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ANO XLVI .JOÃO PESSOA Sexta-feira. 8 de .iulho de )9;1~ .'l JlE!{O JSU 

R!EG UL AMENTA DO A APOSIÇAO 
:~~ú~r:'~~,g:: ":':~::::~~ O FALECIMENTO, ANl'tONfEM, O CONSÊLHO NACIONAL DO PETRólEO 

Ocorre! íª t1~~~~~3 ~:~ :~:~,. a O· D o M o N s . s A B I N o e o E L H o AS ATRIBUIÇÕES DÊSSE 
óRGÃO, DIRETAMENTE 
SURORDINADO AO PRE
S!DENTE DA REPúBLICA 

R IO í - 1 \ 11:'-IAO) -
O pn•:-ddcnie Getúlio 

\ arga... a ... ,inou. hoje. um 
d('(·r('t o- lei rc·~u laJr, l'llta n -1 'l 

o C'on~êlho :\nl'imnl do Pr,-
1 rúh•o triado P'-'IO de('reto 
n.° :!9:i. de 2~} de abril do 
corr(;.·ri(e :.no. que na<'ion.nH
z,,u ª·"' indú.~.tria~ dl· petró
ll·O. 

e·. :\'. P. ,.;,pr;Í um ú1·g-ão 

NOTAS DE 
PALACIO 

o dr J.:,sé. Fl'll l!OSO Dan! _is N;tt_ Vf' 
<•:llt•m e,m ·P.1htr:io, a ~ ·lt•ccn'in. ,l•J 
mi f'l'V('ntm· Arg(:n1i10 de flguelr:''i:lo. ,, 
1,isita qttf' lhe fi7,<>i-a ~ 1 xria po1· op 
lnnwclio rio ~eu :1..iwhultl· de or lrn.-. 

E:, .i\'f l'f:lll úIHClll. •)t' ~·.d,l"ÍO 
fteclc•J\1.:10. C srs. th Q~·t.•l ,j\lC\. 
Amn.ro Nw.1es C' eJuan.1i.1 F'8Lt" '.1 fim 
<le convidar o ;,r l11Lcl''hJ1t.,,r Pede
m! para :-.ssi:.lir, no proximo dia 11. 
ú. apo~h;ão ct~1 retrno cio pi •:;idl·n1, 
GetHlio Vnrgns, n:, All.1;1;..le:;:..1 de.:;tn 
cnnit~l 

Durr111t<> o <,i~ de onte,...:, e: ti'-.'CrP.111, 
:,inc!;1. em PJ.lario. ns r,(>guml..:·.s pP1,· 

:.0;1:-; · clrs Aquile~: E ·corzeli, Gueve.:
Pc•rtlrn. O~cnr Smues, Charlr>s Cl:1.1·:C 
t Jo1o Luiz Belt1·üo: t·ngcnheilos An
toujo Mont Morro, 1talo G~~iiarc1i r, 

o·t·11H1el Agra, prefeitos Clocloilcio T 0·1-

J'.Uf'il'O. Demóstenes Cunha Linin. r 
João Ven1ncio dn. Fonstr•J.; srs. te-
11ente-<.:orc.neJ Jo~e Maui-ic!Q, orcf 
Francisco Rangel. Miguel di:: Alnieicla 
l\'Lanuel Muniz de ?A:edeiros ~ i\fanu .. .!l 
Leo11el ela Costa 

ALVE JADO 
A TI ROS 

autônomo diretamen te su
hor<linnào ao Pre:-.iclenle da 
l{l'1>Ühlic~1~ sendo co n~titui
do de um pre:-;idenk e 8 
l'On~,elheiro:-,;. 

1\lo •twsmo detreto-ld, o 
presid<-·nte Get ú lio \"arl!as 
e..:ta beleceu a~ atrihuJC'fü~'-
dc ('onsêlho, que são o êon-
1 r61e e ~Uj)erinten(lência da~ 
pesquizas. exploração. pro
<IU('áo e comértio do 1>elró
h."'o 

Jenidr.ôe eh: ap?sição êo •·e:~n- to cto 
prc~irleme Get~11io V::irgfl.1;,, 11a Alf:rn
dena º'"'~ta camtnl. 

