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A ASSISTÊNCIA A PSICOPATAS NA PARAíB~ 
O HOSPITAL COLONIA "JULIANO MOREIRA" COMEMORA, HOJE, O SEU 
P RIMEIRO DECENIO DE EXISTÊNCI A""DEZESSETE" É O PAINEL DE VIVAS 
O GOVUNO ARGEMIRO DE FIG UEIRUO INAUGUROU UMA NOVA FíSE NAQUÊLE 
ESTABELE@mmno - o SANATORIO CLIFORD "E' UM MODÊLO DE TÉCNICA E DE 
BOM GOSTO", AFIRMA O NOTAYEL PSIQUIÃTRA PROFESSOR ULISSES PERNAMBU· 
CANO - !UNDJ!, UTE ANO, COGITA O GOVUNO DA CREAÇÃO DO MANICOMIO JU· 
DIClliRIO E DO SERVIÇO DE ASSISTtNCIA A MENORES ANORMAIS E DELINQUENTES 

D 
ECORRENDO, hoje, o 10.0 ani
versario da Jundação do Hos
pital Colonia ·Juliano Morei

Ja se póde di:.,?r o que t!!m sido, 
na Paraíba êsse ,;;er iico lmmanitcirio 
dP r1!::si.':fe11cia e: pPicopa a\ 

"Felizmente, o interventor Ar,gemiro de Figueirêdo tem 
sabido compreender aue os doentes mentais tambem 
são humanos e como tais merecem o carinho e o amparo 

0
/;;.,~~~~

1;;,"~::·u1;:~0
/:":e;~~;;;;;~ do Estado " diz-nos, em entrevista. o dr. Luciano 

7,orn a ""'"ª terra com a in,wrtttracão Morais, diretor do Hosuital Colonia " Juliano Moreira " 
dar1111;U~ <.<,fabclecimenlo, ond.e _são usa- / 
,. ,, ,,rocessos modernos e ef1c1entes de 

,.,1,.a._(lus doem~as menl(li~ ~~d~ofo~~·~~n~~~ên~~ i!J~~en~n7gi~êré. 
Fwu ta11lo, corroboram as estima- con:";trução do atual Hospital Colonia. 

livr s rc/trr>ntes ao sen.:ico que ali se convindo salientar o auxilio que o Go
i r 11 t pondo em prática, dando-lhe um vfano da República, graças á generosi-

