·.242, de Sllvia tle Pessôa. N."' 214 do Guarda fiscal João Go- N.' 

9
.
922

, de Se\·ertno Rodrigues. 
O Interventor Fnrlnal no Estado 1111] .1Ulgou ce1ias· · NO 4.010, de José Luiz do Rêgo Lu. mes Melra 

..'\o Tribunal d3 FR2enda; 
é.a Paraiba de~ig1rn os drs. Ant01li11 ua. 
de Almt:ida Elpirli0 cte Almtidn e Se- N ° 1.383, de M::tmtel Robert.o dJ N.º 4.114 ele Antonio .lvlen.ino do:-; A' :Mêsn de Rendas de Cajar,eiro.s: 

~:=~l~e~ ~~~~· e~~t~ ~ll~p!~íiN:;5~11 ~= ,~cimento, ra quanLio. de :300~000. Santos. . 
-..:idade d" Cac11~hn, ur~ii"l(ll'. 'pi J- rnf.;;(~ot."287 elo mesmo, na quantia de le,N. 0 11.820, de João de Castro .t"'lll- Prestações de Contas: 

lessôra dP 4. entrunr1;1. Aurt:O;. Fon- N ° 1.378 do mc5mo. na quantia N. 0 3.065 de Manuel Firmino de 

Oficio: 

N. o 3. 395. de Antonio ROOolfo eia 
Fonsêca A d.ministrador da M. de' 
Rendas ,'cte Catolé do Rocha. 

f:êca M0ntcn:::-gro, com 'exuricio r.,, jc 100$000 • M. Filho. ' 
Grupo Escola1 ·•:::;o!on e:'--, Li1cêml" ·i, N' 1.289 do mesmo. qu~nti::t N.º 11.527, de Demetrio B. do Vále. 
referida rid.i.de :-:rr,indo-H1c tit' t;tu- k 200f'i000. ' N ,u 11.525 cio cir. Onllclo LenL 
10 t f1~f!;~lt~.~jrtr/~~r-r.i' li•) J,:.t,,·wo sii~/ ,~ss;uni~iR V~1!f•-~ggso~o~arte da re~ 0 

393, dÕ Tcn Sci.crino B. Fret_ 
c:a PnraiiJ: tonctt1L ,,ii,t..1 ·J/l, u,,,~ l>l" 0 13.3~7. de GeJmlno ele Albu.. N ° 11.725, do mesmo 
de lken('.'a, â. profrs:c.óra de 3.ª ca_ 1u,•1·rit!:' B..:-zcrra, na quanUa de N ° 363, do cop. José Gadelhn. .1e 
tranf"ia, ,Juha ~Jlllr:n~. D:1nt·1. <"<1111 ,ll:1JflO!ó,:QOO Mêlo 

~f1e:~!~:
10

d(~
1~~~~µ:~n~~~~\~~1~~1~:!u~:; .1, N 1:;1,~:t3• d~~ t~~~cio~t~ilo BPzerrn, ~: ~ ~i~79i~ ~~es!~Smo 

i~::r~:· ,1: ~~--~?tu;~: oF:J!r~115~: Fi~n:-/3·i~o.qi1nt~tzd~~~~ldoreil"1 N.º 15.79t-, do mesmo 
l:ontar dP 1." de julho corrente ' N n 13.670. d~ Augw;to Odilon Ua Oficias· 

O Interventor Ft:deral no Estado Co'it.i. nn. q\ll:1 ntin ele 20SOOO. 
oa Paraíba concedf• clo1s 1~) mbes de/ N " 1.an2 c.Ãe .Jo::;6 Mourn. Filho. --ia 
~.1cem·a. á profe~c;ot:1 etet1va. C.:e 2. l'·1ntià c'r, 2:000~.noo. 
(:ntranria. Euridice Rocl:a de Fran. N _ 0 339. do professor Joaquim da 
ça,_ com o~ \·enc:un('lot,vs mt!~br;.u· .• oc Sit·.'<'- Santiágo na qmmtia de 
eeorrlo rom o :1rt. 15{; letr1 H_ rln 1 150\000 
Con~tit.utç,:ío Frrtcral, ,, ·contar do dm :i O 4.040, de Gahriel B. de Farlns. 
(l de .!11Iho conrntr u;1 quantia de 1:500~000. 

O lnt"'rvcntor Fcci<''Pf no V:-,t r1,. .K •· 3. 972 ele Otá,1o Cabral de M~-
da Paraíba C'oncede sessenta 160) d.ius lo na C!'l<antla de 1:200~00 
d~ lict-itçu t>n~ pronogacúo <.!11 <1ue ::.e , N." 3 _;,_99 de Gustavo Ton·es nc 
11cha gCJzando, à profrs~óra de 1." cn- e_tiv1l!-iri. ele 5:ooo~oo. · 
trancia, M:lna Ramalho de Assis. com N'. 0 12.f;94, de Deocleciano de Béli, 
,t-,xercl< 10 no Grnpr1 E ·tolar • Hforu. 1_. qua.:.1Ua àr 50~00ú 
Mtlant'~", cto cicl.Hle d? Caj1r1.f'ir.,;.s, N. 0 3. 762. dt· Roherto Dia:;, n&. 
com dlrclto :10 orclí:n,1c,o, r.'l forrnu. , c:1.111ntia de 50$000 
da lei. ( , .1 4.114, de Antonio Menino do.; 

tlaoP;~t;~;e~~~~:e:!~~t~(G:~:~ J 3ª;Jt~
8

'-1.
1~!0,q'::1t~~stfo L~~s~· Reg,, 

Jif" Ucenca nara tro.tomtnto d~· eu. Lu11a
1 

na quantia (le 805-'571)0 

N.u 14.296 da Secrc>tnria da Agr~
cultm·a remetendo empenho emlu..;,~ 
em lavor de Antotúo A. de Almeid?. 

N. 0 14. 288, ic.lem, idem 
N ° 14.28!J, ICl~m. idem . 
N. 0 14.293 idem em !uvor (1C 

Franci..::co Luh de Almt-tdn. 
tJ . 0 14.297_ idem. em favor de Jo~.:'.' 

HorUU~no dos Santos. 
N. 0 2.356, c:.;o Dlretol' da Escola ae: 

Agronomia. ào Nordéste. 
N.º 14.291, ú,\ Repart.wão CenLrii.l 

da PohclR .. 
N.º 3.438, do Ad. da Mêsa de Ren

das de Guarabh·a. 
N. 0 14.285, da Repartiç.1.o dos Ser

\icos Elétrico~ (la Parafoij. 
N. 0 1'l.20B, da Adm. do Porto de 

Cnbí'dêlo 

N ° 14 213 de Otávio Cabral dê 
Mélo. , 

N.r: 14.172, de Jo:-é Feu'itl:,o e. c!e 
Arnuquerque. · 

N .0 li.290, de ,Joáo Martlns Lou
l'C'IrO 

N." 3.468 .. do Ad da Mê5n <.!.: 
Rend1ts de Potes 

Desptsa Realizada: 

, N .º 13.791. ao Tcn. Renovato Gon
Çfl.h·es ela Silva Junior 

A' Ementa: 

Petição: 

N. 0 9. 942 de Luiz Mendes de Frei
tas. 

A' Procur'-clorfa da Fazend;.t; 

Petições: 

N.º 9 612, 
drugn 

1 Petição· 

- / N. o 9.611, âe Antonio Joaquim Pc~ 
c;,ueno. 

de José ele Oliveira Ma- , -

de Eduardo Cunha & Secretaría do interior e N.• O.UH 
Cia 

1'14.'· 9.812, cie Dias. Galviio & Cm. 
N _" 9. 720 de Oton! & Cla 
N.º fl.63( do B~nco do Dr.isil, pro

cural~or dos Serviços Holerlth, S:A. 

Oflcios. 

N u 14 187 do dr Graciano Medei-
ros. 

N.º 14.212, do mesmo. 
N .0 14.186 tlo mesmo 

A· Secc'.lo ci(, Compras· 

Segurança Pública 
DJRETOiltA 

P(JBLICA 
Inspetoria. da. 

Sanitária. 

GERAL DE SAODt; 

Alimentação e Polícia 

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO 
DIA 2: 

Infornmtf.o prestada á Pre!eltura. 
Petição: 

De dr Alberto Fernandes Cartaxo, 
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À ~~~. 
D EiRRU. PEDUEND MAIS VENDIDO Na IUIDD 

1'.lA Europa e no Brasil tambem I Opel l., é o lider incont.eete em eu a claeee 1 
:E....,.,._ira ! A' eeonomia de um ear-

• l'O peqa--. allia ainda eetee caracterie
tieoe •· eanee grandes: 

PIUIOS•NYDRAULICOS • VIDROS DE 
SICN.ANÇA • ACÇÃO DE JOELHO 
INDICADOUS DE DIRICÇÃO • CAR
ROSIDIA INIEIRIÇA DE AÇO • E UIW 
MOIQ!l DE FACTOI 

~ 

Ageatt, em João PeH&.: JOSE' ARAUJO 

, JJue~endo lken(a P:\ra abrir unt 'con- - óivt"rso.,:; serviços na casa n. 0 147 ã 
Sl tório. - J?a.racer fa\lorrivel :·ua norges da Fon.sêca. -- Deferido. 
EXPEDI Candido MJ..rinho Falcão, rcquer<-n-

~DIA 
4

~NTE DO INSPETOR;" ,PO do licença para fazer diversos serv'.-
~os na _ca.sa n. 0 202, no Parque Solon 

Informação prestada á Prefef[nrJ: ce!.;~~%1~~~ Cag~r~~. r~-~~~~~E-ndo Ji_ 

Petição: rt:nç.a para recon~truir um oitão o:;, 
:a.sa n. 0 178, á rua Saldanha da Ga-

De ~nnuel de Farias Lunu reQU" ma. - .... orno ~de. 
rendo hcença para se estabeJeC'er co~; Munue,1 de Farias Luna, requerC"n. 
quitanda. _ Parecer favoravel de lic~n\a para se estabelecec com 

~~a 3~~~1~~in~ ;1;8:db:ol~g!u~a~c,;~ 
E,iiJ!ºJ~NTE DO INSPETORi DO fór de direito. 

João Martins. requerendo licenca 
l,;ara colocar um toldo na fachada du 

1 • ~e~fe~i~o~63, á av. Guedes Pereira 

don::.c::ii
1
:":Sr~e ::~t~~~~°êe:·e=~~:= Fl'>renco Gome:;:, rpq11erendo l1cen-

Petição: 

berna. - Parecer favoravel ;a para renovar a coberta cta ca-.a n.º 

EXPEDIENTE DO INSPETOR 'Dl> ~~i :a~:·d~: ~~a~:s~ª;~:Jdo ~ 
DIA 7: "-V Joao Martins. requerendo lice1,i:u 

para colocar 3zulejos e fazer outros 
Informação prestada á Prefeif"9;ro; ~~~ª~csr:l~a~r~i~1~ºr1~!·. á av. Gue. 

vo4l.11 f Cónego José da SiJva Coutinho re-
Petição: G.Jerenc'o hcençn para concertRr • por 
De José J. de A. Mélo rp,querendo conta do adeantamento que recebe 

licença para se estabelect'r com• l!sti- desta Prefeitura, a casa n. º 305 á 

va.5 a retalho. - Parecer fa\•oravel. ~~~eC~~ro::;~~~e~f~ F~::;i1·ei: t~~:L:; 
EXPF.DIENTE DO INSPETOR DO Lo~~~s~ ;i:~1:,:e{ima requeren-

DIA 8 : ' do isenção de imPosto predial parn 
Informações prestndns á Prefeitffl'ft: r. casa n." 450. á-av. Joaqulm Torres. 

Petições: 

DP. Amazile Rodrigues de Franca 

~:e~~t!~J~~n_:a ra:tceS: f~~;~~ife~~r 
De Antonio Toscano de Brito rc_ 

querendo licença para se estabe'têctt 
com um bilhar, ..- Igual despacho. 

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO 
DIA 13: 

- Deforido, nos termos da informação 
ela D.E.F. 

Convite: 

Fica convidado a comparec,1· n D 
E. F. o ~. Odorico de Mélo Ba1Tj_ 
lo. 

A Prcfeit:,.u-a multou: 

eirSos~:,t!nerme Gomes da Silveiru. 

Informações prPstadas á Prefeitura: jo:oo~anucl Chaves de Carvalho, em 

Petições: ~~;~~~o&R~':igu:~: !~iooo 
De Raul Alves Cavalcanti. Rfl~e- E:5tellta Londres. em 5QIOOO, e 8e-

rendo llccnça pa,;a se estabe1Pce~_E2m vcrma de Holanda,.em SOSUC,0. .. 
quitanda. - Indeferido. COMANDO DA N>UCL\ IIÍJ.n,~· 

De J08éfa Lopes da Silva. requc. DO ESTADO DA PAB.UBA DO 
rendo Ucença para se estabelecer com NORTE 
qultnnda. - Indeferido. . 
, Idem de J. _oaqu1m Nunes do IRê10 1 ""uarlel iem João Pessôa 13 de Ju-

iequerendo hcença para se estnbelc~ lho de 1938. ' 
cer com quitanda. - Indeferido. 
Pre , - . . Serviço pam o dia H , Qulnta.feil'a). 

featUk"a Mun1c1pal ' Dia á Policia Mlllta,, 2.º ten. Oon. 
CltPEo zaga. 

DIA ~ DO PREPEITO 00 dr:;rogf:s. à Guarnição, sub.ten. Pc. 

PeUçôea de: ,. 
A>tiazlle Rodrlgue,i de Fran~ re 

Querendo licença para se estabelece; 
com uma quitanda de frutas na ca 
sa n · º 500. á rua Adolfo cirne. ..: 
~~· pagando logo o que for de direi. 

do11'/'ncilco Clcero de Mélo, reqw,ren. 
cença para fazer servlÇOII na co.. ;:rl~o~ 23, á rua da Catedral. _ De. 

Joaquim Pereira do Naaclmenro re. 
~ndo carta de habitação para o 
Cruz lo recent.emente construido , ru1& 

VlrRlnio em:~, ::r=~~, ~: 

Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sgt 
Lw1a. 

Dia é Estação de Radio, 3. 0 sgt. 
Alrton. 

Guarda do Quartel, 3. 0 sgt . .Mario 
Ferreira. E::iw:.~ da Cadela, 3. 0 

sgt • Inaclo 

Tele!onlsta de dia sei. lei. Seve. 
?ino FerreU"B. 

O 1. 0 B. I. e a Cla. de Mtrs. da. 
rão as gnurdaa do Quartel. Cadela 
Pública. reforço,s e patrulhai. 

Boletim ndmero 151. 
lAa., Debnln ,._,,. de ~ 

ten. cel. cmt. Geral 
Confáe com o orllJlnal, Ma.ter EUae 

•ernaudN pelo aub. -comt. 
::'";, ~ a carta de habltaçfi.o 

JOOé UblnlJaru Moreira &Ale.s ti- "'C:-:o=C:m:"DADO o:. 

Bua 6- • HeU .. M 

--~iiiiiiiiiiiiiillilliiiiiiiiiiiiiiiiiii rondante n. 0 4 ·e guarda de 1. 11, cl&!-.:-
se n. 0 8. 

19
P!ª~6~s, guardas c!vis ns. 13, 2:, 

Boletim n. 0 152. 

Parn conhedmento da Corporação e 
devida execução, publico o seguinte. 

I - :uuua Paga: - Pelo cir. Jo.i:::é 
Mowinho, !oi 1Jana a multa cte 10SOOO. 
por infra('fi.o do Regulamento do Tré.
fego Público. 

GERALDO RODRIGUES DA COSTA (Ute) 

~ 
Sétimo dia 

II - Guia..s: - Faz.se entrega á 1.:1 , 
S,T .. de 3 guias de rcgi~tro ele veicu
les, rernPtldas ~la Mesa e.e Renda~ 

:-icolau da Costa. lh11"ina Rod.-igues da Costa e 
filhos, José Ramalho da Costa. espôsa e filho•. pais, ir
mãos e sobrinhos do inesquech·el estudante GERALDO 
RODRIGUES DA COSTA (l'tcl ainda constemados com 
o ~~u desaparecim"!nto. con,·idam todos o~ amigos e 
demais parentes do querido txtinto. para asfistirem á 
mit-o~a de sétimo dia que mandam celebrar em sufragio 
de sua alma. na Igreja de Nossa Senhor11 de Lourdes. ás 
6 e meia horas, do dia 16 do corrente (sábado). Anteci
padamente ag.-adecem a todos que comparecerem a êsse 
áto de piedade cristã. 

'ie .J.rn.baiana. ' 
III - Entr~ga dt J1nporli1at<'i:1: -

E.ltre~o-..,e f.•J sr. alno'4nfl• r,&g t. 
r.or. interino, a fim de retolher !\O 
corre do C E. a quanUa de lb 
proveniente dà taxa de sêlo dr chum
bo desta ln~petoria nrrl'cac.inda n, 
més de jt.nho últ1ri10 peia Mésa ·J..! 
Rendas de Itabaiana.' 