O fito. que terá lugar ús 15 horas 
sevé. assistido }lt'lo diretcr P fuv-ioná~ 
rios da mesma rcpnrl.içB.o e: outr:is ne~
~ôas ele destactll" 
. A _f1m ct<' n(.'ls coff:ido.r para :issistir 

~~~:~" g~gí~~;~: ~:r;cfi~~t t;~~!€~m1~~ 
<;J0 COll.'itJtmda do~ srs. Amaro Bezer• 
r:1 N_une:-. Edrrum.do Foire Barbosa. 
Alfredo G~mE;s. ~ Jo~é João N. Filho, 
a~tos func1onarios da mr:-ma reparti

A missa de corpo pr~sente, c,nte.n. "" C:l1,dra1 !V'etropo· 
litana -- C Infrrven·or Ar;err; .. o e Figueirêdo visitou 
pessoalmente o c&rr do chorado sacerdote - O impo· 
nente sa ím~nt;> fune')re, ás l & li" ,a• de ontem - Serão 
celebradas, no dia 12, solfnes EÚç1Úts, a manc!ado do 
- Arcebispo l:or.. Moisés e Cab:do Met::oi,ofüano 

D,!nlro de poucos di8s se,
r;í o me:-.mo in:-:ta lado, en
trando cm fm1<.:i<mam{'nto. 
de actn·do com ª"" normas 
<lo at.o hoje :1~::-.inarlo 11elo 

(nc Na Cn:,~ de Saú~le S. Vicenlt' de :a_ sua ~rr '>idcnci como dPão. sendo 
------ Paulo, ~nde. •. stava mternacln ha um la.mel~ ,'1.,_' rio geral (lo Arcebispado 

e O 
M A' N D o ano e sete mf'ses faleceu r.nte-ontem. F'O'. o p1on:,. Sobrno Cof.t.lho con1is-

_._ bf~~~- b~tig~ª\{~f~~1ºg};-~t,;~h~1;·q~~~: l ;~c;.ni~ºOs~0
}1~~

1;;rt~~ie.~. IJ7-fi~·~eifae_r~~~1 

( t,,:fe acional 
DA l . REGIÃO MILITAR ri~~sc,:-~~ ~~ ri:::~1~:~1Je;~~~~~~ ºª~ mai~ ~r~~i!;!~c~a~ ~~~~;~~~·r~~r~º~~:t~t~·~ 

vi~n~~u~~~~1~i;~~e~J~~l~~ü:e~~:t~te q~~; [~~~3ic~:mda J;~~fS~ en1e111 ~:Jª!~i~.c~ 
PARA A DISTRIBUIÇÃO DE 

ENER!;IA EUTRICA NO 
RIO DE JANEIRO 

Assul!lncdo o Lotn.:mdo mtenno da 
7.:i Rei;;iG . .J M:lltcn. t·om -~clf' r-n-, F:
tHe. o iltt'itre coronel Rodolfo Figuei
rédo ele !:ou~::J enviou o of1cto !-;Utis..::
cruente- ao intervPntor Argc:n!ro de 
F1g-ueirêdo · 

"Recife, 30-VI-938 - E:auo. i=r. 

RIO .. 7 .L~. ~.J - Em entrevista ~~;\~~~1t~ A~~1=~·~/1

ºco~;~i~r-,~~ 
" .. H~.·· .. r.d1da a .·nnpn:n.sa. o prcfeit:, Hen- l4ue. n.e-stn dat .. a. assumi o comando :..1-.
l'!QUt' 0:Jds,.-ort~h ::munt'iou, p:1.ra bre- terino de::.ta Região Militar. 
\'t' . ..1. <'f'n~tth('ao de uma linha ~ub- Sir\'n-me ao "n~ejo para J.J)l'e~cl:
tn1ane~ ne~ta. {'aJ)1la.l. Jlor onde s.crão tar-vos os meus protestos de esti.m.J 
d:~t· 1lnudas tn(l:\ a e-nc-rgia <' luz elé- t subido apreço. -- Coronel Rodolfo 
t11ca . Figuefrêdo de Sousa•· 

O SENTIDO DA UNIDADE. 
(no Dt-partamcnto :\'aC'ion:tl de Propaganda. - E-.p<'dal para \ l':'.\T'\O) 

CARLOS PO'.'i'TE~ 

A 
Rl'UN!ÃO dcs secretários c!.a galzdaãe~ ostensivas, multiplU:cti:am-·1 
Ja':.tnda dos Eslcdo'/, reali:.acla a face da nação impotente Todas as 
rnb ci 1Jresidimcia ae um. repre- lo.ucuras jaziam-se, dentro dr, um. ca
senlante direto do governo cen- pd~lo constitucional Praticava~fle o 

ll'a! a fim de se ajustarem um.as tem- regnne . . 
la1, 110:mas de ação comum., não ha A par dêsses males materiais mu,. 
1'.~fla1·, con/,liluiu um_ en_si1tamento po- t~.s dos quais repcuavei.s, s-urgiit. po
_lztico de eloquente szgmficação rem. um pengo mator, e .J<11st-: de ordem 

nâ~i-~i;;:ª~!~~
5
rag~ag~;;os:ieqd:~n:1~:;, :~°:cªj;b:aJº~~~~6~i~li~~n:nt J~sp~g~o e~~ 

ninguem o desconhecerá - pela in- mais o desenvolvimento de certa~ vir
con: prr'ell'âO e imprevidência dos ho- tudes locais, o aprimoramento de cer
uzens - os exagêros da federação 1<!-s p~cullaridades de regiõe~. tão a;,re

A sitllacão das antig<L$ provincias czaveis como índices da sensibilidade de 
e.ntravacla..'i nos seus movi1nentos, inhi- um pôvo, o que se procurava estim..u
bidas de progresso, soube inspirar· al- lar: .e sim ?S temerosos instintos que 
gz111,fü, das nossas mais belas e gene- a h1pertrofia de certos partic1llarit,-

zombaram dos cm.lado, c::irmno~oi:; (iC zes. 

!~! ~;1~~~Af~1~~\;fJ~~r~o~io~ t~~.(~ic~,\= lse1{h~~~~~ i~~· n~~r~.{'~º}~-~l c~t1:~l~d~r~~: 
cumb1clo aos n anos cte ~cla~Je. mestice. 

O·: $,f:'Us ultimo,, rnom'."n_to · .. rôr::im 1 _ O mo1,,: S:'bino Cniii10 exc:>rcen 

~{~~!~:.~d~~ ,~~~~·e;;~~~~~~~ 'iim~~~~1:.~ebit= 1 ~.~~;i~o t~~:
116~·:~~~~r~.e.p~·; f~~1if;~~ ~~ 

po Dom Moi~·~ Coélho. rr.embro <lo nos. a caµe!ai"ün <lf' Cr:.J,cdé}o 

clé~~~ ~n};1~~i!~lt1~'lr~~~~1;:c;t;c~~};O \ ex:t i._ ~~;~~t;~i;~e1:ªó~i1~~~ ~:~1!~s~~ 
9a1~:0

u1~t~(~~: ~~~;;~:e~b!.~\1\~u0~ ~1~·= 

1 

~~t~:?~1
~ª

1~~t~Sr:;~~~l~~· I;~s~f tt~~,·~; 
tuo.,o~ f'. ilustres, ci~ia ntual"ão :nodel: r Edu~acão. dr A,...1cio Cuêlho. promotor 
e apo"-lC?llci ".onfenu-lhe o tüulo de Pú.bllc:o em ~io Pn•to. no Estado de 
verdacie1ro mmistro do Benhor Mmas G(.:n:n.-., sr. S1. ~nancio Cof'lho e· 

Q11er no vasto cü·culo de ação cato- srta. Ma;·ia Co(~lho 
lica. qurr nos !ni ~rércs ela cáli:Jrr. 'ri::hri aint 1

~\ rn, :;;estlintes irmãos. ht 
como priclre e emt~clor. o mons. Sribi· fale~1dos· c-rs Jnn11[:no. Bo'lifacio. Eli-
110 CoéJI1o sempre se c:on ,u7.i11 '~om ar- si:'tno e d:· .Jc . .,..i Vieirri. COC\ho 
c101: P t'.'hH:iviciincin n~S."iü mi"~frG c1te os O mo1, ~.ibi·)~ Cr,PJJ•o :.norreu romo 
ult1mos dias ele ."Ull v1d., ;encio mf':;- um verd: (Hro 1•1<:;t(,_ confortado com 
tre vener:::ido tk !·1~··n~erna r11 d; u'.os, os .-.1<'~·s.mt·n·0·, do.l JJreja dt- que sem-

' one fôrarn os de \?ri4s g<'l '"i.C ..Ja pre foi excn1r1
~r m111istrc. 

nos.e;;; tPrra. nnt ·'1i n~ O!to l"'or~s fôrF,m celf'bra-
cias e:.:éqt~ias na Ca.i.e·lral i'.vietropolita

NA-.,:eu o m0nsrnl10~· S.-.b;1t,, r,"•lho na, oncl<' () cv1 ){' flr-ou exposto até :\s 
1,0 1111mictpio cte Sousa. em 7 ele ob1·H 16 l~pras. qwm~Q loi transportado, pro
de 1865. sendo filho l(>git.hno rso sr cess1cnalmc-nte para o Ccmiterio do 
Raimundo Se~ismundo C'oi•lhn e :-ua Senl1or ela Eóa Scnv.:'nçn, com o com
~spos.,., sra. l\fa.ria Lotuenr·o co~·li1n pal'ecimento 0'1 arccbi.'mo clom Moisés 

F@~·, 'l rursn de Drf'uarn.torio-; no ·o- Coêlho. dr Raul de Gói.<;. re,presentan
lég:!o Padr(' RoHm <iP r,~ 0 eir .. 0 t-e do ,L Inler\'enror Federal. prefetio 
C\~r~o flp Filo.sofi:'I e T~olo~iR no semi- Fernando Nobreg~ e outra~ autorida
nario de Ollnda de~. ~ribido Metropolitano. Clêro. SC'

o~·clenancio~.«c ~"'-r"rdctr ,,m lU'l toi minario. Col('g1os e a:::....-,oci~cões religio
nomeaclo \'igário dP ~. L 0,m nçü da sas e gr:wdc m~ss..'l. de pôvo 
Mata. da diocé~e de Olimla O ~r. Tn1.,,nrnt0r Argemiro de Fi-

Em 189'4, \.elll ao lliclo c1v uw qc1ec1vel gueirí'do \"h:Hou pessoalmente o corpo 
Dom Ada1;1to 111:1t~g.lllDr .8 _ dto..:.e~e .,l_a rz 1:~i;:nop;~CP~i1~1~à~~~1a Cr1ie~~!}e1t~ 

ro'ias campanhas mos desassociadores gerai:a 

O EX -PRESIDENTE GA- rÍtcJe~teo q~~uÍ~~ouT~R::tz1cisf:l\~!; ei~,g:gg;~~':isPº~!;~at;;:o s~~~!l~~tt~; 
-- BRIEL TERRA ;~A~;i!~i,~~ n~~;~~/:1~aL"'f~;:'l!~ ~~t~~r";kAf!;Errr~".if fD~~SSlf;~: 

navel deformação. E não havena gran- OUENOS ESTADOS, ESTADOS RI
de injustiça em dizer-se que as vistas COS, ESTADOS POBRES, ESTADOS 
~la Côrfe sóbre as províncias pouco LEADERS e ESTADOS ESCl?.AV/7,A

P~rai.ba. 1ec~m-c1e~da .. < 0 1.1°)1IlllWl~O Fernando Nobregd apresentando a se
re1to1. do nos~o _Sem,nario S. 1 .11eto1 no guir contlolênf'l:~:-- AO Arç.Pbi>spo Dom. 
Coleg10 ~1ocernno. Pio .,.. nm,">"m J Moi~('s cc.i>lho 
creado po1 Dom Ad.n1_to. . . . . o i;:r A rr.ebisuo Dom Molsér. Coê• 

LPc1ono1J ,~or ~1111,0~ n1~0!<. E,F1,ura }ho e o Cabicio Metropolitano mandfl
S~g~acl~ e Historia E...:lesia~ 1t) .,0 , ,.._ 1 rão cel('IJrt1da, e.xéquias solenes, na ca ... 
,mmano e Grego. no Ll~Hl P::in,:i;( 10. tedral. no proximo <iia 12. ás 8 horas 
1 Eca .conego funclactor c:o .c:1biiio :..re- ! em ~llfr.igio da ahn::i do saudoso mons'. 

Defendido pessoalmente 
pelo general Baldomir 

MO:'-TE\'ID1~l', 7 (A 
l \'1\0) O e,-prc,identr e;,,. 
l!ricl Terra foi. hoje ,ilyejado a 
1iros por um ci(•srnnhl'c1<lo, ,:1-
i'.Hln. por1~n1. ileso do ;.1kntndo .. 

O sr. Gabriel Tcrr:• foi dcfrn
<:iclo prssoalmrnle pl'lo presl
d<~ntC" Alfrt•do B:d l<1111i1. corn 
q tr e lll "'- tc·omp:11111:t\':t no 11H•-

ltropoht,11~0 tl'n:lo ch~~a(10 .1 on1.µar ~ahmo Co('lh') 

diferiam das vistas da Metropole sô- DOS_ .. 

br~11~11~bº~~:!ª~~· pêso ªª herança fa- di~id~utr;i~~~Tta:~º ut~;t; i:;~ .. ,:UJ~ 
tal. desanimavam, pôr veses. muitas P'.opria, pela conformat;áo do.s Játoc 
energias vfvàses tinha duas maneiras de tratame11 t.,., 

E foi, justamente, no espetáculo me- bem diferentes, tLma para os GRA.N
lcincolico qne a Centralização creclra DES ESTADOS, outra J)U.ra os Pe

O LEVANTAMENTO DA.S 
CARTAS TOPOGRAFlr.AS 

DOS MUNICIPIOS 
IMP ERA TIVO 
IRREMO VIVEL pm·o a~· provmcias, que os propaga' QUENOS ESTADOS! A dualidade da. De conformidtlde com o <i-~creto do 

dista republicanos encontraram os moral nietzschiana podia bem lhe, ::.r, Presidente da Rep 1.1bli<'~ dt>teuni
•wtivos mais patéticos para a sua vre- ser aplicada aos primeiros a moral nélndo o levantamento dfü ean:1s ro-

qaf,~~u r!vow;~~~1Jdg: organizou-,<>e (} :itr!~~;t.ores, aos seyundos a moral dJs ~~f~~~i~a~ i~~!r~~Il~~.ipi~;e?~ir~º~~s F'7~ A €scolhn do sr Julio Rocca para vit 

11wnlo. 
Fstado; mas a embriaguês das formu- Caminhávamos m;:si?n para u1na ;iir- gueirf'do vem tomando, uéssf' .-t·uti:!o. !representar. como embaixador, a Re
la . .;: não per:nitiu a· v1são nítida da rea- ma paradoxal de íederacão: a FEDE- o mi,'li~r empenho junto flOS p1·~1~1tos 

1
püblica ATGC·ntina em nosso país, ,;,. 

o NOVO EMBAIXADOR DO 1'ª;~: excessos de Unl. passou-se parn Ri;.~-~n~fn~~~ºte~r;i:'ig,~: ameaça-
111

~'.

1

~'.P,,ª~~lhos. que est,io .,•nde onen- 1 deveras fehz o eminente argentino, 
º" cxcéssos de outro sistema vam a unidade da patrta e colocando , tados pelo Consêlho Regional de Geo- · :.llem de nrtucles c1ncas e pnvadac.;. 

BRASIL NA ARGENTINA 1 ·. D~::; c~su,os sombr_ios das velltas P.ro- 1 os des~in9s. do país aci.ma das min~- gralia, vt-m-se proces.sando com prt'~- que o tornam um dos vultos mais nop 

Apresentação de creden- 1 ~~;c,~~v'~;º;~r:~~t ~~~":"to%'e;:~1%~ i~~-; •. ;ª't:i~!~oZ. p~:~t,~nt3º,a::~;;~ ~:~!i,i~~'.~~n º d!la J~'~:;~~~:o'º ~~~;;~~ tám, do. ,eu pai~. • portador de no

ciais ao presidente Ortiz 1img~dn~ ~~tôs~~,:ian101o!'b~:da,~~u~Ta ~:~;to~a~f~~~tsa: 1~~1;;~te i~;,1::::i; ~•rl;~;!~r~~"'Ala~ia ~~~~to B<-n•dll> l;i"e ;:1:. :,o":,~:~1~\;:

1
0 ~~~,h~t.

1

~:m: 
Hl' J,~OS \Il'l'S - -\. fimesta para a reconstru('ão do Brasil ·~h1gón No.va. ~ .- Int.('ncn~o.r Ar- credenciol cln, amizade cordial e recí-

'... , ' ',. ' f 1. O uu~ foi a existência dêsse larg'J A' esta obra que está a exUlzr M gRee1d11eun-~···'odl' FJ,goua_eo1rPe~?so·a _Pacloa1cn·1,o,,,1·dcao p1·oca ent1·1•. O." dois •1·a11des po,•os ele, 
l '\'L\O I O Pmliaixador .Jo...,{·. · d bl" · esforcas da inteligênc·a e d -o - . ,.,.u - ~ " -
ele• P:1 u la Hodriglll'"' \ J, e..,, re- ~er~~tgn~~f;~ ~c:Snº~st~~oi.ueé c3;cj~~;i e licito a nenhum pa~rlóta ~e~~.a~~ a , .. e:;.:cia. que acabo de assinar con.- hemisferio mt'ridional da Americn 
lC'n lri wntr 

1 
1 1 f I recapitulacáo a colaboracão trato para o levantamento topo,?.ra1·- Com Pleito, si n:i generalidad~. ar 

. . ' 1· 1' n111,~a1 o I e ~\>C' < .~ll Houve unid~de, mal apercebidas para Para o Chefe da Nac:ão t?m q11e111 "oºs ddeºc'r''e·tomsufneldceip1·aio1.· ,•,o .• m3olld<e·tee1~,\.ild1au1a"1 ,gentino_j e brasilriros. •.m exát" com-
1111si,,;ao < tp 0111:1 1c1 1 o 11ra-.1 

0 
exêrcicio de tão laT(/a.'-1 franquia tanto se aprimora o sentimento de .., ,~ ....... 

,1i'·-.le pai ... ·, ;:prrsrnlcill. ho,1e, su:1 que, apenas, souberam comprometer 1t7!idade, o Brasil deve ser um.a cri,,- n .. º 1010, de. 30 de .ma.rç.o do torrente lpr.eensao dos seus destmos. amam-sP 
1·1·l·drnC'h1is :10 prc,idrnte hq}H'I'- Juturo de algu_mas ger.ações. _ r;a.o constante dos seus ftlhos 'lllO. Respeitosas saudacõc-;. - Btm11 fraternalmente, certos de que as fron-
1., Orl iz . ~'!!:,~~osos, as prod,~ ri;,º"à~ dJi;:;,fa" ~;,';eb:;ta':i'o/";~i:~~ dito Barbosa. 11refe11o· teiras das rPspeclivas nações não os 

O :tlo fo i ..,o Iene, l l' n do o E"tll-

1 
R E T ,, R I o s fráse de cor<rjosa _ simplicidade-sem .~~REACAO ~ c~o~·s;~~('1~ .~epRram, mas os un~m. o general 

h:iixad o r hras ikiro <'Oll\r'l'S:l! !O I D O ª· enfa.,e das intenções históricas O~ AL OF. sFR\' l ('O sOC'H L IRocca e SaensPena foram, além do 
l':Jnga menlr l'?In_ O pr.rincir<; 111:1- , so Ne:~st{o "!.<:r;:~ieg~a:;:s~t~u peque- RIO . 'i , \. "'.\" ,l - O l)l't'~ideutc Gl.'-1R10. ~a Prn.ü1, llgura~ .e\.ponencia1s .do 
cislr:1do ela :\:1(:«1, ,ohrl' '"":n· Municipais de Geografia nos. túHo \ '«rga, ,,m n·<ebt-mlo ~,ande pollltca larga O benéflca úe solldar,e·-
los de mtrress!" p;1ra "" rrl.1('0l'" Aos seu.~ olhos todos se ~011fundr J n ú _1:ricro ck tPh.'i; i-ama·. df' apla usos p<'la dade permanente e completa entre a 
porlrnho·h ras i leira,. Conti.núa a se processar com regu~ envolv1do~ nos mesmps afeta,, denlrv :,c;:,111at m ,t ci o dccrd'l llllf' neou o Argenthrn e o Bra'-i1 os dois grandes 

laríc1ncit'. ::i i1:st.1lrdio dos Diretório<; da grandeza da patrui comum C'onst.'lh o . ·at ional de, '"'l·nri('o Soríal. t:.~tadistas rt'ahza.ram essa µolitica, dC' 

A LIGAÇÃO ;;~·.::·~::ti.~ :;·1°::g:~;,::nl:~·;:, :,::: O REAPARELHAMENTO DA 
DAS LINHAS DA CENTRAL ~-!·;:;~:J~t~~? c~l~~g,~;~.0G:;~nd

;igt1~!1~~.?~ 

hornens de Estado thnbrJm em segu1r, E s Q u A D R A /Jl{'nUl tímo da sime _de seis. 111anch1do, fazendo-o pela razilo. mas. t,unbfm 
c.onstrull' pelo GovernfJ hra~ileiro nris de todo o toi a(,;áo. tal ttu:il. nllb, 

que antes fóra .:\Iitre, grandf' pioneil o 
a qur os sucessóres daquéle., Uustres 

A'S DA SOROCABANA lt~~:~'~7-.· ~~º pi;;~;f~}~ó º B~~~~
11

~; ~~ 
guC'lrf,.do 

IUO. i <.\ 1' 'ISO> - O 
}l l'f'.., idC'n lr Grlú lio \":u·gas :1ssi -
,10 11 , hojr clrcrC'l1, allnn<k o <Ti·
,li l<' d <' 1:>0;0f tOkOfh p,1r:1 º' lr:·-
1:a lho, nPrf's~:·1 r in,;; :'1 lig·u•;"io d;1s 
linha'; d:1 Crntr:t l do Br.1.,.il ú, 
tl11 So r or,1b,1 na. 

•·e. Grande. 6 Intervc·ntor Ar-
~C'tniro de 1' 1gu1;>irécto - Pnlac10 ~~ 

1 

Redf:nr·5o -- Jo:lO Pt•~sô~ - Com11-
nico '\ ,. exc1&. ter ~ido inst~laao ::;0-
1, nemeutt· no C:i;:.. p~·lm"iro cio cor -

!·:i~lt~ul o ~i~~~~,~l~ges(}e G~~~1\~,fi~lc l\·~r 
anf'it·C::•do, nrffeitJ ·• 

Batida a ouilha do contra- esta!eiros de Narrow, na Inglaterra ocorreu pn)tniornumte. C'Olll o Presi-

d 
.- ''J " De:-;.se modo, vf>mos processar-se O ciente Justo P acontece f!tualmcntr, 

torpe eJfO UfU8ffl8 constantP reaparelhamento cla nossa com o Pre""1tlentc Ortiz · Essa foi l\ 

~IO, 7 <A . UNIAO , - O mmistro esquadra, de acordo com O vasto pla- ; polit~l~a :-;e,mpre pratic1.1d11 pel~ Bras1l 
Anstides Guilhem recebf>u. hoJe, to- no de reorganizacão material das [ôr- e dn nunl !if> ft7.f'rnm. entrf' nos. v.rn .. 
municação de que fo i bat.ida a. riu ilha ças armadas que O presiden te Getú- : guardeiro", HI-\ Rf'publicn Qumtrno Do-

'do contra ~torpedeiro ·' Juruama", o lio Vargas vem pondo em prática. ! ._ --· (Conclll8. JW.. 2.ª pg. ) 
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REMINISCENCIAS IM p ERA TI V o o GOVtRNO INGLtS ESPERA NOVA DECLA
F. Coutinho de l. e Moura IRREMOVIVEL RAÇÃO DO GENERALISSIMO FRANCO ACER

O LAJ\1ENTAVEL DESAPARECIMEN
TO DE UM DIGNO 

O patrimonio moral da Paraíba aca
ba de sofrer grande golpe com o desa
parecimento objetivo do revmo. mon
~nhor Sabino Coélho. ocorrido ante
ontem, pelas 19 horas, na Casn de 
Saúde S. Vicente> ele Paulo. onde se a
chav3. mternado, ha 19 mésr~ o ilustre 
extinto. 

Abalado em sua 1,aúde desde 1931 
seus padecimentos fisicos vinham mi
nando-lhe a extstencia sorrateiramen
te, zombando dos grandes recursos da 
clencia moderna e dos deS\'elos dn. de
votada familia r,ue o cercou de cari
nhos e cUidado:. a.té o momento extre-
mo. , 

Estão, portanto, de luto a Igreja e a 
sociedade paraibena.s. A Igreja pela 
lacuna que deb:a tão prestimoso fina
do que via as cousas da R:cUgião que 
professava, como seu ministro. com 
muita elevação sobrenatural e a terra 
que lhe serviu de berço. pelos serviços 
relevantes que lhe prestou com perfei
ta dedicação como educador, como ve
remos linhas abaixo 

Educado no CoJeg:1o Padre Rolim 

( Conclusão da 1.• pg.) 

caiuva, Campos Sales, Rio Branco e 
que, atualmente, é executada com a 
maior satisfação pelo Presidente Oe
túJJo Vargas. 

A Ar(!"entina r o Brasil :-.ão dois 
poises que nii.o teem interesses que se 
oponham Ao contrário disso, como 
bem acPn tuou Saens Pena, t udo nos 
une, nada nos separa. Ali próprias li
nhas de dernorcnção das respectlvns 
soberanias servem para não só 'atrair 
brasileiros á Argf'ntina e n.rgenti.J1os 
no Brasil. mn~. ainda, para confundir, 
na.s mais amistosas relações, os que, 
tendo nascido sob bandeiras diversas, 
n~scernm sob os mesmos céos do Cru-
zeiro do ittl, sob as mesmas aspira
ções, sob o mesmo clima, com as ale
grias e as dôl'es comuns aos que so 
irmanam pela identidade de oiigens. 
igualdade de meio e coincidência de 

filho de pais cn.tol1cos, seguiu monse- )entimento~ e pensamentos. 
nhor Sabino para a cidade de Olinda, A cscoUia do sr. JuJfo Rocca para 

~!s~~~. ~1fn~~r~ef!~ib~~~r~;:: 6~~!- embaixador da Argentina no Brasil 
tal como precursor para aplainar os é-nos devéras grata porque evidencia 

~~i:~rng: ~~i~~~· ~~~1~' 3~n~~o;~ tuna exáta compreensã.o de que a 
ção de Diocese ~o Estado d:1 Paraíba dualidade nacional dos dois povos é 

Chegando aqw. operoso e de espirita unidade espiritual, que se explica e 

~~i}f~:~~;dg~e e f~;~:~vae~1~{;s0 n~~~!~ que se .Justifica logicamente e que se 
ter rijo, de reconhecidfl leald"lde e a- não póde conceber si.não, tal qual se 
fetuosidade para com os seus amigos, apresenta, como imperativo irrcmov1-
fac:ilmente preparou um ambiente pro- vel 
picio que lhe garantiu o bom exito de 
,ma missão. 

Tomando por 1luguel o sobrado on<le 
funciona o '1 Curso Modêlo .. , da pro
fessora d. Altce Monteiro, naquela 
época. de propriedade 'dos herdeiros do 
Barão de Abiaf, preparou aí a. rP.siden
f.'la episcopal do nosso primeiro bispo 
o saudoso d. Adauto. 

E as:::im principiou a série dos ines
quecíveis serviços prestados devotada
mente pelo ilu~tre extinto á sua terra 
natal. dos quais. a seguir, procurare
mos dar uma palida idéia. 

Instalada a Diocese. foi logo criado 
o Seminario e o Colegio Diocesa.no Pio 
X. dos quais foi incansavel e primeiro 
reitor o prefalado morto. 

Temporariamente exerceu as fun
ções de vígarto de nossa Catedral e 

Doenças de Senhoras 
- ESPECIALISTA -

DRA , NEUSA 
ANDRADE 

Cons,útorlo: 

DE 

Rua Bo.rão po Trlw1fo, 333 
1.0 ande.r 

Consultas de 14 ás 17 horas. 
Resldenc!a: Trincheiras. 208 

g':":ii~
0

~uitos anos foi o capelão de Jll:============dl 
Era lente catedra1tco de Grego do 

• Liceu Paraibano. de ~ritura s~·,grada 
e Historia Sagwda,. de Herm~neutica 
*' Historia Eclesiastlca do Sem!.nario 
desta Arquidiocese. 

A sua humildade e modestia re
cusou mais de 1tma vez a mitra ponti
ficia, que lhe foi oferecida com Justiça 
contentando-se com os titulas de pre
lado domestico de Sua Santidade e 
monsenhor 

Tive ocasião de constatar de visu o 
seu valor moraJ como sacerdote e ho
mem de ação, na campanha polltica 
que enfrentei e de qual decorreu a. 
luta religiosa que tantos dissabores o~ 
casfonou á sociedade paraibana pe1as 
cenas desagradaveis surgidas na luta 
travada com denodo. 

Foi êlf' quem perco1Teu todo o ter
rltorio da Diocese. de Cajazelras, anga
riando tneios para a fundação do pa
t.rimonlo doquela Diocese e quem reor
Ranizou o Colegio P11.dre Rolim 

Era natural da cidade clP Caja7eiras. 
Ex'PrcPU ainda as funções de \"igo.rio 

geral e falece aos 73 anos de idade. 
~orno D"ão do Cabido Metropolitano, 
que 1;:ra por êle pr_;s1dido 

E eu, r1?ndendo paltda. mnec1dn e 
sincera homenagem á sua memoria. 
deponho rm seu tumulo a.:;; nôres que 
ai vão. curvnndo-me reverente ante 
sua cnmpn para deha~ cair a lagr:ima 
da saudade, fazN1do mm.ha prece pars 
que a Miserlcordla Divina receba em 
sua Sante. Mansão o espírito deste seu 
servo. 

Ao seu venerando irmão. nosso a
mado Arcebispo, d. Moisés Coêlho, e a 
todos os demais membros da ilustrP 
familiA, as minhas profundas condo
lência~. 

VIDA ESCOLAR 
Recebemos: 

CENTRO ESTUDANTAL DO ESTA-
DO DA PARA!BA 

.Reallza.r-se~á, no prox1mo domingo. ás 
14 horas. no salão nobre do Liceu Pa
raJbano. mais uma reunião ct.o Cent.ro 
EstudantAl do Estado da Parafun, p3ra 
soiuc1onnr dh-e>rsos assuntos prPndcn
~ á classe estudantina de João Pe.s-

Na hora do expedlP.Jtte serão lidos 
diversos atos da diretoria elo e. E. E. 
P .. destacando-~e o do reaparecimento 
de ·'.Movimel_lto", na_proxima semana. 
A e~c;.A reuniílo dt-vcrao romparecer to
dos O!. diretore~ .cio e. E. E. P., em to
dos os l"'Stabelec1ment.os de ensino da 
cidade 

Departamento~ de Cultura Litera rf:1, 
- Apos a rcuniao do Centro Estudan 
til do Estado da Paraíba, realiza.r-be-á 
uma sessão do Departamento de Cul
tura LitP.rarla. sob a direção do estu
r.Lan1 e Cicero Medeiros. falando nessa 
ccasião 03 estudantes Clovis Gondjm 
p, Se1ec1on1o de Sousa. 

Srcr"teria df> C. E. E. P, - Em data. 
le ontem a ,;ecretaria do Centro Estu
dantaJ do Estado da Paraíba recebeu 
de u rvlega de Natal, um oficio, o 

uai pede esclareciment.o em tôrno do 
riróxtmo Congre!-so Estudantal a reali
zar-se neJita capital. N~ste sentido, o 
preparatortano Damasio Franca, pre
Mdentn do e. E. E. P. respondeu aque
la eomuntcaçáo, certificando-o da atJ
tude que e.,ta Ul!Ol'..lação tomou em 
l ace do aludido Con::re•so. 

REGISTO 
FAZEM ANt.,:, HOJE: 

O meruno José C!riaco. f!lho do sr. 
José Pereira da Cunha, comerciante 
em Serra Redonda. 
- O menino Ernésto, f!lho do sr Rd
mundo Pordeus, coletor federal em 
Patos. 

- O ::.r. José da Costa, comrrciante 
em Focinhos. 
- A sra. Nita Marinho da Silva. espo
sa do sr. José da Silva, comerciante 
em S. Miguel de Ta!pú. 

- A senhorita Ozina, Ferreira Pe
drosa, filha do sr. Eduardo Ferreira 
Filho, residente em Caraúbas. 

- A senhorita Maria. do Carmo Mé
lo. aluna do Instituto •s. José", e 
filha do sr João Bruno de Mélo. resi
dente nést.a capital 

- A senhorita Lilla von Sohsten, fi
lha do ~r. Geraldo von Sohsten do 
alto comércio désta praça. ' 

- O sr. Ernesto V!égas, lazendelro 
em Alagoinha 

- o menino Ellb!q, filho do sr 
D!oclec1ano Manlçoba, advogado em 
CaJazelras. 

- O .csr. João de Sou~a Falcão, fun
c1onário ~tadual, nésta cidade. 

NASCL)fENTO: 
N~sceu, no dia 4 do corrente. nésta 

capital. a menina Maria Alice. filha 
do sr. Severino Freire de Araújo, co
n~erciante nésta praça, e de sua es
posa, sra. Alice Paiva de Araújo. 

VIAJANTES: 
- Viaja, hoje, com destino ao Rio 

de ~ ª!1e1ro, o sr. Manuel Correia de 
Queiroz, reformado da Marinha, que 
cntem esteve nést.a redação, a fim 
de nos trazer as suas despedidas. 

- Encontra-se nesta capital, proce
dentt> de Recife, o sr. HercUlano Men
donça. inspetor fiscal da emprésa 
Construtora Universal, de s. Pauto. 
S. s., que veiu até aqui a serviço da 
me'.',,rna emprêsa, esteve ontem á tarde 
tm v!s!ta il redação désta fôlha. 

- P:is~agciro do •· Itaquatiá", viaJa, 
hoje, para o Rio de Janeiro o nosso 
conterraneo doutorando Antonio de 
Farias Vinagre, que val concluir os seus 
estudos na Faculdade de Medicina da 
Universidade daquéla metrôpole. 

-:-- Encontre-se nésta capital, a pas
~No, a .senhorita Isabel Ferreira de 
~Jiveira, aluna da :&.~ola de Odontolo
gtn de Recife. 

AGRADECIMl'l\TOS , 
A sra. NadJJa. Guedes Seixa6 Maia e 

a menina Simone, respectivamente es
pô.!-a e filha do dr, Alexandre Seixas 
Mala, médico do Põsto de Hll!;lene de 
Guarablra, agradeceram-nos as noti 
"ias que publicámos de seus nat.allcios 
ocorridos em dias do mês p. findo. ' 

- Em telegrama enviado â reda.cão 
dé.sta fôlha, a s,nhoritn Beatriz Ri
beiro, atualmente residindo em Reci
fe. agradeceu-nos o registo que flzé~~mcf:. oeu naf.al.iclo, Ultimamente 

MISSAS: 
Foi rezada, ontem, '8 O 1 !2 horas 

no. Igreja da Misericórdia, lnl8sa po{· 

CA DOS B o M BAR D E AME N • 2~ !~:io!~~~-~:.•lve-se numa frente de 

Tos DE NAVIOS MERCANTES 
AS TROPAS NACIONALISTAS IN• 

YADlRA,t A PRO\'lNCIA OE 
CUESC,\ 

O representante britanico junto ao govêrno de Burgos, 
ficará em Londres até o pronun.ciamento definitivo das 
comissões neutras relativas á instituição de um porto 

neutro na Espanha governista 

LONDRES, (A UNIAO) - Dlscur
i;ando na Co.mara d o,i Comuns, o pre
mler Chambel'lain dedarou que h avia 
pedido novas cx1>llca('Õcs ao generalls
simo Franco. a('erca do, bombardea
ment-os de navios m ercantes, fâto con
denado pelo direito internacional. 

O sr. Ne,·ille Ch a.mberlain declarou 
que o sr. Hodgson , representante co~ 
mercial junto ao govêrno de Burcos, 
penna.neccrá em Lon dres, aguardando 
o pronuncian1ento definitivo das co
mi!-sóes neutras acerca da instituição 
de mn porto neutro 

rotéca, onde Mtá guardado precioso 
arquivo jorna lhti<'o, foi a.Ungido por 
u wnerosas bomba!f. 

t:ss:e arquivo con"ta de 300.000 ,·ol"Q
mes. <"U.hlz.dosamentr clas~ifkad os e 
correspondentes a 13 mll jornais dife
ren tes. 

:11USS0LINI ESTARIA CONTR A A 
CO'ITINUAÇAO DA REPúBLICA 
ESPANHOLA 

VALENCIA, 7 (A UNIÃO) - Noti• 
cla-se, aqu i, que o sr. Benito Mussolinj 
teria escrito ao e·eneral.issjmo Franco, 
manifestando-se contrario ao regime 

P ROSSEGUE A OFENSIVA REBEL- republicano cm vigor na Espanha. 
DE CONTRA SAGUNTO 

CONTINU'A A MARCHA CONTRA 
LONDRES, 7 (A UNIAO ) - Um SAGUNTO E VALENCI A 

comwtlcado nacionalista anuncia que 
os rebeldes ('On tlnuam ganhando po- SALAl\fA~CA, 7 (A UNJAO) - As 

:::. na. estrada que cond uz a sa .. :i,r:sp~::s:::::~s :a~~~ªnçeo ~~~:: 

CO~IBATE-SE ENCARNI ÇADAMEN
TE EM PUEBLA VALVERDE 

Sa.gunto e ValencJa. 

CINEMA 

SALA~IANC'A. 7 (A l!NIAO) - A• 
autoridades mili lares estão muito sa
tisfeitas com a~ no\'as operações d e 
guerra no Levante. 

Ontem, as: tropas do general Garcia. 
\'allino fm,adiram a pro\.incla. de 
C'uenca, estando a. poucos qu.ilometros 
da capital da mesma. 

Cerçn de 2.P.00 mlllciano!-1 go,·ernlstas 
aderiram ás tropas franqulstas. 

OS PORTOS GOVERNISTAS SAO 
OBJETIVOS l\llLITARES 

LONl)RllS, 7 (A UNIAO) - O go
vêrno de Burgos insiste em declarar 
que os porto'i go\'«>rnistas são objetivos 
militarP~ mas declara que os navios 
inglêses Mo são visados. deliberada
mente, pela aviação nacionalista. 

FICARÃO S.\ FRANCA ·10 TONELA• 
DAS DE OURO DO BANCO OE 
ESPANHA 

PARIS, 7 IA UNlAO) - O Tribunal 
de Apelação desta cidade decidiu que 
as 40 tone la das de ouro depositadas no 
"Ban co de F1·ança" e pertencentes ao 
"Banco de Espanha" não são de pro .. 
priedade nem do govêrno de Barcelona. 
nem do de Burgos, pelo que a mesma. 
continuará. depositada no "Banco de 
França·• até que se normalize a situa
ção espanhola. 

BARCELONA, 7 (A UNIÃO) - No 
setor de Puebla. Valvcrde as fôrças 
governistas repeliram todos os a t a ques 
desíe"thados pelas tropas do general 
Aranda. 

"Port Arthur", o filme de domingo próximo, no " Plaza" 

Sabe-se, porém.. que os ln~urrétos 
receberam no\'os e poderosos reforços, 
estando combatendo encarniçadamente 
pela, posse daquela localidade. 

«2 AVl õES REBELDES ABATIDOS 
DUR ANTE O Mf;S D E J UNHO 

BARCELONA, 7 (A UNIAO) - Um 
comunicado do govêrno informa. que 
durante o mês de junho fôram abati
dos 42 aviões uacíonalistas, sendo 19 
de fabricação alemã e 13 de diferentes 
fábricas italianas. 

TERIA SIDO COMPLETMI ENTE A
NI QUILADA A FROTA NAVAL 
GOVERNI STA 

ROMA, 7 (A UNIAO) - Uma n o 
ttcia telegráfica especial para 1

• D Men 
sa~ero", afilma que a frota governista 
foi completamenle destro,tMJa Por uma 

e:..~::~~ :\~~!1j:::::· p~~!.º de 
!Js "<'ruzadores., "Llbertad" e .. AI 

mirante Cen·antes" e o " destroyer' 
•·Almirante Valdez", a.tingidos por 
nwuerosas bombas, estão muito ava- , 
riados. 

ATINGIDO P ELO BOMBARDEIO A-

~!EgE:::t~::Jf O F.DIFICIO 

l\lADRID, 7 IA UNJAO) - Em con 
sequencia do bombardeio aéreo de on
tem, desta cidade. o edificio da Reme------------------
NOTAS DO FõRO 
FOI O SEGUINTE. ONTEM, O MOVI
MENTO DOS CARTORIOS DESTA 

CAPITAL 

5° Cartorio - Escrivão Ewu1pio da 
Silva. Torres: - Autos conclusos ao 
dr. juiz de Direito da la. Vara: 

Ação ordinária de perdas P do.nos 
em que são aut.ores Luiz Lianza e Fi
lho e réu o Estado da Pnra.füa: ação 
~~slrb1~~~~ção dos bens deixados por 

Ao dr. juiz de Direito da 2a. Vara 
InventáJTio de Antonio Tito Elias e f.:

0
~1Ulher, Candida Rosa de Figuei-

Ao dr. juiz de Direito da 2a. Vara: 
Ação e,.:ecutiva em que é aut.ora 11. 

F~enda Municipal e réu a Compau
lua Nacional de Navegação Costeira 

Com vista ao dr. Procurador da. Fa
zenda: 

Ação ord1ná.rla em que é autor Ni
coláo da Costa e réu o &,t.ado da Pa
raíba 

Foi lançado, em dias da semana. cinta de guerra, mas também uma co
passada., no "Moderno ... do Recife, movente historia de amôr suave e 
com extra.oVd.1nárto •suo&;so, "P'ort,, leve. vivida nas terras da Asta. com a 
Arthur", grande produção da "Cine coadjuvar.ão de vários artistas de re .. 
Aliança.,, cujo principal desempenho nome do cinema alemão. 
se acha confiado a Adolf Wolhlbruck', 
inesquecivel intérprete de "Miguel 
Strogoff". 

"Port Arthur .. !figurará, domingo 
próximo. no cartaz do "' Plaza". em 
três sessões, sendo de esperar que ob
tenha o mesmo êxito alcançado em 
toda, pols é, incontestavelmente, um 
trabalho de indiscuttvel valor. 

Em "Port Arthur". desenrola-se cê
nas histo1icas de um cunho altamen
te impressionante, como a da resis-

"BRASIL x CHECOSLOVAQUIA", 
HOJE, NO "PLAZA" 

O "Plaza .. · focará, hoje, em sua téla, 
o jôgo "Brasil x Checoslováquia'', 
magnífica reportagem da "Metro Ool
dwym Mayer". 

ltssa sensacional pelêja pebolistica 
é mais um atestado da. brilhante atua
ção que tiveram, no Campeonato Mun
dial de Futeból, os jogadores bragjle!
ros. 

Os "Fans" do "Plnza" irão apreciar, 
hoje. a pugna "Brasll x Checoslová-

1 

tencia heroica do Exercito do MiCA.do, 
ameaça.do por terra e mar pelo Exer
cito Rússo. 

"Port Arthur•· não é somente uma :~gJi~e tu~~;t~~~~~=n~yer" 

CARTAZ DO DIA 
PLAZA: - .. Bra.~u X Che

coslováquia .. , da "Metro Go1, 
dwyn M.ayer" e, mais, "O Vi
gante de Loudr.es", com Etl\\
:u·d G. R-obi.nson. da •· Unití'd 
Artlsts". Complemento.;. 

REX· - "Brasil x Checoslo
váquia.", da "Fox Movictonc 
News'' e "Onda\ Sonoras de 
1937", da "Paramount. Com
plementos. 

SANTA ROSA: - .. Tudo 
Põdc A<'ont.ccC'r". con1 Clark 
Gable e Con..,tance Bcnoet, da 
")l~tro Ooldwyn Mayc1·". Coc.1-
p lemento. 

FELI Pí:IA: - "Brasil x Che
co~loTI1,{jllia ··, da .. Fo, ?\lovi{'
tone News" t- "0 -:\larido )len
tiu", com Ricru·do Cnrie7 <' 
Gail Pa t rick, da "Par.1mount•·. 
Complenent.os. 

JAGUARIBE: - "Brasil x 
Che<,oslovãquia'", da "Fox '!\lo
rnict.011r l"iit;n", "Conflito , 
com John \Varne E' Jean Rog 
gers. d.t ''Universal" e a tJ.• I" 

última série de "O Cavaleiro 
Fantasma''. 

S. PEDRO: - "Os Pequenos 
l\Io::tqneteiros ", com os gemeos 
l\fanch, Billy e Bobby e a s.a. 
série de -" O c,n aleJro Fantas-
ma. ... 

i\1ETROPOLE: - .. Brasil x 
Polonia." e .. O Homem Que Eu 
Quenf'. com Doris Nolan e I\li
chael Whalen, do "Broadway 
Programa.'". 

REPlBLIC\ - ":\li'>~is.sipe", 
t'Om Bi.ug Crosby e w. C. FieJ
ds, da "ParamoUJlt". Comple
ml'nlo. 

tSPORTtS 
Na sua passagem hoje pelo Recife os futebóleres brasi
leiros rec.eberão grandes homenagens populares - Se
guiu ontem ao Recife uma representação da Liga Despor
tiva Paraibana que cumprimentará os embaixadores do 

fnteból nacion a l 
Carluno do Rc~fro ,·,vlf - Escri- vo~~·u:1~t~~;~p~.º·~cOnfc~~stt:c~fi· R~~ 

vão Sebastião Bast,os :- Fóram rr- de Jnnei.ro, os r.omponentes c<os sr1t>
gistadas nêsse Co.rtorio, as seguintes c'onados na.cionais qun clisput,aram o 
~·iançns recem-n.ascitlas: Rui, d~ Lltimo cai:.1pzonato mundial Je fute
Barros Bandeira, Solan.ge Me1ra cte ból. 

\ Liga Desportiva Paraibana. ple~ 
namc 1.te 'JU~nria com íl sua congê
w·rc rte PE-rn1mbuco, f•stará . .-epresen
tada nas aludidas homenagens. por 
uma comibsão composta dos seus di
ll ~orrs Anqwses Gomes. Luiz Espln ;
h e Carlos Neves C:a Franca. que se
guiram ontem cte automovel ao Reci
fe, d< cnde l'Ptornar:lo a esta. capital 
na U°"de de hoje. 

Menéses Justa, IvanJa SeJma de Freita..-; A Feneração Perua.mbucana de Des
~alber Pimentel Chaves, Mo.ria Gra- portos, com integral apôio do põvo du 
eia de Carvalho, Fernando Fegueirêdo visinho Estaáo, ;>reparou 'Jlll brilhan. 

t~n~~f~oElM~~:c p~~~~~~o d~a~!~a~a~ t<: pror-rama de recepção AO:> compo-
nrnt~:-. da no.-..se. etnbfjtxacla <'sport'va, 

No mesmo Cart~o. fóram regista- cr.1e tanto de~taque t.heram nos cam- t;::=======:::.c:=====,o. 
do~ os óbitos das pessôas seguintes: l1rpo.s= e=u=r=op=c=,1S= . === =====" 1 

Monsenhor Sablno Coélho. Jjoséfa 
Cmita de Lima, Arcelina Bispo, Seve-:!: ~~~.~-Domingos da Costa Ra- DR, ALUISIO RAPOSO 

Os demais cartorio~ não forneceram 
nó tas á reportagem. 

alma do nooso pranteado contenaneo, 
sr. Severlno Correta Lima, a mandado 
de sua fa.mllla. 

Ao áto, que foi oficiado pelo mon
senhor Valtrêdo Leal, compareceram 
parentes e amigos do saud ooo desa
parecido. 

--:--
C1rurgiâo do Hospital Santa Jsa

bel e da Mnterrudade. 

Cirw·cía - Doencas de senhoras, 
partos 

Rua Pere1rino de Carvalho, 146 
Das 10 ás ll. 

OPERAÇÕES . PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr. Lauro Yanderlei 
Chbe d:i. Chnlca G!ne<ologlca da 
Ma' arntda.de , du e I ln tca. Cirtu·

t- 1ca lnfnn: 1J. Ci. ·ur~tào da 
8a.nta Gasa. 

Ru 1, \ 'f~conde de Pelotas {Em 
frente ao " Piaza "). , 

Das 3 ás 6 - Fone J -~66 
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GRANDE ·DESTINO ALTA MISSAO ÁTOS DE TERRORISMO VERIFICARAM-SE, ONTEM~EM 
7 

At.lHtE' ('\ IIR,\/,/,ON I CHANGAI, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DO PRIMEIRO 
iDo DepnnamenLo Nndo1rnl de Pro µagan<la. espPcial para \ l''.'\L\0) ANIVERSÁRIO DO CONFLITO SINO-JAPONÊS Eroa\'am os últimos tiro!'. de fusil no 

morra do fundo do pnl:i.cio e o par
qu e Já l'<s t a,·a Hmpo da honla assaltan
te. Quanto<il se a1n·oxiroavam do sr. Ge
túlio \'argas, nas prUnelrns horas que 
se !:>Ucedcram á vi:ilia heroica da fa
milia presidencial, not:iva!11-Uu• a cal
ma 4.'spantosa, sukada. as vczes1 de 
cd1·a.nhas fulgurn.çócs do olhar. Alvo 
da furia. ve .. a nira de a,·entureiros. a,:
mados pelo fauati"flltO e pola amb1çao 
contra o que é mais cni·o e eterno no 
~cntimcnto bra!!.ilcit·o, ftara-raios pro
videncial do regime, da familia e da 
pah·ia dm·anlc as hor::t..'i tcmpe::,tuosa!'i 
da nc,•ro .. c assas!'iina. dir-se-ia que se 
aclrn.rn a centen.,s de quilôm("h:os de 
distanda do tea.ti·o dc,s acontec,men
Los. Oir-sr-ia que eslava au.sentc o 
hcrôi, encob~rto pela. ma.seara ela im
J:'?.!isibilidade. muna ltcla e mae;estos,t 
a.bslrac;:ão de si mesmo. Aquela ca.lma 
esra.ntm;a, 1rnrém, dissimulava-lhe for
micla.vel concentração de energia. Não 
sendo• \U11 temperamento exJ>losivo, o 
sr. Getúlio \"argas guarda-se numa re
serva. q1tintes~encial. ca.mara .secl·eta. 
da. alma. inaccs'iiYCl aos t'xptoradol'<'S 
primário.., da ::,,ua psicologia de ehd<>. 

A nenhum dos pl'C"Sentcs, entretan
to, vass:tria desp~rcehi,lo a ~ignifica
tã.o daquela ten't\"CI sercmdade de 
laito. O que o Presidente \'argas refle
tia, sprrlndo vagamente aos S('US ami-

~:;n e~~n~r~~~f~a S~~:º!f; ~:::~ d~e:~= 
roso, to lerante, simples na bondadt>, 
familiar na grarrtlcza. incorrupth•el no 
JJOder, que se vê, de repente, traido 
pela. conjura do egoismo, na sua cx
JH'essã.o mais gros..,eira, tia i:-a nanei.a 
politica, na sua fônna mais e!-púria, 
da ferocidade dos in.stintos. ua sua 
rrisc maL,;; primith·a. ~o ma:-;tro do 
palácio em que adormecera um lar 
tranquilo, os salteadores do .sossêgo e 
<la honra de um povo pretendiam 
ha~tear a bandeira unicolôr da a,•cntu
ra, sob a qual se abrigaria a mons
truosa fauna dos ei;resso~ do de\"er, 
dos foragidos da disciplina. dos ph'a
ta.s d:t::, cousas públicas, dos oportu
nistas, dos ambiciosos, dos discolos e 
descontentes. A's primeiras claridades 
do dia identilic'al"iam perante a ~/'ação 
humilhada o bando sinistro de scu.s 
salvadores! 

Os inimigos que o Presidente Varg·a:s 
conquistou, nCstc último episodio su
bJin.ba(lo pela brutalidade dos me;:lodos 
e objetivos, êle os considera no mesmo 
plano impessoal de Richelieu: são íni
mig·os do Estado. O indivi(luo poderia 
ungi-los na munificência de seu 
perdão O Estado, porém, não tem 
o pl·ivilegio de usa.L' dêsse luxo 
sentimental, quando ~e trnta de sua· 
conservat;ão. Dêsdc o 10 ele Novembro, 
estamos vivendo a experiência de um 
sistema. politico em que o fü,tado se 
personifica na inteligência, nas vir
tudes e aptidões do chefe. O Estado 
passou a traduzir-se nwna. entidade 
\'h"a. numa força ani.Jnacta, numa von
tade esclarecida_ Maíãmos as crueii:; 
abstrações que nos estavam matando. 
rara.. defender os direitos que o Esta
do tem á sua consel"\'acão, o chefe não 
abre mão do de\'Cl' de esmagar todo!i 
(Juantos ponham cm ris('O a estabili
dade das instituic:-ões. na pessôa de 
quem supremamente se encarna. Os 
inimigos do sr. Getúlio \'aq;;as. são 
11a,·a todos os efeitos, ()S inimigos; d.1 
Estado, os inimigos tia p1·opria Na<;ão. 

~em !-iempre pondel"ámos devida
mente a gravidade <los· atentados á or
dem pública, á segurança nacional e 
á paz da familia mercê ela rapidez com 
CJUC têm sido jugulados _ A vitória 
imediata. da legalidade estimula a in-

Sindicato Candor Limitada 
O CENTENARIO DO N.\~Cl:\IEN-

1'0 DO CONDE DE ZEl'PELIN. -
O dia 8 de julho de 1938 entrou nu 
historia da ciencia e da técnic~ hurna~ 

~~;1:º~~~ ~!~~e~~P;
1g1

;nvJ~· p~~i~~1~~ei 
de Zeppelin. mais tarde um dos nomt.:& 
ilustres no t,~rreno da nr-rc11áut.ica 
mundü:il Nascido no reíno dr \Vuer
ttcnberg. na cidade de Constança. í\ 
margem do lago cio mesmo nome. o 
Conde de Zcppelin•aii passou ::i maio1 
parte de sua vida. cs')Jecia \mente fü -
JJ<?is que df'ixou o se·rvi1;0 milit:,r atiV(, 
Jfl. em 1892. o Conde de Zeppelíu co
mecou a SP intc>ressar seriamente pel:J 
problérr~a do bnlâo dirigh·t'J, p<ll" cuJ ~ 
concret1:1.arào 1-iC' bate\1 com um:' rcn.i
ckladr vnrcta::Jeirrimf'ntf' germanica. No 
dia '30 ele> ng01't<1 d-<.: Hs95.tirou a pri
meira cai la patente parn o d1rigiH•l 
de /iua conMrur;â<\ e quatro ~nos m~i.c:: 
t:.:1rde pouiJf' run<lar uma tmpr..,sa isv
ciP.dade nnonimni onn.\ lndm,trh1liz~r 
os seus projetos. FÚ1ahnentc. r•1n 2 de 
iulho de 1900 subiu no espaço o µri
mciro dirigível do Upo Zerpelin ') 
"LZ l" prrcursor de quJ.nlos nos a
nos sub.<:eqnentes ~urgiram 

A vidn do Conde de Zeppelin. ~i rlc
um Indo lol um ro<;o.rio de sucesso~ os 
mai'> estrondoso3 no campo elos .. mai, 
leves que" nr''. de- outro laclo não hot 
Ye contrartecto.de que lhe fó~s~ poupa
no. E' prec-bo termos em nwnte o foJ"
midnvt>l po~t:nc1al dt• energias urrf.;Ss:,
rto para (JU" o já ulO"-O Co11de não f" 
cleis:asse abater por frcquei.rcs co11trn · 
tempos. ~travês dos quai..., chegou ~Jo 
Hm cl,,. ~ua r;o.;i.st("ncia. corô:ulo com o5 
louros da vitori::i.. Prevendo o clec;tino 

:s~l 'à~~i~~~d~~I1ee:1t~n~~f ii1;~~r~:\\11
\' -

~~;°~t~~:1~\1~~ ga~~~i cidee i:µ~~1~1 
deu por Jlnda suo m1ssno. exalancl...i !,J 
ultimo e;u~piro em 8 de marco de lJJl 1 

13 anos mals tarde. o dlrte:lvel ··Gr·1 f 
Zeppehn ·· realizou sua primf'ira n1• .. 

~"'l'ffl ,.áta1nternactonal entre- r1. .\ 

lcnui.nhu e ·, Bre .. li 

dulg&ncia -na pu11i1·âo do~ partidários 
rtos podcn·s c·ouqui"iLtdo:o. por todos: os 
nwlos iil'g-itimo~i ,\ CCl'teza infalivel 
do sUCC''lso, qm.> a<·o.mpanha a ('arreira 
do si·. Gdlllin V.uga.,, alenú.n. a sensa
<·;io do, P<Tigos arrnst.ldos ,, ,·cncidos 
por wn homem l'x<·epcional \ !'ua 
bt-:.l, ura. ni•:o.s,·s lances e..,1,d,u·ulares, 
J't.>Veste-s(" dos n-H1 b puros atril)uto!< 