c·1111l10 de verdadeira assistencia social. 1:ib tºes~~t1
~~~ ~~·a:e~:o d~o:c~!= 

,1nlcs da creacão do mesmo Hospi- menta. 
tal Colcnia, não se pode afirmar, com Igualmente, é de justiça acentuar a 

..,... ~ --- - - ~------, -.= .. .;.-,.,~-

Lin.s. ~sse contrato foi rescindido na 
interventoria Gratuhano Brito, pa'i
sando o Estado a administrar no\·a
mente o mesmo estabelecimento 

Ainda nessa gestão, fôram nomea
dos para diretor e alienista, respecti
vamente, os drs. Onildo Leal e Seve
rinÔ Patrício. 

Atualmente t~m o Hospital Colonia 
"J uliano Moreira·· como díretor o dr. 
Luciano Ribeiro de l-.1:orais continu,mdo 
como alienista o dr. Severino Patii
cio 

MELHORAMENTOS REALIZADOS 
PELO ATUAL GOVf:RNO 

No Govêrno Argemiro de Figueiredo 
foi ampliada a capacidade ct,, Ho~p1-
t:1l Colonia "Juliano Moreira" com 

TINTAS DE UM DRAMA. PATRióTICO'~ 
Declara o academico Pedro 
Calmon em carta enviada 
ao escritor Eudes Barros 

I.:10, 22 ( 4. u 11.:r \0) O D:ar 

Carict:a dr anle-011 ~m, 

uma carta <lo escrito P"'d .. o Ca!m.J 
d(/ Academia Brasileira de Létras, en-
viada ao sr E11de:; Barros, naor Co 

,.cma11• " h, orico. da qua! se desta .. 
cam o. ~eyu111tes trechos. 

Dr ... Pt~c 11·" e o painel de L'ivas tin
ias de 11 ,n ri rama patriótico em (fUe ha 
,:.. nor, ·arcthmn. erudicâo P .sensibilt
d«de generosa. Dou-lhe os parabens 
pda obra que reqlizon que e. certa
wente, o preconicio de outra.,;: dedtca~ 
clrzo:r a ana 1ogu.<J enrêdos da história sen
t mt-tr.' sPtJuramente a mina mats 
r 1 q e poderá tentar um cacador de 

m -alc!rL !'n !.lias viagens poeticas 
r:clü pa er/o elo B' asil'. 

DECLARAÇõES DO MINISTRO VALDE
MAR FALCÃO Á IMPRENSA DE GENEBRA 
"O Brasil nunca -faltou aos 1 

seus comprom;ssos fimm
ceírns", disse o titular da 

!>asta do Trabalho 

expre!:>são de necessidade do a.t.ual 
Govérno de adaptar ês!..e<; seni('Os 
ás possibihd:1des da batam:a ('O
rnerd:tl '. 

:1. c-on:;truçâo do moderno .:;anotório / 
Cliford Beer. cujas instolaçõr.:; em ru~u 
diferem das mais compl~tas. no ge-. 

~~1;~: qa~:r ~1~o~~:i~~:~~e -. quer :10 l 

GE.,EBR \, 't? lA L"··IAvl - .\ 
imprcm,a dc~ta c.jd,tdc puhHta, tm 
d(>• tfl(lllt', a ("11treYi.:t'.\ ( 'ln"~di<b 
pl'l,l mini~tro_ \':ilclcmar f:1!c·ã. 11: qt_•e 
vinha prl"'~idrndo a Conf P.;',"'tl<:la 

lnter11adona.l ele Trabalho. 
O 1_ituh.r <la pa ... l1 C. lr;1b;.1.li10 

d,, B1..1-.1l ab1>1··.t.J! ~1 ~- ulo-. ,1 
p~ri:il r1•kyantia. ~.iliert«.JJi' o 
d~senvoh·imf'nto inllt•-;hial cfo ~eu 
PJ.is. assim l·omo ~ at!h1!le do uw, 
mo, diantr dos co1~l!JTnmi:-··;,s fi 
uaJH·eiro!-. '-i·s)o;f' p:·opo·•ito. d~da
rou o e-ntrev; t::u1o: 

Caw1uindo a su:i -'!'nlreli<sta o 
niinhtro Y~ldem:n Falcão afirmou 
4ue o pre~it!<'Jlh• Getúlio \'argas 
e~tá solidament.{! ;ipoio.do pelo pô
''º· ruida ndo de to.los os problê
mas nadonab e e!-.pecialmente do 
d~::.c:-:vohlm~nto f'Omercial e agrí
cola. ao m<"smc tempo q11e promo
ye o malar intncambio mrreanUl 
entre o Br:i,n " todas ';l~ ua.r,ões 
a.mi,g·as. 

A UNIA.O 

Ei\I CB'f.\: - O dr 1.ndano .\font.is, d iret~r r1o H ospita l Colonia 
",Tuli:1110 )lü.-eíra · faz ao rC'd~tor d::-.,\ UNl.l.0 df'clara<:-ões sõbre o,; melho-
1-anwnlos ali introduzicjo;.; na ;_1dministraçáo Argcmirn d" F igocirêdo ven-
1itH'>f' lambem o meclh:o ~lienisla. dr. Severino P a.trido. 

EM BAIXO: - \'jsta intrrna de uma. das insta lações do mag nifico 
Sanitorio (Jiford. <·on<;truido e inaug·uraclo pelo atua l G o vêrno . 

SN/Uranra ,1,ie a Para1fm possuia 1;ma / rcl~bctn_çào desini:.ercssad.a do c~nheci-
c H. ·a par~ recolhimento de doente ~i1~1Pg~c~~oi;te~~~~~::.c;· J~~;u~~f°J~ 
w, 1t/f11.<;. A (J'lf' n. dsl.a. 1,wu arado a mesma iniciativa. trabalhando, nêsse 
r,úa 1,rmtade (/"s que fl i<leal;:.arom, es- sentido, Jtmto aos poderc!:> pu'blico!:> 

fút'a lrmqe df' prcench"t a sua Jmali- lo Apf~~~i~a ~~- e~~f~~:o~~;.~f1~~~d~ )1~= 
<lculf ~i;:?.llf"' e snudoso ps1quiátra patrlcio . 

/'.'r(I mcli. um ··deposlln de louco.)". 

tlu 111u•, J)MJ>riamente. um a."ilO Ali, 

(1', 1,,1útC'. doentes eram me lidos com.o 
fllllttHU JeioJ•s, longe lle qualquer .,-en
l,mc nlo lt 11cno e s111eitos. a de/1-
r·if•rt!'ll/ ele um tratamento de que ncrd!Z 
!-e p,>clw es11erar. Foi p~·,ct a rpoca qac 
l!' ~im1lc;11 o primitil'O ai,tlo rlf' 1,wcos 

<1:1<· /1111ciono11 em no.·.s:a Capital 

A 1:()N~TnurAo DO HOSPITAL co-
1,()NJA JtJLIANO ,.10REJl1A 

T:.il e Lido de coi a~. e cl.1ro, n:,o 

Ccub~ ao governo João Suassuna 
terminar a construção do Hospital Co
Jonia ~ inaugurá-lo. 

Ao estabelecimento foi da.do o nome 
de Juliano Moreira, em homen agem 
a és~E" grande vtiJto da psiqui tría 
nacional. 

o primeiro diretor do Hospital Co
lonia foi o dr. Newton Lacerda, que 
teve como auxiliar o dr . Amaro Cou -

11t~º Sovt>rno J oão P essóa, foi nomea
do o ctr Carlos Fer reira., tendo s.iclo 
c-ontr.1tndn n man utenção do e.:;tabe~e 
dm:•nto com o dr. Antonio de Av1ln 

E:.se melhoramento, com o qual ~'." 
cfü,prr.cteu cerca de trez.:-ntos contos. 
vem o.testar claramente o interesse tio 
atual Govêrno em resolver os proble
ma·· de assistencia soc:!al C'tn na~sa 
tura 

O Pavilhão Cliford compreende duas 
divisõc~. masculina e femUlina. con
le!1do 3.mbas a seguinte di$pO<;i<;;10 . 

1Conclüe na 8. pg. 1 

··o Bra'.Sil 1.mv:;i fal'·)U :u,s -.eu· 
compromisso!'i fin; .. uf'ch·o~. A !-t1S

pe11~í10 l<'m))onri.i. e J):lrc-i,11 da 
servko d.: ;ua divida ("~·t::>rn:: ,1ev,• 
~:;:: iu1erptel;,_ ;a mücanC'1·t 

Em ,·ist ~ ele ser hoje vespern 
de São João. esta fôlha. que
rendo .::iar folga m~i:_; cédo ao 
seu pessoal, ence1Tará o expe
diente da redação ás 20 horas. 
impreterivelmente 

Amant:ã din santo de guarda. 
não hav~rá trabalho na:s nossas 
oficinas. 

-· -· --~ 

AS FEST_4S JOANJN_4S DE 
NO P.4R_4íB~4 CLUBE 

HOJE 

/_ 

Asp<'clo do confoda.vel '· daní'ing'" do P í!ra íba. C'lube, ultimamt'n le rnn~tru iclo no f'Stadio \:1bfl Bra.,co, á a, .. e nida. 
\.(1 de ,ta io, onde M' rt'a li :,ar,t a noita d a d" hoje. 

Hoje. vêspera de S. João. o P.1raí 
ba Clube abnrà. a sua novn !'it'>c!c. h 

avenida l. 0 de Maio. a c;ocieJa~e con · 

terra neo., com uma bri1hal1le fe~ta.. 
que será a nima.da pela .. Ja1,z Tclcal" 
dirigid~l pflo µrof. Augu.,to Marinho. 
e ·· Grupo Pernambucano·· 

0 <tlflCill~, COn:triU(io Clll C.:.:,tlill çf\. , ·t•J'V'hi.1. .,f ,l lu hOJa dP hoje. l}rL 

Jo.ni.nl C'JJif.o~·ntli10 .. C' .·111J)Jn ! SJ' JA- portal'!« <lel '1€ 1·,n,1.1J. à rua DU-
00. com cfrtL01 de luz multicôr (' rn- r1nP ele C xt...,;, . 

curd~, 0st<mclo dispostas "111 ,.n r ·- A test:i _1c,anin.l elo P.:.rnihn Clnbl" 
dor 100 mt:/)as: das qup.i~ havlHm sici.o / trrá inicio ,., 21 horri•,, e pelo St:'-11 ni• 

res.erv:-i.das atr onlt·m, a no1lf', m:1 
cie 00. As n•:sLantes poderão st:r r1' 1 tConclue na 2.r. Pr! ) 
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-REMINISCENCIAS AVIõES JAPON!SES VOARAM, ONifM, SOBRE HAN-KOW, 
1. ( ouththo de Limae Mou,,- e o N e I T A N D o A p o p u L A ç A o A R E N D E R -s E 

AS FESTAS JOANINA$ DE 
HOJE NO PARAIBA CLUBE 

(Conclu.sáo da l." pg.) 

nho tútidamente regional, não t: exl· 
gldo traje de rl~or 

HAN-KOW, 22 !A UNIAOI - Vá-S JOAO NA ROÇA 

Nn minho inf.1ncia as !estas que 
mabs me alegnJ\"'.a\m eram as popuJ.ue:i. 
de S. ,João e Nat~I. Esta pelas !apinhas 
com os se'.J'i ~ordões azucs e encarna
cios e squda pelos fogos. 

;~~~e ª;!f!s c!~ft'::!:*â~st~~~~~~ ~~(."~ Reacende-se, vivamente, a luta ao sul da capital chinêsa Além de WllD. enolmc fogufüra que 
tIBl"á q,uelmada em frente ao dancing, 
n diretoria já prm•idenclou para que 
:.eja feita preifusa dtstrtbulção de to
gos da época. Tambem haverá sorteto 
âe ricos prendas entre as senhoras e 

Oi\'ldamos ~s sRnjoaninas em festas 
cta rorn e rla C'idade. 

tins á populacão 
Os referidos boletins faziam wna. 

exortação ao pôvo para que se entre
gasse o mais cêdo pQsslvel ,evitando 
maior derramamento de sangue. 

Na 1·oçn nnd<' (' notR rflrarteristica CANTÃO MAIS UMA VEZ BOMBAR~ 
da festa o trndicionnl fogueira sinibo- DEADA 
lo bib1lco Q11P rnJ' relembra a conven-
ção e1i.tre Maria Santissima e sua pri- CANTAO, 22 (A UNIAO) - Repe
ma. Isa.bel que. 1Jor meio de uma fo- Liu-se, hoje, o costumeiro estribilho a 
gueira. dá .sinal d.o nascimento de João que n. população já se habituou, - o 

S~~s1n·fo!!11f'ira coisa imprescinclivel b~
rd

:~~u~~rfllia despejou várlas 
aos !esteJÓs de S. Joáo. Tudo pode tal- bombas sôbre a cidade, nê.o se regis
tar, meno.-; a fog1.1eil·o. de madeira es- tando. entretanto, grande nlunero de 
colhida para que as brazas sejam bem vitimas 
fortes a fhn de suportar o pi.<:o dos 
crentes. q11t~ des-:-r..lços, pasFeinm por RESISTENCIA E CONTRA-ATAQUE 
sobrf' a~ braz:1 dela nariuéle dia. sPm DOS CHINtSES 
se queimai-, como vi em Cruz do Re-
bouçR::; mumc1pio de Iguarassú, em HAN-KOW, 22 <A UNIÃO) _ As 
Pernambu,:o. tropas chinêsas estão resistindo e con-

Tir<"s de rog•1e,ra, de bacamarte. de tra-Rta.cando as linhas de comunica
bornbas. de foiu~tóes. busca-pés. pis- ção dos japonêses, ao sul desta ca.pi
tol..i.s de balas multicôres. mijões, es- tal, onde a luta está asswnlndo gran-:r~:~1~~;~ ,;r~~Oel~:~O~\i~~r~~~~;~iàn~~:Õ~ des proporções• 

Uma co1 \a cu não conhecia e tive · Aí se estão concentrando grandes 
que ndmirnr f'ln 1936 no referi- conUngentes, esperando-se. que se leve 
do lugar: foi O banho chamado de ;, efeito uma batalha decisiva. 
S. João. no rio, á meia noite, onde 
todos, de todas as idades, vestidos se 
precipitaram no rio para .se lavar elas 
lrnperfelçõ,•s e rlos malefícios que acre-. 
ditam posfttir atribuindo-lhe toda a 
sorte de sofrimentos. 

Iam par:\ o banho cantando 

Senhor S. João eu vou me lavar 

AN-KING AINDA NAO CAIU EM PO• 
DER DOS JAPONESES 

CHANGHAI. 22 (A UNIAO) - Se
gundo notícia aqui divulgada por um 
porta ,·oz do Exército chinês, a cidade 

As minhas mazelas no rio vou deixar sacristão do Ordem Terceira de S. 

E na volta 
Francisco, fogueteiro Aranha, Manuel 
Fernandes, Caetano. Luiz Aranha e o 
velho Frederico da rua da Ponte. 

SC'nhor S. Joào eu já me lavei Os amadores (fabricantes de busca-
E minhas m:u:elas no rio deixei pés) eram: Zézé Medeiros, com os fi-

DC'pois do banho de.spf"m as roupas lhos <le Teodomiro Neves, Francisco 
que ficam na margem do r!o trocanf".o- Rabelo, França Diabo, filho de Chico 
as por outras que levam pera tal fi.m. Diabo, João Porto, José Senano, os 

As criadas colhem as roupas e Ia- Polori e os filhos de Cazuza Alegria. 
vam-nas no rio deLxando all, acn•di- As seis horas da tarde todo o co
tam. por efeito de um milagre, toctas I tnercio fechava e as carroças distri
as mazelas que acompanhavam aos buiam areia para ser colocada nas por
que penetmram na a.gua rorrente. tas dos estabelecimentos, como medi-

Os folguedos constam de c.Jansas. de- 1 da preventivR. contra incendto. 
nominadas côcos, que não sáo mais elo Pelas seis horas da noite já não se 
que uma reda de todas as pessôas pre- podia transitar pelas ruas, devido aos 
sentes. de mãos dadas, uma. a uma, combates entre os grupos de rapazes 
cantando· da cidade alta e da cidade baixa, mu

Jé. deixei p·ra ir me embora 
Se~w1da feira que vem 
Quem não me conhece chora 
Quanto mais quem me quer belU. 

ESTRIBILHO. 

Ela! Chore I Chore, lá! 
Eia! Ela! meu caboclo! 
Quanto mais quem 011 ..:;,uer tiC'm . 

A guriatã cantou 
No olho do araçá. 
Eia I Eia! meu caboclo, 
A moça quer se casar. 

Quem come em prat,o de barro, 
Não precisa comprar louça, 
Rapa?, que não quer casar 
Não deve namorar moça 

ESTRIBrLHO· 

füa ! E1a ! Chore lá 

nidos com malotes de busca-pés, que 
se enfrenta vem denodadamente. 

Havia um fana tico do busca-pés: 
era o velho boticado Antonio Tomaz 
Carneiro da Cunha, que, de luva de 
couro molhada. percorria as ruas da 
cidade acompanhado do preto Jacó 
que a1Tastava a carrocinha de mão 
cheia de busca-pés. 

Os b11nquedos de salão eram os dis
parates, feitos em cartões distribUidos 
pelos presentes, ou em perguntas e res
pcstas de om1clo a ouvido em uma 
roda das pessôas que ,;;e divertiam. 

Tinha.mos também o jogo de pren
das. Neste jogo havia o padre cura, sua 
Irmã e seu .sacristão, cujos tratamen
tos eram respectivamente de: vossa 
reverendissima, vossa mercê e você, e 
as demais pessôas com os nomes de 
flôres e o tratamento de tú.J 

Quem errasse o tratamento pagava 
urna prenda. 

Tinhamas ainda o jogo da barqui
nl1a do amór 

Escolhia-se uma letra, por exemplo 

A cangic~ de milho verclc é A igua- :ti~~J~! ~ ·~uri~\,~;sr:~çodio~r~n~g 
ri~\ tipica ela festa. brm como "pé-de- no meto dizendo: Lá vai a barquinha 
moleque", a pamonha. o milho assado carrega~a <le .. Quem recebia O lenço 
com casca m, fogueira, e o bolo de São devia dizer iJnedtatamente, sob pena 
João. de pagar prenda no caso de demora, 

TambPm r nob caracteristisca o ba- _ Amór _ ou outra palavra que prin
liio de papel de !.t.'da que tanto diverte ciplasse por .. A··. 
a garotado.. tomo os mijõe.'., os rodi- Para os l"astlgos tinhamas: .. Meu s. 
nhas. as rstrelinha8, os tragues e o:.; Roque aqui estou aos vossos pés sem 
relampagos. me rfr e sem chorar"; isto repettda-

Mals tarde vieram. os fogos chinéses mente três vezes. Quem se rtsse ficava 
e japonêses, denominaclos !ogos de sa- no lugRr de s. Roque, ajoelhado em 

lã.~tre outras tiact1ções lem.bro-m~ ~1~ fªde~a com_tuma vela acêr~ na 
da _de quem não via a cabeça pela ma- se rir ~z;ka~ ~~r~e~s 1~:~~- 0 pen nte 
nha na agua t~anquila. de un_: po~o Tinhamas ainda os casamentos _ 
o~ de_ uma bacia, no d1a de Sao Joao, trances e oculto: ··o passo de Manuel 
nao via a festa do ano seguinte. da hora" '' Se minha lingua fôsse de 

O divertimento que :mp9Igava a mo- ,papel o quf' P.screverias nela" e a Ber
ciclade et;am as ~dvlnaaçoes, as pren- linda, suplicio dos namorados pelas 
das e as 1,ortes tiradas com dados que piadas que os pen•ersos lhes atiravam 
1omec1am os nwneros constantes do valendo-se do anonimato· por tsso que 
livro respectivo. eram ditas ao ouvido. nãO podendo ser 

Conheço unt caso q~e. Pode ser lev_a- r~veladas sinão no raso de condena
d(? á c~nta de_ anedOl~,. mesmo assim ~ao quando a pessôa visada acertava 
nao deL-Xrt de S('r curio;-0. um estudan- com o. autor da pilheria dizendo· 
te em S. Pa~lo c.livcrtmdo-se em tuna Quem disse tsso vá para a bf'rlinda. · 
casa de fam1Iia na nott,e de S. Joã.o, . As dansas eram: Lanceiros. dansa 
tir~u uma sorte que dL:1a Qll\_ ele mor- fldalgrl: com musica propr:a e muitos 
rena da dentada dC' nm leao 11~ pe- cumpruncntos. As quad1ilha~. disUn
dra. . guindo-se as imperiais que se clrmsa-

Passado ,algw11 tc:mflO te\"e o f·~r.u- vam no Paco e que aqui fóram en
dante de viajar para º. Nor~ e sallo.n · sa.iadas por um grupo de cavallielros e 
do ~m um do_s ~stado:.; convida.mm >!f) damas da elite para a chegada de s. 
os com~a1_1herro~ p_ara visitar um ve- M. o Imperador. quando de sua visi
lho .mosterro que tmha na frente. da ta a esta provtncla. 
igre.1a o pateo murado_ com dois leõe~ Era uma d8Jl6fl um tanto complica-
de pedro com_ as bôcat,; abertas. da pelos passos e cwnpriment.o.s. 

Vendo os le_oes lernbra-M• o estudante Tinhamo.s a.s figuradas e as ~cnt:·a-

de An-King ainda não caiu em poder face elo perigo da. Inundação, os chi
das tropas nipônicas. nê~es retiraram .suns tropas para wnP. 

Adianta a informação que a suarni- segunda linha. de defêsn, a 140 qullô
ção nacionalista daquéla cidade já re- metros a sudeste de Han-Kow. 
cebeu J'eforços. 

PARTIU PARA MOSCOU 
HAN-KOW, 22 (A UNIAO) - O cm• 

baixador soviético nesta capital partiu 
de avião com destino a Moscou, igno
rando-se o objetivo da viagem. 

O POVO INGLllS TERIA INTERVIDO 

AS TROPAS NTPONTCAS ESTAO 
MARCHANDO EM QUATRO CO
LUNAS 

PEIPING, 22 (A UNIAO) - Noticias 
de procedência japonêsa infonnam que 
a. ofensiva nipônica está sendo feita 
em quatrn colw1as, do seguinte modo: 
1.0 

- em vasos de guerra, ao longo do 
rio Yang-Tse; 2.0 

- de An-Klng para. 

• en.horitas presentes á testa. 
No cal'dápio predomtnarii.o pratos 

( a.ractcristicos nordcstlt1os, prJnc1pul · 
mente canjica e pamonh:i. 

A· entrada, na portaria ela séde de 
campo. seré. exigido o 1·ecibo n. 0 6, 
(;()rrespondente ao més de ma10. LONDRES, 22 <A UNIAOJ - O põ

vo ingles, disse na camara dos Comw1.S 
o premiêr Nevile Chamberlain, te1ia 
intervido no conflito :,e o teatro das 
operações não !ósse tê.o distante. 
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50.000 CHINSSES fAFOGADO,S NO 
RIO YANG-TSE 

pei em direção a S1nyang e a 4.• -
na margem sul do Yan-Tse-Ktan!?:, 
com o objetivo de cortar a ferrovia 
Cantáo-Han-Kow. 

HAN -KOW AMEAÇADA 

DR, ALUISIO RAPOSO 
Cirurgião do Hospital Santa Isa· 

bel e da Maternidade. 
CHANGHAI, 22 !A UNIAO) - Além 

de 1000.000 de chinêses desabrigados 
em virtude da 1nW1dação do Yang-Tse
Kiang, o número de peisóas afogadas 
sóbe a 50.000. 

TóQUIO, 22 (A UNIÃO) - Um Cirurgia - Doenças de senhoras, 

FUZILADO O OFICIAL MAIS BRI
LHANTE DOS ExmtCITOS D,A 
CHINA 

~~5fnªc~~o D~~!r~~irn~!st~~~ui~o 11fu~~ partos 
dação do rio Azul e::,tá ameaçando a.tin
gir Han-Kow, onde a população co- Rua Peregrino de Carvalho, 146 

Das 10 àS 12. 
HAN°KOW, 22 (A UNIÃO) - As ln

formações de fonte oficial dizem que 
foi executado por fuzilamento o gene
ral Lung Haushang, o oficial mals bri
lhante dos Exércitos da China, porque 

BOMBARDEADA A ILHA DE HAI· ~============ 
meça a atemoriznr-se. 1 

NAN SECRETARiA DA LIGA LESPOR· 

desobedeceu ás ordens superiores, !a- CHANGHAI, 22 , A UNIAO) - In-
cil1tando a queda de Lafeng. forma um comunicado do quartel ge-
OS CHIITT:SES SE RETffiARAM PA-

1 
neral nipónico que a a.viação japonêsa 

RA UMA SEGUNDA LINHA DE bombardeou mais uma vez a cidade de 
DEnsA Hoihow, na ilha de Haman, destruindo 
CHANGHAI, 22 (A UNIAO) - Em várias fortificações chinêsa.s. 

CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 
ELETRI CIDADE MtDICA 

DR. HUMBERTO NóBREGA 
Ex-interno de Terapeutica Clinica (Serviço do Prof. São 

Paulo) . Medico do Hospital Santa Isabel. 

ConsUltas: - Das 141 .í ás 17 horas dia.riR.mente. 
Consultório: - Rua Duque de Caxias, 312 - 1.0 andar. 

Resldenc1a: - AV. GENERAL OSORIO, 180 
Telet"õnes: Ant. 259 - Autoru. 1531 

tSPORTtS 

TIVA l'ARAIBASJ\ 
Na Senetarfa da Lig..• Desporh,•a 

Paraibana precl:sa-~e falar i::eim os 1.
maciores abaixo no primeiro expediP"'.
te, das 12 á.s 13 horas e, no segun~o 
das 19 ás :l1 horas, todos os dias uteis, 
para efeito de regularização de inseri
cão dos mesmos amadores: 
- Botafôgo: -· Miguel dos Anjos <1). 

Esporte Clube. - Orlando Lacet e 
t limaco Fanas ,21. 

Pitaguares: - José Luiz e Caclld.:> 
Guedes de Medeiros (2). 

PALlllEIRAS ESPORTE CLUBE 
O diretor de esportes do Palmeiras 

Esporte Clube convida todos os joga
dores e reservas pa.ra um ngoroso 
treino a realizar-se amanhã, 24, â.s 15 
horas, no campo do "19 de Março''. 

- Reúne-se, hoje, ás 19 e 30, cm 
sua séde provisória, á praça D. Ulri
co. 147, a diretoriti. do valoroso cam
peão paraibano Palmeiras Esparte 
Clube. O presidente encarece a pre· 
.s:ença de todos os diretores. 

i\MERICA FUTEBóL CLUBE 
Sua próxima. ida a Campina Grande 

Seguirá, no próximo sabádo pelo 
trem do horario. com destino á cidade 
de Campina Grnt;W.e, a fim de realizar 
um jogo amistoso com o time local, 
Paulistano &,;porte \CU ..tbe, America 
Futebol Clube. desta cidade. • 

Especi~lmente convidado. chefiará 
a embaixada o esportista conterraneo, 

DOMINGO JOGARÃO "PJTAGUARES" E "PALMEIRAS" Carlos Neves da Franca, um dos di· 
retores da L. D. P. 

A luta pebolístlc.:a do próximo rio
mingo entre os fll1aclos Pit.ar;uares P 
Palmeiras, dois tradicionais e sl.mpe -

beu da Ft;der.u;ão Brasileira de Fntr- cteºel~~~i:~o d~~t~;~~c~i~~~r~ei~ 
boi, os seguintes oficias: esportivo. motivo por que Campina, 

t;sados clubes pessoênses. vai consti· '"Tem ~~-te o fito udco de soliciLar 
tulr um acontecimento bem interes- dessa prestig-~osa Entidnc.ie .i. fine".n. 
sante em nosso meio esportivo. PJ1- de, nos ofícios com q\Je se dlgnar hon
D1P,iro, porque o ca.mj)eão "~vi-negro i-cr :l Federa.<:!io 8rnslleir;1 de F'ulebfll, 
é possuidor de wn esquadrão res- 11sar scmpi e, cm si;a redação, de 1m1 
peilo.vel e. naquêle di:.l jogará. <l,.sfal- l•nko e exclusivo t:ssuntr· 
cado de três elos melhores elemf'n- Ndo necrsstt-0 de enl.!ar~l!er <\O culVi 
tos; seg\lndo. porque o velho trico- t: fino espirita de v. exda. das segu
lôr paraibano é um onic cheio c.l.i;? ias vantag€ns que tal provicJenc,.u 
força de vontade e luta até final pela :.rará á rnal'i;h& de.:_ :Iocume,ito.:) íilt 
\ltórtA das snas córes r:tariamr::>nte, sflo proce!':sa<i•>', ncstt1 

Assim, teremos no próximo emb?te Federaçáo e t·vi•.anJo-::,e .1~u11 po;-;-:1-
l'irigid,1 pela Liga D('sportin, Pal'a.i- veis rctarlia11iento~ na .':iO'ucão ".ie flS
tana uma tarde esportiva á. altura 1... ~unto~: de natw·e;,:a urt,~ntt! e q\ie 
nossa genl..e. :'lluitas V('Z.;.s, nlio ;;:io :1pecü•cl.o.~· dl' 

Como julzc-:, c,os dok jo~õs .'iC'l viréo \."idamenlr. porque, na. contextura dos 
os srs. Heraldo d':' Oliveira, nnra o:s oficios. ê1'::s são. via ele regra. tb...or-
rrimeiros quad1 os, Jo~é Dkmisío c1 vidas por outro~ não µos.suiclo.i:es 
Sllva, para os segundos. tais caracterist1co::,, 

Como cronomet1iet.:J-nprcscnta<1tr A prnviciência que or!"i. r,uso t.ugenr 
a L. D . P. rlc~i'?:ll(•U i diretor Cario'> s. Entk1a<lc de sua alta presidência e 
NPves da Frnnca. 1 :u lier.wii; filiacr6:, ,1. est:1 Federa.çàl. 

julgo. .ser de bcneflci0 geral e util .1 

Ol;ICIOS Dl\ F. H. F. PAH.i\ A L FcdcrRtã.o e r;s part"i; intrre:ss1das. 
D. r. Agr~dc-crndn .1ntf'ciparlnmc11te ~ o 

:.cnçno qu~ v excia. t,ispeth'!. .10 a.::, 
A Liga Desporti,,., (',1.raiba1ta rec ·. t-unto cbjf>to dêstt! ofício. bÍl'\D-me r' • 

dansas. Estas, a!. quadrilhas e aq1JP,}a~ 
os shotiscb,;;. as polkas. a:s valsas fran
cêsas e inglêsas, as mazurka~. a:-; vnl
savianas e o solo inglês com musica 
propria . 

Ia mr> r>squecl'ndo do furto do mas
tro com a bandeira do r-anlo. enfeita
do com .1olhagens f> papel de cór, fin
cado junto da fogueira, o qu;\1 pela 
madrugada era furtado ror pC'ss1Ja.i; a
migas do dono, ~- quem. oportunamen
te. restituíam em prestito com lant~r-
1w.s de côrrs. fog·os dr bengala. cra\'ei
tos, pistolas e busca-pés. 

O dono da casa era obrigado a bebi
das, canglca e bolos e batle que termi
nava sempre no dia seguint.e pela ma
nhã: por isso chamavam tais bailes de 
•• Pegar o sol com a mão" 

cportunid.lde que se me ..rnséjâ. para 
rcR.ssegm·r. ·· 1l '·'. exC"ia. ns meu_, p!''.i -
trstos de elevado e disti:ito apreç·1 

<as. l Dr. ~il\'io \V. Séto 'tacha'•> 
Sl'Cretário, rc::.poufü.ndu .)elo expt!:li
rnte ... 

"Comumcçi a v. f'Xtla , pnra os :le 
1tdos fln~. que a Liga etc Futebol )". 
Bêlo liorlzontc, fJL~dn á FcdcrJ1r: ,. 
d~s Asioc1a.1;ócs Mlne1ru.s d.? Arlet1~
ruo e Fu~bol. concedeu flli;•cúo pro~ 1-
rnrio. aos cJubes: Setr de SC'tembro F. 
C., A<;sociaçf.o Att"tic·1 Forlum~nas e 
Margazão F'. c. 

Aceite L exc!a. os meus .Jrotest,i::. 
ele alto npréço. 

(as.) Dr. Sih •io \V. Néto )tarhado. 
secr.?târio, rcspondendt· pelo expc~11 
ente" 

espera com ansiedade, a referida pug
na. 

LIGA JUVENIL 
19 de Março x Felipéia. 

Mais um encontro Juvenil em pros
seguimento do campeonato promovido 
pela Liga Juvenil. terá .lagar no pró
ximo domíngo, pela manhã, no campo 
do Esporte Clube UnJão. 

Sendo os dois contendores possuJ
ctores de adestrados amadores espera
se uma luta cheia de bons lances. 

Os jogos começarão ás 8 horas da 
manhã. sendo juiz o sr. Alolsio Lira, 
C'Stando a Liga Juvenil repre::.cntada 
pelo o sr. João Batista Cruz 

Os times do Felipêla estão ass1ro 
constituídos: 

1.0 Time: 
Henrique - Beludo - Wilson -

Antenor - Otnvio - Samuel - Jaba. 
- Ivo - Heriberto - Gerson - Di
Jalma. 

2.0 Time: 
Luiz - Violão - Joqutnha - Bruto 

- Dino - Rosalvo - Rebolo - Dí
brar - Batata - Agamedes - Lou
rinho. 

OPERAÇOES - PARTOS 
Docntas das -,euhoras 

Dr, Lauro Vanderlei 
Chefe d~ Cluuca Omecologica. da 
Mutenudndc e ela CUnica Cirur

g1ta Intantil. c1~urg1ão da 
Santa Co..sa. 

Rua Visconde de l,elotas (Em 
íl'entc ao "Pla.za''), 

Das 3 as 6 - Fóne J ~66 

da sorte <' diz para os C'0111pnnhelros: ...- -.-... " • 
Scrã mesmo este o leão qt._1.. tem dl' l,...;.__. ________ ,;__:_ __ ...,;_.:,__;_ __ ..:;_:.:.:_ ____ _:..._::; j I y==========================" 
malar-_me? E juntando a palavra á D li 
ação, tira o chapéo e mete a cabeça na R s I M E A- o L E A L 
bóca do leão e _uma cobra que ali tinha • 
seu nlnho rf',allza a profecia que o leão 
náo podia fazer 

S. JOAO NA CIDADJ;; 

N cidade. nos arrabaldes, as festas 
&anJoaninas erorn a.3 mesmi:is cta ro
ça· fogut:"lros, e mastro com a bandf'l
ra do ~nto: salvas, tl.roo de roqueiras, 
foguetões, pistolas, crave1ros, balõe::,, 
etc. 

08 Cabt1cantP,S pro!tssionats pirotéc
nko11 eram: os Cnstanhola.s, o velho . 

TRATAMENTO DAS DOENÇAS DA PROSTATA - BEXIG \ -
URETRA E RINS 

CISTOSCOPIAS e 'URETROSCOPIAS 
CIRURGIA 

Cow,ultol'lo - Rua Barão do Triunto, ,uo 

ConsUltas das H ás 18 horas 

João Pessôa 

DR . . FERNANDES BARBOSA 
Curso de espe<?laliu.çio no 5e1·,·i~o doR profs. Lub: Barbosa. e Leonel 
Gonzara (PoJtcUntca de Botalóg-o). "!\Jédfeo dO Instituto de Proteção e 

Assistência. á lnfancia. 

DOENÇAS D.\ CRIANÇA 

CON8UL'CAS DIARIAS, DAS 16 A'S l& HORAS 

RUA VISCONDE DE PELOTAS, 290 - !.º ANDAR 
--- Telcfône : 1066 ---



A UNIÃO - Quinta- feira, 23 de'junho de 1938 , .... 
REGIME_?_~ T~ABALHO NA GRANDE LUTA PUGIUSTICA DE ONTEMJ JOE 

O programa do govêrno 11:i.o pôde fJ-1 tria do carvão. O govérno lf'm concedi
cm nas simples conjecturas ~. menos do ao carvão nocional todos os recursos 
~inda, nos projéto~. que nâ_o ri Ungem a inclispen,:;a, eis á real_id_ade duma eman
flns imediatos. Dai as atlvidndes com·- ctµacão. Agora o mm1st-1·0 <la Al?T1cul
tantes das pastas da Viação e da Agri- tura está dando o maior irnpulso tis 
( ultura, que representam cduln., i,n- pesquiz.as do petroleo. O <'ncontrc d< 
portantissimas no nosso or•.,.1-\oismo rid- pctroleo representa um grito de lndc
minlstrativo. O ministro Mf'udon• ,\ Li- pendencia. Nunca tiveram as pesqal.;~s 
ma. como ninguem ignora, coordenou nC'nhumn tê.se de entusiasmm. analoga. 
um plano de t;randes obras. q11e devC'm O ministro ctn Agricultura está agindo 
~er levadas a termo sem vacilfll"Ões. No com a conhanc;a dcs esphitos em dia 
entanto. outros problêmas solicitaram- com as nece%iclades do país. O govêrno 
lhe a atenção, como lmprr?ti':os. Aí destinou trios mil contos pma os servi
c:,tê., por exemplo. o caso dr-- siclerur- ços de pesquiias e sindicancias no rxer
gia. Opinando a respeito, nquék minis- cicio conente. O novo regimf' nboliu os 
tro fez ver que a indústria !:iiderW·gica métodos das simples tentativas. Agor,1 
deve !:ier nacional. liberta das influêm- todos os problêmas são encarados dum 
cias extranhas, que tantos dissai.h.Jn•.s já sttor renlista. Assim se explicam e com
nos causaram Pm outros ensc:o .. . Ao precndcm os grandes empreendimento~, 
lado da siderurgia, surgem naturalmen- que já não de:.;pertam emoções. á fôr
tc. outros problêmas conexos. O dos ça de serem constantes e reais. o sis
combusliveis é um dos mais urgentes. O ti·ma dos projetos, expostos a debates 
ministro Fernando Casto. não cessa de infintlos, .ió. não se coaduna com a 
promoYer medidas cte eslímulo á indus- atualidade. - (D. N. de Propaganda) 

LOUIS CONSERVOU, BRILHANTEMENTE, O TITULO 
NE'A YORK. 22 <A UNIAOI - O 

estádio onde sf' vcriíicarâ. o encontro 
entre Joc Louis e MAX Schcmclling 
acha .. s(; literulmente repleto DE CAMPEAO MUNDIAL DE "BOX11 

Sã.o 9.4.5 horas e a numerôsa assis
tt'nci:l ,1plaude, continua.mente, os doi:-. 
grnn c1e, pugmst"'· Schmelling foi espetacularmente derrotado aos 2 
PREços ExoRBrTANTEs minutos e meio de luta por "knock out" técnico 

NEW YORK. 22 <A UNIAOJ E::.- - - 1 O t1emado1 do alemao. num gesto 
tão .sendo cobrados p1eços exorbltan- O b"t t d · c~1acter1st1co dessa~ ocasiões lançou 
ies pelos mgréssos á sensacional lutn preço exor 1 an e os 1n- f01a a toalha d{ stinndfl ás massag{'lh 

Alguns Já fôram vendidos pela im- E d l' • e abandonou o rmg" 
portancia de 3 ·OOO~OOO. greSSOS - m e lflO a Estava Schmellmg derrotado PO"' 

A ESPETACULAR DERROTA DE p o p u Ia ç ão d o H a riem I knotk out" tecmco 

tador negro desferiu um murto nmdn NEW YORK 22 •A UNIA01 - Ao 
SCHMELLING I DELIRIO NO HARLEM 

NEW YORK. 22 <A UNIAOJ Po- mais v10Iento, tendo Schmellm~ caido ,er d1\Ul:l,1da a notlcrn da \1t611a 
de-se dizer que a luta entre Joe Louis desacordado. O JUIZ 1mcwu a conta- rom que Joe Lows con..sohdou a pQ<".~e 
e Max Schmelli.ng redundou no maior gem, quando soou o .. gong" anunc1an- do titulo c.ie C&.mpeáo mund~al. toda 
fracasso de que há noticia na c1·ônlca do o_ fim do 1 ° ·-ro1;1nd" f\ população do Harlem, bain·o dos 
pugili.stica dos Estados Unido~ F01 marcado o imc\o do segm1do negros .. ~mou-se de um entusiasmo A TRANSFERÊNCIA, PARA SOUZA, DO 

COLEGIO "SÃO JOSÉ" E A FUNDAÇÃO, 
NAQUELA CIDADE, DA ESCOLA DE 

Aos 2 e meio minutos de luta. Sch- "round" mas Schmell.mg estava loni;e m<!~scntivel_. _tornando-se neces~ria a 
mrllini; foi espetacularmente derrota- de .se levantar e assim permanecC'u açao da pohc1a para conter os ammos. 

CO MÉR CIO "DR. 
S I L V A M A R I Z" 

!cipio o prcíeito ElaC:io Méio •1·:'!.n -
mith s s excia. o telegrama ahaix~ 

do por "knock out" lécnico, perm:me
C<'ndo de:-.;acordado, no "ring:", ale o 
momento em quP telegrafamos 

Logo nos primeiros segundos, "O 
Demolidor" abatr>u o alemão, que se 
le\·antou antes do Lempo da derrota 
Novo e violento sôco e nova quéda. 
mas Schmelling insiste e se levanta. 

AS FESTAS JOANll~AS NESTA 
CAPITAL E NO INTERIOR 

Um telegrama de congratu
lações do prefeito Eládio 
Mélo ao sr. Interventor 

Federal 
Confórme noticiámos em ectiçflo an

terior, vem de. ser tran~ff'ritlo pnra 
Souza. o Colégio .. Sao José". estabe
lt><'imento de ensil,o secuntt.irio que 
funcionava em BarbaJha. no EstaJ:-i 
do Ceará, acontecimento que foi re
c·e·bldo si11•.pat.Acamc:ntc n;,.quêle prn
gressl .<;ta municipio do alto sertão p:.'l
raibano 

A p2r ::i.essa notavel reAlíz.:ição. --!<> 
verá sf'r. também. inaugur:i da. no dia 
primeiro de julho. a E~cola de Cn. 
mércio "Dr. :::;1lva Mariz" com sêde 
!rn.rp-1('\a .~icl~n:e. 

Cone.ril.tulando-se com o 1ntt"n''."r.·Alr 
Arf{r>miro de FiguC'irêdo po1 rr:oti\·o 
dês.ses impo!'t&ntes aconterimentos 
para a vida educacionA.l do seu mu-

··~011za 21 - Dr Argemiro rle Fi
p-nefr<}do - Inten·entor Federal 
PaJ.irio d :t Rf dr·ncão ~-· Jo:lo P~~.c;óa 
- Cumpre o gratõ dever ele comun~
c:1.r a ,, ('Xcia. a transferência. rte 
Barb::ilha. CC':1rá. p<.•ra ..,.sta cir.hcte. Jo 
Colégio "Sào José". de frequência 
mista ,. equiparado ao Pedro II. Pa
I)f>is fóram cncamínhados ao Minis
tério da Educação 

OntC''n rcaliZOJ-St..' brill•,1ntc c.o'en1-
clade cm que a sociedade souzcnse ho
mena~eou o diretor do refericlo edu
candario. De:·larou o dr. Paulo ~ena 
tN· escolhiclo o sertão paraibano par 
séde do 0olégio •·São.José" , pela con
fian~A e admiração que lhe in~;pir~m 
os homens de govêrno e o surto de 
progrcsrn do nosso Estado 

A primeiro de julho .será inaugura
ria ,1 Escola de Comércio "Dr. Silva 
Mariz.. cujo nome foi escolhido f''" 

homenagem áquêle abnegado e d1sUr1-
to par!libano Congratulando-me co n 
\ excia. por tão promissõras rcali
zacões de incalculavel alcance eduta
cional. solicito o indispensavel e va 
Jióso apoio do chefe do Govêrno da 
Paraíba Respeitosas saudações -
Eladio Mélo, prefeito". 

CAMPEONATO MUNDIAL 
DE "TENNIS" 

O brasileiro Alcides Procópio derrotou o representante 
uruguaio, classificando-se vara a 3_" rodada - O em

baixador Regis de Oliveira assistiu á partida 
LONDRES. 22 1 A UNIAOJ - Rea-1 rodada quando enfrentará o repr,:,

lizou-se. hoje, a segunda rodada do ·~entante da Iugoslávia. :tsse derrotou 
Campeonato Mundial de •·tennis". ~e5- \ hoje, o maior tenista argentino. pelas 
tacando-se o ·· match" entre Alc1des contagens de 6 x 8, 6 x O. 6 x 3. 3 x 6 
;~~f~pio e o repre.sentante do Uru- J e 6 x 4 

O tenista brasileiro não demonstrou, O F1\,tBAIXADOR REGIS DE OLI-
de inicio, a mesma atunçáo do últi- VETRA ASSISTIU AO "MATCH" 
mo Jógo. Entretanto, foi-se equili- LONDRES. 22 (A UNIAOl - A se-
brando depois, e, a um certo tempo, gundn rodada do Campeonato de "te
com,tituiu motivo da maior admirar5o nis" hoje realizada. tevr a lH'E'Sencn 
para a assisténcia, tal a espantosa ra- cto embaixador brasileiro sr Regis de 
pidei dos seus movimentos. consegurn- Oli\·eira 

Da terceira vez. porém, o grande lu-

MELHORAMENTOS MUNI
CIPAIS EM MISERICORDIA 

Comunicando ao interventor Arge
miro de Figueirêdo a Hgação da Vila 
de Timbau'ba pela estrada de roda
gem Misericórdia - Bonito. o pr('fetto 
Pra:--éctes Pitanga transmitiu a s 
excia. o seguinte despacho 

Misericórdia. 22 - Interventor Ar
gemiro de Figueirêdo - Palácio da 
Rêdenção - João Pessôa - Tenh~ a 
satisfãção de comunicar a V. Excia 
aue liguei, no dia 12 do corrente, a 
Vila de Timbau'ba pela estrada de ro
dagem Mi5ericórdia - Bani to. :f:ste me
lhoramento foi recebido com maior 
entusiasmo do pôvo daquela rica re
gião que bemdlz seu_ fecundo govêrno 
saudações - Praxedes Pi.tanga, pre
feito" . 

NECROLOGIA 
Academico Lui:._ Gon::.aga Gouvéa : 

..._ Em consequencia de melindrosa 
operação a que se submetéra, ha dias, 
,eiu a falecer, na cidade de S José dos 
campos, Estado de ~ão Paulo, o nos
so conterraneo, academico Luiz Gon
zaga Coélho Gouvéa. 

O Joven extinto. que contave 21 

anos de idade. era filho do ~r. Epami
nondas de Sousa Gouvéa. conferente 
aposentado da Alfandega deste Esta
do e de sua espósa sra. Armenia Coe
lho de Gouvéa, residente nesta capi-

tal. _ 
o acad. Luiz Gonzaga contava, nes

ta capital. vasto circulo de relaçõct,, 
de amizade 

tspirlto lucido e clara inteligência. 

do colocar o adversário em J)f'fi~os'..\s 
situações. 

o pranteado desaparecido deixa, em 
\·esperas de publicação. um volume de 
poesias de que era devotado cultor 

DESlGNADO PARA SERVIR NO CO- A' lamilia enlutada têm .,;ido en\"ia-

:1zE;2~r:t¼~fb~º-~J:, 7,a,1?a· d:s das muitas mensagens de pezar. 
Relações Exteriores o presidente Ge-

Foi o seguinteoresultadodo"match" túlio Vargas assinou, hoje, um decrê- contando apenas 11 mêses de idade 

O RESULTADO DA PELllJA 

Realizam-se, hoje, os populare:; fe~
tejos em honra de S. Joáo Bati-.;ta. 

Por toda a parte. é wianime o n•go· 
<.;íjo do pôvo, CJllf:" tributa, nas ft"sti\"Wa
tl.e~ ~1P hoje>. a~ c;;ua~ mais vha" home
nagen<; ao PrN•ui-t.or de, Jf'<sUS Cris1h. 

Nesta C':Jpital, C'omo nos anos antr
riorcs. o dia de S. João será conrliirna
mente comemorado, dcstacando-Sf' <'n 
tre a.s festh-idad<'" a magnifica "",oi
rée"' dansantc elo Paraíba Clube. 

NO BAIRRO DE J \Gl'ARIBE 

Hoje e amanhf1. ás- 19 horas. po• 
iniciatirn .. de dirias senhora"i <' senho
rita-; residt·ntes no bairro de Jaeu:tri
be, haverá no Grupo Escolar "':-lauto 
Antonio··, dali, uma int.eress:mte ff-s 
tividade, cujo"; rE'Sultados serão ret-e1·
tidos em b<"neficio ela'- obras da Jgrcjít 
de ;\'", St'-nhora do Ro"iario. 

Do proP,rama 1·P1q1ecth·o con~tam \.l
rios entrdenhnenlos populares que, etc 
certo, mui1o atrairão o publit"o que 
afluir ao mesmo local. 

A comíc;;!-áo enc·ancgada da aludida 

1 

festivi<ladc muito se vNn esfor~ando 
para que a mesma obtenha CI m<'1hor 
re-solt::.do, dada a fínalidade ª· que se 
destina. , r 

'IA SE'DF. DO BLOCO "PIR.\T\S 
OE .JAGUARIBE" 

O Blôco Carnarnlêsco 1\lhto ··Pír:1-
tas de Jaguaribe'' ofrrecerá. aman_hâ. 
na re~ídência ,to sr. Goncalo ::\tartms 
na avenida Vasco da Gama. n." 977 
um almôco em rcgosijo á data consa
grada a S. João e. ~al.l.lbém, pol'. ha\"'e1 
o selecionado bra~llC'JrO oonqwstado, 
brilha.ntemí'ntC'. o 3.0 lugar no C~lm
peonato 1\lunclial de Futt'hól. 

Tocará para o mesmo uma orque,
tl"a típica, sob a regência do ,r Sne
rino Chans 

E:\1 BARREI.RA:S 

t~esteja.ndo, hoje, o dia dedicado ~ 
S. Joáo Batista, o "Sã.o LouH·n('O S 
e.·· com séde cm Ba.rreil'as, suburbio 
désta capital, fará apôr. ás 20 horas 
no seu saHio principal, a efigie do seu 
patróno 

NOTAS POUQAIS 
INSTITUTO DF. IDE!'.TIFICAC \O f_ 

MllDICO LEGAL 

Ca.rtcinL<i ele Identidade 
f'ntrc o representante brasileiro e o to ctesi~nando o mil'\i.stro plempoten- friler-eu ontem, nf'~ta capital o menino 
urur,uaio 2 x 6, 7 x 5, 6 x 4 e 7 x 5, ci,il'i_o de l.11 c~asse João AlbPrto p~ra Paulo Emiho flll10 do sr Antonio o 1nshtuto de ldent.itico.çâo e Me· 
favoraveis a Alcides Procópio, que dêi;se ;)ervll' no Com~tê Financeiro da Sacie- Menmo dos Santos p01 te1ro da Im- , dica Legal rxpedrn em data de ontem 
modo classificou-se para a terceira di:i.cte das Naçoes. pi c!lsa Oft<'1al e de sua esposa .s1a carten as de Identidade ás seg;!mtec. 

--------------=---:- Euf1os111a Cunha dos Sr.ntos pessõo.s -piofes.sor Sizenando .... ost.n 

0- CONSÊLHO REGIONAL DE GEOGRA-l JC~JZO~:'~"~:~:~,'ºm~:m::ª~{g c:::i~
1
~!~ r~i:sõ;u~~~."s ~!~~Jq~~sMº;f1~"uef:.~-

te110 do Senhor da Boa Sentenca dr Antomo Pio Martms R1beu-o " 

FíA E os LIMITES INTER-MUNIQPAIS IA DEMONSTRAÇÃO, ON• l~i{~f::~t:~1:~_:º\~~.li~e ªJ~,;;, 
-----t-es_o_n_t_>ela intervenção daqu,Ja, en- TEM, COM GAZOGÊNIO, EM 

c~~~~h~ª~:g!~r~f;1L~:gr~~/~!fªes1~ tidP.dC através da sua Com1ssao Téc- CAMI NHÃO " RENA u L T" 
r~·;~t:i~vªa~~l~oncluir E talvês a de ma- m~~" noticias que nos chegam de ou-

As convenções de limitt's inter-mu- tros Estados são de motpe a encher- Realizou-se. ontem ás 11 homs. em 
niclpals, que viéram pôr um ponto n- nos d<' ~atisfação, por constatarmos frente ao Palário da Redenção, a ex
nal em muitas du·,·ida~ e litígio'- absur- que a Parnibo. J~va a deanteira de toda~ periéncia com wn caminhão "Ro-

~f:tr~~v!! J~ª~~l~ei~odk~;~~~. ~f~~~ ~~;nli~~~;adeist~â~!r:!\~t:mn~m ob~·~/: naut ... em que foi empregado, com 
ram assinadas por qua~i todos os mu- proporçflo dos muni_cipios que li_q~ücla- ótimo resultt1do. o gazogen1o de lenha. 
nicípios ram t->uns ctivergenc1as. em mo.teria dr Essa demonstração. que Leve o pa-

ApPnas restam insoluveis quatro divisões tel"fitóriais, não atinge ioc.,,. trocinio do Automovel Clubf:" do 1-tt<'i

<lU':Stões, que ser:'ío em breve resolvi- do todo fe e do seu congênere de João Pessõa 
das, ou por mutuo acórdo dos litigan- cler'l:nOUP:l~ai:: el~:en~~~ ~~nc~~;~~~il~ foi as~b.tlcla pelo dr. Jose Ma~lz. sec~e

SECÇÃO DO IMPOSTO DE 
RENDA 

A Secc·ão elo Imposto rl1• Rt-nd:1, rn:s
te Estado. está avisando :,o~ intPressa
dns que termina no pri>xtmo clla 30, 
o prazo para C'ntregn dr d,.cJ:,racõ-?s 
de rendhnrnto.-. para pAgamtlltO do 
lrnpo~to de Renda dr v1~o no c·orrcnte 
exerclcio de 1938. Findo ê-;te prazo a 
Secção processará. ex-oficio o': !alt.o
ios. Também no próximo Jtli• :?I), ter
mtnnrá o prazo para a entri?gri. dns in
!onnações de pago.mentol; feitos no 
ano de 1937 

Sobrf' o a~~untô estamos public1c1ndo 
na 1ecçõ.o competente um edlt:11 

p~ra a celebração das ~on,•rncór~ do tá.rio do interior; dr. Francisco Por
limites com .os seus vizmhos e. entre "to. secretário da Fazenda; dr. Lauro 

~.~~º~u~~roªcc~~~~.s os e~~~:~~f~~On;pe~~~ Montenegro. secretário ~a Agricultu-
podt>ram chegar a um entend1mrnto ra e dr. Fernando Nob1 ega, prefelt.o 
compkto ~ . da capital. representantes dA impren-

trf:/ µ~~{<;tt~;ªJ~º B~~stt~o~~i~~~St> ng~; sa e outras pessóas 
o ConH;lho Regional de Geogra;ín vem Hoje, pela ma~1ã., os :.rs. Ehas. t 
trabnlh1.ndo com a mo.xlma eflciencia João R~bay. soc1os da fil'ma FUJ pe
para dr·<;tn~umbir-se satlsfntC!ria_men- R•b~y & l rmáo, reprf'séntante dos au 

~\~ª ve
1
~!~~o ~~~ l~~ 1

5°.:r ;!.~~~~~d~ tomoveis e ~a:ninhões ··Renault". em 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia Recife :;egull'aO com destino a Carn
e Estntfstica, em honroso telegrama olna Grande, onde deverão fazer no
tran~mltido á entidade paraibana. - ! va demon.i.;tnw!Jo com gazogenlo de 
~Ce6';rua/}~~do elo Consêl1io Rer11onal de J lenha 

1 óLH \ CORRIDA 

Requereu fólha cor!i~a no lnstitut_o 
de Identific~cão e Medico Legal o vi
ajante Emidio Cavalcanti, com re.si
ctencm nesta capital 

EXAME PERICIAL 

Solicitndo pelo delegado de Polici,1 
do l.º Distrito desta capital. foi sub· 
metido a exame pericial o ganhador 
Oscar Jorge Maul 

RE)1ETID.\ AO DELEGADO D'\ {;.'\
PIT\L 

Fol remettda ao dt<legado de Policüi 
do l.º distrito d&. capital. a lndividunl 
dntiloscópka cto individuo Antonio 
Bélo acusado µar atropelamento, 

J:SQUf'. IUTO RDIETlllO 

Pelo dr Alves de Melo, delegado d(· 
Policla do 2.0 distrito, (01 remetido nu 
Jtúz de Direito da 1.ª vara. o tnquerito 
aberto em torno da &.Qressão tl1• QUt· 
fóra vltlmn a mulhn SéYerlna Pncln1 
dos Santos e de que é acusarto o in 4 

dividuo Euclldc~ ,Jo~t• VicPntl' d,1 Hll
ye 

O orador oficial da. referida asc;;od~ 
ação discursará sóbrt" a. solenidad.P 

Aproveitando. também. a Of'a~iã.o 
'ierá inaugurado um pavilhão, no qual 
se realizarão ,mimada'- dans1.,. ao 
-,om de uma jan-band 

E.Jl l1'A8AlA::\A 

O elegante :-:.odalicio .. ltabaiana Clu
be" abrirá os seus ,alócs, a.manhã.. 
para recepriona.r a ~ciedade ítabaia
nensa. em comemorarão ao dia de S 
João Batista 

Realizar-se-ão. ali, animadas rlansa\. 
que se prolonJr3rão ati> tarde, devendo 
locar uma excelen1<' jan daquéJa ci
dade 

A diretoria do '"Itabaiana ('luhf'" 
t'rn:iou-no~ atencioso co1Hite para :.t'i 

mesmas festi\"ldde~ 

DI CHIPI~A GRANDt: 

Igualmente, em ('a..mpina Grande. rr
alizar-se-ão, hoje e amanhã, anima
elas festas juaninas 

Nas séde~ do "Ca.mpinen~ ( 'lube", 
f> do ":a". serio promovidas reuuiÕ<'S 
da.usantes, ofcJ"ecidas â.s familia'- dos 
respeeti,·o:. assoC'iado~ 

H\"LL.\S J, CABOl'CJiONS - O 
maior \Ortimento da' praça~ 
tra-sP na C \S.\ \ZC:L 

VI D A 
RADIOFONIC A 

'ião tht>mos, onh'm o ensêjo dt' R-
111·t'ciar. ~orno desejámos. o pr,,;1·anw. 
anunciado pf'la P. R. 1.-.J, de,·ido o 
máu ~om da estacão. A e>..'Periêuda da 
noitf' p..1.~.sada não logrou os re,ulla 
cios esp1.·r.ido-., continuando a, m1·~
ma, falha, já a-.<;;nalaflas an'.f'rio1·· 
mente. E' pena, porque º" esfor~o, 
c1uc vem 1aumlo \h el('mentos cl_íl 
·· brn:1.dcast" d:l no~sa irradia•iôra, 11-
t•am n~utr.ilizado.., por t>ssa dt-fki<'n
<'i::t. de,•ér~i lamt>nh\v-el. 

\'.1mos a~mudar. hoje. o-<: l"'Í<'itos 
1 adiolt'"~nic·o, p~u·a qUC' o 1·onjuu1•1 dos 
doi,; eleml'ntos re~ult.e C'm C'ousa ma1, 
;1~ra1lanl ao~ rn<liomintes. 

\..;si.111. poflemo., dizer que o g..;m de 
t•ntf'm '"ª h· 11 ::: pontrn,. 

P. R. 1-4 R.\DIO TABAJAR'\ Do\ 
P.\RAIBA 

Programa para hoj(': 

11.00 - Pro~ranrn para o a!mo<'O 
Gravaçõ€s popul.1re~ oferecii··a:,; J do 
Cml"' S,lo Pedro. '"'l c \sa Jos grJ1•rl.,?s 
1cruanc~s du té'la • 1Locutor Kr,-
1,arrl Gah:"101 

12.00 - Jonml matutmo - Not1ch
rio ~· i11Io·!m;.i.çõe~ ldegrnfica.-; do w·w; 
._. cto estrangeiro 

12.15 - Prossegue o progTama do al
·,1oco :J-niva(út:, 1i·:>puhres oh·t< · 
dda.s p(•lo CinP S~o Pedro. :'a c:'l..'<l 
cios ·irnnc:u, rO:T1:11;cc-; d.l. h"ln" -
tLotutor Ca\&kan.i1 

rn.Pfl Pr0gr,1m<1 elo jJnt.i.r , G1 o-
\:<H'Ões -.e}'."L'IOlll:.ld::\. - 1LO..'.lÜl1l' Alirio 
51lva1 

19.00 
do àia.. 

bittlL ,t· elos a{"onlecm1<·11t<Ji 

19.05 R.amolctc:-.. 
19.IS l:iolc:t1m c.sporUvo 
19.W ;.,1u~i<'a ~muicana - Jai.7. 

tiR P R I -4 e: E1 m1ru Emtcru11c1an,, 
19.45 Mll'-l<J popnlt.r i,ia:-.tk"ra 

Es1~ 1ern.lda f.!lvn 
20.00 Rt"lr~ü.~011 ::30 da HOT'l 11c 

Brasil 
:!l.00 Foxs ('Xotko,s, - Trio Tab,,-

JR~t1., :vi:us1,.·a an,:c>nUua - El'na 
ni Emcrendano 

21.3(1 - Progr:. m,t ·• N~ite <k S-"'? 
João" . - f'om o coticltn,o ,!e Esnwral 
,la Sih·a Ori:tnJo V, '-"Oncl'lo ,. .Ta z 
'"' reglon..1.! dfl r. a T -4 

'.!'.?OO Jornnl l11lndo l 1:1 P n r ~ 
i. • 

2~ 10 - :\tu·,Jl'J.' p;11"'1 r, ·n:,.,ar 
Jf'l?..6 da P R 1 -i 

P R 22.23 - TJl1 ima 11otwrn 
l -4 infonn..-1. 

28 30 - Br',,t 11011 (' 

,\dllnoi 
1l,11r·1tt•t' .J 
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ADMINIS1'.RAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO D E FIGIEIR!IO 

(*) DECRETO N,' f .044, de 13 de maio de 1938 
Altera para "Princéz.a Isabel'' o nome da 

ci-iade de Princé~a. dêste Esta;11 

, Argemiro tle Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paratba, 
tlFsndo das :itribUições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, 

Cons\derando que é dever do ~tado cultuar a memoria dos grandes 
,,u1 tos da. Patrta: 

Considerando c1ue a eidacie de Princêza 1ecebeu essR. denominação 
fie homenagem u Isabel, a Redentôra, sem que, entretanto, lhe fosse acres
pido o sel1 próprio nome, atendendo ã solicitacão que ao Govêrno dirigiu o 
CoIL'ié1ho Regional de Geograffa. 

DECRETA : 

Art. 1.º - A cidade de Prlncêza, nêste Estado, séde do município do 
mesmo nome, passa a denominar-se ·'Princêza Isabel··, em homenagem â 

'rnagnanima redentóra da r:iça nêgra no Brasil. 
Art. 2.º - O presente decréto entrará em vigôr a partir de 1.0 de Ju

lho do corrente ano, data em que será Hxado o novo quadro territorial do 
~tndo, de ncôrdo com os arts. 16 e 18 do Dec.-lei federal n.0 311. de 2 de 
Maio de 1938 . 
· Art. 3.0 - Revogam.se as disposições em contrário. 

Pnlicio da. Redencão, em João Pessôa, 13 de Maio de 1938 50.0 da 
froclamação d• República. 

· .• . ,,:..,'1!:f~J("'I.,_~ Argemiro de Figueirêdo .. 
1 ~:-

José Marques d4 Silva Mariz 
Lauro Bezerra Montenegro 
Francisco de Paula Pôrto 

e ) Reproduzido por haver saído com incorreções. 

Secretaria da Fazenda 
EKPIID!ENTE DO SECRETARIO DO 

DIA 2'2: 

Portnrias: 

Removendo, a pedido, o guarda fis
cal João Pereira da Costa, da Mêsa 
de Rendas de Mamanguape para a 
E.staçáo Fiscal ele Esperança. 

Removendo, a pedido, o guarda fis
cal Hernclito Alves de Vasconcélos. dn 
Estação Fil>cft.l de Esperauça para a 
~êsu de Rendas de Mamanguape. 

,6Xl'EDIENTE DO OABDltTE 

s;.o convidadas as partes interessa
das a i-egulariza.-, ~ Ementa, os pro
é~s abaixo, a fim de que tenham 
andamento: 

N.º 14.017 - Da mesma. 
N.º 14.Cl8 - Da m•~')ma. 

Petições: 

N. 0 9. 772 - De Clovis de Souto 
Nobrega. 

N. 0 v. 773 - De A1Jtonio Sl)!.rencinô. 
.N.Q 9.771 - Da The Texas Com 

pany <South America) Ltda. 

Oficias: 

N. 0 14.020 - Da Secretaria da A
gTic1.1ltura. 

N.º 14 .023 - Da mesma. 
N, 0 J. 626 - Da Recebedoria de R. 

de João Pessôa. 

A' Protu~doria. da Fazenda: 

Petições: 

N.º 13.$50 - De Inã.cio Roméro d.a N.º 14.0l.O - De L. Casto. ~ Cia. 
Rocha. _ N. ~ 3 A.05 - De Alcides cte M1randt. 

N.0 13:060 - Do dr Francisco Me- f Fiennques. 
d~iros Dantas \Saúde Pública). N.º 13.456 - pe d. Maria da G1

·l-

N.º 13.485 _ oa Anglo M:exican ria de bo.rros Lms 
Petroleum. 

Oficio: \i:·º 13.430 - De d Ercll~a F~br1-

N ° 2 253 Do prof Francisco Lu- N.º 14.014 .- Dri Diret.orift Geral cie 
cas ·de Som,~ Rangel. Saúde Publica. 
e?::º 13 224 - De Dias, Galvão & A' El?enta: 

N.º 15.790 - Do cap José G2de- f Petlc:ao: ... 
lha de Mélo. 

N. 0 15 . 794 - Idem, idem. 
N. 0 11.71:.i - De Severino Silva. 
N. 0 15 . 701 - Do ten. Renova to 

Go~çalves da Silva Junior. 
N. 0 1.409 - De Antonio E. Men

des. 
-N. 0 1.407 - Da Cia. Paraíba de 

Cimento Portland S!A. 
N. 0 9.662 - Dos Irmãos Cavalcan. 

ti & Cia. 
N. 0 9.704 - De Pedro Eugenia. 
N. 0 8.84.6 - De Nntercio Maia. 
N. 0 9, :i29 - De Alice Carvalho Fer-

reira da Silva. 
N. 0 3.359 

Junior. 
De Manuel Camêl<J 

N. 0 9.631 -- Do Banco do Brasil, 
p. p. dos Servi('OS Holerith SiA. 

A' Repart.i('ã.o de Ag-uas e Esgôtos: 

Petições: 

N. 0 9109 - De Ana Amelia Caval
canti de Figueirêdo 

N. 0 9. 765 - De Severino Gama dos 
Santos 

j A:d·1~aJ~ ~
6~A ~~. A ;:'~n:aª:~~s~t~~ 

baiana. 
N. 0 9.743 - De João Felipe Sobri

nho - A· Estação Piscai de Caiçó.ra. 

~ éºui~l~~I. l - De João Lira Xavier Ao Trfüunal àa Fazenda: 

N. 0 9.508 - De Adauto Lms de Al
buquerqut. 

N. 0 O. 745 - De Sebastião Rafae'i 
ele Medeiro. 

N. 0 870 - De Lulz Gonzaga Aman, 
~lo. 

Ao Diretor elo Tesow·o: 

Petições: 

Petições: 

N. 0 9.489 - Do Bnnco Jo Br::-s'!. 
p. p. dos Serviços Holerith S. A. 

N. 0 9. 431 - De Antonio Guimarães 
N. 0 9.681 - Da C1a. Paraíba je 

Cimento Portlanct SJA 
N. 0 9.683 - Da mesma. 
N ° 9 663 - De Alvaro Jo1·ge tl!l 

Cia 

N.' 9.674 
Vasconcélo-.. 

De Luiz Bezerra de, 'l'RJBUNAL DA FAZENDA: 

N ° 9.281 
Ola. 

Oficio.: 

De Alvaro Jorge & 

N. 0 13. 997 - Da Diretoria da Ca 
dela Pú bhca . 

N. 0 14.005 - Do adjunto do pro~ 
motor público de Catolé do Rocha 

N . 0 13.990 - Da Secretaria da A· 
grlcu!tura. 

N. 0 13. 994 - Da mesma, remetendc, 
empenho enutldo em favõr do sr 
João Ba~·bosa ele Lima 

N. 0 13.999 - Da mesma. 
1 N.º 14.000 - Da mesma 

N~º 14.001 - Da mesma. 
N.t> 14.002 - Da mesm.a 
N."' 14.UOJ - Da mesma. 
N. 0 9 767 - De A Batista de Ara-

1\jo. 
N. 0 15.812 - Do comando da Po

licia M!l!tnr 
N i~ 9.769 - De Pedro Leite de 

~uetro.i 

Sessão do tlia. 21 

Presidente - Romual<lo Rolim 
Secretárin - Benigna Leal. 

Compareceram os srs. Romua.k~J 
Rolim, diretor do Tesouro, por de!,:.ig:
narão do Secrctd.rio da Fazenda, José 
FIÕrentino Junior e Ac1isio Borgei;;, 
respectivamente chefes de secção r.,, 
Receita e Despesa, e o procurador d1. 
Severino Cordelro de Sousa. 

O expediente constou do seguinte: 

Contas - O Tribunal visou: 

N. 0 9.643 - De E. Leão, na quan
tia de 1 :075SOOO 

N.º 9.477 - Do mesmo, na quan
tia de 1 :J64S.~v0. 

N." 9 .684 - Da Cia. Paraiba d" 
Cimento Portland S A , na quantia 
de 2:64&$000 

N.º 9.685 - Da mesma, na quan
tia de B80SOOO. 

, Petlç,Jo· 

N ° il 768 
.Andrade 

De An~trtcliano 
N.º 9.687 - Da meSma, na quar.

<ie ti:• de l:760SOOO. 

1'". 0 13. !'li,G - Do t~dm. da Mêsa dt> 
R. <le A do Mon!eiro. 

N. 0 14.:,16 - .UJ RPpartlçào dos 
Se:rvic;os F.letrko!::i 

H. 0 9.478 - De Williams & Chi., 
na quantia de 4 :000$000. 

N. 0 fl.617 - De J Minervino & 
Cia .. na quantia de 4:264$000. 

N. 0 13 802 - Da Repartição dos 
Servtç0s Elctr1cos, na quantia de ... 
147$000 

N .0 13.919 - De Co.rlos Guimarã.-~ 
r..:i Q\mntio de 3:C,5JS..i00 

N ° O . 667 - De A n 1.onio Guimarãe:-. 
nn qunnt!a de \:250>()UO 

N ° 9 020 - Do mesmo, na quan-
t!u ele 1 :324S~OO. Visto. ficando sujei
to ao 1mpôsto de 3,...r. 

N ° 9. 672 - De Antonio Saldanh'l., 
na quantia de 375$JOO. Visto, pagan 
do o interessado o lmpôsto de 3%. dt.i 
B.cô1·do com .i lei. 

N. 0 O. 700 - De Dias, Galvão & 
Cia., na quantia de 4:6H$100. 

N.º 9.647 - De Seunat Silva, no 
quantia de 600$000. 

N. 0 9. 730 - De Anibal Moura, na 
quantia de 278S500. -

N.º 9.327 - Da Standard Oil Com· 
pany Of Brasil, na quantia de réis 
1 :181$500. 

N ° 9. 653 - De Eduardo Cunha & 
Cia . na quantia de 1 :914S900 

Despêsas realizr~ctas - O Tribur. d 
\•isou· 

N ° 13.953 - De Joaquim Militâo 
Filho. na quantia de 330SOOO. 

N. 0 707 - De Nuno Teixeira Néto, 
na quantia de 551$500. 

Prestações de contas - O Tribunal 
Julgou certas: 

N.º 11.733 - De João de Sousa 
Falcão, na quantia de 5J)OS000. - O 
Tribunal baixa o processo á Secreto.
ria da Fazenda, a fim de serem des
membradas as presLaçôes de conta.s. 
de acórdo com os exercícios. 

N.º 11.594 - Do mesmo. na qmm
tia de : 50SOOO. 

N.º 2.622 - Do mesmo, na quan
tia de 400$000. 

N. 0 4 .135 - De José Moura Filho, 
na quantia de 300SOOO. 

N. 0 13.563 - Do mesmo, na quan
tia de 2: 587S400. 

N. 0 4.024 - De José Luiz do Rêgo 
Luna, na quantia de 5u~OOO. 

N. 0 3. 771 - Do mesmo, na quan
tia de 2:000SOOO, 

N. 0 11.728 - Do cap. José Gade
lhl\ de Mélo, "ª quantia de 200,000. 

N. 0 11.729 - Do mesmo, na quan
tia de 340$000. 

N. 0 11.726 - Do me~mo. na quan-
tia de 400~000. , 

N. 0 3. 372 - Da Diretcria Regionn l 
dos Correios e Telegrafes, na cmantia 
de 1 :990$700. 

N.º 601 - Do dr. Onil'.lo Leal, na 
quantia de 3:000SOOO. 

N. 0 12.940 -De Severino B . Freire. 
na quantia de 300$000. 

N. 0 372 - Do mes·mo, na quantin 
de 350SOOO. 

c!~:1~!: l!~ ~u!:'n\i~~u~~~~i~.jamin 
N. 0 2. 263 - De Vtillrido Duarte da 

Silva, na quantiá d«f'fosooo 
N. 0 342 - Do mesmo, 11a .1uantia 

de 20$000. ' 
, N. 0 3. 276 - De ~lcidee de :.vnran
àa Henriques, na Quantia de 
1. 950SOOO. 

N. 0 3.058 - Do mesmo. na quan
tia de 10 :ooosooo. 

N. 0 13. 234 - De Antonio Meni~o 

ào~ .~ªJ~~°i5~ ~ ribªà1tª A~~e;i~~so:~i~. 
na quanti:l de J.O :3J}.QS000 ., Dê-se bai
xa na responsabi)ldá,de çlo dr. Ame
rico Maia. pela impOrtancia de . . ... 
10 :JOOSOIJO, e debite-te a Prefeitura lle 
Catolé do Rocha pela importancia c.l. 
5:500$000 e a de ·Brejo do Cruz pela 
ae 4 :800SOOO, para posterio1 prest.::.
ção de contas 

N. 0 2. 795 - De Manuel F de Pai
va, na quantia de 166SOOO . 

N. 0 2. 972 - Da Recebedoria de 
Rendas de Campin" Grande, na quar.-

1 

tia de 493 :493S300. 
N. 0 508 - De 0:1.spar Binter, r,a 

quantia de réis 7 :000S000 
N. 0 3.876 - Do dr. Severino Patri

cio. na quantia de réis 45CSOOO. 

TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
Demonstração da receita e despêeJ havidas na Tesou. 

raria Geral, no dia 22 do corrente mês 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . , . . . . 
Recebedoria de Rendas da capital · -

Arrecadação do dia 21 
Dr Frar!cisco Paula Porto (Proc. 

Faz .) - Saldo de adiantamento 
Dr. Graciano Medeiros Saldo de 

adiantamento . . . . . . 
Dr. Graciano Medeiros - Snldo cl,1 

adiantamento . . . . 
Eugenia Velóso & Cia - Taxa ele 

:::>;·~g~;~~ci9.no i.iecieifOs . :_· ·saia~ a· 
adiantamento . . . . . . . . . . . . . 

Inácio Domingos Morais - Caução d,'? 
luz . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Djalma Cesar Paiva - Caução de lll.7. 
Gustavo G. de Lima - Caução de 

luz.. . . . . . . . . . . . • .....•. 
Cap. Ascendino Feitosa - Caução de 

luz .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . _ 
João de Sousa Falcão - Saldo de a

diantamento . . . . . . . . . . . . . . . . 
José Roberto Gonçalves Lima - C:iu

çáo de -luz . . . , . . . . . . 
A. Brito - caução de luz ....... . 
Arcebispo D. Moisés - Compl. Cm1-

cão dt luz . . . . . . . . . . . . ..... 
Repartição de Aguas e Esgôto.s -

r<.enda rlo dia 21 .. 

Banco elo Estado da Para.fba - Reti-
1·ada - C;movimento . _ . . . . . . . 

Banco do Estado lla Paraíba - Reti
rada - c movimento .. 

2717 - Repart:ção dos Serviços Ele
tricos - Fôlh~,, . . . . . . . . . . . . . . 

2659 - João da cunha Lima Filho -
Esc. P. J Pessôn> - Actiant'.lw 
menta .......... , .......• 

2710 - Dionísio Ca '"nei! J da Cunha ·-
P:J gamento ............ _ .. 

2718 - Maria Auxí1iadora Duarte -
Subvenção . . . . . . . . . . . . . . . 

2701 - Silvino Montmegro - ,secr. 
Agricultura) - Adio.nta1r."'nto . . . . 

2'"H.2 - Casa de Saúd'! e Maternida
de S. Vicente ele P.1ula - Paga-
mento ................. . 

2G40 - Dr . Mano Ribeu·o Gusmão . ·-
Fô1h::i ................... . 

2705 - Antonio Augusto Ue Almeiclo. 
(Secr. Agricultt.rn) Adi"-nt~-
mento . , ................ . 

2706 - Antonio Augusto de Almeida 
tSec1. Agricultt1ra) - Ac11anta-
n.1ento ................... . 

~703 - Antonio August) de A,meicl[\ 
(Secr. Agricult\!ra) - Adianta-
mento ................. . 

::707 - Dr. Lauro Beztrra Montene
gro - Pagamento . . . . . . , . . . . . 

2704 - Holanda &, Irmão - Rest 
caução . . . . . . . . . . . . . .. 

1786 - F. Mendom,.-a & C..:ia. Ltda.. 
- Conta ........... . 

. 700 - Diteloria Viação e O. Públi-
ca.." - Fólha. .............. . 

2691 - Repartição dos Serviços Ele
triros - \ Dil'. Técnko) - Fólha 

:?:644 - Dr. Graciano Meaeiros 
Despfsa:; realizadas 

Saldo que passa 

f>l :732:;!JOO 

30 :ooosooo 
614>000 

HJf-700 

220,400 

10$000 

8~000 

20$000 
30,000 

30SOOO 

:iotooo 
~IOO 

30fººº ao ooo 
70V)OO 

7:9~3!>700 39 179i900 

70:00()S()O\I 

G:890.SOO 

167 : 809$300 

~ :8D6Só00 

3 ·ã4.h.i00 

400:.000 

60,000 

1ó0$000 

3!4~ij0f) 

10USUt, 

35:000~00 

30:000100-0 

35:009woo 

5 :000.UO~ 

4:800$000 

275S',OO 

9~000 

3 :eoo.ooo 
21Sü00 125 :353.a90C 

42:4;)5$400 

167:809~0ú 

de 
193

~~sourarta Oera.1 do Tesouro do E.;tado da Paralb~. em :t:? de junho 

Lo~~: 
3q~~ºntia r:i~ J2°5~~0~~-Ca

st
ro Ph· Ernesto Silveira, Aloiçlo l\lorat~. 

L:U~º. 4l~~42q~n~~ Jdo;é l~i~ivi~ Rê~0 ~<~A:::s-;. l:--;:D::::::1::::s:;::r:::-;e;;;:;:::re:::~:::r::::ra-::~':":~-A:-n:::d:-r::::>d-:•-.--:-:--:-----és-c_ri_t ... ur ... á ... r1 ... o .... ----
N. 0 3.076 - De Manuel Roberto 10 cel t G I 

Nascimento, na r,uantia de IOOSOOO éo':ir:.'e~e ce;:,. o original, major F.lias UM POI.ICO DE REFLEX·Ao 
naNÍ:n;o;::ncta ~: r~~ttob~~O NacrC', ~ernandes, SUb•COmt. int. 

N. 0 3.660 - De João da Cunha Vi- INSPETORIA GERAI, DO TRAl'E-
nagre, na quantia de 143SOOO I GO PúBLJCO E DA GUARDA Basta ás vezes um pouco clt: rl'flex9o 

N _ 0 3. 657 - Da. Emprêsa 't. Luz .. CIVIL p:1,·a rier.cobrir a cnus:1 ele u111 11'1.al Qllt" 
Força. na quantia ele 19 :!l7::S800 nos atormenta.. Antes de aceitnr Cün-

~u~~;í; ·~~9 8Õso~oe_ A}·lisio Morais, na 19:tl João Pessóa. 22 de junho de ~ i~~~l~~r arr:~:~~~.f~· siri~·~~~!~~ 1~~1,~;;::: 
c:!~~i;1d!51:Õoos~8o.Carlos Faria na ra~~rviço para o clio. :?3 <quintn-ff''- ~g1 ;~!;~~t g; i:~~e~~lL!i~~O,~~fg.n~:~;L 

COMANDO DA POLICIA MILITAR 
DO ilSTADO DA PARAlBA 00 
NORTE 

Quartel em João Pe!.sôa, 22 de ju
nho ele 1938. 

Ser0.ço para o ciin 23 tquinto.-fei
ral. 

Dia á Policia, 2. , ten Ma uricio. 
Ron•.m á Guarnição, sub-tenente 

Fernande:; , 
i\.dJunto ao oficial de aio., l O sar

gento Otoniel. 
Dia â. Está.çâo de Rádio, 1. 0 -'m.:

tento Bernardo. 
,G\1arda do Quti:.rtc;, 3 ° sargerto 

Urtigas 
Guarda d'\ Cadeia, 3. 0 sargenLv 

Ramiro 
Eletricista ~ telefoniEta de dia, so!

C:ado Severino Ferreira. 
O l O B. I. e a Cia. ele Mtrs. cta-

1 ão as guardas do Qnartel, Cad('irt 
Públka. reforços e pnt,rulhas 

Boletim numero 135 

Uniforme 2. 0 <Caqui). 
caso, por exemplo, de pert urbnções dei 
estomago acompanhadas de sor\olen
cia. enxaquecas e mnl-estar ~eral, 'Jll<' 

Permanente 
João B::: tista. 

Permanente 
classe n. 8 . 

ã 1. ª S T ., amanuensc ~!~u~~~e~~~~r::s.d~r!~e~~~n p~<;:!1at'1:i~ 
á S'P., guarda de I , a !~~c;o::!r:fc~~lt~ t~s~ctsg c~~f~';;;~~ºo,ni 

Rondant.cs. do tráfego, iiscal de 1. 
cJasse n. I; do policiamento. fiscal 
rondante n. 4 e guarda de I.ª clas
se n. 9. 

Plantões, guardas civis ns. 13. 19, 
23 e 62. 

falta de apetite, certa nzia de fermen· 
tação, os gazel"', a sonolencla e varto.:. 
outros transtornos decorrentes dn má 
digestão não podem. pois. desuparrcer 
l"'Otn o uso de amargos, de agnas alca
linas, nem muito menos com birnl'bo
natos de sodio que, ás veus, agrava n 

Parl'. conhecimento da Corporação e ~i~~:~ã~á ~j1~~candº uma sensivet rf'
devida execução, publíco o .seguinte: o "x •· terapeutico destes males con

I - Permissão - Tem permissi'~ 
para passar 8 drn.s. por conta de suas 
férias regulnmentares, em Recife, o 
sinaleiro n. 68, Antonio Alves da Sil
\'a. 

II - PeUc;ão despachada. - De 
Emidio Cavalcantl Ferreira. chauffeur 
amador pela Inspetoria Geral de Vei
culas de Pernambuco, requerendo pa
ra ser prontualizado nesta Inspetoria. 
-- Como requer. 

siste. apenas. em corrJglr a falta df" a
cido no suco gastrico pelo uso do A
cidol-Pepsina, ,:omprimidos da Cnsu 
Bayer, que fazem verdadeiros milogrf'<. 

Pessôas fracas, anemicas, preguiço
sas, com fnlta de apetlle ou rom má 
digestão, tornam-se outras com o tt.::r, 
deste precioso digestivo. 

lAs.) 'fPnent.e João de Sousa. e Sil- AGORA SJI\I ! ! ! - Sfiu dlnhrh·n 
va, inspetor geral. vale mai"i, pois CASA AZUL "ª'' Vf'n 

Confére com o originll.l: - F. f•'er~ dtudo todo seu rstoqu.-. d.-. merrado 4 

reira. d 'Oliveira, sub-inspetor . rias a »reço!i nunca vlltoa. 



~riri· -__________________ .....,.,,.._...,......,...,..,,.,_,._.,_,.,,i,i~~"""-"'-""'"=======--:-= 

DURANTE O BOM~ARDEIO DE ONTEM, DO PORTO DE VA- R E G I S T O ~-1 
L~N(IA, O NAYIU BRJTANJ(O "TORPNESS" fOJ POSTO F AZF.M ANOS HOJE; ~;d~.~~e'.''~~~:·J~:s:ie~.'/~~n~"J:~ 

VAL8NCI A 22 (A UNIÃO) - Esta. A p I Q u E EM e I N e o MI Nu Tos A sra. Joana Lima do Amaral. viúva tino ao Rio de Janeiro o nosso digno 
c
0

ampa,ifapl o!eº,i·os~omebsqªur~dear,~lha~ hdon,· vl,.'
0
~esr do sr. Dácia Henrique do Amaral. conterraneo dr. Claudino Ramos Fi-

'"' ... .., .... . - O sr. João André de Sousa, co- lho, mediço da Diretoria de Saúde 
nacionalistas. · merciante nésta praça. Pu 'blica, nesta capital. 

Dois navios inglêses que se achavam M · d 2 800 000 .... ·, - A senhorita Maria Creusa Na- O ilustre facultativo vai á metropo-
~ ':;[.~~' ~"~~or~:fs~~sdes:~t~o~1: l ais e . . pessoas Ja morreram na guerra ~~:te n~~:t:ºci~~:~gar Nazaré, resi- ~e

0 
tt~~~ ~ºri:~~~~ºJ;~~iai~!~r~~ 

neladas, afundou em cinco ntfl#)i(os, Eleva-se a mais de cem mil contos o total das despê.sas - A senhorita Hilda Batista, fllha curso de Estatistica Vital. devendo ali 

sai:~ªnií.~ ;;i~:~i:,:~d;n~:~
1
:~::~ !t com a repatriação dos voluntários estrangeiros ?:iec~Ó. Antonio BatlS\a da Silva, Já ••_'.:•:~~~~.·~~~.";ft!ii-"amente nésta 

tima a. bordo. - A senhorita Graciéte Pires Fer- capital, o sr. José de Arruda Camara, 
Na.. cidade, verificaram-se Yárias coitado por soldados, um carrega.men- nha, com o fim de repa.t.rin.r Os mes- reira, filha do sr. Ga~dino Pires 'Fer- proprietário e fazendeiro em Plcui, que 

mortes inclusive de três funcionários j to de 80 toneladas ele p1·ata procedente mos voluntários. reira, residente em CaJaZPiras. aqui viéra a trato de negocios do seu 
da Cruz Vermêlha. <le Ba1·celona e destinada aos Esta- - A menina Iract, !11ha do sr. An- particular interesse. 

1. 1 dos Unidos. O FINANC IAMENTO DO PLANO DE tonio Guedes Bezerra. agricultor em - Procedente de Pedra Lavrada, en-
2.800 .000 ViTJMAS DA GUERRA Diz-se que essa ,nata foi reUrada das NAO-lNGER~NCIA Alagõinha. contra-se nésta cidade. a passeio, a 

:i-" igrejas da Catalunha que CJ'am l'i- - o sr. João Virginio da Moura, sra. Maria José da Costa Lima, espósa 
PARIS, !!2 {A UNiãO) _ Rec<"nles q_ui.,_sima,; em :ul~1~no~;, imagens. c>as- LONDRES, 2z (A UNIÃO) _ Está. comerciante em Mo.tinhas, Alagôa do. sr. Janu_ario de ~ousa Lima. faz!"n-

f"~taLística.s organizadas nesta 'd,pital, h(ais e ouLros obJetoc; de arte, sendo discutida, agora, a. maneira por Nova. . . , detro naquela localld~de . 
sôbre a. luta que ha dois anos. ensan- que será financiado O plano ontem a- _ A senhorita .Mana do Ceu de Ar.- . - Dr. Pedro Cordeiro - Tendo v1a-
guenta a. Espanha, afirmam '(ltie já DEFFRIONNITTIEVIARMAENFTREANCFOE_CEHSPAADNAHOA- provado, da retirada dos voluntários I drad~ Limeira,. f1lh~ do sr. Bernardo Jad.o a bordo do. "C.onte ar.ande". ~,w 

estran~iros que combatem na &- Limeira, proprietário em ImaC?,Ulada tocou, ~nte-ontem, em Recife, regi e!'i-

c'"usº~:~::1 a:1:Pi!r!ç\e~· !º:·~~~/1,¼:;'~~~ LA panha. - o capitão João de Arau_'J~ Pe~- sou a ~sta capital, o dr. Pedro qor
sóa, oficial reformado da Pohc1a Mi- 1 de1ro, mspetor agricola federal nest<· 

publicano a bagatéla de 5.000.000 de LONDRES 22 IA UNIÃO) C u A FRANÇA NÃO ENVIARA' REPRE- lilar do Estado. . Estado. 
pe5êías. :ii ' ,, ' .1 - ª - SENTANTE JUNTO AO GOV'·RNO _ o menino João Paulo, filho d_ o sr. l S_. s., o __ ue se fez acompa .. nhar. de.su.a sou a melhor impressão nesta. capital a:. 1 f á t l d p •s DESPl,·SAS CO'l A REPA.·1'RIA-1 a. noticia. de que foi definitiva.mentP OE BURGOS Luiz Xavier de Andrade, reside!lte esposa: ora me ropo e o - ais a tra-
"" "" 

1
' cm s. Maméde to de mteresses da reparuçao quf' ch-

ÇÃO DOS VOLUNTA'RIOS tii fctê~:: ~1!~:nte~~:áfr~~r:;i:s::;0ho~ PA~IS, 22 (~_UNIÃO) _ Foi ~es-(Lin~ r:nx:~ut~!~CJ~~~~i~icf!riár;1~n~e! ~~·e~:li~s.havendo demorado rerl'a 
LONDRES, 22 (A UNIÃO)-'ºL As Pl'Oblema __ que ha. vários mês.es vh~ha mentida a, noticia de que o Governo I t 

despêsas com a. repatriação dos. _volun- sendo obJeto de constantes discussoes. nomearia um representante junto ao ta~1 ~~nri~a º~élia, filha do sr. Raul ESPONSA.IS : 

~~:~:~e:,tr:.~;=~~!e q!! ~:-::d~é:·a~~ PARA OBTER APOIO A'S COMIS- generalissimo Franco. i G~d~, 
1
~:~r;~1

~
0
ã~ B~~~it:~Í'llho do Prometêram-se em casamento, nés-

leira, a. maís de 100.000:000SOOO. SõES OE NAO-INGERf:NCIA DEPOIS QUE SAIREM 20.000 ES- sr. Manuel Fe111andcs Coutinho, fun- ta capital, a senhorita Maria. do C:.tr-
As comissões de repatriamento já TRANGEIROS DA ESPANHA cionário da Prefeitura Municipal. mo Peixôto de Vasconcélos, filha do 

f'"stão prontas pa.ra partir e, entf'etanto. LONDRES, 22 (A UNIÃO) - Após _ o sr. João Batista de Oliveira, nosso saudoso conterraneo, sr Fran-
a. Russia se nega. a. contribufP

1 
para 'a. a.provação do ))la.no brita.nico para LONDRES, 22 (A UNIÃO) - Na funcionário do Minfotério do Trn.ba- cisco Peixôto de Vasconcélos, e de sun 

as despêsas, declarando o seu t'epre- a retil·ada. dos voluntários estrangei- reunião de ontem, do sub•comité de lho, néstn. capital. espôsa, sra. Joana Mbreira. dP. Vns-
*nt:i.nte que os So,•iets só custearão a roi,. que combatem na Espanha, o sub- n:io-inge1·ência. ficou assentado que só _ o sr. João Felix da Silva., artista, concélos, e o sr. Edimar Toscano <h· _..,._ 
,·etiradas dos russos. . 1 comitt' de Não-Ingerência já redigiu será reconhecido o direito de beHge· residente nésta cidade. Brito, auxiliar do comércio desta pra-

,,., as notas endel'e(adas aos Govêrnos I rancia ás <luas facções em luta. na - A sra. Mart.iniana Alves Manguei- ça. 
O ~PRESENTANTE DA -SUIÇA de But·gos e Valência, solicitando o Espanha, depois que fôrem r~til'::ulos ra, espôsa do sr. Jonquim Mangueira ___________ _ 

JUNTO AO GOVt.:RNO DE BUR- necessário apoio ao trabalho das co- j 10 000 combatentes estrangeiros de de Figueirédo, fazendeiro em Conce1- CONFECÇÃO DE FLORES 
GOS missões que serão enviadas á Espa- rada lado. çã~ A menin~ Nilsa, filha do tenente Execut.a-se com pcrfei~ã.o n:1. "F>,
BURGOS, 22 IA UNIÃO) - O con 

selheiro Eugênio Broye, a gente consu
lllr da Stliça junto ao Govêrno do g~
neral Franco, apresentou credenciais 
ao chefe nacionalista, tornando-se 
,as~lm. representante diplomátic·o-do_ seu 1 

pais. , . ~.,,,~; 
UMA MANOBRA PERTURBADORA 

DA FRENTE POPULAR FRANC~- 'I 

SA " 

PARIS, 22 (A UNIÃO) - 'Íliicur -
sando pelo rá.dio. o sr. Pif>l'l'e Fla.ndin, 
e"f:•chefe do Consêlho de M\i\tstros, 
declarou que a violação das çonven
c:õe~ de não-ingel'ência no 1-êlíhflito 
('<iipanhol não passa·Ja de wna. m2.nobra. 
perturbadora da Frente PopuJar. 

1 

Adiante, referiu-se o Ol'ador: h_t, de- 1 

ereto confidencia.1 assinado pelo sr. 
Leon Bium, a 17 de março findo. au
torizando o transito de material bé
lico pa.1·a. o tenitório espanhol. ri.tra
vés da fronteira francêsa. ' 1.tl•. :, 

CINEMA 
CARTAZ DO DIA 

REX: - "A Flexa Mistel'io 
sa", com Robel't Allen e Floren
ce Rice, da "Columhia ... Com
plementos. 

PLAZA: - Na vesperal, "O 
Favorit:> da Rainha". 

- A' noite, "O Menino e o 
Elefa11te" Complemento 

FEL!PtiiIA: Sessão das 
No1·malistas - "Um Dia em 
Hollywood". 

- A' noite, "Ma.ria Helena 
- Flôr de Fôgo", com Car-
meh Guenero e Martinez C'a· 
5:ado, óa 1

• Columbiâ". C,:,mple
men\os. 

SANTA ROSA: - "A Valsa 
do Adeus''. 

JAGUARIBE: - "Os Pe• 
c1uenos Mosqueteiros", rom os 
gêmeos Mauch, Billy e Ílobby e, 
mais, a 6,;i. série de ··ca,1a leiro 
F:i.ntasma" . · · ' 

REPúBLICA: - .. Chave de 
Vidro", com George Jb.rt, da 
"Pa.ramount .. e a 6.ª e última 
!.~ric de "O Fantasma Vinga
dor". Complemento 

METRóPOLE: - Na téla, 
··Um Dia. em Hollywood", com 
lVall:tce Ford. No p~lco, novos 
números <lo prof. KêJllu~: 

S. PEDRO: - Sess:io das Mô
ças - "O Médico t: o Mons 
tro", com Fredrie l\Iarch, dn. 
•• Paramount., . Complemento. 

José Coneia de Mélo, oficial da Po- ta('áo Chique. 
licia Militar do Estado. Rua da. Republica., 720. 

- o menino João Batista, filho do 1 ----------

sr. Francisco de Assis Alves, funcio- DELEGACIA FISCAl nário da Imprensa Oficial. 

1 

- o menino João Carlos, filho do 
sr. Carlos Neves da Franca, escrivã.a 
do Juri, nésta cidade. 

- A senhorita Cleonice Lopes de 
Pígueirêdo, filho do sr. Antonio Lo
pes de Figueivêdo, já falecido. 

- A senhorita Maria das Vitôria~ 
Lones, filha do ~r. José Lop~s. funcio
nái·io da Inspetorja de Obras Contr.'.! 
as Sêca<s, n~te Esta.do. 

- o sr. João Matn. alto funcioná
rio do Banco do Estado da Paraíba. 

- O joven João Batista Ferreira, 

Recebemos com pedido de publica
ção: 

A Delegacia Fiscal, nêste Estado, 
mais wna ves, convida ãs pe.ssôas a
baixo, a irem satisfazer ás exigencias 1 

constantes nos seus processos, que sr 
encontram na portaria da mesma re
partição: 

Srs. Rosalvo Peixõto de Vasconcélos. 
Epaminondas de Sousa Gouveia, Cunha 
Rêgo & Irmãos. Ednaldo de Luna 
Pedrosa, Giacomo Porto, sras: Julin funcionário estadual. 

VI ,\J ANTES: 
Dr. Claudino Rumos Filho : 

. Teixeira de Carvalho, Maria Ew·ldic(' 
' de Araújo Neves e Belmira Franclsra 

A de Figueirôa . 
-----------------,--------

·A CAMPANHA DO MILHO 
\Comunicado do Serviço tle Publicidade ~•o 

l\1inistério da Ag·ricultura) 
Falando em São Lourenço o.os jorna- produção norte::imericana é incomprt-

<'>:RBERE, 22 IA UN1ioi _:t{;idksou QRIA G E R A L DE NOTAS DO f ~ RO 
po1· esta capital, em -~r .. ~intj;túo cs- !'JIR!:.T O 
• CAMISAS DE GERSEI,_ tri'i?bil!l',e SAODE PÚBLICA FOI O SEGUINTE, ol'rlEM, o MO· 

!~f!f:~~u P~·e~i:~~t~r~;o::~~d~~~ :ê~~ 1 ~;;;

1
t~~l~~e t~ª~f:da~

0 
ciJ~tra a~~l~1~~1k~ 

sr:u ~ovcrno intensificada a produção I t:m 1936 l ; mas, enquanto os Etado·; 
do milho no pais Unidos apen:1s exportam unJ;t porc~n-

E não ficou em palavras: recomendou mgem reduzida_ tcerca de 2 o) d~ ~u:1 
viva:nente ao ministro da Agricultura enorme produçao, absorv~da quns1 m
que tomasse em tal sentido todas as te1:·a_men\e pelo consumo mterno, a Ar
providencias adequadas. Sem perda de gentm_a. 1 eserva. para o seu .con~umo. 
tempo, o ministro Fernando Costa in- em media a~roxunada, apenas 1.400.006 

seda a pnços de verdadeiro que1m:i., INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO DO VIMENTO DOS CARTORIOS DES-
enconfram-sc na CASA AZUi,,-·' EXERCICIO PROFICIONAL TA CAPITAL 

NOTICIARIO .,,. 
'l'llLléGR.\MAS RETID0~11 ' 

Na Dirrtorio.. Regional dos ~rreios 
e TC'legrrtfos acha-se retido LHll Lele-

Essa Inspetorin. comunica aos srs. 
fnrmaceuticos que as quantias destina
das á renovação ele licença e enviadas 
pêlo Correio, devem ser enderaçad::!s 
ao Dr. João Arlindo Corrêa, na Dire
toria de Saúde Publica da Paraíba. 

~"~;,i1;.~~i~ c•r. José Cardoso, Polocio 1-;=R::E=C=E=B=E=D=Q=R=l=A=:.:D;;:::E=, 
LOTEkIA FEDERAL 

E'tfra~:'u1 <'m i~ tl<" jl111lio cl; 193R R E N D A S 
23.032 3ílo Pa,11!0 
13.561.1 são P:u,lo 
26.G30 Ric> 
26.175 -- São Pat1lo .. 
5.014 - Porto Alegre 

~. IHIO,!, po~ooo 
;on: oo~i.lOO 
,,uo..:.. u:sooo 
200 :OOOSOúl1 

2D~ffif~P 

CUNHA & DI LASCIO 
- Materiais sanitarios, e-1 
letricos, madeiras, J:e_rra
gens, azulêjos ,, vidro~. no~ 
melhores preços, á n1á:.Ha. 
rão do Triunfo. n.' i'.71-

INSTITUTO "SAO JOSÉ" 
1Nola da Secretarial 

ºJ.J 

PfiATOS DE MILHO PARA OS NOS· 
SOS POBRES 

AmanhfL ás 15 horas, vamo~ distri
buir ranglc:1., pamonh::i.s e outros. pratos 
de 1n1lho com os póbres socorridos pê
lo no.sso Departamento de Asststencia 
Rotlnl. · 

A t·nlr!'ga far-se-á á rua 1'1.tetu.e de 
raxias, 122, onde funciona pFUVisorla
mrllH· á "Ca!-ia do Pobre" 

Por lslo pedimos ás exmas. -Familias 
da capiLul turto o que nos quiz~'ft1rl en
viar para esta mL\são de carHfál+e.: • 

Mandaremos recolher os pratos que 
clev,·m tf'r no verso uma papelêta com 
11011w do ofntante, rua e numero, no. 
1-.1;-xtu.-leira, pt'Ja mnnhfl 

Imposto de Indust ria e 
Profissão 

Noutro local desLo. fôlha, o. 
Recebedoria. de Rendas está 
convidando os contribui.nt.es do 
Jmpo:-;to c\r: Inc}u:,ll'ia _ ~ Profis
:sâo, cujo:; lributos ~eJam supe
J'lorl's a 1 :OüOSOOO. a recolhc:rem 
~IP 30 cio con1•ntf'. srm mnlla, 
fl r;eeunda pn•sf n<_·f1n <lo ünpo:~Lo 
1·1rl :JJ)t"l'f,'0 

Culru:Jn1, n l'Pp:1rl\cllo nvlw 
::io·, mtí'l"l·ssaUú:, q1w o .. <·cmtl'I 
bulnU•:,; qw• 11a,1 t-sti\'Prt'lll l~_m 
lha c·om os seu:, llnpostos nao 
po(lc,;·;lo :.i.dq11irir <>sl.ni11pilhns elo 
lmµuslo :;obre Vrndas e Con
~i~nnções, he-m C"orno despa<"h~r 
(Jll!úsquer lllí'J'caclorlns, extrair 
guias <!L· desemb:1raç~ e n.cnute
ladorn.s ou visar cc1·t.ificndo!-i de 
Estatlstlca. 

TEATRO 
A VESPERAL DE DOMINGO PRO'
XIMO DOS AMADORE!, DA "UNIÃO 

TEATRAL PESSOENSE .. 

os amador!'s ela "União Tra.trnl Pes-