IV - Ordt:-m ao sr. Almoxarire P ·
J,;ador: - O sr. almoxarlfc pagario!". 
1·e:.meta cinco pares de placas para au-
tomovel e cinc< placas h~ -Uc!\tivas 
••A''. para a Mésa de Rendas de Ca
tolé do Rocha, conforme solicltaçã., 
~rog:~c~:~taª~~:a~strador, en1 ~n-

v - Entre~a de Carteiras de Jd~n
tidade: - Entrega.se â 1. ª S T. , 
fim de serem dados cs ~:onvenieritN 
clestinos, 8 carteiras de identidade sob 
ns. 7986 e 7990 e 2." via n. 0 525, re. 
metidas pelo Diretor do Instlt\?to de 

~~~:~ª or~r;:. dio~': i!'m ·~:m.!~~"ài~ l DECLARAÇAO 
reitos. de acórdo com os ~i 2.0 e 3.0

, do ' 
a.rt. 71, do rtecreto n.c 5.746. de 9 de J. Minen·ino & Cia., avisam aos 
:lezembro de 1929. Dado e passado nês- seus freguezes do interior e da capl· 
La cidade d.- s. João do Carlrí, 3 de tal e ao comercio em geral. que aca"1 
julho de 1938. o escrivão, Tertuliano de deixar o lugar que exercia na ftr• 
Corria da Costa Brito. ma, como auxiliar. o sr. Manuel 1-11• 

~r1~\~
1
~c~çf~0• ~.~~~~c~J:Si.1• co,, COMPANHIA COMtRCIO E 

sr~ P;ir~-\i~~:e!;1t~ot:::~ ; m~:~ PREISAIEM DE ALGODIO 

randa. tendo recebido o saldo de seus 
ordenados de 3 de março do corrente 
ano a esta data. dando o mesmo ple
ua e geral quitação de tudo quanto 
lhe era de direito. 

João Pessóa. 7 de Julho de 1938. -de 30SOOJ, Por Infração do Regule. 
mento do Tráfego Público. 

VII - Peti~ões Despacha.das: - LJc 
dr. _Gabriel Ds:vidson Valente, reque. 
l'(nao tramsferencln ele proor1edajl' 
para o seu ncmc. do automo\lel mar
ca Plimouth, placa n. 0 1080-Pb, ad. 

~'!:ztº 11::orr:::it~ª Lid:.g~cl;a:!~~: 
a transferência. · 

De Abtlh Guedes de Paiva. reslden 

!1,.e: ::C,i;~ed1:~:~:i;:o o t:~'o!~-
do ·auto marca Ford, placa n. 0 • • • ~ 
15:M-Pb, bem como mudança de ca.. 
tegorla de aluguel para particular, re-=~: _f~l C~n~in~!! _sr. Eudésio 

Da Agência Ger1nania Importadora 
Ltda. • tendo adquerl<lo por cqmpro 

:~t!rin:r~:l~~~oC:,~e~~a S~~:· .: 
1060·-Pb requerendo transferência :!e 
propriec!Rde !)ara o seu nome. -
Igual despacho. 

(As.> Tonente Joio de &o- e 811· 
ta, llllipetor geral. 

Confere com o orlgllal: - F. Ftr
relra d'Oliveln. &Ub-inspetor. 

SECÇAO LIVRE 
10 0010110 

A Ccmpanhia Comércio e Prensagem 
de Algodão avisa aos seus acionista& 
que no esc.-itório da Cia., sito á aveni
da 5 de Agôsto n.0 50, se acha o ba
lanç0 encerrado em 30 de junho úJti .. 
mo e do 1;mentos com o mesmo reta .. 
clonado,. !ocultando-se as demalo ln
formações que os interessados necessi
tem para perfeito e&elarecimento. 

João Pessóe. 12 de Julho de 1938. 

A DIRETOR1A 

AVtSO AO POBLICO 
A Cla. Exibidora de Filmes S A avi

sa ao pllblico que o Cine-Teau·o REX, 
de sua propriedade, terá aa suas exlbl
çõe, lntcn-ompidl.6 a partir de hoje. 
a flm de entr11r em hnportantes me
lhoramentos como sejam pintura ex-

J. Mlnervlao & Cla. 
Confirmo: - Manuel Miranda. 
· As firmas estão devidamente reco

nhecidas l. --------
A PREVIDENTE 

ASSEMBLtIA GERAL - 3.ª E 
ULTDL, CONVOCAÇÃO 

De ordem do sr. preddente da As
sembléia Gera~ convido os soci05 
de, t9. socieóade para uma reWlilio 
e tr•ordlnarla de Assembléia Geral, 
na séde social, t\ praça Antonlo Ra· 
'beUo, n." 22, no dia 20 do corrente 
n1&. pelas H horas, a llm de tratar
se de medldaa urgentes, a bem dos 
Interesses dmta socledllde. 

João l"ellllOB, 12 de Julho de 1938 -
Leonel Durte, 1.0 secretario. 

~:.C, ·.f:i~~~a d~º g=;.::.0 ::J: "Centro dos Cll•llfftln ... 
1has•m sonóra • refórma gerai no tór- Parailla do No.a.." 
ro, assim como uma total alteração no l n• 
técto, para melhor efeito de venU!aç6o 
e acu,Uc, SE SAO DE ASSEHBL&IA GERAL 

outroastm B Diretoria de<meut., ca- OBDINAlll'.A 
tegórlc:ament.e os -too referflltes ao mau estado de CQllllervaçio do tkto 
do cinemR, não PMl&Ddo 1.ssi> de notl
ciu maldosu, para atemortar o p6-
bllco. Todo o técto do unema aclla-le 
~ perfeitas comllçóos, Indo sofrer le• 
~tersç6m Bpe!\1111 - OI ftlll 

A visa ainda a Diretoria ao público 
em geral que a reabertura do Olae· 
1'$,tro JI.EX dar--i a 7 de A&Gato 
próldml>. data - que -
Igualmente o 1ea a.• antvenárlo. 

A DIRB'l'OJl.lA 

li COlllCIO 

De ordem do sr. pn,&ldente, aio 
convldadm tocloo os -1oo deste ce'n· 
tro quitei CODI m cofJ9 sociais, à 
comp,recerem • aeaalo de AMembléa 
Gei'al ~ que terá lupr ú li 
lloraa do dia 15 do corrent.e em sua 
séc1e á rua Dl6go Velho, n.0 318 ele 
acônlo com o Art. 20 1 1.0 doo .
eatatutos. 

J==lf.d~·~-

YBNH0 8 - ate ; 11 i 
A ..... Cna .. a.-a.•Un•• __ ............. .... 
, ... ,.... ................... .. =Ddo carta de habl~ ~ Cl'YIL 

0a1u:i:.ce~1em~tet•"!..11Jjdt.ruJaa do, • ç&,,, _ .. _ ~ :am João P8111Úll, 13 de Julho de AVIS O J. Mlnervtno & Cla., aviam em 
~*'º· l!:xpeça.ae a carta·• 11111 ll<ftl - acaba de 1111 reUrar da ftr• -· 
t& o.,,,;,14o ;:v:...::°.:'uerendo 11ien. Serviço para o dia H IQulnta-felru>. COIIIAIIC DE , IOAO DO CABDU :: :.::·. =.: !':.~r.:t 
~ renovar a coberta e conatrulr -Paliaei& • J• _... ü SUwa - recebido lndenlraçlo de f6r1u, qrde-

l'lo!tiãnc, ~":, na. 152 e 158, t,_av. Unllonne 2.º !Caqui). ~~~.= :: =.,•~·11=='11~ 
l'lallCllco ~ COmo ~-u. Penn nonte a 1.• srr., amanueme lllnado, avia a todos m tnt.er.aadoo do q11&111'o llle era ele dlnlto. 'ai:- paru conatrulr f~na e Pedro Patl'lclo. • falencla da~lll da SUva, JIIIO ..._, Ili ele Jllllho de ltll, 

1t li á Tra- Rui Barbou. - Permanent.e á BP., gwonla de 1.• ~....!!...~º que se m ú 1uaa ~ a Clla. 

~..,_._da Sl1va 11ar. !4:'~;t!i. do trifogo, flocal de 1.• ~ t.P~ 1 ·-~8::o~.,.,n1111 i!; 
~ ~ licença JIArll fazw clu,e n • 1 · do pollclàmento fl-1 aa conlU do llad1co Joe6 Tmullano Cllllbecl .... >. 
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PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

M.UIANGUAPE 

DECRETO N.0 7 

' Delimita a. zona orb:uu. 
da <'idade de :Mamanguape. 

O prefeito municipal de Mamangua
pe, usando das atribuições., 9ue lhe são 
conferidas por lei e de ncordo com o 
Decreto n .0 1.010, de 30 de março de 
1938, 

DECRETA : 

cimento melhor do sistematizado do 

1 
território pú.trlo (decreto federal n.0 

1527, de 2 de março de 1937) . 

ctocdo~i~~~~u~~cfu~al ~e ~:~~~~~Í!n!~ 
provado pela respectiva Assembléia 
Geral, prevê. em seu art. 13.0 , a insti
tuição em cada municipio de um Dire
tório que, como órgão do Consêlho, de 
ação local. lem por finalidade prn
mover a cooperação municipal nos em
preendimentos do Consêlho; 

Considerando que o Govérno do Es
tado da Paraíba, a que se subordina. 
este municipio, ratificou o Regulamen
to mencionado {decreto n .0 1010, de 30 
de março de 1938): 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INOA 

Balancete da Receita ~ Despisa 
desta Prefeitura . 

RECEITA 

1 - Licença. 
2 - Imposto de feira. 
3 - Imposto predial 
4 - Produção municl}JO.I 
5 - Gado abatido 
8 - Taxa de limpêsa ptl .. 

blica · 
9 - Po.trimonlo 

10 - Rendas dlve1·sas 
11 - Divida ativa 
12 - Rendas extraordlnárlas 
13 - Dec. 910 de .. . 

2:114$400 
1 :989$700 

644$000 
622$100 
524$500 

172$000 
67$$500 
370,000 

33$600 
107Sl700 

º ~:EDIJ ~PER~O~ ~ P~T!!OA R 

1 
Com 18 anos de prática hospitalar 

Ex-interno da cllnlca medico-cirurgica dos Profs. Sarmento Leite e Fre
d~t·ico Falk da Casa de MiSerJcordia de Porto Alegre .. Ex-interno da cli
nica med,J.ca do.s senhoras eia. Santa Casa de Mtsericordia de Porto Alegre. 
CLINICA ,\IEDICA EM GEltAL DOENÇAS DAS SENHORAS 

OPERAÇôES E PARTOS 
Tratamento por método especial e positivo das infecções puerperais 
ESPECIALISTA l::M DOENQAS DAS ORIANÇAS E DO SANGUE 

CONSULTORIO: - Rua Gama e Melo n.0 81 - 1.0 andar 
ConsUltas diflrias das 9 ó.s 12 e das 15 ás 11 

RESIDENCIA: - Av . Joã-0 Machado n .• 933 

ACEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 
Joio Pessôa 

A1t. 1.º - A linha que delimita a 
2ona urbana da cidade de Mamangua
pe, começa na Igreja de São Sebastião 
e segue rumo Norte até o Riachinho, 
descendo pelo rPferido riacho vai até 
o açude do Buraco, partindo dêste em 
linha réta imaginária, vai até o Ba
nheiro público do Sertãozinho e daí 
rumo léste até encontrar a estrada do 
Rio Grande do Norte, a.travessando n. 
mencionada esLrada 500 metros além, 
e deste ponto desce rumo sul até en
contrar o rio Mamanguape. Subindo 
por êste mesmo rlo, até o Matadouro 
público, de o'nde segue linha réta até 
á Igreja de São Sebastião, aonde se ini
ci~ a delim1tação da área urbana. 

Considerando ainda. a vanta€1:?m 
apreciavel da participação do muni
cipio no sistêma Na.c1onal de pesqui
zas geográfiras, mediante a instituiçáo 
do seu Diretório Municipal , vantagem 
não só quanto tí uniformidade dos 
métodos e empreendimentos geográ
ficos, que permitirá formar expressões 
brasileiras. mas também quanto á pos
sibilidade da obtenção de subsidies 
técnicos e de auxilies materiais e fi
nanceiros. da parte do Consélho; 

29 - 12 - 937 
Saldo do mês de mato 

• • • • • • • 1 

9migg 1~========================~ 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mamangua
pe, 20 de Junho ele 1938. 

Eduardo Ferreira - Prefeito. 

DECRETO N.' 8 

Delimita a zona w·bana 
tlo Distrito do Rio Tinto, 
dêste munictpio. 

O prefelto municipal de Mamangua
pe, usando das n.trlbuições que lhe são 
conferidas por lei e de acôrdo com 1) 

Decreto n .0 l.010, de 30 de março de 
1938, 

DECRETA: 

Considerando finalmente que. da 
instituição do Diretório Municipal ni\o 
decorrem onus para os cofres públicos. , 
a não ser que o Govêrno Municipal 
expontanenmente venha a lhe <'Onsi
gnar recursos ; 

RESOLVE : 

Art. l.º - Fica instituido nêste mu
nicipio o Dil'etório Municipal de Geo
grafia, como órgão do Consêlho Na
cional de GPografía. diretamente arti
culRdo com o Diretório Regional do 
Consêlho no Estado da Paraíba . 

Art. 2.0 - Compõem o Diretório nos 
têrmos do art. 13.0 do Regulamento do 
Consêlho : al como presidente. o prefei
to municipal; 

b) como secretá.rio e suplente do pre
sidente Rosalvo Marques Galvão, far
macêutico domiciliado nesta cidade; 

c) como membros Manuel Arnaud 
Maia, professor público ; José Gonçal
ves Dantas. l .º suplente de Jqiz Muni
cipal dêste térmo; Manuel Cirilo de 
Sá Filho, empregado público estadual 
aposentado; Manuel Dantas Ferreira 
Rocha, 1.0 suplente de delegado. 

DESPESA: 

t - Prt>fel lura 
2 - Tesouraria 
3 - Fis\!alização 
-1 - Via.cão e obras pú-

7 · 579$300 

300~000 
1:42650:JO 

1801000 

blicas 1 ;022$000 

~--l'~r~1!~eª~~~!~ipal ;;~foõ~ 
9 - Limpêsa pública 543Sij00 

10 - Cemitério <asseio) 100$500 
11 - Despêsa diversas 813$600 
\2 - Eventµo.is ½80$0"11 
Saldo que passa para o mês 

d< julho pvó,llno l : 345,20n 

7 :579$300 

Tesouraria da Prefeitura Municipal 
cte lngá, em 30 de Junho de 1938 . 

Elias Leopold ina dt Andrade, secre
tário- tesoureiro . 

VISTO : - Z . Ribeiro, pre!elto . 

PRFf'EITURA MUNICIPAL Dt: 
PILAR 

Balancête da Receita e Despês.a elo 
1aunicipio de Pilar, referf"nte ao mi-~ 

de junho de 193S 

RECEITA 

soes . publicos $ 
Eventuais 13~ .... 4\J 

139$100 
Divldlil passiva $ 

6 :261$600 
Saldo que passa pal"f\ o 

mês de Julho 3:658$500 

9:926J100 

Tesouraria da Prefe1Lura Municipe l 
de Pilar, em 5 de Julho de 19i!ll . 

Antonio Mai.,nho 
t.esoureim. 

Visto : -.- Jq.:-,o JObé M:U'ója, 
feito . 

PitEFl::ITUilA MUNICIPAL 
SAPE' 

pre-

Dt. 

Balancé-te da Receita e Despêsa no 
mês de junho de 1938 

RECEITA : 

I H.enda Ordinaría 

Licenças diversas 
Imposto predial urbano

rural 
Imposto de feira 
Taxa de Estat!stlca da 

Produçãc 
Taxa de aferição 

4 :116$700 

35SOOO 
1 :787SOOO 

J2SOOO 
5~00 

Renda Patrimonial . 

Oado Abatido 
Transporte de Ca rne 
Mercado 
Qemiterio 
Taxa de Limpê5a Pública 
Rendas de Oeposi to em 
Bancos 
Aluguel de Predlo 

Sôma 
Saldo de 1937 

Sômn Total 

DESPESA 

6 :040$500 
864$500 

3:659$400 
1 :044SOOO 

535SOOO 

429$400 
2IOSOOO 

88 : 193$800 
46 : 106S900 

134 : 300$700 

Prefeitura 11 :378$000 
Tesouraria 2: 160$000 
Fiscalização 2 :968S400 
Percentagens 6 :087~00 
Iluminação Pública 9 :26$$400 
Obras Públicas 40 :598$600 
Taxa de Limpêsa Pública 5: 347$400 
Cemiterio \ : 270$000 
Instrução Pública 3 : 492SI OO 
Estatística 1 :008S300 
Matadouro 1 : 159S500 
Expediente 2:875$00~ 
Gratificações 4: 980SOOO 
Alugueis de Prédios 1 :515SOOO 
Subvenção á Musica 3 :711S200 
Aposentadoria 1 :089$600 
Assistência Púbhca 76S700 
Divida Passiva 5 : 744<.000 
Eventuais 2 :365$100 

S'õma 107 :095SIOO 
Saldo para o sf'gundo semestrP 1938) 

27 :205S600 

Art. l.º - A Jinha que delimita a 
áre.a urbana do distrito de Rio Tinto, 
municipio de Mamanguape, parte do 
Porto do Gonzaga perto da fóz do Rio 
Mamanguape. Subindo êste mesmo rio, 
passa junto á Tijoleira e ainda no 
mesmo rio até defrontar o Matadouro 
público para onde se dirige em linha 
réta. Da(. igualmente segue até o Bur
ro, de onde em linha réta Imaginária 
segue até a Caixa dagua. e daí ao Iso
lamento. Dêste Ponto, segue ainda em 
linha rét.a atravessando o Vale e o Rio 
Vermelho até encontrar o Chalé do 
alto da vila. Dêste local, ainda da 
mesma maneira vai até ao Porto do 
Jaraguá no Rio Mamanguape, e se
guindo o mesmo rio , vai até o Porto 
do Gonzaga, 

Art . 3.0 
- Os trabalhos do Diretó

rio observarão as disposições da Reso
hJr; ão n .0 4, de 12 de julho de 1937, 
da Assembléia Geral do Consêlho Na
cional de Geografia. 

~rt. 4.0 - Compete ao Diretório Mu
nicipal : 

í....icenças diVC'rsa.s 
Tmpôsto predinl 
Tmpõsto de feira 
raxa de gado abatido 
Indústria e profissfio 
Rencla patrimonial 
Matricula de veiculo 
Rendas diversas 
Aferição 

1 :083S500 
10$000 

687S900 
275$700 

2 :98~~.vJ 
1 :049S700 

90$000 

11 Renda Pa.trimoni:i.l 

Matadouro e curral 
Renda dos cemitérios 

1 :082SOOO ' 

1 

Sôma total 134: 300S700 

72$000 

III Renda Extraordmária ~~g:;~a~~tis'1:11ªs:;;,º:__ TJ;i::~ a) promover um melhor conheci
mento do território do municipio, quer 
dos seus :tridentes naturais (rochas, 
terras, relêvo. rios e lagos. clima, etc.) , 
quer das suas características humanas 
(definição das linhas divisórias muni
cipais e inter-distritais, situação e ca
ractéres das localidades, povoamento e 
sua distribuição. estradas de ferro e de 

88$900 
33$50(; 

Rendas diversas 
MuJtas e eventuais 
Saldo de mato 

215$000 PREFEITURA MUNICIPAL OI: 
50~u00 SANTA RITA 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mamangua
pe, 20 de junho de 1938. 

Eduardo Ferreira - Prefeito. 

DECRETO N.0 9 

utomoveis, caminhos carroçaveis e de 
tropa ; navegacão, linhas telegráficas e 
telefônicas, localização da produção 
extrativa, agrícola , pecuária e industri
al. etc). 

b) colher e remeter. devidamente 
criticadas, as informações so1icitadas 
pelos órgãos do Consêlho Nacional de 
Geografia. 

Estatlstica 
Divida atini 

Saldo do mês de maio 

DESPl::SA 

Prefeitura Municipal 
pessoal 

Prefeitura Municipa.l 

$ 

$ 

6 :308$900 
3:617S200 

• 9:926$100 

970$000 

DESPtSA; 

Ga..binête e Secretaria: 

a) pessoal 
b) expediente - publica.

ções 

Fazenda Munici1,al: 

32:487S254 

39 :862$154 

040$000 

37$300 

Delimita a, zona urbana 
do distrito de Baía da 
Traição, dêste municipio. 

O prefeito municipal de Mamangua
pe, usando ctas atribuições que lhe são 
conferidas por lei e de acôrdo com o 
Decreto n.0 1.010, de 30 de março de 
1938, 

Art. 5.0 
- - o Diretório Municipal, 

para a coléta de dados e informações 
territoriais, disporá dos Infonnantr.1 
Municipais que nos têrmos do Regula
mento do Consêlho, serão pessôas re
sidentes no munictpio, eleitas para êsse 
cargo pelo Diretório Regional do Es
tado, mediante proposta do Diretório 
Municipal, de cujas reuniões poderão 
participar, SPm direito a voto. 

material 
Ftscauzaçáo - pessoal 
Tesouraria - <;(l 
Obras públicas 

lluminação pública: 

10f 00 
1 a) pe!-soal 

H6$300 b> porcentagens 
341$500 

Servi"os e Obns l'úbll •as · 

940SOOO 
513$600 

1 Ilummação pública 1 :OOOSOOO 
: Llmpêsa Pública 400S5út1 Pilar - Usina de luz 

pessoal 95$000 s Matadouro e curral 106$200 
4 Cemitérios l50S00ll 

DECRETA : 

Art. J.0 - A linha que delimita a 
área urbana do distrito da Baia da 
Traição, dêste municipio, começa no 
oitão da capéla de Santa Cruz do Bé
lo Amôr, seguindo rumo Oéste até a 
margem da Lagôa. Sinubú e marginan
do n refei:lda Lagôa rumo Norte, até 
defrontar o FORTE para onde se dj-

~~e :i~ ~1
::a1~é~ 1?~~í t~f.teafl~~~ 

frontar a Capéla de Santa Cruz do Bé
lo Amõr. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mamangua
pe, 20 de junho de 1938. 

Eduardo Ferreira - Prefeito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANTENOR NAVARRO 

DECRETO N.' 15, DE 2 DE JULTIO 
DE 1938 

lnstitúe o Diretório 1\lu
nlripal de Georra.fía. 

O padre Joaquim Cirilo de Sá, pre
feito .do mun1c1pio de Antenor NavatTO 
usnncio das atribuições que lhe conféré 
a lei, etc. 

DECRETA: 

Art. 6.0 
- O prefeito mwlicipal bai

xará, a seguir. portaria (ou Ato) fixan
do a data da instalação do Diretório 
Municipal, ora criado dentro de dez 
dias a partir da presente data, enun
ciando os nomes dos componentes do 
diretório. 

Art. 7.0 
- Revogam-se as disposi

ções em contrário. 

Gabinéte da Prefeiturn, de Antenor 
Navarro, em 2 de Julho de 1938. 

Padre Joaquim Cirilo de Sá, prefeito. 
Manuel Pneira. da Silva, secretá.rio. 

CONFECÇAO DE FtORES 
Exeeuta~se com perfeição na .. Es

tac;ã.o Chique. 
Ru" da R.f'pubflea, 728. 

Puar - Usina de luz -
material 

Gurinhem - Usina de luz 
- pessoal 

Gurinhem - Usina de luz 
- material 

'Serrinha - part . - con
sumo 

A querozene - povoa.dos 

rnstruçúo pública 
Cemitério 
Subvenções 
Justiça e pchcia - pes

soal e material 
Campo de Demonstração 

Despésas diversas 

t>.ss!st. Judiciária 

MOVEIS 
ATENÇÃO 

554S9QO 

Ao$ooo 

994~00 

800$000 
100$700 

2:625SOOO 
261$700 
127$000 
215$009 

468$300 
753,._ 

. 

CAMAS PATENTE E CADEIRAS GERDAU 1 

---:---
A fim de retribuir a ho.-,rosa !)l"eferencia dispensada pela sua 

numerosa. freguezia, o sr. J. F. BARBOSA resolveu dar Inteiramente 
g:ratis, uma cama PATENTE legitima, a cada freruês que efetuar 

Considerando a lmportancia do co- l 1 ;~::r~ de 5 camas PATENTE de qualquer tipo, sem aumento de 

~~ec!;:_~~r1!~o~r~:~%o~ºg:~~fI~~~: l I As afamadas mobilias GERDAU também serão vendidas a pre-
quer físicos, quer humanos; 1 ços que não admitem comfleten('la t!e <tualoucr imitação! 

Considerando que o Govêrno da Uni- l I Além dessas bo_!lifica('ões dispensadas ao público em rer.al, e es-
ÍLO instituiu o Consélho Nacional de I peclalmente á distinta freguezia, os preços sôbrc niovels a,'lJlsos como 
Oeo~rafiA, incorporado ao Instituto 11 sejam, camas, guarda-roupas, pentiadeiras, n,ji.sas de rabeceira, e/J-
Brnbileiro dP. Geografia e Estatística, 1 tantes, bureaux, etc., serã.o sensh-elmente diminuídos. 
~~~si~J~~vioir~ '[eJ~~~;ail;og~d~~:: 11 