~~~n::~:i .. :~117:d!~r~:u1~1!~m~~~t~~ r;~ 
in~linfo. Flü, Iul'ida, diamantina, a:eo
metr1cn., anti-irradonal e anti-char

CHANGAI, 7 1A UNIA01 - Atos 
de lC'l'l''!!·ismo veriflcornm-sc, hOj1•, 
por ocasH10 da pnssagPm do primeiro 
aniversário do inicio dn<:. hostilidAdes 
nipónicas contra a China 

F> :nannctn~ Px.plodiram na Aveni
rl.o Central. morrendo, em consequen
C'H\, 4 c1n~ e cto1s soldados japonêscs 

.'\ ordPnh. todavia. foi red,nbe1Pcida, 
· t>nc\o de1 icla, pela policia nlpõnica 
mais de 1. 000 pesOOas 

O marechal Chiang-Kai-Chek di ·igiu um apêlo aos chinê
ses a fim de que se desfaça:n de suas joias para a 

aquisição de armamentos 
não exlst_e mais n!"nhum t('('nico mili- Of CHIN1:'.~E5 ANCNC'lAM A RETO-
tar ail'mao na Chma. 

1 

MADA DE HU-KOW 
l'IAN-KOW. 7 <A UNIÃO> O Es-

lntancM·J. O JlO\'O, <ftt<' é o azli,ta a.nó- BOMBARDEADA A ESTRADA CAN-
nimo· da lt>~c-nda. eomp:mdo-a ao pé TAO-HAN-KOW 

A MAIOR FóRÇA DE DE.S'fRUIÇAO ta ·o Maior rhinês afirme. qU<' a cldade 
DO MUNDO de Hu-Kc,w foi retomada P"la· suas 

H.Af-KOW 7 IA U\'IA01 - Duas 
esquaélrllhas de aviões Japonêses bo111-
bardearam a t:'Strada que liga esta ci
dade a Cantão 

fo., (";:!.';. 

pr~ê~:~~<;1~V én)ad~A a~~~~~~ªl?ºn~:. j ti/i25
;e~º~~:~a~â~r~~~~~c~~i qc~ic· 

1~l~= 
o marec:11:al _Ch~ang-~ai-C~ek afirmou m. (tUL' uma divi.sHo ela sua tf:quaci.ra 
que o ~xerc1to Japones havrn :-;e traILo;;-1 rst ancorada no porlo cla.q.uclB cicla
lormaoo na mo1s bárbara e cruel for- ele rnmi núo ha t·le1m·nto· mil11 . .ares 
ça de destruição do mundo. cllmê· E'.'.i 

da ,·ida t' da hh.to1·ia como um c-mbe
lc-za.m("ttlo da. realid,1dl..', a catb cin
tilaç~o triunfal ela ci,trela G"l'tnliana, 
amplia o n:trato, apul"a as <·ôn·:-;, dila
t.1 as pC'rspedivas. Dt>nlro da moldura 
r1ne a imag·inação popular tr::a.balha 
'it:m ce,..,ar. a figul"a t"eal do ",r. Ge- OS CHINf::SES CONFESSAM A PER-
tuJio \".irg;1, mo\"e-~ em ))l'rfrita ('OI'· DA DE HU-KOW ESTIMA TIVA POPULA_ 

CIONA L DO ES T_4D O 
rc~pondéncia com a. im,1gcm dc:o.sa 0 u. 
l1·a ótka rn.1gica. :\' margt.·m da in- HANKOW, 7. (A U~IAOl_ - Um 
!_("rJH·etaçâo ("steti.,·a doo,; ~cus passo.s e· 1 porta-.VO'.t d.o.estado maior ch~.·.-s con.
atos i:o ce11:í l'io contcmporaneo, eleve- ressou hoje .. a perda da c1dad<> de 
mos reconhecer-lhe e procJamar- llle O Hu-KO\\_, ac1~scentRndo. todavia. que 
favo1·e!-. de uma fortuna scmprl' c.l.leil<i e~ chmeses ftzf'ram uma rettrad" em 
amoro~a e constante Os croni-.la~ io: bóa ordem'. indo ocupar outras pos1- ,comunicado do Dn1artame11to de Estou, rica e Puhlicidade• 

t:tt~~n!~t~·ia:it~;~d~ ~xpli~~rl~dd!s- 1 ções eS
t
rategicas. O Departamento de E.slatistlra e- C011clue-~e do exposto q11e a partir 

~. · • __ :oi • '.. •giosa 1 e_, ._i ~· O MINISTRO DA GUERRA DO Publicidade. divulgando -:is e.!,tlmatiYa'" de 1930. qualquer rnlculo que se fa('a, 
/ .1~u:.us "ªº .0.s. l_laJ>o~ do rac:rncuuo JAPAO VAI DIRIGIR PESSOAL- populacionais das circunscricões do não p:J<-sa de uma C.':>tim::i.ti\'a su,it'ita à 
es tnd? 0 _ 11~1~te}'10 da~ niag·nificas MENTE A LUTA CONTRA O MA- Estado. friza. para esclarecer o oúbli- retificação 

~:~·.~~~ti~;~<:o::o"i!li~i~~~(_:? cfa!~"~ut~~~ RECHAL CHIANG-KAI-CHEK co . .que elas não são tle modo ah .. oluto, Os clacios anteriormente divulgados 

rom:rnos cansagrava.m a superstição TóQUIO 7 tA UNIAOI - Anuncia- ~~~~~5. 1
~~;t~sq~!;e1;1td!ttsi~l/º~~~c~ ~

0~es~7{;~~ ~~u!~f;u,~~a~~.,t~~~1Y1ufa~ 
do "F~tum", na orclem im·ariavel de i::e. ~f' fontt' _fided1gna. que o gener~l 

I 
técnica. ~atem:.lticas , 1uros compoc:-10,, me

u.na Y•doi Os ca)lritho..; da fortm1a, S~g1\·ama. mmbtro da Guerra. segl.11- Com efeito. .sabemos qur o úlfir;:io diante o c>mprego cio muodo ela µro
que ~e eomp1·rtz ·.·m lazer o sr. Getúlio ra dentro de poucos dias para a China, ce1150 demogrn!l<'.O realiz:1do no Pais gressão 4~ometric·a prec-oniz;ado por 
\'argas derruuar tanto~ oLsláculos devf>ndo assumir o comando em chefe data <le 1 ° de setembro de 1920. Malthu.~. 
JHH":l- demon!ltrar o ::seu IHilso de triun~ das fórças japonêsas A hôa técnica aconselha s:e.iam os O In<:,tituto Brasil•~ll"o de G!:'o~rafia 
fa~1.01·. não no:s le·,arão a pensar no O general f:.ugiyan,a pretende dirigir. recen~nmentos demograficos l'fetua- e Estatistica. achando ex~uf·l'al1o,s os 
,,nigma de um grande deslino'' Um p~sr~l;::ent\_( _1~g ~ontra o mare- d~i e1 periodos decenais. ni~ anos de !fft1a~~t'o ~~~ii~~~~~~gsd: ;;~~,il~r..·ir;: 
~·~:

11!~ !e:tinod ê wn dcSUno dramá- 1 e ª iang- ai- e ~:v:;i~
10

tezrerie i-e~]~~ad~~\.1~ 
1
~~0. ~~ ~egundo ª" concJusf1('s mais ~1·g,1ras a 

cx~.stêu;i:.t :~
1~/-i~1~

1ºra~~r;~
11
~~ ~.::,:~ NA

1
9 EXISTE MAIS NENHUM Tf:C- novo inquerito que se prt'sta o moüm0 n:o demogra.-

prcz:1. d_e_ pe1igos 4.' vitõria~, de miuu- :Aco MILITAR ALEMAO NA CHI- de~g::rec~1t~~1'nJ~;n~~~vi1~~nt~r~;.,.;uª~~~ f.~~li~u r;!~~r d~~~~,~~vf:~dnr~~;sicfaªfi; 
tos pateticos e horas apoteotkas. o so- nario não foi o mesmo efetuado. e.s· já public~dos 
frimento e a glôl'ia, enfim. alternan- HAN-KOW. 7 1 A UNIAOl _ com tando iá fixada para 1940 a realização 
<lo-.-.;e no heroismo. ua mag-namm1dadc o .embarqHC'. ontem, elo general a.lemáo do levantamento geral das nossas ati-
na justiça e na fô1Ta. ' Falkenhansen. ele regresso a Berlim, vidades 

Obedec·1·11c'o ao cri;erio ado!,ido pelo 

O PrC'siclente \'a;g-as, porque com- Haverá, portanto. um censo gernl-
preeudeu o seu destino, soube trans- ---- ,.. ___ ---- demografico. economico. industrial.cul-

I. B O F' o Depart::imento de Esta
tlstica e Publicidade fez o cJ lc11lo a
baixo e. s~m rer-Pio ctP Prra r annna 
que. antls de 19'10, qu.:1.lq11l"'r .,f'-..triçáo 

1 lei ta ao e~Iculo oficia 1 1-.ão 1,a .;;;:n-á de 
Corma-~o na. chave de sua sabedoria tm·al, etc. - qtte serâ talvez .1 maior 
roudliando o i.muta,eJ com O ('ambi: V I D A operacãt., censitnria Jám.lis realizada 
ant~ e tirando dessa !Síntese portentósa na America do Sul. 
ª re, ª tranquilidade • ª imu1ne,ab1- R A D I O F ô N I C A 
hdad~ de uma. alta missão social a 

· méra. con.1etura. 

cump1r 
O Brn.sil o 1,eguc sem vacilações. 

