


A UNIÃO - Sábudu, 3tJ tfo julho rte J 9,18 

R~~I~!~~~~~!~ 1 ESPORTES 
ASSOCfAÇõES 

N\ FESTA PP~~Att DAS NEVES 1 MARIA DO CAR>fO ._ ________________ _ 

Clube Cal'nn,•a1êsco Recrt"atit'O Dra
gôl'S dé i.\Iômo : - Foi fundada. h:'i 
dias, nesta cnpltal css:.t agremiação 
carnavalésca e esportiva, ~cndo acla
mado seu pres.idenLe de honra o nosso 
amigo, sr. Francisco Sale~ ca,·alcanti. 

Nésse momento. fol, também. elelta 
e empossada a. 1 11 diretoria da referi· 
da assocln('fto. que ficou as!:iirn constl
luldu 

,\!,i,1ca do mae,tro Camilo·~ Holanda. GRANDES EMBATES INTER ESTADUAIS ENTRE PARAI-
,,:o Pavilhão do 011anat.o, 
J)o Carmo Maria eu vf. 
• ncost ad~ á colunn BANOS E NORTE RIOGRANDENSES 

PrC!sidente: - Osvaldo CosLa; secre
tário, Manuel Enéas Róco; t.esouretro, 
Antonio Carlos Co.valcantl; diret.ot de 
esporte.$, Clodottlclo Passos Fialho; o
rac\ór, Manuel N SHvn. 

Que serve de lrnmbral da 
f)a entrada 
l°'lhando tão pil'.'dosn com 
Olhar de snntin ha . 
Qe fa;., a gente pPnc:;ar 
Que ela vive a rtsvl8.r 
)(o turbilhão da existenct,1 
I1esprendtda de-sta Vida 

port:;i. 

aqu~le Frente ao "A'uto Esporte" e "Botafôgo" preliará o valoroso esquadrão do "ABC", 
de- Natal, respectivamente, nos dias 5 e 7 de agôsto próximo - Os jógos serão 

reatizadàs em homenagem ,os lnte rventores Argemiro de Figueirêdo 
Grêmio Utl'rúrio "Machado de As .. 

sis.. - Realizar-se-á. hoje, ás 19 ho
ra~. no Gr,.1,,0 i:,scolar •· Enitácio Peb
:.oa ··, mfl.ü; uma sessão desSa sociedade 
liLerária. devendo falar, no rnomenu, 
vários oradores sóbre assuntos reft--De enganos e perfidin.s 

Com tamanh3. pacieneie. 

co::uPRE o seu perfume· no AR".\f .\-
1.Dl l\ITR.'\.:\YJ>A. Orbleu d<' &2i11. 
ltevt Rott, :,,Ja..rclso V('rdt- t muito<t 
outros Prreo,s de reclame 

VIDA ESCOLAR 
CE:-TRO E~'ClDA'.'ITAL no EST.\

uo DA PARAlBA 

&rallzar-se-á .1.mttnhã., ás 14 horru:.:, 
no salão nobre do Liceu Paraibano 
mais uma reunião do Centro Estudan · 
t:.\l do Estado da Paraíba, po.ro. solu 
donnr diverso;; assuntos de interes
se da C'lasse 

Na hora do expedif'nte, será empos
~acto no carro de l. 0 secretário L~C· 

C.E.E.P o estudante Eugenia Muri 
lo Lemos, recentemente eleito para a
quêle cBrgo e leittu·a de diversas pra
~tas para socios desta associação. 
- A. essa reuni.ão, dever1io comparec~: 
cifl'étorios do C.E.E.P , no; Liceu Pa-

~~!ª;~io~~~i1~0 ~!~ma1c!de~E~~ 
Pio X. 

FESTA EJ\I BEXEFICIO DA CAIXA 
ESCOLAR "SOLON DE LUCENA" 

Confórme noticiámos em nossa edi
ção de ontern. terá n. noss,R. terra a o
casião de assistir, proximamente, a 
duns grandes partldns de futeból. 

o "ABC", de Natal ncabA. de tele
grafar ás diretorías do "Botafógo" e 
"Auto Esporte", aceitantlo o convite 
que lhe fôra feito por aquêles clubes, 
para a realização, nesta capital, de 
dois empolgantes "ma.tchs ·• amistosos 
com as "equipes,. locáís . 

E' uma notlcin. que vem interessar , 
grandemente, os circulos esportivos da 
cidade, que terão nesses próximos Jó
gos, tardes vlbrantissimas, assistindo á 
luta entre os campeões norterlogran-
denses e paraibanos . · 

Os encontros que se vão ferir nos 
dias 5 e 7 de agosto pró~iJ.no prome .. 
tem, efetivamente, revestir-se de ex
cepcional brilhanUsmo, dadas as con
dições técnicas dos prellantes, visi
tantes e locáis, todos possuidores de 
conjw1.tos adestrados e homogeneos. 

O VALOR DOS NORTE-RIOGRAN· 
DENSES 

A "equipe '1 do " ABC ·· virá integra
da dos elementos ma.is destacados do 
futeból norteriogranden.se, contancto
se, dentre êsses, cêrca de 8 "players•· 
que constituem o "scratch" natalense 

Terá lugar hOJe, ás 15 horas IlO QU& e~~:~~n~~~vi~!:Í~o time vi
Ot"upo Escolar .• Antoruo Pessôa", des~ sitante, muito se póde aquilatar. pelos 
~d~id~e, ~~1~f; d~e~~~~: ~~~ triunfos que tem conquistado em jó-
. Solon de Lucena", que fttncion.A a- gOS interestaduats frente a poderosos 

nexa áquêle estabelecimento de ensi- esquadrões de Ceará e Perna.,:nbuco . 

no im~~~~;~~1:i.,; :;. ~;,;~~rl~~: co:s.5ãe:li;::~i~~~~n ~;;~v1r:d~ cuidado e esfôrço do antagonista. 

~~pe~~ª:c~ 11
~ ~n,;ldºco'!:ip1:::i 

8 ê~f; UM ACONTECIMENTO NOTAVEL 
,·endo de salientar o apoio da maioria l'ARA AS NOSSAS RODAS ESPOR-
das ca.s.as comerciais de nossa praça. TIVAS 

ele brindes de suas especialldo.des. Os dois embates que iremos presen-
oue concorreram com grande número 1 

Solidarizaram-se, ainda, com essa ~~nt:~~nt~ n~~:!:i ;:n~o~~ ~: 
iniciativa dos professôres do Grupo das esportivas que dêsde agora vem 
:;{;~~º q~=~~:;~e~~:~ :u~feis J~~ aguo.rd,ndo, com a maior ansiedade, 
randário, além de inúmeras fnmilia& as emocionantes púgnas pebolisttcas 
conterraneas entre os quadros locáis e visitantes, 

CENTRO ESTUDANT,U. PAP.AI· 
BANO 

Reunião da dlretoría 

OS PARAIBANOS ESTÃO SE PRE, 
PARANDO PARA A LUTA 

Os amadores paraibanos, compreen~ 
dendo o valor de seus antagonistas, 
preparam convenientemente as suas 

1 

Recebemos: ·•equipes", no sentido de fazer exce~ 
Haverá hoje á tarde, no Liceu Parai~ lente flgura frente aos norteiiogran. 

bàno, mna reunião da Direto1ia des~a ~~::_: · Jre~st:{~:: c:;:s d~1e~fdaa: 
~=~~~t~s~edk!~:~: J~ cl~~ra· indo a campo as duns turmas repre: 

O estudante Mário Santa crttz, pre~ sentativas do " Botafôgo" e do ·• Auto 
;·.ictente em exercido. espera O campa- I Esporte··. na melhor fôrm.a possivel. 
recimento de todos os membros dlre- o COTEJO DE AMANHA, EM DIS• 

,,ores PUTA OFICIAL, ENTRE o "AUTO" 

BILHETES PARA A GRANDE LO
TERIA BIPICA ATE' SEGUNDA

fEIRA. 1 OE AGOSTO 
HABILITE-SE . 

E O "BOTAFOGO" 

Até o campeonato local nos favore
ce: pois, o Jogo oficial de amanhã en
tre trlcolôres e auton1obilistas, servirá 
de um sério treJno para os dois con

e Rafaél F ernandes 

dente respecti\.O, en<:arf'ce a presença O, pres1dente péde. o compareclmen~ 
TREINO NO "CLUBE ASTRF.'IA ·• 1 o sr Tuba! Finlho Vinnn, prrf-i- rentes á classe estudanlina 

Terá lugar amanhã, pelas 7 1,2 ho- de todos os dlretorei;, especialmente a \to ae todos 0~ associados 

~ic!1~~6~u~:ei~~tr~T/uteból entre os 1:S d:~~~~~. C~~~ftt1:ev,f~ it1v:~ª~t:~ Caix.a ~tédi<'a .. fu Raul Leite": -
Será êsse o último treino de prepa- nuel José de Medeiros, José Ribeiro e Vem .ac se r.undar, na. povoaçao lndio 

ro para o Jôgo com o Paraíba-Clube, Vivaldo Alve!-.. l Plr~_gib.e, nesta capit.~l, a (?aixa Médi-
no próximo dia 5. _ ,cn D1 Raul Leite . dl·stmada a ~o-

Depols do ensaio, será ~m definitivo, "ESPORT.E CLURF." lc.orrer os ~cus _ªs~ociados e suas fa_m,-
escalado o time ptinc.:ipal do Astl'éla, 10f1dal) )las. 
não sendo nêle contemplado o coru;o- <?º~.ta a Caixa MédiC.?, "Dr. Raul 
cio falt.ôso . Está. marcado nara o.mnnhã, ás 6 1 Lelle com a cooper:içao de <listmto 

Asstm, pede-se o comparecimento 1·2, no campo do Alto Santa Rosa. um jc!inico conterraneo que. para tnl fbn, 
dos que, lndividuahnente, fôram cha- /rigoroso treino entre os amadôres ctCs- , fora es~c.ialmente convidado. -
ma.dos para o úlLimo Lrelno . o cte a- te clube e o ··.Tambiâ .CI.ube". 

1 

A resi:eito, recebemos atenciosa co-
manhã ser& levado a efeito no campo ! Ficam convidados todos os amadó- municaçao. 
da avenida M:ixilntano de Figueirêdo. res inscritos, tazendo e~ta presidencia N -------------

lembrar ª todos º proximo jogo cte OTAS DO Fo-RO 
ESPORTE CLUBE UNIAO campeonato com o "Pltaguares" E' 

(Oflcin.l) indispensavel o comp::trecimcnto dos 
seguintes amadôres FOI O SEGUINTE, OSTE~l. O :1!0-

Reunirá, amanhã, sua dfreto1ia. 

Reunirá amanhã, cm sua sécte pro
visória, Av . Vasco da Gama, n.0 64, a 
diretoría do .Esporte Clube União, en
carecendo seu presidente o compare
ciment.o de todos ,diretores e as.5ocia
dos. 

Richard. Rub(:'ll.S. Edcrlindo, Miguel. Vl\IENTO DOS CAR'l'O'RlOS I>E:S-
Cecí, Gonzaga, Cotarino, Gama, Lu- TA CAPIT.\L 
cas. Dercilio, Mw·ilo, Eduardo. Liln 
Zezinho, Nenéco, Jc"ío José, Praxcdes 3, ° Cartórío - Escrivão - Joáo 
Moisés, Zé-Pedro e Pedrinho Bei:erra de Mélo Filho: 

Carlos Xevt~ da Fran<'a - Prest- Autos con?l~sos ao dr juiz suplen~ 
d~nle. te em exercic10, na 3. ª Vara. 

Nesta reunião serão tratados as.c;un- o "PALl\lCtr:..\S .. Pf:.EPARA-SE PA- de Moura; açáo de esbulho - autor, 
- 1 Ação penal - Acusado. José Borges 

tos de irnportancia rtA o 2 º 'rURSO 00 CAl\ lPEONA- Ma~mel Lourenço NevPs; ~ção exe-
TO DE FUTEBO'L cut1va - exequente, a ca_ixa Rural 

Amanhã.. á tarde, realizar-se-á um rl- 1 Operária da Paraíba; idem, idem. exe -
roroSo treino entre as esquadras 3uin- o diretor de esportes do "Palmei- quentes, M. Coêlho & Cin.; acidente 

cipa.t e secundá.riá. do "União" ras". esLá convidnndo os amaC:ôres Ido t~abalho - Manuel Alves de Vas-
que compõem o seu l.º quadro: Fer- concelos. 

• r::iP.O o L~~~~~: J:ª!~~~;;~e d~i:t, ~e!~~t;u;~-~~o.A~cee~~!r~~~;i~;.fêr.R;~s~ _ Cartó1:io do __ Registro Cfvil - Escri-
pede encarecidamente o comparE:ci- néco, Zebraz, Mãrio. e todo:-. aquêl~ i ''ª~-- Sebast~ao Bastos: 
mento dos seguintes amadôrcs: Dias que fazem .. r.Jarte do seu 2.º q.uadrn, ~esse Cartorio fô1.·am regi.stadas ru;. · 
- Lins - Matias - Nilo - LUiz _ para wn rigoroso treino. á realizar-se, cnanç?s s~gu!ntcs:. . 
Bai - Braz - Dalvrno - Noé - Mns- amanhã, ás 7 horas. no campo do .. 19 Adair Silvano V1dal, Mana da Pe-
silon - Alirio - Lélo - Biu - Sula de Março" nha Cu~ha, Valdem1r Pereir9: Filgue1-
- Fagundes - Zacarias - Bombeiro Lembra amda a lodos os amfldóres ra. Maria do Canno de As.<-L?, Mar,a. 
- Manuel - Palito - Batuel - Nes- 0 próximo Jogo com O "Botafôgo·· · do Socôrro Noronha de Oliveira, Ma-
tor - Odilon - Agenor - Helvecio - no d. ia 28 de agosto 

1

1.·i.~ Rit:t. de. Brito, Lucí Ramos dos An-
Alberto - Severino - Lourn - Val- JO.s, Jose Brasil de Ohveira Néto, Gle-~!tº i;c~~~trão - Beiriz e os de- ReWlião de nirct.oiia ~10 de G Almeida é Alencar, Maria de 

Reune-:;e, amanhã. ás 19 horas, em I N~~~ta ~~º· S~~an~~fo, 
3J::: ~H~~ 

PITAGUARES ESPORTE CLUBE sua séde pro,·t;ória, á praça D Ulrí- Filho, Luiz de Sousa Grilo, Dulce <le 
Reunir-se-á, hoje, ás 19 horas em co, 147. a direto!'in do ··Pnhnciras Es- Sousa Grílo, · ll'êmar dr Sousa Gnlo, 

pon~. em sua sédl!!: sOCtal , á rua Du- lporte Clube", a fim de serem tratados Itamar de Sou:-.a Grilo e Slzomar tlf' 
que de Caxias, n. 0 326, 2. 0 andar, 0 assuntos de interesse para O clube Sousa Grilo. 

:!ta=~~sE:o~l1o Clf!:~rf~~a p~r~ta~ c~e~~~ ~~e~~1e~t~/i~~~i~/~ndca~~: No mesmo Cartório. conern procl~-
velho tricolôr. dos os amadôres inscrito:; na Liga ~=:nr::~e~uf,~t:~ento civil dos con-

os ESPORTES NO PARA1BA CLUBE 
Os soei os do Paraíba Clube e do tra- , so:::ios do Astréia e Para'iba Clube, quc> 

dicional Astréia, terão uma ótirntt apresentarem os re~:pcctivos recibc,. 
manhã desportiva no próximo dia 5 na portaria da séde de campo. 
de agosto, ressalto.ndo n grande par- Amanhá, na ultfmn partida mc~Ihoi 
tidã de futebol entre veteranos e novi- das trés, terá legar a cleci~ão entre os 
ços das duns sociedades, indo á cam- times azul X vermelho, em disput~ 
po os elemento~ mats representativos Qa taça· Braluna. Quem venc<'rá? 
doA~:s~:etoa~~:~· encontro, e O.!ó Os rimes estão n.s.~im con~tituidos. 
treinos de Besket, Votei e Tenis, te4 
rão inicio as dansas, animadas peht 
Jazz Ideal , sob a direção do maestro 
A. Marinho. 

O Jôgo será de Portões fechados só 
tendo ingresso, pelo lado da séde, os 

AZUL 

Campos 
Joaquim - Camocim 

Moisés Benjamin ela Costa e Joa
q.uina Nunes da Costa. Já casados re
ugio;:;amente; José Merencio da Silva 
e Maria Pereira da Silva; João Pinto 
e Elvira Batista Dantru. 

Na audiência oràinária do dr. Si
.:;enanGo de Oliveir:1, julz de direito 
da 2.ª Vara, ontem realizada, fóram 
celebrados 16 casamentos, na maioria. 
de pessôas Ja casadas religiosamente, 

Os demais cartórios n.io forneef!ram 
noLas á reportagem. 

NECROLOGIA juntos que em agosto próxilno enfren- Ir,=============~ 

1 

tarão o fórte quadro do "ABC" de 
NataJ, em defeza das cõres paraiba-

Oliveira - Frnncn. - Mororó 
Neuton - Clovls - AbelardJ - Bom· 
fim - Franguinha. 

NAVALHAS: - Osirís, Dorko e 
Sué<-a IA>githn1t, re<'eheu o ARi\lA
Zr::;\t ~llR,\N'O.\. St-nhor(.>!i burbeiJ'os, 
t>ro<·u.rem C">l:l <':lsa 

ttafat-1 1\Jathtbo Fal<'ã.o : - Faleceu, nas. 
ontem. em Serra do CUité. onde re- Aguardemos, e mais alguns dias te
~idta, e era agricultor, o sr. Rafael remos os Pl'elios sensacionalissimoo, 

!ªrJ~hg3 ~~~~!º· solteiro. com a ida- 1 ~~ ~~1s~1:~6s P::i~m::r~o=~lgên-
0 extinto rra bR!itante relacionaa,) 1 E decerto que os simpatisantes do 

,tlí t.endo o seu pas~amento sido muito esporte bretão entre nós, saberão em
:-icntido pelas pessóas amigas e parcn- prestar aos esfo1·ços dos valorosos clu
tes. bes locãls, promotores da !;ensacional 

O sr. Rafael Marinho Falcão enl t~porada 1nterestll.dua1, o mais deci
innão de Jo!ioé Marinho Falcão, Jus- dido apoio, acorrendo em mnssa ao 
tino Marinho Falcão e tio de Joa- campo. d.o "Paraíba-Clube .. , que terá, 
qUim Marinho, do nosoo comércio, e sem duV1da, wua grande e entusiásti
cas espõsas dos srs. Antonio Muribé ca assistência. 

DR. ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do Hospital Santa Isa
bel e da Maternidade 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHOltAS 

PARTOS 

Rua Pert-grino de Carvalho, 146 
Dás 10 ás 12, 

ra e Pedro Mutibéca, comerclanttE 
~m João Pessôa OS .TO'GOS SERAO EM HOMENA· I"'=============!) 

