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"O ESTADO NOVO SE EXPLICA E SE JUS- NOTAS DE 
PALA C IO 

• l 11EHO 127 

DE t9:J:! parn d. o c\ordés-
1,, tcrn t'"'t;úfo l!Yre ria~ ~{,. 
cas conquHn1o. em ;1lguns 

1 ;,; os. ,·or,H, <.·n, Jl1;H; o re~i me 

TIFICA PELAS REALIDADES NACIONAIS" E,wi .r;)I!, • •!, ,r,1111 d :r (•U 1 - 1 d1• cl111 ~h JlilJ.1 ~i<.lu irregular. 
mei~tos ao C'hPl"' ao Ü0'-' 1 l 1 not Ft!iinn••nil 'l'l lf,t"' a intPn:i-a 

:~
1ot~~·;.., cl~,)~~:~t. 1;}"~'.tlc:,.;.1:~;'~t ·,.~~;·11 _ (·:1rnp;,nl_lét ~lt ap1rnt:'itctm1•nlo ra-

R 10. 8 'A. N.I - Esteve ulti-1 Mo t t . t d Ch f N . I á "Tribuna IC . r, :,;,;,-nl . Ull hobaiann. p pro• 1 "'"º"I ,,,,, JH>--ihJ!,d,,cl,·, (ip ri-
mo mente nesta.· capital O jor- ffleD OSa eO reVIS .ª, O e e a~IOOa t(' \iWfl ~hna dt1S NeH'S C,ivc:ikante qlll:Z:1: de: lt'fl":l, 1.•1,· t<,da êl nos-

11al1sta urugumo Lili: Btumo. Popular", de Montevideu - "O presidente Getúlio Var- de E.:.--}Jt'l' lll", .'-êt re~ião O IHll":lt .;tino \t'Til ca-
p•dator-chefe da "T'nl}una Pooular" 1 , . d" t " J t . d l d" t . E!-.ti\·1.•ru111 f":11 P.tl, 10 durante o ,la '<''.i. m~d-.. a~11,c11ulo o -.;eu e!-.-
!nn dos ma. is .conceituados orgdos eh gas e, lD ISCU 1ve men e, O ll!j!IOr OS es a IS as amenca- drn de onr, '" " ,,.,_u111tes pes- pi rito de p,ed,kn•ia não '~ 
hl1J)IC1lSa de Montevidéo. . nos" , disse O jornalista Luiz Bueno, redator-chefe '-Oas: d1 \11117,(1 r,1•nph Flávio 'deh:ando t:r. pol:.u1r pelo ...,jmples 

.~,dº·e.,;~.e ·.L~;t1~:~e11~. :,.oq1:s.eg~;:,~:,/::.:(~ 1 daquêle periódico ~~i~ir~i~~~~,1-~ ~d:~!1~~~!,~er~fbe~~- f_·~to ela, <'hJ°' í~·" copi_o.:::1-. que. ;e 
orl.'f('ito \utornn ·"°'<· ·ilitt(•o m~n I t ,,~:-cm rr.a ,1p1 )\ ,,1t ida-.. nao 

entrevista para o seu 1ornal, a quat pc. l:i H prn:un n <k \.1, 7 CJ!lt' 0 d<-s- Ôclilon Contmho. s!· Pe:d:·o Hf~1u-:qt1 poc!,:n:-im :--~r o •1nic-o rno!h·o do 
foi divufgadci. ho7e, pPlos matutino; _____ prc,,fr_,') elo regir1P ilT~m··(li't\ -·Imr>!J- Alns de Eou,,;a., ..;r " Sola na C:n- l'\:traordínario ,urto .lt prospe-
cunócas 71· tr r,onctr•1ado pela opiniilo e peJ,, n_Piro. . H~rmn1w Gol, rn. t ."r'o. l I id:1d,· !e'.ú--t:ulo pdnt·qwllT'ente 

D c,entinY·1: o ê.o Pnh. h:n·,.ria dr a~i.tc-- Nanci Cn,allnn1, 'a partir eh• 19:Vi. 
e imcio. o periodista uruguaio re-, \ L· cipar n e·-pr rnn("a <' ,1 confianr;-a elo 

fere-se n sua estada no Rio de Ja- l·( po,·o hnbikiro ele cm" imt 00vo sis- A C()~rJ,J{JCU](~-(J .-Uém das chu,a~. ha um ou-
1,ciro, J11,anifestancto-se encantaclo ! r têma !<,Ub:;isti~~-t.' .Í velha tné.lJ1Ül1:1 ··' 

1 
.!J :. ... A tro fator ele .r;naí-- nipilaJ 1mpor-

..:.om a nosso metrópole. Logo depo'fs. l f !n,Utucionul · · O()S 1\1 l ~ lCJPJO~ t~nda c1ue Yem .1bcin,10 um am-

:::i:~,'::e 1~;te~:;;~~°;;õ~ !~e,7,;::: , · ·.~ ,.\,,~' ·~·~ ~~~i!fJ~~~~-Pti~.si~'i::Ji:2;;~1i!}:~t:!! para a lnstrut_:ío Públic~ l\~~,1~~"'.)~" "'.:r!/:~t~··',~" c~,:t;= 
G t ·z· V b • ·, ~ 1 

• ., ~ lf;' ... úe:m;ítici> ii n. ina J>Or par· JC u IO argas so re as gránrles obra, - \~ ~ 'ijl'>' - J. :, co,tum~ 
1 e G - r ,,r ·' • O:- nre_"\to e 0 at11· C1n li' P r, te da-.. iniddh e:-.; c,fkiê1i.., aliadas 

Cf t o ,overno se propoe rea izar, no I V, ; J, . ~ "Éks :.crvinlm p;1rn fort"ll•"C"I ain- ron·ui11car,1 n oo ,. I!H n O!' F'r·- à hô.-1 ,-,n1<1rlt· l:' i11tclig-;n<'ia do 
momento, respondeu: l , ~1, dri mais o pndPr do Est3do No"º- As d"rrt.l h. ,·r,r n .. l"n!}· 1,,l A _,(,_<:h 00 iios..:o põ,o t::n tudo 

O 
liU{ diz 

"Não se inventam programas. O.; • 1 ~ , :.. y; ""1~! a11toricl:ldes. o Governo e a C'onciên- Rendas l<--.cai· 1 unr:,...,·, nr:~ 
nrogranws seio imposições da reali- ~ ~ ,t .... ) .·' ', '\ .,~~ \-,. " c:a púôlic,1. pí'i.1 rf'p:-e:siío im<'diath p;;irt.1\'::>." de 3 4n7,:nno t: 471'",3JfJ. crJr~ 1e:--peito á a;tríeutlur.a e também 

~ ~ -., á inter~ton:i. e:·i1·,iram. á luz solar, <1 H'sornidentPs á ottn11 d l;1 ·:..1r-'.in a inrJú..,tl'la. 
<'ade. Com.o o Estado Nóvo se explica , ··nnc.tê-i-... · n 41te c>stavam reduzido 

, - . •• •. ,· ...... .,., 1• 1,'. • ~w · . . ·. _ .. s p-,·,J.Jlic--1 srndo a P'HTitin 4.il• tFHI . .\qui. na 1't1r·•1h~ por t\.êm-e se justifica pelas realidades nacio- \ ,. º" 1:1umgns das nos.<-as mst1tu1çoe~ n'·"'re,, I'.' •1. ~rrec:..1cla<'Õf·' dr mirro 
riais, claro esta que O proqrama do :-t"- • i E11cerrnnclo :l mr:imento~a .t-ntn~·ts- , :• r,l)l' 1 e t~ :.•lt!m~ ~, in"' ,.1.,. rn;iio r,lo. a camp,rnha cio fon"'ento a-
Govêrno con.~iste em procwar soln- , ·~ ~ • , ta_ do Ch<.'te Nac1on:1l o Jor11al 1 s1a 1 __ --~ 11rkola ,1tu._.. , i .... a ,1 poJi('ultura. 

Í: ' /':,,;.. ,1/ • Lrnz Bueno escre,·t· "Eram tres h•,- e f,'> '(. E~ 1 ~ E ante~ do "il'H \ al·)r 1>roprinn.ente 
cães imediatab, depois do rea1usta- ·-·~" , ' IG<; da tarde quando deixei o Catêtr. 1 on\o/Ui' os Ili' ,.coa he h• t•:.:onÓP1Í O, de,(_• ;-.t:'r aprt>dada 

m~it~o!:rn:a::~:;alª:;:::~,~:~:
1:.ª~o .· .. ,· .. ,,.;, #' 1,'/>/ i '- ,.'~ 1 :~~isâ:H~rd]riiio~~tt~ i1~1d~~i~~/ r/;!.

1
/~; gen~~ria "M::.tkfnzfe", de (':)ifl(J O cJm1Jri'1H'1lt~1 rle un1 

., ronhcC;id_o., de perto, um homem_ (>::-- s. P"'ulo :, na "'"'C!!tJadf: de/ in·o~Tama_ dl' Nltl( .t('.~10 !>OIJUlar 111011~ento. com os problêm~s .reJeren- ( ' ;" :" '·-
1 ~ .. ~ t.raorclmano. t~m homem de c01açan P- ' ç r .;;s U j filie, ,en 111Co..;.(.' dl· um \a.-;to a-

les U nossa e.1:pcmsao econom.ica, CO?II , ~ / \ • (' iuteligência P~1:~t,~·nntP, possuidm Direito do Amazonas pai eihan,t.•n(o pr:'ttico YR; revo!-
0 aproveitamento da exploração das \ de 1mm c11ltur~ d1f1c1l de se encon- 1 . . • , 

Presidente Getúlio Var gas trar, m~smo cntrf ::is mais denlCl~~ . .· . 1 •endo \"lfnr;o-;aml'nt(~ n;io '.'-10 o 
matérias primas e amparo ás fonle'> élitEs da familia humanh o µi-em- confórme t.el1~!..:r .... 1, a n;,iadu ~ .. ,,i l ~ .... ,>iri+o do homem tomo a pró 
produtoras ela 11 ~:ssa riqueza, nas suas I outorgada pelo Pn.ís e não exprime, dente Getúlio Vt\rfUl$ é. ind!:,cuciví'l- Int"n't'!llnr Fec.li:: rftl . µ,ir) !aim:t~o j ...,i·ia 1err~ no ,1··1ddo de ,e l'"'-ta
diver.sa. s categor.zas. a .saber: estrada.,; pois. uma fant~sia Os ~ntecede1~tcs ~~;~~~~ .. º maior dos estadistf1s ame- ~~st~~~'~ri7:~~:rn;~

1
~~ ~~-ct:~r:~~~~~- ... ~lbe~~, he1:t'1..'~ um~ ntn_ü '-'Pll<:eJH.:ão da 

;zl:!1~,:(~~y:1n~r~~~~~fé::~d:z;narítimas e I olª CX!}SOS!EO:j Ntc•T.na
1

1n o ano<;lOSa oª tAes- o R GANI z A e A-o ~;~;~~ c~if,~~~~n~l~ ~~~~la sl~ ~:,\1~-1 ~~;1~:111·;·(~ l;:.j~ll;.:~:,l:~:··~1(.~1':::o~ 
. . e d:) Fatuldíld<' d<> D:r hU 1 \. "- . de tnlllll°~ clf• :--Olli. il'I ·rn ele um 

O PROBL!CMA DA SIDERURGIA l . 20\~:'·sn·,·ão cc.nµ,,,Nr <I 1 ,.,,•· iJ::,·!/'.o p!,,n, rlc c•J<•l'CI0<:3<1. 

po?.. ~'.'.~{~.d~ON;;~g1r!:'º~: s~~e~~~= 1 E e ON o- MI e A D o EST AD n No·' V o (~~1::tn~~a;~,\;,1~;.1~.n1,~loa~,n~~- ~() ··~ .(~ 1 qu:· a~n:h~)/;~ \1;~,----'.'tll~~;1:~ar~-:~ 
·~~~~n!~cla~:~~~ido "~~!!~raÍ~en~e.te~ 1 la; re,::.aclos -- - - _ ( t· ÚJl!CO f:,t ,r li nr ..... ,, prog-re~;-
Brasil passará a figurar, entre as de- • .MODlflCAÇi\Q HO GABl• j' , . .f:],,,_ -ii« -Hll '" f,. •·r,.a_di,ra, 
mais nações, como a primeira potên- f('Qmunica do do Serdço dt• D intJ,rncão do ft d,, :1ml11tnl< pr,1pH'1, a ... d1, iria-
eia em cobboracão permanente pelo E,;,:. tutísti ra e P u hlit irl:-u1f" do NÊ I E ITALIANu Ide:-,. _,lo pí)_,·o nordt-.;(i1w_que dia 
bem estar e pelo progresso Go mun - llcpa rta menlo de c1 clw \;Jl mt>lhci· H· H'Jt·nt.ando 

t?o· ~ee ;!~~~ª i:~:~o, e:e~~n~~:1 d:~= f:S
t
aclo ) Anunc;a-se a demissão do i ('t)fli f)IC·cei1o-. _m.-,;.,. pra t icos rie 

tr::i.ído das nossas ja.7ídas ha de mal'- E' e~tranha,·el ql1e, enti·e os cü-1tivas pr iYada~ e o unit·o bene- . lr:th:ilho. dê :1<.oLi(, <.'Olll um pr,, .. 
car um grande círculo para a econo- i m p licados 110 recente e traiçoeiro ficiaclo pela produc;úo das atiYi- Conde C1ano /!.!,rama dt.· de~en,i•l.,ime11tf g<.'-
mter:u;1it~~~.a~~~r:ºasB1~~s;i:~ polítl- golpe integrali~t~. figurem in - dades humana~. '.\ ~ 

1 

\n r:il prin··ip:dmen1e tf~poi:-. c1ue o 
co-!;;OCiais da Constituiçõo de 10 dr du~tríah:;, banqueiros, comen:ian- A economia diri;.dda dos revi- RO~IA r . . . . t Brn~il fie-ou ~,,1, a 1irec~o con:-.-
nO\·embro. declarou o presidente Ge- te~ e elemento~ ontros filiad~~ á ffit:'!-s. totalitúrios, ni'lO 1wrmi~c.aos 

I 

p~r~~~i~:1'1':'';
1 

~~;::·~~r.~\'.11 
111

,1,
1

1~1~

11

~<. e~,,~ ltrutha eh, pr~~~dl~nlt' .. ';rtúlio 
túlio Vargas: ol'Clem economica da Naçüo, Jus- homens ou aos g-rupos so1·1a1s o ~?.rnlo-c,_( .:nt O ui,.i Cni:, r . .,_,rá \':n11a, .. -\" ('hde \:trrn~,a! .. º 

''As revoluções de índole reparado- tamente DOl'IJll<.', ~e não bastadsem 1conclue na 2.n pg.) · a :1:~~rri rk Nt•HwH E n:..,., r,.. '.Prrlé...,!e i'C'\t' (:',d1aurch n a r1 a 
ra ou construtiva assim como a nos- aos mai:a; deRpudorados as fortes 1 ! ,,111 dt· hr~1wíido... mormen-
'ia. apresentam verdadeiros proces- E s s E T E // <:.os traumáticos de evolução social t- ra~õ~:,i, de cnrate1· pu~·a_mente pa - II D E z . l( .J e\.l'l'l!CÚ(~ ela-. ohr_a..., c~•~-
polttica e jámais se improvisa111 t n ohco, eram suf1c1entes os ~ 1•,··1 ;1 .. -~-" - rnh•n rn.puia-.. til· 

~J~s a~:t~açÔe~s enn~~~e~:!~te~h~~:n~ª~ sem~ propr ios in teres:.eR particu- '""' I ,:nns.;1nwn!<' c],u 11ltc muito .... 
la r es para forçá- los a uma atit~- A G R A N D E LA II U N A ,nos ~ll',rle o tt i;,njn n<lmini.,tra-

obkc;iv~fa c~~,c~é:o~ovembro. 0 Brasil de de repulsa n q1wlq11er tentah- VEM PREENCHER UM V I t ,, o d('"'..,t' •>u , o ht>nt·mt'rÍto da 

operou .uma retórma insutuciona, rn de ani~ui lamento <10 Estacto NOS D o MI N I Os D A HISTORIA H AC IO NA l / "º"·' iee:,io º ,·,-p"·,icten te 
pro:u~1~a Esse fato se en qu~dra 11.<1 No , 0 no l fra~il, dC':::H lc que no:,:; re- _ 'tHl,h : 0 j,c., .. ...,'-t,1 
defnuçao dos grandes movimentos, 

1

. . , ·t. . t· E ·t· l • TR\' nr \1 lH f}lTJ tHH F ~- _________ _ 
simultanPamen tt: reconstrutores e g ime~ ex 1 et_nJR as O :s à( 0 ~ .0 ! 1ll \L ~ A E MANHA 
criadores A constit uição foi então, corn p1essor inc lemente das 111 1- 1 . 

1 
L 

As duzentas e t1inia e uma pag:ma!'. I muH.,o~ Jo:-.\· l\i 1 n11 Qltl"' o ,•ut, 1 on- ANGUE, 

ESTEVE NESTA CAPITAL O do hvro " DEZESSETE" cte Euc\es sid<'1n rm sn:1 1P1P'-<'n t ,H5o no )Jtlbli- c;ri::';},i.,1~ ::i c;~r't~~}}bº S o Pox~ 

l
l Bairos quf' \em dr s'.\u de "Itm:ios co • cit" toCns t'i('s e o m.ds 1omanes- ,u1 0 )7acio:1:11 so,·1nb:-;ta arab:i cte 

DR JOSÉ e Sslo DE MACÊ 
Pongett i Editoirs·· nlio nos traz pto- co. ('lJChenclo ,uucll o sen DEZES- ~~1~,ron~f'~~-~;.lr;~d~~ ;~~

1
1~r~~("·~1u: p~~~: • A • ,• pnamente um stnhmento_ de adn11u:1.-1SETE cio m11s tmo !:;Osti> !1Tr1,1110 tie:il>:ir,im elo h~,·~u,tt· ctf' i\[:mich. a 

ção pelo seu autor (JUf' n,10 e um 111- Cl\lrtndo o 1nte1 cala 1-'ID sí'll'- f'])t"Cldios 9 cl<' n0\ r'n1br0 de· : !'.J:l~ ·" :'\ns AlPmâes. 

D O S O A R E S s s visitou as 1cahzaçoes do gover- telectual estle:tnte no verdadeiro rí:-pl<>tm, d., ti n<1 IHH.;ll gPm cla1a r nwu:hro, do PnrLdo. q1u· nas lutas 
no Argemiro de Figueiredo nesta ca- sentido do termo. Ntw falamos. n..s.<;im. I precis:1 rorn o muito po€'tit'0 e mtc- ~:6;1, ~~: ºc.:o~/J;.i~~do~l'i~h n:,w~f' A~:1;~~ 
pital. para a-s quais teve palavras do na prósa cu no ver .... o. cm. separaclo re.s;'-alh(' t't"º , 1,:, 2mnr a <JlH' r ... tá li- , .s-, .<.; L,, ·,a nenn coinutf!cl:1 1'm prisão 

Impressões aue teve da Pa- !'1 aior rnt:..isi ~smo, principalmcnLL' t.! Queremos envoln'·r todo O espírito in- gach1 a \"Íd;l dt Domingos Jn_, .. Mar- peJ ): I '.'ª T.:·mhé_m ~"r'io ('ondec.:ora
raíba O presidente da So- Jnstitllto ele Eclu-:-ac;J.o. nija~ obras ~e: telectual de Eudes Barros. E' um só es- tin.<: 0 de .:\lan:-i TPodora. DORT-

1 ~~; ~:.
1
~~:~F'p::i:~~i':! ~ii;_1c~nn:. ~1

; g:t! ~·~~ 
Encontram já em conclusão Ainda o pirito. Perouirldor P brilhantr. tanto NH.\. que. como 1w1nam1Juc·,.11 1 nata r:.!!l~ ferido. p:r;n·en 11, 1111• n::.s lntas 

ciedade Rural Brasileira dr Jo.c:é Ca$Si0 e ~ua e~tna. fa.mil1a no vérso como no rrnnance. b:l~ não (' pdo P.ntj(i(\ <\<; honrarias d:.1 Ordem 
Esteve. ~nte-ontem. algmnas hora: ,·.comµanhado-; elo dr Lauro Monle- nenhum estreante. E 'DEZESSETE" _____ rconch1t' na •) !~~ __ ' _se_r'lo_h_.,_.,·_ec_l\_,a_· ria.~-·- _____ _ 

m•sta capital. 1111# rompanln a do. sua ne~M. secrettirio ela Agricul•urn. visi dá-nos a certc(a clisso. pela segurnnca NA· POl,ICIA MILITAR D. o [,,STADO c,ma. scr.hc1.1 e ciuris fHhíl.s. o si taram monumí'ntos nistórico::; e vc- com que traca o~ pprfis e conta f' rc-
c'r. J m,e Ca<;,io dr Macêclo Soar es. ihas ig~·ej.1.~ eia capiir..L marnv1lh<1ndo- cônta a hh;torla ela revolução que es-
tx-deputado frckral por São P a ulo e se com O convento de São F'randsco. teve abalando, e muitos dcsassossêgos 
_1resir\cnte da Scciedade Ruol Brasi- Em con versa com um nosso trouxe, aos governan tes lrnsitBnos ela 
lelra, 

Ourante a sua curta perma nencia, 

EFETUADAS NOVAS PRI• 
SõES DE INTEGRALISTAS 

RI O . 8 - tA N • - Dw·ante '1 
e.ia de ontem O!-> in v~.;;tigadores ~l~ 
Secção d~ Scgura nca S0r1al efet ua 
,·am c\i ligéncrns ele grande 1mporta1! 
cia, 1Jara J conch1são do inquertto ~ 
bre ô movimento in tegta lista de m a 1.o 
Hlt imo . 

Vá rias pn ~õts fór;im realtza ciru,, 
úOndo o:::. resuHac:os rio desaparee1-
n Pnlo da nova ;1.rttculacão preparact ... 
pelos camisas vêrdes 

O chefe dn Secção de Segurança 
Social permaneceu, por ésse motivo, 
a.té altn madrugada, no seu gabinê
lr ci r tra b;:i U1n~ 011 vlnri r:> M rrferl<lo'3 
p t'eSQt) 

repórter s. s. declarou que viéra épocn.. E" um novo Paulo Setúbal 
até aqu i. não só trazKlo pela gran- Perconendo as paginas de " OEZER
de simpatia nu.e tem pela nossa ter~ SETE'', temos a conviccão de estar
ra. que d,;: hn muito deseja,·a conhe- mos lendo um abalizado méstre de ro
cer. como pela cunosictade de apre- mance. !iterá.to 1' conteur dr longa 
ciar diretamen te o surto ctc progrf's- carreira e que :;e equipam aos mai~ 
so que m m registando ultimamente ,.__ con~0.1u·aclo:-. autnref. do lhTo nacional 
Paraib~,. notoriamente o. cidaCe -i~ no estílo e no gcnrto 
,João P essóa que muito deve n atm1l 
aün~ 1nL lrfl('~O do Estndo 

- Retn buindo a vislt.a qu" ihe 1ez 
o intervenl01 Ar~emirn d<~ Fig-ueh'éào 
por' lntermedio de um do. seu:::. au:-~
ha res o dr. J o'3é Cassio esteve no P a 
lo.cio da Redenção, demorando-se em 
cordia l pa lestra com o Chefe elo Go
vérno rcg-ressn ndo a JPgmr .u su l do 
país, via. Recife 

A R('volução Francé~.t. que trans
mitiu t•os brasileil'os de 1817 o 1,;ntu
siasmo mais decidido pela ,sua repro
dução no Brasil. com toc\as aquelas có
res vivas dos patriotas da Bastilha 
Eudes Banos comen ta e faz " liga 
ção ··. com absóluta segura nça, em
prestando um colorido, do mais vi\·o 
gõsto, no pc1·sona.gem mais em eviden
cia. como FI O mais humtlde. Dei,de Do-

O interventor Argemiro ele Figueirêdo esteve, ontem, 
em visita ás oficinas daquela corporação e ao novo 

edificio do Esquadrão de Cavalaria 

n:-1)11, 

A1g-0c1i•·o rlr F1· llP,r ,, 

cio .:lo .lr ,T! < M ri1 

li :l"\'f i; 1 1 t off,.Jl1C10. o Chf'Ít' rl(l G<JHI no J)~J'-

1( 1 ,np. •JJ 1 ')r\º·'\1. f·Jf "orr1xv1h.;,, u,,.., 1n, ,1nn· 

l'I" Uilin (11 
t:J(ÚlS a C'ependPlH'I '11,.. t:OH1j11ºPf'l1-

J,. ci€'m :1, ot!c11 ;-,: dr 

t n_1ct::inte º;1,;1,c rt~:~··,1~1f'1 n,, t ·-, ;r~ t.~, \ . Tl• t1>nr ,e,v1,·s a1 de e fr 't·, fflt'I 
f';to•1 - . te ~thtf'ilo c.oin 1),.,. ('l'~ n1• H'f11. 
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CAN-TAO- S-,--OFR---:--E 0-S H---=---OR:-::-=-RO-==-=RES:-=-:DA GUERRA JAPONESA 
____ _____ Chiang-Kai-Shek vt1! tomar v{\.rias 

, - d 'Jh d providências 1~0 sem tido de. det ender Durante toda a noite de ontem numerosas esqua n as e a população c,vu daquela cidade. 

aviões nipônicos bombardearam aquela cidad.e, send. o 7.soo vrTIMAs Dos BOMBARDEIOS 

d I DE CANTÃO destruídas as uzinas hidro-elétricas e o centro m ustr1a 
- Desconhece-se o número de vítimas io~~;!,GJ!\~nfe ~~g.;;.~

1
!~J os -bo~: 

aeio iapo ... _!<:-::.. :j:;e ctf'spejari.lm um'l 
c,arga dC' 4ou WV\bns akamente ex-

DR. FERNANDES BARBOSA 
Curso df' t''iJJN·la.li2ac;-ão no serviço dos profs. Luíz Il:lrhosa. r fA1_0t1f' I 
Gonzaicol (l'oHtJíniea. d f' Bt>La.fôgo}. Médi('o do tm,tltt,lc, de Protf't;.~o ,. 

Assistência á l nfancfa. 

DOENÇAS DA CRJAN('A 
CONSULTAS DIARI.\S, DAS 16 >\'S 1ft llORAS 

ltUA VISCONDE DE PELOTAS, 290 - 1.' ANDAR 
--- 'l'l"lf"CúHe: 1066 ---

HONG KONG. 8 - <A U!<IAOJ -
Dnrnntt- todi, a noite ,de ont.E-m .. nJ
"\Pro.'.f!'i esquadrilhas ae aviões Japo

;:t.::;rs bombardcaro.m a cidade de 
Contft0. . 

pl;~;:~ I ~,_.-~s numerosas fábrl
cns, tJ>nctu voado pt'IOS ares VârJOS. d<>
pósitos de gasolina. e . ole~. a tme:-1d_o::: 
l·m cheio, pelfls ~ranaaas _mcenCián,, 
a tirados pelo.." aparêlhos mimlgos. 

bardeios japonêses sóbre Cantã.o, no;-, 
últimos doze dias, .1á causn.rnm a mor
te de 7. 500 pessôo.s, não se dispondo 
o Japão a. suspender os m('smos náo 
obstante os protesto~ ele algumas ná- 1 \!,===~======================,:; 
c5as. 

O,; ataques repeth .. )m-!-e de meia 
Pm m,,.i& nora. parrcendo que apen~s 
e~, .1p~r~lho!::> despeJa_vam a carga s~ 
1ú~· ·:1 outros np':lrecrn..n parn cont1-
1 11 .... r n d~stnação. 

A"i bombas de~truir.1m as usina~ 
Mrlro-t·lotricas. estanCto to:la a ctdad~ 
!ts psrrna~ Nem mesmo a si.rênP qlie, 
!.nunci;iva á. nproxhnação dos avioes 
ponde funcionar em face d...'l falta de 
e i~er~i~ eletrica 

MAIS 100 BOMBAS SOBRE CAN
TAO 

O GOVÉRNO JAPON!l:S NOTIFICü'..1 
A INGLATERRA QUE PR0S$E-· 
GUIRA , OS BOMBARDE10S AE
REOS NA CHINA 

CHANGAI, 8 - (A UNIÃOl - O 
~ovt'rno japonês nJtificou ao repre
~cntantc- rliplomntico da I11gla tena 
1.~sta cJdacie, que prosseguirfl., com to
c!n. intPnsidade, os bombardeios áreos 
na China, com objetivos mittares. 

QUEREM FAZER UMA RETIRADA 
ESTRATE'GICA 

CHANGHAI. 8 <A UNIAO) - No
ttcas chegadas a esta cidade Informam 
que o alto comando chinês deseja fazer 
uma retirada estratégica de todas as 
posições que os chins ainda ocu
pam na provincia de Honan. procu
rando evitar que a infantaria. naciona
lista seja dizimada pelas tropas moto
rizadas do Mícado 

l~~-:A~ti:.:~ ~) -di~A eu~;~º' p-;ss~~:~ o JAPAO PROCURA INTTMJDAR 

Nésse sentido o.'5 combates que se 
estão travando em Chang-How não 
têm outra finalidade sinão facilitar 
a execução do plano do comando chi
nês. ,1ua<; horas sem ,c:e ouvir explosões de A CHINA DO SUL 

1 ,1mb:1s, apa1cceram nov1.ment~. SÔ-· 
bn· P'- 1~'1. cidade. 40 avióe::. de bombar-

"DEZESSETE" VEM PRE· 
ENCHER UMA GRANDE LA· 
CUNA NOS DOMINIOS DA 

HISTORIA NACIONAL 
(Conclusão da 1.• pg.) 

11::\0 deixa de ser uma opaixonada ar
d~nte e sinceríssima revoluciona.ria. 

LONDRES, 8 - (A UNIÃO) - Pf'· 
rece que com a realização d~s bom
bardeios aéreos contra Cantão, a gran~ 
de metropole do sul da Ch1na, o Ja
pão procura obter uma pai em se
narado 

PROVID!l:NC!AS PARA A DF..F/l:SA 
DE CANTÃO 

HAN-KOU 8 (A UNIAO) - No

A NOTA DO GOVÉRNO FRANCtS 
SOBRE OS BOMBARDEIOS DE 
CANTÃO 

TO'QUIO. 8 (A UNIÃO) - O em
baixador francês esteve hoje no Mi
nistério das Relacões Exteriores fa
zendo entrega da representac::ão do seu 
Govêrno no sentido de cessarem os 
bombardeios sôbre Cantão 

ticia-se que em vista dos constante:,; OS ESTADOS UNIDOS NAO PODEM 
bombardeios sôbre Cantão, o marechal AGIR PELA FORÇA 

C IN MA 
A ESTRtA, ONTEM, NO "PLAZA", DO "E'S A MINHA 

FELICIDADE" 
Estreou, ontem, no "Plaza" a cinta emoção. que aindn mais concorrem 

"E's a minha felicidade", produção para o realismo do filme 
da. Cin('-Alíanta, que tem como seu A voz de Benjamino Gigll ouve-se 
pr1ncipal interprete o famoso artista várias veies na sequência da pélicula, 
lirico Bt'njamino Gigli interpretando lindos tréchos de musica 

Filme sem pretensões a espetacular como "TCWiea", "Aícta•·, "Manon" e 
como muitos do cinema americano. "Lescaut ", que despertam verdadeiro 
"E's a minha felicidade", no entanto, entusiasmo nos espectadores 

~:0:i;a ª~!in~f~i!a:~~n~i:°ªo º~~~ "E's a minha felicidade" pôde s~t 
enredo é atraente e de ctmho real, 1 realme,nte consi~erado_ como maL~ 
para cujo êxito muito concorreu o de- urna vitória da Cine-Alta.nça., um fil
~enpen!10 de Bcnjamino Glg11 e Ts:· 1 me grandioso no seu gênero, que ?5 
Miranda. integrados admiravelmente apreciadores das .bóas peliculns nao 
nos seus papeis, Ha cênas de grande devem perder ocasião de assL~ti-lo 

CARTAZ DO DIA 
PLAZA: - Na vesperal, "Ca

dêtes do At·", com Wallace 
Bl'e1·y,da •· Met1·0 Goldwym l\la
yer" Complemento. 