NOTAS POLIOAIS 
!NQUERITO REMETIDO A JUIZO 

O delegado de policia da 2° d1stri
,:-0. emviou,. em data de ontem, ao dr. 
Juiz_ de D1re1to da l" Vara, o inqueri
o mstaurado contra A111aud Alves 
1Ue no dia 23 de junho passado ten
ara assassinar. em Barreiras. a Edu-
1rdo Vieira dn Sílva. desfechando con
ra este dois tiros de pistola 

A POLICIA AGE CONTRA OS GA
TUNOS 
\ 

Conparcceu ontem. á tarde, ao Ga
Jinéte do dr. Al ve.s de Mélo o revdmo. 
.rei Amadeu que apresentou queixa 
·ontra uns gatunus que vém agindo 
)111 Jaguaribe, Já tendo visitado a 
:natriz do Rosario, o Grupo E~colar 
Santo Antonio e o Colegio da Sagrad11 
Familia, de onde furtaram imagens 
... obJétos 

Aquéla autoridade tomou imedia.
tas pro\"idencias, Já estando no em
-;alços de dois perigosos "amigo do 
nlhrio" Contra os quais ha fundnd ,;; 
-u.."peHas de ·responsabWdadc :no. t 
fetos acima 

GAROTAGEM DESENFREIADA 

Esteve ontem na delegacia d1· poli
cia do 20 distrito o sr. Joflqlllm Fra
zfto, proprietario de um bilhar ~Hua
do á rua Floriano Pcixóto. o qual 
queixou-se dl' um grupo de garôtos mal 
educados que invadem o seu C'sU\bC'lc
cimento comt:'rcial e ai praticnm toda 
~ orte de absurdo 

O dr. Ah·es de Mélo afetou o coso 
ao investigador Jo.sé F'ormiga que já 
tomou ns providencias cxígida.s 

BARBEIROS ··VERSUS" BARBEIROS 

Eufra~io AndradL" da Siha é bar
beiro. e como tal lrabalhava no esta~ 
bt-lecimento do seu colega de profissão 
Jo6é AraúJo Dias. na rua da Republ-

l'ªCum o corrPr de tC'lllJ)OS. EuJrbio 
,1briu" uma •·conta corrente" com Jo
sé Araújo e quando o. conta atingitl 
certa importancia, ele deixa a ca.~a 
()nde trabA.llrn.va proc~mrndo levar ~om 
sigo alguma..; ferramebtas s~as. a isto 
\ão se submPt<'!1do Jose Arau.lo 

o caso foi le...-ado no conhecimento 
cta policia do 2º distrito, que tomou as 
1: ecessária-. providencias 

VTDA RELIGIOSA 
1cEUUUC \O r:~PIRIT.\ P.\R.\1 -

B.\ NA 

D1irai1te a ~cs.sfio pública dt• f"_.'ltuc:o 
rlo Evan~elho.• a reflll~ar-:-e. hOJt'. as 
1 JJ P mein horn~ na liedr cleslia socie
dade. serão comentados. . segui 1fio o 
rloutrinl'\ <'Spirita. os vers1culos 20-21. 
do_ fjl.Jlitulo 17. de L,l.lcas. cujo enun
c-1:1ê10 í' o M·gulntl', C'omo o, rari,;;f1~ 
!h•· prr!_".!l!l'u.-~i::!!! · '!~:!!!dt> 1 -:::m ,1 rei-

EST[\l;\Tff\ O.\ POPULAC,\O DO E,T.\UO 

P R I-4 - RADIO TAB.\JARA U.\ 
1'\lt.\lBA 

1 

fü,timalint p,tra 
31- 12- 19'.-;6 

l,;..,timalh;t para 

rrogr .. ma para lwje: 
Municipios, por ordem alfabctica 

11.00 -- PrO@ra.ma do almoço - Gra
vações populares. 

12 oo - Jol'nal matutino - Noticia- Alagôa do Monteiro 
rio e informações tclc-graficas do país Alagõa Grande 
e cio estrangeiro Alagôii No,•a 

12.15 - Conr.inúa o programa do al- Antenor Navarro 
moço - Gra,·ac:ões populares. tLo- Aranma 
cutor Kcnard Gnlvão'. Areia . 

18,00 - Progrnma do jantar - Mu- Bananeiras 
sica seleciomlda. 1 LocuL01·, Alirio Sil- Brejo do Cruz 
va, Cabaceiras . 

19.00 - Síntese dos acontecimentos Cal~ár;.1 
do clia Cnjazeiras 

19.05 - Música popular brasileira - Campina Grande 
Esmeralda Silva. Ca.tolé do Rocha 

19.15 - Boletim esportivo. ConcPição 
l!'.!.20 - :Música variada - Jorge Tn- Esperança 

vcues. Guar:1bi.ra 
19,30 - Programa de amadores - IngÃ 

Elba Dantas. Creusa Costa. Eliete•Pe- Uabaianr.. 
reira. Carlos Brainer. João Pes.'>óa . 

20.00 - Rtt,ran!smiA-<;áo da Hora cio Mam.in1wape 
Br:lsil Misericordia 

21.00 - Música variada - Jorge Ta- Patos -. 
vares f>edrns de Fôgo· . 

21.lfl - Jornal oficial 1 P1anco 
2 t .20 - . Múi-ica popular brasileil·a - 1 Picui , · 

E~meralda Silva e Severino Arílújo Pilar 
21.30 - Sóios de piano - Claudio Pombnl 

de L1mn Freire ·Príncesa 
21.45 - Foxes canções - Eunice St::i.. Luâa do Sa.Uugí 

~Ptti Santa Rita 
22.00 -- Jornal falado da P R I 4, São Joõo cio Cariri 
22.10 - Musicas leves - Orquestra São Jo~é de Pin1nh:1.s . 

ele salão sob a regencia do maestro Sapé -
Olegario ele Lnna. Freire_ Serra. ~o Cuité 11) 

inf~~7
1
~a-. últimas noticias - P R I 4 ~~f!~~~af" 

li}i/w - Bó:.1 noite. iLocutor, J Aci- 1 ~~:im· 
__ ____ _ Taperoá 

Umbuze11·0 

APôSTO, SERÁ Total do Es;tado 

37 687 
36.041 
'.l2.476 
?.0.~22 
34 569 
59.cl26 
68.21:i 
14 880 
26 _:;38 
33 533 
19. í:'.!4 
91 ,n 
22. 583 
13.680 
24.f>~5 
84 703 
29.3)!1 
47. 701 

104.98 1 

.í6.670 
17 .512 
:.!3. 525 
30.221 
33. 730 
33.87'1 
42. 715 
27 f;jj,l 

:~6. 322 
lõ.R76 
36 036 
36 318 
16 280 
36 283 

34 44:3 
H 427 
n.311 
20.124-
13.971 
35. 533 

1 398 9C6 

1 l 1 --- Dc~membrncto de Pie-ui C' creado m11nic1pio por lei n 
de de?embro de 1036 

l'? -193i 

33 522 
..,\j_t.;40 

33 196 
21.079 
35.3~ 
61.153 
69 :728 
15.210 
''7 126 
.;4 277 
ao. 161 
DO_ 557 
2.LOS-1 
13.964 
2.:;.140 
flt:i. 587 
<G.010 

4.d. 759 
108 827 

:)7 .'926 
li 901 
2•1 158 
:J0.891 
31 478 
Jll.85~ 
4i.G62 
21.278 
:'.!7 .905 
16 228 
=~.838 
37.124 
16.641 
37.08P. 
lt; 777 
l5 207 
1-1 747 
:i4.05'{ 
20. 570 
H.2'<1 
36 321 

1 ,;JJ S06 

na Escola Regimental da 
Pclicia Militar, o retrato do 

tenente-coronel Ettsio 
Sobreira 

Os cabos e µraças da Policia Mili-
1:ur do- Esto.do irão pre«tar, amnnhü 
urna homPnagem ao tenente-coronel 
Elísio Sobreira 

e O M I e I O A D E 
I CHEGOU AO RIO O GE·E· 

RAL LúCIO ESTEVES 

As:-.lm será apósto ás H horas. na 
Ei:;coln Regimental daquela corporado 
o rPtr~to do dlstmto militar, presidin
do o áto o coronel Delmiro de Andr~de. 
comandante daquela brava corporaçao 

Encontru-sc á frf>nte da maniles
tn~;;.o de apn•ço a.o tenente-coronel 
F,l1sio Sobreira uma comissão compos
ta rios cabos João Luiz da Silva, Joime 
Bnttstu Gomes e Jose Delarnlino Fel
lo:-:J Fil110 

Ont<'nl, á tarde, este\'e a alud1du 
e om1~êo no i;abínéte redac1ono.l_ d~st~ 
1ôlha. convidando-nos para assistir a 
m,•i.,mn festividncte. 

no de Deus? t,;Je respond e-o: o reino de 
Deus não ,'irá de modo a ser notado: 
n ão tte dirá: éle l'stá aqui ou e!'lltá a li, 
porqua nto o 1·cino de Drus está den -
1 rn dr ,·ó:;: 

NOS JULGAMENTOS SO· Vai ser diretor de Engcnha-
--- VIÉTICOS --- ria do Exército 
Um juiz condenou um boi e RIO 7 '" UNI.AO• Proo,•deme 

dt> Belo Horizontl' chegou hoje n t•.-.1:.1 
outro lavrou contra si pro- capital O gcnerol Lucio E,i.,e,, 

prio sentença de morte com,ndsnte da 4. R,-g1áo ,om ede 
A desordem judiciária na União $o- em J1liz dE.- Fora 

\'iétko atingiu fórmas de cx.cepcioiwl o ilw;tre mllitnr "ªi ocupAl o cd.l'f.O 

romic'tdade. Ultimamente, em_ ~I0scot1. dr diretor ct,· EnF,enhana cio f;xc1 
um juiz condenou de uma só tc1ta. va-