O enLerro do chorado extinto íoi 
ooi::.tant.e concorrido 

F:ile<-E'U, trá1.-~nt,e-ont.em. na ca .1 

~:p~:f'.ci! !rn.v1
~~~~~q~~t:~rt~ ~!~ 

na, espó..<;a do sr. SE-bastião Víano. , via .. 
iantí' da flnna Alves de Brito & Cin. 
úesta prn.c:a 
A extinta, que contava 28 anos e!<' 

ictade, deixa do beu consórcio dois fi 
lhos menores. ele nomes lnis Léda e 
fone Lc•ilti. 

GEi\l AOS INTERVENTORES AR
GE!UJRO DE FIGOEIR'tDO E RA-

FAEL FERNA..'IIDES 

Confórme comunicação que nos fi-
1,eram o "Auto" e o "Botafôgo" os 
jógos serão realizados em homenagem 
aos interventores ArgemJro de Ftgue1-
rêdo e Rafael Fernall.des 

jk, ...... 'Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

Aviadores alemães tenta• 
rio a travessia do AtlantÍ· 
co Norte, num vôo em re· 

dor do mundo 
W,\SHINGTON, 2n (A ONl.\0) -

Um 1tlto funcionário da embaixada. 
alemã nesta. capital declarou hoje, que 

1

1 o "raid" que a a.viação alemã preten
de etctua.r ao redor do mundo, já ten
do siõo solicitada. a ne('essãl'ia, per-

1 mbi.ã.o do covêl'no americano para. a 
1 reallza('áo duma etapa no território 

O H·oultemt-nto realizou-se, no ct:iâ 
•. pguintr·, pela manhã, no Cenlitéri4 
,'-.rnhor da Bóa Sentença, com grand~ 
acomf):lnhamf'nto de parentes e a.nú-

os dn familia enlutada Con'-Ultório: Rua Visconde de Pe- f: :~a=~;::0 s~~~t:'';~;doot>~v~lºs~ 
lotas, 290 - 1 .0 andar. 1 ser empreitado nês~e "raid" será wn 

c!i~~:ce~~~~:e~ ~tsi:, c::;gse~ ~:1!. ! (Em frente ao ••p1azn ") 
1 ::a:;;;n;:~~r~~:~:, :~~l~O r::::~:: 

frar1C'i"f'O Antonio de 011\·eira. negv- ! piloto o capitão Von l\loreau, além de 
i:J.nte llPl:itO. praça . .1 RC'-1',ictcncta: Rua Duque de Ca- um rádio-telegrafista, um navegador e 
A .,. tinta. rontav11 29 anos de ida- xt~ 614. dois meeanJcos Partindo da Alema-

'"'• n, n c\Pixando ftlhos. nha o aparêlho . voará para a . lndia, 

,,,~m\·P~{~ta1~1~~i~'lS:C'~~fi~tréJ~l.t~ C~l\.~Ult.a,q: DulJ 16 és 18 horas. jl g::~~ ~~p:~~·:~~:,;[a ~~i!~ª~f~~~,:. 
nl1or < a 8 1Ja Sentença, solado o férP - 'rf'lefone: 1.006 _ é provavel que o avião faça. um vôo dl-
' ;·o da casa onc1P be deu o rJbito, á réto P~• Nova York. tentando depois 
nw $ Vicf•ntr. n ° 240 1 "'-===========-=zl a. tnves,aia do Ailantií'O Nortt 

RcsenJas: Uchón - Abdl:1.'t - A•y 
e Edson 

VERil,ELHO 

Nóhrel-!a 
Flonano - ·ole· ir:0 

Rnnulfo - Edri.a.r - Braz 
Romulo - Oscar · Vit•ira - Wnn 
drisigelo - CosL1 

Re,;cnas: Derlopidas 
Luiz e Rocha 

Aloü'iio 

O juiz dessa sensnr-ional luta é o dr 
Edri) e Vilar, acatado árbltrn conter
raneo. 

CO:SHECE as camisas ~r J<'rS<'i du 
plo ina('a.bavel ? Rcl'C'ln•u 1;.ra.ndt 
<1uanlidade o .\fOf.\ZE:\f :\fUtA:SD.\ 
e o prc\•o é de vC'rdadt'iro redame . 

PROSSÉGUE O 
INQUÉRITO 
em tôrno do atentado ao 
governador de Porto Rico 

SA'.'1 JUAN. 29 (A l'NIAO) - Pros
~egue o inquérito a. fim de avurar a 
responsabilidade do autor ou autores 
do at,•ntaclo contra a vida do general 
americano Winshlp, governador das . 
AntiU1~ts AmMicanas 

Até esta data. já fõram ouvidas 14 
pessôa$, entre as quais un1 ~ac'l•rdote 

LOTERIA FEDERAI, 

1.000 :OOOSOOO 
EXTRAÇAO E>I 6 DE AGOSTO 

NOTICIARIO 
Encontro.-sê. na "P R. 1.-4 ••. mu 

.;,elegrama para o ~r Pedro Batlsln 
Martins. 

H~ nn Rep,1rtição Grral dos COITC'io., 
< Tel_egrafos. telegramas retidos prna 

Alc1cles Olóvo Bilac. 12: Edvaldo 
Nascimento. Palace-Hotel 

NORMAS PARA OS ES· 
TRANGEIROS QUE VIVEM 

NO BRASIL 
RIO 29 tA UNIAOI - A ComJsrno 

·e Permanência de Estrangeiros no 
)ai.e:. em reunião de ontem, delibt'rou 
mbLcar um f'dital dos estrnn.(;e!ro . ..; 
!llC· deseJo.rrm .c:c fl:<ar no Brasil. o.-; 
1uaL obcd,•c•erão a determinadas nor

mas 
O!- estrangeiros que entraram cm 

eni ório nacionnl anteriorml•ntC' n 
193·1 terão o:; ctocumrnto,-;, l'Xuminado.; 
1 fin de se Hrificar a vPraciclndc> do~ 
·n< ~1-lOS. 

Quanto aos e~trnngeiros que C'ntra
am rostcriormC'nle ao referido ano. l. sua situaç{\o será examinada dlan

te das leis Vigentes 

Dr, Newton Lacerda 
ESPECl,\LISTA E\I DOE'.'IÇM 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXTI\S, 604 

ONDAS ULTRA OllltT \S 
nw, , ca."iO!oi lndit'ado!t 

-- Tf'lefone J . %03 --
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CA.TALUNHA 
O viajanLe ao sair de Pátos deslisn 

continuadamente por ta.boleiros on
dulo.dos qua.'ii da mesma natureza geo
lógica, e, depois de um percurso dP 
trinta quilometros, mais ou menos. de

J\Ll'Rf<DO CAURAL 

cidade, ntesw.ndo, desta rnaneira, a 
competencin. e interesses de suo.s pro
fes~oras pela instrução 

CÊRCO DA CIDADE DE GANDESA, 

para-se em Malta. 
Situada em posição estratégica é 

Mnlto. defendida por várias pequena<; 
serras com denominações diversas que 
se nbeiram de suas casarias como se
jam a c"e nome Pico de Malta, ao Nor
te, com a semelhança de uma casb
nha, cujo píncaro alcantilado é visto 
de grande distancia 

Conta-se, entre seus habitantes 
uma história quasi lendária relativa 
no Pico de Malt,a: Um célebre canga
ceiro de nome Cajarana vivia saltean
do e roubando os fazendeiros. Seu raill 
de ação entendia-se até legares dis
tanciados. Tudo, porém, que conse
guia de suas rapinagens, objétos de 
, alôr, como joias, ouro, dmheiro. es
condia num certo legar do Pico que 
só éle mesmo sabia. 

Cajarana celebrizou-s<' no crime e 
com.o os demais cangaceiros o seu dc
~aparecünento foi trágico. Depois de 
morto ~urgiu a lenda dos tesouros que 
êle deixara guardados nas fendas das 
rochas. Muitos fôram os que, sem re
sullndo, procuraram descobrir as ri
quezas de Cajarana. Ainda hoje a his
tôrin é contada melodiosamente, ao 
som das viólas. Várias pessóas têm ti
do sonhos e arrojam-se pela quebra
das da serra, horas e horas. a vêr se 
conseguem encontrar as moedas doi
radru:. e cobiçadas. que jamai5 lhe-; 
saem da imaginação. 

O sr. prefeito Sá Cavalcant..i aten· 
dendo a um Justo apiHo dos malten
,es resolveu. em recente decreto, ex. 
tinguir a feira de Condado, na obje
tivnráo de melhorar a. situação co
mercial de Malta que se à.chava pre
judicada e diminuida com a cltad..:. 
feira. 

E' que o digno cidadão que diL i~,, 
o municipio de Pombnl não promete 
pnra faltar. nem é de dois pesos e 
duas mC'didas. Resolve os problêma~ 
de sua competéncia quando os mes
mos consultam os interesses coletivos. 

Possúe ainda Malta uma bôa ilumi
na('áo détiica desafliindo a de mui
tas cidades do Eo;tado. Entre as flgu
ras salic>nt{·s not:l-se o sr. LeODQlclo 
Medriros, escrivão dC' Pr.i.z e homem 
V.e fino trato. não se cansando ele a
tl'nder, em dias de feira. ao póvo pre
Ol'Upado com o servi\o militnr, o sr 
Avelino Marquf's, Florencio Dias e 
outros 

Os maltenses acham·~<:' bastante ::t· 
nimndo"' principalmente ngora que se 
aproxim:1 a safra de algodJ.o, di~po . ..;
tos n trabalhar oelo soerguimento do 
povoado que estã agora elevado i ca
tegorio. de vila. O togar entrou, pódc
sr dizer, numa fásc de real progresso. 
e. clnctas as possibilidad~s d~ !suas ri
queza~ naturais é de se esperar que 
mais se posit.i\•e êsse prog;rPsso: Pelo 
que obserro. o futuro de Malta e riso-

! ~~o.mei;:n;~isá b~~~ri~·a b~~
11

v:s~7~a d: 

PORTA MERIDIONAL DA 
Apesar dos desmentidos nacionalistas, as fôrças do ge• 
neral Miaja recapturaram cêrca de 25,000 milhas qua
dradas, á margem do Ebro - Chegou a Toulose parte 
da missão britanica que vai investigar os bom-

bardeamentos aéreos da Espanha 
O A\ '-1.NÇO GOVERNISTA S,\ C,\. 

TALl"'illA MERIDIONAL 

LONDRES. 29 1 A UNTAQ) - No
tií'i::i:,; cl" 8;Hcrlm1~ informam rtue 1 

flY;.).l.:::nrhr governista sóbre n região 
merichonri I do Rio Ebro j.:í result-0u na 
rapt.nrn dP !=f':te colinas estratégica~. 
tPrlclo '.,ido feitos trPs mil prisioneiros. 
aproximaclnmentc. 

f·Rl~IONFIUOS REPCULICASOS 

~ALAM~NCA. 29 •A UN!AOI 
Num contra-ataque á margem cio rio 
Ebro a.,; troD0!S nacionalistas fi:-,er::un 
200 prü•ioneiros catalfles e destruira,n 
vários carros de assalto. 

.\ :\"fl~:--AO RR J'f,\N ICA QttF. V,\1 
INVL:-:iTIGAR OS BOMB.\l<DEIO:.; 
AI RFO~. D \ E!'PJ\~H \, E:»l(;(J, 
TRA-,E EM TOULOU~E 

téve uma protundicl:ide de- 100 qujlt). 
metros e foi <'Oll!Scguitlo com plên') 
êxito. 

LOSORE~. 29 !A OS IAO) - Sotí
rias da Espanha informam que 011 
bombnrdeios <los aviõe'.', insurrétos 
deixam os te-rrenos lntc-iramcnte jun
cados de <'adáverf's. 

Nêstes últimos dias, a avia('ão in
surrét.a tem contribuido grandemf'ote 
para diminuir a pr~ão governhta 
na. frent-(' do rio Ebro. 

REFORÇOS NACIONAU~TAS CHE
GAM A' REGIÃO DO EBRO 

SALAMANCA, 29 (A l':»IIAO) 
Importantes rrforços na<'io•ltdistas tém 
chega<lo :i l'<'l:'ião do Ebro. 

i,:~~es i-et'or('OS já entraram em 
contárlo <'Om as tropas inimiga,;, es
tando pro<'f'r.("ndo á limpêsa do terri
tório l'eocupado. 

nat:nf'nbi,; 1 ntrP ('h1 rta. (' l'bvon, on
de m, (':lt1Jã,,, ti\·nam a retirada cor-

1 tada. 

10.000 l 1 RI:-il0, 1 ri ~(.;:,.. 10-f'llU,J('\
!'IOS 

~E\ li U \, '!'+ 1 \ ll 'IA(l) U 
t.ropri.; 11a,·io11,ilh•l:1 11a tr,..nt1> llt" 
F.xtr··m:Hhn·a .ipri-,ioua ·~ll;1 10.000 ..,o:9_ 
cladç,; 1·Mll'l1lit·:ltH1,, <1u1· "" (·u,ontra
\'am na hol n d1• ºº" V.1>1110. 

P<,r "'ºª ,,,,,,, ;1 .1,·i~·r;i-0 1
1t~troN>U o~ 

gru1rns ):'O\'erni• ta, oue te-ntavr..~ re
..i,tir av <'ên::,t t-m ~ierra Co~tuet·a. 

VIDA 
RADIOFONICA 

EuHiC'4" ~4'ti. Ft-7. ,.,,,.,m. 111l1 bom 
pro~rama ,·om a "Jllu T A.b•jára '' 
apre,s,·nt:.indo ro~e ... -C':t.n<:ões. A ioven 
('anlôr'.l ne<'•·...-.ita '-Olt.·u um ponto a 
\'Ó2.. L m pouro ma j,;; dt ,•olumf' para. 
não \f' df"ixar ahnfar p<-la orque,,.t.ra.. 
A não ,t::r *'" .. ª <'oni.id••ra<"áo, Qt1e Eu
nice Séti pádt>. tia próxima vn, lf',·ar 
em ('Onta, faf'ihnl"Jltt-, a. !,Ua aJ)resen
ta<'ão arradou. - q ponto,,, 

Ouvimoc;; ,, 01ne;, .. 1ma de ama.ilórf&. 
Nêl<' tE>mo, alcun, r"n·nnc; a f.aier. 
Primeiro. o-, número"i clr\'i~m c;1>r a
C'Ompanhado<s prla ··.farz T:ibajára•-, 
euja rolaborado t("m influência. po6-
t.erio1· c-m c::ula música apresrntada, 

Para o Sul estende-se a serra de 
Macapá, com denominações várias. De 
natureza arenosa e abund:inte em ro
chas. Sua vegetação bf'm regular so
bressaindo-se o angico, a aroeira, a ju
rema, o páu-darco e demais arvores 

el<>gante. f1:ltando-lhc, porém, o es
sencial para o complem<.>nt-0 c1!> sua 
tciletf P - l\. Religião. Malta não tem 
padre. e sociedade sem -os ensinamen
tos da igreja. catolica é como um bar
co na treva ao léo do vendavel e ela 
procPla "com as bitaculas apagada~··. 

• TOULOUSE i Franca l. 29 1 A 
lJNJA01 - ,Já ,<:,f> enéontrn n~sta c1-
riadr parte> da Missão Britamrn. Cjtt!" 
\ai rf'n.!izrir. cm to<la a Esp~nhn. um>t 
investigo.cHo e:m tôrno dos bombar
~eamentos néreos. 

, • . poir- aqut'h• piano, i..ola.(to:. t"ln1a-se 
OS GOVF.RSIS1 AS :SOFRt.:RAJ\I I monótono, ,1:111<lfl a impressa-O que es-

próprias á região sertaneja 
Servida por uma rodagem, é Malta 

portanto, de um transito admiravel. 
Pos.súe uma igreja de estilo antigo 

e de tamanho regular talvês a mai01· 
que se Pncontrc nas povoações do E~ 
tado e é d<"dicada a N. S. da Conce1· 
ção. tendo o distrito. ao que me pare
ce, recursos suficientes para a manu
tenção c'le um vigário. 

.\ AV I Al'AO 'IA{'ION,\LISTA B0M
BARDE0l" FA.{'111 

GRANOES PEltDAS EM VALEN- tamm:i as.1,d"tindo uma <•ans~,a. tix.ibi
CIA <'áo dt café-,•on('êrto em Pado;; ihu,a.nLe 

A qualquer momento• os autos e ca
minhões, com o seu ruido estridente 
desfazem o silencio monótono da po· 
,"bação. 

S.-\LAi\fANCA, 29 (A l 1'.'JIAO) - A, 
lropas governista!-., que contra-ata<'a
ram n:i frente de ,·aJencia, sofreram 
enormes perdas. 

a Grande r.urrr;'.I, cotno nos filme.., 

Pas~a gente de toda a parte. em 
transito. para Ceará, Piauí, Mara Com vistas. pois. a D. João da Ma-

1 a, Bispo de Cajazeiras. 

BURC',OS, 29 tA UNIA.Oi - Aviõe.:; 
nacionalista:; atacaram e cat1:;arar.-. 
g-randes perdas ás tropas republic~ -
nas ciur se encontravam concentrad:.ts 
na localidade de Fa.chi. 

Segumlo, é o rato de al('un,; con('orr.,11-
tes aprt,tntartm dois númno,, eu~ 
quanto ouLr,,., i..pPn::u, int.t'r])rf'lara-m. 
um só. lsto <'flTH'orre para cllficulta..r 
a aprecfad.o. Com ,.i..,tas a.o diret-Or 

OS :-IACION'ALISTAS REOCUPARAM artístico'. 
nhão. 

A poucos dias chegavá ao hotel cte 
Chico Vicente, o melhor do povoado SWEEPSTAKE. GRANDE LOTERIA GANDrSA CONTINl'.JA Sl'l'IAf1.\ 
e que fica em frente á minha residen~ HÍPICA. D0i\llNGO, '1 DE AGOSTO PELOb GOVERNISTAS 

~~·ra~ãge:s~~ 1~sd~a~n~~t:~'.!º~o~~ 500:000SOOO HENDAYA. 2n iA UNIÃO\ - No-
duzia uma coleção zoolôgica, daquêle:. POR 50~000. HABILITE -SE. tícia,;; de Barcelona informam que a 
mundos, composta de um casal de ma- 1-_;:..::.:.:....==-------- cidade de Gand~~a. se encontra sitia-
cn.cos, urua onça massaroca, pequena NOTAS DE ARTE G.a pelas tropas catalães, que marcham 
duas arára.6, e um gato maracajá! Ti· Ptn direção sul. procedentes da Catfl.-
ve por alí indagando e soube que a· · lunha 
quela gente vmha de Maranhão e que 1 QUEM E4 o AUTOR DE ··PARA NJ~ Os peritos m1ht.ares catalflcs calcu-
a bicha1ada destmava-se a Recife NAR" CANTADA NO co~CERTO 1am que Ja fóram reocupadas mais de 

Abordando Um dos viaJ~ntes, disse f ' DF. BIDU SAIAO 25 000 m,1\lias qua.chadas com a o-

xar res1de~c1a em S Paulo lndagan- A proposito recebemos do si Carlos mana 

SUAS A:»ITIGAS POSIÇÕES 1-0 
SETO\l DO EBltO 

BURGOS, ?,9 IA UNIÃO) - J\s 
tropas nacionalistas, recem-chegadas 
da. frente de Sagunto. conseguiram 
expulsar O!-. catalã..es da parte ociden
tal do rio Ebro, tntre Amposta e l\le
quineza. 

Essas mc!:i:mas forças se prepararam 
para contra-atacar ª"' posições gover-

O PROJETO êle que deixara o Maranhao para fl-1 1 fcns1v.., 1mc1eda no cmrer de~ta se· 

do mais sobre o surto da mala11a 11- Rocha functonál io das Obras Conh t'l 
rompido em Assu disse que amda se "' Séras, nesta capital, a seguinte OS {' \TAL \F;S ('fW~Er:lllR1~f O DO PRESíDJO POLITJCO DE 
chega_sse isto a acof!tece1, que Deus C'ltta RE~llLT\nO PUF.VISTO NA O-
tal nao pe1:n:.!:l<se. nao havia med10- ",João Pessôa 29 de Julho de 1938 FE:»ISIV\ A' DI REITA DO EBRO I FERNANDO DE NORONHA 
nr. nem dmhe1ro de g-overno que f1· Dtstmta e ilu~trada Redo.ção da A. l 
z~~! ~~~![r:n~º!~tli ~:;~ ~ª~~!:= UNIAO A HF.NnAYA, io (A UNIA~) - As --,-.---
ecl ao seu clesenvolv1mento nos m1- Tenrlo a A UNIAO de 26 deste no- nohr1a<; rep~tulas a propos1to ~da A sua prox1ma entrega ao 
lhares de igapos alastrados pelo ter- ti~1an~~ o e5petáculo que deu aqui. B1- marcha v,tor!os:t da,;; tr~pas catal~s • .,, • 
ri tório do Maranhão Pará e Amazo- ctu ~aiao um dos esp'!entes máx1mm• 1 á m.argem direi ta do rio. Ebro, YC.m presidente da Republica 
nas. ' da fma flór. en:i, maténa de arte, ha- co:ifirmar que o<. goverms_tas conse-

Felizmente o clima daqui ê bom e ven?,<:> um ligeiro. engri_no .na me."1?ª. gu1ra.!l' o resullaclo pre\'1.,to nessa RIO, ?9 (A UNIÃO) - Noticfa-se 
muito saudavel, a não ser uma febre not_icrn, v~nho pai~ '!_e.sfaze-lo, e.nviar I oft>ns!''ª· • . . que dentro em breve será 1presenta1l,l 
gripal que aparece qu:isi sempre com ;1 c5se . bnll ... ante orgao eStas almha- .A imnressaC? dominante _e rlf' que, ao presidente Getúlio Vargas o projC-
a mudança do tempo. Em benefício vadas lmha~. . . na-0 obstanlt• esse avanco nao ler ~us- to sôbre o presidio político <la Ilh.&. 
tem a povoação um serviço de higiênc O num.ero de. 1:1us1c~- que a !este- lado a marc·ha rebeMr n:i _frente df; Fernando de Noronha_ 
de bóa eficiência no combate aos mos- r~rta artista B1du Sa1ao cant?u . na Extremadul'a, o ~cnerahssmrn esta Acredita-se que por todo o correr rla 
quites. últ11n~. pa.rtf' ~o s7,u PTºg:ama mt1tu- ?esori~ntado, <' hcgando a paral izar a semana entrante. será O mesmo apro-

Malta realiza uma feira aos domin- !ada Pru a Ni~~r · nno .e ela autoria mvestida contra Sagunto. na. Esp:mha va.do, devendo ter inicio as obras de 
gos de bõa concurrencia. do ~rande mu.s1c1stn Barrozo Néto, b:a- do Levante. construção. 

Possúe ótimas casas de comêrcio, slleiro de vasto renome dent.ro e fora 1 __ ___________ _ 
uma farmácia regularmente sortida. do .País. c~11:10 por. engano disse a ;e- OS REPUP.LICANOS OBTI\IERA'l\t 
con·eio e telégrafo t>m bom local a ferida n?ticia, e sim ~la fecui:da m- PLENA VANTAGEJ\f D ESA PARECIDO 
cargo de um funcionário zeloso. bôas Lelcctu~hdnde d_e Pa~nlo Barrozo. 
casas de vivenda. um põsto f~scal cu.k P~urilo B.arrozo. e_ um. moço cea- , BARCELONA, 29 tA H\'fAO) -
arrecadação ê feita com dmlomacia ren~e de~plC10 de vaidades, ocupando Alguns jon1~is infonnam c,ue o :i.van- j UM 
por um guarcla que não ~ei do nonie •ltualmente um lugar no Telégrn~n ('o governamental á dirt>ita do EbrÔ. 
e..i;colas reunidas em prédio Impróprio Nacwn:1.l de Fortaleza. senda um be-

HIDRO-AVllO 
EM PLENO OCEANO :~~ct:~~~v:d~ee ~.!~\ºp~~~!f~toã ~~~= ~~5 t~~~r.~top~~d~ç~~/e~~ª

1

~p
0
u::i~~\~~ CAPl7ANíA DOS PORTOS 

izosto nrtl.-:tico. mostrando sempre a 

DO CEARA' 11p~l~~I~~ e;;d~e;a~~r~e~o~~s~ej;~~t~ 

E.,;;sa rep.:i:rticfío acha-se hn.bilitadri 
a dar infornrnrões precisas ª"Crca riP. 
matrícula no Curso Prévio da Esc:)-
1a Naval. na mPtróno1e do P:tis. no 
seu expediente das 12 ãs 17 hora~ 

1.. FEIRA DE AMOSTRAS 1 ~T~:;,b~l~d~i.~. ~~li~·:~oco::;1;fto~ a lu-

A sua próxima realização ~1:::-i g;~~d7iu:spce:~~~~
0 ;~~r!;~~~~~!~ 

;uces.,;;o. Pr~urllo Barrõzo. em Fortale- ~~eo ªifl!:~~ ~: ~~~;r~~~t!!~~1á e e~;:: 
lnstttuida por decrf'to do sr Inter

ventor Federal no Geará, vem sendo 
organizada com entusiasmo a 1.ª Fei
ra de Amostras daquêle Estado. 

Todas as classes, notadamente co~ 
merciantes. industriais e agricultores 
tl'm dado o mais franco e decidido 
:ipóio a êsse grande certame riue se 
reali?.ará de 3 de de1:embro próximo 
a 8 de Janeiro de 1939, já se inscre
vendo no mesmo e pro~urando inscre
ver as fírm:is representadas. 

A Feira de Amo5tras, que será lo
calizadn em uma área central da ci 
cladf'. dlsporá de grande parte para 
um atraente parque de diversões e no 
Periodo de sua duração importante 
Companhia de Revistas se exihirá no 
teatro .. José de Alencar", que fará 
pnrte do seu recinto 

Para maior brilhantismo dêsse cer
tame o Interventor Federal entrou em 
entendimento com a direção do Loide 
Brasileiro, a fim de que scJa concedi· 
do o abatimento de 50 ,..~ nos preços 
<las pas.c.agf'nc; ás pessôas que se diri
girem á Feira. abatimento êsse que 
Já foi concedido pela Réde de Viação 
Cfaren<;e 

O Estado e os mumctpios se Carão 
r~presentar em pavilhões próprios 
dando, assim, demonstração positiva 
dM suas possibilidades econômica~. 

O Comissariado da 1.a. Feira de A
mnstra1; do Ceará, com isécte no Edlfi
Clo Salim, á rua Maio11 ,Facundo n. 0 

153, tem rPcebldo muitas adesões. até 
mesmo de firmas de outros Estados, 
,Prlnctpnlmente os industiiais. 

za, foi !-urpreehdido com um cabo- porumblliclodP rolitica. 
grama cio Metrnpolitan pedindo ner- Franklin Gondun, de p:'\.ss~.gem nor 
n:issão

1 
P1J1:::1 Bidú l~var a ~êna .. esta esta ciclnde, n5o tendo tempo ele faZ!'! 

La.o ap.a1~01da peça Para Nmar , de êste teparo péde-nie pata du ig1r-me 
sua autoiía. , . a A UNIAO a fim de desfazer o rn

_Portanto .. e de Pa_unlo Ba17ô10. _e gano. 
nao do mof,U!>tral nrt1sta B.:i.rrozo Vt- Pela publicação destas linhns. ron-
to. ? numero de .musica e. :11 apreço. 1 fessa-se agradecido o pequeno aclmi-
pef;t~. 

11
~~:~~~fue~~1~i~~ª~o!ªd~! radar e humilde amigo, 

real valór no meio social cearen<P, Carlos Rocha·· 

TEATRO 
A "COMPANHIA TEIXEIRA PINTO" ENCENOU, 

TEM, A PEÇA "O ROSARIO" 
ON-

:\?:tis um C'spetúcu lo rcn li zou, 
onle111. :1 "Comp;)11 hi :.1 ele Coml•
dias Teixl·iro Pi nto", (fllC' Ol'a 
\t' lll rl'nlizan do U IWl ll'Ill JH>radn 
110 ri 11<•-lfúlro "Pl:l za". 

Foi lrYarb ú ct•na n p<.•<::i "O 
íl.os:'trio", original :idaplado do 
romanrr de igun l nomr, d:1 n11A 

loria de B is,011. 
Tri\.rira Pi n to IL'\l'. mai..., um.i 

n~ ..... a oporlunidad t· dL· n•n•lar as 
s 11 a\ <.'XCP ien les q u:1lidadt·s de a
tor, nn p:1pe l p r in<.'i p a l d:1q1 1€! le 
d1·a rn:1. ronquis tan do novn, 1..' 

for lrs apl:nisos cl:1 assislc:nria. 

1 

O, demn is arlis tns qt1(· inl('
f!rurnm o e len<'o de "O Ho . ..,úrio ,. 
t:,m h(• m de ra m perf('i to d ('. sem
l) C' nh ,, nos s(' tJ S d ife re nl rs p a
ppis, n q u e "\·em ren fi r m ar o eon
rei lo do ronjnn to, qu e p rrsente
nu•nl<· \·hita a no""ª r:1 pilal. 

l lojr, h:1verú 11ovo espc>lú
ru lo. co m a re JH'rse n la(·~lo, da 
pe~n. "S<·m, l~ei jo n:t fa<'e", ro
ntt·r h a r m .l a los. 

Em m ntinée, scrú n•p ri snci:i n 
romc' d i:i "O H c't,prdr d o qu :i r 
lo n .0 ~··. 

Cinco passageiros 
tripulantes iam a 

do aparêlho 

e nove 
bordo 

MANILHA, 1Jlllas Filiplnas) 29 
iA UNYA01 - Faltam notícias dum 
hidro-a.vião "Ho.way Clipper'' que fa,
zia hoje pela madrugada a travcssi;1 
do Atlantico Norte. vindo da Europa. 

Os meios oficiais estão apreen· ivo, 
iuanto ã sorte de cinco pass&itt·iros 
e nove tripulantes que viajavam a 
borrto do a.parêlho 

o último radlograma de bordo rh•·
~acto aout. foi recebidQ ás 4 hora,;; rta 
nulctrugada. dizendo viaj&r cm direção 
ao sul, a 900 quilometres desta cida
rle. oara evitar uma te-mpestade que 
se aproximava. 

POnFRA' FLUTUAR INDEFINIDA
MENTE 

MANILHA. 29 <A UNIÃO\ - In
,ormam aqui -0ue o aparêlho QUP se 
::ncontro.. perdido em pleno oceano, fn
,:ia a travessia regular. podendo flu 
luar indefinidamente caso haja 1,on, 
tempo. Vários aeroplanos e unidades 
·a marinha americana cruzam os ma. 

res em busca dos naufragos 

O'f'•Hr.Ano A UMA AMERISSAOEM 
FORÇADA 

MANILHA, 29 íA UNIA01 - O, 
meios aéreos e maritimos sfio unani
mes em afirmar quf" o hidro-avlã<. 
"Haway Clipper" desaparecido hojr 
fóra obrigado a uma amcri%agcm em 
pleno oceano. A sua sorte dep('ncte ex
clusivnm.C'nte do bom tempo. 

Carlos Brninf'r <'ª"ton <'º"" mrlhor 
expressão a Yalsa '·Mais uma valsa. 
mais um~ saudadt''. Tem VÓL cheia, 
qualquer c·oi,a de barítono. E'-1.en bem. 
- 8 ponto.;:. 

- Carmf'n i\lc.•-d<"iro' apresrntou dois 
sambas: .. Che:u"i, vi e ;-oqf,.J" e 
··Veneno p'r'\ rtnic.''. amboo;: C'hr-ios dt 
modul~:ío, notando-:,;c qualquer cousa. 
de dese'omn~,;;,;,;o no primeiro. E' um 
ramo dificil ésse do samba. Aconse
lhamo!-. a Ca.rmen Medf'iro,. ttntar a 
marcha. - 5 ponlo.t-. 

- Léa )laria íni fl"li7 com a.o;: dtJaS 
,·alsas: "lforas i~ua.h'' e .. Pm !-onho 
de erianra". S:n~ ,.;,,., ni·,.st'l . ._,. ""m a-1-
iuma jastPZ'l ao tênero que eS('olbeu. 
Tem melodia 4" n a última teve expns
sáo. - 8 ponto,, 

- Gutemher~ ..\lbuquf'rquc não ,a-
tisfez eom flS ,em, númPro... St1 ,; 
sambas-can<'óes ressentiram-se de 
e,pressividade. B~perhnente outro ;-é
nero. - 4 pooto,. 

- lvont Pt"i,ólo esteve expresstv •. 
"Endertço C"rra~o" um bom samb l 
deu-lhe oportunidade para clf'mon~tr~ ,. 
sua vo<'ac;ão para o ,r~nero. \' óz iu
trres.sante, <'Om tfluali,lad,., brejeira;. 
Continúe. - 'i pontos. 

- Joáo Pinto " EueIMes r. dt L~ t 
s.a.ti1;fizeram a esJ)('('tatha. :So ,·ioUi > 
~~tão com bôa contagf'm. 

- Surprf'<'ndcu-nos ,fa.rlí Pf'-.;soa n 1. 

interpretação da va.l,a .. \ if'na do nu ,t 
amôr". Foi um nluncro qu" trve ap1"1 -
<'iac;ão sati,fatoria. - 8 t>ontos. 

('h.amamos a ... tcn<:ão C,o """""aker ·• 
Jo~ué Junior qu~ ro;:t;i fahndo c·oN 
n1 uita pre .. sa. Corri.ia al:u11' "if'flÕPS .. 
~ê mais nitide7 i, r,alanar.. prot:unt -
do não dar a imprt"ssão de ']llt P,Sl í. 
e\'.au.sto. \'o<:ê é moço. ,Josué: Fa lt c-011 
enercia e com disposição para ser bem 
entendido! 

K I ND 

P R 1·4 RADIO TABAJARA DA 
PARAtBA 

PROGRAMA PARA 110.IE 

11.00 - Programe. do almoc:o 
Gravações J)Opulares 

12.00 - Jornal matutino - Noti
ciário e informações telegráficas. do 
pais e do estrangeiro 

12.15 - Contlnúa o programa do aJ .. 
moço - Gravações populares 

1Locutôr Kenard Galvão\. 
18.00 - Programa do jantar 

Gravacões selecionadas 
<Loclltôr AlirJo Silvai. 
19,00 - Emboladas - Manuel Te-

nório 
19,15 Boletim esportivo. 
19.20 - Valsas - Léa Maria 
19,30 - Música Popular Brnsildrn, 

- Nelie de Almeida e Bandollnl-;~;i 
Antonio Matias 

19,45 - Música Americana - Ju,rt 
cta P R. I4 

20,00 - Rctran.,mi."-sfio da Hora do 
Brasil 

:,H,00 Snmbns em dueto - Hu~ 
rnldo e Heraldo Paiva 

21.15 - Jornal Oficial 
21,20 - Mú:-.tca popular Neht> ele 

Almeida f> Jazz do P R. J H 
:ll,'30 - Palestra .sóbre o momento 

;:1rtistico tln Para1ba Luiz C,~snelro,. 
21,4~ - Música de Folrlóre Ma-

nuel Tcnórlo 

~~ .. rg =- Jl\-~~!~a f~~~~iio~!ck R 1a,~-
questra de Salão 

22,2fi ú ltuna.s notklns - P R I.--4: 
Jnforn1a. ... 

22,30 - Bõa noite. 
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llMIIISTRlllO DO EXMO, SR, DR, lRGEIIRO DE FIGIEIREOO 

EXPEDJENTE DO l'FC'RETAIUO fl() EXPFDIEl','TE DO DTA 2l1 TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA Secreta.rfa da Fazenda 

1

. nrn:Br.ooni.\ oE RE:-.nAs" 

DIA 2~· 
PHkfJCi,; 

Petições: 

Dnmin~os Mag1ianu. n•qut !'t:ndo l1 • 

t"Pnça p:irR tazn df,..f'r'-o~ .-.cn t«;os ·in 
ra.'i-i\ n. 0 32íl. á rua Ml\cit'l Pinh1.:Jrn 

Como pC'ne 
Jo··o Xnv1n eh~ C,1n·alho. rcqu<•re~1-

Uo l,c'<'nça pJro con.-truir 2 pt'drns tn-
u,~ :\I:.i~ut.'I Virgin!o elo Arngil.o. a muhnecr. no c~mtterio desta Cai.ntnl 

.Demon11tração da receita e rlespêsa havidas na Tesou. 
raría C.eral, no dia 29 do rorr<'nte mês 

N. 0 9 _ 052, Cl 1 soc..·it.:<l:tcle Al;;O<.ioein 
do Nordeste Br si!e1ro :=. A .\. M 
de Renda, de :\lagóa do Monteirr> 
para d:.1r boixa n:i coll'tH 11n1.ct \'ez; QUI.:' 
o firm[l n·nut:rtnte tnhou dt>,núri\ l· 
mentr a su;;1 sJ1.ursol, trndo pa~o 1 

imJ)06tO devido 
N. 0 9. 483, de ..\ustricliano de, \11-

drade lnr:lt>frriclo, a ,·1F.rn ct.,~ m-
toi-mnçóes 

EXPLl>IEI\ Tt DO G \Blc\t,TF 

Pettço1·s: 

N. 0 9.284. eh .. Hol.,ncla & Irm,\O 
N. 0 10 _ 070. ctn .\nf.;;10 MP,k: Ul Pc-

trolewn Comp.rny Lt.Ga 
N ° 10.015, dr• Antoruo G:un~· 
N o 10.076, do mesrno 
N _ •> 10 071 de Joiio Alfré<lo cie Son

oa. 
N. 0 10.0ti6. Cc Vasp.1~ia1:I'\ P~n.:u., 

õe Mirnmh1. 
N '' 10.0ô8, df' Dio~ellt'!ói Chtanca 
N '> l1t.Ui)7, C1 V1ú,,~ Vict.Ufe Iclpo. 

Oficies 

N. 0 14.486. tl,t Rep,nt1ção do:-. Ser
vkos Elét ritos 

N ° 14 454. da Sl'cn·1..uia d;i -\•~1 
cultura 

N. 0 U.455. do. me•mu 
N.º 14.456. dtt mesma 
N e. H ':l.)7 da me~m:1 
N. 0 14 4qs, du Repa! 11çâo Centri.l, 

da Policia 
N. 0 3. 487 do A<im. de Me~n c!P Ren

das de .\r:U'· or Na,·:trro. 
N. 0 15. f.27, do Comando da Polic.ta 

Militar 

Ao Tribunal d,. F,zenda: 

Oficio 

N. 0 l4. 453. fie Frederico da Gnm.:i 
Cabral. 

Petlçoeo 

N. 0 9.9,)2 de A. F Mota 
N. 0 10.032. da Cia. PnraibJ. ele Ci~ 

ruento Portbnrl S A. 
N. 0 10.0:?J, <.la ,nc:sma 
N .º 9.9i7. da mesmo.. 
N. 0 10.030. o:i me~ma 
N. 0 10.0~l da mesma. 
N '"' 9 945 dt: L F,lltO dl: Abrt>'I 

du·rtori:l requerendo i>nix:a da co!éta - Como requn em focc dos µarrr-e-
de ;ua l)l·n:,.:t.o á tr'lv .. .\maro Co11t1- JP'i , RECEITA 
,.t-,o n · 32. - Deferido. fic~ndo u Giovani Pr<ruc!, n·q\;f">rcncin llcf'nc_:a 
pn!C'ion.i.rlo tT"poru::wel pelo imµos!•) IY.\ra faZC'r c.!lv,•rsos serviços nn co Saldo ant"11or , , , , ••...... 
corrC'."l;cind('JltC' a wn SC'niestre. ,\· 2 Ht no 107, A ,,,._ B. Hohnn - Co-
Sl•c·t~o. mo requer 

:Jf! Jotir, ~I dP MC'deiJ·o:, :-.óbre Cl J~nntno X nkr Sobrinho. nqrn• 
HetPhecioría Rendas du Capital 

Anc,c _ elo dm :.!8 . . .. 
.,1,..,mo .u,.•n:nto tomo rerebedor ric rencln tiren(·a para ronstruir .2 pcclrns 
rn~111,o:-. Igu!\l de;;pacho. • tumul~r('s iw.s covas nc;. 1.954. e 2.2:3f>, 

Repartlçflo A~uas e Esgotos - Ren-
da <.lo cliri 23 .. .. , . 

U<• J. F.hhi1n,1 sobrl' o mrsmo 11s no CPmitério do Senhor da Boa St·n- Alfr('cio Ferreira da Slln:i - D1n1l.1 
r,unto p.,rn c:.eu t'slnhelecimento «·e - 1t-nça Oé'ff'rido ath-'11 
01:}u·ul i:i n1i=i. Mnriel Pinheiro n ° c1n1o Ah't.'\, re411t:rl'11do lirenea p)).
lfi3 Dt>frrldo A' 2. ª SecC'I\O pa1 1 ra .utri~r um r~JT<X'l'l. roC:íl gigante 
c..1nccl:1r a t·o~&t'\ cio pt•tkioné.rio e uma bar!""~C',l ele pn•ndas. á ª" - Gal 

D~ Altino PimPntel , requrrr,ncto d1s- Osorio. durnntc e 1e~ta d,:- 1'.'l· S. ~la~ 
P"llSi.l do im~to d(• c:.tatistil'a p:Ha NeVt:'S. - _\' ,·1 tri r\w., mtornwçur•, 
8 \'ol, 1.'0nt f'lldo moveis para uso cie!Hido 

1\1:nnuet Oliveira - Caução de lu~ 
Linclólfc, Cnmdo CttUÇÍlO de luz 
ManuPI Castor 1.k SC"nn - Cu.ução u~ 

luz . . . . ..... . 
MRnuel Roberto - C~ucão de iu1: 

1"'ronr10 Deferido. A' 2 St.·cç:to r.;.Jlbf"J to e. 11xto rio ~obrt·g~ re 
Pcciro Alr,:1nrlrino Caw-:Ho /1(' lm 

par,, ~,o: necrssár1ns anoW.çót. - querenclo licc::1r.;i par1. ,:01ocnr . mr~a 
Dc> Crbpim Mor .üs, r~uL·rt'ndo dis- i;rnde n:.i tovn n. 0 207. no Crm1téno 

pt-11: .1 do n:e::.mo 1mpcsto par,\ 20 c•rst:1. C.1µi1a! ro1ro requf'r 
\Ol!'.'.õ d<· nion:ls para uso p1opriu - ~f Ribeiro d,1 '::1 l\, nquen·nc!o ~, 
Igu:'1.l tl(.,pacho. lt'nl,,;1:\ prtr:1 ci<' ,rórd'1 tom n. µ.hutil 

De 8 A Inci. RPunid.ns F Mata- ,~11t>xa snU'-lit.uir rl c·vlx-rta tlt' EUJl <.·a- 3119 _ The Texas Cí'mp:11,y Ltd 
raú.C1, rcqw·:·endo restitu1cao cta ri1.an.- . a dt• 1 ~Ih~. para tdha, á nv. Ct I t·onta 
tia de <Ttn mil r"is '10'.l~nooi paga ~, Lui7 Inl\cio. n ° 2.)4. Como pedt.~ ~L!'J _ The Tt·X~s Company Ltd 
m~lis 110 <h'~PA<'ho 11.º '!JOJ dC' ,..,ta- Pedro Alexancilinc de Ollvf'1m. r~- conta 
ti:-.t1cR Em face ctu inform,1ç, n r ncitndo baixa de h11po~t.os dP • .. a 21:?1·. Thr Tcxa·i:; Company ·i.td. 
n~,t1t1Ll-.'t.' o pf•tidon1Hia :i qunn~la. de f'.H:lbC'lrcin,ento C0nwr1·i:il (1. rua J,, • C'OnLa 
lOl, ... f!no A Tesotiraria pr:ra os drn- PeretJ.rh10. µor ter v. ndic'o O mr:,mJ ~122 The T~x ... ~· Company ·Ltd 
dos fms J ao sr. fü•basli:10 Rorha Diuiz Co- tonta. . 

;no pecie I Jl23 The Tt>xa:s Compan I Ltd. 
Secretaría do interior e - 1 conta . . . . . . · 

1 A Pn•feiturn multou as !i;eguintcs ~124 - The Tex~s Company Ltct 
Seguranca Pública pe,,oas· conta 

31:!5 - The Te-,: .. s Comµany Ltd 
Jo~o Elias, pc.1r r tor venrtf'ndo lri- c·onta 

OE.SpgsA 

l)[F.\l!TA.,rK..;'lo DC l:DU'.\('AO, te corn J 10 de a~ua cm 50C:OOO 31~~, - An1,;lo-Mex1cl\11 PC'troleum 
Jollo Franci co. por f'star V('ndenc'o Compan), Ltda - Conta . EXPEDIENTE DO DIRETOR 

D!.\ 2B 

Port.1l"las. 

DO 

O Di.rt'tor cio Dcpal"' anu·r.to (lp Edu
< 'leiio nomda o ~r. Odon Pcrc ira de 
Souto. parn exercer o ra.ri;o de Ins
petor Aclminlstr~t.ivo do F.nsino, da 
p(),..·oM·:'o Presidente João Pe~sô"l. do 
munidpio dt.· santa Lu·,ia do B:1bw;1. 
':'rviPdo-lhP ele Wulo n pre<-ente pôr

utri~ 
o Diretor do D€'partamento de Ech!

l"açúo e. :onera a pedi:-Jn. n ~r Vital 
Pcrf'írn cte Souto, do ran;o <'e Inspe
~or Aàmini.-rr1ti\·o do En.,.ino, de Prr
-iclt::nte João PesM. do munic1pio ck 

1 
Sar,•;1 Ltt7ia elo Sobugi 

'Prefeitura Municipal 

lelte com 3 ia da~ue. rm. 50~00 3µ0 - i\nr:;;lo-Mex1<'nn Pctr0Icw11 
Fr3nrb:ro '1a S11\il Gu1marat·". p,,r c;ompan~. Lt<la. -. Conta ., .. 

ttr !llterado a µlant2 'lpre-.sents.<ln pr.- :~131 An:::lo-Mcxiran Petroleum 

~~ ~~'lnp'\~~~c:~~ ~:-1 u;1o~:i~~~l°Jcn~e~~l'J a1f?m~nyA1~:f~~M~ic';~ntaPr-tro
0

l~u.~. 
·cnra dei-.ta Prefeiturn. em i;o'.:)000 Companr. Ltdn - Contn 

Gen~ro Sorrentino. por tt:>r n uo- JC1>6 - ~\!varo Jorge & C1a . Cm.-
\·ado a coberta de .sua ca.sa de taipa ta , . 
f' palha, ã. av. Albertô de Brito, n. <> 312·1 - A' Luct'nn & Cic1 Ccnrn 
t11A. 11.rm Uce!lea de~tp Prefeitura, eu: 3135 - Sou·.,,\ CJ.mpos - Conto. 
lütono 31'}51 - Carlos Guinunães Conta 

.T11 110 ~i'lnins, 001· t"'r renovado a 30o0 - Dr. Elcaz..1.r M.1.chnc;o Con-
~obnta da r:ts'l d(' Ltipa e polhn cl"' 1 to • . . ·, ·. , 

-~1:s. 1~·cJJ1;~~:;~ i1re1~~a :!~t~º~re?~~ - s11~t•nto J.~se_ .L~~t .. Peuro~a _. P~.ga 

1.ur:i. ~m 'illsOJO. 

1

31. 38 - 1...1~1d1cea. Rodrt!;UC:-. dt M. t>\) 
- - .SubH'll<':i.O . , . . . . t 

~OMA'l/00 OA POLIC'lA MTJ,ITAII 3u38 - Ana Luc,a Bor,es xa,let 
n() "r~T\00 OA J'AR1'r&A nu Auxilio ....... _ . . • . .. . 
SORTE 

1

3118 - Jo,J.o Borge~ de Castro - Df·.; 
, pt:.;n.s n,~Hzaclas 

Quartel rm Joio Pe. ·)~1 2~ d~ '"'.J· 

N.• 10 027. de e. Ro·as o: Cin i:XPEDTENTE DO PREFEITO 0C 
1' ) 9 ti9J crc Antomo E Mendt'.l DIA 29 Scn1co µ,ua o clrn 30 •Sabado1 

,l,o ele 1938 ! tialdo qw- pa::.sa 

1 

lZ0:500<.JJOO 

3 490~000 

968800 

3i ººº 30$/JOO 

31 000 
30•000 
3(1S000 

4:780ili00 

2:600WOO 

2UJ .JW 

7;800 000 

lH~200 

7l5 300 

2.sooiouo 
13:000$000 

8:915!'000 

1;300'.000 

l .46'1$400 

1;139. 100 
!3:433SJOO 
4:960~500 
l;Ofi7..:"'no 

2:500 000 

200SOOO 

60$000 

40S0f)O 

ti 

' 

89 :211 ººº 

134:23™ºº 

223:447Wlll 

67 :0.6~4()0 

156:401MOU 

223 :4-47$800 
N e !'.) !J9t ~c Dias, G ilvãO & Ct"' _ 
N ° 9 3t;9 do Bnncv do E:,toiciO da Petlçoes rfe: 010 n p 011r1,t ~i1htni 2 ° tt.•n .Tul1• Te~ourarla Geral do Tesouro cio ·Estacto JR Paratba. cm 29 de julh3 

Parn1ba p p da fl.ira ~ A Att>liPJ :J "' ~ ~ • 1 Gnc\ell 1. e;e Ol•ve1ra .:te 19J~. 
de Con.structiunm; Eletnq11Ps de Chnr- l (.;on'!c-O Jus_ da dl\n Colltmho, te- F!onctn a Guarnir{t-J ub-ttncntC" 
lero1 que1Pn.do ltct·n<a 1mro <:on:.,.otar po1 P<dro Dia::. cl1• A1aujo \ntonio Oias d(' 1·reit.a,. .\.Joi-.fo "forais, 

on:.a do ,1úeanuunento q~e J e ccbt- \d1un•o ao ofldal de dla 1. º ,gt Pt lo te<;ow·eiro Geral cBCriturário. 
~1emora1.awn dest" Prtfr1tura á ('a~a n ~ a n1c. .. .:3tL\'<. .. h•o Fari:is Viana ------------------------~ 

1 

~ nu.ca D1 ,s de pm1.n~r~ad~ do inch
1 013 a Est.ad~o rle Rlldlo 1.u -.gl- -

N.º 14.148, r1o Bam·o tio Estiu!o r.la _rn_'.,e i\I::u.uel Ll!lZ P,nccte-,. ·-.. E,• Manuel Bernnrdo ,,..,. ___ ,._.,.,_,._.,.,_,._.,.,_,._ .. .,_,._ .. .,_,._ .. ., __ ., ... _ .. .,_,._..,__..,_ .. ,__,._ .. ,__,._ ... .,_..,_.,,_..,_.,,_..,_.,,_,\ 

Pa.raiba ~:~:1:a mtorma<:ao ela 0.0.P. _m:ic- F'e~r~-~
1
~:ºdert~

0
~';:;rtel, ;J,

0 
sgt Mar ·l SEVERINO CORDEIRO 

Prestaçâ<1 flt CQIH~ ,~.ltor~io c~.iJmt, rcque~·euclo C:l.l l.U '"le Gu1.rrTa cl.i Cacit>L.i 3 ° sgt Ca: iO 
,olJitnçao p~ra o prccho _n·cf'ntime·u~ ~ahrf'ira ' 

N. 0 96:'1, ele ,·uno T_·ndr:1 Nt>tlJ ~ couc,trui.ü~. ~ ª' TH~iclei:tt>s,N<~~ Patrulha c·,1 Fe'!-ta clfls Nf'Ye::,. ~ 
N.º 1.>.621. ·~o ,·aJ) JOS<: Gacldha ~o_prieclaclc.cJO sr. Jo~e d~.c~m:: a ~g,. João Do.tk,ta Gomes 

de itélo JC' a Como. iequer Ex,r<çu-~e Dia f o telefonC". ~d tC"I Se\'el'i".0 
.1na Cle hn.h1taC"uo sob o n. 144 ·pe,ireira de fiousa 1. e.. 
Ja.imt• Duart.e, nriuci~ndo hctnc"~ Eietrici.,rn de dfa sd Rubens Bar-

•K:.ra culoc1r 11m:.1 barrara. parn, Vf.'.u- tl){orneu C:.? Ar.c.1 iJo 
tT sor' cte <!m_·aute a !C'!-.la th.: N. ~e- o l o B. I e :1 Cia. df' :\ftrs. da· 

A Estaç~o F, cal or· Calr·ar:1 

Petição 

ADVOGADO 

Aceita causas civeis, comerciais e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

ihora elas Ne,e.s. - Co!11,_, iec1w·r . iõn a~ r,:-uarcln.: do quartrl (\\d<'ifl 

ntd: ~~i~" 't: F11li1reliuo Bn 1-illa- oc~~t;::~'.~ ~;1r~n;i:/\;1~!~;r~i~1~:~~;;: ~.iUllcr. rcfo1c;o e p.,trulhtt~ Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
os n,\ casu n.' 101. á rua Iel:•IPto. "l!i nelmiro 1• de .\udrade, C<!l. 

A' Rf'CPhnrlórin dP fü:ud~s ctP Cam- - Em ... ~l"· das inforn.\tõec;. como re- r.mt GPraJ J 
O 

ã 
O 

p e 
8 8 

Ô a · ~ 

pina Grande '1uJ~~ Ft·rn:.uhlt's ria ~ilVil, rcq11rrel"- E1~~:1';..r!h;e1~. oM~~i.gi~~t. Ten C~l l ..-,. - - .-. -Petição: 'o llcc11l"l pnrn tPrnliuar os sPrvic;os \_., ___ ., __ ., ___ ., __ ., ___ ., ______ ., __ .. ______ ,.., ____ .. _....,_.,_....,_,,_....,.J 
'e sua(.: •,lá .i\ D. ~1ok.~. D,•- CN~PETORt., GERAL DO TltAFE- /,=====================a====== 

N.fl lU,(1.jj r:1 •. Cill Oil';eJr"' lrma·.l'- erldo GO PO'BL1('0 ,: n\ GUARn ] 

Ltcla . .~~~iiih;·'~~~,~~~: i,~,::~:iª;· .. ~~t~;; 1 r,vn, . . , ~ 1 DR. os o RI o l B A T N <1u ~~~T=~. 
A' Procuraclor1 dn Faztnr1a la ca~a' i Jll. u. uv. Fel1<·l.ano Dou- ! Bm .Jor1d Pes.soa, 29 de .1ulho dt-. 'l Ctrurst&o da Asslptencla Publica. e Cio UI "9 11!1 horu . 
.Petiçôt!s 1atr~d~10C~~~1ç1:1~-:1:r.Chaves, n:qUC· i' rn:\B ffctf;pltal Su.nta h&.bel 

N•.·· 
9

_,N,• , tndo lk•.·11c.:H. JJfü.'t:\ fftze~ elhi·rso,_ s<r- : SrnlC'o para o rli:) 10 1Sábndo1 Tni&men&.e ~co ~ clrarctco das dMntae da 11tttbn .,....ta ki,dp 
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t .- . p._,tfril<"~ Dcio,a:·hada,-.: - Dt. e:.~. '!'tno S1hil, chq11fíeur nrof1Af.io•1~'l. 
rpquerPnrto urnn licençn 11e pr'\tlcolo· 
t.!en1 oor 3(1 Uln$, parn o .<"'r '\-fl1rt.1 
Rodr1g11es C1'.l. Costa, no out.omov,_.1 

JOS! MOUSINBO 
11,01110 

laa Monsenhor Walfredo. 487 
TAMBIA' -:- Jeie Pealia 

DR, MARINHO CORREIA 
l.om diploma de honr11 pelo Instituto Técnico do Rio de Janriro 

LABORATomo lJE PRÓTESE EQUIPADO COM APARtt.HOB 

;~:~~~<'c[!~~erdop!caN~Ü;ái~~;·~hÓ~t~:- I =========================~ 

--- MODERNOS ---
Tratamento d8' molestias da bóca, colocação de Brldg-work com ou 
oem cor6u e moveL,. I.Jentaduras anatóllllca,· pelo olstêma Wadsworth, 