1 
Convem f':tamtnar os preços antes de efetuar as vo&sas rompras. 

~I~i, ª0fi~f~tº~r!d!,.!~.1~~t~~ãu"a~º; ;::~: , 1 CASA DE MOVEIS DE J, F, BARBOSA 
1 

Instru(5.o Pública: 

a.\ !)eS'-Oal 210$(,0,, 

Fomf"nto Aa·rícob: 

aJ pessoal 341SO lJ 
b> material 4$000 

Dtspêsa.., Diversas: 

1 Alugueis de predtos 600SOOO 
2 Banda musical 30u 
3 Aposentados IIOSOJO 
-4 Evrntunls 320S~>o 

Saldo para Julho: 

No Banco do Brasil 25 :000$000 
~a Cooper,1t!m de Crédito 

Agrirolo. de Sap~ 
Em Caixa 

5 :OOOSOOG 
3:889$354 

Sevel'ino Ca.mpêlo do 
Prcíeito interino 

39:862~154 

Fon~C'a 

Luls tia VeJra Pes!loôa Junior 
Te sou.reiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA 

Balancête da Prefeitura Municipal de 
Santa R1tn... relativo ao primeiro se
mestre de 1938. 

RECEITA:· 

Licença 
Imposto de Feir:t 
Idem Predial 
Aferição 
ImpO,Slo de Vefculõ 
Rendas Dlversn5 
Dlverções Públicas 
Matricula 
Divida Ativa 

11 :422$000 
13:241$000 
2:896$600 
2:726$500 
4:015$000 
3 :296$200 

nicipals), instituições particulares e dos I PRAÇA PEDRO AMERICO, ?! 
profissionais que se ocupem de Oeo- --- J O Ã O P E S S Ô A 

' 
1 Industria e Prol!sslio 

Estat!stico. 

478WOO 
316$000 

li :335$700 
23: 129~700 

2:554$300 

~~
1
~o~~e~;:~~·,~~alsepiitJ:ºu::ie c~~~!: '~ soma 76:,11$000 

lblanC'ête da Prefeitura. l\lWlícipal de 
Santa Rita, relativo ao mês dr Junho 

de 1938 

RECEITA 

Licença 
Tmpôsto de feira 
Impôsto predial 
Aferição 
Impôsto de velculo 
Rendas diversas 
Diversões públicas 
Matricnla 
Divida a tlva 
Estatistica 

Sôma. 

ltenda patrimonial : 

Gado abatido 
Transporte d,c cal'ue verde 
Mercado 
Cemitério 
Taxa de llmpêsn pública 
Rendas de ciepósitos em 

Bancos 
Aluguel de predio 
Rendas diversas 

Sôtna 
Saldo do mês de maio 

Sõma total 

DESPtSA 

Prefeitura 
Tesouraria 
FiscaUzação 
-PercPntugeru, 
Ilumlnaçlío pública 
Obras públicas 
Taxa de llmpêsa pública 
Cemitério 
Estatística 
Matadouro municipal 
l:!.,"xpediente 
Gratificações 
Alugueis de predio 
Subvenção :í músic~ 
Aposentadoria 
Eventuais 

Sôma 
Saldo que passa para o 

mês de julho: 
Na Caixa Rural de San

ta Rito.: 
Depósito em C Corrente 

Limitada. 
retem a Prazo Fixo 
Banco do Estado da Pa

rafba: 
Dinheiro em c correntes 
Ider,n na Tesournrla 

Sõma 

785~0QO 
2 :638~avo 
1 :836$300 

44$500 
380$000 
491Slll'O 
100$00) 
46•UOO 

1 :958S5ílJ 
791$600 

9 :072$000 

1 .408~00 
200S500 
219$700 
22ssuo11 
252$000 

429$4-00 
30S000 

1 :000$000 

12 :830$000 
43 :336>100 

56 :176~000 

1.863$00{' 
360$000 
500$000 

1 :089$2()() 
3 :000$000 

18:377,500 
1 :06:i;)/Ofl 

220$000 
13~300 
160$000 
128$IUO 
950$000 
150$000 
500$000 
181$600 
294~ 

28 :970$400 

19:087S000 
2.182$1ó0 

710$300 
5:225$800 

mÕ5S6ÔO 
~ 

Santa Rita, 'li de Julho de 1938. 

Dr. f'la.vio Marója. Filho, r,rrfeitO 

Anr;,lo Batista dt Sousa, teso1u·eJrJ 



A UN'HO - (l11inla -fd1·a , 11 de .iullio de 19:l~ r 7 

:~r:o A ~~A ~TJMj A~~~E~\~~~~~~!:~~~ 1 

de 100 bombas fóram lnnçadas pelos 

JOÃO VELôSO FILHO~ -
ADvocADo li 

Os chinêses pretendem reconauistar a Ilha de Amoy -
São extraordinários os danos materiais ocasionados 

pelo bombardeio aéreo de Wu-Chani 
CANTAO. 13 <A UNIAOl - Esta 

cidade foi hoje. novamente bombar 
deada pela avla(':\o Japonésa QtH' ar
remessou 20 bombo.s s6bre divér~m, 
bairros. 

Fôram mortns 65 pcssôns. havendo 
cerca de 200 feridas 

OS CHINÊSES QUEREM R!ITOMAíl 
"AMOY 

LONDRES. 13 <A UN!AOl - No
tícias dl' Han -Kow infounam que os 
chin~es e~tão se preparando pnra re
conquistar a nhn de Amoy que, hn 
cerca de d!)iS mêses, cníu em poder 
das fôrças nipônicas 

EFEITOS DO BOMBARDEIO Al;fiEO 
WU-CHANG 

japonése~ destruiram 150 cns:i..s, q,1e 
fàram completamen te incendiadas. 

O número de mortos ntin g:c a 700. 

O BOMBARDEIO DA CAPITAL DA 
CHINA NACIONALISTA 

LONDRES. 13 <A UNIAOJ - 50 
n viõ1.:s Japoneses \'Oanun. ontem, sõbre 
Han-Kcw. dei'<anclo c~drern sóbrP 
aquela cid:1dc 150 bombas, princtpnl
n1en1e no subúrbio de Wu-Chang, onde 
o numrro de mortos nli11gc a 50ú 

AS VITIMAS DE CANTAO 

aviões nipónicos contra Tunk-Wan, 
c-on.sideraclo. "a porta de entrada d~ 
província de Chan-Si''. 

Centenas de ediflcios estão dC'stl1.1i
cios e sobe a 20 o número de mortos 

~- 6 QUI LOMETROS DE KJU-KIANG 

CHANGAl, 13 <A UNIÃO) - Astro
pas nipônicas encontram-se n.ést,e mo
mento, a 6 quilómetro<.; ele K iu-Kiang, 
cilsln.n te 135 milhas de H:in-Kow. 

!,llMAMENT OS FRANCl;SES PARA 
AS ILHAS PARACELSUS 

HONG-KONG. 13 •A UNIAO> -
Noticia-se que s<'ts navios de guerra 
iraucê,le& mo1Jlwn gw~rda n~ ilhas Pa-
1acel~us, para onde fôram encnminhn
rlos, domingo pasrndo, dois transporte~ 
ele gue-n·n. levando consldernvel carre
gamento de munições e víveres. 

R ES ln E , c J .\ : 

Rua Amaro Coutinho , 312 
-- J ()AO P ESMO\ --

CAPRICHOS DA 
NATUREZA 

<Copyright det Unuio .Jornati'ltica 
B,·asileira Lida., para A UNJ.401 

Olavo Freire 

vi~ a ~ingido dois metros e meio no,; 
primeiros mêses dêste ano, sendo cruc 
,s obs~rvadores afirmam que êle cres
·e mais ou menos vinte centimetro,; 
1Jor_ ano ~ que, segundo tudo parece 
nd1car, amd~ não dc:u por ~rmtnactn 
~~l!;refa sobre a lena, nêsse par-

o m_ais curioso é Eóaber que o Joven 
º~" amda não completou 20 anos: 
te as treze primaveras não aprescn~ 
.~va ~enhuma anormalidade. Era cn
•.o pmt?:- de prédios quando sofreu 

A ciPncia muito se tem preocupado m3 Q~tda de ::iltura corre .ponctente 
cc:n o aperfeiço::tmento das raças t de, tres andares. Caiu sóbre um mon-g~: ~,iic~lê~t~~n ~~~~~.~~o a1% ~;1~;~ ~ de areia, o que nem r,emprc acon-

HAN-KOW, 13 <A UNIAOl - Os 1 

ayiões Japonl:Ses bombardearam Can-1 1,en ros d" . 3$000 P?r 2$000, só no 
HAN -KOW, 13 lA UNTAO) - Na tao, elevando-se a 23 o número de Anna~rm 1\11r:1nda.. ( ompa ,·e o preço 

,>equena cidade de Wu-Chang os aviões mortos e a 38 o de !elidas. d " 11ua.lqun out m vtndedor. 

iores animais, com preocupação espe- ~~e C~n~~e~ê:!s P~;~:~ªai~~;_u~~:e;~t~ 
eia! no que diz respeito á especie h11 ·1LO. e em estado de extrema fraquP-
mana. a, começa brusc_amente a crescer. E. 