r~o~~;·u1:~~-u~ui~~m~~~?g;t~s ;;5.~ei~~;: (ito · • 
siqun o tr:ibalho de lêr 1 

.~~;!~l;·.~ ~s~:~~ -Po~º~!~~~~d~ F~i°f:~i~ g_t'IWro hou,•e dol5 n~,·o 1-quhO'OS odt-
cado o nom<> de Um RCU!snclo r. rm 11.1- !lc:ant~s o luiz em Jprcço _ · !de, no-

~~~od~e'{;~ºb~iapelldo. foi coloco.do o j~1~~1J~;10~tt~~g:t~ª u~;;':~d;~;;·~~\f~lt• 
Oesl'arte. quaI"ldo i-;e procedeu á lei- 1ddo e. pc,1· fim. nao ~f' ~bc J>ul" 1,u1· 

tura da sentença, o equivoco foi veri- j arte~. do dtabo. ac~bou ~º"~~·1,~,{~- 1 ?~l
firodo. mas de foto O animal Já havia tra sJ proµrio o m,1is founn. - .t •• i..,~, 
Ido ç')udcnTJ.t!o i m.t·r'"" T(l rni:.Emn pen.e •nnttn,o. 
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lDMINISTRlÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGIEIRIIO 

Intervéntoria Federal 
EXPP,D1ENTE 00 lNTER\ENTOlt 

DO DIA 4· 

Decreto 

o IntervC'ntor Federal no Esta~o 
dn Paroíba e:,,;onPrn Nu.zira Ga1Ues <J',.. 
:Novais, niío uiplom:icül. do cargo r~e 
professôra cm ài.:.ponibilidade 

EXPEDIE~TE 
DO DIA õ· 

Peticão 

DO INTERVE~"TOft 

Do dr FrdnC)~c·o :.\.,Ir,d{'il"O, U'.lntrt.!'; 
inspetor S,mitario ela Direro1 ia Genli 
de Snude Fúbli.·:.t, 1c1mmJo-c:<' doc.>n 
re. requ~r ncventn 1!)01 dias ele licen-
911 pum o . seu trntament? - St1b
meta-H· á m~µeçüo ele saudf' 

Decreto . .; 

o Ir.lervC'nlor Fec!."ral no Frtaclc 
da Parníb::i i.e::;igna os d1·s. Severinc 
Araújo, José Peregrino de Al'aújo :ti,j_ 
lho e Nestor D1ogene:j, para inspec!o
narem df saúde, p~ra efeito de jubi
laçfio. na cidade de .Patos, a proics
Wrn nflo cliplomadl. Euridice Farm · 
Cabrn.1, com exercirio na C!:ldelra ru
climentar mista da povoação de S. 
Paulo, do município :1e 'vliscricordia 

O IntPP',,.t'tor Federal ::.~o Est~do 
da Pl:lrniba concede no,·enta t901 clias 
(\e 1icPnça à vrofessóra de 2 ª cntr:i-r:
cia, Ana Naznré Cn1te.xo. com exerci
do no Gru1n E,:;color "Prnf. B::i.tisw. 
I eite •·. da cidade de Sousa, de act'\r
õo com o art. 156, letra h, 1:\ Co!ls
títui<:ão Fed(:ral. a contar de 5 'Je 
julho cont>n~e 

EXPEDJENTE 
DO DIA 7: 

DE>crPtos· 

no INTERVF.N'TO.h. 

N ° 14 .192 ........ De Celha PereJ··a 
Gondhn 

ÜÍIC'ÍO~ 

N ° 13.963 Da Secretaria dn 
Agricultura 

N. 0 15. 817 - Da. Pohcia lV!ilitar 
N.º 15.814 - Idem. 
N.º ~4.201 - Do Hospital Colonia 

· .Juliano l\Ioreira •· 
N ° 14.188 - Da Repartição Cen

trn 1 cte Policia. 
N ° 2. 315 - De Jot.o de Sousa Fal

cão 
N ° 2 316 - Do diretor cto Liceu PF~

raib'lnc' 
N ° 2.313 - Idem 
N _ 0 275 - Do Secretário da Inter

ventaria 
N ° •4.169 - Do di"etor df Cadc·,,'\. 

Pub'.1ca. 
N _ .:i 14.213 - idem 
N. u 14..200 - Da C.Jixa Central cto 

Crédito Agncola. 
N. 0 :f4. 211 - Da Rcpnrtu;ão d<'f 

Serviços Eletricos. 
N.º 14..212 - Idem 
N.º 14.208 -- Idem 
N. 0 14.187 - Idem. 
N ° !4. 186 - Ictem. 
N. 0 15.815 - Da. Policia Militar 
N ° 15.816 - Idem. 
N _ 0 3. 440 - Da Mêsa dt" Rendn~ rle 

Patos. 
N. 0 14 172 - D:'t Imprensa OJicial. 

Memorandum. 

N. 0 14.181 • - Do Ranco do Estn~o 
na Paraíb~ ... 

Ao Tribunal da Fazt.•nda: 

Petições: 

N. 0 9.72q - Df" J Barros & Fflho~ 
N ° 9.71:-:J - Da Standt..rd Oil com-" 

pany Brasil 
N. 0 8.884 - Da mesma 
N. 0 9.771 - Da The T,-..xas Comp$'1-

0 Interventor Federal no Estado t1\·. 
eia Paraiba resolve designar o bel N. 0 9. 003 - Do Banco do Est:l-Co 
Vírgilio Cordeiro ele Mélo. ajudante de ria P?raíbn. 
Procurndor do. FD zenda do E"ta .;o N. 0 9. 80:! - De C. Rosas & Cia 
p;.1ra responder pelrt Procuradoria r_l:, N."" 9.621 - De Hc.rtcncio Ramea:· 
Fazenda cturrtnte a ausencia do atu~l & Cia. 
terventuario. N. 0 'l. 473 - De Otoni & Cia. 

O Irterventor Federal no Est1.vio N .:i 9.693 - De Antonio E Men 
da Paraíba exonera o sargento Erio des. 
Soares de Mendonc:l dn cargo de suh~ N. 0 9. 527 - Ue A Lucena & Ci& 
delegadc fc Policia da drcunscriç:l·J N ° 9. 642 - De E. Leão. 
êf' Canafr;tula, do di.:strito de Pilar. N. u 9. 676 - De A. F. Móta. 

O Interve-ntor Fednal no E.:;t~riJ N ° 8.663 - De Antonio Guimo. 
ela Par:iíba n0mei2 Joaquim Ah·e,:. Ca- rãa,;. 
Juête parn exercer o cargo de 1. 0 l'it1- N. 0 9.823 - Do dr L G. lViiron· 
plente de sub-d~legad" de Policia ela ela Freire 
circtmscriçào de São Josê das Pom
bas, cto cijstrilo de São João do Ca
llrí. 

O Ir.ten·,,.ntor Federal no F.stado 
cln. Par,liba e:xonera Faustino T _ de 

Prc:staçôes de ('antas· 

Queiroz do cargo üe 1 : 0 sup!ente ,\e N. 0 13 669 - Da Di.J.etoria Geral de-
!:IUb-de)egado de Policia d::i circunscri- Saúde Pública. 
cão de Sãv José a<1s Pon.bas, do dis- N. 0 13.602 - De João Luiz Ribeiro 
trito de São Joãct do Cariri de Morais 

O Interventor Federal no E:star1" N -º 13.358 - Do mesmo 

MONTEPIO DO ESTADO 

EXPEDIENTE DO DIA 7. 

Petições: 
De d. Azem1ra Lira Bezerra, re

-4uerendo pngamento de pensão e o 
f:bono para fune1:1is e luto pelo fale
citnento de seu marido dr João Alei
eles Bezerra Cavalcanti. - Despacho· 
deferido 

Dr rl Francisca Ferre1i-a da sP,·~, 
Pessôa, pensionista do MonLepio. re
c1uerendo revel'são em i.eu favor, d~ 
quôta parte que cabia. a sun. filha 
Francisca, visto te1 falecido no dia 
30 de junho prôximo íindo lf' ser fn.
cultacto pelo I egulamento - De:;;p,~
cho: ckfericlo 

De d Adelaide Lin.<.; Bon:.widt>s, 
pensior.ist:1 do Montt:pio, requerern10 

reversão em seu fa. ,·or cta pensá o a 
Nle tinha direito sua filha Maria d.i 
êoncetção Bona.neles Lin8, visto tcL 
se consorciado e facultar o regul'l.
ml:!nto. - Despacho: dtferido. 

Do capitão AscPnclino Feitosa Fer
reira, requerendo parn o Montepio ac\
ouirir por compra o preclio n. 468, á 
~venida Tirn.denles, no valor de . 
8:000$000, Entrando o peticionaria com 
•;or;. - Desp:tcho: dcferiJo. contru u 
voto do diretor Fernando Nobrcga. 
césde que a avo.liacão seja favora\'d 
e as condições do Montepio autori7f'nt 
~ compra. 

Do contribuinte Manuel Torres Fi
lho. requerendo emprestimo medh:..1-
te r~novação ele hipoíecn de sel1 pre 
dia n. 1009, á avenida Cruz das Ar
mas. - Despacho: indefericto, ::ontr1. 
r, voto do diretor Pereira Diniz. 

De Solana Neves Carneiro, requ"!
rendo permissão para alugar o predio 
n. 0 35. á avenida Des. BôLo, o qu'11 
por compra ao Montepio, vem amor
tisa1vl0 em pre:;ta.ções mensais, para 
e, que apresentou motivo justo. -
fx'spacho: á Secreta ri« para sinctic,.. .. 
n respeito. 

Secretaria l10 Montepio, 7 de ju\l, 
Je 1938. 

Joaquim rPinhpiro. secretá.rio. 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO 00 

DIA 7: 

Petições de: 

Francisco Jnnuaflo, requerendo h, 
cença para. construir uma casa Qp 
!aipa e palha, á avenida 28 de Out\!
bro. - Em face das informações. cte
ferido 

Periro l\'!acêcto. requerendo li~enç1. 
para fazer dive1 sos s,erviços na casu 
n. 0 11, no Parque Solon de Luce1:. 

, de propriedade do sr João Barb"S•· 
de Lima. - Indeferido. em fac:e d<. 
parecerPs. 

Pedro Lins da Silva, requerendo H
C€nça,. par~ instalar agua na casa n 
4:':12, i avenicla Benjamin Constant 
- Com? péde 

cia P:ir:::iba .1om-eiíl o t'?nente Manuel N. 0 3.447 - Dei João da Cunha Multas· 
Coriolano Ramalho para exercel' o Lima. 
~~t1;!º cl~e 8~~11.:g~~o Cc~~tfolicia do d:. - 1 ::: !:!!! = ~ ~;:~~· 

1 

peZsô;.~~feiturn multou J.S seguintes 

O I11te10Tentor Fcd~ral no Estadc N. 0 '3 442 - Do mesmo. Sr. ,Jo~q_uim Monteiro da Frnnca 
da Paraíbf:l exonera o tenC'nte Mrt- N.{• 14.204 - De Francisco de Me- ,•m 50$000; h~rdciros cie Vicente Fel"·· 
1mel Coriolar'!o RaPi;:1.lho lo rargo ,ie tteiros Danta5. 1 i-eira c~o Amaral, em 50SODO; Alfrê<!.J 

~t;';laclºNt:a Policia do distrito do~·;.~\;
5
05 - De Fre.ncisco Alvec ~~P~~~~· :ir;: Jgfggg/ tfi;[;.t~:Jt;~ 

O Interventor Federal no Estaria N.º 14.206 - De João de Sousa lho, em 50SOOO; e Cia. Exibidora d~ 
eia Paraíba promove a invesligaclor de F'alcão Fiimes S. A .. em 50SOOO 

~·~ecl;~:ea~~1e~i~li~:n~~;~l ~~'\c~;t~~lo, :~: lt:ti; =- tºn~~~1~1
~omero ci.i COMANDO DA POUCIA MILITAI& 

O Interventor Federal no Estad:• 1 Rocha. DO ESTADO DA PARAtBA 00 
da Paraíba ex01·era João AntF'ro Jo:; 1 N. 0 14 193 - Do mesmo NORTE 
Sauto~, do cargo de inve~tig2clor jp N. 0 J.446 - Do agronomo João tlP 

2. 8 classe da Policia Civil do E<;tado Sousa Barbosa. Quartel em João Pessôa. 7 de jult-o 
O Interventor Federal no EstaCio N.º 14.194 - De Joaquim Milttão de 1938 

da Paraíba. r..tendendo ao que reqt1· - Pires. 
l'tU o ctr. Jm,é Cardoso. µrefeito 11111- N.º 14.195 Do mesmo Serviço para o dia 8 tsext..a-feira1 
niclpal do. tidade de Princêsa r~abe.i N. 0 14 191.> - Do dr Severino Pa-
resolve conceder-lhe 121 mêses de 1,~ tricfo. 
cença., .')em o1encime11tc s, para tra,: 1 r N ° 2. 314 - Da Escola Premuni-
de intetesse particular teria ''Presidente João Pessô~" 

Secretada da Fazenda 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO Dú 
DIA 7: 

Peti('Õf".c;· 

N. 0 9. 868 - De João Correia d,1 
Silva. - A' M. de Rendas ck i\'!:-i
manguape pc:1ra to.nor conhecimen~o 
e resolver de ccnformuiade com a lei 

N." 9.8G'; - De P Cunha & Cia: 
- A' M. de Rf"ndas de Guarablra pa
ta. tomar conhecimento e resolver de 
t·onformidade cow a lei 

Portaria. 

Recomendando ao :-·r Tesoureiro 
Geral depgc;ilnr no Banco do Est:.:i~o 
dR Para1ba a importnncia <le trezr11-
t-0s e cíncoenta contos de réis . 

350 :OOOSOOO •. que dE:verá ficar em 
~ontâ conente de movlmcnto 

E.'U'EDIENT~ DO GABINtTE 
Ao Diretor do Te-souro: 

Petlç~s 

~- 0 9 .R83 Da Agéncia Germ:uti"' 
tmportadora Ltda 

N ° 9. 8G4 De Diont~lo e da cu-
nha 

N ° 9.871 
CJa 

N.0 9.87J 
M&c/,do 

De Av1•lino Cunha lt'.i 

De Francisco Brn~ ...!< 

N ° O 879 - De Dias, Gn1vão & 
Cla 

A' Mésa de Rendas de Paios: 

Petição 

N ° 9 496 - De José campos AI· 
ves 

A' Procuradoria da Fazenda.: 

Petições; 

N ° 9 832 - De José de Sales San
tos. 

N. 0 9,882 - De João Hardman ãc 
Barro~ 

N. 0 9. 794 - De José Henriques 
& Cia 

N ° 3.847 - De Nn.tercio Maia. 

A' Secção de Compras: 

Oficio· 

N e 274 - Dn. Iuterventori:r Fede
ral, 

A' Ementa: 

Petição· 

N -f) 9 567 - De Oliel Toscano COC'
)ho 

.\' Reparlic:ã.o dos éit>rviços Elet.d
(os: 

N ° 9. 872 - Do B:,nco elo Estatto 
eia Paraíbn 

Dia á Policia, 2. 0 tenente Gonza
ga. 

Ronda á Guan.ição, sub-tenente 
Ozéas. 

Adjunto ao oficial de ctia, 1. 0 Síll'
gento Luna. 

Dia á Estação de Radio, 3.º sar
gento Airton. 

Guarda do Quartel, 2 _ 0 sargentn 
Rafael 

Guarda da Cadeia, 3. 0 sargento 
Sobreira. 

Telef.onista de dia, soldado Severino 
Ferreira 

O 1 ° B. 1. e a Cia. de Mtrs. da~ 
rão as guardas do Quartel. Cadeia. 
Pllblica, reforços e patrulhas 

Boletim numero 146. 

(As.) Delmiro Pf'-reira de Andrade. 
cel. cmt. Geral. 

Confére com o original, Elisio So
breira, ten. cel. sub-comt. 

INSPETORIA GERAL DO TRAFI!:• 
GO POBUCO E DA GU.utDA 
CIVIL ' 

Em João Pessôa, 7 de 
1936 

Julho de 

SC'rvico para o dia 8 tsexta-feiral. 

Unif01•me 2.• (Caqui). 

Permanente A 1. • S'T., amanuense 
João Batista 

Permanente á S P _. guarda de l _" 
tlasse n. 9. 

tt.ondantes: do tráfego, fiscal de 
1 11. classe n 1, do µollclamento, fis
cal rond&.nte n 4 e guardn de 1. 0 

cla~sc n. 8. 

TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA 
Demon!ltração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

raria Geral, no dia 7 docorrente mês 

RECEITA 

Saldo anterior . . .. . . , , . . . , . . .. 
Recebeclorla de Rendas da cr..p1t~ 1 -

Arrecadação do dia 6 
Recebeaoua de Reada!':> da capilal -

Soldo d.t arrecadação de Junllo 
Repartic:ao dos Serviços Eletricos 

P c da renda de julho . . . . 
Repartição de Agua~ e Esgolos -

Renda do dia G . . . • . . . .• 
Est. Fiscal de Pombal - AnecadaçâJ 

de junho . !' .. 
Dr. Gtaciano Mectcircs - Saldo ne 

adiantamento . . . . . . . ....... . 
Alberto Muniz Medeil'Os - Ca uçã.o 

de luz . . . . _. . . . . _ . 
Alonso Costa - Caucáo de luz 
Virginio Barbosa - Caução de htz . 
Antonic Pereil"a de Amarn.l - Cau-

ção de luz . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leopoldmo Flôrc-s - Cauçãc: Je l!I~ 
João Belis10 de Araújo - Arrenda

mento de terreno . . . . . 
Diver~os funcionários - Des. do abo-

no 73 . . . . . . ..... 
Diversos funcionários - Des do abo-

M~1~t:iio do Estadc - Dep· á~ Cai~n 
Econ. do Estado . . . . . . . . . 

Caixa e. C. Agricola - Cm. - ne
tirada . . . . . _ •......... 

Caixa C e. Agricola - Conte. aviso 
pr-évlo 

Banco do Estado 

OESPlSA 

• 2824 - Mana Elita de Araújo Mon
t.enegrn - Subvenção . . . . . . . . . 

2845 - Diversos funcionários - Abo-
non.072 ............. . 

:843 - Divcr~os func1cnano:, - Abo · 

28~6° ~ 
0 

D7;l':>c~'nt~ d~ 'a:b~1~0 · 
0

11 ••0 • 72 .:_: 
Montepio do &.tado 

2844 - Desconto do abono n, 0 73 -
Montepio do EsL:::.do 

2847 - José Amaro da Silva - Paga· 
mento ................ . 

2837 - Leopoldina Flôres - Conta .. 
~842 - José FausLino e. de Albuqu"' 

que - I. Of. - Adiantamento 
2836 - Adalgisa Mélo Castro - PCl.-

gamento ................. . 
~840 - Depar~ment.o de &;tatistica.. 

- Fólha . .. .. . . ....... . 
2841 - Dive,1--sos funcionários - Al:'::l-

no n. 0 66 , . _. _. . . . . . . . . . . . 
2567 - Manuel Galdlno da Silva -

D. V. O. P.) - Adiantamento 
~!838 - Sociedf!cle do:=; Funclonárn-; 

Publicos - Rtst. consigr,. . . . . 
?839 - Sociedade dos Funcionário:. 

Públicos - Rest. consign. . . . . 
2828 - Maria Adélia Amorim - Sub-

venção . . . 
2851 - Mari&. Adélia Amorim -- Sul1, 

venção 

Banco do Estado - Conta movimen
to - Depósito 
Saldo que passa . . . . . . . . 

42:280~700 

H :-l-00>000 

2r,2,aoo 

10 0011:000 

1 :391Ji,300 

I :200CWO( 

l '65h000 

30~000 
.lflsOOO 
:111 ooo 

:,o;,ooo 
31>\00( 

6,000 

7 :770,700 

R·J30S400 

Ho·ooo,ooo 

JO:OOO>ú-00 

50:0CO~OOO 5-1,1: 1 G819:)Q 

111 :789S70f> 

699:239~00 

1»0~000 

79 :IG3>600 

J3:074~!00 

8:2826400 

7 ·379,700 

200$00[1 
1...e~ou 

<7 :OúO~OOO 

100~000 

1 :700\000 

191"900 

421;000 

62Ç000 

768',000 

l)0,;000 

120~000 180:1113~700 

350:000$()()0 
169 :055$600 

Tesouraria Geral do 
de 1938. 

699 :239$300 

Tesouro do Estndo dn Paraíba, em 7 cte Julho 

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

Aloislo Morais, 
escrlturârlo. 
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Para conhecimento da Corporação ~ ESPORTE ILUSTRADO 

devida execução, publico o seguinte. 
Recebêmos o n.0 11 de "Esporte 

I - Ent.rega de importancia - En- Ilustrado''. publicação especializada, 
trega·se á Pagadoria., a fim de ser r~- de propriedade da, Companhia. Editõra 
colhido ao cofre do qE., a importan· Americana, SJA. do Rio. Apresen
C'ia de 19SOOO, proveniente do sêlo de tando uma feição grafíca impecavel, 
chumbo desta Inspetoria, arrecadada o presente exemplar de "Esporte Jlus
P..o mês de junho Ultimo, pela Mêsa trado" traz na capa uma magnifica. 
cie Rendas de Guarabirtt. fotografia a côres. dos três maiores 

II - Guias - Faz-se entrega â. 1 . .; volantes da OQ.vea Internacional. Pln
S\T., de 7 guias de registro de veicu- tacuda, Arzani e o Português Manuel 

~~s·d~~~=~\~:: pela Mêsa de Renfü,s ~=ri~~~ei1to~t:~t:}!\Jg~:l~~~~t~ 
III - l\lultas pagas - Pela Agên- da mais recente atualidade relatlvn 

eia Germe.nia Ltcla., foi paga a mui- ás ativida,de(j esportivai da capital fe
'ta de 30$000, por infração do Regu- Jpral e nos Estados . Ocup.a ainda vá
lamento do Tráfego Público. ria.e. paginas daquela pubhcnç.!io com-

IV - Petições despachada!- - De pleto noticiário ilustrado sôbre a po.r
Epitacio Carneiro de Araújo, chauf. dcipação do Brasil nos jogos do Cam
ff"ur profic;sional, requerendo restitui- peonato do Mundo, aspectos da jor
ção de seu batistério, que se acha ar· nada do "scratch'' brasileiro na Euro
CJl.livado nesta ReparL1çãc. - Restl.. pa. 
tua-se. m~dlante recibo. A Cêna Muda : - Apresentando a 

Da Agência Germ3:nia ImportadorA sua feição gra!lca habitual, primoros:i.
Ltda. requerendo transferência dt: mente confeccionada, recebemos mats 
,)ropriellalle (la barata marl.!a F'ord, um número da "A Cêna Muda" , 
placa 56 Pb .. adquirida po1 compra &emanário cinematografico que se edt
no sr. Lineu de Brito Lira, para o ta no Rio. A capa do presente exem .. 
1iome da requerente. - Como requer. piar é um belissimo retrato, á cõres, 

De José Paulo de Oliveira. cbauf · dos dois queridos artistas Elea.nor 

!~~a p;1~f:!1~1:e\1!ee~6~~e~!~:.P:; ~tn~~l n~ 11e~ê1!ui ~~~ u~
11!~:~d~ 

infracão do Regulnmento elo Tráfego texto com enrêdos completos dos !U
Públté-c . - D~ff'rido, rom r~clução de mes ora em _exíblção, nos cinemas ca-
5or, riocas, além ti.d apreciado cine-Roman· 

ce em que se d-escreve a peltculo. Onde 

"ª~A~~1PJ~~c~~af~ão de Sou."ª e SU- fa~t~:e~~ E1f~;t~Zét;ª~~~ti!!u~~;J~ 
dlos mais culminantes. Nota-se ainda 
que as sua.e; secções costumetro.s sõbrt 

confere com o ol'ignal: - F. Fcr- modas, belêza e noticiário de Hollywo-
r~ira d'Olivt'ira, sub-inspetor. od, são dn. llU\i.s rtcen~ atualldad~ .. 
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AS OSTRAS, NA ALI MENTAÇAO DITAIS A PRODUÇAO SOVIÉTICA O QUE E' O CREME DE 
E' FALHA ALFACE 

(Copyright ela I. B. R. parn A UNIAÜ) , nu. )". J.>(),JP.1!;0 uo \:\J.\RAL SJ'('Rlff \ RI A D\ I• \ /,.;'-'ll\ -
rt'<'AO 1m ( '() \I PRAS - HHT,\L 

0 18 - Prorroga para o dJ1\ lU do 

l('omunil-ad o da. .\ gl' ucía 1'ia
crn11a l) . 

E' um moderno e sctcnt1f1co pro
lucto destinado a0 cuidado da cutls : Embora alimento ruro, e11tn' nós. e 

um tnnto hnpopula.r. a~ outras si\o 
bRstante rlcas em ferro e outros prtn
ê.'r,ios nutritivos e goznram sempre, 
através <.lo~ tempos. de me:reC'ldo pres
tigio de alimento preciso, prin~lp;1l~ 
mente µela sua benefkn lnflul'nC'1a W
brc o trabalho da dlge~t:lo Fórnm 
mrsmo ãconsC'lhi:ldas ao.,;; t ubcrculosos, 
admitindo muit,o:- umR. pronuncindu 
atividade tônica delas sóbrc o Ol'ga
n1smo, dada sua riquéza cm !os1ãtos 
e carbonatos de co.lclo. Assim, fôram 
preconizadas como alimento oportu
no na dispesla. na ancmin (cnu1.men
te considerando sua taxa de ferro). nn 
escrofulo!'\e, no diabetes, no c:cgow
mento nervoso, na osteomnl:icia, na 
prisão de ventre, na cnche~~Jn, na ict('
ricia, etc. As ostras são fornrndns de 
duas partes : uma :.oli<.ln e 011trn liqui
da. A parte solida inclue <'m sno com
posição substancias a:-.otodus, gordu
ras, glicogenio. sais de bl'omo. iodo 
fluor, fosforo e ferro e vitaminas. Seu 
valor nutritivo permitiu que 5e d,:,nO
nominassem ás outras ·'o oléo de fign
do de bacalháu do rico" A p:utc li
qUida das ostras (' constitui~la nor ('lo
réto de sadio, além de C'11Ior<'to r S\llfa
to de magne.sio e fosfato e sulfa.to de 
calcio, em solução, bem como por subs
tancias albumino1des coagula,·c•is. Esta 
parte liquida, com;idcrnda mi~tura de 
sangue do molu.sco e ugua. do ma~·. 
mereceu o qualificativo de "agu::t mi
neral animalizada". As ostras valem, 
por conseguinte, pela carn~. pelo _lt
quido animalizado, que, na opinião 
w1anlme, constitue a parte mais im
portante delas e até pPla conch.n, anti
gamente empregada com fins terapeu
ticos. 

Pódem-se ingerir duas ou mais du
zJas de ostras, sem que, por isso, se 
venham a sofrer quaisquer pertui-b~ -
ções digestivas. Todavia. na opini~o 
de seus apreciadores, a "dose-a.pen
tlvo" nunca deve exceder de du::i 
duzias. Em se tratando, porém, de 
alimento extremamente saboroso. fre
quentemente se presta a extravagan
cias. Alguns agstronomos chegam 
mesmo a ingerir. a pretexto de despr1·
tnr o apetite, a exórbitancia de dez 
ou duzias de ostras. Relatam diver
sos autores extl'aordlnã.rias proêzas 
com relação á faculdade de comer os-

LOTERIA FEDERAL 

1. 000.ooosooo 

tn1s dt> ali,.:uni<; notavPls vulto!> do pa 
sado, As~im Junot. o lamo~o cabo d 
gut'rrn nnpoleoniro, H'l;Undo nC1rtnn1 
:\S crOll](:as, durnutc n rstnc;:lO pro
prta, r.:omtn todo.- os dia~. rtn!(.S do aJ 
moço. trn.l'illns ostr:1s, pnro. não s, 
.. pre~f'ntor f'l1fastiado 110 motn?n~r 
desta rc•fei(·úo Es~(' detulhP histôrlc 
e.lá nu:fío postum~ :i D JoP.o VJ. q1, 
fugiu .:i sun riproximnc;·w Junot pod 
ria, provave-lmf'1lt(', numu reff-';,..-
:0111 a do rei de PortUGUl e de quasi 
loda sun côrlc O impera<.lor \IJ1.<:.1. 

,·nnenf.A m,•s, o prn1.o p::i.ra entrega 
1 r,rr,po:~tat:: dl:' que trnt3 o F,rllt::11 n.0 

., riP. 21 de junho do corrc,ntl' ano, 
, fcrf'nte ri. concurrencla para aquh.1-
Ro de mo,t('f1:lis dPsthutd~ á Ditt:to
fa ele f'omento da Produção e de 
' .,,,1J-,;:H Agronomica.s 

~""cç!i.o de Compras, 1. 0 dt: julho de 
n~a 

.T. Cunha Lima Filho - Chefe <lc 
lcr.çio. 

Jius, ao qul:' con~ta, h1mbém pun1i'- PRFFI· ITlTR.\ !'\JU'S'TCIPAL DE 
"'ln pnnico ns ostras romanas, dac; qurd.s (' \'.\!Pi ·\ GltANDE - ED ITAL N.1.1 
lM·c::rnva até mil e duzentas num Jla ? - Ahrc>-sc concorrencia publica para 

O no~·o Império Itallco conseguirá re- a tran,·ferenola do ~~rvico telefonice -
clil:1r muito"> feitos do :.i.ntigo f><\S~i 111, orrkm do ~r. Preff'tto Bento Pi-

,eh!1ente. Todavia n:io r"'produ ·irP "'llr·irAlln. fica, nesta rlata, aberta na 
cguramente tão ê:dmio "papa-ostr:J.. " ~('C'Ti'\I nrfa da Prf'ff!lturn Munkipal de 