em Vulcanltc, Reso ln e N.,...Hecolite. com ou .. m abobada palatina. 

Correçáo de anomallaa • próleoe facial e oral . 
CODsultas otarta,; e notn= para fu11clonár10., do comércio. 

RUA G llA E Ml:LO, 81 - 1.• 
<Próximo ao Banco do Põvo> 
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J~d't\~nplido C,Mas, 1iropr1~ DR. LUOANO RIBEIRO DE MORAIS 
tá.rio rio auto marcr: Opt>l. nlace n ° 
139--Pb. rf'o,icrendo novas tJlncas us
.. :i o mr·~mo, f'lll virt11<IC' de ter ~Mn 
"'Xtr.,vinr\.i. n piara ciianteirn. - CJ· 
mo requer 

<A8. l ':'rn'!nk .Joio de l:Souq e Sil
va. 1n~pewr JJeral. 

C<'inler~ com o orlJ,Ctnal: - F. Fer-

Diretor da Colonia "Juliano Moreira" 

Especialista em doenças nervosn e mentais 

CONSULTA DIARIAMENTl!i, DE 3 A'S 6 
OONstJLTORIO - RUA BARAO DO TRIUNPO, N.0 t30 

telr>. d'Olivelra e,~?:l-!113petor. · ~========================-;::;!,I 





g ., A UNli\.0 - SáLad.,, ao ,1,, julho d,·.J!\3~ 

A PADRONtZACAO DO MILH0 1BIBLIOGR,\FfA ,c I N E M A 
~ j O MOMENTO -- Recebemos o n ° I "100 HOMENS E UMA MRNIN " • 

(Comunicado da Atêntta. processos de p1epa1nção que o privam 1 
131 dessn importante reviSt:i de atu- .C. A E O PROGRAMA DE 

Na<'ional). da s~bstancla cortical e ge1m\nat1va, alldadcs, lenas e ortes, que se edlt:l REABERTURA DO "REX'" 
rn24o nao ha para que êste desfl ute no Rio de Janeiro . 

Uma das m3.1s p~tnóticas irucrn.ti- na economia nacional tm1R preferên- ~ fr!omento ~:-;tampn, e1!1 sun cap~, Con.<::titulrú, ~m duvida, um R.con-1 ma únic;.1. sessão, com a. presença. <l, 
v3.S do Govê~no hrastleiro é a que de- cin injusta e dlsj:>e-ndlosa. Proµorcio- 0 .ett.~to do piesldente Get~.110 Vai-1 te-ci~ento social ª reabertura e 3. ·" autoridades civis e militares, e públi
termina providêncfas tendentes á pro- nando transporte fo.cil á produção do ga~

1 
u az~ndº. tn~eres~ant~F. ~- tigos ~e ahi~fi-sário do REX, com. rt n.presen- co em geral. 

teção é. lavoura do rntlho e â padroni- interior abw1dante e farta, o milho ~Wet:g dt proJec;:ao no _joinallsmo bra- !açao~/1 á 7
1 

de agtsti próximo, da .;X: _Nessa sessão, será entregue, pela 
zaçào dêsse produto, facilitando-lhe o anuirá aos merendas de conswno com _ ~Taor m r a pro uç O lOO HOMEN~ D1retorfa, o permanente por um ar1o 
:i.cesso aos mercados externos .. Em to- proveito evidente para a subsistência A ECONOMISTA _ T só r 1 ~ UM~ MENINA . .t:::síe filme, 0 mn10r para o REX. á senhorita vitoriosa nÔ 
da 11 vasta extensão do tel"i~ono na- hoje t:io dificil das classes menos a- a no:~sa mesa de trabalhos ~ 1~: 26bd: ~~ra~~\íl Un1~?~

1 na tr~senl~ tem- concurso _da " .Moça Bottita", que vem 
cional, do Amazonas ao Chm, segun- bastadas. E_- o que mais importa - A Economütu, magnífica reviita C(Ue :.1vião j),v~m r .. ªm!~ e O Rio, pc~r ~e1:?º !rito pelo Jornalsinho .. Meni
do a velha chapa, o milho é cultivado o milho sera riscn.do de vez das esta- se vem publicando em Recife e ue . i ' ain ª no~s.a c. ade, e será ex- na , ora em circulação no Pn.teo das 
largamente e dá em proporção assam- tistlcas de importação - onde, ainda tem como direto~-respons:ive't n qS4' ~~nc~~~[l: J~i:;u a ves no Norte, no N~ves. Toc:nrá. _antes da. sessão, uma 
brosa. hoje aparece clando wn atestado na- Angelo Cibella. r .º · oiquestra especialmente contratada. 

Não há desvão de montanha, nelll grante do descaso com que se encaram Bem impressa e contendo wna rP~ á? P ogia1!1n de reab~rtura e anlver- N~m gesto dlgJ?O de elogios, a ge-
recanto de vereda, onde, na época ade- entre nós os mais vitais interesse.:; da port.agem compléta e detalhnda refe- ~t i,!ºt c~o REX conStara, au,dn, do se- renc1a do REX olerecerá 10º1º de toda 
quo.dn, não flor~sça a roça. do milho, Nação. rênte a assuntos econômico-financeiros 

1~~ ed· . . . ª rtmda do filme 100 HOMENS E 
que alegra a paisagem e enche de es- A padronização, cujos processos já de alguns Estados do Norte cto País - lll 

6
. de _ag~cf, seiá fe~ta umo. UMA MENINA ao Orfanato • D 

1:>eranças o lar pobre do sertanejo. vêm proporcion0.ndo a vános genero.s A E,..,ond,~ist~ está. digna de uma le-i~ ~ssrio previ~ espccia para a 11npre1_1- Ulrico" . 
Nem fõra destituido de fundamento de produção nacional vantaJOSO ~co- tura alencio~a ~a ,e au1rrldades, e uma demonstraç~o As entradas scrf10 cobradas ao pre-
ava.nço.r-se que, de um modo geral a lhimento nos mercados estrangeiros. .?:s n~e 10r~mcntos ~tetuact~ no P1:c:- ço de 4S400. J)Oltr~nas numeradas; ~ 
civlliza~..iío ora existente no Brasil, te- certa:mente colocaria o milho do Bra- VIAGEM AO ARAGUAYA - Ge- ~lo, tºm~ seJnm_.1 pmtW'a, ms_t.aluçao, 2$200, balcão. Os mgressos ficarão a 
ve origem, cresceu e vai se expandin· sil tombem em situação de disputai neral Conto de Magalhães - Compa- 1 umi naçuo, vcnti açáo e ac_u.,;;hca. No \lenda com antecedencia. 
do á sombra. protetora. da cultura do preferências a outros concurrentes no nhta Eà1tora Nacional - São J.•aulo d?f ngo, ás 9 hs. será_ exibido espc- Como se vé, a Cía Exibidora. dP 
milho. 1 conswno wtiversal. De par com o ca- -- As navegações dos rios Araguaya., ga men.r.e para. 1 s orfã.s do Orfanai,o Filmes não vem ponpat;1.do esforços 

Si é verdade que a industria açuca- fé, o algodáo, o cacáu e ul_tlrnamenLe Ma.r::.jó e Toc.:antins exprimem mn.l- uM Ul~c~~ 0 filme ~OO FI<?MENS E para oferecei ao publico pessoensP 
reira. marcou tun ciclo de nossa evo- , a próp1ia laranja, para so citar os soma enorme de esforços e de lutas 19 3~ h. E.i.-HNA;, O f~lm: e~tre~~1l, á. 1 

1 um espetáculo cmematográ!ico co.n 
lução, proporcionando riqueza e bem produtos agricolas, o milho, wna vez que teriam feito sucumbir qualquer ' s., em avan -ptemiere , nu. todos os seus r('qttes1tos. 
estar a certa parte do Norte do Pais; beneficiado e estandartisado, viria a outro de t~mpera menos rija. Conse~ 
e que o planUo do café deu lugar ao figurar como coeficiente de valôr, no guíu o genernl Couto de Magalhães 
surto vertiginoso do progresso paulis- nosso deficitario in~rcambio comer- i 1'ér o. sucesso de todas essas emprêsas 

CARTAZ DO DIA 

~fi ~e d:n:~t~:! ~
1
~e~fef:i::sfg~~ ~~~l_i:;s~aªr~:;o~o~;Ji~i~ir~e 

11
s~oi:= j ~tr~!t~s~t1~1~v~.i~çt1ºnç~°ctoA~oazr~a~: 

do Paraíba., - não e menos certo que trwr em culturas novas e exoticas, ! po 1_nc1.ustrial não parou .sua amb1cão, 
a cultura do milho sempre nutriu e tuna vez que na lavoura do mill10, tra- e ne.ss~ gcnero a obra de maior vulto 
vem nutrindo ainda a quasi totalidade dlcional nas suas globas, encontr11.SSe é a a iual Minas and Rio Rail way Cía.., 
da população brasileira, assegurando- compensação remuneradora do seu vulgnrment~ con_hecida por Estrada de 
lhe a. tranquilidade imprescindível á. rude trabalho e suficientes recursos FelTO do R1~ yerde. Longos_ anos de 
elaboração do 110.::.so progresso. ! para. atender ás suas modestas neces- n:a.balho nss1duo, de decepçoes e des, 

l:3,ase natw·al do regime alimentar, sicta.des domesticas. pesas, t'.mpregou o ge11:eral Couto de 
no País, o milho bnstarfa talvez a j ~ para alcançar êsse grande obje- M~galhi.,es para org-~m.zar a com~a
marcho. uniforme da civilização brasi- tiva, cujas raizes se vão encravar no nhia e obter .os c~p1tais necessánc». 
leira, desprezado o recurso ao trigo mais profundo recesso da nacionalida- pnrn ,a pnmei~·a_ lm~n.. ferrea do Sul 
forasteiro, cuja aquisição tamanho de, que o Govêrno do sr. Getúlio Var- de Mi~.1as Gei~us. V1~g~m a.o Ara
desequilibrio traz á nossa balança de gas, colocando-se em wn angulo de guayn contém ~ desci içao pitore~rn 
comércio internacional. Finnada. clen- I J.arga visão patriótica recomenda me- de,;;s~ rio, precedida de. c~nsidera9oe!> 
Uflc~ente a superioridade em mate- didas, decreta átos, cujos efeitos não admmls~rativa.s e econom~cas ace~cn. 
ri4l,S nutritivas do milho puro sôbre o tardarão a trazer reais beneficias ao do fut':1.0 de sua nav.egaca~ e scvmdn 
trigo, dêsde que êste cereal sofra os Pais. ~=, ng~~~~Ós~t; os c~::0 c:i~~~ê{h~ 
U d - f f d p R o p (j Contém ainda um roteiro para o.i; ma ~au - açao r~ ~rna a . A A N D A Araés e noticia de uma expedição [ei- ' 

Assoc1açao Bras1le1ra de : ~~ ~~~!aª~~~!~ o~ª~et~r:!is ~;r 1 

PLAZA: - Na veospera.l, a 
Comjlanhia. "Teixeira Piuto •· 
encenará. a comédia intitulada. 
··o ltosprde do Quarto n.º ~~ ... 
em três átos. 

- 4.' noll,e, será levada. ;í. 
cêna a comédia "Um beijo na. 
faff' ". rm lrês átos, de L11i:t 
Pahnf'"rin. 

rF.r~IP8J A: - Na vesperal, 
"C.omauce no l\li.ssis~ipe", com 
Joel l\'lao Crea e Barbara. 
Sta.nwy<·k, da '' 20th Oent1l'ry 
Fox". Complemento. 

- A noite, em Ses!sáo das 
:uoça~. "Amôr de Calouro··, rom 
Patricia Ellls e Fra.nck Mar 
Jlngh. da. "Warm•r Fírst". -
Complement-os. 

SANTA R01'A: - "Os Três 
Padrinhos", Coinplemento~. 

JAGUARIBE: - .. ,reutura 
Roubada", com la.n Hunter ,. 
K:iy Francis, da. "Waruer 
First". Complementos. 

REPt•BLICA: - "Se~do 
ConcTe~so Eucarístico·• todo 
explicado em português'. Com. 
plementos. 

S. l'EDRO: - "Musica. na 
Serra··, e-, ma.is, a 1.11. série de 
"0 Império <los Fantásmas" -
Com})Jemento. 

:HETROPOLE: - "A Don. 
zéla de Salem", com Fred l\lac 
l\turr:>y e Claudette Colbert, da. 
"Panmount·•. Complementos. 

hnpftnS89 pela VOZ dt StU ANTONIO TRIPPA g~t:o ~::·:ê. ~~s:a~~~l~~ u~ ~i~:~g!il~~--

presidenfe Herbert Moses, (Copyright da/, B, R. para to interessante e sobretudo útil. 
si~iI~fR_5:AJ,a~ E i;~~/:;EJfm~oR'::. INFORMAÇOES 

, A UN/il.0/. 
a Imprensa paraibana 

1conc1usaõ da 1.• pg.) Frlzar o valor da propaganda é cou
~.n d_esnecessari:1.. Mas, não seria, talvez, 

duzem na admiração que os jomo.- mutil lem~rar que, hoje em dia, a pro
listas Ca.riócas nutrem pelo civism > llagaflcta. Já, constitue uma arte cujos 
do Jornalismo paraibano. ditame!i: nem sempre ~ão aplicados. 

Co,no p~idente da vossa Casa. no Também nêsse ramo registou-se nos 
Capital da República, quero dar con- últimos decenios um progresso verti
tas~ a \'ÓS, jornalistas da. Paraiba, das gtnoso : já. não pódem ser usados os 
nossas modestas atividades. metodos antigos, de propaganda dosa-

M~us amigos, quero falar um pau- ~: ~a~~;°'de c~:rfc!~rr:i~le~o:~râ~u{i~~ 

:t!ª q~~aic:::\~é~a~~o .e~~~= ma, ou de cousa que valha. 
dtd~ realidade. E' um geii"ero de atividade todo es-

Cert.a.mente a conheceis. De wn so· pecial, êsse, que já tem seus e~pecia
nho do espírito apostolar de Gusta- listas. já tem sew principias. suas leis 
lO de Lacerda, aquéle trabalhadJr Uma delas, que á primeira vista pare
do.s causas da imprensa que a run- te "cinica ", é a de que um artigo, por 
dou, a. A. B. L é hoje, honrando seu medlocre que seja, tem sempre alguma 
idealize.dor, a. sentinela pennanen~e qualidade : quando não fôr a da per
dos interesses legitimas dos profissio- feição, terá, pelo menos, a do prece 
nals da pena no Brasil. baixo, ou outra qualquer. Assim, fÔ-

0 seu pu.lácio se erguerá. na Espla- calizado ésse aspécto, faz-se sõbre êle 
nada do Castelo, não como tuna a~ repercutir o martelo da propaganda. 
firmação de sua prosperidade mate- Nas grandes cidades, o espaço, seja 
r1al, mas como e principalmente O a- nos jornais, seja nos programas radio
testado vivo da nossa. unidade e cto 1ônl~os, seja nas paredes, e, mesm(!, no 
espírito fraterno que reina entre to- rr, e caro, e deve ser bem aproveita.
cios os trabalhadores da impren>a cl.~ · Não é de grande utilidade, por 
brasileira, de Norte a Sul. e xempl~,. o processo. de certa~ casas 

Com· seu patrimonio consolidado, a ! c,omerc1a1s que - pubhca~ pelos Jornais 
Casa do Jornalista, tornou-se, entr,a )_1stas de .. pesso_as premiadas com os 
M organit.ações brasilelra.s, 0 padrão do coupons con_tldos em sell:6 artigos,. 
f'Sf01·ço de wna classe e O exêmplo !:sse espaço póde ser apr~veitado me. 
ma.Wrlal e moral de que. quando ha ~hor, com ~esenhos. s:1gest1vos, com di
cooperaçã.o inteligente de todos é pos- ,eres concisos e eficientes, com argu-
6ivel erguer.se monumentos magesto- r.1entos. persua~i'w'.os. Tais listas, pelo 
605, como será- sem dúvida a A. B. I. r~ntrán~, se ex1b1das nas casas COf!ler
de futuro. C'l!3-iS teuam a vantagem de atrair 0 

E~ êste grandioso empreendlmentl1, p~bli~o. que iria verificar se !oi ou não 
produto dos esforços de todos os tra- p.enuado. 
balhadores do jornal, nflo está escul- E' necessario lem~rar também que 
turado apenas na sua. beleza arqu• E-xistem v.á~las espec1es de propaganda, 
teton1ta, de linhas sevéras e elegnntc~, que ?e d1ngem a diferentes camndM 
por que se alicerça em uma organi- s?cla1s : ho. a propaganda artlstica, ca
zaçli.o, a que &e deu os grandes Uneo.- nsstm~, bem organizada, que, em ge
mentos de uma fundação de caráter rll, nao produz efeito na massa popu
soclal e beneficente, com O propósito l:1~: ha a prol;lagandn que se ~l~tge á 
de amparar os seus f1liados nas nc· n~edia burguez1a;. ha a que se dirige ao 
ce~tdades de stu vida profissional e povo, aos operarias. Cada uma delas 
privada, coadJuvnnc!o-o!>, 'lmparando. com seus prJncipios, só familiares H 
os dêsde e. sua função pública de im- pessôas especializadas no assunto. 
prensa até nos recessos de sua. Iaini- Existe, alé, quem se sirva da propria 
Ha. Justiça, da austera, da. severa Jushca 

A Caso. do Jornalista será-, JX>is, 0 para fins propagandi~ ttco.s. Assim, por 
centro de gravitação da familia Jor- txemplo, um fabricante de loção para. 
nalh;tica brasileira para a vida públi- cabêlos, na Europa, descobriu, certa 
ca, privo.da e social. \ ez, um fulano exuberantemente co-

Na fundação JornaUstka que ergur- "Lerto de pêlos. E logo teve uma idéia : 
tnos. o jornalista terá. não somente a combinou com éle um plano bem 
assistência médica, lnnçada. em gran- engendrado, e, poucos dia.s depoJs, com
des proporções para atender as ne- pareceram os dois diante dos trlbu
cessldades dos trabalhadores da im- nats : o peludo processando o indus
prensa e suas familia.s como terA igunl- trial sob a alegação de não ter êste 
mente, o.o alcance dos beus desêjos ~\ redigido as instruções do uso da loção 
fn.c1Udade de aprlmorar•se em ~u1. como devia, transfollnando seu sem
rultura com o acésso a sua mtt.gnlfic~ blD.nte, que afirmava ter sido apolineo 
blbliotéca, o comparecimento ás ex- um dia, no de um verdadeiro chipanzé. 
posições de arte ou conferênctn.s cu!- -·---·-----·--
turais, ou empreet1dlmentos artisti- j~ú.o nacional, um elevado indice d~ 
ro.c; · beneficias privados aos seus nssociu-

Mas, não som.ente proporcionará. a dos e uma posição de relevo no ce
Casa do Jornalista aos seus filiados 1iârto internacional, pelas iniciativv." 
motivo~ de curiosidade intelectual por.. oatrlótlcas de con!ratc>rnização dos po 
que cuidou, com carinho, dos seus re• \.OS que tem promovido, a Casa do 
creios e de J)B..SSa·tempos, instaland1J Jornalista inicia. o seu 31. 0 aniversá
<'Om simplicidade, mas com con!orto e rio de fundação com magnificas per~-
clegancta, ótimos salões para suas re pecttvas. 
cePÇÕe.s, suas refeições e seus jogos ctc A.o.<; jornalistas do Norte se dever..1 
socledndes. multas das suas vitórias, pcln coope-

Meus caros confrades da. Poro.ibn tocáo inteligente e esforçada de seu~ 
A A. B. J .• como vêdP.s, saiu doam- filhos. 
bUo estreito de wna organização par- So me resta pois que vos conclame 
tlcular, para espraiar-se numa. orga~ a contlnunr prestlginndo n vossa C4--
11ização verdadeiramen~ nnrtonal df" sn, paro a. grandeza do Brnstl. 
que todos os Jomallatas patrlclos de
vem tér orgulho, Com wna alta pro- Herbert Mose1" 

CARTAS DO SOLITA'R/0 - A. C 
Tm1ares Bll8tos - Compt;z.nhia Edito
ra Nacio•al - São Paulo - Um livro 
··ue tral"n a autoria ele Ta vares Bastos 
é sem dúvida alguma a garantia pré
via de absoluto sucesso. No caso r-:e 
encontra o que estamos registando 
agora. As "Cart.."ls do solitário" fôram 
publicadas primeiramente em 1862 
Elas se acham enfeichadas no livro 
de Ta.\'ares Bastos acrecida.s de Outras 
páginas admiraveis sôbre a liberdadP 
de cabotag·em, abertura do Amazonas. 
comunicações com os Estados Unidos, 
1;eformn. administrativa, africanos li
vres. tráfico ~e escravos e ensino reli
gioso. Todas estas interessantes ques
tões se encontram discutidas na5 
"C:::ntas do Solitário" por um alto es
pírito de cultura jw·fdica e sobretudo 
g-eral. Ta vares Bastos se destaca no 
Brasil de outróra pela magnitude d<' 
seu talento que não repou<.:oU um só 
instante, batendo-se denodndamente 
pelas causas melhores, mais urgentes 
e também eterna.,;; de um pôvo em for
mação, mas ainda assim. com linhas 
defitivas de caráter. No 1iv1'0 referido 
encontrará o leitor um grande acerv0 
de conhecimentos científicos de enor
me uttlidade sob o aspécto adminis
trativo e também moral. Uma políti
ca de pureza de intuitos e larga com
preensão do bem coletivo é pregada 
com uma. coragem extraordinária ser
vida por uma inteligência lúcida e 
culta. 

Companhia Editora Nacional - São 
Paulo - Outro livro muito 1nteressan- RECEBEDORIA DE RENDAS 
te vem de publicar a Companhia Edi- DE JOAO PESSOA 
tora Nacional. A Brasiliana dirt~da Pauta dos. principais gen.eros de 
pelo profess_or F.emando d~ Azevedo produção e manufatura do Estado 

}~;ech~a e%~'\iJ~~~a ~o: ~!~ct~~Ó~ 1 1uj~ltos a direito de exportaçl.o. 

~~·~<;~à~ OD~;~~ .. i~r~~o ,é t~z "i~: Semana de 25 a 31 de Julho de 1938 . 

tulo de "0 padroado e a igreja bra- Por litro: 
sileira''. No vigente pácto constitu- Aguardente de ca.na 1450 
cional as relações entre a igreja e o Aguardente de mel ou cach&Qa NOO 

~!~!°o/:;~a
1
~efaº:~:o~~o~1;1rv~~~~n~~ Alcool 1160 

penas o ensino religioso nas escolas, Por qUilo: 
em termos, aliás. de_ mais ampla li
berdade com relaçao ao -estatuto de 
1934. Assim, quando mantem as obser
vações tecidas em tõrno daquêle do
cumento, não pretende o autor, ao q11e 
parece, mais que registar nas páginas 
do seu livro o tá.tn histórico que vive
mos. durante três anos. Nfl.o pretende 
outrossim anoLar senão a .. pequena 
\'aidadc c'e vêr confirmados os meus 
receios de inviabilidade daquêle pácto 
1_nonstruoso, J.LUe, ou arrastaria o pais 
a<; c;angrentas contenda~ religiosas, co
mo na EsJ"a nha dos nossos dins, ou 
desapareceria pela fôrça do próprio 
absurdo''. Trata-se de um livro cora
joso, escrito com uma clareza. de es
tilo que espanta, Rlém de esgrimir um 
:issunto <lelicado como o religioso com 
a expenência da ho..bilidade, a iudada 
pelos rigores de uma inteligência pe
netrante e metódica nos processos de 
produção. 

VEM AO BRASIL 
SÃO COMERCIAL 

UMA MIS
LUSITANA 

LISIIOA, 29 (A UNI AO) - Partiu I sr. Costa. l,eite, ministro do Comêrcio, 
para o Brasil, a bordo do "Arlanza.", vários sub-secretários de Estado, o 
uma. mis.sã9 comuclal portuguêsa., presidente da Camara de Comércio 

O s~. Oliveira. Salazar ofereceu um Brita.nica e outras personalidades, 
ba.nque~e de despedida. aos membros P. ouco antes do "Arlanza •· . levantar 
ta mis!->ão. Entre as pessôas que com- ferros chegou a bordo o sr Araújo 
i:a.recera.n1 ao embarque figuravam o Jorg-e, embaixador do Brasll, acompa-

l
nhado do secretário d.a embaixada, sr. 

Como era de se esperar, o processo Coêlho Lisbôa. O embaixador brasi
ioi rumorissimo, e uma de suas Con- leiro de-rlarou que se sE"ntla ent.usias
Eóequençias foi que o industrial vendeu mado com as finalidades da missio. 
~eu produto, dai por diante, em quan-
tidades fabulosas, a quasl todos os 
'·carecas" do mundo. Mas a trama. foi 
descoberta, e !le teve que descontar, O l\IAIOR sortimento de meias para 
com alguns meses de carcere, além da S<'nhoras e homens encontra-se no 
muita, :t. peregrina idéia de servir-se J .\KlUAZEll :\lllt.\NOA. Prt'",:O de rt
dt!. Justiça como meio de propaganda.. rlame. 

DR. J. ESCOBAR 
l\lEDICO OPERADOR E PARTEIRO 

Com 18 anos de J)râtir.a hospitalar 
Ex·1nterno da clinica medlco-cirurglca dos PrQJ"s. Sarmento Leite e Fre
derico Fane da Casa de Mit-ericordin de Porto Alegre. Ex-interno da cli
nica medica das senhoras da Santa Casa de Mlserlcordia de Porto Alegre. 
CLINICA MEDICA E~1 GERAL DOENÇAS DAS SENHORAS 

OPERAÇOES E PARTOS 
Tratamento por método especial e positivo das infecções puerpcra.is 
ESPECIAUSTA EM DOENÇAS DAS CRIANÇAS E DO SANGUE 

' CONSULTORIO: - Rua Goma e Melo n.º 81 • !.º andar 
Consultas dlarlas das O às 12 e das 15 às 17 

RESIDENCIA: - Av, João Machado n.0 933 
ACEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

J o ã. o J>e1sôa. 

Algodão Sert:ío Serldó 
Algodão MaLa 
Algodáo em carôço 
Algodão rebeneficiado - Sertão 
Algodão rebeneficiado - Ma.~a 
Linter ou res1duo de ptõlho 
Arroz descascado 

3SOOO 
2$900 
1$2011 
1$500 
1$~50 
$600 
SP<Jil 
$950 
$900 
$850 
$'í'l0 
$4tiU 
$120 
S.\00 

1$500 
1'6QO 

$200 
1$200 
2$000 

Açucar refinado de t,• 
A('uca.r refina.do de 2.• 
Açucar trlj/ . .trado 
A_çucar cristal 
,l\.çucar brut-0 sêco ou 3.º Játo 
A.çucar bruto melado 
Acucar de outra.& espectes 
Borracha de man,..._'>elrr. 
Borracha d• manlçóba 
Bat..3.tas nacionais 
Café em grão 
Ca!é moído 

Por ctnto: 
Côco 

Por quito: 

Couros de bot, sêcos salgados 
c~i;:s de boi, sêcos esplcha• 

Couros da boi. flõr de ui 
Cour011 verdes 
Couros de bode 
Couro~ de rnrneiro 
Cour1nhae de outru Mpect• 

de anhn~is 
Por litro: 

F:ulnha de m•ndloca 
Feijão mulatinho 
Feijão macaaa 
Fava 

Por quilo: 
Fios de &lll!>dlo 

Por litro: 
Milho 
Oleo refinado de 

algodão 
11ment.e da 

Oleo cru' de temente ds tJ. 
godlio 

Oleo de ""mente de mamona 
Oleo de semente de olticfca 

Por quilo: 

Pasta de semente de &1-0<IAo 
Por quilo: 

Raspas de sól:, polfda 
Raspas de sóla envernizada 
semente de algodão 
Se.mente de m&1110ll& 
Semente ele o1t1clca 
Tecidos de algodão 
Tacõ... ou quadru de rUJl&II 

de sóla 

i~?u":i~t!" :~:taW~OI 
Cêra de carnaúba 
BeriJo 
Cristal de rocha 

40$000 

2~0 

3$60/l 
2l500 
18500 
9$500 
8$500 

4$600 .. 
!400 .... 
$500 

!$500 

. 
s:iao 

3$000 
3~71)11 = 5$1)00 
5$81)0 

= 11)$000 

~ 
4$000 

Os demais produtos constam d• 
ltaut,i reral. 

Recebedorla de Rendri.c; df" Jofio rt'5'" 
~ô•, em 23 de Julho cio 1038 



A(. hO Sábado, 30 de Jull,o d .. 1938 r- ,, 

1JS .CHINESErESTAO ABANDONANDO HAN -KOW 1

1 R 
CHANG A! 29 (A usg_o, ,.Nou- Os representantes diplomá-1 ! .\\'llll.S ('111:,lt'Sf.,; ,\8.\TIIIOS t IZf.RA)l ,'los. ASTE-osn:u: 1 "'''º dir.no <arn~otr rr~rPS!!ll M !WlU 

E G I S T o 
ci::is da frc-nt.e nnrtc ~o '\ ª'.1'!-1 ""'t,, m ! A ',f'.'1lh<H'1i..& Launt~ 01_1\'f'lrn , filha r.;~tado, atp~is dl· uma permnneueb 
formam que. Os chm~ló;es t.' t'io abr.11- tiCOS estrangeiros tomam h tl'·T.,.J ANn .. :29 •A UNlA01 No I d,, M _ A111or_1io rni·t~nn 011\'C'ir:t, tll :-< i• t.'_e a1~l1.n"ô me-.:f's na Europa, onde par .. 
donan<'o a c1dndr de Holl1-Kow, momento rm que lentavwn bOmbur- , lur dn 1"1:i.bnrn u~ C!mrnto "Porlland" 11cipou do Congresso Eucarlstlco de 

Os reprc.:nHnntc diplom:\tic~s. n- providencias p•ara deixar d~ar n:tvios dn r.toc1uadra 111pó11ka. ne>ta e pl1 o l Dudape'-l . 
creditado.> ;un~o no m.1re<-hal Cluanli.~ • cloi'i :t\"IÕf'S d11np5;rs fo ram nbafillo.-i. A' notrf', o p~drr. Bf'nPdilo Castro P.s-

Kol Chr_k ".~tao tmUindo d<" <'\3.C'Unr 

I 

aouela. C.tdade. . m. urrendo. t:u-Onilizado"; .º· ~ru rr.c,. I F,:,1.'.\t A. O'ó. liOJI.·~: t cre P. m vi ila ª. o no. :'60. çp.btnutR reda~ 
:H1Ulfa c·1<fade. . _ __ lpcdivos p1loto.'i O 1nvr 1i Cf'l1• ·tn10 Sonr~s dr ~élo. uonnl, drmornnclo-c;p f>m corcUal pa-

i ilho <lu sr , Eul'lldf's Soarf's rtr l\Ifl'J J•stra com o dirNor e redator<'& de~t.1 
OS JAPONLSF.S APll.F.SS:<\i\.t A CON- . -\ :\IAR('Jl,\ ('OSTlt \ 11 \S-KO\\' 1 I C!-õldelltr. llf"i ta c:1.pital. lolhn. 

QUISTA DE HAN-KOW tual oh11:l1\"0 ctas trop:1 mpo111r:.as é I J\ mtt~m~ .Judite fllti, do ~r l>r Fra,1dsco .llru:·l•ado Lopes~ _ 
n ocuJ>.tCao d~ Tai-Hi~. 6('lulo o atnl']uf' 1 CHA~0AI. .:.?9 1A UNii\01 A I r:Jiu V1t-lr~ d:ts N, vt , !_uncionário da r•a ::i ,.c,u, ontf-m por <·i.~ capital com 

HAN-KO\V, 29 •A UNIAOi - Cont deMerido ele Wa_ni;:-Kianu t.' Su-~unr. ma.1c.:t1u JaJ>0m·sn contn a nd ... df· c11·, Drn·1orl.1 oc ::=nnd<' PúbJica <.P:,til10 a Ter('zina, o dr. Fra.ii.ct~co 
a dellbNa<'a. 0 '.ºn.1nda .. p· <'los. Jnponesc..., I As com.unl~acoes ~ntr<· .rstn c1<1nde IHan-Ko·w. é ob~;f'f\',1dn por ctnls mrni- ·-- O jo\it:m Ev.nnclro Ourde.s Prrei- ?ínc.:lrn.do Lo1)('•:, conhecido clinJco na-
dr· apr"s.-.,:ir .i conquhta. clestz r·id:HJC', f' Chnni;?-Cha lt1mb<'tll ~f' encouti ,uu mentas diverso::; r:i., alu110 do Lic u Pnr;'l1b:mo c.uC'la capilal 
0 man·chal Chl3J1"-Ka1-Cllek está to- lnterrompid.is . Cma u1vLSiu1i Lt\,UH;n cl1retamf'nlr. O men1no Amonio Carlos, filho 8. s. , que acaba dt ronclutr um ts-
mnndo toda ~ a prov,denda~ no en- 1 A luta pe-1:\ po<"'.':C' dí' Tc.i-Hll Vf'm : e t·m d1rec.lo h te . com u obJLthO mw- do s r Crhpun Frnnci'-.ro da GRma t Lg10 no Initltuto dP Manrmmhos Oo 
tido c1t• opor rr~1stênc1n , ns.:-lm conto lorn:-ando 6<l!1grenta, l'm nsta de tan- 1dlato dt UlJ.turnr a rui:tde de Titn• cont~ r-r,·nte de tiva !\ do Pôrto de C~- l ' io de Janeiro, n(J S1•n:içÕ do p~ot 
no ca ... a dl' _s;e.r 111mll, garunlir 11111n to. o.; .Jél!JO.n~s.l"s c?.:no O'., ~hinr·SC's 11n-1r~1ey-(.;lw11 quP dl~tn 4;; 111illu1os de l 1d1 ln , . r,:,ra~dr.o Ch.'lgns, com.i~i.onado pel,:, 
,ellrada r:n perfPltn orde:11 p1Pga1cm .utilhmia prsnd.\ K11t-Klana P 90 ele Han-Kow . A n,1·mfü\ Ivanisc , fllhn do ti <.ovemo do seu Estndo e!:ifeve 6. noit(! 

. , , . 1 , , . • . , , . , Omra cl1v1. fio mardl:'\ l'lll dirC'('iiO Jo:1o Lflll <lil Silva Pinto, rrs1<lentc em 1:a. rednç[Lo de~ta fólha cm ~LsiU de 
C'O,R~.~I_).\ .\ Ttl.~l!•·\OA DO~ < III~ os ~ H!'.'Jt sF.s l.\.,\C l .\!\f \ 11.IIA ~ui. \'bando a ocup,ição ela ridndP <lP IM"í'n·110. c·umpnmrntos 

~t:~1.:"\ I," OIIU.( \O .\ H.\~-KO\\ I J>f. S.\:lh)A Nan-Chant; e r1Ptuar um mmun, nto . O r. Mnnurl n1ác10 da Roch~ IJr. Jona s E_ <:fJSSio • - E~lPVf' on-
HAN-_KOW: . :?O cA UNIAOt ·· A:'-1 I . _ '"" f!Rncn <'On'lra Ifdn-Kow. rm ,.,,111 • , · .01rudo p1o~ru·tário da Ai:;,·ncia út. t m. nN,ta cnp.tnl. o dr. Jonas E&cr,,,.. 

tropa!. J.1J>Oll<'!i3!., o.pos n ocnµtu:;o de CHANGA_J, 29 •A {TNJ,~o, ·· As binação cout -as forcn!i qur· avnnrnin a Ht:~l t, ~ 1• Jot_nR1s, ·nesta cicb.de. t-,o, 1·prentf'mf•nte formado pela Fa.cul-
K1u-K1: 111::f, transl('rmun n sua base trooas rhtn,.~as. que deff'1 1dt1n Numou, lmnrgrm do Ynn~-Ts(" l' t"Om a p oun.- - A scnhonta C1f'nmnr Montl'n,-gro cl!lclf' de Medfdnn da Bafa, qut r.e dts-
de _optra('oes p~1rn o \ale do xong- .rs ttio .c;c re-t~irt~d_o )Xtru as mont:ml.J.s. eira<· a ª"iacão lllh3:dosr. Fcnc-lonM0~1tPnecro.agl'n- tm~ a capital do Piauí, onde rt.6lde . 
Tse. e":trl-' ~\n-~ing P Huong-Chao. 1 Os JrtJ~onest:s mtcttro.m a ocupa<;<ao 1e h:~cnl do 1mnó<;to ao ·con umo no ~..,t- C1gno pa;rtriCJ, durante a sua 

Os mpo111cos Jâ ,!;(' cncont~nm ~l lL> 1ctRQurla 1Ihn, .mcendinndo o.s olt"lí'la.'i a os ( Ili. ·i... ,.:s <·O~'('t:'.'iTK.\"-Sf, 111trrior do E.c:tado,- . < t:ldn nqul , \'i .ltou o n~ tnbinfte 
qmlômrtros ao norte de Km_-K1ang, ~1m_ de Il11J'K'c1.Jr que ~las :,l· torne-m rc•- p \U.\ ,\ ltn,asTt-;~CI.\ . - 0 · 1. L.--..uro ~u~rnio d~ Co.c;t:i. nu- rcd:.cion11. 
1e11do. no 1:urso l!rssas oprrar.oes, in- .1ll os cin:> trapos chms I x1hur e.ln.': lndu1-tnns Reu1iid:u P. Ma- , 
tNrompido u s conlunicaróC's <'rlllT e.s1:1 ; . HAN-KO\V. 29 1.\ UNIAO> As , ,arazo, nesta _ci.lpiLal. Dr. Joda Soare., d• Olit:tfra: - · 
cld~de e os ~h1fü·~es qut• bn~m em .\ ('0~1-L.\GRAÇAO '."oi\ CUl'S.\ t;op:ls chml's, t·~t.~o ".t' _roncet~trar."10 1 \ ~fnho1:ua Rozendn Frazão'. filh.1. ('"M <IC' .. tlnQ a Fortalua, p~ou, on-
reurada naquele sNoi I CHANGA.l. 29 \A UNIAOI - , Da<!ru:i lpa~R def_ender .. 11cn-K1a;-Clnen n. j do fJ1ma~,,.m1co Jo.c..t,. Frn1:'io. res1drnt.e , .. m, por ~ta_ cap1U?l o dr. Jo!i.o Soa-

oficinb informam que a Juta. 2,mo-Jo.- meio cammho desta cidade tm Princesa Izabcl. res de Oll\·e1r;1, ndvO'.:acto. re:.:idl'nte 
O .\TU.\I, OCJEJ"l\'O D:\S 'CROPAS ponêsa já cm·ohe umn reg!ão dt• _ . O avnnço ruponico l· con.sicll'rn_l101 · Trai. ·COITC', t:1-01e , o anivc>r!':ário rm Po• 1 /\1r~ ... 

~:-~6''1rS 29 lA UNIA01 o a- l~~t~.:~n~~c;bi~:ir~actns (' cercn de ~7;~~ ?~·1;[1~~1~~::1~~~I!t~~~~l1cil pelos trc- ~~~~l~~"c~~t~~- d~I~~~~~ _zac.·u:i, m~- t'.t~~L (tl7;_",,.fôt1~1~1te, ('!TI vblW. Are-
----- "----- _ __ __ _ _ _ _ _ -· - Prlo motlYO, o nmver~nant,• de\'rrá 

A FULMINANTE SOLUÇÃO 
DE UM PROBUMA DE 
VIDA E MORTE PARA O 

NORDtsTE 
<Conclu.~flo da 1.• pg , ) 

O lrn~nlf' .Joúo fkzerra \nro;1-
lr.1-1- ligrir.1u1L'llll' fl'rido, lt:'n
dú ,ido uwrtn t.·m t·omlialc- um 
c.old;Hhl, 

V-o SER TRANSFERIDOS PARA A ILHA 1 "'\ .. ~~'~;;~~·~rimen. 
10d° C"\S.\.\JF.!\"rOS, A Dr l'tdro Hat,~ta Martin, - En- nc,11Jzou-se ont"'m , nf' t:i C'!'tD1tll, 0 

N Os PRÊSOS MILITARES l
,c111t.1·a-sc ne•.h cap1tul o dr Pl'dr.> t·nl:. .. cP matrirnoni:il do sr. Bart0Io1nf'•1 

G R A D E n M · PrrtJr:1 de- Lim:t , proprjetário. com :i 

• . \ e ~~:t!l. NP~~~ns~r·~comJpt~i°12tªadoM~dee,•ruons ""nhoritri Jnácia da Conceiçuo B?lo, 
.. .. filha do sr. Severino Hl'rm.inlo Brlo. j(l. 

ao ('nrontro dos c1esc>jo, t _soliC'it,1('llf"s Martins e clr- i;: u,. zentili.s.c,ima filha, í:ilecldo, e de ~u:1. esposa ,;;:ra. Maria 

Uma solução que consulta /?.~~:;,.., '~\~:~~·.~:~;,,~º aot~:::~ .. ::i"~:: . t, . Ma•ilia fi~111ns de larga projer5o M~~~!;:.;;imd"cteco;,"r~~~::i:~1':;or parte 

Up.r•ores ·,nteressts milil:u-es <1Ur, nr!IILt r:1pital romo n•t:-. ! "'
5 nlto c!rcu)o.-; tocinis dn CaplUI.J CJO noivo nos átos civil e reht::io,o O t-1' 

IOS $ 1 1 f:-t,ulos -, rnronlram '"" 1·nq10, clt l'cdcral l wz P,,rou,, e Sl nho1 a Mana A'mell~ 
do Exército 1 rona <' nas f~r~ifi(.'at'O(':-., tr;Hl_!>ofor~ 0 dr. Pedro Mnrtlns. juri;,tn de T('- de_ OH~·('jro,:. por pn~te do noiva, o ~r, 

RIO, 1q (.\ USJ.\0) - Ao ~irt"tor lrurãn e ,<'ni<·o, das u11id,vlt's cntlOC'ri. VPm ao Norte do Pais pel~ Lr?do J){'lit. manhã, no C:irtório, pelo 
___ . ~~~dv:~i::ic!~~;~~

1º!· d~:~PiF~:.v:'\o; i~:= no~e r ~istiniruido causidko ~o fôro 1 ~~~~1~; b~~t1;~ .. ~~ J1
~t~ ~i:fl~;f c":i~: 

,\ \'OL.\. 'TE .\l..\GO.-\~A FOI mimstro da Guerra. o M-~wnte a,·bo: art :.l24, e,ta.bdt'('t' QUf': . 
1
me11l(' conhecer a nO'>Síl terrn atraido lig1oi,:;o, á tarde, na 1greJa dP Nos.<. il 

do _('on~lho Penit<'n<:iári~ . dir,~iu o I o (',"ulitn ,1:.1 lU..",ti('a :\Iilitar, f'm ')('U . J11111w11·n vez, obJNivando .. p.rmcipal- nu~ dr Siztn:'.indo d<' _Oli~rira. e O H-

..\TH.\IU.\ .\ (T\[ ('0\']L t""<~i~"ª!~li!~a;;r 9~1r;;~~:~:o h<~:e~·o;: r,,'/\/:::~~~~~ªa .~~~c;!dc;~ f'.:~,,/~1ll~:1;~º~ J)Plo proGrC's~o da P:1raiba que já ~e li ~~:1horn do Ro<-nrio. pelo !rei Ama-
takza d<' Santa Cru., ·1 rf'lat:ão d'.), clu!oo..i.O do s.<'niC"o milil;,,r, '-U.i1•íh o reflete no ~ul com mu1t..'\ mtt'nsidade 

S.\:'\T,\ . \ DO IP.\)..'.i~\l.\, ~H ltxduidos militare-s de bom C'omport:1- l,.,,ndrnado ~o rumprimt'nto da JJC'Ha ' S s. r cxmn. frunilia, r.io ho,p<'des j . Rc:11tzou-SE", . ontem nf'~h cicla-
( \ l"\'I.\O) .\ forra .d:tgt,:1na mt>nto, " QU(", 4'umpddo mais dt• um l<'m 1>enit<"nriárfa C'l,:il,. . do Pnrn:ba-Hott'I c,r 0 _1·nl:1ce m11tnmont:1l dn M"nhonrn. 

1 - l . I · . · 1 l · t . (lnarto da!oi ()f'nas a qu,. foram ,·onde- T'll dí!-ipO~ltivo n;i.o logrou. at,, à ,., , ~ . . . 1 Jc.. ef.1 M~rtm.'i, filha cto sr. Manuf'l 
'.11 r~ rrll_c ~~ :l lllll l'H\ ~ t r ,_.m- na.dos. de~Jottn ~r transferidos para 11r<',cnh.• data, t·xrc·uC'iw ,ati,f:\lnt'ia ro' ~·-"":, /,; 1 clll > C'l.<',~ro Pns. ... tii;;t"i- l\.tnrttn~. JR. tnlecido, com o sr. Jo.•.e 

,lulos, l1:t\:tJ1<lo-..,t• l"l'lradt) tiro- a Peniten<:iarià Agrí(.'ola da Ilha ptla dl(il·uldadr (•m ((Ul" "'«' e1'\i"'l1nti·a•u . ·. " A. ~11.ü Pt·n.1 • que tocou <·111 J~.CQU<" ... lunc1onário estadual. 
leio · Grande a, aulo1idad~ <·í,i, <'Omn al<'ram J13· C.ii,f·d~lo F"cteve, ontem, ti('~la cnpitnl. S~rvuam de testemunhas no át? ci-

,\pó, ,1 J~1ta, o, ..,o)d:tcln.., da Jl<"~O e~·lart<"t"r .ª _'"'· e,cia qu<" 1 !''.~ o r~C'rbim~nto (', J'f'C'lu-.fio do, rf"f,._ ~r~f>;;~lbl~t\~~e c~!~~C'~~;~~~~~~·o, ilué.- ; 1
1.~· ~,t~m.~~n

0
o~r~mes e e~p~a. e o 

J'or\·a l't'ihltca t·n<·:,nr:..;:td:l d,i I rcL'l('ao p,did.:i _e,t,a sC'ndo or,:-:inJtada, 11t111, ,~ntí"'l<'Jado;- . _ .. 

pcrsrgui\·:ln :1n-.; f:1d11n;·a-.; IC'\:1- e que a pro\'ldenc1a. dl" , .. exc1a. ':e~ nolr~:~~~1~:~· "~:~~ie ':t,~;;~i~~'.~,u:: ABOLIDAS PELO DECRETO - LB N.o 
,,rn, 1 ,_ c:ilJrç:1, , ntn· "'ª' ª dr E X C L U I D O SI'"º'"' do f.,é,rito .• ,_ qu,i, rrrh- , 

Lnnpr:to . ;r.,!';1<'':
0

. d~r~s,!~~~::tod,~
11

;-..;.:~u~rl~~(:n<:: l 40(, AS "(ARTAS DE CHAMADA'' 
luf'i-a.m rom os ptsados1 enc2r10, ctr \·i-

('()'IFIIL I.\D.\ .\ MORTE DE j••l"•><·•a e dt ~uarda, iner a.nt"" 

L .\)IPE.\O D A MAR I N H A ,ff,: ptr:1~;.._ i~i1:~t~\"aPt-~t~t.e~:~:,.:;1·~1;~i/~ ~ , " 
1\10. ~!I (.\ {'>.;Li.O) () C:I· ('ola da Ilha G1·a,1de f<"SOh(• satisfalo- o despar.ho dado a uma ,~~r .~.~~!',;':~"Jt:.~;:~r~n::; ... c.;rtg-; 

11il:.io Felinlo :\luler rrn•heu um dam~11tf' a questão. uo q1·1"_ f'on<·f'~" lf f "f d' f d estrang('Lro.,.' "nlio imigrantes:''. eram. 
t aos "º1.endados" da gnarwrao do R,o CClftSU 1 81 a aO 1ft OF O anh•amente proc"••d 5 d 

IC'll1 ~rnn1..1 cio ,r. Correia ~l~Yl''· RTO. 29 1 A UNIA O\ ·-· Por <'S :i.r,·nl clt> .Janr1ro. masxmu• ,(' ,. e'N·ia pr('s- '::' · .,;;-,., 8 .segun ° as 

~errelúrio cio lnt('rior do E-.;b<io ~~~;~;:~~\~~.e~f!~~t~n~~~li~:~~tl1~I~~ rindJr d~,. ~mu11,·Íot'', impu,ta!» rf'ft'ri- Departamento Nacional de 1 ~~g;0
:

1!c. 7e g~,r~~e~~ll~~n;4 wJ, ªJ; 
flt• .\lag\,a,. ('CIJtlllllÍn\nrln a mor- t1des Gu1lhem ctemitiu rio ::;cr\"i<'O d~ d~ .. no lnl("JO .!1t',tl' a,·Jso, tomo (',)n- Povoamento ! 1ti c!c maio de 1934 "º senrlo ,~xtet11n.-
le <lo h:1ndiclo Lampefro l' ri<' Armada os nnv:üs abRlxo. 011f' fúnnn "e".1 ª .i::-u:u·ni_,ao . .. , <los da., • cartns dt> chomada"' os PS .. 
m:1j.., 11 t·an.,"~H.'L·iros, api')c; um ~ntretonto nb~·olvictos prlo Tribunal rle <_onr,o nas pro\'idén(·ias qn,· ~ trr.ngelros "não hmgrante.s" referido, 

c:r m·ança. por nfio têrem tomado "'{C1a ho.uvt'r por b<'m d!•ttorminar p;i- RTO 29 (A U~IAO\ -- Numa r:ie- no ~tntgo 8º claqueJe decreto Tudo 

~~.r~~~~:h~:·tt1~:\lº1,:~~:\1::d~:~::1 ,h:)~-~:~: Pa:~ no m<?vimPnto lnte,gral!stnr;av·1is ~~n ªd;'1~~t P;,~:~~1 é:~!u~~;:1i:~êrr!';~-.1~ 1 ~1~&~;i1~ ~1~e ,:;tf, ~~\u~~!~\19~ :f> ~co~~ ~~~'\{~~e~e1~-~to~~~.t!0~1~~~ :rtd; 
,.,· 1. 1 I I ...: 0 -11 , E 3 s.pgdumte ª 1 re~n('ão d ·~r"e· nlos 

I 
mo,·rr as mf'dicf:!"3 ron-.t'curnte, 1,ar,l I r:lerrPto-le-1 ti.0 4.01'.i, de 4. de maio do m.,io dest<' ano. QUP. obJ·ett,-,1 f•·,·u. 

,. cos. ~' :ll li t <' ,1 l'l"n l' • "'XC'luMos O 1,;er~ <'O. A t t-,. b Lul~ a brr\"(' tram,frr('nria de todo~ o~ 1nf'-1 l'OTrPnle ano. pr: li::i. .,n,1sfn1.í'r p to- ·u .... 

.,. ( • , Isn.nr R<'. u-nclr D anca, d nRon;o , , ~os da tnrtrni('ão loral para aquela dRs oc; PXU.!ência~ d:1qufle decretÕ. re- }~~r~"m~~~~'ldJ" <~t~r~::}~~g6~~"n:~e! 
( HEG.\R.\!\I ,A :\l.\('r~l) .\S ( .\. ~e L~~Ul ... ~r~~~~;v~r:nti~~;m~-;~;o~·!~ prnit('•trl:íria f'i,·il. _ QUNTr JUlltO :10 De1::i.rtil1nf•nto ~ac10- dté.rtos. As..i:.im, os estr&nltf'irOS que 

JJE('.\S DOS BA:-.DOLEJROS <;os ª'ct F sê. Hmnberlo Com- . ,prc,,·,llo o ,·ns,Jo para reiterar a nat do PolOl'IJI< 110. ou1nrl1·oroes ~. P<"et~nderem dóra avante l'ir para 0 
:\I.\CElú, 2() ( .\ l';\L\0) - ,>6:r~se Júve?1~ ~ª·Aldo Zetterm~nn; \ <''_1i:1. o~ ll?"'~ ~rotl",t!~' de _<'l~,·a- l~Vr<' rmb:1r~ur ... r- _ctesc-~b~rqu~ ne!-to.. Bra!;il. em r~nít;r lndiVidual, ou com 

Chegar:11\l hoje, ú tarclr. as t·a- prntkantf'!'i de f'!-pN·1:11islrt'- rlf' 1.• rl:1 ~st1ma • distinta C'o11s1dera<';111 u11~I1al. n.u,1 t r.111gc-,ro:-; ch.i:"3d,.1s 1~mas familias ou p,1ra reunir-se a. 
ill'f;a" do, handolt•iroç, nwrto,. "l&sM:. UrnPvenuto Martin." Nunt.·i;;, Glt.\Stn~ s\\'r:Erl•n'I\KE E)I por parer.~ c .. nara eS1rang:eho,c,;. ~á I éla,. nada mal~ tnlio a faur 5inão 

' Lauro Amorim Silva, Eugenio Alvt·s cta 7 Ili'. \G()',"f(l ::,~t,.r1.?,rmt\!'ltf!' l't Sidrntes 110 . Brn'-11 • dirigir-se no~ con.M1lados brtL!Ue!ro~. 
Lnlem, t'lll Angicos, apu~ um Sil\"n. José cta Rocha Sllvn r Egbnto . ,., ptofrlI 1 o d1rrrt~: geral dr.qu<'le_ De- nos rr ... pectl\·os pal.:.t's ou regióes de 
c'ncontro <'<HH a \'ol.1nlt• do lr- ela Silva Bomfim: rte ~gunrla clnS."C', 500 :OOOSOOO pa~tamtnlo ? "'e_~utnte cl~~pacho. procede'nrin e na fnlta déstes, a09 
IH:nle ,J,i;Ío Bl·zt•rr.t. Agamenon Reglno de Lira, Raimumto _ ____ __ As nutonznçcir$ cte h\re embnr· cot_1sulo.d0&, que lhE>s Ucar,,,m mois 

de Oliveira Santos e Raimundo Ro- proxtrr.os. sntls!a.zt ndo. 1>ernnt~ nqué-
0 L 'TEll\'ENTOII o s M ,\ N lil'lgues lleckmann: de terct'lra rlasse CON.cE-L I._10 R E GION~4. L las autondacles o, r,,quislto.s n-s.<f,. 

LOl1U .. ~SllO HECEBEU CO- ~:~~!"cdoa 
1
~~~tlC't~ d!u~Jfri· t11~~1\