- A' noite, "f:'s Minha Fe
licidade", com Be11jamino Gi
itli e Isa 1\firanda, da "Cine A
li!tnc:a." Complemento. 

JAGUARIBE: - "O último 
Ba,ndoleil'O", com Jloot Gibc.;on 
e, mais, a 4.ª série de "O Ca
valeiro Fantasma". 

IDEAL: - "Camarada Ambi. 
cioso", com E. E. Horlon. Com -
plementos. "DEZESSETE" fala dos demais o DESTINO E WASHINGTON. 8 (A UNIAOl -

persoil!lgens da hislorlca revolução, faº~~e~ta~~i~~id~~~a~t:'7!~:~-s~\!; 
1
.;,1~.~~a·:-:- c:.! EJ~;:~~taLo~~ d:1:i!~?;.?~!,',, Am:~o Sh~~\!; 

com de
sta

cado mérito, não esquecen- o s N E G R o s pressão diplomática sóbre Tóquio a d u · e Pbilips Holmes, da "R. K. O, 
do. mesmo_ os indispcnsaveis doeu- fim de que cessem os bombardeios sô- :a.,~1º~:m::~·~~tot " niver- Rádio". Complemeulo 
mPntos e, quando se trata de dialoga- bre Cantão, de vez qi..;e os Estados 

çful. é com a mais perfeita técnica Jisi~;;1J~i\ei;: Lf.::!.~º ;:;,.na; ge~;d~~rç~ãonê~:~e:n;/~~'. po~em agir S\NTA ROSA: - "Ameaça lo R;[ºfe~1~!/a•::- c:!"~~t~ 
que Eudes Barros a reproduz. Aquela A UNIAO) de Morte,,, com Joseph Galéa. Judge, Ken Ta.yler, Wendy Bar-
entre o velho e ardoroso patriota ve- A CHINA E A RUSSIA TERIAM AS- e 1\'Ja.rgal'et Dlusoshy, da "Me- rie e William Fra.wley, da. "Pa-
nrzuelano general Francisco Miranda RIBEIRO PENA SINADO UM ..\COROO SECRETO tl'o Goldwym l\'fayer'', Cornple· ramount" e a. 4..:1. série de "O 
e Domingos Martins, então, satisfaz- 0 destino, que muita gente, teme- s/fa~l~~!e~á~~sL<;,~ 'u;r~o i~~r~~ meni.o. :~:~ª Vingador". Com-
nos. plena.mente. o paladar llterario. rosa dos efeitos de seus raios malefi- acõrrto secreto entre a China e a U. FELIPÉIA: _ "Aquéla Da-

Referindo-se ao governador Caeta- cos. escreve com D, rnaiusculo, anda a R. s. s. 0 qual teria. segundo "Le rna. Londrina", com Ka.ren 1\lor- s. PEDRO: _ Sessão elas 
no Pinto de Miranda Montenegro, o 1 ~r~guir os pobres _negros, como ª Jour", as seguintes bases: Iey e Robert Baldwin, da "Pa- Mõças - "Magnólia.", com lre-
aut.or de "DEZESSETE" consagra-lhe i~:riiéª! :õ:doe\·~~.ao branca de que 1) - Participação de técnicos ci- ramount''. Complementos. ne Dunne. 
um capitulo inteiro, SUA EXCELEN- Póde ser lenda, em que nome tenha, ~~;.~o~~ii~~J~e:s nas deliberações do Go- IL------ --------------- ---
CJA onde descréve a figura pitorêsca mas o fáto é que o destino foi excessi- 2) _ Um técnico russo seria adido 
e cdmplicada da autoridade lusitana, v~rnente. cruel P~ra com Hailé S:i.las- oarti'cula1·mente, junto ao marechal 
com todos os ff e rr. Vamos ouvir, li- ~é~.º mais forte unperador da raç~ ne- Chiang-Kai-Shek: 

gelramente, Eudes Barros, nesse par- Que historia é essa de lenda? Acrl:'- fo~e;;;r c;mg~f:is..~~atirÍalR~~~o d: 
ticular: dita-se na Etiópia que ª rai'1.h.,'\ óe aviões necessarios para a formação 

"Nwna secretária, sobre wn estra- ~~t~nf~~ ~1: !~5~J~\~sº seªnti~~~~f~ de quatro grandes esquadrilhas de 72 
do de madeira. um homem escrevia em companhia de Salomão. rei do aparêlhos cada uma e de duas divi
Escrevia ctespreocup:l.damente. Porque. amõr, disséra que o imperador etiope sões motorizadas; 

O SENTIDO DA ORGANIZA· 
ÇÃO ECONôMICA DO ES· 

TADO NOVO 
<Conclusão da 1.• pg.) 

NOTICIARIO 
Telegramas retidos para: Querido 

Adlnho; José Carloc:; de Freitas; M:.,
tin Ester. rua Saudade 171, Asdcm 

pela risonha displicencia com que pa- cafrta na má? do estran~eiro,. 110 dia ze:\~0~f~1l~~~~ges~~J1i~ ~. f~~ direito de produzir fóra do plano 

rav~ a cada instante~ o trabalho, tam- ~~sc~~âe~~ ::P~~'h~
1
~i~éia. rts:erl~ s. uma vez terminad~ a guerra. org'an.izado pelo Estado que, se- nomia nacional. Enfim, no rcg-i

borilando com os dêdos na tésta e j O leão Salassié usurpou o trõno a Me- Entretanto, não ha absoluta certe- nh01· de torlo o capital e na qua- me instituido pela Co1rntituiç:.o 
olhahdo o técto como a pedir inspira- nelik, encarcerou seu filho Yasson za quanto á assinatura dêsse pacto. lidade de unico patrão, absolutis- de 10 de Novembro, o E~tado, ca-
ção a musas invisivels, dava mais uma le:. ·. aca. bou na mão. And& comendo 1--------- ta e inclemente, absorve inteira- mo legitimo interprete de torta n 
impre~o de um Poéta ãs voltas com ~:r~~e e:s ~~t~:· c~~i~~:!_tºa \c~= mente o resultado do esforc:o in- Nação. roordena, ajusta e equili-
nm :oneto, que de algum alto perso- ditar no bom coração dos homens e APRENDA A DEFENDER dividual ou coletivo, transfor- bra as atividades gerais que se 
11f1.gem a&inando papeis de Estado. na eficiência do mel de a.bêlha no A SA ÚDE mando todos, sem distinção de cruzam, dinamicamente, no vas-
'l'inha a C4beleira polvilhada corno combate ãs cargas de baionéta.. Jamais diga. .. não sei" em materia classe, em máquinas vivas qtie -se to panorama social. 

,. lipo perfeito que fôra da Côrte de D de prei:;ervação da saúde e nem di- movimentam ~em cessar e sem O Estado Novo reconhece o in-
'tariu I, casqutlhamente apto em cur- ga ··se eu !ó!oubesse não teria feíto direHoH, com os seus lamentos e dividuo como 

O 
fatôr principal 

~:~~' :i~'.~ª:.: e~~
1!:

1

ª~!~~":te~t~; .. Jle~~ .. ~e:iiq~~fe~!zés~a~ª
1
~o~~sq~:~ ;~t:~:ª:Jilirlºii~r:::m:\1i â!s~~~'.!a~r~f;

st
º!et::1f:ti,~,rn pz: ~~:i\~~~~ã~, :e~:x~~~~o 1~:r~,~t~'. 

que dobr~vam, então, á vontade do~ pipóca póde comer. dirigir-se. hlgienicamente. a fim de pela8 parêdes sombrias de uma mas, como a:-1segurador e defen
t.ltulart:s do Reino. O Capitão-Ge- o negro James Besson foi ferido a gozar saúde e manter-se em fórma penitenciaria qualquer que se er- sor permanente do bem público, 
t\eral Caetano Pinto de Miranda Mon- i::n~rQ~~ ~~~«;;~.~1~~~~~-! ~:~ na luta pela vida. Aprenda a vi- gtie em pingas longínquas. tem oodercs para intervir nos ca
t.enegro ergueu-se, . "Está, af, como um automovel, quando o transportava :~~:e;J;u~do e:01~:r·asosda aW!~~~~~ .J Estado, tipo comuni~t:t ou SOS em que se esteja jogando 
')4? descréve, com habilidade excepcio- a mn hospital. Uma segunda ambu- mais nutritivos e de facil digestão intesrralisla, escravizando os ho- com os interesses coletivos, a~ 
nal e minucia, a importantíssima Jigu- lancia. que o fôra buscar, incendiou- No caso de digestão dif1c11 da cat- mcn8, .:rnbo1·dina todas as at.ivi- vêzes prejudicados pela ambição 
rn do Governador Caetano. se. Uma terceira conseguiu transpor- ne, por exemplo. o que acontece dades econômicas ás variações <lo de alguns ou pela nção criminosa 

Toda a vida de Martins. ''DEZES- :~
1
~ ~~1~~~-:~ ~~1~~sei~:v~

1'i1
~as~~~ quando ha falta de acido clori- poder político, impondo pr,•dtt- de outros. 

l'ETE" traz para a téla das realidades saúde. foi atropelado por um automo- ~~:,"e"ssi::-~o s~~~te~~:!rtcâês~ã\
1
:;:~i~t:, çfio, para maior ou para menor, P . . l ct· 

om uma projeção admiravel. tor- vel. MotTeu. porque se corrige facilmente essa cujo limite é marcado pelas con- . ara o exerc1c1â peno C c~sc 
iando o romance de uma continuic:P.- E' ou não "o deSUno"? dcficiencia digestiva com o uso do \·eniências totalital'ias. 1 d1:·e:to, .0 ar~. ~5 a no\·a ons 1: 
le extraordinaria, através os seus ,·in- Acidol-Pepsina da Casa Bayer o Estado Novo brasileiro. er.- !tnçao D~·asllctra, eSt abelece ,l 

ie e seis capitulas. As esperanças dos Pelo estudo da phisiologia sabe-sr tretanto, adotou a economia. equi- rnterYencao constante _do Consc·~ 
,•voluclonarios. os seus desengano.,. ~~~tt~l ~~ditge~:~~ldJ~~o al\':n":,n[~:ça~~ iihra<la, cingindo-se a sua ir.ter- lro da Ec;:inomla r a~i_on~I q~, 
tt preparação do movimento, desct,:i a. ;u1~~n~e~~~~~~

1
~:n!rl; dd: ~~~ffc::ã~e~! buminoides. A higiene, que todos de- ven~·ão apenas ao objétívo de L esempen a O pap7 . ecnico e 

,tagern de Martins á Europa, oncte cscravatUTa no Brasil. Alguem selem- viam saber, ensina como nos alimen- coordenar OR empreendiment0S col~borador c!aH leis rnerenteH ao 
le se viu quasi estonteado com o ex- ,Jrou de que é bom O momento parn se tar racionalmente_ A terapeutlca mo- particulareR em um plano que. ,et?r econorn~co.. . _ . 

< esslvo patriotismo do general Miran- ~~:~~~~~eº e~ ~~r.:~ Q~Tstirinn~~~~ ~=~~:· d~r di~;e;::~ in~~:-n~~fic~~~c?! primordialmente, ,·L-sa sah·a~n•nr . ~~ntrc as 1ni:;bt~1çoes totnl~l:1-
tla, tudo Eudes Barros apresenta ao nomica e até certo ponto em nos~a for- cloridrica, os excelf>ntes comprimi- dar as 11E'Ct!SXidades coleti\ac, H· nas que snballern1za_ e clomprmw 
pübltco. com admiravel sequencia e rnaç&.o racial. 1.os Bayer de Actdol-Pepsina tuando nas transações economi- us inkiativ~s. particu ares ~ o 
,>recisâo, não se afastando do domínio Essa h.isto1ia de "racial .. chc-:ou 1 ... 1 cas que se Ycrificam ua vida sn- E~tado Bras1le1ro qu~,. org-am~a 
~1lstorico, para fazer, senão aqui e n\ulta. gente. que pensa que côr é do- , . c:ial, evitando prejuizos á ~nleL· do em base~ corporatn.,1stas, in 

colà, romance da mais interessante ~~;~~t~~~r:~mse n~s ª~1fi~~~~n!~vesic <'u~l~N!!~T!~~i~a-de
12J:

1
~,;0ei e d~u•:!~ vida de, defendendo interesses ce1.1th:a .º trabalho e colnbo:a roni 

.n!mação. jogando com os persona- Por que? Para que ficar quictlnto lho,· marca na CASA AZl'L, " e.isa justos e se interpondo entre for- o tnd1v1duo ~o desenvolvtme~('J 
·:ern; com "'matematica", informando com vergonha? o sr. Costa Ret;o fala que vende mais barato na. dclade. Jea~ eC(JnômiC'as. para evitar rhó- de S~ta~ at1".::1dades. produtn·a.;, 11 

;10 leitor e deleitando-o, também. com até em agastar "alguns adéptos elo in- Tudo abaixo do custo. t·Jues prejurlidaii::; á propria eco- brasileiro nao vacila, prefcrrnrl,1 
iun tanto de romance porque a histo- ~i~=~1~ i~f~~t'~.º ~;~~~~e~~;m~ª~,ll~~ o regime de 10 de No,·embro- A· 
rla, só por si, é de uma aridez geomé- olhar. Nem precisa nenhum t'!';t1t~l< -,, ~~ ,-, ~~~ ~, penas os inconciente~ afo1,'ndn 1 

tJ·ka prã compreencter isso I numa mediocracía irritante, :1~-

Eudes Barros não se limitou. por- dt?:::;t11:
0
,7~o J~ft; .. '.'mct;º~l~'~:;~1;;' CARROS E CAMINHOES USADOS piram a escra\'ização do traba-

l~mto. apenas. em repetir a historin, admitindo-se qne nenhuma influf'nchi lho, o que nunca poderú.o con~r-
nu transcrever documentos. Pôz tem .. tenha exerrido O negro, sob O ponto df guir, porque o Brasil é uma JW. 
pero e de primeira qualidade a vista étnico. por que ficarmos quiéto!'.:i f O li I d f tria rle homens livres que sabem 
'DEZESSETE" Dai o exito extraor- E' cnvel que se fe:,teje a libertncfo de 1 1 f I r 11 li I r 111 lutar com bravura pe las sua, 

11tnario da Edição "Pongettt" e do re- ~:::~a'~ç1~,e:!0 ]~~~.~ti;;~~:~º?111-;;-~ ea eptima1 coodiçõea e a preço1 modico, mais caras e mais justas reivindi-
'·(),Sijo com que foi recebido o seu bélo se devemos ter orgulho ou vergonha caçõe~. 

\())Um:- em todos os clrculos intelec- <lo nuxillo que nos p!'"estou, atrav~s da,- A G EN e IA F o R D Aos hraf;i)eiroa nunca falto:1 
tua.is do pais. idades? animo para a construçüo de um 

Agradecendo o exe-mplar qut>. do Rio Brasil grande e fórte, e nunca 
t,·ve a gentileza de remeter-nos, para- IUA MACIEL PINHEIRO, 38 lhes faltará a cor agem para a dc-

~t1:~ºo,1':;~a ::.~órl;ec~~~.j!°':s~e:~: ~:t~~;r~rº?Eí: .. 

1!b~·~~:fa~~:;:~f:, ., • 1 • , • • • • • ~~;,;~~ F;::~ªl~~,~-~."ºre1:~eid~~l~ú ::~ 
to:s de f>S('ritol' e Jornalista pollttcn Ogun fracas.sou! \, ,-, ,-,, ,,....._,_,..., ~ ,,-, ~ ,-, ,-,, ~ uma Nação, 



A llNL'iO - Qutntn Ccil'n , 9 ~ê junho de 1938 r ! -

O BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL OE FUTEBOL 
DOMINGO f RóXIMO, ANTES DO JôGO "PALMEIRAS" E 
"AUTO", A L D. P. FARÁ RETRANSMITIR, COM ALTO 
FALANTE INSTALADO NO ESTÁDIO "CABO BRANCO", 
A GRANDE PUGNA BRASIL X CHECOSLOVÁQUIA 

0 
OS NORUEGUt:SES FORAM SU-

Segundo a opinião do técnico húngaro Kruschener O PERIOREs Aos ITALIANOS 

Brasil vencerá qualquér partida, se a defêsa resistir bem PAR1s, s rA UNIÃO) - Noticia

- Os brasileiros estão satisfeitissimos com a tempera- se que no jôgo de domingo passado, 
os norueguêses se mostraram supel'io

tura reinante em Bordéus que esteve ontem a 23 gráus ao res "ºs italianos, vis to não terem pa-

pe1 de destaque no futebol. c.·o ntinen- , nosso selecionado real.iia rá. melhor 
tal . exibição que em Estrasburgo. 

O arqueiro Olivíe1·i, Haliano, foi o 
fátor preponderante da vitoria. do seu VA.{) SE R REJSICIAOOS OS TREI
quadro . Os norueguêses ti ve,ra m llDl I NOS UOS BRASILEIROS 
tento anulado pelo juiz . BORDtUS 8 (A UNIÃO) _ os bra.~ 
MAGNIFICA A TEMPERATURA EM I sileiros vâo reiniciar O seu treinamen-

BORD'ÊUS , to iorlividua.l, a.presentando-se todo1' 
bem djsposto:,, e :uúmados 

BORDf:US, 8 IA U:,/ IÃO ) - Os VISITADISSIMO O HOTEL ONDE 
brasileiros estão .ciatisfeitissimos com fü)1'AO HOSPEDADOS OS NOSSOS 
a temperatura. i-eina.nte ne1o;ta cidade, CA:i\lPEõES 
qne esteve hoje a 2'.i gra.ru ao meio 
dia, recordando perfeitamenle o clima 
brasileiro. nesta época 

Adernar Pimenta declarou que se 
permanecer o tempo como está, o 

BORDÉUS, 8 ! \ l 'N IÃO) - O b o
iei onde está. hosJ)t!dada a embaixa.da 
e~ porti,•a brasilefra, vem sendo vis i
l:\dbsimo, princi palmente por .ramosos 
técnicos do futebol eutoJ1eu. 

meio dia, recordando perfeitamente o clima brasileiro 

O Brasil se voltará mais uma elegeu o quadro da Italia o seu fa
vez para a atuação do noE;~o sele
cionado de futebol concorrente 
na Taça do Mundo. que disputará 
110 próximo domingo a segunda 

vorito para ch egar á final. 
Entretanto a. imprensa é quasi una

nime em afirmar que o selecionado 
do Brasil tem possibilidade de destro-

A DISPUTA BRASIL X CHECOSLOVÁ
QUIA INAUGURARÁ O ESTADIO MUNI

LOTERIA FEDERAL - SAO JOAO 

2.000 :000$000 
4.028 PREMIOS NUM TOTAL DE 

6 090 : ooosooo 

partida e limi natoria, enfrentan- çar as esperanças dos italianos. 
do os checo~lo\'acos, 

Pol' ocasião do jôgo com a Po- A ITALIA VENCEU 17 VEZES EM 
l onia. todos nós apreciamos o en- 23 JOGOS 
tusiasrno com que todoR os brasi-
leiros acompanharam a Juta atra- MARSELHA, 8 (A UNIÃO) - Che-
véz do rartio gando a esta cidade, o general Vacca-

CIPAL DE BORDÉUS o Estádio Municipal, sendo V I D A 
a cerimonia presidida pelo 

BORDÉUS 8 (A UNIÃO) . 
O 

' deputado Adnen Marquet, 
- encontro entre os se-
lecionados do Brasil e da !ex-ministro e prefeito da 

Checoslováquia inaugurará cidade. 

RADIOFONICA 
P . R. I -4 RADIO TABAJ,\RA D~ 

PARAIBA 

Pn>gra.ma para hoje: 

Aqui na Paraíba, registou-se a ro, presidente da. Federação Italiana 
mesma exaltação patriótica. gra- de Futebol, declarou queª Ilalia con- '~I-N_T_E~R~R~o=M=P~I=D-A-S~A..,...-:--S-=R-=E=-=l-:A,-Ç::a-:o~.,.,E_-;;;S 
ças á maravilha da radio-difusão tinuará retendo, em seu poder, a ta.
que nos transmitiu todas às ocor- ça. que levantou no torneio de 1934, 

11.00 - Programa do almóço 
Ora vações populares o1f>recidas pelo 
Cíne São Pedro. "a casa dos grande.s 
romances da téla " , 

12.00 - JornAl matutino - Noticia
rio e informações telegraficas do país 

rendas da pugna pela palavra fazendo ,s seguintes observações: p E R u' V I o _ E Q U A T o R I A N A s 
viva do locutor Gag1iano Neto, "Dêsde o último campeonato mun-
do Radio Clube do Brasil, com 9 dial, a Italia tem dcn·otado quasi to

e do estrangeiro. " 
12.15 - Prossegue o programa do al

mõço - Gravações populares ofereci
das pelo Cine São Pedro, .. a casa dos 
grandes romances da téla ·• 

microfone instalado no campo de dos os seus adversários, no continente, Resultaram inuteis os esfórcos para uma solução amis-
Ef:.trasburgo. especialmente os dos países danubia-1 • , • 

18.00 - Programa do jantar - Gra
vações selecionadas. lLocutor, Kenard 
Galvão> A Liga Desportiva Pal'aibana nos. Nêsse tempo vencemos 17 véses tosa do mc1dente de Rocca Fuerte 

solidarizando~se l'Om o interesse em :!3 jogos ha,t'nrlc 4 emp:lles e dois WASHINGTON. a CA UNI ÃO) - amístosa pB.ra o insictente de Rocca 
público relatiYamente ao desen- jogos pel'didos'', Resultaram inuteis todos os esfórç9s l !•.,uerte, entre o Peru e o Equador. 
rolar da peléja Bra$il X Polonia. no sentido de se qbter uma soluçao O EQUADOR ACUSA o PERU' OE 19.00 - Musica americana - Jazz 

não iealizou domingo passado os BRASILEIROS TEEl\I JOGO P'REFEITURA MUNICIPAL QUERER SEMOANPOTSESAPARLD
0

A ILHA DE d\f1f 2 ~usica popular brasileira_ 
próva oficial do seu campeonato. "INVERTEBRADO", DIZ "L' AU- Esmeralda Silva. 

Agora, graças a um entendi- TO" Ü horario de fechamento do QUITO. 8 IA UNIAOl _ A impren- , 19.30 - Musica variada - Jorge Ta-

Programa de studio: 

mento que ª L. D. P. teve com º I . d e b d'I t - ct p . an vares. 
Paraíba Clube, proprietário do. PARIS, 8 {A UNIÃO) _ 0 jornal comérc10 e a e e O ~~-~ ~~ªq~ei~e~~~~1~ar°a if~~·d~c:on= 19.45 - Musicas exoticas - Trio 
es~á?io Cabo Br~nc?, o_s :1os~~s r despotivo "L'Auto" ,em seus co- O Prefeit.o da Capital. em portaria te Palo, no golfo de Guiaquil T~~a:r~ Retransmissão da Hora ô.o 
af1c1onados do e~po1 te bt etao \ ao mentários, diz não ter gostado da de ontem. determinou que fõsse estJI.- O INCIDENTE PERúV10-EQUATO- Brasil 
ter um domingo cheio de novida- :1.tuação, técnica dos brasileiros. belecido na vila de Cab=>dêlo o hora- RIANO PREOCUPA A CHANCELA- 21.00 - Duo de saxofones - Seve 
des naquê]e campo: ali vai ser Aquêle periódico acentúa que os bra- rio do comércio decretado para a wna RIA DE WASHINGTON ril~~.l~r~jfo:n~a~n~~~inho. 

feita a retransrni~são do jôgo do sileiros !:ião verdadeiros artistas da suburbana da capital, isto é, rlas 6 ái; srw. CAo~HdellNl GHTu!OlN. 'seªc,'·eAta· ur,·oNldAaOs) R-elaº- mu2s1,,20ca•-brpa~1º1eg1rraa':1ª_. veTlhhºan1ªalbF~t;red1·~ 
Brasil com a Checoslováquia, a- pelota. e encantam pela intelígencia 19 horas nos dias comuns e até ás 21 , "' ., .~ ..... 
l ém de uma luta entre os times das jogadas, mas, teem u~ jogo '' in- horas nos dias de sába.d0s. çóes Estrangeiras, declarou_. hoje, que [ ra. 1:'é~a Maur_a. S1!va ArauJo. Jota 
do Auto e do Palmeiras. vertebrado". Foi também determinado em porta- ~~~i~e~~nd~ª~~~ºFu~~·~. ~n~:1;~e~~ ~~r;t~a~~~dt Pessoa, Nô Monteiro e 

Ofer eceu-se gentilmente para a ··L' Auto" concluiu os seus comen· ria cte ontem. que ficarão isentos choque as relações entre as república.,, .. 22,00 - Jorna_J falado cta PR I 4. 
instalação de um seu aparêlha- tá.rios .sôbre o quadro brasileiro, pro- da multa estabelecicl:\ no Codigo de do P erú e do Equador. ;22,10 - Ope:etas em revista -:- Or-

mento no campo a firmaf p · Ce- gnosticando a sua derrota na disputa ;e:
st

~r:~n~·~i:~::t ~~~os a~;a::~ed~; ~::;[;0 ~le~ª~:i~ ~oeb L~na r1r~~;;~ do 
sar, representante dos a amados com 

05 
checos. PARA O ANIVERSARIO DA CAS.\ 22_25 _ Ultimas noticias -· p R 1 "' 

produtos da General Eletric, des- vila de Cabedêlo, oue saldarem os seus AZUL vieram 2.000 camisas de jersei informa 
ta praça, por intennedio do seu ci.ébitos naquéla Delegacia Municipal, para serem vent1idas a preços de re- 22,30 _ Bóa noite. <Locutor. J. Aci-
gel'ente ui-. Romulo de Almeida. A :.i,~~~A PODERA' DERROTAR A até o dia 30 qo .corrente mês. clame (12$000). ______ 111_10_> ________ _ 

O receptor é G. E., de 11 valvu- - T s h~REOS NA COSTA 
l as, sendo que o alto falante foi PARIS, 8 [A UNIÃO) - "L' Auto", CONTINu' AM os BOMBARDEAMEN o ftC 
cedido gentilmente pela direção 

i:íl;/ 1· 4 Ratlio Tabajára da Pa- ::t';.:ve:sdoq;:;:::s \~;i:~::'ºe e~:"nnct~:. DO MEDJTERRANEO, EM PODER DOS GOVERNAMENTAIS 
t ,-~s~~i::·;/j~li:,º~n~~ós luta ,:;~; ::z ;~:s:~r p'~:~~::slal;~d·;~\::i:,pe;:~'. r:.:·:J~:: !·~:::.r;;-~::~:~:ir~"cb:~: 
será traYada em Bordéus, poder:í quanto o segundº · se. jogar com for- , o general Queipo de Llano desmentiu a noticia de estar tra Castellón, lendo sido vencidos até 

apreciar, assim. uma &nimada ra de vontade, podera vencer. . envolv1'do numa conspiração contra os militares italia- agora todos os obslaculos opostos pelo 
partida de futebol entre os ef- inimig·o. 
~uadrões do Palmeiras e Anto A ITALIA AL'IDA FAVORITA nos na Espanha Nacionalista - Causa iddignação na ln- ~ FRANÇA NAO PRETENDE INTER

VIR NAS QUESTÕES INTERNAS 
DA ESPANHA !!ft;~~·.t' disputa do campeo- PARIS, s IA UNIAO) - "Paris- glaterra o bombardeio de navios mercantes britanicos 

Nos portõe~, a cobrança de in-1 Soi r ", em suas. crônic~s _desp~rtivas, e m p O r t O S e S p a n h Ó j S 
gressos será a mesma da ta.bélu ach_a que o ~tec1onado 1t~hano e o fa
comum: 2~000, entrada geral; vonto no Jogo de dommgo com ª J,O!'lDRES. 8 - (A UNIAO) -10 GENERAL FRANCO REJEITOU 
lX000, militare~ não graduados ~ , França. Sôbre o encontro entre bra.~ Conlinu'.tn, os bombardeame1,to!ii al'- A 1'lED1:\ÇÃ0 BRITANICA PARA 

PARIS, 8 (A UNlÃO) - Fal~ndo, 
ontem, na Camara dos Deputados, o 
ex·premier, sr. León Bium, afirmou 
que \a. França. não tinha. nenhuma 
ideia de interven('áo nas questões in
lenus da Espanha e, hoje, esta\'a. 
mais distante do que em julho de 1936, 
de qualquer a('áo e,n conjunto <'Om o 
govê1·no legalista. 

colr~g-ini~; senhoras e senhoritas, sileiros e checos, acha que os checo!S ~~~=rr~~:0~i:~:;: :1~11~~:::. ,f:!º r:~~- SOLUCIONAR O CONFLITO . 
grútis. não terão muita, sorte com os brasi- blkanos. BURGOS, 8 <A UNIA.O) _ N_oü· 

O BRASIL VENCER.\ '! 

ESTRASBURGO , 8 <A UNIÃO) 
O técnico húngaro Kruschener, falan
do .sôbre a formação do selecionado 
checo, declarou: "A volta de velhos 
Cl'aques deu novo impulso ao futebol 
<'heco, pois a característica do atual 
selecionado é a experiencia e a noçio 
da cancha . Por isso, são adversários 
mais temiveis que os polonêses ·•. 

Referindo-se a.os futebóleres brasi
leiros, afirmou: ·· Se a defêsa resistir 
bem, a. linha brasileira ganhará. qual .. 
quer partida ... 

O sr. Kruschener advertiu o perigo 
do meia. checo Nejedly, superior a.o 
polonês Willimewski, que, C'ertamente, 
marcará Leónidas . 
O técnico húngaro terminou a sua 
palestra, dizendo que a vitória do 
Brasil, será <'Onquistada pela diferen
c;a de um tento ou dois. 

A ITALIA E' O FAVORITO DA EU
llOPA 

PARIS, 8 [A UNUO) - O pôvo 

leiros, mas, que êstes serão elimina~ Alicante, B~rce lo,,a (• rilgueiras fll- eia-se, oficialmente, que o Conse~o 
dos pelo ,·encedor do prêlio Italia X rnm ,1ummente bombardeadas r,N Militar do generalíssimo Franco, 3:P?S 
França. adões in5 m,..~lob. trés reuniões consecutivas, decidrn 

po1· unanimidade, recusar a proposta 
inglêsa de mcdiaçã.o, certo que a vitó
ria ptlas armas será conquistada. peos BRASILEIROS SÃO GRA:'-IDES º1,~'?~$~~is1~s 1:r ~

1
i;
1[i,'o~t:~ 

JOGADORES DE FUTEBOL TROS n1 DIREÇÃO A CASTEL· 
LóN DE J, A PL,\NA 

PARIS, 8 (A UNIÃO) - Um fu
tebóler polonês, falando sôbre o sele
cionado que o Bra~il havia enviado 
para a disputa do CamiJeonat.o Mun· 
dial, declarou: ·· Os brasileiros são 
grandes jogadores de futebol ". 

COMO SERIA OR.GANIZADO UM 
"SCRA1.'CH" DO ~IUNDO ... 

PARIS, 8 <A UNIÃO) - "L' Auto·· 
escre\·endo sôbrc o vnlôr dos joga. 
dot·es internacionais de futebol diz 
que ,s;e fôsse fom,ar um ".scratch" 
mundial, escolheria os scguinks, assim 

LONDRES, 8 - (A UNIÃO) -
rm comunica.do naC'\onalisL.'\. infor
mou que as tr,,pas do general Varei· 
la rea Hzar:1m, hoje, um a,anço de rn 
quilnm('tn,._ cm direçfio a. Ca.stclloit 
de Ia l'lana. 

