


A UNlAO - D0111lngo, :li d~ Julho dP Jll:!11 

RE~~~~~ 1 
N ,t FESTA PllaN,4 DAS NEVES 

o POVO GOS'T OE SElt, INTELI
GEVTl'.~ll"'J;, EVGA,VADO 

ES P ~ ÃT E S !: 
DL1.a•mr_ , cm, o meu prr~:ido P 

hnm amigo ,m::o. da Padaria ·· Vi· 
tória ", que ~a algm·es. ou lhe co~
r~ra.m, vaIY a vcrc!_nde, umo hi.F.t6~1a 
l 11riósa QJI por níl.O me ter ~tela 
I"'Wtvas, Jn elas, f'lt a passa no leitor 
;lmigo: 

UMA GRANDE PARTIDA DE FUTEBóL NOS VÃO PROPORao
NAR, HOJE, OS ESQUADRõES DO "AUTO" E DO "BOTAFôGO" 
A luta será uma das mais impressionantes 

2, · turno do Campeonato 
do 

Certo t.me1:1cano, cm aperturns de 
\"ida, ue a 1dérn de mont,ar u1~1 cos
morair/ com entrada e sa.1dn d1ferel1-
tPs, (~ando na n~spectlva. fa.chacta lnicumcto o :.L u turno do co.m pe<ma- vel que o Aoto, possuidor como é de 
: 1 s,111nte tnbolõtn· "0 cavalo com to ele futeból ele 1938. patrocinndo pela. um esqundr áo desejõso de wna vit6-
a c·,el,'a anele- devin estar a cnud..! º Liga Desi>ortha Parn.lbana, vão medir rJa espetacular, realize OI> seus obje-

F/ facll avaliar-~t o sucP~~o procl•?- forças boje o Auto e o Botafôgo Uvas. 
:tJP pelo anttnciacto e suno.c;to •· fenà- RRcomenda.mos. com o maior 1nte- o quJntêlo atacante boto.fóguense, 
Q"ll,O" ~ P assim a concurrer.cia fo! rêsse. ao no$SO público esportivo para que é seu ponto alto, estamos certOti 
e,onne em um meto aclian.t.ado e de a.correr em massa ao campo do Pa- que fará wna exibição completo. dn.s 
ma grande populacão. raibo. Clube, pois o cotéjo da tarde de suas possibllldades. Américo, Ida Uno, 
Os bilhêtes :::aínm \o'ertJÇ'inosa.mente hoje é dos maJs sensncionn.is do ano, Ronal. HeUo e Flávio formam wna ll-

üa bilheter1a. cta. mesma maneira pela poi.c; se trata de esquadrões poderosos nha atacante de largos recursos e do 
qual 1am fJcnndo os niqueis na ga- e capazes de proporcionar wna luta mais alto poder ofensivo. 
\-~ta. cmpalgante aos afeiçoados do esporte Na. Unha média o Botafôgo conta 

O espectador entrava pelo corredor bretão com bons elementos, como sejam Le-

Fellx, Lemos, Hu111bnto. Alirio, 'I'o
nlco, Amérko. Idalino. Ro11al, IIclio, 
Flnvlo, Salvaclur e Mlgttd cios A11Jos 

2.0
) - Róvrrc, Unu, George, Ca-

ran~m. João, Tonico, no.nos, Pmilo, 
Miguel, ToM·nno, H.aifc, Edizio, So.l\.'u
dor. Clidí·nor. OC'..raldo e Lampa. 

S1,;CR1:1'.\HI \ OA LJ(1 \ nFSPOR-
TI\",\ P \RAIRAVA 

,Na Srcrl'lnri.R (ln Ugu Uf'liporliva 
Par:,ib.,na prt>dsn~&"' talar com o:. 
nm~dores ul.laixo no µrhneiro ,•xpe<ll
enfo. das 12 á:; lJ C' no :,,eg:uudo dfl.s 19 
ás ?.1 horJ.s. todos_ os dias utl'1s. pa.rn 
efeito de ugular1za<:fio d(• in~crição 
dos mesmos u mariores 

E~rte Clube: - Orlando Lacei e 
Clim.nco Farlns 12) 

Pitaguares: - Jo~é Lui.2 e Mnrcl::i.l 
Barbosa l2J 

àt<é chegar à. uma b!\la, onde \tm bélo Além disso, a assistência aquilatará mos, Hwnberto e Alirio e no trio final 
e,q,úno, . com a trazeira encostada no melhor do valô; dêsses dois quad1·os conta com Cloctoaldo, Quidão e Pagé, 
cõxo, ''tinha a cauda onde devia ter que, a 5 e 7 de agosto próximo. vão os dois primeiros formando urna óti· 
a cabêça • parn comer o capim, pel<'Jar com o ABC <ie Natal ma zaga, e o último a.parecendo como CLt:BE ,\TU:TICO uO!,APOR1 

O logrado na-se da pilheria e snia I o goleiro m'trnero 1 da c1dn.de. corajõ.. o Clube Atlético OolaporL mtciR 
~~~/1'!1dâ~ ~~r~~da

11
:1z;!Ss~ª: A :fOTENCIAL DO 'l'I.ME DO AUTO so e impresstonantc> hoje. pela manhã, suas attvidajes es-

.nh tt im I plrthras c.om o grandioso jógo de fu-
que VJ a a az e, ~~s : se confir- o Auto Esporte Clube, co1,1quanto O JUIZ DA PARTIDA teból entre os combinado~ Azul x 
mava u ~ntença: - O povo gosta de seJa o mais novo filiado da L. D. P. Branco. patrocinados pelos diretôre.s 
Yr. intehgentementc. enganado" é, entretanto, um dos mais fortes Sorteiado, coube o apito para a mor- da Fábrica de Cimento. srs. Orlando 
p;============ \concorrentes a.o titulo de campeão de tação do Jôgo ,de hoje no conhecido stíebler e Agutnaldo Vcu:.Iani. que 

futeból de 1938 esportista Luiz Franca Sobrinho, wn pi·o:netem intuessante prémio ao 

\ v~~:.~1::1e ee:t~f.O~.~f~Tado,c:e;i:
0
: ~~~ :r~iaf°:~~e~~

5
P árbitros do qUa- ve~cegf{ibe Atlétlro Dolaport que Jé 

,msew,·0;
0 
c:1~!:~~ ~~o s~~:~ô~o\~~i~~ pos.súe craq1Jes eia r,,,ra1ba e cto Re-

'Cirurgiào do H~pital Santa Isa.- HORA.'RJO DO~ JOGOS cl!e. tudo vrm fa:zendo para apre.sep-
nos automobU1stas certa. falta de com· tar um time á altura dos seus fut<J.ros 

DR, ALUISIO RAPOSO 

bel e da Maternidade. ! preensão e de ajuste, jã. não se póde A partida entre os segundos quadros adversários. espero neto-se, portanto. 

1
atinnar o mesmo atualmente. Centra- do Auto e do Botafôgo, que será dlri· 1 com gra!'!c'IP andec:ade encr, e os opcrâ-

CíRURGlA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

l lld'oza Aªntcoo,n!a.onna!igurçáoa imtécpnlrecass1'odnoanq!'.'."1droo glda. pelo Juiz Horácio Henriques de rios do Fâbr!c• de Cimento, B pri-
1,Ç Miranda, começará impreterivelmente melra aprescntaçiio dos times de, fu-

. centro médio Gerson, q\le se encontra ás 14 horas. teból. 
j mn admiravel fórtna. E' um jogador A lut!l principnl, sob . as ordens do I o jôgo rN_l.lizar4e-ii:. uo c:nmpo (lo 
'de largos recursos. tncansavel e que juiz Lwz Franca.. t.erá mldo ó.s 15 e Glube. sito a Jlha rnct10 Piragibe P 

Rua Peregrino de Carvalho, 14' age com rapidez em suas 1ntetven· 30 em ponto. terá Inicio ás 8 hotfüi da manhõ.. 
Da.s 10 ts 12. ! çoes. Tanto sabe guardar a de!êsa, o representante da Entidade Mó.xi~ 

~~~ ~~~~~~~ªq: :r~::tr~~ 1ma é o sr. Venelipe de Almeida .... 
pôr o Bot&fôr;o, Os seus companhe!- PREÇOS DAS ENTRADAS 
ros de ala, Roberto e Ricardo, são 
bons marcadores e se entendem muito 
bem CQin os seus companheiros de 
quadro. 

Bll,HETES PARA A GRANDE LO
TIIRIA RlPICA ATE' SEGUNDA

FEffiA, 1 DE AGOSTO, 
HABILITl>SE Até pouco tempo, o Auto não era 

VIDA ESCOLAR ~~'/!d~~e dk::.o~
0.%a;1~n~~~· :'f 

Recebemos: ~:~~::e~si~,r~~~ra:~ ~~~ 
CENTRO F.STUDANTAL PARAI- ro, para fazer companhia a Lucenn, a 

BANO métn guardada por Alves tornou-se 
Rtwur-se-á depois de amanhã \$ menos acossada pelos dianteiros dos 

19 horas, no Licêu Paraibano, 0 ~~ seus adversá11os. Que a zaga formada 
tro Estudanta.l Paraibano, a fim df' por Zénovo, Luc~na é_ ~as melhores 
tratar, assuntos de urgencJa para Ida cidade, não resta duv1d~ algwna:. e 
classe. ª disso o publico vai ter mrus wna pro-

Sahenta-sc a tmportancia do.c;.c;a se:.- v~ no ansiado encontro com o Bota
fiÃ-0, de vez que será.o preenchidos uor 10'º · 
~~1Qão, as vagas existentes na <!ireto- di~'t:~t:, ª;tes CO?nrrv:ie~~ ~~r1=~ 

mente com os do Botafô&'o , De fato, 
F,SCOLA •DR MATll:US OLIVEIRA" Néoo, Foemiga, Pitota, Pedrinho e 

Misaet, formam wn dos mais perigo -

Para os Jógos de hoje, vigorarão os 
segutntes preços: Geral, 2SOOO; mili
tares lsoJdadosl, 1$000; estudantes la· 
presentando carteira>, 1$000; criança• 
até 10 anos, 1$000. 

Os socios do Po.rafba Clube terão 
Ingresso no campo apresentando o re
cibo número e, 

A diretoria do Paraíba Clube, por 
nosso intermédio, avisa que as fami
lias dos socios que quizerem assitlr o 
jõgo, poderão ingressar, em campo, 
para melhor conforto,, ntrnvé.s da ~éde. 

B01'Al'OGO (Oficial ) 

o diretor de esportes. pede o 00111-
parecimento, hoje, ás 13 112 e 1~ 12 
horas, dos ama.dores do 2.º e l.º qua
dros respectivamente: 

1 ºl - Pagé, ClodoaJdo, Quidão, 

NO CLUBE 

LIGA JU,'ENJL DESPORTIVA P,\ . 
R,\IRANA 

Realiza-sr. hoje. áS 7 horas, no 
campo do Unfüo. á. av 1.0 de Maio 
o primeiro jõgo ~11tre as equipes ju
venis do Fe Upéla x Time N êgro Am
bos estão em pcl'feita fórma de trei· 
namento 

Ft'lipéia, l." thnt - Congo, Bilucto. 
Wilson. Samuel. Olavio, Antenor. Ger
son, Ivo, Herlberto, Zuza e Djnlma 

Time Nêgro, t.<> time - Cruz, Cla.u
dionor, Aluizio. Berím. Vnvá Bnier. 
Lttla, Biu. Pednço e Odilon. 

Fclipéia. 2_CI 1imf' - Alui.sio. Joqul
nha, Violão. Vinho. Dino. Brutinho, 
Dilbrar, J. Deus, Zézé. Espelho, Louro 

Time NiogTo, 2.CI time - Isrr..el. Pe
drinho, ReiJ1aldt.nho. Abf'lsinho. Go
mes, Manuel.:,inho, Fernandes, OUm
pio. Honorato. Dinho, Frank.istem 

Servirá. df' juiz o sr. Joüo Ilutista 
Cruz. 

ASTRÉIA 

Dr, Newtcm Lacerda 
f:SPI:O.\Uf;T,\ /"\1 h01'!'.'ÇAS 

1, 'Tflt. \,{ 
llUA ntJQtm nF CAXIAS, ól14 

O~r, \S l f .TltA ('l'tl'l \S 
nn'I <·iL.,o, lndi(•:ulu,; 

-- Tt>ll'fi111,. 1 20:1 --

ELIXIR OE NOGUEIRA 
Dnp,..uado com 1ucce-Hfl em toda, 

u mnlulilolJ prov•nJeult·I ela 1n1W1'1 
• lulvurf't.11a do 1aneue; 

.!!~J~ 

!~1· 
~ -~ 

l1J'Clrt9l&trl01 

ffRIOAS 
ESPINHt\3 
ULCERAS 
LCZEMAS 
MANCHAS ~ Pfü! 
DARTHROS 
fLORfS f)RANCAS 
PHEUMb TISMO 
SCROPHULAS 

SYPl11LITICAS 

e dnrJmmlo ,em toda. 
u ette..ç6u cuJ• ~ 

.-im •cJa • 

.. AVARIA"" 
- Milliares de ,ÇUrajloa -

&IIAIIDE DEPURATIVO no SA!l81a 

FICHAS l>E GALl\ll fE - Sorti
mento colosso em Y'1' :u c'11 ""S so. 
mente na "Llrn BrJtsil .ro" /\Y. li, 
Rol1a.n, ~" 

Como é do dom .... Ao public"l, egw1-
do fizem06 SRUrntJ.r etl)'. n\ltr.fl vs an
teriores. o "ABC·• e d t--ntor de um 
possante time, Cúl"c;t L u..!v d.os ele
mentos mais em dest M1Uf' nos P,;por
tes norteriograndensPs, com assinala
das '"perfonnances" cumpridas em 
1mPQrtantes encontros ofici.iis e amis
tósos com clubes de vádo::; Esto.do1:. . 

Efetiv2~ente, Herm('s, o impetuoso 
centro avante egresso da:. fileiras do 
Torre p!)ra o time natalense, é, por st 
só. um nomf" ~1.rtaz de wn quadro de 
luteból. E com éle aparece..'n Xixko, 
Pageú, Soldado e Mã.rto Cri~. inte
gr" I· :::: L.m peri~oso (lUint.ét..o atacnn
te o .;oh•in> Nené aprebenta-se como 
wn guardião seguro e de classe, que 
porá. certamente á prova a ofensiva 
paraibana. em defêsas magiotráis. Ou
Lros figurantes do esquadrão natalen
se há, que são possuidores de quahda-

1ctes técnicas· de grande combativida
de. Oportunamente, nos reportaremos 
a é1es, pal'l\ que os n::>ssos leitores fi
quem bem informados da sua pujança 
tndubitavel. 

Aliás. co1úónne \'imos notando. as 
nossas crónicilS anteriores sõbre o va. 
lór do quacfro visitante Jt;lll disperta
do, como era de se t•sperar. a atenção 
e o entu.siásmo do!l) meios C'sportivos 
locáis, tudo fa:ren<lo supór que, nos 
próximos embates interestaduais, te· 
remos o compare(:imento em camJX>. 
de fotmidavel ri ... sistência 

Estamos certos de que, as pugnas 
dos dias 5 e 7 de agosto próximo, ar
rastarão ao estádio do "Parníba-Clu
be" todo o público c . .,portfvo da cida
de, dando ao~ nossos visitantes o atesContinúam a.bertas as m.atiiculA..ir; , sos quintêtos do corrente campeonato 

da Escola .. dr. Ma.tétts Olivrira". que · par9:ibano, sendo que Pitota, no ~entro 
romo nos demat.s ano.e:: anteriores vem e Misael na extrema esquerda, sa.o se~ 
preparando grande númeto de c:µi- :nhores absolutos das suas posições. 
didato,.o;. -,.os exames de ndmiss..'lo dos / A defe,:a botafóguense tem que se 
cllt't'rsos estabelecJmentos etc ensino àesdobrar para impedir as arranca-

Terá lugar hoje, pela m:inhã, não sendo nêle contelllpl.ido o conso~ t.3,do frba. '12' do elevado gn\u em que 
rtgorõso treino de futeból entre os so- cio faltó.-.o é tida enti' n a cultura fisica e. 
cios do Cllibe Astréia.. C'speciallHCLlt a ptn!ica do 'foot· 

Será. êsse o último treino de prepn- Assim, pt!de-se o (·omparccimento ball-ftssociatlon .. 

d,t ~·r,:;::,essado,; devem se c\1r1g!r to- i t:;, déstes cinco dlabos autornobllis 

das RS tardes, nos dias úteis, ao Ucêu 
Parritbano 

to para o jógo com o l\uaíba·Clube. dos que, individualmente. [6ram cha- A aprcc.iaH':} fonna dos rap~ze.c;; do 
no próximo dln 5. mado:s par,1 o ultimo treino o de "Botafogo" e ··Auto Esµorte", Q ca

Depols do ensn.io, será em definitivo. hoje será lL·vado a t•feito no campo rinho com que '-P vem realizando o 
escalado o time principal do A!rtréia, da avenida Mnximiano clt! Fi~teirédo. preparo ê~ no&sas .. equipes". o valôr O VALOR DO BOTAFOGO 
~ -- 1mh id11al rl.rfen~ôres das cóH.'S 

ORFEON •OAZI DE SA'" o BoWoc..: bl-campeão do Estado, • VAI . SER ANIMADA A MATINAL DE HOJE NO pan:Uui>!,a. ' p programa em projéto 
e detentor do primeiro turno do pre- para a rrail~io dos dolS importan-

~e conJun,to vocal do centro Es- sente campeonato, é i:;em dúvida. 0 ·---- PARAJBA CLUBE tcs jogos intc1i'stadnnib, tudo indica. 
tudnntal Pnra1bano dará mais um en- mais hormonloso esquadrão da clda- ·- - - --·---- que iremo~ assistir a memoravcis bn-
fia1o hoje ás nove horas da manhã, 

1
de. Os seus defensores, submetidos a 1 _________ t:1lhas peb,llhtic.,~. que licarào incte· 

no Licéu Paraibano, convidando-se um sevél'o regime de treinamento A d . . d "T B ,, VERMELHO lle~\~·H•n'" n glst.1dKs nos m<'ios es-
todos OS componente& para tomar par· compreendem-se áB maravilhas. Te~ eC1&8.0 8 8Ç& rama I h~orthu.s d•• n,>..<.;Sfl. tt.~rra 
te no mesmo. mos notado, entretanto, que O seu ar- t V Alh A._.,. Nób ·ego 1· Para. o brilhantismo ~áxitno doi .. 

dor combativo esm oréce no segundo en re erme os e rlZUes - Florh\n() - Oleg'>r~... projc!ndO!:. r:nbu{es do me~ vindouro, 
BOTOES DE t"A.VTASIA E CA- t.,.nJ)O da Juta Jsto Jã deve ter lm- O " k t i}" d t Ranullo _ Ed•or _ Braz muito "' ti n esforçado as diretorias 

PUCBOES DO MESMO EST0,0 - pressionado .. sua direção esportiva coe . a ansan e, aCI I OlnlUO • o TCll' b Viurn . Wan- 'do "B~tafór,o" e do ,, Auto Esporte': 

~=°:ic::e~.i1r:
8:r:~:::~ e:A!v~ r:rc~1:~~~:te~~~~::ns~lhn~~~ SOm da Jazz fd~r.t\ Rc ea-v t,.~g;;:ipic(.1~º· ta.Aloi ío ~;~ren\~1;1 df~

1
rf~ntri1.!1cir? deo~6sº~~i~1:~; 

B. Rohan. n,º 99 ~:~n~ dtj:~~ ~~ ~fl::!ei~~u~eà Seguindo no seu b,:in organizado l '~ul2 ' Ro<"ha AZUL ~~i~uf1!ó.;l. f~~~~c~~;~nfcia~~~aat.\.,~{:;r~~ 
flama do Auto, clube novo, mas com - prog1ama do verá<'..,, o Pnrafba-Clubt I ctaqut·le lnU·rcambio esportivo, que NQTIQARJQ posto de azes da peJóta, que quer crla.r forntcerá, na wdlnhA de hoje a ~ui campos 

I 

lnuito fará pela aproximação mawr 
l1Jil cartaz defJ nittvo para angariar a tiéde de cnmr' e prnças de esportf s Joaquim Ctutw m dM dois Estndos amigos 

LOTERIA t 'El>ERAL simpatia do público esportivo de J oão B-O!I M>Ci08 E .. uns famillas I Oliveira - .f'rann1. • Jororo E é com vislvel sali~fação. que l'l·· 
J:..s truão , m 30 d r julho d t- 1938 Pessôa. }tave1P .... partidas de tenls. vo~e1 e Ne~ton _ ClO't'l$ _ Abelardo_ Bom- gistamos o. aronteclmento. por notar· 

2'1919 - Sllo Pnuto 
211714 - São Paulo 
13980 · Bilo Paulo 
13598 - CnJazeinu 
5950 -· São Pauto 

J á no domingo último por ocasião basque•~e. além de uma lntercs:-.a'hte e fim _ Franqu1nhn. 1 mos que, drn. a dia .. O:'i nossos esporte~ 
200:000$000 da decisão do primeiro Íurno a vitó- bem disputada pnrt.1da de fuU'Q--j' t!ll- Re!>oerva,: Uchóa - AbdiRs - Ary e csU\o chegando a mtc>ressar a todo~ 
130:000*®() ria do Botatôro sõbre o Palmeiras es.. tt:, 05 quadros Vennêlho (' 4rut, a Edson. iºs parai. banos, ~umn demonst1·ação bO· 

2:000$000 j desenrolar do segundo tempo t~! a ombicl~nada Taç,o Brama .. o ertn de O Juiz dessa sensnC'lonnl luta é o dr beneficio da tcrrn comum. 
2:000$000 tenacidade com que os alv1nêe.~os pU- E. Ocr.oon & Cia., déSta pra "· Eàlifíe Vilar, ncata<lo thbiLro conter-

5:000$000 1 teve pósta em dúVida durante todo " qual será dec!slvn para a co~1q lh;t.a da ntta de solidaried.,'ldc ~ cooprraçao em 

1 nham em chéque a vantagfllll conse- ~ Casa Ferl'eira, assoei cto -.se á raneo. YALI080S PRF.!\UOS A SERF.:\l 
· Encontra-:;e, na ~rtu.ria désta fô - : guida no primeiro tempo ,pel06 bota- aruwação dP.spertacia para encontro Das 10 horn .. ~ cm diante. apó~ n. C01'FERI00.S AOS \'t:NCEOORES 
thn, uma cadernêta do •·centro Estu- 1 Jõguenscs. entre . ".'.ern1e,lhos f" azues, c'!erece um apoteó.se aos vencedores dn Taça _Bra- 00~ PRFl, I OS INTERESTADUAIS 
dan tal Paraibano" pertencentr, no jo- • Se o Botafôgo não 511 empregar a magmaco par de hsu.patos para ser ma, começará o "cock-tail" dnn/":iante. 
tem Severino Miranda Pinto fundo na tarde de hoj~!, é bern p06Si- :~te\~r~~~ : ~f" os plnyc·rr· do qua- ao som da magnifica. Jar...z Idéal. .sob T~,ça .. Coréma~" 
~ __ .._ _ _...... ~ quadro.ir; ei.t.il.o assim nrganizados: iu.~~g,~~~~nl~g competente prof Au- Ao \'enccdor elo encontro do ciia ;') 

CARROS E C_A_..MIN~H-
1
--

8
-----us~,,.A-

00
,., ·8

4 
AU"'º"··SE s•NSACIONAIS AS PUGNAS PEBOLIST,. ,~:H .~t~~~~.~~~~~i~,·~~.;;~p~,\h: 
CAS ENTRE A "'-~UIPE" DO "ABC" E os ESQUADROES ~!~caº"n.,, p1op1lclallú doquet.1 Fá-

,011 1 •• 11tr11 •• ,. .. ª' "AUTO" E "BOTAfOGO" To<a "JoaU,.u,a )lororo" 

.. AGE Nêi Â • itRD" 
"' IUA MACIEL PINHEllO, !I ' , ........ . 

Ha em tor_.o dessas pelêJ' as interestaduais a m .. recida pe10 propnetário cta Joa-
' • Jharu Mororó. será t•ntregue. no t!-

maior especta,tiva ' ' 1 ,ne vi_torloso no enibate entre 06 e -
Está fóra de du\>id , 6 1 . ,1unctroC'S {lo ABC x Rotafóto, n vnllo· 

iuos jógog 1ntere&l8>d "
1
que, tos pr xi- res nc.-.sos e pebohstas de outrns pia~ lt..a Taca ''Joalharia Mororó" 

~~:rf~~~
08

de ~:P~'tssionante~ em~ates lfos ~lgnos de wno gr;ide. as..\istõ~~i.~ Taç~ Corante Guara m 

1 

banos e nortertogrrmdu:~=~ ::SU:irã~ ~::~. (:not:~á~n~ir~ª·dede1~;en~~arbre;;s " ... 

nOS!os gram!dos J • presenciámos em cspo1tiva - c1:m1 as ex~btçoes que ta- .. Oferta do hr. Jorgr Francisco Eli· 
A nos.eia terra · ' . rdº nc_sta capital os cspôrU~Las intc-1 luma~. represent.anle cto corante pn""',......J--._.-..,.llloll!!l_,."-11!'1...,. ..... 1111"1~....,,,.-...,,.-"'-...,~""".J. nas movlrnentaciw~ as.,;ist.1do Ja :~- r~antcs do aguerrido c·onjunto pebo- pulaJ' "Gunn:rnJ" nn;tn pruça, :!O 

- mas entre or - tlco de Nato.l vcncl·dôr do Joeo ABC x Bol.:ifó&o, 



.\ UNIAO -- Doml11go, :u de Julho d~ ;~;·; 9..., 
---------------·------------------------------------------o BANDO DE "LAMPEAO" FOI DESBARATADO PELAIº NOVO ~STADO~~ACIONAt 

POLICIA ALAGOANA NUM COMBATE CORPO A CORPO ldt~.,,~~~~;:.~~~· :·~~º l~~t:~~r;, l;;\~0ª1:;!:,;u.:,.'':~~~.t in;~t;'.-;_', /.~ 
brasileiras teem ongem na Con:;titut- t~d ca!'IO d •1u1 p'i;. o :.le :;()·<,·!·no; no 
i;ão de novembro So pelo ~studo f' máximo, h~, 1n pro-Jram:.1s, ê-;se.~ me~
pela inttrpretação desta .se podem ex- . mos de cur,o f.-1 ·< 1 cl·.· n1J1dadc H-

co~~~I~~- 3
t~ie:r~n~t

1~~· ;;ne~;'; J A VOLANTE DO TENENTE JOÃO BEZERRA COMPUNHA- ~~;~~r1,~'0 ~º;{i~~~º~~n~• q~'~ã~st;~~~~ \ :;i;~~1i~·~º~/!~~;·,~t~· P;','~ºi~;.~t:: ~~~ 
João Beierra, comandante rla força _a- SE DE 45 SOLDADOS ENQUANTO O GRUPO DO TEMI- var a face ela ccor,omio e do ,ocieda· cional, ba um plano dirigido para 
lngoana que deu combate a Lampeao. 1 

' de brasileiro'-, derivad~ do·-; oportu- J fms d,.fn,1(io- (1n'i q11,11" procede a 
informa que. o grupo rlo "Terror do VEL f ACfNORA ERA INTEGRADO DE 58 CANGACEIROS nismos legislativos, ma, agora spola- orier.l3.c.·:,o a ,er <lari• >s fsr<'s da , .• 
Norcléste" foi destroçado num r.omba- , da.'i nun1a nova. c.·onr1Pncla. de E<:·ta • 1 da ·b. rasileir.a N. e,<:.·~ mrn.1to .. n Co1 
te corpo a corpo ____ BEM ARMADOS E MUNICIADOS -·-- do. tuicão dotou o Pod"r k.xecnt,rn, ren-

ho~:~;ç~r{q~~~~ cin~~~1~ªd
5! f~1~~ 1ror do Nordéste", em cujo encalço pr~~;~taC~ns~:,t~~lÇ~éoróg~~~ore ,~ã~II~:~ Y:11;;!?bf;;>c1a~1

e~:;id;~
1

1~~,-1~~s RE'~t~~l}~~ 
PE'EiO era integrado de 58 "ro.bras·•. Fôram mortos f f bandidos, ª nd ªVªm fôrças de vários Estªdºs, há tão doutl'inária pela Q.Ufll .se chnja. e , perm tem Opt.'rnr :;ó.brt' c,s dn~Q.<; dt 
bem annnclo~ e mtmiciados quatro o.nos. constitue um re1evantc sP co. r~strllo. a super-est.rut~1ra da'i.lei<:. I r:ulturn e da ec':'norma, a:- s.olttroes qut" incluindo 2 mulheres _ serviço prestado á civilização. Orienr.ada J)Ol' um 111d1vrn.dUAJLsm.Cl g-arauta:n a umd.id.- dn P,una a "U9 
IDENTtFIC\DOS MAIS ALGUNS Coroada, asslm, de êxito a pertinaz teórico, que t-e recusa a concPbcr o grande-rLa e ennqu'.tl!nf'llt.o. o ·pu po-

CA~GACEIROS MORTOS Identificados mais alguns campanha empreendida por meu go- Estado ccmo uni 0rganísmo SUOPl'ÍOl' der e O :,;CU pre1;1iglo, ,. a pre·,f'rvPm 
vêrno. n&.o posso deixar de congratu- .:.os ifüiividuos, que o compõem, tal- dos assalro.'S da, forca:, anti-nedo

dOS cangaceiros mortos 1ar-mc com. vossência, pedindo 1ns- ta-lhe no terreno prálico a nórma na,s MACEIO', 30 !A UNIAOI - Até 
agora os cangaceiros mortos são co
nhecidos pelos seguintes nomes; "Ma
da Bonitn ". Luiz Pedro, .. Diferente". 
··Quintn.-Fe!ra.. "Elétrico.,. "Caixa 
ele Fosforos", ·'Mergulhão··. "Caja
rnnn" e ··Enedina", além do seu che
fe. 

• .. .. ! ~:f/~~~1~
1
ireªt/;:;, a~~m\~~~~ad~IR:o:~1ci ~e~~~: !enil~ec~!º·n~ ~~~a~~o v~ i~~ m~~~a d: q~~al~;ª~!fe ~t"~e/~\~

1
Zut~~ 

"A" ~~O~TE DC ~-~:llPEAO I T~AZ J patriotica do govêrno da. República, sign!ficantc. As leis não PS tão na Ot'- vo sao os que a Con.,t1tuu·áo lhe 
Sl•.:S~I\ EL DJMl~l I('AO Ol EX- mais essa assinalada demonstração do pendencia da Con.slituição. que apenas confére, dentro de um mais la1·go cn

TINÇAO TOT.\L no B.\NOITISMO 1 ~eu acendrado amôr ~o Brasil - lhes regula as condições negativas tério do que no antigo r<'gime, e em 
NOS SERTôES ALAGOASOS" \ Cordiai~ saudaçõe:-,. • ias.) Os~an <Jeterminando limites intransponiveis vista de s,1pn1 necessidade de rapt-

R:O. 30 t A N 1 - O sr Lourival ! Lo;re~ro·~crescenta quP. depois de in- ~~ df~~~~~!r d~~/'5j5~!11~!;I~f;./eam o~~; ~~z r~1
;o~~;ºn;~~\~r!

