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Seguiu (•ntcm. Nun de-,tmo ao Rw Ponqell r.;, 1931 o ·n E~- L, a !~ml~tn; _1~,e-~,st1n;1,';.c ('l ~elezt~ 
Campos n•m <lc~t n,ohcndo nê~se ri.e Janeirc, . 0 sr (li'. J.,~uro :'dont~n·•- DES B.,\RUOS e s11,.rJi a eit1l;i•·r \e, ri eJ._t{j,('ao _Te:'· poriCmlo. u _re 
~t'ntido. r;ro, '"i'C('J'e(;irio d .• \ { l'i{'ulturn e JH"P"ii- nen(indmccrno d tbl"l r; fi,tfrw-" l ,11u·ao pe:na,,jnfü;a,"?~ e ,be_,n sctT1e11-

.:\um túpico de ~Ua:-i étprecia- . . . tCJm c,1ti :a,nn, co ,1 , tr. t ,.f11c1.<i f~ ,, ,,u ,o,rmô <t Jc,, oú, ,>01 ~ que ca-
. · 1 . o dente do ( ÍJnsclho ile1;1:mal (lc- Grogr,l- 1 apa::r;o11adct';;('.1tlr! t~ l71 11 Ir :t J.(J-· i.:,c " Jf1'iC:_ttCI 51,unto ·,;r,re enta rzo-

··ü,.:s. rJ:z aquc l' matutino:•• sr. fia e fütat1.stica . (,!ê7e Julg11ra fr <'JJl.,CJ/lJ'> d,,. h 'oril..:. Jr_ u p·r(!c·ar .~" 'bcrclmle. a <11wl w~ 
'.\linistro da .JusU<.;a cmpenha- .... e O di),'"TlO 3 u.:.:ili,u· tio ~,ncrno \ rgc- ~acional. um ,,ssuut,, "_ ,um<:n<c De 1,_ PO' ,,.c,o ~1le,1arl.! 110 Brw11f. n~m 

f,)r~emente em extirpa~· d os qua- nl-il'O de Fic-fff'lredo _,·a_i .tom•n.· par- 1rn_.'! rr(~·'·lr~z',',',:",-,av,dvc<da).8]i7'fJli,d,','.-'n' u,.,to('ll º,, 1 rtli'eiºL,.~;?,~t,;'~1,,,,!n;::.:/%:~:'.(t (l;,~~~= 
dro,_. do nosso funcionalbmo ü <; v j .,...,_._. " 
abuso ela-.: acumula,·i>es". te no Congrl'sso Rra5.11~iro d" (,eo.2ra- E1irle-. Barros no !JreJá"'T J du lfr. L u· uJ A ç,,n o-p.11(1 o ... u,1lur de ~ 

· fia e Estatística. a n•ah:ca1·-s1> Ho!'t pri-1 fü; 1 !em .sido e.studaco crJfllO merer:e-, ,J: o~- I no br.1 H. r,?rL t..·f ,1,?em,a-

RIO. 2"i L\ li 1 \Ü) En, }diante: ..... ali('ntn. ainda a in - ml'no~ <h:ct., dí' ,ulho iwóximo na ('l- a ·f~etatnw11Pn,_1, a m.r, 0~ nomen- 1
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'·ll do Bc·1· i1" ccup· -"'.e em rt·pt:rr·u~'"i6o que n.:m t endo cm to- O d1. Lamo i\JoJÜCnC',,rro ciu1· emba1- ~as~a va d~~11111P1H<1 ao ri te,IIP ,o- rulo ele rlf":1µe1 o rtus ,,crnumbnc~mos 
,·.or, .• u.:n-t;1r a ap--Pc.·n_c.::;, do dcr·.:·e:o_ ·1<:..,_, o raí!-. ª. :-;ua atiludt· patriótica x t . t 1 t 11 le, f(1 0 de tt:1 ~,do o I, u e nuo u 
ela..-.: aeUn!U!acC,~~ rc·u1mera<la:,. 11J cumprimento da lei. dizendo: couno" .cuma ªllOt 3 toonC'tnno !J,e O Reiohrcio rle 1811 nm·,iaJJP.ech e Ptfraoqot,:rn.ic1eD Jocw 
Ja;:cn,lo r('fer'•1:'··a. ;'l t'nf;~ic:a •• \ ld ~ 1eila para todos e não R e<:1 fc, ;t7>to,c1tara :t •ua >'Ugem pa1a o ,,.,mancl ta I l;J E vc, 11haf1Pn o trcrf(, crJmo wno 

e .... tud :u l :l"'~oh•r•1 1wr,blt,1nas :1.tinen- Contudo compwül a1•1eu1e ,o,n COfoa !o'ul1, Afe dr::}.µrt? ncf E im 
ê-l<~ãn (!lH.' o nin· t 1·0 Fi·J 11dsr·t1 para o.-.; ap~tdrinhaí!o~''. le~ á ~ua ...:l'ctNl'H'J,l a1q1ms out,otS ep1~1Jrlw«, da mesn a Cl'SUiHrJ _ pro,lar>i(i V(irnhanc,, _ p 1--- J(,rm~( zm7'ortante.~· da ln:,to, Ct do ;,;., a~;:;unto para O nos,:r, ammo tiio 

V,01 ~~rll; .. ~~ Tli=lft?"":~Tt\!JJ~S ~ ... nv ... secr"'i"'r"10 da Avr,· o u - TICO Drc.'i/l, (t .Revoluc:ao .~(' 17. parece-~n". ilí uco ,' ·mpatico que . . ~e nos fôra per-
1\,f.l~, ll'!. ,,. · 'ili • l '111 "'·' "· "'.. ::, • &ONGRESS E CARIS i';."" 11

/ll<Msima e es,udari,s_ .. '.'."ª_ '_"' '_"_',1" P_ª'.·'ª'.sõl,_,e e/P "'" ,·eu, o d.ei-SôBiU POIHUGAL cultura do Rio Grande NAL DO cnuADA' r.a,,t,aria, qlla'1 dw ll dia '''""' 11 '"''ª"'º' Jvra do q11adro qlH' nos pro-NACIO MR ~(: li lL'Jru, por um llOIJ'em dP crrg_v- u:t'>emos lraC"flr •Ubtó1i:.t Geral 

Incalculaveis prejuízos cau-' do Sul -- - - ;,~.,°~'~I,":,".ºr~~~,r~,r,~'..~"t,;;,, ;~;:;:~; ctor~:~~il ,~;;,i~ .~ig N'.,;~,-,tc 1,11w 

. sad?s _i_ lavoura ''ºR~º ALECTRE. 21_ 1A uN1A~1 Encerrou-se, ontem, êsse 1 ~c.'. 1
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l,!bB?"- 2r .,, ~\TT . .l .n1 pa_- - Ü 11,t(-'1 ..... ntor (?ordf>ll'O d' F:~rI~ ' imoortante conclave 11 1 1a. nra e.rof,(:c1da. ccmo am 1 l'J .- h!.('•.J, C fQ.Í l'()Jl. Per11mnh1tCCJ CIO pat -
~hos ),)JOCC'rt('nte r_ 1, .. l .. ( j1_i P"l' L0ll' 1dou ü sr. Atal:ba. ~:'.lZ par~: e_xrr- l - u11daa'e, p..,r hnt1...-rwr1:ore~ qu~ ,e (•lw- V~do p a~ nwdrrio _ 0, r. Ewtes Bar-
rn[ormam-n0s ',1 _ ~ ol"n_, ( ~n.1Jr<,- ".'er o r·ar:,,c. de Sccr,.;tttno dll .\gnc~;! - mam v_ar.ihaqen, Oln:~ra Lona tJar• ,..0 t ata 11 ,· ,0z11C.:{u.J t1,~ 17 , omo nã11 
lnd?s _que. t~m._c, ~::i.b::i.to .n\ Qt1~<;1 to- tu~·a r Ju,.tiça do ~~tado. em subsl~- QU~BEC, .27 ,A UNIA01 - Com a Jo.-;~t Ll_mu, no_c'1a P~mb,.J, 1u!1r, o·- tJcie,,.:a dei CJ ,10 tratú-lc com o or 
cb1s n::, l?IO\ln, t, _ . v;r, o flO c.i· i\,1,w:-.1r10 Cardoso. tr,c1•; reun!ao de hoje cncerrou-.~e o Con- LTo.,. l\1L·1 pai!:! on.a0 ho. r(W p0 ·- ;,
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Em. E1va __ e E·.· _rrmo, _.1 ~a raiva. 1~1- j l' 1111 ·'1te .-1e .. 21 11nreooo no ch.:'-:'l.';t1 e. r!c g~·esso E_ucaristico Naci~nal qu_e c..e cc1. ge1c,,. "ªPC!-: de 1a?.e,: Y'.ª_,•es e.,tu.- . ':· 0 .J 
tão" c:,;<".rs;::,, :t .'ll' .. 011:,01; ~Jr<'JUIZO. 1p·i~1 ··'111,:u:,,Li · . •:mha renlizrmdo nrsta cidade com o do."' de 111..tóna, a contnb1,,c<!º <11' que L Tô,~w-u PIP para pP-r;;.;onariem .rin~t-
<·on;~1dern\.._is: ,,.i, t,,, v \ ou- d,\s; i O 1 A1'lhbt1 Paz 9et'HCU o .. :onnte comparecrnwnto ele grnudr numero faiEl n~e_ parec:e oe111 rrbunc .. •,_·'t .J('J.l ·ri ~ua Tii.,ioria ,, du:fe revtlf11cio-
1~o~"ta~: J~/~c::1_ "'.n ri lí\ 1 f'~J 1 " ~ <' - de prelados d! todo o pais. A oµm1ào dos a11tore brcw;i!F rr;, ~u- Jwrio n 0 ,.w1go., .Tot.c ."tlcrt1.ns. Era um. 
,:is. ~t, ,r_,'":. 11 i. 1, Jc, 1, 1 .ª ______ ------- Após a sessao. t~ve 1ugnr uma gr[lu b!e. l! Rei olu('cic (1P 1317 ,·,1n{/ _ r, , 11- cic ,?n'-hoi"ne1,.~ dr,. moi::1111>11!0. e, 110 
ten~1xsc, 1c ( .i.-01 'J 1 :11:i 1 bor,1 dt passeata. rehi?:10 . ..,a_ pelas ruas. . jm1!0 F,lho de lf111 (1o• ,11>rnt 4.:..·1! rmr.·rw;, da rcpúbllr·u_ perncmbucana. 
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1.-\ç.w , .· , ;:n.,1;·,: ·, 0 ,·,Jr-1.i:i - ii;. 1 nuu.;; 1mp_ortantc no Donúm,o do_ ~a- r,·ocura elerar uf(' <d ep(Ypr·111 o .iro- Padre .Tniío R,1.,•i10. n JJ(f!SC7(tante rta 
Os rlf,l!f'lho~ .,"1

,, .. ' . . '>16rn!:i n,1rr>o !?l:fi':J"~N"ENTE A' nadá, a~os o Congrcs~o 1EttC:'!1'1StlCO t'imeuto (~ue ,,r,nc; 0.\ ncnwmbuca- Igreja: cre Di;mi?H/0 Te,doriw .Jorr;•·. 
µrancl(mc.,,,0 IJ~, i;,;,(';i.ic·-. .P01 ,. "'.;.DO • li, 1 s;. \1 Jnternac1onnl dt 1910, re~1ir.ado em nc,~ c·<wfro, D. loií" VI e r1;tr(' o rPpre:;c1itan/e e.ir,~ 1c,rct1<;; milttares, 
<J,,1\tif"VC d(lri t:1 1'1,· 1:~\~.tP \P~/1/ 1~;·, dr ~SPANHA Otta.\\•a. pr,,·t1:q1uJ1,C'!-. Olireira Limo mu n, o ele .To::;1. [,vi,: ,,e ,l/u1a0nça, repre-

<'Ol1f~~n r º."',,,-., ,', º\, h /\~~:':.~); ;\~ A ORIGINAL ''FESTA DO MIi HO ;:;:~~_'"_;;"'~icl ·g:;:?t·_i,a~ijo. ~~: ,.~~'.ic(lncic.' (h> :?\RIS. 27 1A UNIA01 Serâ de- prc 7'-1itw te (!ri .1,, ,c,i/t'J11 • 
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i· vr .... clor Jc•(lo Slba •tr10 f-,i t~ilmil-:1.r·o s{·b:·r o ouro do B~nco da Espanha pêla ~ :..w.. 1 ,ne "·" ~ dr dP_1j1.onu·oa .do movi 
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1 
E~m~ A~IIA~NO º aludido filme, que contém uma 

BRASIL x POLON(A JOgo, será tocado em ma.tinée, âs 15 
E M"ÉOICO .LEGAL " REX ··. O I IL~IE SOIIRE O JOGO 1 •·eportagem detalhada sóbre aquéle 

~sse Institut.o. expediu, em data de horas, e soirée ás 18,30 e 20,30, con-

NA PARTIDA DE DOMINGO, 
ENTRE O "PITAGUARES" 
E O "PALMEIRAS", RE
GISTOU-SE UM EMPATE 

DE 2 x 2 
Foi vrrdadeinunente inesperado o 

cieMérl10 cio jôgo ent.re o Pitaguares e 
o Pn.lmeírn\. que registou um empate 

ele(} r~a~ro favorito n~ o quadro_ a~
vi-nêg1·0 qUt' encontrc..L~ un.1 adversa.no 
tenaz no esquactrflo ~nco101 

_ Alirio - Lélo - Noé - Sula - Za
carias - Fagundes - Palito - Ma
nuel - severino - Batuel - Louro -
Caldeirão - Odilon - Nestor - Age
nor - Helvécio - Va1frêdo - Alber. 
to e os demais inscritos. 

Essa chamada individual é para que 
a amador se interesse a comparecer 
aos treinos, pois temos atnda nêsse 
primeiro turno Luna partida 1·igorosa 
n. disputar. 

A direção de esporte tomou, a par
tir desta data, providências a fim ~e 
afastar pessõas que não são convem
entes em nossos treinos, para Isto Já 
tecebeu ordens da diretoria 

Outrosim, chama ã atenção do o.ma
dor Batuel Viana para não continuar 
a reclamar de seus companheiros nos 
treinos, pois as reclamações causam 
sérias consequências. 

João Dias - Diretor de esporte 

A pn.rtida caractenzou-se pelo pre
c\ominio das investidas cio PaJmerras, 
cuja linha atacante, ape1.ar de perm:a
ncN•r largo tempo em. frente da meta 
final cio Pita~uares, nao pou~e burlar os ··VETERANOS" VENCE1\-1 OS 
H vigil~ncül cio g-oleiro do P1tagunres "CALOUROS" POR 6 X 3 
que subs~i~uiu Stuckert. apresentando 
muita a~1lldade e nrrôJO. . 

o Pitaguares ~stev_e nun1 bom dia. 
principalm~n~e no .1ogo de ~capad~ 
por int.PrmeciJO de Chocolate 1: ._ que e 
nm dos melhores em sua po51çao _em 
nossa capital. Os dois. tentos do P1!a
guares fôram consegmdos por seu m~ 
tei·mf'dio. sendo que o segundo _resul
t.ou de um tiro clil'eto cte escantê10. em 
belo estilo . . 

A primeirn ra~e ternunou com a vi

tória do Pitaguare.<; por 1 x O 
No segundo tempo ainda. continuou 

~r~óJ~e c~~!i~1
~~c~:itoº iit~i:~:~~ª5c: 

Palmeir~nses. após .inaudítos esforços, 
consegmram. por mtermédio de Ga
l:>riel. empatar a partida, aos 15 mim_t· 
t.os de lutH O jôgo entiio asswmu 
proporções mais empolgantes pela ra
picfez com que era conduzida. a ~la. 
E dois minutos apils, de um tiro d1re. 
to de ,-sc~nteio. o Pitaguares desempa
t0u a partida, reg"istando-se certo de
:-s:\nimo no Palmeiras e melhor con
trole rta partida por parte dos tricolô
res que teriam vencido se aos 28 mi
nutos, um dos seus zagueiros não tl· 
vesse dado uma car~a pelas costas e.m 
um diante,iro pahneirense, de que re
sultou uma penalidade máxima, bem 
aprovf'itnda por Neneco, sendo empa
t.ada nova mente a partida sem modi
ficação até final 

Coro o resultado de ontem o Pal· 
me iras continúa no segundo lu~ar. 
com 7 pontos, em companhia do Bo
taf ógo. estando ainda no primeiro lu. 
gar o União. com 8 pontos 

Decorreu muito animada a tarde de 
sá.bado último no campo do "União,. 
onde realizou -se o jôgo entre as tur
mas ele "Veteranos" e ''Calouros' ' . 
Grandf'" foi o numero de pessôas que 
assistiram êsse embate cheio de bons 
lances e que finalizou com a vitória 
dos "Veteranos'' pelo significativo re
sultado de 6 x 3. Como nos jogos an
teriores, os preliadores desenvolveram 
bôa técnica e exemplar comportamen
to 

Apitou êsse encontro o sr José 
Soares que 5e conduziu bem 

SANTA CRUZ 

Conforme registro anterior, partirâ 
no pro,dmo dia 15 de julho, uma em. 
baixada esportiva do "Santa Cruz", 
desta cidade, que irá a Maceió a fim 
de alí disputar uma série de jogos de 
basqueteból e voleiból. a convite do 
"Centro Esportivo Alagõano". 

O diretor de esporte do "Santa 
Cruz•· est..í. convidando todos os ama
dõres para um rigoroso treino. ama
nhã, no campo do 22.0 B. e 

Para o treino de basqueteból estão 
sendo convidados os seguintes jogacto
res: Vicente, Carióca, Jorge, Gabriel, 
Ronald e Viana. Voleiból: Ederlindo, 
Jurandir, Gabriel, Viana, 1tona1d e 
Carióca. 

A embaixada seguirá sob a presi
dência do dr. Leo'nel Coélho. 

LIGA JUVENIL 

Como se vê, o título de campeão do Para tratar de assuntos de impor .. 
prlllleiro turno ainda. está dependen- tancia. reunir-se-á amanhã. ás 8 ho
do da realização dos próximos jogos 

ontem, carteira de identidade, âs ~e- Confórme nos comunicou a Cb. juntamente com a película O Marido 
guintes pessóas: Exibidora de Filmes, devido o retal'- '.\tentíu e 11m jornal Fox i\Io,•ietone 

Francisco Pachêco Neto, Manuel damento do avião de carrelta, ficou I News. 
Alves da Silva e Friedrich Dietz. transferida para amanhã, no REX, '\ Será mantida a seguinte tn béla de 

exibição dn. pc.•liculn sóbre o jogo Bra · preços: l\fa.tinée - Crianças e estu-
EXAMES PERICIAts sil x Poloni.n, que ali rst:ivo. :inuncin- dantes, 1.000 1:éis; adultos, 2S500; soi 

ela para. ho.1e rée - preço unico. 2$500 
Fôram submetidos a exames peri

ciais no Instituto de Identificação e 
Médico Legal, as seguinte$ pessõas 

Jonatns Manuel da Silva, Antonio 
Néri. e o menor Antonio Beierra Pa· 
cote 

ATESTADO DE CONDUTA 

Requereu atestado de antecedentec; 
no Instituto de Identificação e Médi
co Legal. o sr. Valdevino Lopes do 
Vale, com residéncia ne~tn capital 

IDENTIFICAÇÕES 

Fôram identificados no Registro 
Geral os individuas Nicanor José do 
Nascimento, José P.e,dro Barbosa, Odi
lon F ernandes, Jo~~ LUiZ da Silva, 
vulgo "José Triste", e Antonio José 
P ereira, vuigo "José Camisa Preta'' 

REMESSA DE MAPAS 

CARTAZ no DIA 
Pl~AZA: - Na. ves1>eral, "Cí 

·umes " com Clark Gabl<', I\lyr
na l,ov l' Jean Harlow, d 11 
"J\JeirÕ Goldwym Ma.yer". 
Carnplemenio 

- A' noite, "Daqui a Cem 
Anos", ela "Unltcd Artlsls", 
em última M:ibido 

RFX: - Pela ltltiina. V<'Z, 
"Sélimo Céu", da "20th Cen
tury Fox" Complement.os 

SANTA RO~,\; - "0 Ethll 
Inimigo" , com Ja.ckie Cooper e 
JosrJ>h Calleia, da ''l\1etro Gol· 
dwym Mayel'" 

FELIPE'IA: - "Terras de 
,Jc Ah'orôço ", com Dick Fu· 
ran e, mais, a 7 .ª série de "O 
Cavaleiro Fantasma". 

J .\GllARICE : 
lleleua - Flõr 
Complemento:,;. 

"l\'J:u·ia 
de- Fóg-o" 

RF.PliBLICA: - "Nova \ t•
rora. ", Robert Young e "Cot' 
reio Montado do Arizona", co ,, 
.Ja<·k lloxie ~ l .:tne ChandJf'r 
C'on•pli-:.nent-0 

~ICTRO'POl,E: - ·•o U'lli 
mo Bandolt-iro", filme de a
V<"níura~ da. "Universal·• e :a. 
4." sêl'ie de "0 Caval('lro Fan. 
tasma." 

S_ PEDRO: - "Canta•m(' 
o~ Teus Amôrcs·•, com JamPi 
J\lelton, Patricia Ellis e Hugh 
Hebert, da .. \Varnrr Firts •· . 

o capitll.ó José Guedes, delegado 1 !...-------------------------
de Polícia do Distrito de Misericórdia 
remeteu, ao Instituto de Identifica
ção e Médico Legal, os z:napas do mo
viment.o Crtminal verificado naquela 
delegacia, referentes aos m~s~,3 de Ja· 
neiro e março do corren ~e o no . 
-------------·-
ras da manhã, em sua séde provisória, 
ã av. Vasco da Gamo.. n. 0 64., a dire
toría da Liga Juvenil, encarecendo o 
seu presidente o comparecimento de 
todos os direto1·es e representantes dos 
clubes juvenís filiados 

OS RESULTADOS DO TORNEIO 
EXTRA DA LIGA DE FUTEBO'L DO 

RIO DE JANEIRO 

RIO. 28 <A. N.) - Fõran1 os se
gl..tintes os resultados dos jogos do 
Torneío Extra da Liga de Futeból ao 
Rio de Janeiro realizados ontem: Bo
tafôgo, 3 - Fluminense, 1: Bangú, 3 
- Flamengo, 2; S. Cristovão. 3 -
Bomsucesso, 1: AJnerica, l - Vasco 
da Gama. 1 Com êStes resultados e a 
seguinte a colocação do campeonato 
extra: Fluminense, 6 pontos perdidos: 
Botafógo. S. Cristovã-0, Bangú e Vas
co da Gama, 8 pontos perdidos; Ame
rica, 9 pontos perdidos: Bomsucesso, 
10 pontos perdidos: Madureira, 12 
pontos perdidos e Flamengo. 14 pon
tos perdidos. 

REGISTO LITERÁRIO ,tr========= 
(Conclusão da 1.• pg.> 

pulando fóra _ Eram. uma . os_tentaqão 
quasi lUbrica de saúde e vu·gmdade". 

A essa Janoca vai caber a tarefa 
de se apaixonar por Martins, para 
tentar salva-lo, mais tarde, na oca. 
sião do seu encontro com Francisco de 
Paula, e para, enfim, vítima do seu 
amór e da sua dedicação ao seu se. 
nhor, morrer trucidada pelos facfno. 
ras de El-Rei. 

Se no episodio da cabrocha Janoca o sr. Budes Barros se excedeu - em 
compensação nos outros episodzos a 
sua narrativa nos parece fiel e em 
conformidade com os cronistas. 

As fig1.1,ras que ele nos mostra, as 
do prímeiro e as do segundo plano -
o Padre Joâo Ribeiro, o governador 
Luis do Régo, o secretário M ayrink, o 
dicionarista Morais, Tolenare, Pere-

~i1~~sed;l~ss°, s~ni:;r:s::I~t3!s o~~ 
a.s vemos nos autores mais dignos de 

OPERAf'OES - P,\RTOS 
Doen(as das senhor.1.s 

Dr, Lauro Vanderlei 
Chele da Clinica Gtnecológtca da 
Maternidade e da Clmlca Cirur

gica Infantil. Ct.·urgiao da 
Santa Casa. 

Rua. Vls<'onde de Pe1otas <Em 
frente a.o •· Pla.za "). 

Das 3 as 6 - Fone 1.0,66 

A CASA DAS StDAS E A 
FESTA DAS NEVES 

A CASA DAS Sf:DAS avisa á sun 
numel·os...'l freguezia que pelo vapor 
NETUNIA, viajou ao Rlo de Janeiro e 
a São Paulo, o seu sócio, sr. José Ca
vakanti de Sousa, com o fim especial 
d.e comprar sêdas naquêles importan· 
tes centros industriais. 

:,-~·~n~~ .. ~n~i\~~~!ô~o l~f:r~sgo;t,;_ CAMPEONATO DE FUTEBOL DIRIGIDO 
Ber~:~·~u ~~vefi~~tic:uep;:ncta~o~ 

5
Je DESPORTIVA PARAIBANA NO , .. 

PELA LIGA 
TURNO 

fé Âs8im também os costumes coloniais 
do Recife e da Paiaiba são descrito~ 
de acórcto com Tolenare e com K ostei. 
Entre êstes, ha um registro especial
mente saboroso: o do passeio de To
lenare pelo rio Capibaribe, quando o 
Jrancês vai satisfazendo a sua cone":· 
piscencia com. o olhar <! . corpo nuzi
nho das mocas de fam1l1a que mer
gulham na a~ua. E' esoo., realmente, 
uma das págmas mais sugestivas das 
Notas Dominicais. 

Sêdas novas, modernas, bonitas e a 
precas de reclame, num ma.ra vilhoso 
e deslwnbrant.e sortimento irão cons
tituir e sucésso do mês de JULHO na 
CASA DAS StDAS, para a FESTA 
DAS NEVES. 

REPOUSO PRESIDENCIAL 
maneira imparcial JOGOS REALIZADOS 

ABRIL 

- Folgamos em registar que a luta 
s~ rles('nvolveu com muita lealdade. 
registatido-se sómente algumas falhas 
de jógo violento log·o reprimidas pelo 1 
jl_,líZ •. com a aprovação de toda assis· 3 Bota!ôgo - 1 - Auto - 1. 
tencia. 10 Pitaguares - O - Esporte Clu-

Nos seg:unrlos times venceu o Pi. be _ 1. 
tae:u:lrt's por 2 x _l, te~do arbitrado a 17 União - 4 - Felipéia. - 2. 
luta o ,r José D1onis1o da Silva, que 21 Palmeiras - 3 - Botafõgo - 1. 
se portou com imparcialidade. 24 - Auto - 2 - P1taguares - 2. 