O GEl'iERAL LLANO NÃO ESTE"E 
ENVOLHDO EM CONSl'IRAÇOI'~ 

SEVILII ~. 8 - 1 A UNIÃO) - O 
general Queipo de Llano falou, hoj~. 
ao mic t ofone J.a emis-ióra desta cida
dt:, de\me•1tini.lo a;: noticias dhulg;t
das no c,terior de que estaria em·ol
vido numa cnn,;pira('ão rontra os mi
,libres italianos na Espanha naciona
lis ta. 

escalados: O TRifJíJ:'\' \L VERMELHO ESPA-
PLANICKS (checo, SZEPANIAK e NIIOL COSDENOl 18 TESSOAS 

BALECKI lpolonêses); GORA lpo- A' e>tORTt. 
lonés), JORDAN e DIAGNE (fran- 8 ,\RCELO!'A, 8 - IA UNIÃO) -· 
<'êses); Pl:;ltA'CIO, ROMf:U LEONI- 1 Entre a.s 18, ~esflôas ~o_ndenada~ á 
DAS (brasileiros), NJ<.;JEIJLY fchel'o) morte p<'l.o 1_r1bun~I M1htar, esta o 
e \\.:Ú,LIMEWSKl (polonês). ;·~· ~f:::.. h0mero, v1ce-com,ul de Co.,-

los nacionalistas . 

ALTAS PATENTES DO EXt:RCITO 
VllRMt:LHO VISITAM A FRENTE 
DE CAS'rELLóN 

VALENCIA, 8 (A UNIÃO) - Vbi
tara.m. ontem, a frente do Levante, 
principalmente CastelJtln, os generais 
Miaja, Rojo e Sara.via. 

RIGOROSA PRONTIDÃO DAS FOR-

OFENSIVA EM FóRMA DE LEQUC 

TERUEL. 8 <A UNIAO) - As fôr
ças dos genel'ais Al'anda e Varella 
marcham, em fórma de leque. con
juntamente com as brigadas dt> Na
varra numa ex.tensão de 80 quilo
metros contra Castellón . 

AVIADORES NACI0NAUSTA8 PR~
SOS PELOS REPUBLICANOS 

ÇAS /\f:REAS FRANC'l<SAS NA BARCELONA, 8 (A UNIÃO) - O 
FRONTEIRA COM A ESPANHA Ministério de Seg.ran('a. informou, 

IIENDAYA. 8 (A UNIAO) - Nume- cionaüsta-. <'apturados 'ie eleva a 14-t, 

1 

hoje, que o número de aviadores na.-

;~:~ ;:~!:o:ª::1ee~~~~e:ºd/~!~~t:, b::n~ ::;:;~lÓr:. italianos, 46 alemães e ,U 

bardeío ('stão sendo concentra.dos ao 
longo da fronteira <'Om a Espanha, INDIGNAÇÃO INGL1SA PEl.0 BOlf-
partiC'ularmente nos Pireneus B\.eDEAl\JENTO DE NAVIOS 

Sabe-se que os aviadores e o'> arli- :MERCANTES 
lheíros Ü\.'eram ordem para derribar LONDRES. 8 (A USIAO) - Reina 
r:)Jalquer aparêlho desconhecido qttt· indigna('ã.o geral contra. os bombar
sobrevôe, sem ordem, terrltorio fran- deamento!t suce!<i\Ívos de navios mer
cês. cantes bdtani<'os nos portos espa-

nhóis. 
PROSSEGUF. O AVAN('O NACIONA- A próposito, o ''Daly !\fali" rlJ,L'r~vf': 

LISTA CONTRA. CA~'rELLóN " Após o bomba.rdf'a.mento de Almeria 
nunl'a mais um navio alemão foi ata.

SALAMANCA, 8 (A UNIAO) - cado". 
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lDMIN I STRAÇAO DO EXMO , SR , DR , ARGEMIRO DE FIGUE I R t DO 
• t · - Z('nd,1. envi::mdo o empenho n 12!;, 

'.~~~. ~e b~lh·i·il~t.,~~;n "~~L;~1.l:1e t,· ~~1~;~ f ~~ · u;io ~J7 D<' Joãc E1•tn\J".'li~t11 ori qti:i nli·i de '>OOSOOO. emitido ~m h-
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Petiçõc~· ~!:fi:,..9r('cl:, s~.~:n~:~

1
;~1fç;1:;0;,,d~~_J~~tO~~~: Sc.,~ilu cio dia 7: f,tVÔI cio :-1·. Francif;r,o :.ui:~ ctc t\l-

bJlli:HÍO cc11n o., :-u t.'i 184 ,, 18;> ria lei O ·r,·1"1111>! v1.•o,1 ·. 1;~e1i;~ ~~~l:i cl:ei1~~~~~~~sc.01Tc;,;ponden-
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ca de Sousa. solicitando que scJn su1:,- Ti...'l elo Inlnün· l' !=!Pf'.llnll 1.:u P11blicn D·1 Cw P:1n:,1b~ c\f Ci111f11to Por ~;~~cc"~;acl~~~t~i 89
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pensa a ol"'1€!•1 q·1snto ao de~~or,lo d<' O Intcne11t.o1 Ft'd1.•rllt nu .. EsU1~0 ~h;~~-· 8~~2. lg;R/·i:1t1 ª/";:9. :·~J~· u:i. ;mpor~~n·ci'l de 4:2úJ'.).,J00 
se11-= venri:ne;1tc,;. - Infeferi~o. pe- on. Priraíb~i nomt'i::t Pí'~lro l ~:~;;~ga~ L'.Jc9 !l.309 . .J Jll 9.313 ) 311. :2.:>:11 N.º U!l9 - Jcitm, rt.!mctendo t:m1.;c· 
io.s mesmo:s mot;.vos do \.,espJCLl.0 a.n- r,nrn C:'X('l'1.:er. f>JTI <'OllJJ:~o.1o.' . ~ 0 •1 nho 11 _() l~J;j, dr, qu=inlia c.:r l.20í~400. 
ter1or i'gP:,tP ile (':;l;lt.i-.tkri no rnt1111c1pt ~e ~:6~~: ~-i~i·. ~}}~·1fl:t~~·1.!l sº;~og_o:rt rnuticlo p<-1r:\ p3.gamento doo; operá-
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S.!J24 8 _922 rios QllC trnb,ill·,:1.r::11n 1w pr>rfurnc':lo 
rn pronl.ot01 publlco úa Cot~larca e tulo H J)l'<'~f'ntr por :ui~ - :, d<" poços para abastecimento dagua 
SOUf;.l. iequeJt'ndo t1111ta i3Q\ °'ª~ ele O Irh•r•:t.-'11:or 1"1·cl~1~l no E~~idO 83?7 :.:i:· 1i·~1~·. ;-:~:: ::::.· i6o3 i Ln~ôa. 
Hcencfl. pd.fl'.l tratamento de saude Ida PaH11b.\ nomeia, En11d10 Lopes er- 8923 N.'' MO:;_ Idem idem, 11 14 emi-
- Def<.'riclo no.nele~ para exei<'eJ em conu!>são o 9 o:rn 8566, 3.644., 2.599. 2.5J9. 3.703 

1 

Ull ~o eh· ai.acnlc CIE' t•:-;t..1.t1sl 1m no nn.- 2 601 ~i.8'.J2. 8.7G2, 3.fl35, 2.493, tido prlo Departamento cie ~.!'-1 i!•t{·n-
EXPEDIENTE DO INTERVEN"i'OR PIC'lJ)IO ih· E~l)eranc;a servind~-lhe dr ft 568 R.580. 8.567, 8.575, R.565. da ao COOJ)<'l attvifmo. F>JJl J'avór dr 

DO DIA 8: l nlo , pi,=,srntc pu1Lar1;:1 
1
s 581 8.fü:,l. 2.4(}9, 3.499. 3.fi::l8. [.João Borge~ r:e Castro. nJ. impurt.,J?'l-

0 Jt1t<.1 ent,>1 rl<tc1:11 no E~ta<lo 

1 

~ ã71 3.fl.:;7. n.296. 8 .579. 8 749. cl:i. ".'lc 40~000 
Decretos ctfl P~taib~ nonu rn Joi\o C01 lbo C.01- r, 366 3 6'1í 12 2rio :1 571, 3 765 N.º ·139<, -:-- Ao ciirctúr _ rie V1:1cáo r· 

o Inte1 \-entor Federal no Estado l:O de :igei,tt- de r~tat1'-"ill(n n< mutn- & 748 12 .t94 3 1~7, 12 29!'1 fl 7!i:., 1~1~sa e ca~len:t~ a q~ie .se 1e1<'1 1 o c,-

lnterventoría Federal 
êOMJ\NUO l>J\ rOLIVlJ\ MILIT,\I& 

1)0 ,,:,;'fl\UO UA l'ARJ\1BA 00 
NORTF. 
Quartel cm Joflo Pessóa. 3 de junho 

de 1938 
Servir:-o para o dia 9 1qu111ta-fci1:_a.J 
Dia á Policia, 2 ° tenente Lordao 
Roncia $. Guarnição. sllb-tcnentf· 

Cesarir:o. 
Arl.iLUtto ao o11cial de dia. 1.º sar

gento Viana. 
Dia á Estação de Rádio. 1 ° s:\r · 

genta Bernardo 
Guarda elo Quartel 2 ° sar;;em.o 

Fr::, ,1ci~o Leanclro 
G·Jar<.la d., Cadeia, 3. 0 !,,3.l'geni o 

Luiz Inácio 
Eletric1'>t::t e; t·'.JeJoni5t~ de Uia. sol

ci~do .Josê Mariano 
..., 1 _ '' B _ I _ e a Cia de Mtrs. d~

r~o a~ guarda!:. do Qua,rtel. Cndc1a 
F'ubHc?. rtforço!i I? p~trulha'i 

Bolctun numero 125 
! As.) j)('Jmiro l'c-rcir.1. de Andnuk. 

cel cmt. Gerai. 
c:cuu rr cc.•111 o <':1igi,1nl, Tru. Ccl. 

C•.lisio Sobreir;\., sub. cmt. 
Jc<'HO pa 1,1 e·v~iccr, em c.omH:i.".lO o car-

1

9 o:i4 2 G~2 !J 03? 8 .lb2 8 ',47 r: C~ra.i Pu\Jh~~s,_ 1ufonm•n~l0r .~ue a 

de c:1 1 , alho S0bi11iho para ~xercer o titnio ::i µ 1 ~"'' ntf' po1 t, n,i J fi48 12 2!l:> 8 ,l.i5 9 3.>l 9 3:J.J ser em ei-t.110 modc1 no lNSl'E1'0ft•1' GEU.,\1, 00 'l'KAi'1E· 
da PflJJ.tbJ ,101ne1u. Jose Fe1nandP:-. ,( 1p 1o d• G1t,nablr:.1 "'etvrnclo-lhe de ~ 7R1 12 2~~ 8 ~·~7 ? 7~G R 7~! . \f.1c10 claque~a Dircto~ia n. 1315, devem 

cmgo de 1 o •uplente de 1uiz mumc1- o ri,ttr er101 FidC'1~J 1vi Eslncto, 8158, 9310 9312 _N.0 13Hl - IdC'm. pechnd·J d(~vclq GO PUULl<.:O L IJ.i\ O{TAl(.UA 
pai cio teimo de PE":dra~ de Fõgo, COI, Q,1 P:;nafü:p, nc,md:i ,JUl:10 .\lf1er,o Go- ~ "9 ~cH--:- D~ Til" G.1<'nt '".'°"ster11 eã.o .:fc um mt:morrnl_ (p1e ~ engenhe1- C'IVJI, 
~édC' en~ Espirito Sanrn. cturfl;I}te _ o !_ 1,1p_,;; Qox SRnlo~ n,u·.i t•xr,·cer em ~o- i OI Brasil. R~i!IW"IV Cornpiny L1mt_t.ed. l ro Fecho _Bento Colle1 a1)1cfrntou ... _ao Em João Pcssa. 8 de JUUho de 
(JU<Vlrif'nio qur ~ome('..OU a 23 de f2- 1 mL,;;:,.,1o. 0 ,.,1,rgo n<' agente' de estatt, 1•a quant.1.a ek 7 302...,700 - ~l!''.to sr _Interventor F~ctcr~l e re11:e~1d 1 19'.j[. 
vereiro de 1927 e ten.niru.~rá a 22 de tkr-i 110 muni..,'tpio rk J\fam::i.n~unpe. 1 dcpc>ndenco cll 'lbnt.»1·;;, ele· e.1·ed1to aqucl::i D. 1retont1. 1~,1.ra. mf,wm:i.çoc. ~ Scrvl~o para o dia 9 1qulnta-Ccin•' 
ievereiro r,e 1941. tlevendo sclictt . .ll' ~+rvlnrlo-ll1,~ c:e •i!nlo u prc:-<"nte por- 1 rspPci::1.l . N.'' l~!J2 - A.o chn,to,· ~er~I de f:.a 11- Uniforme 2 º lcaqu~1 
Sceu titulo :ta seuetana do Interior e, t:.HTl • 1 N () 11 5!17-:-- De Mur1Jo Veloso Lo- cl.c Publlca. sol1c1tn.mlo p1·c·v1(.lr,n~1'.l'S :-i p 2 nn:i1w11tt· á l ·' S T. arquivi.:;r~ 
Segtll'Rnç& Públic3 . µoi s1 ou procura· 1 o rntl•rn.ntor F1•d·'l'fll_ no Estao".J I p<'s. n'.l QLh1n1rn ele l'Ct.i ·1~3~000 ~m~. de ~cr :,ub~;1rlHl~ a n~s~çao, ~~ Lourival Sa11t~_nn.. . . . " 
tlor. dP.ntro do prazo legal c1,1 Par.-tíb.1 ,1011w1,, hls" Fren~e Jc _ . ~auoe e s1 __ F~,,n~!:-.co. ?:'t('t,._n_o .. .J- l-~nr.ancnLc u S P gn,11<l,1 ele 1 

o Interventor Feat.Jral no Estado I Lima }l.'.'ll.',t l'Xf'l<"l'r f'll'l._ ror,1issuo. o Pre:-t.,(':oes. de <·ontas - O Tr1buiwl :;,,liar ela f:'1~C':11Jzar.~o r10:-; Scrnços de c!Asse n. 7 
àa Paraib>l. ncml·ia Anto1uo Cesar Ai· ·r·,,n.:.o c.lr nóente de ~st.1t:1stic~ nc 11;\.J.·· julgou certa:; i,ter1orrtin,.nlo c.:a c1p1ta1. • l ~:'lllC.'llltf's _ct_i, lt·:ifrA~J (1;,ral dr 
,,ares de C:lr.rJ.lLo :Jara exercer o ca.r- 1 11 inµio ,h· Pedrris de Fogo, servmw1- N.º 13!lG - AC professor swenandc 1.·. cln~c::r n . . :l. _C"lo po\1c·1,11nl11to. f1:,-
go de ?. o suplente de juiz municipa1 ·11c- de ti;,,do fl '.)t'es,,:,,nte portaria. N (• 12.3l>J - Dt ,Joã1 cl::. Cunha costa. t 11 v1,1nrin um tf'ler.1;1n1:'l. <ill'i~! 1 cais ro1~rlrintc., n.s. l e :1. . . , 
do t,êrtno de. Peci_r:is de Fôgo cem SP- o Iiiienentor . Fen1.•r,1J -r.0 "Esl~do Lima Filho. na qu;ml1a ,.:r réis cio :ic ,H 111 tervcil.lor Federal pcJO Plantoes, :;ua1das c1v1s n:. 23, l,., 
de em Esp1nto Santo. dutanle o q~ .- cfa P:1raíba nometa WJson C,1Valcant1 23:000~000 pres\d<'ntC' cio Institut.o B. G ciP Es H, <' 50_ _ 

~~e;~1º7 ~1~e~~~~~~l1 ! ~~ ~; ~:~:~:~~ ~~:J~_u6u~~C"~~~ ~=r:g~~~~c:1\ !~1Za1\~~ Emprefüul:i - O TnbunJJ vi~ou · la~~;icl~3rl _ Ao diretor de Fcnnen,.~ ~~~-~tn~~~~1t~t~}~'~~nlt·J da corpora elo 
cte l94l. aev<:ndc· sohci.tar seu titulo A lira nCJ nmnicipio <ie Pdnct·~n Isa- ela Prorluc;-âo. l'('m('ten,:.:o a rópia de e d~\·icla execução. publko o :--t•i;um-
Secretaría do Interior e Seg:w·ani;'.l JJ,,1. servin.do-ihe ele tJtuJ,') a pr~!';ent:e N ° l3 ?8'.i - De· Art\lr Alh•iquercj\:,• um oficio dirir;-iclo .:. C'St~ s~c1ctt1r:·.l te. 
Público. por r:.i ou pr0curador. dentru 1nrtan;.1 Lin.:;. na riu.mt1~ r!c lG :353~000. pelo sr. Tntct VN1Lo1 Ftdt'r~l. refpr.~n- I - 'll,H.a p;\;:"fl . - P1'lt1 ;rnl1onl .-l 
do prazo legal O Jntenentol' Fccir>l.ftl no Es~ado tr â ~quisic;'ão ele material, sem ,;;.; C'lt.wín(I : 1;i_1i 1 <1, r.91 Pf-'.""~ :, millta cJ(· 

o Intervento\" Federal no Ec:;tauo da P8J'J.lbn nonicin OtU·.-·lo M.arn1!'º .IMYR.EN'SsA OFJCIAL 1orm:-Hrh1th~.s n~Gul~mci.lf<res Jf)SCf10. por wrr:1 l';H, ·lo :{/'6\ll~mcntv 
da Paraíba 11omeia Manuel dos St-:.'1 Trigueiro p3;-a. exetiJ<:"l'. cm ~omlssao, N.º J:t9h - Idem. trans::rC'V(>ne:o vn c:o Tráfci..:-o PttlJlko . 
tos Prestrello para exercer.º. cargo o rarg:o <.lc, ªciente> ele _ estat·~lka 110 R2l.3ção <.li1..; léria~ 1·on:edid;i~ pel.t vficio clirjf;ieio pelo sr. prefeito .cto II - 1'.n!rq~.1 ,k_ 111 •1m1·1~_ 11 c1,1 - E 11 
rle 3.º ~upler,tc de juiz mwnc1pal r•o mnnic1pio dP Sanln R1tn. f.en·incio- Tmprcn,a Ofi..:iJl. ele ~'m!.!iro ~ nuiJ m11nicínio ele Umtu~r-iro. a rcspcxJ Lreg:i.-sc ro sr ,1J1nox:11 11e pagacloi 
ténuo de Pec.lras ele Fôgo. com sécte lhe àf' lil,ulo a urc~rrilc i,)Orta11:.'I de 1933: cic for1~"cimcnlo ci<" ~ementes de .\l- interino. ' fim <IC' recolher (lO cofn· 
em Espirito Santo. dmante o quo.drj- o Int~1ventor Fcd<'rnl nc, E~t::v:fl 1 godão . do C F,_, fl° i~11port.~ncia ele !J7~000, re-
emo que começou a 23 de fevereiro de eia Para1b:1 nomeh• Onrvnl Ferrcn-::i d~ 1 - José ~rlr(Jn<~:::. ele Andrae1c, ~-º 1100 - Idem. 1clc·m. do prcfc1~0 fc,rentr aú sl.'lo de chumbo <.lf'~! 11 Ju::-
1937 e temünara 8'. 22 de fevereiro d~ Silva par~~ ~xercer. em co1ms~ão. o 2 - Mar,·1;,.) C::1C'Lano Ua Sil\a do :-nunicipio c.lt T.ipc1oá . pet01:i~. arrec~1dadri P('ln E:-;l.(lr':'\? Fb· 
1041 dev~nd,J c;ohcibn· seu titulo a cargo uo agente de e.sl~1Ustica 110 m,,. 3 - ,Jose Marc1uc~ cln Silv~. N." 1135 - Jclem. rr·metenno r..:óp1a cal ae Inr:í... !los mé&es ele 111.fllÇO, a-
Secretaria do Interior e Segurança i,i<'11,in de Sapé. ~ervinrlo-lhe de Utu- 4 - A1·c1w~J:1u de MC-lo Ferreira do ofirio clirirriclo ;t cst:l Secret~rü:: hril e maio ult.imos . 
Pública. por ~i ou procurador. dent~o lo h presente portari:-:. 5 - Frarci:sco Diouisio da Silv: ))f'IO "'1'. prc,fclto do munic1pio de AJ...,_ IH - l~rrolhm1_('!llo tk 1m11~1rla~cia 

doopr~:1~e;~~~tor Federal no Estadc üaO ?~~~~h~t~~~~1ei~-~~~\~~ :;~ o~Í~:,'{:: ~ - vfc\:~l~~é VJ~ª~~~saRoctrigucs. gô~1.f~;;1J!e_ Ao Inl<'rv•_'n~or Ff'clc- ~n~n;tcot\\\~~~r~f~r PªJi.~~
0