1
~:~~~~!in~n~~,..~~; 

~ont,•s. diretor do Departan;~.nto Na- ! vestidas formidaveis. a fôrça do te- c1·eadora. cidadãos. maniff·~lando nos pleitos, ou. 
U~I TELEGRAMA DO TENE~TE c10nal de Pr~paganda. entre, tstou, on- nente Bezerra M:i P!ll}Jenhou em com- A ConstitUição liber~J de nada va- por intermédio do.,; órgão:, representa-

JOAO BEZERRA AO SECRETA'RIO tem. telegráficamente. o chefe de Po- bate corpo a corpo conseguindo de- le para a construção efetiva da Na- Uvos. O póvo é óitSsim a fonte dP legi-
DO INTERIOR DE ALAGOAS licia de A1agóa~ sôbre a morte de 

I 

saloJai todos os bandidos do Seu covll cão, pois limita-se a estabelecer re- Umidade do mandato público e em 
'Lampeão" 1 Cessado o t1rote10 \.enf1cou-se te- rrras do direito natural a determinar seu nome e em seu benefício e ~À<;tt' 

MACEIO', 30 (A UNIAO) - O Se- O serviço telegrattco fe1t~ 1rnpeca- rem sido mot tos .. Lampeâo", sua condiçõ~ preliminares ao exercicio do exerci~o. A manife~tação pop·.t!nr é 
cretárto do Interior recebeu O_ seguin- velmenté, ti nn.sn11t1u em bi eve~ mo- companheira Mana. Bom ta., e mais 11 poder nubllco, e a entregar á compe- garantida _atravé~ c1e assembléia~ lo
te telegrama do tenente Joao Be- mentos. as se. ru~ac1ona1s decl.a1 açoes do bandidos. ent.n.' ,,s quais ... Luiz Pedro" 

1 
tência- p.rivada dos representa. ntes d.o 

I 
caís. e. nac1on. ".~· CUJO'i pod('Tt's .hcam. 

zerr'!: .. Etn. resposta ao despacho de Chefe de Policia, respondendo ás per- "Diferente" "Quinta-feira'' e ''Elé~ pôvo a realização da obra de gover- restritos muter1al1r1entt" .:1 produzir su
vossencia. m!<;>nno do result?tdo d;e guntas cio diretor do Depirtamento. 1 trico'' chefés de grupo no, conservando-se no papel de sim- gestõe:-; e m1c1os de resoluções das 
algumas pesqmzas. que, ha dias, v1- Depois de n~i·•·ar a,-; medidas toma- 1 0 Chefe de Polkia termina as suas ules cóchgo de educação admmistrau- , quais o govérno . ?,Sstune o ct.ire1to oc 
nha eu des~mpenhando para a desco-1 ~a~ preventívame_nte, o Chefe de Po- declarações dizenct~· "PreveJo com a va e sendo assim a menos con."~tit.u- ' defímr a convenu.mcia df acordo com 
berta da pista de lll:'; numeEa.~? g1:u- llcta cte Alagóas mfo1mou que "Lam- 1 morte de '·Lat~peii.Ô" e <ias chefes de tiva das co~_tituições. . . . . 

1 

os fin~ d~ Estado. O _regime c-onserva 
po, comandado por La!npeao .. nes- peão ... estava com .ss h<.1mens no local grupos, uma diminuição ou extin ão Por. o~os1çao a essas d€flc1~nc1a:,;, a o se!-1 _carater democ1~at1co o.ut- é~ 
te Estado. Sóment~ hoJ~e, depois . de denommado ··Angicos··.· quando ~ te-. total do bandíti.';mo nos sertões ala- Constit.u.1ção de . r.ov.embrC? u~augun trad1çao e wna exige-n. eia .do (';;;p.i~to 
ter atravess::ido o no Sao Franc1Sco nente Bezerra, atravessando o no S goanos .. no Brasil um regime que e d11erentr amencano. A democracia e uma fo;,-
para o Estado de Sergipe, !ui atacaçto !Francisco, deu-lhe combate · rlo que esta.vamos habituados a conhe- ma de govêrno defiruda ptla ongem 
de surpreza no local denominado An- cer. e no qual se procurou aproveita, do po<ier e não pela natureza do re-

~~:~ ~~fl:~i;-:e 0re;1~~~~/i~;,"~: o ~i?~g~~'ü1~ggtPt~~b'u~iug:.1- DISTRIBUIAM BOLETINS ~u~~ q~~ª d;n:~rf;.~e~~ ~e~~;:m:ª1~;: rl~~. •r;:b. ~~;1 °;s".t~!~ :m"'~~~;~ 
cnngaceiros. O t1rote10, que durou até "LAMPEAO" AO PRESIDENTE DE PROPAGANDA INTE• mação politlca espec,al, mas apenas da democracia; o hberalcsmo e S1'te· 
5 horas da manhã, teve .como resul~a- GET\)LIO VARG.\S GRALISTA caracteristlca.s de uma Jormac~ rul- ma polm~o mctept>ndente, do poder 
do a morte de 11 bandidos, inclusive / tural e espir1tua.l supenores. nLSS? in- que o adota como sua concepção so-
2 mulheres. MACEIO', 30 iA UNIAOi _ o in- t;"luindo Q.S preceitos da nova teona d" ci~I. te~1do han_do monarqmas c'e dl-

0 grupo era composto de 58 ban- terventor federal dirigiu ao presidente p Estado. .. _ . . . reit_o dtnno hbe-ra1s na e:-;trutura 
d_oleiros, sendo a tropa atacante cons- Getúlio vargas O seguinte telegrama: resos, OS agitadores do Para atende! ás ex1g~nc1as ~es~e Jund1ca , . . . . . . . 
tituida por 45 soldados. "Tenho a satisfação de co)nunicar a s• d "d tempo as naçoe~ se estao _ trans!oi- A org~mza~ao d.1s fo1<'~'i econom1-:, 

Como auxiliares imediatos, tinha eu IV. excia. que na inauguração, ontem, 1gma serão ev1 amente n:iando e assunundo_uma at~tude, de.- cas_naci.ona1s em _catego11as ct.·. pro-
º 1Wplrnnte Ferreil'a e o sargento Ani- na cidade de Porto Calvo, de novo d fmida pela c~ncepçao de Estado. Em duçao. e a del_eg~~ao ~e podei repre-
ceto, os quais se clistlngui.ram com grupo escolar.. ..Bernardo Sobrinho", processa OS geral, prov~~ue.ntes de largos mo:1- !-ent.attvo ao:; sinc:1catos de classe abre 
bravura pessoal e técnica de combate, 

1 
assistido por mim pessoalmente. foi mentos polit1cos: atr_avés de longa p.o- u_m. aspecto na vida democrática bra-

ficando feMdos eu e utn soldado vo- feita a aposição do retrato de vossên- RIO, 30 <A. N.1 - A delegacia de paganda. doutrmárui., ªJ!ladur~enrl.o s1le11:a. O h~n1em que- .trabalha _e Que 
lante _ Saudações _ as, Ten João . Segurança Polítlca e Social informou para. a epoca das revoluç.oes pacificas se ye r~prescntado nas camarn.s ~ro-
Bezei:ra" · · · cta. . . t d' t ib d ou sangrentas, as novas formas do E~- fiss1ona1s nada µtrde dos ~f'US d1re1tos. 

- De_ volta. coube-me a felicidade de fut~~fis:trifuam lS ire~~~ ~ob~~~~ tado cristalizam sistêmas sociais pre- E' dêle que provém a força da na-
sabei que uma

0 
tropa ~lagoana, per- p figurados no pensamento e na pala- ção. Apena~ a sua voz, em \"t:'~ de ser 

~ L!:f;'i'l'j}!,S~~\O l~~;~i~!E C~~ tencente ao 2. ~atalhao,.. surpree1:- vªftga~~·h JÁ.é ~a~valho Sousa, Jost vro. dos pensadores e dos rhef Ps, qm obrigad~ a sf" contundir no_ coro n·o-
RIO'CA de~. na f~zenda .. Angic~s .; em te1T1- r: /~1vaJ.6' C~tantou~~-usto Teixei- lhe deram realização concrét.a. Nc vejante dos partidos poht1CO";. póde 

RIO, 30 <A. N.1 - A morte de 
"Lrunpeão" em combate com a poli
cia alagoana. continua enchendo as 
paginas dos verpertínos 

A Agência Nacional, do ne,arta
mento Nacional de Prop,lganda fez, 
ontem, uma entrevLc;ta telegráfica com 
o chefe de Policia de Alagóas. achan-

tón? _sergipano. LamI?eao e seu nu- &ses boletins, segundo apurou o Brasil, o regime atual não resultou ta,;e-r-se ouvir pura.. - partida do lar. 
me1oso grupo, c_onsegum~o-se matar o delegado Israel Souto. eram mtmio- de preparação ideológica. Proveio d·· da escola ou da otiema 
famoso bandole~ro e mais 11 dos seus grafados na séde da Associação Atlé- compreensão imediata dos homen., iDistribuiçã.o cto Departamento Na-
asseclas. o. feito das. armas alagoa- tica do Banco do BrasiL Os acusado govêrno de que er~ necessário outor- cional de Propaganda, 
nas. consegwndo exte1minar o "Ter- ~erão devida.mente processados gar ao povo novo sistêma S?~ial,. drn. -----

~~z~t~rf:~:~~ :e ~~e e:~~~~~~1

~'rd~~ V I D A 
cedia á pressáo dos acontecun~ntos e: 

· ti~~e~ee~ c~~d~~e~ºo:e1:~~~;i ;; RADI0Fóf\JICA 
D E p A R T A M E N T o BIBLIOGRAFt\ 

DE EDUCAÇÃO 
~o~~~P~~ ~~~!tirosdoTt:~~~~~~~~toR~~ O Diretor do Departamenta de Edu-
Propaganda, sr. Lourival Fontes cação previne a todos os funcionârios 

BOLETIM DO INSTITUTO DO A· 
ÇUCAR E DO ALCOOL: - Recebe
mos ofertado por êsse Instituto, o bo
letim da Secção de Estatística, refe
rente á segunda quinzena de junho 
passado. 

si próp1ias. Ha neste episódio ~ma a
nalogia com o da independenc1a: nn 
ambos é o próprio govên10 que, apa
rentemente, se deveria opôr á conqujs
ta, quem p~ -,move a transformaçao, 
atendendo ao espirita do tempo e em 
face dos primeiros sinais de que tudo 

Ouvimos a ma~nifi<'a intnvrt>ta..(;:"u> 
c'e Nélle de Almeida. na irradia(':í.O <lt 
(,11tcm S~lientamos o samh.:i "Soh
clã.o .. , no qual a Je ... t.a.(·.tda rantora r:.l. 
P. n.. I -t. C'Otno ~empre \'f'ffl a.co 1 

tecendo, ulienL'l o~ seus dotb voca.i" 
Xélle de Alm.,.id.1, acertou a ,ua te•1· 
df"ncla para o s-amba. p.lra. o ,,ue s r:,. 
YOZ tem 3.Ct~nlU>lda lon:1ha!ul'e. i', ·• 
rênero f: uma. da, mf'lhott°", exprc-..
..-ões .,__ 10 11ontos 

As respostas do Cl1efe de Policia subordinados a essa repartição, que ti
fõram, hoje. public::idas com o maior verem de requerer licenças, que só-

de;:~j~~e n:~~s J~~-~t::!s são publica- mente após o despacho do sr. Inter
dos, tendo O vespertino .. A Noite" ventor e de pago o sêlo de portaria, 
entrevistado o tenente Bezerra, que poderão entrar em gôso das mesmas. 

seria feito pela fôrça. · 
O pensamento dos construtores do 

comandou a fôrça pollcial que desba- Recomenda ainda aos srs. inspeto-
ratou .. Lampeão'' e seu grupo. 1 res auxiliares. absoluta observancia a 

Essa publicação especializada apre
senta dados e estimativas sóbre a pro
(ução, exportação, estoques e cota
ções do açucar e do alcool, em todos 
os Estados da Federação. 

~~~i:re ~~on°ó~~~i~uri:o~ssoci~~~ºd'; 
uma temia de Estado e um sistêm~ 
de govêrno. Uma ConstitUição não .c 
por natw·eza, dis..c;ertuçãc:, doutrmána 
ou síntese filosófica: e uma lei, a 
mal5 geral das leis. Mas, embora ~on
serve a fórma de lei, por seu es~mt..:: 
supõe completo pensame1,1to pohtico 
nítida orientação sociológica e ab.fO
luta compreensão da reahdade, a cu
ía.s manifestações correspondem O!-. 

.-----------~====--. lessa dete;;;;;· DE PÃO-

ff A 35 ANOS.u 

BOLETIM DA INSPETORIA DO 
SERVIÇO DE PLANTAS TEXTEIS· 
Temos sóbre a mêsa um exemplar do 

1 Boletim da It~petoria do Serviço de 
Plantas Texte1s no Estado da Paraí-

- Manuel Tcnúrto aprhf'ntou. d ·~ 
11ois da ll. do Brn,11. lré, numet '" 
lle mú\ica de folclo1·e A lt·ncla tto 
iangadeiro é um número de n1nila ;i...-

u·ilação 10 ponto, 

t A Prefeitura avisa que, em vista da 
1 baixa (e preço verificada no comércio 
( de fari!1ha panificavel. o pão deverá 

O que publicava A UNIÃO i~~- ;r/º:~;;~ ~:n~~~nh:, ~-~zf;'·d: 

ba. referente a março do corrente ano 
O presente boletim insere dados es

tatísticos e comparativos sôb,·e ex
portação de algoâão e sub-prdutos, co
mo também consumo, produção e es· 
tooue, detalhes técnico<; da cultura al
godoeira, indústrias de tecelagem e 
~iação etc. 

'?eus diversos dispositivos. 
A Constituição de nove~bro con

tém êsses largos traços distmtivos d~' 
novas Cartas pol1ticas. Nela ~e en· 
c;ontra, perfeitamente expos~. na p10-
jeção legislativa, a concepçao d< . 
tr..do. Para enumerar-lhe as p~m.Cl
pais caractetis~icas devem-se distm· 
gulr no orgamsmo do Estado o_ QUE. 
repre::;~nta a :,;ua . naturew, os fms. a 
que vis.'\ e os meios com que se pi o-

Hoje, teremos .t P. n 1 -"" em r··
dsta, no programa dr en('t'T'ramCDto 
['ilJr alg"Um• d~ tlas <.;.uas irradiac::,or-., 
., té que se Instale no s-t>u. no\·o ( -..._ 
(údio. O programa ha-de ser, como ~ 
,te esperar. escolhido e ,·a.ri.ido .a. i

maráo parle a maioria ,10~ "lPTl'rnt ,,. 
out- compóen.t o "broadc3.$lin, 1

• e.a. 
Radio 1':tbajáu, num d1:st1I,· oàl'Dl 1-

nioso de vózes. Por moti\·o tle lu·o, 
não 'tomará 'parte ües~a ·· bi; µara.de ... 
;.. festejad'.l. intérprc-te de músi<'a r ·
;ional Gení Santos, a maio; e'.\.i>r'es. i
' a figura do "stardom.. da nossa ff
radiadóra, cujos últimos suC'i"'sos tem
lhe proporcionado o aumento do nu
mero de •• fàl18 .. 

1 

S200 P. S400 réis .por umdade, respecti
vamente, ou se.ia a 2:$200 por quilo-

CLUBE BENJAMIN CONSTANT - • gramo 
Ilustre Cidadâo Presidente e mais J -

Membros do Consellto Municipal desta T E A T R O 
;ip!~~~ de~!J~~e~~,ie;~ª;~::s cii~~c::r 1 

ções cívicas, na missão que se propoz 1 

de Levantar bem alto o nome paraiba
no, trabalhando pela reivindicação do., 
egregios L'1tltos de . PJt Panteon tão es
quecidos ate hoje, sublimados pelas 
6ttas virtudes, cheios de serviC'o à pá
tria e á humanidade, não podia dei.rw 
passar o mo1i.:·nto em que se inicia cu. 
homenagens a um dos seus mais ilus
tres filhos, sem vir solicitar a permis-
6ão dêsse Consêlho, in.stituido por ho-

7:~;t1s~!~ ~~~~u~:r;:~~~; fa~%~~n e:::~ 
epoca de comemorações aos esquecidos 
ILer~is paraibanos, filhos dPste muni
c11no qve honram sobremodo a cidact-. 
da Paratba, de onde fizeram irradiar 
~r todo o País os s.ms exêmplos de 
c1vtsmo que servem hoje de licões su
bltmes á mocidade pat"a continuar 1w 
admiravel trajectoria que éles enceta· 
ram. 

Peregrino de Carvalho. aquêle que 
num rasgo de patriotismo represt:nta 
um dos maiores cori/eU.J da República 
de 1817, foi o escolhido pela mocidade 
1KlTa iniciador das manifestações, por
qu~ êle representa a mesma mocidade 
no ardor de suas convicções, no acri
solado amôr que soube dedicar á Pá
tria, sacrificando-se por ela, porem de-
11otando o quanto é nobre morrer por 
um.a causa quando é a do direito •.? da 
:Utttça. 1.A.s.1 Orris Eugenio Soares, 
A.rtur Moreira de Barros~ Jrineu Fer
reira Pinlo, Gustavo Cordeiro Galvão, 
A.rtur da Silva Pinto e Bertulino Mau
rtclo Lopes de Llma 

ANUNCIOS - Colarfnhos dl, linho 
0'2 e 7 4 de altura, último gósto, bre
vemente na Sapataria Colombo 

"Um beijo na face", a peça representada, ontem, pela 
"Companhia Teixeira Pinto" - Hoje, em "matinée", 

será encenada "O Rosario" e, á noite, "O Sol e a 
Lua", de Jorací Camargo 

P';o~e~11!~t~~~~ o E~tado Br~ileiro é 
f.rganico, é nacional e e umtano. . 

Organico sigmtica que o Estado e 
compreendido como um sê'. <:1,otac!.o d~ 
multiplicidade de partes disti~tas. ca
da uma com função especifica, que 

KISI> 

P R l-4 RADIO TABAJARA DA 
PARAtBA 

PROGRAMA PARA HO.JE 

A temporada que a "Companhia de téve seguro e admiravel desempenho são os diferentes órgã.os dos podere3 

Comédias Teixeira Pinto" ora vem Ida parte dt> todos os artistas, entre públicos, mas todas concor_reodo pnrn 
estabelecer unid'}de funcional. supe

realizando. no "Plaz~ .... constitú~ sem o~ quais podemos saJtentar Teixeirti rior, Q.Ue se confunde co~ a vida , 
<luvida, um verdadeiro acontec1men- Pinto. como Leclerc, Silvto Silva no N ã o Estado é nacional porque 11.00 - Programa P · R · l -4 em 

to para a vida artística de nossa ca- papel de Marquês e lracema de Alen- ; ªie~~~~!ã~r~:e{::c:s J~~u~ór~~a: ~~v1i;1~cict~º~t~er~~~~u~~v:,e 1~~~~ 
pital. car como a personagem Aurora. brange em toda a. ex.tensáo, dêc;de ~s re,,ixõto, Edjnnct.e Ribeiro, Ellete p,,. 

Con,iu11lo de rPnome feito, na me- A assistência não se mostrou incli- espirit,uats ás culturais e eco!lómicas. reira. Jorge Tavares, Manuel Tcnórlo, 
trópole do País. e com grandes su- ferente áquéla representação. aplau- de modo que nenhuma mamfestaçáo Jóta Monteiro, Paulo Alves, Orlopdo 
cesses alcan~ado.5 em outras capitai~ ctindo todas as vf'zes. com entusi~<imc da vida brasileira é pelo Estado lgno- Yasconr.élos, Antonio Matias, Milto,1 
brasilein,s, a "Companhia de Comé- o mag11if1'co trabalho dos arHstas. rada ou não interpretada. O Estado Dantas, Sebastião Barros, Edson Dan-

,.,, é uni tá.rio porque impõe á. Naçflo tas, Regional e Jazz da P. R. 1. -4: 
dias Teixeira Ptnto" deve ser acolhi- Hoje, haverá matinêe chique, com cJ uma fórm.a única e porque. orgam- sob a regencla elo maestro Olrgarfo de 
da em João Pessóa por um públlcc, zando as atividades nacion~is em vista Luna Freire. 
mais numeroso. como bem merece o 
seu grandr valor artistice 

Os esµetáculos que se vêm reali7.ando 
no •• Plaza ·· bastam para atestar o 

encenação da peça "O Rosario". A' de um fim suprêmo, impnme a todfis 12,00 _ Jornal Matutino - Notici
noTte. será representada a grande pe- os elementos da realidade socia1. um ,rio e informações telt>grá!tcas Co 
ça de Jorací Camargo, ··o Sol e a sentido positivo ou negativo, conforme Pais e elo Estrant'C'lro 

Lua" ;~~~~:e~ ~~tl~~ii~~m ~~ ~n!x{,_ ~~.isut~ tOn~~~~
10

~ progra01a P. 
notavel ronc('ito em que é tido justa- O nosso púbHco. certamente, não tência de valõres neutros. A un1da(1 R. J .-4 em revista 
mente t:m no!iiso Pais aquéle conjunto deixará passar despercebida essa opor- de fórma do Estado se ma,nife.,ta no tLocutôr Josué Junton 

teatral 
Ontem, com a representação da pe

ça ·• Um beijo na face .. , a Companhia 
de Comédias .. TC'ixelra Pinto·• reali-

tunida:1e- ú1,ica ele apreciai o mérll.o fi~r:~.r e~::~~~:iadbo~~~fÇ~:º; , a~t~ ; 1~:~d': do jantar - Gra-
e valor de uma companhia teatral reata as.c;im O fio de um imperativo tLõcutôr AlirJo St1va1 
como n de Teixeira Pinto, compare- histórico, cujo abandono momentaneo 18,45 - Bolettm Esportivo 
cendo aos magnificos espetáculos que na primeira tase republicana ia lan- 19.00 - Programa Do.nsante -- ora.-

zou com suce&oe;o o quarto cspetãcuio ora se vem efetuando no "PJaza". Quanto aos ttns, o Estado Brasilei- i,;ã Octeon 
çando o pais no desmembramento. 1 rações populo.rrs ofereridas pela Cot1,-

de sua temporacla nésta capital Porqu.e Teixeira Pinto e. Iracêma de ro considera-se portador de um. ideal . 21:20 ~ Jornal Falado e rnttmas 
Com~dia <'ffi 3 âtos, de autoría dr ~Icncnr são figuras da maior expres·, ~~ci~~:i~: :~~1~7:,1a:o ~~~~h~f~~~,: N~\J~lts~ Bóa Noite. 

1 
Luiz Pahneirim. '' Uni beijo na face·· sao dos pnlcos brasllelros. fWlções atuaLc;: suas resoluções visa- lLociitõr Kennrd OalvAol ..,,l 



•11 A UNIÃO - Domingo, :11 de iulhn de 1938 

p A R T E o F 1 e 1. A L 
IIMII I STRAÇIO DO EXIO , SR, DR, ARGEMIRO DE FIGIE IR E IO 

Interventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO.DIA 30 

De Otá\lio Pernambucano e Antonio 
Gama. requerendo pal'a se e~tnbek
cer com e:-;critório de ccnstn1<''10, -
Dcterido. 

n. 0 86, u rua $ Llü7. - Como l't>· 
quer. 

Manuf'l Jo~e dos Santos, requeren
do 11cPnça para construir 2 casn::. clt· 
taipa e palha, á n,. Carneiro dn Cu-

João M~. gli~no, requerendo pelo .l::i<!·· ! Gu~.~c!a. do . Qua_ rtel. 3 O sgt. J<:sé 
mmário ArqU1dioce1;nno. contil;.uar co,,1 Dioni!.-10 dct Silva 
3 \'acas. ncs termos do dec. n.º JHlJ, Guarou ela Cadeia, 3.1) sgt. Ramiro 
tle 10 !l l&JU - Em face das inform.,i · Romeiro. 

Decretos: EXPEDJENT!'~ 00 INSPETOR DO nhf\ junlo a c:i a n.º 394 De-
~ôes. ct'.,ferido. . ! PatrulhL dk Fe~ta ~as Nev~s. J. 0 

Ar~f's10 l". 
1"-' arro .. reql1erendo hrenc.i :,_5t. Aristides A. t. a1de. (1e Oliveira 

O Interventor Federal no :Estado 
da Paraiba ton1a sem efeito o áto que 
nomeou, em. comissão, Durval Cabral 
de Almeida e Albuquerque. diretor c.b 
Cadeia Publica da Capital. 

DIA 30: rerido. .Pl\Ta colocar ,rnH bnrraca. clunmtc .1 Eletrkl.".ta ele dia, sd. Rttben'i Bar-

Peti(·ões: 

De A S A Casa Pra tt, requerendo 
p:1rn se est11belecPr cnm mostruário 
- 0f"'1erido 

De José E$colacio F'ernandes, 1"('
querendo para se estabelecer com um,. 
quit;:inda. - Dr>ferido 

José .Praurb<:o, n•quei't>lldo 11ce11. 1 

par, cc.1-u:t1•ui1· uma cnsn dr to.ipa 
palha 1\ R \'. Cnr11<'iro dfl. Cunh~ . -
InddPrido. cm fa.t·t' th.::; infornmçõ,~s 

J. Mitwrvino 6: CiA .. 1·1;qt1err-ndo H
cença para abrir uma porta nos fun
do.') do predio. n. 0 232. ondt funcio
na o Mi linho Ta.bn.iRrR á av B. Ro-
han. Como requerem. 

fest,J rtn .... Neves, á :l, .. Gal O~orlo Loiomeu dC' Arn.uJO. 
- Deferido T1.•letcru~t,1 de dia, .sd. tel Sevni· 

Josefina Rosas dns Chaga.':i. requ,•- no Ferreira :le Sousa 1. 0 

rendo dispen&a do imposto predial, O 1. 0 B. I. e a Cia. de Mtrs. da
tia casn n. 0 99, á rua 13 de Maio -· l'âO as gu.:1rd~s elo Quartel, CadeiR 
Deferido Públic?. reforços e pr..tnllha.s. 

(as , Dt>lmiro ~. de Andrade. Cel. 
COMANDO DA P OLI(llA MILlTAJI Cmt. Geral 

O Intervf:'ntor Federal no Estado 
da Paraíba de~fgna o redator da Im
prensa Ohcial Durval Cabral de Al·· 
rneida e Albuque:rque para responder 
pelo expedi ... 11te do cargo de diretor 
da Cadeia Pública da Capital 

Cónego José da Sllva Coutinho, rC'
E~:PEDIENTE DO INSPETOR DO querendo licença pnra. t.oncertar por 

DO ESTADO DA PARAIBA DO 
NORTE Confere rom o original, Ten Cel 

EUsio Sobreira, sub, cmt 
Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 

DIA 30: 

DIA 30: ront'l c!o ndPantnmento quP recebe 
dcstA Ptef'dturn, a c:.i"n n. 0 56, á av Quartel em -João Pl'ssô:i, 30 de ju-

PL'tic:;.('r,~: Cnclano F'"11!.>lt,,!<, dr. pro:Jriectade cl:i. lho d~ 1938 fNSPETORtA GERAL DO TRAFg.. 
indigenh. Carmdin M:1.ria Conceiçao G0 PúBLICO E DA GUAIUiA 

De "1anuel Emidio da Costa. regue- - Defeddo. Serviço para o dia 31 ,Domingo, CIVU.. 
1endo paro ~ e~tabelecer com uma Elza Jô"reirf'. rc>querendo Jicenca µ,,-
quit:lnda. - Deferjdo. ra fn.zcl' o rrbóco da casa de taipa e Din á Policia Militar, 2 ° ten Sc·- Em Jobo Pessóa. 

1933 
30 de julho o.-EXPEDIENTE DO GABINJ,:TE 

Ao Diretor do Tesouro: 
De Manuel Vieira da Silva, reque- palna, (1 rU,\ ctu Paz. 11." 205 - De. busti~o ?i.fauiic.io d~ Costa. 

rendo para ~e e~Labelecer com um de- ferido Ronda á Guarnicão. sub-ten. Sc-
1iúsito ele C'arvao - Deferido DC'Odt1 to P'ranch,co rrquerendo li- rerino Cezarino da Nóbrega Service pera o dia 31 1 Domingo, 

Oficio:s. De ,João M:1rques de Sonsa. requc"' u•nça u.u·f! rrno\'.,r .1 robnta da ca- Adtunto ao ofici:1.1 de dia. 1. 0 sgt 
1·f'uclo para ~e estabelecer com u\~J Isa n ° 10, á 1tv. Des. Pinho -, De- Otonjel de .Sousa Maia. Uníi"orme 2,h (Caqui). 

N. 0 H. 500, do Eng. Chefe da Co
mi&,:ão de Saneamento dP Campina 
Grande. 

caldo de cana, - Indeferido. ferido, · Dia á Estação de R,1dio, 3. 0 sgt 
Permnnente á 1 " S T., amanuensc 

Pedro Patricio. 11~~: t~~~fit
1
~: q~i~~~d/~L;:re~1;; 1 ret~~o li~t~au~~ºradear~~c1~

1
~~ r~~~r Jo~J;'r1~c i~ ~:~1~i~f. 2. 0 sgt R~-

- Drfer1do. lhão, d,u-ante n fci;ta de N. S. dG fael M~nuel dos Santos. Permanente á S P.. guarda de 1 
rla~e n. 0 6 

N. 0 15.828, do comando da Po-
lícia MHitar 

N ° 10. 092. da Cadeia Pública Prefeitura Municipal 
Nr\·es Dr!"eric1o Gti,uda da Cadeia. 3. º sgt Josê 

Bern~1·do d~ Cuvalho Menezes. re- Bonitacio Guedes • 
q_n1.:rend11 :kf:nç:1 para colocar uma }·~trulh~l tla Fe~ta das Neves . .3 ., 

Rondante.s: do tráfego. fiscal de l.'' 
classe n. 0 48; do piliciamento, fú;cal 
rondante n. 0 2 e guarda de l.ª clar;;-Petições bniraca c'iurant:.- ~ fe~ta de N. S. da~ .sgt. Sebastião Salustiano Serpn. 

€XPEDIENTE DO PREFEITO 00 Neves. Defendo Eletr!d&La de dia, sd. Sh1esio Ma-
OIA 30: 1 Antonio C~rlos, requerendo licença, nano de Lima. 1p~~~t~s. guardas civis ns. 23, 13. 

19 e 65. 
N. 0 10.091 de Claudio Caminha 
N. 0 10. 082, de F. Peixôto & Irmão. 
N ° 10.083. do mesmo 
N. 0 13.084, do mesmo 

Petições de: r:.:~. ~~·1~r :noiisª~~:!~. ád~~an~at Mr:ll~in~:t;,rei~.dia sd. te! Cicern 
Osono. _ Defendo Serviço para o dia 1 . 0 de agosto 

N. 0 10. 085, do mesmo 
N. 0 10. 086, de Felix Trajano df' 

Sousa. 
N ° 10. 088, de Oscar Amorim & Cin 
N ° 10.095, d.e \\.'üliam.s & co 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Petições. 

N. 0 9. 929, da Cia. Paratba de Ci-
mento Portland SiA 

N. 0 9.927, da mesma 
N. 0 9.913, da mesma . 
N. 0 9.939, da mesma. 
N. 0 9.915, da m··sma 
N. 0 9.912. da mesma 
N. 0 10.033, da mesma. 
N. 0 9.924, da mesma. 
N. 0 9. 785, de Antonio Guimarães. 
~. 

0 10 OlG. de Adalberto Gomes da 
Silva 

N. 0 9.794, de ,José Heriques & Cia. 
N. 0 9.691, de Antonio E. Mendes. 

Despêsas r~alizadas: 

Severmo. Velho de Mendonça, re· 
quer·mdo licença para construir uma 
fósse e r&pectivo quarto de acôrdo 

~

0

~11ª J~~~n~l~~!~~·- 1
~ ~}~ri~o

0

. 
40

' 

1 

Jo.:é Freire dos sa,tos. requerendo 
licen.ça para substituir por telhas a 
coberta da casa n. 0 147, á rua Ribei
ro de Barros, em Tambaú. - Defe
t1do 

Jo·;é Clidineu da Silva. requerendo 
licença para cobrir . a casa de taipa e 
palha. á .a\". Antomo Gomes, n.0 108. 
- T)efendo. 

Jo .. P, Sirr1ões Pessóa, reqnerendo il
cenç1 para armar wna banaca du
rant!"' a festa das Neves, á av. Gal. 
O.só no. - Como requer. 

'Jo.,é FeITeira da Stlva, requerendo 
JiceliÇft para colocar uma barraca. du· 
rante a _Festa de N. S. das Neve::; 
- Defer1do. 
_ Luiz Magno _do Amaral. requerendo 

ltcença. pa.ra tazer serviços na ca:.;a 

* * * 

João Viccm.e Venl\nc:io. requereniõ Serviço para o dia l .0 de ~goste ISegunda-foira 1 

licença para c.ow•tnür uma ca5a de <segunda-reira) . 
taipa e palh.1 .. :l AV. Alberto de Brl· 
to. junto ao n. u 217? - Indeferido 
E:m face do.e; pareceres 

Erasmo de Sonsa Gama. requere -
do liccn 1;a µara u.zer serviços na ca
sa n. 0 439, á a,, Vera Cruz. - In
deferido á vista das informar:óes. 

Roque Er'Pf!rclo clR Costa, reqncren. 
do lkenl"'e para ~e estabelecer com um 

Du a Polícia Mílitar. 2. 0 ten. Pe
dro Gonzi.lga de Lima 

Ronda á Guarnicilo. sub-ten Jo<;•! 
Fernandes da Sll rn .. 

Adjunto ao ofitial de dia. 1. 0 sgt 
Enóque Siqueira 

Dia á E~tação de Radio, 3. 0 sgt 
Airton Nunes da Silva 

pequeno Café, á Pr~ça Alvaro Macllu- 1------·------
do, n. 0 34. - Sim. pagando logo o 
que fór de direito. 

M. Florencio do Rosário. reque
rendo licenc:21 para de acórdo com o 
planta an(>xri <.:or~stru!r uma cast:i de 
tBipa e telha, á a.v. Cruz das Armas, 
junto ao n. 0 2498 Deferido 

Benefüto dos An1o'), requerendo Ji
~ença pa.ra con.-.truir U!IW ca.':ia de 
laipn e telha, á a\'. Aragão e :Mêlo, 
àe acórdo com ~ p nta :rnéxa -
DeíPrl<lo 

Severino Yelh'J de Mendonra. Tc
r.01erenc!o licença par fazer diverso~ 

SRS, AGRICULTORES 
VENDEM-SE: l caldeira em perfeito 

1 

estacto de conserva~ão com .força. de 
3 cavalos; 1 maqwna de descaroçar 
algodão, marca "AGUIA", com 30 

1 

sena~. bem conservada; limpador: 
alimentador e empastador, inclusive 
transmissão, silhas, etc. tudo por 
qumze contos cte réis. (Rs ......•.. 
15 :000$000). 

Uniforme 2.º lCaquíi 
Permanente á 1 ª S T , arquivis.t.1 

Lourival Santana 
Permanente á S.P .. gnard~. de l 

classe n. 0 9 
Rond::mtes: do trãfego, fiscal de v1 

classe n ° 2: ·r10 policiamf'nto. fLc;cnJ 
rondante n " 4 e guarda de 1,c clas
se n. 0 8 

Plantões, guardas {'l\"is ns. 23, 13. 
65 e 19 

Boletim 11 166. 

(As.) °:rf'nente João de Sousa e Sll
va, inspetor geral. 

Confere com o original: - F. Fer
t-efra d'Oliveira, sub-inspetor 

iN~RAQUECEU-SE7 • 
Alftda tem toaae, dôr naa 

N ° 970. de Pedro Guedes Alcofora
do. 

O rerncos nas rnsa:-- ni,;. 309. e 313, êl 

aniversário de um ru,~ :ãt,tg,~~~;s Reu~I~~·;di. MatR-

VENDEM-SE, também: l sitio em 
Teixeira, do Estado, com cerca de 3 
1.uilometros quadrados, casa. 4 pe
quenos açudes, diversns fruteiras, bom 
plantio de algodão, tudo por quinze 
contos rlP. réis (Rs. 15;000S000) 

eoata1 • no peito? 
U•• • poderoso ton1co 

Benemerito razzo requerendo lirenca para COl<S· VINHO CBE0SOT1DD 
Secl'etaría do Interior e 

Segurança Pública 
A doença é muit-0 mais mortífera 

1o QU~ a dinanúte e .sôbre tudo a mui·
~o m.a1s doenças no mtmdo do que di

DJRJi.:TORiA GERAL DE SAúDE u1m1tt·. ~l ésse ou aquélí' motivos 
P(JBLICA ~m_~10~ .mais importancia aquêle que 

e _<'~cobnu . a drnamite do que ao din 
lnspetoría da Alimentação e Polícia 1:3_ de ~a10. o que. é inexpllcavel poi.~ 

Sanitária '.le.: c;c dia nasceu Sir Ronald Ro:ss. um 
~o,1~em perante o qual o univPrso ::;e 

EXPEDIENTE DO INSPETOR Dü ,nrlu~a com o m~x1n~o respeito 
DIA 15 Ao.s olhos da ciência e da hÚmani-

:fode, ~oc;_s foi um investigador gigan-
lnformação prestada á Prefeitura: ~. O,:; .se~.') trabalhos fôram feito:s mui

o -"lilen<.:1?samen~ num laborntorio de 
~tm ho::sp1tal. Sao _raro~ aqnêles que 
abem tudo o que es~e mglés tão dis-

Petição: 

De Daniel Pessôa, requere11.do para ~reto u.chou acêrca do paludismo. dos 
se ei.tabele<:er com quitanda. - De~ nosquttos e da quinina, embora a 
ferido. nctadt' do mundo tenha sido trans

orma<Ja. 
EXPEDJENTE 00 

DIA 18· 
INSPETOR DO Um rstomago_ de mosquito é uma 

::avlda•'e de_ma.stada pequena para que 
1ela S(' possa descobrir muita couc;a 

Informacâo pre.stE<da á Prefeitura'. _\. desc~be~ta que. comtudo. Ross fez 
.! toda·. 1a 1mportantissima. Eis no que 
1. mesn1a consiste: Um mosqult.o que 
11cou Pni impaludado introduz no seu 

Petições: 

De Antonio Joviniano cte Medeb-olj. ·stomarJo um pouco de sangue infe
requerenclo para se estabelecer coai 'lao. 
fábrica de artefátos de couro. - De· _Dura,~tr a digestão dêsse sangue, o.s 
ferido. . . / gumen~ do paludismo. poupados pelo 

De Antcmo Claud1no. requer_endo e.~tomau>. multiplicam-se e depoi.c: 
para se estabelecer com 1una qmta.n- v:-:,o c01'.taminar diretamente a pes~ôá 
da. - Deferido. 4ue ma,s ta .. de tor picada. Por outra~ 

t')alavra o e.stamago do mo:~quito p 
EXPEDIENTE DO I~SPETOR DO uma P<'quena fábrica ãr paludismo e 

DIA 22: ~:n~~.undidor eficaz daquda terrivel 

Pet.ição; 
De Roque Eduardo da Costa, reque

rendo psi.ra ;..e estabelecer com um Ca
fe. - Defrrlúo 

Sir Ronald Ros.s sabia muitis.c;imo 
bt-11.1 que as picadas de mosquitos são 
inu1to frequentes e que cria'Tl grandes 
Pt l"l;JOS de contaminação. A descober
t~ cte Ronald Ro,s - mesmo se ulte

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO noi-mente êsse sábio nada mais fizera 
DIA 27: - npo expljca muito porqm, é que nos. 

Petição 

De l\:Iana dP Lucena. requerendo 
para se esttlbelecn com uma quitan ... 
da. - Indeferido 

De Manuel Laurinda. requerendo 
para se e:tDhelecer com uma qnitan
tla. - lnde!ei \dr'). 

De João MarUns. requererdo pari 
se estabelecer 1·om 't.un caldo lle caru:t 
- Deferido. 

De Tobü:is Feliciano cta Silva, reque
rendo para se estabeiec:er com urr.a 
oficina de funileiro - Deferido 

F.t>n 1:nns tao de.sgraçados durante o 
u~li··1L-.mo e ás vezes morremos. F" 
a mct mais longe, porém. 

E~<Te\-~U o seu ltvro "A prevenf'.ã0 
de, 11:-dud1smo" em que dizia que o de
•·ap11rcci_mento de todos os mosquitos 

f:~~ ~ i~~~~~v~~~~d;ser::fiz!r~~
1
!~'n e~~}~ 

cn maneira df' suptim.ir o paludbmo 
con L<,t,,, em tomar rrgularnente qui
nnui ~ste é sempre o melhnr medica
m ''"lto, conhecido dP todo o mundo, 
para o paludismo. 

A Conúf'.-.sfi,o do Paludismo da Socie
dade dai. Nações TPCOmenda corno 
IT'Plo profilático tomar uma dóse quo-

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO ;~~!1
~lod~a?ucft~-m~. t~~ni;nt~~n: 

DIA 29· to, Llma dóse diária de 1 gr. a 1 ~r 

Petições: 
300 r1urante 5 a 7 dias. Não é neces
sário fazer curas complf'mentares e 
as recidlvas serão tratade.s da mesma 

ll uü· um telheiro de aeôrdo com a 
p1an1 a ri néxa. em '-UJ fábrica de 0-
leo, :i nm dfl República, n.º 138. -
Inde,eric.o, á Yi~ta i:0$ parecêres 

doo~~~~'~ª dep:;.:10 de !fc~~~~ re~~~~e,\ 
plrmta nnéxa. c.:onstruir uma casa de 
taip::i e telht1 • á av Marcilio Dias 
Deferido 

TRATAR com o cel. Francisco Ma
nuel Ribeiro de BaITos, em Imacula
Jã,'rimnicipio de Teixeira, do Estado; 
ou com a fhn1a José Henriques & Cia., : 
em João Pessôa e Cnmpina Grande. 

SECÇÃO LIVRE 
JosP Sn·erino Pimf'nteL requeren':lo 

~c~11;f1r"r" ª~~11
~;~

1;r d~~ssl,.~1~/ª'.: " QUERENDO LESAR UMA 

' 

•• pbann •• di;a . 

JO.iO OJ SILVl SILVEIRI 

f'1prtgodo caa -
caso 1111 111e•i• 1 

conv,lesce1Ç11 
IONICO SOBEUNI 

DOS PUlMOES 

Com,, re~uer POBRE VELHA" EDITAI s 
re~~:; li/!i~~~'j i:raF~l~uea~~~â~ ~~~IL'; Sob éste título. '· A Imprensa··, de 28 . 
planta nnéxn, s,1nei:r a c:.H.1 n.º 74 do corrente, trouxe wn aranzel, que 
·í. nn Padn• Rolim. bem como fazt'l' respondo, porque envolvP o meu nome. 
~liYer ... os rep~iros: Deferido A casa <!i rua S. Luiz, ad velhaá Mari_n _ ~~~~Dd~G:i·a!Eso!º!2n.e~:~;()~ 

Seronc ino Toscano de Brno, requr- José do Nascimento ven eu. h mais De ordem do sr. Inspetor, se faz 
rendo licença para de acôrdo com 8 de um ano. confónne escntura rm 

H~tn!l1(!!~~:il~/ :·:::l~!n~eii~ ~;~1~ !~~:1r~~t:~i~:.~~:~,f: :~ !~E~:e!r1:e:1~~;t1:t~f~1::ªd:~~ 
Julia \.farinha de Almeida, reque- parte de quem sem a responsabilidade blica. em praça extraordinária, o ma

rendo }i, ençn para. de acôrdo com 1 de seu nome publicou invencionices terial abaixo que se encontra no ar
plrmta ;.n:.ix:l con."trmr um telheiro pela "A bnprensa ··. para interessar mazem n. 0 5. das Dócas do PorLo, em 
110s fundos da casa 11. o 698. á av particulares, e não para defender po- Cabedêlo 