1
[~. - ..:'9 ~ -' - i~~n~°o ·;~~,tt'~1::a~:~1t".ix:t!:r,;i 

\11','l(' .\('.\0 OFll'I.\L H.\ 1Le,tr de ArnúJo e bem A<!lm o artl- DE GEOGRAFIA ,lo no• artigos 5.
0 

• G.
0 do m•n<'lona. 

'10RTF, DE L,\!\IPEÃO Jheiro de torpedeiros· Pedro Alves de 

1 

. T · do d«rtto n." 406. O functonamenlo 
~I.\CEl(l, 2H ( .\ l';\IÃ.0) () Ollveira no terntório nacional dL-; agênchu d@o 

intent•ni,H" O!-.man Loureiro re- SERVIÇOS TOPOGR .FICO$ NOS MUNICIPIOS \"ell(1a ctt" pns.sagrus amas. mo.rit1ma~ EM LIBERD.\DE POR FALTA DE A ou trnestre,; está adstrito ao cumpri• 
teheu do lenrnll'-n,ront.•I Ll1t·C'- PRO\'AS mt>nto dns formallcladf'lt C"ontlrtas no 
na, cmnandanlr. do 2. 0 Balalh:l.o v· l ·ct e, nrtigo 59 do dt"('rf:'to em quPstiio t à 
ela Fort;a Púhlira no int<'rinr do RIO, 29 (A UNIAOI - Em virtude w.i ª~rvgt~~o l~~~~~:M~~~~ ~~u ~~~l~cr~ 1 ~~,ª1~~ri~af.~~u~'\~~r:~ ~~s ~=~~t~~~ t\Utorl1'R(,'ÍIO do Mlnlstt'rlo do Trnba-

E!o.la1lo, um tclr~rnma rotnuni· ~:!i ªi\:::e d~p~~~=:~.{8~ g~:.~~: }1~ft'ltº~~alrl~~~d;l~ert':~{!~,~~.p1:t 1 ~f'~\ ,//f't'~;~~~~:~ \!i:l~lc:~~t:;~ lho. Industria e Comrrclo 1art1go 59,. 
nmdo, ofidalnl<'nl<', que a ,·o de Moratg Pereira. Ascendlno Fil•tal. fMtos I d fi f b Ih Ao Depart:unento Nar1onal do Po
lnnl(I do l<'ncnte .Jo:io Bt.•zerra a- Flnvto Fo.wtino de sousa. Francic;co in,~;r~riir~~'!t~~\,e~fçoo, ~ ~u~o 

1
~c~ 1 e~'!; 

1 
dia todo, 

0
~ tra n os rm mnr .. \"oamento •ou a c1u:ilqucr outro órgão 

t..1(·011 e drstroc;ou o gru1>0 de José Gnstnl Jacomo S<'ofano. Luiz wn :", rrér nu,.. ctrntro de poucC'l'i clia / A f, n~ora atndR não tinha chPgnrlo da a.dminlstraçlío pública) nio com• 
Lampt·:io. tenclo ('.,.l(• ficado mor- :~,i::o T~~es~ª~t;i.o B~i';~ T:"~1'::,~ ..,e ::nrrssrm C'm cut.1p:-tr um~ ob~iga- \ no r H. rr. umn nrovR concrf'ta do; ~;e pr~ss~r .~<~ui, ":utor~ç6es de 
10 e mai ... 11 f :wi noras. Nlcola JOTgt' C:.melro, S11Y'11o Me- ::~a taa:~t/~:tn~Â 

1
~n~I"~~= ~~~,,.~\::~~ 1 ~~f:l~~;l ~~ 1:~r:~:~~o~:::. s~:tl~,?: qu/ neº!1sc~W!u;õo e n: r:~~~rn~ 

Dur:1111t.• o hrokio 1norl'N1 um delros. f'redtrko Ferreira Laae. Hll!..On c·lns. f'ntre as quais n da perda da nu- .

1 

rre1'lr•1 ('o e R.. o .. o cnrtORrnma d<' <'Xtf'rlor está a rareo d06 con.:tulndos 
,uJcl:ido, firando ligeirum<•nl,• dt Lima Ptmtntel. Joaf Alexandre tonr11nla.. g ,Tai,,, do Cariri, o primeiro a ctar bra\1lelros, com auton('lmia para tle-

fl•riilo, 0 IPnrnlr .loão Bl'1.l'ITíl. ~ir~:·~~.::~ Da;r:t~~ ~:~ ve~ ;_o:~~~nY:~1rit~~n~ran~;ºf!~~;~ ~~i'i1,~p,;:p~~1::nt~5 d1ete::~~:~:r.c:1~ ~~!~·e nt~·~s t::m~;tr~.~~ J:P:!~!~:do~n;: 

Os fO:\IE1 'T \ ·Rios DA IM- f~R B~~r:~.c1;.,.?1~~~!~ªv.1:~~ ~~= ('lfFGOl', , .•• ,.. \'f!n('rU. a afan,a• dn o dJ~~.~,~i:;,dm~~ls1ti;~:
0 
d~ai~rlrf ~~:~rro~01~~\·~l\r~~ ~1

~erm~e:~~~ 
l'RE. SA NO\' AIORQl:INA r•h·es Mnln. DJalm• Ayala, Al'ot1J10 da mfla "Cua A,uJ". F.,<IWllvidadr t,.m.s destacado pela prestezn con1 6 colonlzaçAo. quer venham trobalhar 
NO\',\ 10 n O l' E. 2!1 ( .\ ~\lg!r~~~!';,\,~.,:;r.! ~·~~;0ur;;1:~ da C\RA A:1:1'1 .. Preco 10$800 ~~';.:: ;~:n u~so:~gap~1~i,~s •;u\~~= em outro., rnmos de otlvl<lnde. qualldo 

l'~I.\O) - ,\ imllr("nsa <i<'sta ri· rt.1no. que Bf" ('ncontravnm detidOR dês- duir ~ con,·encôPs d,. ttmlt"!; lntrr- fa~:~·~:~:~o.~:.P:n~~;!: :1o:a_~: 
dadf' Ju1hli1·a 11m:t rwlíl'in vindn do , e O levante de 11 de mato l\ltlmo. -- Á s s Ú 111w1trloois P. acorn. é o prtmetro n rulo~. p mntf'ri:I. reJrUlado. nelo cRpl· 
Brasil, anunf'iHiulo a mol'lC do 1-----·-----··--- J G U l'('mrt,, .. 0 cnrt(\l!ro.ma tulo dtrimo ,lo mesmo decrt>to. c!e-pP.n· 
í:unig,•r:ulo hanclido Lampeiio. GRANDE SORTUIENTO de bl...,., ,

10
E' 11·n rxémpln que deve ,er imlln- d•ndo de prévio exrune e decl9AO do 

Os jornais asscn•ram qttf' n, palal e artlroo :,au roD!>U lnlern:1.,. SERA' UMA NOVA A TRA ,co•mmlcado (lo Consêlho Regional Conselho de lmlgracAo e Ool6nlzacão. 
Ütarlos d(> nol'deste hrnsiltirl N"ff'bru O AR!\IAZEM '.'IIBANDA. • rtP GPogr11fia1. ~~r~: .. ~":!r.~,. 1;~::n~ecoi~~~ 
r liio livre• ngoru, ,h'sse Tlagrl<> 1 ÇÃO TURJSTICA o ,.. AO 11 1 te I dica ex 
'" con,p:tra,cl ao ,las st'c:1 • ctliçiin cxlraor<linúrin, ptthliran· FIQIT RICO! pre:f~;;:~nte' as ":ur:;;:dàdr:' e ti~ 

do minudosos rletnlhes cl,! at;:io CURITIBA. 29 IA UNIAO) - O 10· 1.000 :OOOSOOO que r1eanun Investidos de poder para 
• "Dl,\RIO D,\ NOITE". DO ,Ia ,·olanlc cio tencnle Joan lle· ••rno do E1tado Ntá eon1trulndo na F.M • IH! AGOSTO decidir rasos omiMoo no decrelõ-lel. 

RIO. CIRCULOU BM IDll;;AO 1-errn t'tn prrse111.'içün nos ~:11)<1°· ~=1.:!,0 !'':::6cie "f'nc=•":ta~º~•\::::. , _________ "---··-·- ;::::~n%,~ lf.,'t:~i:~ .,:.;:~ 
EXTRAORDINA'RIA leirn•. qne culmmou nn eltmmn· lm• ,.,;a~lll beUoalma rerlio. N,ua 10• KOl'PlNH H para .rlant••· eia jos 11,ure..;.d.,. dlrllllr-ae qundo .,. 

ri~\~?,· ~-~,i~~\.~~::u?;u, hc:;:,"!: f,~~rt1rlo~,~~ . ~~~';,~~. chrfc ,te ~:Ed°:tli~o -~~:.:!:"4• a lorm!davol1 ~=dr.ud';~i';::~;:r:::k: . "ltainha , ::.:re:,.r p~u;:'t! r~':.'.1:ri':;, Nlo ~ o 



JOitO @Bl,SOA - :-úbado 30 de Julho de 1!1~~ 

' ~- . . FESTA DAS NEVES 
U L T I M A H O R A f'''.~~~1~i~.ºl6 n~~!~1\'.io cg~i P~~~6ei~~ J ~~~n/f;!H4ld~ d~a;';1~a~~ ~~t~~f' "~~i!~ 

ctn Cidade. cavcl, executando bél:is partituras .sa ... 
A Cô.t{"(lral Metropolitana, que esta- eras. • 

(DO PAÍS E E S T R A N G E IR O) ,a liternlmente cheia, apresentou Os festejos externos prosseguiram 

M€D1DAS ENí:RGICAS SOBRE CO- NOMf;AÇAO E EXONERAÇAO NA nt«"nto do plebiscito a ser realizado. em ~%g1:;~té~l~:i~Ó~~ li~cl~ 
1~!d~~:o~~~ ~~ls~:11;~fa d~1';:s~:~. s:n~vºcnTJ:n;:ne~ 

BRANÇAS JUDICIARIAS PAS'rA OI\ GUERRA [todo o país no dia._10 de agosto ,i~1 ~ prolmão flores naturais~ artificiais. ral Osório. 
douro, a fim de resolv!r a aprova~ao o padre Htldon Bandeu-a, em con- O Pavilh:1.o do Orfanato "D. Ulri-

RIO. 29 íA, N,) - O j~iz Ribas RIO, 29 (~ llNJAO_) - Na p.a . .;t.a Ido 'rra.ta.do ele Paz sobre a antiga. tinuarão á ;_..Ua série de confere.·ncias, :-:o". ccmo i:;empre, constttuiu o ponto 
Carneiro baixou- uma Portaria deter- da Gu0 rra. foram assm~rt~s decr: tos UPstão do Vhaco. dlssf>rtou sôbre "A Anw1cic.câo c.le central de toda'- as atenções, notando-=:~!: :~~:iasenér;~~:f{u-1::r~o: ~~;;~('~:~,~~;-~l ~ª7:l!f"bi:;~:h~~la€"~;:~ IRF,UNl U A CONrERtNCIA DE PAZ ~::: :~~i~~r~~mf:~[~ª

nd0 
o têma ~~~a~~~to:1~~~1~~~a~~v~~ri:.em ou

pr;;~:~ a iniciativa. daquêle jWz t:r;~º':ª~~:~1!
1
~d

1
~

11 
::::a::b!rt~;~'1;·:o / UE BUENOS AIRES ele~~~i:ad~~~~~

11à:• 1~e~rc~1~ ;;J ~~~ ~~n~~~~om1~es~fi~o~a !~~~::. ~~!: 
0 f1Lto do mesmo estar de posse de general Boanngt>s de Sousa. RCES('S AIRES. 29 (A F~TÃO) - ------------- cutendCf um excelente programa. 
um prO<'eS.~ onde a Fazenda Nacional 1 - A Conferéncia de Paz rf'tlfliU hojP (las e o N e u R s o 
reclamava o pagamento de 96~600, o EM BUSCA DE UM INDI\'tDUO 11 t:O ás 12,50 horas, a. fim «t,. • stu -

1 · t.e de custas de,·eria pagar l\USTEl J nr-o d~r as conelusóf'" "'Ôbre a Co11"1ii;;...á,o de ,. 
?~s:::,enst-ndo que ao port~iro es• 1 ' .. , . . '.\rbitramento e a Comi'-::iáO Militar qu~ ··A FESTA DAS BONE'CAS'' 
tavatn at..tbuldas cu~tas no valor de I RIO. 29 tA UNIAO) - A pobc1a es• Írl<>,· rá ir á r<>gift.o do (l~aco. nar-1 • d f ld d A comi.<;são encarregada da F~5ta 
509$000, j tá reaUza.wfo dllig·ências pa1•a t>frtnar tl<'Hm:tar a frontPlra paragu:do-boli• para cadeiras a 8CU 8 e dus Bonécas, que se reAlizará, ama-

INSTITUTO DE PREVlD>:NCIA P.A- 1, qª u:·i::r:ub~~:::o:n:::~:u::ci~:;;;o.~ 
1 
viana. de Medicina de Porto Alegre nhã, ás 14 horas, no Pavilhão do Or-

fanato "D. Ulrico". péde o compare-
;:l~O FCSCIONALl$'10 DO DIS- j al:!J: pho~f:i: cf:u;g~t\ra.tar-se dum Lll T~~~lt DE TERRA EM NEW cimento das crianças que irão tomar 

RIO, 29 ( A. ~.) - O ga.binête do João Batista de Sousa, que está ~en- In~r~~~:: it~~;;~fª ~~roiadin1~~st~~~ h~j!~ n~ª E:~~:1ªNo~~J~·3º horas de 
Prefei~. do Distri_to, distrdibuiu ura Ido grandemente pr'w::urado. ob~"ElWv•dYoOhRoKje', 2penl,!AmUNIAa,-~ã-.ºn)esta Fct Gustavo Capanema, titular da Pasta - o conhecido ventríloquo conter-
nóta a 1mprrmia, m orman ° que o- ''" ... .... v.-a da Educação e Saúde. acha-se aberta rnneo, .sr. Cilaio Ribeiro, vem exlbin-~:' ~:~i:E~h:~{~~::~~ !~2~~'!_':::~ V,~/i ~~~E:~E~1i'b~

1

~!tiii~~~ :;:~~s u::ei:b;\:u1~móc~~nl:'cn:u~~ ~a~n~c;·
1
i~ºr.fst:i10°g;~o~c~!fiu~~s i:i~;: ;d.rec,·º,o;.'m'º,.unpm.ªdvoi~~~T~a/buº.sJ.~ra~~k~~ f~r1n:~ 

Instituto de Previdência dos 1-~w,cio- S. PAULO, 29 fA UNIÃO) - O in- causou quaisqurr dano!"i, i~:J:~fnaC~~r~~:-00 d~le:X,~~ulctac.le de ÊSSC interessante a-bonéco, que tern 

nários Municipais e Caixa Regnladô- ~r~;·::t:~r~.\'!;~~~ :: :::~:a. d5~::~~ O :CtsM:;il\.lJ~s D1~~i~~RF.GAD0S: Na secção competente desta !olha, àespertado a atenção dos que compa-
ra de Empré!Stimos. ,,a., aonde tratará. de interesses dêstf' esm.mos publicando o respecti\-·o ccti- recem áquêle local, foi confeccionado 
StLOS COl\-1 O RETRATO 00 PRE- Estado. l\'Aio;HJNGTON. '?9 íA U!'J"IÀO) - ~~$ r:~~re~s~~~~.chamamos a atenção 1;.:~~·o.nosso conterraneo, sr. ,José Na-

SIDENTE DA REP(IBLIC ·\ ! Conforme estatíshC"J..t: Jo Departamen-
RlO, i9 (1\. UNJA()) - .\ Casa da NOMEADO OFICJf\L DE G,\PL~f:- to de Estado, Tl'r'"ntPtnf'UtP d1daCií á RD RUN IMAN CHEGAR, A PRA 

i\loéda está imprimindo sêlos com O TE DO l'.'\''fERVEN'TOR CORDEi- publicidade, exi +1a alé junho d'l ror- LO e A -
retrato do presidente Getülio Vargas. RO DE F <\RI A rente ano, em torlo o pais. a rkvada 

:!..:º:ta~:~ão intensa circulac:ã.o em PORTO ALEGRE, 29 (A UNIA.O) - cifra de 9880.000 ~e--.e01pn:gado~. GA NA PRo'XIMA QUARTA- FEIRA 
meou ontem para o cargo de oficial NADO 

!SAIBAM 

- O mter\"'entor Cordeiro de Fatia no- , DA DINAMARCA A' ALEMANHA, A 

TODO
S dêmico Pericies de Assis füasil. COPE'(HAGUE, 29 <A UNlAO) _ A PRO' XIMA SOLUÇÃO DO J blica qu_e, pela primeira vez, o govér-
- - llma narla.<Mra dinamarquê:<.:a a.tra,·es• . 1 no mgles reconheceu o titulo oficial 

1 

de gabinête d<t Jnlen•rntoria o aca- ----- 1nal pertencente â ala dos sudetas, pu-

,\CIDENTE Nl'MI\ MIN\ DE Ol'RO sou ontem to~o o mar Baltico, che- PROBLÉMA DAS MINORIAS 1~~esfd":,;~~ºBe~~~e~'·enf;::'5.:1ª~t':,n~ 
NO PARANA' I i::~da~ .t: ::~~sd!~r:-1::.-:~a, após PRAGA, 29 <A UNIÃO) - A che, :dimento pessoal com o ~T. Konrad 
Ct1Rl'fl8A, ?.9 (A U:SIAO) - Cau- ! .t;;~e curio~ "rPC:'ord" tem a ext.-n - gada de Lord Runcírnan a esta capi- Henlch1, chefe das minorías alemães . 