O objélivo tem sido conc:e::;uir-s, que ~ais o aflige certamente é que 
melhores produtos, sob vá.rios aspecto ontinua a crescer e, segundo se nflr-

COMERCIO -VIAÇAO · FINANÇAS-INFORMAÇOES GERAIS 
graças a seh"<;óes raciona.is. E, muHr ia, ainda está crescendo! 
noio.Vcls t,êm sido também os resul Uma fotografia que P.xamin:imos 
Lados nlcan<'ados entre os vegetais. lObtra-o ao lado de adultos normal-

• A nature1:a, porém, de qunndo er- 1ente desenvolvJdos e onde éle apn-
'Jez, parece querer zombar do homem '.<'e cm flagrante contraste. 

A IJNIAO 
A i:iS1nalura 

Por ano 4AS000 
Por semestre 24$000 
Número avulso $200 
Número atr:.12ado do ano corrente S400 

Tod&. ""orreS'J)ondêncla relntíva a as
sinuturr. anuncio!-i e publicações pa
gos, dE. e ser c\Jrigida é. Gerencia. 

COTAÇAO DE GENEROS 
Farinhas: 

Olinda ...... 
Olinda Especial .• 
Luz ....... . 
Três Corôas . . . . 
Recife ..... . 
Gold" " .. " .. " 
Brilhante .. 
Condor 
Trigo Americano . . . . 

.dan ba: 
Banha do Estndo . . . . 
Banha do Rlo Grande 

do Sul (caixa) . . . . . . 

60$000 
62o0CO 
60$01)1) 
59&009 
58Súf1U 
76$000 
58$000 
56~000 
65SOUD 

66$000 

270$00(, 

Para n República Argt1ntlna, Uru
g1,:it, Chilr e P3.r:-t{!uái: ái; 9 horn~ 
lAir l'r:incc). 

Para Natal, Arel:l Ilrnnc~\ e Forta
leza: ás 9 ~oras , Pan~ it') 

Os aviões procedcnU"s do Sul cht
~am em CnlJPdé1o nas S<'gundns e srx
t.as-t'eiras. Vindos do Norte , nns 
111tntas e domingos. 

Para a Europa.: ó.s 13.30 (Cortdor 
lunftn nsa) . 

"uinta-ff'i1·3: 
PriM o Sul : <m,.no:i:i Prn1:1mbuco) 

6.s 9 horas <Condor). 
P ara a RepúbJi<'a Argentina., Uru

{nâí. Chile e Bo\lvlo.: á~ 9 hora_, 
(Condor). 

RECEBF.nORIA n E REN DAS 
llE JOAO PESSOA 

Pauta dos prln.ctpa.ls gennos <'le 
,roducão e manufa.Lura do Estado 
:uJeitos & direito de exportaçlo. 

Semana de 11 a 17 de julho de 1938. 

Por litro : 

Oleo cru ' de aemente dtl a i. 
€.Odão 

Oleo de !emente de mamona 
Oleo cll' semrnte de ottlr lc:1. 

Por qo ilo: 

Po1· quilo: 

'1A~I1M• rle- .cú,ln poll<ln 
Raspa.,!-: (lp sól3 env1·nüzacta 
semente de algodfl<l 
S(i.ment.e de mamona 
Semente '1 e oi Lir lcn 
recldns àe nlgo'láo 
l'acões ou quadru dt f'UlJ&I 

de !'ióla 
Vaqu~t& ou couros prepa rt.doa 
Colnmblla • tnnlalit.e 
Céra de carnauba 
BerUo 

ISO OO 

Jt500 
4)(100 

3~000 
3$700 
'220 
9250 

5$000 
5$800 

2(,(1()0 

~ 
JOSufJO 
8\000 

$200 

Os demais produtos 
Pa uta gera l. 

constam da 

a.'present~r.do-lhe casos de tal modc Seus pés e mãos crescem lamb;,ím 
curicsos e p::trticulares que o deixa.o m propo1_-ções ainda mniorcs do 011 ,. 
perplexos. E' o que está presentemE>n u p_ro1~no corpo. Assim, suas mão.; 
te acontecendo á.s mar!!E'l1'- do Medi á atmg:1ram quarenta centimett0<. " 
1Prraneo, nn histórica Alf'xandrln qur ua !incua está tão grande que mal 
lrn muitos c::éculos. tof o centro d -~ póde conter na bõc~. 
cultura do Oriente. E' realmente ?_igno d~ lastima polc;, 

RPcolhído a um do<; hoc::pitais <la a ".C:rdade a c1encla. hmitn-se a oh-
"'Uela ddadr, richa-se um homem Qtl ,.rva-lo e . a tomar medid::ic;, o íJll" 
opre~en\a ac::pecto e proporções 011P ~!mente e muito ~oouco, para quem 
a julgar pelac; observaC'Õt"'.s dos mêdl mto deve sofrer fISica e moralmen-
·os, a C'Stas horas .Hí deve ter ultra- le. 

nassado a alturn do 1?iftante n,,;~, O número daquêles que têm conse-

:!:c~~rº~~'lqt;o\~c; ;e-et~~!º~ i~~~~'~!:rn; i ~1~~doê e:~?~~· ;~~~e.ªl~~is ctc:n;t~~:(l~ 
~inca <'entimetros, considerado então · r~senta na a altura de um ne~ro do 
'Jln má'<imo rxintro. Afirma-se que o ImnC'rador ro-

f:!ste a C!Ue óra nos referimos já h::i- 1.1nn~ Maximiano. mPdin dois metros 
_______________ r· me1_0. e era dotado de fórça extraor-

raneiro. em sua recC'nU' e primeira dina_na. 0 que não impediu !õsse as
··sthnaliv:1. avaliou a safra 1938 :19 de .. a.~~mado por seuc:: soldndo.c:. Tinha 
•lf,todão dt~c::uu-o<'::irlo. ,,m fonnação na :.-;sun. ª mesma altura ntribuida. n" 
~ona norte do País, em cento e qua- {!ignnte. fili~têo de que fala n sa~ra
renta t cinco milhões de quilos assim rls:i. f"<:rnturn. Os denrn.i!i rtue fóram n~
Uscrlminados sinnlA.dos e causaram natural espanto, 

EstqOo cio Pnrá 1 milhões 
·· 1\frirnnhão 12 OUTROS G"ENEROS 

Bacalháo <barrica) 
Xarque <arroba) 
Arroz de Luxo (,saco> 

218SOOO 
ól~OOO 

!OBSOOO 
10SOOO 
53$000 
55$000 
95$000 

\guardente de cnna 
.\gunrMnte de mel ou cad 1&0Q 
\loool 

Recebrdoria cl" Rf'nrl:ls de João Pes· 
::: ~t:i, em 9 de julho de 1033 

.. Phui 3 
·· Cea.rfl 30 

•· R. G. <lo Norte 25 
cta Paraiba 30 
Oe Pí'rn::tmbuco 25 

mediam_ menos de dois metros e meio. 
6 e-xcr-c-ao do russo já referido e um 
~uiro, com dois metros e sessent::t ('l>n

ti•nPtro ... Como se vê. a nA.tureza tem 
of;recido ã curiosidarle oúblicn um 
numero relativamente mínimo de n-i
f.lanles. quando o comparamos com os 
dos anócs Arroz comum (saco) 

Açucar csaco) 1160 INRPETOR 1 \ no SER\'IC'O l)F. 

Cebôla <caixa) 
Café isnco) 

Horarlo das sõpas e trens que fa 
zem o sen'iço de transportes e~tre es
ta capital, a. capital pernambucana e 
os diversos centros produtores e ind us
triais dêste e de outros Estado~. 

SOPAS 
Locall<1ade: Chegada: P artida: 
Camptna Grande - 14 horas_;_ lO ho-

ras do dia se,tutnte 
Guarablra - 10 horas ·- 14 horas 
Itabaiana - 8,30 horas - 15 horas 
Bananeiras - 10 horas - 15 horas 
Rio Tinto - 15,30 horas - 7 horas do 

cUa seguinte 
Recife - 10 horns - 12 h11ra.s . 

TRENS ' 
DesttM: 
Cabedélo a Natal - segundt\s, quar

tas e sextas - Partida é.s 8,30 horas e 
chegada ás 20,30 horas. 

Natal a Cabedêlo - terças, quin tas 
e domingos - Partida á.s 6 hç,ras e 
cl1egada é.s 16 .. 37 horas. 

Cabedélo a RN'U í' - terçns, quintas 
e dorntngos - Particla á.s 1-l horas e 
chegada ás 21.30 huras. 

Recife a Cel>edêlo - segundas, 
quartas e sl'xtas - Partida ás 6 ho
ras e chegada ás 12,20 horns. 

Cabedflo n. Nova Cruz (diariamente) 
- Partida ás 15,15 horas e chega és 
l0,45 do dia seguinte. 

Nova Cruz a Cabedelo <dinrJamente1 
- Partida ás 3.30 e chegada ás 10,45 

SERVIÇO AlCHEO 
FP<"hamPnt'l de malas: 
Damos abaixo, o movlmrnto gera, 

do serviço dP, fecha mento das malas 
d.P correspondencta 8'rea na Repa r
Ucão Central dos Correios e Telegra
fas desta capital. 

Para a Europa, Asla, Afrlcn •e Oce
anln: ás 13,30 <A1r Frnnce). 

Oomtnro: 

Pot quilo: 

Algoclão Sertllo Serldó 
Algodão MnLa 
Algodão em carôço 
Ali;oclão rebeneflclndo - Sertão 
Algodão rebeneficiado - Mat::1 
Llnter ou re.slduo de p16lho 
Arroz descnscaào 
Açucar refinado de 1.• 
Açuco.r re!tnado de 2.• 
Açucar tri / irado 
A.cucar cristal 
Açucar bruto sêco ou 3.0 Játo 
Açucar bruto melado 
Açucar de outras especies 
Bor racha de mang.!,eira 
Rorracha de manlç61la 
Batatas nacionais 
Café ent grão 
Caf/> m oldo 

Por l'f'nto: 
Cóeo 

Por tiullo: 

Couros de bo1. sêco!I so.lgatlos 
Couros de bol. eécos f"spkha• 

dOR 
couros: d~ boi. flOr de sal 
Cour OL'I verdea 
Couros de bode 
Couros de carneiro 
courtnh08 de outraa Mpecte, 

d e anim ais 

Por litro : 

!'a.-lnha de mandioca 
Feijão mulatinho 
!'eJJAo mac .... 
Fava 

Por quilo : 
Fios dP algodão 

Por litro : 

Mtlho 

3MOO 
2$900 
1:-;200 
1!,500 
1$~50 
$600 
$0011 
S!)50 
S900 
S850 
$170 
,a60 
$420 
~500 

1$500 
1$õ00 1 

S'.l00 
lS~OO 
2$000 

40SOOO 

2$200 

3$:,00 
2$MO 
1'600 
9~ 00 
8$500 

4$600 

'400 
S400 
ftoO ,soo 

1$400 

Pa ra o Sul : rmcno~ PernBmbuco) 
ás 9 horns (Air Francc>. 

Oleo ttflnado dt ,emente da. 
a lgodão 1$ó00 

DR. SIMEAO LEAL 
DO H OSPITAL SANT A I ZABEL 

Tratamento <las doenças <l a Prostata, nexiga, 
Uretra e Rins. 

C ISTOSCOPIAS E URETROSCOPIAS 

C IR U RGIA GERAL 
Con 8ul tó l'io: Rua Barão do Triunfo, 420 

CONSULTAS DAS H A'S 18 HORAS 

- - - .JOAO PESSôA 

PLANT.\ S TEXTEIS '(ESTE F.STADO 
INFORMA: 

·· Awgõas 11 
·· SPrgtpe 5 
dH Bala (zona 

~a fra Ul:':8/:!9 i1orte1 

A Diretoria dê.c;te Serviço no Rio de 145 

2. 000 ('3misas de Gt'r.c:ey de sêda, 
recebeu o Armai.em I\Jlra.nda. e vende 
& réis 11$000. 

11 1~ l,J·· ~ 
'li<\.' :.;;1.-= ••• <!!!"<9::" 

C' ~ __, ~ 
(:: SSA in expli c.i~el tri ,teza, essa falta de appetite, 
essas face, pall ida., ess., constante abatimento , sig
nificam que seu sangue •:stá muito pobre. Cuidado! 

Pode-J;, e sobrevir uma perigosa anemia! Comece, 
hoje m ,srno, a tonificar-se; use, 1>orém, um tonico de 
reconh ecido rnerito scicntifico, como o Tonico Bayer. 
Irnmediatos e 1>ermanentes são os seus cffeitos: enr i
quece o sangue, -.igoriza os musculos, fortal ece os ner
vos e o cercbro. Abre o ap1>etite e facilita a digestão -

Qwe ó • Tonico layer. 
C um /nl!r,arndo ~l'i,·11r i/ica• 
lll l'lllt' ,foitulu 11ue con 1,tr11 ,·i· 
111,ní1un, .:\lrlltro~ ·d,: /1i,:,oln , 
l'flllio, 1,hn·;f,fim,1 u ~)Íll 1ll1 11·d 

" nut rn, ,·ll"m•IICO~ ,li.! nin1 P,.-o• 
,_.mfo n 1for 1hcr.i pi1•ufico, Sud 
/unuulu L: v ,i:,ultclflu Jl· 1·11,, 

1i1•~ <1n nu, ,k 1t,t11tlu~, ln1~ti• 
k«p)t·f l" ,'11,ll ÍO\ J ot'l l t'IIIÍII< lllt'~ 
lwmnh ,1, ,ó1móa ,u.,~ f,,mo• 
ul.lo L 11 l1u1<110YiM Havn. 

TONICO 
BAYER 

BOM PARA TODOS 



, , 

SJI.IAO Ultima Hora s, .o u 
( DO PAfS E ESTRANGEIRO) 

~ ... ._. 

U~
1
fJC~J1fxtfi'ci\iBRE O EFF. 1 A IMIGR.\ÇAO EM S. P,\ULO 

RIO 13 (A UNIAO) - O presiden
te Gt-iúUo Vargas assinou, na pasta 
da Guerra, um decl'eto-Iei dispondo 
sobre o efetivo do Exército em tempo 
de paz. 

DESIGNAUO Pi\RA SERVIR Jl'1'1-

TO AO C. N. G. 

l<IO 13 1.\ L!'.IAO) - O minlslrn 
Arl~tid°es '7uilhem designou o capitão 
de con êta .\ntonio Camara para scr
\':ir junto ao Consêlho Na<'h.:nal dP 
Geografia. 

SANTOS 13 IA UNIAO) - De ia. 
neiro até o presente, e1Jt1·aram nésk 
Estado, ::0.582 imigrante .... ~fndo qnt.· 
a mo.ior parte dCstcs se de-.;fü1a ~ la
,our1.. 

L.:úNFl:·:lENCl:\S ~()BRE O VOVC 
E~'l'AUO PORTlGUtS 

LISEt:~.\. 1J ! .\ l"N{AO) - O mi
nh::tro ,\r::::újo (,;orreia titular da pa.,_ 
~a do Comérdo, seg\Jirá, drnlro ó 
bre,res dias para. o J....i11 rlC' Janefro, 
·wnde "ªi realizar conferencias so!;i·-·· 
o r..,wo E"ta.do pothti,uês. 

EX"PERH:NCI.\ ('<, J\I O GASOGIC1'IO A TORTl.'RA X.\b PRI:;OES SOVIE-
EM oeLO HORIZONTE T1rAs 

RIO 13 IA UNIAO) - Por dele/'. 
mina.ção do ministro Fernando Co~b 
~eg11irão. amanhã., para Bélo Hori~ 
zonte. vários ca.miuhões do :\linist.ério 
da Agricultura, destinados a. experi
ências com o emprego do gasogênio 
no recinto da 7." Exposiçã-0 NacionaJ 
de Animah, e Produtos D~rh-':tdos, a 
inaugura•·-se, na (·apitai mineira , n,1 
próximo dia. 16 . 

PARIS, 13 t.\ l ' '.'J1A0) - 0 l.': 
'hefc rla G P li ora nesta ,.-arn
tal, concedru uma Cntrevj."Sta â IDl
Jrensa sobre o e~tado polttko da. 
1mião ')Oviéti,·<L 

DcC'laron o ent1·evi">fa,do que nas pl'L 
ões Ua Rússia ha meios inomin3-\'eJ., 
J,. tortitr:u os 'rrision{'{ros. :Jt.• •1ae (.'.,
rs c-f'nfes~a~'-t'm os sr,1s <'dm(;.s, a(OP

'-!..('t-11<10 que multa~ pcssôas nessa'.> 
"il'l'UIU,tancias preferem a('u~a1·-sc d.a 

J)ISTRIBl.11110 o PROCESSO SO- autoria. daquilo que não <·om-etera·i.1 
Jst1.E O ~IOVL'\IENTO INTEGRA- para c~capa!' aos cas.li~-o~ muito en.
llSTA !Jnra saibam qu:- lerão tnortc certa. 

lUO 13 (A UNIAO) - O desem- {T .~L:~e ~i;~~~· : ~';::ref~<>~ton~~·nt~

.::rg::.i~~n~:r~~s :~-;::~~ª P~:~!~i;:{ mcnto nos cít·('ulo~ militares so\iéti 
já distribuiu o processo referente aÔ co~ 
mol'imento int~gr~ta de li de maio. 1

1,RORC.OG.\OO O E:,TADO DE SI. 