~~~~,~õ~-;e ~:J;~érido Em face das in- br~são se defende e se proteje pobre.e; Lole único 

of~~~e~~~hs:çoªJii;
1
~~r~~e~e~Quem O & C: n.~ 104. uma caixa pesando 

* * * [nunca emprestei dinheiro. e o noticia- bruto 154 quilos: contendo dois moto
O PERIGO DOS FILTROS risla de escandalo ou e. scandaloso da lres-dlnnmos-co11Jugados com gerado

.. A Imprensa·• que o bklt1sou. n iudi- res eletncos, descarregada da vapor 

ENTUPIDOS que. "Boniface", entrado cm 25 de agoskl 
O ca.so em apreço. foi levado á pu- ô.e 1937. consignada. á ordem .. 

licia, e fui chamado pelo zeloso dele- Alfandega. 27 de J~lho de 1938 
S1 os rins não eliminam diar1a- gado dr. Alves de Mélo l'\ quem aten- Ant onio Gomes Forte - E!icriturá· 

mente litro e melo de secrecção as 5 dí imediata.mente. porque é de meu rio da da&:.e "E" -
leguas de finisslm06 canaes filirado- feitio auxiliar e respeitar RS aut0 rid:..
res se tomam obstrui.c...s com vene- de~ de minha teITa. onde vivo como 
no-1. O liquido urinario se torna es- homem de bem e como fw1cionár!n 
casso e ao passar provoca uma des público cumpridor do.,;; meus devere!:i e 
agradavel sensação de ardencla. .. amigo dos meus chefes 

Isso é simptoma perigoso f:1- pode A intimação de que fala "A lm~ 
3E'r, o começo de soffrlmentos taes prensa", não houve, e se tivesse ha
como dores na.<:: costas ou na parte vido teria atendido parn esclarecer a 
posterior da cõxa, perda de anima.. autolidacle. do que se tratava. 
çáo e '\-italidade, irregularidades uri.. Não voltarei ao assunto. e esta sa
narias, ·mchação nas 'máo6i, pés ou tisfação apenas dou á.c; pessôas que 
sob os olhos. dores ,rheumatlcas, ton- privam da minha convivencia. e que 
t:eiras. perturbações vtsuaes, etc. precisavrun de wn esclarecimento sô

Muitas pessôas dão attenção aos bre R nota da "A Imprensa" que c;aiu 
seus oito metros de intestinos mas eivada de maldade e com interesse re
negligenciam os 30 klms. de Canaes servado para discordia. 
dos rins. Se estes ficam obstrutdos •· A Imprensa". jornal católico e 
por detrictos venf'JllosOS molesttu rt!speitavel. não deve levar ás suas co
graves podem occorrer, • taes como Im:rns. noticias inverídicas como a que 
per~ de r.,hosphat~ de albumina., veiculou sob o titulo: "Querendo lesar 
nefr1tes agudas, intoxicação uremJca, uma pobre velha''. que iria St:r lesada 
calculo, mal de Brlght. etc. agora por quem pensa ou diz Q.Uff a 

Faça com que seus rins explllam defende. 
diariamente cerca de litro e melo de Responsabiliso-me pelas palavras 
secrecção. Compre 1lJD vidro de Pi- que começa_ sob o título •• A Imprensa" 
lulas de Poster. Ha mais de 50 annos e que termma com t:1 .. s pafa.vras "que a 

para limpar, desinflammar e actl· João P essõa. 30 de julllo de 1938 
çer os rins. Clcero Miguel dos Anjos. 

NEGOCIO 
URGENTE 

Vende-se a casa n.0 930, 
á Avenida Cruz das &·· 
mas, tendo as portas pro• 
prias para negocio e resi• 
dencia. A tratar no oitão 
da Catedral n.0 119. 

ALUGA.SE OU VEN
DE.SE uma casa á rua 
Visconde:;'r{le Pelotas, 201 . 

De Joceltno F. Mola, requerenao maneh ~ 
para se estabelecer com estivas e v -
reJo -~ 

são ellas usada., com absoluto exlto 1 <ieieode" · 

* * * <A f!nna está devidamente reconhe-- ·· * * * olda, 

Tratar com João Ver
gára á rua 13 de Maio, 
456 



o Prefeito Municipal de SAo .,,tô&o 
do cariri, Ul&DdO de IIWII &trlb~, 

Decreta 

Art. 1.0 
- Pica aberto a r ... ~u,axl.a 

da Pl'efeltura, .. cndltoa IIIIJ)lem,... 
na de qlllnhentoa mil ri 500$000> 
e um conto e dululoll mil n-, 
(l:200to0I)) &O D o 3, do 1 1 , Pref9'
tw,& llllllllllpal, e n.• 8, do t 11•, Dea
~ Dlvenaa, do arç&111ento vlpn
t.e. 

Art. 2.0 - Revogam-ee u dlspoal• 
v6m em CODlrirlo. 

~reioua ao mo 
dea.,_.. aom repa 
maior ldr.m~trirgem 
-m1u .. trest: 



6 .... .\ t):,./L\U 1Jomi11~0. :: 1 dt• jlllhu dL" ]!) ;~~ 

EM 1MARCHA SôBRE HAN-KOW, AS TROPAS NIPpNI- C I N E M A 
CAS OCUPARAM, ONTEM, Ã CIDADE DE TAI-HU "lOOhomenseumamenina",nopróximodia7,no"Rex" 

TO'QUIO. 30 IA UNIAOl - Uma 

ri~~~~:si:ic~~~1t~·~ c~~l~~:~\\~ª:n~~~~~: l o alto comando chinês 
que foi_ conquistact_n a cictMe de Tal- ) admite a perda dessa ci
Hu. o.pos uma rápida manobra envol~ 
vente I dade, mas anuncía que foi 
o ALTO coM \NDO cmNi,;s AD:>II- iniciada uma ofensiva con-

TE A PERD,\ DE TAI-RU . 
tra o flanco direito Japonês-

po~~:;.i;~~~ufº .~ \,~~:t,~' chl~~t ao longo do Yang-Tsé 
KRí-Chek ncimite a perda da cidade 
de Tai-Hu, mas. anuncia que as tro-
pas chinêsas estão nmeaçando o flan- Chang, Nan-Knng e ctestn capital. 
co direito da vanguarda nipônira, ao diante o rápido íl\'nt1~·0 nipônico além 
longo do Yang-Tsé de Kiu-Kiang 

ró.pidn menobra envolvN1tr. as tropa<.: 
do Micac:o ronqui:;tarnm a cidade df' 
To.i-Hu. marcando a primeira vitôria 
após a ocupnçáo ele Kiu-Kiang 

TROPAS NIPON!CAS ESTAO SE 
co:-.CENTRANDO ENTRE NAN
FENG e KAI-FENG 
HAN-KOW, 30 IA UNIAOI No-

ticia-se que poderosos reforços japonê
es estão se conceutrando nns cida

c\!'s de Nan·Fcng e Kni·FPng, nn pro
víncia de Ro-Nnn 

Ao que di:,o;em os peritos militares 
estas tropas p,·etcndf'm invadir a pro
vincin de HO-Pei pelo norte. a fim de 
estabel€cer cont.ácto com ns ou<.rns 
forcas que :n·ançam 1>rlo sul 

CHUN-Cll!NG A NOVA CAPITAL 1r.;;-:rD1DA A PROVTNCIA DE HO- DIFICULDADES COMERCIAIS EM 
PROVISO'RIA DA CHINA CHANGAI 1 

HAN-KOW, 30 < A UNIA O> - <J HAN-KOW, 30 <A UNIA O> - As1 . LONDRES,. 30 <A UNIA01 - Os 
marechal Chiang--Kai-Chek transfe- LI·opas Japonésns iniciaram. na. tardr l~P_ci.neses. f'~tao enco~1..·trn.nd·o. ·_. grn_n~es 
riu n séde do govêrno pnra a cidade de ie ontem, a invasão da u:ulécirna µro- dift<;~ild~ e "'S co?nercirus em Changai 
Chung-Ching, mais ao norte do Yang- >incia chinêsa - a de Ho-Pei Alem da !:'i.lta de <.:ap~tais. nota-se , 
Tsé. Durante todo O dia, a aviaçüo japõ- a. auser:.crn da colabo1acao .s1~0-Japo.- 1 

:-iêsa bombardeou inten.samente as po- nesa. n:ai. o fatôr p1e~on~ciante _ e 1 

ORDENADA A EVACUAÇ.AO DE: ,;ições norte de Kiu-Kiang, que iõram 1 ~ P,....ªz ele_ QlJ~_ taq,to,. piecisa aq_u7!e 1 

TR~S GRANDES CIDADES CHI- .5randemente atingidas. ;;~~~~if'~1;~~oi iO comei cial do Exti e-
Nli:SAS 

fAI-l,IU EM PODER DOS NIPONI- ··- -------:-- ---

Dcnnna Durhin, Universal 

DEANA DURBll\', a "estrêla'' de "100- homer_~ e uma menina" 
HAN-KOW, 30 lA UNIAO) _ o COS ROtTINIIAS para c1·1anças. em 

estado maior chinês ordenou a evacu~· ! lindos modf'lor.;, rc-C"rheu a "Jta.inha .. 100 hom_eus e .:uma menina, que a Leopoldo Stokowski o grande ma-
ção imediata. das cidades de wu- CHANGAI, 30 ,A UNIAOl Em rla l\loda'' Preços modi<'OS Nova Umvt:;rsal apresentarâ a 7 de lestro da Filarmônica de Filadelfia 
_____________________ ~;osto. dommgo~ no. REX, comei:no- executará.: 5.ª Simfonía, de Tschal-

R E G I S T O UM EXÉRCITO PARA A be~t~~a~ /~~m3
'dú:l~':,"r;á~~·i, edi~~~: kosw~i, Rakoczsky, marcha de Ber-

OEMOCRACIA ~~~
1
ezft~~ucio cinematográfica do ~:Jia ~:::::;;, d~e L~:~~ner 2.ª lrop-

FAZFM ANOS HOJE: 

O dr. Manuel Ferreira Junior, ad
vogado residente em Cajazeiras 

- o menino Antonio, filho do sr. 
Antonio da Cunha Lima. residente em 
Bréjo do Cruz 

-A senhoritn Francisquinha Batis- 1 Conclusão dn l.ª pg.) 
t.:::. de Lucenn, filha do sr. Antonio Ba- 1 
tista de Lucena. já falecido porct01wu a unidade ele crença e que 

- A senhorita Maria Julita Canta- dil1üu as dzfe.Pnca~ de classe 
lice, filha do sr Valfrécto Cantalice. A ascencão dos indit•iduos oriundos 
proprietârio em Pirpirituba das camadas mai.(/ empobrecidas ou da-

Nêsse filme, que é o segundo de 
Deana Durbin para o mundo, a linda 

~~1:~~1~1~~.~;a;~·g~fr~~~ :º:.'i~~s
5 r~f~~~ 

sundeams•·, de Ho!ander, "Alleluia ·•, 
de Mozart, "Libiamo". de Verdi, etc 

O filme 100 homens e uma. menina. 
perman1 ceu no cartaz do Clne S. Luiz, 
do Rio de Janeiro, 6 semanas conse
cutivas, sendo de prevêr. igualmente, 
o seu suces,;o, nesta cidade. 

- O profes.sor Viana Junior. inspe
tor técnico do Departamento de Edu
cação. 

- O menino Ailson. filho do fór quelas. que fmessem uma atividade me-
Sebastião de Cristo. do comércio destn noo.: qualificada na orqan'i:ação nacio- 1 ,--------- CARTAZ DO DIA 

- o menino Areobaldo, filho do nos
so conterraneo, dr. Areobaldo de Oli
veira Lima, cUnico em Araçatuba, Es
tado de S . Paulo 

- A sra. Eleonôra Rodrigues Canti
zani, esposa do sr. Bi:az Cantizani, so
cio da firma Lianza & Cia. desta pra
ça.. 

praça nal foi plenamente realizada pelo agru-
- O professór Lauro Lima, residen- J.fº'' ~nto militar. mormente com o at:1-

tr em Bonito de Santa Fé v, flfc da luta e.1·terna do sul, em que ') 
-O menino Pedro, filho do sr. Ma- wt:elcmento se 7,rocesSOu mais forte e 

tias de Almeida. residente em ·Espírito ,(:e r:r.11.,olidou para os anos /1,turos, -
Santo mesmo porque é no Paraguai que o 

- Ocorrerá, amanhã. o aniversário E:rercilo se firma, se di .... tingue e to
natalicio do sr Pedro Lopes Pessôa ma uma preponaerancia que até aí nào 
da Costa, funcionário de categoría da possma 

PLAZAr - Na vesperal, a 
Companhia Teixeira Pinto te. 
1.·ará á cêna a peça intitulada 
"0 Rosário". 

- A' noite, "O Sol e a. Lua", 
comédia. de Jorad Camargo. 

.. \Varner First". 
tos. 

Complemen-

S. PEDRO: - Na vespera1, 
"l\'Júsica na. Serra" e a 1.~ sé
rJ~ dP. "O Império dos Fan
,tásmas ". - Complementos. 

- A senhorita Edite Ribeiro Caval
canti, filha do sr. Francisco Ribeiro 
cavalcanti, administrador das Obras 
Públicas do Estado. 

Côrte de Apelação do Estado. A continuidade dnma política d~ 
- O menino Otilio, filho do sr. _Ma- /1mdamentos democraticos, em que as 1 ~~elL:::!~~~ ~~<;n~~;i~º~/~~f;â!-!nte distinções 6e tornassem impossiveis 1 

FELI~IA: - Na vesperal, 
·• O A vião Misteriôso ", com Ja
ne \Vithers e, ma.is, a 3.ª série 
de ''O Império dos Fa.ntásmas" 
·- Complementos. 

- A' noite, .. Tigre de Ben
gala", com Barton Ma.e Lane 
e June Travis, da "\Varnr.r 
Bross.". Complementos. 

- A menlnà U."Cia, filha do dr. Be
lino Souto, juiz distrital de Alexan
dria. Rlo Grande do Norte, e presen
temente nest.a. capítal. 

- A sra. Ana Sales Sousa. esposa b;!g;,~gs st~a~isº Íeunc~~~~~~t~{e'
1f:ui~1~ 1 

elo sr. Francisco Alves Sousa, chefe '"fuo, praporcio11ou a pennanencia dêsse 
do repartição arrecadadõra de Ara- criterio, e a constante renovacão dos 
runa · quadros tornou pratica e concreta a 

- A' noite, "A Chave No
turna·•, com Borris Karloff, da 
"Nova Universal". - ComplP.-

METR6POLE: - Na vespe
ral. - Céu Proibido" e uma série 
de .. O Império dos Fantásmas" 
- Complementos. 

- O dr. Evandro Souto, advogado de 
nota no fôro desta capital 

-A menina Terezinha, filha do .ca
pitão Carlos Lisbôa de Carvalho. ofi
cial da guarnição federal desta cidade. 

~- A sra. Zulmira Salviano das ~er- J;úrtlC"1pacáo de todas as camadas de 
ces. espos~ do. t_enente Jo~é. Sah'.i~no :socieda<•· brasileira na instituição mi
das MercE-s. oficial da Pohc1a Militar litar qzrn se transformou numa síntese 
do Estado. . _ _ do nosso povo. resumindo a sua hete-

- ~ senhonta Hele~a M!lan~s Dan- lrogeneidade inicial numa condensará,., 
1a.s, f1!ha do_sr. J.oaqu1m M.llanes Dan- de ene-rgtas;.9..a> é um dos sinais mai.~ 
tas. ja falecido. . fortes e mv(s carateristicos do nosso 

- O .sr. Antonio Gondjm proprietá- E.1.·ército e qne deve ser o seu justo tí-FAZEM ASOS A:\fANIIÃ: 

A sra. Maria Finizola Coutinho, es
pasa do dr. Manuel Coutinho, cirurgi
ão-dentista nesta cidade 

no. re~nd:nte em Santa Rita. . . itulo de gloria. 
- O SI Orlando Vasconcelos, res1- Em nenhuma 01tlra · nacionalidade 

dente nesta capital lrnu·•?. roma na nossa, essa capacidade 

- A sra. Lindalva Tolêdo, esposa do 
sr. Alvaro Tolêdo, funcionário da Pre
feitura Municípal. 

- A menina Dalva, tilha do sr. Má
rio Ferreira de Sousa, inferior da Polí
cia Militar do Estado 

- Transcorrerá amanhã. o aniversá
rio natalicio da sra. Hilda. Neto de 
Vasconcélos, esposa do sr. João Cel~o 
Peixóto de Vasconcélos, sacio da firma 
O. Petruci & Cia. desta praça e presi
dente da Junta Comercial do Estado 

NOTAS DO FôRO 
FOI O SEGUINTE, ONTEi\1, O i\fO
VIMENTO DOS ("ARTO'RIOS DES

TA CAPITAL 

3. 0 Cartório - Escrivão - João Bc>-
zerra de Mél0 Filho: 

BATISADOS: 

Foi levada á pia baLismal, no dia 26 
elo més p. findo, na Capéla da fazen
c\a ''Tarama", no município de Ma
manguape, o menino Zilton. filho do 
•_r. José Nunes Padilha. comerciant1 
f!'° !"Iataraca ~ de sua_ esposa. senhora 
Nev1~1ha Xavier_ Pad1lha, professõra 
publlca na rP.fenda localidade. Servi
r_am de J?~drinhos o. revmo. João Ma
aruga, v1gáno de Pilões, e as senhori
tas Auxil.iadõra e Nanéte Madruga 

-: Batizou-se, ante-ontem. nesta 
cap1t~l. o menmo. Edrise, filho do sr 
.Severin~ Far1n.s Viana. e de sua ·esposa 
fra. Ot!lia Miranda Viana Serviram 
de padrinhos o 1.0 tenente jaime Por
r.:1a ~e Mélo, comandante jnterino da 
1:-_atei,a de Dõrso, aquartelada nesta 
cidade, e sua esposa, sra. Cirêne Car
' alho PortPla 

Autos concltt<;OS ao dr juiz de Oi- CASAMENTOS : 
reito suplente cm exercido da 3. ª Va- Realizou-f:.e, antf'-nntem em Duas 
ra: Estradas, o enhlce matrimonial dn se-

Ação pc.nal - Acusados - José nhorita, Ilárin FelipP, filha do sr José 
Francisco de Oliveira e Francisco z,,. Felipe, pr0prietárlo P comnciante no 
carias: idem. íclem, acusados - Dur- mumcipio de Caiçára, <· de sua esposa 

;,~~et~t~~o Sj~!; S~~};:nc~s ~~~f;/;1~ J ~~~~ ~~t!ª s::.~:C'~~~eft7nr~tb~á1~~
0

~a
0 J!- ' 

-- incendio da "Malharia Impel'ial' ; zenda Estadual 
e-xecução de senLPnçn - João Alves Serviram de te<;temunhas. nos átos 
de Mélo ~ sua mulher autores civil e religioso, rPsprctivamentc, po, 
Abdon Cavalcanti de Albuquerque, "' parte do noivo, o )r. Osvaldo Costa e 
sua mulher, réus; ação executiva - o esposa e, por parte da. noiva, o prefei
Banco do Estado da Paraibn, exequen- to Francisco Costa e esposa 
te 

\'istoría: - Requerente; Companni.1 
Aliança da Baia. Seguros Maritim.1s 
- requeridos: M. Chwarts & Cia. 
•· Malha.ria Imperial''. 