.. ,O HA\'ERA', HOJE, REUNIAO 
, \ LIGA DESPORTIVA PARAIBA
' \ - O (1l'E FOI RESOLVIDO AD
REFERt;NDU~I DA DIRETORIA -
.JO<i \lhO "10 PROXIl\10 DO)IIN
GO os flLaDOS ESPORTE CLUBE 

E BOTAFOGO 

Por motivos superiores deixa de ser 
rt:-.:11Jzarla. hoje, a sessão ordinária da 
diretoria da Liia Desportiva. Paraiba ~ 
na 

No entanto, ad-referendum da dire
t orfa a pr~idência da L D, P . re ~ 
oolveu 

MAIO 

l Un1áo - 6 - Esporte Clube - 1. 
8 Felipéia - 2 - Palmeiras - 2. 
13 Botafôgo - 6 - Pltaguares - 2, 
15 Auto - 4 - Esporte Clube - O. 
22 União - 1 - Palmeiras - O. 
26 Fellpéio. x Botafôgo - W. O. 
29 Pitnguares - O - UniA-0 - 4.. 

JUNHO 

12 Palmeiras 3 - Auto - !. 
15 Esporte x Fellpt!la - W. o . 
19 Botafôgo 4 - União 2. 
26 Pitaguares 2 - Palmeiras 2. 
28 Auto x Feltpéla - W. O. 

JOGOS A SE REALIZAR 

COLOCAÇÃO POR PONTOS 
PERDIDOS 

União .... 
Palmeiras .. 
Botafõgo . 
Auto ...... . 
Esporte Clube 
Fita.guares .. 
Felipéia . . . . . .......... . 

Mll:TAS MENOS VASADAS 
Auto . 
União . 
Palmeiras 
Felípéia 
Botafôgo ... 
Esporte Clube 
Pi ta guares .. 

MARCADORES DE TENTOS 
Alirio (União) ... 
Ronal <Botafôgo i . 
Gab1iel <Palmeiras> 
Hélio (Botafó&O) .... 
Zéamerlco CBotafôgoJ 
Bál (União l •. 
Pit.6ta (AUtOJ 
Zénovo (Auto> ... 
Teixeira (Palmeiras) 
Pedrinho , Auto) . 
Adernar (Felipéia) 

Um tipo que merece bastante des
taque no romance é o do governador 
Caitano Montenegro. Estranho ho-

2 mem! A revolução está ás portas de 
3 seu palácio e êle 1Uío se cansa de de· 
3 dilh ar a lira amorosa: 
4 
4 
8 

10 

6 
7 
7 
6 
8 

Ouve, Gelía. linda Gelia, 
Os tristes suspiros meus 
ouve um pastor que te diz: 
Linda Gelia, adeus, adeus! 
Como poderei viver 
Ausente dos olhos teus? 
A cruel morte me espera 
Linda. Geha adeus, adeus! 

10 Perfídia pu..ra de um cronista! 
15 Transcrevendo essas duas quadras, que 

8 
4 
4 
3 
3 
3 

encontrou na Revibta do Instituto Ar
queológico de PC'rnambuco, o sr, Eu
des Barros mostra que Caitano Pin
to de Miranda Montenegro, que /oi um 
111 .. áu administrador. foi sobretudo um. 
pessimo poéta! 

3 O 1·omance que o sr Eudes Barros 
3 acaba de nos dar, ,·evela, com o o lei-
3 tor terá visto do que i<i escrevi, qua
:.! lidades autenticas de e.,crztor. E o 
2 que e mais: revela que ésse escritor 

PERO'POLlS, 27 (A UNIAO) -
Dêscle sexta.feira última, enl.!ont.ra ·Sf' 
f'm repouso na fazenda "Correias" 
rlêste município, o 1,residente Getúllo 
Va.L·gas. 

O regresso de s. excia esta ma.1·c'l • 
do para hoje 

NOTICIARIO 
CC'lmttnicaram-nos os srs. Olivier & 

<:::ta., ~stabelecido::., nesta pr:..ça., con 
c.scritóno de repre.c.entações e cont~ 
1,1opria, que trnnsferirnm o ~eu est: 
t elecimento para a praça A~tenor N·-.· 
varro n. 0 30 l terrcoJ, a~1m como, 
também. havêl'em mudado o seu cn-

fi~;i~~ct~~11~~éf~~ ig~f~r~~~i·~~~' ~~= 
n-os, que são Caixa t~o!l.ta., 54 e T<'IC• 
lône, 1340 