~H
1
~·~

1
~~~~:~~ 

da Paraíba remove. e. pedí?,o, o bei Lin::. p3ri, exe1CE;1. cm c.:ontfs.<,ão. o c11:- 8 - Francisco Guede::. de Me-lo r:il e1~virinc.lo. <.h!v1clamen~c informo- ~e cio Tn'l):<'go ela 2 ~ ST. reC'olhil!o 

~f{;i~~ ~~~e~~~ad~cN:~~sl:iJiti~ ;.~: ~foi~t d;g~~~·~d~\~/'~~~\~:.~~;:1~-1~~~ J<~~l~:= l~ = --~~~~11r13~ri1
~fCJsd~a~o~a :~~- ~e:rc1~;1:~~~t1to <l~t sra. Helanní- ;:~3ft~t\Íap1~,-~:;rr~;t\~1:i:1'.~ d~ni~, .. ln'-

ra a ele Itabaian,\. devendo apresent::u 1ul0 a 1lrc.s<'11tc pçrtarta 11 - Antouio Br.1incr N." IJ!l7 - Ielcm. <lcvolvcnclo a !'>'<- arrC'r::i.d;trl 110 mé~ di• ;n.Jl'J ulllmn 
seu titulo ã. Se~retaria do Interior e l:? - Hcl1orlorn Vclóso oa SilvP.ira posieflo que lhe foi cliri~icla por ~l~tns na 2. 11 Sr,cçfio clr Tr'.lf"i;o. t· Po:c.!.r._:.; 
Segurança p1_'1bhf"8. µara ser devida- St'cretaria da 1-.,azenda LOl)eS p;ntÓr1tts r,?si,lentr~ J)('.'·l~ ("apilal bem <1c V<'lC.lllm• <1(' Pll1os r c~wzelnis 
;,1:ente ,1po~til<1.do 1 13 - Wilson Madruga 1·01111J n có1lw. do oficio do ctirctor <.le ~~nclo 'i :!lfi4"-UIJO p:,r;, o Te~~ottro ,lo 

o Interventor Federal no Estaôo BXPEDTE.N'I'E DO SE.:CVE."TAlHO DO 14 - Frn.1,cbco Bamo~ri CuartR '7ia<.'áo e Ob1,13 PublicRs, sôbrc 'J as- Est~<.lo e "/8IJ:,:!OO p:1n1 o ro(,·f' do C 1:: 
cta Parniba remove, a µed1do, o bel DIA 8; }f. - Flav1l> c1 n bil1•::l Ba.ri105a., bLl11LO IV - Aiuda c•nh·t•J,;:i (14• 1H1J1o_rla.n.rr;1 
Antoní') Alfrêdo da Gama e l'vUlo, juiz lfi - Valtrudo R:\.ntalho N.º lJOl - Ao diretor ele A~isté,, - Eutrrg-:,,-~r. no sr. almoxarlfP p:i-
cíe direito da comarca de Itabaiantl, Petições· 17 - José Severino. ela ao Co'lncr.:ttl\·Ismo, enviando CJ ba- gnclor _inLr1:ino. ~ fim d<' r~·eoll,cr !~.1 

para :::i ci(; S:1nta Rita, devendo apre- N. (1 9 649 - De Peclro P~ulo de 18 - João Ma.cena. I::incétc da· cOO\ll'1·ativa de credito !:O- .C'o(rr. ao C1E . a impnr• .. :-:i.ncrn <.Ir 
sentar seu titulo á Sc-_cr~taría do ln- Andrade - A· Estarão Fis("al eh., 19 - Mnlaqulas Ivo ele Sáh•s. ria! do Brnco dos Proprictnrios e.la , 11\000, rc•(f'l'<',:le :10 :-,do !lc <"1_1111111?'' 
tl'fl·)r ,_, St'gt1ranç:\ Pnbllca. _µara r,_,.r Ut'lbuzeiro par~ tomn.r conhecimento 20 - João Pedro de Sâ Holmes. Paraíh~1. tefcr('nte ao mo·1imcnto en- 1

1 
cfr•st:, J,1snrtoua. :1r1 rr.i<l;1cla 1,rl,.1 r,.rr-

àe-virla1~l.e1~te apcstllaclo. :: re.c;olver na forma clt1 lei. 21 - Pfl:ulo Soares de Pinho. <errado no mês último .Hl de -Rrndas clf' Gu.1r~1hir:1 110 mes 
O IntPrventpr F'ecleral no E~..t.acl,, N _ 0 9 655 - De Fausto Monteiro 22 - José cie~ Oliveira Limn de maic µ. d nele 

~~ :o~~~'!:~ªd;;:;rf:s ~~ .. <~~gl~~t'°ct/~~~= 1;el~~:~a~lepi~n~~~-a:ºni~~~~~n\~r~~~ ~! = :;_~~~lei~ssX:~~l~n~l~~~Jo Prcf citura Municipal /'.cG,,to A~~~:~c:i)(~r~:!-~"J~~:·';i:~. t·l•a•~" 
oele!j3C'O de ?oli~t· aa cil"clmscriç~:i Jeg.11 25 - Anlonto Soares Reis f<•ur amador. rrqucrendo tr·u11:ófcrcn-
de Passar:,tm, do distrJtO de Pato~. 2t:. - Manuel Cristina FagunclPs ~x.Pgl)TENTE DO PHEF~ITO DO da ele sua c?.rtC"Jra p;_1r:1 uma de pro-

O InteJ'VeJ.l.t.or I<'cderRl no Estado Portririas. :1,; - J,;;mr.~ Ariristrong DTA 8. fi.:;sion::il - Con-,o l'f'quer. 
da P;.11..1.iba !'econciuz per tc:npo r!(I 26 - A11to11io Polari Pet.ições de VI - Pt'li(':õe~ rl<".,px.•lnda-. pela :!.'" 
quatro 14, auo,.;. o bel_ LOL:rival c!e: Designando ~li\nuel Frcirr ele A:1, :.!:J - Virgilio Soares da Silva ~ 1'. - Dr ScvNino Soares Joflo 
Lacc-rcla Lim:.i. no cargo üt juiz rut1 - draclc, f:scdvf\o da. MéSl:' etc Rrnclas de 30 - João Vit.al Duarte Fin:.1c-isct1. Bnrbo"f1 ·c1c Lima. rrqu1·· l\rn1·1jo e -vfa'-,ucl do Carmo - Con~o 
11ic1pal cio térmn dP P(ldras de Fó•!O '\reia. com exndc1c., .na ele Gtrnrab1ra. 31 - \Vilson ào Nn.scimcnto ~f'nrlo l1cpnç.-1 pai,;a rcoovn1 ~ coherlr i'tdrm 
com sé~le ,em E.spinto Santo. devendo ·)arr.. -~n·vir C'm ig:11Al corg-o na Mé::,;;,. 32 - Gr-nivalclo Figucirêdo. <' fazer Putros reparo.s na C."1.S~ n.0 168. 1A:j.J T<'ntul,. Jol4o flf' ti<n111a 1 
A!Jre::;r-ntat'. seu ti•nlo à ~eC'l'eLaria e~o Je Rend.is de Alagóa Grande 33 - A•1tonio Estrêla á avenicta Cabo Branco. - Deferido iih·n, in:;µetor gc1·RI 

!~~te~i~{i~~~~:~r: 11
:1~0~1~

1á~ª· ti fim de v,,~i~1:!~'~1~~º0 ~~rti~ºsoR~~a~e~~la!' l; ~~ - ~~~i~~1~mVij~~eDi~u;~ll.tdna. cc~~:n~;:~: ~;a~~~~;:r;/\~~lC~~~;1~~11
·;~ 1i'g~~~~~·~. c~,l~~~1~\~~t~1~.I: F. }'\·ncira 

O Jntnvtntor ~'e-deraJ 110 E~t1;1dc Alagõa Grande. p!lra servir em igual 36 - Leon?l Codho c:csta capital para o dr na.ta!. Oi re;,-
da Paraíba ai""njrndo ao Ql\(..' rPq:1<;- ..:argo 11El àe li-ut1r;l\.1ira ~ 37 - Leonel Santa Rosa. tos mott&ls elo dr_ Miguel ac Castro 
1eu o h(>l. Autonio Ctl.;.1marãcs Mort!i- Uesu:mando ,Joií.o de Almeida e Al- 38 - Ceso.r: Pai\'a LeiLc - Def<'rielo 

~·u;;·o:
1
l~~1ti~ ~!b~1fs~a 1i-:~:~~~;a~~= ·i~~~~~tlc~~ g~~\:· 1:~~!1.··ct:t.:~;:en~: 39 -q~tclo;11i~o LC'itc de Albuqucr- pa~~t~1;~~n~~~t~m/c3~~:'~encf;J J~:·.;~c~ 

dco ex1bu;fo. resolve C'onceder-;ht trn.- servindo na Secç5.o de Receita do Te- 40 - Juviniano Fernandes.' fazer uma divisão no salão da cas3 n 
ta 1301 di.:t~ c..le li<'ença, C1<' acórrlo ,ouro. para prestar seus .serviços 11<.• 41 - Frantisco TJ.vare/:i. :-::i.R. A :.iv"niOa B. R1na.n - Conto 
c.om o trt 150 du lei n 1;;9, de ~8 Secç§o clfl Oespêsa 42 - Pedro Soares Pinho rcqti<'r 
cic janeiro dC" H:37 Designando o g·uardn fiscal Jo!-~'- 43 - Manuel Felísmino de Ltma. Beatriz Satll'e:;, requercnd') llcençtl 

O Tnte1·,.-t,ntor l'cdenil no Esta. lo Bezerm C.:1vnlcanti. com exercício .1.1~ 44 - Jo:,e Horn.cio Cnvakami. pare fazer diver&os serviços na ca!>~ 
da Paraíb:i c\onern o can Anton10 Mesa ele 'R.enda::. de Picut. para pre1 - 45 - Eusebío Paulo ela Silva 11. 49~. á. avenida Abel da Silva 
F-ereir.- Diniz cio ~argo r\e delega<lo tar seus serviços níl Secção da Re- 46 - José Pio dn Na.c.cim1>nlo Como requer 
ele Poli( ia elo d1.,tnlo C.,e "'.'t~baiana · eita do TesourCJ 47 - Jose Bezerra 5o1Jrinho Jorg-r_ Gomes de Lilna. reqlH'l'enclq 

O Incerventor Federal no E<;:;;tA.do 48 - Pedro Cnnclido Sálcs li<'enç~ p:.ira ~e- ,:,stabelec~r com t1n1~ 

eia P:.naiba ,1.omeia o 1enente Jo·~ 1 EXPEUIE~TE DO <,-,\BIN'l .. 1E 4!) - João Dhs c,udosc, pequena afiem;, â rua Silva Jardin·1 
Correi3 d.: Mélo para. exercer o i::ar- 50 - Hemcterio Pcssõa n "78í _ - Sim pagando logo o (l\lC 
go <le delrgac.io de Polid 1 cto distrito .\rquive-s,•: .51 - Anesio Graciano Cabral íõ1· cie direito 
de Itabai<1na Oficios .52 - AC'J'i.'iiO l<" OlnPh·a Melo Sevcrmo Lourenço da Silva. rPq11r-

O Int~rventor Federal no Esta de. N. 0 13.445 Da In,ptP.n::.ri Oficial 53 - Manuel M~clel de F No- rC'nclo licrnça µara se C'Stnhelt·ecr com 
da Par~,iba 11-a1v-fPrp R profes~óra. -._,! N ° 13.67t:I ~ DJ R. cte A,;;uas e brcga c-:-tMl dr ne~ócio. á avenida Crnz c.lri:; 
1 11 t'llt ',tnci...i. m1 e1 ina. \kle:1óra Jr, Esgóto::. A nn1s, 11 957 _ - Como 1Tquc.:r. pa-
'lmeiC::1 Palitó, c.>1 r·.st:alR notun1.a da Telcerama:,· ganclo logo o que fôr <.lc dil'C'lto. 

:t1:a~~I~!! :,~~itit:r dr~~i~ti;·.1~!
1ª~1:;~~ bo~a 

O 13 
t2(i - Dn Dcmo~teclCS Bai- Sr.rr~ta1~ía do fu terior C p~:.~~~o:~~~~~r/t~.ca~~~.u~l~el~~grr!~ce;~~~ 

~l~o~~-~:t:,~~~~t~1nJ·~:;ef1J~~a~l~. t~;11'.~ bt~~ Consul Americano cm Pernam· S<.'gtt ranç:t l'úbli,~a ;é~~;.nt:_ a~~~~fie% nrn Prn1c.ssõ1· P:i-

E'l' df'vidnmn,te apo:·>Ll1t:i.:.'iCJ. Do Secrelário e.la J<'azenda de Farta· Ivo Pessóa de Ollvclrn. requerendo 
O lnteivt"ntor Fec'eral no Estado .e~e 'Ceo.rá l OU' \ rr J '\l\lhN'J o ua; 1 or CAÇ/\O liccnçn, para abrir uma fósso e faze:· 

cla Par;'lih;, •1·,1n,tc>re :~ .. profe>:sóla dê \ o 1.'nbnn::tl da l'an'rHl,t: .t:,,XPl<..;OIF..N1E DO Dllt)!;l'On U') oulros reporas na cílsa n. 2!il, à ,wc-
1 8! P11t101F·1a. ~ :\-1G.rrn. d" Lourr!c:s Pe11rôes I DIA 8 nkla ConcPição - Dcfrrlclc 

f1~·111;i:~~ ~1
;

1
~\~;ciªct;s~oÂ~ ~~~e~; N ,, 9 519 - Dt: Odilon Mt~(lu1ta Port~iw Jlc~~~1a 1;;:i~i~~~c~·\e~·~\~~.~ ~~q~!~~n~o 

~·ira!l.l~ ic:: parn. a de t~uJ.l cat~goria \.: N ° 9 582 - Da. Thc Texas Compony O nirctoi ,l .. i Dep~,1 t.~m,.nw de Ectit- 42~. á avenida Mnnurl ucodato 
1 o_ ,:rx<.1 mascuh,10 da mP~ma cidade. 1...,outh Ameilca• c.:-i.cfio 11011,rta O 'il 1\1 inii.•I Hcnrup ~ Deferido 
de\iendo aptt~en,:_1r seu ~i1ulo ao De- 1 N v O 5]3 - Dt Otom ..,\· C.:rn no t-1:lva P<-Htl excnrr ' 0 r:nl!o dr .~~: Lo·u·;val F1r1rc, requc1·<'mio licc111;,1 
!)arta1r,en1u ª ',t' Educar.uo •para se. i:rt:c:.t~c:ou, cu:: cot ta~· 1 }ietoi ;1dmmislrc:.1Uv,, cln Eli"'tno d:i. l)u 1Jnr::i fatrr rrparos no casa n. óO:>. a 
Je;tda;l~r;:~~r:.l~~...t~:s<~rd no Estadc.. de~o à! ~~~U;;: 00 dl SLVClltlO C01- ''Jaçíl.o AC:-Jl\•lllc, C1m,11n" elo ,111m1- ~VcC'f~~\IJo Borão ele Mamang,uapc 

*** SOCORRO DE NATUREZA 
INADIAVEL 

f'11r,:1. 11111ifit·11r o .'111nt~U" ,. 111anfflr 
adio o oq.:nni:;.mo, os nosi-o" rill~ di"

JlO<'m rlC' cerca dC' 10 milhOC'!I de lubos 
fini~simo!'i l'C'lll'r~cnlfrnclo um f"Omprí
niP1lt.o tot.nl ti" :~o kni!'i. Ee"r" luho-. 
,i1o v('r,i;uicirn!- filtro<: e dt'YC'IJI tlrí
,;s:ir pa!i<:;tr por r\ia, <lC' 1,000 a 1 600 
crnl.im<>tros cuhicol'I de liquido e:t..tl1:l• 
hi,ln rio ~:111::.::uc 

Quandn sr ::i.prC'!'it'ntam irrc1tulanri.i
dC's ria lirxil!'ll, tnrmrnrlO-'."P o liquid11 
c<;C8!<Sn on dr.ma:siudo frf'qu"ntc. qt1t'li
rn:mlr> pur C''XCC'~~o dt> nitidf'Z. f' Aig
t,.ll de q1ir• o~ filtro, prcci~Rm clr ~rr 
lnw1do~. J,"';fi,;Cl si~nal cl<' nlnnur pórt, 
denotar Am<'a(;'n. de dôrp"' lornh-.'lt<'!'\, 
~cinLicn, lumha~o. can:i1R.rQ, inclviçito 
nn,s; nüw~. no:i1 1ii·~ ou i.oh o~ ol hQ"I. 
dóre'i rhf'umatica:c; pcrt11rh~çóe" vi
-lJ~C", lontC"ira~. etc 

Se o:· filtro!'! não fôr('n, dr:;1f'll1-tln11-
rln" com n df'\•i,ln prf''"tf'tR, lf'rrmM1 
C::tl PCll'·:I 1.ohrr :l c1d1N':I ll llnlPRCU 1,,r 

rivcl do,; calculo" rcn:ti'l;, ,h, nf'frit ... 
<los ataques urC"micos. <IR hidropi·.iu.. 
<ln pcnlSI 11<' n1huminn, phwphRl.n. "'"· 

1\<: PíluJ;1·.; (\(' lí'o:,lcr rl"'i'1fhrn11nS1n1, 
limi1:11n f' netinun o~ ri,,-: • ..,,...,do hA 
ni:u:; d~ iiO arrno~ o rr11lf'<li11 J1rP(f'ri,to 
para coml,ntcr AS tlocm.:a:. rctrnc, 

eia Pnrafo~ nomcii::l ,To<-~ C;iutiilllo Ci;·. N ° 13 -162 - De JCJ e L1.uz do Re·'O 1 <:l))lo dt Falos Sl'l vimlo-llic de titu 1 ConC"gO Jo:,é ela Silva Coutmho. rc-
11f' pe.1a PXJ-ru•r efü c:orr,i%âo o car· Lun~ > t.;, a pic~enlc portaJl:i e.increndo licença para concrrlar fJOi --

f;~J~f c{:,gt~~~~.1~ee,;:~~ti:~~1~fn~i-1~~Ut~; ;e1,:}~cwado11a da Fazenda· Secrcta r hJ d:~ ,.r\ gricu ltura, ~~~~ ;~cref~::~~t~,1~~!~ cl~c jn~?~~::~ FORMIGUINHA$ CASEIRA5 
* * * 

1.lt~Jºr1~t~;~~~~t~~<' 1;~~;!~ no Estad< H~ ~/ li°:u;;.c~~teBelummo Gonçal~ ( '01n(lrcjo, Viação C ( ). ~\S1ir\~. ~ivcs__P«gl:l/r~do~ rua Des 

~: :;i~b~a~~n~.~~~c!~~~~foco~f~:ci; Ci~ 
0 

9 2b2 - De Eugemo Veloso & J~úblicas çaJ~~-a ~~i~:ti:;:icc~~~~~:n~~:~~~1t 
o c~rg,~ r1,, ~gente rle e&tat~tke: n0 A' Ementa: t.r:mclo, á praça 1817, anexo &o n. 5:5 
nunictpto de Caja1..e1rns, ;ervJnci.o-lhe P~ttção: O ,..,l' Se..;retário da Agl'icultur0 a:,-

1

_ ,Junte planLt' com detalhes 
c!c t1t11lo ..i preBente porlar4t N . 0 9.320 - Do Otom & eia slnou, ontem, os ,seguintes oficias· Multa: 

d,; P;i;~~~~~r1~~;,d~~~1~1;~.1 t~;w ;;;:~d.': j P~·~· l\1ésa de Rendas do t\lamangua- ~ 0 t::RR _ An .. r SP<'rPt~"io da Ti'n Lo~r:~Jei!~[\os1;o1gtou o w· Pttulo 

li) dMf.0-Ufl"l"ee!I! t!U.!!l e ~_t (tQ , 1nj ... 

prOduct.o 1l'!Utd'J QU" .AUrab~ e •,t•, 
mtna a, !&rmlgtn.Ms Ce.'i"'lru '!t ~,(j,. 

especle de b!Jr111,t11• 
• BABAl'ORMJ0.4. ,. •. 

sncootra • .., naa bõa" PhatJ'.N1411at 1 
ON>t'ar!U 

ggooABIA !.OND!U!• 



~ A UNIAO - Quluta-Mrn, 9 de ju11J10 de 1938 

'----------------------
PREFEITURAS DO INTERIOR S E C º· A O LIVRE EDITAIS 

PREFElTllRA l\JllNJ('IPAJ., -DE n1unicipal de Aral'Una, usando das suJ.<; 1----------------------------. 

DECRETO N ~\:;

1

::~;A 28 DE MAJO (i:~:f~i~;i 1:~ ~! ~11::r::;1~1~!c,]f~ POLICIA MILITAR DO [<'TADO 
Art. 1 ° - A área urbf\na da vila de t) 

1 ~ 

Dt:Jímit:> as áreas ui·bana e Carhoeirinha, começa a margem es
suburb,rna da cidaclc de Ara- querela do rio Curimatau. rio sul; pt"lo 
runa . rincho do sangrnctouro do açude pú

blico até o fim ela reprêsa do dito acu-
Demostenes Cunh8 Lima. prefeito de, ao nascente; em réta, partindo da 

municipal de Arnruna, usnndo tlas atri- represa do dito açude até a rntraclR 
buições que a lei lhe confere, e. em da c>.strada de Tacima, ao norte, e da 
obediencia ao disposto no * 1.° do art. entrada da mesma. estrado até a mar-
3.º do Decréto n.0 1.010 de 30 d.e março gem do rio Curimataú, ao poente. 

A Secretaria ela Policia Militar ª"isa a quem intercs
~;u po'-;sa, que, de aC'ôrdo com o artigo 118." da Consolidac:ão 
dos Hcj!, u)anH'nlo-.; clei,,sa Corp,wacão, os nli'-;famcnto~ !'-{, seriio 
feitos de] ." H 1:i de janeiro , dt• i'." a 15 de maio e de 1." a 1:J 
de Seteml.Jro de tnda a no. quanclo existam Yag-a~. estando , por
tanto . atualmente, , c<lado o ingresso de todo e qualquer can
didato 

de 1938, dccréta : Art. 2.0 
- A área suburbana da vila 

ArL. 1.º - A linha que delimita a de Cachoeirinha, fica compreendida !'-----------------------------' 
área urbana da cidade de Araruna, em retas equidistantes duz(:'ntos metros 

~~
11
1:~~r~

1ª ~~tr~?~ii~le ~:i lr~;.i~~;~: g~. ~~~ºe~~~~~~ªàad~ti~~il~l~t'º urba- SINDICATO DOS BANCA· 
~M~,u~la S~~~~s~;ç~~'.'\~g~~~i:g~/i ~~ çõ:;\m3:o,~rá~i~vogam-se as dispos,. RIOS DE JOÃO PESSôA 
mite do referido patrimonio passa pela Prefeitura Municipal de Aranma, 28 
propriedade Turí dos srs. Francisco de maio de 1938. ·~." ('0:\'\'0C.\CAO 1,E ASSRi\1BLl!:JA 
Lins Fialho e Luiz Lins Fialhó-, alcan- ncmo<,tcn<'s Cunha Lima, prefeito. GEll \L l~X1'ltAORDINARI.'\ 
çando a estrada que passa por ·tra? da Arnulfo Gomes de Araújo, secretá-
avenida Semião Leal até encontrar os no 
limites da propriedade Maniçoba; 
prosseguindo em linha réta até•ao can
to do cemiterio público: daí segue 
margeando os terrenos da Prefeitura 

l"REFEl'rURA l\.ll'!\'ICl!l'AL UE 
CAI ÇARA 

Não tendo havido !'m l.ª convocação 
o número legal clr socios para reali
zação dn e&colha elos três vogais e 
três suplentes. representantes ela classe 
Banc.1rin de João Pr~sóa na comissão 

e do PaLrimonio de N. S. da Concei
ção até :,. propriedade "Lagôa dos Ho
mens", continuando pelos limites das 
propriedades de Targmo Pereir~ da 
Fonsêca e Antonio Lopes de Mendonça 

DECRETO .K.º 6. DE 30 DE MAIO do salario minimo, 1tC'8Jn ele ÓJ'(lem do 

até encontrn.r o ponto de partida na 
est.rada de ·· Lagóa dR. Serra ... 

DE 1VJ
8 

1 :;';~n~;;.~:icl~~~~e ;\~~\~;;i;s a ~i!~ar~~ 
Dclimijn, a~ zoo:l" urban::t, r errem á sua s(•cle. no tlic1 a elo corren

.-;uburl>anas tla <'ida.de de Cai- LC'. ás 20 ilol'i:l.S, pal'::t a nwsm:-i linali-
çá.ra.. da<le. 

LEILÃO 

Andrade Lima 
Hoje, e diariamenle. a c·onwç,11 

sempre ás 14 horas. nas mercadorias 
dos grandes arnrnzPns elo~ foienhores 
Carvalho Rastos & Cia., á rua Maciel 
Pinheiro 91 

Convidamos aos :-.en.hore~ comerci
antes a retall10, para os grnn<les lol,cs 
que serão vc>ndldus d A goro por dianr r. 

DinrütmC'n Le, :JO corl'cr do martPIO 
:Jté compkt~ liq11í<laGfto l)t"IO lciloriru 
01icü1l. - Audrade Lim:.t. 

FALENCIA DE ANTONIO 
ALVES DA SILVA 

CONCUlt~O,; l'AltA CADEIRAS 
DA ESCOLA DE ENGENIIARIA"MA· 
CKENZIE" DE SilO PAULO, E DA 
FACULDADE llE DIREITO DO A· 
'.\-1AZONAS . - Faco público. para co
nhecimento dos interessados, estarem 
abertos concursos nos seguintes esta
b.elecímenws: - Escola de Engenha
ria "Maclttnzle". para as cadeiras de 
Hidcaulica Teorica e Aplicada e Geo
Joiia Econômica e noções de meta
Jurgín. cujo pra,1,0 de inscrição tPrmi-

~~c~lJ~d~c J~l~ref ~ cg~re1~~1~1;~~:a: 
p8ra as cadci~·a.s de Introc.lução é. Ci
enci3 do Direito. Economia Politlca, 
Direito Romano, Direito Civil, Direito 
Prnal. Direito Comercial. Direito Pú
blico I11lC'rnacional DireiLo Interna
cional Privado. Direito Industrial e 
Legislação do Trabalho, Direilo Judi
ciário Civii Direito Judiciário Pc>nal. 
Ciência das Finanças. Direito Admi
nistrativo e Medicina Legal. cujo pra
zo de inscrição termina a primeiro de 
ag~sto vinclotu·o. A l'C'alUação elos re
feridos concur:-0.s obedecerá á lcci~ht
ção federn.J vigente. clcvenclo u:; inte
ressados. para maiores minucias, diri
gir-se ás Sccretaría.c; elas re~))PCll\':1s 
Faculdades. Em três de junho de 1938 
- <a.l Mario Brito, diretor g<'ral do 
Departamento Nncionnl d<~ Ecluca-.:ão. 
---------

400$000 
4uerc1~ ~;:i11ha-1os men:-,a!mentr·, 

l:'~Sí'IPVR. ri !\, c:RILLI, lntiustri3 "l\1. 
i\, N 1. S." a Avenida Calog:crds. 12-
ciula '11 nt<.> 01•: ,JANF.ffi<l nl'~r

Art. 2.0 - A área suburbana da ci
dade de Arn1'una, começa em Jinha 
réta no rilto ela ln<leirn na propl'icdaclc 
"Mo1tii;-ob~1 ", atra\·essando a propric
cli1de "Turi" vai ter no crnzeiro ao 
)Ado C','iqncrdo de uma casa aí e,xisten
t.c e, <lesl..1. em linhc1 n'to para a La
~óa da !:::irrra alravessando a estrn.dc1 
dr lropn q11c vem clt" Bananeiras, sc
guludo ;1inda cincocnta metros além 
et::i 1·rferid;l t'slrndn: dCssr pm;tto em 
réta a estrndn que dá acesso ~ propric
clride "Maquiné" de onde parte até a 
estrada dr Lagfr1 elos Homens e daí 
c>m linha réla, menos cincoenta. metros 
cl:i áreD urhnnn. atê encontrar O ponLo 
rniC'ial. m1 bdC'ira Manicoba 

Francisco José <la Cosia. Prefeito 
Municipal de Caiçára, no uso dr suas 
n t1:ibuirões, e. ele neônio com o dispo
sitivo no decreto-lei n.0 311, dr 2 de 
mar~o de 1938. 

.Jmlo Pcssó.:i. 7 (1,• _j1mho ele lfl'.jS. 
J\lario M Arau lo - 1 _u Srcrrtário i\nso 4.11r lol <ll'c-1:inula por v·11lrn. Jando alllrn;tra elo trabalho a PXe· 

ra d1• :!6 ri,• 11rnlr> ,10 f'orn·ntr ~IH) a ·11t.Hr rcmet~ ::sooo. 

ArL. :J .0 
-- Ficam rev'ogada::; . as dis-

poil~PO[~~l~~\~~ c~~\~~;~al de Ar~r~na, 28 
(le maio dr 1938. 

TJ1•mo~to1(', Cunha Lima, prefeito 
rloAmulfo Gomes de Aratíjó, ~ecrctá-

l'ltEFEITUH/\ MUNICIP,\J, DE 

DECRETO N ~\R:.R~~/ 2lJ DE '.\'.AIO 
DE 1938 

UPlimita as áreas tt\'bana r 
... ,,hurhana da \'il:l tlc •tttc-ímba 
d,• Uf'ntrn. 

T.JPmoslPll"'S Cunha Lima, prefeito 
municipal ele Arnrnna, u~andô dr suas 
"trlbniçuPs e em obedicncia ao dispos
! o no ~ 1.0 do art. 3.0 do cleçrl:1'to n.0 

1 010 Uc 30 ele 1narço ele 1938. decréta. 
Atr U' - A área urbana da· vila de 

Uacimbn ele Dentro, começa no oitão 
(l;1. cri.sn de Francisco Moreira de Araú
jo, SC'IJU<' em linha réta até ao meio do 
lnr,rf'do cio Tanque Público; clní segu<' 
Plll linha r,•t.a atravessando a estrada 
tle rodagem que conduz a Bananeiras 
nté um carrego que vem do lugar sa.
bura. :,;pguindo ))t'lo dito co1·1·ego atê 
<'ncontrar a estracla de rodagem de 
:\ramn~. seguindo em linha réta até 
ao po11lo d<' partida. 

Art. 2.0 - A ó.rca suburbnn:1:da vila 
ele Cacitnba ele Dentro, fica compreen
clida rm rüas equidistantes duzentos 
metros do ponto terminal d0 pcrime
Lro urbano 

_ Art. 3.0 - Revogam-se as disposi
çocs cm contrário. 

.Prefeitura Municipal de Aranma. 28 
llc lllaio de 1938. 

Of'most('11rs Cunha Lima. prefeito 
. A.rnulfo Gomrs de Araújo, secreLá.-

1·10 

DECRETA 

J\r!.. 1 ° - Ficnm <"S.'>1111 ('.1Jn."iidC'n:1-
clas ns t-on:is llrbnnns ctn cid<.1dt' dC' 
Caicárn: - Comcr;:u;rto na nua d~ 
/\rci,i, em exl remo nort,, drscr por 
e.'.i ta em nono certo ~ té encontrtir o 
Grupo E.<;colar "Profcs:;or João f!O:J 
rcs": daí ~cr.ue no tnC'smo rumo pela 
Pra,;a João Pessôa, até encontrar a 
Igre.in; cl~i s('gnc cm rumo su\0ste pn.s 
f,'1ncio prln Rnn Nov:,, tnwessa da rua 
ela Lnuô~. nté cnconl,rnr a 1·w, Que
bra Quilo. 1v'stn. f:iz íll\f!nlo r seg\c(· 
,,m linh;-i rt'-t.a ao bCr·o onde l<'m inicio 
a rua Bô~ V1st::i. indo nlé o fim eles
La; retonrnnclo a mesnw rua. segur cm 
rumo certo clireç::io norte. pass;,.ndo 
prln Prara Antenor Navrirro. até o 
p!'imeiro bi>co ela Prrtça João PPS.'iÔfl. 
entrnndo neste contornando a me1--ma 
Praça. rité encontrar a rua São Mi
gu<'l: dai sc~uc em rumo certo contor
nn.n<lo o lai;::êdo onde fica situada a 
cri<lc>ia publica. fazendo angulo segue 
cm rnmo Cf'rto direção leste. ao pon
to de partida. 

Art.. 2.0 -- F1c:im ns zonas ~nburba
nns dfl cidaclc e.st.nbclcciclas do modo 
sci;tUintc•· 

Comc(:an<io a 150 metros po.steriores 
ela linhri. rlivisória urbana pm <'Xlrcmo 
norte, sc•gue em linl1a 1·éta direção su
lc&lc a.o canto (]:,, cfrcn ele arame ria 
propr1cdRUu ~:,tgac\o, oncJP fica situa
do o rcse;:vatorio (l'agun ela M.unlcipa
liclacJc, dai segue marginando a mes
ma C'crca. at.6 C'ncontrnr a estrada ele 
rock.grm Cai('ára a Duas-Estradas; 
rlf'st:i se~mr f'JU linha ré'ta direção sul 
até 1>11eont.rar o lagéclo clenom.inaclo 
Mont.a-ZabUl1a. dêstf' ~egue em rumo 
cc.>rto ao crmitl'rio publico; deste se
gue cm linha rét:\ ao lagédo do Recla
me: que fica situado ú margem du ro
elagem Cait.::ír~ ri. Belém. dêste cm li
nha rét:-i clirf'dio ocstc> segue até en
contnir o rio CurimAtaú; descendo por 
êslc· ntf- o lag~clo Lágcs. onde faz an
gulo e segnc em linaa rêta direção 
leste. nté o ponto inicial 

Art 1.º -- Revogam-se Bs disposi
ções CI,1 rontn.1rio 

Prefeitura Municipal de Caiçára, 25 
de mn io de 1938 

Fra ncisrn .Tosé da Co~t.a. - Prefeito 
José .\lnu·cs P<'rcira - SC'cretârio. 

SINDICATO DOS INDUS• falrrni:, d,. IINTONTn 111.vr,:s Jll\ l=--,..;.,.;.,,,.,~;.:...,-----
;-HJ.,V/\. r.,1~J)l'hTi<lo 1·0111 o l'Olllí'l'f'IO 

TRIAIS Df JOAQ PESSÓA ,lp '"'CPll'lo,. cl<• 011lo111<>V<·I· oi,•o. :;rn · 
·~a. ga· <Jli11,1. c-lf'., {1 riaa l'rr·~icknte 

CONVITE - AS~E"7J\U 1/\ GF.RAI, Joflo Pcs:o-;ón 121. cl1•:;l~1 c-ld:.1dr, Ut 
l~XTRA1:>RD1NARI/\ Cr1n1plna Grantl", e <!11{'. h·ntlo sido ci 

ONDULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

I\XECUT'\-Sf, l'O" PERi MÇAO 
SllltVIÇO GAJti\!\TIDO 

Av . .João Machado, 506 

De ordem elo .sr. P1 e!'tklf'llle ficam "if.{lwlnrlo de."!(' 110111e:.1clo sin<iicu t 
convlclnclos todos ns socio;; q11iles para P.re:;Locln srn l'OH1pro11li!,so. ~slnrH clio
nma 1•euniã0 de AssPmbléia Geral Ex- n:::i.1111:-n!c> c-111 M'll c1,\nhPlPr1menLo c()
tiflordimui.i a J<:a\iz;ar-sc no l)lóximo mcrc1rd <11•11o>~~!nfl{~~ '"CONFEITARI1~ 
clüt O ás 19 l101·a~ llfl séde dêste Sin~ 1 PE'TROPOLJS . - sJlO á rna Mtll'CJ11<'l. 
clk~ito (1 nw Durnie (Ir .Cnxias n.º 524 el? tl~r~~d .. 1.,11uh~·m ri 1._1P~ta,. .. ciclad. e -.~lc Ir,=============" 
l.º r1ndar. fl fim dr· procrc1t·r-se a cJei- C,1rnpmu C1J,lI1~1. d, ~.11 :1., 12 hot ... &. 

çào df' 1.ri>~ vogal" r trl·s supleutC's qur> print nti~nrkr H'-1 )>C~:'io~s. mtn,·;;~.alla~. AOS SRS. CRIADORES 
rep_resf'nlarão a .''1(1/-,~:- .11n comissão ;;{'~;:) .ll~:~~iiv~,1~~º~1~flf~~l~~ld~rf~l~·r~~~ 
reg1~nol d<'_~alano nunpno. Est:ido, A lJNIAO e i):i "Voz c.la tor- ''SAL SUBLIME" 

,~O:lO Pcss~a. 7 de JW~lw dr ~938. borrnrn". dc.;\a C'iclacle. 
SnmHrl G•,('•·b - S<'rrr>Lfino. .Cat111Jina Gr~11dc. '2 de junho de 19~8 

- ... --- - \\ialfrêdo Rorborcma: sindico 
Específico veterinário AGRADECIMENTO 

Ozorio Pais e irmõ.es. penhor.ados 
agradecem a todas a.,;; pessôas (J\.le se 
dignaram envior pêsames por telegra
mas, cartas e cartões. c1t1ando da mor
te de Maria c.lo Carmo: aos revmos. 
monsenhor Tiburcio, conrgo João clr 
Deus e clrmais r<'presont::intcs do Cle
ro: as plecto.c;as fUhas de Maria e a 
todos que, no doloroso trase, acor~ 
reram :i sua residencia 

nha rêta dfrcrão ocsLP atravef.Sflndo a 
rodn.gem Bclé1n "Pirplrnub.1. atE' en
contrar e, nacho Plcádfl. <lf'secndo por 
êste qur envolve as run.;; Paraguai. ela 
Emprésa de Luz P Santo Antonio: el~i
xanrlo êste fa7, angnlo e segue em di
reção lf'ste até o ponto a:1~ partida 

Art. 3.0 -- Revogam-se as disposi
ções em contrario 

Prefeitt1r.1 Municipal ele Caiçára, em 
25 de maio de 1938 

Fr~llrh•Po José da Costa - Prefeito 
José ,'\Jvarc<, Pcrdra - Secretário 

l'ltfTEITVR,~ Mll~ICIP,\L DE 
CAl('.\lt.\ 

DECRETO N ° 8. DE 30 DE MAIO 
DE 1938 

Oelimit~ as zonas urbana, e 
sul>urba.ua. da Vila de Cupaóba. 

l<,rancisco Jofiê dn Costa. Prefc.>ito 
Municipal dP Ca.içára, no uso de suas 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DA PARAíBA DO NORTE 

Convocacão de Assembléa 
Ger~I· Extraordinaria 

Prrveulivo contra a FEBRE 
AFTOSA. de valor comprovado 

co,nHTF. A DEBILIDADE ll 
"1AGIH'.7,,\ 00 GADO E FAZ 

CAlR O CARRAPATO 

At1·st.ad<>, do, prim:ipais l'rindorc~ 
--- elo país ---

Lkrnciaclo e .Jnnli:-;odo sob n.0 

1.142 no Inst1tuto Biologko ctc 
Defésa J\gricola e Auinrnl de 

Sfio Paulo 

VENDEM: 

M. S. LONDRES & CIA. 

Conv1clo a todos os :,,ocios quites de:-.
ta A~:sodação p;1r:l C'Omparrccrem tí 
Ass~mbléia GC'ral Extraorclinario. con
vocada excl11sivnmc1lte pnra <'legH 
l rê8 VObnil'< e três suplrn Lcs pr. rn a 
composicRo dris Conli!isóes de Salnrio 
Mlnimo de que trata o decreto-lei 399, 
de 30 ele abril {le 1938, <'. cm cu,npri
rnenLo da portarin tlr 21 ele mfliO dr 
1938, ba.ixarl~ pelo sr. direLor elo Dc
partan1í'J1to de EsLatistica e Publici
clac.le do Mlnistél'iO do Trabalho. In
dústria e Comércio, devendo dita as
sembléia rc:a]i:>;Jr-sc ás 10 ho1·as de 
quinta-feira, 9 de _junho proxhno _vin
clolilO, na séde soc13l desta inslitmção, 
á rua Ma<:icl Pinheiro 

Jryão Pessoa. 6 de junho ele 1938 Drogaria Londres 
;.~ }~~J~;~~tri~o~1~c\~;rc?~I~cira , primei-!~============:!) 

"A PREVIDENTE" 
5:NP'RAQUECEU -SE? • 

Al"da tem tou•. dôr na• 
eo11ta, • no peito? 

u,, tt poderoso tonleo 

VINHO CBEOSOT!DO 
rRF:FF.ITURA MUNICIPAL DE atribUlcõcs. e. clf' elcõrclo com o dlspo-

J>H.El•J,;[Tt;IL\ I\lUN l Cll'i\L UE CAlÇ:\.RA sltivo no decreto-lei n.° 31 l. de 2 ele 

DECRETO N ~U~ltt;j';.;A 28 DE MAIO DECRETO N.0 7. DE 30 DE MAJO março ele 
1938

' 

'1Ul,01i1.ado nela. diretorin dn •• A 
PREVIDENTE", convido locJo;, 0'.i 60-
cios cm Ettrazo, c111cr os 1rr,klcntrs 
nesta caplt::i.l ou fóro <i<'la, n rcgulurl
r.arem seus clPbHos nrirn com R rdP
rlda soc1edít0e, vngan(lO os oltlto:. n
trazados até 31 O.este ,ni>s, 1,wl11:-,;Jv,· 
os de números 717 c 'l rn, :,nl> pen\-\ dr 
cUmlno.çílo. 

FHÇO Lmnbí'm clrnt<' qur, lodo r 
qualQ11rr soclo ci11c V<'11l1n ft fitlrc<'I' r 
tl[lO esteja <Plllrs roin <'31~ :;of'lr>dnrk, 
pt·rder:i o <.lir<'lto no prr111lo, cu11ror
mc rlctcnntm11n os l·~t;lRtulus. 

' 

mnÕ óiiiõ, i.WU I 
DE 1933 DE 1938 DECRETA 

Delimita as área, urbana. e 
'IUlrnrbana da vila de Ta.cima.. 

Demostene.s Cunha Lima. 1,retf'itO 
municipti.l de Araruna usando das suas 
:.i tribuicô<'s e em obcdiC'ncia ao dispos
lo no ~ 1.º do art. 3.0 do DccréLo n. 0 

1010 de 30 de mo.rco de 1938. decréta : 
Art. l.º - A árC'â da vila de Taeima. 

começa na estrada que .segue para o 
povoado Rtachão. no canto da cerca 
do campo de culturas da propriedade 
de Manuel Anselmo, em linha réta até 
encontrar a estrada de tropa que. vai 
:'\ Nova Cruz, na Fazenda Velha do dr. 
Jose Amancio Ramalho. em réta até o 
b::irdo elo açude publico, partim1o em 
linha réta ao campo do cemiterío lo
cal: e daí segue em réta atf> íl Pstrn.d3. 
CJUe vai para o dito povoado Riachão 
,,lé alcançnr o ponto de parlida 

Art. 2.0 - A ãrea suburbano da vila 
íl~ Tacima fica compreendida em rétas 
cqu,distanlcs dur.l'ntos metros do pon
to tcrnlinal do perimctro urbano 

.'\rt 3 ° - Rev,,gam-se as disposi
f:l'<'S em rontr:i.rio. 

Prf'fcl!\1ra Municipal de Arn,runa. 28 
l]i• TTU\ÍO clP 10:18 

n<'mfl'·•I.P1•p" ('uniu- Lima. pn_:l('itO 
n~\rnulfo Gomr\ tlr Araú.iot • .secretá-

l'RLI El'J'Lll.\ MUNI CIP \L OE 
ARi\RUNA fl 

DECRETO N.0 10, DE 28 M MAfO 
DE 1938 

Delimita a.s árí'a!,. nrhana e 
11ht11 ha11:1 1la ,,.11,t d1· <..;a.cboei.ra. 

Dcmo~l.CllC)j Cunha Lim". prefeito 

D<'limila a~ zona<. urhana.., e Art. 1.0 
- Fic;,m assim considcra-

sul>urbanas da Vila de Belém. d::is fl-'i zon.:ts urbanps ela Vila dí' 
Cupaóba: - Começando por uma sé
rie ,1,, linh;i!'; rrt::is d:i nw Tcncn1 r 
8r~sHiano. ~<'gue em direcfio a oeste r 
;-i 111') metros encontra com n rua do 
Seminario. claí srquc> f'm rumo sul. a 
encontrar o bêco que faz seque:ncia das 
ruas do Comrrcio e da Lapinha. clêstc 
segue em rumo leste fi rua Nova. ao 
terminar rst:i fn:.r, ri n-rulo e toma clirc-

F'ranC'iS"O Jo,;;C' da C<r,t~. Prrfpito 
J\!unicipal de Caiçára no \ISO de suas 
c1trilrni•~ões. e. de acúrc!o com (1 <li~po
si.ti\'O no rlc>creto-lci n.0 311. rtc 2 de 
março de 1938. 

DECRETA 

Ait. 1 u - Ficom rissim t·onsirtcrn- rão norte, passondo pela l'Ufl da Ma
deis as zon1s urbnnns da Vilri dP Be- tri?:. até f:J'ler nngul0 p1·0,seguindo 
tém: - Partinclo da JJro.ço ela I~reja, prla run da Gn.1n,:ilrir&1. " dcstn !';('gur 
cm direç?io á nm cln Emprésn de Lur.. no mc::imo rumo no1·tc, com extensão 
1umo oeste at,• o rincho Ptráda. onde cl<' 100 metros vn.1 encontrar o ponto 
faz angulo. f' ~f'~Ut'' rm rumo certo rli- inicial 
1 eçii:o sulesle. ao IJ(·co Qllr sai m1 rua Art 2.0 

-- F'knm assim rn11siclrrM1'ls 
rto comercio. sr~ulndo por C!';ta pa~.;an- él.S zornL-. suburbas cl-t Vila. Cupa.ó
do pela 1'113 Par"-gu:d. atf' rnconl ,·ar a ba: - Comr><·nmlo do ('l'tli".t'ITO 'lllf' 
bocir~ situfldn nn rodri:!rm EC'h'm Pi1·- ficn situ:1110 rxtrcmo OP::t<>, sr,:r11<' en1 
pirituba. retorna pr>lrt J11PM11::i. nm :ilR rumo u1k:>lc, a cn<'ontrnr :i rorl:::igr,m 
~ncont.rar o bl'ro Qll" ''<'G"U" parn n r1w Cup~õbn-Pirr,ll'itJ..:.ba. nl(' o p0nto on<lr 
s~o i.\1iguel. que ntrn\í's:;:, o nm rfa n,cdr 200 metro-; cl;1 ru;> d11 L~pinhri 
Gameleirn. oté encontrar f1 ru~ Ilô<'t iíl. crtarJ.J na d<'IJmi•açfio urhan::1 drii 
vista se1?umclo por cstn até fa1er ~n- pr0s~egur nuno leste. linllP p,n;;1kl:1 ~ 
1nilo onde encont1a n 1ua $(1.nto A.J1- ctelimitaç~o 1.11·b..1n:1 mr<linrlo-sr en:rc 