Com vista ao dr_ 2." promotor pt'1. 
blko: 

A(!ã.o penal - Acusado, José Borg:-; 
de Moura. 

Cartório do Registo Civil - Escriv5.o 
- sebastião Bastos 

Fóram registadas nêsse ca1t6rio as 
~eglLntes crianças recem-nascidas: 

Valdemar Carlos Bezerra e Carmé
Ho Cavalcentl da Silva 

No mésmo cartório correm procb
mas dos t·cntrn.entf's seguintes'. 

VARIAS: 
Já se encontra restnbPlecido o nosso 

prezado amigo sr. Francisco Sáles Ca
,nlcanti. diretor da "Radio Tabajára 
cln Paraíba" e ex-gerente desta fólhr 
e- da Imprensa Oficial. que se achava 
rnformo, dêsde alguns dias, em SUi1. 
r~,;idencin no bairro de Terezopolis 

O digno conterraneo, que durante n 
Mia enfermidade foi muito visitado por 
amigos e auxiliares de trabalho, já re
a~sumiu, dl'sde ante-ontl'm, o exercicM> 
de suas funções. 

PROPRIEDADE A' VENDA 

extraordinaria de preparar um exército 
para a democracia. 

mentos. · 

SASTA ROSA: - Na vespe
ral, "Os Três Padrinhos". -
Complementos. 

- A' noite, o mesino progTa
ma. 

JAGUARIBE: - Na. "esperai 
"0 Avião Misterioso", com Jane 
Withers e a 3.ª série de "O 
Império dos Fa ntásmas ". 
Com1>lemenios. 

-· A' noite, ·•ventura Rouba
da", com Kay Francis, da 

- A' noite, "A Donzéla de 
Salem'', com Fred Ma.e l\lur
ray e Cla.udette Colbert, da 
··Paramount". - Compleme.n
tos. 

REJ•(rBLICA: - Na vespe
ral, "Na Senda do Perigo", fil. 
me de aventuras, com Jack Ber
ren. -- Complementos. 

- A' noite, "As Aventw·as 
tle Celini ", com Consta.nce 
Bennett. e Fredric March, da 
"Unit.ed Artists ". Complemen
tos. 

GOVtRNO 
PôVO E 

PôVO, 
PARA O PôVO 
DO PtlO 

(CO)IUNICADO DA AGENCIA NACIONAL) 

A entrevista que o titular da pas- A democracia, entre nós, é. agórll 
ta do Trabalho, sr minist?'I~ \\-"ai.· não' a democracia dispersiva, de até ha 
demar Falcão. concedeu aos jornalis- pouco, mas democracia disciplinada 
tas de Genebra, na Suii:a, sôbre o mo- democracia em que se harmonizam as 
menta políLico do Bra_sil. teve a. van- aspiracões do póvo e os interesses da 
tagem de desfazer .duvidas e confu- nação. o E~tado Novo é, assim, de# 
.s.ões sôbr_e as nova~ n:istitulçõ~s gover-

1 

n:ocr. acia de. verdade, regime de go
nam_e~tais da Repubhcn, C,?ns1deradas. verno do põvo, pelo põvo e para o 
prec1pitaê.amente. onde nno puderam pôvo. 
~!r compreendidas como realmente Colocar. sob o seu signo, o regimç 
~ao. de natureza diver~a da que, com brasileiro. eis o que quiz certo tota-

i ~feito, aµresentam. lismo distante. E serviu-se do integra-
Como bem acentuou o brilhante au- i.smo. 

xHJar de govêrno do sr. Getúlio Var- Através dos métodos defensivos do 
gas, o ~Jstêma político dominante no !!stado, impo1ia um slstêma. que ]he 
Brasil não diverge, no seu arcabouço. ·scravizasse o Brasil. 
na sua e<;trutura. do rumo quf> sem- Foi repelido. 
pre emprestamo<; á nossa vtda de põvo A repulsa, que êle sofreu a 11 de 

~~~=~!~d~~~f~n~~~~~nf:~:eda~e~ut~;' ~á1!;0 fiit~~i~gr~~ ~~!~iva~ c~~m~r;~~ 
nações, e independente, dentro da pro- 1 dez de novembro identificou o pô\lO, 
pria soberania, de despotismos e de > govêrno e o Pais. 
tiranias, Qualquer que seja a colora-
ção delas. vermelha, na extrema-es. 
Querela, ou verde, na extrema direita CHEGOU, viu e venceu, a a.tanta· 

~ç~:.;s~~ãge~:~~~aend~elá á_de~i~r:~r;, da meia "Casa Azul". Exclu~ivhJade 
muito embora aprimorando a fórmn da CASA AZUL. Preço 10$000 . 
de govêrno democrático e dando-lhe 

:~io:uisr~~;~~~c':td~!~ºp!e~~t:!:~\:e~~~ CASA E SITIO A' VENDA 
lnequivoca e entuslastica solidarieda
de de todas as classes sociais e da' 
massas populares, na sua quasi totali
dade. slnão na sua unanimidade. 

A democracia. no Brasil. continúa 
pois, a ser a fórma de govérno prefe-
1 ida da soberanía nacional. Evidente
mente. essa democracia não tem a 
mesma consistência do regime e. que 
sucecleu e que se desfez por contér en, 
.si o germen da própria dissolução 
Agóra, porém, o regime não é o dr 

Vendem-sf" a casa n.0 821, ê. avenl· 

:,:!~io º;:~~i~>~º c~~l ~g:a~~~m'odª:: 
;ões para grande familia, em terre~ 
nróprio, medindo 30 .x 50 metros, G 
bem assim um ótimo sitio. dh•tan:r 
~~~J~~;ro;la~~a~~~ih1j~ co:n~~ns. 0~ 

instalação de estábulo. ., Aprigio José Fernandes e carmelita 
0:1rnelro da Cunha: Joventino Me1 .
<h·~ da Silvn e Filomêna Mendes da 
Silva. Já e.asado., religiosamente 

Vende-se a proprlrrt:irle S. Vicentí' 
antiga .. Tapada~', medindo majorada
mf'nte 80 quadros de 50 braça.._, com 
bõa casa de vivenda grande numero 
de fruteiras de vária." especies engenho 
a tração animal com coslmrnto para 
açucar, atlaptacão para alanibiqne. ele 
A tratar com Pedro Batista de Albu
OUPrQue em GunrAbira 

-------------- 1 dispersão de energias. antes centrífu

Tratar com José de Carvnlho, li~~ 
Rio Grande do SUi, 881, ou na 
feitura da Capital. 

1''órnm registados o~ óbitos ocorriclos 
ontem, das pessôas t;eguint.es '. 

Salvina Fernandes eh~ Oliveira, Ro 
salma Moreirn Alves, Celestina Deiti 
na de Sousa, Valdemar Carlos Perei
ra e Jooé dos santos. 

GRANDE SWEEPSTAKF, F,\I 
7 OE AGOSTO 

500:000SOOO 

YENDE·SE 

1 
Um:i C''.lsa nA. av,:,.nido. corêmas, n.0 

. :.llfl. com 2 snlas. 3 qu:irtos, terraço, 
I toda murndn. com lc•rrenf) próprio. 

Tratar na mPs1n:-J. aví'nlda, n.0 925. 

gas e ora centrípetas, mas o de coe
são de todas as fôrças da nacionali
dade, q-ravitando em tórno do sr. Ge~ 
túlio Vergas e dando-lhe o vigôr in
dispensavel para que á. sua autorida
de seja, de fl\to, a do Chefe do Esta
do, que. nêsse posto. representa a Na
çâo e é, por assim dizt'r, ela própria, 

-------------
UMA BICICUTA 

em perfeito .. tado, vrnde-•e. A.!:'; 
nrec:-0 multo comodo, , rua BP" .. 

JJla1 n. • 180, 



A LINL\O 

CONCLUIDO O INQUÉIUTO SôBRE O '~PUTSCH" INTEGRA- 1 

LISTA DA MADRUGADA DE ll DE MAIO 
Denunciados o ex-governador Flôres da Cunha e o sr. 
Plinio Salgado , chefe da ex-A. 1. B., como ca
----- beças da intentona verde - ----

qw• ''e tlnhfl pos~lvc>lmPntf'. f'ng'.'lnado 
Dllem ninctn oq oficirds implicado., 
comnel Airton Plal~nnt r m:1jó1· Al-
1:í'r!o Soarc·; rlos Santos rils. 271 e 
~)81 qur o <·onhecem e com ele man
têm reJ&.tõe~. Diz finalmente, o tenen
te Carlos A~Lrop,·ncto Corr<'n o fls. 481. 
quP foi encontra-lo. á m.:.sa tlOõ chP
f e.s e com um déles; QUt' dt'le ouviu 

-.•. ,..--,.... palavras de entwüa:-imo e de confiança 
H.10. 30 1 A UNJA O 1 - ,Já estão afirma a fls 103, Lcl' mivido. em abril, 110 moviment.o e dC'le ouviu n. aflrma-

~oncluicto\ os inqnéritos pnrn apurar icte Bt'inUro Valvf,n.le. t' seguinte Irá- Uva ele riue o Rio Grande do e'ul rrn. 
a re.o;;pon::;~1bilidrirlr do~ que se nc~hnm ~e· - ··o Chefí' Nerfonal e-slcve on- 11m blÔC'O roéso, um fato con.sumn<lo 

FlSTI DAS NE.YES 
<Concms:IO d:, t.• pg.J 

C'..tnr no P~wUhão á~ 2l horas. O.e: bló
~o; &cí.o os seiritlntos : dn "f•;F11~r:1nçn ·• 
"Do Amor", "Da Ff'Ucldr,de'' f' "'0:t 
Saudo.de''. Será. :v~<.lm, um~ fe ta C1 
alta novidade. enr:\rec• ndo :1 co!,11.c,~í.. 
promotóra o cornp'l.rec:m<'nl.O (l todc 
o.; paro.nmros que: pn.r:1 n me:, .1a fl, 
rum e:1,,pccialmtnt.c con\'ldado'i. 

SPg11em-;1e os nn1nt'· d,1.-; g:J.r~onetr 
re~prctJvos p~raninfos · 

"BLOCO DA ESPERANÇA" envolvidos no movimcnto integrnlista tem aqui, r ficou muito satü;feito com em favor ela 1·evoluçRo". 