I:XONF.RADO DA DIRETORIA DO I TI~ UE ASbUNÇAO 
Dl;PART.UIE:-!TO DE EDUCAÇI\O •. \SSU;,.J_ÇAO, ., J.\. '> .) - O Go-

verno ban,ou ltm decreto. prorroga.J'-
~UO. 13 tA. N.) _ o sr. )lário d_o por mais 4 1~ês_es, o <'slado d<' sí

Casa. Sania. direlor do Departamento tio dentro .-dos hm1tes desta ca~Hal. 
de I:du<·aça-0 da Prefeitura soücit .1 ,\ PXCtuçao rle%a medida. ;jera ~U:>
t-xon~ra('âo do seu cargo, Sendo l\(,_ rensa 1:1 ~~f tl(• ,ctrmhro 1>or oca.si:io 
meado para outras funções na U.ni_ ~as cleiçoes parlam<>ulan•s 
,;vel;'sidade do Distrito J<'edcral. · 

O "UF.HCl'f" no 01:C/\AlENTO 
DOS ESTADOS l 'NIUvs · AS

0

HN.\DO O COXTRATO PARA 
CCNSTRU<;AO DO POit.fO m; 
MIJCURíPE W\SIIING'l'ON. 13 i.\. N ,J - O 

1 

Or('!Unt.'1!to do, Estado~ L"njdo~ pan. 
RlO, 1::; (.\ L'NJA.O) _ o intct·- e,. an~ f"~31 qur s~ in.iC'iou ha pou<'us 

~·enior Fr,an,c_isro Menezc_s Pimentel, t~~i5 ·~~~
1
~~0~

11
:iia<~:!pei:~

0 
d; · - · · 

;:e~~sf: ~;i~~~to a:i;oc:r:;;0j!u:~:~= l 16.1. 732. 8.'W:000\000, êm moCda· b;asj_ 
trato para a cÔnstrução' do· J)odo de k·u·a 
:\Iucnripe naquêlc Estado. O "deficit .. dé~sr orc:nmenlo é d<' 

' Ltl85.887.t-OO dólar<>s qu<' ('m moéda 
IJrasilt:'ira equi\·al('m a 
S8.7?7 .976 :800SOOO 

A ANSIEDADE DA PARA1BA 
POR VÊR E OUVIR A MA-

RA VfLHOSA CANTôRA 
NACIONAL 

V ,1,l/US 01wir de 110.Po JJidll 
Suiiru, fl 25 drJ corrente. 
yl'(,ças ''" itiucrariu r/llf' 

da JH('S1110 trrfÇ(Jll. s,·111 l'M/lf('('('I 

,, nossa Cid,ufl, '/IH', cou, 1u11 rn
ínsiasm.o diyrw ,J,, yl'flllcle:u (lr
t,slica dr, sublinH· inftrJJJ'f'll' dr 
~tinon. so11hc "fJlaudir r1 !Jrunde 
u 1nJrirr1 JJ(((ncia. 

Fni nos fins ti<' 19:rn. O ('fl/1Cél'

:,, dt' !Jirl,í Srtirio 1ft cm mdo. () 
"Rei··· rst,ma s111u•rlolwlu. h' lú. 
fára, cu1111x1cf11 11111/lfr/tu, /Orre ja-
1><1 pur ,,rudrw· 1(0 rtcinlo paro 

l,.1111ir, ('." m r1is dfJ <1ui· isto, f)flI'fl 

111:r dt' fH'rfo u r':·;pfr)ndida. o f'as
nnr,nfe pr•r.•wn ifi,·uçâo (Ja no: 
rwi.'í lwla. 111,,i.~ limpi<l(J e 111ais 
unnplcla do Con1inenf,,. 

, \ Purmha 11ulÍs unu, 1w-:- ira 
e .rfw,·iar-.,·1' Oltl'in.do as melodias 
lncumparrwt>is (fllt' s() .w,he enii
lir 011r1r/r1 qu1• t/dhn n justa an
f,11w111wúr1 de •· Rort.rinul Brr1si
ieirn .1 n,J,\'Sfl plokia. (I IWSSU 
f'udilurio, uf1>iJo.~ que t'sUio ris 
1nais notwwis ·· performonce.'}·• 
rr,usicuis ,, arli.•.;ficas dn Rrasil. 
prdpi/11111 da 11uu'or flllSif'lfor/(' pe-
1<> conc(•rfr, llnfro tlf' /Ji<lü S.flirio, 
;,o .. P/o:.r, ··. poh:, "n,a~·ru1i[ho:Ht 
~·r111lri to llftcionnl (; o c.rprrssii.u 
rio qrr,• hft ,J,, nutis t,·nw. (/f' nwis 

.'till'lJ nu se11sihilidffde brusi
'l'ira. 

/~' ' o coraçâ.o da Patria can
mdo. 

CitDEIA PúBLICA 
CAPITAL 

DA 

Movimento de prêsos 
O diretor interino dés~:i reparUcão 

TODOE' \. flEllJO(:AO J_>OS IU~TK.\TOS DE Je,~x-
1]?~ ~f~'6~~6~ºr ~o r:C~~~~nto 

HITLER DA~ LOJ,\S DE PR .:\V .. e requisição de prêsos, o diretol' da 

Além de ser a grande metrópole 
do cinema, Hollywood é a terra 
onde oco1Tt"m os fátos mais estra
nhos de nossos dias. Além de seus 
estudios com a11arélhos complica
dh;simos e df> suas "estrêlas" e de 
seus "astros", há, ali, hoje. um 
proféta. 

Montado em um burro. percorre 
êle, todos. os dias. as colinas cin
zenh.s ql!• cerram a cidade. A ca. 
belelra e a grande barba inteíra
mente branca ..... a pélt> tostada pelo 
sol. a cabct_·a ao ,·entq, os pés nús, 
o YC'ltuát'io humilde. dão-lhe um 
a.spécto de mi~ti<'ismo, que infunde 
Tespcito e indu~ â revnência. 

Pedro - o proféta - é popula
rissimo em toda Hollywood. Todos 
o respeitam e todos o ouvem. em 
suat prédicas, em suas arêngas. 
Alimenta-se de legumes que êle 
u,esmo cultiva.. Fala a todos que 
encontra. Prfga a raridade. a bon
dade, o ami1r. o perdfio, a humilda
de. E la nc;-a tcrrh·eis anátemas sô
bre a moderna capital do peca.do. 

A policia não o incomoda, pois, 
que êle, afinal de cpntas, não faz 
sJnã-0 o bem. Vi\'e sobriamente e 
préga o amôr enh'e os homens. E. 
naturalmente infiuenciado pelas 
leituras e,-angelira~, também cons
truiu uma arca, fazendo-se um 
Noé de nossos tempos. Nessa ar
ca, diz êlc, prot>urará salvar a hu
manidade. 

Inaugw·eu-se em Berlim, em 
Schwanenwf'rder, nas margem, do 
Hanl. a primeira escola de noivas, 
que ser\'ir:'t de modélo a ,·árias ou
tras, a sêrem e1-. palhadas por todas 
as i-egiõe,,; do paí.s. 

:N°C'SSa. cscul.J aprendem-se os afa
zeres da ea.sa, o~ euidado, com os 
doentell. e reu•m-uasddu-s:. a higlê
ne, a df'cora.çáo dosi interiores, Pt<-. 

As alunas seguem também cur
sos de e~porte e ginástica.. 

Os tlll'bos duram sêls semana!t e 
as aluna!S t'ecehem um empréstimo 
de cem marcos, quf' não são obri
gadas a restituir caso \'e11ha.m a. se 
casar. 

:So Japão. construiu-se um mo
th'o de locomotiYa misteriósa. da. 
t'órm:l mais e~tranha r1ue. &egwido 
parec~. tuucionará automati<'a
mente, c,em necessitar do,; ~rviç~ 
de maquinista,. Tem linhas aérodi. 
namicas, totalme-nte distintas <las 
fórmas conuncionais conhecidas. 
porém be supõe que funcionará a
cionada. á distancia, eletricamt>n
te, e ~râ. prO\ida de um meeani~
mo a.utomátko para feia-la f'rn 
caso de pe1·lgo, 

1 

Crideia Pública tla Capital tórna Ciente. 
J iPRAGA_, .1~ _ (A. N .)_ - ,\.. autol:i~ mais uma vez, gue não atenderá, pêlo 
,atie!oi J>ohc1a1.s. orrlr-1~a.1 am a. rá., 1uça.c telefone, nem ~ ordem verbal, ne:;st> 
!<: todas as Iotogral1a.:' do _ cha~celei.· sentido, mas, unicament.e, por escrito 
rI1tler e fle outros procf're~ nazi~tas. uma vez que a !'esponsabilidade ela 
tue se adiavam exposto~ nas vitrhlt's mesma Direçâo é clara e evidente. 
le divl'rsas lojas da cidade. OUtl'osstm. que-, de ordem do \1r. Che-

fe dP Policia, somente permiLirá as 
F',\LECIMCNTO NA CAPI1'·\L lE- ·'requisições á ordem'', da autoridadf 

DER.\L que tiver recolhido o prfu;o, do mesmo 
modo ~ó aceitará o recolhimento de 

RIO 13 (,\. N.) - Faletcu hoje. prêsos, medümte a apresentação das 
·. sr. Gilherto l\lour:.1 da Costa dirt:. w •·espectivas guias". 
lor da Fu1ula~ão Gaffré Guink' ------ --------

\ COT \C iO C.UIDL\L 
RIO. 13 fA. ~.) - o,., Bancos a

')riram o mo\'lmento tlc 'ioje obede
<·endo á ~eg\:intc ·otat:fto: !ibrR, _. _. 
~6'')84-t: rt'anro, SHt.3: marco, !lSUltl: 
rsçudo, S820; dólar, li%17 e J>êso . 
-l\703: A ;-rama dl' ouro fino foi C'l
latla a :"?'"?~!>00 

VIRÁ AO BRASIL 

ÇH_EGA HOJE AO RIO 
O NôVO CffEFE DA MISSÃO 

MILITAR "YANKEE" 
RIO, 13 1 ,\ f l~JÃO) - Chegar'\. 

amanhã a e~ta C'apilal o gcnnal Ma~ 
K1r1ley, no\·o chefe da Mü.:são Militar 
dos Estados Unitlo~. junto a embai:xa-

UMA MISSÃO ECONÔMICA 
1

d __ ª_"_y_an_k_••_·_·_"_" __ Ri_o_d_e_J_aneiro. 

DE PílRTIJGAL 
J,ISBoA. 1;; 1A l."'JlAO) - Afirma

:.(' nos mdCls politico~ autot·i;,~dos que 
irá ao Ilra,;;il, dl'ntro em bre\·e, uma
mi,são econômica. rhdia<ta pelo sr. 
Sebastião Ramiro. c"X-01ini~tro do Co
mércio. 

ENXAQUECAS? 

Acção suave 
e segura 

ENO •Sal d" 
Fructa' 

JAMAIS ACREDITEI QUE A 
GUERRA SEJA JNEVITAVEL 
DECLAROU. · ONTEM, O SR. DALADIER. NUMA 

DE MINISTROS REUNIÃO DO CONSUHO 
PARIS, J3 (A l'.NIA.0) - Fa

lando. hoje, numa reunião do Ga
binête, acê-rca da :sit11acdo inter
nacional, o '"prender'" Edouard 
Daladier d('clarou: "Jámah, acn
ditci que a guerra seja itwvib, i-1. 
Portanto, dcv~mor,;, e~tar prcp:na
clo• para éla · . 

A REPERCL~S.\0 DO IHSCHt
SO DO SR. DALAUIER EM 
LO'\'DRES 

LOXDRJ·:~. 13 ,\ t:l\'L\0) - Ti
veram fuuda re11ercu'ifão no~ meios 
milit.-ires, as pala.1Ta~ do sr. Da
Ja<lier s-ôbre a. impo!-~i\Jilidade de 
,e e-,·itar uma nnenn. prú~·lwa. 

'r"~1!' l'f,._ WÍ'l r,n!'_: t!fnj_!°, !)ll!,.l 

'illJ'prCsa. o discurso do 1•hefe do 
~o\'êrno franrér ,;eniu dP mais 
wna ad,·ert.e,ncia p;ira a int.cn1-:lfi
('a('áu do pronama armamt>ntista 
inglé<;. 

\l.Ub Dl1'HfüRO PAR\.'\ AQUI
SIÇAO OE \Rl\J.L'\IENTOS 

PAIUS. 13 IA l"Nl,'\0)-Na pró
xima seA"unda-ft•ira. o 1''undo df' 
Dcfêsa :'\ial'ional ,ai emitir um nUr 
mero ilimitado <lc btulos. a firo de 
ser empl'egado inteiramente mi a
quisição de armamentos. 

Essa non1, emissão será por ('s
pat:o de- 15 anos, venee,udo juros de 
a r: l'J~il" f'll' cento 

.... 
BIDú SAU.O 

CONTINUA O TERROR NA PALESTINA 
1 

cada uma dinamite num. ônibu, que 
• • ,.. tronsportava numero.!-OS passageiros. 

Navios de .,ruerra mgleses Morreram. em consequência. cluas 

çhegam a Haifa - Bombas 1 ~=~~~·~ :r:~,~·::i~~i'~io-se 10 feridas. 
atiradas contra a multidão \SS\SSIN.\uo o A'K\DE ,u 

1 

KH,\'l'lD 
JERUSALJ':M. 13 (A UN!AO>- Con-

inuam os atos de terrori::;mo em to(!,) . JERUSALÉM. 13 e A UNIAO\ - No 
0 uaís. mtenor da mesquiW de Omar foi as

r:rotícias dE" Jaffa informam que des- sassirn:itlo cheik Ali Khatib. 
onhecidos atiraram uma poderosa di-

,1amite contta um caminhão que con- 10 N"A\·IOS DE GUERRA INGLESES 
\uzia fuzileiros navc'lis. não tendo ha- C.:HEGARAi\l .\ RAI.FA 

vida. porém. nenl1uD13. •·it.ima. 

O TERROR E,1 RUI• .\ 

IL\IFA 13 iA UNIA01 - Foi lan-

· FUNDAÇÃO DE DUAS COO· 
PERATIVAS ESCOi.ARES 

NESTA CAPITAL 
Confõrme foi anunciado po1 C':~la 

fõlha, realiiaram-se. ontem. a lu~ra 
pr.e\'lamente estabelecld:.t,. a::. re. ~m1oes 1 
d~ assf•mbléia geral de 1undaçao da 
cooperat.lvn Escolar ·• G1.·npo Duarte dn 
Silveira·· e da Cooperativa Escolar 
·• Grupo MoJélo... clestíl ci<:lade 

Os trabalhos concernentes a essas 
wc1edades, (!Ue ora vém despertando 
nos ·escolares de João Pessóa. um ver
dadeiro interesse e entusiasmo. tendo 
em vista as suas finalidades de cara
ter educativo e vantasens ele ordrm 
eco!lômica, efetuarnm-'.;e, com im.uta 
harmonia e crite1iosa observaç:lo i'l.OS 
princípios cooperativistas. 

Presidiu á 5e~.">ÜO cif' a~sembléin ;C'
rnl. no Grupo Du..1rte da Sil\·dr.i a 
professem Silvia de Pes.sóa. ladeada 
pelos srs. Alvaro Guimarães. João Al
ves da Silva e .. Toão Berger; de Castro. 
1es1>ectivamente, dir<'tor e ins1,,:,tóres elo 
Departamenlo de Assistêncín ao Co
operi:i.tivismo Além aestes. esteve pre
~f'ntf' o sr. Severino Alves n0<·hn. re
pre.sentancto o Departamento de Edu
cação. 

Apób algumas explanações feitas pe
los funcionários do Departamento de 
Asslsténcia :-.o Cc01x·r:1.tivismo. proce
deu-se á elciç~o. dnnà.o o .... cgulntc re· 
sultac.lo: Presidente. Maria do C~o Fer
nandes; vice-prc.sidcnlc. Nilce Chavl's: 
1.º secretário, Mnri Fnrias; 2.Q sc.:rc
tário, Fernando Velõso: 1.0 tesourri
ro, Berta Siqueira: 2.0 tesoureiro. Li
::.éte de Sousa: 1.0 (rerente. Mnria Ccli 
ele Albuquerque e ~.º r;trente. O~lalsn 
de Flguelrêclo. 