~~~1if~ ci~e:,;.ri~~ pela mesma .ªt~ o 1 ~~º~nf~ºc1~n~lt~·os~;~~-~cl;11c~j1~tr;~~~rfoge:~ 
Art. 2.º - Ficam ,1ss1m cons1dera-1 C'npaóbfl. nuris &l1·atla'- C' o,ilr::1 m,,, 

do.s as zona.e; •q~burbanas d::l Vilc?. ele .sp~11e para o e11:;rnho F',1:1,('1_1<la _Alegr<': 
Belém· - Partindo dn estr~da de ro- c'aí segue c·m Jmhn r(,fn tlir~ç~o nor
drigem num ponto postenormentc a !r até r>n,·0ntrnr rom o crnuterio jltl-
150 metros do nn~ulo cit.ndo no prri- blico; nêstc, f::t:t. a n:::ulo e s<•gue f'm 
metro urbano formado pelas runs Bóa rnmo certo clircçào oeste ao nonto 
Vista e Santo Anlonio; prossegue dês- inicial. 
te ponto em dil·eçúo lr&te até enco11- Art. 3.0 -- Rcroganl-~e a~ disposi-
t1·ar o riacl1ü Sali;ado. subindo por ções em contrnio. 
êste, em direção l'IO sul. flLé a travessa Prefeitura Municipal de Caicara, em 
da estrada Bclém-Grutão; çlesta. tra- 25 de meio de 193'1. 
vessa ~egue em Unha réta nb pé da Francisco José da Co~ta - Prefeito. 
i:;err;i rlo Olho nFl~llA rlAf ~c>gu!' em li- .Jn,5P AJw•rt>'i Pc>rrit'~ Rr:<-rPti\r1o 

Joijo Prs:,óEt, '1 de 11rnh, clf' HJ'.lll 
Uíluicl 1'-lal'Unho Ra11,0~14, 1." t,ccrc

t::trlo. 

tifNSÃO S, JOSE' 

o,• 111ctun do ~r prcsidcnir dr:.; 1
,.. 

Sltlr1ir;:il0. íltum conv'Jcados to.los o:-. 
s•::,í'fos (lí'!-lfl ,,•;s<wm(·f<o t·l,1~,,J., t.~. tn 
wr,10 dr u·w, rlirr-it-0-. :;.,ldr1i~. p:,u lt11 H1 
~·cunl;-10 n" /\.;:-;t•mhlr ifl Gcrul E;,:l"'l 
()l'<lin.:Hi;1, n n·:'ii11-111··~c· no vrnxl~,,e, 
n~'l. O <1101'") 1..lo con-.'ntr. t\ . .,. 20 J1n 
rns. nn sé<lc (lt:stc Slnchcat.o, .'i. rva 
Duqur (\f• Cri-..iin. n. 524, 1. 0 f:Lllcl~r. 
n fi.m de prOC'l'der-sc á clcic, o etr>
t1í's vo;ais r, tn}s snplcr:tes que rc 
presentatão 'l. clí1SSC na Comissão 
R~gtnnl de salalio mlnimo 

João Pcssõa, 8 c.1~ jLnho ciC! 1938 
João Figudl't':clo de S0l1;0: secret~ -

•io 

f'"prtqft~O tOl'I ,-, 

c•5~fl ""' •nrr,11as • 
rt1nvaleu:•n~• 

mH1ro sns1mo 
DOI IUIJ,\Õ(S 

PROPRIEDADE A' VENDA 

ALUGAM-SE 
1)11~1,; <';\Sf\S JlOV;;l.S ('Ol)l ntm1w H('0-

1110<111ç-1)(.'S. oitóes livre~. et-C' c-l<' 
Ver e tratar a Av Epitoclo Pc~o;.1 

Ufil e 8íifl 

MOTOCICLETA 
Veuctc-&c um, crn nfn.mnctn marca. 

N S. u., tipo elegante, modelo 1030. 
novo, com 25 dtas de uso, com bôa 
diferenço do C'Usto. A tratar á Rua 
rt~ Rc-puhlicn n .0 Hiô 



D 
JOSÉ PINTO 

ADVOGADO 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 
82 Fône, 210 

A UNIÃO - Quinla-ícira, 9 Je junho de 1938 

CA 
CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MIRANDA FREIRE 
(!:s..lntern• re.ldente e ex.medico Interno do Bo.pltaJ 
Pedr• li do Recite. Pratica noa Bospitae. de S. Franclscu 
de ~ • Santa Casa de Miserlcordia do Rio de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAOO, Fl -

GADO. INTESTINO E lUNS. ' 
Consulta.a das 14 ás 18 horu, 

CONSIILTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, 5&1! 
B.ESIDENCIA: - AVENIDA PADRE MEIRA, 111 

João Pessôa -::- Parahyba 

D o 
LABORA TORIO DE ANAL YSES MEDICAS 

- DO -

DR, ABEL BELTRAO 
Et-lntecno do J,aboratorto do Rospltal Pedro li em Recite 
e actual ana.ly..ta dOs HO(fpit.aes Colonia Juliano 1\-lordra 

e Santa Isabel. 

BORARIO: - Das H As 18 horu. 

Rua Barão do Triumpho, n.0 444. 1.º andar 
JOAO PESSOA P A R A B y B A 

-.....e===============~ 

&.OBNÇ.t.8 J>S HNBOS.t.e - P.t.STúll - OPSMOOH DOENÇAS DA Pl:LLI: IE Vl!NIE&EAS - SYPIIILIS l GABINtTE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista IRA, IEIIA 1~ AIIIBADE DR, E.DSON DE ALMEIDA 1 
DO DISP!:NBARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
O. 8, P. CHEPE D.A CLINICA DERMATO-SYPHILOORA• 

PBIOA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por prOCletiOa e1pecializ&doa de acne <•lfl· 
al).aa), pyttrtaala •ersicolor (~llDOI) ecaemu. alceru, 

'1qffl1Grl•: - a.. .Batia •• Trlam,lle, Ul·L" Mtllr. 

CONSULTA.li - D• H l>'I 11 11011.Ut 

--- RM1C1ene14>: --

SI!.& SPIT.t.CIO Pll:118.0A, 1W 
•oeaoa, tia.. llll.b&I, affecçoea li.o covo cabellade 

onentaçt.o moderna na tnerapeuttca. d& S1J)llllla e da 
Lepra - Phystotherap!a dermatolo111ca - (IDtra flolet, 

-In!ra Vermelho - Cromayeol - Dtathermo co,&lfUJ&Ç&O 
para o tratamento d08 tumorea maUgnoa d& pelle 

DIARIAMENTE DAS H lJl A'S 17 HORAI) 
Ol,aaalt.orie: - Du,ae 4e Cast .. , SN - L aacar 

JOAO PIESSO.t. 

DEMÉTRIO DE TOl~DO 
ADVOGADO 

(CRIME, CfVEL E COMÉRCIO) DOEN<,:AS DOS OI ,HOS 

Res.: R. Dr. Peregrino, 73 

João Pessôa 

Ili, N, COSTA 8RITTO 
l!ll:•ASl!ISTIENTJ: DOS Sll!:RVIÇOS DE OLHOS DO P&OJ'. 

SANSOU NO RIO DIE JANJ:l&O 

OCT1LISTA DO .d08PITAL SANTA ISABEL 
Tratamea~ medico e operatorlo ••• 4oen~ •oe olb• 
Oon.tUltorlo: - Ruà, Duque de Culao, 3U (Alto da Phar

macla Véru, l.º andar> 

DR. ISAAC FAINBAUM 
Rea!delllca: - Ave!Uda Juarn Tnora, Ili 

OOD.IUltU : - Da• 10 1J2 Ili 12 e da• li Ili 17 horu 

l!s.aütente •• Clinica Medica do Hospital cL Cento
-, 111..UOO do Hospital Sanb Isabel o do I11.1t11-•, 

de Protec~ão á lnfancla. 

JOS~ MOUSINHO DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
DOO'ltçao Cio adulto: Coração, aorta. estomago, Intestino, 
tirado, rlna, sanrue e nutrição. Tratament-O da neurasthenu 

sexual, syphills. 
Collftleorle: - Jtua .llarão do Trlumpho. 42111 - 1.• an•ar. 

(Por cima do Banco Central). 

AIYOIAIO 

C.DAlt..: - Do 15 ás )1 horas, diariamente. 
Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 

.t.CCEIT.t. CBAM.ADOS A QUALQUER 110&.t. 

laa Mon1enbor Walfredo, 487 

DIRETORIA G E R A L DE 
SAODE POBLICA 
COSINllA DIETETICA 

Resumo dos regimens dlst.ribuid1)'i 
pela Cosinha D1etetlca do Centro ti~ 
Saúde da caplta:I, durante o mês ..:e 
mato do corrE:nte ano. 

Leite engrossado 
Leite desnatado 
Leltelho fresco 

l 180 lltroa 
700 •• 

1.Pite e!lgros:;ado a 2·3 
Leite ao melo 
Leite desnatado com lacta

to de calcio 
L'31tf~ des11atP,do e engros

sado 
80pn de gemusin 
Leite tot.al 

525 " 
294 •• 

31 " 

114 " 

93 " 
148 " 
300 " 

3.385 
114 
58 

2 

Crianças atendiàns 
Crinnçns a atender 
Altas por falecimento 
J\,{amadeiras r!istribuldas 14.291 

2S200 é quanto custa um baton 
"Cutex" na CASA AZUL, a mais ba· 
ratefra. da cidade. 
------·----·-------
NECROLOGIA 

Faleceu, ontem, no Recife, a sra. 
Adalgtsa Serra da Silva, esposa do 
sr. Gustavo Silva. professor da Es
cola de Artlfices daquéla capital. 

A extinta., que era mui to estimada 
na sociedade recifense, deixa do seu 
consórcio os seguintes fHho'i meno
res: Tertuliano, Aluis!o e Célia. 

A morta era irmã do sr. Antonto 
Serra Junior, funcionário da Policia 
Civil do E.stado. 

O sepultamento realtzou.se, ontem 
mesmo, á tarde, no cemitério de Snn
to Amaro 

TAMBIA' -:- João Pe11ia 

BIBLIOGRAFIA 
po:~~~1;'~:;~~cio~ a~·as~i 3:stfn~ 1 ~ai~ees
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tajo~~~·~. d~ ~P~~~;: º~~fr~~;. 

(romance historico) - Irmãos Pon- Compton Mackenzie diz no " DAILY 
getti - Rio. "DEZESSETE", o ro- MAIL": "A SELVA" é uma das mais 
mance historíco de Eudes Barros, que poderosas evocações dos trópicos que 
os Irmãos Pongetti, Editores -e.cabam eu tenho lido em toda a minha vida. 
de lançar á publicidade, é uma obra Homens, mulheres, féras, flôres, ar· 
que passará, naturalmente, a incor· vores, ficam para sempre na memo
porar-se ao patrimonio literario do ria. E' um livro magnificente. "Do 
pais, como uma das mais intensas e TIMES": "A paisagem neste livro 
vivas pela encantadora plasticidade não é cenário artificial. E', pelo con
do e.stno, probidade documental na I trario, cuidadosamente observada e 
reconstituição de uma época, movi- cautelosamente descríta. Os seres hu· 
mentação e dramaticldade. manos não são diminuídos pela imen-

"DEZESSETE" é uma resurreição. ~idade da selva do que é necessarif! 
Porque é uma grande fase da histo- 1 para uma perspectiva e os resultados 

1 

ria nacional que reaparece integral, 

1 

obtidos são espantosos. "Do "MORI
palpJtnnte e viva nas paginas de um NO POST": E' realmente um mundo 
10mance. cliferente e extraordinario aquele a 

E' a revoluÇão pernambucana de c,ve Ferreira de Castro nos transpor-
1817, com o seu precipitado ensaio de ta Ele conhece evidentemente o meio 
Republica que finalisa heroica e trn· de que nos fala e possúe grande pc
gicamente no epilogo sangrentio da der descritivo. Não se tornA. exagera· 
restauração monarquica. àa a sua afirmação de que é épica a 

Lendo-se "DEZESSETE", tem·se vida que nos descreve". 
forçosamente a impressão de que é 
um livro que faltava ao Brasil. 

"A SELVA'', de Ferreira de Castra 
- Livraria Moura - Rio: Acaba de 
ser publicada a 2.11 edição desse gran
dt; livro que está alcançando notavel 
sucesso. 