Na repartição dos Corr<'iOi:. e Trlé 
r rafos ha telegranins retidos pr..ra. : 

~~~fa~~:0 :;~~c~=~oJ
0
~oi~:s,Ma~~~1~fJ~ 

Man('lar jogar no proxtmo domingo, 
3 cte julho, os filtados .. Esporte Clu
be" e "Botafôgo". designando para 
juizes. nos primeiros quadros, Veneli· 
pe de Almeida, e. nos segundos, Ho
rácio Henriques de Miranda. e para 
representante da Entidade Máxima, 
em campo. o diretor João Nogueira 

JULHó 

3 Esporte x Botafôgo 
10 União x Auto 

Biu l União) . 
Massilon e União> .. 
Viégas <Pltaguaresi 
Liln <Esporte Clube1 
Slnval (Fehpéln> .. 

. . . 21 pos.súe as Jaculdades necessárias pa.ra 
:} ur um excelente romancista de J11s-

~ 1 ló8~m efeilo. o sr. E~des Barros ~a · 
1 1 be reconstttuír Oi) ambientes e os meios, 
1 pondo vivas diante d.os nossos olhos, 
1 a.') figuras do passado 

Bona vides, 83; Tertulina Ferreira, rua 
Centené.rlo. 264; Gtülhenne Lanctl: 
··oto .. ; dr. José Cardo~. PaJac10 Co
,.-êrno e Penhazinha. Me~quita, rua d:t 
Areia, 282 

Mandar contar dois pontos para o 
p1;melro time do ·· Auto Esporte Clu
be .. e doi:s para o segundo do mesmo 
clube, do jôgo com o Felípéia que não 
1:,e, realizará 

UI .\NHÀ A' TARDE TREINARAO 
AS ESQUADRAS DO "UN IAO"' 

!Oficial) 

17 Felipéia x Pitnguares . 
24 Pahnelras x Esporte Clube 

COLOCACAO POR PON'I'OS 
GANHOS 

União .. 
F,~tando ma1 cacto para amanhã á Botafôgo 

tarcte um ugo1oso treino das esqua· Palmeiras 
dras do União é necessano o compare. Auto . . . . . . . . . 
cimento d~s ~eguintes amadores: E:..:porte Clube .. 
Dia,1; - Matias - Nilo - Braz - Bal j Pitaguares . 
- Luiz - Dalvtno Massilon - Biu. Felipéta . . . . 

DR. FERNANDES BARBOSA 
Curso df' espectallzação no seni"o dos profs. Luiz Barbosa ,. Ltonel 
Oonza1a (PollcUoka de BotafôgoJ _ ::\IédlC'O do Jn.i.,tltl.1t-0 d" Pro~ão e 

A.1J.sistêncfa á lnfancia. 
I 

f DOENÇAS 

Correia <Felipéia > 
Doburro IPitagU4res1 . 
Godofrêdo tPi to.guares, . 
Rubens CESl)ort..e Clube) 
Idalino <BotafõgoJ .... 
Biu Fábrica (Pit.aguare~J 
José Holanda <Palmeira~) 
Miguel <Esporte Clube> 

s Landinho <Palmeirnsl 
7 Humberto (Botafôgo> 
7 Lélo (União) .... 
6 Neneco (Palmeiras) 
4 Afonso (Pttaguares1 .. _. 
2 RESUMO 

1 Com tais qualidades, fez o autor de 
1 Dezessete um li!•ra que me parece dcs· 
1 tinado a perdurar. em nossa lilera. 
1 fura dêsse genero. 
J Qua.si me animo a suqerfr ao escri .. 

f t:igo'P~t~%:1;~v~;u~~~~~~~e~o~~;~i= l 
1 1 nas - 1710 .. 1824 ... 1848.. Nfio 1 

1 , serão n.ovos e esple11dídos têmas, com 

i \ ~~gu~·~a~i1:i~~r 1!~1!~afi;~os cf~~~ 

Doenças de Senhoras 
- ESPECIALISTA -

DRA, NEUSA 
ANDRADE 

Consultoria: 

DE 

Rua Barão do Triunfo. 333 
1.0 andar 

Consultas de 14 ás 17 horas . 
Residencla: - Trincheiras, 208 o Partidas jogadas 

Pare.idas a Jogar . 
Tento~ assinalados 

1 
da.s revoluções llberais da nossa ler-

17 ra? 1Do "Jornal do Brasil'', rte 24 do 
41 corrente). 

59 (?====================')' 

IIF=======" CLINICA MEDICA DO ADULTO- SIFILIS 
DR, ALUISIO RAPôSO 

C1n1rg1ão do Hospital Santa. Isa
bel e da Mattrnldade. 

ELF.TRJCIDADE Ml:DICA 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex-mten10 de Tí"rapeutica Chnica. CSí"rviço do Prof. S1o 

Paulo) . Médico do Hospital Santa. Isabel . DA CRIANÇA 

CONSULTAS DIARlAS, DAS 16 A'S 18 HORAS 
Cirui·ría. - Dot"nc;>a."i df:' st-nhoras, 

pa.rt.o~ Consultas: - Das 14 1!? ás 17 horas dtar1amente. 

' RUA VISOONDE DE PELOTAS, 290 - J.º ANDAR 
,,. --- Telelône: 1066 ---

Rua Ptr<",:rino dr Carvalho, 146 
Da,i lO A• 12. 

Consult.ôr1o: - Rua Duque de Caxias, 312 - 1.º cmd:ir, 
Rc:;ldenc1n : - AV. GENJ,:RAL OSORIO, 180 

TelcfoneR · Ant. 259 - Autom. lt>31 
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} e; FORÇAS SOCIAIS DO MAIS DOIS NAVIOS BRITANICOS POSTOS A PIOUf 
E s TA D o A u T ~Z~R~ !E ~E~\~ o ~;~~:'.:;~.'J:E J:1:~f:t?~:!ll~ NOS PORTOS O A E S P A N H A 
(Do Departamento Nacional de Propaganda - ei;r,ecial r,a.ra .. A UNIÃO'') <:J~~ah~t~~cipais pontos visados 11clos 

. aviadores fôra.m o porto, as dol' as, e 
~• Jma revisão sum! a era sltuac'.'o impedindo co~ t<?das. as SU?-5 forças e 1 outros estabel_ecimentos das proximi

{ ral do Pais, sob o n:gime da liberal energias O .Jesi'1 .ilibno social. dades. Por is~o não foi muito elevado 

t:r~ºc;i1~tféam~~~~~~~i: p~~.~~1~·~o ~~~ asQ~e~~i;Ô~~b:~~.~~~ ~: f:i~~i;_iit:~tJ! 0 nun\er.0 de víti~l:tS . . ., 
cios os caminhos. Tornava~se. pois, in- Carta de 10 de novembro, quando tudo Todavrn., 0 na~io bntanic? .. Ar~ow_ 
tlispensavel uma nova orientaçto. ar('- se resolvia cm llteratura reacionaria, que eSlava ancouulo no po,~o. ati!1gt
fórma, pela base. do nosso mecanismo e os moldes largos em que se constróe do por algumas grana.das mcentlton-
administrntivo e das normas sociaic: a nova civilização brasileira, ha de se lotalmente. · 
econômicas e jurídicas que regiam mi,,- choncluir. necessalridamente pêla absoluta OUTRO NAv'fO POSTO A PIQUE 
lancolkamente a rC>publica fedrrativn armo:ua mora a nossa época 
o espírito de desisão, 0 gosto dos deba- Abolidas as fórmulas da simulação 
tes fecundos. a \ ~rdade como rrgra ela.; P na promeu~a. da permula e da indi-
açóes, tudo isso desaparecera como 1ç..i, PI ·um o Estado autoritário 
tndices de uma C'poca de fadiga moral 1centrar os diferentes nucleos regio-
e penuria material. com O advento do nais para a realização de uma obra 
Est'ldo autoritário. a fisionomia coleti- fraternal de prosperidade e de pres-

H apresenta outra expressão. pela tigio coletivo. F.sse movimento de COP-
<, de que as elites e as massas se são nacional impedirá o predominio 
J 

1
, m detlnitivamente dos modê- de uma cla:•;se sobre outra e fi~:·uá um 

. :n1tivos. das transigencias do novo ciclo para a nossa vida. Coube 

ALICANTE, 27 IA UNIÃO) - A a
"'iaçio nacipnalist.a voltou a bombar
dear o porto desta capit.a.l, durante o 
dia de hoje, atingindo um cargueiro 
inglês que em poucos momentos .t'oi 
posto a pique 

Calcula-se que morreram 3 mari
nheiros britanico! 

:\'ão fóram consideravei'i os estragos 
materiais ca u,;,ados na cidade 

As ameaças de represália aos bombardeios das cidades 
abertas continuam a preocupar os meios políticos euro
peus - Comentários das imprensas italiana e alemã 

colhidas em fonte.:; srg·uras, tlizt>m ,.., " aéreas pal'a Valêneia, Ro<,as e C:irL'l~ 
a.cruêle numero se eleva a 500 . \ i«'na foi fa<"ilitar ,, bombardeio de n a• 

vios italiano,, 110 caso de ser cwnpri• 
FOLI\1L~ANTE INVESTIDA SOBRE cta a ameaea do último sábado 

SAGUN'fO 

SARAGOÇA, ?i !A l'XIAO) - As 
auloridades nat•ionalistas informam 
que o novo ava1uo iniciado em dire(.'âo 
a. Sagunto carac"teriza-se- por extrema 
violência, sendo opinião geral que a
quêle porto cairá. dentro de poucos 
dias. 

,\ Ll'TA A SUESTE l)F. TERUEL 

TERUEL. 27 tA li~IÃO) - A ~ues
te desta cidade combate-o;,e tenazmen
te, procw·ando os nacionalist~\.s abrir 
passagltn na linha de defêsa dos v~rÁ 
mêlhoi; 

Calcula-se que o total dos comba
tentes de ambo~ o~ lado'.'! eleva -!ioe a universal, das combinações dos as'· "' ao Estado novo a iniciativa de 

p, Ud.v.s e dos lagares comuns das cr"' .Jma doutrinn coletiva - a dou
assembléias. o Estado novo, conduzido trina do trabalho como dever social -
pelas ideias, aspirações e sentimentos apenas intervindo no domínio econô
da comunhão brasileira, veio reafir- mico para estimular e desenvolver os 
mar o principio dominante de que era fatôres da produção. Dir-se-ia que o 
necessario fortalecer a autoridade pa- esforço dos velhos retoricos e dos guias 
ra salvar a liberdade, e, tão poderosa sem entusiasmos nem ahpirações. para 
éra a consciencia dos males produzi- aniquilar as conquistas do espírito. dis
dos pela situação antiga, que O País solveu-se como um simples fáto so

OS MEIOS POLiTICOS PREOCUPA-( EM CONSEQUl;:NCIA DOS ROM- 10 000. 
DOS :::OEIOS OE NA\'IOS l:<IGL1<- A E)lBAIXADA ESPA:<IHOLA TERIA 

aceitou, sem resistencia d~ qualquer cial 
natureza, os postulados da Carta de Sob o regime em que se encontra o 
JO de novembro. País, nenhuma alteração sofreu a 

Para a execução da tarefa reconstru- organlzac;ão política da sociedade so-
1.ora em que se encontra empenhado. bre a "base do direito e a subordina.cf10 
conta o Estado autoritario éom fatõres do govêrno ao principio da justiça " 
psicologicos, sociais e econômicos da Ainda ao Estado autoritário caberia 
mais alta significação. verificar a necessidade de renasci-

LONDRES. 27 (A UNIAO) - As 
cha_ncelarias europêias e~tiveram hoje, 
muito preocupadas com a persistência 
da. ameaça feiia pelo Govêl'no de Bar
celona, de rt>vidar o bombardeio das 
cidades abertas com o de cidades ita
lianas 011 alemães. Ao mesmo ten1po, 
chegavam da. Espanha. as notícias do 
afundamento de dois na \•io,; britani
cos em .consequência elos "raíds" da 
aviação nacionalista sôllre VaJência e 
A_Hcante. lsso eontribuiu pa.ra que os 
diplomai~ trabalhassem ativamente, 
no sentido de e\•itar conseq uências 
desastrosas dêsses atos. 

Todos os elementos que caracterizam menta do espírito de nacionalidade, 
as ;iações fortes _ 0 sentido do equi- sempre sacrificado pelas têses. pragma
librio e da ordem, a intuição dos des- ticas e oportunistas da democracia; e, 
tinos coletivos. a seleção dos vaV· .... --:s na sua eS trutura constitucional, nen- REUNIU-SE O GABl'Nf;TE REPUBLI-
individuais, 0 senso jurídico e poli~.e;o, huma possibilidade existe de acôrdo CANO 
o entusiasmo criador. 0 pensamento entre o absolutismo clas.sico e os ardo
comun dt" ação _ participam da estru- res do liberalsmo. Nas sínteses perfei
t.ura do Estado brasileiro. tas da Carta de 10 de novembro. de-

Do exame dos d )Sitivos f:.mda- senha-se o panorama de uma nação 
mentais ctêsse estatu erifica-se, an- arrancada de uma crise tremenda pa-

RA!WELONA_ 27 (A UNIAOJ - O 
Conselho de )linistros reuniu-sf' hoje 
para tomar conhecimento r1a nota bri
tanica ao bombai-deiamento df' cida
rles ital_ia nas, com,ignado em amea<"a 
do Go,·erno repulllic'ano. caso não C'es
sem os " raicls" da avia1;ão nacionalis
ta. sôbre as cidades abertas. 

tes de tudo, que não ;uve necessida - ra a pratica da mais largo e generoso 
de de desprezar as conquistas do pã.s- humanitarismo. A órdem política. a 
sado psra se consolidar a nova ordem disciplina social. o espírito de igual
de cousas. Apenas, o Estado ampliou dade, a racionalização do trabalho in
as suas atribuicões. aumentou os seus dividual e coletivo, tudo isso que. no 
encargos para poder promover a mais regime passado, conSt ituia simples ma- lTMA DESFORRA SOBRE MAIORCA 
ampla defêsa do cidadão. Ninguem nifestação de subjetivismo se avoluma 
desconhece o quadro de a)::>andono, a no Brasil at!Ual como uma firme e te
vil tristêza, o desalento em que cairam naz manifestação da vontade coletiva 
diversas gerações desorientadas pêlos e do realismo do Estado 
conluios dos clans partida.rios. Cumpre esclarecer que estamos lon-

BARCELONA, 27 IA UNIAO) -
l\crf'dita-se que o Go,•êrno calalão quer 
revidar o bombanleiamento desta capi-

~:ildaV~~~~ci;~ ~~!fo~.~~.é ::~cc~~!1· ~~: 
aérea da avia<:ão nacionalista. 

0 Brasil se dividia, descnidava-se do ge das restrições e das exigencias in
seu destino. confundia-se com os países flexíveis do nacional-socialismo, onde 
que já realizaram a sua missão histo- o Estado absorve, comanda e simplifi
rica. e essa postura derivava da falta ca todas as atividades humanas. O COMF.STA'RJOS DAS JMPRE:'lSAS 
de grandes ideais humanos, d.a ausen- Brasil mantem-se na órbita da tale- IT.\LIANA E ALEMÃ 
eia absoluta de motivos superiores e rancia e da liberdade, segue a sua tra
critérios elevados dentro do sua vida. jetoria normal, as linhas fundªmentais RO:\IA, 27 1 A UNIAOJ - As impren-
0 Estado novo é a ação. Sua técnica da sua his1oria. como se a marcha so- sas de~la ca pital e de Berlim ocupam
e sua capacidade realizadora não SP cial niio houvesse sido perturbada. O Sf> detalhadamt>nte da ameaça feita pe-
exprimem ar~mas através da retor que 10~0 resalta. ao exame mais rápido lo Govêrno republica.no espanhol de 
e do preconceito, de imagens vac;ü da Carta de lO de novembro é O desejo hombardear cidade~ ilalianas e ale-
atitudes ridículas. ~le inváde todas as de crear a mística da sincerid~de. de _d~- mãe!--. 

LONDRES, 27 (A UNIAO) - Dev-,
do aos repetidos bombardeios de na
vios inglêses nos portO!!i espanhois, ás 
taxas d!! ~eguros navais .sofret·am 
grande elevação 

A 38 MILHAS DE VAU:NCIA 

CASTELLO'N, 27 IA UNIÃO) - As 
tropas nacionali~la!!i que marcham em 
dil·eção a \ 'alência, avançaram, em 
alguns pontos. até se instalar em po
sições distantes apena-; 38 milhas da
quela capital 

Aí, os combates continuam encar
ni<:ados, tendo apoio da aviação e da 
artilharia pesada. 

'rRANSFERIDAS AS BASES A!:REAS 

PARIS, 27 (A UNIAO) - Nos cir
culos na.ciona.listas acredita-se que a 
intenção das a utoridades gO\'ernamen
tais em transferir as p.-incipais bases 

DESME:<ITIDO 

PARIS, 27 tA l'NIAO) - Noticia
se que a embaixada espanhola nesta 
ca.pital desmentiu a notícia segW1do a 
<1~1 o Govêrno de Barcelona preten
dia bombardear cidades italianas é 
alemães em revide ao!>. "raids" da 
aviação nacionafü.ta 'iÕbre as cidade'> 
republicanas 

UM PADRE CONDENADO POR CRl
~IE DE DESERCÃO 

B\RCELONA. 27 IA UNIÃO\ - Os 
tribunais condenaram o padre José 
Cabestany a trinta anos de prisão, 
sob a denuncia de deserção. Cabe-sta
ny foi sentenciado a ir para os acam
pamentos de trabalho em lugar de ser 
mandado, como se costwna fazer em 
casos semelhan tes, a batalbóe!; disci
plinares, pot·que disse que pecaria 
contra sua propria con('iéncia toman
do wn fuzil. 

INAUGUROU-SE, ONTEM, A 1 / CON
VENÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA 
Discursaram os engenheiros Saturnino de Brito e Juran
dir Ferreira - Tomaram parte nos trabalhos mais de 

300 representantes dos Estados 
RIO. 27 f A UNI AO\ - Ocorreu, ho- veis beneficies que ela trrizia para o 

je, nesta cn.pital, a inauguração da l.ª desenvolvimento da engenharia nacio
Convencão Nacionfll de Engenharia nal. 
promovida pela Federação Nacional de 
Engenharia, participando da mesma 
mais de 300 representantes dos Esta
dos. 

Iniciando-se a sessão, discursaram os 
srs. Saturnino de Brito e Jurandir Pi
res Ferreira que se referiram aos pro
pósitos da Convenção e aos indiscuti-

Depois de assentadas outras medidas 
de importancia para o prosseguimen
to dos trabalhos em outras reuniões. 
foi amplamente ventilada a possibili
dade da participação do Brasil no Con
gresso Sul-americano de Engenharia 
a reallzar-se, dentro em breve, 

esféras da atividade brasileira. todos SE:_nvolver. as nossas cate~onas sociais Mesmo no -caso de os aviões verme
os departamentos em que se cogíta da pelo ser~timent.o de Patna .. Desa.par~- lhos oombaràearem, unicament", a 
prosperidade nacional, estimulando os cell?- assim, so~ .° .. novo regime const1 : ilha d(.' 1\lai,.rca, dizem os jornais, és
mais timidos e defendendd os elemen- tuClOI]al. 0 est:;in_it.o de aventura, a::. se fato constituiria uma a.me::u,•a, á Há.-
tos sociais contra as investidas dos que I sol~9oe,s superfl~ia~s. e, sobret~do, as lia r, por conseguinte, passivel de uma Bonécos qu<' chamam "i\1Ai\1Ã '' e V I D A 
pretendem trocar o interêsse publico lncuveis ex_ P1?1 ª_çoes. e~ to~no das n'pressão enérgica. "PAPA" - recebeu o maior sorti-
pélas suas restritas ambições perso- c~~sses trabalhlS tªS ~ piodutoia~, e~e- mento "Casa Anil" R A D I o F (1 N I e A 
na listas. ti, adas, .1:nu~tas 1,,ezes. sob o piet:ex~.o CONOIÇOES PARA A RETIRADA DA 

Na Carta de 10 de novembro insere- d~ concihaçao dentro da ºrdem Jun- AMEAÇA DOS REPUBLICANOS l --------
ve-se o trabalho como um dever social dica . , . _ 
Um dos dispositivos do novo estatuto O Estado au_tontano nao se. funda 
politico esclarece: "Na iniciativa in- n~s erros ?ª. liberal d~mocrac!a ne1:n 
dividual, no poder de criação, de or- p1etend~ ex:e1ce'. uma e~penenc1a, po1: 
ganização e de illvenção, elo individuo, que _de~1va dos 1mpera.t1vos das classe.::. 
exercido nos limites do bem público popul~1 es e no seu p1 ogr~sso moral e 
funda-se a riqueza e a p.rosperidadé material des~as classes fixa todas as 
nacional. A intervenção do Estado. no suas energías 
dominio econômico, só se legitima para ------------
suprir as defictencias da iniciativa in- VIDA MUNJGPAL 
dividual e coordenar os fatores da pro
dução, de maneira a evitar ou resolver 

PARIS. 27 (A UNIAO) - Noticia-se 
que o Govêrno de Barcelona deixaria 
o propósito de bombardear ddadcs ifa.
lianas sob as seguintes condi('Ões: 1)
abertura ,la. fronteira franco-espanho
l?.. para · JHl ssagem de annas e muni
ções: 2) - suspf'nsão <lo bomb:ll'deio 
da ?dacão nacionalista sóbre as cida
des republit•anas desguarnecidas e 3) -
sus1,~nsáo do auxílio militar italiano e 
alemão ao Govêrno de Salamanca. 

os seus conflitos e introduzir no Jogo C,\BACEIRAS 
das competições individua.is o pensa- FUZILADO UM ME

1
DICO CHll,ENO 

:~~!~o~osµlr:e~:t:~o~aAn~~~~f::i;:~ O regresso do prefeito José Barbosa: BARCELONA, 27 (A UNIAO) -
no domínio econômico poderá ser ime- - Após alguns dias de estada. em Po- Sob acusação de exercer espionagem, 
diata, revestindo a fórma do contróle, ços de Caldas, no Estado de Minas foi fuzilado, nesta. ca1lital, o médico 
do estimulo. ou _d'."- gestão diréta". 1 Gerais, aonde fôra em tratamento de chileno Francisco Jrmenez. 

co~~~~~cio<;::fºJ!~:,Vo°nsi~a ~~1~s~ E<:f;J~ sua saúde. regresará, no dia 27. a esta AS ViTIMAS OE ALICANTE 
pro~ura i!llpedir, sob todas as fórma_s, 1 localidact_e o sr_ Josê Barbosa, opero- 1 

a d1spersao de energias:_ ··A economia so prefeito de Cabaceiras ALICANTE, '?7 IA UNIAO) - As 

FESTA DE S~ PEDRO 
Realizam-se, hoie. em toda a part..:!. 

os festejos populares em honra do glo
rioso apostolo São Pedro 

Como nas homenagens a S. João Ba
tista, a festa de S. Pedro já adquiriu 
o seu cunho tradicional. sendo celebra
da com verdadeiro regosijo e sentimen
to de religião 

NA A\'l!NIOA VE'RA CRUZ 

Os nioradores da Avenida Véra Cruz 
vão comemorar hoje, o dia consagrado 
ao apostolo S. Pedro. condignamente. 

Assim. aqu~la artéria apresentará 
um aspécto festivo, achar,cio-se enfei
tada. com bandeirinha.s multicóres 

Haverá, ali. entretenimentos popula
res. inclusive rttréta. 

~~rr:i:s~ç!°e::~-:. ~~:~
1!~1~rd:cTes c~~= l E11: regosij~ pelo regre~so do digno J ~~m:i~1~;ã~1

o~í:~!n!~~~:. o s!:~!ai!~:~ 
presenta tivas das fôrças d0 trabalho e estimado edil, a populaçao local, com "'·.1, sôbre esta cidade, informavam que ~A SE'DE DO BLO'CO CARNAVA-
nacional. colocad!\S sob a assistencia' o apoio dos elemenLos representativos apenas 150 pe'isôas haviam morrido. Lt:SC.:0 MISTO "PIRATAS DE 
~ê:tf1~0~~:rºce~ºtuE;~:td!f~gaS~~ãg; dêste municipio. projeta uma brilhan- Entretanto, as Ultimas informações, JAGUARIBE ·· 
poder público." te manifestação as. s. a qual se rea- Realizar-se-à. hoje. ás 20 horas, na 

Dotado de recursos e elementos ex-
cepcionals, poderá o Es "' empree,1-
der a tarefa, a que se e de corri-
gir os vielas da mcntaliaaue democra
tica liberal, capaz de todos os extremos 
mas induerente ás necessidades gerai~ 
das classes populares, nos domínios da 
economia social ou privada, p sua 
crença exagera.da na eficienc ..tas 
doutrinas parlamentares En,·,~1..1.nto 
se impediu a absorpcão do individuo 
pêlo Estado, permitindo-se-lhe, em no
me do liberalismo. a pratica de todos 
O!:i êrros econômicos, políticos e sociais. 
o progrésso cientifico e industrial so
tn .. u as mais funestas interrupções 
Com a deslocação dos valôres, operada 
pêlo Estado novo, afigurou-se a alguns 
observadores desprevenidos que o pa
tl·1...,rnio da inteligencla serla afetado 

ivcrsos sentidos. Tal. porém, não 
~ · d.t, e o que êle visa é precisamente 
defender a cultura, o progresso ec:piri
tual, o trabalho cientifico, outr'orn 
ameaçados P' ucesslvas convulçõt>s 
M>eials. 

O Estado autoritário veíu criar o 
esplrito de autoridade, e êsse espírito 
F>' '>põe a toda Idéia de violencia tira-

mnntendr de um lado or-. nc1-
1, , • igunlitA da democrft , .,em 
,,.oncet!BÕCS p rntciosu.s, e, de , vutro 

lizará naquéle dia Duas Estradas parn dar as bôas vin- sêde dés.sa agremiacão. na avenida 12 

Na mesmo_ data, 0 prefeito José dac, ao prefeito Francisco Costa. _deA~~~~sr:S, ~:~eª s~rsf~r~~~~mda~~~a~~~ 
Barbosa procedera. á inauguração do Festas de São João . _ Decorreram orna jazz-band, se prolongarão até ai-
Abrigo de Mendigos e Desvalidos de animados os festejos dedicados a São ta madrug~da 

Cabaceiras, louvavel e hwnanitaria Jot~· dI!s~ f~~~\.s l'Uas apresenta- sô~r/~n~5:~;m~e;raeii~v~tr~'i~1:ncà~~ 
realização do seu govêrno. ram-se embandeiradas e á noite fó- " Pirn.tes ele Jaguaribe". para melhor 

25 - 6 - 938. ram acêsas inumer::i.s fogueiras O que realce da mei:,ma festividnde. 
rDo Correspondente) deu ás festas o seu aspecto caracte

CAIÇÁRA 
rtstico. 

Na re~idência do sr Alípio Barbo
sa de Carvalho, proprietário e tazen-

Pre/eito Francisco Costa : - Depois deíro aqui, foi resado um terço em 
de alguns mê<-;es dr permanência em homenagem ao Santo' do dia, seguin
Joáo Pessóa ac·1de fóra em trata- do-se animado baile ao qual compa
ment-0 de saúd, , retornou, quarta- receram elementos destacados da so
fetra. da. semana passada, a êste mu- ciedade local e de Guarablra. 
nicipio. o nosso operoso prefeito, sr. Também na Ca.sa Paroquial foi 
Francisco Costa promovido um "São João na Roc;a" 

s. s. qUP viajou até Duas Estadas em benefício da capela do Rosário 
em ciuro de linha. foi recebido alí Todos êsscs festéjos se prolongaram 
por amigo!'. e admiradores. atf' alta madrugada 

Na quinta-feira. uma comissão de Em Logradouro, as fest.as Joaninas 
elementos representativos dos circu- Unam animadas. Na tarde do diâ 
los sociais e administrativos desta ci- . 24 o sr. Alcides Rocha, gerente d"' 
dadc, composta dos srs .. José Paulit~o I fmna Andersen Clayton promoveu 

~:. i~~~~jf~~Q ~~~n~~~rt~i/~~~~~~; 1 ~i~st;~;~r~!ª~~~va!e~~va~orrf~~~r!~~~ 
d_e Amújo, ~ntonto Roclr_igi_,e_, .. Sevf"-1 lr>., í'!C:. 
rmo de Araujo Borba, Altp10 Barbosa 
de Carvalho e outros, d1ng1u-se a ( Do corres,-mdente) 

J,;M MAMANGUAPE 

Realizar-se-ão t'm Mamanguape, ho
.ie e amanM. os tl''l.diclonais festejos 
em honra dos santos Pedro e Paulo, 
padroeiros daquéla <'idade. 

Uma comissão de elementos da socie
dade local vem se emµenhando para 
que os mesmos alcan, .. tm o reslce dos 
anos ant,eriores, havendo sido organi
zado para isso um programa condigno 

Na matriz dali. haverá solénidade.s 
litur~icas, seguindo-se a fosta externa. 
com a realizacão de vário!'. entrete
nimentos populares 

Amanha. h(lverá mls.c::a eantada, fa
lando no Evangelho o có~w11~ ,r1..,.io rte 
Deus. 

A' tarde,. uma proc .o perl'.:Hn·, .\ 

as AP~~~tª~e r~~!:iii: d!:1~~!~~1~r~k~11-
tar abrilhantará ns !-;Otê-•·td,1, c,e 
amanhã, na referida cidade. 

A P. R. J -4 ,•oltou ontem ao a.r 
com melhor som, a.pe1ar de um tanto 
agudo e metálico. O programa foi 
iniciado pela Jazz com mu quarto de 
hora de música americana que a:ra
dou 

Esmeralda Silva, como <lantes, sa
lientou-se cantan<lo a marcha .. Es
trêla •·. Sos nu.meros de samba. nio 
ating·iu o pont-o conquistado com as 
marchas. Continuamos a julgâ-Ia. me
lhor elemento para marC'has do que 
para sambas. haja ,•ista. a. canta.da 
por ela no seu primeiro quarto de bo
t·a ·• Dia sim, dia não .. , quando con
finnou êsse nosso julgamento. - 10 
pontos. 

No quarto de hora. de músiC"a va1·ia
da a preciámos Jorge Tavares, que te
ve bôa interpreta.cão na valsa de J 
M. de Abreu. " Bóa noite. amór", com 
acompan.hamento da Jazz. - 10 poll
ios 

O Trio Tabajára ganhou ontem 8 
pontos com o Sf.'u programa de foxe!-> 
exóticos. Ouve menos bateria. e o re
pertorio agradou 

Nélie de Almeida deve reaparecer 
experimentando o ;enêro .. canção .. 
para o qual a sua vóz apresenta. to
nal~dades pro.pri~, preve1\do-se que, 
a!;s1m, conquistara uma. bôa. posição 
no "stardom " da P . R . I -4. 

KIND 

P. R 1-4 RADIO TABUARA DA 
PARAÍBA 

Prog1·ama para hoje- : 
11.00 - Programa do almôço -
12.00 - Jol'nal matutln:i - N>J{,1-

ciario e informações telegTaficas do 
pai-. e tlo '~'>Lrangrli" 

12.15 - Continúa o progarma do 
alm.ôço -- Gravações populares 

(Locutór Kenard Galvãol 
18.00 - Programa do jantar - Gra

\.tções selecior,ado.s 
19 .00 - Sintése dos acontc>cimentoi 

do dia. 
19.05 - Programa de musica popu

lar. 
19.15 - Boletim esportivo 
19.20 - Conttnúa o programa dr 

mtLc:lca popular. 
<Locutór J. Acflinol 

20,00 - Retran.c:missáo da. Hora. do 
Brasil . 

21.00 - Tran.<imJssão diretame1üe 
do Clube Astréa. "Da. Festa do Milho 
Verde" com o concurso de todo o~ 
urtistas da TabaJára, orquestra e con
juntos regionais. 

1Locutór Al!rio Silva) 
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R T E· o F: 1 e 1 
lDMIIISTRlÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGIEIRED. O 

Inten entoda Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 2i 

D~crcto: 

o Interventor Federal no Estado 
da Parnib~ 1·csolve designar o dr. 
Francisco de P,1ub Porto, Secretário 
,Jn Fa1,endo., para. responder pelo Ex
pediente d::i. Secretaria da Agricult 1-
r:1. Coml•rcio, Viação e Obras PúbJ.i
cas, aurnntc a :'-\ nscnciu do titular res
pectivo 

Secretaría da Fazenda 
EXPEDIENTE DO SECRETA'RI O DQ 

DL\ 27· 

Petiçõe~ 

N. 0 O 'i&~. de :Francisco Antunes 
~ iancõ. - 4..' 1L õe Rendas de Ca
Jazeh'as pnra tomar conhecimento r.:: 
resolver na fórmn da lei. 

N. 0 3. 941. de Malaquias de Sousa 
do O'. - O 11et1c:ionário deve satisfa-
1er as cxigN1ci::is elo dcc. n. 0 766, de 
17 df• f~vereiro de 1937, de acôrdo com 
os parccêres àa Procurndorin da Fa
zendo e Secretaria da Agrteultura, pa
:ra poder obter a h,enção. 

N. 0 9. 788, de Otecar elo Rêgo Luna. 
- Venha por intermedio cta R Ce 
Rendas d~ Campina Grande. 

EXPEDIENTE DO G.\ 8 I N, ;TE 

Ao T ri bu nal ela Fazenda: 

Prcst:t.ção àe conta.s: 

:N." 1.414.. ele Gustavo Ton·e3, 
N. 0 3.311. de Jo~é Teóiilo Bczerril 

O.tido: 

1 

Hcc,ncti pu:·a ::,:e c;:.t., 1Jd,~t1.s c·off; (Ii.ll· 
N .'-' H.024, do Juizo de Direito el~ ti;.nel1.. - Phrecu iavoravel. 

J. Vnni eia comarca dn Capital De Vr>ld:::m:ir Arm1ho reqll(.·ren.clo li -
Ao Uiretor tlo Tc~ouru · cença parn se estab,decer com bol.e-
Pcti~Õ{'!i; .:;p tirn. - I1Jnr.l despacho. 
N '' O. 78'i, de Frn.ncisco Cicero ele I I dem de Joft.c, Inác ío dos Sa.nlo,), 

Mélo. . icqt~erendo lkcnça 1,ar;i se esta.bele 
N."' 3.7U6, ele Pes:-ón, Teixclra Ltd .... c1:1· c:om q·.tlt~.ucia. - Igual e1espncho. 
N.º 9 . GCl , e!c Gabr id Cnro~mo. 
N. 0 3.412, Gtúa n." \ els Mésa de EXPEDIEi~TE DO INSP l>"TOR !)( > 

R _ ele AnLenur N(\varro Dit, 22: 
Oflcios: 
N.c 14.ú04, d,~ Ovidio Gonçr.lrn~ Informação prcstnda á PrC'feitur 

B,"rreto. 
N u 14.049. dr. Sec-reto.na ela Agr!- Petição· 

cnHuru 
N H.Od7. mem.oranUura do Ba:1· De :\!anuel Albino Vidal. requereo lo 

co elo Brasil. licença para :;e estahclccer com est1-
K. e 3.421. cto Es~al'ion .. irio f'i~.:-al de "ªs n r~t~lho - Parecer favoravel 

Espe1JnC'a 

SXPEDIENTE DO INSPETOR · DO 
DL'\ 2J: Secretaría do Interior e 

Segurança Pública Infornrn.çôes pre&tad~s á- Prcfeitu~ 
1lIRETOR1e\ GERAL DE s AU' l ,E 

,P U'BLICA Petições: 
l n,11rtor Íll d..t. Alimcnfaçâ.o C' Polícb 

EXPEDIENTE S~tá;i~SPETOR bo· C1u~1?e1~;~1it~·~{~ç~
10;~~~~ií0s:ªo!~~:ic~~~ 

DIA 21: ... trom ernitnhda. - Parecer favoravel. 
Informações prestadas ã Prefeitura : I dem de Carolina Soa.res. requerer. .. 
P~tiçõe~. do licença para se estabelecer com 
D!? .jot1c Ferreira Grilo, requeren.!o en.út.a.ncta. - .q~ual despacho. 

EXPEDIENTE DO I NSPETOR DO 
DIA 2S: 

I nformatflo prcslacl..t á PrefeiLur:1: 

Petição: 

t>t l rani Dintz Barreto, requerendr 
,1cença pan\ se estabeleco com ofici
na de Joias. - Parecer favoravel. 

EXPEDIENTE DO INSPETOR DO 
DlA 27: 
Infonnação prcstnda á Prefeii,ura: 

Pttiçâo: 
De J osé Augusto C s, requ<.:rendo 

licença para se cstabe,ecer com um'\ 
tenda de Sapateiro. - Parecer favo
ra,·el. 

Prefeitura fylunicip~l 
E:XPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 2',: 

P~tlçoos de: 

Roncln .i. GuanU(';to, suP-tenei.tc 
Pedro nrits. ,, 

Ad o ao c'ícial ele dia, Ler sgl 
Oto1ú 

Guarhd' do Quartel, 2. 0 sgt. Re · 
fael. 

Guania d&. Cadeia, 3. 0 sgt. Ra.n11rQ. 
Eletiicwta e teleionisLtt cJe dia, Sd 

se,·erino Ferreira. 
Dia li, Esta çáo de Rádio, 3. 0 set 

Airton Nunes. 

Boletim núme,:o 136. 

(As.) Délm jro PercirJ. de Andrade. 
eel. cmt. Geral. 

Oonfére- com o original, 'Elísio ~o
ln-eira, teh. cel. sub-comt. 

lNSPETORIA GERAL DO TRAPE• 
gg.JOBLICO E _DA _ GUABJ>A 

Em João Pessóa, 27 de Junho de 
1938. 

Serviçô })ara o dia 28 (Terça-feira' 

pa~~séco~s~~~i~
111

iri1~e%~~~e
1~!º ~~~;ç~ Unifprine 2. 0 (Caqui) . 

PRlha à Tr:ivessR D. Moisés, em Mar
dacaru'. - Deferido. 

Herdeiros de" Joaquim Vicent.e Tõr-
Pennahcnte á 1. o. S T., a.manue,n~c 

Pedro P :1.trlcio. 
Permanente á SP., guarda de l.ii. 1 cs, reoucrenclo licença para concert3 •· 

TESOURO Do ESTADO DA PARAÍBA e casinha e fazer outros reparos na 
· cosa n. 0 165, á ov. Joaquim Tõrres. 

- Deferido. 

cla.s.::;e n. 0 5 · 
1-<.ondam.es: do tráfeg,. fiscal df" 1." 

classe n. 0 . 48, do pol' ~ento !13Ca1 
rondante n. 0 2 e guarda ele 1."' c:J~.'S· 
se n. 0 6. Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

1 

raria Geral, nos dias 25 e 27 cio corrente mês 
DIA 25 

RECEITA 

C. Pcreirf'.. & Cia. requerendo L-

J ~ e1~~~:r~efti~1t~~l;r:~rr~1S n~)~~i~~~~ 
ele "Frntelli Vita". - Como ped••, 

Plantõe;s, guardas civis ns. 11~ 23, 
19 e 6l. 1, 

nos muros. 
. Antonio Francc-lino Tó. requerend 1 Boletim n. 0 131. 

, ,, 

: : : 1\,~;~, J~e g~~t~~o &T~;e~~scio. Saldo anteJ.'ior . 
!;~~~1Ç~rii1~~1ef~a~~t~~i\aL~: ep~;~~~·~ Par2. conhecimento da Cofl){?rnção .>? 

43:9-USCOO Ebt,racla de Mançlararu'. _ Deferido. devícla execw;:.ão, publico o SC!:,'llilft.C: 

u!:;~:n~~ai; ~;1~~5;~ 1~:~.~ª~0:~q~~~e~~~ I - F.ntreg:i de lmpor ta neia: --N. 0 3. 416, de A lcides de i•nxandt1 
lir.nri~cs. 

N. 0 13.888. de Antonio Augusto de 
Almeida. 

N. 0 J3.632, de Antonio Augusto d.? 
Almeida. 

N. 0 13.831. do m-esmo 
N. 0 3.413, cl<: Gustavo Torre&. 
N. 0 13.790, de Silvino Montenegro, 
N. 0 13.378, ele Jo::;e Faustino e. de 

Recebctlona. de Rendas Cap1tal - Ar-
rec1HJnfüo dia 2'i . . . . . . . . . . 

Rcpartiçfio Aguas e Esgótos - Ren
. da do ctrn 23 . . . . . . . . . . . . . . . 
Fn:incisco Araújo Neves - Cauçfo de 

luz 
1 :!~!~~io ~~~~~~zoPctr~~~t{~\O ~~.luz_ 

Cauçti.o d,., lm~ 

.'\ltu~uri~:.- de Manuel Roberto d
0 

Banco ,;o Estado em - Retirnàn 
Nascirnent-0. 

N.' 11.760, de Sllvino Montenegro 
N ° :J.430, dt> Gustnvo Torres. 
N ° 13.354, do tir. Gra.ciano ).fedei, DB8P.tSA 

lOS. 
N. 0 3.361. de _\ldrO\·ill' (ins\ 
N. 0 13.355. do clt'. G.i:acia210 .Medt::; 

:ros, 
N. 1 3.14.0. <.:e Jo;;é da Ctullia Lim~ 

Sobrinho 
N.er H.411. ci.c Lui~ Eurides Moreir~ 

Franco. 
N.O 18.699. (ic J. Faus~ino Cav2l -

(.;811ti de Albuquerque. 
N. 0 13.307, de João Jansen. 
N. 0 ~.312. cie José Tcôfilo Bezerra. 
N. 0 :3.064, do dr Gra:::iano Medei-

ros. 
N. 0 14.&55. (\e Símpl!cio Viana 
N. 0 14.064, ele Otávio Nôbrega. 
N.L ~.-120, da Recebedoria de Rf'°n· 

das de C:-..mpinu Gri:lnde. 
N. 0 3.423, d:::: mesma. 
N. 0 3.HB, ele Gn:;tJ_,·o TorrC's 
N. 0 3.417, do mr~mt"i 

2tl.i5 -- R!ve.ldo VaH·oncélob ,n.G 
S.P., - Adea.ntameulo 

2i2& - Dr. Oro.eia no G. Medciroi 
1 nep. Serv. Elelr. > - Adcant~ 
menta ................. . 

.'.:731 - Soe. Assist. Lazaros e D . e 
Lepra - Conta . . . . . . . 

:~730 - Dr. Severino Cordeiro i Proe 
-.1.•iize11.:i.ri 1 - Adc~ntamento 

Saldo que pasrn 

DIA 27 

N. 0 3.4HI, do mesmo 
N. 0 3.431, do InC."lllO. RECEITA. 

cieN!\;éJ~~ 805, c!o Ci:IJJ. JO::t: f1-n.dêlha Saldo anterior 

N. 0 15. 803, do mesmo 
N. 0 3.415. ie Alcides de ':viiran~la 

Henriques. 
N. 0 1~. 060. de Joü.o Martins Lou

reiro 
N.º 3.372. (~ JNé T~ufilo Bezerrr, 

Lu~~º. l4.0õ3, c1c· Jol:iê Luis dÕ R·êgo 

N ·0 H.05~), de Jo11atas Ciirécas. 
N. 0 14. 066. elo elr _ Pimentel G omec. 
?j.~ 3.122, de ~r:mnel Roberto do 

Recebedoria de Rendas CapiLal - Ar-
recad:-:çâo aia 25 ............ . 

Repartição Aguas Esgõtos - Rcncln 
d1a25, ... , ....•....... , .. , .. •• 

D1;.11~~i;:~o. ~~e~ci~~~. ~. ~111~0 . ~·çl~ f· · -
4 

! 

Manuel Osçar d~ Sousa. Leli,;.; ...:.. Cau · 
<;fio de lU/, .•............•. 

João B{·rnardino de Ara újo - Ca.u(ão 
de luz 1 

Nasumento. 
!i. 0 13.b33 

Almeiaa 
N. 0 13 630. 

Llc Ant-on1o Augusto de 

1

3nnco do E!itndo c,m,· - RclirDdn . ,.,. 

do mc~m10, 

Petiçôe:;· 

N, 0 0.1,;i~ de J F. Nobre 
N. 0 9.668. e,~ Meta .. .:;theira & Ci;;. 
N. 0 :J.712. c_i.:, Stuuctard Oil Com-

p3n~ 01 Bn1s1l. 

1 DESP .f.SA. 

~740 - Seunat ::Sih·,1 - Conta . 
!J.'i:~ - Lconi1a 17ra.ncisca ela Silva -

Sub,·cni:-fio . . . . . . . . , . . . . 
.2739 - Dr. Aclemar Sotues Londre;, 

..... '' D.f,1i6, ela Comp 
Par:iiban;.1 de Tecidcb :,:•;~ ~g~~~t6;:fc, Aul;li.:;lo d~ A1~~irlo 

Oflclo 
<Scrr . Ag-ric.) - Adeantamento 

2135 - AntonJo Augusto de Almeidri 
<Scc. Aqric.) - Ade,:mt-amen to 

l1l:~~iig :têli, (;o 0 cuarlamento de E- 27~~c~ 1~~?~~1~ ~11~~t~~nr:n.~!!~: í~l' 
A' Einentu. 

Petlçue:s 

~ i08 - JoJ.o Lui.s R1beuo Mera.is -
Pegamento . . . , . . . . . . . . 

!::709 - Joúc Luis Ribeirn \!ora is -
P,gnu1C'nlo . . . . , . . . . . . . 

::.7.3!? - João Gome,"- ele Brito - P 'l .. 
N º ·_l. 'i3G. cft . Tt>mistüclc!i Lago, p g·::m~ento . . . . . . . . . . . . . 

}l. de h.nul Bnl1.:,lJ. 27-!4 - Angclina T nw r e::,. eia Sih·a -
N. 0 9. 790, de Elia~ Ramos e D j~l- Subvcnçãc., _ . . • . . . . . . . 

nl:\ M Casado 3'i'i5 - Lauricle!i Emil1~ G::.m~ - Sub• 

1 

\CllÇ30 • 
,\ ' .\I<·!"-.-" eh· R t n da ... d ,· (.;a J.lt:en a "' 2L7ü Severmo GomC's oe Lm ia <C~-

cl, u, P\lbliC'l) - Adcr.ntami.nlo 
Pet1ct:o 1191 - Mtsa ,te Rlndas Alagôn Gran 

1 de - Suprunc:nt o 
N.º ti 7iJtl dt F 1,mc1DC.:o AnLuuei 

1

2747 - Jocé Soares de Cn.:.,•fl lho -
P inl1C'"J Pagamento • , 

A· \I,·~ ,1, u~mJ t.., de Guorabíru: Sildo que pf\Sfü1. 

Pctirtto 

7 :200~0C 

G94S700 

30<;/)~ 
JO~U-00 

30~000 

3 :250>000 

9:710MOO 

1 : 000~11r,o 

8:200SOOO 

761$000 

30~000 

30$000 

600~000 

60 000 

2:000,000 

35:ooo,ooo 

2:000\ 000 

75~000 

700, 000 

176.~500 

3:750$000 

60~000 

60, 000 

7,:,500 

3 :000$000 

;,oowoo 

vHhão, á a,•. Vc-rn Cruz. Concedo l. E:1trega•se ao sr. almo~rife pagndor. 
título prmrisório e pelo prnzo cte 30 interino, a fim ele recolher o.o cofr~ 

1 

dias. Não dou m'l:leus verbais. Assit:', elo CE., a importancin de 23SOOO, pr..> 
multe· ~e O rcquer,:,nte por ter inicia- veniente do st:lo de chum}.)o desta Ii1s
do o scrriço sem J iccnça. J1elorín, ~.:rrecarlada no rnés de me.lo 

Felinto de Arruela Eacolástico re- ultimo, pela Mêsa de Rendas de IU1.
c.:ue1·('ndo licençu· para ele acórclo 'com baÍ~:il~ Gofas: _ Fa.z•se entrP.ga 11 

7
:9B

4~
7oo 1 }af~~1.~;a ,J~1

e1~~0J1
~ze

1
~)

11~1g,w:e~!~ ~": l.ª S'T ., de 4 guias de registo de vef-
9:710~00 1 !.>el da Sil,:a. - Como requer. ~~~oscie r~~~~!~~a.pcla Mésa de Ren-
--- José Isidro Gomes, requerendo li· III_ 'Nlulta Paga : _ Pelo Sr. Ni-

61:636$7C~ i~:;i ir~:Jf~:{~-::'~~c~~~~ ~~~~ !~~~;E,r!fdJF~~· te;i~~~elt~~ 

~e~ª Cordeiro Senhor. - ComL. .le· IV - Petições o ',..spachada~: - De 

Cônego Jo.'>é d~ Silv:\ Coutinho, \'e- rr. Alberto Fe~·nande~ Cârtaxo, requ,. 
J Querendo lic~nça para concertar por\ I~~ºatil::r :1~t~01~~J~~~u~;, ~~:;~!: 

c_clha. elo aue~ntamcnto que r eceb~ ,~o srr sui'.>metido ao C""-ITIC requerido 
~"l~!tªo!~ceff

0
ltt11r1., a casn n.: 457. a ;ts lO,JO. de hoje. 

_ s Gambarra, do mdigente De Li'neu de Brito Lirn C'hauffc~r 
~~~~-~Jfg~~ Cacemiro ele Santana, -- ~mador,· Tcquerenclo presta;· cx;me ele 

14 :4BúM'. f\ C~nego J_o~ da Silva Coutinho, re- ~:~~~c~:tftdon~~~d~~b~uct~º:i e::!: 
1 
i~1~l~n~~ 11

ia:~td~~~~lio~~~rtal:CC~~~ me requetid?. ás_ 13,30 de hoje. 