de 0
1
5

1 ~~~o~:~~s fórnm remetidos no 1 ~u~~~. vt~~~11>~
1
~~~c µ~:.tªoi~~1c1~'"ie1~~; ~e º!~1c~~~~: ~ s;_a ~~~~~~o. P~~tºreÍ~~1~~ AntomPtA. Purtndo, dr. ArgPmtro df 

Tribunal clE· Sc'-:'uro.nr·a NnC'io11al, a 1,, 01ttlrn1n nlhmri Lnmbém. Po1· se1· de fóram enumerador. 11 pessôas, cuj::-~ si- Fhrneirêdo'. Marí;t do Carmo Miranda. 
fim dr julw1r os impllc:aclos I todos :-abi~lo. que o_ cano de Plinio t uaçã.o, perante O processo. nt't.o o.uto- r. Joáo Ribeiro Coutinho: Nair C::!l-

~alfHtdc. tor,~ no .. r este. ~ntrc~ue aos riz.ava, con~m ns mesmas, npresentar das, sr. Ernant Cerveira: Betnnia Ne-
0 CHE'<'E DE POTACL\ H:ECEBEU r:on~p1ro.rlorl's para o ~er\'lco da cons- denuncia, por fraca ser a pro\o·:t co- VPs, dr. Ra.ul clP Góe<;; Lourdinete A-

~il>~g;{c. 'nos DA e \l'IT.\L I fi:f!ud!~s~!,1::~:l:~~.~~fr'.~l:tf!;~: 1 ~~r ;iEf:;\~!;:i: afu:t~!s{:!:;~~~~t k~ts:/:;:;{1i~1!ti~'.tfü~1~ 
· · , · 1 Pnto n·o tPtl · · ,alc:rntt. sr Durval Esplnola An"Pn-

Fi-linto l\{\\l"'r rN·ebcu. em seu gab1- :iprrslocio _p.un os __ srnu;-os qt1P o ''.Gustavo TJanôso atendeu ~ um lrrn. dr Lourdcs ; 31?bosrsui ~f~~~ ~~= 
lUO 10 ( A UNJAOJ o rnpuao 1 "li 1 ~'. ' .. llm C'Onl~:'l"C'ClCIO e t, IOISO. atiS!ln da. Ramo"· clr J i u 

nête. os. clcl.eindos José de Sâ Osó- Chefe N:1c_1ohnl Phmo S:tlgaclo .. por ripelo cte Rahnun~o Bnrbosa L1mn. a I r6·a 4 
a, 

rio Brandão Filho. G_u. e1Teil·o de. ~as- quem n_u~nnm., o n.1a1or tanalisJt.1G quem rem.e_teu ~ nnport~nci.a de qu~- 1 J. · 
tro· AlbC1rto Tornugh1 e Paula Pmto. lheb sollt1tavn · . nhentos mil réis, de~tinnda âs fa.nn- "BLOCO DO AMOR' 
e 0's e:-.cri\':\es Deoclrc1ono Saboin. Pe- ~ua~ito P.(? st' · F'1(?1 el-i ~la Cunh<L CtlZ. lias dos mtegrR.listas foragidos. Exi-
reira dn Co'ita. cercs. Moacir e Car- 1 10, 1 Jose Antomo Fl?r<"s ctn Cunh 1. me-re de rulpa Valdemar Conrado 1 

doso. que t1mrionaram nos proc~ssos e ~~·º' Carlos Bernardino dC' Ar.-~,r.to . Veiga ifls. ~411, que diz ter sido êle i '~tnrlalv~ <:~ma. sr. Raul MaAAn'. 
em tôrno dns o.tividarlPs integralistas I Boz.ano. . / convidado paro o movimento, mas Elrn Mouta. 1 

· Jofre. de Albuqunqu~" 
Do primeiro não con!-'lta. dos autos recusara vivamente O convite, dizendo Ma.rlf: ~o Cé~ Queiroz, sr, Anton~o 

o CAPl'f.\0 FELT~TO )lUI.ER FE- a sua qualificação, por se achar au- não ser homem para egsas coisos". C. R.r~o, ~nice Sétt. dr. Dus~nn M~ 
LICITA OS ENCARREGADOS DOS sente do país e por nê.o exLc;tir 110!,, --------------- ian~:1, Mana Holanda. c!r .. Jaime Li-
PROCESSOS arquivos da Policia elementos escln- J .OOO .· OOOSOOO m:i, _Lo'!rdes Serrano, d1. Antonio 

recedores. E' p~ssóa bem conl1ecida e Bot?. S1mira.m1s do Rê'to Lu,na, dr. l 
RIO, 30 1A UNJAOl 1- O capiUio de identidatle inconfundi\it"J. EM G OF. AGO~TO NeLon _Rosa:s, Clctde ,Baia, M..·uio Cos, 

Felinto MUlf'r felicitou todos os dele- O SPgtmdo é filho rle ,J1~li.o Bozano LOTERIA FEDERAL t:.l: 1:"hce Dantas Pm~eiro, s. r. Jos~ 
cactos e escrivães encarregados dos in- e dr Isabel clC' Arag:í.o Bozano. com _____________ ~duo.lcto V~ Domentco, :v:mdn: VJlr, 
quénto!> em tôrno das ntividades e 33 anos natural do Rio Grande do 1 lm. sr. Joaq Mlnervino, Echli't Nó-
partlctpu,:ilo dos Integralistas no mo- Sul. cns~clo e advogado A ctnfirmação oficial da brega, dr. Osvaldo Bralner. 
\'imento de 11 de- maio. Nfio se poderia .separar n ncão dé:.-

A todos. o Chefe de Policia cum• tes dois acusados. - são m~ndante,, morte de "Lampeão" 
primenlOU pelo Zl'Jo e dedica('áO COll1 ~:~r~1dâ~t~~~:r~i~~;Õ:;edi~ll~ll.~~~ri; 1(;onclusâo dri l • ó~[?\ 

~~!rc!~.a~~u~~!~:;h~:do c~ra~s5:o noJ~: segundo um titere do primeiro. mas. sargento Aniceto e tenente Jol\O Be
M>guidas. sem cle.<.,falccimentos um títere c·oncic"·nte. não é por i~to zerra. sob o comando geral dêste úl-

menos responsavel. oescte Fournlcr. timo e bravo oficial da nossa Policia. 

,\BSOL
VIOOS POR F.\LT.\ DE que no documento de fls. 18, diz estar atacou o grupo de L::unpeão. superior 

em contacto diário com O doutor Bo- a cincoentn homens. e depois de ln
PROVAS ?:ano. reprc~ntnntc dC'! gL~nernl Flô- vestidas fo1midf1VC'is a força. cmpc-

"BLOCO DA FELICIDADE·' 

Ezir Cnv3lrnnti, sr. Anl,onio Mende~ 
nibf'iro; Cledlt~ Bnfa, sr. João de Vas· 
<'oncélos; Linda Gama., Tte. Manoel 
Santana: F'...dnn Galvõ.o. sr. Luiz Ga1-
n'í.o; Clélia Mas.e-a, sr. Retnaldo Fran
ca: Marin Fernandes. dr Lauro VaL'l
rlN'lei: E11a Moura, sr. Abílio Dantas; 
VP1·n Lin~, sr. Claudino Moura'. Alzi
ra Vasconcélo.~. dr Pedro CordC"lro. 

"BLOCO DA SAUDADE" 

RIO, 30 ,A UNBO) - O juiz <lo 
Tribunal ele Segurança, sr Raql Ma
chado, ab~olveu Emidlo Carv~lho e 
ou, ros, acusados de atividades comu
nista., e iutcgra.ltsW.S. :i. falta de pro-
\10.S. 

res da Cunha, até ao tenente Carlos nhou-se em combale corpo a corpo e 
Astrogildo correia que com éle. Bo- ccnseguiu desalojar os bandidos de seu 
znno com O romandante Cockrnne. covil. Tombaram ~cm vida Lampeão e 
com O roronl'l Plnisant e com Bel- SUfl companheira Maria Bonità, Luiz 
miro Vnlvêrde, ~enta-se á mésa da::. Pedro. Angelo Roque, Elétrico Caixa 8J1vin AlvP.~ dP Mélo, Cornn.ndant,• 
cle-liberA.ções. no quartel general do-; de Fosforas. Mergulhão, Cajnr~na. Mae'Alhães B:1.rata; Lauridrc. Gama. sr 
::cvoltosos. Provad~ a ativlciade indivi- Deferente. Enedina e um não conhe- Modesto Co.valcnnti: Lourrles Peque· 

FT,Ul\.11NtNSES stvcl dos acusados José Antonio Plô- lcido. pa noRsn parte tivemos um sol- no, sr Alfrf'dn PeqU""nn de Moura: 
!'es da Cunha e Cn.rlos Bernardino de dado fóra de o.ção e outro ferido. O Diomar dP Béli, .~r. Joio Celso Pei'<ô
Aragão Bozano e presente nouêle na !tenente ~ezcr.ra saiu ferido ª bala no to: Olga P1nto , .::r. Frnnclsco Men

NITEROJ 30 CA UNIAOJ - O Juiz pessôa dêste, agr como se segLtr. Com- tc·rco med10 da côxa direita e no ctonca; Carmen Viana, sr. JurR-ndir 
Lemos Baslos absolveu 25 integralic;- parf'ce ás reuniões doi:; carrç:is, nn PS- 1metatar:,;o d1re~to sem perfuração. AJPrirflr· El11ab<-tP PPretrn, dr. Hum
tas 111.uninPnses trnda da Gávea, onde é visto por Fre- Exullamos de unensa alegria. T?dO b"rt-0 Nóhre'l"a: Me~slna t.clte, MoTLc.. 

derico Lbbóa Schmidt I fls. 103) que ~r~m:it~rv~~~
1
~~ v~~clI~~~briJ~~is~~:~ OCHlou Coutinho 

IN'fEGR/\1,JSTAS 
ABSOL\'UJOS 

DE~l'NCI \00~ OS SRS. FLôRES ~es~~e ~~~~:t~too ~~n~:~teº r~~:h~~~- adm1racão e 1espe1lo pela tenaz cam- PRATOS PARA O PAVILHÃO 
O.\ CU'."IIA E PLINIO dALGADO oelo deteito físico no iosto, 0 que é panha empreendida contia o b:tndt-

1 

RIO. 
30 

, ~ UNI AO) _ o Procura- informado de ser êle sócio elo filho do tismo que infestava O N~i deste dn Pá- Ar. f''<mn". senhor.:is vessôensPs têm 
c!or do Tribunal de Sc:inrança. sr. general Flores por Valdemar Conrado ti 18 _ e agora corofi<lA de cxito - Sau- Atc:ndiclo no JUsto pedido da conu!õlS!i.O 

Veiga 1f\s 3':15l que ove conduz11 mu- daçoes !:espeitosas - Co!"'eia Bnto, env1nndo nratos de fma'> 1gnanas pa-
Himalaia Vlrgolino. apresentou de- meras pessôas cuJo::s nomes não sabe, /prefeito C01d1aLs snudnçoes - Cor- , ra O bar do p~,·ilhfio 

1 ~1~~~.,8 J~ J~min,Nfx~~~t~~natr siJ~ mas que afirma :i.er sabido e ser do reia das :Seves, Sccietano Interior" Para amanhã. G:i. 11oite, enviarão 
Rio Grande 00 Sul. e Plinio Salgado, "Onhecunento ge1nl que Boz:ino <"l'fl. 0 - -- - -- -- ------ pratos a::: sPrrumt.Ps: 

f t" - l' Plemento de ligação entre Flôres da ASSOCIAÇÕES Srl'tc; Antonio Primnln. dr Antuni~1 

1 t'.he e ~lri ex mta Acao IntPgrP, 1sta Cunha ,, Belmiro Valvêrde. e que - A'vila. Ltns. Antonio Oom<'s Can1eir" 
1 e;,·~eil~~·aci/~~fo.cnbeças do movimen- ainda acrescenta que, mal alimentados Alianca Proletnna B(•ne/icente ·'Eli- Aloi<:1n Go'lles c,.nrlido MeneZt' . .:, Di-

os conspiradores escondidos, fôram sio de sousa": _ Haverá, hoje, ás 11 rn Vllar. Entilin Bélo de Holanda.. E 
O juiz Barros Barrêto, pre.s~c!€ote do •.urpreendidcs com a melhoria da co- I1oras. nessa agremiação aperária, com pitacio Brito. F.d 1lardo c,,nha, ~st.f'· 

Tribunal. desig•101.1 o juiz Pereira Bra- mida, graças a vinte contos cte réis ~éde á avemda Ben.it1nifn Congtant. vatn GPrson, Elic;,io Gunc:a)ves, Fran
ga para servir como relator mandados pelo general Flõres da. n.º 117, mais umn. ses.<:fl.o de diretoria <'ic;co Cícero rle- "délo TPrtulinno d" 

Cunha: por Milton Tnvai·es, no de- em aue sE:rão vcntllados asswltos im- \!ata. dr. Guilherme dá. Silveira, HPi 
pôr, como informante nê.<.;te processo portantes tor Fabrício. Hf"'l'iour Sinue1ra. Ar-

DISTRIBUJO.\ AO JUIZ PEDRO ifls. 210.1; por Inácio João Bar1nndo o presidente péde O romparC'cimcn- tur Paiva. José Eduardo <1c Holanr\l;) 
BORGES A .\PELAÇAO OE FOUR- tfls. 1f19). -· Dêle, ctlz ainda F!'oncis- to d~ todos os a~sociac!os. .Joho GomP~ Carneiro, rl.r Jóc:a M~ 
NIER co da Sil\·a Moura 1fls. 162> .~P,· SI"- galhãe~. Jonb Lima. JuJio Martin~ 

guncto lhe hrivia iiúormado Caruso Grémio Literário ".\Tflf"hado de As- 1r Jo.-,; Rodrili!'U ·s dP Anuino. lzahP
1 

RIO, 30 'A. N.1 - O Presidente do 
Tribwutl de Segurança distribuiu ao 
jttiz Pedro Borges a apelação inter
posta pelo ex-tenente Severo Four
nier e outros. pelas condennções rcce
b1do.s 

Gomes. o condutor dos Vinte cC'nlos ,;,is'': - Teve lugar, ontem, ás 19 ho- Maia. Mi(!Uel Rtl!\, dr. Severino Al 
dP. réis mandados pelo !!'eneral Flóres ra~. num dos salões do Grupo Escolar ''P..S AirPs. Salu.stlono de Andrade, srta. 
da Cunha, e embora não o conheça "Epit.acio Pe.s.sóa ", mais uma se,ssíl.o ~indá More,no, ,,iúva Simeão Leal f!' 

pessoalment~. guo.rda-lhe perfeita- dC'ssa sorírct"adC'. srndo tral~dos assun- <:ra. Artur Sobrtira 
mente o nome. O próprio general tos de int~resse para a vida social da 
Castro Junior. ao depõ1- a fls. 185 mc:-ma. Falaram, no momento, os se- PARA A 1 ·· NOITE - TER('!A-FETRP 
dlz conhecé-lo e afirma tê-lo \aista ~uintes cstudantel-i'. Isaac Laureano, 

A FIX.\CAO DA RESPONSABILI- presente, á reunião dos conspiradores. Funando Laureano, Otonicl Paiva., 
DADE nos SRS. FLóltF.S DA embora venha depois, o que não é se- João B:\tLc;ta. Ma.noel Gomes e Jnnson 
CUNUA E PLINIO SALGADO quer, admisslvel, afirmar a fls. 206, Guedes Cuvalcnntl 

RIO, 30 1 A UNTAOl - O relatório 
do delegado PaulA Pinto, sôbre o mo
vimento ele 11 c\P maio, pormencri7.<l 

A MISSAO DE "LORD" 
todo º seu preparo quer no conjunto. N C I M A N 
quer 111<llvtdualmente, concluindo por I R U 
e1,umerar or. acusados. conf.órme ~q~n 1 

atuação, bem assim. que fôram ouvi-
EM PRAGA 

das ao torto. 213 pessôns, cuJos depo1- ______ · Ciéssn missão. é que ela há de arnli
nar as relações rhéco-brltnnicas. mentas fazt>m parte do clt.ado inqué 

rito. 
Da reft"rêncin ind1v1dual da ação ele 

cada ncnsaclo. destac:am-se, pela 1,0-
~ição wcial. as partes dos srs. Plínio 
Salga.do e Flóres da Cunha, e q 11e 
nbaixo tro.n.--crevemos: 

"Plinio Salgado. filho de Francisco 
Esteves das Chagns Salgado e Ana 
Franci.c;co Ramon Cortêz, com 43 anos, 
11atural do Estado de São Paulo. jor-
nalL<:-ta 

A imprensa franco-soviéti
ca prognostica o seu fra
casso, anunciando que ela 
poderá arruinar as relações 

checo-britanicas 

PARIS. ~Q <A UNIAOl - A Im
prensa. frnnco-soviéttca desta rapital 
r.>rog-nostíca um ruidoso fracasso para 
:1 missão de Lord Runchnan, P.m 
Praga.. 

tsses periódico~ são rlc opinlõ.o que> 
o tinko resulto.do que pórle .surgir 

lOHD RUNCIMAN AGIR.\ ' COlll 
INTEIRA INOEPESDENCIA 

LONDRE/3, 30 IA UN!AO, - O.< 
metas oficiais sl'to de opinião quP Lord 
Runclman nglrá com lnteirn indepen· 
ctenda. a flm ele so1urionar a ques
tão rins minorias na Checo!,;)ováaufo 

Ottttas correntes opinam, no etllen
to. qu" Lord R1.1nrhY1f\n ]t"vn tnstru
ç-õe:, oficiais. m1s ês.'in. alegação não 
µroce-dt•. porquantü. antes de partil , 
o sr. Runctman declarou qu1;: estudará 
min11cfosamente u. questão, ln -loco, <:, 
então. tffá oportunidade de expres
~ar a. sLU\ orientação pela. qua1 assu
m1rá lntE•tra r<.'<:.ponsnbllidadl,, 

CLINICA DENTARIA 
========================= 

DR, MARINHO CORREIA 
Com d iploma dt honi·a pelo In!ttl tu tti Tf'<'nko do Rio dr. Janeiro 

~ras. Odon de Cn<;tro,. Ali.ir Le~l 
""ro.nC'lsco Mt\lo. G\tUherme Cunhr 
Rêg-o, AbPla.rdo Lôbc,. Arh, lt>erto Go
mes da Silva, Amel'lCO Falconi, Au
Ml~to Roméro. dr RPnato Lima. Agui
naldo VPrc.ian\, F.A~1o Junior, Anto
nio Ar,-el~. Manoel P into. dm. Neu.,.., 
<lP. Andrnde, sra!-. Au11Usto Luna. dr 
cr .. lM Tlrre, Eclrmmdo Forte. Dur 
\'Ol F..,oinola A}?ir Plm<'nt0 l. dT'. s,,,;_ 
XA~ M::tia, ,rt'1. l'J'lnl1n LeRl Sl"fl", U
'1a.lrlo Carripélo, dr. Arremiro cl,, FI 
,, uc lréd,, Attgn.::t.o ~a.nt'1 'Rõ~~ Mofi:, 
.,.,. T mirrlr.:: Gomes Mn~alhé.es, d• 
Paulo Hipil.clo, Bt\~Ueu Oomes, di 
niemente Ro"'lls. Heitor Gu,;méo. rlr 
'Fernando Nóbteiin, Sebastião Vb.n::i 
Benedito G. Serra. 

PAnA A a.• NOI'TF. - QUARTA-FEi 
RA 

R'!l<: Jnlto Nóbrf'.,.a, .T11lin 'Pt'Pirf' d 
A.ltr Q'cb., José Onofre. FvPraldo l.eiír 
4,,.,pHn" r:unha. dr . Valfr~do nuedt' 
Per,•irP Jorge Pereira, Erluardo Le 
1110~ rrJ,tovam S ilvn clr. José d 
A'vllR T .. ins. srta. Stnóla Rn~ac., sra• 
Is1s Onofre y Pl6. vlúvn R~ta.conn 
viúvo. r\e::::C!m.bar~n.dor Brito d1·. Alr; 
des dr VMconrélos, Jnfio Perelrn c1 
t imo. •'r. VirP"llô C""'":lcJrn Ma.rlq. ,Tt"I 
P ir t 1· ~1 n c1 o B u ri t (. 1.,nm·~ 

Me, ('111 i t n, .Allc-.e A7~v00o Mon 
t.P.lro. T .. u l z o b elln. S t n h ft Ro'-nc 
dr. SP• 0 rJno P r()('ÓP~".J. MPnorl Pndr1 

anes rhAves. dr F.<lnr> ldo P Prl.1·0~.,, 
Mano<:l Cnvnlrnnt1 de Sou,,n, dr. ~1 

nésfo nu1m11rÃ,.~. ~"vtr\no Al'Tlm·im 
1o1rnni:-1 co MW1lz, Irmfil., v P lâ. Leon<' 
Fettosn e l-ira.. Esmerlno TOficnno. 

QUlê BO M! 
TE MOS HOJE 

DOCE COM 
MAIZENA OURYrA 

'7 

Não ~ de st orlmi 
rar qut: as c1 i .n 
çai apreciem unt. , 
a MAIZENA DU 
RYEA. Cr,m f'll:l 
torna·Sc pc ssi vel 
preparar doces ei· 

pl~ndid,,3 btm 
como uma grande 
variedade ele pu
dinB, torta:,, crê 

:~· ~1:'s e ~s:~i;[ZJ 
1,oato101 e sempn # 
saboreados com 
prazer. A MAIZE-
NA DURYF;A é ~-= 
um producto puro, 
1arantido e que facilita a di· 
ceotão de qualquer alimato, 

• 
GRATJS! • Mediante a 
remessa do coupon abaixo, 
enviar-Jhe-emo~ um ezem· 
piar do nos~o novo livro 
''Receitas de Cozinha", 
com a conhecida Maitena 
Duryea. 

M.\IZE'.'.A JIR\SlL -.. \. 
Caiu Po.t•I 2°'7.? - Sln Paulo 

Re:metta-aie ORATIS o aeu livro. 

3 6 3 
HDIIE, _______ _ 

DIDmço 

"º'º'------
""'ºº -- ------
PROCURE o NOME "DURYEA" 
E O HAMPAMCNTO INDJO 

(M CADA PAtDT[ 

A CAMPANH A 
da Bandeira Paulista de AI· 

fabetlzação em favor da 
horticultura 

Pro.,;s@gu.e com o mnior êxito a cnin
tJanha promovida pela Bandeira Pau-
1ista. de Alfabetização. 110 sentido de 
'._esenvolver no e.c;p!rlto elas criançns 
\ra,-.Jleirru; o interesse p~la cultura de 

'lortaliças. 
Continua.ndo a oferecer cratult~ .. 

nente sementes de horticultura ác; 
riança_,; que se inceressarem pela sua 
quis.ição, A. profe.c;sora. Chiquinho. Ro
lrtgues, dP S. P:rnlo. ~nviou o segutn
e telegrama ao sr. Interventor Fede
al, no oual ressalta o grande núme
·o de pt>dido.s que tem sido encami-
1hndo deste Estado: 

"São Paulo, 29 - Intenrentor Ar
.:.emlro de Fh;ueirêdo - Palácio da. 
'l.edrnção - João Pessõa - Agrade-
~endo n publicidade feitn dos meus 
~omunicado<;. tenho a dizer-lhe que 
ão inúmeras as cartas dêsse Estado 
ledindo sementes, solicitação que m('
·ert- de mim a melhor o.colhida. Con
inúo oferecendo sementes de horta.
iças a todnc; as crianças que qutze
·em formnr hol'tn. Cartas á Bandeira 
'Jlaulista de Alfn.betiznção. á Rua Ba
-Ao de Paranapln.cabn, 25 - Chiqui
t.ha Rodrigues." 

CASA A' VENDA 
Vende~c,e a casa n.0 4, á 

nta Inácio Evaristo, em Ca
bedêlo. Tratar com o sr. 
Gerôncio Pereira na Ave. 
nida Beaurepaire Rohan 
n.0 353. 

MERCEARIA A' YE.NDA 
Tendo um doi;; socios ela conhecfcta. 

mercearll\ .. A BARATEffiA" de se 
retirar p:1rA o 1;ul do pn.fs, vende-se 
"'~t;te lmporto,nf(l' f'stahelecimento. o 
nais n freguezado dn. Capital e sem 
er nenhwn fiado. 
João Pes.sõ:,, 26 de Julho de 1938. 
Rua Joaquim Naburo, n. 0 

Foragido logo após o fracassado 
movimento de marco, é indiscutivel
mente IJ m~ntor da rP.volução. O fe
chame0nto dn sua "Ação Integralista" 
c'm dezembro dr 1937, e mesmo. ::intes. 
n Constttul('úO de 10 de novembro, ti
rando a <:cu 1novimento toda n razão 
dE> ser, [é-111 n.•1mcliar ':\S J)<"P~açõei
slmplr-sment,• nlucactonnls de à p1 lr1 
C'lpio. µara assumir atitude~ ·:i•,lentas 
r brandir o Ca-stigarei implacavel
mentt' com que julgou fazer tremerem 
os bra1,;lleiro·t ní10 confiante~ na gran
deza 1~éal cio movimento que f'le e~
~a.vn. Quanto :i. sua rei;ponsabilidn
<1P no movtmento. parece-me eviden
te, através a~ palavra.'i. repf'tidí\B µar 
FrMci~C'O da Silva Moura, a fl.s. 165, e 
ouvidas df' Frnncisro Caru,<i.O Gomes: 
.. P11mo Salgado M' achava em São 
Paulo, mr:i ~ nava ~cu inteiro 'oi põio nc., 
movtme,1to'' - Confirma-se-o. ou
Indo Inicio João Bnrrondo de Cn-

LABORAToRro _n_E_P_Ro~g~~~g:A_oo_c_oM APAR~ o s LOU~AS SANITARIAS 
Trotanwnto das molc-stlas dn bóca, rolocaçi\o de Brldg-work com ou E AZUL~JOS, o maior e , ----TERRENOS 
sPm corôas e moveis. l)('nt.aduras anatõmlcns pelo slstémn. Wadsworlh, 

ru~o Oom,.s · . "Plinio Salgado tinha 
Para e.li qnra Bfio Paulo>. seguido 
iiar. naquéh· F.stado encabeçar o mo
in1ento" FI~. 175. Asf.e\'(•ra-o ainda 

ederico Ltsbôn Srhmidt, qu:tndo 

em Vulcanit.e, Resovm e Néo-Hecolite, com ou sem abobada palatina. melhor Sortimento. a pre-
Ccll'rtçáo de anomalias • prhtese facial e oul , ÇOS sem competencia, SÓ em 

COnsu!Uls dlorins P not1u·nas para tuncionárlos do comércJo. 
R UA GAlu E ~u:Lo, s1 -- 1.• Cunha & Di Lascio. Rua 

~========'=p·=·ó=xln=,=º=ª=º=B=a=n=co=do=P6=v=o=) =======!! 1 Barão do Triunfo n.º 271. 

Vendem-se em lotes pequt"nos, n 5, 
t e 8 mil téls o metro, n n A venidn. 
\ foximJano de Piguelrêtlo, perto do 
nstltulO de EducaÇáo . Agua, exgoto, 

1ttz e bondes; lugar de muito fu turo e 
o;;alUbPITlmO . A t.ratnr 11 n rua Marie! 
Pinheiro, n , 0 303 



• 8 JO.\O P! SôA -- Domingo, ~t d .. julho de 1938 

'· FESTA DAS NEVES U L T I M A H O R A Os festêjos de ontem - O desusado movimento na av~-
nida General Osorio - As festividades de hoje, á tarde 

(DO P A f S E E S T RANGEI R O) e á noite, no Pavilhão do Orfanato "Dom Ulrico" 
c~:.:~T~A~~~ARTn~IENSi<ftvt8õ l ta~ºp:~:n~t.ad~ór:x~;:roar;ce~~~r!!; ~~.e:~o:!tºo ads.:~~~n~~l d;o:..::~.~ :e'::; A noi~ de ontem foi urna das mais atraç~lO de nossa sociedade, duranW a 

PlJBLl('O a1nigos. · de sofrer mai" um golpe C'om o pe- brilhantes da Fe~ta das Neve:-;. Gran-1 :F'esta das Neves 
1 ,lido df' desquite dP sua. esposa. Arlin- le número de pessóns a!lu.iu lt Cat<·- A Jtr;: Ideal, sob A. rrgencia do ma ... 

sid1!!.?; i: ~:púi:::~~i ;;si:::o t~j; p~1J~o::rs°s~, OS BENS DA .. UNI- ela A~~~:~· <~rzs~~~~~:e 11
~~ caii:~s. =~8

~0~:1~~~ri
1~~n;~d~·o!!!:. d~ ~;~~:~ ~~1~'\~t~~~;~t~ ~~ri~~iin~:: d~t~;}~~ 

um dN't'eto-let c1ia.ndo o Depariawen- rnlidtou ass1stf'ncia ju-'liciárfa para o se ::ichava ricamente decorado. notan. nato, tendo ontf:>m exec:utado um ex-
to Administrativo do Serviço Público, RIO, 30 (.-\ U~IAO) _ Por n• gar- , s.cu caso, S?nd: .. deferido o pe.Jldo. do-.)e abundante iluminação. Pr?sldiu celenlc programn 
órgão que te-râ por funções o estudo se a faz .. r O pagam,.nto· ao sru anti- 1 . - á solenidade liturgica o cônego Rafael A banda de mu~ica da ForçR Policial 
pormenorizado das repartiçõe~ e e8ta- ,:o rrc_1:,,, ~ fornali'-ta Arman"o PPi- E!'l BUENOS ATRJ::" O 1\UN1STR<1 dt' Barrns.acolitado pelo conego Seve Militar continúa realizando retrda é. 
b.!le-ciment.os públicos. a fim de de- xOto, da in<l:-n.iz~rão d,. 32:5~1"- fJ). 0 Pli\1ENTEL BRANDAO rino Pires e padre João Madruga. O a•.:enida General Osorio 
terminat as modificaçõt>s a sf'rem fei- .. 'b ,. , ·" Apel - s l u unan· 1 padre Hildcn Bandeira. cc.,ntinuando .a 
tas. Cabe ainda ao novo Departamen- m';,;~r;.t •. J.nrnOo;;ª;.., r: ... ~ .... ,·~ 11 ,,...H~= 1 BUENO~ AIRE~. 30 ,fA UN!-AO) -· ua série de pregações, cti.sRert.ou sóbre Dando sua cooperacD.o ao brilhan• 

tismo ela novena de hoje , a soprano 
senhorita Aida Barrêto fará um 1;61,g 
da Ai,.• .Marta, de Luigi Luizzi, com 
acompanhamento a orgáo pelo sr. Jor
ge M. Pereira e a violino pe)o prof. 
Olegário de Luna Freire 

to fisralizar, por delegação do Chefe ll;'al da .. t:nited Press•· 110 Rio de Ja.- Encontra-se nP':ta <'apitai, dP._d,. ai •1 cuho á Nossa Senhora. 
Nacional, a execução or.;amentária. neiro. ' g~ns dias,.º sr. i\fario Pimentel Bran- A Schvla Canlorum da "Umão dr 

dao. embaixador brasileiro nos Esta.- l.locos Catolico~,;", ret'orçada com ele-
A CRIAÇÃO DO INSTITUTO NA- PROGRAMA RAHIOF()NICO DED1- 'do~ Ünidos. ,nentos da banda de muSíca da Polícia 

CIONAL DE ESTUDOS PED.\Gó- C\DO A S. PAULO Outt'm, em <'fl'"1lpanhia rlo e,mbah:a- ~ilitar e da Radio Tabajúra. muito 
UtCOS dor Roõrigue"i Al\'es. aquêlf' ilu,;h" .. rti- ;oncorreu para o o brilho do novená-

Na novena de amanhã, a~ senhorl
t.as Adamantina Neves e Edasima Ri
beiro cantarão wna bé1A. Ave Maria, 
que, por certo. será a nota de realce 
da pnrte coral 

lf'r!~ir!i!~'h!~:1:o?)criad~o: ~~;~!:= ro~a:b!:-!~~~0~
0

: :APRUÂ~~~i~d~ :ro t':~~~1 
visitou o chanceler José Maria ;~is executando bélas partituras sa-

to Nacional de Estudos Pedagógicos, Paulo, dé~ta capital e do SerTic:o de I Os festejos exten1os prosseguiram 
destinado a fazer pesquizas e dar ori- Publicidade do Estado, 0 Departamento OS EPT'l U '\ VTE~ P.\l LISTAS J0-1.,astante ammados, tendo sido mtensc 
entaçio técnica aos problêmas d~ ed"!- Nacional de Pronaganda irradiou ho- G!\RAO FM MENDOZA J movnnento na avenida General Oso-
caçáo na.('tonal Informam os Jornais I jc, durante a "Hora do Brasil'', uni ·10 Var103 ent1etemmentos populares 
que será seu diretor o professor Lou-

1 
extenso programa dedicado á atual i\fENDOZA fArg"'•~tina). 30 1A. N.) •veram lugar na n01te de ontem 

renço Filho. admintl'itra.;ão paulista A f>qu1pe de estu-rl111t"'s de São Paulo O Pavilhão do 01fnnato "Dom Ul11-
•·A. FESTA DAS BONECAS• 

1 .A ro rama, res~altou-se a obra que ''!)l~ de. um'.1 <'x~ursão ao Chfle Jo" P" o da · Pia Um~o de Santo An- Hoje. ás 14 horas , haverá no Pavi-
EMBARCOU PARA PERNAMBUCO N.e~e ~ f Ad . d 8 rros que I e Peru, Jog-ara am,nha <'ontr1 o S('lf'- tonlo veem const1tumdo o ponto cte lhf+o do Orfanato "Dom Ulrico" uma 

o GENERAL LOBATO FILHO ::tini~~~;~~do, ::::ia; v!z :ah..' São clonado _de futeból de l\lendoza. _________ _;_ mteressante festividade dedicada ás 

nar;!~~c;: ~;."aeU~~~~n~:;ª aPe.f.; Paulo dentro do t:St ado Nóvo. ESCALHOL O ··BRE)fEN"' NO POR- DR, ABDIAS DE ALMEIDA ~1:~~~5
da~e;~~icatlí ·>e realizar a 

Regiáo Militar. embarcou. hoje, o gen- REQUEREU DESQUITE A ESPOSA TO Dt; HElfT~:''lll . ..\Nf> Com11arecerão C<"rca de 40 crianças, 
neral João Lobat.o Filho. DE DADIANI HAMBURGO, 30 IA UNIAOI _ No Rttornou. ante-ontem, de Natal O v~sri~as caprichosamente. as _quais se-

rorlo de ""l•t .. chbnd, encalhou, hoje, dr. Abdias .de .Almelda, digno delega- ~ao Julgadas_ por uma com1ssao d~ seis 

'SAIBAM 

O ,-apor de telú.rio fundido é o 
último material experimentado 
pelos engenheiros de- Westinghou
st>, rom o fin1 de t.onstruirem uma 
tampada ca1,az de fornecer uma. 
luz ruja-. propriedades lwnino. 
l:..J.s f' radla<'ões invisi\'eis aproxi· 
n1em-se muito das que caracteri-
22m a luz solar natural Pode-se 
a'fanç.ar que est~ e,periências 
Yáo sendo roroadas de êxito, pois 
m técnicos da \\'e8tinghousc de
monstr.uam qne o metal telürio 
produz, quando submetido aos pro
c.-eRo!õi da nova tampada. um as· 
p~to luminoso semelhante ao w
lar, levando neste po1tto, grande 
1"1.ntagem 3"Óbre os espétros qu,e 
a.-.i tampadas de vaPor de mer
t·nrlo, de sódio ou de outros me
tais, ,ão capazes de produzir. Só
mente o quartzo póde resistir ao 
u.lor da no,·a lampada, razão por 
que ~ vidros comuns não entram 
em !,Ua fabrkaçáo. 

O ~besto ou amianto, também 
chamado sêda mineral é conheci
do, póde-se, dizer, dêsde que o 
mundo é mundo e :;ua orlrem 
,·cul ri(· milhões de anos. 

Os ~l'égos já o usa,·am. Segun
do Ptutarco, era utilizado como 
p;1.1,·lo a.o fôgo sagrado e perpé
tuo confiado á guarda das vei,. 
tais e Plinio deS<'reve-o <'orno 
-manto funebre dos reis.'' parqu~ 
tl~ssa maneira eram amortalha~ 
dos os reis. 

O amianto proyém de antiga., 
~rup.;ôes ,·ulcankas que tl'ansfor• 
mavam a face dos t•ontinente:,. 
1:le ê encontrado t'm veios insi
nuadO!i entre as rochas, é fibro
MJ, ao me• 010 temJ>O que cristali-
1w e fln.hd, tão macfo como um 
,·,-Judo, sendo tão pt'sado como a. 
rocha que o eseonde. E' refratário 
em absoluta ao frio e ao calor. 

Para o seu aproveitamento, a 
Pt'imeira roh.a a fazel' é reduzi-lo 
a fibras, t> para con,eguir uma 
tonelada cle~t.as, é 1nistér fazer 
explodir. ext-rnir e triturar entre 
se-.senta a ,·Pm loneJadas da r(M)ha 
t•m que ~«' contem. Uma vez sepa
rado~ os cri'itais da rocha, facil 
e reduzi-lo a delicadas fibras, fl~
xil'eis, hrancas t> sedósas. São tão 
ilias, que se torna dlficil em extrê
mo cntreteC'P-las: mas foi desco
btt'to por fim o meio de as sub
tnPter a te,ares especiais, e assim é 
que fazem boje 1:om élas tecidos 
destinados ~ fatos de bombeiros. 
pa.nos de bot'a para teatros, len• 
çóu, e grandf' numero de artlros 
~ra. i.solar do f ôgo e para grande 
dn-ers1dade dr fôrros. 

11a uns ~.000 anos passado&, 
!11~.undo af1rm~ m os g-eólo101, as 
úlhmas camadas dr gélo, deiu,. 
das Pf')a Idade Glacial mais re
cente, começaram a fundir-se 
~tinamente, mas sem inter-
1'1lpCao. Como consequência natu .. 
ral d&sa fusão contínua dos gê. 
IOK: árticos e antirticos, o nivel dos 
oceanos vai-iw elevando progressi
vamente numa razio já determi
nada, de 30 <'entimetros. em ca
da 12 ano&. 

Quando todo o ,1êlo a fundir-se 
tiver 1e transformado em agua. o 
nh'el dos marew estará 30 metro" 
mais alto do qur é presentemente. 
O que, baaeado na razão já ve
rificada do eretteimento das agua.a. 
.., tta.llzará completamente daqui 
• 1,200 anot1 mais ou menos. Es
teJ&moo. poi•, aocecados, mas não 
esqu-• tJUO multo antes dês
te tnllinio eacoar-ae, tremendo• 
eolnp8 irão u a(WIII fazendo, em 
,ma •ODtJUlata fatal das terras 
.... , baixa& 

PORTO ALEGRE. 30 fA UNIÃO)- o transatlantko ··Brl'men", que faz d? do 1. 0 D1:-<otnto da capital, com fW1- senhoras e se?horit~ de no~a socie
Joâo Dadia1ú, princ1pe. m ~ct1co, m1110- a linha regular de passag,.~ros entre çoes afétas a Ordem SOcial. , da dei sendº ~sC'_01

1~
1da

3
~~tr~ as mei11::'~! 

nNárioº· eTqule caindlaAdesma~dMa a lgrla.ndl:T:Ata RcidaEdese o Rolo doe Janpe,roA. IS ~~~~I;f:trii:)~:½;}:i~~:~;1~: ~~!ft~\~0~:l~ª?ai~:~ 
! 
que ci-.tao sendo reallzadRs neste mo- . -
menta na metrópol 'ti . . Damos abaixo a relae:10 ctas crianças . 

. 

~ . Pernan. ~es. as obras .de agua _e esgóto

1 

d~o~1. ~~.I~~~e'. as. qu. nis será distribui-

1 tr'1-ahmrante Felix Lopes Junior e o q,uais já &e encontra~ po guf,1. t~ e respechYOS paran~nios: N ~ f 1 ~:1.pit:io de mar e guerra Oscar da Cos- nal na SUa ase I Lucrn Costa Ohve1ra. Clodoaldo Soa-

ome~çoes, re ?rmaS e eX,0• ta Brnga - 1 O dr . Abdias de Almeida aproveitou ~~tia ~rv~~ra~là~eir;~á~~º~';,r~~s~r;; 

neraçoes em d1verSOS p0S• n"GANTZAÇAO DEFIN.ITIVA DE 1~rgs~~.Vla)l'em iara t 1servar. ainda,.ª do Rosa1.·10 Oliveira, sr. ,!oáo de Vas; 

d E 
, . d i · r., , ~ao ª po c a civil do Rio I concélo...,· D1vam.sa e. Rego, sr, Jose 

tos O xerCltO e a '.'.",,!/', l e! DE PROMOÇõT!:S Grande do Norte, em companhia do I Beirão: Non. dinha Mendes. dr. Hum• 

M 
. h . . dr. Oscar Siqueira, Chefe de Policia berto Nobrega; Marluce Baracui, dr. 

artn a RIO, 30 (A UNIAOl - O mmistro e dr. Enock Garcia, delegado da Or- Jcão Medeiros· Herundina Franca sr 
~~

1
t;!u~:\~~.

1
!~;;nJ co!~~~~ ~i6: 1dem Social. Ed_mundo For0

tt; Ruth !ranca, 'cel : 
NOMEAÇÕES y,o ·· '\f:'~. ílUP organi'."e, até O próximo OUT ,, -- _ J~_ao Amorim: Ivo1~e Fre1:e. cel. Al-

>;o 21 rle dezembro su~•stóes para a RO STRADIVARIUS hédo Chaves; 1v.amse Freire, sr. Se-
11 ani7.ação definitiva de uma lei dr NA I ve.n.~0 . f':.eire, Nll~e ~:13-ves~ ~r. José R10, 30 r A UNIAOl - O presiden

te Getúlio Vargas assinou um decre
o nomeando o.s generais Manoel Ra~ 
-.elo, comandante da 5.n Regifto Mili
•ar. com sécte em Curitiba: .João Lo
bato Filho. comandante da 7 ~ Rer(i5.r 
Militar. com séde em Recife; Cri.-dn
vão Barcelos, president-:- <la C0m 1 • • t 

Central df:' Requisições; Eduardo 'Ju 
d':"s Alcoforado. comandllnte da o.n 
Brigac1a de Infantaria: ;'')anf'rgf'.-: Lo-
pe~ de Sousa, comande, da 7 ª ~· t 

<tn.da de Infantaiia.; Jmbuj'J. V, 
Nova. pre~1dPnte da e .... ui-:são dr- r,,, 
çamento P Fi.scalização Fmancri:-a: " 
o major ,To.·é de Lima Figueirêdo, adi~ 

1 ~~ ~!l~tL~~.toa án:1~~ix;"c~~n~~,~~~~ 
"' ,.i,..,.,.r,·adot· Jt"litar, a a,,,.,. .... :-1 .d-

1 

no-j~pon&sa e ~studar os métodos <! 
rnsmo do refendo pais. 

i EXONERA COES 

1 RIO. 30 1A UNlAO• O or~:-;idn1-
te da Reµublica a:-.sinou decretos fü1 

past8 díl 0u"rra ex<"!V~rando os !,;r.ne-

1 

rais Boanerges Lop~s d<> Sousa e A-
1.:unbu.1.a Villi Nova. do:-; r,omando, 

J ~~;f~~~~7"~"· da.'> fi." e 7. Bngnd,F rir 

REFóRMAS 

RIO 30 (A UNIA01 - Ô µre.<.;ide11-
~e da Rrpd.11ica aSAinou decrE:!Ws nn 
p:~sta dn Marinha. r€formnnc10 o con-

n.!'omocões no EY.ército, que satisfaç::i. PARAIBA ? 1'.'1e11e .. N_1Ise Cha\e.s, si .. Effi!diO C~-
" nec:e.ssidades atuais. \·es; Neu::.a Chaves. _sr. Lounval Frei-s Há poucos dias1 tivemos ocasião de ;~.~i~~~a rvr!~~=s L~t~~z::· ~~~nv~~:~:~ 
DFRIGNAD0 PARA MEMBRO DA ~7vt1;far O apare~iment-0 de um Stra- Mana. Lizete, sr. Orlando de Almeida; 

í'0MJS~An DE PROMOÇõES DO :, á ius :ies~ cidade, cujas caracte- 1 Deise Vinagre Vilar , sr. Sc\'erino Vina .. 
EXE'RCITO lstkn.· ~ri.o identicas ás de outro e,..~ gre· Valkirla Lucia Marôja sr. João 
-qro. 30 r A lThHÃO) - O mlni,trr ~~~ln.r, recentemente encontrado em Urs~lo Filho: Vanildo Llcio Marója, 

d:· Guerr::i rl,·"i·~nou o general Jos:' .cite. . rel. João Fernandes; Maria das Neves1 

'\I"ira dP V-:i ~rmcéloc; para fazer par- ... No '"":esmo re~1sto .. lanç~vamo~. como dr. José Mali~; M..1.:.ia da Penha, êf , 
t" da Comissão c'e Promoções do Exer- ,

1 
na\m:'l uma mterl'?bac~o. Um Str:1- Gilberto Bonfim; Letúra Soare~. dr . 

rito :.,lvái iu •, hojC" em dia. to coba rara José Frutuoso Dantas· Jandira Nova.is 
1!.xis!~m. pelo munc'o, poucos .violinos Guimarães. sr. Na.nCÍ Anagê Novais; 
~ªr~icado . ., PC'l~\ famoso "luth!flr". de M. de Lourdes Barbosa, dr . Luiz Lian-
1u~ mv~a . ., Antig~~. e raro~. :~ªº elec_;, za; Leticia Barbosa Tavares, ~r. João 
, ta.m .nL,

1 
por isso, vat1osl;,;;511r,0s, 1,0 Gome& Carneiro; José Galvão de Mélo, 

é~u!~ atua.: . . . :;r. No'fmando Guédes; Um berro B. de 
.,, ~~tá mais um Strac:.1\'ár_n~..;? Crt!- N'.ielo, ir. Leopoldina Mélo: Ióne Bar

"A UNIAO" AGRíCOLA 
Por m~ti\'o clf:· força maior 

.só n~ t ·rça-fetrn proxima pu
blicaremos o nosso suplemento 
agrkola, que deveria ~aír na 
eàição de hoje 

!'· ,nue ;11:n, pel3:s .cararteristJcris pr~-
1 

bosa Rcpóso. sr. Maria Rapôso: Ant-0-
n~~ • (!U~ 11..lentif~cam o me.smo v1oh- nio da Silva .Néto. sr. Agenor Gah'ão ; 

, . Agor~, ':'E.1~1.:n~s a ~1ottcia de que ou- 1 ~a~ffª A~~~!ml\~~/rFrii~~~~~~. c;:j~ 
/i<;.~ha~i~aJIU-; fo,1 en.~or:i~rado _em IHipacio da Silva; Ano Altce Franca, 

·. · ~ te ia. O iehz possmaor .desse ,>l'. Carmélo Rufo Filho· Suwna Ma
~)~lmo pertcnce

1 
a distinta familia n.A ria Cavalcanli, sr. Clocioaldo Soares: 

D I N A M I T A D O 
-~ Jnte _em Alagoa Nova, Sonin. Cunha, dr. Eduardo Pedrosa; 

o_ p1ecioso t~o~elo. ora c·nconi.ra- Terf"za Helena Bezerra. sr. Avelino · di, _Jc.-:,c• ~~ m~crica~; ·'Copie Ue· _ .\a- Cunha: Marisa Cunha Bezerra, Mme. 
...,. m_us. Str!d\\ arius Cremonenfits - Er11estina Cunha: i\ohlria Rejane Cou
~· ~~ie:bat anuo 1721 - Merge. Frn,!1- ti.nJ1o. dr . Jo:io Medeiros; Augusta um trem de passageiro$ 

C\ll:XICO. 30 r \ , l - Correm 
, om insi))ténC"ia rumorl'S de que foi 
dinamitado wn trem de passag-eiro~ 
na linha São Lniz-Potosi-Tampico. O 
atentado foi na~ prolr.imidades de Cri
ía~. faltaudo pormenores. 

e Acha-;:,e ~ .mesmo em perfeito c:,b- ~!:;!8 M~~~~il~~~:01~:t~ti~~:~;6t~~~~ 
do. tendo t?t1mo M>m. . tinho· Liani Mota dr Luiz Cavai· 

I\.1as, .... era mesmo tun Stradivá1'1lU:i? canti · · 
Assim, ã Pnraiba cnberá a ventura 

de µossuir doi.s dos nuüs raros \'iol!
llO'.'; do mundo. 

A FESTA DAS GARÇONETES 

Também as garçonetes. que se 

, AS TROPAS NA.O O N ALISTAS INICIAR A M ·/;t'~~~~:1;.<;,, e:~~ .. !,J',;1~~ q~~·ã~,v~~i~ 
lJMA VIOLENTA CONTRA- OFENSIVA NA cconclUena?.•pg,) 

, "" ,nt.\Xl \, 30 1,\ D,IAO) - 'FRENTE D E 1tanko da e,o.cuação dos voluntarios "EM MATERIA DE QUES• 
iP , 1olenta contra-ofensn .l na freule dar a sua resposta ~obre o a~iinnto. J 