Conheci!\mos já a f'Slrada de al
;todã.o, a estrada de borracha. a 
t-..:trada df" ahnninio. Tt!mo-; a.gon. 
a. estrada de sal. Bem entendido, 
de sul ge1n::t que, como se sabe, 
provém df> mina, como o ferro. o 
<"an·ão, o manganez. etc. O novo 
J>roceSS4, de ronstru('ã-0 de rodo
' ias cunsbte em recobrir o leito 
com uma mhtura de arzila, pó 
df" pedra e sal gema. Este produto 
não sómente "iene de liga para 
a a r~Ja, produzindo uma espécie 
de oimento, mas ain,la, J>ela sua 
t:ris.tali7a.(':Í.-O, re~trda a cvapora
t•.;,J,o da humidade abson:ida: :i ca ~ 
1:1usda superior permanece, :1.s~im, 
ao mesmo tempo húmida e fir: 
me. Uma vez efetuados o almaea
ma e a cri!ilaliza('áo, as camadas 
!:.Uperiore.~ do reve!:timento elimi
nam a aj.!Ua que f'ont.ém. e obtem
i-.c, assim, uma estrada com ~uper
ficje não ~orregadia. Já se cons
h11iram na Europa 160 q1tilôme
tr~ de rodovias dêst,c tipo cou1 
nsuJtado:.: satisfattlrios. O preço 
de custo é bem Yantajo~: menos 
de um t~rc•o do custo de uma es
trada. de asfalto e a nona part-: 
d·,l custo •le uma eshada de ci
mento, dentrn da di~hrncia de 
Ul-00 qullõmetros, 1 

Fala-se que ua costa da \ 'irgi-
1lia, Estado~ Unidos, se acha. nau
fr.igado wn velho iuu·io qut 
tran':'P()rt:wa do l\léxico muita 
prat.a., muito ouro, tnuita jóia per· 
teneente ao tesouro do infortuna.
do imperador 1\[n.xlmiliano. F.qul. 
pando um antigo navio hitlrográ.
flco, ;1.l~uns a\',mlw·elroci cuida
vam agora de descobrir o Jogar 

:n~ S:e ~:~a .. º ab~::P;~r~:r~~ 
~rande riquc...,.a. Outro caso· inte
:ressante. F.m janeiro de 1790. a
'lundou no rio Sena. na Fran<'a, 
1nna. embarcatão a cujo bordo ha
, ·i:.1. barricas dt' ouro e caixa~ com 
ba.bela~ e .ióias, perteucentes a. 
<'tt.ügrado!\ francê~ qne iam 
buhear refugio na Inglaterra. A 
rarga tem ::-:id1J avaliada em 8ã 
Jnilhóes dt:! francos. tTltimamentc. 
o direito do Estado francê~ ~ôbrc 
C!-ISC t~ouro foi ,·eudído em leilão 
por 12.500 francoi, a uma. compa
n)tia espcl'iali1:ada. na pesca de 
t::ti-. fortuna ... , a qual, ,e recupera,· 
... _. riqueza._ dc,erá entregai· ao ;o~ ,en10 80'c elo seu ,•alor apurado. 

\ principio, caleula.va-se a pro
pur~ão de ouro em quHales ; o ou· 
ro fino ou puro era o de ~1 quila
t~; o de 18 quilates continha, 
pois, 18 pal'tes de ouro e 6 ,te 
eõbre ou outro metal. Este sistê
ru.a suhsb:te a.tua.lnumte para a 
fabricação de joias. mas. obrigan
do a lei na maioi-la dos. pabe~ 
a Indicar a .. 1qne'1:a em ouro cal
c~ada_ eom um 1.,Dilésimo de apro
~maç~, as moédas e, em geral

1 
os objétoJ df' ooro são marcados 
ru.. coni'onuitladc de tais Jndica.
r;ões. A t:ifra. 950 indica, por txem
pJo. que o objéto contém 950 pa1·
t.es de ouro e 50 de outros metais. 
O ow·o encontra-Sf> principalmen
te em Htado nativo. como ouro 
de filões, ou de montanha, oll de 
aluviõe,, ou " placus ". A!i mais 
ricas Jazidas 1;.ão as aluvlõuicas, 
onde núo raro se acha o ouro em 
blúeos (já HC achou um de 60 
quilos) , ao lado de gràoi; e palh~
tas flnluimOH. Qualquer que .sêja 
a fon&e de extração do precioso 
metal, de,·e êst.e sf"r acubmetido 
a processos químicos e'>peciais, 
v:i,ra su:1 pu.rmc~~ão 

...... u J)l'ofunda co'!'sternai:-ã? a notích r ão de 43 quilômetros, sendo opinião tal, está marcada parn a próx.lma 

:; ~f.;::ii~ ~g;r~~d:a:
1~\-f:a ºt~~~ 1 t~~ t:?an~~:~o~'" .:::;;, ::vi~~o:. :~r;;s~ qu:!~:;~:1~~ª-que por tocto º correr da LIBERTOS OS TERRORIS• 

operario~. 1 . - semana entrante. e.stejam ret;0Ividos 

O PLEB18CITO P-:--\R.\GU,\10 nE 10 E~:.~,1:;~AS, O PARLAMENTO BRI- ~'\~ft~;u;~;c!~:i\~~~~o e o que regula TAS QUE ATENTARAM 
DE .\GOSTO LONDRE"l. 29 (A UNIÃO) - O CONTRA A VIDA DE 
,\SSl'NÇAO, ~9 IA l''I/IAOJ - O do reimciai seus trabalhos a l.' de INHECIDO PAR.\ AS NEGOCIAÇõES SALAZAR 

governo acaba de ap1ovar o regula· nm<>u1ü10 do conente ano. PRAGA, 29 tA UNIAOJ _ Um Jor-

Parlo.mPnto entrou ~m féria!;, df"ven· (\ PARTIDO S!JDF.TA FOI R.EC0-1 

1 

A C R IA Ç Ã O IA S-S- O C IA Ç A- O p AR AI te~~,~.~:~ 
2!,;~.~:1tºº>.,-:-- -~~~.1~ 

- Salazar, forain postos em li buda de 

DA GRANDE SIDERURGIA I B iudlv1duos acusados de terem tentado ' A N A D E I M p R E N s A ~:n~~ªo ~:.:d;'.da, no dia 4 de julho 
1 NACIONAL 1 ________ A decisão do chefe do gabinête foi 

1 

tomada. em virtude dos resultados das 

Fl~n.~ç~~'·l::id;;·~~~c~ul'Jo ~~nt;~~o: 1 A ELEIÇÃO, ON'I_:~M, DE SUA NOVA. OIRETORIA ~~:·:~1n~õ;: a~~!:i:i~:1
~": qu't~~ 

~ib~~.a~d~r~i~::~::i~·e~:~ri~f ;r;a~~~ No ecUfi~Jo dc~a fôlha, Teuniu., on- o c0n ;e}heiro Al\"eS de Mélo proferi;.1 :;e!11
'::i!~f:sc:õ:is~ve~:~:i !U: ':!it~; 

r,ortação de miné1io de ferro em larga t, m, 3<i 17 horas, o Consélho Delibe- algumas palavras de congratula('ÕPS individuos já prêsos e que brevemente 

l 

'=·"·.'.a)a, L?mou a inic.:iativa ele remelt:l' 1ntlvo cta .Associação ParaU>8.na de pela rP':'1eição ão dr Orris Barb::>s!l serão spbmetidos a. julgamento 

~~;e:~~;:n:~riº: ~~~~~-:n~e·~:(>._1: 1_.n~ren1,a, CO~lVOCada para .el~iç:'io da Ao terminar, Joio dr. AIYes eh :\IIé- o M É XI e o 
eiuc- vem sendo ob~to do maior inte: 1.0\ a Diretor1a e das Com1ssoes Per- 10 bastante aplaudido pelos pre!-en-
rc.·~~ P.or parte do sr. Prc::;idente cta I n:anent..es daquela pn:.stigtosa agre- te.s. 

R'W~~~c:~ntido, o sr. Valentim F. J "Ja~o d~ cla,,,c. .; O dr. Orris Barbo&- "gr<1ctcccu a- já pÓde pagar O CUStO tO• 
1 

Bouças, secretái.io do Consêlho Têcni- 1 . A ieuntao f<>;t,,pre.s.c.lida pelo dr. Or- quela demonstração de sin1p~fü, e 
to de Economia e Finanças, transmitiu : r .. ; Barbosa, P\J>l<lente efetivo, secre- confiança do Coru;élho Deliberatlrn tal da expropriação das 
o telegrama st•bse.quente. a,o mtcrven-1 tarió.do pelo sr, Wilson Madruga e reafinnan<lo o seu proposlto slnc',ro companhias petrolíferas 
tor ~rgemn·o de Figueiredo : sra. Alice de Azevêdo Monteiro, ha - de trebamar sempre pela prosper;-

J~·~~ii;frêdo S~ ~~rt~i~n~o;· ~a:~~1~ \encl~ comparecido os seguintes con- de.de dA. A. P. I .. apeJnndo. néss(' .sen- CIDADE DO Mf;XICO, 29 L.\ 
- Jo5o Pessõa - PB -Temos a hon- selhcu·os: Raul de Góis, Eudes Bar- tido, )X\ra a colaboinção de todos os U1'1IAO, - Em entrevista concedida 
ra de comu!1ic~r a v. exci11. que o r'>.s. Alve.s de Mélo, Abelardo Jurê1na. consomo.s. á imprensa o presidente C:'trdetlflS 

~~
1~~:~h~0J;i~1:~ci10d~i~c~~~~n~a s!is~~ Jo~é ROcl\a, .Duarte ~e AI_mcida, A~1- NB.o havendo mab a55m,to 41 sêr ~-til~:~~;~ti011

à~á,~~o â da s~~J:ip~: 
estudC<.s que lhe fôram solicitados pelo qm_ses .G~mcs, Aderbal Pilagibe. Joao trat::i.do; foi encerrado. a sessão. :,cn- cão dFl..s companhias petrolíferns es· 
@;J". PrC'sldente da República sõbre os Luiz R1be1i-o de Morais. Francisco Cou- do marcada a pós.se do.s recem-('1:>i· trangeiras. 
~~is rel~vP.n_~s pr(?blêma~ da criaçt.o t.m110 de Lima e Moura e .Antonio tos para o dia 5 ele agosto. ác; 13 1 3 Ya~/~~~~1 ~~s g~~·~~~~ri~fJ::ºs~r~u~a~ 
p~rt~tfo ~es1n~~1~1;,~ad~ªf;~~oª~1~ ~a~~; IGondim Llru,.' .. • . . horas, na_ 5éd~· prO\bória ~::,, A P. I., go em cheQU('. sendo essa quantia de· 
~~calp. As conclU.:iões a que chegou Ab:rta a ~'iSao, foi ~ida. a ata. da 1 no palacetP da A UNIA.O. positada no ··Banco do México" 
t'-;tc Consêlho estão sendo enviadas t·f'tm!ao anterior. que nao sofreu rm- - ----------'---------------

,, pe.lo cotTeio a v. ex.{'la. na certeza de p.ugnaç.ií.o. sendo aprovadn, unanlme- UM TERCEIRO INCIDENTE NA fRON-que, como dirige~1te d~ uma das unidn- 1nente 1 

~~;~h~~::i~iªd~~· c~~r~s e~~
1:1~1

· ci~~ Em segWdu. fór~.m ~mpossa?os os 
vemo Federal desenvolve nêste mo- noves memhros do Conselho, eleitos na' TEIRA DO MANDCHUKúO SURGIU ON.-

~ .n1.~~1t? _co~ o p~t:1ótico proposito c!e; 11ltimn reunião. ~ndo, ainda . .uprova- 1 ' 
}i~~~.~~- ~.,a1~ue~oe;r~~r~~~~an~; s~~~~ , ela~ três propo.stas ~~ socios, rcierori- , TEM ENTRE TROPAS NIPO-MAND(HúS 

1 t~~~~~i;s::cr~~~~i~ç~~s c~,s~~;~,~~~11{~0 i ~:va~::n~t::~.~~c ~;; :n~~re~;,~s~;\~ ' · 

. d,~ . .e:Fconomi~. e Fina.nça'i. do Mmistério I dal ~ A UNJAO, con~go Josi. Coutinho. E s o VI E' TI e A s 1 !!~~~~ª~::::::~=.o~º~:: t:~t~t 
/ u, azenda ; redntõr da .. A Imprensa" e cola-

i 

·- Ainda sobre o mesmo assunto foi 1 . _ ______ ra do 1\landcbukuo, afirma que a. ,·nd. rr~çacto ú redaç~o desta fôlha O se-: borac.lo!" dP..sta folha e sr. Alfredo S11.- situação não é de g .. Midadr em 
enmte despacho: 1 va, antigo jornalista, com ntuação na vista de ""irtualmente oco.-rêreDl 

. Rio, 28 .- Redação da A UNIAO . imprernm do Pará ·e desta captt.al. Destacamentos russos e ja- ~:~ld~nt:fas~e t:s~~ei;:~ir!.si :i~ 
Cc1~~li;oec;~é~rtico Pfe Ec:;;~;:;l~rfa ,~~ / 4~µ~. tiveram lnicio o~ trabalho~ da ponêses encontraram .. se a inedtayeis pela natureza. pouco 
l~anças do Ministério da Fazenda jn. l elcu;_c:1~. que fbr::un reahz0do.s em e.s- clarR tlas linha,; divisórias''. 
for'."ª que fúram concluidos no dia j ·rutnuo secréto 2 quilômetros do lago Dai• 
vm,c e seIS os estudos que lhe !õrnm ' Para a apuração do pleito, o presi- k I . d YL/\Df\'OS:~Ec1itusss~tA' Sf)l-
~~1~1:~~ªigbi-:1~s s~;.0~:;~~~1~: ~:ia~~~ 1 tle.nt~ Onis ~erbosa uom~ou wna co- a , reg1stan O•Se numero-
de gro_nde siden1rg1a nacional e a e,;- ';n"'.ªº constitulda cio dr. \bdardo SaS baixas para ambos OS MQt;C,OU, 29 i.\ UNIAOJ - ,\ 

~~~;i?;~oA~e ;~,~~j~~~~~e Ji;;i g~n;~~~~ ~~:~71~~,0 e ct:e~;1:~~-~º~~~:a~~~~ci~~ lados - Vladivostock será ~~:~~e~;!~~o~0 a~ª~!!!:or 8::~t~: 
::!~\.;~~~~º e~~~~i.:rn;:~~e c~:r:t.~s!'l~à! rlficarnm o seguinte resultado: para. sempre russa l :,•ce '~~i~:~~:r:u::rt1ri1::::0·1~; 
em clivulg.ar os trabalhos que estão nresidente: - Ur. Orrls Barbo~a; (re- 1 pont§ll na costa mariti.nla seta 
~c.·ndo reaüzados prlo Go\"~rno Federal elelt.01; vice-presidente, J. Veu.{a Ju- 'l'O'QUIO, 29 1.\ UXMOJ - ,·n.r1ida. a fôgo". 
no sentido de serem re~olvidc.1.•; tão im- ,,ior: t." secretária, Wilson Ma.drugn. 'ioUcia.!- ,•indas tlfJ :uandchukun, 
~~~~~~~te~ pl1;oab1,1e,,m1,·ª,,',. FA. tennociuos(.'aª; bsaecu- ' 'reeleito); 2. o st:c.·retá1_·io. José More._is dão ci.mta de mn terceiro inciden-

,.., te /jUl'gido a 2 ftuilômf'tros do la· 1 

1 

C·,n:-;êlho T~n!co «:,le EconomJs 'e Fi: .le Almeida;. te~oure~o. M~rc.loqueu go Da.il.al, entre patrullias jap!l-
nun'.'as do Min1!:.tério cb Pnzcudn" ~acre, <reelt.1to1: e b1bliotecár!a., Ali- nêsas e chinêsas. 

NOTAS DE 
PALACIO 

Em cartão enviado ao sr. Intervt'n
t r"Jr Federal, o ~r. Nicoláu da Costa 
agradeceu os pezames que lhe fõram 
enviados por motivo do falecimento de 
seu filho o jovem Geraldo Costa, re
C"Jf ci;,çntç i,ç9;-r;<10 nesta ca!)!tµI 

,·e ele AiPvêc:o ~tonteiro, (reeleita}. 301") soldado-.; mandchu.k11a11os a-
('!'.'mic;-s:"vl dl' Sindicancfa.: - Dra.. h\('ara1n uma. patrulha S(.n-iéticu, 

AnPrtin:. Coneia. Lima 'reeleita); tlra. tu.v:mdo-se u.m violento combate 
Lllia GuL.des e Luiz Clementino de ;::;ite~~av~ J?P-i-cLts para ambas ª' 
Oliveira I reeleito,. 

Comis,;ão ~e Beneficcncia: - Dr 
Jósa Magathfies <reeleito); Taucrédo 
de carvalho e Normando Filguclr~ 
(reeleito). · · 

A,'ltçs llc cn~errainento llll ro1Jll!lio, 

O GOVi:R.NO JAPON1'S 'SAO 
CONSIDERA DE GR>\\'lDADE A 

SITUAÇÃO 

TO'QUIO, 29 (A USIAO) -
Um 11orta-1•oz· <!? Mi!ililér!o <!;: 

1.000 :OOOSOOO 
E1l 6 DE AGOSTO 

LOTERIA •·EDERAL 

•• J 

Fannácfa de plantão 
F.stli. de ph1ntíi.o, hoje, a "Far· 

mácia do Pôvo", ti, rua Duque de 
Caxias. 
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EUCLIDES DA CUNHA 
O SUCÉSSO DE "OS SERTÕES" EM BUENOS AIRES 

l'opyrighi da União Jorualistka Bnt~ileira Uda .. 'lara "A UNIA()··) 

NEWTON l RE!T.\~ 

Buenos Airl's, .1ulho O apareet-

1 

s11(1 v~n h d;.1ci1• (lt' ,.. 1 Ho. ,,at rll<Üs'l 
mento dn espk11rnclfl trac.1u<;iio p:tra n 1 't: "•nalil' H:c de rxpre::.~fl.,~. pc ... 1em 1 
castelhano de "Os St>rtõ.'.s'•, de Z11 ,;:ihpr ctn_-, ct1tlcnldwi1;1'i: que àc:r,., 1.nr 
elides da CUJ~ha foi .. sem duvida e l I tlC'l.Utrado o i•1tt'lcct11nl R.rgen~1110 na ! 
nia.1or acontecuncnto llternno da Ame- • traduç,,o ele Eudtd·c·s. h:to e ; •1 ,10 1 

rlc:i11d~ 
5~1ko pasrnu ·.101 mês de r;uo / ~:~~~fe~t~~?.._ qJi·~~\~~,?~~f'~m~(~1~ir~~-~;!

1
~ _ 

fê~~ic:çt~r~g~i~~·!t;t1 v~:,~ e!"e'.~~~~: [ ;~:,~Ni!it~-" P se .. i~<'t~~;~:ra~·· U~~~~kr~~ 1 

!estando ele uma maneir·:i in u~r-cr ?J..11-r-. ')•· bra!-.1l('iros. Nf>:-.tc- c;lso SL <"ll-1 
Dir-se-ia que o grand<' Endidc, te,'{' 1cvn' rn. por c:tmplo o prof. Edgar 
em pleno GJJO clr 1938, no grandr cen- ::3'u.s;rki.r:l clC' \Iendonc;.1. pro.'.'unclo co
tro cultural ~la :\mC"rk::1 do Sul -.:u;.l 1 ·1hcc 0 ct?r t!r. ~urlides (' Jnmlactor do 1 

i:;à1
I~d~n;~:i~\Jo~é~~io:~r~~ji /~~:~;,~. ; ~1~~~61!~-'.;~irE~~~l~.~~1f~~ê~~~~~rn a'.1~,a~~J~~ 

com a me~nrn.. sc~ur,1.nça com e11.1r, r'·J!;_à no.· a clc~bdt\ar n sei\:\ dc·ntia e ema
soube pisar cm vida, o cam'1i'.~o et. ranhac;a que é "O:-, Sertões·· 
gloria e ela lil'1ortahdAde. Pórie-sc cli-
zer que ê's~e H\To "libe,·U\cto cia fro1i- Do valor t' cuidnclo nn lrarhtc.:io ele 
teira a~fíxiante da no~sn lingu'l •· se- Eucl!dl'S já no~ ctru Ben.1,1min de 
projetará, não :-o no continente. como Gtiray ch;rnon~trac:úo <·abnl. quando 
também no mundo inteiro pubJi<:ou o nno passrdo em "La Pren-

P:un nós hra!-ileiros. l:t1 ronh;.:1·1 . sJ;l '' rr verc;;àt> crt51elhan~ .rio magistral 
mos os "SertóC's , com :-cu estilo. pro- cônt:, (if' Eu('lk1cs ··J1_1dn \sl1a\f>-
pno. ~om a~ suas p'.'1.rticnlarida.il:, ru,," 
não so de .smt.ó:,:e. como também cl'l n, mtt'lf'ct110lic!ud1? ,u·~_L'nt1na Btn
meio Jisico refletido nêli>, parecia im- jamin de G:u·ih tem r1•c.•bido pelo seu 
µcssivel que este gronde livro, de\•ido ~rand"' trn.i>a 1ho as felicitacôPs mE're
{1,5 dificuldfld~s de traducão. podes.~ ridas c.lr· per!,,malidnries rortlo Ricardo 
interessar fórn do Brasil Levenc pn•sidentC' <la Academia Na· 

Quem o lf' atrntamentc, vê com cional r\c Hí.-;tón:1. R,xtnlfo Riv~rola. 
rlaréza qur ê!C' JQi escrito por um ar- ~1rt~idt !1tc do tn'.,Ulu!o Ar15rntino
tista. por um escritor que conhech 1 Bra,11C'1ro _ele Cultur~. Ci1r!os tbnr
P!Ofunda_mentc. o nosso :ctfotm-1,, m: 1s I g_urcn. presidente cta Ac1.denüa Argen-

~·z ;:~\1i:: p~~~~1:t~ ~ª~o~n~,:~r~i!t!s~~= 1 ~;E>~il~~~ll~.e;l
1
:~ª~o~~i~~\:~~loBi~fi~~ic~~; 

do. cl(' ciéncia. c~.studando o Homt:.1 Populi:t.n·s. Josr' Lron Pa~ano. mem
a Terra, e proc11rt.nclo dar ~o homb 11 bro da Ac~clemia. de Bl"las Art.es. Ar
os elementos neces!;ário:,; r.n:• vct,cl _ turo C'apclevi!~. historiador. µoéta e 
n Natureza. Eh· e;..;tuclou ~ u!'lazonfa f' cn~~aist~•. HP11nqu!' r.anetn. o cousa
o caucheiro; o sertão ~ J . crt:-11'L'.1o· gr:)(10 a 1.1to_r ..ta "C..1lori_:i. de Dom Ra
~ pampa riogl'andc:.>n:;e r ; ·~aucho. ~ miro· .• Hm~o elo Brn.s1l. e que privou 
litoral e o homt m Jitor·1 1, r os 'lC...;- com O'> nosso,.,, mtelrc:tu:u:- con10 Graça 
~os grandes 1 ics e o bom, ·u que ,.,..i,·1.. Arariha Nr,h11rn t Soqsn, L~ge. 
á borda eh~les. , \:.sim pojeria Pn11mrrar :uur, ::.erie 

Em ~~enhnm autor .,e r.:"f)e 1· 1;1~111.>r e-nem, ... c!e c.srriton-:,;;. poelas p ciên-
0 ~ra_~~-1 com o~ alto:- f· 1.-. ... : U·"' 'te; :cu li.',lJ.:, qu,· cs;r1·(H.:lll. trlegr.lfam e pro
te_i1ilo110 <' de Sll:1 L:cononua l:etero- cw·am pp:c·;o.,lmentc a E<>nJamin de 
gcnea. A pen~~ agorn tcreiiHJ!:i g1 , .. _. Gnray como ~r elf' rÓ .-.(• -o moderno 
{:as ao Yalo!' tlr BP11Ja1111!1 ele~_ G'\zx1 :1 1 PeÇro Alvare,; Cnbrn.l 

IMPOSTOS 
ESTADUAIS 

l'ar;, ro11hc1'tllll'J\l11 d1h 

i11k1 l'...,.._,liifl 1,, ;1 Hl't'L')a•cl11ri:1 
C'~, l:.t tor11;.11ui,1 púliJi(,,,. por 
IJtJC'io tlt edít:.11. qu,, t";la n·
.,t·t•lJ('lHlo ,lt, 11 Hllj1111 dia 
1Úli l dt1s[(.' I IH~..., a 2 ,l p1·1·s

hcúo cio 1111p11,ln dl' fn
dú...,lria t' Prna'i . ...,:-10 1HJ1t1r 

dl' l)Ulllhl'lllo, :d/· 1'111 n•ll
,lo d,· rei, 1 .0110~11í~II 1, rc
fer.!1'll' :io c111Tl'J1h- l'Xen·i
ciu. 

T: . .nnl,1··m ;t\,· 111 do cnr
rc.•nk e"l~i ..,l'nd(I n·!·1•hidu 
o hupt\lo 'i'l'rritori;d ulé 
100.~oon. nu '.cl'lllf)'-. do til'(. 
n. 0 .tf);l, d,· :)li d1• dt•11•111IJ1·0 

de l!l:l:I. 

:\üu c,l,1ndl, qudc.., nim 
os ',('li" i111pns[o...,. o n,nlri
hoinlt.· fic:1 pn1ih1dt1 de 
<lc·"'p~wJ1,1r 11n•n·.alor1:1...,. l'\.

lr;1ir !4t1i.1, dt• ,k...,1·11i11:tr~1<:(> 
e m·:iulelarlor;I'-. \ 1...,,,r rcr
Lifil"ado..., dl' L...,l:d1...,iic1. ou 

tadquirir ...,t,10.., do l1up(1·,lo 
s()IJI e YC'nclas (' Cun'-igll:t
<'Ões. hem :1ssin1 n.lo t~·r,lo 
:rnd:unenl11 ns ...,:.:us rr-uw•
rimenlos dirigido~ ú Hf'ee
bcdoria ,d,· Rencla, 

Valiosa arma de de1es11 1 

Em ,~11,1lqu1,,.r 1·t\..,11 d,_. 1·1t1:.nn1 J<i J 

Luco .. fadP"lan.1 a ;_11 ,1 o I rm. l. 

cttve-.sé' 1· a 11 '111 ,nb 1'lwllic e r,, 1 

l1abitua1.s, &.':: pa 11lhu lt· Panfla\o -

~<ldi~~r\~~~~~O e\::., '\~;~í~tlll;:J l}(;C P~i'1- j 
flf'IHna na ·aliv I mhroc:trá ,11J <k· 
glutir tÕda a cavid~dr• buco-Ja;-inf.Wii- : 
na. niantendo-a cm bom estwlo. ct,, de- J 

ff'sa í'ünLra os '.-"t>rtn'<"ns mfrctúH>" 
Q•; gt.·rmer: ~ < 1'ã<1 dl". truido , ~ f 

lando-se o p0rigo de uma tra1c0eJra 
\•intlrncia 

Crianc.a~ dC' muco~:, n,nno ,e11 .
veis. sujeitas a frequentt.:'s an~ma a 
clefiuY.os. e R febn•<., de diversas n~ -

1 

tm·ezas .. -,ão muito blnl fic1adaí::t com 
o uso da. Panfluvina á noite uma pa: -
tilh~l ao deitor-se. Trm-se ol.iser\'"'
".!o caso.- at~ cte l'""trnç:lo di t<:cídc., 
Pu1ío1de em c1ia11cns com h p,, •rotrn 1 
~la~ am1df!Jas, ap,!na c0m n u•, co1 -
\inundo destri i11ofem iv, llf:(1 caç 10 
p~·ofilátic,i 

'",lt' Pdi!..il a\l•,..;rios lo<ifl IH' -1 · 
tario· " r l\l"fldnn 1,, ;p 

lugu..i·,,s. tfif' n<.'llllllnl !ll'rrt o OtiC"·a 
:..er alw Hlo "t'lll 1 pPrmi. 10 U·, tl '1· 
tor~cl;:i( anHarla , v,, ·n ch~-
\P.• ~t·1·em c11vl'lr11 l ·a F·p;u·h"Jio 
-1~::i.ri :is dt ,·ír'::i. ,i~,"' ,h "'•r ele 
multa. de e oníorrnJrJadl' ~ 1 o P~trõi'I • 
::ra(o :J_·> Co ort l 'lP<J o re •111i men-

'º· 

1

. Quint~Jiano ('nll,1do. i.:rn11do , e e'--
criturano. 

AD'Jl'IIS'fl' \( ,o uo nmu. 'IO 
DA UNJAO 'C \ P U: \tE \. - E,lital 
n.0 -t-A. - \forJ-1111 nto dí' t(•rrrno 
proprio narional. o~ or<l('rn do , 

percurso total . .;1:::rá íornecido. pelo delegado Jiscal do T1:~,01iro Nrw:onJ 1 

MinL-;tl>rio da Agricultura. carvão de nf'.-te F,-.;tad0. ~ ,co 11t1htiC"' '1\1' o :-;1 
madeira ou lenha 8ahi'lo Fc,·1·aml•·i, Ptssê,~ 1· 111.·reu o 

7 - o~ rinco veiculus qUP obtive- nforamtntn , '1 tcrre o ir, p in .cl· 

rem maior nurnero de ponto:,; serúo don::il - bPncfirinc)n c· 1H"l n C" ·lc: 
ar:lqll_iridos pelo Ministério rt:.i Ag1i- ns. 142 e lí4.. c.b av..i1ícir Clt>t•i C .,m
cultw·a, nf.o µodtndo ser mc:lis de um oélo. mnnicir,io d<> ,Jof n Pf' o, iPs,;r 

de d~elo tiPo e marca. e aos demais. Egta.do 
scrâ p ... rmitidn n suo. venct.1 a pnr1-i. O." r!t:üdl,Ps lr'.'rnico" e lt•1"1 
culares. :;e-m outrcs inll)()MO-~ ch\rf'rime11 , c·íJ1•<.t:1;11 e' f' 1· 

Rio rie Janeiro. 15 11,, iunho dP 1938. ~- <)1thlic1d nn inrn~t C'fti 1 1 ·~t 
re:a~sg'~r!/rln:-, tlr ::,011~·1 lluartr. di- , ~iºded~~ii1ct~1.~l\~1/m p· r i <lr 

SRS, AGRICULTORES 
YE~DE)l-Sl l 1.oldeu·a em perfeito 

estado de cJns!'n'e.t/io e Jir torça de 
3 cavalos. 1 1·1:.c.;.wn:ri t: dl:'~!l.roçar 
algodão, m: t:'l "AGUIA . com 30 
serras, bem co1,--.;P,rvada Hmpador· 
ellmen.aaor t' einp2 ~t,Hior. inclusive 
tran:..-Yníssf:.o. sllha~. er.c tudo por 
rJui11zc· conLOti tle réis. 1R.s. 
15 : 000.000) 

\E~DEl\.J-SE. também 1 .<.itio em 
Terxc!ra, do Estado, GOm cerca de 3 
quilometros quadrados. casc1 4 pe
..iueno~ al,:uLi.rs, di\ ersa.s fruteiras, bom 
plantio cte algod,i.o, iuc\o por qUinze 
conws cJe téi& 1 R.3 l'i:Oúü~111J1. 