Na verdade, ''A SELVA" é consi
derada pela crítica universal como a 
obra mais completa que existe sobre 
a amazonia. O autor deste livro, o es-

~~~; fº~~!suê!mF~fe~~a rfire~:,t~~ 
Amazonas e assim póde dar-nos, em 
toda a sua realidade, o drama dos 
cearenses que para alí vão a odisseia 
dos seringueiros e a magntficencia 
das paisagens. Por tudo lst-0, ·• A SEL
VA" obteve rapidamente um exi to 
mundial, estando hoje traduzida ern 
numerosas llnguas e sendo conside
rada pela critica como uma obra pfi. 
ma da literatura portuguêsa. Refe
rindo-se a edição alemã, que obteve 
ruidoso sucesso, o "BERLINES TA
OLEBARTT" escreveu: 

Por sua vez, o eminente e saudoso 
rsctitor Humberto de Campos, que vt. 
veu no Amazonas, escreveu ha tem
p~s. dois g-randes artigos, no "Cor-
1·ew da Manha" do Rio, sõbre "A 
SELVA" nos quais afirmava que este 
Jivro é o mais perfeito que existe só
bre aquela misteriosa região do Bra
sil. A certa 111tura diz: "Foi assim 
com autoridade la de profundo co
nhecedor do Amazonas) que li "A 1 
SELVA", romance amazonlco do es
critor português Ferreira de Castro; 
e é com ela ainda que, chegando ao 
f1m do Hvro, posso exclamar: A Ama· 
zonia está aqui!". 

De fáto, nem a vida dos brasileiros 
na Amazonia fnigmatica, nem a im· 
ponencia da grande floresta virgem, 
!oram jamais narradas com tanta 
verdade e carinho. Daí o exito uni
versal deste livro, daí os entusiastfcos 
artigos que sôbre o romance "A SEL
VA" têm sido publicados em todos 

LINIALVA GAMA 
Clinica-Cirurgica e Prolhese Odontologica 

Odonlopedic 
tÃuwtwrte: - D••ae te Cailaa, 11, - 1." .. ..., 

CONBO'LTA.8 - DAS H A'8 17 HOR.t.lt 

OSVALDO TRIGUEffiO 
ADVOGADO 

Rua Mcxico - 164, 2.0 andar. 

RIO DE JANEIRO 

BEL. APOLONIO CARNEIRO 
DA CUNHA NOBREGA 

ADVOGADO 
(Cível e Commercio) 

Rua Barão da Passagem n.• 60 
(Primeiro andar) 

VENDE•SE CHEVROLET 34 Faleceu, trás-ante-ontem. nesta ca
plt.al, a menina Mlrêne, filha do sr 
José Leoveglldo da Rocha, functo
ntrio da Imprensa Oficial, e de sua 
e..,pooo, sra.. Marta. Nazaré Roch:1.. 

"Quando se fizer a historia da li
teratwu contempornnea, este livro 
terá de ser considerado como um dos 
malares do nosso tempo 

os países, muitos dos quais se encon. 
tram reunidos no volume "FERREI
RA DB CASTRO E A SUA OBRA''. 
"A SELVA", bem como todos os li· 
vros de Ferreira de Castro estão sen
do dlstribuldos no Brasil pela Livra
ria Moura da ruo. do ouyt<lor, U5. 

Vcnde•se wna pequena Mercearia, Vende-se um, tJpo limousine com 4 
fazendo regular negocio situada. a ruo. pc,rLltS, bbn pintura ótima màquirnl, 

Mtrêne eoh!ava, apenru;, dois mê-
lH de Idade, ___ _ .A proposito dlO tdição Jnrle.a, os 

PaJ!:oc~l~g~~t:t ·o motivo se ex· por preço de ocasião. 
plicará ao comprador, _____ • ver~ tratar t av. a• oi~ mato, 121, 



A UNHO - Qulnla Ceiru, !Ide jmi!t•!_d~ J9:J8 
' '1 

CONStLHO REGIONAL DEI TABELA DE CONTRATOS PARA A BANDA DE MUSICA O INTEGRALISMO CON
DENADO PELA IGREJA 
UM INTERESSANTE INQUtRlTO A PROPóSITO. DA 

"A VANGUARDA". DO RIO DE JANEIRO 
RIO, 8 - !A, N.) - O antigo 

ve..,:pC'rlíro ra.rio<'a, "A Vanguar
tla. ", telegrafou a Lodos os bii;po ... 

roo;, "'"' quizenno!'I ter paz r pro
gresso. 

br:-isHetr<.,..,, p<'dindo "iU:l ~11iuião ESCL.U•ECE!IJDO OS CA'Túl,1-
sóbre o intc:,tt'.llismo. COS SOBllE O RESPJ;J'JO AO 

Res1,oulcrido a ~:onsulla , ,1p-:in- .PúD)-,U C(•VS1'1TU10C: 
de l\llffl('ro tcm-~e diri&ido, pnr H.10, 8 ·- IA. N.) - O bispo 
t$Cl'ito, ,tquéle jot·nal, 1·011denan · d<' ]'ouso \legre, :\'li nas Gerais, 
do a!t idéia!. llo :;ig1ua.. enviou uin tl•lt·gr.1.m.~, ao presiden-

S. rev<im:.1. O. J,,sé, bispo ~e Ni te Gdúlío \ 'a rga~ romunicando a 
t,.roi, em l"ng:i cnrtn d1rig1da ao s. t>xria . qu, • C'onv.Jcou os cn.tólico" 
sr. o~éa~: Móta, dlnto•· rlaquêlt' da ngi:tõl 11::1.1·:.1 <'~rhu·"cê-I'ls só 
jornn.l, (11,;~e o ::.. t"gliinlt·: " Ut'\'f'- bre o, llu1err, e- r ~sptito para cont 
mos :tssc·nta1·, pra.tiramente, o E:3- o 1>oller rorn,tituitlo, evitando pa.r. 
tado ,ôbrc a bas<' tradkimrnJ da tiC'ipar de rebt'liÕe!-. ;njustifira-
v!"rdadeha r<"ti,:i .-10 do~ b1·a .... ilci vci::..". ----- ------- ------

REGISTO 
f' IIZE,\I ANOS UOJE: 

CONstLHO PENITENCIA
RIO DO ESTADO 

Sra. Fernando N-:Jl:Jrega: _ Trans- Reuniu-se, ontem, ás 14 horas, no 
corre, hoje, o aniversário nntallcio da ~alão central da Cadeia Pública, o 
.sra. Nanci Nobrega, esposa· do nosso Consêlho Penitenciário do Estado, 
nmi110, dr F..crnando Nobrega, prefei- sob a presidência do dr . Evnndro 
to do municipio désta capital. Souto, secretariado pelo tenente João 

Por êsse motivo, será o dignv ca- Gadêlha de Mélo. 
snl, muito felicitado. Aberta ~ sessão extraordinâria, fô-

- A menina Salomé, filha do far- ram lidas as sentenças libera.doras 
máceutico José Fn.bio Lira, residen- dos detentos José Tomaz de Souza e 
Lc em Bananeiras. Francisco Soares da Silva, vulgo 

_ A senhorita Adélia Moura, pro- "Francisco Alvino", tendo feito o 
fessôrn pública em Malinhas, Alagôa presidente do Consêlho, aos referidos 
Nova e filha do sr. José Virginio de detentos, as interrogações do estilo, 
Mouro.. e após entregue llS suas respectiva~ 

_ A sra. Beatriz MoreiI'a de Ara· cadernêtas de liberdade. Sôbre a so
tijo, espôsa do sr. Fausto Herminio lên1dade e por indicação do Presiden
de Araújo, fazendeiro em Aral'Una. ~e~it:~u F~~ref:~av;:ntur~~ · Antouio 

-- A menina Maria Nailde, filha Encerrada essa se~ão, passou-se á 
do sr. Isaías de Sousa. industrial em ordinária. na qual fõram apreciados 
Pirpirituba. os seguintes pedidos de livramento 

- O menino Mardoquêu. filho do condicional : Do preso José Clarindo 
i:.r. Elias Renovato, comerciante em da Silva, vulgo "José Goiaba", dls
Pirpirituba. tribuido anteriormente. Relator des. 

- A sra. Débora Marója Guedes Antonio Feitosa Ferreira ventura. o 
Monteiro, espôsa do sr. Augusto Gue- consêlho opinou pela concessão do 
des Monteiro, residente em Serrinha. pedido, unanimemente. 

- A senhorita Ma1ia Amelia Bar- Idem idem, do réo Julio Macêdo, 
bosa, espôsa do sr. Manuel Barbosa, distribuido anteriormente. Relator 
~~i~i~~~-, residente em Belém de Gua.- dr . Sinésio Guimarães. O 1~~~~~ - O sr. José Primo da Silva, fa- ~~~f: pela denegação, 
zendeíro em Juárez Távora. R r 1 p 1 

- A senhorita Cléa. Lucena ,de Car- da
1d

;1;;v~~e~~t~~~{J~º an~e~forme:it~~ 
valho, aluna do Liceu Parmbano, e Relator: dr . Sinéslo Guimarães . O 
Jilha do sr. Francisco Carvalho, chefe I consêlho opinou pela denegação do 
das oficinas. da I.mprensa. Oficial. pedido, contra os votos dos drs. 

- O menmo S1~~sel, !11l~o ~o dr. Evandro souto e A1iosvaldo Espi
Amá.ro. Bezerra, JUIZ de d1re1to de nola. 
Serrana· . . . ~ , Idem, idem, do réo João F erreira 

-. A senhonta D1d1 Botêlho, pro- · de Oliveira Camara. Relator dr. Si
!essorn dipl_omad.a pela nossa Escola nésio Guimarães. o Consêlho opinou, 
~ormal e . .filha do s:. _Francisco Bo- unanimemenle, pela concessão do pe
telho Jumor, d_o come~c10 de.sta praça. dido. 
. - A senhorita Ter~za R,rinca Ma- Idem, idem, dos presos ~ebastião 

1 ~nho, aluna do Inst1tut.o_ de Educa- Jose de Araújo, Oscar Correia e José 
çao, .e filha. do sr. Seve1·mo C~ndido Francisco da Stlva., vulgo 1' José Vi• 
Mn.rmh11. dn·etôr do expediente da lôr" anteriormente dlstribuido. Re
Secretarfa da Fazenda. ne1;ta capital. latm' dr. Francisco Sera.fico da No-
~ A sra. Maria Antonio de Sá Cha- bregn... o Con.~êlho opinou, unanime

ves, ~gente do correio de Jaguaribe, mente, pela concessão dos pedidos. 

~1:~~~ fin~t,1~:;~in~~~iic~e ~~~~~t Cl~~~I!io 
1
te;~ir~~s v~T~n~G~~h~~1

• 
pal Manoel Vicente da Silva e Severino 

_ o sl', João Evangelista Leon, pro- Vicente da Sllva, distribuídos a.nte-
prietario nesta. capital. · . riormente. Relator des. Feitosa Ven-

- A senhol"ita Dirce Sorrentino, fi- tuta. O Consêlho opinou pela con
lha. do sr. Genáro sorrentino, comer- cessão dos pedidos, unanimemente. 

ci~t~ ~~~L~e~~"~ln Maia,_ funcio.ná.- SAO JOAO - Grande e,xtraçáo da 
rio do Banco ào Eslado da Paraiba. LOTERIA FEDERAL 

VIAJANTE: 
2.000 :000$000 

350$000 o bilhtte - 4 . 028 ptemtos 
Em gozo de férias, achem-se nestn t -------------::-'.:".'" 

:t:~tik~c~ct•3;~~~!a~t~~b~:;d::J; Inspetoria de Generos Ali· 
lloLélhO, rcspectlvnmente alunos da.s menticios e Policia Sanila• 

·E::;colas de 1\.Íechclnn e Engenharia do 
uec11e ria da Diretoria de 

CASAMENTO: Saúde Pública 

GEOGRAFIA I DO 22" BATALHÃO DE CAÇADORES 
<COMUNICADO> 1 A Banda de m~sica tocondn em le,tas religiosas. no Coreto por 

Tem chegado ao conheciment.? do I g~~~ ·hora ou 1n1Çá~ oue exceder · 
Consélho Regional de Geogra.hn a Procissão . 
noticia de que algumas Prefeituras Pn..ra as tocatas em cõro de Igrejas. per capita . _ . 
estão contratando o serviço de levan- Baliso.dos. casamentos. rectpções, etc., devendo a banda compare-
lnmento dos respectivos ma.pns n. p:e- cer a um ponto precisamente fixado, nõ.o excedet1te clC" dtta'-
ços inaceltnveis, diante dns exigen- horas . . . _ . . 
elas mínimas estatuldrr.s em decreto- o e:~cednt" de> codn. hor111 ') .. 1 fr'.1.i;,í.o . . . . . . . 
1
~
1
Para que os muntcipi?s onde :l:.e es- ¾~~.~e~~ge~:~ ~~: 1~~~.l~~o Pic-nics, por duns noras 

tao verificando essas 1rrc:;:ubridades 
não venham a sofrer prejulzos de 
Ol'dem rn~ terial com a lmpugnação 
de trabalhos incompletos ou talvez 
incxpref.sivos ~ob o ponto de vista 
geográfico, o Consêlho Rf!gional de 
Geografia adverte os interessado!? 
que se acautelem para que não ve
nham a passar por nenhuma de
cepção 

Baile!-. : 

Terceto .. 
Quaneto . 
~uintet0 . 
3~xldo . 

Jaz1: - Ba nd : 

A Ja7,z-banct pnrn 1,,ailr!'S cnrnav1lt~'!Ot .. 
A Jazz-band para ba1tec familiare.; . 
A BanJa paro tocar no Teatro. re'!t>!)çáo no s::iguão 
Sendo para comrr;o C' fim do n:prta(''llo ou confne•lC'ia 

I•'cstas: 

Cumpre ainda aduzirmos que um 
levantamento geográfico impugnado 
pelo Consêlho Re~lo1,al de Geografia 
póde acarretar çraves consequên_cias 
para a vida Oe qualquer munim~io, 
não só quanto á parte financ,.1ra 
mas tambPm quanto á. propria auto
nomia. pela escassez provnvel de tem
po para repet.ir o tra_balho de camp~ l!::m lognr do h.,tf>l'ÍOI 

Assim sendo. repetimos, as Prefei
turas estão no dever indeclinavel d? 

:-;rrvido por linl1a-ferrra 2 dias .• 
4 dias 
6 dias 

ouvir antes de celebrarem qualqllPI' 8 dias 
10 dias . . . 

mapas, o Consélho Regional de Geo- Por grupo d(' 10 muskos pnrn toem 
grnfia que de bôa mente lhe~ darâ d ia 
todas as instruções necessárias a 

em clubes carnavalêscos por 

200,000 
150:tOOO 
400,000 

20$000 

300b000 
100\000 
300~000 
100$000 

1r.0;000 
i40SOOO 
~(l(\~UOU 
1r.nsooo 

l 500~000 
1 ooo~ouo 

300S00ú 
100:-iOOO 

800<;000 
600!:,000 
400SOOO 

3 200SOOO 

4 ººº~ººº 
1 200$000 

contrito para a elaboração dos seus l 
êsse serviço. Tocatas ffüa do Estado, terão contrato:s espec1a1s 

Jose de A vila Lins, secretário gera1 Obse1 vaçoes. - Para O!-. m,lltares do BC, os contratos tetáo 50 !')OI 
do Consêlho Regional.______ cento de abatunento 

As drspésns de tran .. e;,porte e alimentação correrão por conta do con
FIQUE RICO ! 350$000 habilitam V. tratante ou de quem o representar. O contratante aó efetuar o contrato. fica 
s. ao CT:1.nde premio de SAO JOAO obrigado a entrar imediatamente com 50 por cento do contrato e o restantf· 

2.000 :000$000 na vespera da saida da banda ou orquestra 

NOTAS DO FôRO 
João Pessóa 7 de junho de 1938. 

Severino Gemes Pereira. - 2.º Tenente 

MOVl~IEN1'0 DO 4." CARTORJO 
,DO DI .\ 7: 

Autos á. condu.sáo: - Subiram ã 
cm:dusão do dr. juiz de direito da 1.ª 
vara, os seguintes autos: ~ção penal 
movida pela Justiça Publica contra 
Eliseu Campos e Pectro Marinho Fal
cão; idem, contra Antonio Joaquim; 
inquerito contra. Luiz. Vicente FreJ~a~; 
ação executiva movida por Mo1SC1> 
Derm~n contra Antonio Toscano de 

A PROXIMA VISITA DOS IE s p o R TE s 
SOBERANOS INGLtSES 

A' FRANÇA 
Continúam os preparativos 
para a recepção dos reis da 

Inglaterra 
Brit?; invcntn_rio dos bens deLxa~\~: por PARIS, 8 _ L~ UNIAOJ - A po
M~na d~1 D?res ~~g~iro~or S Emili6 pulaçáo pari~iensr rt!ironta-~e pnr:i. 
açao ar naua mo i . n~alve. Hcc:ber cs ieis da Inglaterra z,.ro 
Gonçalves contra Enedmoá Go -1 _' l "Quei D'Ors_.iy"_ oi_lde se hO'il)E_clnr:io 
e Everaldo Gonçalves e cone usuo · . · 1 do dr. juiz de ctirr-ito dri. 2.rt ve.ra. os I os reis. term1_,1nn.- os PLCP:-t.l'Of-·., ~;J ta111 
autos do testamento publico, deixa.elo a~enas. oi:. moveis. A!-; fo!ogiaflas ~) 
por José Severmo ele Araújo Benevi-1 rei e aa ramha acham-se em. toc!.,s 
d as salas. Cni~n-. e muiro_ da _n:esa. O 

O ESPORTE CLUBE "UNIAO" 
TREINARA' HOJE A' TARDE 

Na praça de e.<;porte do "União·· 
haverá hoje á tarde um ensaio entre 
suas esquadras, para a qual a dire
ção de esporte convidJ. todos amado
res inscritos 

Faz ciente a todos· seus amadorE>s 
que no proximo domingo, á tarde, 
llaveri outro ensaio. dt>pois do jógo 
Bra~il x Chccoslovilquia 

Aproximando-se um jó(.~O oficin l 
em que o YUnião" tomnrá parte en. 
careço do comparecimento de todos 
amadores. 

João Dias, diretor de esportes. 

VOLEIBOL 
elut.o'i pata conta,rent. _ Fôram re- r~i recusou traze: ~eu c~smhe~~o fran · 

metidos pt,r,\ a rc ;pectiva contagem, ,c:a de~._neces_sana. Mons1eur Sola~. ~o· 
os nulos cto :1ciden:e no trabalho em s~nha lrancesa .t< rn.tva ~~~a !JfOVJdel1.· 
que é emp1 co-acior o dr. Adalberto Go- c:1a desnec'2'ssana · Monsieur Bolas,_ co- O encontro ele domingo vindourn en
me6 e cmprJgn.do AntQllio Motfns da finheiro ~!<· um cos granaes hotel~. '1" s:q-e o Centro Esfudantal do Estado 
Costa. Paris e.sLa enrar;l'gado dJ. mé.-,a 1 :ai. da PartJiba e o Rio Negro 

bent.cn('a: - Por sentença do dr. e já . visi~u Lo 1dres pnr~ tonsultr.i: 
Juiz de clircilo' do. l.!l. varo. da .comar- G cosmhe1ro-inór do. P·11~rl0 re~l. ';,U Realizar-se-á domingo proximo, no 
ca desln c,\.pi La.l. d~1otadn do chn. 6 do sabendo que un, elos P1 1tos P1.cfe .. ·- c~mpo da Liba, o ultimo jôgo do pri
fluente. foi julgadJ. improcedente a rios é salsicha. d Francfort.. _Essa ~t,- meiro tui-no cm disputa do presentr 
ação sumária üe mn.nutenção de pos- fcrmação lhe Io· d~âa p_or sir. Smith campeon,\to, prometendo por isso o 
se movidri por Sigisinundo Guedes Pc- Hill Child e- pelo próprio cosinheiro maior sucesso voleibolistico do ano 
:reirn e sua mulher contra Vivnldo Al- R.ous::>in. Q.j times disputantes são: o Centro 
ves de Galiza t sua mulher. ra~a ~~

1
:ér!~Ja{;· 1~~?fhJ~t~ ~;,'1\::i: I !s~~ª~;1'~.

0
~o Estado da Par:liba e 

i\lOVIMEN'fO DE ONTEM OOS jos em homen~l aos hospecli•s I Pelo time dos estudantes eslio em 
CAJt'l'Oltl08 nh:,trA CAPITAL 1'C:'.l.i5. E' poprtvel que o ata ~ d1ega- 1 linha os c:raqu~s G~1ival, Marombn, 

àa. ,:Jos r~ ela J11glateira seJa <iecla- Lemos, Eustaqmo, Luiz. Evcrsio, lia1a 
Cartorio do ltf'gi~t.ro Civil - Escri- do feuacio naC'·)nal e José de Holanda. E no Rio Negro, 

vão _ Scb'htião n,1stos: Y------ os irmãos Dias Pinto e Rangel. 
FCram rcg1su~dàS. nêsse Cartorio, a. R ·E D F E R N Após o res.ultado do jôgo os srs. 

~eguinlcs e:n.1nç~s recem-nru.c1dn . Q[ iroz Filho e Eu...,taquio Medeiros 
Lucem::ir Go; 1ie;:; tk Lira, Paulo .H.ó- diri nte.5 do time do Centro Estu-
bcrto dos SJ.nto . ..; Coélho, Samuel .. <ta AI N D .l v J V E dnnta1 do Estado dri. Paraíba, subme-
Silva, Zik!a Lnun·r.Lino da Siha:iin- .1L\.. terão ~te. a rigorosos trein.os a fini 
ton io da Silva Lw~. Selma. Ferretr de • <le se~ · no fim do corernte m~s 
Mélo. h!ari'.l Jo:,é l•'errt:ira, ArlO-\ aldo PAU1S, 8 _ 1 \.tl:SIAO ) _ Em p;,ra Na l onde fará uma tempora-
Pereira cta Silva, Hetmandio Potfirio sen~a.cíonal t'('pc rt:1.gem, "Paris-"'oir" dc.P~~~n es;e~1~~ :~~~is 0~~aª~fiados 0_._ 

~:v:~~~·Ji'a~~osº~~~~~~~~. ctn. SJlva e publí('a, com dt :,ta<1ue, a noticia. de, tim?,; A e B. 1':1zendo-se o seleciona-
?:r~.ºvi~:1,c~;~1d~:~z~~ ~~:~~~~n;~ ~~~ do do<. m lhores elemenLos dos re-

No mesmo Cartorio correm procla- sH, em compan1 i.1 do::J índios "Ca. i~fc __ r_id_o_s _t_re-l-n_o_s_. _______ _ 
E! t E [i . enviado a esta !ólha (0- mas para o cn,amento cios cocw·aen- pp~'r'aª'a •• ~i,q11º;',aç"·~·oo dc,ei, m,us volto, ASS0,11ça-o PARAIBANA 

Enlace Srixas~l\ledei~os: ~ e ·u: inu~~c:iu-~~~s O dr. Alberto F cri·um - tes: v~1ter xaVtcr ele Mac:êCo e, Ísan- ·· .. .. f.4. 

ou-se, ontem, ás 15 ho1as, nesta cida 1 ~es Carlaxo haver a.sumido o c~r!,(O ra L1urn. <ias MeH.:ês. 1, E1s,:ª,,o',•1,Pcºo'lrao~,e.11!.,,Paubll>~claodaen1;ogernahqeu,,eo-1 E IMPRENSA 
de, 0 enlace matrimonial da senhorita de in~petcr de Generr+:,,. Alirnenllc\11·; 1 - .. .. .. 

Idalia Pinto seixas, filha do profes- e• Policia S.:t.nit ,ui.:l da Direto; ta Gcn.11 Fõram regista.dos os ólJito~ elas p~s- , \lessey. t1ue a.fn ,na ter e1.t.1.do co11
1 

sor Antonio Jaime Seixas com o te - cte Saúde Pública, para o Ql.lal fol sôas segUinles; Manwd rav~_res oos l~~!~rr~i, ~~t~to '?lo de i~~~:n:: 1~~: Uma reunião, amanhã, do 
;1ente Cromwel Medeiros: oficial da Fn·oemcteeraadio lJOr ato do sr. Inlervent..or Sn'n,un}1º',·1,N!~,i·vnNU.nl.!SLii~ t~li~foss~;l G . 1 1· ld . d in e ·11 D 1·b . .. '- ._.., 5 ..1,·º.~ª",1ªeno,n,,.~,nctdªo· sn~ruc·aª,-,·~11ne~ª, .. f' -1 seu onse 10 e I eratJvo ~uarnição federal de Maceió. .------------ Si!Ya. ,. .. .. ,. •~ 

O áto civll !oi oficiado pelo dr. Si- AN'fES DE FAZER SUAS COi\1- 4·º Carloi·io - E.scri\'ÍÃO - João Nu- ,~f~~:~r;\~~~c!~
1
.;:il:e~~~~:~:~i' r~~~l ~~~ E~tá marcada para amanhã. 6.s 17 

tenando cte Ollvelra, ~uiz da 2.a. vara PltAS bE l\llUDEZAS v~rlfique os nes 'IT~\· .. 1.ssos: ncl11s:;.,..., - Subiram á t d •f t f' tk l 'd . . . ct· 
da. comarca. desta capital, tendo como preços da CASA AZUL que durante t:o~~l~~;fio áclo c~r jui;'c.te direito cta 1.~ ~:'~:nRRed~·c~-~ne~ln~p~~~~i;~\{o~ !1- r~~;:s,d:"\;~p~e~s: 6~~:::~.n:~:o :e~: 
escrivão o sr. Sebastião Bastos. 0 mês de junho está vendendº todo vara, os :,cguintt'S a~tos: açao exec_,.µ- ,·agen". nião do Consêlho Deliberativo da 

O áto religioso foi celebrado pel•l seu estoque de mercado1·las a preços tiva movida por Jose de Souza ~e.lo. FIQUE RICO i a. L01.>ft.IA Fl!:DE- A - P. I 

monsenhor Manuel de Almeida. vigano nunca vistos. ~g~~~um~, .. fd'à ~:~t~ug1~~n~~h~~e1~~~~~ RAL ofc-re<·e oportlUlidad"' l'tn 22 de Além dos membros rla Diretoria, 
da. Paróquia de Nossa Senhora de Serviram de pad~i~hos de Adeilda tra F. H. Vergára & Cia.; ação penal jun-tt~[r:t(':í.o de São João devl:"rão comparecer aquela. sessão os 
Lourdes. 0 sr. Flodoaldo Peixoto, comerciante tnO\'ida pela Justh::t. Public.1 , (.;Qntt.a seguintes associados, que compõem o 

Serv.ram de padrinhos nas solen;- nesta praça e sua cspôsa. sra. Maria Jorge Einlmas e Jose Be,.etrn bobrt- 2.000 :000$000 
ctades, por parte do noivo, o tenente de Vasconcelos Pelxóto . ~~º/iaild!!ltagir~~o~ ~t:~ei~~~x~~~:a~º~ 
Mauuel de castro e espôsa. e tenente conclusão do ctr. JUi:t. ele direito ela 2." 
AdC'rdal Barbosa e espôsa e, por par- VARIAS: vnrn, o arn;lnrnent<:> dos ben.) ct.e1_~,::uios 
te da noiva, o dr. Raul de Góis, se- por G~rtrw'les Mar1•1. da <?0nceiça? .. 

Realizou-se ontem. ás 19 horas, no Ao 1.'dbunal de Apela(,'ao:_ - Sub.1-
ci·eláflo du lnt1:1.·vcntoria e esoõsa, e "Restaurante Werncr", wn jantat' mm o.o Tribunal ele .AIX'lac.;ao do E.,
dr Olivio Mnrója, e cspô~a. ta.do os auto~ de açno ordinaria mo

orcrecido pelos químicos desta cidade vida.' por Emilio Gonçalves contra E
ao dr. Benedlt.o Criso.ntl, diretor dos nedino e ~veraldo _oonc,.alvc:,, como 
laboratorlos qtúmlcos dns I. R. F. Ma- recurso de apelação interposta. por ~s.-

N"AS(HlENTO : 

Ocvrreu ontem, o 110,;cln\ento do 
tnt.:itinu Dirceu, flUünho elo sr. lier
mani Soares, auxmar d·.> comércio 
desta praça e de sun. ~pó'i:J, sr-1.. B1~a
lri~ M~tn Soares, residente nesta cn
Pllal 

U.\'OZADOS: 

Poi lcvnda, domln~o pnssado, á pia 
bn.tunn:d, 11a igreja de Low·ctes, a cti
ança Ade1lda, fUha. elo sr. Francisco 
Teotomo de Pnuh e de s.un espõsa 
tiru. Mnrin Lldla de P1uUa, 

tarazo e presidente do Sindicato dos tes da sentença cto dr. juiz de direito 
Qubnlcos de S. Paulo, que ha. várlcs da ' 1..., vara.. que julbou procedente, em 

dlos se encontra em João Pessô~ r:o pn~~!\!n:ds:adgçJ~·zo: - Fôratn re
desempenho de lmport.ante ml!Ráo da- metidos ao contador cto Jul:t.o, po.ra. a 
quela organização industrial. re:spectlva conta(;elô, os. auto~ ~a a-

çüo cxecutivi'I movida ~º! Moi.-,és De~-
Foi inperprete da. homena~em o dr. mun contra Antonio 1.o.,cnnQ de B1i

Ubirajára. Mindêlo, que expremiu a. t 
so.tisfaçti.o dos seus colcp;as pela esta.· 

0
:SatxELram ás I.!l. e 2.B Dc)ecncias de 

da, nesta c11,pital, do dr. Benedito on- Policia desta. ca.pHal.. O& lnqui:;rilos 
santi, agradecendo s. s. em palo.vr2.s ii~t~ªF~~t:1.10 Joo.quun f Lulz Vicen
de expre~slv~ cordialidade. swrtarlo-crlme: - T ve Iuanr. on-

,. m~ii,. 4 1127 nrrmioo; rnf'nOrf'" 
mesmo Corn,êlho: Matêus de Olivei
ra, Alve:; de Melo, Raul de Góis, Vlr
gilio Cordeiro, Durval de Albuqu~r-

~~mdh~~1t~!d::o~~t·vt~:~~teco~it~~-m//\i~ que. Aderbnl Piragibe. João Mornb, 
do§ swnarios-nime.,; rle '.Vfomtt•l G!l- José Rocha, Cnrlos Coêlho, Manuel 
bt·inl cte M'hctdo ~ ,\dauto EusC'bio dos F.gueirêdo, Gondim Lins, Luls Pi11-
$antos. _ . . to, Abelardo Jurêrna e Anqutses Go-

ch~:~1~c~~ad~·:. ;1:~~~d~i/~.\~~·::~ ~\"~~= 1 mes. 
ra os scv,uintes outos: ~çfto nPnal mo- 1 -------------

~~~1top~~se~~~t~~s ~~~\i~~; c~o~1t~·\x~= 1 

r.uti\-·a cambiaria movido. por Antonio 1 

FRANÇA 
Lem0.'i cic Va;.conc<'los contr:t o di-. Se- O NUMERO DOS SEM TRABALHO 
verino Pati·lclo dn Costa e â conrlusáo I NA FRANCA 
do dr. juiz Ue direito dn 2.ª vara, os 
autos do arr('('arlaC'fi.o do.,,; bC'ns deixa- PAR.IS. 8 {A UNIA01 - Uma rs-
clo!> por José Chiné I tntltsiCA. oficial rnfónna que existlnm 

Yi,;;la: - Achnm-s~ com vistn. para na França, a 31 d~ maio, 3. 929 988 
cont.e.~tnc:-:1o, os n uto.s ela. aç:i.o ordina- operarias ~t:'m trnbaiho, cios qunl~ 
rio tnovlda pelo clr. Sincf.io Guimarães 26·1. 402 homens. F,,.._, a:.; rifras reµrc
coutru. ü dr. hidra Gonw.-. d,1 Silva. sentàtn o aumento d1• 3ú.00() PC' sõas 

Os demais Curtorlos nJ.o fornece- 1-wm tnibnlho com 1·rtaçilo no mês 
ram nóta á reportnct·m . de abril .inLerLor, 



JO,\Q.-.J!E:SSúA_- Quínta-feira 9 de Jurth<t,. de l!IBS , 
ULTIMA HORA 

O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOS 
TERRITORIOS DOS M1UNICIPIOS 

<C'OMUNICAOO DO CONSl,;LIIO REGlONAL •DE GEOGRAFIA) 

(DO 
.tlEGRl'~~Ol l \O mo o MINISTRO 

OA GUER!il\ 

lttO, 8 lA l 1N' IÃO) - O ministro 
J;nrif'n Untra, qne Sl' achava no inte
rior do fü,tado tlC' I\linas Gerais, em 
, iag-cm dt> inspeção ás tro1ms fede
rah da V' Rcgião Militar. reg1·essou, 
I10Jc, a e~ta capHal. 

O titulal' da Gnt"1Ta. que "iajou de 
a\.•ião, te\'C concorrido desembarque. 

EXONElt.\DO DO CAR<lO DE INS
TRllTOR 

RIO, S 1 \ l 'N" L\.OJ - O presidente 
GetúUo , ·arias a_.,_,inou, na pasta da 
Guena. um de-créto exonerando o ca-
11it.âo do Exército Luiz I\tnrc1ucs, do 
cargo de instrutor da Polícia l\til.itar 
do Distrito Federal. 

.. YENCERA' O MAIS FORTE 

RIO, 8 (A UNIAO) - Os dois re
prescntaulc'i da Hália na p1·0,•;i 
··Trampolim llo Diabo", treinaram, 
hoje, durante alguns minutos. 

Interrogado sôbrc quem seria o ven
cl'dor, clcda,·<' u Pintacuda: "Vencerá. 
<.J mais forte··. 

PAíS E ESTRANGEIRO) 
!~::h3i~:u::· ::c~~~~~h~~~ t~~ 1~~~ ~~= !~~n ut:~r!.omlJa colocada no porão de 
quêle l\tinistél'in, no &enlido de estu- \ A explosão oco1-reu cm pl<.no espc
rl.ir as atua is condicõcs do pre:,;ídio lo- JtácuJo, ficando o prédio quasi intcira-
cal. mente destrnido. 

t..' pensamento do mlni~lrn da Jm,ti-
~a apressai·, o mais possivel. o inicio CON'l'R,\ AS ATI\'IDADES ESTRAN
r1as constnt<.ões l1ati 1nisões, em que GEIRAS ~08 ESTADOS UNIDOS 
ilão fiC'ar r,lojaclos o:; oondenados pelo 
Tribunal de Sr,guranc;-a '\'acional. 

o Gon:RNO B.\IANO F. A l'ROTE
Ç.'\.O A' LAVOURA 

SALVAOOR, 8 {A, N.) - O ··Uiá.rio 
Ofieial" publíca. hoje, a série de de
c·retos assiuados pelo iult'l'\·entor Lan
tluHo de Almeida, na pa~.ta da Agri
cultura, em beneficio da peeuá.ria e da 
lavoura baianas. 

As clc:,JHbas com ex·•cu('ão do!; refe
ridos de<:rétos ele\·a.m-se a. 900:000SOOO . 

ENCE!llt,\R-SE-A· NA PRóXIP.l.'\ 

W,\SHINGTON, 8 IA. X.) - O pre
"idente do "Comité Especial da. Ca
m.1ra .. so1kitou. hoje, rigorosa invt"s
ligaç;"io sóbrc atividades uiio amniea
"""· incluindo um \•asto plano de es~ 
piona~cm lc\-aclo a efeito por países 
e~trangeil'o:,, i?tn que são ga'-tas gran
de~ somas no fomento ás atividades 
..-ubversivas. 

\'JllA' .\O BRASIL O EMBAIXADOR 
PIMENTEL BRANDÃO 

" '.\SJIINGTON. 8 !A. ~-> - NoU
cias de fonte autorizada informam 
Q_ue o embaixa.dor Pimentel Brandio. 

Mercê da atuação inteligente e es
forçada do Consêlho Regional de Geo
grafia, ,·amos possuir uma carta ekata 
do nosso Estado E' claro que. dada a 
premencia do tempo, não será um 
trabalho completo como seria para de-

dade profissional. para que a incom
petencia ou a displicencia não venham 
inutiltzar o enorme esforço que vem 
despendendo o e. R. G. no sentido de 
corresponder á confiança que o Oo
vérno e o Conf;é]ho Nacional d<" Geo-

sejar, no qual ficassem assinaladas, grafia depositaram na capacidade e na 
jw1tamente com os acidentes geogra- dedicação dos seus membros. 
ficas, as zonas de produção de cacla I A exigencia da remessa das cader
genero da no;;&a agricultura e pecuá-

1 
nêtas de campo. onde os topografas 

~~:~~:~te:~:·v1:t:1~cia~i~:~s s:r:u~::: ] :::e1
~~o~~n:e

0 
e~pl~;:t;~~=s 1!~:s~~:i:~; 

realização capaz de esclarecêr muitas da Com.is.',ão Técnica poder contar com 
dÚ\'idas e desfazer enganos impcrdoa- elementos indispensaveis para o con
veis, que &e notam nas cartas ey_jsten- trõle geral do serviço realizado no}_ 
tes. municipios . 

O trabalho está sendo feito por par- O C. R. G. considéra a remessa des-
tes, paro. depois ser articulado pela sas cadernêtas como condição e5pen
Comissáo Técnica, razão prindpal pa-1 cial para a aceitação das cartas en
ra se exigir dos encarregados dêsse \'iadas pelos municípios e decidiu não 
.servic;o nos municipios a ma10r probi- abrir nenhuma e~cepção nêsse ponto. 

SEMA:S.\ \ CONFERE;o,CIA DA 
PAZ no CHACO 

srmxo:,,, • .\IRE~. 8 cA . x.1 - sabe
'jf' que, M-1 \'O r<'soluçáo inespcra.da, a 
Confnencia da P'ilz dará por encerra
do, na próxima semaua. o seu traba-

se~u;rã. dentro em bré,·e, para o Bra- A H o MENAGEM A APO SIÇA-o o:.iJ, dNnorando uma semana. .... 
A \·iagem do ,Jiplomata bmsileiro 

lho '5Õbr.:- o c-aso do Chaco Boreal. re
\ EXTJSf'AO DO FEIUAOO DE C'onh~ceudo que tuclo foi em vão, no 

16 DE JULHO sentido dP solucioná-lo. 

~s\áa:~!~.ª~~11!~!~ª11~s~:1":!1f!1~::~ ª DA POLICIA MUNICIPAL DO do retrato do presidente 
~\t;~/~:;;:~:~~d;;, ~;1;:ii1':i~~. ! .. ~~: RI O A O PR E S lD ENTE Getúlio Yargas na Prefei• 

:h:::;::::á•s;:~::át~c=. coNFE- ~~~nic.~EL.fo OCHE~;\! c~o!A~ \ tu:!n d: !:s!~~éd!~i:U!~~~!~.~ 
_ As~t'gura.-.M•. nos meios autoriza.dos, 

HlO, ~ L\ UNIA.O) - Espera-se que que O mc'.mo Sf"rá. entregue á Côrte ln
tl~utro de pouco~ dias seJa tomada ternacional de Háia. 
111rnlqucr pl'ovidên<'ia no sentido de rc- 1 _ 

RENCIA JSTERNACIONAL DO UM REL,\TORIO SOBRE A CO:SDU- sentativas da sociedade local._ reali-
TC.i\IlALRO TA DAQlíEL.'\ CORPORAÇÃO NA zou-se a 5 do corrente, no salao no-

\ 1,gar o ált> que tornou frriado o dia ' GRANDE EXPLOSAO ~U)-JA CJDA-
fli de. ju.lh_o. data da 1>romutia(ã.o ela UE CHINt.:SA 

MADRUGAD.\ DE 11 DF. i\IA10 bre, do edi.ficio da Prefeít~i:,a de São 
RIO s IA UNIAOI - A Policia Jo.;-;e de Piranhas, a apos1çao do re

MunicÍpal do Dü4rito Federal prestou trato do p~esídente Getúlio Vargas. 
hoje, significativa homenagem ao pre- como uma .J~t~ homen3:gern dos po
sidente Getúlio Vargas. deres mumc1pais ao eminente Chefe 

C:ott'Sl1tmçao de 1934. 

\IXPA ,\ TltAGLDIA DO A VIÃO 
"'GUARACI" 

ItJO, 8 U\ l'Xl.'\.0) - ,.\ s autor;da
tlC's do porto tlc ~an.los orrolarar,. O.!:i 
oltjPtos Qll<' se ~chavam no interior do 
•H'iáo "Guarad". 

J\ mala prrit'H<'i'u(e ao sr. "\-fa uiicio 
<'ardoso ("•tani ba\íante rla.nificad:t. 
)JC'i:JS aKU;J s. 

··nvr.,\ Li;x 

UIO. 8 ! \. X.) - O ministro interi
J10 do 't'ra La lho, ~r . .João Cario., \"ital. 
dPt('nuinou que fôs~ multa.da oa im
portancia dt> 5:000~000 uma firma co
mercial do Eo;;tado do Rio, que dci~ou 
11<" cumprir a-., dctcrminaçõe'i da lei , 
w\-0 fazendo o •.1'guro de seus cmp1·c
;"'ldos, 

l>F.HCAl:ttlL.DIF.NTO DO NOTIJR
NO PAl'l,IST.'\ 
RlO, R (A. "\',) - Dc.scarrilou, hoje. 

na };!\t;v;ão ('ruzeiro, o noturno pau
fr••ta, ffcamlo um carro colocado sobre 
a linha. in1pecHndo compli?lamente o 
tráfego. 

!\-áo hom·c \'iliruas pessoais. 

UAJOI ' ,\' ILH.'\ GRANDE O SR. 
~~EGHJ\O L1'L\ 

ltlO. ij 1.\ . :'\.J - O "r. Xegrão Li
J' r.1, chcfr do ,i:-abinêl<' do mtni\ll'o dol 
.J nstica, seF,'uiu- ho,jc, com destino ~ 

GENEBRA. 8 CA. N.J - Corre, nos 
<'irculos ligados á Conferência lntcr-

lt(t~IA, S (A. N.l - ~otic1a o ·· Gi- nacional do Trabalho. n noticia de que 
ornale d'Itafüt ·· que em Tientsen mor- a. pró,ima Co'1fcrência Pana.mericana 
reram iro pessôas, ficando feridas ,")00, do 'l'rabaHw não mais será realliada 
tm l'OUscquência da grande e,plosão l no Rio de Jan!'il"O. e 'sim em H;nana. 