\, tro,,as nadonahsta, midaram, ho · 1 

1

,,t,.angeiros, dc>end~ dentro em bre\ •. \ TAO RACIAL O NOSSO 

''\,c~~~~~'ªmlouna um porta-voz •-1 G Á N D E ~ A los REPL-»LICA~OS C\IA.'ITEE}I AS. UMA É SEGUIR AVANTE" 
11 ,ai ,l ofeusn•a go,•crna.ntental. a 1r,,..... SUAS POSI('õE8 ~óERE O EBRO I 
r: .. ~~eet~1·:~d:r~~r~!!',~·e:lli1.ada a CU"i- i . • • .BARCELONA, 30 L\ rNIAO) -1 Declarou, ontem. o sr. Mus• 

, «·onlra-of•n<;,h';I im,urréta e au• , Segundo informa o govêr- ;Xôvo comunicado do go1:,erno anuu,cia 1· . f I d , "J t 
'\'.:tinia por HQ a viõe-. de l)ombardeio. . d S I f • 1 que as suas tropas estao al'ançando SO m1, a an O a uven U• 

- no e a amanca, a o en.o11- em direção sul do tio Ebro. conti- d F . t " F 1· 
IbO HO:'IIR\S. SOJlRE l':\'IA ('Jll.\DE ,1 • f . 1. d I nuando sitiada a cidade de Ga.ndesa, e 8SCIS a , em Or 1 

l'HoXDIO \ 'f,\RRAGOX.\ 1 Va ~OVerDISta 01 rea IZa a , ondf' O!ó: naciona1ista.s resisl<'m forte· 

l d d d 
mentl' ROMA. 30 1A UNIAO) - Contcs-

Lo"· •ot•r~. '!O 1.·\ U~'I-\01 •·o- a' CUSta e 1',"an eS per as ' . -·" "~"' - 1"" ·"" 1 tando as c1ec:lurações de Sua .snntida-
ti.cia~ dr Yalênl'ia i•1formam que duv• 

1 
----- l•'.\l,SET BOiUB<\RDt;ADA Pt:L\ A- de p 10 XI através O óig~o oficrnl do 

:~'::fr:.t:::;;,:a~ ... :;~~su:~e!?:d•:
1;~:= ao gcnerahs.o;~mo J,'ranco, atacaram o, \l,\('AO REBELDt: Vaticano. o ''Osse,•atore Romano··, o 

'.'!.uno ao porto ,tr 'l'aaragona. porto deSla. ctdadt>. ari·emessand.o cen-, \'ALtSCll. 30 (A l'~lAOJ - A sr. Benito Mussolini falou. ontem, á 
O numero rle utimas, ao que !!>e : te~,~ de .b?mb~: ltad a r~ca.pt.ura cÍe }~alset pelas tt·opas ::~ Jm.entude Fascista, nr cidade de .. Fo1·-

c111:, _.., puuto eh•,.1,do ,

1 

~ prcJUllos !,3.0 ~\'11 os ~alaes. a aviatão msuneta b~rbar· h, dizendo. 

\~ TROP\S REBELDES (,.\TALAf.~ ~\(,.LSTO B01\JBARDE-\DA q:ufi!~~~::::ii: :'!.::m~~:lidade, "Em materia de oue~tão racial.º 

COSSOLIDA~I AS SUi\S POSI· 1 \'\L!e:>ICIA, 30 IA USIAO) _ Um - , lnos.so léma e seguir n,ante Nos nao 
('OE!-. hidro-a\·ião uaeirmalhita boml'la.rdeou PARALIZADO O A\ANÇO CONTRA prrc1snmos copiar det-c1minada fórma 

a rida.de dr ~agunt-0. fÍt'ando destrui- VALtNCI~\ euBémCe. de outro pais :ru~~:~~::.~1}! ~! g~~t:!~~ ;; ::= da;ã:o~~:,~"~itimas. ! .. PARIS, :w L\ UNIÃO) _ Notieias r '~ 1
~ lt~sa forma.çã_o étnica pros,e· 

Jamanca. (' Bareelona. a.s suas tropas ___ 1 da. .Espanha goventJ~t.a ínfonnam que gmra ~em que deixemos de :;cr cris-
~ lilnitaram tlurante ci dia hoje .. 1. o GO\'f:RNO REBELDE EXA.;.,IJNA est.ã vi~tuahnente paralizado o aYan- tâos". ' 
, 1111C'olidar as suas posiçóf"S á. margem I A PROPOSTA BRITA.NICA DO ço. n~f'1onális~ contra \'alência. com 
tlo Ebro. ! REPA'tf:lAl\fEN'l'O ( obJehvo imediato em Sagunto. -

------·----- Farmácia de plantio 
noLESTAME:IITE ATACADO PELA; l.(lNDRES, 30 tA USIAO) - ~·

A\'IAÇAO REBELDE O PORTO DE pondendo a uma interpela<;ão, na. Ca·, ~WEEPSTAKE, GRANDE LOTERIA 
VALtNCIA mara dos ç_,.., o sr. Bntler, 8111>- 1 HU'ICA. DOMINGO, 1 DE AGOSTO 

\'AL>:NCIA, 30 (A UNIAO) - Duas s::::a~o~º q.:! .... ::= .!roe~~ 1 500:000SOOO 
,·,qW1<lrllbas ~, ,,;,;.,. pertenç~nte$ ••ranllol ,,i.. estudando o plano bri• POR so•ooo. HABILITE-SE 

E&taré. de plantão, amanhã, a 
uFarmácin. do Põvo·•, á rua Du
que de Caxias. 
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"Associação Paraibana pelo Progresso Feminino" :.;~:~~ r1 :J\:11
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1
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1
· e mn ~ ~/ 'l' J.\

1 
•. f'º wc. (J·i ~w: ~~:;.

1
:: 

TEMPOS INCERT·OS A L r R U I S M O 
~;-:/·:,e· \ 11vrBo ·: /;, 1~~· 1

, ~- ;'\~

3-1 ~~:ü~ü i ~ 
r ;1. p r l1.. o ll OI - O 1 't :l ,, 1t 1 l.rl.!": ~ Snu~a 

ir'1,IJ de 

vt>rnac'l'r , r :1.))J ao ~í.t ·r l ü "J; r:i.n- 1.c,1 T'), 11'0 u, f , _ e 'o Jí,r 

('otinha C'a.rneirn da ( unha do Jo::ie e i''Ol t uai 11L c1 o ele 8 !(J -- 1 2. _ n wrt 1 4 , 1 /"\rdem 

Ne".·t' ... r,1 e1wrn1t1, . A!v á "' n 1 n1 n n~1 nadi <li 1~ ovn 
AURELJA TORRES 

Sempre ti'"<' graudf> admiração pf- Pro,·i&Ót'ê i·ég ·l 1,1 1a,, 101 a Cl l ,rc cm 1 JJ,o:reMo 
Qw'111 que, que procure estudar e co-

1 

da in/ancia têm tambem o seu encan- los .Estados Unidos da AmHica do 

111lecer os costumes das gerações que to Porem, na esclarecida e perfeita Norte No,,a York, cidac!P fa.nta~tica ~·~~~~t ,:1l~lr~:..., C':/::o~ T'(;n
1
~

11 

1
~ Sow :.~:~

1
\~

1 1 
"'~

1 
.. ~~ A ~~?t:i~~-...r 1 ~<:::::~ 

nos antecederam, vê que a situação da concie11c1a de seus deve1•11, e direito.<:, com seu& alegre!-. bro=i.ch\ays, sua~ ha- De 
3 

de >t't.f•mt,ro ,.
1
f i:n

4 
(!anu do Rei coi 

O 
ur0e:~,,( r e i.l,)OO() 

mulher e a 111.entalidade feminina m11- na satisfação de se colocar ao ni.vel bitações rsub-sólQ. onde muita: creatu- mantimf'Hto 
00 

Yie:c1r!n e (JUJt 
O 

c,t- 1,01 nome;1du 14 cif- ine .
0 

cit 1.'5
4
!
1 

daram completa,menle através dos tem- dos acc,nteci111entos, existe alguma coi- ras nascem e vl\ern sem conhec!>r peffte~ ciuf' tinham rir· <·nir n,i igreJa O primn .
0 

i>e< 
1 

·iro ,oi n,ogr> Pirc·s. 
pos. sa que e.ralta e dignifica a mull.•!T de luz solar cm contraste coai o:-. gigan- <la Vila ck Olintla ,·ilwo clr L, .bo:1 rnbrinh( lo M• t '(' e t: <..,, i 1'- LUl;t; 

De boneqninlla de salão, flõr de_ es- nosso:-.; dias, alguma coisa que não e tescos arranha-céos avançando para c-om 
O 

clonê't:'trio Du,ii e Cm ho Dia~ r.om..,.ic ,) ., 14 .f lll('l,o riL 1:l'J.~ 
lufa, objf!to de lu.ro e de prazeí·, ser a mais do que o integral desempenho da o espaço como a qu("rer tocar ás es- o,~ 19 clP janem, '"' 1.Jg7. a "maGo 010 r 01 J~ 

0 
.:1iw·i f 3ü 

11
rio. eom 

parte isem classificação definida na parte que lhe compete no conceito uni- trêlas qual torre de Babél. País dina- em Evxa nomearn,. Ai ,
1
ni• dí Oli- ,1 prom1: l d- _ 1, , u Pll l~O 

1 1
. 

0 
l:iO('iedade, meio soberana·.! meio escra- V•!rsa.

1 
e da qual ela não tem o direito uuco. que no,:; tem. dado. os melhore~ veira cn,·allwiro <tc1 e ,., re 

I 
para l t".,e fo:s ecf:' st: 

ia, a mulher ,,assou a parte inte de .)e el·imir. E isso é o bastante parn arquitetos e os mtuore., nwentores no 
I 
Peitor e almo. HHe e a F itoi c1 e AI- o 1 fJ ,ico e!· "ULide e, ::-,ao Sal

q,crnte e conczente da vida, sêr cuJo <:1•-:! fique plename7lte compensada a ,:ominio da eletriciduclc. Póvo fortn, lmoxf!rifaclo cizi ca.pi lma 
01 

Br:i. ! 1 \ac.or loi Jmg~ p ri d:l.db _ omeadc. 
roncur1,o, 01·a acolhido. ora solicitado, perda das alegrias que a indoléncia e privilegiado. de rducação superíor ze~ 1 concedida 'lo coi ~lhPllo ~rarrnn , poi· e~ t:1 r oh de 2.'J jc. ~i;n, de 155:i 
é at11almente considerado de indi.scu- a irrespon1,abilldade proporcionaram á loso da pW"eza de stt;.l rn.c;a evitando 

I 

Afonso de ~ou eia e 
I 

iJJt llUa d, Sào ·um ,r •: ~. 0 d,. tiOSOO, .., r 3 ano:.. 
tzv..?l valór mat.'ier na tranquila existencia de ou- assim a fr,tal degf"neresc,.nciR quf' tra- Vic"nte I o 1 cir r 

1
ao o b .

1 
rP mes-

Ja el:itamos longe do.r.: tempõ't em troru. QtLe a agitacão do presente, fa~ zem .muitas ve:te!-i a..s misturas de ra- De· 14 de rn,.uo c:1; tj 4 co 1i.; lenci(J I re Afr,n;o 1.: rurg.:.<.,O-!ll'Jl' thl Li...,bôa, 
(Jue se menospresava aquela que exer- um.çic•

3
rar quasi lendária. /ç.~~ .. inferiores .. T.erra abençoada onde ao pache Sim:,o de Lsc•m onme,ro ,om o orct,·nario de ló'úOO. nomea,1.,, 

cesse mna profissão remunerada. Em LOTERIA FEDERAL existe verdadeira democracm, esp1r1to vigano ct.i igreJa lli ~ ~0 VicentP. a a 5 ele fr\'er,~uo oe lJ.17 
<1ue o~ estudos superiores e o de deter- de Justiça. amór ao tmbalho e rf'- quantia àe 4.:;QOQ 8ll\l'H'- 1),n t h<1::-ti3 1 O 1 cura u I Se eia Ba ::i foi o pa-
minadas materias eram privilegio mas- 1.000 :000$000 hglào sem fanatismo. A estatua da yjnho e azeite , e1 re M. nuel Lot'r"nco Pronsao Ré-
culino e, se viam ridlculari:..adas as EXTRAÇÃO EIH 6 DE AGOSTO Liberdade com uma lampada na mão 1 ° Governador romê jp sou1s,1 r,i::i rlp 1) rJc lL .. f'r iro ele 1549. cor1 

tos e H E G A s T E 1 • • to atestando que ali todos tém Lndf'- 7 de janeiro ele 1 J49. COlll o or(lenaclo 
que ousavam afrontar os preconcei- !Jorrando luz. simboliza o pensamen- Fidalgo ela CflS<'I Real. r· 1·1a rl"r-:;~ ci1 1o orden.ttlo c1nuol de 155.000 

Vai tudo isso multo longe. Necessi- p A R T 1 $ T E pen ctencia ele penc.:ar E meu entusia<;- de 400::;000 lr;tt·rma Fe,1jl> da Siln•ira 
aaaes az11ersas e cacta vez mazores. • • • íno elevou-se a muito!> gráus no ter- O 1 capitão ·mór da costa do Bn-
1mpu:eram a presença da mulh\.?r em A' minha filha YH,ni,t mometro ela mlnha ,c.un1,atia quando sil 101 Pedro Lopes d Go1. fid.tlgo ~------- -
lcJdas as esféras de labor humano, pu- ha poucos dias li DR A União ··Roo-1 cia casa do Rei e -r1 rr :ri:, d.• 9 dP 

cte,utu-1:ie dizer aliâs, que ela tem saoz- ª ',-a <111,· N:' tri~te , .... rn ·0111bria sevelt'· de Em_ll Lttd~ng- Senti vibr3.l' ja1_1~iro de LJ4q com o ord1 n:.i.oo d« 
riu llur ,\atisfalório desempenho a to- X,1m monwnto c·m c.a,.u alt'l'.:'r€" ,<> trornou todo o meu ser, tahez por uma ah- 20USOOO, devendo ">f'TV:r co11"\ o Rel,l-

Chl1?a<:t\.' ! nidade de icltsias. "!' pensei intimamf'n- mento r,ue 1hr. C's~,, o 1 ;:n ernacior 
das as tarefas de que se tem incum- l\t. ',1·~0"',;,',','o"~"o"',.'",n'"'u,'.n'w',',:, .. ,,,,, •• ,, te· - Que ~upcrioridade de Pspirito. 1 geral 
Oldo_ Lucrou p.orém a mulher com es-1 ·· ·· ,-...., ·· '" 
:la tranl:ifonnacão? ... Nem todos coTL- ,-, por 4 u<· l'hegn;,;t1: que elevação mental de~se Roose- o 1 o f·..,cn\·· 0 (i· F"lZ'·ti( ci foi 

.,1aeram que a vida atual SP.ja a me~ E ª r·:11iuh1, 'l"l' , ra tri~t", m11dn <' fria t·elt ,. . F1 anciMO Meneie ela ( os A P'iC .toe1-
lhor Restos de antigo,ç costumes... st, 1·om tL·u i,milr. Que exemplo ectifict1m.(' para a.<, ou- ro 1ic!?l2 0 nomf'aclo a 2t r1c anPiro 

,•ndir·u- l' ,ie t'at,·,r tras na.çóes. prin.cipaJmen!e as da Eu- de I54f' f_'Om toosouo dt' md, ,..,, lo Mas, é mteressante mdagar se Joi ..,, 
mutll•?r quem criou essa slluaçéio, ou 
esta <JUe criou a mulher de nossv;, 
clms.. E, à falta de amparo materi(,j 
que lhes viesse de unt pai, inncio, 0!4. 

esposo, deve-se atribuir sem r,1.?nn.uma 
auvida, o esforço de1,sas corajosas cre
aturas, das primeiras que ousaram 
Túrnper com as conveniencias e pre
canceilos, ganhando o 1r-1cessano para 
<' sua manutenção e não raro, para a 
út• pobres entes quendos 

E é hcito pensar, ter sido a mulher 
quem procurou ou ct.ese1ou esse Jstaâu 
ae colsas:1 .. Na propna natureza, 
mestra sem deslises, orgãos se atrofi-

c1,, twrmoni11, ropa e Ao;:;ia, que let·adns pela nmbi- o 1 Te~Jure,ro iri \ Ht· t 

/fa.·w11 " t.M1 olhnr .. n,h· o arn<,r brilhi~rn ç.áo e poder de dominio so cogitam ~--- ___ _ 
1·1n;, t.u<lo (•nf\on·r em matar. destruir os seus :se1nclhan- guardav·t pari m. ·1 1 1 lf 

A~ fl,,r\;
11

;~ j{: 1

;~~:;;;;
11

~e..c!~ :~~~'.
11 

t:J::ri:uum~ tes. danifknndo os campo!-. a arqui- be? com um aceno ele ,ua brmtao;:e-
li luz do tt•11 olhtc.1 tectura das cidades P outras belê'za.s ,ias mão:s JJâT;,di?:n.r ,1 lm 1· rn ç;• -

b u 1·11<-a de ;1lt'1,!'.rl· qu~ M•l~,a 
oh· r1 p,·111(· ,. t"n1011 !:::<'l;lll:, e m11rl11. 

J'nrti 11·' 

A ('it,inhn q\lc 11·H alci:rc ficou 11+,lc 
1·mh<1n1 \l,n úl 1k ahril J')Or elfl entra~-•.· 
Tud" nlidli.o ! Tudo ombrio 1 

A ,ni11h'alm11 ch<J,Oll pra1,to de <lór 
11·,· ,,. fo,te Lmbora e me- dc-ixa~tc- ! 

Silveiri, 

de arte que tanto folgam a nossa vis- nnões St·rá um fünho'' 
ta e encantam o nosso <'SI)irilo Nüo Iorco;,a.mf'nl e 1 m , ,1d~lll 

Que gésto mais belo. mais s:tblhne, tem de chc!.:ar ~ µer, 1c10. Ha r1 

mai.s sugestio.nador que {'::;~e. apélo a lc:ompr.et~nuer qui:> H h,trt'lL lõ:J e un 
todas n.s nacões para que muda~ rea dos prmcJpa1: concluiorí' ri .. fC'• e i·, 

1izem o anseio dos corações ptu·os. M ,. de. V1brr•1110:,; f'm <::om .mhao r r> .Pen 
anelo..'> das almas nobres e bem for- samento p.i1t1. que L ~r llHtf' JI ·1::.1 _'1-

madas - a paz! t te da Rl'pública 'lmir 1 ~ew o ,,,.11 

So wn predestin~do póde ter U!'1a jgeiro da paL univers· 1 
televisão tão desenvolv1dal As agua~ ----

t'A.nt ou Sllrgem no prodigioso trabalho S 1
•

11111 Hila, 12 7 ii,:ii,; 

do Wanm,pring fazendo desapareçer ~ 

paralisia de sua~ pernas. ha ta"lios 
hnos inerte~. era que o df'stino o . ..__ <l~ aaaptac;ão ao antlnent•J Assim I n,. li,·ro 1•m 11 rt' 1i:,ro rri~tn.a~ d'Alrirn ·1. 

também, os necessidadés imperiosas da 

rida em .sua constante evolucão .~e de- A L M A s D o o u T R o M u N D o V,: atnOulr a tram,Jormaçao que se 

~;:~:,'.i~!~:~r ,:::~:'~ eSI:a ~:,i:~;:: !,ILIA GUEDES • • • 1 

de, aceita-a. E aceitando, procura co-1 Não se. assuste. leitora amiga: não JLa cow,rt bóa que os nossos autepassa-1 
locar-se a altura de ~eu~ novos deveres, lhe vou talar das a~mas dos que se Idos desconhecerai:i,1. Pa:a mandar. a . 

empi•?gando para ésse Jim uma ener- ~~;sª~a:!~ia~ dei~~~~;~r~:::d:~ ~!~~ f?õa.P~~o e::m~f~~c~~~/
1
;~:t!!o L;;: 

(Jlu e .perseveranca ele que poucos a mente npruecesc.em . 
1
comendou ao correlO Bregaro que Sf' 

11,loanam capaz.. Não: quero falar das almas dos v1- não matasse alguns ca\'al~s em ca~-1 
Restu b·aber ainda se a mulher de vos que nos_ fal~m através elo rádio - reira desenfread_a. _ não ten~ cwnpn-

CABELLOS 
BRANCOSP 

SIGNAL DE VELHICE 
1 A Loç&o Brllhmle ru ,oltar a oõr 

iatural primitiva (castanha, Ioara, 

1 

toirada ou negra) em pouco &emp0. 
'llo é tintura. Nlo mancha e nlo 
.llJa. o aeu uao • limpo, !o.cll o ..,,... 

[ la:e!Loç&o Brilhante • uma !.:>rmUla 
,ctentl!tca do grande botl'ntco Cll. 
Ground, cujo leiTedO cUBtoa 200 co:a
kls de rt:., 

i A Loção Brilhante erttnru& u cu-
oaa, o J>rurldo, a oeborrhéa e todu 

1 • arrecçõe• parasitaria., do cabello, 
uslm como, combate a calvice. P'ol 
&pprovada pelo Departamento Nacie,. 
oal da Saúde Publléa, e é recommeD• 
tlad& pe)oa prlnclpaeo lnatltu..,. ú 
8''t'arlen• dn wt:Tanaelro 

O QUE E' O CREME DE 
ALFACE 

101
t> e mai:i fclrz que as Qt•J vweram sa de no::.so seculo! Bemaventurada é tudo e simples e rap1do em materia E' um moderno e sc1eot1!1co pro-

/ . . . essa mvençao smgula1mente engenho• do be1:11 sua m1ssao 1 E hoJe? Como 1 

em outro ambiente, .1;ob dzversa ori- a g.eração atual. ~ momento é, se1.n de comunicação! _ Li~amos o nof:so rá- dueto destinado ao cuidado da cuUs: 
e11iarao. Problêma ésle de difícil solu- duvida. de .aterronzadoras perspecu- dio para Londres â:,; 22 45 e comoda- ~ um crême de belleza d{- !ormula 

crc,, arriscando-s.e muito quem alguma ~::ve~1~s;n~~:clapo~ss!~~r:~:-~~~t! ~; ~ev~os ~~ta~~~~!si~~d~~~~a l~~~~.~~~ UMA :!ipecial e qUt! possúe as vttamtn.s 
<·ni.<:c1 Q.tl::er afirmar categoricamen- altamente privilegiada. E' certo que transmitir o "pano.ra~a mternac10- NOVA PELLE BRANCA fE/ Jos suecos da alface e outras pro., 

le . Isso porque os dias descuidados ~~~il:~~~ã~rov~~~~ri1':i.e a ;:~~~~t;~~n:.:. ~!1'~1~a r~fs!:t~~~i1~~
1
aal1~

1
~~! :a~is!~~ VOLTAR MINHA SORTE E~ lriedactes tontcas oar aa pelle. 

A. P. P. F. 

correspondem onus e sacrificios peno- tranho nos é transmitida pormenori- As vitaminas que contém o Crême 
slssimos. Há saliências de sublirnida- zadamente. Te~os a impressão de es- 3 DIAS 1e Alface. estimulam e accelcram o 
dei; e reentrancias de calamidades na tar a nosso 5,erv1ço particular essa voz orocess0 de reproducção das Cl'llulas 

atual de ouvi-la sempre. Já se torna bem grosseira., flacclda, t:.endo póro.::. ~U1:1 
linha acidentada e tortuosa da vida desconhecida que. á . for~a do habito 

1 

·Quando minh& peile era e,ecur, ~om as quaes a pelle experimenta 

Ao conforto dos grandes zepelins, conhecida Está no caso o Iocutôr de tados e cravos. eu nao tinha adm.ra uma renovação completa, suas cellu~ 
Associando-se ás homenagens pres- ue encurtaram prodigiosamente as Londres que toda noite me informa dores nem convites.·· mas com O tLc;, las, necessitadas dt.: vida, s..1.o substi~ 

tadas á memoria do dr João Pessôa distancias proporcionando viagens do que se passa em todo o mundo e. . . do Crêmf' Rugol, obtlr-c uma IlO'?l tuidas por outras novas, sans e vi
))Or OCa!'iião do 8.º aniversário de se~ singularm~nte maravilhosas e rapidas. até do que se passn aqui 11? B1:asil pelle3 bdrnca E que trocou ã m. ~ht &or· gorosas. Em resumo: affirmamo., 
c1f'\- . . _ . . sobrepõe-se o terror aniquilante dos Uma noticia publica.d~ no.e; Jornais de em a.s. eu que n ° 1 n a ne; 

.ipa1ec1mento, este grem10 fez-se aviões dE' bombardeio. derramando ante-ontem êle jã me havia dado três nhll:ID pretendenV'. rer-ebt agora . que o Crême de Alface "Bri1hante" 
n~pre:;entar nas mesmas. por uma co-1 impiedosamente a morte e a destrui- dias antes . pe':;ldos de casamento ao 1TI~srrio tem 1 ° - Imprime um3 al'lura sadia , 
nu.:;.o;;üo constituida da dra. Albertina. ção entre populações mdefésas... . Músicas de todru:; .ªs. t('rras. d_e todos po · M, Valery. A tez. 

C. Lima, professôra Fruncis~a de As- /1 ci~~cia ~10g:;1~~/a~rm::b~fe!~~
1º: ~~õbgoene~~~os º~g~r~

1º1
:~ i!~~ore~,d~ Toda mUlher pod~ aclara.r, 11uavl 2.Q - Suav1sa e retres.ci\ a cntls, pro--

c~~são Cunha, Raquel Cantahce e Bea-
1 

e[dam:o %~:mo tempo Que os faculta mundo inteiro ao nosso alcance, J?rO- zar P, embellf•za.r ~UB J)('llf', U.f:and; tegendo_a. contra OS e!teltos do 601, 
11 

'
2 

C. Lima . 

1 

para' inflingir os maiores fl<1;gelos á. hu- porcionan~o-nos 1.nfonnaçõcs ~bre ~e~~~~~nl~stin~~~~: ~f~Q \UJl~r~a do :r e da poeira 
A alud!dn comissão depositou ta.m- manidad_e. co~10 o gaz Iacnmogemo. a tod°:s ~ sob.re. Lt~do. ~ .. 1~6_9 d. a P~i.e ção das glandulas cuta.ni-as. !í'rha o.• 3. - Suppr1me a cõr enr,rdlda, 

hf'ln 1 0 pé da estátua do gránde brasl- in~u}açao m~~~~~la~::tri~a~~~~
1h

:in~ ~~5;~u~iv~oi~f:té~gi~
1
tªva~[~~:S cl~n~= póros dilatados e dissolve o~ cravo as tnanchas e 08 pannos da µelte. 

lf·q J um ramalhête de flóres naturais. â:n ~=~inª ~~to-me singul~nnenle fe~ dfas, canções e peças teatrais ·E. em- compjetamen~, não dPtxnndn VPlõlti 4.0 - Evita e previne e. t~ndf>_ncla ' 
- liz em te;· tido a graça de estar viven- fim wna enciclopédia viva e palpl- :;~nfog1:In e <;iêm:r Ru:ol ,é O all-1 formação de rugas 

,Em virtude da festa de N. S. das Ido o momento que passa. E~que.çamos t.ante aos_nossru: ouv1do8 á~idos. Que branqueia a ~.8 !<;(',J~a e ~c,l~~;it~º1; 5.0 - Permltte uma ~maqu11lage" 
Nf•v.es,. que se está realizando, nesta u.m pouco a maldade sangu·1.~a:1a elos 

I 

p. ena ser 1mposs1vel ouvh· s1.multanea- mais irritada tim 3 dlo.s, to. mandere perfe. lta e mant.~m O pó. dP arroz por 
t,'1ntnl o~ núcleos de cultttr't eslão sus- que se embriagam nas amb1çoes de metJte, tudocit tudo. que toc8fIIi· cantam. ! branca, bella, fresca ~ nova o qu, 1 multas hora.e; com unitom'lidtlde. 

)lPn~o1, rrinldando o ftm~ionamento ~~.rr7i1~ cd~le sii:r·p:~~~f:~s c~al~~~; ~!~~O e OU;:Oa~~~ os~!~~:~ ~~êm~eR~:i}i ,_5~
1
~·. ~rt;n~~ Exp~rlruent~ o Cr~me de Alface 

trn ti de agosto. do outro lacto ctn vida. Hã ainda mui· JC! al6a:t de tornar &eu r;toP f~~i:oao " Bnlhante"' e ncará mara,·tlhada. 



! .-\ l!l\lAO - Domingo, ~l ele julho de ln38 

RELATORIO DA CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DA EMPRESA TRAÇAO (ÚZÊ 
r ~ FORÇA DA. PARAIBA DO NORTE, RELATIVO AO EXERCICIO · DE 1937 

srs As~ociados. Sendo executado o orçamento verUicamo:, n o J im de., / CARTEIRA DE EMPRESTIMO 
cxrrciclo o seguinte resultado: 

E;m cumprimento ao disposto no art . 49 do Dec. 20 ,4.65. Recelta: Arrecado.da 7'i :4.24SIOO Balnnço geral em 31 de dezembro de 1937 
rie 1 ° de outubro de 1931 . rumpre-nos o arractavel dever de Despesa: Realizada 23 :195~200 
tpresent.ar-vos as ~egutnt~s referencias oU ocurrencias da Saldo orçamentário do exC"l'Cicio 5l :228S900 ATIVO 
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS EMPI!E- ----· 
GADOS DA EMPRESA TRAÇAO, LUZ E FORCA DA PA- Foi o seguinte a demonstração do resultado do exerci- r 

RAIBA DO NORTE, durante o ano de 1937 . cio cm 1937 · 
~W~ I 

JUNTA ADMINISTRATIVA RECEITA 1:ialdo des ta conta 

BANCO DO BRASIL 

510$600 

Em virtude do folcclrnento do então prcsldPnte, sr . Awncnto df' vencimentos 
Medicamentos 

:<05000 
439SOOO 

,; ,51a1,1no 
21 :977S!JVü 

l 77SOOO 
17 l l0S900 

600SOOO 
1 :8, 0~000 

27 :7325100 

EMPRBSA TltACAO, LUZ E FORÇA-ENCAMPADA 
Joaquim Vicente Torres, em l. 0 de março do ano findo, pas
sou il ser presidida pelo sccreté.rio em exercicio, softcndo desse 
modo alt~raçáo o Junta eleita em 1935 

SESSOES 

Durante o pertodo de janelro a dezetDbro de 1937, fo· 
ram rf>alizadas dez se<;SóC"s ordJnaria, e duas extraordinartas. 

Join5 
Mensalidades 
Contribuição dos assocla<los 
Quota de Previdência 
Juros de Apelices 
Juros de Depósitos 
Carteira de Empréstimos 

Idern 

Idem 

10 :753$000 

EMPRltSTIMOS A PRAZO 

8:674$900 

EMPRÉSTIMOS RAPIDOS 
Foram nessas scssoes concedidas i pensões é.s familia.e; 

dos seguintes associados. 

Antonio Inácio Bezerra. Joaquim Virt"nte Torres, Jo~e 
de Luna Oliveirn e Domingos Gomes da Silva, cujos beneficies 
foram rateados entre 16 herdcilos . 

Sóma 

DESPESA , 

7!J: 424S100 ldem 150$000 

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSOES 

Lívros e impressos 
Socorro farmaceutico.s 
Quota. de funerais 
Ad1njnistraçáo 
Despesas diversas 
Socon-o médico 
Pensões 

3656600 
685S900 
150SOOJ 

Idem 4 : 678$100 24 :766$600 

SECRETAR!.\ 

Mnntem a Secretaria. da Caixa. o mesmo numero de 
t:unc1onârios do exercicio anterior, apenas substitu1dos indlvt .. 
dualmente, por novos, em virtude Uo Dec . que proibiu acu
w.ulnçóes r emwterade.s 

CARTEIRA DE EMPRltSTIMOS 

Custodia., de apelices 
Porres e telegramas 

Sôma 

fi :400SOOO 
2 :314$800 
3 :600SOOJ 

10:454$400 
123$600 
100$900 

23 · t95S200 

Va lor Invertido 

PASSIVO : 

FUNDO PARA EMPRltSTIMO 

20 :000$000 

FUNDO DE RESERVA 

3:501$600 
Acham-se suspensos por motlYos de força malar o mo

vimento dessa útil instituição; no prox.imo exercicio serão 
~bertos convenientemente, a!im de satisfazer as necessida
des de todos os seus associados. 

BALANÇO GERAL 
Em 31 112 ,937 

ATIVO 

Saldo em 31 12 ,1936 

Result.ado do exerc 1 : 265$000 4: 766$600 

24:766$600 
Antes da suspensão haviam Mdo reallzada.s as seguin-

Banco do Brash tes operações : 
Empréstimos 5: 9435300 as.sim . 
2 de 1: 2oosooo 
3 de 1: 000$000 

Emprêsa Tração. Luz e Força 
Idem, idem, Idem (Sanjuan) 
Carteira de Empréstimos 
Apólices Federals 

44 920$100 
171 674SIOO 

1 771$800 
20 000$000 

9 538S800 
2 720$000 

169$900 

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA - RESULTADO DO 
l de 543$300, sendo este último t reforma 
Jun tama:, a demonstração do balanço da. Carteira cm Moveis e Utensillos 

1937 Caixa 250 : 794~700 
ft' .... / .. 

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 

Como não ternos fnrmacio.. mantemos contrato com 
uma do. praça. que vende por menor preço aos associa.dos, sa
tisfazendo assim as suas necessidades, r.m vista de não nos 
ser possivel manter wna 

PASSIVO 
Carteira de Empréstimos 2 .OOOS600 

2:946$600 

EXERCICIO - 1937 

DtBITO 

FUNDO DE RESERVA 
Minlsterio do Trabalho C 1Q 
Patrimonio 245 :847$500 250:794$700 Saldo do exercicio 1 :265$000 

ASSISTENCIA MEDICA CONCLUSAO 
E WWat•~ "ª&DITO . --

Esta Caixa manteve durante o exercicio 2 médicos, os 
quais, em virtude de não termos consultório proprio, atende
ram aos associados nos seus e em casos especiais nas residen
clas dos mesmos associados . 

São portanto o::; informes que podemos pre'-> ta r, colhi
dos nos pa.rcos elementos que dlspunharn a escrita desta 
Caixa e a sua Secreta1ia, o que, talvez, deu togar a não con
fecção deste relatório pela Junta responsavel pela Adminis
tração desta CaLxa em 1937 

Sa_ io desta conta 

JUROS BANCARIOS 

15$200 

João Pessôa, junho de 1938. JUROS DE EMPRBSTIMOS A PRAZO 
EXECUÇÃO ORÇAMEN1'ARLA 

De acôrdo com as deliberações lomadas a nossa proposta 
orçamentária 'foi a segUinte, aprovada pelo Conselho Nacional 
do Tro.balho: _,.... •• ~ º"" 

Receita: Prevista 51:500$000 
Despesa : Prevista 20: 600$000 

TABtLA (MODIFICADA) DE PREÇOS DE PASSAGENS 
DA EMPRtSA AUTO VIAÇÃO PARA1BA 

Em vigôr de 23 de julho de 1938 
•rAMBAú - Praça Vidal de ~egrniros - !:ianto Antonio ou Gonçalo 

-1$500 
CABEDítLO - Praça Viciai de ;,,legreiros - Porto de Cabedélo -

28500 , 
l>RA!.\ DO POÇO - Praça \'ida! de Negreiros - Praia do Pôço -

2SOOO 
VARADOURO - Praça Vidal d,, Negreiro~ - Praça Anlenor Na

,·arro - ~200. 
TRINCHEIRAS - Praç.a Vidal de Negreiros - Praça Béla VMn -

$200. 
CRUZ DAS AR'\IAS - Praça \'i<lal ct,, Ncgrcii-o~ - Rua f:iio Luiz -

$200 
TAlllBIA' - Pruça \'idal de l',;e;;reirus - l'rA~a lndtpcudenela -

200. 
AVEMDA EPJTACIO PESSOA - Praç.. \'ida! de :-.egreiros - lm-

biribeira - · 8400. • 

CARROS DlRtTOS 
TRINCHEIRAS - Praça Anteno,· Navarro - Praça ll~la Vibla _ 

~400. • ... 
CRUZ DAS AR)IAS - Praça Autenor Navarr o - Rua São Luiz -

$400. 
CRUZ DAS ARMAS - Praça 'Vidal de Negreir os - Rua Slio Luiz 

- !3200 
TAMBJA' - Praça Antenor l\aYarro -- Praça lndcpendencia -

8400. •·!li'.._ 
P~AÇA AN,TENOR NAVARRO - lmb1ribeira (Tambiá) - S•IQO. 
A, ENIDA f:PITACIO PESSOA - Praça Vida! de l\ei,reil'os - lm

lnribe1ra <Tambiú \ - ~·IM. 

PONTOS DE SECÇÃO 
Praçs Vida! de Negrelros 
Praça Bela Vista 
lmblribeira lAV. Ep, Peasóa, 

Praça Antenor Navarro 
P raça Independcncia 

Run São Luiz (Cruz das Anuas> 

PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS 
No passe lo da res1dencta do dr . Guilherme da Silveira, Partida ~ Chc~ 

gada de todos o:s Carro::; das .Praias, T,;mbiá, Varadouro, e T rincheiras VJa rua 
Duque de Caxias 

No passeio do Edlf1c1o do P~;·ib11 Hotel. Chegada dos Carros do Vara· 
douro Partida e Chegada de Trinche ras Via Rua das Palmclra.'5, Chegada <; 
Partida do Carro de Cruz. das Annas 

Nota Importante - '_I"oclo o iJ1gJ:esbO de Pa88age1ros, antes de qualquer 
dú,tanc1a dos Pontos de Secçoes fica 01mgado ao pagamento da respectiva. Pa..e;~~~n.-:~1r~i:1.~m a Passagem Con,pleta seja qual fór o ponto em que tome 

Gercn, ia - Osvaldo Pessôa & Cio, 

HORTA 
A RUA IR!Ntu JOF'ILY N.0 JS., 

PRECISA-SE DE UMA PESSOA 
PARA CUIDAR DE UMA HORTA 
NO INTERIOR DO n a DO 
NOllJll: ... ....... . 

CASA A' VENDA 
Vende-se a casa n.0 796, sita à rua 

su~a Jardim, nesta cidade. A tratar 
com o sr. Venanclo Toscano na " Ca
misaria Condôr", rua l! , do Triun
to tA..5 

Cam.flo Lel's dos Santos, 
Presidente da Junta Ad1nimstrat1va 

Diogo Braz de Araufo, 
Se<:retár!o . 

Idem 1: 249$800 

VISTO - Camilo Lelb dos Santos e Diogo 
\raújo . 

O Pneu ATLAS tem asl' ' ~ 
Quando a industria j á accu- · 
m ulára muitos annos d e ex-
p e riencia, foi creado o dese- qu""l•d d 1 
nho da banda de rodagem '- 1 a es · 
dos pneus Atlas. É um dese-
nho scientifico,synthesedos A DURA~ILIDJ\DE ú o J'" r " 1rlt1se q_u '.-

mais recentes m':lhoramen- !~.:;;;;; :e ~:;r,;~~~~'',;,;: ':· r(~·~!~;;~';,:~ 
tOS, o Carro equipado COm I rra,•.,:, fouu."i f>,i tlJPbitfu .s em [wrrodw. 

Atlasfreiamais d epressa,sae f"ruu ,,a ru u m,, rlu ruciío ... ,\,.,•prtow,,: 

mais facilmente de valetas CONFORTO! 1 rfo s tornu mu is 3 tuu·t• u 

e atoleiros e d errapa m enos "' '"'".io, por,, •"· , ,•u , ,(',.r 11lw dt• bloco., 
nas CU1VaS, porque O pneu inin t errupto.~ fl / JT~ IIÚ(' ,n i• l/tor Q ~ ~olo . 
Atlas se agarra melh or ao /(odo S(' ,U ;arn ,IJi d o:s e :11(',U ch wclo6, 

solo. Atlas é o pneu seguro! 

1 :265$000 

1 :265$000 

Braz d~ 
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Exposir.ão de Ctlílpéus Do Reprcnsngem e Armazenagem ; ' 

, _ ".f de Algoclüo. •Flmprêza de Acma,,,n, 1 ·:t'1 

Gorni.
0

1 CRbcdi:Jo. Registraram um,i ... /3_ . .. _ \71 A ROSA BRANCA. pnra melhor nomen<'fto em favõr de Edu,ucto I·~r- ,,,.,,, niºlAT:Afn~~~Ri~ti.\~~ Ef~t~t~ f~.~lt~~-t~e}}W:1 de jornnb e revi:-.- abrlll1ni1tnr n. Plegandn fc:mtnina ne~t r~Ol'shein ' 

comercial do Estado da Paraiba, faz DE' Severino Belo do!i Santos. João durnntr os lP'-t-Cjos ª N. S. dns ('J~",~:~.C(~_!~J:;;~1;;,~~cl~u<·;·~ 
1
~: 

A llNI.\O - Domíngq. 31 de .Julho de 1938 

publico que durante o mi's de junho Pessõa. Capital 1 :OOOSOOO. Oenero do Neves, faz exposição do lindo sor- Pe~son d<· Mélo foi con<'edtclo 15 i.il.1._ 
rte 1938 foi o seguinte o movimento romêrcio. Estl\'as a retalho. Tem duas tlmento dr cha.pew, para HPnhorns, je> !fria~ re~ulamPntarrs. 

O lhos com 

d& sua Secrf'taría flliai.s; wna á Avenida S. Julla e ou- senhoritas e criançru; que a.caba de 
Contrato - De N. Consenltno & Cia tra á AdoUo Cirne receber do sul do pRis M ultimas :~~o s!fJ!~~~s:C~~~~ ~i~~~~t~~· e~~ Pe~~eô/º~~pit~ftt1s~;00. g~O. P~i;i~riº~~ crearóes dR moctn. cxccutaclns por 

R0:000$000 e Frederico Koe~ng com comêrclo. Estivas a vnrejo. Não tem atamactos P<:ril-Os no gl·nero. 
40:000$000. Genero do Comercio. Re- fllinl VISI'l'E",.. A .. ROSA RANCA" 
presentações. consignações e conta pro- De- Ped10 Correia Lima Santa IUta. l "' 
pria. E'poca do balanço. Semestral- Capital 2 OOOSOOO Gene1 o do comer-
mente, ou seja 30 de junho e 31 de cio Fazendas e mmdezas a 1etalho ~============= 
dezcunbro. Duração do contraLo. 3 anos. Não tem tthal 
devendo terminar seu prazo em. 31 de De F Malheilo1;-o de Caldas ~apé fabnco dt: bebidos mclmme vmagre e 

m~;ºG~~d~~
41
& ~e~~:i~!~~\n_JªoI~r~:~- ~~~

1
~t1~~~

0
~

0
e~re~~n~

1
to ~~mc

0:t;1- en~i~ni~á~fo "J~\~~~=n~. C1a. Cam

sóa. Capítal 20:000~000. S0c1os. :;ohda- ~ri:-~12~/ c~f~~~ por Francisco Ma-. ~;;: s~l~~~:~~J·~ _caf~?~io30 :J~~!º~;it~~; 

ft~ciói$o~e~hJ~ãc:u::ii~ Pe~~i~·:l_c~~;~ De Adolfo Magalhães . .João Pessôa. com 20 :OOOf'iOúO e Julio Vicente da 
com 10:000SOOO. Genero do co~erc10: Capital 1 :OOOSOOO. Genero do cumêr- Cruz com 10:000SOOO. Gencro cio co-

fl)bríco .de bebidas inclusive vmagre citep~~a1~~it:ã~ol!m P~~:!:~. Capital mgiio: c~!~.-~do~ias Séclas L~d. João 
~;0 P~:~~~ç~~t~O d~e ª!~1~i~de~~~r'.aç~!º~~ ):000$000. Genero do comércio. Fá- Pessôa. Capital 5~:000SOO~ .. ~ocios. de 
contrato. Indeterminado. Registraram bric~ de gazosas. Não tem filial. A fir- re~ponM1bil1dade lltd : Oll_~ier ~at:sta 
a firma ma e usada por Altmo Soare~ de Bn- Pc1xôto e 30 :OOOsOOO e Jose Cu, alcan-

De Inácio Feitosa & Cia Campina to. : ti de Sousa c :?O: OOO'SOOO . Gene-
Grande. capital 30:000SOO. Socios soli- De Carlos Poncr. João Pcssõa. Capi-1 ro c1o c:omerOo :,éclas a varl'JO e ou-
darios: Inácio José Feitosa com tal 5:000SOOO Genero do comérrto tros tecidos . . 

~~:1;Jio~~i1:~~~~~~r~1t~~¾~~~~: ~;1"~!t:.rt;i~::.::::s C:R d::~:.- [~:~fr ~~r~.u~~!~i~~rr~gc~~:g~ 
março. nw·ação do contrato. 5 a1~os Tono Pe:-;,ô;i. Capital 1 :000~000 G:- e Ma~·tmrnno d~ Nasc.:m:w.~t,o . cr°1:: 
a. contar de 20-5-1938, podendo porem nero do comércio. E.,;liva~ a varcJo. Nã<, 20:0oosooo_. Gene10 do comt:1t.io. er 
~cr prorrogado apoiado neste mesmo tem filial. rap,ens, tlnt~s. oleos e mntenal ele
contrnto. Registraram n flnna. De Francisco Cavalcnnti C'ampfoa trico . . . , . 

De Severino Cabral & Cia. João Pes- Grande-. Capital 10 :0005000 Genero DP - Albmo ~arias _& C1~ ( am.1;u -
sôa. capital 5:000$000. Socios solida- do comércio. Compras e vendas de ce- na Grande. Cap1t~_l 50 .OOO_Sf 00. Socms 
rios: Severino Alves Cabral com reais. Não tem filial so1idar1os: $eba.<:.hao Albmo de ,~a-
2:500SOOO e Francisco Brasiliano da De Manuel Bezerra ela Silva. Cabe- nas com 40:000SOOO e Manu.el AI >mo 

P etlc;-ões 
Ofido!:! TC'Ct:'blctos 
Oficio~ expedido.-; 
tivros rubrit·ndos 
Termos de abC'rtura e rncerra-

mentos 
FlolllR.s rubricadas. 
Certidões c!Pspachadas 
Empenho f"Xtr;udo 

100 
8 

12 
95 

tCJO 
9 12/; 

11 
1 

Sec·rctarin da Junta Comerei.ai do 
Estado da Paraíba. em 6 de julho dr 
1938 Romua lclo Font.;êca esc-rit111"ct
tio-secretário 

MAIS VIDA E EXPRESSÃO! 
OLHOS c..insa<los, avrrmt"-

lhados, sem bdlhn, perdtm 
toda ,;1 t'Xpre· . ar, U:;'!' o 

C"Jtyºno Moura Br ,sil para 

d ·r.lJi,•s m.ns L, lle ';_1 " p.&r~ 

pi·--v,·nir mflamm~c;-ocs. Não 

é ,1mo1 1111ples k .~ :> cular 

p,;-,. e um me 11 .. mcnto 
\# -~co11selh do pclo!I 

f_ ~ med>evs ocuJ;sta,. 

~ 6>tv1~ 
~=.-MOURA BRASII ,e L.UOIAT0il0S MOURA HASIL 

Al,l'A:-;nt;GA DE JOÀO PESSO.\ 
EDITAL S.0 28 Com o prazo dt· f;O 
dias - De ordem do sr Inspetor, r> 

sob as pen.a .. <; ela lei. fica. por êste meio 
intimado o sr. ELIAS GOMES EGí
TO. 2. Q radio-telegrafista do vapor 
nacional "Lages··. a recolher no!> co
fres desta Alfandega. no pr::izo de GO __ _ _ _ _ 
d_las, a contar desta ~ata. a ünp?rt~~~l· con-erao r-m cart·'ffío. dcpoi!," do dia da 
~Ia 9-c du~entos .e cmcoenta llul _1e.1s, claraçõ,.,s (Jo im:, nL-..riante p acompc1-
?5~S000J. JJr~vemente.~a nrnltu. de.:>~ 1 nharem o,.., <lein<1J..<, tnmos utteriore• e 