~~~~:;: · c~~;t eJfc)1~~~~. ~~~i~~·no ~~1~J~ 
xüno domingo, á.,; 15 horo..s, no Teatro 
Guaraní á rua 13 de Mnio, mo.is uma 

~;;;:~·ª!me~o~uit~~r~n~fr;i~~~[l .. !t~~= 
palhadas de PirriLo" 

os ingré$SOS serão cobrados do.. se
guint? maneira: adultos. lSOOO e cri
ançhs, S500. 

3.º Co.rtorio - Escrivão - João Be- cumbiu O Sr. Arthur Torres Filho, dire- tc-nelad~, exportand? o excedent.e, que 
zcrra de Mélo Filho: tor da Organização e Defesa da Pro- nos ulr_im~s anos, tem-se aprox1mn.do 

Subiram :í. conclusão do dr. juiz de dução. de estudar as bases e as possi- de 7 1mlhoes de toneladas 
Direito suplente. em exercicio da 3.ª bllidades da grande lavoura do milho. Em nosso país, as safras de milho 
vara: afim de ser organizado em todo o país tém sido geralmente abundantes, embO.J 

Acão de acidente no trabalho - um extenso movimento em prol dessa re. irregulares. Nos ullir.10::. 15 ano:-, ;.1 

1 

acidentado. Manuel Alves Vasconcé- riqueza agrícola, que faz a fortuna de produção med,ia anual excedeu de 5 
los ;ac_ão executiva exeQuente, _Stan- varias nações produtoras. milhões de toneladas, razão por que. 
dart 011 Companv of Brastt: açao pe- Para que se consiga chegar a esse re- como país produtor, som.os apenas exct
n10al,eac0usutªrodsº·,"· cJaorãtoa Jpot~eécadtoórN,aa,scdimeperne= sultado, as primelra.-5 medldas acaba~ <lidos pelos Estados Unidos. pelo. A!'

de ser tomada~. Assim é que ~ Sr. mi- g-entina e pela Rumanin 

~~n~~1ia~~; j~~z g!~~~~~o J:a~;e~ara ~~s\~~cf~~s:~n~~t1t~~~: g;;~~~~~~s q~~ J m!s°~e;~n~O ~~:be~~;or~i~10.~~n~~
1~11: 

Com vista ao dr. Curador de Aci- campanha em São Paulo, em ,colabo- 'camente, em relação ao volume pro~ 
denl.es · ração com a Secretaria da Agricultura duzido, remetemos poro. o (>~tc-rtor 

Ação de acidente no trabalho, act- e Associações de classe dess~ ~stado. 1 quantidades infimas, a snbc1·: 32.000 
dentado, Horacio Soares. devendo promover-se um largo mque- toneladas em 1932; 60.000 ton~lado., 

Com vista ao dr. 2.0 Promotor Pú- 1 rito.t~ndo em vista. sobr~tudo, a padr~-

1 

em .1934; 27.593 tonelad.as e.m1935; 
blico: 1 nizaçao e as bazes tecmcas da cultma 4.000 toneladas em 1936; 15.000 cm -

Ação penal. acusado, Benedito Areia ctésse cereal. . 193.7 
Filho r Pod~ o Brasil perfeitamente alinr-sc, . . , 

Ao Contador· - Ação executiva. dr maneira efetiva, entre os m:liores f' <?ra
1
, 0 Bi_aSil, ja pro~uzt~ m~h?t stt 

c · · R t o · · 1 p odutores e vendedores mundiais ele 1c1en e pai a o seu p1opno a as er -
exequen~e. a a1xa ura e peraria ~ilho. á frente dos qu:1.-is se encontram menta e tendo capacidade demonstra-
da Parn1bn Estados Unidos e a Argentina. A I d~ parn aumentar as suas colhdt~-. 

- os ______ imensamente, acha-se apto a tornu.1 
Ca,·lol'io ~o Rei.:istro Civil - E.<:;- 1 ------ Sf' um gTande exportador do cerécd, JHJ 

rriv::io - Sebastião Ba.,tos· dendo, pois, facilmente ron1petlt· ttu 

pa~;~e c~.~~~~{~0 1~?~-i~ei;os P:i~t~e~{- Dr. N e,vt,on Lacerda i~!J~~~~~ J~~~~ial com os mo.tort·.s sii 
les !'ieguintes --:-- E esse o pensamento que norlt•iu o 

Inácio Barbosa da Silva e Juliêta. ESPF.CI ALJST A EI\I OOF.NÇAS pl'esldentc Getúlio Vnrga.s, prnsamen-
Batista ~da Silva: VicE-nte Barbosa. 1 I NTERNAS to que o ministro Pernnndo Co.sta, 
de Mendonça e Alaide Gomes de Lei-

1 
mobilizando, como vem fazendo os t{,-

ros. RUA DUQUE DE CAXT AS, 504. cnicos da sua pasta, se mostrrt c•m

Fôram registadas as seguintes crian .. 
ças recem -nascldas: 

Ednaldo Gomes corrêia, Vnldomiro 
Gomes Pessôa, Elias Lins de Mélo, 
.Judit Campos Soares. Maria José Go .. 
mes da Silva, Norma Ltns Leite, AJ .. 1 

cio carvalho Portéla e Valdemlr P e .. 

Consultas d iarl ns de 9 ás 13 h oraFi 
e noturnas colll t1ora. marca.da. 

Trata mento por ONDAS ULTRA 
CURTAS n os casos indicados. 

- Telelone 1.204 -

reira do Nascimento. !~========='====~ 
comµany South America Ltd) e ré No mesmo Cnrtorio. fôram regista

dos os óbitos das pessôas seguintes: 
Altina Juha de Gouveia Usêda, José 

Gomes de Queiroz. Maria Amelia da 
Conceição. João Braz do E.spirito San· 
to Filho e Paulo Emidio do. Cunha 
San Los. 

s.° Cartorio: - Escrivão - Eunapio 
da Silva Torres: 

o Estado da P arniba. 
.l\o Conta dor : - Invente.1·io de Dn 

cio Henriques do Amaral. 
Ao dr. Curador de AC'iden tes: - A

ciciente no trabalho em que é empre
gado o sr. Juvenal Vicente Moura e 
empregador o Estado da P araíba. 

penhado em realizar. 

Paralelamente, com o.. amplta~ão 
dos estudos técnicos a que se vai pro
cecter,deverão ser determinadas as rt~ 
giões do país mais favornveis á In.You
ra do milho com objetivos comércia.l~ 
e assim resolvidos os imporLo.ntes pro
blemas relacionados com as sementes, 
os tipos, etc. 

Entre grandes, médios e pequeno; 
produtores, conta o Brasil 15 F,.<:;lo.do." 
sendo que os primeiros :ipresenli\m . 
habitualmente safras -anua<•s nd111_a 
de um milhão de tonel:idns, e !.áo M1 
nas Gerais, Rio Grande do Sul t' Stio 
Paulo, justa.mente os possuldore.c: rlt• 
maiores rebanhos de gado. _ 

,fa ciuos vezes promovemos festas ca
tldo!'..ns dP.stc tipo P. graça a Deus, nos 
Eahno·; bem, 

Co11io a .genrrotldnde do pêvo parai
bano nú.o <~hninue, e, ao contrario. a.u1 
mrntu, .dm a d.la, ~spcramos ter muita 
rottsn com qut> brindar os noSSo~ pobrPs, 
l'e:spera~.Sâo JoAcr. ·t, · · .. • 

-CASAÃzuL ·avisa á. !Sua. d istinta. 
ftf'gue1.ia (1Uf' C"o n tín úa C'Om sn n. t'<'du
~ão 1fo J)HC:o'il. Aprovritt"m a o)lol'tu 
n id,ul c 11ar,i t'omt,rar ba .. a to. 

Autos conclusos ao dr. Juiz d a t .ª 
va.ra: - I nterdição de Antonio An
~·elo Fernandes. idem, ar.ão execu ti-

------- 1 va em que é nutora. a F azenda Mu ni-
cipal e ré n companhia Nacional de 
Navegação Costeira. 

Executivos fisco.Is· de Bent:dito F e
liciano Nascimento, Augusto de Al
meida. Alexandre P ereh·a dos Santos, 
Abilio Correia da Cun ha Lima, A. c. 
Lunn. Filho, Adelaide B afa, Albertina 
Sobral. Alice e Marlêta Nelvo de Fi
gueirêclo. 

A quasi totalidad~ do grno collü~o 
nos Estados se destmn_ á allmentacuo 
dos animais. Multo mJlho é tombem 
uti lizado na alimentnçao humana. pe 
~orte que o aumento da producao. 
conforme a.s vistas que Lem sobrl' o 
:l.'>Sunlo o governo atual, poderá nu~t
liar poderosumentr n r:·M1ernH1.nc;uo 
do uso do pão mixto Ao dl', .luiz da 3,:1. va ra.: - Ação or

dlnnrb em qur é autora n t The Texas 
O.s demais Cartorlos não fornecer a.m 

nótas a reportagem . 
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PREFEITURAS DO INTERIOR 
sa de Luz de Plrplrltu
ba, referent(' a.o mês ele 
maio do c·ano 500SO )0 

500$000 

Taxa de defésa animal 
d 1 Patrlmonlal : 

Renda dos matadouros e 
açougues 

890$300 

895$200 
204$000 

l: 16DS600 
25$000 

PREFEITURA ~IUNICIPAL DE S. 
JOAO DO CARIRI 

DECRETO N.0 57 

Delimita. as zonas urbana e 
suburbana da cidade e vilas do 
j\(unicipio. 

o Prefeito Municipal de S. João do 
cariri usando das suas atribuições e 
cm obdienclR. no disposto no , 1.0 do 
art. :J.º, do Decreto Estadual n.0 1010. 
de 30 de março de 1938, 

DECRETA· 

Art. l .º - A zona url>ana do. :ictad~, 
sera. delimitada por uma linha .!.mag1-
n&.ria que. começando no termtno do 
rua João Pessôa, envolva as ru~: De: 
sembargador Brito, dr. Brandao, 1~ 
de Novembro e 4 de Outubro e ct~a1 
até encontrar o inicio da . rua Joao 
Pcssôa, pela qual sobe ate o ponto 

de§ P~;j~~a :_ A linha perimetra~ que 
delimita a zona suburbana da ~idade 
será constituida por uma _µol~gonal 
imasi,naria, paralela a periferia da 
zona urbana e afastada 200 metros de 

di~~~~c~~o· _ A zona urbana do dist~·i
to de Timba.úb:'l como centro de maior 
concentração ficará compreeudida pe
las suas ruas atuais. 

Art. 3.º - A rua atual do d:.strito 
de Sanio André com as suas travessas, 
formarão a sua zona urbana. 

Art. 4.º - A zona urbana do dis
trito de S. José das Pomba~ será de
terminada por uma linha pollgo~al 
imaginaria que, partindo da IgreJa, 
envolva todo o centro de concentra· 
ção da séde, e volte até ao ponto de 
inicio. 

Art. 5.0 - A zona w·bana do distri
to de S. José dos Cordeil'os, será de
limitada por wna poligonal imagina
na que, partindo do Mercado Públi
co envolva. toda a séd.e do distrito e 
voÍte ao seu ponto de partida. 

Art. 6.º - O distrito de Serra Bran
ca, terá a sua zona w·bana determina
da por uma poligonal que, partlndo 
da parte posterior da Igreja, envolva 
todas as ruas da séde e volte até o 
ponto de origem, na Igreja. 

Art. 7.º - A zona urbana do distri
to de CoxhioJa, será formada pela 
única rua existente. 

Art. 8.º - A zona urbana serA rle
termlnada; partindo, do extremo da 
rua principal do distrito de Caraú
bas. por uma linha imaginaria, e en· 
volvendo toda a séde ate encontrar 
o ponto de origem. 

Art. 9.0 
- Partindo da parte pos~ 

terior da Igreja, com uma linha reta. 
quebrada, e, envolvente, até encon
trar o seu inicio; deixan'do todR a 
concentração da séde, para a zona 
urbana do distrito de Santana do 
Congo. 

Art. 10.0 
- A zona urbana do dis

trito ele Sucw·ú, será determinada poJ 
uma poligonal que. partindo da Igre
ja e após envolver todas a! rua.e:. atu
ais, volte ao seu ponto de partida. 

Art. 11.0 
- A zona. suburbana de to

dos os distritos que formem atual!?len
te o Municipio, será delimitada. por 
uma poligonal, paralela e distante da 
perJferia suburbana. 200 metros. 

Art. 12.0 
- Revogam-se as disposi

ções em contrario. 

Prefeitura. Mwlicipal de S . João do 
Cariri, 31 de maio de 1938. 

Eduardo de Canalho Costa. - Pi·e
feito. 

José de Oliveira Pessôa - Secre
tário . 

PREFEITURA l\lUN!CIPAL DE 
PICUI 

DECRETO N.0 2. DE 2 DE JUNHO 
DE 1938 

Abre credít.o especial de . . 
8:000$000 para os senoiços de sis
tematização dos limites e mapa 
geografico do municipio. 

O Prefeito Municipal de Picui, no 
uso das atribuições que lhe são con
feridas por lei, etc. 

Considerando que é obrigação de ca
da muhlciplo, em face dos Decretos 
nºs. 311, de 2 de março de 1938 e 1010, 
de 30 do mesmo mês e ano, respecti
vamente dos Govérnos Federal e Es~ 
tadual, proceder no serviço de slstema
tiiação dos S<"us limites inter-munici
pais e inter-distritais; 

Considerando que, além dêsse 5er
viço da divisão territorial. os citados 
dccret.os exigem o levantamento de 
um mapa da configuração do mesmo 
territorio municipal, bem como plan
tas das áreas urbanas e sut,urbanas 
das sédes e vilas de cada munlcipio; 

Considerando que, para os referidos 
serviços, de tamanho vulto, não ha 
verba na vigente lei de orçamento 
desta Prefeitura, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Fica aberto na Teso11r,;i. 

rio. d&ta Prefeitura o crédito especial 
de oito contos de réis (8:000$000) µsra 
ocorrer ás de..qpf!::;as com os serviços 
de sistematização dos limites lnter
mWlic1pnts e inter-distritais de Pi
cuf. bem assim do levantamento do 
mopa munJctpol respectivo e plantas 
da. áreas urbanus e subm banas da 
cidade. séde do municip10, e vila de 
Pedra Lavrada. 

Art. 2.0 - Revogam~se as disposi
çoes em contrario. 

Antonio XaYier de l\tacêdo - Pre
feito Municipal. 

E. l\lacêd.o - Secretário. 

Samuel Ant.ão de Farias - Tesou
reiro. 

1'REFEITUR,A MUNICIPAL DE 
CABACEIRAS 

DECRETO N.0 4 

Regula os ,·encimentos do 
Agente tst.atistico. 

O Prefeito do Municlplo de Caba
ceiras, usando das suas atribuições, e. 
tendo em vista o que dispõe o art. 12 
do Dec1·eto Estadual 992 de 19 de mar
ço de 1938, 

DECRETA: 

PREFE!TUR.\ MUNICIPAL DE 
E~PERANÇA 

DECRF.TO N.' 17. DE 10 DE •. 
JUNHO DE 1938 

Delimita n~ zonas Ul'bn.na r 
suburbana. da vila de A1·eial, 
distrito de Espfrança. 

Julio Ribeiro, prefeito muntcipnl da 
cídade de Esperança, do Estado da 
Paro.iba, usando dns atrlbui~ões que 
lhes sã.o conferidas · pol' lei, e. obede
cendo a norma rstabrlecldn no decre
to-lei n.0 1.010, de 30 de março do 
corrente ano, 

DECRETA: 

Art. l.º -- Flcam ns~lm conhPcidos 
os Hmites das zonas urbanas da vJla de 
Arcial: - Partindo da cas_!t comercial 
de Sebastião Vito Guimaraes, situada 

Art. l.º _ Ficam elevados para du- no centro da vila, a qual servirá. de 
zen tos mil réis < 200S000) mensais os ~e;~· t~dci;t~~º;!~t~~is P:1:eªze~~: ~1~~ 
vencimentos do Agente Estatistico Mu- tros, cu.ia nrea ficará respeitada como 
nicipal. zona urbana. 

Art. 2.º - O acresclmo da despêso. Art. 2.o _ Ficam às zonas suburba-
verificada com u. presente medida nas da vila de Areial. delimitadas pelo 
ocorrerá pela sub-consignação da Vel'- modo seguinte: _ Pnrtirá. donde ter
ba-15 do. orçamento em vigor .. revoga- minar a área dos trezentos metros a 
das as disposições em contrano, que se refere O art. 1.0 : e da.1. até aos 

limites já respeitados pnra efeito ~a 
Gabinéte do Pr,,.feito de Cabaceb:as, cobrança <.lo imposto territorial. 1t;'5ti-

12 de maio de 1938. 1 tuido pelo paragrafo 2.0 do art. 2. dl) 
decreto n.0 43. de 2 de janNro de 1935, 

José Aurelio Anuda. - Prefeito ln- assim conhecidos: "Parte do baldo do 
terlno. !açude velho situar.lo o ooente da vila. 

e daí segue por um caminho que pa~a 
entre as propriedades dos sf'nhore'> 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA 

DECRETO N.0 16. DE 10 DE 
JUNHO DE 1938 

José Sebastião Pneira, ~evertno Eleo
tério, Apollnario Satw·nmo Go~lve.s, 
João Batista da Silveir=t, Joaquim V1-
cente da Silva e dona Alpa de Severt:
no Ibiapina crumo ao na$Cente}, ~1 ~ 
encontrar a estrada f'arroçavrl t1e Es· 
perança a Focinhos: .itra\'essa c~1a e 

Delimita as áreas urbana e su- segue por outro caminho ri.ue pas.sa pe
bnrba.na da cidade de Espera.n· la ... propriedades de Cicero Fran,c1:-:co 
ça. de" Mélo, João Batista ria Silveu:t f' 

Luiz Vicente da Silva. até encontrar.ª 
estrada de tropas que segue pata 
A}agõa Nova, ao .nascente da vila; da~ 
atravessando a d1tn t-strada segue pra 
um caminho que passa entre as ~r?
priedades de Balbino Carmo de Al 9:-~
jo José Sebastião, Avelino ele ArauJO 
T0rquato, até a frente da ~11;:Sª_ rle 
dona Delfina Maria da Co!l,ce1çao. da1 
i:egue oelo caminho que \'fll para. Cam-

Julie Ribeiro, prefeito mwúclpal da 
cidade de Esperança, usando das atri
buições que lhes são conferidas por lei, 
e. em obediencia aos dispositivos do 
decreto-lei n.0 1.010, de 30 de março do 
con·ente ano, 

DECRETA: 

Pi!1ª Grancle1 a.té en~onrt~a~ie~~td~s ca; 
A.rt. 1.0 

- Ficam do seg;uinte modo rrun~o que limi~ ª~új~· ~eguindo 
considerad&.s como zonas urbanas: - Balb~~ 0 ~!'1110 estrada car~oçavel de 
Começa a casa de Antonio C~rnelro. á. por es ª e ªFocinho ao sul· daí ~
margem esquerda da rua de Areia. ao Esperança a. mhlhd que á.traves.,.a 
norte da cidade e seg~e marginando. a gue fr _um 1i~da entre as terras de 
estrada de penetraçao de Alagoa wna, agoa 8 d Araú·o R·,i.tnm~cio 
Grande a Patos, até encontrar os 11- Balbu~ Car~o v ~no cai!~s ~dito ~.1.-
1nites da propriedade de Pedro Ba- M~rce O e e e. os sttio.s de sao..-1.S• 
tista; daí segue em linha réta, rumo 1~_mho .fª5t:' .~~ies ne.imundo Miar
µoente , passando nwn tanque e pela I t~ Vi O Ul. Ma.~ucl de Araújo, 
casa de propriedade de Manuel Rodri- celmo. Aman~io Ana Maria da con
gues ele Oliveira. a!,é ao ~atadour!l de do_n~ Bel1n!1.m; tista <la suveira, se .. 
propriedade de Jullo Ribeiro ela Silva; cei_çao e. oao ª mesmo ~am\nho. a.tê 
dai segue Pm réta até a casa rte An- gumdo amcla P~l~ c.l .. ·partida no baJdo 
tonio Xixi, ao nascente da LBgóa do encontrar o po ,, ... 
Cinza; dai segue rum3:ndo ao sul. em do açud~ velboev~ aro-se as disposi-
linha certa. até a esquma esquerda do _ Art. 3. -- R .