47:170~300 de!:it!l Prefeitura, a casa n. 0 63, ~ a\-~ roç~ P1!~~n~o 0 B~~~~~to~.0~:te;:. 
~~~iai:~~1

~
0·__P1fci:dià1~~i;cnte Marir,. d ~ 'ctispe1{~0. ~a ml!lta que· lhe fôrr 

G! :u3us7oo, Cónc~o ~.osé da Sllva Coutinho, re. ~';;P~;~.~~r ~(i~rfc';,"º _'.:º C~:;;:i1::,;:~;~'' 
~~\;[~

11
~·~ ;:r~~;? para concertar por De Carlos Monteiro. motoc'icli::ita 

' . ~ lAmento c;uc recebe dec:- i.:rofis~iona,J, reemerenC:o transfercn-
ci-:,1;:-e~~:1~ura, a ca~ 1~·: 45s. á. rua. da eia p;ra· .:/ nonie do sr. Dur.val C 
Mai;a. ·de' s~~~~ ª ~11!1te~:~fdoEmiUflI'!i:.. Gouveia, _da motocicléta marca NSV 

Se~astião Ah-~s ctc Sousa, r~nerer!.- ~~~r~.~~~;.~1mph, placa 11-Pb. - Co 

~u,!f~!~~ªe ~it~ª ~flnstrulr muros, bR- De D~rv~l c. Gouvf'ia. motocl<'llst!l 
pro" riCÓact, .· ç:. a no. terreno ~e SU'l profission.f).l. requerendo tr?,nsfcrencla 

4' 7 :1761300 Def~rido. e, i' ~., · dos E5tactos. - }?ara o nome cio sr. Imic10 Vlnagrl:, 

1 
Cônego José ela Silva Coutinho, l'C · Cia ,!Ilotocicleta n!arca Vandcrcr, pla

Cfterencio lic~nçn. pnra concertar por ca ... 14-Pb. - Ioual desjY.'1:cho. 
• ... ... '>· ~ ~~~t~ Pdr~fe~~~::

1
;8~~~~~t~1.~u1\ 3.1ác;i; 1As.) Tunentc J oão de Sousa e SH-

·- - ..:~~:._ . ifjJ~" ~~1~~1~;~, .::'1;11~!f~~ente MR ,,a, inspetor geral. 

,..,. "'.,. ..... ~,.y ~ Monl:. Odilon Couth1hQ, rê'querendo Conférn aom o orJg-ínri.1: - F, J."e-•·· 
licença. para fazer divernos serviços na .i:cir~~~'Olh ~~~.'......~~~~nspe~~--

l~ :3;:,7~700 ~!~01~.º 859, á av. Pedro II _ De 

Elisio Gonçalves ela ~tiva, reciue. 
3J: 000$00U rendo b~ix:i de imposto para o seu 
___ estabelecimento co1nercial den.ominhc!o 
94 :534~000 r '' Casa YolanC:a ·•. - De ncórclo ~01:: 

1 3S informações, ctcferido. 

PREFEITURAS 
DO INTERIOR 

[ 
Cczarit1a. de Lima,. requerendo Ji.. PREFEITC RA lIUNJ('lP.\IJ DE S,\N -

f!G: e 1::~J..c~n:~~u~~ ~I~;lri c:aB~~ TA Lt:ZIA DO S,\Bl:Gt 

xo. - Deferido. • DECRETO N.º 39, DF. 18 DE JPIHO 
. Eu~enio Velôso & Cia . requerendo DE 1938 
1sencao d<J imposto parn. o comércio 
de produtc;s ao Estndo, pelo prazo d"' 
10 anos. - Sim. pelo prazo de 5 ano~ 
fa vre-se. o decreto de iScnçí'to. 

Crêa. o distrito admini!i· 
tratho de Juueo. 

Antomc lle Mélo, requercnc~o Jicc11 Alcindo rte l'vi edeiros Leite, preft>itO 
ça pa ra tran!ifcr1r para os seus fi lhor do munlcipio de Santa Luzia do Sahn
;ncnores, ~cltna. Irene, EstchJ. Noe. gnía, _

18
u_ sando ele atribuiçôes constlt.uoio

~1~.º· ~ena1.clc, J unrcz C: Antonio, a. pro
,,ued,.de Ct::t c.:nnst ruço.o c!e uma. cas.1 
ele taipa. .e teU1a, á av. Cruzeiro do Sul. 

DECRETA · 

- Def?nc!o, ~m face das informações. Art. 1.º - Fica creado o Dislríto 
Lour1val VKente de F rdtas, recwr - Administrativo de J unco com a se:;uin

t,en.do lice1:u;:a para cobril' uma e·o.:c't te individuo.cão : começa no extremo 
c.e palhl, a ru.1 da E~trada de Ferr.J sul, n a propriedade .Muquem de InbClO 

1 

n ' 9 - Como requer Jose da Costa, e sr~uc pela fronteint 
Anal.a a;trel· da Mota. rcquen, _ com o m um c1pio Ge Soledtde até :.i 

oc llcençA pm:, fazei clt ,,..r,os seru - propn edaõ i:: Lagõa. do Tenôrto d~ J o:i · 
e-os na casa n <J 296, á nia Bar õ.o lW Qmm Cond~do ele Andr i.:i.de ; dní bCS'Uf' 
P.1ssagem - Defeudo Pela fronteira com o . Estado do Rio 

Jo::i quun Pc1eira .lo N -1....Cllllento r<~- J Grande
1 

do Norte ate n. proprif'd,idc 
<iuerendo ucenca para C.vJ1.strulr (l('I 3• P_onta o.a 81:;~rr, do sr . Fr Q.nci:;c'? L...:1 · 
:6,:tio ::0111 a plan ta um ~>rcc. •o. fi, ·n•. ~ de ArauJo; daí tom~ .. a dll'.eç.:'í.o 
Joao d., Ma ta.. bem como lkenca P'.'l 'l oeste, abrangendo as propuedades Po-

Ji :899SOCO instai.ar ;..gua e esgót-0 . - Deferid/ · i~i~~a~~~~ll~l~~a ; rr ~U:\10FJ::1~~~: 

41 :G35$00U COiLumo DA P()LlCIA MILITAJI ~~~gi~e : ~~1~º!· f1'!~~1f1~ J3~q~'}\1: 
~gR~Sl'ADO DA PARAIBA DO guel ·~ ·Ida Nóbrega; dnl n 1!111ta 

94 :534~000 nl~U~~tef9:r1 Joáo Pcssôa, 27 de jL, - ~~~;ie~!d~:-tç!rih: ~~s u::l~n~ridch~~ 
Tesouro elo Estado da Pa raíbu., em 27 de junho farlz, até o dõrso da serra da Bata.-

Serviço para o dla 28 (Terça-feiro). lha ; daf toma a direção sudoésto a f• 
N. 0 !l 77b. dt: A rH.c,1 110 P creil.·tt de.: 1 Tesow·aria Oeru• do 

Lurfn· t1c 1932. 

A" Hf'pat'tir.;io ilú1' St-ni<;u .. Elétri .. , Emeato Sllvfin, 
cn...: • 'l'cscure!ro Oere] 

Aloísio 1\Iorais, 
1::cr!t V-~!'!O 

as tei-ras de Olementino Dc>rerm da 
Dia á Policia. 2 ° teu Setiastii)o Nóbre7a e .Jo•qulm Merthu, e lrmáos!-

U :.l¼l,·!:! ..1 L..1 t~~~ 1.! u.:! .·,-v lL · ~ ... 1.. f.rc.:. .... 



; 
).iiot:i"i' - A ONL'\O - Terça•feira, 2S de junho de 1938 , ·r "J:"' 

ra com o munklplo ele Pat..os e ll('pols 
de Soleclade. até o ponto de po.rtkin 

Art. 2.0 -· RevogRm-~c as c11sposiçôcs 
em_ contrário. 

Prcfeitur1t municipal ele SRntn Lu
zia do 8-abu:;í. 18 de junho ctcd93~. 

Alcimlo de Medeiros Leite. PH1'Cito 
Diógenes AraUjo, secretário. 

l>ECRETO N.0 40. DE 18 DE JU!',, 
DE 1938 

PRIVfJIITtJ ,,',,,,,, 
C't·êa o Dbtrito de São 

Jo~é do Sa.bugi. 

Alcindo de Medeiros Le1tf'. prefeito 
do mwticipio de S:intn LuziR. :do Sg
bug:I. usando de atribuições ('()nstitu
cionais, 

DECRETA. 

1\..rt.. l.º -- Fica creado o Di.strito de 
Sã.o José e.lo Sabugí. ctêstc ~picipio 
cotn a seguin'..? individuação:;_ começa 
a Unha no extrtmo norte. na proprlc
da'de Timbaúba de Candicto Batista ctos 
Santos; dtu a linha toma a. direção 
noroê~te prla fronteira com o Estado 
do Rio Grande do Norte a.te a prop .• t'
dade Ba.rr~iros de Francisco t1osê de 
Lucena; c.u.i segue com a direção su
léste ·s.té a propriedade Loureu•o- do sr. 
Francisco Januário Dantas; dai se
gue na mes1T1a direção, até o sitio Cam.
pas Novos de Antonio Avelino cte Oli
veira; dai segue pela mttrgem esq1:er
da da. rodar,-em Sant.a Luzia - Campi-1 
11a Grande, ate n propriedade Ponta 
da Serra exclusive. ele -,.,ra11cisco Lei- . 
tão de Araújo; dai. .e para n :tro.i.1-
telrn. do ~·;,, _Gr~nde ao Nrte. Jnargh 
nando a mcsmq propriedade Ponta da 
Serra. 

Art. 2.0 - Re,'ogam-se .is dtliposicOes 
em contrário. -

Prefelturn Municipal cte Sarit~ Luzia 

d~U~!!~!íd;8M:e{~~:h~cft~. r~:i~1lo 
Diógenes Araújo, secretário. 

IlE')R!i;TO N.0 41. DE 18 DE .JUXHO 
DE 19~8 

Crêa o llh;ti-ito <lt- Pre1;i
de11te Ptss1.h. 

Alcindo de MedPiros Leite. prefeito 
do municipio de Santa Luzia cld 6.-s;bu
gí. us-rndo de atribuições constHucio
nais, 

DECRETA: 

Arl. 1.0 -- Fica creado o Distrito ele 
l>resldcntc Pcssôa com a seguinte in
dh"Iduação · começa a linha divi:-órla 
no extrêmo norte. na proprlecle.dc No-

;~laog~~t-Oi;~e r~~i~ i:ta~~s~ :~1~'. 
do Norte; daí. torna a direção ~ndéstc 
pela meSm..'t fronteira e. mais · ac\iantr 
pelo rio Quipauá, ti.té a propriedade 
Imaculo.cln., de Francisca Vitaija,na da 
Nóbrega; dai. segue a Unha nao~MÍ\O 
sul. ainda pelo 1io Quipauá. até R pro
priecladc Umburann ·1 antiga CGcl~oci
ral, do sr. Anisio Marinho dp" Sjlva; 
ciaí segue na direção ~udoést.e ,nt.é a 
propricclR.Clc Bóa Sorte. ele Mo.rü1 ts:i:
bcl do Nóhre~a; daí. tom2_ n. dlreç:ío 
oi>st..c, até a propriedade Ipuefra...:,\ssll:, 
de d. Honorlna Onótre de AraúJq, 
abrangendo ús propriedades do riacho 
Na vlos, o. eomeço.r pel:\ propriedade 
Fróta. de Manuel Geraldo ele ·r$oüsa e 

:~~d~~ª ~ r~1~r~~s~1~
11

~
1
~ir~çlór~{o1~~ 

Tenho á disposição d~ ,•nem quizer exa• 

-, inal-os, 8 Chevr<'lets ..,c4, em serviço 

diario - com 138.0'. " kms. cada um - sem 

um concerto .. , sem. um acerto ... sem uma 

troca de peça ... sem uma 

cou: os motores aiud<, 

~ahh.-am da fabrica.'' 

- DIZ O sr, JOSÉ- G. OLIVflRA, P~OPR1ETAn10 

M eARAG( l'ER(Ep'rS}, DO Rio.~ 

Cüi\SlDERE estrs faclos vara 
escolher o seu noYo ca;To. 

E escolha um ChcvroleL 38. O 
Chc, rolcL 38 ,. ainda mais pPr
fei_to. mais efficiente, rhais pos
sante, mais veloz r mais ecouo
roico. \'isite uma Agencia, <' 
eonstale. o Sr. mesmo, qtw o 
CheYl'olet 38 tem mais -valores. 
Porque lhe ofierec~ mais effi
ciencia. fon;a e economia com o 
seu l!O-vo motor de ú C)lin<lros ... 
mais segurança com os seus no, os 
freios hydraulicos... mais pro
tecc:ão com a sua carrosseria 
100 % de aço ... c mai:, conforto 
com seu acaban,ento e o SYsterua 
Fishcr de Yenlilac:ão Cont~ola,el. 

limpeza ... todos 

feci 1udos como 

.... 

éf.tc até a propriecladc Lorêto. do <.Ir. 
José Flósculo d~ Nóbrega e irmãos. 
c.·orWndo transversalmente n. serra 
Cpsin.ha; Uaí toma a direçãd · norte, 
ntê a propriedade Trémpes. de 'José 
E\•arlsto de Jv!edeiros. n~t fronteira do 
'F.stado do Rio Grande do Norte; dai, 
segue pela me.o;mn. fronteira, até o pon~ 

gi. uc;ando de atribuiçõrs constitu- 3 Fiscalização 401Sl00 Clfl p, r 1 ·~~ ri< ''"ri() a séde. á ru:.t 18 de Novembro 155, na 
cionais. 4 Limpê~a Públlca 809$900 aqu I qual serão eleitos os membros para 

to- tle p::i.rttda. i DECRETA: 5 Iluminação Publica 1:760$000 r .a a pr~chimento dos lugares vagos de 
7 Est,rada.-!i 176$500 Uzl- orador e secretário-arquivista. Art. 2.0 

-- Rcvogam-~e as di~JJm;j('.'ões 
em contrário. Art. 1.0 - Ficam creac.los rcspecti- s Patrimon.io 227$"" 1 .1 clt - .~a nesta Nessa sessão, outros a ~untas de 

va.mentc nos distritos de São José do 9 Sub\cnções e Aposenta- cida( 25:000SOOO j bastante interesse para a vida do Ccn-Preíeitur::1. MlUliciµnl de Ba nta · Luzia 
elo Sabugí, 18 de- junho de 1938. Sa.bugí, Presidente Pessôa e Jw1co, os dorla 130SOOO Dinhc cm caixa 3:141S700 tro Beneficente Paraibano serão ven-

logm·es ele Procw·adores Fiscais do 10 Obras Públícas 514$900 10 aç6c'> ~10 E'1nco do Estado 1 :OOO<.;OQ'l tilados. asstmtos a que faz referen-Alcindo dr J\-fedeiros l.eitc, ~·~feito 
Dióienc.~ Al'aújo, set'retárlo. Municipio. 11 Despêsa1> Divcrscis 272$000 eh o requerunento supracitado e por 

Art.. 2.º - A remuneração désses 12 Estatistica 200SOOO 3;999S30U c..;te motivo torna-se imprescindivcl o 
DECRETO !\",º ~2. UE 18 DE, JUXIIO funcionãrios e propru:ç.1ou,al ao quc.,ri;..- 13 Coope.ra.9ã_o A_ grícola a.01saoo comparecimento de todos... os socios 

. UE 1938 f:{~~~!~~~Üt~1!l.erce,ntligem fi'1~~·,t4{:\~~~1~°' d~ 1~;:;sjQfo ,..(i5sgoo zf!1:ie~al~{i~l1!e~~l~\P~~ !ear~nJ: 1tra~ quJ~sÔ Pessóa, 27 de junho J~ 1933 

-; !~=t~~~;"' ti~1i~!~~- ·~:1J~~,âri~~ov~g:~.:~-=~ ~is~osiç~es- ~!1lve~;i!:\~~ mês d~ _at»·U: 80$000. V.J:STO:. - .\ls;·,._4<1 rlt; )1.tdcil~S Lei·: (A. i Aug;~to Ódilon d~ Costa 

~an(a Luzia. Prefeitura Municipal de Sa1~ta Luzia D~!1;;..~º R1i:r:it~t~ra:1: 1 le,Jói~~:~· .\raújo. secret0.ri1 l.º secretáriQ. 

Alclndo <le. Medeiros Leite/ 1>tcfeito do Sabugí, 18 de junho de 1938. ---------------~ AO COMÉRCIO EM GERAL 
ào InUlÚClJ:.'iO de S1u1ta Luzia 4!16 Sa- s E e ç o L I V R E blll/í. usando de atribuições constítu- i\lcindo de 11cdeiros Lelle, P-refeiLo A j E A QUPEQM S ISNTAERESSAR 
clonnls, DECRETA: J Diógenes .Araújo, secretário. 

PREFEITUR.'\ MUNICIPAL DE S.\N· 1 

d·.~~t. ~:-s.~taZOl~~lZ~·b~~~~; ~(~ 1 TA LUZI,\ DO s.rnUGl MASSA FALIDA DE MOISÉS DERMA:·~ Mli'A~A~1~i°~~t!t~l~ci~u::.?:tr_ 

~l_;t::=b~~~~~u:, 6~~1~1: e 8!1~ 0 ~~; ::!f;l~!~-. d~ci'!ff,~~~e~t!'e!~!ê~cs:,! A V I S O J)ital. com Fábrica de Oleo. sito á ruo. 
margem elo i çudc público Padre ')Jarço findo da República n. 

0 
138, a vl.,a ao comér-

lbiaplna. até 
O 

mata-burros da es- do em ge:·al que tendo o dr. João Ba-
trada Santa Luzia. - Ouro Branco: RECEITA· A requerimento de H. Sd1uler & São de nenhum ,·alor 4;1s pa.gai:n,en tfata Toni, de sua livre e expontaneA 
<la.l. i:-cgue 1n•, 1·gu· 1°ndo as p1·011•1'ed•,,clcs e· d 0 - ·1 ' d · · J t la. data <la falencrn. em d1ant.., \•onta<lc. pedid() demissão das .J.Unções 
ck Ckero N~poteâo Uezena c'Monucl 1 Imµo3to de Liccnç..'1.s 4:781$600 z~\ia ta.n:.~~.: ~e:~ ::;i::i~ªemº j~~; ri;e~1

:\}ctuados diretam~nle ao fa~ de engenheiro-técnico e procurador de 
EntlU.nno de Mr<leiros, at(! o cemite- 2 Imposto de F~irn 424~100 de ~'! ele junho e'.\-pirante, foi decreta- , lido. nossa firma. cargos ê

5t
c:~ que 

O 
mcs-

~:.~~tfi;~{d;t:.hs:~~~iJ:?.'.}11~ : i;~Et ~~ z:~~'.\~f~ e 
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GSOOO t~r!1:.1e~~t:bc~~i~'::":::~'::'
1!a~1~\sé; ' .. ?s ~~ª:~édi~~· e:;~,'.";::,~:sd!~t::·~. ?i~f~'ftl;t.~;~11~1;~~;~~t~t{:~~: 

Luzia··. a+.P. f\ cêrcn da Prefeitura: G Taxa. de Aferição 10 :~~~fo~~ l~o!:!~~op~?:~~~ nda1J3~u:ssa. pel'l ~!ri(~ª~a·· r~r:n~{~.da s '.H'a declara- lados os pod~l'P.S coniericl.o~ em procu-
liai, se--

0
rue pela mesma cérca até o 7 Trix.a cte AçouguP 606$000 dr. juiz da 1.~ vara, o abaixo assina·· A priwtira r~união de 1rl's st.'ra ;~i~~ passftda ~o mesmo foil'. por nossa 

110111,o dP partida. 8 Taxa de Estati:;tica 2:281$600 oo. :1.d\oogado, com csC'ritorio á. pr&.ta realizada no J)l'edio 11." 4t. a rua da~ 
Art. ~.<> -- A zona :mburbann :ibran- 12 Rendas Dh·ers0.s 44$000 Pefü·o .\metico. n.º 7, atendera dia.r.i.1 Trincheiras ~!-ala. d.is audiências) no 

Ge a.s ndjo.ct'ntiRs do perlmctro Ul'bano. 13 Renda. Patrimonial 363$700 mente a todos os interessados na alu- dia 23 de agosto, ás H horas. 
atf a cc1ultil.stancb de 2!:0 metros e 14- Divida AtiY!l. 593$600 dida falencia, das 8 ás 9 horas da João Pes...:ôa, 25,6 193s;. 
tnals o Monte Snnto, oo nol't-e ela ci- Recebido do Tcsow·o do manhã JAIME FElt~AND~S ll.\G::CO:S.\, 
dll.de. E.st~do para auxilio dm_: Todas as conespondencias de cara- .sindico. 
_Art. 3.0 - Revot;~m-se a~ dist>oct- , t.r,1balhos cie conservação ter comercial dirigidas ao falido. ·,e- Escritorio: Prac:a. Pedro .\merko, ';1 
ics cm contdrio. 

1 ~\~:,!~ra~'\~uc ~3;~:i~~~ rão Pntrei;:ues no cscl'itorio do siu•lfro. - João Pessõa. 

João Pes.sóa. 25 de jw1ho de 1936 

S A. INDUSTRIAS REUNIDAS F 
MATARAZZO. filial ele João Pcssóa. 

P. p L. RUIZ, GINO GU!\RNIERO 

1Firmas de\.-idnmenL<C re<:onheclda.s 1 

. Prefeitura Mun!cipcl de Santu Lu- Grnnde e Patos 2:000:WOO 

~ia do Sr,bllgí, 1G ele junho de 7"'ª· ~!~ºei~~ ~~s d~~t.~i\~r~)~~~ 
DECLARAÇAO CENTRO BENEFICENTE · l-,-.E-·N-.D-E--S-E_u_m_e_st-ob-elecimcnto si 

AlciniJo d,• 1'fecleil'o~ Lcitf". rreicito os trabalhos iniciab da 
Diógenes Ara.úJu, io .tnstalaçiio dr wna Uzina 

hLCRE1'0 ~·.0 4;tl)E ]l) DL MJ.SJIO ~kla~~ Elétrica neSLa 20:000tOOO 
DE 1938 ,1oll ... Idem ·cm catxa 850$700 

Cria. o lo_gar de Pl"OC'f'll'a- · 10 nçõcs do Batl('O do Eitado 1 :000$000 
dor nos Dis.trito~ tlc São 
.Jost do Sa.bu gí, Presidente 
Pe~üa. e J unco. 

U 
Alch1<10 ele Medeiros Leite, µrefeito 

,;, I!U.1,QJ,;:tp1o Q~ ~turt'" L1.izl!). c!o S"hlJ 
l Prefeiturr, 
:! Fe.zencl~ 

DESPESA 
43 :999SJ00 

2:238$900 
2·13~~1)1) 

Fa \. ic h l\I:l lay Pe ulo Mendes decla
ra a quem interessar possa. que, para 
fin.s comerciais, assina-se Jacob & Pau
lo l\iendes, sencJo o ururo responsa.vel 
pelo. firma désta praça, Jacob & Paulo, 
estabelecida á rua Barão do Triunfo, 
n.0 410. 

João Pessõa, 25 de Junho de 1038. 
Favich I\lalay Paulo !\fendes. 

(As !lnnas estão devidamente reco-
11.hectrlft6), 

PARAIBANO ,\,-enicla C'ruz ele Armas n.• 1173 e um 
tencno com :W. metros de fundo por 
7,50 de frente, próprio. T111tar no 
mesmo. 

ASSE~IBLE'l.\ GERAL EX1'f!AOR
DINi\RU 

J?c ordtm do sr. presidentt <' de 
ocordo com o.r:. térmos do requerimen
to Ue membros do l>h"PWria, fica con
vccnda uma scssfi.o ele .~s8mbléla Ge
rnl E>..1:raorcllnarla, clêste iodalic~. 
que se 1·caltrnrá na proxtma 5:' i'ek;:i.. 
::\() rlo corrent.c. {t-s 19 h('lras rm 1:,1.w 

---------·-----
CONFFC('.\0 DE FLôRES 

Executa-se com pedcitlio na. 11 1,~ .. 
f.\('ÃO Chique. 

Rno dn Republlra. q?,O, 



' ' 
õ 
li., •.• ,.. ... -
.,.. llt ..,,. -, ...... 

,correspondtncla eapeela1 de man, Calldrón, Breruet, Morane
E!nar Jonson, da "Agfncla lkulnler, Dewoltlne e outros, ha qua
Star", para a I. B. R.J. si om' J que não fabricam apru-êlhos 

comer, .s, em grande escala. A lndus-
' EsclullvldMle da I. B. R. Iria d, partlhoo ~ .cuerr, absorve 

para A UNIÃO). todas energias. 'l'nlbalha-àe dia e 

NOVA YORK, Junho - O avlio 
nasceu destinado para ser uma pode
rosa arma de guerra. Quando, pela 
prlmelra vez, as azas de um avião se 
estenderam no ~u. o esplrtto do ho
mem kteallwu uma maneln de em
pregar essa noYa lnvertção como arma 
de destruição. O tempo se encarre«ou 

:~!~ª'g'º~~ ~ .:~re°1A':t'::. re:/~ 
primeira vez. como arma de COJQbate, 
na guerra da TripoUtànta, entre a 
I~lla e a Turquia. O cenArlo d ... a 
façanha foi a Cirenaica e o aparf)Jlo 
empregado, um velho Farman. E.tia 
adio teve wn carater mais de expe-

noite. "5 turmaa de operir!os se re
vesam no serviço. Os aparêlhos se a
linham, noo campha de oxperttnclas 
onde pilotos de grande tlroclnio e de 
vasi<JO conheclmen\Q8 técnicos os sub-

=c!i:! :a~::a~Ída A~pi::: 
~ do emprepd05, ao mesmo tempo 
que se procura dotar os avlõea de po. 
derosos meios ofensivos. A técnica 
bélica, no setor do ar, tem realizado 
rrand .. progreasos, E' pena que tan
to engenho seja empregado, quasl que 
axclualvamente. cemo melo de des
trulçjlo e não d~ j>rogre..., e de clvl
llaçlo. 

riência e rol coroada de êxito, pàls, NOTAS DO fõRO as fôrças turcas ficaram possuldas de 
verdadeiro terror ao avistar aquêle 
passaro de Cerro, que semeava a mor- FOI o SEGUINTE, l>N'l'BM o MO
te e a destruição. Grande parte da VI· VIMENTO DOS CART0'1tl0S DEh• 
!~r!ad~!:n:n:a.::es.:~lh~ei-°1~a~~na;: T,\ CAPITAL: 
Grande Guerra foi que a aviação se Cartório do Be~lo Civil _ Esrrl-
consagrou como arma de combate. O ,·ão - Sebastião Bastos. 
seu emprego, sempre, em maiores 
proporções, levou os técnJcos e os me- Nêsse cartório correm proclamas pa. 
câ.nicos a aperfeiçoar as suas condi- rn o caSKmento dos contraentes se
ções de segurança e a eflctêncta dos guintes: 
seus motores. Motores mais poderos~ Durval Cabral de Almeida e Albu
dotados de maior ralo de ação fõram I quarque e Maria de Lourdcs Barbos:1 
empregados com grande sucesso. A· da Rosa: Carlos Bastos de Oliveira !' 
tualmente, as fabricas de aviões estão Beatriz Ferreira de Sousa; Jordão Mo
dedicando todas as suas atividades na reira da Costa e Joana BatisLa dac; 
construção de aparêlhos de guerra. Neves, e Jofi.o Valdevlno da Silva e 
Os aviões civis e comerciais estão sen- Maria Gomes de Carvalho. 
do fabricados em menor escala. Din. 
e noite, as fabricas funcionam para Fclram recistadas no mesmo rar
o.tender os pedidos de aparêlhos miU- tório as sccuintes crian,ças recrm· 
tares feitos pelas grandes potencias. nascidas: 

• 

A Delegacia Placal, ~ste Estado, re
cebeu da Diretoria das Rr.ndas Inter
nas, o telepama-clrcular, n. 4211, de 
:,o do eorrente me., que abaixo trans
creYe para conhecimento dos lnterea
sad06: 

"Comunico de>ldos rtns, senhor MI· 
nlstro, dai.: hoje, baixou circular n. 23, 
,egwnteo termos: O Ministro de Esta-

~i~:~s :Oe~lo;r~~r'e~!e~~~i~4~ ·~;: 
guiamento anexo Decreto-Lei numero 
301, de 24 fevereiro de 1938, alteradfJ 
pêlo de n. :165 de 5 de abril rtndo e co
mo medida preliminar, recomenda 
observancta do seguinte: Allnen A
Os comerciantes que possuirf"m tecidl)f,; 
contendo mal! de 101

-;, de fios de s~a 
cUjo imposto de conswno tenha sido 
pago de acordo com o artigo :, • para
grafo primeiro do Regulamento bat. 
xado com o Decreto numero 17.-464, 
tie 8 de outubro de 1926. por guia. são 
obrigados a apresentar até 30 de ju
nho corrente. á repartição arrecada 
dõro a que estiver subordinado o csta
beledmento, uma dcclarnçã.o do set·. 
stock. em três vias, datadas e assinadas, 
Indicando a quantidade peças, cortes 
ou retalhos que me,;am mais de 50 
tentimetros de comprimento l urdidu
ra> ~m como o num.e1'0 respectivo 
Alinea B- Cadn uma das peças inclusi
\•e cortes ou retalhos deverá ser asst. 
r..ada por melo de etiquêta cltpada ou 
costurada a maquina a sua exll-emlda
cie interior numerada seguidamente 
,·ontendo nome do comerciante, o lo
cal do estabelecimento, bem como 
· omprimento, largura, tfpo ou especi '? 
r cõr predominante do pano. Alín4?a 
e ·A terceira via da declaração depo1 , 

de carimbada e datadól, se:-á devolvtci'l 
~o interessado, indepentente do recibo 
passado pêlo protocolo da rrpartiç~o 
, rrecadadóra. Alin~a D· Ob tecido..; 
,llle a partir de 1° de julho do corrente 
.1no não figurarem na declaração de 
.:tock ou forem encontrados em desa
_·6rdo com a tetra B desta circular. 
·,erão apreendidos com fundamen· ) 
nos artigos 98 e 246 do Drcreto-let 
r,umero 301 de 24 de fevereirc ·te Iu.18. 
Alinea E· Os Diretores das Recebedo
rlas, Inspetores de Alfandegas, Cole
tores e Chefes de Mêsas de Rend~s 

' 
Sr. Franel .. o Tri.• ,tro d• Brllo: 

Na "8Pltal do Rio • 'lde do Norte, 
ondP residia, vem d, lccer o noss::> 
tontenaneo e;r. Fra11c-ato' Tr1R"ueiro 

fze•P~~~u~~r~:Ac:..~e ~~~,i,,~~· n!. 
~u~le E•tado. 

O extlntoj, que pertencia a -dlstlnu. 
ra_mma domiciliada em Guarablrc, 
neste Est.ado, contava a Idade de e 
e nos, sendo casado com a sra. EmUi:l 
Quede& Trigueiro. 

Debca o mesmo os seguintes filhos 
menores: Saulo, Francisca, Maria Te
rha, Rute, Maria da Luz e Antonio. 

O sr. Francisco Trigueiro de Br;to 
era Irmão dos padres José e Antonio 
Trigueiro de Br1

· respectivamente 
vqrútos de Rio Tanto f" Sapé, e cu. 
nhado do dr. Antonio Galdtno Gue
des, juiz federal na Secção déste Es
tado, em dbponlbllldade. 

O enterran1Pnto do inditoso cont~r
raneo verificou-se no cemitério de Na
tal. com o acompanhamento de pn-
ren e amigos da famUJa l'nlutadn 

Em sufrágio de sua alma, fórarn ce~ 
lebradas exéquias na Catedral de N 
S. das Neves e nas matrizes Sap~ 
o Rio Tinto 

Sr. Félix Antonio Latorr:t<"a: - Fa
leceu, ontem, á rua Duque de Co.xias 
n.• .417, néota capital. o sr. Fé!lx An: 
t..omo Latorraca, cidadão bnstante con
ce11..1ado na sociedade conterranea. 

O extinto, que era viúvo e contava 
tlU anos de idade, deixa uma rtlha, a 
~ra. Rafaéla Latorraca Dt La6C'10, f!')
tx)sa d_o iil'. Hermenegildo Oi Lasc10, 
~rcr~e:1do arqui~to•construtor nésta 

Era o mc-rto natural ae Laurla. Ita
lla, residindo. em João Pessoa. há mais 
de vinte anos, onde tez um grande 
circulo de relações de amizade. 

O enterramento verificou-se, á.s 10 
1oras. no cemi~6rio Senhor da Bõa 
·entenca.. snin1o o ff>retro da casa on-
1e se deu o desenlãce, com vultósc 
1companham~nto u.e parentes e aml
:os da ran11hn enlutada 

Sobre o alaúd ··iam mumera~ 

CIRCILO DE OPERÁRIOS 
CATáLICOS 

Reunk~. ante-ontem, ás 16 horas, n:i 
Casa C. ."i. Vlct-nte de Paute · rua 
Sete d .!mbro, sob a presld.. ~ do. 
dra. Ne:, \ de Andrade, o Circulo de 
Operários Católico1, a ftm de tratar 
d<' assuntos de impartancia para a vida 
11:octal dô mesmo. 

E.~tiveram prest-ntes á referida reu-

=~w0ntem~~:s~f~~codda:uei~o ~~~: 
de, cônego João Coutinho. vigário da 
Ca, 1ra1. além de grande numero de 
associados 

O Círculo de Operários Católlcu, 
fundado r<:centemente nesta cidade, 
jA. conta um numero auspicioso de as
sociados, em virtude do incremento 
que vem tPndo no seio do operai-lado 
conterraneo. 

No próximo rtomtngo. haverá nova 
reunião do Circulo de Operários Cató
licos, a que deverão comparecer to
dos os ~ios. 

A SUISSA 
PROSSEGUIRÁ NA SUA PO• 

LITICA DE ABSOLUTA 
NEUTRALIDADE 

Declarações dos embaixa
dores ~aissos em Berlim 

e Roma 
BERXA, 21 IA USIAOo - A• lera

cõe<it da Suissa em Berlim e Roma no
tificaram aos Govêrnos junto aos quai.i 
Htão acreditadas, da resoluçio de U 
ele maio. que consirna a intenção da 
""11issa de não mais tomar parlE: na.s 

A Inglaterra. a França, os Estados 
Unidos e a Alemanha cuidam seria
mente da organização das suas fôrças 
aéreas. A ItáUa e a Rµssla. tambem, 
,;e dedicam com intensidnde ao prepa. 
ra.uvo dos seus exércitos do ar. o 
rearmam<'nlo nêsse setor é verdadei
ramente fantasttco. As fabricas como 
De Havlland, eurtlss, Bristol. Douglas, 
Boe~g, Waco, Chance Vought, Far-

Marcélo Melqufades de Araújo; destinarão agentes fiscais para qu11 

Moisés Pergentlno Madruga, Marh. promovam as diligencias necessnriai 
Alves de Brito, João Barbosa Muniz ~ o e,cato curl}F,'imento da presente ci ... 
VaJter JC>Sé dn S11va, Sónia Maria Be~ t.·War. • as:,1'f'.?OJ A. d< Souza Cosh. 
zerra, José Torres de Oliveira, Maria Declaração - fl. que se refere alinea A
José Xav! ~ .. um.,. José Qulrlno da deve ser feita modelo seguinte: "la~, 
Silva, J06é '14:ario Pedrosa, Jorge c ar- cliretto da via. . . . . . declaração df' 
lo Smith Metrl, Antonio JOl;é do. Nas- slOCk de tecido• de sêda de ...... estn-

orôas de flôres naturai 1rtif1ciais 

Diretoria Regl11al dos Cor
reios t Telegrafos da 

Paraíba 

.nções. A 21 do corrente O!!I Govêr
rtos da Itália e da Alemanha respon
leram afirmando a sua decisão de 
espeitar a neutralidade suissa, que 
·onsideram importante elemento da 
,az na Europa. O Consêlho Fedf'ral 
,,radcceu a ambos os Govêrnos a:; 
,reciosa.s garantias assim ofererjúas, 
1firmando por sua vez, que a Suissa. 
~inha constante- preocupação de pros
·-eguir na. politll'a de neutralidade em 
1ue há quatro séculos se in.\pira.. Au
tes daquela reiolu('áo da Sociedade 
tias Nações;, a Suissa conservava a sua 
neutralidade mas devia participar da~ 
sanções comerriais e financeiras na. 
sua qualidade de membro do Instituto 
Internacional de Genebra. Atualmtn
t.e, o pais encontra-se deslicado de to
do compromisso de que pudesse ori. 
finar-se equivoco quanto á sua ina· 