Consélho Fi·wal - Fi~cab - En!l:lo 
Ce.valcanti. Nalí BorUuremo. e Maria 
de Lourdes Leite; suplente>:. Leonor 
:Magalhães. Vandn To~cano e Luls 
Brayner. 

No Grupo Mod&lo, foi aclamaclo paro. 
presidir Á. reunião de fundn~ão da alu
dida sociedrvlP, a µrofessora Francts
c.;i. ele 4Sccn,;~o Cunh~ com;:il~tn_11c1o ;:i 

HAIFA. 13 <A UNIAOl - Nas pro
,irniclades d(J porto estão fnndeados 30 
na\"ios de 1;11erra britanicos, cheJados 
ontem. 

ASSOCIAÇÃO PARAI· 
BANA DE IMPRENSA 

1'0TA DA TESOURAR!.\ 

Dl' acôrclo com o que ficou rc
soh·i:lo na scs,;;ão do Con.sêlho 
DcHbcratiYo, realizada no dia 12 
os meios qn<' se acham em at.ra-, 
w dm·ante mais de três m~es 
têll) a seu fa\'01· um prazo de 
quah'o dias pa.m. regulari7ar sua 
silua('ão com o~ cofres sociais, 

O referido prazo e-xpirará no 
próximo dia lfi. cabendo então 
ao Consêlho Deliberath·o tomar 
a~ !'H'•ces,;;árias medidas, relatiYa
ro('nle aos qul' não cumprirem 
e.,sa exí.~ên.cia tios Estatutos. 

Jnão res:-iôa, 13 de juJho de 
193~. 

rnêsa os ~unr.ionfirio~ do Dc>pnrtamcnto 
de A "'isiF::ténc.;a ao Cooperat1Yismo. 

Ai:urada " eleicfi.o. obteve-se o se
gnintc resultJ.clo: Presidente, Oenlv0l 
Luis Pereirn ; vice-presidente. Maria 
ctc Lcw·dcs Galvão; 1.0 srcretário, Can· 
dida da Sihla; 2.0 .secr!'"tárlo. MA.ria de 
Lourdes Limeira: 1.0 tesoureiro. Her
mogenf's de Almeida: 2.º tesoureiro. 
Maiif.l Auxiliadora ele Sousri: 1.0 gcren· 
te. PaulQ Afonso: 2 ° gerentr, Denlr 
Ca ,Tak~l nti 

Com·êlho Hst'al: - Fiscais - Maria 
Vieirn ele Mélo. Lais Pereira e José 
AraUjo de Oliveira: !suplentes: Aline
linda Martins. Abiatar Monteiro e Si· 
zenamlo Pereirn 

Farmácia de plantão 
Esta de plantão, hoje. a "Far

mácia Santa Terezinha ", á nve
nidn Beaurepatre Rohan 
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COMPANHIA 
PRENSAGEM 

COMÉRCIO E 
DE ALGODÃO 

João PCS.!,Ôa , 30 de junho de Hl38 

.. f UJ\LANÇO GF.R,\l,, ~ESTA DAT\ , DA NOSS,\ CO.MPAI\ IIIA : 

ATIYO: 
lmóvels - João PeS8õa Valor dos 

existentes . . . . . • 
lmóveis - Campina Grande Idem . 
Prensa Hiclraulica - João Pcssôa 

Valor n data . . .. 
Pl-ensa H1draulica - Campim\ Uran-

M~:ef:lc; Ütei~siÚ~s - Joilo· Pl"Ssól\ ~ 
Idem ... 

MóvrJs & Utensílio~ Campina 
Grande I dem . 

Oficina Mecanica Joao PessôE< 
Idem . . . 

Oficina Mecanica i- Campm<1 Grand,• 
Idem .... 

Trapichcs Idem 
Depósitos Idem .. 
Construções Idem . . . . . 
Aspas ele Feno Estoque cm João Pes-

sõa . . . . . . . . _ .. 
Aspas dl" Ferro - e. Grnnde Idcre 

em e. Grande . 
Ca1xn - Joio Pcssôa s~Jdo n d.:,ta 
Caixa - Campina Grande Idem 
A<,·ócs. cm Caução Valor df'sta conto 
J\çóes ci,, Bancos Idem . . . . 
... ~hnox::trifado - C. Grande ldcm 
Contas Correntes - Con cntfato. s c.!e-

l'Cdores 

PASSIYO : 
Capital Registrado e integralil:ado . 
Fundo de ReserYa Saldo desta contri 
Functo de Deprecinção s Maquinllimo::; 

Idem . 
Fundo de Depreciação ~ Imó\'e;..s 

Idem ......... . 
Soares ele Oliveira & Cia e; espec,al 

Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jl ão de Vasc.:111rél0s e e-:.1)CC1al 1Cen1 
\·Joctoal1o Soares de' OH viera e e~rc--

cial Idem . . . . . · 
Dr. AluisiC' Cunha Rapô.:;o c. c~1x. 

cial Idem . . . . . 
Josê Henriques de Aro.uio c especL ·! 

Idem . . . . . : 
Dr. José de Sousa Maciel c especw.l 

Idem . . . . . . . 
Pel'Centai;cm da Diretoría Saldo cte.~

La conta ... , 
Dlvideudos Ic1em . . 
Contns Correntes CorrenW,tas crl:'-

dores , . . . 
Contas a Pagar Valor ctrsta conta .. 
Lt~tras a Pogar Saldo cle:-ta ronta . 
Cauçiio d::t Diretorí.1 V11lor c\esta con-

to 

,li 

Jj7, 496~~00 
306 :8,j4S200 

600 : ººº'ººº 
459 :836S300 

15 :262s800 

U :884S300 

17 743S'100 

6:WOS700 
20 :OOOSOOO 

210,000 
J2:735S900 

1!16 :•123S9ú0 

:19; 152~000 
2r, :27~~-rno 

19íl~OO 
lO:OOOi,000 
:! .OOOSOOO 
4:465~00 

127:485S550 

1 000 : OJO,sOOO 
Gl '.855~60 

Cil :855~600 

rn :~5ô'-060 

79 :230S000 
67 :554SOOO 

2:502S000 

• 12 : 510Sú00 

3 336SOOO 

1:668~000 

5:395,040 
48:555S330 

1!l0 :HG3S900 
n 2~4S000 
11 uoo,ooo 

10:00-0,oou 

J o;io Pc.s.sôa , 30 de .iuuho •lc 1938 

l,300:215!250 

l. 300:2lf>~2.J0 

ll ,\LJ\NÇO C,MUL, NiéST,\ IHT,\ , DA NOSS/\ COMl'J\NHIA: 

Ht·mon ... tr,H·âo tia t'onta Lucro, & J'cnl;.t, 

DEBI'l'O: 

Moveis & Utensilio::; - J Pcs.sOiJ 
Deprecíação de 10°.0 

• 

Móveis & Utensilios - e U-nmde 
Idem ele 10º 0 • 

Juros Fecho clestn .ront,1 
Despésas Gerais Idem 
De~pêsas Gerais - C Grondc Idem 
Seguros Idem . 
Seguros - c. Grande Idem 
Impostos Idem . 
Impostos - e. Grande Idem 
Ordenados Idem 
Honornrios Idrm . 
Telegramas Idem . 
Sélos Postnis Idem 
Estcmpilhas Idem 
Fóros Iclern . . 
Fwldo de Reserva - 10 . u do JucrCJ 

líquido ver1Ilcado de 71 :071S970 
Fundo de Depreciação ~ Imó\'eis 10' ' 

tclem. idem .. 
Fundo de Depreciação ~ Maquinismo:--

Pri~ºC:':lt::r~"l à!e1t1t:ctorlo . 10°· 0 o !iaL 
do do Incro liquido. de 53:050~3.70 

Dividendos Saldo final do~ lucro~. a 
rallio de 48S555,33 para ::,t1 di:·;c.·1-
buldo 

Cltf;JHTO: 
,\i;cnrrn ele Vapóre~ Rcnd,t brult1 c.lr.s-

t.~ conta . . . , 
Agcnci::t de Aviação Idem. 
Agencl~ dl! Seguros Idem 
Alugueis - J. Pessóa Idcrn 
Alugueis - e . Grande Idem 
Enfardamento - J Pessoa Idem 
E1ú'ardomcnto - e Grnnde Idem 

1 :695~00 

~37'>100 
4:791::t,UO 

,10:420S400 
8:748S84~ 

36:363S500 
21 :749"300 
!0: 246S700 

4 :!i'.38.:200 
17· 1~0,000 
14 :oorwooo 

1 ·400ii700 
197S20C 
oCll\100 

18SGOO 

7 '707S200 

7 :707~200 

7 :707S200 

~l:395~01(, 

4:8 :5i5:t:3JO 

lO'J :875:"110 
l :62CS500 
4 ·135MOO 
3:175$400 

775SOOO 
:i2:419}950 

W6:990S700 

1•.uu,;cut 110 (.;ONSt.LIIO Fl~CAL 

270 :000\l'DO 

,nu: OOU~UO 

E.:xaminanac cu1dz..dosam.,nte. o Bidanço cl~ trinta ti.f' ju11l11J de 
lJliJ novecf'ntos e tnnte e oito, da Companhia Comercio e Pren.:.;agein d~ 
Algodão após o c.onfroJ\!tl do mestUO com os livros e documentos e.ia me.s
ms. emPrêsa certificamo.~ que está tudo ex.í.to e de acórdo com as detcr-
minaçõe3 do's resµedivos E~tatutos. , . . 

OplQB.mos que as contas f' todos os é.tos a_dmnústrati\'OS_ pratica
do~ no periodo Hndo cm trinta de Junho úl1"1mo '-eJam aprovaclos 

,Jo:ío Pes~ón, 12 d1 Julho de 1938 

Guilherme Gomes da SJh r ira 
Clodoaldo Soares de Oliveira 
'!c~··-t~ Cr.,~h .. ..!n.U d· ,ut~l!e;.·L;Ut. 

E D 1 T 
TRIBU:<.AL OE J\PELAÇAO - EDI

TAI, '1'.º 5 - Concurso para o ca1·go 
tle Juiz de Direito - De ordem do 
ex.mo. sr. eles. presidente do Egrégio 
Tt·ibunal de Apelação elo Estado, fac;o 
puUlko. pnra conhecimento do-. inte
ressados, que se achanào vago, o cargo 

! <le Juiz de Direito das comarca:,; de 
M:isericórdin e Pombal. respectivamen
te. pela remoção do Juiz claquêla co
marca para a ck Itabaiana e pela apo
sentadoría cto da segunda. fi<:a nber
ta, na Secretado dêste mesmo Tribu
nal, pelo prnzo de trinta r30J dias, a 
contar do dia 15 do corr("nte mês, a 
inscrição elos cnndiclatos ao concurso 
para o preenchimento do referido car
go, de scôrdo com o art. 37 da lei n.., 
159. de 28 ele janeiro de 1917 1Qrg, ni
zação Judiciária do Estado 1. 

Ü !,, concun·entes deverão apre~cntu1 
na fõrma elo supracitado artigo os se
guintes documentos; 

al diplôma ciêntüico. ou certidão de 
achar-se o mesmo registrado no Tri
bunal de Apelação; 

b) título de eleitor ou certidão tlo 
alistamento respettivo, 

e) fólha f'Orrida extra1da no lugar 
ou lugares onde houver residido nos 
dois últimos anos, ou prova dP função 
1>úblira eJP,tíva. 

d l certidão de idade ou prova cqui
Vfllente; 

e) atestado de saúde firmado por 
médico da Saúde Pública; 

f) certidões PXtraídas dos autos e 
protocólos que JJrovem têr o candidato 
quatro anos. JX3lo menos, de prática de 
!õro. adquiri.:la na profissão ele aclvo
qado ou na Judicatura federal ou r:sta
dual. dêste ou ele outros Estados. ou 
ainda em cargos da Policia Civil, 

gl document-0.~ comprobatórios tle ca
pacidade sientifica. intelectual e moral 

São dispensados ela apresentacão do:-; 
docwnentos referidos na~ aline~s :i, e 
e d , os Jub.es municipais e membros 
do ministério Público dêste Estado. 

Secrctaría rto Tl'ihtmal ele Apelação. 
em Joíio Pe:;~ôa 14 de julho de 1937 

Eurípedes Ta ,·al'es. s~cretário 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Fac:-0 saber que em meu cartório, nes
ta cidade. correm proclamas I para o 
casamento civil dos contraentes se
guintes: 

João Alves SonJ't•s e Nair Alves de 
Sousa. que são solteiros e-naturais des
ta capital e ::&tado: êle. maior, artista 
f8apateiroJ e filho de Antonio Alves Son
res e de d. Virginia Alves So:1.rPs. mo
radore8 á rua Branca Dias. 288: e éla. 
de pronssão domt:stica. ainda menor e 
fUl1:1 e.lo falecido José Delfina de Limn. 
e ele d. Marla Aleciua de Vasconcélos. 
esta moradora á 111n Caetano Filguei
ras. 10 e os contraentes são domicila
dos e residentes á rua 19 de março 
< Antiga do Fuxicai 

- Euclides Braz do Nascimento e d 
Maria Augusta Leite. que são solteiros 
e ainda menores; êle, serralheiro. na
tural désta capital e filho dr Oscar 
Braz do Nascimento e d:;l fRlf•cida Ma
ria Jo~éfa da Conceição; e éla natural 
uêste Estado. ele profissão doméstica 
e filha de João Bento Leite e da fa
lecida Augusta Maria da Conccitão. 
todos domicilindos e re<.tdentes nesta 
capital ás ruas Genésio Gambarrn 337 
e Luna Pedrosa. 255 

Si nlguem souber de algtun impedi
mento oponha-o na fórma da lei 

João Pessôa. 13 de julho de 1938 

O escrh fio cio registro. Scbasti:io 
Basto". 

A I S 1 

'.10$ que O r>res •nte edital 1'itl•Jn od 
elide noticia tiverem que. se proceden
do o inicio cio inventário dos bens dd
XJdos pnr dona Ak,andrin.'l JoJna d·.t 
Ro('ha, o im·,,.11trriantc .Joventino José 
da Rocha rJr·c:larou no titulü ele hl'r
cleiros. se ::ich:1r au:s('nf;_• no legai Bom 
"':im. do distrito de> ~ão José do E!..ito 
do Estado <ll' Pen-, ttn'1wo a hndrira 
Claudilrn ~antina d-:i Rochq prlo que 
chama. cit.i. e: hâ por ciUc!a a , dcn< 
herdeira p.:i ··a. no pr:-izo de 60 clías, 
comparccl'r a todos os Lermos oo rde
lido inventhio e partilha att" fina: 
sentença sob pena de> re,·elia. E pRra 
que chegue :'t noticia de todos mandou 
expedir o p1 "sente t>dital que st-rft n:i
xado e pubJi~acto na fó1711a d.:1 lei Dn
do e pa55:-ido nesta rid.'.ldP de Alapôa 
rio Monteiro. aos e dia. cio ~1i.>, rie .;1.1-

lho de 1938. Eu. ;\1i.,;u("J Jan ·eu ri~ Pai
\'~ Pinto. c:srri\:ão. o ctatilograiei P ",ll
b.:;crevo. (A.i :\li~ut-1 Jansen d•· Pa:v:l 
Pinto. João Bati.:;la .(l(' 8ou-,:a. Confor
me Com o orígmnl: dou fé. Alagóa do 
Monteiro. 8 de julho de 193R. Q t>s
crivio. ),liguei Jam,f'11 dí" Sou~.t. 

PO>:.ICH ~llf.lT,\R - EDITAL DE 
\'EXDA F~co saber aos Qll':' o prf'~ 
sente editul virem e dt'lf noticia tivi -
rem e !nteres~ar po~rn. riue. riC' ordPm 
do exmo. ; r. Intencntor Federal nêste 
Estaclo. se acha :i \·enda no q11orte1 
désta Corpornção. um motor a g-a:;o
lina. Deuti Otto. legitimo. com capa
clda".i.e ele 6 H.P., quasi n0vo. p,·estan
do-~e bem para iluminacão elttricft cl 
pequenos µovo~.do~ ou fazenda 
\T~U-~~!"'.~ ~>~~~~~~~~1ia1 d~ ~~;'~ !,~i 1 
publicado pe:la impr(>D"-'1. Dado e J)a.'.
sadc, ne>sta cidade de João Pes!Côa: ao• 1 

onze Ilias do mês de julho <te mil no
~;~:~tos e trintn e oito rn de j 1Jlhc;, d(' I 

Pela manhã; quando é ;,reciso 
organisar encrgi;. s para a luta dia .. 
ria: durante o dia. quando é pre.
ciso manter em calma o equilíbrio 
organico ; ou de noite, quando é 
imprescindível o restauram.coto in
tegral das energia, dispendidas1 

NESCÃO é o alimento obrigato .. 
rio da Familia Felir.. 

~\SC:~0 111NPl!ioiiff Pª .U-38. 