1 
g 

cemiterio público; dos fundos desta çoes emltcoi1t:~~Ícipal de EspcranÇ.l, 
partirá em réta, até a casa de dona Pref~ ura 
Servula, situada á margem da estr~da 10 de Junho de 1938. 

t8:.~~~~~e~}~t:e=~~u!m p~~t1a <;;t~P~~k JuUo Ribeiro - Prefeit-0. 
encontrar a casa do sitio Beleza dos 
Campos: e dai segue ainda numa réta 
até ao ponto de i,artida, na casa de 
Antonio Carneiro, sito á rua dP Areía. 

Art. 2.º -- Ficam as zonas ~uburba
nas assim respeitadas: -: Partmdo, dos 
limites expressos no artigo 1.0

, até ao 

Mauuel Simplicio Firmeza. - Secre
tário 

PKEfrtTUltA MUNICIPAL DI: 
GUARABIRA 

fim dos limites respeitados pelo pa.ra~ Bala.ncHe da Receita e Dt•spêsa, de 1 

â~ª~º d!·~a~~ei~~\1:·;9~i. ~~~to{'~~e:r: a :n de maio de 1038 

RECEITA 

Licenças: 

Indústria e profissão: 

Recebido do admint&trador 
da Mêsa de Rendas de 
G11atabh·n, 50<t do im
pósto in<lUstris e pro
fissão lançado p!Esto.<.lo, 
referente ao mês df' 
abrU 

Saldo do mês de abril de 

•l:342~20ú 

4 :342$?00 

26 :424$040 

1938 28 :028$440 

DESnSA 

Gablnéte ão prefeito 
Tesouraria 
Fiscalizac,:õo 
Limpêsa púbnca 
Obras públicas 
Conservação de próprios 
Iluminação publica 
Despêsas diversas 
Eventuais 

54:452,480 

2:424$3Nl 
2:657$500 
3:~54$100 
1 :033$100 
1 :418Sl00 

579$400 
5:333$000 

730$100 
l.663$fi00 

JúOSOCO 
1 :055S900 

Idem dos cemitérios 
Empreza de Luz 
Terrenos baldios 

Saldo do mês anterior : 
No Banco do Estado da 

Paraíba 
Em titulas 
Na Caixa Rural de Catolé 

do Rocha 
Em caixa na Tesouraria 

DESP:E:SA 
Prefeitura (pessoal 
Fiscallzacão <pessoal) 
Tesouraria (pessoal 1 

Fazenda Municipal (pes-
soal) 

Obras públicas, 
Patrimonio municipal 
Instrução Pública. para o 

Estado referente ao mês 
de abril 

p r o r e s s ora mw1icipial 
cmaio) 

Limpeza Públíca 
Subvenções 
Despêsas diversas 
Serviço de Cooperaçáo A

grícola 
Serviço de Estat.Lstica Mu

nicipal 

l :ooosooo 
329$300 

10:000$000 
3:446S600 

21 :993$400 

1:460$000 
320$000 
274$500 

829$300 
9:438$100 
l: 194$50J 

579$300 

50$000 
568SOOO 
225SOOO 
770S400 

300$000 

200$000 
Agencia de estatística 
Campo de demonstração 
Tiro df' Guerra 41 
Instruçã.o Pública e ende-

mias rurals 
Cemitérios 

100$000 l 
3: 149~100 

16.2091100 

Saldo para junho: 

Banda de música 
Assistência públtca 
Subvenção ao Instituto Co-

70S5UO No Banco do Estado d~ 
736S300 Paraíba 1 :000$000 

329S300 
4:455$000 

157SOOO Em títulos 

mercial Pedro Arner1co 
Inativos 
Limites municipais e divi

.sa inter-distritais 

Saldo para o mês de ju
nho 

LOOOHlOO 
130$0ú0 

2:320$2()0 

23:712$100 

25 :740S:i&o 

54:452$480 

Tesouraria da Prefeitura MU.nlci-. 
pal de Guarabira, em 31 de maio de 
1938. 

Adalg!sa. Bezerra Luna, tesoureir9 
Prefeitura Munictpal, GuarabJra. 31 

de maio de 1938 . Visto: - Sabhúano 
,l\laia, prefeito. 

PREFEITURA MU>JICIPAL DE 
SANTA RITA 

Balancéte da Prefeitura i\lunidpal dl! 
Santa Rita, 1·elat.ivo ao mês de maiu 

do corrente ano 
RECEITA 

Licença 
Impõsto de feira 
Idem predial 
Aferição 
lmpôsto de veiculo 
Rendas diversas 
Diversões públicas 
i1!atrlcula 
Divida ativa 
Estatlstlca 

Sôma 
Jndúsh·la e nrofl~são 

.Ren<ia patrimcntsl · 
Gado abatido 
Transporte de c9.me 
Mercadc 
Cernité'rio 
Taxa de limpêsa púbhc:a 

Sóma. 
SalcJ.o de abnl 

Sôma geral 
DESP:E:SA 

2 :976$700 
1 :994S9CO 

153$100 
25~,uo 
20$000 

;!:roo~ 
80$00f, 

695$900 
596S2'JO 

6:865$100 
23 :129$'100 

991$900 
127$5vO 
200S40u 
298~000 

18$000 

3! :630$( JO 
4::;;5t5~t10 

75 :216$400 

1 :863SODO 

Em Caixa na Tesoura1ia 

21 :993.S400 
Tesouratia da Prefeitura Municipal 

de Ca tolé do Rocha, 5 de Junho de 
1938. 

Franc.'isco da Silva Sá, tesoureiro~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BANANEIRAS 

Balancête da receíta e despésa, refe. 
rente ao mês de maio do corrente 

ano 
RECEITA 

Lincenças 
Imposto de feiras 
Imposto predial rural 
Imposto sôbre diversões 

públicas 
Industria e profissão (50% 

do imposto lançado pelo 
Estado) 

Taxa sôbre átos do govêr
no mW'licipal 

Taxa de estatfstica de pro
dução 

Taxa de açougue e t.arim-
bas 

Taxa de aferição 
Adicional de 20 c, 
Foros do patrimonio mu

nicipal 
Rendas diversas 
Renda de imovels do pa

trimonio municipal 
· Saldo de abril 

Prefeitura 
Fiscalização 
Tesouraria 

DESP:E:SA 

Obras públicas 
Estrada de rodagem 
Iluminação 
Limpeza Publica 
Cemitérios 
Subvenção 
Despêsas diversas 
Campõ de Demonstração 

de Cultw·as Municipais 
Eventuais 
Saldo para junho 

4:776$400 
l :347$400 

46SOOO 

1 :245$000 

7 :634$100 

5$000 

924$100 

875SOOO 
28$500 

1 :59SS600 

40$000 
95$800 

207$900 
26:368$600 

45: 192$400 

950$000 
740$000 

2:557$400 
1 :487$600 

30$700 
2:092$000 

789$000 
52$200 
50$000 

102$000 

145$700 
l :087Sl00 

35:108$'700 Prefeitura 
Tesouraria 
FiscalizaçiJo 
Percentagens 
llllll)Ínação públlce 

360$()C0 45: 192$400 
4S8S400 Bananeiras, 9 de junho de 1938 

Obras pú t,licll s 
Tti.xa àc iimµésa uublica 
Cemitério 

1 :;~!:~~ José Osias, secretário 

18:7W$700 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
503$500 MAMANGUAPE 

do: "Paragrafo :.0 - Pa.:-a efeito de 
execução e cobra"lça do im?r,sto terri
torial da Prefeitura fica delimitado o 
pe1imerro urbano, tendo como ponto 
de pJrtida: Da estrada carroçavel que 
segue paia Campina . Grande, \'Om~ça. 
dai e segu(' pelos lhrutcs das pn,pne
dades de lnacio Rodrigues de Olivd
ra, capitão Bento Ollmpio Torres ~ 
Manuel Garcia dos Santos, ao sul da 
cidade. atê enco:1.trar a estc'lda carr,"
çavel de Ec;perança a Po....tnt:ios no lu
gar denominado Cruz Queimada; a
travessa a referida "Strada e ser,ue ue
los limite.s dos sitias de Manuel Gar-

comércio, ambula11Les e 
construç.õe~ . 

Para ocupaç.ão das nas 
5: m,ooo {:~~~~º pública 

195$000 Balancête da receita e despfürn, a con. ... 
3 :492S100 tar de 1.0 a 31 de maio de 1938 

160$000 RECEITA 

pf.~~~\cª,~·urol e tu·bano) 
Impôsto territorial urba-

no 

cia dos Santos e Antonl~ Francisco Taxa dos serviços muni-

[~h~~~~~ºa1l~ee;t~e) do ~:aç~~1~nt.~:f cipals: 
segue pelo diLO riacho e pelo Ara-1 Taxa do açougue 
çagi, até a estrada que .. segue do lug~r Taxa do mercado 
Umburanas dos Mace101s para Mc1~ Taxa do mat~dom·o 
Pataca: segue pela citada cstrad.?,, ate Taxa do poço Carlos Go-
encontrar n estrada de pcnet~Rçao de rnes 
A lagoa Grande a P::ttos; scgumdv por Taxa ctc ccnut.erio.'i 

4 :481,500 ~~~fgi~~~~es 
2 :352S600 ,um;ueis de prédios 

150,400 !:::~r:~(;~3 músico 

U: 127$500 f!;:;1t':.J.asslva 

1 
soma 
Saldo para junho: 

526~500 N'k/;:!xa Rural de Santa 

2.7~~$800 Depósito a prazo fixo 
1 :2,,J$500 Idem em c1c limUada 

Banco do E:;tado da Pa • 
;~:~~~~ _ raiba : 

142$800 Saldo do mês de abril 
790$t)OO Idem, do balanço procedido 
300$000 para entrega da tesou-
5J0$0!l0 raria ao 2.º escrituraria 

863~700 

18l!liOIJ durante o impedimento 
l:500SOCO da serventuaria efetiva 2:040~00 

329$00u Licenças 2 :383$200 
---- 1 Taxa de cooperação agrí-
31 :880$300 cola 

Gado abatido 
Rendas diversas 
Iluminação pública 

2 · 118~8 )0 Imposto de feira 
18 :721~00 Taxa de defêsa animal 

Patrimonio 
Matricula 

710!300 Impostô predial 

1 :435$700 
1 :398$800 
1: 1256300 

920$500 

este. até a wn raminho._ em fr~nte á Taxa de esta·1::.t1ca da 1lro-
casa dos herdeiros de_ Joao Noguc1ra dos ducâ(• municipal 1 :633,~:{50 
Santos. no lugar Zelopes. situada ao Taxa de aferição de pCsob 

~ Depósito em e .1c 
D1nhe1ro cm c·o1 re 2l :785S50r) Aferição 

Decima urbana 

2:871$100 
547$600 
93$400 
60$000 
608100 
29$600 
46$800 

norte; seguindo pelo d to co.n~inho até e medidas 
a estrada oue vai para Mulatmhn., se- Taxa. de remoção de Uxo 

~~~~~iâ~hf ~irf~~!!!fca~~I, ~10c~!s~~ Tax~ de expediente 
Zélopes; dai ~egue por uma cêrca na-

~\~ªo ~~é P~~~~~~~e u<;:; !\Jt1~.~:~ C~~; Diversões 
nasce na mesma propriedade. rumo 

~!~~n\~:0~~º~0~:~;c~á~n~~~~~ ªeset~~·~~ rmovcis rurais 
de Alagôa Nova, até éncontrar outro 

ê~~h~eKt~n~:~:;~~o ~~e~fti~Pd~ J~: Eventuais 
niano Camêlo de Lacerda, I"umo bul. 
eté encontrar o ponto de partida nns 
extremas das propriedo.dcF de ln.hem DivirJa ativo 
Rodrigues de Oliveira e capitúo Bcnt, 
Ollmplo Torres. 

Art;. 3.0 -- Revogam-se as chsposl.- Multa. 
ções em contl'ario. 

Prefeitura 1viuuiclµu1 de &perauça, 
10 de junho de 1938. 

Julio Ribeiro - Prefeito. 

I\fantWI btmpllcio Finneim - St.!cre~ 
.te.rio, ,_ --~ 

Renlla extraordinária: 

Recebido de Feliciano 
Marques P!c'.upltce.tB n _ ... 
19 da, venda d? E:in!>!t· 

8G$500 
392SOOO 
218$200 

7:337$750 
1:1305000 

1 :130SO'J0 
435$Q\JD 

435SCOO 
15$300 

155::oo 
502$40:. 

502S,100 
33$890 

i3:336~l0,, 

Sóma 75 :216$400 
Santa Rita, 2 de jw1ho rle 1938. 
Angelo Batista de Sousa, tesoureiro. 
Dr. Flavio I\faróJa Filho, pl'eftito . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CATOLE' DO ROCHA 

Balancéte da receita e despêsa., em 31 
de maio de 1938 

RECEITA 
a) Tributaria : 

Licenças para abertura e 
funcionamento de casas 
comerciais e industriais 

Imposto de feira 
Afer1çóes 
MatrJcula de veículos 
Mercadorias ambula.n tes 

b) Receita extraorcllnaria. : 
Rendas de origens diversas 
Divida ativa 

c) Receita c j aplicação 
especial: 

1 145$0000 
523$300 

21SOOO 
133.SOOO 
320$000 

88SOOO 
284$300 

Taxa de Cooperação Agrl-
CQW _ •. __ _ _,- .Liii1S5C.2 

Soma 
DESPf:SA 

Prefeitura Municipal 
Despésas diversas 
Iluminação pública 
Fiscalização 
Llmpêsa PUbHcn 
Obras públicas 
Estrada de rodagem 
Auxilio á lavoura. 
Eventuais 
Cemitério 
Proplios municipai:; 

13 :876$400 

4:849$800 
1 :589$500 
1 :897$600 

705.SOOO 
651S300 
650S200 

2:512$600 
390~000 
302.SOOO 
135~000 
10$400 

Soma 13: 693$400 
Saldo para o més de junho__ 183S~~ 

13:876$400 
Te~outaria da Prefeitura MunJcipal 

de MalUangua.pe. 31 de mttlo de 193E 
Pedro Pint6 Navarro, escl'lturarlo, 

,ljervlndo de tesoureiro. 
CONFERE : - Jo,é Cainpélo ll<t-0, 

secretário 
VISTO - Jo,<! Cr,mp~lo r,t,10 por 

k~t:~:1/.) f:.~.'·lrc prf.tf1to. .... _ ~ 



... A UNIAO - Quinta-feira, 23 de junho de 1938 r ' ... 

BOM·SENS.OECONOMICO A--SORBONE FOI FUNDA---A-MU-LH-ER-SIHISTRA 

D A H A $ E TE $ E' CU L Q $ As vítimas do odio - A 1:s-
POR F.n. '1\CHADO ta dos onze - O frasco 

(Departamento Nacional ele Prorn1ganda -- E,clusl,·id:idl• !l&ra ,\ F'\l'JAO) U · O T I d "D R - ,, 
O senso econ.úmko dos indi- cmprcstlmos onero~o.'S. t•nfim, oc hou~ 

,·iduos. quando fim,ado cm vessemo.., prrpnra<lo ct111vf'11ir,ntrml'n 
bases tecnoJogkas determina I te o co.mPQ da valorizílC'ÚO, nado t..?-

mª greve curiosa - emp o a eusa azao denunciador 
Os vestidos da madame T ardi eu 

,;cmpre a grandna do seu pais rimnos a lnmentn.r (Corrrspomlf-nda ro.;J>"<'ial I • rulo.~ toc\nl'i as l1nnsformn,;õr, "·-pitl-

1Corrcspondéncia especiRl de 
Garv Ross dn ·· Agência 
Star", p'l1·1. a I. B. R. 1 

Tal Yiclosa orientar<;.o. de c•ff:'ito:· Gary kos~, d.l ·• ·\gl'nda. ãla.t· ttni.s (ia Fn.11-.:<·:, sr proce. sa,:101. l'll-

f;o~;a~~~~ 
5ie1

tii1~a~~
1
d!o ~n~~;~ar~~ci; i:1~~i~•t.i·o~~1~i;ti~:C' ~;~

1ii~ 1
~i~~(oSe -i'~:i~: para ª I . B. U.J t,t~~Ai~~.t~:;~<;.ri.::;~\~ºç/~.J?i~~;~c- ~.,~~,:~\:: PARJS ~;'iilf:li:2t~::1~e:. :.,,:~ 

0 grande cle::;cnvol\'imento que, nc~tes Imos para nós êsc;c cxt'mp. lo. ProJ<'urr- (Excht~ivida.de da 1. D. n.. pa.r.-1 ,. A io o p~us -.ivm o.s b~U,, clt..s c.r te110, em br~ve. cti:intp do.s .iui7.es a maior 
últimos tempos. vem se operando CI!l mos. antes de pretender qualquer me- UNJ.\0) t a gu1lhrJtlU~~ func10,y-w.1 c~·1 .e no,t- . envenena(lora do~ últimos tC'mno.s. 
todos os scctorc.s da vida nacional, in- lhoria de sttunção, fa1.er Jú:::. a tal pte- P.'\RTS, junhu p_ Uni',f·r.:-idru 1,, L1~. a UnivPrs~-!adf' ~01 saqu~a.(l,1 P~-º 1 Marie BPcker não é fü•nhnm"I. ,,.,,,_ 
dice seguro do bem estar finanC'eiró t.cnsão. 1e f'orbonf' goza rte lTHOll'L' m1111:lia'. '1~vr1 e anta blbliotcce qua,,i qur_, i_n ç:i. E' uma 'i<'nhorn. 

1
ú E'llhwla un 

que dentro .. em breve fremos desfru.tar I O Govérno. que acomppnJ1a ··mn in- A fama dos s<:us professor~s. hu mul- t-e1t:amPnt.C'. de!>truidn. Nas :~ur,s ~a- . ano~ e de feições rudes e naclo. s~m
á frente dos povos sab1<.lamente inde- teresse a evolução da vida Interna do lo. qtll> uhrapaf\OU a, r,ont"ira; Jro i~.s _,e in5talanm, o:; c.rlbta1> n·volt1c1,i-1pática 
pendentes . pais. no momento oportun~ sabe ot:- F·ran<;a. S:J.o grandes nonws, QUP hon- r anos, ,Q':1f> <.orn-c_>rt:--1-.1111. tudo ;..rp1>lo A acus'c\r.ão qll"' Pf'Sa snhre ria 
1afoá~Ob~si:êr~~t~~;~~t~~ ~O~~~i:~r/ri~ 1 ~r~:;e O amparo necessartO a C:l((a ;~1i3nd~'lt~l!:~~;.1i?s~~1\;;:i1~~~\;~l n~~:= Cm Cí?UUl'lO ~.l ~U,\~ on;ias A demm (' tremfn<ia. Onze J1P%Ô'!S fôram climt

almejado parvir; é neccu;ario, impe 4Não temos ní O ~al~rio minimo1 b:los, PM to1os os cfrc:ulo~ cientl!icos j~~e~~s;,~~~l~e nÀ L~·:n~,/~~~:cl~:· ::~!~~~-~ j ~~~~~:t~ ~: ~~~1~:nr~~\:/1~toB~c:el~~~~t 
l'iosamente necessario, o esforço C'on- Nao temos a casn proprm? e cuHurai:: do mundo. A •,110 hl-;torla e L>one f'lT' proh111<12·nc11l<· <'nl scrvo.C;)-1 sendo ~ sua autor, 
jugado entre Põvo e Govêrno. Dê:.te' Quem exigiu tai~ l:wncficios? Nln- muito inkre·o·1nte e l~,-tft intim~111~n- rr. 'Ta11to 3c:;1,lm que, rm 14;0. ou·,n- Em 1"11tl1bro dr 1935. uma carta anõ
modo e so dC'str modo. oblerC'mos em guém! Fôrnm medidas cleLcrmtnadas te ligadA ao·. c:r:::tincs rL1 Frnnç;, do f•li instnl:1.aa n sun impum~.a. v1- nl;,13 chama'"ª a ,,t r

1
, V) ,:.

1 
pareia 

pouco tempo o maximo desen\'olv1- pelo P!ano de orgnnizn.ção iocrnJ em Qu:c,nc'c rm I:.!52, L,111, IX <·011,..Pu1:u br,:, :'I orientação de• MI"i!&C'l p, Pi!tu•·- , para a morte om cln·u•.,·,' r· .ls c;;;tra-
mento do pais. Si pretendermos sei execuçao umZI. Jic!'nç,1 p,-ir11 Rol1crt So1bo11 irs- ~í'l', Uhic 'J.cr.•111; e M:wtit: G ·;,tz, de-; 1 nh~s da sra. chamati.1 Crn1le 
wn povo forte e são. não basta QU~ 1 E outros bendici_os virão!... t~lar um ce111tT dc·c;:i\, :icio ü r1:.11nL>o tmada a imprimir as ttsr-,, tio<. nll•nr,. I Durante o::; últimos rliac;:, PSSR sra. 
nos quedemos indiferentes. 3paticos. ! Trabalhemos .. })OIS, pelo Brasil, por- elos cstuc:._;;.:1tf•·.,, cstavc bem longe de Congregaçâ:"" a:~sim piocnro, r· j11,- havia recebk?o at,(>n(Õf"s ~ cuida.dos C'S
usufruindo apenas as vantagens ron, que assim agmdo, estaremos trnba- si..môr t1Ul' J.:11w~va os alícer,·es de 11:11 i~f!car: "A L'ni\-·cn,idac:Jc não !J"t JTh.1 P'-'CÜ\Ü:i de M::idame B"<'i.n Falavam 
que nos tem brindado a sabia politico lhando pelo nosso bt'm estnr futuro. •.rei.,'!ade,1·0 t;unµlo de sc.~bedoria. ct ,. .liretamenlc llú 11~sdi.-.1:11t~ rfa i:ihc it- n:e:c:mo que 3 sro Crnll"' tinh::i inten
de um são patriota.! Não ba!':tr11n ~- sobre este.rmcs pl'atkando atos de são havia d" ~e 1,,roJetm ,_;C"lo.~ ~rc·ulos ~, Lêa impnnt,a. Anon:i, (10 11 urr, Ji;~, H I cao d~ fazer a .!-ra. Bi:'<'ker sua hC>rdei-
plausos e manifestações passivas d(' µntriotismo !"6ra como sovlo o mE:tior il'stemunt·0 110 seu recinlc. 1>or,~H' com;iJrr:• \u ni umvPrsa~ 

~~l~d:~ieii~· .ior~~~1d:m;~~o11~~: ;~~ 1 ORDEM E PROGRESSO!... ~ s~~~~l~s~;;~i::;~1-~~:;;,:;~~~(iar: i~I~ ~l~rigi~~~~? ;?m~ t~~ti!~\r~f1,Uc
1
i
1
~:~t~1cl~

1
:: l e> ~ 0;'l~t~~;~ ~j~u~;:t~~1t;~~~e~~f~1t~;;~ 

rios sentidos Trabalhando e econo- 1 M p R E s s -E s ( 'ou As suas aiividJ.<ks tC1mando o ~ 1·~rn;:1, pro,·0c-01t JFntl?-i,tos d.1s p:-;< n·- taz. ~ , _ .. . •.. _ . 
mtsando el~v~rem~s o Bra_ sil o concer- o nome do ~eu fundador e cC'm o. frc- \'entt·s t> copi.stal::._ quf> . fic&n11n ~n1._1 \ ~·m 19 ... ~ .. ª pob~rn Hc.:t hta 11 ma_/1':?' il 
to das naçoes civilizadas q11(·i1cin âe sete alunos! N[.o tardou trnbaU10. J\::. tésec;: da ~.Ji-bo:1e en ,1 c~u ta anomma ~t clnmando pta\:.r:.ln-

quNeã,?epé1_ess6enªtacdonseveti1~usi8c;~add0a dfe~mbiOliUla l -nuito. '10fém, QUC" OS lOf'iO!" C'í'}P:-,ia~·.t1- iamo:1-1~ no _:,1,llln~l(_' i~J!eiro~ pe
1
.:a . ·= l~:s0 r:~~aO efa~:~~:~~~ ~~ ~~~-d~.a;~~~ 

•· SE M l l T r R A T U R A D~ <'DS, qui er,~m r. rl:-i.~-,1:s cult.1: ·taq::C'- tcdoua e Pll<, l \.!, lcno qlL .e a., ll' lcorpo foi encontrado numa raclPir-1 e 
pa.triota. Mais que isto, assisti-la mo- , . 5i. w r.;. la época. se mo!>tr~S.'-f·m atr~i<los r~- \'f'lav-af!'_ .~ pdas norn_ias <s_e, t r:1s ~ll'l' I aparentemente parecia estar dntr:

1
iiido 

r:i.l e !nateria_lmente, deve se! a preo-
1 p O R T U·G A L M O D IE R NO las ctfocussões t-ec,JJg-kns sust,..11!:?1d·1s t rie~ta\-am ?- sua ,·c,Lfec~ª?: Mm. ts iSómente uma pessóa e:3te'".,. :l .:._l1 la~ 

cupaçao max1ma de todos nos. A fa- pelos seus alunos. Foi, assim, quf' :1. rlQlas erar.. 1;n1Jr~ssr,s cm sela. q_,n· do. naquéles últimos dias. Marlé 
milla organizada e devidamente as- r-nliga r;.scol::'l de teo1ogia :oi 1:.e lle~PP- lR-w. mesmr,_ 'PC" mJ.clo.,ne Tarm~~t. B"cker 
sistida pelo seu chefe, vem constituir Osvaldo Quartim Barbosa ·,olvendo ~os P?Ucos :1.lé ~e (onverter ~spooa d?, proctU'ad_or do rei. c:n1:,t ·As mvestigac;-ões sóbrc O •:i.,, , ln-
cedula vital para o engrandecimento t:71 um do•. P131s :icrcc!1t1.dos r st. be1t'- t L·!fl Ye1'~m.o confr1;10,1:--do cvm e-· n vam para ser encerradas. qu~·-.,lo uma 
da Páhia. (Coprriiht <la 1 B R. para omcntos elo &enero Durante sete o;e .::eda a'-sm· inpre~-sa. nova morte, em condiçõf's :n ':it•'l'\osa__c:; 

lioA~~:g!~ :r~~;;t q~ºe.g?s~~~IA~~~}~~ A USJAO). V .M PESSIMO A LVNO t??J~./~~,~~;_n~~ ~e~ .. ~,;cl~ ;1~:,,i.~·ã:no~ 
em algw1S Estados e classes sociais já Portugal assim como contavam os _ -, _ _. dr idade. d~pois ,1~ tomar uma 
se fizera algwna cousa em beneficio impressos do Secretáriado de Propa- taca de châ feita por Mflrie BPcker 
da familia. isso. no entanto, nada re- gandn, parecia-me lendã. Ptu·o tru- G , o comecou a !'.l'~1tir ansia."' d(• ·-=.m1t'.H, 
presenta confrontando-se com a si- E UM RANDE SABI lt'·,ªrrJe_morrer vmte e q_u:2.tro hora::i.mais tuação atual. que é hoie. na sua quasi que de publicidade ,, 

11 
totalidade arnpa.rada pelas recente:; e Quand0 porém, vi de peito a terra -' 1 Em poder de Mane Becker foi rn-

lWiitana. ouvi o seu pôvo e reparei no 
sn~

1
::ç~1iJod~ss~s;:!

1
1~1~ s~~~~~10s a- seu ritmo de vida. convend-me logo: Vendo através do corpo humano - Bemfeitores do ~?~1

t}~~~fi~~ªü:!~ª~~g:tdn~loci~~~\?e\~
11

~~ 

firmar que. o Q.Ue ontem nos pareci:\ ~~ut;:~:r;:i:r~s diziam uma vel'cia- d o , , d 'f' d 
I 
coração. Uma grande! quantia, que es-

u,n sonho é boje auspiciosa reallda- IDUR O exercito OS sacn ICa OS ta"' na bolsa da sra. Wei.ss deeopare-
de, . Com efeito, notei dêsde logo. nt1 ceu, aumentando assim. :ts sU'jJ'Jeitns 

Déste modo tornou-se pos.s1vel a e- massa popular, entre os camponios e E I · d d d J ,8. n. para nando oS' éfeitos de uma descarga el_é-1 de que o en\-·enen.a~ento ~eve por nivel 
conomia no lar. O trabalhador hoje operariado. uma grancte alegria no 

1 ;e ~'K/;:igJ ~ .a trlca no interior de um tubo de Bit- 0 . roubo. Onze vi tunas. eis o_ total si-
assistido pelas leis sociais - aposen- viver. um que de salisfacâo. viSivel aos tdorí, quando ao virar o tubo. em su~s 1 'ltstro das aventuras de Mane Becker 
t::.doría. eshbilidade, assistência 1né- olhos menos observadores. NOVA YORK (Junho) - o inven- mãos. ve1ificou assombrado que os os- sem cont~r quatro tenta_t~ ::\~ 
dica, hospitalar, á maternidade, salá- Como consequencia de alguns ques- tor do ralo X foi um pPs.slmo nlúno. so~ éram visiveis. Tratou, então, de co- J Em ~oaas elas. as_ '.'lttrras recebe
rio minimo. etc .. pode perfeitamente f:1°;:aiJ~\~t~~câi~b~~~tig:~. P1~~ cg~ Os primeiros da classe, são geralmente brir o tubo com uma f6Ih:::i de papeláo. ira_~ cmdf!dos de Mane Be-cker

1
c ;:\P1~

t.raçar um P:tdrâo de vida dentro <!e menos 
O 

seguinte o::: último'> na. vl.da. O destino f?i parti- Aprzar dés.'>a medjda, o fenômeno per- s~::-~r~m. sempre: a mC>:m_i e a~~.e e 
SU!l-5 possibtli~adc,s e, ainda, constl- _ .. Si !senhoi· E' verrtade Que c~larmente ~~vr,ro para co:n ele. pol~. sistiu.Cheio de justificado entusiasmo snho_mns como ~~J~tn · r1.fia(l:u.ec1:1nen-
tmr um pecuho, mesmo modesto. me- 1;1• " . . ~ } . ' nao O permitiu que terminA,o:;sp O<; :0 eus constata QUC havia descoberto uma no- to piogressivo. \Omttos. oupHas dilata-
lhorando, assim, de futw·o. as condi- pag? mu.to ma.is tmpo, t~ lOJe, 

1 
que estudos secu~dários: As . àihc11ldades va r.specie de ráio. Redige. imediata- Idas. etr .. · ·. : . _ 

ções de sua familia. IndireLarmmte. an~iga11:e1:te · . Tenh~. co tudo.. una económicas cnáram unpec1lhos d€> toda mente, um:1 comunica$ÚO á So<:icdarle . <?. sett m~todo _de açao.<;. Lamber~. ,113~ 
assim procedendo, estará contribuin- 1 s~tisf3:çao ... veJo J>ain °nd~ vai meu 

I 
ordem, para que Roe11tgen c.:ons:;eg:uiF..sc dt> física de \\Tuerzburgo, em estilo rn.- ,auou mwt'?· Sao velh::t. d_a~na. sol~ 

do para o engrandecimento da Pátria., ri~o di~1heirmho. Ant~s paia eu lev_ar 1 ~Jcançar o~ :,eu<; obJétlvo...,, J.,~rtculnu- pido e conci~o. No ~ntanto. ês~e homem ~~A,:1:~:~u~~~ª~ªa~u;~11
~;

3
c;':.

1
~i.,.~ª:~:~ 

Já nos vem exêmplo da França onde mJ11has fr~~~s. ao meicact~. levav~ ttés se, em Zuric. na escoht de engenharia Rdmi:a,·el. q.ue pod~ srr .c?IOCP1o, na jardins, nos bondes. A mor~~ ae Anne 
a economJa particular conseguiu 1eu- ho~as horu.\eis . prla e~tl ac1, esb~lra- e ª. li conheceu o grande fir-lco Kundt, gale1:ia dos grandes be_mfe1tores da ~rn- Stevart foi, porém. que pl'l')\'CX'OU 

11 
in

nir as maiores reservas de ouro do caaa, quebiava a canoça e Judiava cuja amirade exPrcru grande in1luencia mam~acl~. morreu P,obre e esqu_ecido. Lervcni;ão clfleta d!'l polic·;i_ 
mundo. Não é ganhando muiLo que do animal. HoJe vou cm 111118 hora na sua vida. Debaixo da orientação des- Os p~·1me1ros radio~og1slns, ~IU<' na<;> co- A sra, Becker devia a Anni:> Ste,::;.rL 
se consegue guardar l Para tanto, é 1,ela estrada. de. as!~lto, com lucro de Sf' grande ;·abio, Roent.gen desenvolve n?,~c1am bem a aç3:-o d~ rá10 X: forR.m vinte mil francos e n promls:o;11ri:1 df'sr.
preciso saber gastar Gastar com par-, tempo de ~ateiial · . toda a sua mclmacão pela ffs1ca. O seu v1t11:nas da s~1a ded1caçao e amor_~ ci.: pareceu, assim como ~1 :-:uu ,1on1. o 
clmonia, o estrita1~1entc necessario. Esse r~ctoclnlo, é .. ma~ ?u mPHO:i, casamento, com Bcrtha Ludwig, que enc1a. As lesoes produzidas pélo raio X, tribunal vai decidir sóbre Ps.sc c~s;o. 
Outrosim não se deve ga~tar menos I com v~nan~~s de situnrof'!i vantajn- embóra sendo t1mi~ velha do que P~e cam;aram a morte_ de muitos sâbio:- São onze mortes ?lrás das qnais_ o 
para gunrdar mais, pois, wn sacrtficio I sas, pata 7o ·' dos habitanLes do país, seis anos, exerceu uma r;ran~c e_ benc- Recordamo!);, entre el<'s, de H~lzknf'c-ht vulto sinistro ele Mane Eeckcr J'J.t.ra 
desta. ordem ouasi sempre traz conse-1- de_ quanto A.brnnge hoje a Slla po- fica atuação sôbre a vida c1entlfica e que faleceu, em 1928. ho1Tivelmrntr tragicamente. 
quencias desagradaveis quando não a- pulnçao rural decidiu .º seu futuro. Em 1888. o pés- mutifado. Albers Schoenbrrc. que 3f)P- As provas contra ela &à,., f'su,~~aclo
fetam diretamente n propria saúde 0 .. sr. Salazar encetou também t~ shno nl_uno, érn profes~ôr dt' fisicn na za.r das ext_en.;as queimaduras que so- ras. Apezar de tu~lo. ela ,:-0ntm11, ne-

A economia no lar para &e ton)ar decisrvo ª!aque contra º. analfobe_1·1··- Urin·er'-1d<.'de de Wuerzburgo t' 3 dct- frru. continuo imperturbnvel a sua I gando os seus _cnmes. Ag•_.nrd_•_mº" o 
fa.to, deve obedecer a vário..c; prulci- m?·. ~ numero de ,es<'ol:s prlmarlas coberta da corrente magnPU{"l de Mnx- ml~•ão, em favôr d06 enfermos. Mor- dPsfêcbo dêsse sen~ac•onn1 <'%C riuc 
Pios. Sem falarmos no senso que ca~ oficiais aumentou. de G.(tJ7 que eram, well, lhe valeu grande renome. Pros- reu como um soldado no seu ~sto de tpnto tem amnxonado a 0 1~' 11aJ ).nt
da um deve posstúr. oara se conseguir em 19_26. para 7._867 em 1935. e, com seguindo os .C'us estudos, procura v~- s"crificio. Em ~1.mburgo, ex1~1e um blica da Belgica 
o fim almC'Jado, é Preciso met~dizar :.:acre~cimo re"pechvo dC' alunos iw pro_ - rificar os cfc1!0.s das dcscor~ac;: cléln-1111onu•1:1en~ ded1cndo il todo-; aqut'l~~, --------
as despêsa.s bem as.5im im rimir uma. porç30 de 316.88~ para. 428.698 cas. 1ws tubos_ ele ar l'Ell'l'ICiLO. 1:;ssl~s que contnb~1rF1m parn o de~e!1volv1-
orientação 'única e seCura Pnêsse p-n- Essas cifras nao abra1_1ger~, o nu- ! estudes Iõram iniciados por Hitldorf e I m<'J"lto do rá10 X e que fõr~m v_1t!m::idol::. 
P<>sito • mero de escQlas noturnas of1cia1s reR 

I 
Crookes. Em 1895. por puro acaso, des- 1 por éle para que a ciencia tivesse os 

o senso econômico tem O seu pun- gidas ))Ol 43 1,rofessores com 17 846 j cob1 e o raio X Estava o sábio e:x:1m1- 1 seu, houzontes dllatndos 

~~:i:~i~:rr;~r~~: :~{1i:iiI~1:;~; ;;f~lf~~ir:}~J::~f~~:~11:1rif·~~~~ \ K 0-N--R A D-H- -E-1 N L E--1 N 
~~:ando _ sempre. wna. margem yv,ira \ trn o analfabetismo n creação das • 1 
Não tltuiçao der, um fu!1do de pecUlllJ • Cm>As do Povo... que desempenham ~ 

basta traça~lo. E p1eciso obecle-1 imµ0 itante papel nn. vida social rural o HQ'I\A'EM DO MOMENTO 
cer-lhe inte1rnme11te, sem o que, qual- estabelecidas com orga.nrnações sindi~ 1 .l V .L ::r r!sfo1ço no sc·nt1do de economi- cais satll,foz..,ndo POJ C''>sn fóttna fins 
\:>es~ dd}~~1:ªd:~~nf

1!;1~
8
~no~dit'; ele p1e,iclênc1a e asststênc1n de cultu- ·------ • " 

observados frequentemente Qualquc,, .. P:,r:i~~es;;:d~
0
~

01
;stn,10 Novo PoJ-1 Prosstgue a "Drang Nach Osten" - As 1da1as de 

~:t~o:xt,ardl~árlo deve ,ser lcvad~ tu•qês em sua Constituição que. d,1S Goebbels - A atitude da Inglaterra 
carado ta de p1 ejulzo e, como lal, en receitas mumci,pals, pm te deve sei 

seriamente, a fun de que seJa dici.tnbuida obng:itonamPnte as fre-
ev1tado para o Iutw:o. gueziar, e apltcad'as cm melhoramen- <COJTPs;poncléncla esm·ci~l c_le m:if'" a pait1C'1J>'lC,lo aoc:; ),,, \ IC'<•s 1m-

Tais re,lstros, alem de prestarem tos rurais Gar:, Ko~s da "Agencia bllco:,, e n existfnc1a d<' minori:1!'- 11A-

inestimave1s serviços & fam1lia, mos- E' de s~ notar ainrla que a. í.•cono- s1ar·•, para a I B. R.l zist::>s n~sy,· pais. tl'lll !ncllltado nrni-
~~~ndfuo-tlhes verdadeiramente a s.itua- mü" rural deve ao· Esta.do No~o bem•- to os desf•jos; rio hitlrrt,,mo. Aprzar 
ta 

O 0
urv a, servirão de elei~1entos pa- ficio::; pondera veis pois. n Const.ltutr;ão I t:::xr'u:s1vidade d1t J B. R. dis~o os sur!Ptos rí'cl:nnnm ~ •1plk:1-

es C êrno, sempre ~uc este_ quizer mnnda consignar para nquêlP fim, :1 para a A tTNJA01 c·tn -!e reformas tão profundil'-, que 

111à~d:r fa m~lhor_ar as condiçoes de verbR anual de 10.000:000~000 fdPlí PARIS - Sir Nevill,· Chilml>Prl:1in ~~ª~tJ~~~~t.cie il~:~=:~vJ~~ui~upre~~:10 
Dentl~ 1 bia51le~a mil contos de réi~l. apUcaveis em me- j"" 1· · 

o désse prmcipo. consegue um lhoramento.." rurais com a participe.- dernon.!'tr0u o ""'ntido. C'mincntement-t.\ Konracl Hein!cln e~· fjll1 n rra 11ac.io 