A-, (lstro.s devem srr com.idas cru:1 c:1 111 •11 ~ nranriP.. ri. cnricorrenr1a pu-
\}wem-:-;l'. para t~~o. as conchas, com b1'c, n~if'n p ·trnn.<.;Cerencia cto contráto 
•uidaclo, n fim de não perder liquido elo serviço telefonico da. cidade, ttrma-
1Igu111 Junta-se regular quantidad" elo entre a Prefeitura e a soc. Erlcsson 
de .suco de limão e, cm segui.da, se in- do Brastl. r..tdn e venda de todo 0 
rére o corpo do m~risco. bebendo C - 11 1 ..,.ri~l. despêsa de instalação e o 
µois. nn proprta concha. o prPcin: n iri!clio n.º 211. da rua Venando Nci
liquido que o banha. Quando a:-;.!:a.das. \'1 ""'"t:l cidade, onde funcl<ma a res
pí'rdc-.;" o liquido quC', confórmP dis- ne,,th·, 1,,~to.Jnc:fio 

Aé'{J~~ i:tf:~o.m~l~)~·~iI'rf«~t~o~~o ~~~~~~r A; propo::;tn.s dcv~riio c~mp1:eender: 
bac:tantc duro e mais indll:~ •sto ci ..... .-3 l. - Tr~nsfe1,enc1a do conttáto en-
,1 cO:":mlnrão de suas ~ubrtnncias nl- I t,rP a Pref<'ttnra e a Sot"l<!da~le Frksson 
buminoidrs. A!-.slm nltcrndnc; prla f.'U· ,.,, ~;,10:ll Ltrl,1., culn.oe. obn~nrõcs flS· 

Jinárln, tis ostras p1"'rdem qun.st tod() mt.· n llcftnnt; vpncedor. I1q11td1m.rio 
:1 ll'U valor nutritivo Peor flinda é no · _tn ~.,. trans.~rencla as prestaÇOPf. 
frita-la. de mistura com ovos. o QU" t1enr1rl::1s· 
con.stitue prato demasiado tndige5to. ? 0 

- Cessão do material movE'!s e 
O mesmo :,e póde fazer das chamadas 11tf'nsil1os e o tmovel onde funciona n 
ostras recheadas, preparo que, com f"e:t;1ç5,o Trlcfonica: 
1igelras variantes, correspond~ ao pre- 1 ~ - P;,~amento lm~diato ~as pre~
~edentemente referido. E' preciso t,cr ta~np.s V<'llCldft.S '\té maio p fmdo <4 ~ 
,emprr em vista, porém, que R utJli- i; ~2.,."'11'0) - a Soc1"edarte Erksson do 
"ação d ostras na allmentriç:lo <lf'nr P.· :-,t.;il Ltrl~ .. ou sejam rs. v1ntf' e c!oii:: 
;1reccder-sc com enonue ct1idado Tn- onlooe. t"f"'n~o e um mll e <luzent.os rPi~ 
;':'ridas não suflctentemenle fri~scas. .,..,,101i::2om e nol'I" vrnc1mt'T";tos r'lf'• 
·om efeito. oferecem sérios risco~, d" V<''1C<' 1"f"rr\-~f' rnens~lmf"ntR. a ronh1r 
~orrentes de sua alterabilldad~. Qu:1n~ ítmJ,,, Cf')rrente a marf'o de 1940, ou 
io consumidas em local dif,tantr-- da" ,., ,•n 22 prr:,t:,ções a 5·~?.5S300. per-
praia~ cm que fórom pescada-: ou do, ÍPí',.·nrl() o total de<;..<;13 nhrlgn~~o rs 
vi, eiros err. que se crinrem, pr()vocarn t ") r,57c,r.oo: e mal~ a Fact. n.0 11000 
t'requcntrmente graves 1ntoxicaçõP.<=. 1p r-: 2:533$800 a \'encer dí' material 
Outras vêzes. os perigos prové·:1 da~ r<"c.'r·hldo 
11ás condições dos parques de cria- 4 .º - Pagamento á Prefeitura do 
ção. ___________ ma~erial (lc aqu!sfção. deduzindo-se n 

CONFECÇÃO DE FLORES 
, Fxeeuta-se com perfeição na ºEs
tação Ch ique. 

R ua da Republica. 720. 

<'l'C..'1"li.t.o d:,. Soe. Ericsson do Brasil 

J.trla. (146:191$600), e saber: 

o " P ra vda ··, n um accs~o d l' a uto ' um crê01e de belleza de rormula 
critica, puúllt•u um a.rtlgo qtl<', i:;~~1 du- pedal e que possúe as vttamln&! 
vld.1, -.erí , dac.:qlfkado como ~rcJudip Jos suecos da alface e outras oro 

~~l. St'T:~~-:~~: ílfr;"\r~~i; ; 1; : ~.
1~~:i'-!:~ >rieOOde~ tonlcaa par aa pellP 

d ~ i n('fkil'nci;i da produ<:ão :-.o\·iélic.i. As vltaminas que contém o Crême 
O jorn.1 l M" rt· rrc• d. ptod m·ão d<' mâ.- Jc Alface, estimulam e acceleram o 
quina"i dr ,·osl u1·a. <'amas ,. n11·rJn lu:n, Jrocess0 de reproducção das Cf llulaa 

r~ª~J~t~c~~~;~~:1·,-~ :i:::!::~tí':º~0;:;~~1~ :om 0.S quae8 a pelle experlmr:>nttl 
qUf' as m áquinas de <·o,t.ur11 nâo M' illla renovação completa; suar:. ('ellu~ 
prhtam p:1ra u .. o <' ulUmamcnt.-e fô- as, necessitadas: de vida, sáo ~ul')citl_ 
rarn dl•volvldM ás fábricas por nã.o uidas por outras novas. san<: ,_ 

~:,~to {i":l~~!~'l<;~ po~r!-:1,~ii~!os::º}!i {Or06as. Em resumo af!1mlam0tf 
devolvida. no ano J>a!»ado, con1;ldera- 1ue o Crême de Alface .. Brtihantt·· 
vel núm ero, no valôr de cerra d(' 150 1.0 - Impnm~ tllDJl a.lYurs i;HrHft t, 
mil rublos. At.é uo; <.;lmple~ carrinh o.., .ez. 
rara. crianças, nwua sô fábrica, tJ('ram 
cerca de 20 mil rublos de prejuizo. 

QUER FIC'.ill Rl(;O ? A LOTERIA 
FEDERAL OFLR ECE OPOR1'l''\/ l 

DADE COM A EXTRAÇAO HF. 
S,\ B.\DO 

1. 000. 0 00$000 

de Compina Grantlc, em 13 de: JwltlC, 
de 1938. 

M. de Almeida Barrêto - Secretá
rio. 

EDITAL - Secretaria da Agricultu
ra, ComC'rcio, Viação e Ohras J'üblicas 
- Proe.ram~ par~ o concurso que M 

2.0 
- Sunvisa e refresca a cu!' ,.o-

1gendo_a contra o~ ~ffeito G,• 01 

o ar e da poeira 
! .º - Suppr1me a côr enc rdl .U\, 

-3 manchas e os pannoo da ... n 
4. 0 

- Evita e prevtne ll vndf"nr1& a 
urmaçã.0 de rug1\s. 

5. 0 - Permitte uma .. maqutllagt>" 
~rfeita e manum o pó de arroz por 
:uitas horas, com uniformidade 
&xp~rtmcnte o CrêmP df> i\ltacfl 
Bt1.lhantP .. ,. flcArá m.am.v1thnt1n 

Um !)ar de lic-a"> de fina sêda, p:tra 
homens, custa 3S500 no Armazem ~li
randa. 

val procedt' r para o pro\'imento de 1------------
c·argos de l nspetôrei;:; Agrícolas - Para 
f'Onhectmcnto dos inter~ssados. torno 
público que é o sc.>guinte o programfl 
,ar,, o concurso que deverá rc~lizar

~e. nesta f'ecretaria. µara o provimen-
' o de cai gos de Im;petôres Agricola.s 

1.0 ponto - Solo. Como se forma 
1 solo. Solo.-. coluviais, eluvJais e alu
·,tats:. f.o}os dos climas humidos e á
ridos. Akali.oe.. Textura e estrutura do.~ 
;0los e sua importancrn.. Como conser
v~r a boa e~trutura dos .solos. E.rosõe~ 
e modos de eVltt ~ .. s. 

2.0 J)C'lnto - A humidade no solo 
Cmportffncí.a ria a;:rua. Comr, a a.gua 
Se mantêm no rolo. Como aumentar 
11 retenção da agua no solo. Conser
vação da humidnde. 

3.0 ponto - Trabalho da.<; maquina& 
igTícoJas. 01.scrição das maquinas e 
·1alõr e emprego de cada wna. Porque 

o 
SABADO, 9 DE JLLHO QUESTAO DE 
HIPijOTISMO s o M E N o s 

Valôr da Usjna Telefon1ca, 
compre~ndendo, a.pare
lhos. rêdcs de liga~ 
Çll.o, postes e material 
em stok 292 :738S20II 

~e ára '! quando. Arados de todo; os 
1ipo1. Grerles e de.. ... tocadóres. Pnm
rhÕf'1; e rolos. St1meodeiras e destri=-P rédio cta Estação Te

lef onfca 20:0001(100 buldoras de adubos. Ceifade1ras. Ou-
5:851$500 tras mnquina.s agrícolas. Maquinas a 

AO ALCANCE DE TODOS 
Prodigios da ciência 
<Exclusividade da /. B. R. para 

A UNIÃO) 

Pa1is julho - Mtlitos fé.tos. embora 
se extrae uma substancia. denominada 
ser fru~os de. imaginação humana. 
Esta reportagem. por exemplo. é a 
narração das sensacionais experiencias 
feitas pêlo dr. Pascal Brotteaux, com 
um preparado da. .sua invenção. no 
entanto mais parece um trecho tirado 
de qualquer folhêtim policial. Perante 
uma comissão de médicos, entre % 
quais se destacava. o dr H Claude, da 
Academia de Médicina, o dT". P(Vic.nl 
realizou várias demonstrações dos 
seus métodos e revelou o. exlstcncia 
de um novo preparado, que uma vêz 
ingerido pêlo paciente, produz O!:i mes
mos efeitos do hipnotismo. A formu
la désse remédio é guardada. por em
quanto. em segrédo. Pouca cousa ::.e 
~abe sóbre éla. A sua base parece ser 
Cf>rtas plantas médiclnals das qua,s 
se extrai uma substnncia denominada 
"'~copolami.nR ·· e a "Clornlosu A .. ~co
polamina '' é empregu.da para acal
mar cedos estados nervoso.s e, to.m
bem, para provocar o sono e a "clo
rn.losa" tem sido u~ade como aneste
sico. Uma combinnção dê:-;ses dois 
preparados produz no organismo hu
mano uma especie de hipnosP. Uma. 
capsula dêsse preparado produz, uma 
hora depois de ingerida. uma sonolen
cia irresistivel. O paciente deita e 
dorme. Não é um sono comum. O es
tado apresentado pélo paciente é apa
rentemente normal: suo respiração é 
tranquila e o seu coração marcha den
tro do mesmo ritmo. Embora se crave 
um al!inête êle não d<'sperta e nem 
sente dor alguma. O curioso, porém. 
é que o pariente póde conver::;ar. SPndJ 
interrogado responde com toda a pre
cisão 'e com toda a consc1encia. Esté 
claro que é uma consctencla mécanl
ca. Néssas condições podemos lhe dar 
órdens e foze-ln executar, sem que ao 
despertar tenha disso a menor lem
brança. o ponto capilnl dé.ssa ~xpe
r lencia. reside em QUf' o paci~ule, 
um,1 vez interrogado. r('vela toda a 
verdade sôbre um fáto me· mo Q\lf' 
i~o lhl' venha prejudlr~r. Tambem, 
uma vê-z que lhe> seJn frlta uma su
gestão sôbre um fàto do qual náo t.em 
e<>nhecimento, êle afirma, Sf' tal l'1c 
for orden ado, que o mc~mo ~ verdR
delro. Assim por exemplo i"ie lhe orde
har que diga que fez tal cousa. êle 
nftnnará , embora seja 1~so totalmente 
inexato. Uma capsula o pllcada sóbrC" 
c1ualquf"i- p retexto. rm um 1nd1vtduo 
procluzirâ o sono lllpnoUco, embora 
f'le não queira. Na Rússia ês~c prepa
rado tem ~ido empre&aclo em la1 ga 
escala para extorquir confissões dos 
bUpostos crJmes cometidos QQltt.rA o 

~ 1:~; r:~~~ª:iª n~~:xi~ r:J_-
guJn4rl06 adoto.dos pêlos carrlll!OOS 
e P'olos pseudos trl!Jw1ais soviéticos. 

(Copyngltl da I . B. R, para 
A UNIÃO) 

ANTINIO TR1PA 

A diminuta extensão de 0.00005 mi
hmetros está. preocupando, causando 
anseios, sonhos e dôres de cabêça a um 
dctanninado ntimero de pes...,óas mul
to sérias, instruídas e b<0 m jntencío
n::i.das. E não por nada. A pole1;-ada 
norte-americana reprc$enta 25.40005 
milimctro.c;, ao pé.sso que - longe dis
!-0 - a polegada britamca limltfl-.sc 
a ser equivalente a 25.39096 milímetro:-.. 

Ora. dizem Os eruditos membro:; da 
Comt.ssit.o de Cunhagem, PC$OS e Medi
clns da camara de Reprcsentante:s da 
Unlào Norte-Americana, porque não 
estabelecer uniformidade entre ambas? 
Heim? Porque não uniforrÜizar as duas 
em 25.4 milimetros? E, entre outras 
cousas, pond~ram qur a ludustrh.1 nà"I 
vlría a ficar pre.1udicada com a mo~1-
ficaç~o o.cima proposta, por ser mu·to 
pcqncnJJ 

A-.. mifüas viriam a. sófrcr uma l'f"
ductlo de aprotjmadame~te 1 a d~ po-

~~gal~~O 
1~-~~ Ei::i:ta~~i~.

0
~xa~ui~a

1rr; 
q qur>< t\10 do ponto de vista patrlntico. 
De fRto. ot1Rlq11er pe..,sóa. após det.er"."" 
min~do nt,mero de calculos, poc!_era 
,·erifirar nu", uma \'êz adotndP. "'~sa 
1nndificacão. o tenltório dos E:.-tr-dos 
Unidos, comparativainentr no sl:c:tP
ma métrico decimal. virá a medir 
n11a<;i 10 cf'ntimetr0'i a mai..; de ext.cn
c:fio. N~o é negocio? 

"I'Cllvéz fõ<;se com é~sa irlé11. l'Pf'r"!Tl
rl.ita m1P Mr. Lyman J. Briggs. swll~ 
to norte-americano, vPrsncto no tt.s
c.un to. senti.'~.Se a in.spiracão de cl~cla· 
r,r quP a diferença e,:1strntC' en~re ri 
nolPe-nd:1 britanica e :, norti.:-amenrana 
é "mt.olerav~l ·, A 111uca que poderia 
prot.e~t:i.r seria a pol""gad1t bnt.amcfl. 
our \'er-sr-ia 1·ed.117f(½R 11Hda men°.s 
,me Pm C:Prca de 508.001 avo!-i de sua 
atuql t'xtt>n('~O. 

Mas n:'i0 se opoque1ltPm o~ srs. in• 
~lê~Ps. Não briguem, com ~c:so. com 
n, irmãos '"innqul's". Por tao pouca 
cousa! 

NÃO SERÃO DESCONTADi\S 
AS CONSIGNAÇõES DO MtS 

DE JUNHO 

Um decreto do prefeito 
Henrique Dodsworth 

Move.is e Utenclllos 
traç3.o animul e mecanlca. Ação dos ma-

318:589~00 guütas agrícolas no solo. na consena
ção da humidade. Qunndô empregá-las 

5.0 - o HcHante vencedor obriga-se 4.º ponto - Adubação orgau.ica, mi-
ainda a ~mniP. r, rf'sponsabilidade do nernl e ,·êrcte. Estéreo e seu preparo 
material telefonico pedido a soe. Erl- PrincipaJ$ adubos nzotado~. pot.'lssicos 
c.sson do Bra~n Lt.da., c.:alculudo em e fmlatados e :-.eu teôr. Acidês do so
mais ou menos 60:000$000; lo calngem. Poder ··tamJJQn ·• do rolo 

6." _ As propostas deverão vll' da- Lei do nünlmo. Lei de restituição 
tilogrílfadas e devidamente lacradas. Qual o critério que se deve actot.or nc 
S('ffi razµ1·as ou emenda.~. e~ duas vias, prri~ª~~i~ u~a J~~~~,~~1e~:l~~f~<; 
~e~~lo uma. selada com 2$200 <est. e do Brasil. Maquinas agTfrolas. NO· 
c:ande) - e entregues nn S~cretarfa menclatura. Troçúo. Efeito do traba
rfa Prrfelturo. até o rJia 15 de Julho do iho mecanko ::.obre os diVPJ'.<;O~ Upo~ 
ano coITf'ntc: de solo, Ubtiup,uindo o.s casos de apli-

7.0 - F.m envelopes_ sep11rados os in. cação. COnd1Çót·s que WU3 lavragem 
t.cre..,.snrin" npresentl\rao conhecimen~ 1 dev,• preencher 
011 c-7rt1ficRdos de quitação com a:i- s.ii ponto - Estrumeiras - Esterco~ 
Paz<'ndas. Estadual, Federal e Mun1· artificiais. Parrar.ens. Adubo:,; qui
cfpal, referente ao exerciclo anterior. micos. Quan{}o _8rlubar. C1mdh,;{Jl.:::; qu, 

8.0 
- Os prononente1' fnr5o na TP- l!1fJuem no de1t<1 das adu\Jaç{>es noi 

'-OUrnr!n. rtn Pre1P.lttl.11\ Mun1~1\Jal uma solos. Enxôfre. :rJNnentos raros. 
caução de 6:000SQOO, em dinheiro cor- 7.º ponto - Agi·iculturn rs1w,.lc1l e.. 
rente e lep:al da Repúbltca, que ser· mUho. O arroz o sorgo. O trigo A, 
\'irá clc> garantia. á proposta de cada rcgwn1no'io.s. O tilLodão. O roft' A ca 
concorrenle; na de a.ssucar. A ';ato.tinha. A b~tat~ 

9." - os Ucltantes obrigam-se a dóce. O fumo o coqueiro e r!u;rM 
ton1or firmes e ,·a.Uósas as proposto.s ;~lmflr1:1:,, df' ,1.ilor. PJn·eiras. ( Uma 
que flrmnn·m. 1nr·orn·ndo em multa t• solos p.1rn L·\~S culturas E·poça 
ele 6:000$000, em fo.võr dn Prefeitura. mento. Tratos culturais. Colhetta!:i 
i-tquê1e Ql..il', ,•encendo a. conco1Tencla. Con.c:;ervuc;úo do produto. Dot:nÇas e 
r..boncionar n proPQf,tn; pragns. Tratamento 

10,:, _ A Prefeitura dcvolverà ao 8.0 pQnto ~ Como l'1>C~lhcr lUna J)~(J· 
concorrente vencedor no áto da trnllS· pnedaclc agncoln Cons1deraç~es o. se
:1112.sJ.o d() objf'í~ da ~oncorre~cl~. a ~~prÍ~~~~n~:~Í,·ol~~\µO avaliar umt· 
1mporto.nch.1. dns cauçM.!'i rlepo. lt, das 9 o t -· M<·lhorame11t-0 rlns plnn 
~l~s atu.ats assmantes, calculada em ta:-: c~~fv.~dns, Mctoclo de· ,;ekÇHo. ~1-
7 .0-0SOOO bnc.:·ição. Lt:i::. de Mendel. Acllnrn~no 

u.0 
- Fica as."i~r,urndo ti. Prdellur.a Con~o e,·ttar o:: cnl7.,<"lmcnto:-; df' a.1 

fn~t!f~~~e~e t~?c~~
1
~1~:~ c;>~_~t!~t:stu':i1: ~~:~n~~~~1ºd! ~~i· ct~º~:~l,~r fo~o~ 

~i<~c da Reparttçno rg~bu:i~t~ do Prf'- çôe-s de .s<:lecã.o de algodão, m1U10 bu 
feito e f.ec-r,áo de cothab1licfode) :;em tatinl,a e fumo. 
nenhum onus para a me:-.mR 10.'' JJonto - sementf'!'i. V~1lõr da~ 

A Contadorta o.tenderá de 9 M 11 bón ~~m('nte'-. G<·.rmi1mçúo. Como. se 
horas dos dias uteis a todo e qunlquer µro1·(•dC'm os cnsa~os d<' r;i:nninaçao 
rye<lido ele mforma<;io ':(\le os lnt<·rCS· Entr..:itt r,rrmmut1va. Porl'ta Valai 
cados entendam convemcnles. cul11i:al. 1,; purgos. MultlplkurJo µ01 

Secretaria da Prefeitura. MunJr.lpttJ !Jori,lillla.s, c.:tncas e bulbo:-. 

- 1--. o o 0.000-s o o o µo~~lbik~~;.~-· [l~av~~t~·:il é<:?l)~•,r~~~( 
Crosp:. ··. lrrlguç.ã~ ~ suas v,\1..,"tttn::i. 

I::' A E:\.'"TltAÇAO DE SABA DO A :1gua. paui. os Iríl!Jações: quauclad< 
o A L o 'I E R r A F E D E n A L e prvce<1e:ncta.s. Mf'lodo~ l)("'.JJ. a de, a 

A R E PRESENTAÇAO DO 
BRASIL NA POSSE DO PRE• 
SIDENTE DA COLOMBIA 

RIO , 7 - 1 .\ l'c\l ÃO) Em 

ção elas agufü,. Crimti::i. Drt:napcm t 
,;eu, efcito.s FOl>re a conMil ui<;ão do 
"iOlo~. Divcr:..:.o::i. tiJ)O!:i de· drC'no~ 

12.'> ponto - Co!cuI:u o vc.ilumf'. eh 
agua de um rio 0u ,..rui'\l pelo sl'.•'.1mu·· 
do flutua.dor t" r\u \'1•rtedor. Calculo 1h 
potern:ia .,u ~1/uLJ U1u11a qu"'liO <lngna 
Canwtro t.idr:mlico f" :,;eu prindplr 
Dar croquis de lU11~ bomb:1 l1';ph ;1.11lt 
de uma aspirantt prcmt'ntc·, c.Je um,, 
prrtnentR e de umn. centrifuga. 

13."' ponto - 7ootcctún e :;cu fins 
Alimentação do g-,H.lo leiteiro. naçu:
de bo,·1110:; que• melhor ~e mhtpt;im aCJ 
Sord.éstc . .F.-1u,rfiu. En~·ilai;i:m. Como 
1cve &!r emprr~Ltda a torta cJc co1or,o 
dr all!.oJão nn ullmcntaçõo do gado 
A\·icullur1 e :>U.J. im1-1v1 hu1cJa Dudo& 

Ue("relo ,.mtem a~.s inado o prr
sidcnle Getúli o \ 'arl!a, <le
c.. ignou º" sn ,. tnin isl ro Otú\'itJ 
Fiti lh o •• J aiJnr Ca r<Io!-io r !l1lv io 
,l u lio de \l huqu,·rq ue Li111 C1 pur<' 
enn~ liln irf' lll a cmni!>.<,:\o q ue rr-
1,resenta rú o Bra~il na .Pº~'" !lv 

RT O, ; , ., ·. s.1 _ F:m drc l'<' to ontem 

1

110\.'0 p re~1dc!1li' da Colomh 1:.1, 
a !.>Sin~do. o prefeit o He!1rlque Dods· ~r. E chrnrd <.' S anc~ t'L ... . 
worth determinou que 11 11.0 serão des- O ministro Otávio l· rnlhu s e r á 
contados as consignações em folha do e. presidente da r eferida cuu1i s-
fnnctona lh;mo munJci;1al. conespon- _ · 
dente ao mês de junho ~ .. \O• 

Lenços de 3$000 por 2~000, so no 
Armazem Miranda . Compare o pre.;oo 
de qualquer outro vendedor 

iOVA PELLE BRANCA FEZ 

IOLTAR MINHA SORTE EM 

3 DIAS 
.. Qu&nt1o minha pelle era eecura 

ços.1<ira, !Ja<:clda, tendo póro., cWr 
".adO& e cravos. eu não tinha admlra
tores nem convites._. ma.a com o W!O 
lo Créme Rugol, obttve uma n ova 
.>elle br3 nf.'& que trocou mi.Dha sor...e 
~m 3 dl&8 E eu que nio tinha ne
'lhwn pretendente, recebi agora ! 
>ed1d08 de c11somento ao me8'D(l 'err 
,o"". M. Valery. 

Toda mufüer pod< aclan,r, ,uaYI· 
ar ,.. em..be:llezar sua pelle, UAndO 
ilarlamente o Créme Rugo!, cuja pe-
1etraçto ln;tantanea acalma a ir rita• 
;Ao das glandulas cutan,,.a~. fecha o, 
>6r<M dilatados e dJ.<;Solve os cravoa 
:omplet.amtnte, nlo ~ ixando vetou .. 
cto algHm , O Crome Rugai é o aJ..1 .. 
nenro sem eguaJ para a peUe, pou 
,ra.nquda a ma.is eacura e 61.lD.VI.Za • 
na.is trrlta da em 3 d.tu, OOrnando-a 
,ranca . bf>Ua, fresca e nova o ,.,u 
-.mbem ine trarà oorte E,cpcnmen 
- n Cré.me RUS{Ol ,. Cicad f' De.&nt Arll\ 
:i'm ,1,.. t.rornA-r M"U rMto fnn,,f)Nl, 

IARATIIIHIS MIUDH 
Só d.esappartcPm com o U&O do ~atCi' 
producto llijuldo q~ 4ttrane e exter· 
cal.Da u form!guinh.1u caseira., 'tf'.lt 

especle de barata. 
J IIAII.Al'OB MIO A t? 

anconl.r'&Je oaa bõa!! Pba?111Ar1, 
Droprlall 

OltoGA&IA LONUU 
R.n" "ª"''"'' P1 n .. ... , ... 

'?. 000 eami!',,a, de Gcrscy de séda, 
reeebr u o Armaum :'\lin nda e n mlc 
a réis 11 ~000. 

,ohrC' apkultu!:i seriricultura e ,mino ... 
:UltUI".\. 

PONIOS PRATICO!" 
1 ° \l,Jn': :-;r1n P 11•Jrn:a:;:r·m e.Ias di -

vcr~as mnqnln:i J.Jf;rkob.-, 
2." - Nl\i J:01wntos. 
~ 0 - Lf'Yantnmrnlos de cun•,1s de 

ni,·rl. 
.i.v - Dl.'lcrmtnaf'aO Jo PH. 
5 ° - P!TJ)íll"Ht'.iin ,Ir· lnrulnas µur e. 

exame:. 111 tcw ·óptro .... 
fi.º -· lJr·tn111ln~1po da ,purrzo do 

ii,·l"rtcas ~,,mentM. 
n <·oiu·ur....o em apreoo 1r•rã 1nlclo no 

113. 20 de julho do c:ornmte ano 
OabfnetP ,11:1 Secretar ia d:1 AgrlcuJ ... 

rur:i, C'nI Jo:lo .Pcssón, 16 de maio de 
19

i ':.;.nclsco I ldol filho, diretor 11>tc• 
r ll)Q 
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ÚLTIM HORA 
SOCIEDADE DE MEDICINA E 

CIRURGíA DA PARAíBA 
Confonne fôra :,.nunciado reuniu-se I palavra o dr. Edson de Almeida tra

qua1ta-feira últi.ma a ""Sociedade de ça comentnrios em torno do assunto 
Víl"dicin:., e Clrurgla. ela Paraiba ". -..,b d!l1cutldo (DO 

P[RDERAM A PATENTE 

RIO, 7 - IA UNIAO) - O presi• 
dente Getúlio Va1·gas assinou um df'
<rt"lo na 1>1sta da l\la1inha determi-
1,andtt a JWnl.1 dl' patente para o C't. · 
pii.ão-tt·ne-nlf' Jr1C'i Ca1·valho. o tenente 
An1oldo H,lSH'lm:.um e 8 gual"da -ma
rinhas i,:l rtiC'ipanl<"S ela. revolução in
teg,·alist.-i de 11 de maio. 

Jl'J,(; \MI '1TO '10 TRIBUNAL llC 
,q·GtR.\'lrJC A N.\Ch_)N\L 

H!O, 7 !.\ {lNIAOJ - Reuniu-
- )rn_j l" o 'frihun.11 dt- Segurn.n~a N',"L: 
1.:1011.11 t,,, .. .t.ndo ('()llh<'<'imento de um 

11101·f'",,o de• ~. J•aulo. relativo a iio-
1111111hl .h da intenlon,t d(• J '.J::5. 

'L1ml 1: 111 ioram jnlgJ.clO.!. v.íl'los in
tl'tT.1.li-.ta,, ,;;endo absolvido o de nome 
Josi· "\JiJHio. 

PRIN('f PJü OE: l'.'h .. '1:.:\·nro :'\O "MI
'\JAs ta l!..\l'.'-i" 

1:10, 7 ·- l \ l:!\'L\0) - Re_1tistoll 
!<.f', ontt-In, um 1,ri:1<·1,iio d<' nwêndiu 
.-, b1.11clo do f'1wou1at~:ulo "Minas Ct' 

TODOS! 

1 ttimamc•1itc, os ne~oti~ntes dr 
\'ll'fl:l tr:ll;t\·am de Ur,u- v~tnta;i:ea'..; 
du .\rn,t'h1ll"S. Com ('(eito, nos jnr-
11~1i:~ ~uhmrti.lo.., :i-. nol'mas nazis
l:t..,, iLun--,;c •• 1u.•quen;>s annncios". 
;1..,sim n·tL.t,":d1>s: - ··l,a,·anrfari:t. 
'fhalb, .1 Ln=1nd:11'.a a:·iana de 
\ it·aa 1" '\1-:ue,t<' :'-..'.l<'hrkllten"J. 

H.u1cr, a ria no 1{..:.thl·eia & 
('i.1. toda,, :l, 011t·raciies bn.,u·a-

::I:::·:'.'. ~::l~'i'.'.:;;~:~t{?~~~~ 
tr..1r<:lo de imoveis". !"'Neue rreil 
rrrsse .. ). - .. A bt.>m ('Onile:.>ida 
ca~a tk modJs Gcrstt'l é agora 
tli1·i;;iCa por a:·1:.i.nos'·, ( "Voll~sz::i
tun:-;···). ",\l'iano deseja comprar 
rábrira de ,·inagre; paga á vista u 

("N'eue Freil Preo;;se''). - "Para 
J;rc,venir m:rnobras de interessarlos 
11a c·on,·01Tl·111·ia. d<'r!ar~mos que a 
110 .. ,,1 Uh:t ...,r-1.11,,.r foi puramente 
;.l«·nm l" ada.na. l::duardo Hass, \ 'i 
«·n:t (• Linz··. f"Va.lks1.tit.ung''), -
"Úmle nos divertimos'? ~o Simpl. 
No\lo programa ariano. preparado 
Nnn ::..mõr. 1 "\Viener Seuf"ste Na 
ch.richtcn" J. - <.:omo ~e ,e. o ari
ani~o na. \m.tria anexada. vai 
vc1ti!!inoso 

O maior navio do munt'o é fran
<'ês, o "Normandie'', construido em 
19:15. de 83. 423 ttmeJadas. O se
gundo e o terceiro ~ranc.les navios 
sJ..o inglêses. o "Queen Mary"~ 
<·onsfruido em 1936, de 80. 773 to
nctaclas, e o ·· Brrengaria ··, cons
tr-uido cm 1!l12, de 52 _ t(ll tonela
d;_1o.; _ O riua,·(o ma,.ior navio rlu 
mundo t: ale.mão, e ··Bremen", 
(·onstruido cm Hl29, dr 51. 656 to