A RADIO "TUPí" IRRADIARÁ)' ÁS 8 
HORAS DA MANHÃ DE HOJE, AS COR
RIDAS ELIMINATORIAS DO "GRCUI

Cumnrindo o programa pré-Pstabe- Nacl_onal 
Jecido, -a brava milfcia carioca. desfilou Ne,:;se sentido, o .Interventor_ F~
perante o Chefe N.i.cional. 1·m fre1~te dera] rec.ebeu a seg':nnte comumcaçao 
ao Caiêtc tendo o comandante Abla elo P!·cfe1to_ Malaquias Barbosa. 
Soare5. secretário do Interior e Segu- ··&1.0 Jose ~~ Piran~as,. 6_ - Inter
rança da Municipalidacic. e1.ltegue ao ve1~tor Argemiro _de Figu<:,tredo -: Pa
presictenle Getúlio \-argas wn circw1s- la-e10 da Red~nçao -:-- Jo_ao Pessoa ~ 
tnnciado relatório sobre a coud.uia da T~nho a maior. sat15façao de c?mu
Policlo. Municipal na sufocação do mo- nicar a v - e:xc1a - que ontef!:, as 13 
vi.menta fUbversivo integralista de 11 hfJras, fo1 .inaugurado, no salao nobre 

de maio próximo findo. ~~esir~~~it~~a, Rºep~t\~~;~ g~_ g:;a:~i: 

GRECIA 
TO DA 

lia Vargas. O ato foi bastante con
cc,rrldo, notanô.o-~e a presença de 

G A, v E A 11 INSCREVERAM-SE 22 VOLANTES A POLICIA AGE CONTRA O CO- pcssôas de maior representacão de 
NACIONAIS E ESTRANGEIROS MUNISMO todas as classes e alunos das escolas 

RIO 8 - 1A UNJ-~O F .. tão hcfaT~~tt:s 
8
u1tmo~N~~

1 
d;- pZsJ~= ~~~/1~~~s. !~~ or~~~r~ot· a~~~~-a~~:~ 

22 corredores nac1ona1s e 
estrangeiros tomarão parte 
na d;souta do P,"rande prê
mio "Cidade do Rio de Ja
neiro'', a realizar-se do-

mingo próximo 

inr:critos para o grnfülc Pf<'n,io Cl- 7as, prendeu 84: comunistas. entre os mente .sobre a personalidade e hero
ti~cte do,,Ri.Q íi~ Jai1<:'l1-,. [lº1 r~_' 1 ._,- quais !--e encontram três mulheres. i~mo do 0minente Chefe da Nacão. 
<'ao do C!r.:m.t0 da C1 ~v -1 

•• •• :. vo- o mlnistro do interior fez publicar Falou, ainda, a professôra Risolêta 
l~ntes n~c10_1,;:w, l' e.i,tn.uigc!ros, Ci.\lí' um comunicado informando que as de Almeida, que. igualmente. re~al
SF..O ~s -:egm~,tr:;: . c~.rlor P_mracu:,_ri : ~utoridacles prosseguirão na sua cam- tou a bravura do presidente Getúlio 
1It~ha1 .. · .Man? Taodu,1. <1.t .. ~.lu=ti: LU.lZ 

I 
panha contr.a O comunismo .. ª fim de Vrrga:s 1u1 defêsa da integrícledc da 

necaro 11v r1''di.nç~l. C.111?,; Azrini que O país se vejo. livre de todos os nossa Patria. quando por ocasião do 
1ArE,enuna1: MAnuel Olhen-a e Por- elf'mcntoi: dêsse partido ilegal. cT\minoso atentado do dia 11 de 
tuga!J: C.1.st;emno Ohvtll? <Portu Em Salonica, a policia reàhzou uma maio. 
gAlJ ;_ A11.gel c~~rabuto (Argentil1~1. devas.!:ia de grandes proporções con- Durante a solenidade os nomes do 
NascU1ie1~to Jtm1nr <Brasil): Francis;- tr~ os comunistas, prentendo 25 pro- dr. Getúlio Vargas e de v - cxcia 
co L:i r:.di I Br.1,.ll I Alfrêo•J Braga fessôre\ de ambos os sexos e encon- fôram vivamente aclamadoc:; pela 

nro. 8 _ !A UN!ÀOJ _ A Rlic\iG ·Bn1sili: Bf'J<A .. chtr Lupu; tBras,: , irando ern ~eu poder o arquivo do grande o.ssistencia. - Rcspritosas 
· Tupi" irrn.ctiará. amanhã, á,s .:; 110_ Lui:,,:_ . Mor,u~ ·. Br:::~ili: , ~_;cera P~1t. >- Partido Comunista. juntrunent~ com 1 !-a~dações - Malaquias Barbosa, pre-
r, ., '1S nodc,s sõbre ,·s elimm.1.~·-ffi?"' 1 Br:,,i1i: Do1-1mgo~. Lopts ,Bra:-11,· 11umeroso material de propaganda. feito. 
:•o "C1ICU'.tO ela Gévca ,- '.Jor;i a L:C~!- , N.0hprt') .Y·_m1i i~.-ri~1J1: ~uirino La11- -· --· -- -- ---- - --- --- . 
(.U!sta cio gnnc.ie prErrdo '·Cidade rlC' , ct; iBr~s1l1 Ma110 \ ... l~nt_lne tBraf}l , o BAILE DE 52 O ANJVERS ~ 
Pio rlr Jo~1eiro". ~e1~~

01
;B~~~!;1~·~G

1
e~~~t~l> ,\J;f~~c (~:~: ~ • - ~ ... ~ 

PRORROGADO DE DOIS PARA TRÊS ~~:,1i;"~~r,,,Y,•tiro <Brasil• e- Jo•e RIO DO CLUBE ASTRÉlA 
ANOS O SERVJ(O MILITAR . OBRJGA- ']~J~;fn~giJi1tH1~;~tu~~ IAS MEDIDAS TOMADA~ ONTEM PELA SUA DIRETORIA 

T 
'RI _. E::>t<>\c ontem 1eumda sob a mes1- fazem parle do quad10 de soc1os do 

O O NA CHECOSLOVAQUIA RlO 8 - \ UNIÃO - O \Olant- oenc1a do rir Raul de G01s a dueto- Clube 
p:in.tu;t ~s Cn! .. <,tmno GiHif·,r~. q\·~ u,.:-, rla do Clube A'itréia. a fim de tom:ll A 1luminacao exte1na e mte1m1 do 

Não será concedida autonomia nolitica a nenhuma ~~I~~~~nt~:iou~t~i~ic/i~:~~~c ~1~ti~s~~B~~ ~:~ºrcti1;~t~c; b~i:i~~~~e?~
1
~r;~vorâ~~;-~ ~~f~céJ~ ;~~~~~ s,~~ad~~\~1

5ii~~ª~!r~ '°' SO- g.i.tti ··. informou á imprensa que to- an.i\'~rsáno da tradicional sociedade çada, de maneira verdadeiramente dcs-
ciedade estrangeira em território checo J1 "Ji':Í pa.rle n.a~ 'limin:lló.ria:, de am:1- ,recreati\·a, .ª •rei:illz::n.·-se dcpoii:; ª.·e A.- lumbrantc 

i·hã. manhã. As densas oue terão inicio ás 22 ho-
LOl'".DP..ES, 8 cA UNIÃOl -- ll'OS to~lo-, ll!ll só espirita. uma só o ··rz·· lusc ctccLtro~t qnc J:Jrgun.Jo A grande festa vai ser assim umri ras cm ponto: serão animadas pelas 

fc,~til;~~~\.i:a:iagg ;~!,?i~;ª:n~~!~ al~!fe~·i;~~~:s:ó a~o~~::tee·~os snde - cn último lugnr, ou nflo. correrá, elo- nota da maior clegancia. tendo :se cn- ~~-iãra~~~tJ~rs de~~zd~rq~tés~~~l~lnTd~ 
obriga tono de dois para -trê~ ai.1os. ta~. alC'miis, sr. He!lleh1. disse. ~~igi~~~· defendenclo as co,·es de Por- 1 ~~d~ac~~:!;e~o~ie~:;:ree

1
~~; :l~ci!~J~·~ musico da Policia Militar do Estado 

E.s.;a cl,~terminação do govêrno .. Onte!11, nêste mesmo lu:-J:ar. fala- recepcionar. no parque do clube, aos 
d~u moLivo a que a imprensa ale~ r~m mt1i1os autona,1fr.,ta~·· SE ANTE ONTEM o (ON meios e co1nidados. 
mã. sob n orientação do "Reich''. A nml(icl3.o. porém. int-errornpe;u REUNIU - o b;;1!le do 52.º aniversário do Ali-
voltnssf" ª :\tacar, com intensida- o sr. Hodza com gritos "abaixo os - t - , tréia é a rigõr. com exigência de cnsa-

dc. 
0 

<.J1ccoslovnquia trnido:es·· SEALHO REGIONAL DE GEOGRAf I'A cap~~;·r:~~~:."é exigido dos soclos 
NAO SERA. CONCEDIDA AUTO- MOSCOU DESCONTENTE COM o recibo número 5. correspondente ao 
NOMI.\ POLITICA A SOCIEDA- PRAGA mês de moto. 
DES EdTHANGEJRAS NA rHE- _ Em oficio ontem enviado â dire-

COSLOVAQUIA 1\tOSCüU 8 iA UNIAOJ __ Em sessão ordinária esteve reuni- sultor técnico dr. Felipe Luetzelburg Loría, 0 dr. Br3e Baracui, juiz de me-
PRAnA. 8 'A UN!AO' - O •.·r .. Nem• Joun1al ,, mostra-se, ho,ic cl.o, ante-ontem, o Consêlho Regia- , Abr\ndo a s~ssã~ ~ profes.,;or_ Josc n,,ºu· 'o·ese· pdee1s·,truª·t,cdaapiatacl.n(1caodna1udnelco,nu"11og.1uees 

,, 111L1ito descontente com O iovér- nal. de Geografia. presidindo os tra- de Mel~ proferiu h. geira saudaçao ao .. 
Milinn Hodzil, presidente ào Con- 110 da Checoslováquia. censurn.n- b'llhos o professor José Batista de dr. Felipe_ Luetzelbur_g, destacando a de 16 anos na séde do Clube A~treio.. 

~t~1
~ftoded~fi~i~:~·~;·d~al~~~ºs~~r:~1a~ R~~eil:1~,ises,~~ºe~i!\~ção de 50 mil ~·;éloLtu~:o nt~nf:;::r~~omparecido o t~~e~1\~ª~oº ;~td::;;·.iços de reflores- por ocasião do baile comemorativo 

eles C'Slrnngeiras na Checoslo\'á- Aquék jornnJ expressa franca- E tiveram presentes os conselhei E ·ct e ·111 tratou de 
quia. inclusive os sudetas alemflis. m,.~ntc a sua desilusão ao \·ér que a ro~ 

6
dr. Pimentel Gomes. ·conego Flo= 1 ,;ar/~~ s=~~ntOs 

O 
de 

01
~~:rc~da inipor-

dcclarou: "Não será concedida au- Chei;:o~lov~{;tt~n restri112,.:- a,·. me- rentino Barbosa srs José de Mélo / 
tono1ni~1 po1itica a nenhuma sacie- cli.tlas milit;..1res. que hav'i.::. tomado. s·l.enando Costa' Pedro Batista Leo · tnncia, destacando-se destes o refe-
dacte estrangeira no país. os es- cl.; pro·.odic~o ã Alemanha r F 1 ã-0 e JÓão Vinagre e~ con- 1:nte aos limites com Permtmbuco 
t.rangciro.;; apena,;, terão inu>ira li- ________________ m_a_x_a_c ___ · ' - sobre o qu:Jl foi lido um telegrama 

r~rj~d~is1~ i~nt:~~: ~::rã~ºsiif~= os MINERAIS BRASILEIROS :i~u1~tc~Mt~~o~é1.?cad;r;~~~big~ ~z: 
tos á constituição nacionnl ". fórma devidamente autorizada pelo 

O POVO CHf:CO TAMBf:M TEM 
CORAGEM 

PR.'\GA. 8 r A UNIA01 Pro-

No MERCADO MUNDIAi., interventor federal. poderá compare-
- cer em ltambé. ás 10 horas de quinta-

Nos últimos três anos a exportação dos nossos minérios 
, tem aumentado sensivelmente. elevando-se á importan

cia de 95.447 :OOOSOOO em 1937 

1eira proxlma. para entabohw nego
ciações sobre questão destritos fron
teiriços dois E.:;t:tdos. Peço informar 
da con\"eniência do pra'7.0" 

Sobre êsse telegrama se manifcs
l ram \-arlo.:, dos presentes. ficando 

ITALIA 
UM MONUMENTO AO 

ITALIANO 

IMPER!O 

ROMA, 8 IA UNIÃO) - Na ma
nhã de hoje foi inaugurado pelo i:;1 
Benito Mussolini, no pateo d~ honro 
do $€nado. um monumento alegorlco 
{, fundr~cão do Imperio Italiano. De-
1)ois ela cerimonia. o sr Federzoni. 
pre8ide;,ite do Senado. ofereceu ao 
Ducr- uma nrtistica reprodu\Ao em 
tJronZL cl0 monumento inaugurado 

nunciando ontem, um discurso 
nolitico em Erdislava. o presiden
te cio Con~&lho Nri.clonal dcc-larou. 
:1a pn·sençn de mais de 50 mil pes
ôas: ·• O nosso póvo tem tido mui

ta JXtciência. mas. é precfao mos
trar que também tem coragem 
Raramente f.C vê tanta cólera con
r>entrodn. contra um Estado: ma.s 
nunca se viu tanta coragem por 
part~ d,·.~se Estado" 

~;,ºmi~o - do( ~"1m~L~i 
1
;;- d~ t~t1:::n.1 l r~\,.~

1
::!v~~~~;t~s;~ !);·1~~~/~

1
~~ ~~~:= ~: sente.do que a Comíc;são T~cllica.. 

~·eJr1e-<:" cm ,ttfl ultuna ccllcao, 1!. sos mméno~ clepo1s da qued.t mot.1·;,1- r ,.tes de se aviStar com os reprcSrn- 1 --------------, 
S tw ç,-:o 1.JS m.11ct:Jl~ b1as!lcuos q1 1 d~ pela ctlsc economicn de 1929-1934, 1_,mte!S ded PegiaêbUCOd_ re~~~ere cre.-

•· A Repuhlic::i islovena mantém 
iá ..t ..:ua vitalidade. Todo o pôvo 
,e levanta para clefendél-o Nos 
,amo·· uma rocha muito fortc> que 
nflo ,,. rlrixar,'i. ctomin~r F'ot·ma-

1 rstão na 01cte;m elo d1Et rm , u L111 r quanJo n,; , e11ano; estavE.m reduziaft.b ci,,nç ais O ov rno O s a O Pªr ª 
c,1s p10Jet io~ s ~q,ut<;J<'?es do'- n "sn,o'" r.o iriinhno de 4 173 000 000 .1gurando 1::1~er entabola_r conversaçõe~ a rcs-
J 01 pArlc <ln" Estaclo• Um<los " ci· o mn.nganê.s c:om 134 000"000 ll·"'LO do problema 

, 1'lf>nuir,hn, .0·1de mcll_c1_1lr,s.is f1n..ili.w.; 1 O '.lno pa,::::ido a situa\lio io1 dlt 1!- 1 . Ainda fóram objéto de estudos vn-

; ~·~~\~Rt~n;~:/:.·r;r:-~1~'\f:t;~.~~~i.o Vl\~~~~·: í ~::n~e 9f~~7~Qcii,!o~Q d~~U~~~l~~~ ;t~;:~~'.~ 18~~1S~~~-o~e~i~~l ªde ~:i;;}r:i~~e~~ 
]<'irn . ~,lllP~ ('OIH H T;O ·OOOSCOO do t>nWo encPrr~dn o ~e~FãO 

Farmácia de plantão 
Está de plantão. hoje, a Far

má<'ia do Põvo. à ma Duque de 
ca.,ins. 
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J\dminh;tra('ão 110 nominio tfa Uuião 
rn1. Pa1·aiba - EOITi\1- N.0 7~A 
AforamC'nio de Tt>t'renU Próprio Na
rion~I - De ordC'm elo l:il'. Delegado 
Fisral cio Tesouro Nacional nêste E.s
t~c!o. faço publlco que o sr. Severino 
Francisco Pereira, tutor dos menores. 
Orraldo Pereira Lima, Maria José 
Pereira Lima e Sevcrina PP reira Lima, 
requereu o aforamento do terreno pro
prio nacional. sito á travessa Solon de 
Lucena na dla e distrito de Cabedêlo, 
mnnicipio de João Pe&'iôn, neste Es
tado. 

Os detalhes tecnicos e demais escla
l't'cimcntos constam do edital n.0 7, 
publicado no Jornal oficial A UNIA(), 
<ksta capital, em sua edição de 31 
dr maio de 1938. 

Admhústraçüo do Dominio da União. 
cm 31 de maio de 1938 

Sahino de Campo~, encarregado da 
Administração. 

ADJ\11NJSTRAÇAO DO DOMINIO 
l>A UNIÃO NA PARAIB/\ - EDlTAJ, 
N, 0 2 - A - Afol'amento dt" trl'renos 
de marinha e proprio nacional - De 
ôrdem do sr. Delegado Fiscal do Te
souro Naciono.l neste Estado faço pú
blico que o sr. Alfrêdo José de Ataídc 
rrqucreu o aforamento dos terrenos 
ele marinha e propl'io nociomil benefi
dndos com as casas n.0s 30 e 32 da 
avenida Négo, situnclos ã praia clrno
minacla •• Ponta de Mato". distrito de 
Cabedêlo. municipio de Jofio Pessôa. 

Os detalhes técnicos e d ema is esda
rccim<'ntos constam elo edil:11 n.0 2, pu
blicado no jornal oficial "A UNlAO" 
desta capital. em sua edição ele 5 de 
l\toio de 1938. 

Adulinistraçi\o do Domm•o ela União, 
cm 5 ele Maio de 1038. 

Sabi110 de Campos. escrivão en1.,;arre
guclo da administração - Classl! G. 

.JOÃO PESSOA - (!uinta-feira, !l ele junho ele l!l:JR 

1 s 
parecerem á sessão cio Juri tanto no 
dia referido á hot·a indicada, como nos 
demais enquanto durarem os traba
lhos da mesma ses.são, sob n.s penas da 
lei. 

O Juri funcionará no pa viment0 
lerreo do edifício da S0ciPd:1cle de Me
dicina, á rua das Trincheiras n.0 42. 

E para que chegue ~o conhecimento 
de toclos pa<.sei o presente edital que 
~crá publicado e afixado legalmente. 
Dado e passado nesta cidade de João 

~:~~~!· N~i:s 2~nd~i'!.\~~~. d:.sc~~:~ ~:s 
execucõí's. o escrevi <as.) Sizenanclo 
dP OlivPira. Subscrevo e assino - o 
e~crivüo, Carlos Neves da. Franca. 

ALFANDEGA DE JOAO PESSO,\ 
- Edital de prn~a sob n. 0 lG - De or
dem do sr. Inspetor, se faz público 
que, nos dias 1, 6 e 10 de junho do 
corrente ano, ás 14 horâs, ás portas 
desta Aduana, em l.ª, 2.ª e 3.ª pra
ças. respectivamente. será vendida em 
hasta pública a mercadoria abaixo 
mencionada. 

Loíe unico 
L B - Pernambuco. s'ntUneros, seis 

barricas contendo bacalháu. sêco. sal
gado. com espinhas, pesando 174 qui
los liquido. vindas pelo vapor inglês 
"Bencd1ct··. entrado em 24 de outubro de 1937 

Alfandega. 27 de maio de 1938. 
Antonio Gomes Forte - Escriturá

rio da classe "E". 

:1 poi·ta~ e 1 Ja.IlPI:l rt,, trPnte .sendo 
que esta c-om parte dt•;.;n1anc:hacla. em 
terrC'no loreiro a dona tit'l"afina, ava
liada por quinhento,,;; mil reis 
<500S0001; cujo imovcl toi pf"nho~·a<i~ 
a J_oão Vrriato Ribcll'o. na AC'ão Exe
cutiva que Ih~ mm·e o Banco elo Es
tado dit Paq11ba. E par:.1 que chegue 
ao conhecimento de todos mandou 
;assar o presente erhtal que sPrá afi
xado no local <lo costunw e publica
do na imprensa oficial, na forma da 
lei. Dado e pas!)ado nesta cidnde de 
João Pessôa, aos quatro dia<, do més 
de .Junho de mil 110\·et·rntos (' lrinta 
e oito. Eu, .João B,!-:crra (l:, l\lélo Fi
lho .. esci-ivão,. o dntilog:rafei e .subs
crev1. - Jose de M1ranrla Henrique 

SEMPRE FATIGADO? 
Cuidado! Você está se intoxicando! 

Esta sensação de cansaço que o toma as vezes, é devida 
aos toxicos accumulodos no organ;smo que lhe envenenam o 
sangue. E-ltmine esse perigo tomando todos as manhãs o "Sof 

de Fructa" Eno - de sabor agradovef e de effeito 

:~~igi;~:~~taEn~ /~~~~o/e~~;~en;o ~n~:i~~~\f/';:~~:. 
Mas ... lembre·$e que só o Eno pó-

d:SAL~; Fi;ê~Ã, E NO 
O pino , 11~, 1v1c- e jl..i1 ,, materia ra Lima das MPrces, que são soltei-

oosto no A1110 ri1 ... q1 cl Comis- :·o~ e maiores: éle. comerc.iario, ex-ta-
~;ão. bcliao público. filho rto falN:iclo Odi 

Serão 101 ,., r-in P ,J)C'< ticacóPI) clc.,.s 1011 Alves da Silva F1·az..'10 e cte d. Ma .. 
g-rupos ele> Huminn(· rn ria X&.vín de Mo.céc.lo. agora Marie 

!Se,1"\ svb.-...titlii(lr, o '~1mbnr df' (J!eo Xa,·ier de Aquino, c>sta moradora coi-11 
qnr contiH·r •ü~tri10 vu .·nJo o nubente á A\". Buenos A1rf's. 202, 

O pr...1.w µm:1 r>u1r.~•- t do 1nuV·rhl E desrn capital senclo porem o nubente 
rte 10 ick·z1 ci:i: u r·o11t:"'!r ria a:~sina- dotniciliado na cidade de Picui. ctêste 
tura cio contr:Ho Estado. doncle é natural: e fla ptofe$

S2rá n:C'ti . ..,Aclo o rntttel'ial nda(lo. fl- ~ôra Ciplomada. natural de5ta cap1 .. 
e-ando. reci11nic10 o cc·iHr.3.tu P pnckn· tal e filha do tenente José Salvianc 
do O 1or!lc:'rNlor '.'Heao. qui HH!"lt•- das Mer<;ês e de d. Zulmira Lima d9.s 
rã em fcnor c!0 F>w:i.rto Mercês. éstes ~ a nubem.e com dornict-
E~;it~i:·~~~}::i!-. c:J1

;
1

~~ .~n·c- ::i/! ;'¼_-..: •1~ lio e residencia nest"' capital á ru~ 
horas tio (ia l!":I iowní'P <k ·oirent,~ Princê~1:t Izabf'l 700. Deprecados pro• 
mês dpvnumi v1 r e 11 3 1:- , t-i.s. clamas ao escrh"ão de Picuí 
lendo a P' :wt ir.... l 1 Si alguem souber de algwn impedi. ... 

DELEGACIA FISCAL 2Sc000 e M'lo ~r ª\.'W e . .i.c lW e n1Pnto. cponha-o na forma ela lei 
EDITAL N.º 2 - De ordem do sr Nos e-molucrn. ,.10vr ,1, clt:r u·1.do João Pessôa. 2 de jtmho de 1938 

Delegado Fiscal e de acõrdo com a au~ por Ióra "CONCORF~ENClA DF. O escrivão do reg1~tl'O Sebaitíão 
t01ização constante do p1oce.sso 11 ° COMBUSTf\""'E'L F GRUPOS 'JE Bas los. 
179 MF 1938, flca abe1ta pelo pi azo ILUMINACAO' 

ALFANDEGA DE JOÃO PESSOA de 30 dias, conr01rencia para aluguel Os prnporw.,tr.-.• e ., r·o 11,f:'r 1m Diretoria dt' Yiacão e Obras Pública.11 
-- Edital de praça sob n.º 17 _ De or- do. predio n.º. 15. sito á rua PadrC' Rec/"bf'(!on .1 (l Rrn :J ,1r ât dm1cle, 

1

- Senico de Compra:-. - EDITAL S." 
dem do sr. Inspetor. se faz público Lm~. em Alagoa_ Grande. neste Esta-1 m~1a caucão. ,,m <:í: fiei•·(). (l•"' :'i'' 12 - Chama e.oncorrentf"s ao Iomec:i-
que, nos dias 1, 6 e 10 de JUilho dêste do. de conservaçno, pelo preço ele du- lc:.me,J nm cc:il, , 1,; ,: ,, \', or ·)1 ,>· · mento do seg:umte matcri:11. confónne 

Alfandega, em 1.'1, 2.n e 3 ... praças. dezes.st?JS mil setecentos reis r16S7001 pt:.r:,ct garan1rn cio cc 1!r:\to 1'0 {'8. o 'ia 
ano. ás 14 1 2 horas, âs portas dest::t. .se1

.
1 to.s .. '~1 i1 réi.s 1200S0001 . anuats. ou. ! va,·e.l dÜ fo.;:_·nr-cinir· . ~1 '.wl l ,r !, i1·á [ 1.:ondições aba1.·xo 

respectivamente, será vendido enl mensais, conforme avaliação oficial ace.itação -::lc1. propo~ta Para o ed1rido do lm,tituto de 
Administração do Domínio da União basta pública O material abaixo men- As. JJl'O·. p~st.9._s deverão. s. rr rs.crit.as e.o.· m I Em emeJo.p(·:,. st 1)c1.rc"'d(Js. '.

1
st. 1w11jo~·.- Educarão: 

~t •. ~~;,:::i1~ d-;;- r~·::.;i;,~~ :.:g!dZs-;; cionado. ~~;~~;.;:; ~ng~~~~dire~~~l~;ª:-'J~~~.;.~f~ ;~; ~:~cT~~';º~o"'i',\,;;O,,;/;;',;,:; ,'i_!Jf}'~- 4.293 - pedras de rodapé vermelho. 

: 1~rr;;i~~:i~ n;~~~~lhad; i':.s6~~:UN~~ Lote unico ~lc P;i~~e~·;i~l: ~~ Cb~~J~~~'\sdedé~;:nt~tJtt! , ~~~lb;in1~.~:~~I1~i:~ c~~ic:~u ~~w~1;
1 

n~t-~;~ ~~Ui~~1i!~~tii·a tipo São Caetano OU 

~i~~:.~\;~~1~1\~ll~Si_,~~~~'a f~~UJ~~~li~O at~~ cat/\~sa;d;> b~Ut~ l54NQºuJi:: ~~~ ~ad~_Í10~ pi~~fga~~O~~~Ül:~r~~~~le~~; ! és~S <'g:.~~OnPn•p.· obn ar- p. io tiJJ·- an~~~~ll~~nl~~~~=~i~cienno apresentar 
l'Ell11f"llto dos terrenos alagados e ncreb- tendo doís motores - dinamos - p~los nece&.ános reparos e consen·~- 1 nar efct1,o o comprc11'11 "º. a qw _, / Os proponente~ deYeráo faz~r no 
("hlos Uc marinha, sitos á margem cli- conjugados com geradores eletricos, cao do pre_d10, entregando-o nas mcs- , propuzPrem C'",so ri :\C<"lla 1 a Tesouro elo E~tado. uma <:auçao _em 
rf'ILa do rJo Sanhauá. cm frente á Es- vtnda pelo vapor inglês ··Boniface", mas condições em que receber o propo . .,,t:-i. asc:.il1dHln :01:Ln n l'O F.~-

1 

dinheiro. de 5', sôbre o \"ator prova·;e1 
lação da "Grcat Western", nesta ci- entrado em 25 de agosto de 1937. pe- quantum do aluguel será recolhido critorio c1 ... :ta Comi~ -0 e ,1 OH .nra do t0111ec1111P11t-0 que srrvir,;i para ga-
dadc. sanda legal 99 quilos. adeantadamente. até o dia 5 de cAdâ do proinotm· ;rnblko ele t 1 te\ r1c ro!11 rantia do c-ontráto, no cc1so da pro-

Os <klalhcs têcnlcos e demais es- Alfandega, 27 de maio de 1938. mês ,na Coletoria local. A inobser- o prnzo maximo W-' 5 1 ~inco fli 1 • com µo.,.ta ser aceita. 
C'lnrccímf'nt.os constam do edital n.º Antonio Gomes Forte _ Escriturá- vancia desta clausula importará. na pré\'ia caur;ilo arbitrHta po1 , ta Co- . A,; proposta~ de•,;erão ser P-CCtltas & 
:l. publkDclo no jornal oficial A !'io da classe "E''. recisão do contrato. cabendo a União missão não infP1ior a :) f 11 , por tmta ou dat1logr::i.fãclns e, assinada.s 
UNTAO, desto copital. cm sua edição promover a 1es~C'Upnção do predio cento1 sob1·e o ,1 alor c_lo fon. ,111u: 1f•). de mod~ lPgiveL sc·m ra_suras. Pmendas 
<.lr t7 U,. malo de 1938. ALFANDEGA DE JOAO PESSô \ pelos meios legais. As propostas de- a qual u·\•.•rr_.r.i1 P'll iasm (,.., l '-t.,·.10 ou _l)otr()(·S E"m rl11a<i nRs. <iendo uma 

J\clmlnistração do Dominlo da União. -- Edital de praça sob n.º 18 _ De or- ,•erão !Ser enviadas a Delegacia Fi.s- EO ct1so tl1 rL''.'J!, .. ,o do i.:ontr,'1, sem dench1mente ~el:1da ,:,elo est.'.ldual de 
cm 17 de maio de 1938. dem do sr. Inspetor. se faz público cal em envelopes fechado cnnaa Jllr-tL:ie;::icb tul'd 1oenuc1a ~ 2'-iOr,o e d<' Educição e S:n1c\el. con-

~abino dt• Campos, escrivão encarre- que, nos dias 1, 6 e 10 de junho vin- Gabinête da Delegacia Fiscal na Pa- jtü:r.~ clt~:...t<", Colll.;: ~fui _ _ t_~?do. preços por cxten::.-.o e em alga .. 
garlo lia Administração, classe G. douro, ás 15 horas. ás portas desta raíba, em 3 de junho de 1938 Fie<: rr•!.>en:Hlo a Comi:.<to. o tlirC'l- 11smos _ 

.1 u\~1'~\ló J~ll Si~e~~!ct~c~eçt~ve~~ 
1 iii\ti?:;~:~i~t::~;~~l:f;:i,~E~ bi:~-;~aldo de Figueiréclo, chefe do ga- 1;t.r;fl,t{i:l·{·:~:,;:;'.~'.,\~;'~i:{:]:,r~ zo ln~f.i:!f iri:e;,~f if:~!:~l:~1ff·f~~~ 

rnLt dr direito da 2.ª vara da comarca lumes abab~o. i\IINlS'ff:RJO U.\ MAUINH \ , ela me::;ma uo todo ou ( m µart<· corr('nles deverão apn•sPntar recibos 
cin rupilal do Estado dn. Paraíba, em CAPITANIA DO PORTO D.\ PA- Compin~ Grnnc!<'. 4 de J1mho de de haver pn.g<:' os nnpo~tos tecleral, es-
virtucJc da lei, etc. Lote unico RAiBA _ EOJ'l'Al. _ De ordem do 1938. .Jonas \1;111,\nln·ira, contador tadm1!. munic-1pal. bet_n como d:i cat~ção 

Fnço snbrr. que tendo sido designa- Ottom _ Cabedêlo _ Numeros . . . s1·. capitão cte conéta cripitão dos Visto· _ .Jo-.t~ Fnn.:l, c1 1~<:nh1;:1J·o de que trata êste Edital 

~~~ ~ ~~~.ª~~ 1~~r~u;~;1~1gn;/11
e~~u;ia ~:= 3. 302 e 3 .250 duas caixas contendo fn~~~~~siJ~~e q~;ta.~o1~0fr~cbo01_,1·0i:ntt11' e~º,a·i chele ne~t~ P~i~~~~~sq~!";:~:~~i~~~ ~~trt~~!~ 

oleo mi~ral simples para lubrifica- ~ " ' - ~ · d s t · 1 · d D' t 
gunda sr~ão orctinaria elo corrente çáo pesando legal 76 quilos, vindas Capitania. ate o dla 25 de julho vin- EDIT.\I. dP <'itac·ã,, da l"t" ~L \laria ~~~ d:s \~i;~~~ a~·1a~b~;~ a~úb~cas\rea~é 
nno o Juri desta capital. procedi. de pelo vapor "Senator", entrado em 3 douro, as inscrições para «'xmnes de Gah-ão de \lé-lo. c-om O prato dt'" cin- a. 

15 
hor:u• do ctia 15 de Junho vin

~~~~1;~~ ~~/~iosle\i~ ~g~e~~ ª!ri: c}á, de março de 1937, consignadas a Ot- r~rundo con:iissario.'>, pratic!".nte> d:, pi- c.:oenta <lias, no ckc:.qnitc juditial mo clouro. em envelopes devidamente fe-
C'Onsid,.rados sorteados na fôrma do toni & Cia. :i-it~Ca 1~ati~antes t c)t't maquu;i<;tas. Yido por wu ma1idn o l"l}lit:lo ,Jo,c chados. 

l 39 2 º d l 1 . c. 167 d 5 Alfandega. 27 de maio de 1938 . n .s e mo ons as. pra ic~n- Garli·lh:t ele )lf'lo O.s proponentPs obrigar--st=>-ão a tor-r~·0:18. roi-m~rãg ~~~;t:1ct;S 21 q~e ~~ Antonio Gomes Forte - Escriturá- t~stcle comiss3:rios, terceiro .. maQ\!Í- o dr Süe1::1ndo cie Oli\'t'lr,1, J.J.1Z nar efetiYO o compromis:-.o a que f:e 
de ::;c1·vir na aludida .SCSSâO. tendb rio da classe ·'E"' }~;~~l'e rerceu~s mo;or.iS?l.-, l con- de Dil'E'Ít.O da 2 ,·ara l" (':1',Qlllt'llt()s propu·,erem. CA.sO seja aC'eit~ a sua 
sido sorteados os seguintes: - 1 - Dr. quenas .s e~neb:t~~ttP.s mo on~ ª~ ~ e pe- desta comarca da C'.lpiMtl na fónna da proposta. assinando contrato na Pro-
Raul ele Bat'ros Moreira; 2 - Dr. Ota- EDITAL DE 2.ª PRAÇA COM ABA- quena cabotagem. ~~tr;~s 1

~: J~e:fc-~- lei. etc ntrndoria. da Fazf'ndP t·om o prazo 

~~F:x;ti~~:l'.~;F~~\tt:t?:f~ f:!~:~J:{i:~.t~tr~!~~~i; iffü,~loºq~~i~~nt~t:R1~fi:~t1~1~; ~~,;~i'~,::~fic:~~~~;~ \\~-;~il~~}i~::1 ;'~~~~fo~·~1:.dí::cª
1
::):(:

01::t:n::~ta~ 
Mflnoel Moreira tlc Menezes· 7 - Dr. cio na 3. vara da comarca de João Pernambuco. As outras informnções seu advo~~do. o bnclrnrel Josê Ro(ln- r('v~rterá â f~vc11· do Estf1.do. no ca.so 
Manoel Medeiros Coutinho· 's - Lutz Pessõa, Capital do Estado da Paraíba, serão fornecidas diariamente aos in- que~ ele Aq~lin~ "\m ct µr.~pór. tlr~:~ ~li~i~·::i~is:,otl~~d~7~;~~~~~:.em causa JUS .. 