~i!c de ·faFlia des)ertar em iseuJ fi- ção das cnmnras ~1tmicipai~. r~~if~t;t:P~~xtz~~ltt~;~~~~~~~~~ºc1~r~~~= ~:~ 1??~.~~c~\~;~:.:'5· ;;;11it{;r0 ~\,,~~~~~.~ 

do-th:1 1~:!~~j nril:n:º~1!11~~ Jon- E' tudo tuna estrutura afinal. f!Ue lia, nwn gr:sto snlutor da tra11qtl1~i7:n- fPitO:s em BPrlim, o P:irtido Sur!do 
de sen.s~ econômi~~. mostrando lhe. s~ Yisa o mclhornmento rural, o pros1:es- C'ão geral dos espíritos. NC>o snt isff'll-o. engloba r.-êrca dr noventn uor crnt:, 
ca1ulnho · áti - s so nu·al na conciencia plena da un- com cs'5a inichtt1'·a. sir ChemlJl'rl!'iill dos vlemãe:;; resldcntJ!s na Chccoslová
êxtto que ~ª18 

pr · co ~ suave paraUi 
O 

r-ortPncia que representa parn a colct.t- fnsaiou umfl mediação ent.rr Prng:::i. ~ quia. o único partido. Qlle te~iste aof. 
do e s b'd err;- poucos . etm c~nse\, - vidacle nacional a solução do imporR Berlim e entre Prage. e varsôvítl. N"o Sud('toS friZí'lldo-lhes ntivD opo":.içfi.o. é 
rá ª 1 0 n cançar nes e sec oi·. e- tante problêma a que hoje n~- nações en~nto. C'm Berlim. GocbbC'L't t;eguc o Drmocrata Social. cu.ln.'- ktéios m,,r
Usa~dtrabnlha_dor ma.ts prazer nn vld.~ mais civUiza.das dfio todo o ~eu car1- anttnciondo 

0
~ prnpó:;itos rtnnes. qu,:,, 'i.'.i~tas são int~irnmente contrárias á, 

~aver~s. ~:~~~'!1i~~~:~~~~~ ~~~da~~~~ nhoso apoio, pos.. .. ue a. A!eM~,nhr. ele prossrguir na idéias nazistas de H(·lnleln. O fP.to do. 

l]() ardor RO Sf"U lar, p~rtf:' integrnnte _____________ iic:!ª~;Íl~~~.f~t-0: :~1isi~~n~~~;1;;~l~ ~: :)~~~i:.~r: C:l~~~~~\~~~ ~S~\!~~1:;sri;.~~= 
'b1ª PS.triri. Atentrmos h<'l11 para os Síl- 1 ct ' l <1t1iC\, eausou r.:1·n•1dc_> contt-nla:nL•nto c·rn 

os ensinamentos que- no!) Vf:'em dr- f~fe:~t~1:ii1g'zptc;,s~o~~~~\~ar: ~ 1~.~,~~·- Berlim. embo~a- a kUa imnrrn ,1 (•-,ti-
:!urJ:S,11~s~hf11fsUrfaªr:Co~~!:ic~~~~ BIRATINHAS IIUDIS prlment-0 das promc~.as exarada .. , 0 11 pendiada pr.lo _D":p:Utfi~nr-nto ele• Pro-
vem.os n derrocoda da borracha. no A- vários discursos. o falo dn Europ:1 rn- pnganda do T_cH·eJl'o n"1ch tl•nha. pn_ra 
'"réazonas. TtvPmos a derroco.da do ca- Só de.Hpp&rec,m rom O \180 do unlco eebP.r, com pa::.mo e sem proir~to.3, :1 d~spl""t.~r, t.Pc_ido Bmnr~o'3 ~om.<'ntrir1<.1'
•o ~lllstoS?f\o Paulo. A QUf' devemos tu producto Jtqutdo qu'" ~ttr:the e e>xt:.rT'- anexação da Austrla. animou B~r'iltl ~obre _esse as~unto. Tt:')0 u~d1.c-a. Cjllt.' 
ll. 1: a nr~aguir na .'">U'1 politi<'O clP PXp?,~-1 o caminho da forca se~·u o_ um(o pl'IO 

A' valorlzação exageraclfl. ambiciosa fllll)A M t~~~~~a.:,.~:3~ril.l e toda F.ã./) para O C:·\lC', cu.to~ po~tulaclos Pst,i/1. ou~l. a Alf'tnanha .~on rgmrA. se, npo~ 
e 11cticla, dêsses dois produtos. Re- ..,,....... claramf'nte. expn•ssos na fnm'.J. J de1a1 da ChP~osJO\aq:1ia. A_,..:lln s"mlo 

:i-uttado? .. , Ablimos o caminho á ºBAll.AFORMIGA 11 • ;~~~ª~!e ~eªp\~i;!;>}t~e~'~n~~:;i~~a HJlI'e: 1 :ei~~âo~bJ!!~;~c; J:1~:;ra ~~;;~:~i11~~·te~·= 
concorrencia e ficámos em sltuaçãc cosJovaquia. Já. iniciou a .~us cnmr.ia-1 \·Ir, diretamente. no ~onfht.o c.:omo a 
ct:IUca e dc6hn1al. llneontra-H nu bõa.A Pbar111&a1.u • nha sob O im,piração direta dP Ooe- França am~::i.ça. de ffiier. rm ci_o de 
d ~e outro c'rltério tlvcssemos aç\9~n.- Dtop.rlaa bbels para conqu1:tnr cs"e r,a.1s pH1 n Hl"la avress~o o.rmttàa, De uma 101:ma 
bfi.._5aae t10vlhesasnedmoo,smeaslstudpoadrao t

0
°15

1
uPtw"':0- o. Alemanha. o golpe que fot def.fcrlr.l? 1 ou de outra, o lato é que, a conq111st.a 

ç,in D•OOAaJA LOND&l:8 contra a Austria no que parece tera J da Checoslováquia é npena.s uma 
do Que para o presente, procw"B,ndc n sua rep.:tição cm terras ~a Boémia.. 1 questão de tempo t Goebb('l:s tiabc -c1· 
•onqwstar mercados novos, desenvol- 0 (l.ÇQl'UO ôe 1037, que permite rios ale- paciente. 
telldo eficiente propaganda, abolindo a .. lbe!•I PlllllclrO, 111 

UMA 
NOVA PELLE BRANCA FEZ 
VOLT AR MINHA SORTE EM 

3 DIAS 
"Quan.1o mJnha pe!l-n era escura. 

~rc,s,<'lro. !lacclda, tendo JJóro., d ll a· 
~ado., f' era.vos, eu nilo Unha adm.ra
do~s nem cou"':'ites. _. mas coa1 o uso 
do Crême Ru~ol, obtlve uma nova 
pelle branca. que trocou m nha so~~ 
em 3 dias. E eu que não ttnhn ne
nhum pret,endente, recebi S\~ora 3 
pedldc,, de ca::19.mento ao me&~o 1.t'w
P<>", M. V•lery. 

1, 
Toda mllllier padf' arlAT'lr, '"""l· 

t.&T I'! embellczar sua P"'llt UMnd11 
11arfo,ment-e o Créme Rul:01, cuJ11. Jl"~ 
PJetr!l.çâo lnstant.anea. acalma 11. irrlt&• 
"ÃO das glandu.las cut&neo..s. tecla OI 
póros dila ta.dos e cUs..qoJve os c:rP \-08 
completa.mente, não dC':l~ndo -re~tl· 
J!o algum o Crême Rugo! ~ o oll
mento ael'D egnnl pa.ra a pe-JT~ .. 1>1 11 
branQueta a m.a:ia escur" e !,Uav,u. a 
rna1~ lrrltad& em 3 dtas. torn!1ndl>·I\ 
branca. bell&, fresca e nova o qu• 
t.ambmn Ibe trari sorte. Experlmen• 
te O orAov. RuRol ,. fJca.r, encantad.& 
..ifm de tornU ieu rOõto !ormoeo, 
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ÚLTIMA HORA 
(DO PAíS E ESTRANGEIRO) 

DEJ\.118SAO DE FUNCJO~ARIOS '\ ,\INl)/\ NAO CESSOU A PERfiEGrI- Sabe~~ t;ue a Tur11uia. vai tnviar 
BE.11 no I:\'TERESSE Pt;BLICO C.<>0 AOS JUDEUS tropas para o Sandjak, a íóm de cola

borar t'Om os francê'!it8 na. m.·mui.en~ 
RIO, '?2 - t.\ UNIA.O) - O t>resi

clt'lll(' Getúlio \ '.lrgas as~íuou um clC'
rrcLo t1emitindo , ;,.1or cow,cmt! llCia. do 
Ja1ten .. ,~e J>úb1ico, v,1orios funcional'io-. 
, opt'J":l.rio.:. da lmprenstt :\acion:tl. 

,\ (Of\ÇÃO CAMBIAL 

HlO, 22 - IA llNIAO) - O nan
('O dt.1 Rr:l'·.11 up<·n,u, hoj:', tom :l ~:' 

iUin11• co(a('áo: Lib1·:1. a7~11W; l)ól:ir. 
17ifi00 ; Fr,.111<·0, '.)·WO r Ul'a, !)28. ~. 

1tr,t1na 1l<· ou:·,, fino foi ('oL\.da a. 
ns!ioo, 

A Fl~CAl,IZ \(: \O IH) l'IIF.ÇO D.\ 
l'AR~E 

.IUO, U - (.\ Ui,11AO) - \ SN.'re
pr1,i do luk1i.01· do J)i,;tnlo Fcd~l·al 
tiisttilmiu, Hoje, un1a uot..a em que :so
licit::a.va. da popul:1ção o necessário :1u· 
\ilio na fiscaJi:tação do prcco <la. ca1·
ne vênlc, (lUC só deve s~r adquiri:la 
twlo ttistn fi,.1.do n~ tahéla ng11l:i
tnt"n.lar, 111tim:tmcnle L,urL.ula por ele-

BERLIM, 2~ IA UNIÃO) - Não 
obstante o govê?·no dedafar que iria 
ce~ar a. perseguição ªº" j1tdeus, en1 
toda a. Alemanha, os jon1ais dc-st.1, ca-
11ital continuam a. JJUbli<'::t.r pilhérias 
contra os ~:?mitas. 

Qâo ela. onlí'm. 

3 PltOBLf:MA DAS LINGl'AS NA 
CHECOSLOVAQUIA 

l"RAGA, Z?. 1A UNIAO) - O Sub -
o ministro lla Propaganda, M". Go~ C'onütC:: do l'onsêlho de Ministros está 

ebbles, dcdarou que ··é uma insolen- e1tudando um plauo dt adoção do,; 
r'í::;. esc:indalosa o fato de o~ jndeus iéHom11s falados neste pai.i, a.tendendo 

11:i-,;st•ian'm, livremente, pelas rua'i". fu.: diferencia(.'óes raciai.s da~ divers~s· 
Não se sahe, ainda, que destino tive- inna\. 

i·~m 1:000:/:deus prêsos no fim lfa ul- ESTUDANDO AS QUESTõES ESh 

uma sem."'' l 'fRE PATRóCS ll OPERARIOS 

A TURQUIA VAI EN\'HR TROPAS . . 
AltM \OAS PARA ALEX \:-IOR!lTA LONDRES, 2! (A UNL<O) - O 

Jll'e~dente RooSf-velt nomeou, hoje, a 
GENEBRA, 22 (A USL\0) - O Go- comissão que deve vir a est:i capital. 

H:rno turco em1iou uma nóta á Scuc
~ría da Lig·a das Nações, solicitando 
,, retiraàa de Alexandreta da eomissão 
.:Jcsigna(la uela S. D. N. para. l'ealizar 
1s eleiçõe!-, no Sandjak. 

estudar, com o Govêmo inJlês, vários 
assuntos pehdenlt!s das questões entre 
patrões e operários. 

1 Um <los 1ncinb1·os da l'efe1·ida comis~ 
são é o pre!-.idenie da. General Eletdc. 

A ASSISTtNCIA A PSICOPA-
t..t.l>li"i.t<lus aro:.1guciros. TAS NA PARAtBA 

~~ 1·..lerida nóla o comandante 
Atíhi Soarc .... sa lieota., aincla, que <1Ual-
.. uel' qucb,a sôhre O .i.ssunlo ser.i ime- , (Conclusão da 1.• pg.) ene, t:m que se encontra. As suas aco-
.. modaçóes, destinadas aos pensionistas, 
dinfnnenle acPita, punindo-se o con- duas salas de visita (interna e exler - em nada deixam a desejar e as dos in-
1, aw·ulor. na), uma sala de recreio, idem de cu - cHgentes, se bem que não tenham o con

APttOVATJ,\S .\S T,\BtLAS DO PF.S· 
,;()AI. EXTl:,\-:'ill)IER.,RIO 

' H.10, 22 - IA UNIAO) - Fôr:im 

rativos, gabinéte fisioterapico, un.1.a f~rto daquelas, são adaptadas conve
rouparia, um refeitorio. apnrtamento!:õ mentemente para os doentes. 
simples, instalações snniLàrias, um I Nfi.o existem mais ali os chamados 
p:1!·que interno. idem externo e ter- ["quartos .forte~", destinados aos furi 
rnsse. osos. HoJe, o processo de cura désses 

Ainda. ultimamente. o sr. interven- d~ntes obedece a uma orientação hos-
11.pi·ovaclo.s a~ tahélas do pes,oal exll':1- tor Argemiro de Figueirêdo abriu um mtalar adequada. , ' 
wunn ~1 io do )linh,iu io <h E(h1C'1-
(,iiO. 

A EXPE!HÇÃO .\' SERRA DO RON
< \DOR 

~;. VAtlLO, '?2 ( \ UNIAO) -
Pai' t·. •!m,lnlt:t.. desta capital, a ex
JH tli('áo ,?il'aiinir,ga, qur se dl:!stina :i 

Sf'lT,l tl\J Hoti(':l.Clor. 

A RIWUC.,O D.\S TAXAS POSTAIS 
l•.'ITllE POl:TC:GI\L E O BRASIL 

LlSHoA. '?'! !A. N.J - O engenhei
l'O ('oulo ~antos enviou uma carta ao 
jornJ.I .. O t,;~~1tlo", acerca. das taxas 
)•m,t:i.b f·ufre o Brasil e Porlug:ll. afir
tn;:iwlo que se est:i neg-ocia.ndo sua re
d-tl(·.lo. 

NOTAS DE 
PALACIO 

Pnr tí'lt•grama endereçado ao inter
Vt•1: ,ir Argemiro de Fig:ueírêclo, o dr. 
ArltH tlc Mour,, comunicou a s. excia. 
hot'ú I rc~,~:.umiclo o c:xercicio do car
~o ele ~í.!rrctário do Interior do Esta
cio ck P,; 113.mbuco. ào qual se acha V". 
;;,:1· ll·c !lni. tn viajado ao sul do 
11.11: 

REmn.ssou DO RIO o ES· 
tRnoR UEMAR VIDAL 

D<'! volln. do Rio, aondf" fora a pas
<::e:io, chegou :intc-ontem a esta capi
tal o dr. Ar.lemc.r Vida!. procw·ador da 
R: pública n.1 Jecç:1o clê~tc E~tado e 
fif:1:,·:• de cle~,1~v1uc cio.!; círculos inte
l<•rt Hais elo P:i [, 

e, ,•.;,·ri1m· J\(IPniar Viciai, que se fez 
twc111p1 lllur cJ;t :-;11:1 familin. viajou nté 
,1 h,, Jl1· ;l l1Lr !o 1Jo "ColllL· Uran1e··, 
c1t---· <,J":dt · t.r;11i;ipnrtou. de .i,,tomovPl, 
a. J11;t,1 I\· .... ,óa 

EM ClllA: - As•wcto rla Seccão de Costura do Hosnital C'olonia A ;\ P OS"" IÇA-O •·Juliano ::\Ioreira". ontlc trabalhnm doentes mentais. 
E1\I BAIXO: - Os doe1,tes se ocu!>am !?OS trabalhos ,1(' c·ons.erva-

dO tetrato do presidente cão do cam!)O pertencente ao mesmo estabelecimento. 

Getítlío Vatgas na Prefeitu- f ~f!1~à~. ;s~:~i!! n~~e!~dact?!!t~~ ~~1~~ 1o!~~~ii~~ ct~~!1rt::1ntã~~ li~i:~~f: d6 
ra de s. João do Cariri pilal Colonia. gr~n~~. Pt~~il~~:'kf:ir1~~i~e Morais, es-

AS CONDIÇÕES DO HOSPITAL CO- clnroc,do diretor do Hospital Colonia 
R,•.:.llzott-Sf' ontem. no edifício da LONIA "Juliano Moreira", auxiliado pelo me-

:~/1~/.~t1/,1'~1ocl~e~:atoº~f'o tr~sict~~~~\:;e: o estabelecimento acha-se apare- i:.~~l.i~~o 2~~:y~n~t:t1~~~~~1e~1~
1 u!;~ 

tiilio V.trg-~;.;,_c-omo uma homenagem lh.:ielo de um laboratório de nnilises crirntação vrrdadeiramente plawiivel, 
d,• J111.lo apreço r l'Cconhecimento dos quimic;..1, rcfer('nte á ef,1>eclalidact~ e no 1;entido de que o mesmo preencha 
J•oclc·1·1·, M1tnktpali;; no eminentr Che- ele uma fnrmacia proprio.. t 111 tudo a. ~ua tinalidade. 
11· N·wirn1:1L Tem, ritualmente, as seguintes sec- Com ei<"ito, àO completar, hoje, o seu 

A 1,rnposit.o. o prC'feito Eduardo c;ões : oficinas elétricas, carpintaria, primeiro decfnlo de existenci:1, o Hos
Cona l'll.Viott o seguinte tcle~ama o.ó nrn.rcenarla e de coslura. pilai Colonia "Juliano Moreira'' já 
H lnl-l·n·rlltO!' Fe;leral '. Nêssrs mistéres, trabalham e-xclu- npresentn os resultados Que se pode 

"Rúo Jo~l-0 do Ca.rirí. 22 -. Interven-1 ~.ivamente os que se acham reco1l.1idos r:;pernr de uma organizaçúo moderno. 
túr Argrmiro ele F1gueirêdo - Palacio no Ho-.pital Colonia d~srn nalurê:za. 
d::i ftNtrnrâo - Jo:ío Pessoa - Tenho O e..srnbelrcimento possu'c, amda. Afim de obter melhores informações 
a i;; .. 1 tsfa(f.o de comunicar a v. excia. llm campo para a cultura de ::i.ba.caxi, ~óbre a. nssistencia. que o Hospital CO
ítllP. hoJc'. per:lnte grandí' número de lci.\rto, milho e ma.cacheira, devendo Jonia '•Jullnno Moreira" vem pres
fJ"t~un.s, f.oi apó:;to. no gabinéte do pre-1 a ·>ua {l,rea ser aui.nent.adn, êsle nno, tanc.Io a psicopatas na Pa.raibn. estlvc
lf'ilr, n n·L1,,to c!o rminrntr r.hf'fP Na- por imciativa da r,tu::il clirf't.oria. mos ontem .,.com o nos.c;o ntnlgo dr. 
rtoru 1. pl'r~~tdf'nte Getúlio V:nr,ns. A O Pa.v1lhüo príncip~l do eclifirto ofe- Lucinno MOl'tl..lc., diretor-do mesmo es-
lt·m·1n~~:-; Sõ\Udações. Edu:udü Cos- recr :10 vi~atnnlr tuna excf'kntc tm- tabelc·clmento. 
b, prt"fe1tu" 1.r,· .ün pPlo estado de asseio e higl- S 8 receht-u-nos com a mator gen-

AS CONFERtNCIAS DO PA.ª 
DRE DR. JOÃO C0STA9 NES
TA e A PI TAL 

I 
meira des.t::..s. conferéncia:; no referido 
templo catohco. vendo-se presente i..t

ma numerosa assistência. composta ele 
• • 

1
.tntelectualS conterraneos, :\dvogacJos, 

Realiza-se, hoJe, a segunda médico,. estudantes. runc1onar,os ""· 

conferência, na Igreja do 

1

. ~/~:º\t:'ementos do comércio. opcrn-

---- e a r P\ 0 ---- A~uêle erudito sacerdote dü;serLOH 
1 com precisão e brilhantismo sobl'e im -

Conforme noticiá.mos. a-cha-se nes- ryorl2.nte ar.sunto dC' in'.eressP social 
ta carital. a convi~c da União de Mo
ços Catolicos, o ih1.\tre padre dr. João 
Costa, distinguido orador so.cro, qui'.' 
1.quí r"aliz:1rá umn série dP ronferen
cbs, eY.clusivnmente para homen.<;, na. 
lgtpja N, S. do C2rmo. 

Ontem. ás 19,30. teve lugar a pri-

deixanc.lo magni!icíl imprest.í.o entr(' 
todos os quí' ouYir.1m a sua palavra. 

Hoje. á me:•ma hora, na Igreja do 
Carmo. o püdre <.ir João Costa fnut 
" •,ua. segunda conf1:r<i>ncia esperando
se tenha a mesma o expr~Viivo com
'Jarecimc.nto ele ontem 

A 8.A CONFER~NQA INTERNACIONAL 
A M E R I e A N A rência Jntern:tc.'ional Pananwri

can:i.. que lera lu~ar nr,la l':tpi
tnl. 

Xê"'sr imporlanlr eoncLnc d1,._ 
Sua realização em Lima pui,es rio :---o, o ~lundo, ser:io :i

bordndo~; e· r~ln<Ltdo" y(u·io, <'a 
pilulo~ de direito inlern:wion:il, 

LIMA, 22 - ( A V:'\'.IJ\0) - O tlircite, ClYil da mulhc1. nrg:1ni1,:1· 
Depnrlamrnlo Político do ~linis- ('J:o da p~1z;, er>oper:tçil.o inlrkc
té-rio das Relações Ex.leriorr-. / lual r outro<:; tlc grandr intC'rc•ssl' 
está tr:1l:1nclo da próximn Conle- p;,r:1 !l'lí A1n~rit·:l~ 

O LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDA
M EN TAL DA ESCOLA MILITAR 
DE RESENDE A' solenidade. que terá lugar nn 

p:·õximo dia 29 comparecerão o p1·1•

sidente Getúlio vargas, ministros cl" 

Preparativos para a reali- Estado. altas patentes do ExércH,1 ,, 
drt.. Marinha, todos os cadêtes da Ei,-

zação dessa solenidade cclu Militar e rumiiias da nosso soo

ectade. 
RIO, 22 (A UNIAO) - Continua 1 -

ativamente os preparativos para a ce· No momento .. faln.rao os r,rnc-rn.i.:,: 
ri.monta do lançamento da pedra fun- Pedro Cavalcant1 ele Albuquerque_ 1\.f,t

damental do. Escola Mllitar de Resen- 11 nuel Rabélo e o coronel Aug:u·_;\o l)u 
de, no Estado do Rio . r que Estrada 

~~1:-::~er tsr~~~!~-itesp~i~Yi\~~l~~:e~ &insêlho P<:niiuitiário 
Eslado 

do 
r-0licltadas. 

O PRIMEIRO ASILO PARA ALI
ENADOS 

Inicialmente. declarou-nos o dr 
. Luci;:mo Mei:ais : 

- A historia dos alienado3 na Pa
raíba pode r,;er dividida em duns fá
ses : - uma até 1928; outra a partir 
<lêsse ano. 

A primeira foi negra e terrível, tudo 
se resumia á.s cadeio.s publicas e a um 
velho pardieiro situado próximo ao 
Hospital S. Izabel, servindo u1ücà
mente como eleposito de loucos. 

Quem não se recoy·àn dos t~mpos em 
que se tratavam os doentes do espiri
ta como animais ferozes e pzrigosos, 
tranca.fiaelo:-; e abandona.dos como os 
mais a.bjétQ; de todos os seres? No 
antigo asHo, a miséria campeava de 
uma maneira ab.rnluta : - mnl :.~limen-

1 

t.ados, m.al vestidos e sem tratamen
to de especie alguma, numa promis
cuído.d<: de pasmar. Muitos dêles ernm 
cEpancadoc, amarrados e acorrentndo:.;, 
como [azi:1 no tempo da escravatura o 
mais :.;evero dos senhores com o peior 
dC3 seus escravos. flsse espetáculo era. 
ainda motivo de diversão, poi.o:;, quoti
dianamente, o. menina.da c os desocu
pados Iam au asilo s.:! ctlvcrtir ;\." 
custo.<.; dos pobres insanos. Eta. cmHm 
o wfl'lmento mental permanentemen
te ai;i-o.vado pela tortura física 

Reune-se. hojr á!:õ H horas. rn1h1.1 

d? ... '> ;,a!as ela Cadeia Públir'.l ctt• .. 1:1 r:1 
pit.11, o Consêlho Penitc:~ciário do J, -

tado 
O seu p!·esidente er.::,rec<' o c11m

p~recimento dr todos os com:elh. iro:; 
ã referida sessão. 

no Morais. tivemo.3 outr~ conquistJ. ri'. 
tanto valor corno a de 19]8 : - o ~.1-
na.tério Chford, construido e inau,::n
rado na administração Argemiro c!t• 
F1g:u~irêclo O atual Gove1110 dotou 
n P:uníba de um esi.abelecimento dl:'. ~ 
tin.-:.do :io.s doente:; nervosos e ment~t~ 
que, p-.~los seus requesttos mocll'rno:,. 
honraria oualquer pais do mundo g 
lnlvês no Brasll núo se enco:1t!'t· 1w 
gcncro um tão bem in.stahdo 

•· E' um moclêlo de tt"cnica r bom 
t:-osto", no clizf';· ::tULOl'iz::i.clo cio pn,l 
tnis.::c>:, Pernambuc~no 

Pclizmenle. o ini.erven1ot· Ar.t1'1nir,1 ck 
Fignetrl'ào tem :.a!Jiclo ,ompr;:i•l\111 r 
cmc o~ doenlrs mentnts tnmbl~m .'::u.1 
humanos e como tais ntE'rccem o ,·twl
nho e o amnaro do E,,,t1clo. S. F>:l'i:i 
tem dado o· integral apoio elo seu ~o

A FA'SE INAUGURADA COM O vêrno para que ti. Parniba pos~~'l ncom-
HOSPITAL COLONIA hJULIANO nn.nhar, rlentro cJ:1.,; Ml..:..; po:;:-;:l.lili\L~-

MOREIRA'' ele~, o progrc~o e f'.voht\ÜO nur :t p~l-
E prossegmu : q1ü.1trfo moderna tem in~tituido nn 

pital E~oÍ~~~i~º ~~uw:~~ su{í~~~eJ~-a~os; mundo com o ernprégo ele novos mf'lO-
com f'le comc,ou 8 mclhorn.r ~ sittta- do.s. de tratar e curar doente•:,, nlt'n
çáo · dos louco:1, na Pnrn1ba ; tiClion lle I t:u .. · 
Lucên~. nuxilhdo pel? então p_r~s1d<'JÜ(I Q PLANO DE REFORMA 1")( 1 f;Kr, 

~g~~t~ã~~s1~\od~~:~~n~ 1~;!~~1~0~ vrco OE AS8lSTf:NCíA A fl:·:f 
e inaucurou . Deveme>h e.ssa conquis- COPATAS NO ESTADO 
ta a êsse!:õ dois govérnos. 

Só os que ltdo.m cl~ perto e de per
to sr interessam pelo desenvolvimento 
social de um povo podem nvaliar oc; 
relevante::; .serviços prestadOi á Par:i.
íb:i. pela. Colonia Julinno Moreira. B.c;se 
Hospital tem sido dur:i.nte 10 ano;, 
um abl'igo certo e seguro para os des
viados da razão, dando-lhe;; um con
forto material e moral digno de todo.<; 
os encomios. Ali já não ha mais tor
tura fisica; já não são mal alimenta
do$ nem mal vestidos; já não são es
pancadas, amarrados ou metidos Pm 
calabouço e Já não lhes fnltam tr::i.
t.amento especializado e, sobretudo, 
profundamente humano. Dentro da 
Colonla. os doentes gosam de uma re
lattvn liberdade e são orientados parn 
o trabalho redentor e produtivo. Tra
balham no campo e nas oficinas com 
uma dupla finalidade : - para 1.w-1-
viso.r a vida, curando ou melho1·Jl1•~'1 
os seus delirio!:õ e para auxiliar o go-
vên10 a mantê-los. 

O diretor do Ho:,pita.l Colo1111 ".Tu 
liano Moreira". cm scguiua, ~111rn1olt 

-O Govêrno Argrmiro ele Flguvin\ln 
não .sP limitou somente, a Ponstnlir t' 

instalar o Pavilhão Chford. S. F.xchl 
tem procnrado melhorar cncl.1 v,·, 
mais a situação do~ dotntes i11trrn:l

dos no Hospital Coloni::t. F. C'Oll1 o V~· 
~ão clara e precisa das cousas soc:io,, 
- uma das carncterUaicas do sru Oo· 
vêrno - S Excla _ jâ. projeta. par:.1 t'st 
o.no uina rerormn nn assistenrl:1. :l 

Pücooatas do Est,1do. c:n•ando. d 
acôrdo com a.s báses c:irntif!".'!ls mod1·1•• 

nns. o Manicomio ,Jncliciurio <· o :->t·l • 
vir;o de As.'>isLênria a Menores J\nonu:1 1•1 

r Drlinquentrs, S~·rvic;o dt' Hw.lcn•' 
l\Ienlul e Hospital Ahrr\<1 p:tnl P1• 
qurno.s Psltopi'l.las 

Farmácia de plantão O Hospital Colortia tem honrn.d11 o 
nome aureolado do seu )1thtf1t10 - n 
grande mestrt brasileiro Juliano )1:c,
reJra. Esta de plont~i.o, hoJr n ra1·· 

má.eia. Snul1 Tl"1·n:inha, :'t nvi·· 
o SANATO'RIQ OLIFORD, UMA I nidn Benurepnir~ Rohnn 

.:_ ·Em f~W~- ~~~~SJ1r. Lucio- /·----------
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(':') DECRETO N.º 1.010, DE 30 DE MARÇO DE 1938 ,., .. !'t 
; ,I 

Dá execução ao dec1·<'lo-lei nacion<il n.0 311, de 2 de março de 1938. 

Argenüro de Fig11e1rédo, Int.erventor Federal no Estado da Paraíba, ?.!Q 
c-01u;idernndo o cllspost-0 no decreto-lei nacional n.0 Jll, de 2 de marco de 1938 publicado no '·Diario Ohc1al" de 7 Jo mesmo me~ e. de:;de e~("~• data. cm vigor <~.rt 201 'I:.!" 

D E C R E T A : " 1v· 

Art. 1. 0 - A d'iVisâo administrativa e judiciária do Estado até o dia 30 de junho proximo futuro, e a que cons.ta LlO quadro o.nexo ao presente decreto. compreendendo as cu·cuns
rr1côes Jà instaladas até o dia 7 do més em curso. isto é, 21 comarcas, 40 têrmos, 40 municipios e 143 distritos, estes como t'.ltcgoria unic de circunsc1·,c;Ues primarias do t~1ritorio est:i.dua1 
p;11:.1 todo\ os tins da :i.clmimstracâo pu.blica e da organizaçâo jud1c1é.ria. _ _ , 

Art. 2.º - Todos 0$ munic1p1os do Estado estão obrigados, sob pena de perda de sua autononua 1art 13.º e seus pará::ratos do clN-rt·io-lei n ° :Hll, a depositar r.a Secretatia do Dire
turio H.PgiOlKtl de Geografia, em duas vias autenticadas, o mapa do respectivo territorio. satisfeitol:> os requisitos mmunos fixados pelo Conselho Na<'iom>l ele GeograH:1 

• Art. 3.º - A êsscs mapas deverão ser anexadas as plantas das áreas .. urbana· e ··subw·bana". !dnto da cidade sede _do municip!O. c0m0 c:as respectiYas '"\"il:l.S • <sedes ctIBtritais). 
f 1. 0 - A delimitação dessas áreas será teita por áOOs dos. govêrnos municipai_s dentro do prazo de 60 clia.s a con1ar da datíl ela prc:;~ntc r-i. 
~ 2.º - A delimitação aqui prevista consistirá na descrição, por linhas naturais ou reu1s, facilmente identlf1caveis no terrM10. ctos dois pcnmetros necessários - o da .. área ur

bnnn." linteriorJ e o da "área suburbana·· <exterior), de cada vila d.o município e da cidade que lhe fõr sede 
~ 3-º - Copias autenticas désses átos enviados ao Diretório Regional de GeograhA. e 9. Junta Regional ele Estatistica. qu<> n• rct.ransJT.ituãO. respect1vamente, ao Conselho Nac10-

11:1.I de Geogratin e ao Conséll~o Nacional de_ Estatistica. 
~ 4. 0 - Na delmutação dos penmetros das vilas, Obedecer-se-á desde logo ao critério lixado no art 11 ° do den-eto-lei n ° 311 L'ito e. o de abranger~m as respectivas áreas "ur

t.Hmn. .. e "suburbana··, em conJunt-0, pelo menos trinta moradias. 
§ 5. 0 - Na delimitação, porém, elos perímetros da riCd.e municipal, atender-se-á desde logo, para 1m.s de uniformid:1de da estat1stic" nacional. 1.. necf'ssidade de ficarem abrangidas 

prlo meno!I clm~entas n"!oradias no pertmetro traçado para a "área urhana" (criterio estabelecido no art. 12 da lei citadal 
Art. 4.º - Para elaborar o novo projéto do quadro territorial do Estado, cuja decretação o mandará v1gor::i.r a parl<ir clr l de j11'.i10 vindouro 1,~rt. 16. 0

, ~ l ' do dec.-lei n ° 311) 
Hca c·onstitmda uma comissão de tl'és membros. composta de um representante da Junta Regional de Estat1tl1:·a. de um re:n·e.:entq,nte- do DiL t01io R,-·1--:1onal de Geografia e de um terceiro 
tt>cnico de li\•re designação do Governo. 

* 1. 0 - Ficara tambem a cargo dessa comissão a orientação dos Govêrnos Municipais no que disser respeito ao cumpriment') do art. 3 1 sem parâgraros deste decreto, relativa
mente aos perimetros urbanos e suburban~s. * 2. 0 - Essa comissão. todavia, uma vez cumprida a atribuição fixada neste artigo. continuara em exercicio pelo tempo que for necf'~ ,à.no. m -um bida cie promover e facilitar as 
providencias cios governos muni_cipais para cumprimento do art. 13.0 elo dec-lei. n.O 311, sobre o µ1•ep_aro dos mapas municipais 

§ 3. 0 - Enquanto íunciona.r, essa Comissão manter-t.e-á em entendimento com o D1rrtor?O Regional de Geograha e com a Junt11 Exec..uti,,a RP.gional de Estat1st1ca, colaborando, no 
·in<' estiver :10-seu alcancr., no encaminhamento dos .trabalhos que se Jizerem_ necessários no Estado p::ira a revisão da Carta Ge ml da Rept,blica e org-amzação dos próximos sen·iços cens1tá.rtos, 
L::l contormidnde do que esta previsto no decreto-lei n ° 237. de 2 de tevere1ro de 1938. 

Art. 5. 0 - fü;te decreto entrará em virgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario 

PALACIO DA REDENÇAO, em João Pessôa, 30 de março de 1938. 50.0 da Proclam.acã.o da Republica. 

CIRCUNSCRICOES EXCLUSIVAMENTE JUDICIARIAS 

\RGE.lllltO D1' F1GUEIRLD0 
RAt:L OE GóJS 

---:---
DIVISÃO TERRITORIAL DO ESTADO 

CIRCUNSCRICOES EXCLU- CIRCUNSCRIÇOES SIMUL 
SIVAMENTE ADMINIS- TANEAMENTE ADMINISTRA-

' - . 

TRATIVAS TIVAS E JUDICIARIAS SEDES DAS CIRCUNSCRIÇõES 

COMARCAS TlffiMOS MUNICIPIOS DISTRITOS 

Numero 1 Número Nú.mero Número Nt1mero 
de NOME de NOME de NOME de NOME de NOME CATEGORIA 

ordem 2 orclem ~ ordem 6 ordem 8 ordem 10 11 
1 3 5 7 9 

Alngóa do Montriro Alagôa do Monteiro Alagõa do Monteiro Alagõa do Monteiro Alagôa do Monteiro Cidade 
Camalaú Camalaú Vila 
Prata Prata 

4 S. Sebastião do Umb.º S. Sebastião do Umb. 0 

5 s. Tomé s. Tomé 
6 s. João do 'lllgre s Jcão do Tigre 

Alagõa Grande 7 '\lagóa Grande Alagôa Grande Cidade Alar,õn Grande Alagôa Grande 
8 Juarez Ta vora Juarez Ta,•ora Vila 1 

Alagõa Nova Ala.gôa Nova 9 Alagôa Nova Alagóa Nôva Cidade 
10 s. Sebastião 10 s Sebastião Vila 

Antenor Navarro Antenor Navarro 11 ~ntenor Na varro li Antenor Na,·arro Cidade 
12 Belém 12 Belém Vila 
13 Filões 13 Pilões 

Araruna Araruna H Ar:tnma 14 Araruna Cidade 
15 Cacimba de Dentro 1" c~cimba de Dentro Vila 
lo Tacima lG Tacima 

Arria Areia Areia i':' Areia 17 Areia Cidade 
18 Lagóa do Remigio 18 Lagõa do Rcmigio Vila 

Bananeiras Bananeiras Bananeiras 19 
1 

Bananeiras 19 Bananeira.e; Cidade 
20 Borburema 20 Borburt>ma Vila 
21 Moreno 21 ).foreno 
22 Pilões do Maia Pilões do Maia 

Brejo do Cru1. Brejo do Cruz 23 Brejo do Cruz 23 B:·ejo do Cruz Cidade 
24 Belém 24 Belém Vila 

Cabaceiras Cabaceiras 25 Cabaceiras 25 Cabaceiras Cidade 
2G Barra de S. Miguei 26 Barra de S. Miguel Vila 
27 Bõa Vista 27 Bõa Vista 
28 Boqueirão 28 BOr!llC'il"áO 
29 Rrnc!10 de Sto. Antonio 29 Riacho de S. Antonio 

10 Caiçára 10 Caíçá.ra 30 Caiçára 30 Caic;-:\ra Cidade 
31 'Belém 31 Belém Vila 
32 Serr3 da Raiz 32 Serra da Rniz 

CnJa7,rirns 11 Cnjazeirns 11 Cajazeira.s 33 Cajazeirns 33 Cnjazeiras Cidade 

Crunplnn Grnndc 12 Campina Grande 12 Campina Grande 34 Campina Grande 34 Campina Grande 
35 Conceição 35 Conceição Vila 
36 Fagundes 36 Fagundes 
37 Galante :,7 Galante 
38 Lagõa Sêca 38 Lag-ôa seca 
39 ~'lassaranctuba 39 Massaranduba 
40 1 

Focinhos -IU Pocinhos 
41 1 Puxinanã. -11 Puxinanã 
42 Queimadas 42 Queimadns 

Calo1l' do Rochn 13 catol6 do Rocha 13 Catolé elo Roeha 43 Catolé do Rocha 43 Catolé elo Rocha Cidade 
4? Coronel Mala 44 Coronel Maia Vila 
45 Jericó 45 Jeri'.'.'ó 

14 conreiçáo 14 Conceição 16 Conceição 4G Conceição Cidade 
47 Santa Maria 47 Santa Maria Vila 

15 Esperança 15 Esperança 48 Esperança 48 Esperan~a Cidade 
49 Areial 49 Areial Viln 

Gunrabira 1G Guarnbira lG Gu.arabira 50 Guarabira 50 Guarabira CiclRde 
51 Alagoinha 51 Alagoinlla Vila 
52 Araçag1 52 Araçagí 
53 Cuité 53 Cuité 
54 Mulungú 54 Mulungú 
55 Pirpirituba 55 Pirpirituba 

17 Ingá 17 Ingá 56 Ingá. 5(, Ingâ. Cidade 
57 Cachoeira de Cebôlas 57 Cachoeira de Ccbàlo.s Vila 
58 Riachão do BnC"amertt" 58 Riachão do Bacamarte 
59 Serra Redonda 5H Serra Redonda 

Itabaiana 18 Itabntann 18 Itabaiana 60 Itabaiana 60 Itabniana Cidade 
61 Guarita bl Guarití\ Vila 
62 Mogeiro 62 Mogeiro 
63 Salgado 63 Salgado 

10 Jo:io Pcssôa 19 João Pessõa 19 João Pessôa 64 João Pessô:1 64 João Prs:,õa. CAPITAL 
65 Alhandra 65 Alhandra V!ln 
f:iü Caberlêlo 66 Cnbcdêlo 1 

67 Conde 67 Conde 
., 1 

68 Pitimbú 68 Pitimbú . 1 

11 Mnmanr.;unpr 20 Mamangunpc 20 Manianguape 69 Mamauguape 69 Mamunguape Cldndr 
70 Bafa d, Trai('âO 70 Baia dn Trr:.i\flo Vila 
71 ,Jacaraú 71 Jocarau 
72 Rio Tinto 72 Rio Tinto 
7:l Tavares 73 Tavares 

12 Misrrlcorclin 21 Miscricordin. 21 Misericordla '• 74 Misericordia 71 Misericordia Cidade 
';5 Timbaúbl'\ 7a Timbaubc2 V!Jª 
76 S. Bôa Vrnturn 76 ~- Bó,1 ventura 

13 Palas 22 Patos 22 Patos 77 Patos 77 Pato.s Cidade 1 
1 

78 Passngem 
~~ 

Pa:.Mtgem \'.(la ,! 

l 
79 , S. José s. JO'>é- .J 

I_ 80 Cacimbn ele Arein 80 1 Cachnba de Areia .rn 
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23 1 Pedtas de Fõgo 23 1 P edras de Fôso 61 

1 
82 
83 

a Pluncó 24 / Plancó 24 1 P lancó 84 
1 85 

1 Plcw 

86 
1 87 

1 88 
1 89 

15 Plcul 25 Plcul 25 90 
1 

1 

91 
26 Pilar 26 Pilar 92 

1 93 

1 Pombal 
94 

16 Pombal 27 Pombul 27 95 ~-r~·T , 96 

1 Prlncê•a 

97 
98 

17 Prlnc~Ml- 28 Prlucê$a 28 99 
1 100 
1 101 
1 102 

- 1 103 
29 Sta Luzia do Sabugl 29 1 Sta. Luzia do Sabugl 104 

1 l Santa Rita 
105 

18 Santa Jl,lta 30 sanla Rita 30 106 
1 107 
1 108 

19 s Joüo do Cariri 31 s . Joào do Caril'! 31 1 s. João do Corlri 109 

1 

110 
111 
112 

1 

113 
ll4 

1 
115 
116 

1 
1 117 
1 118 

32 ' S . José de Piranhas 32 1 S . José de Piranhas 119 

/ Sapé / 'sapé 
120 

33 33 121 
34 S11ra do CWLé 34 1 Sen·a do Cullé 122 

/,serraria / Serraria 
123 

35 35 124 

1 
125 

1 I Soledade 
126 

36 1 Soledade 36 127 

1 128 

1 129 

1 130 
20 Sousa 37 Sou~a 37 1 Sousa 131 

/ Tapera:!. /, Taperoá 
132 

38 38 133 

1 134 
39 Telxe1ra 39 1 Teixe1ra 135 

1 

1 Umbuzelrn 

136 
137 

1 
\ Umbuzeiro 

138 
21 umbuzeiro 40 40 139 

1 

1 

140 
1 141 
1 142 

1 143 

(*) R~produzido por ter saído com inconeções. 