nt'lada.s. O <;u.into é Italiano. o 
"RC"x", de 19J2 f" de 51. 062 t.o11e
Lu)..!.'i. O Sl'\.{o {: alemão., o "'Eu
rni,.1. ", de 1928 e de 49. 746 tone
lada~. O sét!mo é italiano, o "Con
t~ di Sa ,·oia ", de 1932 e de 48. 502 
t ... neladas. O oita,;o é inglês, o 
•·.\quit:.wia", df" 1914 e de 45.647' 
1 ;.,nelada"i O nono é francês, o 
.. (~dt de Franee ··, de 1926 e clr 
,!~.450 toneladas. O decimo é in-
1:lês, o "Empress of Britania", de 
I!-131 e ele 42.:ns tonelaclas. Dai por 
f.Ha.ole, a tonelagem vem descendo 
i'.e 34 a 2:i 1t1il toneladas, distribui~ 
1.hs por navios italianos, alemães, 
l"rauc·i•c;es, ingléses. holandêses r 
:,meit~ :·anos, isto é, do ··Paris", 
francés, de 102 L e de 3 L 569 tone
l.ida". ao "Orion", inglés, de 1935 
"" de 23.3"11 toneladas. 

O clr. Karl Ruppl'etich, entomo
l,•gisla al('múo, no c~ecurso de uma .. 
, iai:-f'm dí' csludos na Argélia, pe
r uuf.l(';\uwnle assolada pelos gafa.~ 
11hot11~ l{"n• ensejo de observar 
.i prntica do canibalismo entre ês
~.·s pcnücio~os il1'iétos. Temi.o cap-

q·ado uma centena dêles encer-
1· ,u-o.s numa gaiola de téla fina, 
:t fim de proceder a pesquiza em 
t 1rllo ela C'Ouslítuição do aparélho 
,,;;i·~tivo dos bi<'luuócos. Ora, ai 
' ..t·ti.. tlias a.pós. con, enoJ'.me sur
) i·i•z:t, V<'1'ificou o dr. Karl Rup
l . ;•ti<'h que a centena. de gafanho
t J•· estava reduzida a uns 50 _ .. 
Tt· ·1do sarrifkado imediatamente 
aliruns destes, o cientista a lemão 
nü? l.e\"e dificuldade em identifi
c;, r no e~tomago dêl<'s os "'restoi.: 
1:• •rt.1is'' dQs c1t1t" faltavam . .\cre
,1 ta. o dr. Karl R npprefo·h que essa. 
.. afanhotofagia .. foi determin!lda 
1 ,•lo l'"\.C't'""i\·o jejuru _ Os gafanho-
1· ~ ::,ão romo ,e ~a!Je, famelico:; e 
\ iatbc.imo"i, " os da ga.ioJa ti-
11 1am fkado durante trés dias 
:-.··111 om gr;.io de trigo, sem um 
L ~lo d(~ planta, sc,m nada. Se 
H. ·o i• ,·1•r(]ade, sf" rea,: .. mente ga.
L.i.uh-,to 1·omc• gafanhoto, a des
,. IJ1>rla não resolve o problêma. 
d,l. ll<'ff'"sa das seáras, pf'la ra1:âo 
muilo ~imJ>l"s d<' ser impossivrl 
<'11(·an•rrar todos os gafanhotos 
d1• um eompo numa gaio1a e nt 
dcu:a~IO!t ;t pão e 1aranJa ..• 

PAíS E ESTRANGEIRO) 
raif.", ;.tn(oratlo no ('ah d.i )lha das lassiua 1à. o :-.f"u I)al"t"cer mu torno do 
C'obra\. a.ssallo a.o l'alácio G ua n abara~ t"m que 

;\ prn,JHi .. i.Lo do o<orl"ido, o ministro ~ão apon tados <'Om o 1'éus os ex· t f"nen-

~~!,:~lir~·s it~;1~:~'1\~~~ ~~
1;~:::n::j~;~ !!!n~i."~~im !;; u~~~r vfn!ul~!trn~:C~: 

at.·JdPntí' , c-riti<"OU-~e na. cortiça de sados 
h..obm.•ntt1. u:io ~,. itropagando, gra("a'°' 
:l ação· i1 1Nlób do!; l)ombt'iros. 

:'lg,uns marinh~il·os firarattt in t.o· 
G1.t.l.N"'JE ONOA OE l'RIO 

,;t',H1o ... f't·111 a fumaça des1,rendid;1., S P.\.ULO. 7 (A. N.) - C.:oniinUa 
m:1. n:io l,OU\"C '"ª"º~ gra1•es a re~ol- um fr io ri~oro~c, ue ... ta capital. Uoje o 

.. 'i,.:it1 c·omo n,;; Pl'*"J~lZOS xn:1'.f"- lc1 mõmcfro ,,cusou s~.7 Ct'tt tig rados . 
i.:i:, r, 1·am in,i~nific·anle:-.. 

\ ( '(,T.\( \O C.\:\HH \L 

f>.h). i - , \ l'\;l.1.0) - O Ranco 
'o Hrn'-il oJH'l"llll, hojt". eom ;\S .;~·-

1.'il,t", (";)l.H,i11·~: l,ibra :{(i'.S!lOO: ~0-
!.t ... 11':,;IJif; fr.in<·o, ~-1:JO r- lira, ~!1-~lt 

\ Zl."llH,l dC' OUM fino foí C'otadi R 

; .• ,õOO. 

\l-'.,ESL "T \0 () V) Pto..:~l nEN'! 1• 
GE1'UL10 V.r\f!.t.i,\S O PROJt,;'J'O 
1,.\ < 'll).\l)S l . 'tYE R,"11-lAiUA 

ftIO, 1 - t "\ l NlAOJ - O minis
{ro Gas\.l\'O CaiH\UPma ~ulimeteu, 
10.it' h .,pt·eC'i;tPo)o Oo prcsiC.:enle Ue· 

tulio \ .. \q;.1-,; o proJ{•to de con~trudo 
lia ('idade llniver~i~ária, que sera. um 
cios 1•1:1.b ;,mplos •·sLtbr•lec:imeH(os i..it• 

lliUndo, no sf"U ~énf'ro, tn~IOl' tio que '-l. 

<·«:kbi·t urini·••i(!a·h· LlC' )fatfrid. 
A O,iarl< l niwr: Hà"i~t rl,> Uis(rit" 

l'Nitr,:J toa inshl:l1úr> .. moi.lt'n1i,;··i
,, .. , •., indu!llüo t.·,tt,o. dnema. C"St;i-

1 tHU, J,i~l'.t1.t, hh: rlltH'io. d<·. 

O P.\l;E{ fR LO \·ROC'LR\DOR IH
• ,HAL.\I.\ \-"IRGOLI~O 

RIO 7 l ·\, . ',) Deni ro de 48 ho-
ra .. o p1·;),·u. :ulol" H..ouiaia Virgolino 

O PF.Tllo I,l'<> C' li)! C o\SO N ACIO· 
NAL 

:\ IEXl CO, 7 t \ . ~.) - Con('ndo o 
l:oalo ()(' qut• ai:. eompanhias estran· 
~eiras de peti·oll'o iam ,-o lta1· a-0 domí
nio ,!o~ ,;;cus antig·os possuidores, o pre
sidente (.'ardt-nas dt'C'larou á imprensa 
11ue ·o deel't'>to da nacionaliza('áo da<s ÍU · 
ilú~trias petrolíferas Tlão será. re,•oga
do, nem ahl'rl.1111C'11te nem d isfarça
rlamf"nh-

"O <'aso do petróJco. d is~f", s. excia., 
é um t•a,;o ua<'iou1l ·· 

:\lELHOl<IA '.'IAS REL.\ ÇIICS GF.R • 
.MANO-BEl,GAS 

HRlXELAS, 7 IA UNIÃO) - Oo 
jornab desta. ca1l.1tal- atribuem g-1-andf" 
impo1·tanda á \"iagem a Bel'lint, do 
minh.:trn lleymr.us, n tu lur d a Fann 
t(a (lU+" ,•onfc1·én<'iou na. ("aJ>ila l do 
Rt'"ic:h com vário~· poUticos 

Segundo di1 1 diário .. i\1C" l ropole", 
o mhtislrn ll<·yman.s e o p rimeiro titu ~ 
kn da Bflgie:i. que ,•i -.ita .i.\~ a.utorida
cles :::ilem:ie~ dt-pois da Grande Guerra, 

.-Hre~<'enta ~u1uék jornal que, as 1-e
la<'ões gtrmano- bf"lgas melhorarMn 
C"Ofüidel'a,,Plmente, rlepoi~ da. visita do 
ministro Heymans. 

, pre~adcncla do clr. José Maciel, ,3e- Falaram, ainda. sóbre o mesmo, O<.; 
cretâriado pelos ctrs. Higino Costa Bri- drs. Edrise Vilar, Oscar de Castro, A ri
to e Emanuel Miranda.. A áta da ses- OS\'alcto Espinola, JosP Wandrei?esilo ll 
<;ão anterior fo i lida e aprovada. Higino Costa Bríto 

Na hora do expediente o dr. Hi~ino Após é concedida a prtlavra ao ur. 
Conta Brlto comurucou á Casa aue Edson de Almeida para l<"r a su:i co
ha,·ia recebido do dr. Samuel LibaIÍio tnunicacão sôbre ·•um caso ele hor
dirrtor cto .. Dcp(-l.rt9;mento de Divisão modf'ndrose ··. 
Ho<.;pilalar .. , o :mlf:!-proJéto C!He re- O t:rab~lho do dermatologista. con .. 
gulíl.rJz::i. a .. Ordom dos Médicos cto terraneo e uma bóa demonstração de 
Bra~il ·· 1xnu o ci~l solicitava as su- cultura_ especializada. ond.e ficou, malo.; 
gestões que a Sociedade uuizesse en- urn,a vez, ~atent.eada o mteresse e o 
vh11·. Trata!\c.lo-se de um assunto da Jannho dispensados pelo dr. Ectson de 
maior impcrtancia. 1>edia que ::;e mar- Almeida ás questões que dizem res
cas.i...,e uma SC'ssâo extraordinaria para peito á sua profissão. Comentaram o 
e!/udn-lo melhor trabalho os drs. Higino costa Brito, 

Posta Pm dlecussão a propcsta. fo1 Lourival Mou:·a. Ariosvaldo Espinoh 
aprovada unanimemente, ficando e Oscar de Castro 
ma)·cada para a pró>.1.rna sea:unda-fetra Nada mais havendo a tratar o rh'. 
a reunião extraordinana que delibP- José Maciel ·~ncerra a sesão con~ra-
l'ará sôbre o ante-projeto criando a ulando-se com os pn:sentes pelo brl-
" Ordem dos M1dicos·· lhantismo alca!lçaclo na me:-.ma 

Em seguida é dada a palavrà ao ar. - o dr José .Maciel. presidente cm 
Lourival Moura que dissertou long;J- ~xercicio d S. M. c . P .. convida Lodos os 
nlf'nte sôbre "AlC'rgia e Fenomenos A- médicos paraibanos, socios ou não da 
l~rgicos ", respondendo a arguiçPes que Sociedade. para a ses,;ão que se rea.li
lhe havia feito o dr. Ec1son de Ahnei- zará na próxima segunda-feira, onde 
ela nwna das sessões pasadas 3erá estudado o ante-projéto que 01·-

Após discutir cem segurança o seu ganiza a .. Ordem dos Médicos do 
ponto de vista. o dr. Lourival Moura. Brasil''. 
agradeceu a atenção que .os presentes :É'.:ste convite é extensivo aos médlí:OE. 
dispensaram ao seu_ trabalho. Com a I residentes no interior. 

A SITUAÇAO DO "ROTARY CLUB'' 
Grave crise irrompeu no se10 dessa organização 

RIO. 7 tA UNIÃO, - O ··Rotary sua diretoria em Chicag.:>, dividindo o 
Club ·• está vivendo um momento cri- 12.0 Distrito Rotario, que compreende 
tico. não se sabendo se é sociedade es- o Brasil em trés novos distrito::,, coisJ. 
trangeira ou nacional que está em desarcôrdo com a opinião 

t:sse estndo de coisas agravou-se. da conferência de Porto Alegre e co
agora. com a publicação da lei 383 mo confirmação de que o '·Rotary" 
sôbl't~ as sociedades internacionais com do Brasil não é aut.onomo 
f1linís no Brasil. 

1 
Essa grave decisão do •· Rotary " In-REúNE-SE, HOJE, O CONS~_LHO TÉC

NICO DE ECONOMIA E FINANÇAS 
Jnlgando que o ·· RoLary ·• está atin- ti?rnac1onal ·• motivou a demissão dO.i 

gldo pela citada lei. vá.rios dos seus so- srs. Dulcidio Pereira, Oscar Santana, 

! ~!.~~ ~ri::~~~1 .;i~i~:~1
1Jo:;it;u;:r: ~: ~~·oM~~-af~1eet~~~:e~if!~::~~! ~r!!!: 

juiz-es 1\.fratlio Costa e La.,faiete de All- dente, vice-presidente, secretário e te-

A discussão final do oarecer do conselheiro Pedro Ra
che sôbre o problêma da siderurgía nacional 

dmde e Pires de AllJuquerque soureiro 
O assuntô está dependendo da deci- Fazendo wna declaração á imprensa. 

são do ministro da Justiça a quein foi o ju!..z Afranio Costa manifestou a 
endererada uma consulta. sua opinião de que o .. Rotary"' está 

Entretanto. na reuni5.o de sexta- previsto pela 383. que proíbe os bra-
RJO. _ 7 _1 A UNIA o,_ -:- Reuni~·-~e-á f ·io..,;;amr-ntA ''fül.c;. ('I Cons&n,0 não O Jcira da semana recem-finda, o "Ro- sileiros pertencerem a sociedades c:om 

~manh.,. · ob n JH'eqd~r~<'rn ~. m~mstro nuiz Pnvlrtr no ,nrf'siclr•ntP Ot>t.úho Vai'- tary''recebeu uma comunicação da séde no estrangeiro. 

E~~~~ll~~',~'l;,ji;.1n~~~:,~ll10 .ec11'.co dr ~~t"i~:1 um;:i últin-t:1 p df'lmotac1:.t-t1ic;;- IN=-=-o=----------·---------------
pa~-~~:fr ~~:~n~~\\<1

~n~,..1~í~sc~;~~~ W~~i1~ N~ reJeMdo purc<'f'r .º consélheJro TICIAS DO EXTERIOR 
so!'.m-: o ~!ubl"'mi ela granr:le slcl~rm·- : ed;~bf.arhe abordou. tom segurança, 
<;ia nadonal e dn ei:port3("ão êe miné- P_ . ema ~a ~iclerurgfa, fazet1do es-
1·10 nec1a1s referrncrni ao carvão. que seJ'á 

Aliás êsse trahall_10 já estava ulti- um importa.ntp fatór para a resolução 
m~icJo. tendo ido ja e:,;tuàado mtnu- elo assunto. ARGENTINA 

CHEGOU AO RIO VÃ O A S S I S. T I R . EM ESTUDOS UM PROJf:TO DE 
ANISTIA AOS c~i~~osos POLI-

o GENERAL MEIRA 
VASCONCÉLOS DE A' INAUGURACÃO DA EX

POSIÇÃO DÉ ANIMAIS Deixou a 5.' R. M. na maior 
tranquilidade 

Ri O. 7 , .\. "'. l - Viajando pelo 
í 'ru:,:cirn do Sul". C'he.;ou a e ... ta ca 

piL\I o geurral :\lrira de Yasconcélos, 
rt"t:t:;~t ·,nH nt(' nomeado comand.:inte da 
pl'in:dra }{e&ião '.\'lilitar 

Fa~~·udo a ,\gf!nri.J. Nacional <lecla
r:rn <~ gcnt•ral àk·ira de Vasconcélos 
qu~ dt'ixá ·a a :i:' Regi.lo na maior 
tr~l nquili<la.d(" e onlem 

RlO, 7 1A~ N.) - Anuncia-se que, 
a~cmpanhando o pt-e!:iidcnte Gettilio 
\!argas. ,·ários Intervent ores Federais 
vão assistir á. inau,ura(iio da '1,ª Ex
posicão de Animais e Produtos Deri 
vados a realizar-se em Bélo Horizon
te, no dia 16 do corrente 

Entre êsses, u.<'ham-se Q!:i srs. Ade
mar dt Barros, Manuel Ribas. Amaral 
Pei.xôto e Punam Clt'i, respectiva.men
te Chefe dos Governos de S. P i ulo, 
i1ara.ná, Rio dl· Jan('iro e Espirit o San ~ 
lo . 

BUENOS AI RES, 7 IA UNIÃO) -
A Coqüssão dos Negócios Constitucio
ilais está e,;t.udando um projéto de lei 
que concede ampla anistia aos impli. 
cactos em delitos pollticos e militares. 

A proposit-0, ficou deliberado que 
fô~em ouvidos os titulares das pas
tas da Gue11·n e da Marinha. 

ESTADOS UNIDOS 
PENA DE MORTE COMUTADA EM 

PRISÃO PERPf:TUA 

NOVA IORQUE, 7 , A UNIÃO) -
5, EXPOSIÇÃO INTERNA ·------------- Noticias de Montgmery, no Estado de 

INGLATERRA 
A RúSSIA ESTA DE ACORDO COM 
A TONELAGEM MAXIMA DOS NA· 

VIOS DE GUERRA 

LONDRES, 7 tA UNIÃO> - O Em· 
baixador soviético assinou um proto
cólo em que declara que o govêrno 
russo está de acôrdo com a fíxa.ção de 
45.000 toneladas de deslocamento má .. 
ximo dos navios cap1tãneas. 

ALEMANHA 
SETE MIL ALEMAES RESIDENTES 
NO BRASIL VÃi5ó~ER REPATRIA· 

BERLIM, 7 IA UNIAOJ - O "Bel'· 
liner Tageblatt ·• jnforma que se eleva 
:l. 7.000 o número de alemães residen
tes no Brasil vão ser repatrta
dos, tendo já tomado passagens ele re
gresso á sua pa tria. 

PARAGUAI 
CIONAL DE AEROFOTO· FIXAÇÃO DE FERIADOS NO 

Alabama, infórmam que o governador 
Bibh Graves comutou a pena de motte A QUESTÃO DO CHACO SERA SUB· 
imposta a Clarence Norris. em prisão METIDA A UM PLESBISCiTO 

GRAMETRIA · DISTRITO FEDERAL perpétua. ASSUNÇAO, 7 IA UNIÃO) - O sr. 

Clarence Norrís éra um ct_os impli- ~~f:;ó~s ti~~\~in~~~~
1

5~
0 

d~~1iJ.~~ta q~!~ O Brasil foi convidado a re
preJentar-se nêsse 

RIO, 7 (A. N. )- O J)l'{'Íf>ito Henri- cados ~1º, ca.s? de 5tottsbiu~, ouctP. mesmo que o ncôrdo sôbre a que.stão 
lUe Dodsworth dlstribui u uma nota. á nove negios iapta:am duas moça.') 

1 
do Chaco fôsse (esolvido, será 161.P 

impl'ensa, a visando, par a. e.,•itar quais- brancas de um trem de carga, em I sub.metido á ap~ovaçào popular, por 

certamen ' quer duvjdas, que, de acordo com o 1931 · meio de um pleb1scíto. 
.tdigo 5. 0 do det·reto-lei n .11 i5t, póde Quatro nêgro!i, que fôram condena-

1 RIO. 7 (A UNIAOJ O Govêrno 
b1~si1e,iro reC'C"beu um convite para se 

,fazer repr~sentar no 5.° Congresso ln
; ternacional de Aerofot.ogramet1ia a re
alizar-se em Roma. em setembro do 

l corrente ano 

dclenninar. ~egundo as com •eniênrlas, j cios á prisão perpétua, tiveram a pe· 
.t fixação de dias fe r iados na reduzida para seis anos. 

1 

O 1·e1criUo cerl.:.tmen reunirá repn~
sentantes de vános países e nêle SP.

r5o apn~sr>ntnc!o~ importantes traba
lhos rrlativos no lev:intamc·nto cie 
µlanta.s sob obsnvação aerea . 

O EMBAIXADOR JUUO ROCCA APRE
SENTOU AS CREDENCIAIS AO PRE
SIDENTE GETúLIO VARGAS 

CUBA 
SERÃO ANISTIA.DOS OS CRIMINO

SOS POLITICOS 
HAVANA, 7 •A UNIÃO< - A Ca

mara <lo, DC'putados apro,·ou uma lei 
de ::uü.: ia ,<•r ll p11ra os delito.;; poI1-
• ko~ 

Em \'irtuclr rle~· ·n lri fornm postas 
cm libr1 dRdc 2.f,OO rw -;õas. 

-·--- --
AUDJtNCIA SOLENE NO 1 
PALÁCIO DO CATHE 

--- - -
JtlO, , - t.<\ UNIAO J - O pre

sidt'nle Getú lio Va rga~ recebeu. 
h oje, em .iudi(:n cia ~olen l", no P a 
lácio do ( 'a td,e, o (' ntbod xador J u-

-----------------
ENTREG OU-SE Á PRISÃO 
O E X TREMI STA VER D E SEVERO F O U R N I E R 

) i-:TO. 'í \ UN r ÃOi - O f'X-le- na cr:nb.JÍ''Hd,1 ítaliana. 
l l'f'!1Ll! S"vcro l•'011n111·1, qu" comando\! HOJl'. an,11·,t'lli~C:o _por SC'\l p::ti. ~
o J.•'il,:, .,c1 Pt.lano Gti.:in,,uarn, 11', J_·resrntou-:-.c, l\ Policia Ccntr.tl. ond,• 

1 madr•:",:1(1;\ ti(· 11 r!r m..110 (•ntn.•goH- ioi :-,rfc.o l' . J)TI('(ii;.tl,aml:'llle rero!Judo 

1 

1-·, IH>.l1 {L pr1 ,.-.o. a uma <ln~ lortulcin~; Je.stn c11p1tal 
T'·J"·o ·n11 ., ... , .11ido r•·(';tn:ir .:i acão A pc Jkia {':,tú. :-,:.sim, e.!(' pô!--:':e Vc 

r,ns 1111!lJt'Hl,,ci<:,•,, w1 ,n,1.nb,1 d:1 frus - 1,m rlo iuai pnl1;0!-0S Jna:mrquelr<w 
t ia n \ 111 , o. f'u\\l'Hler J'C'Ül1,liuu-sc inlf•gruUstR>, 

lio R occa, ex-vice·}> residcnte da 
Uc !)ú b1ica Argentina l" r eccnte
mentr nomea.do para ch efiar a. 
missão d iplomá tica do seu p a is 
junto ao Govêm o brasilc irn, 

O emba h a dot· Julio Roc(·a 
tra nspo1' tou -se a o Ca têt e, em rar
ro oficia l, acompri nhado do m i
n i~t r o P a ranhos, do ltam arat í. 

S. <'Xr ia. ent.reg:ou ao JH'esiden 
t" GPtúlío \ 'ar ga!t ~uas 1"'t'ed f" n 
cin is, l e11do conf('ren(•iado, por al
guns minu tos, com o Chct l' :':a
ciona l, ti a ta ndo e((' .1~suntos de 
in tl"ressr 1,a ra m, dois J>aíses. 

A' saída do embaixador Julio 
Rocea, fõra m-Itrn pre~tadas con· 
tinPncias milital"<"s, tendo nma 
ba nda de músíra . posta da l'm 
fre-nt <' ao Cat &te, r xe('utado o hino 
d a Ar1entiJu.. 

FRANÇA 
DECLAROTJ SER FILHA DO "TZAR" 

DA RúSSIA 
PARIS. ', A UNIAOI - o Col'res-

1ondente ao "Paris-Soir", em Var
,sóvia comunicou que a sra. Kraswoski 
10 momento de expirar, declarou 
·sou a Duquêsa Tatio.nn, filha do 
· tzar" ~a Rússia. • 

A extmta. que é esposa de· conheci
do facultativo naquela cidade. deixon 
•.un diário em que reJáta, dia J)Ol' dln., 
os fátos interessantes de sua vidu 
<;cnclo a fi lha mais nova do '' t.zar" 

Departamento de Estatísti• 
ca e Publicidade 

O diretor de Estatística precisa fn
lar. coD) urgencia. com os srs, Nebon 
Figueírêdo de Andrade e Ivan Prrri
ra de Oliveira, agentes de Estnhsti
c-ri em Ingá e Pilar, ref;pf'ctivamentt>. 
pelo que conVida m; mesmos n comna~ 
rcct"rem á referida n~parti<,•üo, no PJ
lácio das Secretarias 

Farmácia de plantão 
Está de plantào, hoJe, n. Far~ 

tn ;\eia. Vé1'as, á rua Duqur d~ 
Caxias. 
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D 1 T 
C'OMISSJ\0 UE S,\Nf,.\'1ENTO UE 
C.\l\IPINA GR.\~DE - Concorrencia 
- EDITAL N.º 49 - Ach::i-sc aberta 
concorrencia pnra o forn~cimento a 
esta Comissão. do seguin:e material: 

200 (duzC'ntos) litros cl0 oleo para 
motor viscosidade 50 1 cincoenta) 

400 tquatrocento~l idem. idem,.idem. 
viscosidade 40 <qu:i.renta, 

200 1ctuzcntos) idem, idem, gros~o 
para diferencial. 

15 (quinze) galões de oleo para n
mortececlor. 

15 <quil1ze) idem, idem, para freio, 
4 (quatro) pneumãticos 9.00 - 18, 

com o numero minimo de 12 (doze) 
lonas. 

4 (quatro) pneumáticos 6.50 - 20, 
idem, idem, idem, 6 (seis)) lonas 

A 1. S 
OUvio Marója e dr. Pedro Bento Co
Her, aue com os 18 sorteados fazem 
a lista dos 21, que têm de servir. 

A todos os q na1s convido a compa
recer á sessão elo juri tanto no referido 
dia 11 ele jull1o vindotu·o, á hora de
terminada. como nos demais enquan
to durarem os trabalhos da 1·eferlda 
sessão sob as penas da lei se faltarem 
E para que chegue ao conhecimento de 
todos. passei o presente edíbft que se
rá publicado e afixado legalmente. lia.
do e passado nésta cidade Ue João 
Pessõa, aos 17 ele junho de 1~38. Eu, 
Carlos Neves da Jt'ranca. escEvão do 
Juri, o escreví. (A) Helio tle ··Araújo 
Soares. Confórme com o original. Subs
crevo e assino. O escrivão, C:u·lo~ Ne
ves da Franca. 

8 <oito> pneumáticos 6.00 - IG, idem, 
idem, idem, 6 Cseis) lonas. EDITAL - Diretoria Geral de Sa-

4 íquatro) ramaras de ar, reforça- úde Pública - Inspetoria da Fiscali-
das, 9.00 -- . 13 zação e Policia Santiária - De or-

4 (quntrol idem. idem, 6'.50 - 20. dem do sr. Inspetôr de genêros alimen-
8 (oito) idem. idem. 6.00 - 16 kios, ficam intimados todas as pes-
Scrá fornPci<ln wna amo~tra mini.ma 5ófü; que negociam com Refrescos, Cal-

de 4 <quatro) litros para os oteos lu- do de Cana, Agua de Côco verde etc. 
brincantes de 1 (um) litro para os 1 terem em seus estabelecimentos os 
demais. Canutilhos de palha higienicos, para 

Os pneus e C'amaras àe ar serão no- .~erem fornecidos nos consumidores. no 
Yos, não apresentando defeito algum. namente de se utilizarem dos meneio-

Serão substituidos pelo fornt:cector nadas refrigerantes 1 

os pneus ou camaras de ar que, den- João Pessõa. 6 de julho de 1938. tado e representado por seus filhos 
~~i!~r 1~~

1~1~.t~1~s d~e cS:t~v;ç~~s~:c~~~ Quintiliano Calado - (Servindo de . s~verma Ollndina Regis Alvaro Regis 
ou por defeito de fabricc1çio. escrittu-arJo) _ J ~i~~!\i!1~:ºes~~~e~~~.ª~' ;~~tl~so~~= 

O prazo para entrega do material é EDITAL de 3 .ª praça de venda e iores, residentes na capital do Estado 
,Je 15 <quinze) dias. ª contar da assl- an·emataçüo com o abatimento e O EUc1tdes Regis Cesar. falecido, repre
natw·a do contrato ur~zo legal. - O Dr. Braz Baracuf, sentado por seus filhos menores Alita 

O prec::o entPnde-se para o material Juiz de Dh'eito da l.ª vara da comarca Corde!ro Cesar. Rita Cesar Pedrosa e ~:to 110 Ahnox:3 .. rifado desta Cernis- désta capital, do Estado da Paraiba, Evandro Cordetro Cesar. residentes na 
Será recusado o materi:11 diferente na forma da lei etc. : cidade de Campina Grande: pelo que 

rla amostra ou viciado, ficando rescin- Faço saber a todos quantos o pre- 01·denet se passasse o presente edital 
dido O contrato. e perdendo O !orne- sente edital de 3.ll praça de venda (! com o prazo de sessenta <60) dias, 

ceder a caução, que reverterâ em fa- i~·rf:!{ªJ!~~o~~ ~fi~~~t!cfab~f~~~~~ f~~ °oste~:re~id~~ª:1f'~i:ire~
1
eia~r q~; 

voXsd~r~;~~~~~ serão recebidas no Es- e interessar possa que, no dia ~5 do com1::.a1"eçam em o dia quinze <15) de 
critório désta comfasão. até ás 14 corre!lte, âs 14 horas! no predio. n.0 sete:rubrn do corrente ano. pelas dez 
horas do dia 11 e onze) de junho pró- 42, sito á rua das Trmcheiras. desta llOJ Ileras, e-m cartorio nesta cidade, 
ximo, devendo vir em trt'~ <3) vias, capital,_!1n~ar te_rreo, .o~de func1on~m e a%1stam a avaliação elos b<"ns, va
tPndo a primeira sêlo estadual de as audi~nc1.as deste JUlZO, o ~orten:P lefü1o a citacão para todos o~ u1ter1o-
2SOOO e sé1o de saúde. dos aud1tonos ou quem suas veses f1 rcs t.t!rmos àu arrolamento até final. 

Nos envo1ucros dêve ser declarado zer, trará a publico pregão de Ve(ida sob pena de revelia E para que che-
1J01' fóra "CONCORRENCIA DÉ I e arre'matação a quem mais der f> guc ao conhecimento de todos, mrmdeí 
OLEO. PNEUMATICOS E GAMARAS maior lanço oferecer além do preço passai o presente edital oara ser af1-
DE AR". da anematação do abatimento ® xado no logar do costwne e publica.d.o 

os proponentes deverão fazer na Re- 10', sôbre o valor do preço da segun no 1ornal oíicial do Estado ·· A União'·. 