~j~~~c;J ~~; ¾1t:._vb~. ~~;~nÓus~ã~ 1 e;av;r:~::r d: ;:~·0:t:~antos êste edi- l~rei5~a~g:alºr eS
tª :,;ecretaria, das lJ ~~~~~~à~~: e:1~~-~:1 e([ l1:~i~1 

~nt
1
~.0{·~1; F•c-a resenado no E~taclo o direito 

12 -- Dr. Alfrêdo Monteiro; 13 - Do- tal v!rem ou dêle noticia tiverem e Se 1 ta ia d c ·1 · d p d Mt'•lo. nos termo:. do artigo 317. n." I dP Anular a pr('.senlt' c:har.nando a 
mlclnno Nunes So~res; 14 - Antonio intcresar possa, aue no dia 15 do cor- Estaâ~e d~· 

0

Par~1b:P~;~,1'~'l df'o Ju~;~~~ d~ . cio .co~i~o ~i.,·il. t· como t<_li 1~rnrec'ir.J ncn·o C'oncorrcn<'ín. ou cleixar de <'feM 
Prb.sô::i de Figueiréclo; 15 - Antonio rente mês, prlas 141 .:! horas. no pre- 1838. - Eli~eu Candido Viana, secre- · a JU.stl11C'arao respectiva sob1_r a an- hrnr a compra do materütl constante 
Cliln~co Ximenes: 16 - Dr. Claudto dio n.0 42 da rua das Trincheiras, tárlo. , ... encia ela mesma rc·, que E" . ..,ta 1·m lo- do mesmo 
Porto: 17 - Eduardo de Azevedo onde reaJizam-se as audiências dês- - J;:.nr não õ-'.'\biclo presf'ntf'menre. df-''-àª Serviço de Compras da Diretoria de 
< ·nnlui; 18 - Dr. Italo Jofili. Os três te .1uizo, o porteiro dos auditórios ou COl\IISSAO nE s.\:\E..\:.\-11::'\'l'O OE nove (le marco próxima finc10 . pi:>Jo \'ütçifo C' Obras Pu.hlic,1,;,. em Jofio Pes-

1~r:1~~0~1~átei.º~~~d~~f:~~r~~~t~~:;ai~~ ~~~;à/~!sv~êJ!\ l~~~~,,}~~!~ã~ i~~;: CAl\lPlN.\ GR\'IDE. - Conconent'ia pre~ent,e edi_tal. com o .pra7~ dt' c·w<:o· sõ~ .;1 leeb.~:~~o J~eq~~:3:ncnrregado. 
riclo á. prlme1l'a ses.são orclinaria deste in~is dér e maior lanço oferecn, com ;n::/::1~cGi.·º p~:.;~ n Af~!~1~:eim:i~{;t: ! ~nn\'~ã~rn.;:. ~~:lo~ :i~1

.if'~·,~d~a:~ ~~~.~\3 
0111,. pora a qual fõ1om .sorteados. são f1 abcttimento de 10 ti; do valor da esta Comissão. do seguinte material· 1 dei tos legr,is a lim de c~pir'.'11 r) l c·o:,n:,;.:-..\.0 DF s \:\L \.\IEXTO OE 
o~; PIJUintc~: - 1 - Dr. Luiz Gonzaga avaliação, o bem seguinte: 1 casa si- 10 fdez) toneladas de oleo cliesrL c prnw d~ 5fl diri,;. a_ contH ~a nrin:t-1- (',\.\IPl' \ GR \'."OI, _ (i,u<'urrrncia. 
df' Ollvelra Lima; 2 - Dr. Pedro Ben· luada a rua do Riacho, nº 826, com;~ 2 tcloisl grupos ct~ m?tor-gPrador ele ;:a pubht'.'"?.ç:'io no Jornal. OIJ<·1a! dêc.t,· _ EOI1'\..I. '.\'",u l9 _ '.-\clw.-sf' abertfl 
Lo Colli<'r; - 3 - Dr. OHvlo Marója. ,ruida a !rente de tijolo P o resto rie luz. para 2.000 1do1s 1ml I watts, a g.1- Estf1rlo. Yér-se-lhe rn)por. llfl m11:h- 1·m11·o1·1 PW 1:-> mn~ 11 frl)'nP<·inwnto a 

/\ todos os QUElis convido para com- Laipa, completamente deteriorada. com solina. quero~ene ou ::ilcoo1 rncia or1inari::1 que se sc-l{Uir, a com- f'st:1 Comi,,;;· o cto .;('gll.i.r.,·e malcnaL 
--------:--:-'-:==:::::::::;:;;::::;:====---=----- __ ----.e.- pelentc <lc:'ãO de ~J.-~qUilf- _1utlic·_i~l. -.:o!) 2Gu ,·ctuz<?ntos• litro~ df' olr-o para 

acaba 
com as 
eocelrt1s 

-- pena de re, e lia. l1c~ndo d_c:•C1<' .ia tam- rnot ,r vf<.;l·o.-.id::itie no rci1Koe11t~1. 
b~m dentP que ;1!-s and1r11r·ias rlen1- 4011 1qurt~r0centos I idC'm. irlfnn, jdern. 
Jrliv,o s.:Co ci.1da" tnrl,~-" el'i st• t~:-.-ff'ira.. VÍ''Nl'>irtaclr· rn rqut1rr11ta 1. 
pelus dC't. horas da. manllà e. 1_1.-i. t;a.1" '2tl0 1dw:cnt.(l'>> Wern. i !1.'m grOS!-10 
do f'orurn p1'0\'isono. nu f'd1f1c10 dn pa:··1 dife:n•ní'ial 
soci(>dnde dl" Mecllcimi. f1 rua da< l>. 1quiTvf'1 ,~,dões dt' cil<-·1.1 pan.1 "'" 
TrinchPiras n ° 42. ctest~ cicL1de. 01, mo'tP··l?'d_or . 
110 clia seguintr á' 111Psm.u, J1ornF (' '')· l I r:nt!r1it' ifletll .ict_t'IH. p,1ra fre10. 
gar. quo.nclo não ff:>r dia 111il a ,-;e _ 1. 4 1 qunt1n, pnr•,~mat1to> 90f'! -- 18. 
t.;_•-feii.·a .. F' pnra flilf' tl.1pg11t•_ i.1 nor_JC1 ·.·u.·11 .º. 1.1un11•r .. lllll1lfl1{>. df' 12 .·d.o;c11). 
de tortos mandou ('Xp"'cllr e:-.t, cmti,l 101 1--i • • _ 

f'tllf' será :1.fi:xhrlO no logur cio co~tun,i: '"1 qn. o) pne 1~at11.:os t,,JO - 20 
bl" do nA Iórnrn dl• !Pi D·,do lclt•m. 1dew. lch•rr1. fi 'St'lS, 1 Jonru. 

~ l!,_A1~~ no c.:u torio <10 registro c-iY1; i ) , tiltol m,~un!~-!~t·o" fi O'J - l'i. idt'Jll 
uos cac;.rmel,IO" cte-.t., cid~clf" de ,Joãr, td~m icten_l. li , ('Is) lornH; 
Pe~~ôa~ ~1J~ ,,_·in(f• e· :-.d~ ,~G· <!f' ::~.'lnl J l~-~ '~'~gr~_o• 1~1ru11 - I:' 11 re-forrt1.• 
ele mil no~~cento~ f' t1hitu _t• oito .. E/ 4 ,q~t"li•J' t, f,ln ü Pl1l. ô ; 1) _ :?U 
ru. 8eb;.1strn.o .Boc;;to~. P~C'rivaf_l .cto 1,:- 8 ,oito· i{'1~m. 1rlrm GO{) - 1r; 
'l,Jf:1 ·o t' (lo feito_ o da,1l,igrntP1 .e ".!ll· .;::e.rfl Jor•iN·:\i;: mw:1 enu;,11-.1 nunüna. 

:~1.{v~o~;}~~.'~ws
1
~f'

1:~/:~\
1
:1aft' íl o~~;t~~~\ g~itfc;;~~t?~tr~l~ lit·~\!~~· !ir~:, l~~:.:. 1~~ 

dou fP D:-ltn snpr;:> O cfcrivno elo deurnL'-· 
feirn. - ...,,.ha.,.tillo Bo.,to~ O; µ1w11:-- r cat11ano:: d,· .1r st>r:,o no .. 

REGISTRO (;IVlL - EIH'l',\I, 
FA~o- saber que. em meu cartorlo. ues• 
t" ddac!c ronem prnchm1n ..... µaru o 
c-a!>amento ch11 cios contrae,ntes SO· 
~ufntes 

W:-iJ1,.,· x~\'lPl" ele MHCf'(1n r, d TZUII· 

yo~. n·io :11,resPntando dcfPilo hlguw 
~erúo :-.t1b!stit\1k!o: pelo fornecedor 

o~ pnt•us ou C'l1m1ri.'I" de .ir QlW den
tre> :w 1triuta1 dia-.: ~!f> ,;erv!ro. ~p da 
nifkm· em virlttsle clt· f'~tar rr~:-;ect1U.o 
on por rldPito de fphtkaçúo 

o prAzo nnr I f!r1t.n•g:1 cln nurtrtlai é 
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BENIAMINO 

A U!IIUO - Quinta-(eirn 9 ,le junho ele !!13S 

' ~. \ f ~ • • r I A ,• • ~ A 

Hoje ! em S O I RÉ E ás 7 e meia horas no P LA Z A ! 
~ 

O maior tenor do m u.ndo 

BENIAMINO GIGLI com ISA MIRANDA 

E'S A MINHA F LI CIDADE! 
TR.EC::Et:C>S DAS C>PER.AS 

''Mano11 Lescaul," ""Posca" e "Jlída" 
UM FILME GIGANTE DA CINF-ALl,\NÇA PREÇOS 2j2u0 E 1 $GOO 

,-------------·-----------DOMINGO EM TRÊS SESSÕES NO PLAZA 

O SUPREMO DESl UMBRAMENTO ! O FILME QUE PERMANECFU 
QUATRO SEMANAS NO PALACIO TEATRO [)0 mo Dt:. JANEIIW 

JANET GAYNOR, FREDERIC MARCH E ADOLPHE MENJOU 
~o e:::ipetácu.lo tod:) color1do 

Nasce uma Estrêla 
Uma joia da "United~' 

1 

8. R08il-Hoje ás 7 e meia horas-Preços 1$100 e 800 rs. 
A Metro G. Mayer apresenta JOSEPH GALLEA e MARGARET 

LINDSAY em .A.iv.l:EAÇA. DE iv.1:C>Fl.T.E li 
Pl, .c\Z \-Hoje MATlNÉE ás 4 horas - Preço unico 800 rs. 

WALLACE BEElff - em 
CADÊT.EB DO .A.Fl. ! - Metro G.• Mayer 

la -
CINE-REPUBLICA AMANHA-

HOJE - Uma sessão começando ás 7,30 horas da noite - HOJE FôGO A FôGO 
O grandioso e movimentadissuno t1lme de aventuras e misterios. da PARA:\lOUNT 

Com - B1G BOV - S<"nsacional "far-wc-st" do "Progl'ama l,('('O{i '' . 
ESCAND]:\LO NA ACADEMIA +ttl 111111IH+++++++tt+++t+++tt._.ttllllllllllll11 Ili I Ili I Ili 

SABADO M~is um colossal programa da METRO GOLDWYN MA YER, a fnmosu 
Com ARLINE JUJJGE - KEN TAYLOR - WENDY BARRIE e WILLIAM FRAWI,EY ' man·a cio Lf'âo. 

4.' série de - FANTASMA VINGADOR 

CABELOS BRANCOS 
E'Vltar11-se e ctesaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usacta como loção, não é tintura. 

Deposito: Farmácia MINERVA 
Rua da Repubhca - João Pessoa. 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.0 618 e "ModA 

. In!antU". 
Preco: - nooo. 

de 15 ,quinze) citas. a contar da assi
m, tura do contrato 

O preço entende-se para o material 
posto no Almoxarifado desta Comis
d\o 

Será recusado o matrrial diferente 
la. amostru ou viciado, ficando rescin· 

r\tdo o contrato. e perdendo o forne-
cedor a caução, que reverterá em fa-
vor do Estado. 

A~ propostas serão recebidas no Es
critorio désta Comls.sào. até ás 14 
h~ras do dia 11 ~onze) de junho pró
xnno. df"vendo vir em trê;,; 131 vias. 
tf'ndo a primeira 5êlo e1'tadua1 de 
~sooo e !;éJo de saúdf'. 

Nos envolucro3 dêvf" ser declarado. 
por fóra "'CONCORRENCIA DE 
g~E~R:,NEUMATICO~ E GAMARAS 

o, proponentes deverão fazer na Re
<'t'bedoria de Rend~ s deMa cidade, uma 
raucão. em dinheiro. dt' 51:,, ccinco pc,.1. 
1 Pnto,. sóbre o vnlor prov.1vel elo for
m•cimPnto. a qual servirá ptir." garan
tia. do contni.to. no ra~o ti~ Heitação 
oa proposta 

Em envelop<>s separndos da propo!-ita 
,>5 concurrentes deve1ão apre,:5entar 
n•ctbos dos impostos fcdrral. estadual 
tt municipal. no exncicio pa:o;sA.do. bem 
, omo ela r,rnção de qur trata Pste e-
1 :1tal 

O.'i proponentes obngar-M•-ão a tor
W\r f'ft>tivo o rompronH.'i.:oO a que .sr 
propuzerern. caw seJa o('t-ita a sua 
propos.ta. as:.;inando contrato no F.s
t rttório dést.H C0missRo. Prn presenca 

PRF.("OS - l~JOO e 5600 

dentro do prazo acima citado, com EXERCICIO UE UJ18 - EDl'l'_U, 

1 

pr.évia caução arbitrada J?Or esta Co- N.º 8 - Indústria e prol"hisão - De 
nussão, não inferior a 5<,o tclnco por ordem do ~r. diJ·etcr ctest.:i. RecPbf'cto 
cento>, sôbte o valor do fornecimento ria, torno público, para {'Or.hecin1Pn· 
a qual reverterá em favor do' Estado, to dos inter~~sados. que deverfto '-Cl 
no caso ele rescisão do contrato sem pagas, atê o último dia útil clêste mc=s. 
rau!-a justificada e fundamentada, a 1.,!' seguintes pu.staçõcs r:o in1po ,1·0 

JUÍZO desta Comissão. de IND1JSTRIA E PROFISSAO 
Fica resf'rvado á Comissão, o direito n13ior cie 50$UOú até lOObOOO e a st>

dr anular a presente, chamando a no- gunda do 1müor de 1 :OOOSOOO. refr•
va concorrencia ou deixar de efetuar rt"nte ao corrrnte exNrk10. Cle acô ·
a tompra do material tonstante da c:o com o dec 467, ck· 3·) d" deze1!\-
mesma. no todo ou em parte. bro de 1933. 

Campina Grande 27 ele nmio de 2. ª Secção da Rf'cebedoria. de Rr,n-
1938. ' j da~ de Joao Petsôa, L <1e Junho ,ie 

1938 
Jonai :\Jangabeira, contador. LourivaJ Carvalho, chC'fe 
VISTO; - José Fernal, engenheiro· Visto J. Sant<", C'ol'lho r 1!ho, dlre-

chefe. tor 

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO ESTE CORTl!JO DE S0FFRIMEN1'0S SE 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTINAL, -
DESORIENTA O DOENTE ATORMENTA-O NAS 
IIORAS DE PRAZER, ou 0

DURANTE o SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR A ACÇAO DI
RllCTA E EFFICAZ SOBRE O El>TOMAGO, FI-

GADO E INTESTINOS QJJE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 
DllSAPPARECJMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

.&ceatea pra.,. &tados de Parahyba e Rio G. do Norte: 

ALMEIDA & COSTA 
RUA GAMA E MELLO, 87 - l.º ANDAR. - Enct. Tel. - ALMEIDA 

---JOAO PE880A---

o promotor público dhto. c1dac1t't • \=-==-,;_=-=-=--=--====---===....,,,· ====-"'-.,.---~~=-=-=-... . ...,-==-

ACORRENTADA 
Com CLARK GABLE e JOAN CRAWFORD 

ESCRITORIO DE 
CONTABILIDADE 

Diretor JOBEL TINôCO 
Perilo-C'onta.dor - .JOSE' \'IElltA DE Mf:LO 
(·ontador - HIPOLITO RIBEIRO FltEJl!E 
Professor - l\JR. ROBERT H. VA~CE 

Sei viços de escritas avulsas, conL:1.tos, distrates, registros de firmas 
e livros comcrciats, pericias e :,alancos ReUficaçâo, verificação, 

abertura e encerram·Jnto de escntas, etc. 

TRADUÇAO E REDAÇAO DE CORRESPONDENCIA EM INOLBS 

P1·1•ço, modi<'os e e,peciais t>arn. os servi('OS d<' g-:nrnrlr vulto 

RIGOROSA OBSERVANC'A DAS LEIS EM VIGOR 

ATENDE-SE A CHAMADOS PARA O INTERIOR DO ESTADO 

LECIONA~I-SE I. 'GL1;; E CONTAnILIJlADE 

ExpPdie-nte - 8 ás 11 e 13 ás 16 

Rua Barão do Triunfo n.° 270 - l." andar 
JOAO '.'ESSOA 

O RRIS BARBOSA 
ADVOGADO 

SUA DUQUE DF. CAXIAR, 11• 



A U. 1.\0 - Qu,nla-fe,ra, 9 d., junho de 1!1~8 

DOMINGO "1\Iatinée Chit1uê'' ás 3 

- horas. "Soiréc" ás 6,30 e 8,30 - R- E- X PARA TOMAR CONTA DA CIDADR A MAIOR DE TODAS 
........_. __ ---- '" .. ~ . .. * . .. . " . ' 
----.. AS AVENTURAS CLASSICAS ! ! ! .. ----...... ..... ,,,.., 

«A brfü,sima historia dr um rei por direito de nascimento, um garôto cuja unica 
heranc;a cm a Jiohn•za, e um vagabundo que esc1·evia seu destino com uma espada 

E R R O L F L Y N N 
o iclolo rlaH multiclõcs de espada em punho dominando, em 

O PRINCIPE E O MENDIGO 
A noL:nl'l nov<'h cl<' l\lATU( T\VATN, o con:l-agrado hnmm·i~ta 

Um l<'gitimo es1>etaculo da - W ATINErr FinST 

NOTA IMPORTANTE - Este filme só scdt cxihiclo noutl"o cinema destaca
pital 60 dias após seu lançamento no - REX. 

EI-LA DE NOVO - A DIVA EXCELSA - CANTANDO AS MAIS BE
LAS MELODIAS DE - FRITZ KREISLER - UMA MAGNIFICENTE 

PRODUÇÃO DA - COLUMBIA - DIA 19 NO - REX 

GRACE MOORE - FRANCIIOT TONE 

O REI SE DIVERTE 
SARADO - MATINÉE COLEGIAL NO •• REX ' 

---A's 4,15--- R • E • X VEM Ai ! . , , O ROMANCE MAIS DELICADO 

DA TÉLA ! ! ! Um rosario de lindas melodias O CINEMA DE TOüA A CIDADE CHIQUE L.1"9..., ...... _ 
ALICE FAYE 

- em-

NOVOS ÉCOS DA 
BROADWAY 

Soirée as 7 ,30 

EDMUND LOWE 
Gloria Stuart 

- em -

SETIMO CÉO ,..... . 
~ .!!·~ 

SIMONE SIMON , 

\ 

- com-

A D OLP H E MENJOU A DITADORA. DA IMPRENSA - s,.,. ' JAMES STEWART 
Um filme da - 20 th CENTURY FOX Um romance da - UNIVERSAL ( : ,, ... '" 

Preço unico: - S600 Complementos: 2 O t h CE N TU R Y F O X ... ' 
A MAIOR _ SESSÃO DAS MOÇAS _ DO MtS ! ! DIA 29 NO _ TYitONE POWEit - LORETTA YOUNG 

REx - coM A MA1s DEuc1osA coMEDIA soc1AL ! 1 1 Q u E M B E M A M A e A s T I e A 
SABADO - SESSÃO DAS MOÇAS - NO 

FELIPÉA 

Jimmy Durant 
- em-

PALOOKA 
Uma comedia da - UNITED ARTISTS 

FELIPÉA 
Soirée ás 7,15 

K ar e n 
Robert 

Morley 
Baldwnt 

- cm -

AQUELA DAMA LONDRINA SESSÃO 

UMA SEMANA DE EXITO NO - PARQUE - DE RECIFE 

1 

DOMINGO 
SABADO JAGUARIBE 

F E L I p É A O drama que fala á alma da mulher 

UM HOMEM ? . UM MEDICO 
OU UM MONSTRO ? ... 

t~ 

Fredric March 

O MEDICO 
E O 

MONSTRO 
COPIA NOVA 

Um dram.a da 

PARAMOUNT 

HOJE 

ltU E. HOitTON - em 

KATHERINE HEPBURN 

Soiree ás 7.15 ... 
HOOT GIBSON - em 

.,. .. 11* 

O úlTIMO BANDOLEIRO 
Juntamente a 4.ª série de 

O CAVALEIRO FANTASMA 
CAMARADA AMBICIOSO 

Com BUCK JONES 

U N I V E R S A L 
'\ 

Comnlementos Preço unico: - $500 

' 

ME-TROPOLE 1

1CINE-IDEAL 1 

CINE s. PEDRO 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - A ·s 7 ,15 horas - HOJE HOJE - 9 • 6 - 38 HOJE - Duas sessões - HOJE 

UMA HlRTORIA DE AMOR DEDJCADA AOS CORAÇOES FEMININOS ! 

CAMARADA 
"Sessão das Moças" - O estupendo filme 

Anne Shirley - Phileps Holmes 

M A G N o L I }.. - em -

'. \ o ANJO DA RIBALTA AMBICIOSO 1 R EN E DUNNE ' 
Um romance da R. K. O. RADIO - com -- AMANHA-

C'omplem<'nto O SOL QUA'IDO N.\SCE F.º PAitA TOUOS - ED. E. HORTON I,ª e 2: séries - O CAVALEIRO FANTASMA de!-.l'nho colorido. 

-e- Juntamente 

O RIO ESCARLATE - Tom Keene 
ATF.NÇAO _ Por motivo rtC' Jon·a m:dor 11flo focare,mo~ hoje, como vJnha- COMPLEMENTOS mos nnunf'iando. A \'07. DO otrTRO ,1f!NnO l' sim a1rnmh:l, .iunta- Domingo SEGREDO MAGNIFICO 

lll(:Utl:! ~ O bl::.GR •. DO ~fAGNU'JC'O oo prflço geral ele .S600 -., - .. 



,.~ · JOAO PESSôA - Quinta-feira, 9 de junho de 19S!I 
e------------------------------------------------------
N ~ V E G ~,ÃO E COM. ERCIO 
'LLOYD BRASILEIRO BlSILll GOIES 

Praça Antenôr Navarro n.º 31 

lg111h 
(Terreo) Fone 1.4.4.3 :CPATRI.IIONIO NACIONAL); 

PAR~ O NORTB 
Linha Belém - Po~to Alegre 

"COMANDANTE RIPER" 

PARA O SUL 

Linha Manáos - llucnos Aires 

"CAMPOS SALES" 

Linha Belém - Porto Alegre 

1 

"PARÁ" 
í5.21!) tons. de dcsloranH'nlo) 

(5 2m tono;, de ":l<'~locatn<'nto) 
E/',;pcrado no dia 11 de Junho, saü·a no mes· 

mo dla para Nato.I. Fortaleza. s. Luiz e Belem. 
Linha Belém - S. Francisco (10.203 tons. de deslocameulo) 

Espe1ado no dia 13 de junho, saira no mrs• 
mo dia para Recife, Maceió, Baia, Vitório, Rio 
de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Por
to Alegre. 

"SANTAREM" 
Esperado no dla 19 de junho, ~mirá no 

mesmo dia para Recite, Maceió, Ba1~1. Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguà, Antonina, S 
Francisco, Montevicléo e Buenos Aires. 

Linha Helém - S. Francisco 
O "l,OlDE !!RASILEIRO" E' UM SER

l'IÇO DE UTT!,IDADE PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL. 

rlO 013 tons. ll<" deslocamento) 
Esperado no dia 16 de junho sairá no mes

mo dia para Natal, Fortaleza, S Luiz e Belém. 

"RODRIGUES ALVES" 
11.800 ton"t, de deslot·amentoJ 

Esperado no dia 16 de Junho, sairá no mcs-
1\T'IE~ÇAO: _ AVISAMOa AOS SRS mo rha para Recite, Maccio, Baia. Vrtôri.a.. llhJ 

l'ABSAGEIROS QUK SOW~NTE POJJERAO de JBneiro, Santos, Paranaguà, Antonina e S 
AUQllli:RID PASSA(}ENS APRESENTANDO Francisco. 

º ATESTADO DE VACINAÇAO. PA~~o si~~ri !R~!~J6';;~ E DA N,WAO __; _________________________ _ 
AcceilHlH carru para u cidade, ien·iclu ,ela lêde Viaçi• Miaeira c•m tru1bord1 em Anrra d11 Reia. _ . .,_ ._, __ _ 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

f'AJ<.GUEIRO .. 1IAC'Eto·· - Esperado elo sul. chegara. cm nosso 
porto 110 proxuno dia 12 o cargueiro "Mace10 ·• Aµos a necessana ctemow 
ra s;:iirà para Recue. Mace10, R10, Santos, Rio Grande e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "CILXIAS ·• - Esperado do norte, deverá chegar 
em nosso porto no prox1mo dia 19 o cargueiro "Caxias··. Apos a neces
sario demora, saira para Recite, Maceió, Rio, Santos, Rio Grande, Pelo· 
tas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "OLINDA" - Esperado do sul, deverá chegar em 
nosso porto no proxuno ct1a 21 o cargueiro "Olmda" Após a necessarta 
demora, snira. para Natal, Ceara, Tuto1a e Areia Branca 

Arentes - LISBOA & CIA. 

Kua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 ..,. 

CirUl'ilto da Ass1stenc1a Publica e do 
16 ás 18 horas 

Hospital Santa Izabel A 

'l'.rat•mento medico t c1rurgico das doenças da urethra, prostata, btxlra 

LLOYD NACIONAL s. A. - SUE RIO DE JANEIRO 

IIERVICO 8APIDO PELOS PAQUETES "AlUS" ENTRE CA.REDELLO ,: POJtTO ALEGRF, 

PASSAGEIROS 

l'AQUETE "ARARAQUARA" 

Esperado de Porto Alegre e escalas no 

dia 8 cte jw1110 snlndo no mesmo ·dta 

para. Recife, Maceló, Ba1a, Vll,ôria., 

Rio, Santos, R10 Grflnclc, Pelotas e 

" S U L " PAS~AOF,18011 "NORTE,,, 

CARGUEIRO "ARAGANO" - Es- CAfi.ClUEIRO "ARATAlA" - Es-

petado de Belém e e.:;calas no çlm f. · perado cte Santos e t>SCíllas no dla. 10 

. 1 1 de Junl10, saimlo no mesmo dia para de JUI1llO, saindo no mesmo d u p::tra 

Recife, Maceió, Baia, Rio de Joneirn, 1 Natal. Areia Branco. Fortolc,.,., a. 

Santos, Paranaguá e Antomna, para. Ltu?. e Delem p,1ro onde rrcel>e tnK&· 

Porto Alegre, para onde n·cebe car- onde recebe carga. 

ga e passa~clros. 1 

PARA UE&IAIS INFORMAÇÕES COM OS AGENTES: 
ANl$10 DA CUNHA REGO & CIA, 

E1criptorio: Rua Barão da Pa11arem, 43. Telefone o. 1441 - Telegrama 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO.-N.0 87. 

-·- --,, 
1 

"Aras" 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA l
ll D R I o s o 111 o A B A T H I das ~~1:º1~T:~. • 1 

e rms Cystosrop1as e urethroscopras. 1 
CONSULTORIO - Rua Gama e Mello, 72 _ !.º and"r PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. 

--- JOAO PESSOA --- 1------------------------------------------
FONE 1421 

SEVERINO CORDEIRO 
ADVOGADO 

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

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

~~~ 

LIITZ FERRANDO I Cll, L TIA, 
Ol'lUl<OIA r.M: O!:RAL - IIRTIGOS CIRURGrcoe - APPA!t·-
1.,ROR nr. DATHmMIA, APPAaELHOO DE RAIOS X 008 MIi• 
l,RO!tFB P'A"RRJCANTES. EXCLUS!Vl6TAS DOS MICRQBCOPIOB 
uo-r,;. TODOS os PRODUCTOB DE!:. Ll'lIT .• TODO ILA'l'ERJ,\L 

PARA LABORATORIO cmwco. 

a.prf"N)etani.w •xdutT&a ._.. w;n.,.., 
IOlllllA I IIA, 

04t.-._A PUfl'fAL, 51 -:- J;ND. TJIL, - naau 
Rua Duque de Caxias, 57fi 

(UONHUL1'0RJO DO DR . J MELl,O 1,l ll,,\J 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ClVEL-COMtRCIO

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO 

l 
F,fSCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERJCO, 71 

REBIDENClA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 
"'=---===~ 

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEmos E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE E CA8F.0(;1,0 

"ITATlNGA" PROXI~1AS Si\lD/\S 
Chegará no UH\ 10 do corrente sairá no mesmo dia 

para· Recite. Mace10, BaJa, Vi tona. Rio de Ja1teiro, San· 
tos. Paranaguà, Antonina, FJor1anópoJis, Imbituba, Rio 
Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

··tTAPURA'' -- Sexta-le1rn 17 ele J1mt111. 
•·ITAQUERA" - Sexta-feira, 24 de .llUli1t1 

AVIS O 
Recebemos tambem cargas para Penedo, AracaJú, llhéo,, S. Franrisco e ItaJai. ('OITI coidado~a haldP~~ã1t n• 

Rio de Janeiro, bem como, para. Campos. no E,dado do Rio, em trafeKo mutuo com a. .. t.eo11oldina Rallw11.1 · 
As_ passagens s~rào vendidas mediante aprc!!entação do atestado de vacina. 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATE' A'S 16 HO!ti\S, 
NA VESPERA DA BA!DA DOS PAQUETES. 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDli:lRA DA CRUZ. 

Vende-se ou aluga-se ] .; AGUA FIGARO 
i tlim. 1•0111 luz " agun, "ºmo co- Tlnr• em preto e castanho. Resiste aos b&Pho1 

l'~I Jl(':-;G,\LO\\' eom ólimo l 
modos pa rn familia, com dh·er- " 
"" fruleirn,. mcdinúo 9 mlrs. quentes, frio11 e de mar. 
ele l'rcnle por ~7 de fundo, em =========================-"' 
l<'ITeno próprio. á avenida Co- ===========================;;, 
rênrns, 7ll>, bonde á porta. CLIFFORD Tratar na 1\Yenida Con<.:ordía, 
,122, /bairro .Jaguarihc). 

CRIAS DE 
LOBO 

CACHORRO· 
Ã VENDA 

VF.Nl>Ei-SE CINl'O CRMS nE 
CACHORRO-LOBO. l'OM OITO DIA:< 
tm NASCIMENTO ' TRATAR A' 
RUA SILVA ,JAROl 'J. ~O~ 

ARTE CULINARIA 
Maria das DfJres Tavare.-., atendendo 

a ctivC'rsos pcdtdos. comunica que a
brná um curso completo de fõrno. fo-

i
' i;ão. cosinha ~rtisUca e decoração, a 
começar no d1a 15 de Junho. 

Informações: Avenida João Mach~· 
do. 23é 

Bicicletas e máquinas 
Vcnd~-se sete bic:lcletas seml~novas. 

C' 1 máquina de vulcanizar pneu de 
blcíclet.ns. Preço de ocasião, 

Tratar na Garage. 11 ° 286, frente ao 
Cinema ·· Plflza, praça Vida,l de NP
~eiro1 

SANATORIO 
Avenida Pedro II - 1.550 

DIREÇ~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVlCO MANTIUO PELO GOVt,;RNO DO ESTADO PA11A O '1'111\
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E i\U:N1',\IS. 

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

.J) 

- ,, 

DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
Diretor da Colonia "Juliano Moreira" 

Especialista em doenças nervosas e menlah, 1 

CONSULTA DIARIAMENTE. DE 3 A'S 5 
CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.' tio 

---=-=11 
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