Pedras de Fõgo 81 
Esplrlto Santo 1 82 
Taquara 1 83 
Plancó / 84 
Boqueirão do Curcmn 85 
Jucé. 

1 
86 

Olho Dagua 87 
Santana dos Garrotes 88 
S. Francisco do Aguiar / 89 
Plcui 90 
Pedra Lavrada 1 91 
Pilar 1 92 
Cana!istuln. 93 
Serrinha 94 
Pombal 95 
Lagóa 96 
Malta 97 
Paulista 98 
Princêsa 99 
Agua Branca 100 
Alagõa Nova 101 
Barra 102 
Tavares 103 
Sta. Luzia do Sabugt 104 
S. Mamede 105 
Santa Rita 106 
Lucena 107 
Livramento 108 
S . João do Carlrf 109 
Caraúbas 110 
Coxixóla 111 
Santana elo Congo 112 
Santo André 113 
S. José dos Cordeiros 114 
S, José das Pombas 115 
Sena Branca 116 
Sucurú 117 
Timbaúba ljij 
S . José de Pirnnhns 119 
Bonito ele Santa F é 120 
Sapé 121 
Serra do Cuité 122 
Barra de Santa Rosa 123 
Serraria 124 
Arara 125 

l Pilões de DenLro 126 
1 Soledade 127 
1 Joazeiro 128 
1 Santo Antonio 129 
r s . Francisco 130 

Sousa 131 
1 S. José da L Tapada 132 
! Taperoá 133 

Livrament.o 134 
Teixeira 135 
Desterro 136 
Imaculada 137 
Mãe Dagua 138 
Umbuzeiro 139 
Aguapaba 140 
Aroeiras 141 
Natuba 142 
Mata Virgern (U) 143 

1 Pedras de Fõgo 
1 Esplrito Santo 
1 Taquara 
1 Piancõ 
l Boqueirão do Curema 
1 Jucá 
1 Olho Dagua 

Santana dos Garrotes 
s. Franclsco do Aguiar / 
Pícuí 
Pcdrn. Lavrada 

1 P1lar 
Canafistula 
Serrinha 
Pombal 
Lngôa 
Malta 
Paulista 
Princêsa 
Agua Branca 
Alagôa Nova 
Barra 

l Tavares 
1 Sta. Luzia do Sabugi 
1 s . Mamede 
1 Santa Rita 

Lucena 
1 Livramento 
1 S. João do Cariri 

Caraúbns 
1 Coxlxólo 1 

Santana do Congo 
Santo André 

1 
1 $ . José dos Cordeiros 

s . José das Pombas 
Serra Branca J 

1 Sucurú 
1 Timbaú.ba 

S. José de Piranhas 
Bonito de Santa Fé 
Sapé 
Serra do Culté 
Barra de Santa Rosa 
Serraria 
Arara 
Filões de Dentro 

, Soledade 
Joazeiro 

1 Sta. Ant-0nio 
1 S. Francisco 
1 Sousa 

S . José da L. Tapada 
Taperoá 
Livramento 

1 Teixeira 
\ Desterro 

Imaculada 
Mãe Dagua 

1 Umbuzeiro 
Aguapaba 
Aroeira 
Natuba 
Mata Virgem , .. ) 

Cidade 
V!!ª 

Cidade 
Vlla 

Cidade 
Vlla 

Cidade 
V!,la 

Cidade 
Vila 

Cidade 
Vila 

Cidade 
Vila. 

Cidade 
Vlla 

Cidade 
Vila 

Cld,~dc 

Vil a 
Cidade 

Vlla 

Cidade 
Vila 

Cidade 
Vllo 

Cidade 
V!/a. 

(* *) Por força da lei n.O 488, de 25 de outubro de 1918, o territorio desse distríto foi anexado ao município de Umbuzeiro. Nenhu. 
ma lei foi encontrada suprimindo o referido distríto. 

LITZ FERRANDO fr CIA, L Til, 
OlltUROI.& 11:M 01!:RAL - ARTIGOS CIRUROICQ8 - APPAJUI• 
LHOS DI! DATHERMIA, APPA:tELHOO DJII RAIOS X 0 08 MIi• 
LHORl!:8 PABRICANTES. llCLUSIVISTA!l DOS MICROSCOPI08 
l.aITl; 1 TODOe OS PRODUCTOS DE E. L!:IT., T OD O IU,TmlAL 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

a.,n-taatw uelut• N ª'"' lbt ... , 
COIBIA I IIA, 

UUllA •ueor&L, 11 - :- ao,. TIIL. - ,.._. 

Rua Duque de Caxias, 576 
(CONSULTORIO DO DR. J. MELLO LULA) 

INSOMNIA? 
Cuidado! Você está se intoxicando 1 

Qua ndo não é pouivel conciliar o somno, é porque os 
toxicos estão se occumvla ndo no org anismo, intoxicando 
o sang ue. Elimine esse perigo tomando diariamente o 

" Sol de Frucfo " Eno - de sabor agradavel e de 
ef feíto revigorante. Eno limp a o systema intesOnof, 
purifica o sangue e evita a insomnia. Mos ... s6 o 
Eno póde produzir estes re-

•~SMDE f RUCTA' ENO 
PILULAS DO ABBADE MOSS GRANDE FEIRA ANUAL DE JUNHO 

T ODO 1':STE CORT!JO DE SOFFR.IM!NTOS SJI! 
RESUME NU!\I MAL UNJCO - DESORDENS 
DO APP ARELHO GASTltO -lNTESTINAL, -

~~~~\!I~~T:lt~~~~~,D~~O~N~~-i~t~ 
QUANDO CONSEGUE DORMIR A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBRE O E!,TOMAGO, FI-

GAD O E lNTESTINOS QUI! EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE !IIOSS SE TRADUZ NO 
DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 

&pat.oil JIU• .. l!otado, de Parahyba • RI• G . tio Norle: 

ALMEIDA I COSTA 
RUA GAMA E MELLO, 87 - 1.0 ANDAR. - End. Tel. - ALMEIDA 

--- 1040 Pll:11110.&--- ! , 

DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
Diretor da Colonia "Juliano !\foreira" 

Especialista em doenças nervosas e mentais 

CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S 5 
CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO, N .º t 20 

Po~~!~~:S!e=!1:l~~~:ae casa 1 4 O O $ O O O 
rta Avenida Epltacto Pessôa, 514, QuercLS ganha -los mensalmei!.te? 
perto da. Uzlna de Luz com bons Escreva a /\ , GRJLLI, l ndw,irla M. 
quartos e e~açosas salas: visitas, co:s- A. N. I. 8," à Avenida Calogeras. 12· 
turas e descanço; oitão ltvre cm T:1t~0

41
a;;;0:;~ ~ºE fr~:i~â. º~:: 

f~~~:;~~~tal A e tr!~t:a 
11
~u~re;:: cu ter, rPmet.a 31000, 

clel Pinheiro n.0 303 

VENDE-ISE um esta belecimento á 
Avenida Cruz de Armas n .0 1173 e um 
teneno com 34 metros de fundo por 
7,50 de frente, próprio Tratar no 
mesmo. 

ONDULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

EXECUTA- SE COM PEB.FEIÇAO 
SERVIÇO GARANTIDO 

A v. João Machado, 506 

\ 

NA 

CASA FERREIRA 
DEZ POR CENTO DE BONIFICACÃO EM .,. 

TODOS OS ARTIGOS 
CHAPÉUS, CALÇADOS, CAMISAS, 
YATAS, MEIAS, PERFUMES, 

GRA· 
ETC, 

EM JUNHO TUDO É MAIS BARATO NA 

CASA FERREIRA 

- --,,,;·, 

RUA 

ID?~ DE LUCROS DISTRIBUIDOS fO?~ 
APROVEITEM EM JUNHO 

SALDOS EM PROFUSÃO 

CASA FERREIRA 
MACIEL PINHEIRO, N, º 151-FONE "l l 
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E D 1 T A 1 s 
FALENCIA DO CO:\lERC I.\ NTE i dente que fol no legal' Lagôa Sêca 

l\tOJS(:;S OERMAN - t." car lorio - dêste termo, havendo sido declarado 
Edita l contendo o resumo da sentença pela hwPnlnriante acharem-se au
que decla ro u a ber ta a fa len<'ia do me~- sentes os herdeiros Rila Ribeir~ de 
m o - o dr. Braz Baracul. Juiz de D1- Sousa, casada com Estevam Jo~e de 
reito da primeira vara da comarca da Sousa. Ambrozina Faustina R~beiro, 
capital dO EstadÔ da Para1ba, em vir- casada com Osvaldo Ferreira S1lva e 
tucle ela lei, etc. Luiz Ribeiro Silva, viuvo. todos resi-

FaÇo saber ao,,;; que o presente edital dentes em Recife, capital do Estado 
virem, dêle noticia Livcrcm e interessar de Pernambuco 
possa. que por sentença déste Juízo Pelo que ordenei se passasse o pre
proferlda ás 7 horas de hoje, foi de- sente edital, pelo qual os cito. bem 
clarada aberta a falencia do comerei- como os demais herdeiros descritos 
a nte Moisés Derman ,estabelecido nes- para em 48 horas que correrão em 
ta cidade á rui\ Maciel Pinheiro n.º cartor!o do dia da última citação, di-
133, com o comércio de moveis e ar- 2',erem sõbre ás declarações da inven
tigos de guardas-chuvas, tendo sido .tariante e para todos os tf'rmo~ do ln
fixado o termo legal da mesma falen- ventarlo e partllha, sob ás penas da 
eia o dia 14 de março do corrente ano. lei. 
Foi nomeado sindico o dr. Jaime Fer- Daclo e passado nesta cidade de 
nandes Barbosa, com escritorto a pra- Campina Grande. 21 de junho de 1938 
ça Pedro Americo n.0 71 nesta praça Eu, Nereu Pereira dos Sanl.-Os, escli
e designado o dia 23 de agosto do cor- vão, datilografei e assino. O escrivão· 
rente ano ás 14 horas para ter togar N'ereu Pereira dos Santos. lAss.l José 
no prédio n.0 42 á rua das Trincheiras de Farias. Data supra Está confor
desta cidade a primeira Assembléia de me com o original: dou fé o escrivão 
Credores para a qual ficam dêsde - Nereu Perei ra dos Santos. 
logo convocados todos os credores do 
falido, ficando marcado a êstes, o pra
io de 25 dias para apresentarem em 
cartorio, devidamente autenticados, os 
seus creditos ou documentos justifica
tivos dos mesmos. E para conheci
mento de todos e de quem mais .in
teressar possa lavrou-se o presente 
edital o qual vai publicado pela im
prensa na fórma da lei e afixado nos 
lagares do costume_ Dado e passado 
nesta cidade de João Pessôa. em 22 
de junho de 1938. Eu, João N\1-nes 
T ravassos, escrivão da falencia o da
tilografei e subscrevo. O escrivão. João 
Nunes T ravassos fASS.l Braz Bara
c1ú. Conforme o original; dou fé. 

João Pessõa, 22 de junho de 1938. 

O escrivão do comércio - João Nu
nes T:ra vassos. 

EDITAL - A Secção do Imposto 
de :kendn. néste Estado. avisa aos in
teressados que no próximo dia 30 ter
mina o prazo para a entrega das de
clarações de rendimentos para paga
mento do imposto de renda devido 
no corrente exercicio de 1938. 

Findo o prazo a Secção processará 
cx -officio os faltosos. 

Tnmbém no próximo dia 30 termi
na o prazo para a entrega das infor
mações de pagamentos feitos no ano 
de 1937. 

Todas as pessôas fisicas ou juridi
cas que por si ou como representan-

REGISTRO Cl\' I L - EDITAL -
Faço saber que em meu cartorio, nes
ta cidade, correm proclamas para o 
casamento civil dos contraentes se
guintes: 

Inácio Barbosa da Silva e G. Juliêta 
Batista da Silva, que são solteiros e 
naturais dêste Estado: êle, maior, a
gricultor e filho de Severino Barbosa 
da Silva e de d. Rosalina Maria da 
ConceiçâQ, êstes moradores no distri
to de Araçá, Sapé. déste Estado; e 
ela. ainda menor, de profissão domes
tica e filha de Augusto Batista da Sil
va e de d. Euflauzina Maria da Con
ceicâo. êstes e os contraentes domici
liados e residentes em Marés, subur
bio desta capital 

Vicente Barbosa de Mendonça e d. 
Alaide Gomes de Leiros. que são mai
ores. domiciliados e residentes nesta 
capital á rua Aragão e Mélo, n.0 111 
e solteiros perante a lei, porém já ca
sados religiosamente désde 1934; éle, 
elétricista na Emprésa de Luz natu
ral dêste Estado e filho do falecido 
Antonio Barbosa de Oliveira e de d. 
Matilde Mendonça. esta moradora em 
Rio Tinto, déste Estado; e ela, de pro
fisão domestica. e filha do falecido 
João Higino de Leiros e de Joana 
Gomes Leiros. esta moradora em Espi
rito Santo, do Estado do Rio Grande 
do Norte, donde é nat.ural a nubente. 

Si alguem souber de algum impedi
mento opcnha-o na fórma da lei. 

tes de terceiros pagarem no ano de João Pessõa, 21 de jtmho de 1938. 
1937 brdenados. gratificações, bonifi-
cações. interesses. comissões, percen- O escrivão do regbtro - Sebastião 
tagens, juros. dividendos, lucros. ho- Bastos. 
norários, alugueis e luvas. são obri-

7 

~tJJFORTES 
~ ptúatJJ FRACOS 
NESCÁO é o alimento imprcs
cindivel. Porque si os fracos -ne
cessitam de um alimento que lhes 
enriqueça o organismo. os fortl?s 
precisam manter a sua econom1a 
organica cm perfeito equilíbrio. Sa
boroso, nutritivo e de facil diges
tão. NESCAO é o alimento ideal ~;;se.~ 
iifoiHWlii1Nil!ib.g}. 
40-38 ~ ,:;.o 

39 - Manuel Miguel da Silva 
40 - Francisco Pereira de Lira. 
41 - Francisco Séte Neto. 
42 - Jorge de Lima Ferreira. 
43 - Manuel Feliciano da Stinl 
44 - Pantilio Evangelista :flrrü E. 
4.5 - Uli::;ses Bonifacio de 0!1veira 

Filho. 
46 - Francisco Carneiro Filho. 
47 - Hugo Germano. 
48 - Luiz da Costa Aragão. 
49 - Gilberto Carotl. 
50 - Haroldo Dantas. 
51 - Guilherme Pessóa do. Coc;rn. 
52 - João Gomes dn Silvo 
53 - José Diogenes Noront1a. 
54 - Otavio Soares dos Sant ·[ 
55 - José. filho de Manu::J íJ de 

Medeiros. 
57 - Epitacio Cordeiro Cavz!umti 

de Albuquerque. 
58 - Adauto Morals de Ar·~;,.jc 
59 - Hermano. filho cte Man,.c! i\In

ria dP Figueirêdo 

SEGUNDA cimtADA 
gados a informar á Secção até o dia :\JJNI:-iTERJO DA GUERRA - 7.ª 
30 vindouro as hnportancias pagas. REGIA.O i\llLITAR - 15.ª Circunscri
indicando os nomes e endereços dos cão de RcC'rutamen to - .Junta de A-
resuectlvos beneficiados. fü:taniento :lfilitar dP .João P,•ssõa - 60 - José Marques da Silva 

ôs chefes das repartições ,públicas, EdiiaJ de conn')cacão dt> HH·tradns. - 61 - Humberto. filho de Diomcdio 

as autoridades superiores do Exército. ::.r;~.~t~t;~~~~~rp:t /~~\::~rf'~r:"c!; Ce6s2aI~ Aguinaldo Aranha Marque8. 
r,~o~~~;te~ ~óg~e ~~li~~~cii~~:~~~!ºp:~ Junt~ dP Alistamento Mili1:n, 63.- Ruben:s Augusto etc Souza. 
gos aos seus subordinados, forneci- Faz saber que fóram sortc:'.'.m\s para 64 - Hemeterio Pessóa de Carva-

mentos, etc ~ei~~~~ç~/~9i7~C'~~;\~· ~Pi~~~ ~/~i~1!= lh~ _ Jorge Barbosa ele Santana. 

t~t~i~)l; tr'~0lir~~çlitifl:r :~ºi:l°i~:i:ftl~~d:ihfi;:~1:·,1it~~~; F{rH'.:ªA~l~;~~t~:~:

0

cte :.11:::luel 
to do Imposto de Renda vigentP lugar mencionado: e os Qlh? 1 ;-ti O fi- 68 _ Cosme. filho de Tertulinno Jo

A Secção prestará quaiS'lUer infor- zerPm ficarão sujeitos ás '.)~"':i:1 s t::.ra- sé da Mata 
mações aos interessados e ~Lende-os beleddas PP.los regulamentn_, militt'.res 69 _ Antenor Correia Lins. 
pelo telcfõne 1509 e Cr:>digo Penal rio Exerrito. E nara i~ = ~~~~o~~~~~st~e d~u1~~~ar 

Secção do Imposto de Rend..a., 10 de Guvere~hi~~r~s;~L~º~J11~~
1~~!t~/,~ !~1~~s~ 72 _ Valdir. filho de Artm· Danslei 

Junho de 1938 do na poi La principal da p 1 ~feituta 73 - José P ereira da Silva 
" \Mumcipal de João Pessoa e pnbhc1.,b 74 :._ Paulo Francisco Aranha 

Rua Gama e Melo n 60 no Jornal oficial A UNIAO. clt>f)o,c; .-1e 75 _ José Luiz de Souza 
• ;- • • assmado pelo piesidente - Oi bndo 76 - Dario Moreira de Carvalho 

E DITAL OE Ci r\< AO OE HER- Ide Miranda G usmão secrrtái,o 77 _José.filho de Manuel Epifania 
DE IRO AUSENTE COM O PRAZO ' 78 - Manuel Pereirr, da Silva. 
D E 30 DI AS - O dt José çle Fanas PRIMEIRA CHAMADA 79 - Joaquim. filho de Jcsé Joa-
Jwz de Du eito da 1 a. vara d& comai ca quim Januario. 
de Campina Grande. em virtude da 1 .1 _ Zildo~ filho de Anto.nio Brito HO - Clovis, filho de Otavio Celso 

~:f~ e~~-it~ ~~z ~~t:;ã~ \1~1
ºt~1~dªe~;~: Li~ª_!

1
:tt1fiâ~nburgo de souza cteaf~'

1
gscar Fernandes da Silva. 

com o prazo de trinta (30) dias vi~ 3 _ João de Deus. 82 - Rubens do Nascimento 
rem, ou dêle noticia tiverem le interes- 4 _ Janson, filho de Leocadio can- 83 -- Valdemar. filho de Francisco 
sar possa. que tendo se iniciado neste dido de Oliveira. José de Oliveira 
Juizo o im·cn tar io dos bens deixados 5 - Espedito Carvalho de Souza 84. - Benedito Paulo de Oliveira 
por falecimento de J oão Barbosa da 6 - Alcides, filho de Luiz Gonzaga 85 - Joaqui_m. de Can',nlho Costa 
S ilv~ residente que foi no Iogar San- dos Santos 86 - Adelg1c10 Cordell'o de Lima 

~:~~o~ºha!~~~t°si~~ ~~~a~~~~ d;:r: ~ = ~!~u~~ ~~l~~1:i~~
1tâa Silva. Fit~º:_ José. filho de F rancisco F'er -

i~1r:~_ta~~ahn:;e~·-s~ev:~n~o?~rb;::sô~~ ~O--M~~~~er~;i:ir~a iri:~fe Filho. re~~'l ~h~~~:~10 Ribeiro Lucas 

capital dêste Estado. os herdt!iros Ma- 11 - Elonir, filho de Ildefonso B. ~~ = ~~~~~:~~a~~~~a1:i~~1e~e Luna 
ría Barbosa da Silva casada com Mar- dos Santos . . . 
colina de Freitas e Josefa Barbosa 12 - Janan, filho de Canclldo Pere1- Fi:;r:_ Severino. filho de Vicente A-
da Silva. casada com Israel Travas- ra Viana gripino Nazaré 
sos de Queiroz 13 - Roldão do Monte Silva 92 - Nkolflu Xavier de OliYeira 

Pelo que. ordenei se passasse o pre- 14 - Amancio Ranse.l de Farias. 93 _ Ascend1no Anselmo R odrigues 
sente edital, pelo qual c,s cito. bem co- I5 - Manuel ~arcelmo rios. Santos. 94 _ Pedro Rodrigues P oi:ite:-
mo os demais herdeiros descritos. para l6 - José .Luciano rie Medeiros. 95 ._ Jo~é Martins da S ilva 
em 48 horas que correrão em cartorio, 17 .- Leom.?io, filbo de Tomaz J. 90 _ Romildo, filho de Romulo de 
a contar da data dêste. dizerem sô- Pessoa GusmclO . . ,· Almeida Lima 
bre tb dechiraçôes da inv~ntarian~e ~: = i~!~l~ d;esre~~~lLâ! i~f~:: g~, _ Clidcneu Mario da .Silva . 
e para todos os termos do mventano 20 _ Jorge Gomes da Sllveira. 98 _ Aldenor. fil ho de Manuel Eg1-
e partilhas, sob ás penas da. lei 21 _ Hernani, filho de João xavier dio do Nasc imen to 

Dado e passãão nesta ci.dade de de Carvalho. , ig
0
-_J ~~~ tf>~~is~~

1
de Souza. 

Campina Gi_-ande, em _20 de Junho de 22 _ Rejnaldo. filho de Jose Rodr i- J oão Pessóa. 22 de junho de 1938. _ 
1938: Eu, 'Serl' U P ~rc1ra. .dos Santo.s, gues de Carvalho .Fernando Carneiro da Cunha Nobrega, 
escrivão, datilografei e assino. ? escn - 23 _ Durval G~nc;alves da .c ruz. p residente. . 
;:~~ ~ e; ~:ri~t re~ ;tad~~p~!nt~:-tâl ~~~~~ ck!~t - Eduardo Roberto Lira Stu- 01'1ando Jliranda de Gu~mao, secre-
forme com o original,. dou fé O es- 2:; ~ severino Miguel ~e Mrndonça tá.rio 

cri vão - ~ ereu i,e1·e1ra dos Santos ~~ -=. ~~Jo F~~~1~~d~! i~é!~ril EDITAL _ ~~cr! taria da .\gri_<'Ultu -

F.DIT,\L DE C ITAÇAO DE HER- 28 José Maria Jo!ili . ra , Comercio, \ ta~ao <' Obras Pública s 
J)f:IBOS .\t: SE'STES co,1 o PRAZO 29 _ .Jnckson Andraclc da Silva - Programa pai·a o concu~:so que ~e 
DE 60 DIAS - o dr. José de F arias. 30 - Mariano JO);C dn S ll v~ ,·ai prot•eder P31? 0 0:o,nn<'nto <'!e 
Juiz dr Direito da 1.• varn ela comar- 31 _ Erasmo Cardoso da Silva. 1 cargos de Jn ">p<'tore~ Agn~olas - Para 
c.:a de Cnmpína Grande. em virtude da 32 João Batista Gomes de Ohvei· ~~~\~~~1~i1~toé ~º~ ... e~t~\~1~~ssg~;~og:~~~ 
Lei. etc ra;3 _ Milton Gaspar Alves Pessóa. pan o concurso que devera reí\ lizar-

Faz sa.b~r a todos quantos êste edital 34 _ Mnrio Lourlval Mcllbeu da Sil- sr. nesta secretaria. pa1:a o provimen -
d0•1,crl•t~0çãdoe ~eO ld,e1a".~e!.r1rºesn1ªu.soucit~fe c~: ' 1 to de C'argos de Inspetores Agrícolas: 

., v ,., ~ v\5 Evntddo Garcia Barreto. l .° ponto - Solo Como ~e fórm n 
Ucia t iverem e interessar possa. qur 36 João Suassuna Filho O solo. Sc,lo:s c~1uv la ls, e luvhu s ~ alu-
lcndo bt: iniciado nêste J utzo o li~- 37 Ma ria Ceser . vto..ls. Sc,los do~ cltm a.1 humidos e á-. 
;~~~~l~l cct~~ ... ~e1~: ~::~~~~ i6el~o~ª~~~~= 3~ Elias Jam1arJo do Nt16<·uuen tri. 11do.~- Alc~ lis. T rxt nr~ e P,;tn1t11rn r\ 01; 

solos e sua hn por tnncla Como conser
var a bóa estrutm a dos solos. Erosões 
e modos de evitt · ' " s. 

2.0 Ponto - A humidadr no solo 
Importancia da agua. Como n ngua 
se mantêm no solo. Como aumentar 
a retenção da agua no solo. Conser
vação da humidade 

3.0 ponto - Trabalho das maquinas 
agrícolas. Discrição drts maquinas e 
valór e emprego de cada uma. Porque 
se ára e quando. Arados de todo!; os 
tipos. Grades e destocadóres Pran
chões e rolo};. Semeadeinls e destri
buidoras ele adubos. Ceifadeiras. Ou
tras maquinas agrícolas. Maquinas a 
tração animal e mecanlca. Ação das ma. 
qtúnas agrícolas no solo, na conserva
ção da humidade, Quando empregá-las 

4.0 ponto - Adubação organic~. mi
neral e vérde. Estéreo e seu preparo 
Principais adubo~ azotados. potasslcos 
e fosfatados e seu teôr. Acldês do w
lo calagem. Poder "tampon •· do solo 
Lei do minimo Lei de restituição 
Qual o critério que se deve adotar no 
preparo de uma fórmula de adubac5o 

5.0 ponto - Noções metcreológicas 
do Brasil. Maquina~ agricolas. No
menclatura. Tração. Efeito do traba
lho mecanico sobre os diversos tipos 
de solo, distinguindo os casos de apli
cação. Condições que uma lavragem 
deve preencher 

6.0 ponto - Estrumeiras - Estercos 
artificiais. Parcagens. Adubos quí
micos. Quando adubar. Condições que 
influem no efeito elas adubacões nos 
solos. Enxôfre. Elementos raros 

7.0 ponto - Agricultura especial. O 
milho. O arroz. O sorgo. O trigo. As 
leguminosas. O algodão. O café. A ca
na de assucar. A t',atatinha. A batata 
dõce. O fumo. O coqueiro e outras 
palmeiras de valôr. Parreiras. Climas 
e solos para essas culturas. Espaça
mento. Tratos culturais. Colheitas 
Conservação do produto. Doenças e 
pragas. Tratamento 

8.0 ponto - Como escolher uma pro
priedade agrícola. Considerações a 5C
rem observadas. Co1.110 avaliar uma 
propriedade agrícola 

9.0 ponto - Melhoramento das plan
tas cultivadas. Método de seleção. Ai
bridação. Leis de Mendel. Aclimação. 
Como evitar os cruzamentos de al
godão, milho e fumo. Como se faz o 
cruzamento da cana de açúcar No
ções de seleção de algodão, milho. ba
tatinha e fumo. 

10.0 ponto - Sementes. Valõr das 
bôas sementes. Germinação. Como se 
procedem os pnsaios dr,r, germinação 
Energia germinativa. Pt1rêza Valor 
cultural. Expurgos. Multiplicação por 
borbulhas. estacas e bulbos. 

11.0 ponto - Lavoura séca e suas 
possibilidades no Brnsil "Ouyland 
Crosps ". Irrigação e suas \'ântagens. 
A agua para as irrigações: quahdade 
e procedencias. Métodos para a eleva
çã.o das aguas. Canais. Drenagem e 
seus efeitos sobre a constituição dos 
solos. Diversos tipos de drenos 

12.0 ponto - Calcular o volume de 
agua de ur'n rio ou canal pelo ststêma 

1 do flutuador e do vertedor Cálculo da 
potencia absoluta dtm1a queda dngua 
Carneiro hidraulíco e ~:cu principio 
Dar croquis de uma bomba aspirante. 
de uma aspirante premente. de uma 
premente e de umn centrífuga 

13.0 ponto - Zootecnia e seu fins. 
Alimentação do gado leiLciro. RRças 
de bovinos que melhor se adaptam ao 
Nordéste. Fenação. Ensilagem. Como 
deve ser emprego.da a torta de caroço 
de algodão na alimentação do gado 
Avicultura e sua import::mcia Dados 
sobre apicultura, sericicultura e suino
cultura. 

serão publicados no jornal A UNIAO, 
üesta capital. 

J oão Pessõa. 9 de junho <te 1938. -
J . Barros & Filho 

Diretoria de Yia~:ío e OUra~ rú . 
blkas - SER\'IÇO DE CO~IPR,\S -
EDITAL S º, 13 - Chama concorren
tes ao fornecimento dos seguintes ms
t(•riaís. confóru:e condicõe, abaixo 

Para a. con1>trueão do"i pn!dios do lns
titu&.o ele Educa<:"ão 

Canos de fe1To fundido p;.u·a cte~·l
da de aguas plu\'ittts de acõrdo r:om as 
especificações. desenhos e qufln~.ida:le.,, 
existentes no Serviço de Compms da 
D V. O . P. 

Os proponentes dC\'er~o fazer no 
Tesom·o do Estado. uma ca1:cão em 
dinheiro. ele 5,-; sóbre o valor ~rm,;i
vel do fornecimento QlH' SNVir.i pa,·:i. 
gar~1.ntfa do contráto nc, ca~o da pro
posta ser aceite 

A:-. propostas d<'Verào sN e:-;cntas a 
tinta ou ctJ tilografadas e a~inadas de 
modo legível. sem rasuras, emendas ou 
borrões. ou duas vbs. :'-endo U!Tlfl de
\'idamente selada • ~êlo estadual dP 
2SOOO e de Eclucacáo e Saúdel. ronten
do preços por extenso f' em alg::iri::nno~ 

Os proPonentet. rle,·eriin mar«:'ar prazo 
para a entréga dos materiais oterr
cidos 

Em separado elas propostas, os con
correntes deverão apresentar recib".·S 
de haver pago os impodo~ federal. es
tadual municipal. bPm como 1:a cr:u
çáo de que trata êste Edita'. 

As propostas deverfi.o ~er cntregw~s 
néste Serviço. que funciona no Pa
lacío d:1.s Secretarías , s,1 lão da Direto
ría de Viação e Obras Públicasl até ~" 
15 horas cio dia I de julho vindouro 
em envelópes devidamente fechado..., 

Os proponentes obrigar-~e-ão a 1u?·
nar efeti\·o o comprom1s.")O a Qllf s· 
propuzerem. caso seja aceit.• a c:ua l:'ro
posta. as....,inando contrito 1R proc· ~r.1-
d01ia ela Fazenda com n pr.i o 11.a~ 
ximo de lü rlia:) aµós olUc!<JTl:::!' ,1 a 
concorrencia 

A caução de que trata PSt(• cdit,;1'. re
verterá a favor do Est~i.do. no c:, ·~o 
de rescisão de contrâto SPm <'J.usa 
justificada e fundamentaj:, 

Fica reservado ao Estall> o direltO 
de anular a presente. ~1,,amnnr~o a 
nova concorrencia, ou de1x:::.f de de
tuar a compra do material con.st:.111le 
do mesmo 

Serviço de Compras da Dir;,to .. 1 :1 de 
Viação e Obras Públicas en.._ Joát., Pr:~
sôa, 17 de jtmho de 1::)38 

José TcLwira Ba.-,to. encd.frcg .. lc 

PREFE ITURA ~1{;N ICl1'.\L nF 
C \ i\lPIN'A GR ANDE ~ EDl ~AL N:º 
2 - Abre-se concorrencin publlcL pai a 
a transferencia do serviço tele[onico -
De ordem do sr. Prefeito Bento Ft
gueirêdo. fica. nesta data, aberta na 
Secretaría da Prefeitura Municipal d<' 
Campina Grande. a concorrenci:1 f?l_l
blica para a transferencí~ do contrato 
do serviço telefo!llco da cidade. f.ln~~a
do entre a Prefe1tw·a e a Soe. Ei1t s-.on 
do Brasil, Ltda.. e venda de toJo o 
materiaL despêsa de instalação e o 
prédio n.º 211. da ruo Venancio NP1-

va. desta cidade. onde func1'lna a res
pectiva tn:;talaçáo. _ . 

As propostas dev~rao compreender. 
l.º - Transferencia do contrát_o en

tre a Prefeitura e a Sociedade En<'Sson 
do Brasil Ltda., cujas obrig~çõ_es as
smnirá o licitante vencedor. hqwdan_do 
no áto da transferencia a~ p1·f'staçoes 
vencidas. . . 

PONTOS PRATICOS 2.'' - Cessâo do matenal tnO\"Cls e 
1.º - Montagem e regulagem das di- utensílios e o imovel onde funciona a 

ver~as maq~inas agrícolas. Es;.~ç~ iae~=~~1\~~· imedrnto ?,as pre'--
2. - Nivelamentos. t· . t'encidas ate maio p. fmdo 4 a 

_3.º - Levantamentos de curvas de 5~~~itooi _ a sociedade ~rics:-;011_ d°. 
mv~l. . _ 1 B·r;sil Ltda. ou se1am rs. vmte " <lo~~ 

4. - Deterfnmaçao do PH. t Ull. mil e duzentos réis 
.5.º - P~epara~á.o ?e laminas para ~~~~fJis;: 1° ~. 1 

no,<,. Yencimento~ <11l~ 

ex;~n~ ~!~~;.~{if~~~~ ela pureza de a vencerem-se mensalmente. a contar 
div~rsas sementes. de junho co~-rente a mar~o de 194-0 ~.l~ 

O concurso em aprec.o terá inicio no seJam 22 p1estações a 5, 52?.~ºº.:.oper~ 
dia 20 de julho cio corrente ano. fazendo o . t.ot.al .~e~sa obi 1gaga · 

Gabinéte da Secretaria da Agricul- 143·657S800. e mais a Fact. n. 13000 
tura. em João Pessôa, 16 de maio de de rs. 2:533$800, a vencer de mat.crt:\l 
1938. recebido 

Fra ncü,co Vida l Filho, diretor inte- 4.º - Paga.ment~ á Pret~it.ura_ di::, 
rino. material de aquisiçao. deduzimlo-se ~ 

credito da Soe. Eric,;.son do 'Brns1l 

A<lmin.ist ração do Oominio da União 
oa. Pa raíba - EDITAL N.0 7·A -
Aforamento de T erreno Próprio , ·a
ciona l - De ordem do sr. Delegado 
Fiscal do Tesouro Nacional nêste Es
tado, faço publico que o sr. Severino 
Francisco Per l'ira. tutor dos menores, 
Geraldo Pereira Lima Maria José 
Pereira Lima e Sever lna Pereira Lima, 
requereu o aforamento do terreno pró
prio nacional. sito á tra ,·essa Solon de 
Lucena. na vila e distrito de Cabedêlo. 
município de João Pessóa, neste Es
tado. 

Os detalhes tecn icos e demais escla
recimen tos constam do edital n.0 7, 
publicado no jornal oficia] A UNIAO 
àésta capita l. em sua edição de 31 
de maio de 1938. 

Administração do Domínio da. União, 
em 31 de m a io de 1938.· 

Sablno de· Ca mpos, encan·cgado da 
Administ ração. 

t.\Lt::-.CJ\ DE ~OLE~l\ll lO"
PANHI.\ COMERCIAL DUUNF \lllt 
& REINl~G. - J . BnITOS & Filho ·;in
d icos nomeados e compromissado" da 
fa lcncia de Solcmnr Companlrn1. Co
mercial Duhnfohr & Reining. e:-.tabe
lecidos nesta cnpitnL a rua Maciel Pi
nheiro, com c::;critorio de Comissõe.i:; e 
Consignações, avisam ªº" interes.saclos 
que por .sentença cio c:,:no. iw dr juiz 
ri!? d ire ito da 2.ª var:1 , foi ciPcr,.,tn.da rl 

falencla da n:•icrida ffrmn P que dia
riamente se enconll·am á di~posiç.,1.o 
dos interesados. no c:stabi:lecim~n to 
do:s falidos. da!:i 2 .is 4 hora s da to. relo. 
Ol'i tivi~or; f> atrii-. r,fkt;n~ cln fa leu<'1:\ 

Ltda. '146:191$6001 a saber· 
Valôr da Usina Telefonica. 

compreendendo. apart>
lhos. rêdes de liga
ção postes e ma te1ial 
em stok 292 ·738~:'(J(I 

Prédio da Estação Te· 
lefonica 

Movei:,; e Utencillos 
20:000\000 

5 :85JS500 

318 :589$700 

s.0 o licitant.{' vencedor obrisa·s,.. 
ainda a asstuniJ· a respon::;ab ilid,1de do 
material tele1oníco pedido a So(·_ Eri
CS..'-011 do Brasil Ltda. calculado em 
mais ou menos 60: 000$000 

6 e, - As propostus dr\:erào vir dR
tilogrnfadas e devidamente l.lcradas, 
sem razm·a.-. ou emendft,.,, em duas VUlS. 
sendo mn.:1 :-.t•lada rom 2\200 , est f• 

saude I e entre~ues na Secreta.na 
da Prefeitura ate rJ din. b clr Julho elo 
ano corrente 

7' - Em PIWCIO))f':'; .,epur.lliO!,, os lll
teressados apresentarão l'onhec ilnento, 
ou certi11cudO.'li dC' quita(';ío com as 
Fazendaf'-, Estadual. Ft•dNJl f> Muni
cipal. referente 110 e~ncicio_ anter1or; 

8.t> Os proponente fnrao na Te· 
::.ouraria da P refeitura Munid~I um.a 
caucáo de 6:00IJSOOO. em dinhf'lrO r·0t
rente f' legal do Rt>J.mblíca. qiie bf'l' - • 
,rirá dt"' garantia ;\ propo~r.,1 <lf· cuda 
concorren te 

9."' - o s hci tun res obru;:un-:st~ '\ 
torna r f irme.s e vali&. u.~ ag pr oJ>O~t a": 
que flnn arfl'm , incor~cncto C'fil tuulta. 
de t,· OOQ'JOOO ,..m favor ~n Pn:~1 r1~w·\I, 
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:e D O A D o :e 
JOSE: PINTO 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREffiE 

LABORA TORIO DE ANALYSES MEDICAS ; 
- DO -

(Es..lntern• residente e ex.medico interno do Bospfta.l 
Pedro n do Reclfe. Pratica nos Hospitaes de s, Francisco 
de AMb e Santa Casa. de Mlsericordia do R1o de Janeiro). 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, FI-

IR, ABEL BELTRAO 
ADVOGADO 

Campina Gl'ande - Rua Afonso Campos, GADO. INTESTINO E RINS. 
Consultas das H ás 18 horas. 

Ex-lntemo do Laboratorlo do Hospital Pedro II em Recife 
e octual analy•ta d°"• ~::~":ab~tlonla Jullono Moreira 

82 Fône, 210 RE~~~:::c;:,!>,RI~: Av:N~i~E P~~R~"!i't1':!AS&'~l8 

B'.ORARIO : - Das 14 ás 18 bor .... 

João Pessôa - : :- Par~hyba Rua Barão do Triumpho, n. 0 444 .1.0 andar 
JOAO PESSOA P A R A H Y B A 

,-..-=================~ 

i.OENÇA8 DJ: HNBOBA8 - rABTU!l - OPDACOH 

IRA, IEUSA DE ANIRAbE 
DOENÇAS DA l'ELLI! E VENl:REA!l - SYPHILIS 

DR. EDSON DE ALMEIDA 
DO DISPENBARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. B. P. CHEFE DA "CLINICA DERMATO-BYPHILOORA• 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
ru.tamento vor proce:isos eapecl_alizadoa de &t'ne ( uril· 
abu) , pytiriula Tetslcolor {_!lannot) eezemu, alceru, 

GABINtTE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgi~Dentista 
LINIALYA GAMA 

C.IIAllerl•: - Bu Bario llo Trlampb•, IU·L' UfM, 

OON8ULTA8 - D• H A.'8 17 B'.OIUJI 

- -- RMl4enet&: --- •oeaçu da.e anhas, affecçoea do conro cabellado 

Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 
Odontopedic 

aua llPJTACIO Pll:Sf!OA, -

l 
Orlent&çt.o moderna na therapeutlca do B:,PhlllB e 4a 
Lepra - Phymotherap!a dermatologlca - (Ultra Tloleta 

- Inira Vermelho - Oromaye1'l - Dlathenno co•sulaçt.o 
para o tratamento dos tumore! mal1gnos d& pelle 

DIARIAMEN'tE DAB 14112 A"B 17 HORAIJ 
O.Ullltort.: - Duqoe •• Ca:llad, 6114 - L .. .., 

JOAO PESSOA 

- Ceuwtl<>rk: - »•••• •• Cnl.u, IH - L• ulu 
OOl'fllULTAS - DAS H A'S 17 HORAS 

11::::===============-.sJ 

DEMÉTRIO DE TOL~DO 
ADVOGADO 

(CRIME, CtVEL E COMÉRCIO) 

OSVALDO TRIGUEIRO 
f 'l . 

DOENÇAS QOS OLHOS 

IR, ÍI, COSTA IIRITFO 
ADVOGADO 

liX-ASSISTll:NTE DOS SERVIÇOS DE OLHOS DO PROi'. 
Res.: R. Dr. Pereg·rino, 73 

João Pessôa SANSOU NO RIO DJ: JANEIBO 
r 

OOl7LISTA DO HOSPlTII.L SANTA ISABEL 
Tr&lamente medico e operatorto •aa 'doeDQU tloa olbOI 
ConauJtorlo: - Rua Duque de Caxl113, 312 (Alto da Phar

macl& Véras, 1.0 ands.rJ 

Rua Mexico - 164, 2.0 andar. 

-~ RIO DE JANEIRO 

Resldenlca, - Avenlda Juare:r Tavora, Ili 
OOnauJtu: - Daa 11112 u 12 e daa li u 17 boru 

DR. ISAAC FAINBAUM 
E:r.1,llilente de Clinica Medica do Hospital 1b Cente. 
Darlt>, Melllco do Hospital Santa Isabel e d.o !nstlt·.•n 

de Protecção á lnfancia. 

BEL. A,POLONIO CARNEIRO 
DA CUNHA NOBREGA 

DOENÇAS DAS CRIANÇAS 
Doença• do adlllto: Coração, aorta, estomago, Intestino, 
fli:ado, rins, sangue e nutrição. Tratamento da neurasthenla 

sexual, syphilis. 
Otu-.Itorle: - Raa Barão do Triumpbo. 420 - J.• andar. 

JOS:e MOUSINHO 
AIYOGAIO A D v·o G A D o 

(Civel e Commercio) 
(Por cima do Banco Central). 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA m!A.MADOS A QUALQUER HORA l 
Uonsalta!: - De 15 as~ 18 horas, diariamente. ltaa Monse~~or Walfredo, .(87 

TAMBIA' -:,- João Pe11ôa 
Rua Barão da Passagem n.° 60 

(Primeiro andar) 
•====_=_=_ =__:"_=_ =_=_ =_=_=_=_ =__:"_ =__:"_=_=_=_=_=_ =_=_=_~_=_ =_=====-,., 

aquêle que, vencendo a concorrencia, costume e publicado pela imprensa. com cinco pneumaticos de oito lonas, -;.;;x;e;:;rc;;;ic;io;;-;p:;;a~ss;;a;;:d~o:--, -;:c;errtticidIBã:;;o-;;:de~h:;;a;;;v:;::e,;:-· 7r============i'i\ 
abondonar ·a proposta; Dado e passado nesta cidade de João cabine meia porta, de metal, carroce- cwnprido as exigencias de que trata o 1 

10.0 
- A Prefeitura devolverá ao Pessôa, aos vinte e dois dias do mês ria reforçada de mij.deira de lei. artigo 32 do regulamento a que se re-

concorrente vencedor, no áto da trans- de junho do ano de mil novecentos e Nota: - Os proponentes deverão in- fere o dec. 20.291, de 12 de agosto c!e 
missão do objéto da concorrencia, a trinta e alto. Eu, Eunapio da Silva dicar os principais caracteristicos téc- 1931 <lei dos dois terços). bem como, 
importancia das cauções depositadas Torres. escriváo interino, o datilogra- nicas do ca,rro. principalmente poten- da caução de que trata êste edital. 
pelos atuais assinantes, calculada em fei. (ass.) Braz Baracuí. Conforme com eia do motor, consumo de combustível Os proponentes obrigar-se-ão a tor. 
7:620$000; o original. rlou fé. - O escrivão. Eu,la- e dimensões do chassis e da carroce- nar efetivo o compromisso a que se 

11.º - Fica assegurado á Prefeitura pio da Silva Torres. ria. propuzeram, caso seja aceita n s1!~ 

fns~~r;~~eie t~?e~~i~i~: ~o~t!~t:;u~1i! E!)ITAL DE_ INTER~IÇAO - O ci- t:~i~ ~j}~! ~= :~ti~~~~ ~~~~sio. ~~~~â~;.~a_ ~s:i;~~~~d~~t~t~·~o ~
1
a p~!~~ 

séde d.a Repartição' (gabinête do Pre- 1 dadao Abe~ Coelho d~ ;;11va, 1.0 ~uplen- 1.000 quilos de super-fosfato. maximo de 10 dias, após solucionada 
feito e secção de· contabilidade) sem . 1 ~ . em p.eno exerc1c10 de Juiz Mu- 1.000 quilos de sulfato de amonea. a concorrencia, com pr'!via caução a1·-
nenhum onus para a mesma. 1 mc1pa~ do te~mo de Santa Luzia do Os proponentes deverão fazer 110 bitrada pelo Tribunal competente, não 

A Contador!~ atenderã de 9 ás 11 Sabug1, em vutude da lei, etc. Tesouro do Estado, uma caução em di- inferior a 5% sobre o valor do forne-
horas dos dias utets a todo e qualquer Faç.~ saber~ a todo~ 9ua1;1tos êste e?i- nheiro, de 5% Sobre O valor provaveJ cimento, a qual reverterá a favor do 
pedido de informação que os interes- 1 tal. vuem, dele noticia tiverem e m- do fornecimento. que servirá para ga- Estado, no caso de rescisão do contra
sados entendam convenientes. tel.essar P.os~a, que por sentença do. rantia do contrato, no caso de aceita- to, sem causa justificada e fundamen-

Secreta_ría da Prefeitura Municipal j Jm_z de Direito da. comarca de Patos, ção da proposta. tada a juizo do referido Tribunal. 
,d,1ee 1C9a3J8npina Grande, em 13 de junho daatqaudeapdeert2,nctcee me·sªt'eº·tcte,~n,ºoº,rrfeon,. tecteªcnlaº-· As propostas de:verão ~er escritas a Fica reservado ao Est~~do, o ci1reito 

1 

tinta ou datilogTafactas e assinadas de de anular a presente, chatnando a nova 
1\1 . d~ Almeida Barrêto _ Secretá- r~do interdito Salviano Borges de MaM modo legível, sem rasuras, emendas ou concorrencia, ou deixar de efetuar a 

Jio. na. com 86 anos de idade, residente borrões, em duas vias, sendo uma de- compra do material constante d.1 me>-

DR, JóSA MAGALHAES 
(Medico especialista) 

Tratamento medico e operatório 
das doenças dos olhos, ouvtdos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Consultório: Rua Duque de Ca:r-las, 
504. - De 2 ás 5. 

Reslctenc!a: RUA VISCONDE DE 
, J PELOTAS, 242 

- JOAO PESSOA -

EDITAL DE"~.ª PRAÇA DE VENDA 1~1
g:~uºs iice~~az p~~ore~~~ e s:1~i~~f~r ~!~º~1:a:ti~od~ s;o~~:~~~~~~ndº preço te:~s t;,°ti~;t~~tare;:r~oat~~~a?~r~~.;~ 

1 ll:==C=A=B=E=L=O=S==.=R=A=N=C:::O=S== 
- 1 no sitio «Roça". dês te termo, por ser vidamentr selada f sêlo estadual de ma. 

~a:U!~E~~~z'l'd\ÇA.~ .. - O ~r. Braz de nenhum efeito, todos os contratos'. Os proponentes deverão marcar o cido. 
comarcã Jdesta ecf~\!!~º ~a 1,;1 ;ªJª ~a avenças e cm~venções com éle, féitas, ! p.razo para entrega do material afere- Secção de Q:impras, 21 de junho âe 

lc?IF:~~-:sa~er a todos' t::nto:: e re~ ~~7:n a~~f!f~~~a B~rg~~~ ecu~~~~::iz;~:~ [ cl1ºS pfopoJtas deverão ser entregu!!,'i à:3~e;ã~.· Cunha Lim:i Filho, chefe 
sente edital de 2:1 pracia com O pf-azo ~~ste. J~zo. E para que não se alegue ne~ta Secç~?· .em envelopes_ fec.I:ado'i. 
E" a.batimento legal virem ou dêle noti- 1gno1anc1a em tempo atg:um, se man - a~ as proxurudades _ da 1eu~iao d? 1 -------------

!!Vltam-se e ctesaparecem com 
"LOÇAO JUVENIL" 

da tiverem e interessar possa, que no do.u passar o presente e~1tal, que será Tnbunal da Faz~ncta, q.ue nao. ser<t. 
Ula 4 de j1Jlho proximo vindouro ás afixado nos logares publicas e do cos- antes das 14 hoias do dia 5 de Julho 
~4 horas, no preclio n." 42. sito á 'rua tu~e n~~ta cidade e publicado no di- do corrente ano. 
elas Trincheiras. desta ·capital, 0 por- ano of1c1al do Est.ado < A União) do Em envelopes separados ~as propos

·teiro dos at!lditorio.s ou quem ~uas ve- que se juntará certidão aos respectivos tas, os concorrentes deverao apresen
z.es fizer, trará a público pregão de autos. Dado e passado nesta cidade de tar rectb.os de h~v~r pago. os 1mpos
Venda e arrematação os seguintes Santa Luzia do Sabugí, aos 14 de ju- tos fedeial. mumc1pal, estadual, no 

OCASIÃO OPORTUNA 
Usada como loção, n Qo ~ ttntura. 

Deposito: Farmácia MINERVA 
Rua da Republlca - João Pessõa 

DROGARIA PASTEUR 

h~ns: :t casa ~n.0 392, r-;1to. á av. Capi- nho de 1938. Eu, -Francisf'o Augusto 
tao José Pessoa, desta capital, de taipa Fel'nandes, escrivão o datilografei. 
e coberta de têlha, avaliada em (Ass.) Abel Coêlho da Silva. Está con
fl:000~000; um terreno rendeiro á :w. forme ao original; dou fé. Data supra. 
Capitao José Pessôa, aval1ado em O escrivão Francisco Augusto Fernan-
2:000SOOO: uma carroça, avaliada em des. 
»00$000; um anPl de brilhante, ava
liado em 200SOOO; dois cavalos, a.valia
dos cada um em lOOS:000; uma sela, a
valiada em 80<;000 e l garrote. avalia
do ,.m 80$000. existente~ na fazenda s. 
Terezin.ha. de propriedade de d. Olivia 