bala,·el vontade de permanecer neutro 
em quaisquer <"irrunslancias. 

VIDA 
RELIGIOSA 

clmento, JOM' Maria Moreira Bot\res belecido ...... pt Coluna lº numero ela 
Maria José Moreira Soares, Ma riu .. ~ peça, corte ou retalhos, :zo tipo ou es
da Silva e dois na ti-mortos. pecle de tecido, 3u côr do tecido, 4< 

Fôram refistad~ os ôbitoH oconi- ~~:~:~n!º~s~n~:~~:i "
6~t!:~~!~ 

::;;.,~':;onltm e oa&em, das Pf'S."Õllli ~~J~~o ~·ir~ior \::~:~ºi'nt~:~~~~? 
FEDEllAÇÃO ESPIRITA PARAIBA· 1 -------------

A 1. • Secção da Diretoria Reglorul 
los Correios e Telegrafas deste Esta 
10 convida o sr. Manuel Virginto de 
Alm,ida a ali comparecer, a fim de 
ratar de assunto de seu interesse. ., IMPORTASCIA DA ATITUDE DA 

SUISSA PARA A PAZ ISTERSA· 
CIONAL 

NA 

- Franqueada ao público, teri lu
gar, hoje, is 19 e meia horas, na sédc 
dessa sociedade, durante a sessão de 
estudos fJlosóflco...lli, uma palestra su
burdlnada ao têma: AÇÃO DOS ES
PIRITOS NOS PENOMENOS DA NA
TUREZA .. 

REPARTIÇAO DOS SERVI
ÇOS EUTRICOS DA 

PARMIA 
Aviso ao. interessados no 
edital de concorrencia pú

blica desta Repartição 
Pela presente publlcaÇl.o ficam av!

oadoa todos os lntereasadoo na apre
sentação de propostas para a concor
rencla s6bre o fornecimento c!e um 
grUpo turbo-alternador e um caldeira 
ciue com a devida autorização dÓ 
exmo. sr. dr. Interventor Pederal fi
cam alteradoo os !tens n.• 1. n.• a ietra 
e e n.0 8, do edital Ji publicado nesta 
f6lha, como oegue: 

ll O ao.tmo do Eatado abre con
eorrencla pdbUca para o fornecimento 
de um ll'1lPO turbo-lffl,dor e uma cal
deira a Yapor i 8epuUcAo dos Be• 
\'19(111 ~tr!CN da Paralba, devend~ 
u propootaa - ....-ntadu ar.e ia 
1li e -la noru do dia primeiro de 
Julho ele.te - no -1tbrto da Re=~-::.::.ftllld• Ouecteo Pe-

- • letra •> O _,._.. entre a 
~=a de Yap6r e o alternador _. 

d8'lndo.: :n::-=~ ==: ~~ l.000 r. p, m., Clllá a Ju-
~ ta ~ Pll'fel..._te 
dada~ ae Nfne a velocl-

81 ' ·....., llllto leYMaa ::a de propàetaa - allílr-
DIIA 1a ::=..-: l:':~; 
~Ylllbarec11111ro...-ua-

c1Ja1 ~~· W1i de ---
A~ dO .......... :. ....... -:.=,.~ 
o aonJumo dnerí .ir__- em 

.... cvJo ....., llldlwldlllil illúlmo 
NJII dll 1111 '4lllellldll a fiai le fllclU-.,,. =:-.... ao._....._ :.: ........... ..,..,. .. ~,.:.~: 

11111!1....._ltaa•IIIM!IO 

Severina Maria do Nascimento, Vai· 
demar Carneiro, Amélia Carolina Ra
bélo Batista, Fellx Antonio Latarraca 
Manuel Pachêco Soares, Severino Bé
io da Silva, Maria Alves de Brito Te
~eslnha Falcão da Stlva, Joséfa 

1

Tra
Jnno da Silva, Francisco Serglo dos 
Santos e Antonio José do Nascimen. 
to. 

UMA 
QUE 

GRANDE CANTORA 
VEM AO BRASIL NOTA DA 

DA 
PREFEITURA 

CAPITAL 
BERLIM, 27 (A UNIAO) - A "Cor

respondencia Política e DiplornátiC'a" 
afirma que a posição da Alemanha em 

MIAMI, %1 (A UNIAO) - A bordo l'elação "á neutralidade da SUis!<..i. 
do "Clippel"' ... que faz a linhã Miami- Na fôrma dos artigos 127, 128, 129 nunca variou depois da. de'Clar~ãa 
Rio de Janeiro, embarcou para a ca· t: 1:SO, do Código de Posturas, o Prt- feita a 25 de fe,vertiro de 1937 peJo 
pital brasileira a crande cantora Uri- feito recomendou á Guarda Municlp".l chanceler Hitler, segundo a qual a 

Os demais cartórios deixaram de ,·a Lily Pons. que viaja em compa- maior vtgilancia para. que iósse obe- Alemanha considerava necHSaria :í 
fornecer notas â reportagem. nhia do seu marido maestro André decido, rigorosamente, o plantão Jt Europa a neutralidade daquêle pa~ 

KMtela~tz. formácias. nesta Capital ·· Essa neutrali.J.ade - acrescenta a C 
s.• Cartório _ ~rivão _ Eunap.io Lily Pous está <"ontratada para a Os infratores serão punido::; com "\ P. 1). - tem para a Alemanha O va-

da Silva Torres. lemporada dêst.e ano, no Teatro lfu n:.ulta de 30$000. pela prlmeir&. vez. , lôr de um elemento sarrado da paz 
re~~ f~c~::.s: ao dr. Juiz de dJ. 1 _n1_c_1pa_1 _d_o_R_l_o_d_e_Ja_n_e_iro_. _____ ~o_sooo __ n_a,_re_1_nc_l_dé_n_c_1a_s_. - _____ h_,te_n_,_•_•i_o_na_l_"_. - ·------

Arrecadação de bens de José Chi: GRANDE FEIRA ANUAL DE JUNHO né; requerimento de alvari de Maria 

~~:i.!:::'c, ~grg!~~O~l;el~~entarlo 

3.f~~~ ao dr. Juiz de direito da 

Acio exe<:utlYB fiscal de que é au
tora a l"asenda Municipal e ré a Com
panhia Nacional de Naveeação coo
telra. 

Ao contador: 
Inventario de Manuel Jenu!no de 

Araújo; Idem de Nlcola Porto· Idem 
de Prancllea Juvenc!a de ~6do. 

Ão dr. 2. 0 .,...,.,;tor pllbllco · J::.~,. arrecadaçto de bens de 

Em data de :15 de Junho do corren. 
te O dr· Juls de dlre!tó da 3. • vara 
Julaou lm))l'OCedente a ~ ordlnar!a 
que a n..u eoms,an, <Boath Ame 
~) moYeu contra o Eltacto d; 

J
.:4dedala de H do corrente mfa O dr 

~to da 1.• YBra Jullou 1m: ::=:_ ~ue a Analo Me1t1-
contra O Bltado da~~ llloYeu 

* * * ............ , ..... ,... ,...., .. 
A IVIU!ta • a Pl'IDef ... , 

entrada dcJa lfflllenll Jnt~ de 
netrlm no Ol'lllllllmo h que Pe· 
n.l OI mlcrobloe UIIIIIIIO, Eln p. 
PlllànNlii nu~ antes de 
po, aloJam·• ~ .!" ':: 
~ dai le llftdlando. att toanar 
....... delOdooartllDllmo 

lflllt&Nleem~ 00 ,._....., 

....., l:ti ia. - 1111111111•· 

~ 
.... ,...._ 

fetanll . t:.~~-:: ........ ..,,.,_ ........ 
~~:,.: :.=.=-:.i 
tanaae..11811 ... ,dlllllat. p~~Jlllbfla-.. • in-

na e,, • • ,._ .... .._..,...._,......,.....,_,., 

NA 

CASA F E R R E I R A 
DEZ POR CENTO DE BONIFICAÇÃO EM 

TODOS OS ARTIGOS 
CNAP1ti1S, CALÇADOS, CIIISIS, 
VATIS, IEIAS PERFUMES, 

GRA· 
ETC. 

EI JURBO TUDO ! MAIS BARATO NA 

CASA FERREIRA 

t...:Í DE LUIIIOI 11111.IIIOS f ~ 
AP 8VEITEII IM JUNHO 

SALDOS EM PROFUSÃO 

CA. FE REIRA. 



Como ocorreu a reunião de domingo - O parecer q11e 
reconhece socio efetivo o dr. Raul de Góis - Falam 
diversos oradores - Aa homenagens ao iluatre consócio 

falecido dr. Alcides Bezerra - Ofertas - Notas 
Presente regular m.unero de ,ócios. te br&..'illelro é perkKlicatnente 

teve lugar, ante-ontem. a sessão <;>r- assolado de grandes sêcas; 
p 

os wals lncltcados 
a o sea lrabalho ! 

dlnúria convocada para élae- d1a. Considerando, que embora 
ocupou a presidência o des. Maurício não se tenha deacoberto as lels 
Furtado, que foi secretariada pelos que obedecem u ateas, fl.to é 
srs. Pedro Batista e J. Veiga Ju- que dentro de cada aeculo essa 
ntor. Procedida a leitura da últtm!L calnmldade aparece vàrlas ve-
P.ta. foi esta. sem contestação, apro- zes: 

2 MOtORES 
v-a 

CV - -·--60 • ,i'e 112" e 122" 

GRANDE 
VARIEDADE 

vada _ Con'liderando, que 05 podereo 
o expediente constou do registo de públicos devem contar sempre 

v,rtos impressos oferecidos ao lns- com essa terrivel · (ntalidad.e. 
muto. que tem celCada a vida de mi-

Na ordem do dia. foi lido e sub- lh6es de brasileiros: 
metido á aprovação da casa o po.re- Considerando que A Sociedn-
cer nssinado pelo!i com;oclos Ollvina de dos Amigos de Alberto Tor-
e. da cw1hn 1relator1. Pedro Batis- res, cumpre velar para que rtc. 
ta e J. Veiga Junior. considerando idéia.e, do seu patrono seJnm 
socio efetivo o dr. Raul de Góis. Jor- conhecidas e aproveitadas: 
nali:::ta e restej.l!,o beletrista conter- Consldero.ndo que Alberto 
:~1eo,_ sendo a vndo unanlmi:meu- !:!:' J:~tif~:o P~~"as:eue ~ 

Nfio lendo a comissão d"iSnada conta as condições antro-eo-
lnterpretado bem a proposta do exmo. graflcas do pais; 

~Qns~~:::r:~~ 1~~1~~8~. d!bi;ocu~ do:R~~H~e q~!t!rt:oc4=~ f 
mentaçíio anUgn existente nos ca1·tó- trabalhe junto à SOciedade de 
nos civeis e criminais do Estado. o Oeografla do Rio de Janeiro, 6. 
pl'esldente depois de ouvil' a _01>1111/10 Repartlçilo de Meteorologia e 11. 
dn casa, mandou que o parecer res- Sociedade Nacional de Agrtcul-
pecth·o voltasse á comissão para os tura, para que cada uma re-
devld05 fins. meta é. Sociedade doo Amlgoa 

com a palavra o sr. Pedro Batista, de Alberto Torres, os dados ne• 
pede a atenção do Instituto para a Cei,,SArlos para que a mesma su-
evasão de obJétos de aprecla\'el va- gira A Com1s.o;Ao que estA ela-
Jor artlstico e arqueologico. para ou- borando o projêto da Constttui-
u·os Estados, levada a efeito pela 11a- ção Federal as medidos que sõ-

H C-~~-=~:i::..: 
.. , ........ ,, .. " 

-torlcaç&o Ford, 

~:r,:b,:e q:;l:ec;:ti::: .. :~:~elep:~: 1 i:~)~;:i;~it~~:rf;~ 

4PERFEIÇ0AD0S em desenho e cons· 
ri. trucçeo, maiores e mais r~sistentes, 
01 caminhões Ford V-8, para 1938. foram 
construidos visando alliar um trabalho 

- Moior•s ponta, de eiJ1101, nOI co
minhões de IJ,4" e IS7". 

0 consocio dr. Ademar Vldal. repre- do-se a Sociedade a publicar o 
- freio, de ac(ao mois rapido e po• 

siti..,o. 

:~~~l~e nJ!i:saE5:d~a~~m~~~ar:: f ~~~~be~~~l das suge.;tl>es que 
Ustico Nacional, em ordem a i:;ustar o aJ*lo caloroso de- João Alcldes 

effidente a uma economia jamais ultra· 
pa111ada - rr.csmo pelo proprio Ford. 

- Ei•o troieiro i"telrofflente ftuc.tuon
te, com rolamentos tub1.1lc:ues conicos. 

êf.Se comércio impa.tnouco. Bezen-a cavalcantl, cujo falecimento 
Em seguida, o sr. Durvol de Albu- ocorrido no Rio de Janeiro, tanta 

querque. tesoureiro, numifest.a-se ~ô- oonstemação tem causado no.i; meios 
bre o estado da CAIXA e requ~r que intelectuais e cientJrtcos do pais -
se ativem as providencias no sentido recebE"U de logo a solidariedade da lm
de o Instituto recebei o aumento da prensa brasileira. Largsmente discu
Mlbvençfto que lhe concedru o Oovê1·- , tido na Constituinte mereceu a, maior 

Offcrecendo innumeras vantageno Ford 
põe á sua disposição uma amp,a linha de 
caminhões. 

- Pinhão apoiado entro rolamentos. -
engrenagem ann1,1lo, apoiado no 
di1co. 

Viaite um agente Ford e esco'ha o 
caminhio Ford que mais lhe convem. 

- Embreagem typo centrif"'C!º - mi 
nimo preuàa ~ob•e o pe,dol g,on 
de capacidade de torsõo. 

- Mola, com jogo livro. 

110
0 d~r ~":J'ef~á ~\~!r"1

~'inttea quP o l :;:ã~r~~ã~ d~R~~·ded~e:~Z:~~~ 
caso estava dependendo de abertura o presidente Antonio Carlos, houve 
de c.:rédito. Entretanto, ~ugeria que por bem proclamar que : "A AMem· 
fósse oficiado ao exmo. sr. Interven.. bléla acaba de aprovar com uma no
tor, solicitando que a diferen~a em tavel manUestaçio de aplausos o n.0 

F o, R D V• 8 
CAMINHÕIS E CARROS DE ENTREGA 

~~ti#o p~~.e·
1
:o~!sco~~~~~ ~~ ~n~~g~e:W:e~ ~rm~~ do Ceari e do Pará; da Sociedade R 

ÇOES. constantAO do I B.' do orçamen- Nordeste> - Anais da AHtmbltia Na- Brasileira de Geosrafla; da Socleda
to estadual. na rubrica SECRETA- cional Constthdnte; vol. XX; -· de Brasileira de Pllosofla; da Socle-
RlA DA FAZENDA O presidente 160. ~i~ª~t!~':'J\~.!e d"o~i:. d:: 
pri:fete~ P;~J~~::c~1~onsocia Olivina B:;:~::1~,r:!e~~ ~~b~~:ra ~'h~ riou o VII Co~ Brasileiro de 

EGISTO 
Carneiro da CUnha para dizer que o tulçAo", tése apresentada ao 1.0 Con- Geografia, reunido ent.re nó& em lll:l2, 
dr . Flavlo Marója. sempre presente gresso de Problemas do Nordeste, on- ~gr":r':!º·~iJ~ ~=:;;~ .!· .:,.e_ 
em esph1to ás reuniões do Instituto, de o setr autor dedicou "li. memoria tórla do Esplrlto Santo. 

FIZERAM ANOS ANTE-ONTEM : 
A senhorita Dulce Macedo do Nas

cimento, filha do sr. Antolllo Ma
rinho do Nascimento, comerciante em. 
Pilar, dfste Estado. 

declarava, por seu lntermediot estar anontma dos milhões de braslleil'OS Foi um dos membras da missão 

!~ll~~riioc~':.~c oá r:::r:;:~r.1;~'~: !'.~~ ~d:trd:o~~ .... e:rr:~~:. ::t~ cultural brasileira mancfada pelo Oo- FIZERAM ANOS OJl.'Tt:M: 
tO!!l.JU d·· tC'lE"grafar ao Govêrno ..ia assolado o Nordeste, désde o seculo ::~

0ru:~r::::~~~:.e~~o ~~~ o Jovem Ivan Perraro, filho do sr 
:ipt:1rdesó::,r:10~ e'::::.~ª':,~ ~~~~~:: ~~te momento, que eotamos sen- melra das vizinhas Repóbll08S, feito ~c~~.,:;,~ro, t>roprtetárlo em C'!a
gens póstumas ao con~ocio dr. Alei- lindo o desaparecimento do inolvida- ~~~e: Mc:~:::cr:~ no Arqutvo 
des Bezerra ,·el paraibano. é de JusUça evocar-se Deixou virias obras dé filosofia, FAZEM ANll" HOJE, 

lo:~o N~~:g:~dii~~t
1
:1~l s:° a:ent.:~ r~~o b1:fi~~~ge: ~~~:.~::f:. :!~ critica e 8tudos htstoricos, A menina Maria de Lourdes, filha 

~~.::~º·d:~.:'. ~~~.t":~~~. ~ l',:'ç~!~u!mm~~eri:;::: !nJ:"' Eu~':,; Em 1933, subm:ieu-se Alcldes Be- t, i.;U::;:.~ .;'~~:~.:e o~fc~:~ 
presidente fez lêr a alocução deixada da Cunha ser "'• rocha viva da na- zerra, a concurso para catédratlco • - o Jovem Luiz Antonio Rabelo 
pelo consoclo ausente, tomando em clonalldade'". Introdução á Clencla do Direito, da al\lno do Licêu Paraibano, e filho do 
consideração, de pleno ac<>rdo com os Paculdade de Direito da Ulllverslda- sr. AntoDio Rabtlo, funcionário .. 1,. 
presentes, todas as hom=n ns ai • de do Rio de Janeiro, tendo defendi- dual, residente nesta cidade. 
sugeridas, suspendendo a . • • do tbe sob '" A REVEIJlQAO CIEN· - Transcorre, hoje, o aniversário 

~'õram registadas as seauln oter- Já em 1920, na conferencia que caa- i~.;';i~~~J,~!:.;~~.;:::'~a~: natallclo da senhorita Maria 1-nor ~':;" ili~: i~~i!:!'. !~;,.~g~ = tro Pinto proferiu no Centro =· f1C8<;lo. 0 seu trab&lho mereceu 05 ~~~i~~ se~oo"'-5.i:" !º ~,!~';e~" 
consocla dra. Albertina Correia LI- :::,/~0!\ d~;~~Íll~- e .; mais Justos aplaUS08, pela Unha secu- reira, C01nerclanle -· praça. 
ma e um exemplar do Jornal tradições de seu nome, afirmava que ra em que foi traçado. Nele, o JII. Uus- - A sra. Argemlra. Braga Feitosa. 
A UNIAO, de 18 de novembro de 1903, Alvaro de Carvalho e Alcldes Bezer- tre e&t.édraUco e antigo diretor da esposa do sr. João de Freitas Feltosll 
que homena11êa o des. JOlié Ji,regrl- ra, eram '"dois Jovem e do!& sablos, Fac::t;:de Livre de D\relto do Rio de proprletll.rlo nesta cidade. 
no de Aralljo, oferecido pelo lt. se- cuja vasta erudição, eaWo seguro e Jane , diala. que ''E preciso que "I - A sra. Esl.éla Oolzlo xavier, ea• 
verlno Cabral. crlterlo fllooo!lco, nlo encontro outto humanidade conne nêsae trabalho,- do sr. Idallno xavier, artl&t,, 

Tendo o 2.0 secretário, sr. Pecbo ai,wn. en"! 0!' nOIIOS pemadorea, !":q~ s'!.t,:.n:n: ::. '#i':': ~de_:1e.,:ea~~-ADdrade suv11 , 

Batista, solicitado dois m&les de li- acima dêlea . E que Alcldee J!Merra, clencla não hll. salvação" <Alcldes; A .. do ir José Llben.to da Sllva, 
conça, por ler de au11entar-se do Es- Jt. vinha com o nome firmado dol l Revelação ClenUfica do Direito", pag. r:lonli.rlo stadual, residente nula 
tado, o presidente deailna pan. aub- bancos academlcos, l&llentandO-ee o 81 . .,..pltal. 
•Utul-lo O sr· J · Velp. Jllnlol" 6Umo estudo fllosofloo, a .._11o 11M A sua prova escrita eeb o "Direito _ A senhorita Antonla Rufino, n-
ALOCU"AO PR-=A - ~ DR. C&IIIU blo-pslqUlca& do bllllddlÜIIDO, do Trabalho· Contratos lDdlYlduals e lha do sr José Rufino residente •.111 

v ..,e_ ,._ publicado em 1912, no vol. [V, a -- OonveflQlo coletiva do lnblllbo" é Pombal · ' 
APOLON1i0~A OUNHA aa ReYlata, quando ainda = b&Yla um capitulo brilhante de 1ua pusa- _ A · senhorita [aponlra Pefe11'1no. 

A co:r"~ ·~= d".i., cii,stal ,_ pela viela, onde, o lncsqueclvel filha do sr. JON Jterearlno, l'Hldente 
"lluat.rea COIIIOClol; -!~..:"'"º' d n...lbll•• In&petor J)ellllldor eotudou - •o direito do ln· em s. ~ de O&mp6it.n, Rio Qrai,-

r• .... --or • _,,M -· balho t. lua do ~todo apene)ertano. de dO Norte U: CoDat.1tlll9Ao Pedenl de 111M. de- ~~-do .~d' ,recte.A UtorN
1
.-;,"'9cffl6rlo

0 
..,_,,ta~ filiando .!ste armo do dlr9lto aos pro- _ A menb>a Maria da& Haveo, n-

v .. ~_in.aAva ~~--um-'1!... ~ .!laPOIIUda- -~- ln-u- • , --M blemu ela IIOIIIII cultura ocidental, Ilia do ar. Quatavo ~ flllldo· 
aecu DOI~- do--:::..-

0
~... do •1a11ua1, • Dlnlor Cler1II. da 1111• en.,_ndo eue l>OYO ramo do dl· n6rlo da •orst Weslem", nesta ca-

-- .. .,. - ,...,.._._ lruÇlo Pl\blle&. - todm .. letl OAI'• relto a velha arvore que floriu em pltal 
rt. • um plano llalem6tleo •..,. per- p delXOU A1Clda a.erra.- Ili& Pvm· Roma a Cidade et.erna" - •que tltl _ ·o ar Pelllo Wêrt& Batllta, run 
mauente, fle&lldo a C&l'IO da Uhllo, N, um nome deslaeado oela lnt.ell· ,,_ 'dtflou leia ao mundo pela, ulll- o1ao11.r1o i.tadual. aqui realdente. 
CIIMI dllpendert., oom aa obraa e aervt- aencta. pelo caraler e pela cultura. dade do •1ac1o. Dela unidade da _ o u. OHwlo n- de Me
\lOII de &llllt.ancla. quan!:!i ln· Com e.tas credenelala e no autoria- JptJa e pela urildade do Direi· delral ~ da PumlAla l!illta
fertor a quatro por cento de ua re- ,do mncetto de Cima ._i .. , •au- to" _ na lllntAM relia de a. d1l&l iao IDWrlar do Sltadcl. 
cel~ tributaria lelll ap lillpe- tor dê um Um> ele ~ • -· 'nll) Jberln,, np •DPlrlr.o do OI• - A ara. Cellna Oandldo de IIOU• 
•lal (art. 1'1'11. lblda ll'lldlolO: í:aa• De ortlllea mto llonanô" (pnl9& 81C11ta do ._, mpma do ar. Joia 0andlllo de 

Dffe-u a entrada da ~ oontn e ~~< 'c1e~f • dá ~: prof. Alolcles ~; Rlfllta Jurt• llallr*, fllllclon&rlo Ntadll&I. aqui re-
aa .._ dos •1a11o1 dO Xorte no .DI· 1 Cllladit. dé ._. e, • • dlaa; w. tt; pt 11'1> • llâaw 
ntto Cclllatlt\lcloaal llnlllemi a 1111· Pf. • Delo ~!:8 a- bamelD de aeudai. ,A1C14,1 ----------
•:ativa ~~ ei111a1At,e. lliflt.lelo , r:_ ~ ... -· --,.. f!IIM.,... - llal'tlclarlCII da 

*·\5 ·=:.-=~ ~'f!~~c::e r.:-::7°vi::da0Ul F~ª~J:l:dl~ 
~.ta abúlr6 ,!Ili! fol ~ 41!1 ipll ~ 11& llcNUdad9 "' ~ e de - ..... • por :.: & ~ l'ldalll ..... . Al• ~:iii~=P.iit=~ o .. Jlmlro :J/l!l. ~ •lllu !!lrt4" cala JIO IIPlrl• da iiNlcJI 

~ ¼:.."'Y.! ~ ...... :r.:: ..t.. ~~ 
TelalA1-llaJoíide .: • daAl'le··--~- -=~ 

IWO, ~ r111---•fllaalto - eam ... .. ... -• ...,.quee9lll Milm MJII ~ 110 
• .... • • • ' ---•• ru-,. IIIUlllllo alie ........ .... relnlu, À fim .. ..... -...... .. .... ....-fuá.-.... eo 

.... & ~ .... ~~.:i=-~= 

S -'SClnlENTOS: 

Norma é o nome dn menina nasci• 
da. no dia 21 do corrente, nesta ca
pito.l. Cllha do sr. João Leite de Sou
sa. aqui residente, e de :,;ua esposa. 
sra. Alminita Llns Leite 

- Na.~eu, triz-anle-ontem nesta 
capital o menino José Guilherme, fi
lho do sr. José Cesé.rlo Barbosa, e de 
sua esposa, sra. Ma.ria do Canno 
Barbosa. 

- Ocorreu. ante-ontem, nesta ci-
dade, o nascimento do menino Mot&és, 
fllho do sr. João Batista Madruga. 
funcionário da Delegacia Plscal nést.e 
E.,,;,l.tdo e sua esposa, 51·a. Maria das 
Mercês Madruga . 

VC!ll-'NTES: 

Pro/. Si,enando C0&ta : - Viajou 
com destino á Capital Federal o prol. 
Slzenando C05ta, estaUstlco-chefe do 
Dcparlamento de EstaUstlca e Publi
cidade do Estado e secretàrlo do Con
sl!lho Regional de Geogmfln e Esta
listica. 

B. s . tomaré. parte no pn'.>xlmo 
Congresso Brasileiro de Oe011rafla • 
EotatlsUca, que se reallurll. nos pri
meiros dias do mês vindouro. 

- Procedente de Aranma, acha-•e 
11••ta cidade, a pasaelo, a sra. Reli· 
na S0bral1 espoea do ar ..... ~ ' s. rd, 
escrivão do a.,.latro Clvll , .e 
fez acompanhar de aua ,, 11Pn.1, ,-
rtta Iracfma Sobral, profeuora pelo 
Col6glo de N. s. du Neves. 

MIB8A8: 

Dr. . '!cfdu Bntr,. C,wal.,.ntt : -
Berll. rezada, amanhã, t.s e.ao. na 
Iarela da ordem Terceira do Oarmo, 
mlasa de trllNSlmo dia em allfJ'&llo 
da alma do ilustre paralllano, dr. Al
cldes ae..rra. a mandado de •ua ra• 
mllla. 

l'va UllaUr a tue áto de Nlltdo 
e caridade, IBtlo sendo _.,.._ 
lodos OI panntel e amlaoa do 8'U• 

d-· deeapancido. ----



ÚLTIMA HORA CAJAZEIRAS ~.º\,~1n°.i 0
nic~;·, '\ .,/t·~,'· ';,~: 

... -1 li. j ~:til/ <:: exc1« o dC:' cho que :;e 

CONGRESSO EUCAR!STICO 
DE 

( D Ü P .\ Í S E E S 1' R ,\ N G E IR O) 1 e 11'' 2G , "" TnlNv. n-

ACAUTEL,\SDO os I. 'T.FRES:-s.·c::-i I Felinh \lullcr .. Chdt> de Polícia d.o 1 \ Qt·.1-:s'l'AO uo (;J:J.\(."0 1• \IU~CF Um telegrama de d. João I e..:· ~~~::~:~~ e~: r}(~~l~ll!~~:;õa Pal~I<.t~ 
DA ECONOMIA PARTICULAR Uh,trllo Federal. aotsinou uma pci,rta- N,\O TER SOJ..l'-1'AO Amaral ao interventcr Ar ... .nhl) .:1. g ·aia .-alísLH:ào r l µ~rtic_ipa_r 

! ria c-onC'cdt•tulo a demissão ,lo sr. EJW- 1 v. <:xc1a. a ::ibertur:J do ::i.no Jubtlar 
RIO, 27 (.\ UNIAO) - .\tuda 3obr<' lio Romano da rheffa da. Secçt1-o ,de 1 -~~NO~ A!JtE~, 2'7 l,\ .. ;\".) - ;\-OJ • gemiro de Figueirêdo par~ 2 pr~p~_racf•o do C~n~res::;J Eu-

o caso da. alta do pl'CC'o dl carne, o Scgur:::ni:a, da Delegacia ,le Ordem ~Nos pch~J<'oS d~t:t c:J,ptt.af·. nota-~ ~ . . - . c..·nsuco ,:e .11 nl10 de 1'1.39, com1!mo-
t . . t ª .· Diocese de C~J.:,zeir_a. s .fcstcja·r··, 1 r:"llivo daL,. bv.das de. p~·at.1 da no'- q_ Departamento ÕC' Abast.ecimcuto de . Polílic,t e Social. 1 um ce!· o pc~<,1101..;100 quau o a reso- -em 1Unho do ano vmdomo O 25. o nni- qncrldH Diocese 

Gcnl"ros Alimentícios <la Preit-iíura. ! Outra i>urlaria foi assina()a pelo ca- lu~ão da QU<'St.lo do ('h:.u·o versário de sua creação. Tal acontecaucnto d(;l'l:rH intC'r<"-;~~r 
enviou, _h~Jl'", ao m~nish"o li'crnando pilão I•chnto f\-luncr.norucando para H~ ;;r:mdc .c~pcct.~t.iva f'":1 .torno da Comemorando o Lranscurso de! Sil I n todo o sertáo. em \·irtudc do sc·t1 al-

Costa, ,•anas sugcstocs no sentido de aquelas fum;óe~ 0 cleteti\"e Joaquim t ~c.l°L"-ao de quJrta•fttra. p,·oxama, da iit~\ .. ~!~ttf~i~i~Jiºr:~L~~~- ,?º:,~~\ct1= ~1~n~~~~j~!.~i~~· ~il;~i::f., ~,.5o_ct1~cl~~t'i 
:"iistcmatizar e intensificar a fiscaliza- t ,\monio de Oliveira I Conferi·nda, de Paz. ,,,iand0 :-:.e-rn. flir.- tuirá um acontecimento Ua mruor nat.rioti:;mo do nos:,o E:;tadl) 
(ão dos preços do gencros de primeira l .....,. 1 cu tida. e proposta a rl,thnitha re-solu - significação para a vida católica ,'a · E~,uero da ri.lt,, cot:ipreem,"lo dP " 

necessidade. . YL\.JOl' ,\ PO.tt'.I'O ,\L.EGRE O i\11- çiio do.coutlito, por meios tt.;p. lo. m.ttl m~~~~1~:~âà ao intern:nlor Arge-1 ~:;~i:m1ºg1~1ª~~0 les~i~~e;~~~~~:n~~;~= 
Dêssc "'ll'Odo, seriam mais acautela- NJS'IHO J0.-\0 .\LBt'RTO lo~. ~nro de Fibt1elrêdo a n.bertura cio nm, çóe: - At0 ncicsas audacõe~ - Bi -

do'i os k·re",;sc:, da C<'onomia pari,- • - Jubilar porn prcparaeão cio refendo r.o de C:t.ja7.eira'.>" -
ru.l.'\r . .., 'l"'"'ta,1dQ os ahusos de alguns T•QRTO \LEG,RF., '!7 ! \ ;o.; i ·=-'· t) (· \t\!f'F.9X,\T.P .P()J\1l'<'•rL~.., ru,; ______ _ 

:·~~- ,Cl~:,:n~:·· ,:~::~;~r;r.,~:tobm;:~ ~~·~::~:. ~:~; :~~:~'.,º .. \~!~~~ ~;:;~: ~~ti::A~!7 (,\ :,, ) ~ o .'.Spor- u:1: ~~
0:::i~~A1:i;~.r !, N1,º1,r1 (A) \s/.\/(1)) E('() \A1·,.R_,.r,·11E///·' 

um preço superior ao estabelecido donde rcgrcs..'i<trá, hoje, proY'"\ehnen- tin;'' acaba dl' le\-antar o ('am1>co- ~ 
O Govêrno mo,tra-se "Í\·amcnle in- te TERRANEQS 

1 

/ /.// 1 /,'· 1.•1 /· //(1/ ,_ 
1 nato Portu~ut·s de Futf'bol. ven<'emlo - . , J ,I 

teressado cm i-csoh·e1· !'íati.s.fatoriamcn-1 ~o p~·l),imo dia 2 o sr. JlJio AI- o .. Bemíiéa" pelo, ··scorc" (/e, :; x 1 E d 1 
te, 9 assunto ~~rto cmbar '."ª 11am a ·~uropa, aon- xecuta ~ª uma escu tura Tr·1·(Í liff/(ff" jl(I /JtfJ.t"/nlO dtu :1. 

- \de \"ai repn:~entar o Bra!'íl na SeC'çáo GRCT .. \. GARLV ''J'CIM\ OE UM com efig~e do Presidente /id '/'('rtlt; ~fl!llrt fl_fJS({ (f noil" 
INAUGUl{ADO O NOVO EDIF1CIO !Fin!'.lnccira da Liga das Na~óes, em DE'.3,\STRE AU'füi"\J0BIL1STICO G ')' V ,

1

,lc ,,rt,• fJllt' 0 JcslcJw!,, ow/u11 .,_ 
DA POLJ("J,l.'JICA 1'1ILJTAR G.?nf"bra. . etu l_O ar((aS ;,, jJflltU"io pro(. (.h,nis (Jlu'iro-

RIO, 27 {A UNIA.O) - Com a pre- N{l\'O H.EGl:i\1EN1'0 l"'lTJ::RNO PA- STOCKOLMO, ?.,7 {A. N .) ~ Gre- Apreciados ~rt.1stas co!lt(·t:ranC'Os a- lcnurrí tt t'/f'ilo nn·fr, ,·r111ilrtl 
scnça do Mini:,;tro da Guerra, general !l,\ O 'J'ft~Bl'N.\L DE ~EGURI\N- ta. Garbo sofreu, hoj~, tun d~.aSfre ~1~~~~~ ~~ 1;~~~1~11~1~~;ng~\~t~ª V~~.~:;. .l r,'frrit/a }(",; 1rt co111 1T 0rú u 
Eurico Dutra. oc(lrreu, hoje. a inaugu- '/.\ ~ .\ClON.\L autoruob1listico. não ~e 5-abendo ainda, e~ a execução de uma bela esculLa-1 ~O <' JJlcifl hon1.\. ffllttllfl< ."irtfi 
raçâo do no,·o edifício da. P:.liclmica a \erdade sobrt o ~e,~ r;,;tado de sa.'ú- r~. contendo a efigie do Chefe da Na- c.l"''tll.·a,fo 11,n ftf'l'('<"Írt/Jd /Jl'O-

Militar, RIO, 27 (A :'li.) - Em sua reu- dt- . ça~·ata-se de um moderno e primo- fll".'lllt· ,1(' ln r·/i·1s o.-; n111is ,fr,._ 
Além do titular da Guerl'a compa- niii.o de hoje, o TrilJunal de S(>g-uran- A grande cs1.rêL'\ suéca diriti~ seu roso trabalho de arte. cuja. confecção t,,cmlos dos mdh u-.·s Cfllll/Jus1-

reeeram, aínd:,, outras :1.uí.oridades ça Na cional vai apro"ar o sen novo próprio carro tJUe capotou bruscame1!- honra o ü1lcnto e o pat.riotie;,mo dos L rc nru-i11nrr10.: (" r";frr111r11·il'f1S 
militares e cirh !tezimento Intt"rno . tl que o ide::i.liznrmn. que são o dr. Frr- 1------

Ser.io julgado~ ne., ·a sc~são inUmc - dt:>ricicf~~lc~!ºe~Cl~lt~i;.·a.c~~~r~e;;t~b~~~- 3, ricth·o Esi]irituat para 
SUICIUOU-SE UM ALF.~IAO INTE- ros processos, NAO SERAO O&ltlGADAS A RE- l d d b ·1 . t 

GRALIST,\ GISTO AS PROPRIEDADES DR ~~~ \~~;~~siv~ ~!~~nâa ~~
51

p~~;~i.de~~! Senhoras 
n10, 2i (.\ UXIAO) - Suicidou-se, c,~.~g~E!~º~i\A ~ .~~l;~~KO º .. ~~~ JUOEL'S I~GLf.;SES ?~i;:ºn1;'2~rJ=~~ c~i~~A)lctando. assim. tr?bº~~11~~,l~ i: 'iº:i.n; ltrn \,r\~./~ 

hoje, o aJemão Frederico José Sehnl- '1-IIRAS'.rE ::,,\LDA...."HA ., BERJ,ii\l, 27 (A Ul'\IAO) - O Go- Obra eleganle e inebJ.V.:'lmente a~·- :,o r,:Jigir 

tz que se achava dC'tido nesta capital. -ç-~rno alenfão notilico.u, hoje, o Govér- ;~!\~~~n~~-n
1
~~~~1ag:iln:{~~~utada. cspe- fo~o C~~~~~;~~11 ;;~~~ i;_:"d~~,~~