A,c.·endino Feilo~a. cap. st>cretário ,. 
geral 

- cão. postes e material 
PREFUTURA ~llSICIPAL DE em stQk 292:738$20// 

f~lf~;.':;~~G!!~!ncia ~~~~~~LP'~:,º JP~~1~':uciª E
st

ª~ão Te- 20:000$000 

a transferencia do ~erviço telefonko I Moveis e Utencilios 5:851~:\UU 
De ordem do sr. Prefeito Bento Fi-
gueiréclo. fica, nesta data, aberta na 318;589$700 
Secretaria da Prefeitura Municipal de 1 

Campina. Grande, a concorrrnda pu- 5.º - o licitante vencedor Obriga-se 
blíca para a transfcrencia do contráto ainda a assumir a responsabilidade do 
do sen·iço telefonico da ctdacle. firmn- material telefonico pedido a. Soe. Er1-
do entre a Prefeitura e a Soe. Ericsson csson do Brasil L;da., calculado en1 
do Brasil. Ltda .. e ,enda de todo o mRis ou menos 60:000$000: 
m~terial. 

0 
despêsa de instela~o ~· _o 6.º _ As propastas deverão v1r da

predio n. _211. da rua Vci1:anc10 Ne1- tilografadas e de\1damente lacrada:;, 
va, dest:_i. cidade.: onde func1rma a res- sem razuras ou emendas, em dua~ vias. 
pectiva m.stala<,:ao. . sendo uma selada com 2S200 iest. r 

As propcstas <leverao compr~ender s::nlâe) _ e entregues na Secretaria. 
1.0 

- Trans1erencta rlo contrato en- da Prefeitura até o dia 15 de julho do 
tre a Pr1:feitura e a -:3odedade ~ricsson nno corrente; 
do Brasil Ltdn.. cU.lfló- obrtg::i.çoes as- 7.'· _ Em envelopes separados os 1n· 
sumirá o licitante vencedor. UQu1drm~rto teressados apreSl:füarão conhecimentos 
no ãto da transtcrencia a& pre<st.içocs 'lU rert.ificaclos c'le quitação com e~ 
vencidRs; l"azflnclas. Estadual. F~::leral e Munt-

2.0 - Cessão do material. moveis e clpal. referente :...o exercicio anterior; 
utensilios e o fn_1ovel onr!.e flmciona a 8.,, _ os proponentes farão na Tf'-
Estarâo Telefomca; :.::ouraria da. Prefeitura Mw.licipsl uma 

3.º - Pagamento imediato das pre~- cauci'io de 6:000$000. em dinheiro cor• 
tações vencidas até maio p. findo 14 , rente e legal da República, que ser-
5 :525S300.1 - a Sociedade Erks.o;;on do \"jrá de garantia á proposta de cada 
Br~sil Ltda., ou sejam rs. \ intc e clois con<'onente, 
contos, cento e um mll e ctuzentos r(,h; 9.0 

- Os Ucltant.es ob1igam-se " 

~
2!-~~0c1:;e~~)-st u~~~~nvi:t~I~{.'nato~:nc~:: ~l~~

1
ª:ir~~~Le!.e i~~~~~~d: e:º~~ 

de junho corrente a-março de 1940. ou rte fi:000$000. em fa,,or da Prefetturu, 
sejam 22 prestações a 5 :525~00, per- aquf'le que. vencendo a. concorrencto, 
fazendo o total dessa ob1ig:ac;ão rs abondonar a propostfl 
143:657S800: e mrt.ts a Fact. nº 13000, 10.0 - A Prefeitura ctevolve1'á ao 
de rs 2 533$800 a vencer, de materrnl concorrente ,·encedor, no áto da tran:;~ 
t ecebido 1mssão do obJéto da JOncon enela, ~ 

4 o _ Pagamento á Prefeitma do lmportancla das caucoes depositadns. 
material ele aquisição, deduzindo-se O pelos atuau; assinantes, calculada ciu 
cxcdtto d<i Soe. ErtcS.son do B1a~1l 17 620SOOO, 

EDITAL de cita(ão de herdeiros au- Ltda (1 4G l9tSSOO) R saber· 0 ~\;cilo ~
1!\!1~=~~0~ P~f!i~t~ 

~~~,\~~. ~':;ã
0 

ºaft~~~: :: :u;~,ªju; d~ Valór da Usina Telefonica, instalações telefomcas existentes nu 
Direito da comarca de Alagôa do Mon- compreendendo. apare- ,, ~éde da Reparucão <gabinête do Prc-

ltelro. na fónnn da lei etc. Fai saber lho<;, rêdes de liga- feito e secção de contabilidade) sem 
,:::,:.:_::::.__::.::::::._..:__.:..:._..:________________ nenhum onus para a mesma. 

CILION dá brilho ás 
palpebras e escurece as 
pestanas, embellezando o 

olhar da mulher! 

NA u:i:::~s: ~: ':1tr:1~::!q~ 
Cilion, tomando as pestanas 
mais uniformes, mais longas, 
e recurvando-lhes as eitremi 
dades, torna os seus olhos viva
SC8, encantadores. Use Cilion., 

tambcm, para fazer ali palpe· 
bras brilhantes " preservar a 
saudc de seus olho,. Cilion im· 
pt:de a formaç.}o de caspas. ln
flammaçõt--s t· lt:rçóes, e evita 
o congestíC1num<;nto, que fa;: 
o globo ocular avermelha.do, 

1 

A contadoria atenderá de 9 és 1 1 

~~~f Jo dâ! t~:~~ã~ ~~e0 is qi~,~~~:: 
sodos entendam convenientes. 

Secretaria da Prefeitm·a "\fw11c1paJ 
de Campina Grande, em 13 de Junho 
de 1938 

M de Almeid3, Banéto - Secretâ
rlo. 

SECRFT\RH DA FWENDA -
SECCAO DF: CO)lPRA:s - EDITAl, 
N.0 18 - Prorrogu para o dia 19 dn, 

1 

corrente mês, o prazo pPr:-1 entrega 
das propostas de que trota o Edital n.0 

17. de 21 de junho do corrente ano, 

1 

·eferente a concurrencta pnra aqu1si
"Üo de mntertab destinado . .:: á Dtreto-
rfa de Fomento da Produrão f • de 
Pesquizfls Agronorntcas 

Secção de Compras, 1 ° de Julho rl.., 
1938 

,J . Cunha I,ima Filho - Chde dP 
Srcpão. 

F:DJTAL - lhr;;,1na (;entl dr ~• 
Ud,· Públka hl~J>i•toria d :t f,'iscab -
t.af'tw t> Polida Santi;.·,rtu - 1 ~ or
lem do sr. Inspetor de reuero.s a.lunen
' k'ios fic~m iu· i tnfHki::" toda n~ oes
,oa., quP 1,r,gocitno com R<•f'rt>!lt.:V!>l:, Cal• 
rio (i,, ( 'ana, \gn:1 de ('ót·o -rrrdt' etc 
l\ terem em JSl'US ,t:ibeleeirnento.:. O"I 
('anut.i.lbos de o:llha higieuk()<,;., par_. 
f-C'l'!'m lornrddo., nos CC'nsum.ldore.s, no 
momento de se uLJILzorem do: menclO· 
nado;; refrigerantes 

João Pessóll., 6 de julho de 1933. 
()uintiURno f 'al"~ll (Sertindu de 
•. '.ll CJ 



2 A UNUO - Qululu-feira, 14 dê jnllto d" 1938 

r OlA 25 Df: JULHO! NO PALCO 
I--:. J.,, A Z A .. 

DO DIA 26 DE JULHO! NO PALCO DO 
PLAZ A 

Í1I 

B:EC:!T-Ã-L ú~:cco DE INICIO DA TEMPORADA DA GARGALHADA 

Bidú Sayão Grande c:n • de co111édias TEIXEIRA Plt4TD 
O R<H'XIM)L llllASILtll<O 

DA QUAL FJ\Z PARTE A NOTAVEL ATRIZ BRA~ILEIRA 

t"ndu na hilht>~ (•rin do ... ln:u1 '!0$000 .lracema de Jllencar, 

. la z a o MtlHOR SOM, A MtlHOR Sfü, os MtlHORES fllMtS TOURNÉE ARTISTICO do -Rou
xinol Brasileiro. 

Teatro Municipal de SÃO PAULO 

A utomovel clube do Rrasil RIO 
OE JANEIRO. 

WANDERLEY & Cía. Ltda. Maquinas falantes da PHILIPS 

Hoje ás 7 1/2 horas um festival de FRANZ SCHUBERT ----
Teatro Municipal de ESPIRITO 

i INFONIA INACABADA SANTO. 

Teatro JANDAIA DA BAIA 

Teatro DEODORO DE ÁLAGÔAS 1 
Salientando uma cantora notavel 

Martha • 
Teatro SANTA IZABF.L DE 

RECIFE. 

Teatro PLAZA DE JOÃO PESSOA 

Teatro CARLOS GOMES DE NATAL 
A RtRR~Sf mmciONAl. PARA AffNOfR A PfDIOOS 1 Preço~ 2i200 e 1~600 

Teatro JOSE DE ALENCAR DE 
FORTALEZA. 

S NTA ROSA 
Soir(~e ás 7 1/2 horas, 

Preço 
ED"\VARD 

unico 800 reis 
G. ROBINSON Teatro ARTUR AZEVEDO DO 

MARANIIÃO. 
Sessão popula:r 

o Gigante de bandires 
Teatro DA PAZ DO PARA' 

Teatro METROPOLITANO DE 
NOVA YORK. 

Hoje em matinée no 
1 

PLAZA S UZ Y preço único $800 -
BIDÚ SA Y ÃO sempre no me

lhor TEATRO ... 

C I N E .. - .. R E P U B LI C A Amanhã: 

HOJE - Uma sessão á.s 7,15 horas - HOJE PATRULHANDO A FRONTEIRA 
LANE CHANDLER-em 

ARMAS Sábado JUSTICEIRAS 
UNITED ARTISTS apresentara o filme ansiosamente esperArlo 

JACK BF.RRER - em 

NA SENDA DO PERIGO ! 

Complrmt>nto: - l.r:\1 )lOVIF.TONF. " U:\I NACIONAL 
--- PREÇOS: 600 e 400 réis -' --

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO ESTE CORTEJO DE S0FFRIMENTOS SE 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTINAL -
DESORIENTA O DOENTE, A'l'ORMENTA-0 NAS 
HORAS DE PRAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUASDO CONSEGUE DORMIR A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O E~l'OMAGO, FI· 

/ ~t~~A: D~~~s:1;~sM~~ S~RR;:J~ !~ 
DESAPPARECUIEN'fO DESSES SOFRIMENTOS 

A&eake ~ • Estados de Puah:,ba e Rio G. do Norte,: 

lCMEIDl & COSTA 
RUA OAMA F. MF.LLO, 87 l' ANDAR. - End. Trl. - ALMEIDA 

---JOAO Pllll!OA---

DR, JóSA MAGALHAES 
(Mcdko et1pecia.lb.ta) 

Trata.mento medico e operatório 
das doenças dos olhos; ouvtctos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Consultório; Rua. Duque de Cartas, 
504. - De.2 ás 5. 

Reslctencla: RUA VISCONDE DE 
PELOTA$, 242 

- JOAO PESSOA -

-=-==,,-,,-~------,==~---=====-" 1 .============"' 

VE:::t~:~~~l~e~-~ ~,~~~ frito I Quere1,

4 
~nn~ a~osO ~en~almen~? 1 

,•~urdo de conserva<:ão com força de cr:~creva a A. Gllll~l.1, Industria "i\l. 
3 cav::il06, l ma.quinn (IP de~caroç1:tr \ . N. I. S." a Avenida Calogeras. 12-
.ilg:odao. murc·i .. AGUIA ... com 30 -;ala 41 - RIO DE JANEIRO. Desc
M·rras bem conservada; limpador: iando amostra do trabalho a exe

CURSO PARTICULAR 
Prof. João Yinagre a visa a<K 

interessados que mantém um cur
so pl'imãrio e secundário funcio
nando diariamente de 7 !~ ás 11 e 
das 19 ás 21 hora."I. 

~1.limente.dor e empasf~clor. inclusive ·utar. rpmeta 3$000. 

:/J~~~~~~~lo~si~1:\~r~c (;:~1
~. por 1-------------11 AVF.!\'10,\ GUEDES PEREIRA, '70 

i;ooo$0oo, CABELOS BRANCOS 
,·r::. ·1n:,1-~r:, tOJnhem; t snio em 

Tt-ixeJra. do Estado, com cerca tk 3 
Quilometrms Qll&.drado • ca3a 4 pe
(}Uf':nos rtçudes, diversas lrutelrns. bom 
plantio de algodão, tudo por quinze 
Mntoo de rfic; 'R 15:000:sOOOi 

TKA'f \R com o ct>l. Franci~ro Ma
nul:'I Rtbt>1ro e~ Barroo, t.'m Im1-1c11lA
rta, 1nu Uctp10 d<- Tf'ü,e1ra. do E,tado; 
011 c·mn a hnn'1 Jc, ;e Henriqw:s & CJa. 
t'm JOÃO Pf'i:,..'>oa e Ca.niptna Grnndtt. 

EVttam-se e de"laparecem com 
"LOÇAO JUVENIL" 

Osacta como toçl:o, não ~ ttntura. 
Deposito: Farmâcta MINERVA 

Rua da Republtca - João Pesaõa 
DROGARIA PASTEUR 

'1.ua Maciel Plntwlro n.0 618 e ""Mo<l• 
rnr,ntu•. 

Pr-: - ·-· 

Pagamento adiantado. 

O~ULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

F.lCF{'tTTA-SE COM PF.RFEIÇAO 
SKRVJÇO GARANTIDO 

A v. João Machado, 506 

NANÁ 

''==T=ln=r=e =e!=~=re=E=eA=c=··=tr=nh=!=. G=R=e~=ia=t~='.=.?=·=·=·Ü=Ol=-"I l 11uentee, frio. e de mar. 

NÃO ERRE O CAMINHO 11 
PODERÁ COMPRAR CARO / 

O Armazem Miranda, a. rua da 
República n, 0 654, acaba de entrar 
no mercado de perfume e est.A 
vendendo a preços verdnctcJrn
mellte de reclame 

1 

Loções e Agua! de Co1ônia 

Narciso Verde, Orbleu de Bazin, 
Reve Rose. Organdl, Marabâ e 
muitos outros tipos de qualidades 

Pó de arroz 

Orbleu de Bnzln. Reve Rose, Fla
mour, Asturia, Capi, Rotai Br1ar, 
Gessy e muitos outros, assim como 
Rouges, Batons. etc. 

Y ende-se ou aluga-se 
Por 1805000 mensais a ótlmn. casa 

da avenida Epltacio Pesc;õa., 514. !)(>l't-0 
da Uzina de Luz, com bons quartos 
e espaçosas salas, visitas, costuras 
e d escanço; oitão livre em grande 
qutntal e Jardim nn frente. toda mu
rada.. A tratar na rua. Maciel Plnhclrc 
n.0 303. 

1 

1 

UM SUCESSO 
A .. Estação Chique" avtsa. a sun. 

distinta fregueZio. que o seu 
"st.ock" de flores e de chapéus 
de senhoras e crianças tera. wn 
abatimento de 10% e 20% durante 
30 dias, a começar de hoje. 

Material novo! Conrecç4o nova! 
Modêlos os tnRiS modernos e l>O
nltos ! 

ESTAÇAO CHIQUE 

Rua lia República, 721 

OTIMO NEGOCIO 
VENDE-SE uma mercearia bastan

te arreguezada, à rua Dr. Jos~ Pe
regrino, (antiga Rua da PnlmelraJ, 
esquina da rua Mi.nas Gerais n.0 63~. 
t.em comodos para famtlla, agua, 1,u, 
teletone e parada de õmbu.c;, à. po1-t:.\. 

Tratar na mesma. 

V ende·se ou tro.ca..se 
Por um motor-rklr-ta bf'm ronstr• 

vado, terreno proprio á. A,•. Olavo 
Bilac, s,rvldo rr.,,t' bnndes e nnJbu,, <'Ohl 
luz r- arua. ii 

Tratar á Praça D. tJlrloo, 128, .J 



A UNIÃO - Quinla-leil'n. 1 J d~ j111l10 ,le [9:)9 --..--

A CIA. EXIBIDORA DE . FILMES S. ·A. 
Avisa ao público que -o CINE TEATRO "REX", de sua propriedade, terá as suas exibições interrompidas a partir de hoje, a fim de en• 

trar em importantes ·melhoramentos, como sejam pintura externa e interna do prédio, nôvo e moderno sistêma de iluminação, apa· 

relhagem sonora e refórma geral no fôrro, assim como uma total alteração do tecto, para melhor efeito de ventilação e acústica. 
I 

Outrossim, a Diretoría desmente categoricamente os boatos referentes ao máu estado de conservação do tecto do cinema, não pas· ., -

sando isso de noticias maldosas, para atemMisar o público. Todo o teclo do cinema acha -se em perfeitas condições, indo sofrer leves 

alterações apenas para os fins acima. Avisa ainda a Diretoría ao público em geral que a reabertura do CINE TEATRO "REX" dar-

=~-á a 7 de agosto próximo, data esta que co memora igualmente o seu 3." aniversário. . \ 
.. ' ' ' 

A DIRETORIA. 1 

\ 

UMA NOTICIA SENSACIONAL! \ 

DIRETAMENTE DO ~o POR AVIÃO PARA COMEMORAR O 3.' ANIVERSÁRIO DO "REX", A 7 DE AGOSTO PRóXIMO O 2.' FILME DE 

DEANNA DURBIN 

100 HOMENS E 1 MENINA 1 

Uma obra prima da NOVA UNIVERSAL que só será exibida no "REX", voltando imediatamente de avião para o Rio ! 
'li;' • 

SÁBADO - "SESSÃO DAS MOÇAS" - NO "FELIPU" DOMINGO-NO "FELIPÉA" 
Um nôvo tiro da 20 TH CENTURY FOX li.. 