'I'R.-\TAR com o cel. Fr;rno.sco Ma
:iuti R1beiro ,li..• 7'i;;1n0:;, eni Imacula 
rn.. mu11iciµto de 't'e1· ... t',rEt c10 Estado. 
:t cüm a firma J0~-Q Heru,1.qt1es & Cia., 

·ln JoPo Pe1;..soa 1-' C'1mpma. Grande ~'p<'rt~m~l~ae clf'_ ,_·êr d1Jund1do r111t, j · .'\gor~, 1,:·~t, ª. nós l~rnsileiros aplau~ 
;.::_5 ~~1to.1_Ps dn h igua esµanlioln '()t: d1r e· mmar t ,tas iniri:1tivt=is litera
._,pr ,oes 1i~s qu1.; ~-;mo grande \alén· ela ~rancte 

tefcio ~fis c?~:~t~~~s ct~!.~~~\;sfmc~~~; ;.?::i~~~r en-tio 11111tu:1 L
1
os eloili poYos vi-

1 
. l _ \ -"mini. + . , ".': o , r, T), n,t r 111 l 1 P~1i-

EDl'f .\L tk l.·1 e ulhma pra('R. - 1 P~ em 21 ti-' lUlh<J r JC" ...,,lhmc, - - -- -

E D 
o doutor Braz .lloncui. J,üz dr_DJ- Ide Canino,. e .cr;,,) rrno r•o ,]< .'' 11 T u B E R e u L o s E 
rei to da L' Vurn ctn cou:arcn df'SL· ) Admm tr ~in Cla e r.- . 
capital. tio EMti<1Q ela P1-1raibn.. 11:1 for 1 

1 T A 
11,a da t...-·i ('tC' '. r:nrr \L rl1• f'ita"fio di· ht."1dt•ir•,~ ;..;. ____________ _ 

1 S se!r~'.Oetl;i~~f1 \'t;.f'll~(~~ ~:~;1n~~;u~'.1riµr;;: ~~~~z 01/:~~;.: d~u:
10 ~:i 1\i; Pl '~ .•·u ;'1' DR I AR NA L D o G o ME s 

\'Prem e mtr·rf's ·~r po:\S ,111, c,nt:, 10 ,·3rn n,, c·omi:trc9" dr" ut C.lPi J.1 r o lõ:~-

T RI B 
<.ihl :) •trér,\ ele k'.!!,OStO lJl'ÔXlmO VÍO- tRrlf) rla Par,)Íb;l, rrn fonna cl. ]f'I •'fr 1,--------------, 

U N A L D E VCllrl(! íl:,. llltf'IH.;s:ido~ dtt'l;1r:ll't'll1 110 dOUI'O, ás ]4 hor<H,, 1\0 })n',cJiO n."' 42. FSC'O Sf!bf"" a todo 011.1.lio<; \il'em ptLSO de E:'tij)CCiali:,í.! '<~O COUl O 

l 
tcquc ,;airi,Lo (Ju~.l ~1 comarca de ;-;ua ;0;ito á rua das Trinch,•ira,.ct cle;·,La c:;t- es1 e edital dP ci:,w:in rlc herr\eiros ·1u- P~·of. Clt>m1 ntino Pn:u;; uo HO~-
prden·nn~ Dit.nl. o nortciro elos uucütorios ou. ~ent•"''> C'Oni o rn·azo c1,, g,1 <lia~ virem pital d(' Iwhu~ento S ~el.Jas-

A P E l A e A- o quem ~nas vezes J i:'c'r, trará a público ou rlê1:? l!Otic-in tiw•rPm • P intPrPssar ~iã(, r:.u Rio ele Janeiro Diagnós-

J 1-':;rl!~}/f~.~~;~~) ~G\l~\~¾~~U~~! ;f~fl~ ~~~~~ll~~l .~r~gu::~~:;
1~~~l~~Op:~:1 ~:r ('~U('(:n,~~~l:i~~êift;::c~~n ~:l~~~;;;O C1~~ tico P•·eL re 1a tlll-,t T\1lvst e 

EDITA
.L N f P\_R_üD,L( .\O VE:GETAL--C'onc-m·so de tencentes :10 falei·\(!o :-:ev('l'ino Ju~ti- 1i~ 1~ elP ll1ciio do "º''l"f'ntP fino. o es- tratamen' :> poc\( ~ ,_

0
1:rocc-:: os mo-

.° Nr·u o.:, ,t G:i-,o~;i>nín - De orctem do no G('ntf:-.: 0 c~1s.1 n.º 39'.?. sHa ti. ave- 1;,1nlv11 .J11!io r 1nt<" dt> ,.,,nrrto co1n o 

e .!-(·· mi11btro. fa~o JJúblico. pal'f\ conhe~ nirlr. CJpicúo Jo:..1;; Pns.óa cif·sia capt :'!.rt. 1oq4 13 ~''ll unico rio ,...rdicn Pro-
ODCUfSO para O carg~ de cimen!o cio.~ Inl('l'C.'l.Sado~. que. nos tal construida ciC' t<l1Dil t· coberta de ces.so ci~:il rom('l'('ill I F t díl, ,•ho.- DOENÇAS DO AP \RE

LHO REc;P:C"'1 \TOr JO 
Juiz de Direito 1~~:~~~ ct~

0 
1i~reJ~~c~~~l:~a~

6~c~~a 4 n1~ ~-:~~~ª·u~~,~~:i::at·l;\~6~?c?~~0
~ià1~

1r~1a 1:~~ ~l;~P~(:~l°n~'· ;:,~:~} 
1
:'\/~~,~: 0)

1\1 itn~ 
lk onkm do <'·-:mo sr Descmhar- rd0ria Geral. pelo prazo de 60 di~. a ~:OOO~ílOO: tuna tJ.rrot;-:, . .i.vali..'1, a ,, .... , %~1m C'-" (,'. • ,111:-11'1 e: ·Pltr, ohi a I Con::;uJt:is t t- ·.me,.,,o cm hoR 

rlldor PrP~identc: do EgrC'gio Tribunal pc:ir,ir c.lesw data a in.scnçáo para wn lfJ).)OÓO; e um rifle, 2valiarto f'ln hern,,c,r. J ,·inm 'tr,, rio })1") 1
1 

,r.\ pr-·•·if\m(nt 1na ... c-·u~~ e eli:1.-
dr> .\pL·lacáo _do F.:;t.:!.do, fnco publico. concw·~o de \·eículos n gasogénio, o L:.:'!0~000. E para que chegue a noticiJ. m~ncionaào clP rin c11as. i-Leni ;,lo:bili- riamente o~ 1.> ás'5 f.or.1s 
JXl ·a ronhecim~nt.o deis intC'rP"sac-1os qu~ 1 cif'verá reallz[\r-se na primpira e conhecilnento de todu:s. manck'i µas .. :cir-se. E para out· chcglH J 11n1idR ao 
c111t· .-::? ~rlinnclo Yngo. 0 car~o de Ju.1z c;.wnzl na ele ,<'lembro do ccirrentc ano ~r o pre:;;ente edital Qile .se;·a afh:a- .,.onher;imenio cle todos. manclei n.:,ar 
de Ditrtto elas c0m,u·r.:as ele l\Iiseri- e obPdec:"nrlo a.o ;;eguin1c critério: <.lo no iogar de co~tl'.lnP e publka,Jo .., 1:,resen_t<· Pciiic•l roni O ,1rf·m iidrnr. 0 Roa Bar.ão du T1·iuntn. -1'?0 
eordia e Pomb~l. rr<.;pectivmn<'nlc. pela 1 - Os veiculo!-., lc,ando cada mn mi. Imprdhrt Oficio.l. D~·do t· pasr'i! 'l.11.!1 ,·t·ra a~ixado na nrwtn rlos 1,lCiJtn- 1 1.º aml:u. - '!'t:1. 1606 
i·t>mocãu e!<_) Jm:1 d::i.qucla comarco para sua lotaçâo com1~leta. serão submeti- do. 11,,:,sta cida.dt• de Joúo Pes5úrt, 'l.O-. r1m:: f' p11hhC'acto 110 Qruiin Of1dal cin ' 
:1_ rle l!abniaua e JJCla aposentadoria do dos a wna prnn1. que consLará de uma dnte e dnro dias do uic., ele .1u!ho dn l<'stRrto ,·'A Unf;,0·•1 l)ttclo e µa.,s:ado I T <•~o P e ... .., ó ·1 

d~ segunda. fira ;.ibcrta., l1:'l Secretaria viagem. tendo parn ponto de partida ::ino d(' nüJ novPcentos e t.riut:t ~ oito 1('~tri cicl.flfie df' Jo.- 0 PPs...,ó;;i. an: \'in- !.-------------
<l~s(f' tnl'.smo Tr)btmnl, pelo prazo ele a cidíldf' de S. Paulo. pa:iliando por Eu. Fu-11apio da ~ih·a Torrt's. escri- rr :_' rlob dias do me, dfl iuillw no ano 
t11ntn 130, dias, a conJ,u do dtn 15 RibPil'ão_ Pr~t-0.' ~Jberaba, Uberlandia, \·ão }nterino o dcitilo!,;ra~<·l. llrai: U'.:'- rip mil n()vf'rl"n1ns trinta f' oifo Eu I CABELOS BRANCOS 
do corrente mes a in~cuçfio dns can- ~rn1.man, Pauocuiio. Patos, Belo 1:{o- racu1 .. confoi:1.nf'< dou fe. O cscnv.':.o r:u~1apio dft Silva ~ôn·,. .... escriYiiO !n~ 
rhrh1.tos :rn ronrnrso par" 0 ))l'C'';'T-:ehj- nz~ntc ~· _nn:illnentc Rlo dt: Jo.neuo, l' unapl(I dtt :SJlv.t T.orr_<'~-. . ltenn.? o dnilog1 aif'l. , ass. l 8r:.17.. na- Evtta.m.-se ~ desaparecem cotn 
inento do referido cDrgo, df' acõrdo onc,e tel~I°:a~á. . _ . . - r:\tm Contonne c-0 111 o orig1:ml rlou OÇAO JU\.F.NU" 
com o art. 37 ela lei n.'' l59 de 28 1 2 - Os ,e1culu~ senio cJ.1rid1clo~ no RECE.BEDORI.\ DL RENDAS DE fé. O escri\·'i.o runapiu da Siha 1 .. L ~ ;. 11 t 
rlf' Janeiro dr 1937 0 . · - concur~o em dois grupo.; - tun de JOA.O PESSOA. _ FDIT u, '·º ,o _ Tôrres · U~ada como loçrto, fütO "I." n ura. 
clklâria do Estadol I rgamzaçao Ju. motor~s 'c.specü.1h;;. r outro de motores lndu'!.tria e Profiss;áo - Df" ordNn do Deposito: !'

1

.\rmâcta. MINERVA 
O pedido ele inscrição deverá ser adaptados en~en_rlo ao pnmetro gru- ,!>r. ~iretor, torno publko que se_ :rece.- . EDITAI. J·a.(;~,faq.- ,lr '''-'"i<'itta Rua tla Re_pubUca -- Joi'lo Pcs.~C\a 

:nc;:~;~~nhado dos scgu~ntes doeu- P~
1 

dols 12 1 prem:os e ao segundo três b~ra s1::~1 muH~. at~ o ul~imo dia ut1l /'h rnivn~i·l<10i• rle- Po.-i,, \l"f"" _ DROGARIA PASTETJH 
de.::;te ~neti, á~or:1 c_io <'_0. tre desta rr- c_·onl'u~o Fnco J)l.tblico pa·.·n r:_onhl. 

1 
Rua. MP.ele{ Pmhr-1to n.0 1118 P. •• Mnõa 

}.'I ... cliploma CÍPntifico. ou rerU- 3 - Cada veít_:.1~0 ,será ;.1rompnnha- par;tçao ª. 2. plT!;!ill~:a~ elo 1!1lPOsto (·1m,~n10 do•, i•1tt:_l"C!=-S~(f(I<. l'•J r . b1 ,,. l IntantU" 
llao d~ acha-:.;e O mes,no registradc, .lo. P?r cJu .. ~s _ ~Jf'ssoas, um;, designada de :.ndu.:.trw . e Pro 1ssa_u maior de ccncnrso tw F:=i.r'Uld Hl r. . M cli('in Preco: _ &tooe 
no TribunJl_ de Apelação; j)~l e:..te Mm1ste_no: .. " o.utrn_ pt>IO con- 500~0f\O até 1,:090:-,llí!fl, 1,~terente ;.10 j t'a Pri Pr,idt"clP dP ~ 0 ;, 0 ~:,,,(r~ : r,.. / 

2.U1 ._ 1olha corneio PX:traícln no '_T!'Cnte. 1w quais Íl"<?h:r.:l.~·ao e l?ma• co1rente exero1·10 u<· acordo com o. :l. r·adeir rlf· P..irri: itoln .. i. C' r11.·;t1 =============:,,. 
lus«1· ou lu:.:Hr('s omlr• hullYC" l'f>Sldi- · ~o O<' <.!:idos ll{'<'<':-..<Euno~ n cla5<;1f1ca- deC' u O 1(j'j" clt 30 de nc.,.emb10 ele I l l 1 
do ll~S dols ultlmos ano .. 0\1 pro~. d, ,;ao. . . 1938 . crcced~L•t1:··· c;r1rot,·a (''.'"'. ,,r. zo de Bronze e cobre velhos 
funca.o pubilcu. ~fetiva 4 - O .iulgí'lmC'nto ~e fara por pou- 2.:1 &~çáo dti RPe·Pl • d.0111:1, dr: Ren-1 in.:,cr1rao .n nmn :l .n. ª" J,.o,Jo elo 

3 ·11 . 1· ' LOS levando ~l em considt-raçü.o o àa~ de ,Joft.o Pes:..oo. '.l d.e Julho cif 103::t rcrrente :wo. A rt:ill~:i.,a_o do i:oncur.so 
cq'Uh-alc~t~:n1e tw de idade ou prova fat~rrs segui-{1te/:i: . ' . s Lourh•al Can·alho. chefe. oberlec ... rn_ l h.lc:loC'tto ktlPrnl vig1'.ll- ro\IPR.\-Sf. Q t_; A L QUER 

4:ºi .. a'te~tado de :-;púde filmado .ª~ menor custo cio \'t'Iculo a ga"?o.- Vi.c;;to: - J. Santus Cot'lho Filho. ctl- tr. d,:,.y~n~o os m_l,~r~. -,ado'-. O<Jlíl '11 to- 1 QUANTIDADE PELOH i\fF. 
l)(n n1ecl1co da snudc: Públíra · ~emo por tonelada rlr carga utll reto1· rrs l1HPU<'J:u- rlln·:ir-:-,1-• :'1 81 '"1"l;ll'Í:':1, 1 LHORES PREÇOS. 
t 5.0J C:l'rUdõcs extrnici::i.,; dos au- tr:u1~porlA~a; . . - rh Fncul<lttdf' Em 2.J df-' Julho eh• 1938.1 ___ _ 
~a 1:'. protocolos qu{' prov<'m tn . uJ m~no1 :~a.sto dt> carvao ou lenha ,.!NODLAIC.~ Fi\!1

0
1
0
,IT

5
ui\b~r.-;:-o.~1QH,11'eAoLpn,.eE.~ {~~!~;,~r~~~~~~~fº~/f~~r,~~1\<~•'"'~ Dt•p:ir- nu· DP~, ·111b~irgndur Trin rlt- g5 

rantl~~atns qu~trn anos, pelo meni: ao perctm,o t.olDI a,;, .. ,._ ·• 

~
0
PH1.t1<:a dl' foro. ndquiridn n::i profts. ci .m~nor lempo gasto no nei·curso sente edital virt'm e ckle noticin t1vr- · =· ============::!/ 

r de Etel\.og'ado ou na ju,tlratw·a 1Jtal, rem e interessar po&-a. (1UC, de ordf'm f-<EGrs'rRo CIVIi - 1:1>1·~ \L - j 
ederal ou est»dual dc~tp Ou' (

1
c ou- di •wcPs~idnd'" clP limptza do filtro do exmo. sr Intenc.>ntor FC'clernl nêste Faro. sabf'r QUI' em meu c1.nt01.10. nes- 1 BARATO TRANSPORTE 

t ros .E bi':1º·"· 011 :.tiurla ,,m car".!r,~ da -m 1iwior percurso Estado. se uchn ri. vend.1 no (]tmrtel ta c1d~h!e <'Ot'J'f'lll nroclrunRs p~rrt o 
Pott~1a Civil ·· e 1 1,Pc~- ,ido.de rlP limµt•z(l do gaso- désta Corporar.fio. 111~1. ll1Cltor a ga~o- CD~a.r:Il)nto ch·t1 dos cont r.n·tltPs ,e- PARA PRAIA 

6 e 1 - lina. Deutz Otto, leg1tnno, rom n?.pr - gmntes j 
cl . . docum('ll!I)) comprnl.i-l~Ório~ "'l:1(' flll JJl;'llOI' pncur:-.o. cidade df' 6 H.P: QU:~si r~_O\"O, l.Jf';-'· t,\11- .1,,:10 Pi:1\0 •" ; E}\J'ª BD,bto Dan- V r:1c1~-~t:: ou 'l'JI'~-.( p~r um mo 
n~o~aªtª<'ldactc cic1,tific::i, Jntcl('{>tn:il f' ~of'JJ;;;:~~o~· .~s1~~:~~~º~~ºr;~\~1t~1~cl1~~/~1; do-se bem p[lra 1lmninaçao rlélT«t·a e!c: tas. qur.: -.ão ~ol ci:·o),\ ,e r.1a.crcs: éle tor-ctrlet.3 dt:: c:1.~ac dade .', H P ac1 

. S:io lll~J)('l1Sallo.'\ ela aprC" ,Pn 1aríio d(): 
~Of'Ulnrntos referido.· n':':,; númc:rn::; 1, 
b e 4 os Jui e-s Mnnlc1pt\i1 e mcm
ta7lo dn M1nl te'!rlo P~bhrei de t., 'E:~· 

fsrcrctariu do 'Il'ibunal eh ,.4.pr!nr!io 
~~S. Joao Pe soa H dr ,Julho de 

F.uripcdes Ta\ :ues, senet.ário 

ll~~~L.\ IJ.\ ~1.urnT.Ut,I,\ 1)0 TRl
nai' . llE APf:L.\('AO. o Tribu
COrred1_ Apeluç,10. euJ 8eGsão <.Je HJ ,.lo 
tnr ,n;c. resolveu que a inscricüo deve 

... -~ t'.' ~"lu TJ!ll ,1 ~omarc·1 de-

unciorninic•nto: pequenos po,·oodos ou fazendfJ.."' art.ista •olt,~or, 11, t.,1 1 <k)lfl C'ltJit'il ~n~. um auton,m I Ford 29. un per 
:;i maior \elocic.luelC' media do veí- E para CCl!lherimruto de todo.<; 1,1- e filho de Jc·\, 1 Pir O mor:it1or na ~flt-O e:-.t:1d? cte COlbtnaeao, co1~1 ro 
1,

0 
no pr•rc,1rso t:r· Bf'lo Horir.ont-? ao \'fOU•se o pre.:-ie_nt.P cdit~I o qual vai cnpitnl do R O do Nnrte e .,.1 ftllc- a, gcm ::.lllll- 1orn_ ·firo HP, cl;u~ro lo

-tio rlf' Janeiro publica~o pc~a 11npn~Jl~": Dndo ." pas- cida M.irh clt: i\!ourn Pi.ntu: t: cln. ti !~~. a e~lt l".legoc10
1 

o proprtt 1J.rl0 pos 
s..:do nesta cidade de Jo~~CJ Pe:,;soa. ao. profiss~o l!OnlP.:.tica 118 ,,11 .• 11 <lt· Per- t1H mau. d( m:::i · u1r1,novrl J • 

b, mrlhor r,,sL;,do e· nw11or gasto de onze dl,::is cio_ nieJ-> cte. julho ,1e mil no- na.mbuco e t1Jha clo.'j fokcidos Jo··to ~ .. tratnr 1n A\ ·~r11rla C.11~1tun o. 

1r.i ~:e1~~~-ri1.~~r~~; \"CJCUlO por tone- ~,~~~tos e trmta e 01to l 11 de julho de Bati,c;ta Oe11ta~ e d 0t'l1t'C1ita Batis,ti. :f';~º~.' l?:~ I?;a ~~:1:t,/;n~~~1~.~~h~~ ~~· 
lada de c1.1rga útil; A~nc.lino t,'eito!kl , cap. secretário ~o~~i~a-~~~c!~. ~~:i;:11i~"nt;~!~:~"~~~!~ h,•a Pot1inhoi 

j I menor tempo ga~to parfl acender geral tal >J Av Padre• MdrP s n. e Rua A- ___ _ 
o gaso:::;t:-n!o e inicio d,1 marchn. r,1gã1.,1 e~ Me.lo. 702, Tones. -BOToES DE ~T.\SL\ F. C\o\-

10.
~ -
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0
~;~~~·~~\i\~~~::i~gr

5
i~·~to~m:~~; lHUL'l'ORIA GERAL OE SAU'UE S1 nlgU(•m souber de algl11L1 impedi- PUí'IIõES DO MESMO F,STIT~O -

., C( PúBLICA - Inspetoria da Fiscaliza- mento. oµor~ha-o nn. fórm.a tla lei j O elh es e mais modernos e1,Uio á 
;5,lJJo.,tos al1;.1.11dei;ários de imporLa .. ~ ~r%e:ci~

0 
::.ni~:t;- ct!diJ~fic; João Pes!'>oa, '.!!'l ele julho de 1938, v:n:. n°: ··urn J3rns1lrirn.. 1 AV 

6 - .'\ 1oc.l.o: o .. ·dc1llo:. t; ~.u.ru u Sn.nltâria. da::; Ha.bllarões, ficam, por B1.~t•J~ cnv;)n do regl:;frn Sel>t1SHtio B Roha.n, n.° 99. · 



" 1 A UNIÃO - :salindo, 30 de julho de rn 

TENHO o ROSTO COMO a11.1.u! 
VEJA SE UM GEITO ME ARiANJ/. 
OE FAZU A UAU EM CASA 
DI MODO QUE SEJA CANJA! 

IARIELINO 
AFflltMA: Não transmitta a seus filhos doen~as da pelle 1 

S6 a basba feita em casa p6de evitar 
o perico de :ravcs infecçõca, tio 

fat:eit de contrabir através de navalhas 
que paaam de rosto a rosto. Nào ca
perc V. S. pe:a.r uma doença da pellc, 
e tentir a tortura que é o receio de 
tra.nsmittir o mal aos filhos queridos, para 
t:l'cl:lmar o classice: "Si cu soubes.se " 
Seri melhor acautcl::tr-se I Pa~c a fa-

zer a barba em caaa. Com GillC'ttc t 
tii.o facil, cconomico e hy&icnico, que 
nio ha razão para V, S. continuar 
.:1. cxpõr-sc a infecções repuinur1le& 1 

Gillette 
Caiu Po~ta.l 1797 - Rio d~ Jant'irO 

SECÇÃ(!) LIVRE LEILÃO 
,:.\i;Ag~DJ!~i;~m;ri,~,\ ~:fv~~ ~ ;\;~t~~ i!~~~:~ ~ºP;~im:'~in~~ A N DR A D E LI MA 
DENTE!", RF.ALJZADA NO OIA 2-0 sob pena de eliminação; Boje, W.s 19 horas e :o, á avenida 
DE JULHO DE 1938 - A's 14 hO~ k) Fazer as modificações necessa- 24 de Maio. 62, hoje! - Residência do 
elo dia 20 de julho de 1938. no predio rias no escrituração da Sociedade: distinto tenentt- Jaime Port.éla 
n.0 22, á Praça Antonio Rabêlo, desta l) O candidato a socio será obriga ... 
cidade. séde da "A Prevident.("", 8· do a joia. de 20$000 e mais 10$000 para Esplendido leilão ao correr do mar-
chando-se presentes 20 socios, con... o exA.tne médico no ato da inscrição. télo! 

QUADRO. GERAL DOS CREDORES ADMITIDOS A' FA
LENCIA DO COMERCIANTE ANTONIO ALVES DA SILVA 

CREDORES ('O~! PRl\'ILEGJO SOBRE TODO O ATI\'O 

Otacilio :-.:epomuceno -- Campina Grande 
Antonio C'orrc,iu Lima Campina Grande 

('REDORES QUiilOGRAFARIOS 

300$000 
2:600~000 

forme o livro respectivo, assumiu a Se no prazo de sessenta dias não o fi- Fino gTupo para sala de visitas. es- Valfrêdo Dorborema - Campína Grande 82lsGOO 
pre~idencia da Assembléia Geral Ex· zer perderá direito a. inscrição, e se tufado a molas com 4 peças: linda .Jopé Araújo - Rua Gama e l\lélo. 52 - João Pcf:sôa 779~900 
rraordinaria, em terceira convocação, falecer dentro do período que decorrer sala de jantar. em imbuia, com 9 pe- Otoni & Cia. _ Cnmpina Grande 29 :021::5700 

~e~r:ei;~:~~:táfa° i·~s~~fu.~ ~1~c~: : = ~~f~ã~ ª:eJ~!c1!11:n~·af~~:; r.Jte! ~r~st~â~~~as~ Ó~t~ â~:~ft:;ri~ S,A Philips do Brasil - Rio ·ae ,Janeiro 11 :60!l~700 
dente dr José Maciel; em seguida restituição; também em imbuia composto de linda ,J. Bal'l'OS & Filho - Rua Maciel Pinheirn, 172 - J, Pessôa 6 :343:,,lOO 
organizou a mêsa. convocando os con- ml Logo que a situação financeira cama de casal, penteadeira, _guarda Herm Stollz & Cia. - Av. Mal'quêz de Olinda, ~!;,Rerife 8:969$300 
.c.oci06 Coriolano de Medeiros e Anto- da "A Previdente" melhorar, awnen .. roupa,_ cnnnseiro, P\ÜO, 2 mesas de Pedro Caetano dos Santos - Patos - Paraíba 10:000:j;OOO 
nio José Rabêlo Junior pru·a, respec- tar-se-ão os vencimentos dos respec- cabeceira, etc., e mais: t ót11no e po-1 S B C b. l & C C G d 
t,Jvamente, primeiro e segundo secre- tivas funcionários, a criterio da Dire- tente rádio "Philco", com 7 valvulas, · · a 1 ª, ,rn - amp!na l~n e 14 :0068000 
tários. O sr . presidente abrindo a toiia; l d_1to " P!lôto" ; 1 cama patente, l re- SIA ~ras ~st Mestre Blatge - RlO de ,Tanc1l'O 5 :070-~600 
sessão, mandou proceder a leitura da nJ o candidato a soc!o será obriga- lóg,o de pa1êde, l porta chapéos I Serafim Ferreira & C1a Ltda - RlO de J.rnPil o J :745~000 
ata da sessão de 22 de março de 1938 do a pagar além da Joia de 20$000 e guarda comJdas, 1 f!lt10 de metal, 1 Banco Francês e Jtaliano _ São J'aulo 428~000 
que. posta em discussão pediu a pala- ex~e _ médico de 10$000 no ato ~a iesfriadeir~, etc , 1 Otac1lio Nepomuceno - Campina Grande 500$000 
vra o sr. Daniel Martinho Barbosa, 1nscnçao ma.is a mensalidade do mes I E ainda. 1 lote de abai-Jours, 1 ba- A . C . . 

•que declarou aprovar a. referida ata S("gtlint.e 'em dla.nte, cm grande, 1 lote de 13mpadas, fru- nt.omo orreia Lima - Campina Grande 600~000 
com ressalva. em vista de não ter sido oi Todo o soc!o admltldo em bom teiras, l!core1ra, saladeira com taça.s, V1e1ra da Cunha & Cia - Barão ele Lucêna, 85-Ror,fe 5 :3-15~500 

~r6";~tt!~ºr.,::u.';.!~°,fi\i~~a ~~i :;;;'fºa dera~~~ ~r~:~e,;,;!c':,.~f.;; ~~çaJ, ~~ a~~mt,,a~;::'~ i':iºrrnfeiaâ~P: F. Menclonca & C'rn Ltcta. - .João Pessôa 3G 8918000 
sua declaração fosse apresentada á dentro do prazo de ses.senta dias, sob outros objétos presentes ao ato do lei
Assembléia Geral em carater de e- pena de não ser efetivada. a sua· in- Ião e que scr:ío vendidos, ao correr do 
menda á ata anterior Posta em ·vo- clusiio no quadro social e, em caso de martélo, hoje, ás 19 horas e 30, á 
tação a emenda do consocio Daniel f:1.lecimento sem aquele exame não te· nvenida 24 de Maio, esquina da ave-
Martinho Barbosa , foi unanirn..imente rá direito ao peculto, salvo caso de a. nida João dn Mata, onde estiver o si-
aprovada. Em seguida o sr. pres1den- ~idente; na.l do lelloelro oficial 
te explicou os motiv~ determinantes pJ As contribuições pagas no ato da A N D R A D E 
da reunião, e concedeu a palavra ao inscrição no caso de nào ser preen- 1 -----·-------
presidente da Diretoria sr. Leonel ~h1cta a formalidade do exame m.édl· DECLARAÇAO 

LIMA 

Pinto de Abreu Este leu minucioso oo, reverterii.o em bene!!clo do fundo 
J'elatorio acerca da situação económJ- ~ocía.l ; 
c·a e financeira da "A Previdente'\ q) A D1ret.or1a. deverá. remúr com 
solicitando o apoio da Assembléia pa- awnero completo de seus diretores nos 
ra as medidas de emergencia que S<' casos omi';SOS que tiver de deliberar 
faziam necessarlas para o soergui- 1d·referendum da Assembléia Geral, 
men~ ctesta Sociedade, passando tm ;emlo suas decisões. por maioria. for
fegmda á mêsa a série de dispositivos ça de lei; 
que constttuiam o progTama a ser ri No caso de renuncia de algum 
obserrndo. O sr presidente chamou membro da Assembléia Geral ou da 
'.t :i.tenção da casa para a leitura que ·Jiretoria.. ficam os respectivos presi
J3 proceder. e. esta feita, concedeu a lentes autorizados a convidar Qual· 
pala\'t'a áqueles que sóbre o assunto 1uc,r socio para preencher o cargo que 
11n1zessem manifestar-se. São as u- vagar; 
9.Ulll~es as medidas propostas pela Oi- s) Todo socio que, sob qualquer 
retona motivo, estiver em atra.20 para com os 

J . Minervlno & Ola., avl.som aos 
seus freguezes do interior e dt\. capi
tal e ao comercio em geral. que acaba 
de deixar o lugar que exercia na fir. 
ma., como auxiliar, o sr. Manuel Mi· 
randa, trn.do rec{'bldo o ~;aldo de seus 
ordenados de 3 de março do corrente 
ano a esta data, da,ndo o m<."smo ple
na e geral qultnção de tudo Quanto 
lhe era de direito. 

João Pessôa, 7 de Julho de 1938. -
r. Minervino & Cia. 

Conftnno: - Manuel Miranda. 
IAs firmas estão devldamente reco

nhecidas). A Assembléia Geral resolve suspen- cofres sociais, em caso de falecimento, 
<1.er por espaço de três anos as dispo- perderá direito ao peculio, salvo caso 

i'..i'~re~f~e!~\·t~~':' ri:::: :o~t~i~~ ~.i:nclso "C" das presentes resolu- Declaração Comercial 
as seguintes deliberações co11Sjderadaf:i ti As reservas de qualquer proce- Pela presente, c\eclarn ao comércio 
1le emergencia, a saber: 1encla ~erão aplicadas no pagamento ~ ~ quem interessar possa que vendi 

a} Descontar dos peculios a pagar le peculios; ao senhor Joaqu1ln Feliciano, o meu 
r,,..,, ate que se nonnali:te a vida n- UI o~ pagamentos dos peculios con- estabeleclmento comercial sito á Rua 
nnnceira da Sociedade: tinuan1 ser feitos pelo que fôr efeti- da Concorclíl\, n.0 100, nesta capital, 

b) Em vez de 12$000 corre-spondent:f' vnmente arrecadado, ü,to é, á ra 7..,; 0 de livre e desembaraçado c!e qunlquer 
n dois óbitos, cobrar-se-á a mensall· j$000 pe1·.capita: onus . 
do.d.e de 15SOOO que deverá ser paga vl Em tempo oportuno será apre- r"\uem se julgar preju~icado queira 
nt.é o Um de cada mês; sentado o projéto de reorganizaçfio da apresentar su~s reclamnçoes dentro do 

cl Etitabelecer a multa de 10~ paru "A Previdente". a apfeciação e con- praw.dr 8 chas, a contar da data rt::t. 
Ob socios que não pagarem suas men- sequenle aprovação em Assembléia I primeira publicac:'i.o da presente de· 
~lida<les em dia, devendo o prazo não J:eral especialmente convocada para C:aração. r~ri:~·5.~~ trinta dias, sob pena de e- '!-i~~ f~~ ;prr!.entes deliberacões entra- ~::~1::ss~!li~~ndoe J~ll~~.:: 1938 , 

d.) Awnentar para 10'", a percentn- rfí.o em vigor no dia 1 de agosto de Contírmo: Luiz Araujo t ·aria"I , 
gem dos agentes sóbre a arrecada(áo, 1938. (As firmas <:>st:\o devldamenu.• reco-
correndo as despésas com remessa de Pediu a pa.iavra O consocio sr. An· nhecidas). 
nwnerârio por conta dof:i mesmos; onio Rabelo Jwiior e disse que tendo 

eJ Dispensar a cobrança de lS.000 ,bservado que os senhores consoclos 
pelo falecimento dos socios da pri- Jrcsto.ram a mai.!-i absoluta atenção à 
melra i-:.erie que faziam parte da se- ettura das medidas solicitadas em ca ... 
gunda, se1n prejuízo do pagamento do ·ater de emergencia, r para que os 
pecullo de 890S000, conforme fôra de· rabalhos não fossem prolongi;tdo~ 
liberado em :,essáo de A~embléia Ge- nultimente, propunha sua imediata 
ral, de scrembro de 1933; tprovac;-íí.o cm bloco, a não ser <JUe 

n Criar o cargo de agencind.or , per- \lgwn dos C'o1isocios presentes tivesse 
c·ebencto o mesmo a importam·ia de 1 atado qunlctuer lncorrei;üo na. redn ... 
20$000 por inscrição; :10 ou no sentido dos citados dispo-

g) o mandato da atual Diretoria e ittvos. o sr. presklente lembrando 
dr, Mê1;n dn Assembléia Geral sera i ronveniencia de se abrir frn.ncn dis
prorrogado até março de 1941; us,:,ã.o em tomo da mnteria, tomou err: 

hJ Autorizar a Diretoria resoh·er ;onslderação a. proposta do sr. Anto· 
todo~ ot::1 casos referentes a reversão ao 1iú R..1bélo Junior, pela. ordem dos 
Quadro Social dos sacias eli.minad~ rabalho.lll. Pediu a palavra o conso
por falta dr> pagamento de suas obri· to sr. João de Barros parn. solicitar 
u-ac:;Õ('s. entrando em acôrdo para fi- m1 eM:larecimento sóbre o pag::unen· 
xar a inrlhor forma de pagament-0 em .o de.s quotas atrazadas. Fa1aram ain· 
f*riodo., det erm1nados, rcssahando º" la os consocios srs. Epaminondas 
c;.1505 nc idadP a\.'ançada e ~úde pre- lottvéia, Manuel Soares Londres e 
d:ria, podendo transigir sôbre as. di- .Joriol::mo de Medeiros, todos manifes
\idas ;.Hi\·a., atunis, com referencia a ~ando-se sôbre a proposta do con.w· 
C1Lra1..0:, de obrigacõcs de :meios. e con- ~lo &r. Antonio Rabélo Junior. opi ... 
F,fderar aprov..tdos torlo.s os atos rPf.01· 'lantlo por sua aceitação, wna vez que 
vidos utP a pre6Pnte data; ';odos os presenles ouviram a leitura 

iJ OJ, pen~ar os i,en·ic:;o~ do_ guarda· to plano de em.ergencla., com a emen· 
livros t. Romeu Cabral Ac1oll, Por ia do consocto sr. Epaminondas Gou ... 
mNlld:1 cl~ economia, ,l:la, reduzindo de 10'.';. para 5% o 

J i Aumrntnr para 10~0 a •t"Ota je~<;conto a ser feJto nos pecullos. 
a1 1u:1-l , obrando-w a muJ.la de jQ~, se comparecendo em meio a sessão o 

consoe-ia dr Clemente Rosns. fez de
claro.cão de que apoiava inteir::tmcntr 
n plano elaborado QllP ern de seu pré
vio conhecimento O sr. Manuel Soa
res J;onclre!., socio fundador ela "A 
Previd011t-e" , propoz um voto de con
íümça a Dlrotoria pelo e~forco e des
velo que vem manifestando com a sé
·ir de medidas posta em prática para 
1 rN;tn uracõ.o financetrn da Socieda-
1e. E' ta propo.sia fot aprovada por 
qnanimidadc, com wna salva de pal
mns Com a pala\:ra o pre~ldcnie da 
Dt.retorl.a. sr. Leonel Pinto de Abreu 
1gracfrccu o votô de confiança d:t As
"embl<'in e. se reportando a falos co~ 
lhecldos e que determinaram as pro

videncias julgada~ impreS{'indiveis no 
1resent e momento em pról da huma-
1ltaria Associação, que tantos serviços 
':.em prestado á. familia paraibana. sua. 
oração Joi eloquente e constituiu mn 
verdadeiro hino á "A Previctente". 
'fada mais havendo a lrnlar foi en
~erra.da a sessão ás 16 horas. e Nl An
tonio Ha.bélo Junior, servindo de Ne• 
TUndo secrct ária, o escrevi e assino 
João Pessõa, 20 de Julho ele 1938. An· 
tonlo ltabêlo J1mlor . 