1
~ ·~-~~c "J,-

José Schultz tomou parte ati\'a nos :'TE"W l:"ORK '?7 1 ,\ ~ .) - Gra.n- I uo inglês, de qUE'i serUo ;;arautidas as Brcvem.:>ntc. serão expostos cm uma c.clwicic u pesso::tlm · ,t m, 1~ ~ tn _ 
11'ágicos acontecimentos da madruga- d~i; homcnag!'l\'.i serão prestadas á ofi- p1·01n·i«fades J..c judeUà l,:-itanicos na dr nos.c,::i.s livrrirlas. fllgLms ctês:;P,s tr~- zcnta:, f';'l1 1"..C!"'., , ti·nclo 1·~(" h:.,,, r. to
dn de 11 de maio, combatendo pelos c-hlidadc e ,:;-uarni<;áo rlo navio-escola, .\lem.a.n.ha. i:~stc~ ('.Omo todos os ou- bz. lhos dos escullórc\ conterraneos. ci.1s eln.,; o nHus :n n<·o f' <.l:'c'ciic!i, 
sinistros jdéiais do sigma I hra~"ilciro ... \Jmirante- Saldanha·· que tros, são obri~ados a. registar seu':J Ao InterventQr Argcmiro Lle Fi~uei- e poio ao p1edoc::, PIUJ!rYndimr,::o 

\ 

rédo foi ofertado. p:;1· nosso intermc- O 30 rr-tirJ e!~ ~1-!•c:·: Ü1., 1C ~ 
CONéErilDA ,\ DEl\JISSAO ,•ile~ar:í., nma11hã, :to porto desta ci- ~~Çl}:S. sa1vo 5! est.ivere~, at_ualmentc dia, wn excmpll\r da referida obra ele c;e·~"W Capital ... çrú in1,,11 r tt" lmeht 

.. , ,, " "'""' -, , ...... 1 EM EsPn AcutAR ... BAT ALHA AERÊÃ soeRE NAil ~rt J~ ::.;-,.::::·~:~: 

'SAIBAM TODOSI ! CHANG FORAM ABATIDOS 35 AVIOES CHINESES _:::,,.~·x,: "<:m,: :.~· 
A P!ºP?..,ilo de :·~nn.k c~,.:11neulo rt ~-~;:,,.~~;, i17 "/a;1d~~~:n~Jnçâo EJ~ --------- _..,:o~o - - -

?,::11~;:,S::ªd/~:.'.;:·~ tl~"á~";;~ :~~ I rio Yâ'.,g::t::.º que .?~mu~ou cm parte 2 vasos ,de. guerra e 4 aviões niuônicos ~cendiados no IA NA(ION AIJZA(Ã.0 
.ma.do. no trftno o n (' a, z · 1 1 ª · cpci :,çCJ:t:... ~iht~.u:·:. ct.u,. torças de Yana Ts° K1nng Uma nota anglo francesa Dara "ll 6 o 
o homem que, \inf j!{~irn,in:si;:gdc tNrn._ O~ JO.PO_I1<·SCf e chlnesrs, apela- o• tt.c• - - · ""t ~ j 

um elos vários ~O\' .,"i<hos a lb,nê- rom, Jl(>Je. paia .05. combt\les oereos. Japão não ocupe militarmente a ilha de Hainan lMS .EMl1Ri::SAS PETROLí-
~'eS, se rhama.,•a prosaicam,.. ntf' 'Assim é íJUC sob] e o c1aatle ~e ,Nan- FERAS DO ME' x1co 
Ahmcd Zegu. Exi,li<'on-se. rn\.lo. a Chang, a suclcstc ele Han-Ko\l. feriu- ! ., 
diítren~a rntre a, ifua:; ckm,;t1jo:•- ;;;"_ 111n~ c.~pet;lctll~T" lx1talh_a ª?~ª em tiliznndo t,l:tnos j~pon~~e;:; de ata.que SJ·P'.R\ARC: 'Nfll~~o'J:s:··s.\r:10~ :':O\ OS f'RE- -· __ _ 
c·õe~: Zos (• Z1,gu. /,og, QUe ~l' pro- qu? 10.n~1:un pa_it.e nrnnetosos esqua- €' defêsrus const:hudas.pelos n.o.ciono.is. .,. l' Espera-se o_ue os Estados 
11uncia._ Zok, quN· di:t('l' " passaro". dnllrn.s ae ambos os la:to.s. _. 
Zogn e o 'illb!itomti\'f) munido do At~rmai;n ()S Japone.c;~.s que. ~o~~m T.~RO~RtlNOU :\ SE:\L'L~A no TER- c1.?,.I0-llAl N,,G,nA)~,or3ta7 _ .. '.o·\. u,,,.N,,ori,,.,ºco' n-t,e º.,·e: Unidos entrem em acGrdo, 
arti("o definido <,!JC', ('l-:i ali>,rnb ab::,t1c\0'i .S? dos 50 aparelhos cmne.srs ~- .... . • " .1 

corno no J'umaico C' no 1;111;-aro, se ~t.~. pa1_·;!.c1para m .d.o c~111bate. témlo CHANG", 27 •A UNii\01 - Ter- ~âoos 1)1>~ceepsa·s,•arl1i.~osno•·',·_?,'.., rsu·,iº,,rnco:o,feen:~~- DO "(ocante ás propriedades 
eoJoca no fim do nom{'. Zogu 1,ig- ele.:, pe1mdo apenas 3 avioe_s. h..L "' ... _, 

nifica, p0;..,, "o pa ssn'l ··. \hmf'"tl As aui.oudades chme.o.;n,.c; 1n_:~istem. e~n ~u'enº~e saveb
1
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1
d
11
oca·,'·a"',nm