~~~ebt~oó,:~ ~~:maa~,1~ap~/!.1it~'3o ri~J
1
~ 

120~000, ben." éstes pertencentes ao 
Pspolio de SPve1ino Justino Gomes. E 
para que chegue a noticia. ao conhe-
rimento cte todo-;, mandrl passar o 
presrnte edital. digo. ecUtal de ven
da e arrematacão com o abati
mento de 20r. nas respectivas avalia
Cóes, que será nflxado no lugar de 

SECRETARIA DA FAZENDA -
SECCAO DE COMPRAS - EDITAI, 
N.º 17 -Abre concorrencia para o for
necimento do seguinte material: 

Para a Diretoria de Fomento da 
Produção e de Pesquisas Agronomicas: 
1 auto caminhão a oleo crú motor 

d~ baixa compressão, com caria de re
gistro para 4.500 quilos, acionado por 
rn?tor "Diesel". rodagem dt~pla tra-
7..eira, carrocerie de madeira de lei, ca
bine de metal. equipado com seis <6) 
pnemnaticos de baixa pressão 

cte
3 

{g;t~~r1~~~e!qi~~~J;va;~~~de t~~~ 1 

Aluga-se a casa â rua 12 de Outu
bro, 425, saneada. Tratar na rua da 
Republica, 387 . 

Rua Maciel Pinheiro n.0 618 e "Moc1& 
Infantil". 

Preço: - ISOOO . 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Grippe, Resfriados e Febres divêI'llall; re01e. 

dfos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins fonte ~e vital importancia, 
'A' "CASSIA VIRGINI~A" é remcdio garantidam~nte ÍJibffensivo, que tanto 

póde ser usado por pessõas idosas ou fracas, como pelas crianças de maia te~ 
Idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a funcção <los Rins ~ bm anti-febril aa-
tgual para Grlppe, Resfriados e toda11 &11 febres lnfecclo.... · 

- Dlatlnplde e•• meaçãe honr••• H Z.' Con,rHH Medice de Penaaliwce - J 
(TIDll PIIOIIPaOTO Q'OII .t.OOllP.UOU OAD.t. TIDIIO) 

---- .......... Ulllfl .. Alr .......... ----
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:C PA T IU li O N I O NACIONAL i Praça 'Antenôr Navarro n.' 31 (Terreo) 

P A R :A: 
- Linha Santos,,...... Belém 

(C:irgucho) 

o NORTB 
"INCONFIDENTE" 

!CARGUEIRO) 
Viagem râpida 

PARA o 
Linha Manáos - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES" 1 
(10,203 Lons. de deslocamento) 

Fone 1-4-4.J 

SUL 

Linha Belém - Porto Alegre 
"COMTE, RIPPER" 

(5.219 tons. de deslocamento) 1 

"MA NÃOS" 1 

Espero.do no dm 24 de Junho salrâ no mes-
mo dia. para Natal, Fortaleza, Tutoia, s Luiz ~sperado no día 9 de Julho, saira no me!-i-
e Belém, mo cha para Natal. Fortaleza, s. Luiz e Belém, 

EspC'rndo no dí.a. 22 de Jtmho, sarrá no 
mesmo dla para Recife, Maceiõ, Bala, Rio de 
Janeiro, Santos, Para.naguà, Antonina, s. 
Francisco, Montevidéo e Buenos Aires. 

Esperado no dia 24 de junho, sairá no m<'S· 
mo dia parn Recife, Maceió, Baia, Vitória P 

Rio. 
Linha Camocim Porto Alegre 

"MANTIQUflRA" "FARRAPO" 
( Cargueit"o j (Cargueii·o) 

VIAGEM RAPIDA 

Linha Belém - S. Francisco 
"SANTAREM" 

"O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAU 
PARA SERVJ;R A NAÇAO". 

Esperado no dia 29 de )unho, sairá no m<'!-i
mo dia pnr:i Natal. MacáuJL\rcla Branra, Arn.-
rnu, Fortaleza, Tutoia e Camocim. Espcrnclo no dia 4 de julho, i;:airá. no mcs-

(13.075 tons. de deslocamento) 
Esperado no dia 29, sairá no mesmo dia 

para. Recife, Maceió, Bata, Vitória, Rio, San
Los, Paranagué. e S. Francisco. 

Lit1ha Manáus - Buenos AircH 
"SANTOS" 

0 ºLOIDE !!RASILEit.o" E' UM SER- :;-,~.dia p::i.ra. Nat::i.l, Fortaleza, São Luiz e Be

VIÇO DE UTILIDADE Pl\BLJ):CA E DE INTE-1 
RESSE NACIONAL, 

( ' 

AT'rt:NÇAO: - AVI8AM0S AOS BRB. 
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERÃO 
ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇÃO. 

(10.203 ton.~. de desloramento} 
Esperado no dia. 6 de julho, sair:'l. no mes· 

mo dia para. Rccirx, Maceió, Baia, Rio cte J1. 
neiro e Santos. 

l 

AcceitamH curaa para aa cidade, ienidaa ,ela lide Viaçãe Mineira com tru1borde e• Anrra dos Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alerre 
CARGUEIROS RAP IDOS 

C'ARGUF.IRO "PlR/\TlNI" - Esperado do snl, deverá rhogor cm 

nosso porto no próximo clid 2G o rargu<'h·o "Plratini". Após a necessârla 

demora, sairá para Recife, _ Maceió, Rio, Santos, Rio Grande e Porto 

Alegre. 

AVISO 

Arett:-t.·!;C rnrgn St!Je:iln n transl>orcto no Rio para Paranagnã, An~ 

tonlna, s. Franclsro, Itajal e Florlanopolls. 

Arentes - LISBOA & CIA. 

LLOYD NACIONAL s. A. - SlDE RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES •ARAI!" EN'fRE CAJIEDELLO E PORTO ALE_O_K_E ___ _ 

PASSAGEIROS "SUL" PAS8AOE1ll.0B "NORTEn 

1 c,=,mmo """""'"-"· CARGUEIRO "CA~TPEIRO" _ PAQUF.Tll "ARATIMBO" - Es-
1 f perado de Antonina e escalas no drn. 

Esperado de Porto Alegre e escalas . perado de Porto Alegre e escal!l.S no I 
f . 23 do corrente, saindo no mesmo dü\ 

no dia 28 do corrente, saindo no 

I 
cha 22 do corrente saindo no mesmo, 

mC"smo <tia para Nnl:.al, Macau, Ara- dia para Recife, Maceió, Baia., Vit.ó- para Na.tal, Arei..'l. Brnnca, Fort..'lle1 .. 1., 

, 1 1 ~ R . (1 , d p I S Lni1. P Be!Pm, para onde re.cebe 
ratl, Fortnle1:i, Cnm()('lm e T11to1a, ' r n., Rio, ,-:,a.ntos, to .r::i..1 f', elo-! . 

l
i tas e Porto Alegre, para oncte recet1e carga. 

pa~·a onde recebe c!ltga, 1 

1 

rargo • pns.sageiro. 

- - -- j 

Rua Barão -da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGEJ'JTES: 
ANISIO DA CUNHA REIO & CIA, 

-~ E R B d P 1cr1ptor1e : ua arão a assagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras' 

JAIME FERNANDES BARBOSA ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

ADVOGADO COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 1:' 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 
PRAÇA ANT:t<;NOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 

SERVIÇO SEMANAL DE PASSAGEIROS E CARGAS ENTRE PORTO ALEGRE E CABEDEl,O 

ESCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 "ITAQUERA" 

1 
PROXIIUAS SAIDAS 1 

RESIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 Chegara. no dia 24 do corrente, sexta-feira., sairà no 
,' 

mesmo dia, para: Recife, Maceio, Baia., Vitoria, Rio de "ITAGIBA" - Sexta-feira, 1.0 cte Julho. J 
João Pessôa Janeiro. Santos, Paranaguá, Antonina, Florianopolis, ( Imb1tuba, Rio Grande, Pelo tas e Porto Alegre. 

-!) -~ 
AVIS O 

, 
~ • - d sa. ha.ldea º°" \ . Recebemo! tambem carias para Penedo, Aracaju, llheo,, 8. Francisco e ltaJal, eom cuido. o tO. 

Rio de Janeiro, bem como, para. Campo!, Do Estado do Rio, em trafeco mutuo com a "t.eopoldiua RaiJwa;•. SEVERINO CORDEIRO 
ADVOGADO 

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

Residencif: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa -------

SANATQRIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇ~O DO DR . . LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
flF.RVIÇO MANTIDO JltLO eovE:RNO DO ESTADO PARA o TRA-
'l'j\.MENTO MODERNQ..DAS OOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS . 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom• 
panhados i>ôr seu medico assistente. 

A G U!é · FIGARO 
Ttare em preto e castanho. Resiste aos tianho1 

quentel, frioa e de mar. 

-

1 

AI passa.cen!I serão vendidas mediante apresentação do atesta.do de vacina . 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCR!TORIO, ATE' A'S 16 HORA::i, 
NA VESPERA DA SA!DA DOS PAQUETES. 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEIRA DA CRUZ. 

p:e~:~~~~~~t:a ::prl~~!~~ l 11 
Lagoinha (Gramame), municipio des
ta capital, á margem da principal es
trada de rodagem que liga esta capi· 
tal á Gramame, servida por ônibus, 
com óttmo! terrenos de várzea e pa
úes, o.daptavel a qualquer lavoura ou 
grande estábulo, com uma área su
perior a 61 hectares (613.960 metros 
quadrados). Preço de ocasião. 

Tratar com Julto Martins, á praça 
Aristides Lõbo, 72 ou á avenida Cruz 
Je Armas, 843. 

CRIAS DE CACHORRO• 
LOBO A VENDA 

VENDE-SE CINCO CRIAS DE 
CACHORRO-LOBO, COM OITO DIAS 
DE NASCIMEN'fO. A TRAl'AR A' 
RUA SILVA JARDIM, 511. 

ALUGA-SE 
o ºbungalow" n.0 81 á Travessa dos 

Estados, no Montepio, com 3 quartos, 
sala, cozinha, saneamento, lavande-
ria, alpendre e jardim. A 

A tratar na Rua Padre Azevedo, 
438. 

UMA BICICLtT A 
em p(')'feito esta.do, vende-se, por 
J)rec;-o muito comodo, ú. rua Santo 

DR. O S O R I O A B A T H I cw ~~r:º1~T::~ • ] 
Cirurgião da A.sslstencla Publica e do 16 is 18 horas. ' 

Hospital Santa lzabel. 

Tratamento medico :e cirurgico das doenças da urethra, proatata, beslra 

1 

e rms . Cystoscopias e uretbroscopiaa . 
CONBULTORIO: - Rua Gama e Meno, 7l - !.º andar. 

--- JOAO PESSOA ---

FOGOS ADRIANINOS 
OS MELHORES ENTRE OS MELHORES 

GRANDE ESTOQUE DOS FAMOSOS FOGOS ADRIANiNOS, PRIN
CIPALMENTE CARADURAS, RODINHAS, FOGUJ!.'TES ADRIANT
NOS E FOGOS DE JARDIM, APROPRIADOS PARA CRIANÇAS, 

~p-
ADQUIRAM FOGOS ADRIANINOS, PARA SAO 
JOAO E SAO PEDRO, PELOS ~IELHORllS PRF:ÇOS 

.._:1;:L. __ · ·- ~--- . 

F, . PEIXOTO & IRMIO 
RUA CARDOSO VIEIRA, 10, 

Ella1 n ,• 180 , "li==========================~ 
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p 
FLAZA -O melhor som, a melhor sala, os 

-a 
melhores filmes 

Empreza Wanderley & Cia. Ltda. - Fone, 1067 

A VIAGEM A' LUA! O SONHO DE JULIO 
OS COSTUMES, EMFJM, A 

VERNE ! A VIDA, 
HUMANIDADE, 

os POVOS, 

Daqui a Cer.n. Anos iBNltD 
V E R.EIS 

A g r ande 
r é\ 

guerra mundial, em 194G, que distrui
por com p le t o a geração atual! 

A COMEÇAR 
de 

DOMINGO 

VEI~l~ IS no 1 

PLAZA 1 O h omem civilizado voltar a idade da pedra para depois ressur
g ir m a is forte mais inteligente e ser senhor absoluto do mundo ! 

TRÊS SESSÕES 1 
DE H. G. A MAIS PORTENTOSA E GIGANTESCA OBRA 

W ELLS ESCRITA ESPECIALMENTE PARA ÊSTE FILME ! 

Um sucesso que será lembrado DAQUI A CEM ANOS 1 
MATINÉE HOJE NO 

li 
PLAZA 

S O IRÉE hoje no Plaza li 
ás 7 1/2 horas o maior 
sucesso da semana 

Santa ROSA 
HOJE A'S 7 E MEIA HORAS 

O favo rito da Rainha O Menino e o Ilef ante A VALSA 
DO 

ADEUS 
Preço unico 800 rs. 

Complemento-Um desenho notavel ! O 
Pil.'l 'O DONilLDO em A TROU
P E DE MICKEY-Preços 2$200 e 1 $600 (De Chopi n - Preços 1$100 t 800 reis -

C I N E .. --.. R E P .U B LI C A Amanhã, 24 - CADETES DO AR 
HOJE - Uma scssào as 7,15 horas - HOJE 

26 A NOVA AURORA -PARAMOUNT apresenta GEORGE RAFT - em .. 

C H AVE DE VIDRO 29 - A CASA DOS ROTHSCHILD 
. ' ···-

E MAIS A 6." E ULTIMA SERIE DO 
1.0 DE JULHO -

FANTASMA VINGADOR PIMPINELA ESCARLATE 
Complemento: UJ\-1 NACIONI\L D F. B . -:- Pl'fÇOS 1SJOO o ,600 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE Prefei Lura Municipal de Conceição, 

CONCEIÇÃO 4 de Junho de 1938. 

Balancéte da receita e despôsa desta Vi'ito: João Fausto de Figueiredo, 
Prefeitura, em 31 de Maio de 1938 prefeito. 

Confere· Antonio Jacobino de Sou-
RECEITA sa, secreté.rio. 

Licenças 
Imposto de feira 
Décimas prediais 
Registro de mercadorias 

produzidas no munici
pio 

Gado abatido paro. n con-
sumo público 

Diversões publicas 
Matrtculas 
Rendas diversas 
Divida ativa 

Soma da receita 
Saldo que vem do mes 
anter1or 

Total 

DESPi:SA 
Consêlho Municipal 
Prefeitura 

· Fiscalização 
Tesouraria 
Obras Públícas 
Iluminação da cadeia pú

blica 
Limpêsa pública 
Instrução Pública tcon-

tribulcão de 15c- > 
Cemitérios 
DespêMlS diver::;as 
Eventuat.s 

Soma da despesa 
Saldo que p.1:s:;ou paro. o 

més de junho 

'Iot:,I 

~-

m~~i 
I 

PREFEITUR'j,I~JtICIPAL DE 
26$000 

Balancête da receita e despés~. de 

12~000 

156'>00-0 
690$000 

8$000 
72SOOO 

394$800 

l :507$800 

1 :377SOOO 

2:884'1800 

130$000 
550'.1,QOO 
120$000 
245S800 
1755300 

250800 
70$000 

226$?.00 
30$000 

315$200 
357$900 

2 :346S200 

538S600 

2 :88tSBOO 

Maio de 1938. 

RECEITA 

Licenças 
Imposto de feira 
Gado abatido 
Taxa de aferição 
Taxa de limpêsa pubhca 
Patrimonio 
Imposto sóbre veículos 
Matrículas 
Estatistica da Produção 
Rendas diversas 
Imposto sõbre diversões 
Dívida ativa 
Indl.i.stria e Profissão 

Soma. 
Saldo a.nleno1 

Total 

DESPICSA 

Prefeilura municJpa.l 
Tesouraria 
Fiscalização 
Obras Púbhcas • 
F..strada de rodaacm 
Lim~a pública 
Cemitérios 
Subvenções 
Dcspêsas diversas 
111.~trw;fío pública 

637Só00 
946$000 
491,S700 

41SOOO 
130500-0 
426$80-0 
30$000 
23SOOO 

386S800 
104$000 
493$000 

23SOOO 
1 :337S300 

5:07US100 
1 343$200 

6:413S300 

8615800 
1 :004S200 

300.~000 
663$200 
113$000 
242!.UOO 

75$000 
233$300 

1 :316$500 
132'j500 

Serviço de Estatística 
Fomcn to Agricola 

Soma 

Saldo para Junho: 

No Banco Rural de P1· 

300SOOO 
521$000 

6:052$500 

cuí 360$800 

Total 6: 413$300 

P1cuí, 4 de Junho de 1938 

E Macêdo, secretário. 
Samuel Antão de Fanas, tesoureiro, 
Visto: Antonio Xavier, prefeito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGôA DO MONTEIRO 

Balancéte da receita e despêsa, ve
rJficada durante o me.s de Malo de 

1938 

Licenças 
Predlal 
Feira 
Veículo 
Estatística 
Afericão 

RECEITA 

Llmpésa púbilca 
Patrimonlo 
Di,·ida ativa 
Rendas d1versas 

Soma 
Saldo anlerior 

Total 

DESPi,;SA 

Prelt:iLUJ'à 

1:323~00 
4: 169$600 
2: 101~500 

170$000 
1 :335~800 
· 45~ao 

408$0JO 
2:052$800 
1:925$200 
2 :260SP'J0 

15:992$100 
9 :507$000 

25: 499~100 

3:J4Gi.ó00 

UMA NOVIDADE ! Imposto predial urbano e 

1 

rural 48$200 
Imposto de feira 2 .469$200 

Vende-se um cofre "Luzltano .. qua- Taxa de estatistica da pro- 211$900 
'il novo; um plcarpo elétrico montado dução 8 0 nwn movel de luxo, com 27 discos es- !Taxa de aferição 56$ o 
colhidos, prestando·se otimamente pa-
ra bars ou casa comercial, uma vl- / II RENDA PATRIMONI~L 
trota "Victor" gabinête bem conser- Matadouro e c~.u~r~ 1 .232$000 
vnda com 4:1 discos selecionados; um I Renda dos cem1terios 104$000 
banjo de renomado fabricante; duas IH RENDA EXTRAORDINARIA 
balanças HEstrêla". novas, pru.·a 20 Divida at!va 110$600 
kgrs. e um terno de pesos de metal. Rendas diversas . 220$400 
Preços de admirar. Tratar com Bclt- Multas e ev1::ntuais . 260SOOO 
,a.rio Medeiros, ó. Praça do Rcloglo n.0 Saldo de abril 33.243$354 
85

· ---------- 38:422$454 
Obras públicas 
Subvenções 
Instrução 
Fomento Acricola 
Despê.sas diversas 
Dívtdn passiva 
Estatfstica 
Rádio da Policia 

So~a 
Baldo que pas!:ia para 

J unho 

Total 

1 :236$800 
2:060$000 
l :351$700 

723$800 
2:659$700 
l :478S800 

420$000 
468SIOO 

20:013$700 

5 :485,$400 

25 :499$100 

Secreta1ía da Prefeilura Munici
pal de Alagôa do Monteiro. aos 6 de 
Junho de 1938 

Elias M. Maracajà, Secretâ.rio- tc
. oureiro. 

Visto: Epif ania Ba1·bosa, prefeito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SAPE' 

Bnlancêtc da receita e despésa do 
municipio, referente ao mês de 

• ma io de 1938 

DESPi:SA 
Ga binéte e Secretaría. : 

a) pessoal 
b) expediente e pubhca .. 

ções 
Fazenda Municipal : 

a) pessoal 
b) porcentagens 

Serviço e obras públicas : 
1, Dumlnação Pública 
2, Limpeza Pública 
3, Matadouro e curral 
4. Cemitérios 

Instrução Pública : 
a) pesso;:i.l 

Fomento Agrícola ~ 
a> pessoal 
b) matcriaJ 

Dcspêsas diversas · 
1. Banda musical 
2, Aposentados 
3. Eventuais 

Saldo para. junho : 
No Banco do Brasil 
Na Cooperativa dr Credito 

Agrícola de Sapé 
Em caixa 

915$000 

269$700 

940$000 
3l0S300 

1 ooosooo 
336$500 

75$000 
150S000 

210SOOO 

4112$700 
52~000 

240$000 
l!OSOOO 
864S000 

25:000~000 

5:000$000 
2:4871.254 

38:4225454 

P i-efeitura Municipal de Sapé, em. 6 
de J w1ho de 1938 

Fazenda Mu1uclpal 
Iluminação 

2:694$700 RECEITA Luii da Veiga Pe.,sóa Junior, te~ou .. 
reiro . 

Limpésa pública 
f'llffÍUlOiliO 

2:524$600 
789,000 I RENDA ORDINARIA 
'!00$000 Llceu ra.!' (tivç~ll4 4~H n•JO 

VISTO ; - Severino Campeio d/J 
ron-;tcf' rt·"f"Hn interino. 
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A HISTORIA DE DOIS NAMORADOS QUE ELEVARAM OS SEUS CflRAÇOES ATE' QUASI PERTO DAS 
ESTRtLAS ! NOVAMENTE O ESPETACULO INCONFUNDIVEL ONDE A TERNURA SE ALIA A' BELEZA, 

NUMA FUSÃO SURPREENDENTE E EMBRIAGADORA ! li. .... ,. 

s E T 1 MO e É u 
r"' 

-com- , D O M I N G O EM 3 SESSOES 

JAMES STEWART - SIMONE SIMON 

REX UM AMOR QUE TRANSPôS TODAS AS BARREIRAS, DA FOME, 
DA fAISERIA, DA GUERRA ! 

O espef açulo que imortalizou a ternura 
UM FILME DA - 20 th CENTURY FOX D O M I N G O EM 3 SESSÕES 

DIRETAMENTE 
DO RIO POR AVIÃO! 

A CIA. EXIBIDORA DE FILMES 
apresentará o embate que 

empolgou o mundo ! -

A reiiortagem DETALHADA 
- do sensacional jogo 

CAMPEONATO 
MUHDIAL DE FUTEBóL ! 

A partida sensacional do dia 

5 em Strasburgo, apresentada 

exclusivamente p e Ia 

CIA, EXIBIDORA DE FILMES 

B .R AS I L X POLON 1 A 
------ .. ------

CONJUNTAMENTE AS DUAS REPORTAGENS FILMA_DAS PELO FOX MOVIETONE NEWS E PELO BROADWAY PROGRAMA 

APRESENTAÇÃO SOMEHTE - REX - NA PRóXIMA SEMANA 

O CJNEMA DE TOHA A <'IDADE CRJQT!E 

QUEM ~ BEM AMA CASTIGA ! 
LORETTA YOUNG - TIRONE POWER 

DON AMECHE 

-HOJE - Uma 'Oisáo ás 71,2 horas HO_J_E_ o MAR I o o MENTI u .. • 
A COLl':\JBI \ anre,enla o dr2:ma. rlc grande~ emoçõe,;; • 

A FLECHA MI s TER I os A RICARDO CORTEZ-_:mG~IL PATRJK 
- com-

Um cartaz fasdnant.e da, ROBERT ALLEN - FLORENCE RICE L1n drJ.ma. de agila(:ão qul' emociona 1nofumlamcutc ! 

20 th CENTURY FOX Improprio para ~~~~~~~!'l~O;nos ,c c c 1 P AR A M O U N T 
----------------

FELIPÉA DOMINGO NO FELIPtA JAGUAR I BE 
Um romanc•c entre beijo:, de :1mur e raj;id;u; de metralha ! 

HOJE - Uma st•ssão às 7.15 horas - HOJE 

A COLUMBIA aoresenta 
OS NAVAIS 

DESEMBARCAUAM 

HOJE - Uma sesalO fis 7,15 horas - HOJE 

OS GEME()$ MAUCH. BILL\' E BOBBY, UE "O l'RIN

CIPE E O MENDIGO", EM 

MARIA HELENA FLôR DE FôGO LEWIS A YRES - ISABEL SEWELL OS PEQUENOS MOSQUETEIROS 

- C'Olll -

CARMEN GUERRERO -- MARTINEZ CASADO 
CO~IPLL~IE1'T0b 

Est<.' 111.me e proprio p..irn. todas as idades {C e e.) 

METROPOLE 
O CINEMA MAl'l /.REJADO DA C,\PITAL 

HOJE - Soir<'r â;-7.15 l1or:-is · - HOJE 

NO PALCO: Novos ntuneros do 

PROF, REMUS 
N"A TELA. - Um Hlme que nO:i 11101>

trn mna \leia }lg.it:id!l 

UM DIA EM HOLLYWOOD 
<'om Wf\LL,H.'E FOltD 

N B Foi nrd.1dcJrnHw1lt.e :Pn-
~~cionril a f'~trl'Ia cJo l)rol flEMUS i 

~~r!Ji!~~n~~:r:o~ª~~~o~ ~~
1:n~~?<l~jl: / 

,onbl'.'i:am rorrf'~pondcr cio modo 1nats 

1 

hrilhant" ;)Os esíorros d1.'-'pf'mlldm, por. 
"sta em1>rê'-a rm dar-lhes setnlJre no-
\ klactes ! Preços no alcance de todo~. 

Adultos 1$200. Crianças ISOOO. 

RlêPllllLIC 

ENFRAQUECEU .SE? • 
Ainda tem tone, dór naa 

costa, • no peito? 
Uae o poderoso ton,co 

VINHO CREOSOTADO 

' 

mÂo OAh5ÍlV& SitVilRA 

r mprc91do com -
"''º RIU iftl!PIIIS t 

r.on,ale1w1ç11 
IONICO SOB[RANO 

DUS PUlMÕfS 

FÕRMIGUINHAS-CASEIRAS 
8ó de8appsrccem com o WIO d.o unlct 
oroducto liquido que attra.he- • ext6T 
Cli1na l!I rormtglnhu caset.n.l • l<ld• 

eisp,.ct~ de barata., 
"BARAFORMJOA Sl" 

SncODtra_,. t1,a1 bôaa PharnlUJ.al , 
Drosarla• 

OSOOABIA LONl>REI 

Juntamente 

CAVALEIRO FANTASMA 
Com BUCli: JO.N"ES - 6.ª !)éde 

Propno para todas as idades <C C. C ) 

CINE s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

----·----- -·----
HOJE - A'~ 7 l:í l1on.i~ HO,JI:; 

"SESSAO D/\S MOÇ/\S" - RS S500 
O espetaculo mal-. di:-,cuth..lo dll tcmt>otalfa, 

UM HOMEM ., UM MEDICO OU UM MONSTRO ' 

Fredric March 

O MEDICO E O MONSTRO 
COPIA NOVA Um drama rliL P,\l: \:\JOUl'\T 

F'ste t11m~ é 1111propno para tnC'norcs de 18 anos. - Nota da e. e e 
AMANHA - 4,ª ~eríe de> - O ('.'\ \'.\i.i:11{0 f'.\N'T.\S:\I.\. _1unl;.rnwntt• 

O U'IUIO 8,\:\l)OLJ::11:0, com HARRY (;/\l<EY 

DOMINGO - A "20 th Century Fox" apre~cnt.:i a Jmpagn,el Jane l\"ilhl'r_.., 
em - PIMEN1 JNUA. Uma esplendtdo. comedia drama.t1ca Proprfo parn 

todas as Idades rc e. e., 
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D T ~ 1 s 
EDITAL DE z.• PRAÇA DE VEND.\ 

E ARREMATAÇÃO. - o dr. Braz 
BaracW. Juiz de direito da l.ª vo.ro. da 
comarca destn capital, em virtude d'l 
lei. etc.: 

F.'.'lço saber a todos quantoo o pre
sente edital de 2.ª praça com o prazo 
e abatimento legal virem ou dêle noti
cia tiverem e interessar poasa, que no 
dia f de Julho proxlmo vindouro. ás 
14 horas, no predtc n.0 42. sito á l'Ua 
elas Trincheiras, desta caplt.al, o pol'
t.elro dos a.uditor1os ou quem :"ilias ve
zes (17.er. trará a público pregão de 
,·cnda e arrematação os seguintes 
bens: í\ casa n.0 392. sito 6 av. Capi
tão José Pc:ssôa. desta capital. de taipa 
e coberta de têlha. avaliada em 
n:000$000; um terreno rendeiro á :iv. 
c:npitão Jo.o;;é Pessôa, avaUado em 
2:000$000; uma canoça. avaliada em 
M0$000; um nnr-1 de brllhante. ava
liado em 200$000; do.i.s cavalOti, avalia
rios cada um em lOOSOOO; uma sela, a
\ialiada em 80$000 e 1 gan·ote. avalia
do PID 80$000, existentes na fazenda S. 
Trrezlnha. d~ propriedade de d. Oltvia 
Gablno, em Mamanguapc e um rifle, 
que também s~ acha av&liado em 
120$000, bens êstes pertencentes ao 
npollo de Severino Justino Gomes. E 
paro que rhegue a noticia ao conhe
chnrnto ele todos. mandei passaJ: o 
presente edital. digo. edital de ven
-,ntnAu suA~'.l;>adsaJ svu ',~ ap oiuaw 
-qt:qu O WOJ e>,;!>Ul8W1UJU ,) 8P 
çóes, que será afixado no lugar de 
ro,,tume e publicado pela imprensa. 
Dado e passado nesta cidade de João 
Pessôa, aos vinte e dois dias do mês 
cte iunho do ano de mil novecentos e 
trinta e oito Eu. Eunapio da SU,·a 
Tvll'es. escrh·ão interino. o datllogra
íri. 1ass.l Braz Baracui. Confol'me com 
o ori~nal, dou fé. - O escriviío. Euua-
11io tla Sih·a Torres. 

de novos Juradoa para a segw,da ses
são ordinária deste ano, wnn \'eZ que 
a antertonnente convocada ficou dis
solvida. Aaalm. de ac6rdo com o lei. 
fõram sorteados os seguintes Jurados: 
1 - J"1o Pereira de Castro Pinto So
brinho: 2 - dr. João dos Santos Coê
lho Filho: 3 - 1,lonel Pinto de Abreu: 
f - dr. Lourlval Moura: 5 - Luiz <ln 
Silva Pinto; 6 - Joaquim Cavaleantl 
de Albuquerque; 7 - fannaceutico João 
Florentino da Silva; 8 - Josebias Fia
lho Marinho: 9 - JD5é de Queiroz 
Batista; 10 - João da Cunha Lima 
Filho; 11 - dr. José da Silva Mou
slnho: 12 - Dr. Joaquim 1'"eirelra da 
Costa: 13--Dr. José Mário Porto: H-
José da Cmz Nóbrega; 15 -- J"sé Per
gentlno Madruga: 16 - dr. J,,ré Van
dregiselo de Araújo Dias: 11 - Val
frêdo Guedes Pereira Sobr1nh<·; 18 -
João Fabrlclo Véras. 'De Pcõr.io com 
o art. 39 § 2,0 do decreto-lei n.0 167, 
de 5 - 1 - 938. fõram considerados já 
sorteados para a sessão 10 Jffii, con
vocada para o dia 11 de julho vindou
ro, pell!S 8 horas. os seguintes Jurados. 
dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Lima. dr. 