Campina Grnnde, 25 - 7 - 38. 

José de Farias 
Valfrêdo 8orburema . 

síndico 

A quem interessar possa " A P R E V I D E N T E'' 
D<>claro que vendi o meu estabele· I 

cl.ment.o c01nerdal, á av. dr. José D:i orch·m cio ~.r. prC'~ldentP <la D'· 
Per('grmo, n. 0 633. livre e desembara- rewrla. <!ou conheclmetlt.o a t.oúos '.i-'l 
çado de quai_s_qtiPr respo,n~abilida<les, ~ceias dc~ta Sociedade que. em virtu
ao sr. Sebasbao Rocha. D1mz. de de deliber:ic·ão tomada. em sessJ.,, 

Quem se julgar prejudicado. queira de As~:t•mbléw Geral. <'m t.erceirn con
apl'esei:tar suas contos, quan~lo nchar vocaç.ào, r~allzac_la ,.,.m 20 de julho d'l 
conveniente, para u nece...,s...1u·1a confe- corrt.'lllc ,rno, tlt-:1111 º"' mPsmos ~~~. 
l'ênc10. e pagamento. . nhorc.:s ~0<.:io:-.. S< m t•xn•-;úo. obrigados 

João Pessôa. 27 de Julho ele L938. ao pag:urnmto eh~ óbitos corre!>Pon-
Pedro Alexandrino de OliH"ira.. denti::·.s ao~ n~. 721 t.' 722, ntc 31 Je 
Confl~mo: Sf'b~slião :ftocha Oiniz. Julho acir.,n r~teriêo r lJO pagamen-
1 A~ flnnru. eslao dev1d::vnente reco- to <,a nwnsalidade C.e 15$000 de agos-

nhec1dnsJ. to p, futuro em diante 
No ca!o.O de n.·:.o ser paca a mrn~"

!td.;.de nludida., no ctcconer do mes ·ir 
SlNOTí' ,\1'0 DOS OPER.\'RIOS a~ost-0. será ac:n·s,·1J.:1 d,1 multa º" 

EM C'O:,.iSTRl'ÇJ\O Cl\'IL DF: JOAO 10', ate 30 de setembro ctéstc ano, 
PESSóA - Assembléia Gf'ral E'.'l'.tr,1or- sob ppna dC' eliminação 
diniria - EDIT:\L - Ficam convo- St•rl(' da "A Previdente". f'lll 22 llC 
cados todos o~ sacias di'str Sincli('ato I julho de 1938 
no goz.o dos. direitos socinh. pr:ra um.a I IJanh•I ~\Jou linl10 Uarbcs!l, l " SP· 
reunho de Assembléia Geral Extraor- C"TPt~rfq 

dint\ria, a fun ele proceder-se á cJe1- ----·· 

~~º do:~s~~e~~~'.~~t\~~t~ ~~a~ll~~ ;~~1~ 1 VENDE11SE 
sêlh o Fiscal_ Essa reunif10 d"'verá 
realizar-se na prr'>xima sc.·g:unda-i~ll';l, ~{!nn "º .. r' na avrnid. a cmemas .. n.º 
1. 0 de acosto, ús 19 horas nn sé<lc su- 11.,. com - solas. 3 quarlos. tetTnço. 

~;~·-· 
1
[~s::~t!il:~!}ªmin Constnntr. 11 " to~~a~~t~~!ª~11~~~a l~tv~~~~~a:\~.J~r~~j. 

JMo Pf•ssõn. 18 de julho df' 1933 
Ren{'dito :\lourn. dn, Passos -- PrC'

:1identP do Simticato 

DECLARAÇÃO 
Corlnn <IP Ate\"l•do Barbosn toma 

publu·o qur Sl' extrnvinram as apolkP' 
de S(•guro de vldt1 ns. 12.5.799 , 
176 .27-1- nclquirldas na ComJ)r.nhia 8\1 
America. pcl0 st.·u ~sµorn João Barho 
sa dr Limíl., fnleclclo cm 13 ele jt1lhc 
cte 1938. 

P:,r:iiba 22 7 38 
vêdo Barbosa . 

Corina d!' Au-

1 A tirma ('.stá devldEunrnte rrcO· 
nheC'idn 1. 

DECLARAÇÃO 
Declaro para ressal\·n e conservação 

<le dirC'itos. que o mC'u vc""rdadpiro no
m€' r o dr batismo. ROMARIO CUR
PERTINO DE MORAIS, como está 
it.rnalmcnte no registro civil e não Jo!ic 
Pereira Golzlo, como geralmente mr 
rham.im e vinha me a.s.c;inando. sem 
intuito outro preconcebido. Es~a de
clarn..c1lo vem a pror,ó~ito de ressalva, 
possiw•is eq11ívoC'os quanto á minha 
idrntlclnde. · 

João Prssôa 2!; dr julho de 1938. 
Ho1nario í't11')Wrtino df'" Morais 

e A f1l'mfl t-slá. ctrvlctnmC'ntc rrronhe· 
rlcla). 

TERRENOS 
\.\•nch•m-M• em Jotes pequC'nos, n S, 

, e 8 m!l n.:1.s o metro. na Ave111cta 
.Inximiano de Figueirécto, pt>rf.o do 
rutituto ele Educaçli.o Agua. r:,ci;ólO. 
llZ e bondes; Ju~n.r de muilo fulllrO :• 
aluberrlmo. A tratar nn rua M:1dd 
.linheiro, n ° 303. 

MERCEARIA A' VENDA 
Tt>ndo 1nn dos soclos cln conhrrirln 

mern•aria "A BARATEIRA" ele sr 
retirar p~ra o ~Ul do pois, vende·se 
êste importante C'stabelcriincnt-0, 0 

mais ~frej'.:UC?.:tclo cta Capitnl e sr·m 
ter nr>nhum fiado 

João Pcssôa, 26 de Julho dr 1938 
RU.l Joaquim Nabuco, n ° 

CIMEN'Í"fo de 50 quilos 
~ 42 ½. Consultem os pre
ços de J. MINERVINO & 
CIA. 

FIC'HAS DE GI\LAL1TE - sortt 
mento rolosso e-m vàrlas rores 5 ~ 
mente na .0•1..u·n nrn.stl('tra ". J\.V. D, 
Rohan, 09 . 
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MINISTÉRIO DA 
GUERRA 

Jr..• C'fRC'UNSCRICAO TlE RF:CRU
TAMENTO 

Convocac;ão de Conscri.toJJ 

De ordem dn Chefia desta C. R., 
publlcn.-se, para conhrcimento dos tn
leres.c;ndo.,;; o sei;uinte. 

Estão convoc~ctos em 1. 11 e 2.ª chama
elas para Incorporação no correnLe a.no. 
no 22.0 B. e . e Bia. I. A. Do .. os jovens 
dn clnsse de 1916, constantes das re
lações abnixo transcritas. de\'encto os 
ela l.ª chamada se apresentarem de 
16 a 31 de outubro e os da -2.ª chama
da, caso esta se realize. de 1.0 a 10 
ele dezembro, tudo do corrente ano, 
sob pena de serem declarados ínsub
mL"~os e como tal proces.<:ndos na fór-
1n~1 dn legisln('iio penal militar vigente. 

II 

Est!'io igualmente o_brigad,?s a se ~
presentarem a nova 1nspeçao de sau
de no prazo marcado para os da 1.:1 
chà.macta, todos os sorteados convo
cados de outras classes, em an~ an
teriores, que tenham sido p~la Junta 
militar de saúde julgados mcapazcs 
e isentos temporariament~. sob J?ena. 
também de se tornarem insubmissos, 
na conto1midade do § 2.0 do a_rt. ;21 
do Decreto n.0 15 . 934, de 22 de Janeiro 
de 1923 e artigos 131 e 136 do Decreto 
n." 23.125, de 21 de agosto de 1933. 

III 

Não se compreende nas disposições 
acima os isentos temporariamente no 
ano de 1936 e anteriores, tendo a jun~ 
ta militar lhes arbitrado prazo de mais 
de 30 dias alé dez mêses. de incapa
cida.de, os quais nio se tenham apre
senta.dos e sido inspecionados nos anos 
seguintes, visto já terem incidido no 
crime de insubmissão. 

o crime de insubmissão prescreve 
dentro do prazo de 8 anos, todavia. os 
insubmissos fa vorccidos peln prescri
ção, para terem situação le~aliz:tda 
perante o serviço militar 1qwtaçao). 
terão que se apresentar á C. R. de suas 
residenclas, a fim de que possa ser, 
pelo corpo clesi1:;-nado. promovida a dita 
prescrição. 

RELACAO DOS COSVOCADOS DA 

DR, JóSA MAGALHAES 
(Medico espeoiallsta) 

Tre.tamento mecllco e operatOtlo 
das d<X'll('.Rs dos olhos, ou-vJctos, 

nartz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFR.JADOS REPETIDOS. 

Consnltórlo: Rua. Duque de Ca:r:Ju, 
604. - De Z ás 5. 

8'Slctenc1a: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 2i2 

- JOAO PESSOA -

- ..,,!) 

3 - Manuel, filho de ManuPl Ana
mas 

4 - Manuel, Jilho eh• Joaquim 
Co.ltano d" Ollwürn 

5 - Anronio, filho ele SPverino 
Joaquim 

6 - - Jaime. 1 ilho c1p Ellslu Fl·lb;
mínn 

Cl,ASSE Of. l'llli 

!.' ('ll,\M.\fl.\ 

,.,) l\luniripio dL· Campina Granrl<" 

1 - Mr.nuel. filho de Cesário Vi<lnl 
2 João Freitas 
3 - José Leon('l Rnmo.s cln Silva 
4 - Euzebio Pereira do Silva 
5 - Inncio Marq'ues 
6 - Manuel Clnudino 
7 - Jofio Fi-anci~co de Mélo 
8 - Manuel Francisco de Olíveirn 

28 - Clauctino Herculano de Mélo 9 Mannel Paulo de Sou:;;J 
29 - Antonio. filho de Balbino Ro- 10 - Jose filho ele Avelino Januá-

ze;~cto_ d~d~~~jº Fernandes de i\tedei- n~·1• - SevPrino Ric::i.relo de Araújo 
ros 12 - Severino. filho de Seb::istião 

:u - Antonio Conéa da Costa Frazão 
32 - José, filho de ,João Pinto dP 13 - M~nuel BéJo 

Mélo 14 - Se\'erino. filho ele Manul"l Fi.r-
33 - José, filho de Paulino de Sousa me Bezerra 
34 - Amaro, filho de João Ferreira 15 - Jo'il:'. filho de Manuel Frn.n-

de Mélo cisco Barbosa 
35 - Elidia. filho de Clementina 16 - Severino Jerónimo da Costa 

Barros Ferreira 17 - José, filho de Francisco Ft'r-
36 - Francisco Matia~ de Oliveira reira 
37 - Severino, filho de Bartolomeu · 18 - M"rrnuel Pedro 

Donato 1D - Severino Mousinho ctc Araújo 
3e -- Francisco, filho de José Bezer- 20 - Salviano da Silva Lacer J1 

ra Monteiro 

CLASSE DE l!JIG 

l.ª C'IIAMADA 

'..\tunicipio de Umbuzeiro 

1 - Francisco. filho de João Joa
quim dos Santos 

2 - Mario, filho de Arcanjo de 
Vasconr.élos 

3 - AnLonio, filho de Severino PeÀ 
reira Leoncio 

4 - Augusto. filho de José da Sil
va Pereira 

5 - Severino Miguel Antonio 
6 - Calixto, fllho de Manuel Al

ves da Costa 
7 to- Louriva1 Dias. 

2.• CHAMADA 

8 - Euclides Barbosa da Silva 
9 - José, filho de Avelino Deodato 

da Silva 
10 - Artur. filho de Cunildo da Na

tividade Aguiar. 

v~ CHAMADA 

21 - Valdemar Chagas Pequeno 
22 - Zac4rias. filho dl· Mann~l 

Santiago Sobrinho 
23 - Ina0io Tri~ueiro 
24 - Nico'iemw-: de MirnnJa 
25 - Carlos Ferreira Marinho 
26 - P::mlino. filho de Vitorino Li

no da Silva 
28 - Clauclino Hereulano de Mélo 
29 - Antonio, filho de Balbino Ho

zendo de Araújo 
30 - Adonías Fernandes de Me

deiros 
31 - Antonio Corrêa da Costa 
32 - José, filho de João Pinto de 

Mélo 
33 - José , filho de Paulino de So11~1 
34 - Amaro. filho de João Ferrcix~ 

de Mélo 
35 - Elídio, filho de Clc-:rr..c>n~ino 

Barros Ferreira 
36 - Francisco Matías de OHveira 
37 - Severino, filho de B:.ntclomeu 

Donáto 

38 - Frrincir.co. filho de Jo.:;;. Bl'..'
zerra Montrlro 

1 ·, Reprod111.·sc por ter ,1 <o f' .1.1 

convncaç..i.o publicad1 c:omo peMenc~.1. 
te ao r-.Junic.-íp1o de Espcrnn,n 

("L.\SSt: nE lfHH 

l.;o. {tlA!\JAI),\ 

;>.Jun.i<·Ípio de :-i. João d,• Cariri 

7 Vltor. filho de Martins Aprir;io 
do Nascimt'11to 

8 - Antonio Bélo Silva 
g - Alfréclo. filho dl' Elpidlo nibeirn 
10 - José .Joaquim 
11 - Inncto, filho ct,• Joio F.-anci.~co 

das Chagas 
12 - José filho de Aurelír .. 10 Ama· 

ro de Figueirédo 
1:l - Abdon, filho de Panlino Lopc~, 
14 - Inricio. filho de Maria. Rafa~I 

de Sousa 
15 - João. fílho de InaC'io Severm.., 
16 - José. 1'ilho de Ricardo !nãc10 

dos Santos 
17 - Domingos, filho de Jos€' C\,! -

rêa dos Santos 
18 - Hipólito. {ilho de J\.~ . ..,tino Ld-

dro 
19 - Manuel Caldeira 
20 - José Sales Filho 
21 - Vicente Claudino 
22 - Pedro Rodrigues 
23 - João. filho de Manuel Pedro 

da. Silva 
24 - Assuéro. filho de Miguel Paulo 
25 - José. filho de Estanislnu Ribei

ro 
26 - Pedro, í'ilho de Cipria:1:1. 
27 - João. filho de Severino Evan

gelista 
28 - Pedro. filho de José P,lcardo 

Filho 

2.ª CH\""\IAJ)\ 

29 - Manuel. filho c1e C'õsmc Lopes 
da Silva 

30 - João. filho de .Jost?' Ci('nuin,1 de 
Oliveira 

31 - Sebastião. f:lho ne •H:icr:rdo 
Pereira 

32 - Manuel Narc<·l<J1, 
33 - José, filho de Elpi"."1ic Ribl:'iro 

Leite · 
34 - Adelino. filho de Maria ca 

ConcPição 
35 - José filho de Antor:iá0 Nunes 

Pereira 
36 - Joa4uim. filho de João L::>jJeS 

da Silva 
37 - José, filho de José Alb:n.r, 
38 - Napoleão. filho de ,José A.;ióli 
39 - Zacarias. filho de Ros:.i Ma:ia 

dos Santo::; 
40 - José filho de Lulz Francis".!o 

de Oliveira 

.. n~o é indifferenlc qu<dqucr ali
mento. Torna.se nccessario que o 
organismo receba um alimento ca
paz de compensar satisfactoria
mtnte o consumo de energias que 
dispendemo!i pela mauhã. Comple
to, de facil digestão e sabor inca:ua-
13V"el, NESCÃO é o alimento mais 
adequado para a primeira refeição 

\\\St~ 
MUiM•ii/ii·l ··lii••6 
e""' 

41 - Gon<'alo. filho de Ci:•U.•atJ 
Mélo 

42 - Josf filho cte Jo,Pf.t i..fari:l 
das Dórc!-

43 - l\IanuPI. filho fp Jo....,.:. TPhyir~1 
44 - Manne,l. filho de Rit.l X1vir:r 
45 - Ot3Yiano. filho ele ndc·f0nc;o 

Porfírio Ramos 
46 - Manuel. filho de Jo<..~ Leite 

Filho 
47 - Gregório. filho C"!e ."-til:) ,ie 

Oliveira 

PCll,DIAIH 

:\f.unicipio (\.e San-tit Lu:tü do 1'abugi 

1 - Justino Xn vier 

. CLASSE DE 1916 

CI.ASSE DE 1916 

2.ª CHAMADA 

CLASSE DE 191G 

l." CHAMADA 

Município de Cabaceiras 
RADIOS TELEFUNKEN 

2 ....... Inacio. tilho de Jo~ Vh: .. nft, 
da Silva 

3 - Sebastião. filho de Pacifkr Vi
eira de Maria 

4 - José. filho de Francisca i' 1 <'ria 
~la Con('eiçâo 

Munidpio de A.reia. 1 - Inácio Amaro da Silv~ 
2 -- Vitor, filho rle José Antonio de 

41 - Pedro, filho de João Francisc_o J Farias . . 
dos santos 3 - Jose Faust.mo 

42 _ João, filho de Francisco v1- 4 - Manu~l Inácio d~ Silva 
lório de Assis 5 - Sevenn? de Aqumo Guerra 

43 - Luiz, filho de João Paulo de 5 - Am?rosio de Ane!rncte L1n1a 
Maria 7 - JosE> rta Ro~ha Luna 

H - José, filho de Alvnro Marinho 8 - Jcsé ~onono _ J 

dos santos 9 - Ada.lg1so, fi~ho de Joao_ de Deus 
45 - Geraldo filho de Hermenegil- 10 - Ca1tano. filho cte Joao Pedro 

do cte Almeida.' g = ~:1~~e)ui~ ~~mt~cas Gomes 
CLASSE DE l!J16 

1.' CHAI\IADA 

Mun.icipio de Esperança. 

1 - Matias Avelino 
2 - José, filho de José da Cunha 

Néto 
3 - José, filho de Agostinho Pe· 

reira de AraúJO 

to 

4 - Matias Francisco . 
5 - Geneslo Firmino do Nascimen· 

6 - Antonio Tomaz Pereira 
7 - João Róque dos Sant.os 

Cl,A~SE DE 1916 

l." CHA'.\IADA 

J\luni<'ipio de Esperan('a. 

ele Lacercla 
J3 - Arquelau da Costa Guimarães 
14 - Manuel. filho de Agostinho 

Pereira Pinto Sr,brinho 
l '1 - Antonio Barréto <le Mélo 
16 - Jo.c;é. filho de Francisco Rafael 

'.ia Silva 
17 - Sebastião Gomes dos Santos 
18 - Antonio Americo de A rr11da 

• ~luno cto C. P. O. R. da 7.ª R. M.) 
19 - Demet.rio, filho de Simão Pe

reira. de Ahneid:1. 
20 - Horacio Duarte 
n - José Cavnlcanti cte .'\lbuquer-

que 

1 

22 - Otacilio rle Oliveira Pinto 
23 - João, filho C"le Joaquim Mon-

te~~ - Severino José ! 
25 25 - Agripino Jurêma de Andra-

. dP 
1 

26 - Guilhe11ne Fnw,'ino da Siln1 
27 - Raimundo. filho de Inácio 

- Manuel. filho de Cesarlo Vi- TI~: _ Perlro Ferins Cavalcanti 1 
ctnl 

2 - João Freitas 
3 - José Leonel Ramos da Silva 
'l - Eusebio Pereira da Silva 
s - Inácio Marques 
6 - Manuel Claudino 
7 - João Francisco de Mélo 
8 - Manuel Francisco de Oliveira 
9 - Manuel Paulo de Sousa 

10 - JOsé, fllho de Avelino Janua
rlo 

l1 - Severino RJcardo de Araújo 
12 - Severino, filho de Sebastião 

Frazã.o 
13 - Manuel Bélo 
14 - Severino, filho de M'."l.nuel Fir

Dlf' Bezerra. 
15 - José, filho de Manuel Francis

ro Barbosa 
16 - Severino Jeronimo da Costa rl."fr: - José, fJlho de Francisco Fer-

18 - Manuel Pedro 
19 - Severino Mousinho de Araújo 
20 - Salvirmo da Silva Lacerda.. 

2.• CHA..'\fADA 

21 - Valdemar Chagas Pequeno 
22 - Zacarias. filho de Manuel San-

tiago Sobrinho 
~1 Inácio Triguelro 
24 - Nicodemus de Mil'anda 
25 - Carlos Ferreira Marinho 
26 - Paulino Cllho de Vitorino Ll· 

ll<l da Silva ' 

29 - Pe'drn Pnelra Lima. 

2.• CHAMADA 

30 - Caitano Pedro de Lima 
31 - Claudio da Costa Barros 
32 - José Mari.:i ele Albuquerque 
33 - Severino Faustino Innão 
~4 - Joaquim, filho de Abdias Go

mes de Araújo 
~if; - Adauto Sampaio ele Araújo 

36 - José Costa 
37 - José. filho de Vitor Araújo 

Sampaio 
33 - Manuel de Sou~a Sobrinho 
39 - José Eulampio Barbosa 
40 - Adolfo Cavalcanti da Cllnha 
41 - Damião Amaro 
42 - M:anuel Pereira da Silva 
43 - João Gomes de Brito 
44 - Luiz, filho de Augusto Gon-

zaga ele Albuquerque 
-l5 - Manuel Felipe de Andrade 
46 - Jw:;tino Fialho das Chagas 
47 - JuvencJo Braga 
48 - Harcino da Costa Ramos 
49 - Severino Placido do Nasci

rnento. 

CLA8SE DE 1916 
1.• CH AMATlA 

Municipio de São João do Ca.rirí 

1 -- severino Bezerra 
2 - Amuro, filho de André de F•· 

rias 

PELO PREÇO DO RIO 
CIA, BRASILEIRA DE ELETRICIDADE 

SIEMENS SCHUCKERT S. A. 
REPRESF.NTANTF: GFRAI, DO ESTADO TlA PARAfBA 

DANI E L A R Aú JO 
RUA BAltAO no TRIUNFO N.' 333 

5 - Custó11o. fill10 de AntoP.O La·.1-
rencio de Ale~rin,1~·in 

6 - Manud filho ele :3f'bo..e;.tião :\1-
•es dos Santos 

7 - Franci:-co, filho ele ,Josl' Anto
lio de Maria 

8 - João. filho de Severino José dn 
3ilv1 

9 - Jo::;é filho de Jttlio Amaro j,:, 
~ou o 

10 - Francisco. filho 11."' ~ JS~ O'.a
,·lano da Costn 

11 - Franci<..co Marce ln, d~ J 1ma 
12 - Ltuz, filho de Fr 1w ·':J .S~l

dar,o dos Santo:,; 
13 - José In,~rio do N"'-f'Ínt,,1 o 
H - Odécio. filho dr Joúo h:.,tir.o 

\llaceió 
15 - Jo~1• Italirono 
16 - Antonio. fJlho de Jo . ..,e- V•ci.r.1 

je Maria 
17 - Celestino D:1mião 
1H - Manuel Fernancte!'> X'.I.Vi"r 
19 - Severino. til110 de José F\ lip,• 

3antiago da Silva 
20 - Severino, filho dt> Jl:~~q11hu 

rusti.no de Maria 
21 - Julio, filho ele Antoi:') Jo~I-' 

1a Co~ta 
22 - Vitorino. filho dt> i;rri .'11 ·. e:> 

<nvier de Mt>deiros 
23 - Manuel Messias 

2? CHAMADA 

24 - João Ernani da Sth :l 
25 - Francisco, fllho d~ r .ra nul'I 

.-\ra újo Torres 
26 - José. filho de Manu-:>l Ht'Urn 

ele Meneses 
27 - Darcílio filho de Pr: . .111ci3co 

das Chagas Medetro:s 
28 - José filho de Manuel Maxi

miano Alves. 

DR, ALBERTO FERNAN
DES CARTAXO 

--:--
DOENÇAS DA P€LE, VENlffiEAS 

E SIFlLIS 
(Curso de f'Specialisação no Rio 

de Janeiro). 
A vlsa aos seus amigos e cltcn

tes que dentro cte alguns d1as 
abrirá o seu consu.Itorio, a rua 
Gama e Mélo, n.' 135. .. ,.,. 

João Pessõa, 12 de Julho de 1938. -· HORTA 
A' RUA IRIN€U JOF!LY N.0 185 

PRECISA-SE DE UMA PESSOA 
PARA CUIDAR DE UMA HORTA 
NO INTERIOR DO R O. DO 
NORTE. 
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TABtLA (MODIFICADA) DE PREÇOS DE PASSAGENS 
DA EMPRtSA AUTO VIAÇÃO PARAIBA 

Em vigôr de 23 de julho de 1938 
'rAMBAú - Praça Vida! de C\egrciros Santo Antonio ou Gon~alo 

- 1s;;oo. 
CABEDfl)LO - Prata YicJal de Xc!(reiros - Parlo dtc CaiJc,lelo -

28500. 
PRAIA DO Pô('O - Praça \'ida! de Xcgreiros - Praia do Póço -

21';000 
VAHADOl'RO - Praça Yidal de C\egreiros - Praça Antenor Na

Yar1·0 - ~ ~200. 
TRINCHEIRAS - Praca \'ida! de Negreiros - Praça Béla \ ista -

S200 • 
CRl"Z DAS AR~l,\S - Praça Yidal de Negreiros - Rua São Luiz -1 

-.:200. 
'l'A!\LQ.IA' - Praça \'idül Je Xegrdros Praça lrnlependencta -

~200.. 1 
AYENTDA EPITACJO PESSôA - Praça Vida! de Negreiros Im-

hiribeira ~ 100. 

'l 
l 

CARROS DIRtTOS 
TRINCHBJRAS Praça Antenor Xavürro - Prac;a Béla Vista -

><40(1 

O TONICO BAYER éum precioso auxi
liar do desenvolvimento normal das 

creanças, tornado-as fortes, sadias e alegres. 
CRUZ DAS AR:ll,\S - Praça Antenor Narnrro - Rua Süo Luiz -

:$,100 
CRUZ DAS AR:IIAS - Praça Yidal de • ·egreiros - Rua Sito Luiz 

- ,;zoo. 
TA!\IDIA' Praça Autenor Navarro Praça lndependenda -

,c;oo. 
PRAÇA ANTENOR ~AYARRO - lmuidbeirn !Tambiú) - ~400. 
AVENIDA EPITACIO PESSôA - Praça \'ida\ rle Negreiros - Im

birihcira I Tambiá 1 - ,;400. 

• Rapidos e permanentes são os e/feitos do 
TONICO BAYER: enriquece o sangue, vi
goriza os musculos, fortalece o cerebro e 
os nervos. As creanças o tomam com prazer, 
devido-ao seu sabor agradavel. 

PONTOS DE SECÇÃO 
Prara Vidal de Neg-reiros Prnc:íl. Antenor Navarro 
Praça Bela Vista Praça Independencla 
Imbiribeira cAv. Ep. Pessõa) 'Rua t5ão Luiz <Cruz das Armas) 

PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS 
No passeio da residencia do dr Guilherme da Silveira. Partida e Che

gada de todos os C~rros das Praias, Tarobiá. Varadouro. e Trincheiras Via rua 
Duque de Caxias. 

Pera (j'.JC serve o Toníco 8Qyer 
ContHt 1l,•l•lli1f,,,fr, e~.i.:o!cl· 
11h'nf", 1!.·J,n:\~iio 1i.·rtt1•1C, /oi• 

!h /i~, ,:'f J:~·:; :::n:;:','1,~;g~~:;,\'~: No pa.s::.eio do Edificio do Paraíba Hotel, Chegada dos Canos do Vara
dow·o Partida e Chegada de Trincheiras Via Rua das Palmeiras, ChegacJ.a e 
PartidA. do Carro de Cruz das Armas. 

cimt•nto, J. lmnl•cm i(l..:ul /•U• 
lU (1/•rl,1UT li lllltl'Uft:,~·u1rtJ 

1!.·f•ois 1111:i cn/cr111i,ltuk.) Jc
liif Ílrmtc~. Nota lmport.ante - Todo o ingre~i:.:;o de Passageiros, antes ele qualque1 

distancia dos Ponto;:; de secções fica obrigado ao pagamento da respectiva Pas
sagem, como também u Passagem Completa seja qual fõr o ponto em que tome 

os Canos Diretos 
Gerencia - O.-a\do Pessôa & Cia. 

I ~ D 
·1 .. !; ~l~~~l~~~t l 

urlo, Metlkso do Ilogpital Santa Isabel· e do InstJt-... o 

uoENçÁs'oÃs 1
éii'rÂNÇAs 

~nças do adulto: CoraçAo, aorta. estomago, tutem1no, 
.tigaào, rtns, silngue e nutrição. Tratamento tla neur~thenla 

.c;exual, syph Jis. 
Oon•a.ltorS.: - R11a Barão do Triumpho, •21 - 1.• anelar. 

(Por cima do Banco CentraJ). 

1 
Comulta.o: - De 15 ã, 18 horas, diariamente. 

Residencia: - Rua Barão do Trinmpho, 353 
.\CCEll'A C!l.\MADOS A QU.\LQUE& RO& 

==·-=================,Í,· 

DEMÉTRIO DE TOL!DO 
ADVOGADO 

(CRIME. CfVEL E COMÉRCIO) 

Res.: 

i=-==----====di 
R. Dr. Peregrino, 

João Pessôa 

73 

JOÃO VELôSO FILHO 
ADVOGADO 
llt;SlDENC'IA: 

R u a A m a r o c· o u t i n h o 

-- JOAO PESSOA --

3 1 2 

CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 
ELEUUCWADE Ml,;DICA 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex·u,ten1n rr Ten.p,·u•ira Clinica <Scrvico do Prof . São 

PaWoJ. Medico do Hospital Santa I:sf\bel. 

ConsUlW:::;. u s 14 á8 16 hora~ diariament.e. 
consultório: - Rua Duque de Caxtas, 312 - 1.0 nntlar. 

ReSldenci~: - AV. GENERAL OSORIO, 160 
Telefone~: Aut. 259 - Autom. 1531 

• 1 ....... --

:e: A 
JOSÉ PINTO 

ADVOG~\DO 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 
82 Fône, 210 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
(l::E-lnterue residente e ex.medico Interno do Hospital 
Pedro n tio Recife. Pratica nos Hospitaes de S. Francisco 
de Aa.CM e Sa:ita Cua de 1\tisericot·dia. do Rio de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, FI-

GADO. INTESTINO E RINS. 
Coosult.. da• 14 ás 18 horas. 

OONSULTORI0: - DUQUE DE CAXIAS, 5!,~ 
&ESIDENCU: - AVENIDA PADRE MEIRA. 118 

João Peuôa -::- Parabyba 

DOENÇAS DA PELLE J: vcmaEAS - SYPHILI8 

IR. EOSON DE ALMEIDA 
DO DISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. i:l. P. CHEFE DA CLINICA DER.\iATO-SYPHILOORA

PHIOA DO ROSPITAL "SANTA ISABEJ," 
T..-•t.amcntfl por proc,..sso. espc0Jalls.ado11 df' aone (~
abM} pyttriatú venlco1or fpannos) ee,.emaa •iceraa 

1 •Õencu Us a.abas, afft>cçõe. llo couro oabellad.~ ' 

l 
Orlen\açli-0 moderna na therapeut!ca d& SJJ}hUts e da 

~: -;e,1:::~~t~rór!u!;':,t~, 1~~h;n!t1::.:: 
para. o trat.ameonto doe: tumores malignos da pen• 

DIARIAMENTE DAll H \t~ A'6 17 HORA'> 
Cfala•l~rt•: - Duci:•e lle Carta., 6H - 1.. ••.., 

JOAO PESSOA 

==----=- ==========-

DOEN<,:AS DOS OI ,HOS 
Ili, N. COSTA IIRITJO 

ll:1:•ASS1STJ!NTI: DOS SERVIÇO!:' DI! OLJIOS DO P&OJ', 
SANtlOU NQ RJO Dt': .JANJ:IBO 

0CTTLISTA DO HOSPITAL SAN'I'A IBABl!:L 
Tratam,n~ medico e operat-orio tlu ltoell'8,1 •o. elb• 
Consultorlo: - Ru& Duque d~ Coxl•~. ~n (Alto da Pnar

macl& Vêma, 1.0 andar> 
Reotdenlca: - Avenld& Juare,, Tavorr., IU 

OODlllltu : - Dai 11112 u 12 e dai 11 U 11 llOrM 

Dê Tonico Bayer a seus filhos 

TONICO 
BAYER 

flOM PARA TODOS 

D o 
BEL. APOLONIO CARNEIRO 

DA CUNHA NOBREGA 

ADVOGADO 
(Civel e Commercio) 

Rua Barão da Passagem n." 60 
(Primeiro andar) 

OSVALDO TRIGUEIRO 
ADVOGADO 

Rua Mexico - 164, 2.0 andar. 

RIO DE JANEIRO 

LABORATORIO DE ANALYSES MEDICAS 
- DO -

DR. ABEL BELTRAO 
Ex,lntcrno do Laboratorio do Hospital Pedro n em Re<ll• 
e actual analysta dos Hospita.cs Colonia Juliano l\.lorelra 

C- Santa Isabel. 

HORARIO: - Das 14 As 18 horu. 

Rua Barão do Triumpho, n. 0 444 .1.° andar 
JOAO PESSOA P A R A B Y B A d1 

- ---=================-
G A B IN t TE ELECTRO-DENTARI0 

Da Cirurgiã-Dentista 
LINIALVl GAIA 

Clinica-Cirmgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

C.uwl.,rl•: - D•cu •• Cuia•. IH - t.• ••"" 
CONSULTA!! - DAS H t.'1:1 17 EOR~"' --~ 
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A lr>./IÃO - Rábado, 30 de julho de 1938 

· mAIOR dut'o.:õo 
~ mAIOR ecoóomlo 
~:!)k 

/•...,.\ 
'v' 

Se a despesa de oleo 

lubnficante pesa pouco ao 

automob,lista na verba da 

manutenção do seu carro, 

isto não quer dizer que 

e//e não deva ter em seu 

motor um oleo de maior 

rendimento. Preparado e 

aperfeiçoado pelo Grupo 

Shell, o mesmo que 

produz o famoso o/eo 

Aeroshe/1, o preferido 

pelos maiores azes do 

automobilismo mundial. 