~~~!;tir.v~~~ 1t~ ~~f1
!b~~en~Ído~ªi~1~= partiJhas do inven.tario ate .in;I 

forme con~ta elo processo n. º 2. 229 de E_ para <·01it1f', ·1r.ic·nt<?. c:lc> to_ h ' e es-
1937. oncle se vê que, por despacho· da p_ectalm~nte .~º~ h~r(leuos ,u, n _men
Inspetorfa desta Alfandega. ele 17 de c1<.>nados la\1_ou-."t. t:>ste que ,.se1a P.u
março último, foi julgada proc·edentf' bhcado ~rt'~ 3

1
1 ve/"'!-> no ~:gao oflc1al 

e legal a apreensão do Estaco .-\ LNT.a.o.: aflx:1do_ no lo-
Secretarill da Alfandega de João Pes- cal do C"ostumc· na fo1ma .da k1 

sôa, 25 de junho de 1938 _ Claudio D"J.do t.: pa.,~;Hlo nP~ta ci,d::irli dé E:-i-
Porto, e::;criturário da classe ··F' peranca. em ~ dt' julho e.e. W38. E:'-1, costa com 2:500~000. Genero do co- dêlo. Capital 1:000SOOO. Gene,·o cto co - de Fari:1s .com l~:OOOSOO~. Gene:o ~o 

mércio. Estivas a vareJO, E'poca do merc10. Estivas a ret.alho. Não tem 11- comnr1o: mclustria de cloces. cai ame-
balanço. 31 de dezembro. Duraçào lia! los. etc . RE('EBEOORIA UE RENDAS DE 
elo contrato. Indetermln::ido. Não re- De Antonio Batü;La de Araújo. Cabe- De - Sr\"erino C~ \ al ô:, e.ta. JOÃO l'l~SSOA EDITAL X.fJ 10 -

Antonio AtalCle Ca 1·aJcant1 e::..cnvao 
a.d-hoc, o ditllografei e sut.>..;(.:revo 
Antonio Ataic\e Cavnlcantl João 
Sergio Maia Conforme rom º. ori
ginal. clou fe. 1!!_s.;pf'ranca 7 df' 1ulho 
de 1938. O Pseri.•ão ad-hO<', .\ntonio 
c\taidc• ("a\'akanti 

gi~gt~~ ªd!~!ctas. Ltda. João Pes- ~êÍ~~i~a~~~~!a;:~oor!~~~h~e~:~o t~ crt :i1t3a~~~-ô~ei~h~~alAf~~~o~o:irafºcc~~ !~d~;t~~~~r e !~~~is~~tiko r:::ue0~~e1:'ec~~ 
sôa. Capital 50:000SOO. Socios de Re- lia! 2:5008000 e Frnncisco Bra~1liano da berá, SC'm multa. até o ultimo dia utiJ 
ponsabilidade Ltda: Ollvier , Batista De Anisio p Silva. João Pes:-;ôa. Ca- Coc;;Ul com. 2:5009100._ Genero do co- dêste mês. á bóca do colre desta re
Pelxoto com 30:000SOOO e Jose qaval- pital 1 :OO<k>:000. Genero do comércio mercio , e~t1vfls a "~n:JO. partição. ª 2.ª presta('ã~ do imposto 
canti de Sousa co111 20:000SOOO. Genero Botequim e caldo de cana. Não tem De - Aptonlo p1 Louren.r.o & Cia de , nduSfria .e ProfisMo maior de POr,rc.;I,\ "H.JT\fl - EntT\[, DE 
do comércio. Sédas a va.i.-ejo e outros filial João Pessoa. Capital ~O:OOOSOOO So- 500~000 ate 1 :OOOS000. re,ferente ao VENDA _ Fnco sahn ~os qiH· 

0 
pre-

teridos. E'poca do balanço. 30 de a- De Eduardo Gama. João Pes9Ôa. Ca- cio.s sohdanos: Antomo D1 Lour~nzo corrente ixer~icio. dâ argruo ~om d o sente edital virem e clêle noticia tive .. 
bril. Duração do contrato. Indetermi- pital 1 :OOOSOOO. Genern do comércio com 10:000$000 e Antonio Prancisc~- clec. 11·0 4 7, e e 30 e ezem ro e rem e int<'res.<.:c1r possa, qur. df' ordem 
nado. Registraram a firma Est,ivas a retalho. Não tem filial. no do Am~ral com lO:~OOSOOO. Gepéeio 19~~· S - d R lx:d . I R t tt!~º~;\/:~~rrx!."1;.~~d;l"~~re~u~~~ 

De João Uchõa & Cia Campina De Miguel Gomes de Almeida, .João :oa~:;;rc10: torrefaçao de ca e ela/de j6\ªoº Pe:sõa~~e d~ j~;~/cie 1:3~- désta CorJ,Joraçfto. um motor a ga..-;o-
Grande. Capital 50:000;:iOO. Socios soli- Pessôa. Capital 1 :0008000. Genero do De _ Magalhães & Irmão João LouriYal Canalho. chefe. lina, Deutz otto Jeglttmo, cota capa
da rios: João Uchôa com 30:000SOOO e j?mfrcio. Estivas a retalho. Não tem Pe!iisôa. Capital J:OOCSOOO. Socio ~oli- Visto: - J. Santo::, Col?"Iho Filho, di- cidade de G H p quasi novo. prestan-
Mnrtlniano do Nascimento com ilia dario. José da Silva Magalhães com retor do-se bem p:11u i!11mlnac-ão t"l<''ric:a de 
20:000SOOO. Genero do comércio. Fer- De Herman Lundgren. !Fazenda J:OOOSOOO e sacio dP industria. Pedro - _ . pequenos povoados c,u fazewhL 
ragens. tintas, oleos e material elétri- rnbú}. Boca da Mata. Pedra de Fôgo. - G d CIO:\l)E J)E J..:SPER.\'.'\(' \ - I::01- , E para r

0
niiecimr.,lfo dr rodo'- la-

co. E'poca do balanço. 31 de maio. Du- ~apita! 1 :000$000. Genero do comér- !ªer~~~ªra~~T;":1~!t!~~lça~~:r~ V~fü~~,- T.\.L nE (:IT.\ÇAO DE UERDtlR.Os vrou-se 
O 

prnst'n1P edital 
O 

qual \.'ai 

~ª°ff~nd: contrato. 3 o nos. Registraram 'Í~/J~;: n!u~~;,81~ sfie~ ~;~/t~~i: DIVERSAS ANOTAÇÕES. _ De - !!f.~~~~~tl ~~1s° _!16\tº J~~ s:,;~: ~f~i~~~~/~l~,~~1;:~1~iãoD;~~,.;,._P!~; 
De Albino Farias & Cia. Campina sôa. Capital 1 :000$000. Genero do co- ~~:: ~~t~i~ .. ~:~: ~~t:\,;':_~~~~fri~~: glo M~.ia, juiz municípal do termo de onze ciins c\o mf'~ clr ,iullw de.> mil no

Grandc .. Capítal 50:000$00. Soc1os so- mércio. Estivas a retalho. Não tem fi- Gama e Mé-lo n.º 139, ficando em Esperança. rl~. comarca ~e Areia Es.- vecentos e tril1ta e oit-0 111 elejo.lho de 
lidarios: Sebastião Albino de Farias Uai . . A Pombal a filial. tado da Para1ba, em nrtudl· da lei 19381 
com 40;000SOOO e Manuel Albino de D~ J. A. Nascimento. Joâo P essoa. De _ S. Corrl'a J oão Pes~óa Aite- etc. . A~ct"ndino Fe-Ho-..

1
, cap. 5ecr,,tário 

Farias com 10;000$000. Genero do co- Capital 5:00_0$000. Genero d~ comer- rnu a sua fir'ma de Severino Corn~a Faco sab~r aos que~ prc:senl!! edital geral. 
mércio. Industria de dôces e carame- ;10. E~critorio de r~pre_~enta9oes. con- .de Sousa. para S. Corrên e mudou vire1:1 Ol! ~ê.le noti~ia tiverem. ~·.:: te1.1-
los, etc. E'poca do bala':lço. 30 de a- ,ignaçoes ~ cont? p1op11a_. Fnn1a usB:- seu e!-'itabelecimento para a TU(!: Vis- d.o .sido m1c1_ado_neste Ju1zo o ''.\\''·nta- l AL.F.\'.'\l>E(,..\ DE .JOAO PE..,t-OA 
bril. Duração do contralo. Indetermi- da pelo s1 Joao Antomo do Nasci- conde ele Ptlotas n.º 203, desta capi- rio cios bens cle1~ados por ra.Ie~une~t: _ Edital de Jlré,·io a,;-.;o <.:ob n.º 35 _ 

De Souto Vilar & Ci J oão Pl'ssôa. De Argemiro ?arne1ro. Campina I De _ RUi Canoli. João Pessoa. Au- do1mciltacla ~~te era n.~.sta cid.v:1~. .'.01 l Alfandega, ~r faz publico quP. se a-
nado. Registraram a firma rnento . . tal. . 

1 

~e ~on?. Laudelma Leopoh1!n'.t. Lf'1,tr> .. Praztt 
30 

dia, Pt>la Inspetoria desta 

Ci..tpital 5:000.'$000 Soclps solidarios Gr.a ,~de_. Cap1t.al 1~.000S~OO. Ge_ n. ero _do mentou O sru capital para rs. . . pelo l·n.ve1.1ta11a.nte <.".·. nuvo. dª_., d•· _ 1 .,~ chando. as n.tern1.dorias conti~la~ no. 
Heraldo Souto Vilar com 2:500SOOO ·e cómcrCio .. Fa1mác1a. Nao tem fihal. 5 :000SOOO. JOS decla1ad0. achaiem-~e au:stnl" .. CJ:- , vo!ume aba;Y.O mencionado 

110 
co~o 

Rr1nulfo de Moura Mac,fládo com A ~irma e. ~sada por Argemtro Car~ De _ Teodosio Vicente Ferreira t1~rde1ros. seguintes. J.oao c1~· 11:pnt1~; 1 ele .--,erem ~arr~mn.tadas para <'onstuno 
2:500~000. Gcnero do comércio. E:r.- neno da Siha. João Pessôa. Transferiu O seu estabe- Püho. 1esidente na cidade de Camp!.1ª os seu,;; dono-. ou t.:onsignnrnrtos de,·e-
ploração de cnga1Ta!amento de bebi- J?e - ~osé Alv.es do Nascimento. lecímento para. a rua 1'' de Maio n.'· 

1 

?rancle. Se,·enno Clement:no ;e,:.-. rão despath~-las <' rt>tira-1,'." no pra
clas. f:poca do balanço. 31 de dezem- J oao Pbsoa. _Capital 1 :OOOSOOO. Gene- 545_ nesta cn.pital 1eside1_1te na C"idadc de. Joao P~SAhl 1 ;,o de 30 dias. a contar de-::;la ci:ltO. sob 

~:;~;nd~w;i~º re~f,t;~i'a~aL~ fi~::,d;ter- ~n~ºnf;~ferc10; estiva·, a retalho. Não P;;:ôa--:-Af ie~~u ~l\;e;m/~:,Z'~~m/.r~~~ ~~g:.~.id . .c::~~ºJe ~::'.~;10,'"'~~!t)~ f,~;a c~~'~.n.diotst~e/~{i!n c~~.en~/t:r~ ~~ 
Regi

5t
ro de Firma - De Josias Ro- De - J Alustau J oão Pcssôa. Ca- passando a ser pada ria e e!,t h'as a- j Lelle Xaviet. residente em Pimlo•.l:.•.l capitulo 5" da Norn Con~nhda":,.º da.h 

drlgues. P edra de Fôgo. !Eoca· da Ma- pital 2:000SOOO. Genero do comercio~ ret alho; transferiu o estabelecimento mumciµi.0 de Manrn.n~u,q~c t' _CICern LeJs da~ AJ!an.lc-1rns, sPm que lhes ti
ta). Capital 5:000$000. Oenero do co- armarin110. Nãp tem filial. A firma é para a Aven. Floriano Pef:'{oto n.º 200 jClement1110 de Fanas_Lt:1te._re~iCTL·llt1• qu~, o direito de all'ga1· contrn ns ete1-
1nércio. Estivas a varejo. Não tem fi- usada POI' João Alust.au P aumentou º. capital dP a ·OOOSOOO I em. lu~ar mcert.o e nn_o ·_snl)lclo. pp'.o 'los des.c:a vemla 
lial. A firma ê usado. por Josias Ro- De _ José Bent(' de Lima. J oio para 5:000$000 que, ordenel M! e:xped1ssc o pre(, ·r~.t· Armazem n.'' 5. das Docas elo Portú 
drigues de Albuquerque< De_ Pedro H. Toscano. J oão Pcs- e~1tnl com_ o prazo de se~?cnta io01 ,de Cabcdelo . 

De J. C. de Oliveira . J oão Pessôa. Pessôa.. Capital l:OOOSOOO. Genero do sôa. Reduziu o capital para 5:000SOOO dias, em v1rtud~ do qual 11_cam ,1,_0; , A _Lucena_.,\: Cm 
Capital 1 :OOOSOOO. Gentro do comér- comercio: estivas a retalho. Não tem e t.ronsferiu o estabe)eC'fmento para a herdeiros citado::. p3:ra dent1 o ~-º !Ji a- ! Joa~ Pc.,..:-;oa 
cio. Estivas a retalho. Não tem filial filial rua Silva Jardim n.º 669. z<! _de quare1~ta c·_olto r-ts 1 ho1.:1,s 4th ' Dr:-isil. , número. u_m pacot~ pe-
A firma é usada por José Corrêa de De - João ~~~~gisito. N~::d;;~n~~ De _ Francisco Clementina Pereira u,tnna cltnçao. dizerem ~obn· .,s de- :<-f\nclo 300 gramas. t:ons1g:1ado a or-
oig:~ilo Josê CoutinJ,10. João P es- 1:;r!iºes~ci~a.pi~~~npra _benefícia~ento e .João P essôa. Alterou O seu ramo dr liiil _________ .,. ---
sóa. Cap1Lal 1 :OOOSOOO. Genero do co- Ycnoa de algodao. Nao tem filial :{::~~~~~· fA~~m~~~iiio~ c-!~{fa~d~!r~ 
mercio. Estivas a retuUlo. Tem uma REG I STRO DE FIRMA COMER- 3:000$000, 

~/t:Lá ruas. Miguel nl ps, nesta ca- ~~;~\.~.r.:. ca:ita~ºr;i;~~'s':iot i~: dt~~:c~!~pln~· õ;:a~~'!º"ii:c~~~i· 
De Maurício Frisch. Cam pina G ran - cios soJidarios: Nko!a Consentillo com da a sua fn.lcnc-i:J: em data de 26 de 

de. Capital 1 :000$000. Gel:\ero do co- 60:000~00 e Frederico Koening com mato c1a110. pelo juiz de direito da I." 
mêrcio. Estivru; a varejQ Não tem fi- 40:ooosooo. Genero do c-omercio: re - vara da comarC'a de Campina Grandr 
lial presentações. consignações e conta De -- Francisco Dantas de Moura 

De João Josê Rodi's Santiago proprrn Cabedê lo. Decretada a si ta fa lencia 
Fllho. João Pessôa. Ca l I :OOOSOOO. De --~ Guedes & Cavalcanti. João ~m data de 26 de maio do cano. pelo 

g~~~~ f~ c~m!~cio. vas a vare- ~~~~~~;: c~~~t~\}º2;~~g~~ºPe~~f~~s c~~~ i~z da 3_u rnra dn comarca aa cap1-

oe Manuel Inãcio da ~cha. J oão 10:000SOOO t! João Paulo Cavnlcanti De --- Solemar Companhia Conwr-
Pcssôa. Capital 5:00DSD,29, · venero do com 10:000Sl'OO. Gencro do comercio: :l~I-~~')/~'!ª l~~r&se~~~'.~t. i~ºt~ ~~;; 

~F-E,., S,., T ... A~ D,., ,_A~S .. N_E_V_E--S l ~¼~t;J~r~~~~:· J::~·;:::, 
, . ;.,~l:,d~,!'~r. s~~::nd: ~imd:,ctu~a diail: 

EXPOSIÇÃO D E 
•.. "?.i l 

CHAPÉUS 

A ROSA BRANCA, pa1·a melhor abr ilhantar 
a elegancia feminina durante os feste jos a N. S. 
das Neves, faz exposição do lindo sortimento ele 
chapéus para senhoras, senhoritas e crianças que . 
acaba de receber do sul cio país as últimas c1·eações 
da moda, executadas por afamados peritos no 
genero. 

VISITEM A "ROSA BRANCA" 

tal, em 22 de Junho do c,ano 
ARQUIVAMENTO DE SOCIEDA

DE ANONIMA. - De -- Coopprativa 
de Credito do Banco Central. Joã(\ 
PHs6a. Arquivara m os documentos de 
transformaçá.o em Sociedade Anoni-
ma. 