1
a
11
nu~,ndeo, .. :~:,rt-001, ednc1 'ct''.~?a',·~saªca·'oº~}\1,ps ~. ;_~~1,,;~0\\ c1 1 \ 1.st1 cl "yankees" 

Zogu era. :,s3 im, \hn, d. 0 Pa~.saru. a~irmar_ QUf" ~errubanim 5 a\ 1c:c5 1upo- .._ _ '"'° ... ~ u 1 

Jglti~1;~r,,j; !:~! ;;~:t~~\Jf[; ~~:~:6::s ~::

0

,,::~:: :u:n:o: ;::~ ~;~~::~~::~:º:: ~:C ::~:.:::.- i;,:~:;~;:f~}~~f 1tJ~;l~{1:f ~~:f ;;},~~~,'~ ~[,;:, :::::~,l' ;:,:'.~:i~ou1'.f 

:Ê~!f:l1;i·~:n.:r.unz~,O;~~J ... · i:sn~
1c1~,·o;l:,.~e~uº_:~.. J,\F01't ~, ~ ,xrn:.o, ,DOS ::\.'lG ( A lJNIAO> - Se- ::~.:i:~;;i.'i~}~t~:r)~;{0i;~, F~~~ i;,\i~~f( E~7L:~;r~~::~:~ ·;,~7r~-~11.1~~ 

·• , • HAN-KOW 27 IA UNIAO> - As · t t t , d o I h D · 1 t p p1 
desse modo. <'•imo :,e \<·. um ;,roblé- c,p:!rn•·õv, militares <le ho.iC' reduziram- ~~~~!~ ~~tii1:~·-K~s,./t1~;f;ª;\~a;,1~~~~ ~~~é:~·s1t~é~~~ ei~-;~~.i~~C'~ ~~
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~- ratiY!:· itL~-~P re"'i~

1
~~~/ :~ \fJ~ic~"l' 'õ :i1: ~:~l~-~~11~i~~:~~o par;1 a histó- '.iC' _u'lsi unicflmentc a combatP.s renhida balall'ln. a. lt!ste de Tai~Hu. no db~n
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rw~~~;~ esquadrilha da o.viação chinésa. ;1t~a~: :1
et~~ç~gu~~tl~1:1:~~~~-\~r~~H~~ d~ de ;rtiÚ~nrir ~ mÕrtciros a.<'or·lo rntre us dois pa,~c ... 1_m1.irou 

e ~::~~r~; ~~~~;tat~.:-~~i~~-~n;\,~~o~!~~.~ bc-mbardrou intensamente 2 vasos de QIIP os Estr1dus Unidos e .º :\H:.:Jrn 1,0-
~Jdas. Sem t'.,quf'cer. é tlaro, as 1~~~~~i~\~gogt~;c;vl~~ ~~~i~~1 ~cl;:v~~~ RE~UNC'IOU AO POSTO F½<t1~:~~Lt:~~~os:\T,\qt1i;s nos 1::l~[.; ;~;.Jª;~ :~b~~~;ii:1;~1: . .u1~r~~~:f;: 
chuY:ts de, fo\as e tlctritoo; \Uka- 1,11111 ncroclromo. na margem esqucnln dades norh'"-amcriC'anas. 
njcos. Míh d~m·:1 d(' sapos. <'fJlll d.o no TOQUIO. 27 e A UNIÃO) - O :~r. CHANG AI 27 1 A UNI AO, Des-1--- · --
totla a cerll'za, f> UOYid3dE'. Pois foi 'l l "d d f" · ot:uú, mü11.:;tro de ultrµ-uúir, ~)fC- i · o cn1.11sn~s 'O INTERNA 
<"~sa. no,ifüulC' d<"•a.l!radabili::,sima cJi:·.c?~sas l'SSO' Hill 1. CS oram lllCen- FClltiCU llll8 renunçia ao pre;;td~ntc do g~:l~O:QS U~,-~~~ri~:l.~~~<:i~t..; ~\~l~:~dg/f,!·= U~I nli;. ~ • 
que surprccndrn ha pouco os habi- Ccnsélho. Cl"NAL "A CRft!z VER 
Unte~ de uma grnudc ahlêia da r.\It \ Ql"C 1

,:,; J,\POXE:,E:,O. NAO Acrec1ita.:w que o ~r. Otunl ·1ba11- :~Sé~fe e;!~~ ~~~l\:ºri~ll-~~'',z~;~\i~~ ! U U ' U " 
~,~f:.!t !'~<.;-,:~;7

1
~~ni~~~ê~ac;:.~e~f1

~}~~ OlTPE;\-I .\ JLll.\ OE 11.\iXAN .., ~l~1~.~á a poli.ttca. tuclc dos const::rntes atnql:l'h ele gurr- MELHA 
rante um forte temfjoral a rompa- 1 P..\ltA JMPl:OlR. A ll\Y \S,\O ,.\'fR.\- rilha 

glês culth·ador de ('acáu na colõ- \ i.rnos da Grã-Bretanha o du. França -------
nhado de lioh-.nt.o agu,iceiro. Um in- 1 l ONDRl!:S; 27 tA UNIAOJ - Os Go- VE'S DO RIO YAKG-TSE ' 

nia, o sr. Edn·arll ~. Fiock. qU( •'m·1arnm. hoje. um~ nota ao Japão, UAN-KQl\'. 27 ·( A UNTAOl - A IA · - d t -
~:~~~11,.;~,/)_i~'u s~~~º!~.-S~!~;~~c~~: j::':!i~ci~:ctº;,~i::~,\~'~~1i:J:~ã~'~fit aviação chin, su tem bomt,arcteado. i.11- 1naugura~aG a es açao 

A eficiente atuação da de e
gaç~o im,silfira no Ímj>or

tante conclave sombro 01:; rfeilos do pa•.-oroso dra- IR!" dn ilha clr. Hainan, ao sul da Chi- ~~t;~;~!11~~~!~~; ~;l~l~~:~;?aqsu/~1;~~ radht•ltlegráf!ca de Ctin• 
~.!;n!ºi~r~i~-~1.f~~/1~:,.~·:.r,~/!~0~1~1: ~,ao ~~~1i~sf:'~rºfit:~i~

1icft~li:f.i~1~cões Exte- ~mtr:~~s !-ª~;t;~;fC}~;i~O.couctt,zm, . C8iÇãO ) LtY'-ORE8, ·~'• r' t IAOI .,~ 
dôres que os lmt,..;.qu10, ,;voa1'an1" :i:io;:e~ cln Grfl-Bretan.ha declarou aos .t~ ti,m1m;, .. u:ôe-; :\pr s 1t:•U.1 w·1° ,Jt, 
avs milbart·s forn,:rnCo mncns com- ·n,ais que rnso i'•so venha a aconre- comunlcanclo ,,. 0 \l1l('rv'•ntor Argc- legaCof> ora:, il r·iro:; dui.tulc os lr :1h:1 

pactas. Fura.1'am o <.'olmo das ha· rr. · B Inglaterra e a França. estarão ~\~ OPERACOl::S or: Gl.rERU,\ ~A miro úP Figueirêdo u inaug-urnç,io cl1. lh o~. dJ (..;""niTr"! '·> Intnna<'ion~I :I;, 
bita~1ics e .!..C acumulanim nestas, o t:ddas pnra r,olucionar o p1-oblema da \t;\RGEM · ~SQUF.RO<\ 1).0 J-UO estação raclio-t.elegráfica dn Polida C'nrr \"oml'lh'"' n11r ~H·aba ck r:w •r•r 
CJUC permit<' imaginar-se o p:n•ôr ,,.cli1or l'l:ll1~ira, tudo fazendo para '-1ANG-TSE' Militar. em Conceição. 0 ~r. João ~·~. s.fo postx., , 111 tl(''-1.llJt:f· r,t lo , 1·1· 
,1os moradorc~. O l'Urioso é qu<: nin.- ,:r·u rgui-lo Faustc, prefeito claquéla lccallctnde cuio~ intNt''-"?•To:; Dr fato .1. f'M i- -
~uem sabia f''-J>licar corno e onde Em Tóquio. o embaixador brito.nico CHANGAl. 27 •A UN{A.Ol -- /\.e tr::msmitiu as. c:xci.:. 0 ;rguintc des- r~ran bn_..,iJ ·1·1 .. tm Lud_o.; n'> a ,Jn-. 
foi o vento encontrar tantos sapos r:mfNCnciOu. durante 90 mjnutos com longo d..:. margem ('::,_q1u~rch\ e.lo rio 1 . to, d:"bat1etos. lfH a 111a1s r-í1( u-.~ir 
reunidos. e 1~1inisno tios Negócios Estrana;eiro1, ~-ang-T:-e-1:{ia;.1r,;; t1;:m-,:;e, descnvdvido Pl;~~6;1C'elç5.o, 26 _ Exmo . .!>1" Int .. r- J •:k"nr:u 1 o ~.1:l•·. ~- m:;tltto e ;• ~,,,~· · 

cupf.lndo-se do asunto ':"1Audzvoênll!'e,,
1
·~t.cAa

11
f.,,·~~er

10
s
1
r.õt-

1
_::,·,.~oe ~.',''','.

1
,·
0
a: \"entor A:·gcnuro ele Figue~ré~o _ Pa- , !·rnoJ1:,lr;;. a fü-,1.,,n:..,· to do ~, D~ \ primei&a tran ... ·ia l.!u Allantico

uorte por Uill b:,rco a ,·apôr ocor-
1·eu cm abl"i! do;! 18J8. Chamava-..,,. 
·•sirim," êsst" \"auguarcleirr,. era in
;lês e pa11.iu 11e Lh·erpool para. 
XoYa York. c·uja populac.ão ficou 
po:-ith·amente assombrada. Por onde 
hoj~ deslh:'lm gigam.es maióres de, 
que os ~01,b.;.tJos por JuJio Ven1.e. 
singrou ha um século o modesto 

Yaporzinho, c·uja façanha ~e con
tiderava na Inglaterra uma louca 
tcmt"ridade. O dr. Lardner opinava. 

11ne tentar ir num bar<!O a vapôr ele 
LiYt>rpool a Nova York seria. o mes
mo qnP tenL1r ir dP Lh"el'pool á 
I,11 

l)E,~f;~l!l.\R<ll'E nc t·~, GR.\XOE 
C0:\'.Tl1'<,E:>TE :S:IPô:>KO 

CHANG,'.!. 27 _\ G:'ãLlO, - No-
ticias aqui <'he;a~lus tntorn1a•n que na 
mar'!'c';u :,ui de rio Y~Hl~{ T:·ê llescm
barcvu um {..'l'íln:lc contim;e;.,tc de ... 
6'l. 000 soloados nipó1.icos a fim de 
marchar sõbrc Han-Ko·v 

nlL\CAllO o y u.i; no 
Tl$F.'-KJ.\~G 

'i.\:>G-

CHANG!\!, 27 >A UNIAO,-A lnun-
1oc;.ão estú ameaçando cobrir todo o 

t"ri"r, ~·-::ilr -,.., Y~!1::-'l'"é-Kiune- inn-

... ~ t ..... •·• .., ~. lá.do -ia Rec.lençfl.o _ João PC ·~'J~ _ ,.1cl d e C'l. 1T~lho, d1 ., d:\ ,h k ;,~'::~º 
Jent.a butalhli, uo último,,:-;ahocw. Pm cOmu~Íco a v r··cia qur acaba de l o 6fa~li .,u.t ,v r: d:l ,·ornr• 
~!í·t_~õ'1bredoH~~~~~~ da m~ch.\ nipon1- ser -innu;;~·a_d~ ne\ta . cidade \ttua e~- .;t:,. .~~~o~·c~.1;~.1;:~. "'~~~11~~t,o-'\n1vcal~~ 

Dcspe.ch0s mllit.~res: infort.1am que ffti~.º d~a~~t!;/i~r~;;~~n~~ ~~~~!ª /\~l~ ..!c·JtY.:Hh•-. d"" .'>1 ii:-s r •pr~·-.. nL:un • 
~~:,~!~~~r~o.;;!~ m~ln;º16;i~~;~}:~~ê~~! póvo dê.:.te município. congratuLJ-·nc r.· , C· '' ;n" -o 
mar~cm c:,qu~rda do Ynnt1s:-Th'é, trinta com v. cxcia. por mais é~te mcli.10-

Farmácia de plantão 
e cinco m1lhns udn"':a de Anking. Essa ro.mem.o C"!UC Conceição recebe da pro
:orça. nipônica fol transportada cm ficua. aclminlstrnç5.o de v r·.crn o 
cem banos motores. protegidos pcl~ qnal muito corumltou o intere,se da artilharia de vinte vasos Llc guerra e colctir.idade, !:iuprlncl<? umu nrcessidn- 1 
pela aVicção. de premente, maxim<, no momento n- Está. ele planlEw. hoJe a 'F ·r-

NotiC'ia.~SP. <11Je, n l~~tc cio r.etor rlt tual cm que vemos colocar-se a nos.:-a 11 ..1da Brn:~dl •· H :i:u, M,H.:id P1-
Tai-Hu, no la.~o l'rontciro a s,t&.ng terra ú. altura das melhores cido.des I nheiro 
Kow, ns for~ri.s chinfa;t.,S repelfrp_m um da gloriosa Paraíba . - Rcspritosa . .., 
'~0!';'DtO ri..t::i.nu~ dt!S ti·o~'"'.! túp01ÚCC''3 '3a1-l<:l~"ÕC!- -· Jn·)o f''"'11~t,. n,·f'Í~Jt - . ) 

' . 
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D T 
REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber a todos qut em meu car

tório, nesta cidade. correm proclamas 
para o ca ... amento civil dos contraen
tes seguintf's: 

Durval Cabral de Almeida e Albu
querque e d. Maria de Lourdes Bar
bosa da Rosa. que sao maiores e na
turais desta capital; êle. jornalista. 
académico de Direito e funcionário 
público. vrnvo e filho do capitão AI
varo Frederico de Almeida e Albuquer
que e de d. Rosa Cabral. de Almeida 
e Albuquerque: e ela, solteira, diplo
mada no curso normal e filha do fa
ll'cido Fernando Afonso Alves da Ro
sa e de d. Juha Barbosa da Rosa, sen
do todos domicil1ados e residentes nes• 
tn. capital. á av. O. Vital, 149 e rua 
dns Trincheiras. 577. 

- Carlos Bastos de Oliveira e d. 
Beatriz Pereira de Sousa. que são na
turais désta capital l' solteiros perante 
a lei, porC'm já casarlos religiosamente 
dêsde o aro findo; êle, maior, artis
ta. , alfaia ti.•, e filho de Ulisses Boni· 
facio de Oliveira e de d. Maria Ro
chigues Bastos de Oliveira; e ela, ain· 
da menor. rtomestica e filha de Herml
mo Pereira de Sousa e da falecida Lui
za Mercés de Sousa. Sl"'ndo todos do· 
mic11iados r residentes nesta capital 1.1s 
ruas S. Jo:3é. RiachuPlo, Jose Pessôa. 
li08 e RU;\"' Barbo.~:\. 94. afixado dêsdeo 
o dia 21 cio corrente. 

Jordão Moreira da Costa e d. Joa
na Batista das Ne\'es. ('IUe são solte!· 
ios. maiores e naturais desta ca•·it:ll; 
t lt•, auxiliar de escrita t trabalha nl\ 
t·nieirn do Estado 1, e filho dos i~!e· 
<·idos Antonio Martins de Andr:1f~ ~ 
d .• .Toséfn Moreira da Costa: e ~,., -~e 

1 s 
sumf.rlo do processo e acompanha-lo 
em todos oo aeus t.Annoo, at.A final 

::~!fi~~aE e p= ::C~1!°iue eobaope~~ 
cimento de todos e do dito acusado. 
mandou passar o presente edital, que 
sen. afixado no lugar do costume e 
publicado na imprensa oflclal. outro. 
sim. faz saber que as 'IUd •:nelas dfs· 

(!,J~I:' p~:~i:2 n:,. ~~~":i~ ~= 
cheiras, dfsta cidade. Dado e 113S"ado 
nesta cidade de Joio Pess6a, """ vin
te e cinco dias do ruês 'de junho c:e 
mil novecentos e trinta e ~•~-',li:u, Jllie 
Beoerra de Mélo Fllbe, eã,rlvão, fiz 
datilografar e subscrevi. IMé lle MJ. 
randa Henriques. - - · 

Admlnla1-'8 dct Demlnte ola Callo 
na Parai!NI - EDITAL N.• 1-A -
Aforamento de Terreno ~ Na• 
clonai - De ordem do sr. Delepdo 
Fiscal do Tesouro Nacional nfst:e :Es· 
tado, faço público que o sr. BewerhlD 
Franclaco Pereira, tutor d011 menores. 
Geraldo Pereira Lima, ll1larla José 
Pereira Uma e Severlna Pereira Lima, 
requereu o aforamento do ~ pró. 
prlo nacional, sito , travessa SOlon de 
Lucena, na Vila e dlsb"lto de Cabedflo, 
munlclplo de João Peaaõa, neste Bs· 
tado. 

Os detalhes tecnlcos e demais escla· 
recimentos constam do edital n.0 7, • · 
publicado no Jornal o1tclal A UNtAO. 
düta caplt.al, em sua ed1çllo de 31 

deA::':\~i:i';,.~~ito Domlnlo da Unlllo, 
em 31 de maio de 1938. 

Sablno de' Cam- encarre,ado da 
/\d ministração. 

profis.,ão domesticá. e filha do folecido ALFANDEGA DE ,JOAO PESSOA 
João Batista das Neves e de d. Jose· _ Edital de prévio a•lso IOb n.• 19 -
fina Julia Batista. r:-;ta e os nuben- Prazo 30 dia.a _ Pela Inspetoria desta 
tes com domicilio P re'!Jidencia m:sta Alfandega, se faz públlco que;- se a. 
rapital á rua Indio Plragibe. 17o. chando as mercadorias contidas nos 

1.i;-cf~1!~sv~~de~~
1;~a1~0~

1~~! e~fo ~1= volumes abaixo menclonadOa no caso 
lt>iros" maiores: i•I!', artt.sta ipelrt!~- de serem arrematadas para consumo. 
ro1 {' filho do f::tlecicto Valdevino José os seus donos ou conslgnatari06 dew-
tln S1lvn e de d. Delmira Maria da·con· :

0
d:':Ód~~ .. ~~0~i:,t~:;!:S ~:..,':a; 

!,~i(~i~~~r~~ór~P~;~~!~:~0~- Jcf~~temé pena cie findo &te serem. .. v~ 
llaturn.I o nubente· e ela de profissão por sua conta, nos termos dó tltú1o 
clÔmesticn e hlha 'de Sll~·estre Gomes l6.º, ca~itulo 5.º, da Nova ConsoUd8'1o 
ele CarvnU10 e de d. Maria Generosa de das Leis das Alfandegas, sem. qUe lhe&. 
Carvalho. êste:,; moradores na cidade de fique o dlrdto de alegar contra os e
Itabaiana dé"te Estado do!ldf. é na• feitos dessa vel\da. 
tural a 1;ubente. Os c~ntr~epf.es são Armue~ n.• 1, das DoeM H Forte 
domiciliados e residentt>s nPsta capi· de Cabedelo: 
tal, á rua Aurelio FlguelrCdo. 186 e av. Jllc,rf. 1 nwnerm, 16 cahc:N, .Pt· 
ela Paz. 391. saDdo 592 QUIios, cODS1anad11& a Sta&· 

m:!t~·~~~~:~~~~: f~~!~g~!:1.!tpedi• :rod v~:!.rc~~~·nt~!. :=:do ':8: 
João Pessôa. 27 de Junho de 19~8. de outubro de 1931. 

Essolene, slmuneros, 3 c:awru. pe-
0 esrrivfio do registro. Seba• tião sanda 108 quilos, const1nadas a Stan-

Bastos. dard OU Company of Brasil, Tllldas 

EI>ITAL de C'itJ.~áo 44!: herdeiros aU· 
stntC"s com o prazo de 30 e GO dias -

O dr. .i\.ntonio do Couto Cartaxo. 
juiz mwlicipal do têrmo de Ingá, da 
Comarca de Campina orar.de". Estado 
da Paraiba do Norte, em \'i?"tude da 
h·i. etc. 

pelo vapor ' 1 Boniface•·. f-ntrado em.. a 
de novembro de 1937. 

Texaco, sinumero, 1 caixa, pésamlo 
40 quilos, consignada a The TelUlf'o 
Company South Amerlca Lt4, vlDda 1 
pelo vapor "Clement", entrado em 5 
de novembro de 1937. 

•• 

· erianç.a& adoel'l'm pi-la 
1llimentação - impropria ou 
to11tanunada - e morrem 
peita in{ec!:ão, ol'casionada 
peJa quebra das resistencias 
do fragil organismo, 

1 
A·ga:rautia de uma aliml'n-
ta~o rigorosamente Jlerft>i
ta~('orre.tiponde á mais abso
llltà subsistencia da saúde. 

O LEITE CONDE~ SADO 
MARCA MOÇA é o pa
.~o dos leites para 

:repmen alimentar 
em que não ha o me-

• 

r•' =f .. , 

nm· risco a tenH'r. Fl'ito 
con1 leite frl'S('O rigoro,..a
rnentf· seleccionado, co111 to
dos os cuidados scirnlific:os, 
e nun1 apparelhanu•nlo o 
ruais a1wrfriçoado e moder
no, sua con1posi~·ãci ,~ eono,• 
lanlt• e sua pur\'Za tradi
l·ional. Condt·nsadu a haixa 
ten1pt•ratura, as ,itan1ina,; 
do lt>ill' fresco ffram inal
teradas no LEITE ( :O'\l)E:\

~.i.DO :\IARC \ :\IOÇ,\, 
q~1t' tt'n1 con10 o ntt·lhor 
dos titulfJs. a garan
tia do 110ml' ~estlé. 

LEITE 
20-38 

e o N D E N s A•lll o MAR e A 
oÚJ/idai~ 

MOÇA .. 
Faço saber aos que o pr~fct,te edi· 

tal virem ou dêle noticia tiv"~em. q_ue 

Alfandega, 2, de maio de 1938. 
Antonio Gomes Forte - ESl:rltlltM• 1 -------------------------- :;;;;:-:-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

rio da classe "E". vld11111ente selad,11 <sêlo est.adual de !ª pu'bUco pregão de venda e arrema· 1 

~~~~iri~d~«~ni~~~o d~i~ ''ti, 0ra11:: ~ e sêlo de Sllllde.J cont.endo preço tação a quem mais dér e maior lanço 
FALENCIA DB-SÓLEMAB fJOM• ~ algarismo e por ,:,itl!nso. oferecer os seguintes bens: Umpredio 

PANIUA COMERCIAL DUIINJl'ABB p~ ~~~ ~~ri~:,..~ ~é• ~Jót, ~a=~! ~~~h~1~ c:,~f~~ 
:ic:='!'::!d;;; Jé -:=:,:ÓS si~ cldo. !rente. avaliado por frêze contos de 
falencla de Solemar companhia Cfl- AB WOPCl(ltll& deverio ,ser entreguos Jéls '13:0008000>. e outro predlo n.º 
merclal Duhnfahr & Relnlng, ~be- nellla Secç&o, em envelOpes fechados, 448, enCO&tado ao primeiro também 
leoldos nesta capital, , rua Maciel PI· ~ u proslmkl- da rew,lio d~ construido de tiJ61o e telha. com duas 
nlielro, com escrltorlo de Comlasiies e Trlllllllal ela ~ que l)áo. ,ser.i Janélas e uma porta de frente, ava
OO!lllgnaç6es, avisam "°" lnlerésiiados ant.ea GN 1( llófti. do dia & de julho !lado por dclze contos e quinhentos 
que por sentença do exmo. sr. clr,.JIGz clO carrente ano. mil réis <12:500IOOO>. ambos em terre
de direito da 2.• vara. foi detretida a »n en,elllpl!a seiiaNlló& dM propos. no foreiro. no valor total de vinte e cin
falencla da referida firma e que cl(t.. ~ ~.~dnmhatesil d-,ão "I!~· co contos e quinhentos mil réis ... · 1 
riamente se encontram t. dlillcíidçio ...- ·-* de t!I' r•'.'OS --· <25:500$000>. bens êstes penhorados 
doo lntereados, no eetabelec)meilto tqll tederal •. ~lapiJ. estadual, no ao espolio do dr. Francisco da Trin
doo falldoo, das 2 ia t horas da 'larde. ~ IIUl!id"'-"""~ de haver dade Melra Henriques. representado 
Os •visos e atos oficiais da flJeacla C\imPrldo .M eillééndu dé que :trata o I pór sua Viu'va dona Gasparlna Lemos, , 
serio publlcados no JornAI /t; VNIAO, artllo lia do _,.,_to a que se re- na ação de execução de sentença mo
desta capital. ~ 11 ctec. »-1,édll 1a de aaoeto c!e vida por Mendes,JJma & Cla. E para 

Joio Pessóa, 9 de Junho de 193'- - ~I <let - dois tetçoo>, bem como. que chegue ao conhecimento de todos, , 
I, llarroo A FDJao, da causl,o de que lnril!I fste edital. mandou passar o presente edital que 

DR, JáSA MAGALHAES 
(Medico especialista) 

Tratamento medico e operatório 
das doenças dos olhos, ouvtdos, 

nariz e garganta, 

TRATAMENTO RACIONAL D0s 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Comultório: Rua Duque de Calllu. 
IIM, - De Z is 5, 

Resldencla: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, :u2 

- JOAO PESSOA -

dmento de José Fran,ti.90:., d~ Oli•eira, 
tlomiciliado que era no lugar Riachâo. 
do distrito de Cachoeira ar Cebólas, 
clêste termo. pelo procurr.dor t'a in
ventariante, dr Aurelio Mor.ú1a c\e 
Albuquerque. foi dedara".! 1 ~:!b~ rem
se ausentes os herdeiros JOr\quhn Paulo 
da Silva. casado com Jos?:a :rr,mcis~ 
ca da Conceição. residente ,,m. Cam
pina Grande. deste Estadd: Joana 
Rita de Arruda. residente em Fagun
des do têrmo de Campina Grande 
dêste Estado. Joséfa Rita de Arruda. 
residente em Bom Jardim. Estado de 
Pernambuco. pelo que ordenei se pas
sasse o presente ecUtal com o prazo de 
30 e 60 dias. pelo qual os cito pafa. 
no prazo de 48 horas que correrá em 
rartórlo após a terminação do referi· 
cio prazo, dizerem sõbre as declara
<'j)es do procurador da inventariante 
é para todos os têrmos do Inventário 
e partilha, s4b as penas dá lei E para 
que chegue ao conhecimento de todos 
tnàndei passar o presente que ceri an
xMl.o no logar do costume e publicado 
no 6rgio oficial do Eatadll "A União". 
Dado e p&Mado nesta cidade de ln1i. 
aos 17 de Junho de 1938. l!:li, Jooé Ban
deira de Albuquerque, escrivão. escrevi. 
, As > Antonio do Couto Canau. Con• 
!orme com o original, dou tf. Ingi, 17 
de Junho de 1938. O eacrlvlo, Joeé 
Bandeira de Albuquerque. 