............. ___ _ 
Os amôres ultra.modernos de uma garôta modernissima ! .. A paixão ardente de uma jovem do interior por um 

CLAUDETTE COLBERT-em rapaz da cidade ! , 

CONHECI-O EM PARtS BARBARA STANWYCK-JOEL MAC CREA 

ROMANCE NO MISSISSIPE 
com MELVYN DÕUGLAS - ROBERT YOUNG 

Uma deliciosa comédia da P ARAMOUNT Um rosario de lindas canções! - Um cartaz de grande sucesso! 

f E L I p . i.~- HOJE - Sofrée ;, 7,15 ho,·"" - HOJE 1-
NOV AS E SENSACIONAIS REPORTAGENS FILMADAS PELO "FOX MOVIETONE 

1 

11d.,. ,. ...k.~~-
. FELIPÉA-HOJE 
SESSÃO DAS NORMALISTAS ~, 

A FLEXA MISTER10SA 
C O 1, l' M B I A \, 

Preço unico - $500 
•. NEWS" - Jornal dos jógos !!! ----------------

BRASIL X ITALIA ITALIA X HUNGRIA -----HÓ_J_E---~-.o-ir-ée_a_s_7-,l-5---I-IO_J_E ____ -

JAGV~4R1BE 

Detalhes dos dois ultimos jógos da CóP A D o MUNDO apanhaflos pelo FOX MOVIE. Um nôvo s,_riad• que lrmbra Fl,ASR GORDON 

, ,, • ~ 1MPERíóANoof JANf AsMAs TONE NEWS - Juntamente 

A MISSA- o D o MEDI co j 'li l.ªsél'ie-Juntamente 1 "" , CHARLES STARRET - em 

_ Um ct,ama imp<es.sioaante rla PARAMOUNT 

1 

\ i '·. ~ 
0 

M U S ! Ç,~ .. ,~ ~A eou~,!, R R A 
Este filme é próprio para todas as idades. - Nota ela e. e. e. ,. t I Esté programa C.º;~:~:;:1!~:~0

~ •• as Idades. _ "' 

CINE s. PEDRO 
A CABA DOS GRANDES ROMANCES DA T&LA 

HOJE - Dua!> sessões ás 7 e IP2 horas - HOJE 

SESSÃO DAS )!OCAS 

Atendendo a ctcienns ele pedidos este casino reprisará, a estupenda e 
incgunlavel pellcula, escolhida pelos "rans .. 

EVA DE CALÇAS 
Não pE>r<'am! E' ta.nt~5tiro! Delicioso! E\ traorcttnàrio! Maravilhoso! 

8 RASIL JUNXMENPOLON IA 
PREÇOS: - Senhorita"-: ãOO rf'is; ('ava.lhf'iros: 1~000. 

Amanhã - DICK FORAN - o "cow-boy" rnntór - em TE~~~$ 
DE ALVOROÇO - Juntantente a 1.:1. sêne ctP CAVALEIRO -
T ASMA .. umvtrsal" PrOprio para todas as idades - C - C · C · 

1 - DEANA DURBIN Domnuw _ A maior s.cnsaçd.9, musical do ano 1 .. :J PEQUENAS DO BARULHÕ _ O triunto ctn. "Nova un1versa , 

DR, ALBERTO FtRNAN
DES CARTAXO 

DOENÇAS DA PELE. VENb'REAS 
E SIFILIS 

(Cur'-O ,1e. especialisa<'ão no Rio 
de Janeiro). 

Av1sa aos seus o.migos e cHr-n
tes que dentro de alguns dl:t5 
abrlrá O seu consultório, i\ rua 1 
Gnma e Melo, n.0 135. 

João Pessoa, 12 de julho de 1938. 

FORMIGUIIIHlS CASEIRAS 

METROPOLE 
O OINSMA MAIS ARl!:JADO DA CAPITAL 

l\lês dt julho? Oti.mos filme-. ... AparêUlo a.ih1a.dh!:>itno .... Som perfeito ... 

HOJE - 3 sessões começando âs 6,30 - HOJE 

Ansiosa.mente rsperado' E ate qUP cmtlm rhegou! Filme para mais do 
contrato ... Não precJsa malc; re<'lame. O triunfo de DEANA DUR

BIN . . . A maior sensnção do ano ! 

3 p E o ÚENÃs1LHÔOÓARAB

9

A R u L H o 
E «-tas vêm mesmo de tneantar . - Um tilme dà U~T\-'"ERS,\L 

COMPLEMENTOS 

Este mme é próprio pal'a todas a!:> idades . - ~ota <!a C, C'. C. 
Prestenf a.tenção! Este filme so sera E>X1bicto hoJe. Por e&te motivo fo
caremos em tres !>essóes. Venham Nflo percam a oportunidade de 
conhecet-c,J vcn, de ouro 1 Começou na igreJa ... ctepob no radio.,. e 

agora está no cmema triuntante. 

Sextn-felra. - "8essâo da Aleçna" - A FLEXA MJF;TER!OSA 
Sàbado! 1G dr julho! PRED MAC MURRAY l'lll A VAl.SA DA 

CHAMPAGNE 



! 111 ""·'' -'OAO PESSOA - Quinta -feire , 14 de julho de 19,18 CJ' .. ------,,-----------------N ~ · V E G 'J;. Q. Ã O E COMERCIO 
L Lo Y D B R A s I L E I R-o--·--. ,-,-. L- 1-,-.- 0-·-1 ,--ã, .. " 

(Terreo) Praça Antenôr Navarro o.° 31 Fone 1-4-4-3 '(PATBI.IIONIO NACIONAL)' 

• 1 P.:AR~ O NORTa 
PAKA O SUL 1. 

Linha Manáus - Buenos Aires 
Linha Belém - Porto Alegre 

"PARÁ" 
Linha Belém -- Porto Ale!:'rc 

"PRUDENTE DE MORAIS" 1,...-..º.~~ üRABILlllRO E DA NAÇAO 
A NAÇAO", 

r6.381 ton.• de dl"c;;1otamentol 

"ALMIRANTE JACEGUAI" 15 ~19 tou:,, d• deslucamento) 
1,:~perndo no dta. 16 dr. Julho, so1rft. no m<'s-

E, :perado no <11a 21. ô>é:lJrt.L no met:mo drn 
para Rcc1re, M:icf'iO. Bam, Vitória, Rto dí' Jo
nf'.'tro. bantos, Rto Gmndt•, Pclotas e Porto 
1\Jegre 

Esperado .no ctta 22 de JUUlo. saira no mes- mo cita para Natal, Furtaleza, ·rutola, :,:. Lutz 
mo dia para Natal, Fortaleza, S Luiz, Belt-m e Belem · 
santaré,m, Obidos, Parintins, Itncoattàra. e 
Mantus. 

O "LOIDE BRASILEIRO" E' UM SER
VIÇO OE UTIJ.IDAOE PUB!,!CA E DE INTE
RESSE Nt\OIONhL. 

ATTl!NÇ&O: - AVISAMO& AOS BRB. 
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODP!RAO 
ADQUERffi PASSAGENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DII: VACINAÇAO. 

AcceitaaH curae para u cidadea 1eniclu ,ela lêde Viaçãe Miaeira e•• trulberde e• Aarra dH leia. 

IOIPANNIA CARBONIFERA RIO·GRANdENSf. ._.-J LLOYD NACIONAL s. A. - stDE RIO DE JHEIIIO 

Linha reralar de vapores entre Cabedêlo szBVICo BAPIDO HLOII PAQUETH •uAS· ZNTKI! cABZDEL_L_o_a:_r_oa-r=-o-:---c:ALI! oas 

e Porto Ale1re 
CARGUEIROS RAPIDOS 

C.\RG(;E!RO "PORTO ALEGK!s'' - Es1,erallo dosúJ-:-"deverà 
chegar em no~o porto no próx11no d1a 13 o carguf'tro .. Po~to Alegre". 
Apôs a necessarta demora. so.irâ para Natal, Ceara, S. Lwz e Belém. 

C.\llGJ!EIJtO ··POT1" - Esperado do sul, de\•era chegnr em nos
so porto no próximo dia 15 o carguei.ro "Pau··, segumdo logo após a ne
cessarla. demora, para Recife 

GARGt:EJRO "'CHUY"' Espcr~do do norte. rlevcro. chegar em 
nosso porto no proximo dia 17 o cargn<'iro .. Chuy.. Apô:i a neccs.c;árrn 
demora, sairá para Recife, Maceio. R10, Santos. Rio Grande, Pelotas, 
Porto 1\Jegre 

C.\RGt:EIRO "BUTIA" - .Es1>erado do sul , ct,•verà chegar em 
nÔsso porto no proximo dia 19 o carg11riro "Butin.. Apos a necessária 
demora. ~a1rá para Natal. Ceara. Pama1bn , vm Tutoia l' l1rct:1 Branca 

AVIS O 

Ace1tn .. se carga. sujeita a transbOrdo no R10 pura ParnnoguO, An
tonina, S. Francl.sco, ItaJal e Florlnnopolls. 

A,entea - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 280 

PASSAGEIROS " S U L " "NORTEº 

CARGUEffiO u.UtATA1'H.\ " - Es C\RGl'URO "(' \'1PUR0 " -1 CARGUURO " .\RAGA.'10 " - E,. 
Esperado de Tutoia e escalas no dHt 

perado de Belem e e~colas no dia 20 · 16 do corrente, saindo no mesmo cha; perr.do de Antoruna e escalas no dia. 
para Recife. Maceió. Barn. Rio de Ja- 1 

do corrente, samüo no mesmo dia netro, Santos. Rio Grande. Pelotas e 23 do corrente, samdo no mesmo d.la 
Porto Alegre, para onde recebe carga 

para Natal. Areia Branca, Fort.wt:za, para Recue, Maceió, Bata, R10 u~ Ja-

neiro, Santos. Paranuguá e Anto11inn P .\QUETE ''.\R .\Tl'.\IBo " - E1t.- Tut-0ia, S. Lmz e Belem. para onde 

par:.1 onde recebe carsa 
pPrado dr Porto Alegre e escalas no 
(lt:1 20 do. corrente, s. aindo no mes.

1 

recebe carga 
mo dia para Rec1re. Maceió. Bata, 
V1tôr1a, Rio de Janeiro, Santos, R10 
Or~nde, Pelotas e Porto AlPgre, para 

1 

onde recebe carga e passageiros. 1 

PARA DEMAIS JNFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
AIISIO DA CUNHA REIO I CIA, 

EacrÍpterie: laa Barão da Pa11arem, 43. Telefone n. 1441 · .- Tele grama "Arai •J • l ARMAZENS - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.º 87. 1 

1 
! !:-~:=~~ }.!, ~ ~_. 1 ":;: .. 7;~:; . li COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGA"110 COSTEIRA 
Tra&.lzlaale mNJeo t clrur«ico ob• doençaa da orethn, ,ronala, a,,ú(& íl IJ" 

e r!D8. ~lo!coplao e uNOlhrosrop!H. PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 
001'IIVl,_TO_R_x_o: J-0 R&uao G•;i~ ~ 1:~°à 12_-_1 ·_' andar. 1 --;;8;D;;VI;;Ç;:;0-;;---:8;;;EM:;:-:&N:;:AL:;--D::::E:-:P::A:-S::8::A:-O::l!Dt=::o::s=--=1:=--=c-=AR-=-=o-A_S __ l!_NTU ____ P_O_K_T_O __ AL_ E_G_lt_ E_, __ l!: __ C_ABl!D __ n.o __ 

Es·c RITO RI O D E 
CONTABILIDADE 

Diretor JOBEL TINOCO 
rorlto-Contador - JOSf:' \'lf:IR/\ nE ~H:LO 
('untador - fflPOLITO RIBf:lnO 1-Ri;lRE 
rrorn,,o,· - ~m. ROU!sRT H. VANCE 

8entçoa de ~crtta.s avulsas, rontratos, distratas, rPgL<stro.s dr ftrmas 
e uvroa comerclal!, perlctas t• balani;os. RPt1ficaçáo, verlficaçào, 

aberturo. e encerramento de escntas, etc. 

TRADUÇAO E RllDAÇAO DE CORRESPONDENC!t\ EM INGLEll 

Pttçot modlcot e especiais para os 1enJços de «rande vulto 

RIGOROSA OBSERV/\NCIA DAS LEIS EM VIGOR 

ATENDE-SE A CHAMADOS PARA O INTERIOR DO ESTADO 

LECION.\.,1-SE lXGLt.S E CONTABJUD,\DE 

l!xped.lente - 8 [Is 11 e 13 b 1& 

Rua Barão do Triunfo n.° 270 - l.° andar 
JOAO PESSOA 

LIR FEIIIAIIO I Ili. L TIi. 
OlltO'BOl& 1111 ODAL - ART1008 OIRtJROIOOII - APPAJIS,, 
LJl'OI! DII DATBZRKIA, APPARl:LBOII oa RAIOII X DOII ID
LBORa PAl!RIOANTES. EXCLUSIVISTA.li D08 MIOR0800PIOII 
LJllTZ • TODO!! O:!! PRODUCTOS OI: •. u:rr. TODO lü'l'DIAL 

PUA LABORATORIO OBDIICO. 

.............. 1:ulUITN - _, 

I .D 111 A I li A. 
QaJU .all'l'AL, 11 -:- L'm, TJIL. - nllaAa 

Rua Duque de Caxias, 576 
(CONSULTOBJO DO Dlt . J . Mll!LLO LlJLAJ 

" lT.\TL'IGA " 
Cl!egara no d.ia 16 do corrente, sabndo, ~a1rtl. no 

· Dlb'>IDO dia, para·~ ll.e<"lf'e, MllCeió, Bata, Vitoria, Rto de 
JaueJro, S:\lltoJ l'arana~a. Antonina, FiorianoPQhs, Itn· 
IJ1t11ba, R10 01'\llllf' Ptlotas e f'orto Alegre 

PROXl,tl\S SAUJAS 
··tTAPURA .. - sext:l·fru-a ~2 do corrent.e 
"ll'AQUERA" - sexto-teu-a 29 do corrente 

.,, ~ • • • ·1 

AVIS O .. ,, 
Krrebemos tambem carsu para Penédo, AracaJú, llheoa, 8. Fraad.,co e ttajal, com oatllado!a baJ•eaole u 

Wo •e Janelro, bem como, para Campos, no E~tado do Kfo, em troteio mntno eom • •tJeop&hlina RaUwa1•. 
Ali .. •assa.cem Hrlo vendldu mediante apreseut&(io lllo atel'tado •e T&clna. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE N_O_ES_Cft_IT_O_R_IO-,-A-TE-'-A'S 1t llORAI, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 

INPORMAÇOEB COM o AGENTE - P . BANDl!m& D& cauz. 

Aluua-,,· ,!n ~t~~ s~:iu para tn- l" 
dustrin, depósito ou earage, em frent.P 
llO Bunro do DrasU, .1unto á oficina 
V. Vicente Ielpo. A tratar no mesmo. 

PIANOS 
V•nctem-•e oon; PIANOS. sc·ndo 
11m para orquéstro de, corda~ cruza
das e outro paro. u.prendl2agem. Pre• 
ço de ocas!áo. Rua S. Miguel, 109 . 

CRIAS DE CACHORRO· l 
,n!~-~~ !coVE!~~s nz 

CACBORKO-LOBO, COM OITO DIAS 
DE NA!'<'JMENTO. A TRAT&B 4' 
KUA SILVA JARDIM, IN, 

UMA IICICLtTA 1 

em perfeito e~tado, \:ende~se. por t 
preço mufto comodo, á rua ISa.nlo 
Elial n.• 180. 

OTIMO NEGOCIO 

1 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

lllSCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMEIUOO, 1l 
RESIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORlO, an 

João Pes11ôa 

SEVERINO CORDEIRO 
ADVOGADO 

Aceita causas civeis, comerc1a111 e criminais nesta 
capital e no interior do Estado Vendc·se UDl' pequeno negocio. de

pendendo de pouco capital. local óli- 11 
1 mo, no bairro de Ja~uaribt! ~ avenida 

Floriano PeL'<ôto. n .º 360, esquina da II Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
12 de Outubro. o ponto contém agua 1 
encanada, lnstàln~ão de Ju, e comodos J O ã O P e S I Ô a 1 
suficientes pare famuta. Trata-se no l 
mestnQ lQCol 1 :t 
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