A FAAINHA LACTCA NEEni: ••>.1 ., 
a•propn>tJadHda k:1,::Jtc .J ,,,. 
ni:,,100)1<..:d.:i~ • Qf ,;i.:.a!1:L.!t~ o;:.., o 
l•l1~ opl.11:0 ., de o!I v- 1•e 

---------

uebé 
&111eet'S.•• aos 

fARINIIA I.ACtll· i 
NESTLÉ 1·~ 

~~~:
1~:"tcJ: ~d~8 r:1J:a::1~az~: ~~~~~i:;~sf~~:J:01~:: n! ~r~: /~~ ª~~~~· c~~o C~~~~·cJ~G. ·~:~ifae~~f

a f5~!06os2
~~eco~~gea ~::JXi- ••••••••••liiliil ~~:~1ªcti\f~~~~~:,i~~wl~ot:~.~;,~ l~iii~~~ ~i~~..U~is "~e~~~.~\o~oc~ 

recer á sessão do jurt tanto no refertdo a concorrencm. < om uri-\ 1a ca ucito n ! ~ 1 tenha sido poss1vel intima-lo pessoal-
dia 11 de Julho vindouro, á hora de- -------------1 bitradn pr.Jo Tnbun ll competente. 11.· > me1~te. por se haver foragido, chama 
terminada, como nos demais enquan- t r a compra do material constante inferior a 5'., ::.Obre o valor do fo1!1e· e cita o rde1ido denunciado a cam:
to durarem os trabalhos da referida d~\r.esma, 110 todo ou cm parle cimento. a. qual revertei:ã, a favor uo parecer neste Jwzo. no dia 6 de julho 
sessão sob as penas da lel se faltarem. Campina Grande- 17 de J\mho ck Estado, no caso de resctsao do con J.I· p1ox1mo ,mdouro ás H horas, o fim 

~J1!1:ª p~lh:8;~~:~tfa1f~~~ !~ de l938 ' t~d!e!:\~t~ªdf:~~~~~%ª ~l~~\1~~~~1 
n- 1 ~~ ~~:~~~~~T~g;~im~:~~~~1~ºe~umi: 

rá publicado e afixado legnlm,mtc. Da- Fies resen•ado ao F'~tfü o, o c11., 1to Iº "euc;. termo". ate fmal ~ntença "e 
do e passado nésta cidade Uc Joã~ Jonas Mancabeira, contador de anulai n p1esent{' "n ,:,n1.Ju .i novn :-ua cxnucfio "Oh prn:l. de re,ella. E 

~:=· =~!7
d!e J!r;.~:. d:sc~~:~ ~~ Visto· - Jo!lé FHnal, engenheho- ~~:;::~à1i1

~a~~.~T
1;i11; ~~lll ~'i,tut~c ·~ tJc~:i·~~ ~u;loc~1~~

1
~c:a~~~1:u~~~topa~ 

Juri. o escrevi. (A) Helio de Araújo chefe. m:.t. 1. :1.1 o prcsent<.> e<litnl que será afixado 
Soares. Confórme com o orlgln.."\l. SUb.íi- Nas µropostn~ deverão ter oor e.~- 11.10 lugar dC' costunw r publicado no 
crevo e assino. O escrivão, C:irlos Né- SECRE'l'A.&IA. DA f'AZENDA - tenso o valor total do mnteriAI o, •r• Jorn:tl Ctficial A UNIAO. 0Ut.rosiu1. 
ves da Franca. SECÇÃO DE COMPRAS - EDITAI, ctdo. l rnz :,.abcr que ,1$ audiencias dêste. 

FALENCIA DO COI\'IERCIANTE N.º 17 -Abre concorrencta para o for- Secção ele Comnras :!l de .il 111:1~ 11 1 Juizo ~e. fazrm no pavimento su-
llOISí.:S DER:MAN - 4,0 ..:a1·torio - C01'11SSAO DE SANEAMESTO DE necimento do sc~ruiµte material: 1938. -- J, c·11nha L:u~.1 Filho, d.c>f•· , pcrior. dlóO, pavimento terreo c:l,o 
J:dital contendo o resumo da sentença CA,WPISA GRANDE _ Concorrencia Para a. Diretoria de Fomento da ele Secc;ão ) JJI edio cto. Socic<l~de de Medicina r 
11uf' declarou aberta a falencia do mes- _ Edi&al n.• 53. _ Acha-se aberta Producio e de Pesqlliaa Agronomica~: 1 Cirurgi.o cl~. Par~.b:,.. ó. rua das Trln-
m? - o d1:. B~az Baracuí, Juiz de Di- concorrencla para O fornecimento 8 1 auto caminhão_ a olt'O crll. ,:notor ·, EDITAL _ t\ Secção do Impo .... to ! , h~l~ns n,: 4~. n;.st~ ridti.c!e: Da.do_~ 
l'f'lto da pnme1ra ,·ara da comarca da e!;ta comissão~ de 2.000 idois mU> qul- de baixa compres!;aO .. com carga ocre- ctc Renda. tw<-tc &tado. ,•\i. RO~ ~.l- , pru o::.,clo 1._st:i cJct.~clP d~ JoMo Pessoa, 
'". pltal do .Estado da Paralba, em vir- los de dinamite para serviços em agua. gtstro ~~ra 4~ quilos, acionado ~1· 

1 

teressados que 110 próximo dia 30 ter- 1 nos 23. d.la· e d.? n .. 1cs, d" Jm~ho de 1938 
t11<.l

1
<' ela lei. etc. 0 preço entende-se para O material motor Diesel . roda&;em clupln, tia- mina O prazo parn a entrega das ,le- i E~t. Pcd:o Ul.1ss1 ~ uc CanP.lho. f'SCd-

1' uço saber aos que o presente edital posto 110 Almoxarifado desta comts- zetra, carrocertc de madeira de te •. ra· claraçôes ele rendimentos para paga. 
1 
'.ªº· o e.,crc, 1. Hu ffelio de AradJo 

nrrm, clêlc noticia tiverem e intere~ar são. . blne de metal. equipado CO!fl seis 16• mento do imposto de renda devido I ourl"..,.:Est1~ l'OI~fMme com ~ o~lnal, 
uossa. que_ por sentença dêste J: 

1 

0 preso para entrega do material e pneumatlcos de baixa pressao. no corrente exercicio de 1938 _ 1 sub.:ne,? e n ,I!'º·. O e.crhao ~ 
prokrldn as 7 hora;; de bq.je, foi d~- de vinte (20) dias, a contai· da asalna- 3 camlnhonétes com capacidade utll I Findo O praro a Secção processara ll'N11 o Ulis es de <:analbo. 
•·larnda aberta a falencla do eomerei- tura do contrato. de 1.04!0 quilos, eqUlpada cada uma e -officio os faltosos. \ - . 
antr Moisés Derman ,estab•lecldo • O 11111terlal lerá embalagem conve- ~ cinco pne,miat.tca& de oito lonas, Também no próximo llllr 30 tertnt- J . EDITAL -- lnllma,ao para_ '':.:" 
ta tidade á rua Maciel Pinhelrl> n.• iúente. 1 cabine mela porta, d,e metal, carroce-1 na o prazo para a entrega das lnfor- rao d• rulpa de BenNll_lo Ãl'eill r-
133. com o comércio de moveis e ar- Será indlea<la a marcn e :omposl- ria reforçada de madeira de lei.. . mações de pagamentos feitos no ano - O dr. Helio de Araújo SOares, ... 
tito." de guardas-chuvas. tendo sido cão qulmlcd: do material. . N\lta: -Os proponentes dc".eruo m- de 1937 _ jplent: em exerc1cio de JU~ade direito 
flx.i.clo o termo legal da mesma falen- · Sendo encontrado material düeren- atear ~s prlnctpals~~ra~risftcos ;;c-

1 

Todas ns pessôas físicas ou Juridl- : 2yirtv:J:·d~ªle~º~~rca caplJal. 
da. o dia l4 de março do corrente ano. te do proposto, será recusado e rescin- rúcos O carro, pr e pa en e Po n- cas que por si ou como representan- ~a? 

5 
ber a todos · ue 

O 
resent.c 

Jõ'oi nomeado sindico o dr. Jaime Fer- dldo o contrato, com perda. elo. caução clad:O m~r,dcobumis d: :111c~~~::~ tes de terceiro!'> pag9:rem no ano de ecUtal c~m O prazo 'he 8 diJ v~. 
110ml":, Bnrbosa: com ~scrito11o a pra- em favor do_ Estad?. . , e. nensoes O e ass 1937 ordenados. grnt1ftca~ões, bonifl- ue 

O 2.º dr. promotor publico da co.,, 
c·a Pedro Amenco n.0 71 nesta praça As propostas ser1;1,o _recebidas no Es- ria. . 

5 
li re do Chile cações. interesses. comls.o,;oes, percen- ~arca denunciou pc Benedito Affa. 

r rlrslgnaclo o dia 23 de agosto do cor- crltorlo desta Com1ssao, até á;; 14 ,:- ~-~::: :: ;~t~to de potasslo. tagens, juros. dividendos. luc!os. ho- Filho. natural do ltio Grande do Nor• 
rtule .ano ás 14 horas para ter logar ras do dia 3G <tr~nta) _do corrente s, ÚJOO quilos de super-fosfato. norárlos, alugueis e lUV&;i, sao obrt- te. com 21 ano& de idade-. solteiro, ti· 
llO IJl't·~io n.0 42 á ru~ das Ttinchelras devendo Vi~ em 3 ttres) vias; ten~3 r i°(,oo quilos de sullato de nmonea gados a informar á Secção a~ O dia ?ho de Antonio Areia Filho, eletricista. 
de .,ta cidade a primeira Assembléia de p1ime~a selo estadual, de 2fi:OOO Os Ô,; ro entes dtverii:o fazer 110 30 vindouro as tmportancias pagas, sem resiclcncta rertn, como tncuno 
Credo1·es para a qual ficam dêsde mil reis> e sêlo de saude. d I d Tesou~o s:'Estado uma caução em di- lndicando os nomes e endereço.~ dos na ançâo do art. 356 combinado com 
log~ convocados todos os _credores do No::. env~~?ros deve. ser e :.::!J~ nheh-o, de 5 ('!'0 sobrQ O valor provavel respectivos beneficiados. os ar!s, 330. 4.'' e 66 2.º da COD5?-
fahdo, ficando marcado a estes, o pra.. por fóra,. Con1:orrm!aa d do fornecimento, que senirá para ga- Os chefe.s das repartições publicas, Udacno dris Leis Penais. E como ~ 
;,o d<' 2á dias4)ara a!)resentarem em para 9el'VJÇOS em ªT, · _ f , . rantta do contrato, no caso de aceita- as autoridades superiores do EXérctto, ténha Eldo po$lvel lntir'lrn.-lo pes.soàl .. 
rnrtorlo. de\'ldnmente autenticados. os 0 5 proponentes e,crao azei na - da proposta da Armada e da Pollcla prestarão as mente. por se haver foragido. chá.Dla 
· {'W, credites ou documentos justifica- Recebedm~a de Rendas desta, cidade, ~ ro tas deverão eer escritas a. informações sôbre os rendimentos pn- e ctta o referido. denunciado a com
tiros dos mesmos. E para conheci- uma cautã1, cm\dinhelro,1 de 5 'o!~:i tinta ~u ~Uografadas e assinadas de gos aos selL'; subordinados, forneci- pare~er ne;St-c Ju1zo, no dia 5 de Jlllho 
muito de todos e de quem mais in- co por cen O) St ,re O va or pr modo legtvel sem re..sw·as emendas ou mentas etc prox1mo ,'lnclouro. is 14 horas, a fim 
tr1:1·ssar J)OSSa lavrou-se o presente do fomtl ecimento. t, qual servlJá pai~~ borrões. em duas vias, se~1do uma de- A faita dessas informações implica de ser inteiTogado, ,assistir n-0 sumario 
tdltal o qual vai publicado pela 1m- gaf!'n a elo contra . ~10 caso a_ace vtdamentP. selalfll· <sêlo estaduãl d<' na multa de 500$000 a 5:000$000 es-. do processo e acompan_ha-.1~ ~ tod~ 
prrusa na fórma da lei e· ·anxaáo iiOll ta= da P~sta· pa ados da propos- 2$000 e sélo de saúde) contendo preço tabeleclda no art. 86 do Regulamen- os seus ter1!1os. alé Trnn1 sem~~:; 
lo~ares do costume-. Dado e passado enve ...,..s ~ r ~ . em algarismo e por extenso. to do Imposto de Renda vigente sua execucno. oob pena de re,e • 
nc~ta cid~de de João Peuõa. em 22 ta, 1:, c~:~~~e;~~af P:i~~= Os proponentes deverão marcar o A secção prestará quaisquer infor· i:tª qu~ c~~;uc no aâonhec~~topaf 
~r .l~n~o de ~938. Eu. loio Nanea ~mur:lclpal. no exerclcio ~ado, bem prazo para entrega do material ofere- mações 808 tnteressad~ e atende .. c,s ~ ar 0~ ~re~ente O e::, q~C 1:'rt ~Qxa~ 
ur;l~;:t\ ~~~~:v:ªo':~~v1:o o J:;; como da caução de que trata éate edl- dd~ piopostas deverão ser entngu~.; ~~º :e~!f~ne ~~to de Renda 10 dt" no lugar d~ costume e publicado l'ID 
:,i T · -_- · tal. - lopes fechados ec....., 0 ~- • Jornal oflc1al A UNIÃO. Outrosldl; 
~ •!nc,1 ravassos., (Ass .. >. raz Ba~- Os proponentes gbrigar-se-ão a tor- nesta Secça.o, em enve . - ~ junho de 1938. faz saber ma.is que as aucUcnclas diste· 
ru Conforme o original; dou fé. nar efetivo o compromisso a que se até as proximidades da re'::;.,~ºse~â Rua Gama e .Mélo n.º 80. Juizo se fa~m no pavunento terreo do 
J.oão Peaaõa, 22 de Junho de 1938 . propuzerem, caso seja aceita a sua Tribunal da• ~4· 3iue 5 de Julho predio da Sociedade de Medicina e 

propoata, assinando contrato no Ellcrl- antes das 1 oras O • EDITAL _ JnUmação para forma- Cirurgia dn Paralba. ll rua das Trm• • 
o escrivão do comércio - Joio Na- torlo deata comlssio, em presença do do~':,~~o~·separadoo das propoo- "4> de culpa de 1o8i lllarla de raújo. cheiras 11-° 42· nesta ridade, ""'!~e 

promotor publico desta cidade. com o te d verão apre,en _ 0 dr. Hello de Araújo Soares, su- passado nesta cidade de Joao Pe...-, 
bt r,.,....,._ prazo maxlmo de 5 tclnco> dias, c- tas. 00 concorren s e • i I d Jul de dlr !to aos 23 dias do mês de junho de llllS. 

prévia caução arbitrada por esta Co- tar recibos de haver pago ':: 1fl)Oli" S~~~ ::::-.t:.c ~o':na:ca z cap~I. Eu. Ped,-o Ullssea de Ca~bo . ....arl, 
l\dmlnialração do Domlllla da Unlio mt.aaio, não Inferior a 5'• <cinco por tos ~:,ral. m':1cl~:~ta d':'° hav~~ por virtude da lei. etc. vão. o escrevi. <a.) Rello de AftÜ9 

11'& Paraíba - EDITAL 11.• 7-A - cento) liObre ó valor do fornecimento, exe PB5!!1,!'• las d ue trata O Faz saber a todos que O presente Soares. Eu. Pedro tmnea de Canatlia. 
Aforamenlo de Terreno Pt6prlo Na- ' a qual reverterá eu. favor do Estado, c~f 3:8 ;;;:.!:;;,ento \ \ue se ·re- edital com O prazo de s dias ,1rem, Subscrevo e as1;lno. - O escrivão. 
•lona! - De ordem do sr. Delegado no 111180 de rescisão do contrato sem a O d O 

20.291 de 12 de agosto de que O 2." dr. promotor publico da co- Pedro llllsaes de C!\nalho. 
l'b!cal cio Tesouro Naclonàl neste Ea- causa JusUflcada e fundamentada, ª ~ 0 1 teccios do.b terços) bem como marca denunciou de lolé Maria de 
lado, raço publico que o 111'· Sfffflno Jul10 desta Comlaaio. ' e d trata ê ie edital ' Araújo, brasileiro, com 23 :11100 de 

rancl1eo Pen,lra, tutor dOII menmea, J.l'lca reaenado i Comlaaão, 0 direito da 
0

caução ':.o'\': o--se-ão a 
0

tor. Idade. natlD"al deste Estado, fllho de 
OeniJ<lo Pereira Lima, MiU1a Joe6 de 1111Ular a presente, cbamaDdO ª • propon --•-- a que se Joaquim Aleundre de Al'aújo soltei 
l'erehK lJma e Severina ~ Lima, nova concorrencla. ou deixar de de- nar efeUvo o compruu- • · 
teciuereu o aforamento do tetreno pró- 1 ·:.::.:...::::::.::::::.::.:..::..=::=:..:::::::::::::::::::::::::;,~;;;:-;;;;;i;"";";;;;;;;;;ãosr-1--, 
Pr1o nacional. sito á traveaa,, Solon de ~ 
Lucena, na v1la e dlst.rlto dl! .C.bedêlo, 
=clplo de Joio PeseOa, neste BII• 

rec%:~t:!~~~: d= ~i. =-do DO Jornal oflcl:t4. UNIAO, 
de _:13.1a1iea'/i~ sua de 31 

Admlaialncão do DomlDld da Unlil>, 
em 31 de maio de 1188. ~<:--~da 

EDITAL DE 4.' E ULTIMA PRIA.• 
ÇA -- O dr. José de Miranda Hend
ques. Juiz suplente em exerclclo, na._. 
vani: da coma.rca de João Per.aõe, Ci• 
pltal do Estado da Paralba, na t6inla 
da lei, etc. 

Paz saber a todos quant.oo o ~ 
le edital de 4.' e ultima praça •• 
ou déle not1cill ttverem e lnleré$
sar p0&.sa que, ás lf 112 bor1111 ®I! 
6 de Julho. próxhno vindouro, DO 
dlo n.0 42. da nia das Trlncbe • 
désta capital, o porteiro dos a.1111119-
rtos ou q,uem suas veses fizer, tíat 
a pu'bllco prea:Ao de venda e ã 
taçao a quem mala clér e malar 
oferecer os aeculntee beDII: 'Qlll 

::~Mºri:=~::: e;::... -........... -~ l'éls <13:oooeoGCII, e OUtlO pNdkl_ 
fff. encostado ao pr!mlllnl 
conatnlldo de UJ&lo • tellla. -
tamlas e uma parta de frell1le, 
!lado por dOlle..,... e 
mil réis (U:lillOIOIIII) ..... ~~ 
no foreiro, no ftlar lollll .. ~·~· ~=-ç::~a:I "~·&.e,.. • ... :w ...... 
~ 1 T&"-.:.L"?I S 

1111 



,-, .... A UNIÃO - Sexta-feira, 24 de junho de 1938 

r 
FLAZA O melhor -som, a melhor sala, os melhores 

'I 

• 

• 

filmes 
Empreza Wanderley &. Cia. Ltda. - Fone, 1067 

r..rv-'\rv·v·v-v·-v ··v·v-,,,.~l"'V"'V"V"'V"t'""V"\,,..v·v--v-v·v·v··v-v-,rv·,,,rv·v·v-s.~~".rv-v-v-·~~ 

A VIAGEM A' LUA! O SONHO DE JULIO VERNE ! A VIDA, OS POVOS, 
OS C~STUMES, EMFIM, A HUMANIDADE, 

:Oaq ui a Csm Anos {NBU~ 
V l:'...1 R. 1~ IS 

A grande guerra mundial, em 194:G, que distn 1i
rA, por completo a. geração atnal ! 

"'\v.,.ER.EIS 

A COMEÇAR 
de 

DOMINGO 
no 1 

O homent civilizado voltar a idade da pedra para depois ressur
gir mais forte mais inteligente e ser senhor absoluto do mundo! 

A MAIS PORTENTOSA E GIGANTESCA OBRA 
WELLS ESCRITA ESPECIALMENTE PARA ÊSTE 

PLAZA 1 

T;SS;~"G. I 
FILME 

Um sucesso que será lembrado DAQUI A CEM ANOS ! 
MATINÉE HOJE NO 

li 
SOIRÉE hoje no Plaza li 
ás 7 1/2 horas o ntalor 
sucesso da semana 

Santa ROSA 

p LAZA A'S 4 HORAS 
HOJE A'S 7 E MEIA HORAS 

O Menino e o Elefante O Menino e o Elefante 
Complemento- Um desenho notavel ! O 
PA'l'O IHt~ill,00 em A TROU
PE DE MICKEY- Preços 2J200 e 1 $600 

A VALSA 
DO 

ADEUS 
Preço unico 1.000 rs. De Chopin - Preços 1:;, 100 e 800 rei s 

' ' " • ,f '" ' " ' ' 1. -e I N E R E p u B L I e A 1 
DOM I NGO --.. .. 

HOJE - Duas sessões ás 6,15 e 8,15 horas - HOJE A NOVA AURORA 
" ..>TllTRO GOLDWYN ~IAYER " APRESENTA 

........ ··················· ....... ·············-··-······ 
Wallace Beery - Robert Young -

) ,; CADÊTES 
Complemento: Um Nacional D. F. B. 

BARBELINO 
AFFIRMAa 

e Maureen O'Sullivan, em 29 - A CASA DOS ROTHSCHILD 
1 

DO AR 
...... ............... ....• ·····-················ . ................ 

1.0 DE JULHO -

PIMPINELA ESCARLATE - Preços: 1$100 e $600 

, or <'é Maria .----------. 
PÕE A MANIA OE BANM 9UE I\\LAVRAS COIMNCENTES! ,õ;o TENS MAIS FERIDA ALGUMA, SÓ USO GILLETT E AGO~A, 

COMO UM NOIVINHO TE VEJO! E DOIS PROVEITOS LOGREI: OE FAZER BARBA, IMPRUDENTE, !IÃO FAREI BARBA NA RUA: 
SI NÃO FOSSE TANTA ESPUMA, NÃO TRAGO DOENÇAS DE FÓAA COM UMA NAVALHA \)UE ANDA 'NAVALHA E ESCOVA DE DENTES 

NA CARA OE TODA GENTE! CAIIA \)UAI. FIQUE COMA SUA.:' ATÉ TE DARIA UM BEIJO,., E JUNTO DE TI FIQUEI i 

Barbear-se em casa é hygienico e economico l 

E' ::c:.~l"U:e:::nh:p:!C::1av: 
doença da pelle pelo uso de navalhas 
que servem a todo o mundo. Evite a 
possibilidade de peri1oaa1 infecções, ad~ 
quirindo, boje mesmo, um apparelho 
Gillctte. Passe a fazer a bru-ba cm ca,a, 
para niio ter de proferir, mais tarde : 
"Si eu soubesse, .. " Gillette niio protege 
apenas a ,aúdc: poupa tambem dinheiro! 

Não hclite. Para hy&i,eoe • economl-. 
barbeãe-H em cua. com laminas Gillctte 
Azul, aa unica1 aubmcttida,, na fabric:ai 
a um proces,o de ria:orosa ascpsiL 

Gillette 
C•ixa Po~t•I 1191 - Rio de Janeiro 

. ····•·•···••• 

i 1 ' 



A UNIÃO - Sex(a-felrn , 21 de junl,o de 1938 ,,-
A HISTORIA DE DOIS NAMORADOS QUE ELEVARAM OS SEUS OORAÇOES ATE' QUASI PERTO DAS 
ESTRtLAS ! NOVAMENTE O ESPETACULO INCONFUNDIVEL ONDE A TERNURA SE ALIA A' BELEZA, 

NUMA FUSAO SURPREENDENTE E EMBRIAGADORA! ~ , 

SETIMO CÉU 
<t :~ 

1 

- com - (DO MING O EM 3 SESSÕES 

JAMES STEWART _ SIMONE SIMON " R'· 
1
c: y·-r 

UM AMôR QUE TRANSPÔS TODAS AS BARREIRAS, DA FOME, • e. ~ 
DA MISERIA, DA GUERRA ! ---- ~, , 

• t• ·•,nwut 
O espetaculo que imortalizou a ternura ! • 

UM FILME DA - 20 th CENTURY FOX D O MING O EM 3 SESSõES 

DIRETAMENTE 
DO RIO POR AVIÃO! 

A CIA. EXIBIDORA DE FILMES 
apresentará o embate que 
- empolgou o mundo ! -

A reportagem DETALHADA 
- do sensacional jogo 

BRASIL X PO 
-----.. -----

; '\ ' I ' ,1114 , 

·CAMPEONATO 
·MUNDIAL DE FUTEBóL ! 

j . . 1 d d' • .' A partida sensac1ona o 1a 

' r 5 em Strashurgo, apresentada 

i exclusi vament e p e Ia 

~ CIA, EXIBIDORA DE FILMES 
t ·:11• "'"'Ili.,-' .. ..,.. ... ; ..., iNl.ilt~,... 

L O N I A .,. \_\ · 
t ONJUNTAMENTE AS DUAS REPORTAGENS FILMADAS PELO , FOX MOVIETONE NEWS E PELO BROADWAY PROGRAMA 

f' 1 ---- •. ~ 
APRESENTAÇÃO SOMENTE - REX - NA TERÇA E QUARTA.FEIRAS t~ 

Aguardem o dia definitivo da apresentação deste sensacional acontecimento proporcionado somente pela Cia, Exibidora de Fi!ntes 

DIA 29 NO REX NA SESSÃO DAS MOÇAS ! R • E • X NA PRóXIMA SEMANA NO - REX 
A COMEDIA ROMANTICA DA TEMPORADA ! O DRAMA DE UM JOGADOR QUE ARRISCOU A PRO-

PRIA VIDA NUMA PARTIDA DE POOKER ! 

QUEM BEM AMA CASTIGA ! 
O CI NEl\tA DE TODA A CIDADE CHIQUE 

LORETT A YOUNG - TIRONE POWER -

DON AMECHE 

H OJE - Uma se~ão ás 71 12 horas HOJE o M A R I D o M E N T I u 
Â c°Fif êHÃnta r.i"is f f ü.i õsÃ -com - • • \. 

RICARDO CORTEZ - GAIL PATRIK - com -
Um <·:.H'taz fascinante d a ROBERT ALLEN - FLORENCE RICE . '. 

Um drama de agitação qUe emociona profundamen te ! 
COMPLEMENTOS 

20 th CENTURY FOX Improprio para crianças ate 10 anos ( C . C. e .) PARAMOUNT 

FELIPÉA DÕMINGO NO FELIPÉA JAGUARIBE 
HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE Um 1·omat1C1e t'ntre beijos de a môr e rajadas de metralha l HOJE - Uma se~ão ás 7,15 horas - HOJE 

A COLUMBIA apresenta O S N Á V Á I S O S GEMEOS MAUCH, B!LLY E BOBBY, DE "O PRIN· 

CIPE E O MENDIGO " , EM 
l 

MARIA HELENA FLôR DE FôGO D E SEM BARCA RAM OS PEQUENOS MOSQUETEIROS .. 
J müamente 

- com -

CARMEN GUERRERO -- MARTINEZ CASADO 
C'OMPl,EMENTOS 

Es te fiimr f:: proprio parn todas ns idades íC . e e .) 

LEWIS AYRES - ISABEL SEWELL 

REPUBLIC 

CAVALEIRO FANTASMA 
Com BUCK JONES - G.ª série 

P roprlo para toctas as !ctactes (C. c. C . ) 

METR-OPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJ E - So!rée <\.s 7,15 h oras - HOJE 

NO P ALCO : - Novos numeros elo 

PROF, REMUS 
Para cada noite umn. novídade ver

dadeiramente assombrosa . . 

NA TltLA· - Um filme que nos mo~
tra uma vida ;.1g1tactn 

UM DIA EM HOLLYWOOD 
Com \\' t\LLA('E FORO 

Pre (:'os: - 1$200 - l SOOO 

Amanhã - O i\lEDJCO E O MONS 
TRO - Fredric i\larch 

Atenção. senhori tas ! - O cmem a que 
vos oferece os melhores mmes ... As
sim sencto, aguardem J,TM.ENTINHA 

CABELOS BRANCOS 
i:v1tam-se e desaparecem com 

"LOÇAO .ruvENIL" 
usada como loção, n a.o ~ ttntura . 

Deposito : F ann&c!a MINERVA 
Rua cta Repub!!ca - Joào Pesslla 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel P1nhelro n .0 618 e .. Moda 

Intant!!". 
Preço: - IIOOO . 

CINE s. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

--- 4.ª série de ---

0 CAVALEIRO FANTASMA 
Juntamente 

O úlTIMO BANDOLEIRO 
Com HARRY CAREY 

DOMING O - A "20 th Century Fax" apresenta a impngavel JANE 
WITHE R S, em 

PIMENTINHA 
Uma esplenci1da comedia dramatica. P roprio para todas as idadE""s , C C. C.) 

OCASIÃO OPORTUNA SEGUNDA-FEIRA - ·· sessão G ignn te" 
Aluga-se a cosn â r ua 12 de Outu-

bro, 42s, ,.n,actn. Tratar na rua ctn Q U A N D O E L A S C O N S E N T E M 
Republlca, 367. _ _ __....l .= , "•------..... ·-------~·;.;..._.,-,, 



r 4 "' JOAO PESSôA - Sexta-leira, 24 de junho de 1~38 •: 1n111 

N ~ "'Ã ·O ~ E COMERCIO 
-----------------------

LLOYD BRASILEIRO BAIILEI IOIES 
· Praça Antenôr Navarro n.' 31 

Agente 
(Terreo) 

iÍ,j 

Fone 1-4-4,3 [(P.:ATRIMONIO NACIONAL!)j 
I,_ 
.it.>: P :A R 'li O N O B T W 
,.I[_ Linha Santos - Belém "INCONFIDENTE" 

~ARA o SUL 

.: ,;',:';:: ;:J~'.ii,:;~: ;: ~ 1 ~W"'° "':?.:~i:, -~ ,w mm 
C' Belfm. mo cita para Nntal. Fortatczo. s. Luiz e Belém 

Linha ' Belém - S. Francisco 

"SANTAREM" 
(1!;.0'15 ton'i, de dcslocamcl.\Lo) 

Linha Belém - Porto Alegre 
"COMTE, RIPPER" 

<!i 2J!l tons. d(" de~locamenl.o) 
fü;p1.·1·a(\o no dia 2t ele junho, sai.rã no mcs 4 

mo tlla para Recife, Macc1o, Bala, Vitoria e 
Rio. 

Li.ILha Camocim - Porto ,\legrc 
"MANTIQUEIRA" 

"FARRAPO" 
~sperudo no dia 30 de Ju1ll1.o saira no mes 4 

mo dia vara Rrcife, Maceio~ Baia. Vitória. R10, 
santos, Pnranagú.á e S. Francisco 

"O T.01DE BRMHLEIRO E DA NAÇAO 
PARA i;ERVIR A NAÇAO", 

(Cargueiro) (Carg ueiro ) 
Espe1ado no dia 1.0 de julho sairá no mes- Linha Manáus - Buenos Aires 

mo clfa para Natal, Macáu, Areia Branca, Ara- VIAGEM RAP1DA . PAS:r~~gr QUE Av;i~~E ApogDESRRASÔ os ' 
cati, Fortale,,., Tutom e Camocun. E,perecto no dia 4 de julho, saira nu mes- ADQUERm PASSAdENS APRESENTANDO "SANT ' 

O "LOIDE l'IRASILEIRO" E' UM SER-
1
1éno ,11 .. pal'O Natal, Fortaleza, Eào Ltlii Q Bc• O ATESTADO DE VACINAÇAO. (10 ~n3 tons. ,le clcslocamcnlo) 

1110 d1:'l p:irn Rerllr, Maceió, Bnia, Rio <lc Ja. 4 
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE' TNTE-, m, Esperado no clia G de julho, saira no mc~

4 

RESSE NACIONAL. ____________ .:.,.,,.....""".'"-------::--:----:--- ncu·o._r_s_·a_n_Lo_., ___________ _ 

~ Acc1.1tame1 carru para u cidade, ae"ulu ,eia lêde Viaçã• Miaeira coa tran1borde e• Aarra do, Rei,. 

LLOYD NACION-ÃL s. A. - UDE RIO DE JANEIRO JOMPANNll CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

t~ '1 ., 1 e Porto Alegre 
( CARGUEIROS RAPIDOS 

~ Ci\.RG UCIRO "PIR.\ TINI" - Esperado do sul, dcverâ chegar em 

nosso porto no ~róximo dia 26 o cargueiro "Piralini". Após a neccssàrJa 

Clen101·0 ::;(liru para Recue, Mâcc1ó R10, Snnlos, Rio Grande e PorLo 

Alegre. / ' ... 
AVIS O 

Acetta 4 ~,e carga suJeiLa a transl>onlo no· RJo para P~r~1ungua, An· 

totunn, 8 FrnnCL<;CO, ItaJm e Florianopolis. 

Aaentes - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone u,9 230 

J 
'1/~~\ 

i~~ L-d3~~ ~A VJ 
($--~ > ~ ~, 

~g J1~w. @mo.. se vê uma coisa desfis] 
,~~-..,,· 
f :Não.~'l!;enhor ! ,.. "Uma. 

'

~ coisa destas" vê-se em 
1toda a parte do mundo 

l: cm que ha automoveis 
; e poças dagua. Effec-

tivamente é desagrada
, vd ser respingado de 
i bma; não é, entretan
i,to, motivo para a gente 
( 1>erder a cabeça! Veja 

o Snr. aquelle cava-

Não pode? Ah! E que 
seus nervos estão exci
tados e sem contrôle• 
Mas A DALI N Al 
incumbe-se de pôl-oS\ 
em ordem, restituin
do-lhe a calma e a se..., 
renidade tão necessari~ 
á vida, principalmente,' 
quando alguma coia 
IIOS contraria. 

l!lheiro a quem succedeu 
coisa identica. Ellc 
sorriu, con f Ô rm ado 

1
com o pequeno acci

r dente .. J Faça o mesmo. ~ ~ ~ Mv'," ~' 1 •°oº,', , ",.' ,'.'.º ~ 

Bl!BVICO &&PIDO PJllLOS PfQUl!:Tl'!S "ABAS" 1!:NTRE CABEDELLO 'E rOBTO ALE_G_R_E ___ _ 

p ASSAGEIROS " 5 U L " l' A B 1"' G U R O R ,, N O R T E '1 

CARGUElltO "CAJIIPEIRO " 
.. QOSU "A~KAQU=A' -1 

Esperado de Porto Alegre e c~calas no 
l:!:sperntio d.e l'ort-0 Ale~re e escalus 

dia 6 de J uI110 saindo no mesmo dia 
uo dia 28 Uo .corrente, . saindo- no 

para Recife. Maceió, Baía, Vitória, 
mesmo dia ])0.ra Natal, Macâ.u, Ara• 

catl, Fortalew, cã.mocun 

para onde recebe carga. 

Rio. Santos, Rio Grande. Pelotas e 
e Tutoía, 

1 Porto Alegre. parfl onde recebe carga 

1 

e passagcll'Os ~ 

PAR~ opuIS INFORMAÇÕES COM os AGENTES: ., .<.~-::1 
' lNISIO DA CUNNI REGO & Cll, 

E1cri,torie : lua 8arãe da Pa11arem, 43. Telefone n. 144_1_- Telegrama "Araa'! 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.° 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. FONE 1424 

SERVIÇO SElllANAL DI: PASSAGEIROS 1: CM.GAS ENTRE PORTO ALE<,RE F. ChBF.OtLO 

" ITAQUERA'' li 
Cllegara. no dla 24 do corrente, bexta·Ieu·D. saii·a. no 

mesmo dla, pare.; Recife, Maceió, Baia, Vit.or.ta, R1o t11~ 
,Jorielro, f?antos.. Para~uâ, ~ntonina, }'lorianopolls, r 
ImbtLulJa, Rio Grnnclc, Pelotas e Porto llle&rc. 

PltOXInlAS SAIJ)AS 

"I'lAUI.UA - Srxla-11.:ir::i, 1.0 {li' JlllliO, 

AVIS O 
K-ectbemo! lambem carias para Penêdo, Aracajú, Uhêos, t,. Francisco r Jta.lai, f\.0111 ,•uilla,lo,~ baldf"a(;áO nl 

'Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Eslado do lt10, em trafego mutuo <'Om a .. ltcupoldlna Ra.Uway". 
As passa1ellll eerâ.o vcndldi.3 ·meaiante apresentação do atestado de vacina, 

·------- ------
PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESOOITORIO, ATE' A'S 16 HORA8, 

NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES . 
tNFORMAÇOES COM O AGENTE - P . BANDEIRA DA CRUZ. 

PROPRIEDADE A' VENDA ] 
Vende.se uma ótluia propriedade em.. 

Lagolnha (Granu:nne), wmúcipiu des
ta capita], á margem da prhictpo.l es
traún. de rodagem que liga esta capi
tal á Gramame, bervld;.t por ônibus, 
com ótimos terreno:; dr .Yáraa e pa .. 
ues, aclaptavel u. qualquer lavoura o.i 
i;;randc Cbtábulo, com uma área su
perior a 61 ilecta1·cs f613.!16U metros 
quadrados). Preço de ocasião. 

Trnt.aJ.· com Jullo Mnrtlns, á praça 
Aristides Lôbo, 72 ou á nvculcln Cruz 
.. 1e Armas, 843. 

CRIAS DE 
LOBO Á 

CACHORRO· 
VENDA 

, VENDI:-SE CINCO CRIAS DE 
UACB()RRO-LOBO, COM OITO DIAS 
DF. NASCIMENTO. A TRA:rAR A' 
RUA SILVA JARDIM, IH. 

ALUGA•SE 

ESCRITORIO DE 
CONTABILIDADE 

Diretor JOBEL TINõCO 
l'crito-Contador - JOSE' VIEiltA ni: nH:LO 
( ·untador - BIPOLITO RIBEIRO FREIRE 
Professor - IHR. ROBERT li. YA.>;CE 

servlços de r:,cr1tas avulsas, contra.tos, ciist.nttos, rcgi~t.ro' Ur J lnau.:, 
e uvros comerciais, pericias e balanços. Rctiftcaç,ao, vcnILc1:1ção, 

abertura e encerramento de ef..crlt.:is, etc. 

l 
O "bw1.galow" n.0 31 á 'l'ra.ve~.:.u dos 

l
fJ D R I O S O R I O A B A T H I CONSOLTAS: ~J1;1:<l~J~%~º:!.i~~1~t~~~ 3

1i~:~~5
: 

Clrlll'Sll.o do Asslstencfa Publlcr. e do aas 10 ts 12 hora, • ria, ll lpcndrc e jardim. 
16 ls 18 hora.,, A tratar na Rua Patlrc Azevêdo, 

Hoop,tal Santa rzabcl 143 ·-ª·--------
Tratamento mecllco .' cirurilco das. docnÇOe d:. urethn, fl'fftala, t.,ldca 1 UMA BICICUTA 

e ll.Jl3, CJbtoseop1as e DIPtbrO"iCOpía.s. 
OONSULTORIO - nua Gama e Mello, 72 _ 1. • andar. em perfeito ,estado. ~ende-se, por 

--- J O A o p R s s o A ___ preço muito comodo, ã 1Ít:t Santo 
Ellas u.• 189 

TRADUÇAO E REDAÇAO DE CORRESPONDENCIA EM JNGL!si:l 

Preço1 modicos e especiais para oc: ~crvi,.o.~ rlt• grande ,·uHu 

RIGOROSA OBSERVANCIA DAS LEIR J,;M VIGOn 

ATENDE-SE A CHAMADOS PARA O IN'l'Ffü,!OR lJQ 1,JS'l'A!JO 

LEC'IONAIU-SE INGLl;S E CONTABILW \Uf; 

Expediente - 8 ás 11 e 1:: ás lG 

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