Os Pl'OPQhel1t'IS ollrill&l'•se-ão a tor · será publicado na imprensa otlclal • , 
SIICBET ARIA DA FAZBHl>4 , - nar efeUTO · o é~!SSó a que se attxádo no local do C06tume. Dado e 

8BCCAO DE COMPRAS - &BITAL lll'OP-1'DI, í;ASO seja aceita 11 .,513 passado nésta cidade de João Pess6a. 1~============9 

N.• l'I -Abre co.-1& para O for- ~. ualnaallD aon&râto 11B • ro- aos •tnte e wn dias do mfs de Junho SALAO PARAIBA NOTE• , 
ec1me to d ._inte tedl\l =-: il& ftzelid11, CIIID O pra,o de mll Dovecent.ós e trinta e oito, Eu. lo 

n Párà na O:..t.r1a de m:.....J. .. ~=·:=a =Mda Joã,) Bezerra de Mélo Filho, escrlvio, Avisa a sua distinta clientela que 
.......... e de .... .._ ~: ~ pefo 1'rllHIIUll oailmetente ~ f .. datllotrrafar e l!llbscrevL tendo conmotado em Recl!e uma Ma· 
1 1111to eamlnhlo a oleo cnl, aM*lr ~ "'ª~ .,lmi·o ftlÕr dfr'f1n'ne• Jost de Miranda Henrique,. rucure que chesou áquela capital cll· 

de baixa compreosla, com Cllflâille ni- ~to. , 'lllA1 ~= a fHOr do retamente do Rio de Janeiro. estando 
slatro para UOO qulloo, aolmlllll6 par llatàdo, no caso a 'dt, contra- assim capaz de a'.ender ao mais elll· 

: c:.=::· dero:::. "'.a':ite1. ':: to. - - Jllllfflm4u ,-.men- IIIIITIIIIS 111111 ~:\~ c~: ~er:,ni:s sl~c~1:d~= 
blne de metal, equipado cqm • (8) *1t,! =-::i:":1:~~direuo trabalhos 
pneumatlc011 de b&lxll..~ du,nu1&r.a~clamN1doa110VD 86 _,.._._o - do llllleo ----~--------

3 caml~tei codl ca~ \lfill ~~~ eJlrar dt. efetuar a ~ Uquldo que atthbe • _.., ÓTIMA OPORTUNIDADE 
de 1.CN» qulloo, eqlllpeda .._ ,C' dq má rtat cansfa'bte <la me,. - • ~ mallila • 111111 

EDITAL de ellaçie de "" •-ate COlb cinco pneuma&lcall de ollli ..,., V d • "P 
o doutor Jooé de~':" Henri· ca111ne meta parta, de a.tal,_,_. .,...IÍaa~tu deverlO ter IIOI' ex- .,:.C,':..~n• en e-se a pensao e• 

Vara da comarca de JaliO Peuaa. ca• lfota: _ OI Pillli!IDl!DHI • ,... ,,.._._ · ---- W bOM l'llanualall e r merICO , 1D ...._ 
que. Jutz suplente em ....,,_1o na a• r1a ntorçada 11e Dl.cldn •=)d; 

111 
.,... .............. 1 or•re, - d O A • .. • s"ntfl .. .;;o 

pltal do Estado da Parallla, em vir• dlCar oe prlnclpala -•lel *· nn.rllil A t t O 
tucle da 1e1. etc. ~da d'?..!:!!!°, ~.l. ,e.e::; .......,. r,owa nova. ra ar com a pr • 
edli;: ~~:;, a q'::~ ':,.~~=D-= ;-....::; docb'ãiio "e r~ - 111111111 l'llllllln. UI prietaria na mesma. 
Carvalho e Silva, por au procuradar ria. 

~ ... 8:.:f:'°.ie ~t';~ta,.:"==; f.000 = :l: =r-· J t 04 - O llr . .JOl6 V Wtende Benrl· 
ro aoltelro 11&tural dts*i a..io ven- 1-2!!!! Qui1D1 • IIUlll1'-I . - •=•..,. na li.• 
dedor de pies e rellldente neata capl• IMD qullm de IIUlfat.o de ....., ~ ~ '1 ... M --~ ..._.., Ca· 

1 como lncuno nu penaa do p'lu OI _.. de9ellG _,. .,.IID _,_-,. - ~. 118 fárqla 
tiHSo do art 311 n • 2° combinado TaMlio l'9 Dllldo. - ....,_., illt.lil; •· 
111!1D o art 330 1 t. t ...... .-UU- mieb de K liln D .,,.. ia ..<.'-'! 

du Leli l'lmala • .-.... tda do ~-qm ...-_, fá 
=e .... ,.=::c'fel:::- lmllna·Jo i Jrlllffle.\ .,..... do limn11o, no - '11e • 

= =-·11m"" = ':-* ·.=: 111'-.a:.': µ :-.. ftrlo ~ ~ 
11D dia li Ili z de Jg. r.:r (adH:.E~ 
madDulwúMtla-. -- .. ILI ,_.,,_111 ...... ._ ... ~ 

IEROEIRIA A' JENI 
U IILOS IHIIOS 



2 A UNIAO - Terça-feira, 28 de Junho de 1938 

r - ~ 
E AGORA, UM NOVO SUCESSO DO GENIAL INTERPRETE 

DE MIGUEL STROGOff 
-ADOLPH WOHLBRUECK 

Carpis, o Satanico 
com OOROTÉA WIECK- embates sensac1ona1s, 

disputados a ponta de espada! A voz maravilhosa de 
DOROTÉA WIECK em canções inesqueciveis ! 

Uma realização magistral da CINE-ALIANÇA esclusiva
mente no PLAZA a começar de amanhã! 

PLAZA 
FMPRFZA WANDERLEY & Cia. LTDA. 
fone J 067-0 melhor som, a melhor sala, 

os melhores filmes 

HOJE ! em SOIRÉE ás 7 e meia horas! 
Ultimo dia do grande filme da UNITED 

DAQUI A CEM ANOS ! 

lv.C~T:CJ::,:TEE h.~je no 

PLAZA 
CLARK GABLE, MYRNA LOY E 

JEAN HARLOW 

CIUMES 
:h.d:etro G-old.""vvYn ~ayer 

SANTA ROSA 
Preços 1$100 e 800 rs. hoje ;.ís 7 e meia 

RIN- TI N-TIN JUNIOR 
JACKIE cnoPER 

JOSEPH CALLEIA 

O BOM INIMIGO 
Sensacionais aventuras da 

1 

PREÇOS 2$200 e 1 $600 

la 
PREÇO UNIC0 - 800 REIS - METRO GOLDWYN MAYER 

ai 
e I N E .. --.. R E p u B L I e A AMANHA - "UNITED ARTISTS" APRESENTA BORIS KARLOFF E LORETTA 

YOUNG E ROBERT fOUNG - cm 
HOJE - Uma sessão ái. 7,15 hol•as - HOJE 

DOIS GRANDIOSOS FILMES 
l ° FILME: 

NOVA AURORA 
com ROBERT YOl.'NG 

CORREIO MONTADO DO ARIZONA 
com JACK uoxm • LA.'õE CHANDLER 

--- PREÇO:S: - ISIOOO e GOO réLs ---

\ FOGOS ADRIANINOS 
OS MELHORES ENTRE OS MELHORES 

........ ,1\ ...... ~·· --- .,_ --- ! 

GRANDE ESTOQUÉ DOS FAMOSOS FOGOS ADRIANiNOS, PRIN· 
CIPALMENTE CARADURAS. RODINHAS, FOGU!,.'TES ADRIANI
NOS E FOGOS DE JARDIM, APROPRIADOS PARA CRIANÇAS. 

• 
F, PEIXOTO & 

""'W'íl 
IR MAO 

ltUA CAIIIJObO \IUfü\, 101 

LITZ FERIANDO I Cll, LTH, 
OJKtlBOIA 11:11 OIIRAL - ARTI006 OIRUROIOOI - APPA!U
LBOB DB DATHERMTA, APPAaELB'OB DE RAIOS X D01 KII
LBORIIB PABRICANTES. EXCLUSJVll;fl'AS DOS MICROltOOPIOII 
LE'IZ a TODOII Oll PRODUC71'0S DB l!l. IZIT .. TODO lliU.TIIRI.&L 

PARA LABORATORJO OlllllIOO, 

...._ .... 1411 ........ - ·-, 
1011111 1 .... 

DlllU PUll'l'AL, 11 -: - mm. TIIL. - -
Rua Duque de Caxías, 576 

(CO.NIICLTOBIO DO D&. J DUO LULA) 

CASA DE ROTHSCHILD 
l.º de julho - PIMPINELLA ESCARLATE 

EMPREZA NACIONAL IIE l 
ECONOMIA L TDA, 

(CASA BANCARIA ENELJ 

El\1PRE:STIMO POPULAR DA 
CIDADE DO RECIFE 

ResUltado do sorteio realizado no 
Teatro Sta. Izabel, do Recife, no 
dia 25 de jtmllo de 1938. 
, t.0 premio - 7:000$ - apollce n. 
106.605: 2. 0 , premio - 2:000$ -
apoiice n. 0 100.104: 3. 0 premio -
l:OOOS - apohce 11 • 099.939; 4. 0 

premio - 500S o Police n ° 
095 382; 5. 0 pnmlo - 500$ - apo .. 
11ce 11,• 102_19_e__ 

1 Chama ~se a alcnçao dc..s &rs. 
prostamlstas que, terao direito aos 
prenuos, aqueles que estiverem 
com as suas cadernêtas perfeita• 
mente regularizadas, devendo, pois, 
procurarem o enderêço aba1xo para 
efetuar os respectivos pagamentos 
em atre.zo. 

F . REIS 
Agtnte geral nf'st.e Estado 

Rua Dario da Pa91areln - lZ 

otimo emprego de capital 
Vende•bC o eblRbelecltnt'nto (;asa 

PROPRIEDADE A VENDA 
Vende-se umn propt·iectade no logar dcnominucto •• Amarelinha", 

na serra. da Borborcmn. n. tuna e meia lC'guo. de dL~tancia da clrlatle 
de Guarabira, nêste Estado, com 360 equit,,.·u-es, sendo cerca de 60 de 
mata virgem. com magnihcos terrenos para plantuçõcs de cana., café, 
ma11dioca1 fwno, fruteiras, etc. · 

A propriedade é cortada por um riacho de agua potavel que 
nunca seca e serve para irrigação em caso ele necessidade, al(!m de 10 
ou1os d'agua espalhados por diversos pontos. 

T<'m CC'rc·a de 30 <'Cl•Utarrs dP cnm1 cm roncliÇÕ<'S (}p m~r;"m, 
c.uJn ~olm c:-tà rnlculoda l'lll HOO ('nrgr1s <Ir nip:1<1uro-. 10 mil covas 
cte mandioca e mncnxe1ra. :-ent!o a maior varie Ptn rondtçoeo, d(' fnic>r 
fo1·mhu.. 100 pcs rtc C'(lC[ltrtt"oi-;, a mo.tor y1nrtc frullfi<'amln I•'rulrlrrt!'; 
divcrsM, Otunas nuzcas, bons tcrrrnos para pl:111t~Lçao llc manc.liocu, 
turno, algodão, etc. 

Um engenho movido a animal, C'om rapnc-,ctnclc 11nm 8 crirgos 
de rapaduras ditlrlas, 20 t::tsns de telhas para moradores, uma <'asa ctc 
residencia, uvi açude e dtvcrsas benfeitorias que só com a vista se 
verâ melllor. 

Quem prPtcnd<'r comprar chriJrHi<' A propril·lttrin D . Jovrnllno. 
Martms, na cidade de Guarobtrn., ou na mrsmn. proprledaclc <'Om Al
cldcs Coêlho de AraU,Jo. ou cm João Pe::;sôn, com Emld10 Cha,•cs, á 
Rua Maciel Pmltelro, 145. 

AGUA FJGARO 
Record, com oficina,; de Tipografia, 
'tru:ademaçAo e Pautaçllo, facllltando
se o pagamento ou aceita-se um soc1o ~~::1~·~ P~~1tr:. d~::,;,;,i~1~'!'·~:~x~i Ttnre em preto e castanho. Resiste aos lanlloa 
Di-~J:':'0:1~.~~

1~';,8'18de,.t;,:•·Ma- 11nentel, frlot e de mar. 
lllal l'~. ip, C1111 o piopfl,&luk. , _. ____ .,._1:11:11-==--o:'::ilal:,...;"""'"'"""""'"""'..,.._,__,._ 
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A UNIAO - 'l'erçu feira, 28 de jw1liu de 1938 Jil 3 ' 

FINALMENTE AMANHÃ! SATISFEITA A ANSIEDADE DO POBLICO ••• NA TÉLA 

DO "REX" EM SESSõES CONTINUAS A PARTIR DE QNCO HORAS DA TARDE 

O JôGO BRASIL X POLONIA t./ r, 
ENTRADA - PREÇO úNICO - 2$500 

~· . ~ ... 
Bilhetes á venda na Bilheteria a partir de duas horas. 

' VI ~ " !W 

ESTÃO SUSPENSAS AS ENTRADAS DE FAVOR 

COM EXCEÇÃO DA IMPRENSA 
' ·-r,-

- AMANHA! - -AMANHA!-

A MEL~OR REPORTAGEM CINEMATOGRÁFICA SôBRE O JôGO DE FUTEBóL I!! 

.Q., BRASIL X POLONIA\~, - · 
ã:.;;~~ããã:ãâ~"17t.'='"F':e-".;;:;;',-"'.'.•'"7c:::.-:, .;;;:;;i1 :-fil:~-::;,ecia'í::n~feit:-:; Es;:;b~:g: ~or PONCE &1 

IRMÃO, 1 
síncronizado e descrito em português, de principio ao fim, pelo 

"speacker" ARf BARROSO ! 

HOJE - A'S 7,"0 - HOJE 

PELA ULTIMA VEZ! 

JUNTAMENTE - A reportagem do ~'Fox Movietone Ne1Ws_" -
illl!.:Jill.,A:..A;,..... ,, - , .......... ~,-... 

o 

FELIPÉA 
HOJE - \', 7,15 - HOJE 

Jornal - No mesmo programa . 

MARIDO MENTIU 
Um drama notavel da PARAMOUNT 

11 l 11111111111111111 

PREÇO UNICO : 

2$500 
. .,, 

Sessões continuas 
I 

AMANHÃ 

+tt+++t++I 11 1 1111111 

JAGUARIBE 
HOJE - .\"s 7,J~ - HOJE 

DICK FORA~ - o "cow-bo:v" «::u1tor - ewt .A belêza da. musica e da mulher méxicanas ! 

SÉTIMO CtU TERRAS DE ALVOROÇO MARIA HELENA - FLôR DE FôGO 
.Tuntam<'nte a 7.~ série de 

20 TH CENTURY t'OX - COMPLEMENTOS. CAVALEIRO FANTASMA <:OMPLt;MENTOS 

E!<.tl' filme é próprio para. todas :ts idades. - C. C. C. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - ,'\'s 7.IS - uom 

O CAVALEIRO FANTASMA 
A 4 M'rlf' Juntamente 

O úl TIMO BANDOLEIRO 
\1 N I V EH H A 1, 

Qumta-retra. ! Qu.11 tmllJ uuus d1re1tos sobre l'lc'l A csposu.'l ou 

a outra 7 - ANN l!Andh~G - iffERBEHT MARSHALL cm-

QUANPO ELAS CQNSENH."1 

UNIVERSAL 
Próprio para. toda~ as idades. - C'. C. ('. E!'ite filme é própriq para todas as idade~. - C. e. e. 

CINE s. PEDRO 
114 OAl!A OOS oaANDZ:S ROMANCES DA 'l'Sl,A 

HOJE - Duas se~sões ás 61
1
2 e 8 horas - HOJE 

EM HOMENAGEM AO DIA SANTO DO NOME DESTE CASINO. 
a empresa oterece aos seus ., tans •· wn filme inesquccivcl ! A sw·pre::i.a 
d.as bélas canções, a graça expontanca das cénas comtcns, o seu delicado 

romance de amór, fazem deste !lime uma das melhores produções 
da atual temporada ! 

CANTA-ME os TEUS AMôRES 
JAMES MELTON - PATRICIA ELLIS - HUGH IIEDERT 

UMA COMEDIA FASCINANTE DA WARNER FIRST 

Amannu - Rei:, 600 - A pedido, a CASA DOS ORANDJ,;S ROMAN• 
CES DA Tt;L,'\ nprescnta 

JANE WITHERS 
a garolu vrodti;losa. reaparet'e macmuca.ment..e. razcncJo rlr a 4uatqu~r 
espectador sisudo. na maravilhosa comedia quo ,•cm tazendo um euce~o 

colossal n~sta cidade 

P.lMENTINIIA 
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'iõ,-; JO;.o PESSô:A - Tmã-feira, 28 'de Jãhliõ ilé f933 • <>firi"i 

N~YEG~QÃO 
LL()YD BRASILEIRO 

:CPATRIJIONIO NACIONAL), 

E C.OMERCIO 
IASILEU IOIIES 
Praça Antenôr Navarro n.' 31 

Agente 
(Terreo) 

PAR:.\ O SUL 

Fone 1-4-4-3 

! l: P'.AK~ O NORT.B 
Linha Belém - S. Francisco 

"SANTAREM" 
"O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 

PARA SERVTR A NAÇAO". Linha Camocim - Porto Alegre 

"MANTIQUEIRA" "FARRAPO" 03.075 tous. d(' deslocamento) 

Esperado no dia 30 de junho sairá no mes
mo dia 110.ra Recite, Maceió, Bala. Vitória, Rio, 
Santos, Paranng11á e S. Francisco . 

Linha Manáus - Buenos Aires 

{Cargueiro) 

Esperado no clia l.º de julho saira no mC's
mo cl1a p::trn Natal. Mncáu, Areia Branca, Arn
c·nll, I''cJI' 1lcza, Tutoi::i. e Camocim. 

(Cargueiro ) 

VIAGEM RAPlDA 

"SANTOS 1
' 

(10,203 tons de drsloramrnto) 
E~,ncrado no rlia G clr pilho. ;:-11rt1. no mPs

mo cltâ parn Rf'dfe, Marf'IO, Bain., [UCJ l1e Ja~ 
w .. ·iro e S:uito'.· 

EsperR.clo no diR 7 de julho, snir:i. no ml's
mo tlla para Nntal, Fortnle?,ll, S:io Lllit; e Be
lém. 

A'fTENÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 
PAJ:JSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAdENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. O "l,OIDE !lRASILEIRO" E' tlM SER· 

v!ÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE
RES!'ollc NACIONAL. \ 

, __ _i_, ___ :-;--;--;;;;:;-;--;;:--:-;;;:--:---:---;--;----:---;-::-::::-: 
AcceitamH carraa para ., cidades aerv idaa ,ela lêde Viação Miaeira com transbordo em An1ra doa Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE • LLOYD NACIONAL s. A. - StDE RIO DE JAMEIRO 

Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Aferre 

CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGl_iElRO " PIR.\TINt'' - Esperneio cio !-ili], CICVC'l'8. chegar em 

no;,so porto no próximo dia 26 o cargueiro "Plrat.lnt". Após a necessária 

demora, sairá pa~a Recife, Nlaceió, Rio, pantos, Rio Grande e Porto . 

Alegre. 

AVIS O 

tonin:1, s. Francisco, Itajr.1 e 1''lor1nnopolis 

Agentes - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

81!:R.VlÇO BAPmo PELOS PAQUETES ·ARAS· ENTKl'l CABEDELLO E PORTO Al,EGRI!: 

PASSAGEIROS " SUL '' 
PA SBAOEIKOII 

CARGlJEmo "CAMPEIRO" 
PAQUETE "ARARAQUAllA" 

Esperado de Porto Alegre e escalas no 
Espetado de P.Qrto Alegre e escalas 

dia G de Julho saindo no mesmo dia 
110 dia 2.8 do corrente, saindo no 

parn Recite, Maceió, Baía, Vitôria, 1 mesmo di:i pn .. .ra N::ttal, Macâu, Ara• 
Rio, Santos:. Rio Grande, Prlotn.s e 

rn ti, Fort~lM·.n., Cnmorim e Tutoia, 
Porto AJC'grc, pn.r,1 onde recebe carga 

ondi' recebe carga. 
e pa ssn~eiros, 

PARA DEMAJS lNFORMAÇõES COM OS AGENTES: 

"NORTE'1 

-:· --, 
l 

, ==============,.,,,,. ANISIO DA CUNHA REGO & Cll, 

1 

E1criptori.: Rua Bárão da Passagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Aras''-

[

, .. , D RI o s o R I o A B A T H CONSULTAS: ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.º 87. 
das 10 ás I2 hora, , 

01rurg1Ao da Assistencia Publica e do 

Tralamonlo H~::~:l :::7i:r::::~~•. doenças d~ u-reth::, áp-

5

ro:t:~-'=~ra COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
e rms. Cystoscop1as e urethroscopia!I. 

C0l1SULT0RIO: - Rua Gama e Mello, 72 - !.º andar . PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 
--- JOAO PESSOA ---

SERVIÇO SEMANAL DE l'ASSAGEmos E CAKGAS ENTRI!: PORTO ALEGRE E c.~BEDELO 

O vovô rejuvenesce, quando brinca 
com os netinhos; mas nem todos os 
vovôs podem tomar parte activa 
nos brinquedos que divertem as. 
creanças; é que os rins. funccio• ( 
nando mal. irnpossibilitarn~nos da 
certos movimentos e posições. ~ 

Essa impossibilidade não at-i 
tinge os velhos que tiveram o cuida· \· 
do de limpar e desinfectar opportu• . . _ 

namente com HELMITOL de Bayer, ,~ V 
o seu apparelho renal. Esses não 
soffrem de dores e achaques e. por · r. :-. ; 
isso, conseguem ter, na velhice, os · · · 
musculos elasticos e ageis, vivendo , .,~ Í( . 
livres de dores e achaques. ( l l) 
HELMITOL É A GARANTIA-' SIOSRINSVÃOBEM 
DE UMA VELHICE SADIA. . .: -ASAUOE É BÔA 

.B3 if ELMIT0 I. Ô: 
~Õ•IV·ii•11i1:1iiii·l•i-lllU-

" lTAGIBJ\ " 
Cllegru·a no dia l.º cte Julho p., sexta-feira, snU'a no 

mesmo dia. para: Recite. Ma.ceio, Baia, Vitória. Rio de 
Ja.neiro, Santos, Parane.Q1.tíL, Antonina, Florianopolis, Im
bituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

PROXIMAS SAIDAS 

"JT.\QUATIA" - Sexta feira, 8 ,lt> iulho p. 

AVIS O 

J 

Recebemo, lambem cargas para Penêdo, Aracajú, llhéo,, S. Francisco e Hajuí, rom rnld:idosa haldta.~,?\o DI 
Rio d.e Janeiro, bem eo.mo, para Campos, no Estado do Rio, em trafego mutuo tom a. "t.copoldina Railway'". 

As passagens cerão vendidas mediante apresentação do atestado de vacina. 

PARA PASSl\GENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESC'RITORIO, ATE' A'S 16 HOllAS, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES . 

INFO!tMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEffiA DA CRUZ. 

Vende~s~~ ~2!'.~L~~t~n! .. qua- l 
si novo; um pirarpo elétrico mon.tado 
num movel de 11..C\O, com 27 discos es
colhidos, prestando-se otimamente pa
ra b:1.rs 0~1 casa comercial ; wna v.i
lrola '·V i 'lor" gabinête bem conscr
vadr..t. com 41 discos Selecionados; um 
banjo de renomado fabricante; dua~ 
balanças "Estrêla ", novas, para 2Q 
kgrs·. e um terno de pesos de metaI. 
Preços de admirar. Trat:l.I' com Bcli
zarlo Meclefros, á Praça do Relogio n .0 

85. 

CRIAS DE CACHORRO· 
LOBO A VENDA 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

!!SCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 
RESIDENCIA : AVENIDA GENERAL OSORIO, 231 

João Pessôa 
CA'i~int'\oi~~~M c:.1:i Dl~: 1 ~iãii"'--~;i-~-;i-~-:;;-iã;;:_:;;-iã~-;,iiiw;:_;·~-;;;;,-;;;_;;;;_~_~--~-;i-~-~;;;;_:;-;;;;;_:~ ... ;;:-::;-;;_~;;;;;;:-;""'",d/ 

it:1~[~Effi>»~. ~~TARA' SEVERINO CORDEIRO 
ALUGA-SE 

O ºbungalow" n.0 81 à Travessa dos 
Estados, no Montepio, com 3 qunrtos, 
snln, cozinha, saneamento, lavande
ria, alpendre e jardim. 

A trntnr nn Rua. Pa.dre Azev~do, 
438. 

UMA BICICUTA 
<'m perfeito t'St:a.do, ve-nd, .. sP, por 

ADVOGADO 

Areita rausas civeis, comerciais e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

Resideneia: Avenida Tfradcnte~, 266 
João Pessôa 

J>rí'e;n multo rnmudo, á nua. Sanlo i l _ 
EU1u n .• JIO~ 1,, • .,,. ... ,, ... _.,,._,._,.,,_,._,.,,.,._,.,,_..,. ___ ....,_,.,. .. _,.-,, ... .,,. ... _.,,._ .. _ _,,,_,. _____ "*'",",,., .... ,...., ........ .,,, 
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