TRANS •"ERESCIA DE SE'DE DE 
ESTABELECIMENTO. - De - Ir
mã.os Marsicano & Scarano Joio 
Pessõa. T ransferiram o estabeJN·itnen
to para a rua dn Republka n.Q 688 
nesta capital 

PROCURAÇAO CANCELADA. 
De --· S. A. Industrias Reunidas F 
.Matarszzo FIiia i em João Pessôa . 
Cancelaram as procurações que ti
nham reglstrndas nesta M. M. Jun ta, 
em ta,·or dos srs. Anton1o Montemur
ro e João Batt.sta Toni. 

Da - Reprensageni e Armazena
gem de Algodão I Emprésa de Arma -
zens Gerais•. Cabedêlo. Revogaram a 
procuração que ttnham registrada 
nesta M. M. Junta. em favor do n 
Arnaldo da Fonte Dubeaux. 

PROCUKAÇAO REGISTRADA. -

~ ,;..!/.,~:.U::'toao ~=~ ri!'~ 
llstraraan uma procuração para fflll' 

A .L1 CD E 
A X TLS 

DE TLDO! 



MAGROS E FRACOS 

E'umfraco? ~ Teme a tuberculose? 
l'nutaa.creelmi&a'&o, toae aecca, febre, •ttrea no 

u;elto, ree1frf&doe freqaeota e mAo t1atat 1.lo 

•Jmpthomu ie tra,ueza pulmonr.l' • pot(.a 

aberla , tuberculo•e 

VANADIOL 
e ,.xcell,.nt~ para L'I .Pf'SSôas u:sJm cnCta(IQtt.1da.l, por"ea~ 6 IU'D pode
t1.11110 tonico do pulmio fruo. 

Qualquu pe.sôa póde to.mar o VAN ADJOL pu., fúrtMlf'Ce?-• 
• e-•iror4a.r. 

A!'eiat.N ,..ra .. Jtstll,tw, dt- Para.hyba e Rln Grande •.1 Norte -

ALMEIDA & COSTA 
Jluo. Gatt1a e l\leTio, 87 - 1.0 andar. - End. Tele,:- ALl\lEIDA - João Pessôa 

ctem, ,vindo por via aéren, em 12 de t.aría do Instituto Rio. 25 de julho de 
jnneiro df'ste ano. 1938. Mârio de Brito, dtre1..or geral do 

Alfandega, 16 de ju1ho de 19~8. Ministério da Educação 
A11tonio Gomes Forte - Escritura

rio ela rüt::.::.e "E" 

lllRETORIA GERAL DE SAU'DE 
PúBJ,ICA - ln~petoria da Fiscaliza
cão (> PoliC'ia Flanilária - Edital -
Ue ordem do sr. inspetor da Policia 
Sftnit!lri:i rl::i.s HRhrt::i.çõPs. fi<"am. por 
f"SIP Nlital, avisados todos os propnP
t:11·in.<: p pr&llrArtnres cie <"a.c:;a...:. de ~
lugueres, qt1e nenhum pr.edio poderá 
ser alugado sem a permissão da au
toridade sanitária, devendo as c.ha
ves serE'm envind::is a esta repartição 
pam ns cti,vidas "!3itas, sob penn de 
multn. de conroro11dadP com o para
grnfo 3." c!o art. 1.084. do regulamen
to 

(luintili:rno Callado, servindo de es
nlturn!·io. 

All)IINISTRA('AO DO DOMIN[O 
IJA l1NI ,o '.\''\ PARAíBA. - Edital 
11.tt 4-A. - Aforamento de teneno 
p1·oprio naC'inr10.l. - De ordem d? sr 
delegado fbc.:al do Tesouro Nacional 
nf-st.p Estaclo, faro público que o sr 
:Sabino Ft'rnandes Pf'ssôa requereu o 
nforamento do terreno - proprio na
c· ional -- beneficiado com as casas 
ns. 142 e 154. da avenida Cleto Cam
pêlo. municiJ.-,io de João Pes..c;õa-, nêste 
Estado 

iu;:~~~1Jo Jo..,t> 1''ernnndes e d. ca:·
melita Carneiro da Cunha, que sa,, 
n<i1r,1··-·s L' ~oltciros: éle. com.erciárw. 
)att,ral d::i. C·1pitul do Rio Gr3.nde .io 
.\lorte e filho de José Antonio Fer-
1andrs e de d_ Francisca Gomes Fer-
1anc.les. domiciliados e residentes nes
a Capital á rua Caturité, 175; e ela. 
Je prnfissão domestica, natural de.;
a Capital e filha dos falecidos Est~

vam Carneiro da Cunha e d. Ant.o
lia Maria di.l Conceição Cunha, ctí, 
nicillada e residente nesta Capital, á. 
·ua Gama e Mélo, 42, de moradia do 
armaceutico Francisco Soares Lo-i-
1res 

Jove-ntmo Mendes ela Silva e d. 
,..ilomena Mendes da Silva, que são 
1aturflis de Se1Ta Redonda, dêste Es-

: d~ª gi~~}~ciraii:ni~a r~s~~=n ~l~é~i~~-
54, bail.'ro de Cruz das Armas. maio

res e solteiro::. perante a lei porém ca · 
jades religiosam~nte dêsde o ano Je 
1923; {'le, artista ,pedreiro) e filho 
rJf' Manue.l Mendes da Silva e de .:i. 
Maria da Conceição .. ~ang,el. morado
res em Rio Tinto e Ca bedêlo, dê:":.re 
Estado; e ela, de profissão domesti-
ca e filha ele Antonio Mendes da Sii-

A UNIÃO - Domingo, :n de jullio de l93R 

----------------~ 

,~\\~ tOMO AS FLORES 
<. ,\~~ EssA é a sensação que o 

(', ~ \- Creme Dental Kolynos <lPha na bocc·a. A 
C,,.,.'\)Y"- antisc,-ptica espuma do Kolynos peneti-a em 

~'.) todo!:i os inter~ticios dos dent,eg e remove 
(.~"\; promptanwntc~ toda:, ,às, ma!1c.:.h_as que e1~~-
\~ haciam os dentes. Dest.rnc 1111lhoc:s dos pe11-

gosos germes que causam a cát !e, 
Expel"Jment.e Kolynos,. ~ veJa com.o elle 

df:'ixa a hoc:ca limpa e dehc10samente fresca. 

Embeneze seu sorriso 
com Kolynos 

Lembre-se -
l centímetro é bastante 

~~e~j: I~º~i~!~tic,~~e~t~.ra;~ ª!ir~~d: 

O CREME DENTAL 
Antiseptio. 

bros dQ Ministério Público dêste Es .. 
tado 

Secretaría do Tribunal de Apelação, 
em João Pessóa, 14 de Julho de 
1938, 

Os detalhPs tt:cnico . .:. e demais es
C'1nrrcimentos constam do edital n.º 
3. publicado n~ jnrnnl oficial ~ UNI
ÃO. <lesta caf)ltal, em suri ecução de 
21 clt: julho de 193S. , 

Administração do Dominiú da Uni
a.o. em 21 de Julho <le 19jg_ - Sabino 
dt" Campos, escrivão encarregado da 
Aclmtnistrar;ão - Classe G 

t•a e ele Maria Alves de Aquino m,;:i- J 

radares em Sena Redonda 

do qual chama e cita os referidos he~·
deiros para em 48 horas após aq_u~
les -prasos, que correrão el_!l cartono 
vir falar sóbre as declaraçoes . d.o in

ventariante João Vicente Ferre1ra,. c~
nhecido per João Salvador e assistir 
os demais termos e partilha do m
ventário, até final. sob pena de rev~
lia. E para que cheg1:1e ao conheci
mento de todos mandei passar o pre
sente edital com o praso de 30 e 60 
c!ias. que será 1.fixado no lugar d'J 
costume e publicado pela A UNIAO 

Euripedes Tavares, secretário. 

S1 alguem souber de algum imped~
mento. oponha-o na fórma ela lei 

João Pessóa, 25 de julho de 1938 

EOl'l AL - ~\~Cl"etal'ía rla Agrirul- o escrivão do registo Sebastíâ•t 
tura. C'omfrdo, Vi.1çã,. e Oh1:1,;;; Pú- Ba .... tos 
hliras - CON'CL'RSO " PAR.\. PRO-
\ IMENTO UE C.\RGOS DE lNSPE- DlllETORiA nE VL\ÇAO E OBRAS 
TORES AGRJC'OL.\S - O sr - Sf'r:l'e- P\JJ:H,ICAS - Serviço de Compras -
tá rio do Agricultura, ~endo em cons!- F:DI rAL N u 14 - Chama concor-· 
cleracão o~ motivos expr)stos por vário5 1ente$ ao fornecimento dos seguintes 
randictatos ao concur.c;0 n:cua !n5petu- materhü:-;, confórme condições abai
l't!S Agri('olas, cnjcs diplomas e de- )'.O. 
mais clocumunos nãn lhes poderam 
c..·hegar, a ttmpo, ás mãos. tomou ~ 1'.i.ra o Parque ~olon de LuC'êna fins 
r~elil:wrn.ciio d(· Tt>ablir '-'·"' ins~:·içõe.: pnr I tala<'ão da fonte) 
mais SE""·"ent:1 dias, a partir da prc~ 1 
~< nte clat1 

Enc<'1·rnr;as a., n1,.~n-,,s srrá r,r.tfro 
Jtxado o inirio cias pro\·as 

João PPi-..;ôA. 20 àe- _iulho ne 1938. 
J-'rancio;;c·o \'iélal Filho, ílil'Pt<·r do 

Gabinete intrrtno 

EDITAL Fat'llltlacle d,.. Medicina 
da Univcr..,itladc d<> Porto .\legre -
Concurso -- Fnco público. para conhe
cimt1nto dos interessados estar aberto 
concurso n~ Faculctade de Medicina 
da Universidade dí' Porto i\legre. para 
a5. cadeira:; de Parasitologia e clínica 
propedéutic:a cirur{!.ira rujo prazo de 
insnição termina a 31 de ,1:gosto do 
corrente ano. A reali~aç:io do concurso 
obedPcerA. á legislação federal vigen
te, devendo os interessado., para maio
res miuúcia...'i dirigir-se â Secretaría 
da Faculdade. Em 25 rte julho de 1938. 
i\lario Brito, diretor federal do Depar ... 
tamente N:-t(ionul de Educação 

171 metro de tubos de feno fundi
do. com juntas da flange, com 80m m 
de- diametro 

510 metrns irle1n. idem. C"om 125m m 
C:p cttametro. 

- "O.'i tubo~ elevem sêr A.propr!J.
c!os á pressão de 6 a 7 atmosféras .. 

Os prPros (levem sêr dados Cif C.1-
beclélo 

Os proponentes deverão fazer no 
Tesouro do Estado. uma caução em 
c'iuneiro. ele 5° 0 sôbre o \-"alôr prov,
' el do fornecimento que servirá pan 
l ;_irantia cio contráto. no caso da pro
rr•~ta ser aceita 

:\.<; prnµostaõ deverão sér escritas :1 

t:nt..t ou rlatik.Jgrafádas e assinadas de 
n,odo le~ivel. :,;em rasuras. emenda~ 
01: bon0e." f'm duas vias. sendo um,1 
Pr•v1rh:uner,lf' selJ.cta 1sélo estadual e 
2 1JOO e dP Educução e Saúde>. co!l
tc·ndo p1t•ços por extenco e em alga
ri.,;;mos 

O., p1ononentt-s dev('rão niarotl' 
J•tri.: o p,1ra ~ntrega. cios materiak,; o-

F.OIT \L E'icola de :l-ltdicina e frrec-iclcs 
C'irur~ia do ln,ti{uto Uanemaniano - Em ::;(>parado elas propó:stas. os con
C'oncur,o - Fac:;o público para conhe- c.orrente:-; clevf•r;·o ::ipn sentar recibos 
cimento do~ lntf>ress,idos. C'Starem a- oe h::tvN p:;go os impo~to~ fedcl'al, ei:;
bPrtrn, com o pru:10 d,• C'ento e vinü· tadllal. muniripai. be,;1 como <.la C.l.L\
dlas, a contar d~ quatro df' junho, ç3.o de que trata E!st<' E<.liLal 
concur!'.o para profr-ssor catedrático As propóstas deve·roo sêr cntrégues 
de medicm.i legal. clintr-a propedeu- l1ê!-ite Sn\'iço. que tUnciona no Fa
tie-a médica ~ matéria médica na Es- lácio eia~ SPCTC"taria:-; ,salão da D1-
cola de Mcd1c111a e Cirurgia do In.sti- :.-floria de Vhçiio e Obras Públ1cas i 
tt.tto HAnemaniano com séde nesta ca- a1e ás 15 horas do dia 16 de agosto 

~:.~~·Ido ?.~mco:~<·v:;?.~1a:~~:1o1e~~~t~{; ~~ ( l~~t~i~~~· rm envelôpes devldamentf' 

:~~~: J)~;\ ~~l~e[e~l~~~~~&~i~rr1o ~}c~!= na~~ /i~~[~~n~lti~lil~l~~~::~~-:0 q~eio~~ 

GRANDE FIRMA DO RIO DE JANEIRO, 
impol'ta<lora de acessorios para automoveis, bicicletas e 
motocicletas, fel'l'amentas, etc. p1·ocm·a nesta cidade um 
1·ep1·esentante relacionado no ramo. 

Exigem.se hôas 1·efcrências come1·ciais. Queiram 
dirigir-se á caixa Postal, 1:37!5 - Emp1·êsa de P1·opagan. 
da Epoca. - Rio de Janeiro. 

NOTA DA SECRETARiA DO TRI
BUNAL DE APELA('AO. - o Tribu
nal de Apelação. em sessão ele 19 do 
co1Tente. resolveu que a inscrição deve 
ser feita para uma só comarca. de
vendo os interessados declararem no 
requerimento qual a comarca de sua 

NÃO SE ARRISQUE A 
TER MAU HAUTO r:!.~~::~~; ro:te!; j~~~~e d:e 

1
~t~aú!o~· i/. j ,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

cri vão. o escrivi _ (a_ J Gal.ileu de Bé~i, 
Juiz Municipal_ ~st~ contorm~ o on
ginaL dou fé_ Teixeira. 23 de JUiho de 
1938. O escrivão. Severino Lopes Lt>1 • 

preferenria. 

PARA estar certo de 
evitar o mau hali

to, use o Creme Den
tal Colgate que, além 
de eliminar a causa 
do mau halito, forta
lece as gengivas, deixa 
seu halito puro e per
fumado e os den
tes limpos e bri ll'lantes 

te de Araújo 

TRIBUNAL DE 
APELAÇÃO 

EDITAL N: 1 
Concurso para o cargo de 

Juiz de Direito 

QUER Y, S, FORTI• 
FICAR-SE? 

Uae Vlconat ,11e , o melhor 
fortificante para, u pess6u 
anemicas nr,rvo!llla o. enfra
quecida...' 

O Vlgonal lortlflca o sanpe, 

:~:::.~b:e c-:e:;:~t!:;:1':::u:: 
tece o organismo. 

Vlgonal é 58% maJ1 rlco em 
1ubstanclas nutritivas que qaal
••er oatro tortlticante, 

I\DC-L-381 JO 

De ordem do exmo sr. Desembar
gador Presidente do Egregio Tribu!1al 
de Apelação do Estado, faço pubhco, 
para conhecimento dos interessados, 1 

propuserem. caso seja aceita a s_ua que se achando vago, o cargo de J~ 
propósta. assinando contráto na P1~· cte Direito das Comarc~ de Misen
curadoria da Fazenda. com o pra.'-O côrdia e Pomb~l. respectivamente, pela 

'·m. áximo de 10 dia!) após solucionad.o I remoção do Juiz daquela comarca .para 

AI- A 
Freí.taa 

a. P ... i. 

fl concorrencia. . . a de ItaUaian~ e pela aposentadona ~o 
A caução de que trata este Eel1tal da segwida, fica aberta, na Secretaria 

reverterá á favor do Estado, no ca;:io dêste mesmo Tribunal. pelo prazo de 
de rescisão de contráto sem causa trinta (301 dias, a contar do dia 15 
.iustificada e fundamentada do corrente mês, a inscriç,ão dos can-

F'íca reservado ao Estado o direit.:> chdatos ao conrnrso para o prf'Pnchi
de ~inular a presente, chamando :i. mento do referido cargo, de acõrdo 
nova concorrcncia. ou deixar de eft?- com o art. 37 da lei n.O 159. de 28 
tuar a. compra cio material constante de Janeiro de 1937, tOrganização Ju-
do mesmo. diciária do Estado) . 

Serviço de Compras da Diretoria de O pedido de Inscrição_ deverá ser 
Viação e Obras Públicas em João Pes · acompanhado dos segwntes docu-
soa, 30 de julho de 1938. mentos : 

Jo.:.f' 'feh.eira Basto, encarregado 1.0 ) - diploma cientifico, ou certi-

COPIA - EDITAL - de citação 
com o pra.so de 30 e 60 dias respecti_
, ament.e. - O dr. Galileu de Bch 
Juiz Municipal do Termo de Teixei
ra, etc. - Faz saber a todos quantos 
:>ste edital de citaçâo dC' herdeiros vi
rem que tendo sido iniciado nêste Jui
to o inventario e pal'tilha dos be ,s 
~lt·ix:tdo:1 por faleC'imc1,to ri«" \'IC•";"i-. 
TL FERRElltA :>IENDES E St::A 
~lt::LIILR .11.\RIA LUDUVINA D t 
CONCC:IÇAO e achando-se ausentPs 
oi; herdeiros, Maria Anastacia resi
dente em Recife do Estado de Per
nambuco, Antonio Vicente Ferreira 
residente i,,o município de Ingá dêsLr· 
Estado, M1uh1 elas Dõres. residentP 
em Campina Grande deste• E.sta:-lv 
sevPrino Vkentt.· J,,c:rreira residen~,c
PJn c,.unpina Granei(> cleste Estado e 
:\.farUn~ Vicl'ntc F<:rrcin.1, reside! 't" 
nn r·idacle df' Princ:eza Iznbel déstt' 
Est:,.do. ordt>nu11 que fie passnsse o 

dão cte acha-se o mesmo registrado 
no Tribunal de Apelação; 

2.0
) - fôlha corrida extraída no 

lugar ou lugares onde houver residi
do nos dois últimos anos. ou prova de 
função publica efetiva; 

3.ºl - certldiio de idade ou prova 
equivalente; 

4. 0
) - atestado ele saúde firmado 

por médico da Saúde Pública; 
5.0

) - certidões extraídas dos au
tos e protocolos que provem ter os 
candidatos quatro anos, pelo menos, 
de prática de fôro. adquirida na profis
são de advogado ou na judicatura 
federal ou estadual, deste ou de ou
tros Estados, ou ainda em cartios da 
Policia Civil; 

6.
0

1 documentos comprnba.tórios 
ele capncidnde cientifica, intelectual e 
moral 

S5o dispensados e.la apresentação cios 
docmnPnl 0!-1 referidos nos númerns 1, 
3 e 4 os Julzes Municipais e mem ... 

... 
AS PESSOAS QUE TOSSEM 

As pessoas que se resfrtam e •• 
!onsttpe.m facilmente; as que sentem 
o frio e a humidade; as que por um• 
ttgeira mudança de tempo ficam Jogo 
.::om a voz rouca e a garganta tn~ 
nammada; as que soffrem de um• 
velha bronchlte; os asmathttooe, e 
finalmente as crianças que são ac .. 
commettidas de coqueJuche, poder&~ 
ter a certeza de que o seu remedlo 
o Xarope São João. E' um producto 

~~er:leª~~ :~~~~~~~a~~ro~~;. : !t 
co que não ataca o estomago nem OI 
dns. Age como ton1co calmante e ta• 

~~~:c~~r~rt~m e toJ:lr ê;a~;~~t:.9 :!~f!c 
ta a respiração, torr...::..:...ii.o-a malll ,in. 
ola· limpa e fortalece os bronchJos, 
!Vtt'anclq .as 1nflacmações e tmpedtn .. 
do aos p'ulmôef! e. mvMfiCJ de perJ&0.-

~0~om~t~g~~~s. rrrommendamGtS o x,... 

~~~:c~~s ,To~Uu~~:ª Krl~~~r cc::i: 
che. rat&rrho~. defluzo1, coru,tt~! 





A UNIAO ~ Domingo. 31 de julho dt 1938 

Teatro F:C...AZA 
EMPREZA VANDERLEY & CIA. L l DA -Fone 1067 

Ternporrda lh Cía. "TEIXEIRA PINTO'' 

Hoje! dois grandiosos espetaculos ! 
• 

Matinée ás 3 hs. Preço único 3$000 

O BOSAB::tO 
Grande creação de TEIXEIRA PINTO 

----------·-
Soirée ás 20 horas 

PREÇOS: 5$500, :;$300 E 2$200-PELA PRIMEIRA VEZ SERAº ENCE
NADA A HILARl ,\NTE COMÉDIA DE JOR.lt·\· Cl.11.lRt.O 

-
' Hoje 111atinée ás 3 e 

111 eia e so1rée ás (j e 
11 meia e 8 1/1 horas 

Os Três Padrinhos 

O Sol e a Lua· 
Preço da rnatínée 600 rs. 
preço da soi.rée 1$100 e 
800 reis - Um filme da 

REINICIO DA TEMPORADA CINEMATOGRAFICA ! DIA 7 ! -CAE,CAE,BALAO 
A MAIS RETUMBANTE COMÉDIA DE EDDIE CANTOR -

CINE-REPUBLICA MA TINÉE ás 2 horas da tarde 

NA SENDA DO PERIGO HOJE - Duas sessões âs 6,15 e 8 horas - HOJE 
com JACK BERRER 

UNITED ARTISTS apresenta - - PREÇOS: - 600 e 400 t·éis --

CONST ANCE BENNETT e FREDRIC MARCH 3. ' feira - TIM MAC COY - em 
- em -

AS AVENTURAS DE CELLINI LEI DO TERROR 
COMPLEMENTO 

-- PREÇOS: - 1$100 e $600 - -

- - . i\lllm1çn tia llallia 
t:a1•itnliz:u;ão S. d. 

•·llih C0Mp•oh11 11,,.w., .. ,. ... l»oonti•., o 
0 

. <IUH.,,lvíM1••• ~1 E.c~.-.l• 
~til '"'"'''°"", 1 000 OOOSOOO. C,prlol ... ~ .. dlo . IQQ:A®.IOOO s.,. 5 .. 1,1 , hltlo ., 

RESULTADO DO SORTEIO REALIZADO EM 29 
DE JULHO DE 1938 

I,º) 11,913-Capi ai duplo-2,º) 03,111-3,") 00,349 
4.º) 01,204 - 5,º) 12,125 

Próximo sorteio de amortização em 30 de agosto de 1938 

Aguardem - MARES DA CHINA - FOLIES BERGERES 

(!TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 

Curso de especialização eom o 
Prof. Clementina Frnga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós-
tico Preroce da tuberculose e 1 

tratamento por processos mo
--- dernos. ---

DOENÇAS DO APARE· 
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento cm ho
ras previamente marcadns e dla
rlamente das 131.~ ásl5 horas. 

Rua. Barão do Triunfo, 420 .. 
1.º andar. - Tel. 1606 

João Pessia. 

DE PARíS -

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás !Jal'tes, con~encloirrãzÕ, 

na Sec!'etaria elo Tl'ibunal: 

Apelação Cível n.0 79, ela Comarca ele Pianc~ 
Apelantes: Joaquim Batista ela Silva e sua mulher . 
Apelado: Firmino Satumíno de Lemos . 

• Com vista ao advogado da pal'te apelante, Dr. 
Vicente Nogueira Batista, pelo prazo legal (10 
dias), em data de 30 do corrente. 

Agente: - CINDIDO MARINHO FALCAO 

Praça 15 de NO\embro, lU. 1.º andar - João Pessoa ONDULA~i~~8:'ANENTE I D !:.i.oºd! !.~te~! P!1!.~ ~ºH I t1u ~~N~~T:;~ • 
Hoopltal Santa Izabel. 18 "' 18 boru. 

EXl:CliTA•Sf: COM Pl:RFEIÇAO li 
SERVIÇO GARANTIDO 'l'nl&meale mellleo ,e elrurrico da• doenoae da urethra, prootala, ~ P / 

DD. LUaANO RIBEIRO DE MORAIS Av. João Machado, 506 e tln•. Cysloscopla• e urelbroscoplao. 1\ OON8t7LTORI0; - Rua Gama e Mello, 7~ - 1. • andar, 
-- JOAO PESSOA -- ~ 

Diretor da Colonia "Juliano Moreira" M I S T É R I O 1 
Especialista em doenças nervosas e mentais mrt .';i";~1r:"'r1~~~~~'.

05~n:';.!~~0~i~: l A G u A F l G A I o 
comrot.TA DIARIAMENTE, DE S A'B 5 ~~\~ad~r:~re:~1º~iJe :~:;;:ie~.~~n; 'llnre eJD preto e CalltaJiliO. Resi11te &OI Jank• 

OOlfstJLTORlO _ RUA BARAO DO TI\IUNFO, N.• t20 Caixa Postal, 49. Nlteroi, E. do Rio, ~- fri ·d 
enviando um envelope selado e subs- t111en...,,., OI e e mar. .J 

~-===;;;:;;;;;:::;;;;;;;:;;pr;:---3!!!!1E"';!~s;:;;;;=;:;;;;;::;;,;;:;;ai;/f crltado para a resposta ~ 



A UNIÃO - Domingo, 31 de julho de 19~8 
' r, 

REABERTURA E 3.º ANIVERSARIO DO NOVO 

DfRET AMFNTE DO RIO POR A VIÃO PELA PRIMEIRA VEZ NO NORTE ! ! ! 

O seu coração era maior que o mundo porque ela queria trazer a felicidade 

a Lotlvs. - Conseguiu seu objetivo fazendo o mundo inteiro rir e divertir ! ! ! 

D E A N NA D u R B I N 

No seu segundo trabalho lançado no Brasil, o filme qne quebrou o "record" 

dos ultimos 7 anos nas bilheterias americanas ! -----

100 HOMENS E UMA MENINA 
LEOPOLDO STOKOWSKI e sua grande orquestra - ADOLPHE MENJOU - ALICE BRADY - MISCHA AUER - EUGENE 

PALLETTE, - Uma estrondosa vitória da "NOVA UNIVERSAL", 

s E N s A e I o N A L -· Tocará antes da exibição do filme no salão do "REX" uma famosa orquestra especial
mente contratada. - A gerencia do "cinema de toda a cidade chique" oferecerá 1 oc, 

de toda a renda de "100 HOMENS E UMA MENINA" ao Orfanato D. Ulrico. -:- -:- -:- -:- -:- -:-

PREÇOS EXTRAORDINÁRIOS __ As entradas para êste
4 

formidavel espetáculo de aniv~rsário s~rão cobrad~s a~s 
preços de 4$400 poltronas numeradas e 2$200 balcao. Os ingressos f1carao 

á venda com antecedencia, -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

A CIA. EXIBIDORAJ>E FILMES não vem poupando esforços para oferecer ao nosso público uma festa de aniversário e um espetáculo 
cinematografico com todos os seus requisitos. 

FELIPtA 
HOJE - Solrée ás 6,30 e 8,15 - HOJE 

O trabalho máximo do mestre de emoções!!! 

BORIS KORLOFF 
- em-

A CHAVE NOTURNA 
Um filme da NOVA UNIVERSAL 

Complementos: - NACIONAL D. F. B, e FOX MOVIE
TONE NEWS - Jornal. 

Este programa é proprio para todas as idades 
Nota da e. e. e. 

VESPERAL HOJE NO "FELIPU" 
E "JAGUARIBE" 

JANE WITHERS 

-em-

O AVIAO MISTERIOSO 
Juntamente a 3.ll série de 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
- com -

JANE AUTRY 

UNIVERSAL 

,---

JAGUARI BE 
UOJE - Soirée ás 6 e 8 horas - HOJE 

A morena elegante de Hollywood num 
romance todo sêda e veludo l 

KAY FRANCIS 
- em -

VENTURA 
ROUBADA 

Uma produção da WARNER FIRST 

C O lU P L E n1 E N,T OS 

Este filme é prõpdo para toda.s as idades - C. C. e. 
'!!'l':11 

CINE s. PEDRO DR, ALBERTO FERNAN· M E T R o p o L E 
CARTAXO DES O CINEMA MAIS ARE,11\DO D,. OAPITA.L 

& OAl!A D08 GRANDES ROMANCES DA Tl!!LA --:-- :\le!-. de julho! Otimos Cilm('s ... Aparêlho afinadh,simo ..• Som perfeito ... 
DOENÇAS DA PeLE, VENt,;REAS 

HOJE - Duas sessões - HOJE --
HOJE - A's 7,30 horas - IIOJE --·---

E SIFILIS 

{Curso de especialisação no Rio •· Quando um cinematogro.fista veterano rtpre.senta dois grandes astros 
Pata encerrar o mês C'om a ('have de ouro, êste casino apresenta um de Janeiro). num filme de Jntc,resse munchal, o resultado :c;rrà forçosamente um 

íilme \'erdadeirameule seruacionaJ ! AV1sa nos seus amigos e cltCon- triunfo complf•to" 

A HISTORIA EMOCIONANTE DE "SATAN"', O TIGRE SANGUINARIO. 
tes que dentro de alguns dla.s (J:;xclamou GJ::ORGE STUAR'f) 
abrirá o seu consultório, il rua 

1 

Claudette Colbert - ~'red lVlac Munay Gama e Mélo, n.• 135. 8 ARTON MA(; LANE no papel de um domador que não t'e!ijpeUa.,,a a Ida 1 - DIRIGIDOS POR fRA:SJ< LLOl'.I> - EM ' 
-c1n- João Pessõa, 12 de JUlho de 1938. A DONZELA DE SALEM TIGRE DE BENGALA UMA VIGOROSA PRODUCAO DA "PARAMOUNT .• 

com JUNE TRA VIS CABELOS BRANCOS Proprio para todat) as idadC's. - Nola <ln e. e. e. 
l:vttam-se e <1esapa.recem com - - --···· - -

l'm --J,;;o-;;;;ado que lembra Uma produção extra da WARNER FIRST Gurizada! HoJ<' ás 2,:;o "matinée"'. 

- "LOÇAO JUVENIL" ••)tf.,48H f;.0ROON". - FR \NK O.\RRO ••m 
Hoje- em .. tna.tinéc ás 2 1 '2 hora::. - A 1 ·ª !iéric de O IMPERIO DOS 

Usa.tia como loção, na.o ~ tintura '1 MP E RI O DOS FANTASMAS FANTASMAS com Gene Autry e Frankie Da1To. ·- Juntamente Deposito: Parmllela MINERVA 
Rua d& Republica - João P ... oa JUNTA~tE!IITE - MU.SICA NA SERRA 1 DROGARIA PASTEUR CÉO PROIBIDO AIIJ&nhã - Em "Be86io afgánie" - Réis $600 - O AVENTUREIRO RUA Maciel P1nhP1ro n.0 018 e ·Moda 

IDfalltn~. -- Um filme sensacional l 
mçt; -ffQOt ·-- .. ... ... ~ .... 

- . --·- ... -·. .... _ .. _ ,. 

~ 
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