ENERGINA possúe todos 

os requisitos capazes de 

uma perfeita lubflficação 

dos motores de hoje, alem 

de offerecer as vantagens 

de melhor rendimento e 

maior economia 

Para maior kilometra

gem use lambem a gasolina 

EN ERG/NA. 

ENERliJNA 
OEJ>ENHOc/o •!ELS' 

.. :~~~"~:.~,!! T
1 

º ,~J ~ ,.,,0 O j ~ !!~l-~.~ , ..... 1 ~ : g i; ~ ~ ii f :~: ..... :! 
Bala.ncête da Rtke1ta e Despesa, rC'le- Saldo que passa .para o drão para o municip10 147$800 • ' Piefettura .Munlcipa.1 de Esperança, 

Reis 22 328$000 delaçào de med1das-pa- Vende.se a casa n o 930 1 

rente aos mêses de a~r,l, maio e JU· mês seguinte fJ - Aquisição óe instru- á Avenida Cruz das Ar. 11 de JUiho de 1938. 
nho <le 1938 Em ações no Banco do mental p~ra a banda .. 7 

RECEITA 

1 - Licenças 
2 - Impôsto de feira 
3 - Indústria e profis
são 

4 - Impósto predial e 
territorial urbano e 1,axa 
de assistência social à 
menores abandono.dor. 

5 - Taxa de estatistica 
da produç5.o 

b - Gado o.batido 
7 - Afcdção 
8 - Taxa de llmpêsa 

pública 
9 - Patrimônio 

~G .- Impõsto sõbre ,,eí-
culos 

11 - Renclas divers:is 
12 - Divida ativa 
Depô.sitos 

Réis 
Saldo do més de março 

DESPf:SA 

1 - Prefeitura 
2 - Fiscalização 
3 - Tesouraria 
4. - Obras pública::i 
5 - E8tradas de roda
'jem 

6 - Ilunúnação 
7 - Lunpésa publicc 
8 - Instrução públicn 
9 - Cemitérios 

10 - Subvenções 
J 1 - Despêsas diversa:-: 
aJ Delegacia de Policia, 

Cacleia, Quarteis e alu-
guehi ele cn.sas 

b) - Material para o e:x
pedien tc: da Prefeitura 

t.1 Tcleguruas e por-
te" dn Prefeitura. 

C:J -- Publicações e 1m-
prtssões oUciais e ussi
naturru. de jo1nais 

e) - Confecção e remo
delação de medida~-pa
clr:io para o municipio 

f, - AquU:ição de instru
'tumtal para a banda "7 
de Setembro .. , da cidade 

ri - Gratificação a dofa 
• olklals de Justiça 
.. 2 _- Serviç:1 da produ-

çao agr!cola 
13 - Estatistica 
Ernpresthnos contraídos 
l'axa de :1ssistência sodal 

a. menores abandonados 
\l!xr.\,:, ll O 210 dç 29 

! 191SOOO 
J :584~700 

Estado 1 :OOOSOOO de Setembro", da cidade 2:5005000 Il1aS, tendo as portas pl'O• :>.Ianuel Simpliclo Flrmósa. seeretl\• 
Em caix;:i na Tesouraria 22887::;0 g) _ Gratüicação a dois • rio-tesoureiro. 

oficiais de iustiça 5oosooo prias para negocio e resi• 
23

'
5565720 12 cá-;;-ª;~~~~~~ da produ- 2 :945~7oc dencia. A tratar no oitão 

PrefeJtura Municipal de São ,Jcc6 13. - Estatística 1 ·Oü0$0f.l) ] C d } O 119 
ll:215t;'in' de Piranhas, em 5 de julho de 1938. Emprestimos contraidos 3:000SOOU ( a ate ra ll. , 

Visto. - Julio Ribeiro, prefeito. 

PREFEITURA MUNICll'AL DE 
ESPERANÇA 

867$690 

2 :257~900 
1 :850S500 

250SOOO 
186SOUO 

30$000 
1 :484S000 

33$1% 
500SOOO 

21:500s.5~0 
2:056SHO 

23 :556S730 

l:760S000 
L030$000 
2:069$500 
1 :993$100 

920SOOC 
30S000 

1 :746SOOO 
3 :387'700 

824S00fl 
525SOOO 

516$000 

12osonc, 

279$::00 

J 089$000 

G5$0UO 

1 :;oowaa 

•!20D~OOO 

i!éll!~OO 
400~ 

1 ·ooosooo 

João Faustino dt~ Almeida, tesou
reiro. 

~raxa de assistência social 
a menures abandon~do . ..; 
(decreto n. 0 910, de 29 
dE: dezembro de J.937 

Próprios municipais 17$701 
Balancête da re<'eita. e des~a m•· 

nicipal do mês de abril de 1938 
Visto: Em 5

1
7:938 - M. Figueirêdo, 

pelo prefeito. 
5:i7S500 

8:8õ1SC1Jry 

5G:ll0~100 S~~i para o mês de ju- 1·420$900 Licenças 
RECEITA 

Balanci te da Receita e Despêsa, re
ferente ao 1.0 semestre de 1938 

Saldo que passa para o i 
més de julho.: Sôma 10 281$90 · Jrmmpostoposto dp~edi!~:.iª _ 

340$800 
2:363'500 

523$800 
$ RECEITA 

1 - Licenças 
2 - Imp6stc de feira 
3 - Indústria e profis
são 

4 - Impôsto predial e 
territorial w·bano e taxa 
d~ as:.;ü;tência social a 
meneies abandonados 

5 - Taxa cie estattstica 
da produçãc, 

6 - Gado itbatido 
7 - Aferição 
8 - Taxa de limpêsa 

pública 
9 - Património 

10 - Impõsto sóbre veí-
culos 

11 - Rendas diversas 
12 - Divida ativa 
Depôsitos 

So.lclo do cxercicio de 1937 

DESPl<SA 

1 - Prefeitura 
,.. - Fiscali.lação 
; - Tesouraria 
4 - Obras públicas 
fi - Estradas de rodn.

gcm 
6 - numinaç.:1o 
7 -- Limpêsa púbhcu. 
8 _ Instrução públira 
.9 Cemité:-ios 

10 - Subvenções 
11 - De.spêhl!s diversas: 
e-) Delegacia de Policm, 

Cadeia, Quarteis e alu-
gueis de co.1:.as 

o) - Material pnra o ex
pediente da Preft:dturn 

,.~) - Telegramas e por
tes dB Preteitura 

{i) - Publicações e im
T)!'e.;~õcs 0!1ciais e a.~sf .. 

Em acôes no Banco do 1 
Estado 1 :OOOSOOO Tesoura11a da Prefe1tm·a Mumr1p'l) ~ct6t~ta~!:ºflssao 

J4:653i5oo 
2:984$100 

·Em ca,,L"a· na Tesouraiia 228~73C de Mamanguape, 30 de junho d~ 1938. Aferição 

57 :347S830 Pedro Pinto N"~,•arr0:-;_Çe001teifo. -:. ·1 ~:ci-iiin~pêsa pública ,..~ 
s· J !. Con~ere: - Jose Campeio Neto, se- 1 Imposto siveléulos 

s:x: 
H3Sll00 

$ 
11:215$700 Prefeitura Municipal de ~ao 0 ''- cretáno. 1 Matriculas 

de Piranhas. em 5 de julbo de 1938• Confere· Em 30-7-938 - Franci!l.!D Imposto territorial 

João Faustino d~ Almeida, tesou• dav~r:~a _F~~:~rJ~ ° F~~~i~:~etw. ~"rl~:s a1i~:r:..as 
6:485~9-,I rc~~·to; Em f>,7938 - J.f. Figueirê<lo, 
8:203$500 pelo prefeito PREFEJT~~E:~NJfIPAL DE :ra~ ~~te'rfo~ita 
3'~!::gg PREFEITURA °iIUNIUPAL DE Dalancêtc da receita e desp;sa mu- Total 

MA.MANGUAPE . _ 11rlcipal do 1,0 semestre do ano de 1938 
1 '!~J~g~J Ralancéte da P!'eleitwa l\lumc•P~I d, RECEITA 

1\la.U\anguape. a contar de l.º i1, 30 do Prefeitura 
!2!;$000 JUtlho de 1938 Li°"nças 9 431$700 l'iscalização 

2:0BOS(l·,o Imposto de feira 15:288$900 Tesouraria 
518S200 RECEITA Imposto predli,l" 8:682$100 Obras públicas 

2:679$200 8aldo o·o mêi:; de maio l33S1(lU IndustriR e profissão R:000$000 Estradas d'l rodagem 
1 :807~700 Gado abatido 3:612$900 Ilwninação pública 

54:515SG90 Licenças 
2

,221saoo Taxa de limpêsa pública 1:471$500 Limpêsa púbJlca 

_2_:8_3_2s_1_40 ~'::~~n1; feira 1:790$300 ~~i;{~inio ~gmgg ~~:~!~~ pública 

57:347$830 .Gado abatido ri~~;~~g Imposto s\'eiculos 2:272$500 Subvenções 

1 ~~;:açi~e~t~uca 762$500 ~~~~i~~ª~rritorial .t :ciü:~gg g~kJê:S;a~c;\~::sa.-; 
Taxo. de cooperaçã.1 agri-

635
SlOO Rendas diversas 4 :455~ · 0n 

l 400$000 cola Divida ativa 84.';'?jQú Soma da ctcspêsa 
2~575Sooo Taxa de ôefêtia anmial 1!~:~zg Soma da receita 56:748$700 Saldo paro. mato 
7:506$000 ~'}'~ô;\~ precllal 4GMOO Taxa de A. Social 745$000 

15 
'
9865500 

ce;',,;têrlo ~4$900 Ealdo de 1937 3 :4~4$000 Total 

DESPESA 

.s 
33$600 

5991200 
6lf500 

4:717$11/0 
8:253$600 ---·~ 

12:990$700 

950$000 
14-0i<!OO 

1:i= 
$ 
$ 

306$800 
G31$700 

80$000 

' 1 :611$600 
$ 

5:2~8Sõ00 
7:732$200 

12:9904700 

1 :soo~or.o 
192SOJO 

3:831 'OOíl 
3:947$700 
l :'122<000 
1 :200f000 

Decima urbana 19$700 

Sóma I0:28h9li0 

2:163$300 
1 :076$900 
1 :04:,$6'!') 

Total 
Prefeitura M:un!cipal de Espera.uça, 

GO :977$700 4 de maio de 1938. 

l :032$000 

150$00r 

436~900 

OESP:tSA 

Prefeitura. Municipol 
Iluminação púbJlca 
Auxilio â 10.,•oura 
Dcspést.s cUvtrsas 
Obras púbJlcas 
l'lscn!IZI\ÇáO 
Estradas de rodagem 
Eventuais 
L!mpêsa púbJlca _ 
Instrução publica murucJ .. 

pai 
cerrJtérlo 

892$600 
889$500 
756$000 
811$0QO 
481$90G 
417$500 

180$000 
!30, 000 

DESPESA 

Prefeitura 
Fiscalização 
Tesouraria 
Obras públicas 
Estrad1s de rodagem 
Ilum!nnção µública 
Lispêsa. pública 
Instrução púbilcn 
Cemiterlo 
Subvençóts 
Des!)êsDs d! ·ercaa 

5:650$000 
915$000 

l :200SOOO 
11 :184$300 

137$500 
4:026$700 
2:0G2$500 
4:989$100 

390SOOO 
$ 

11 ;457'400 

.l\la.nuel Si011,llcio f'irn1itsa, secretá
rio-tesoureiro. 

Visto: - Julio Ribeiro, prer,ito. 

PREFEITURA MU1''1CIP.U. DE 
ESPER.4.NÇA 

Bala.ncête da. l'ff'eita. e dewpêsa. mu ... 
nlelpal clo m~ic~:1º ele 19!8 

Licenças 
Ini!)Oslo tle telr.i 

1 :0271100 
!:84:!,COO 



A UNIÃO ,:áhaclo. :;o ,le juil, .. de rn:JH 

Teatro FLAZA 
EMPREZA VANDERLEY & CiA. L TOA. - Fone 1067 

Temporada da Cia. "TEIXEIRA PINTO" 
HOJE! 

HOJE! 
HOJE! 

-

DOIS GRANDIOSOS ESPETACULOS ! MATINÉE DAS MOÇAS, PREÇO ÚNICO 

~-~00. SE~A' ENCENADA A FJRMIDAVEL COMÉ[)IA EM TRl:S ÁTOS 

o Hóspede do aua~lo n. z 
Domingo, 7 de agosto no 

PLAZA 

RIR! 
RIR! 

RIR! 

O maior cômico do momento no seu mais 
chistoso filme! EDDIE CANTOR-em 

Cae~ éae~ Balão 1 
' ' "- '' , .~'"""'°" .... , ..... , / ...... ,~~"-~"' ,,,,.,_.,,.,,,...__,'' ...... ,,, SANTA ROS A 
A' NOITE. A'S 20 HOllA, EM SOIRÉE PRIMEIRA E ÚNICA 

DA ENGRAÇADA COMÉDIA EM 3 ÁTOS, DE LUZ 
APRESENTAÇÃO 

P.ll,IU )IHl .11 
HOJE! - ás 7 e meia horas - HOJE! 

UM BEIJO NA FACE ... Os Três Padrinhos 
PREÇOS 1$100 e SOO REIS 

CADEIRAS NUMERADAS :i$ ;\OO. AVULSAS :1$300. BALCÃO ~ $ ~00 
l' .l' l '·.I" l'.l'I l'l'.l'l"~l'.#"~l'l'I' I , ~ ....._ ' " ""......._' '- " '" , ' "'- '°' 
AMANHA! DOIS ESPETACULOS ! MATINÉE .<\'S 3 E MEIA HORAS, SOll<ÉE 

A'S 20 COM DOIS PROGRAMAS COLOSSAIS 

AGUARDEM O MAIOR SUCESSO DA COMPANHIA 

JI da J:-elicidade 
REPRESENTADA EM 3 PALCOS, SIMULTANEAMENTE -

CINE-REPUBLICA AMANHA 
HOJE - Duas sessões ás 6.15 e 8,15 horas - HOJE 

Apresenb(ão do monumental filme documentário do 

SEGUNDO CONGRESSO EUCARíSTICO 

UNITED ARTISTS apresentará 

CONSTANCE BENNETT e FREDRIC MARCH 
- em -

Inteiramente explicado em portugoês, contendo fodos os detalhes dêste grande 
conclave religioso ! AS AVENTURAS DE CELLINI 

• 

NOTA - Devido o seu tleva.tlo alucuel será. ex,ibldo aos preços de 1$GOO e 1$000. 

Imposto predial 322S4-00 
Industria e profissio s 
Gado abatido 515%00 
Aferição $ 
Taxa de lltnpêss. públtcn 54SOOO 
Patrlmonlo 15~..iOíJ 
Imposto s(vefculos s 
Matriculas s 
Imposto terrttorlnl 45Sll00 
Rendas dhersas 72SOOO 
Olvida ativa 2$400 

Soma dn receita 4 :037$100 
Taxa de A. Socl!LI 15$000 
Saldo anterior 7 :732$200 

Total 11 :784$300 

DESPESA 

Profelturn 950$000 
Pl""al12aç!\6 H0$0UO 
Tesouraria 200$00() 
Obra, pl'.ibllcas 87&$800 
Estmdas de rodagem 91$500 
Iluminação pública s 
Llm!)êsa públlea 400500 
Jnstntçâo pública 425$2110 
Cemlterio 50$000 
Subvenções $ 
Despêsa• diversas 2 :210$800 
Divida passiva $ 

Soma da clespêsa 5:350$óOO 
Saldo para J1mho 6 :433$7CO 

Tot.al 11 :784$3DC 

Pr,feltura Munlelpal de Esperanço. 
2 de Junho de 1938. 

Manut"I 8lmpliclo FJrmba, seci-etáp 
rio-tesoureiro. 

Visto: - Jullo Ribeiro, pre!etto. 

PREFEITt:R.'I. MUNICIPAJ. m: 
ESPERA..SÇA 

Jblancite tla rttMta ,. d~t,fi'-a ll'mp 
nl<ipal do mê9 <!e Jun.ho de 1938 

RECEITA 

Imposto predi:l.l ~ :710$1)00 
Industrin e profissão 8:000$000 
Gado abatido ~4&$400 
'l'axa de llmpesa pública 1: 161SOOO 
Patrlmonlo 115$500 
t rnposto territorinl R53C2on 
H.endns; diversas 1 :150$200 

E orna. d n r"'CP.ita 21 :515tMll 
Taxa de Ac;..,b, trnria Soclnl 655SOOO 
fn1do nnterlo1 6· 1n~1~0 

Total 28 :604S,no 

PESPESA 

Prefeíturn 900$000 
Fiscall2a.e:\o 215SOOO 
resourario. 200SOOO 
Obras pública• 1 :901$300 
Estradas de rodagem 43$00(1 
Jlumlnoção 3 :000$000 
Ll.spêsa pública 365$700 
J nstrução pública 1 :391$600 
Cemlterto 3-0$00<) 
nes~sas diversas 1 :526$700 

Eoma. da uespêsa 9:629$300 
'r.a xa de Ai;ststcncia Socinl 730$000 
f nldo parn o mês seguinte 18:245$200 

Total 28 : 604,.; )0 

5 ~!ef~\~~~leMli~~~ipnl de Esperança, 

l\l anut-1 iillm.pllcio F lrm ~sa, secretá
rio-te,;ou1·eiro. 

Visto: - Jullo Ribeiro, prefcJto. 

PRE FDTURA MUS ICIPAL Dt 
AREIA 

Bala ncête da Receita e da Oespf>Ha da 
l 'rrfe:l tu.ra 1"1un.IC'ipa l d r Arl"ia. rPft"· 

rPn te ao mês de jun h o d, 1938 

RECEITA 

Llcenças 
50% de Ind . e Pro! , 
Rendas diversas 
lmpôsto de estatlstlca da 

produção 

soma da receita 
.saldo anterior 

Total 

DESP.tSA 

Prefeitura 
P;scoli2-açflo 
Tesourarln. 
1:urntnação 
1Jmpêsa pública 
l:1stl't1ção inunictpnl 

tadual 
e es-

Cam po ng1icoln 
Cemitérios 
Obros públicas 
Despesas dlversns 

soma da despésa 

Saldo para Julho: 

208SOOO Predial <rural e urbnno) 
• 4:670~100 Impusto terr•.torial urba-

835$100 no 

86$700 

7 :686S600 
4 :475.$iJOO 

12:162$500 

Tax.."l de serviços muni
cipais: 

Ta..,a do nçougue 
·• ·• matadouro 

" menaclo 
poçn Carlos Go-

m,s 

1: 485$300 nlclpal 

1 

Ta.x,i, ele estatistka nut-

290$(10(1 •• " aferição de pêsos 
599$000 e medidas 

1 :025SD< O Taxa de remoçllo de lixo 
458~100 •· remil<)rlos 

.. ~xpedlentC! 
1 :745~00 

63RS50º 
90SOOO Diversões 

l :0~7SOOO Renclns eventuais 
507SOOO I:novel.s rurai.s 

Divida ativa 
7 :913i700 Multi!. 

Renda extraordlnmfa: 

Em caixa 4:248$80Q 

Areia, 30 de junho de 1038. 

Recebloo de Feliciano Mer
qucs plúlUmn duplicata 
n. 20, da venda da Em
prêSn. de Luz de Pirpil'i-
tul>a, referente ao mês de 
Junho I~uiz Gom e~ d t" Araújo, tesoureiro. 

Vlsoo: - Cunho Lima Filho, pro• 
ltlt.o 

P REFEITURA ~lllSltlP.\L DL 
GUARABIRA 

Indústria e profissão: 

Recebiclo do administrador 
ela Mésa de Rendas de 
Guarabira, GO';~ do impôs
to de indú~trin e pmfis
süo lançaci') p Estado, re-

7 ·993$900 FlSCalização 
Ilumina ção 
L1mpêsa públicn 
Obras públlca!'i 

16 :042:,,:WO Conservação de próprios 
Despêsns Gh·ersn:. 
E,•entua is 

606'-'~0J 

I 

Lln1ll.es 111.urúdpais e d1vi-
l :295S700 .sa interdistrlta is 
2 :631$800 Campo de demonstração 

.Agência de estati.:,tlcn mu-
49$200 nlnpnl 

Cemitério~ 
2 :009$300 lnativoo 

93S600 
985SOCO 
2~6SOOO 
419S7'10 

Assistência. p\\blica 
Tiro de Guerra 41 
}:4unda de mú.slca 
Instrução pú.bllco. e ende-

mlas rurais 
D!vldn passiva 

Baldo para o me:, de Ju
lho 

5 :017$5Ccl 
6 :333$000 
, :~16S400 
~ :646~7CU 
1 : J67~7M 

051$400 
745$400 

2 :090$00J 
61 8$300 

300$000 
U7$500 
130$()')C, 
132$700 
250$00U 
555~00 

2 :õ!2S40il 
74$000 

26 :905$800 

35 :008$980 

8 :382$500 
1 :025!,(lno 

9S600 
4: l 15SOQQ 

11!,9CO 
l$8M ~ 

Tesoura.rio. dn Prefeitura Munlclpu.l 
<le Guarabh·a, em 30 de Junho re 

;933, 

500$000 

Adal,tisa Rezeua Luna, tesoureirf1 · 
Vh;to· - Sa.bin.i~no Maia, prefeito 

Exposição de Chapéus 
A ROSA BRANCA, para meJllOf 

abrilhantar a e1egancia tem1n1na 
durante os Jestejos a N. S. dO.S 

BaJancêtr d a. R ttt>ita e n unf,~a, de 
a 30 de junho d• 1938 ferente ao mé.s de maio 8: l 70S40D 

Neves, faz exposição do lindo sor
timento de chapEms para senhorns, 
senhoritas e crianças que acnba de RECEITA 

Licenças: 
JS:'2fi4S<l00 receber do sul do pais as uitunas 

Sal~~S do mês de maio de 25: 140~8!) crrações da moda, executadas por 
afamados pentos no gencro. 

Licenças 
Imposto de leira 

702~0 , Gado abatido 
l;l67'600 Impõsto de !eira 

Con:..érrlo, ambulantes e 
construções 

23a200 1 Para ocupaçfio das vias 
1 :655$500 publicas 

4:204$300 DESn SA 
Oabinêt. do pretetto 

64:004$780 ,· 

2:322$800 
VISITEM A "ROSA RANCA" 

3 :114 t$000 Tesouraria 765$000 
1 \\:============ 
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O SEGUNDO FILME LANÇADO NO BRASIL DA "NOVA NAMORADA DO MUNDO" !li 

Especialmente contratado para come.morar a 7 de agosto próximo o 3.' aniversário 
----- do "REX" 

DIRETAMENTE DE AV.IÃO DO RIO PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DO "CINEMA 

DE TODA A CIDADE CHIQUE" !!! 

DEANNA DURBlN 
Nurn espetáculo concebido especialmente para o seu glorioso talento ! ! ! 

Uma joia da NOVA UNIVERSAL que: -só será exibida no "f.EX", voltando imediata• 
mente de avião para o Rio ! 

100 HOMENS E UMA MENINA ' 
VEM Aí UMA RICA, BREGEIRA E SENSACIONAL NOVELA MUSICADA ! l ! 

FERNAND GRAVET 
O NOVO !DOLO FRANC!,;S 

O REI E A CORISTA 
-:,-, -----~ - -com-

JOAN BLONDELL EDWARD EVERETT HORTON - ALAN MOWBRA Y 
A LOURINHA IRRESISTIVEL ! ! ! UM DESLUMBRANTE ESPETACULO DA "WARNER FIRST - NO " FELIP1"A " 

HOJE- NA MATINÉE .COLEGIAL- NO FELIPU A'S 4, 15 
O l'Omance das melodias divinas ! 

QUINTA•FEIRA PRóXIMA - NO FELIPU 

EM LANÇAMENTO !!! 

BARBARA STANWYCK 
JOEL MAC CREA 

~- em -

O hetoismo abnegado <le um grupo de moças ! 

ROMANCE NO MISSISSIPE 
NORMAN FOSTER - EVELYN KNAPP 

-- em - -

Um f'ilme da 
20th CENTURY FOX MOÇAS DO SECUtO XX 

PREÇO UNICO - $600 Um filme da UNIVERSAL 

FELIPÉA JAGUARIBE 
HOJE - Soirée ás 6,30 e 8,15 - HOJE HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

SESSÃO DAS MOÇAS 
Foxs - Canções - Esportes - Flirts ! ! ! - A vi<la alegl'e ela 

mocidade estudantina ! 

A morena elegante rle Hollywood num romance todo 
sêcla e veludo ! 

KAY FRANCIS-IAN HUNTER 
--em--PATRICIA ELLIS - FRANK MAC HUGH - em 

AMôR DE CALOURO VENTlJRA ROUBADA 
Uma produção da - W ARNER FIRST 

COMPLEMENTOS 

UMA PRODUÇAO DA "WARNER FIRST" 

COMPLEMENTOS 

fü,tr filme é proprio pa.r:i todas as iclades. - Nota. d,1. C C C 
fü,tl' fHml' f' 11t·úprio para tf1tfas as idades - Sot:1 tl.1. (' <' . <' 

CINE s. PEDRO 
' A CASA DOS ORA!<DES ROMANCES DA TSLA 

JIOJE - A'\; 7.15 horas - HOJE 

A l.ª série de 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
Gene Aufry e Frankie Da!To - ,Juntamente 

MUSICA NA SERRA 
~~!!if~~ 0 tigre sanguinário., e seu _ctomndor, o homem que 

não respeitava a vida ! 
LANÇAMENTO ESPECIAL ! - BARTON MAC LANE cm 

TIGRE DE BENGALA 
Umu produciio da WARNER 1'1IRS'1' 

Comploincnlo•:-NACIOXAf, n. F. B. e ORQUESTRA FEMJNJNA-short. 

Este programa é pr6prio para toda.s as idades. 

1 llllllft .. tf D ~ORfi!U[H 
ANTl·SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTl·ESCROPHULOSO 

-=-~~~~!~! .. 
CURSO PARTICULAR 

Prof. Joio Vlnarre ª"'~ª aos: 
lnler,,!oados que mantfm um ('ur• 
so primário e RttUndárlo fundo .. 
nando dlariamPnte de '1 1 á ás 11 e 
das rn i!J Zl bora.s. 

A VE!lo'U)!\ GUF:DES PERF.fl!A. 70 

PnralDHllo acUantMo. 

METROPOLE 
O Oll'IBM/, MAIS IIRJl;.JADO IJ/1 CAPITAL 

-'IC's d<' julho! Otimoe; filmes ... Aparêllto afinadiS,.',:lmo ... Som perfeito ... 

HOJE - A 's 7,30 horas - HOJE 

"Qu ,ndo rnn chwmntogrnflsta vetcrnno apresenta dois gr:1.n<1cs nstros 
num filme ele mlRre~~e mundi:11. o resultado scrlt. for.-;osamcnte um 

triunfo completo". 
(Ewlamou GEORGE STUART) 

Claudette Colbert - Fred Mac Murray 
DIRIGIDOS POR Flt.\NK U.OYll - EM 

A DONZELA DE SALEM 
UillA VIGOROSA PRODUÇ.\O DA "PARAMOUNT" 
Proprlo para todns ns llludr!-i. - NülJ. da e. e e. 

Guri.t:J.da amanhã âs 2:io "m::aUnée" ! TTm no"o t;;C'tia,Co fllle ltotbra 
"f•'l,.\~H GORDON". - FRANK 11.\RRO ,m 

ilf PER I O D OS FANTASMAS 
JUNTAMENTE 

CÉO PROIBIDO 
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(PA.TRUIONIO NA('IONAI.) 

PARA O NORTI 

Pnça Anteoôr Navarro n.º 31 (r errco) Fone 1.4.4.3 

Linha Manáus - Buenos Aires 
Linha Rio - Fortaleza 

"BOCAINA'' 
"PARÃ" 

(5.219 tons. de deslocamento) 

"CAMPOS SALES" 
(1 0.209 tons , de deslocamento) 

(CAR!.llEJROl 
Esperar-lo no dia 4 rtp "''t('l"tn ..... 1, 

mo dia para Natal. Mac1111 Arf' 1·, 

Fortaleza. 

!._, IJlf 

t1nt'r:\ e, 

E~pna.rlo no dla 2 de agosto, . sairá no mes- j 
m, <11 ,_ 1 r, RP<'ift' Maceió, S. Sa1vador e Rio 1 

de JbW ... iru 

Esperado no dia 8 de agosto, sairá no mes
mo dia para Natal, Aracaty, Fortaleza, S. Luiz, 
Belém, Santarém, Obidos, Parintins, Itacoatl
éra e Manáus. 

O "LOIDE J!RASILEffiO" E' UM SER· l 
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE· \ 
RESSE NACIONAL. " 

/\'fTl:NÇAO, AVISAMOS AOS SRS 
l'ASSAGEIROB QUE BOMENTI PODERAO 
.\IJQUERTR PASSAGENS APRESENTAl'<:JO 
O ATESTADO Oi. VACINACAI'' 

.. 
"O LOIDE BRASILEIRO E DA NACAO 

PARA BERvm A NAÇAO". 

AcceitaaH carras para •• ci~;;;ídu 11d1. lêde Vi11çãe Miaeira ~• hutbarde em Aarra dH leia. 

-·-~-~., ... ~~~RBONIF;;~--~;O·GRANDE:;- ;LLOYD ·NACfONÃL s. A. -
Linha rerular de vapore. entre Cabt:dilo 

e Porto Alerre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

SlDE RIO DE JANEIRO 

C.\RGUEIRO "BUTl.1," - Esperado do norte, deverá chegar em 
nosso potto no proxi.mo dia 31 déste mês, o cargueiro '"Butiá". Após 
a. necessúrfa demora, sairá para Recife, Maceió, Rio, Santos, 1-tio Grande, 
Pclotas, Porto Alegre. 

CARGUEIRO "CAXl.1.S" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso port.o no próximo dia 2 de agosto o cargueiro "'Caxias". Após a 
necessária demora, sairá para Natal, Ceará, Tutoia, Areia Bra:ica. 

CARGUEIRO "TAQUARY" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no próximo dia 4 de agosto, o cargue.i!o "Tequnry·• /\.pós 
a necessária demora, sairá para Macáu. 

A V l S O 

Aceita-se carga. sUjeita. a transbordo no Rio para Parana.guà, An· 
tolllnll, s. Franc!Sco, ItaJa1 e Flonanopolls. 

A,entea - LISBOA & ClA. 
Roa Barão da Passagem n.0 1S - Telefone n.0 2SO 

EMPUSA PARAIBA DE CONSTRU-
ÇõES CIVIS E HIDRAULICAS 
OTAYIO PE.RNAMUCANO e ANTONIO . GAMA 

ENG.º CIVIL Construtor Civil Licenciado 

Construção de casas em todos os estílos, in. 
clicando sempre a solucão mais conveniente· a cada 
caso, ·em harmonía com o gôsto do cliente e em 
condições econômicas acessiveis a todos. 

Construções de pontes, serviço de abasteci
mento d'agua e esgôto de propriedades rui-ais e 
cidades, captação ele força hidraulica, pareceres 
e vistorias. 

RUA CARDOSO VIEIRA, 104 - I," andar 

-REPARTICÃO DOS SERVICOS 
~ ~ 

ELÉTRICOS DA PARAtBA 
AVIS O 

A Repartição dos Serviços Elétricos da Paraíba 
avisa ao público que a partir do dia 1.º de agosto do cor
rente ano ficarão suprimidos os postes, chamados de to. 
lerancia, ficando, portanto, o passageiro obrigado ao 
pagamento do preço da secção por qualquer percurso 
na mesma. 

João Pessôa, 19 de julho de 19a8. 
A ADMINISTRAÇÃO 

ORRIS BARBOSA 
ADV~ADO 

8tl.l. Dt1Qtl8 D• "AXIA!I, Ili 

11l;RVIÇO &,U'IDO Pl:L08 PAQVl!!1'E8 "ABAS- 1:NTBI: CAJIJ:Dl;LJ.0 1 PORTO ALEOal 

P ASSAGEffiOS " S U L " PAS8A08la0I "NOITE 'J 

Esperado de Porto Alegre e escalas 

no dia 3 tlc agosto saintlo no mesmo 

dia. para Recife, M::iceió, Baía, Vitó

ria, Rio de Janeiro, Santoi:s. Rio 

Grande, Pelotas e Porto Alc~re, para. 

onde recebe carbra e pass:i1:•fc>i•ns. 

*'ARA D.Et!AJS lNPORMAÇOES COM 08 AGENTES: .. '".~ ~. l't" l 
•· . HISIO DA CUNHA REIO I CIA, 

Eacripten,: l,aa Bara_, da fa••r~m~ 43. Telefl,Í1e n. 1441 - Telegrama "ArH"' 
', AR.MAZE!NS - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.0 87, 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NA VARRO, 53 - SOB. -:4. FO. 1 E 1424 

ilUVIÇO SEMANAL OI': PASSAG!:111.08 1 CARGAS ENTRE PORTO AU:OBI! E C&Bl:DtLO 

l'RQXl~I.\S S.UD,\S "lTAGIBA " 1 
Chegará no d.ia H de agosto, súbado, saindo 

no mesmo dia para.: Recife, Maceió, Baía, Vitória. Rio 
de .Janeiro, Santos. Paran:qguá. ~tonina_ i:i1oria11opo~ 
!is, Imbituba, Rio Grao<ie. Pelot'1S e Porto Alegre 

.. ITAGIBA .. - Sábado. G de agosto. 
"ITAQUATIA'' - Sexta-feira. 12 de agosto 

AVIS O 
. ., 

Rt!cebemos t:nnbem cargas para. Aracajú~ llhéo!t, S. Frauc~co e Uajaí. com cuida.dosa bahJeação no 
Rio de Janeiro, bem como, para Campos, ao E!!tado do Rio. em trn.rr,e mutuo com a wt,eopolliloa Rau.ay• ~ 

.u ..._..._..,na oerâo vendldu mecllanle apresentação •o ateot.ado de nclDa 

PARA PASSAGENS, ENCOMi.'NDAS E VALORES, ATENDE-SE NO i.'SORITORIO, ATE' A'S li HORA&, 
NA VE:SPERA DA SA1DA DOS PAQUETES. 

INPORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEIRA DA CJtUZ . 

cm perfeito esta,lo. vende·se, por 
preço m.otto comodo, á rua · Santo 
Ellz• n.• 188 . 

CASA A' VENDA 
Vende-se a ca~a n.0 796. sita ti. rua 

Silva Jardim. nesta cl<lade. A tratar 
com o sr. Venancm Toscano.na "'Ca.- 1 
misc.rln Condôr··, rua B. do Triun-

1 

fo. 445. 

MOVEIS 
Farol 'a que ~e retira desta capital, 

1 

vende uma .so.la de visitas em poltro-

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PAIµ O INTERIOR 

IISORITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICÓ. 11 
RESIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 211 

Joio Peasôa 

~~~ ~~~~~!~~f~.·uti;;~o s~~a i:b~ta~t~ 1 ':!:--==== == == =~==== == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==== == == ========== == == == ===~= == == ="'=:;;=;;;; =-=~ 
perfeito ctto.<lo. A tratar 11ft. Avenida r, 
24 de Maio n.U 6:.?, proximo á Unha de 
bonde de TrinchclrD..b. 

CASA A' Y_ENDA 

Vende.se a casa n.O 4, á 
l'Ua Inácio Evaristo, em Ca
bedêlo. Tratar com· o sr. 
Gerôncio Pereira na Ave. 
nida Beaurepaire Rohan 
n.0 363. 

! 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

D1R~Ç=4,0 DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO oovmrno DO ESTADO PARA o TRA· 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS, 

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