~~~l~i~~j:icd~~et~g. ~~S~";_t1:i~l~1

0 u:~ ~:.~ p:~Ç~S~~li~gtelte~!~~n~~r~~~~~~~ ~O~d~i~cgªfJ~~~~e:i~a j~i~~d~ed~si;~·, 
cento), sôbre o valor provavrl do for- G_ome, · A casa n.º 392, sito a av. Ca- vecentos e trinta e oito {193.8). Eu. 
nechnento, a qual servirá parn garan- p1~ií.o José Pessôa. désta capital. de , Eloi Emídio de Pah·a, escrivão. o estre
t..ia do contrato, no caso ela ~Cl'itação laipa e telha, avaliada em 6:000SOOO; l'vl. (As~.) Anionio .Londres Barreto. 
Ua proposta Um . terreno sito ntt mesma avenida Era o Que se conti,nbn no edital acima 

Em envelopC's separacl~s da proposta, a~aliado em 2:~00$000;. Uma carroça fielmenie coµiaão do original. ao qual 
os co1.1currentcs _ deverao apresentar 'lValt.ada em 800$0. 00; D~is cavalos ava- me reparlo. Eu. Sil\'"ia ;\leclciros San
reciboi, dos impostos federal. rstadual llado cada um. em lOOSOOO; Uma séla to~ escrevente juramentada O trans
(' mwucipal. n~ cxercicio pa.ssad?• bem a_valiada em aosooo;. e 1 garrote ava- crevo: conforme, subscrevo. dou fé e 
,:orno da cauçao de que trata este e- 'zado cm}00$000 exzsten~e na faunda assmo. Data supra. 
Uital. . _ S ·. '['ere.:.m!la de prapriedade de d. O escrivão - Eloi Emidio <1~ Paiva. 

Bebé jã 

tem um anno ... 

• Si é uma criança normal, loco
move-se livremente Tem seu 
palavriado especial, que aos 
poucos vae ape-rfeicoando e 
sua alimentacâo é mais com
plexa, pois iâ mastiga. Mas 
deve continuar a ter no seu 
ccrrdapio a Farinha Lactea 
Nestlé, em fórma de mingáos 
mais espessos. 

FARINHA LACTEA ~ 
NESTLÉ /lif!I 

rente a.no. pela:s clcz ( 101 horas. a fím domestlc..i e filha de Fraucisco Mar 
de 3..%istirem aos tcnnos ct.J surol~t- ~ins de Oliveirn e de rt. Josefa Ave
mento. inclusive avali.:1<·,IO de bens_ v:1- 1ina de Ollveira sendo todos domici
lendo :.1 citação Pª"ª todos os ult' riore8 liados e residentes nesta capital. ás::. 
termos do a1TolamPnto até final. sob ·uas Ba6("1 d1 M:-,manguape 858 "" 
pena de revelia. E para que chegue P ragua1. 205 
ac conhec1.0ento de todos. mar.dei João I.1ác10 Scares e ci. ~aria Lln.-; 
passar o presente editsl para ser afi- dP Albuquerque ou Maria Soare~ Lins. 
xado no Jogar do costume ~ publicRào riue J maiol'es. natura:h. do Esplnto 
pelo jornal oficial do E~tado ·• A t.T- Santo, dé:,tt' Est'3.do. domiciliados e re
n!ão'". Dado y pasado _ne5ta cidade d sid, n ne~tfl capital á A,. D. Pedro 
Pilar, aos cinco , 5J dias de julho de TI 1€ l t• wltdros perante a lei. po 
mil novecentos e trinta e oito r19381 rcm ja c.:.;..:caàm. religiosamente désdfª 
Et.... Eloi Emidio de P1!\a, escrivão O 1917 e e opcrá_?·io elo S~neamento e 

~:1~~vira(~88
Que';~tor.~ii~t,~~~d~~s e~~;i ! ~, \~~~d1~~ l.f1l~:i~?a

05
M~~!~;~1a ~~~~o 

acima fielmente copiadn do 01igint1l ao l 1.;c·11~~0· e. ela ct~ prof~<;sao. domesti~P 
qual me reporto. Eu. Síh·ia u ~flriros E' fl:!la 10 L'Lldo Joa'? Lms d~ AJ 
Santo~. e~c:even1P iurament1rl o buqutquc (' de r Irlafü,a, l\.fa.na d_1:1 
tra!"l.t)cre\·o. r.nnforn e· sub cr vo. dou 0 11cc1 · o t .i.mbim mo1 adora naque-
t ·· e a~sin.:i. Data sum~ le prcc~10 

O ~.,s~rivão F.loi r,rr,·.t..110 de P.i , 1 . 1 Si ui;tt 11 llher ue algu.m impedi .. 
_ m-n1 . oponl,a-o na forma da lei 

EDIT \L DE ClT.'..í' \O - 4." ('ar-
t&rio - - O clr. BrJ. B 1 ac J.Í. Jmz cte Joflo PPssôa 7 ele Julho ue 1938 
Dileito dn 1.' vara e L ~ n•arc d e -
pit:1! cl(' E~tado da P;,,.1 u.u, em 'w'ir .u- 1 C e .e! 
de da !Pi. eu· 8.].!;tos 

lc ·e ~i::.tr() ::,ebastiã,, 

Fac:o ~aber ao:-. out· i.., µre ~nte ~di-
tai virem. dP.le noti<Tl fi,:ner.1 ou m· 
teressar possa. aue rwl0 c.1r. 1.0 !)J'On~o
t-0r público da com~'"ª foi ~e~1unc1a
do de Ro~a Honorio da (''lnccL(.'.JO. bra
sileira. de 50 anos ciP H1:Htc ca:;ada ·e- \ 

fllXIR Df no~~f IRH 

~fº!:~;;e·ct~!~,~~ú:ra~nPc~i~~nfeª~~~ 1 i 
PODEROSO 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 
-GRANDE-

Jepmliuo do Sangae 
Os proponentes obrigar-se-ao a lar- Olzvw Gabmo em Mamanguape e um 

nar efetivo o compromisso a. que se rifle que também se acha avaliado em 
propüzerem, caso seja acelta a sua 120 ·ooo. E para que chegue a noti
proposta. assinando contra.to no Es- eia ao conhecimento de todos mandei 
critório désta Comissão. em pre~ença passar o presente edital que será afi. 
cto promotor público dé.sta cidade, xado no lugar de costume e' publica
<lentro do pra7,o acima citado, com do pela Imprensa Oficial < A UNIAO) 
prêvia caUf'ão arbilrnd;, por esta Co- Dado e passado nésta Cidade de João 
nússão, não inferior a 5c~, (cincí' por Pess6a, aos cinco dias do mês de ju
c;ento), sôbre o valor elo fornecin: nto lho do ano de mil novecentos e trin
a qual reverterá em favor do Es.:ado, ta e oito. Eu, Eunapio da Silva Tor· 
no caso de rescisão do contrato sem 1·C's. escrivão interino o datilografei. 
C'ausa justificada e fundamentada, a <ass. l Braz Baracui. - Está confór 
Jttizo desta Comissão. ine com o original ao qual me reporto 

lagar Marés, dêst'.? re1·mo pelo ~rune 
prevlst-0 no art. 2'.l4 1'' ccm~1!lrdo 
com o art. 13. tudo eia Com:ol1clnrãn 
das Lei~ Prnais. e te11do di a surr'.lr1ada 
se ausentado do lop-q:· ondP •:·nt~o re
sidia. ignorand.o-<:.e ~ taaiment.P o 10-

gar dE" sua residenci:1. ,..onforrn...' p0~
tou fé o oficial encal'rPg;;iclo lill
gencia:. ordenei se e·:J_Jedi:::-..c o prc'>t n- CABE.LOS BRANCOS . 

Evttam-se e ctesape recem cow 
"LOÇAO JUVENIL" 

Usada como loção. nao e tlntura. 
Depo.•lto: Farmácia IV!INERVA 

Rua da Repubhca - João Peuõa 
DROGARU PASTEUR 

Rua Maciel Pillheiro n.° 618 e ,. Moe.ia 
ln!anttl,.._ 

Prpto'. - CSQOO. 

FOITAL <le c1ta.çáo de he1·dcir<b :iu- te edital. pelo qual c1t ~. cl amo. " 11yi 
sentes com o prazo de sessc,t_ta di3.:S. por citada a denur.,..1ac:::o .... ,µ,··" z,1,t1..1-
- O dr. Antonio Londres Barr..:to, Jmz da. parfl compareL:rr ª" 1 1 ·tot'i , do 
Municipal do te11no de Pilar. do Esta- dia rn cto f'Orrente n3 ~:t 1

, cl:, ::I\', 1-
do da Paraíba. em virtude da lei, c1.c. l encias clE':,;: ,. Juizo ~ 1 u,1 d.i,;, Tdn
- Faço saber aos que o p.:eserite edt~ cheiras n.·l 42. dN'« e 11Ht ! .1t11 de 
tg,.l e.e citação vire'm ou aêle noticia. se vêr processa:· e i:i i• t os ..if:1 ns 
tlverP-m que. se tendo iniciado o arro- ulterioref-. tamos do 1,ro,., )r 1to. fi
lamento dos bens delxados pol' laied- 1 nal. soo pen:a. c.le rev,~i;a 1' ,. cne 
mento de Francisc~ Maria da c,,ucc~- a noticia chegue ,w a conhe~11nt:•tto. 
ç:\o que era casada com o in~entan- voi êslc edital publ1 i''o peb. 1m l'P'l-
an:e José Felix Barbosa e res1di3,. no sn. e ~lhado no local ,1e c, ... !sf\ll!lf ' ,-1- -- ---

Fica resr.rvado á Comiss~o. o direito e dou fé. o escrivão, Eunapio da Silva 
de anular a presente, chamando a no- Ton·es. 
va concorrencia ou deixar de efetuar 
a compra do 1nate1ial constante da 
mesma, no todo ou em parte 
· Campina Grande, 27 ele maio de 

1938. 
.Joua..; 1\langabeira. conlallor 
VISTO: - Jm,é Fernal, cpgenhcil'.o

rhefe. 

ED1TAL de citação de herdeiros 
com o prazo de sessenta dias. - O dr. 
Antonio Londres Barrêto, juiz muni
cipal do termo ele Pilar. do Estado da 
Paraíba. em virtuãe cta lei. etc. - Fa
ço saber aos que o presente edital de 
citacâo virem ou déle noticia Liverem 
que: se tendo iniciado nêste juizo o 

EDITAL Dl•: CON\'OC.\Ç,\O DO arrolamento dos bens deixa.dos por fa
.lURI - O dr. Helio de Araújo Soares, Jerím<.'nto de Sindulfo Cesar Lins, 

!1~izc~~;!~.~!e J~n c~~~~~;ct~0 n~5~~!ªJ! domiciliado que era nesta cictarle, o 

Paraíba, em virtude da l.ei, etc. ~~~r! ~~~~~!i~il~Íetrº~ g:1~i~~e~:~:~= 
Faço. saber: que tend? .sido. convoca-1 rado acharem-se ausentes os herdeiros 

'1~\ para func10~1a.1~_no à~a 1~ ~o corr~n- João cesar Vieira de Mélo. casado com 
lt. a seg1.1.:11cla sessao 01d111a_1 ta do Jurl c1 Iclalina Cesar Vieira de Mélo, resl
desta capital, e. tenc1:o em. v1sta que no ciCnte no Engenho Monge da comarca 

~~ i:ts:dil;a~~l ~r:~i~e ·~('m;:;n~ ir~ ele . 1,també .. ªº. Estado de Pe~n::F~fi~~ 
juiz do. 2,n vara a quem competia pre- Ab11Io Ce~a1 Lms, casa~o co . . . n 
ddtr a referida sessão, entrado no gô- dlno Regi~ Cesa~·· falec1do, éla ~es1de -
isa de férias, ficando a aludida vara te em Joao Pessôa, capital deste ~s
isem substituto legal, de vêz que nãu 
havia suplente nomeado naquêle dia. 
1·eoolvi, assumindo agora as funções de 
.iuiz da 2."' Vora, proceder ao ::;ort?iO 
cl(' novos jurados para :1 segw:;dri. ses• 
:-;íto ord~nâria deste ano, -y.mn. ve:t. que 
a a11teno11nente convocada tkou dis
solvida. Assim, de acôrdo <.:O!Tl ri. let, 
fôram sorteaclos os ~eguinles ju1aclo.';: 
l - João Pereira de Castro ~lnto So
brJnho; 2 - dr. João dos :=;~.ntos Coê
lho Filho: 3 - Llonel Pinto de Abreu; 1 

4 - dr. Lourival Moura: 5 - Luiz da 
SUvn Pinto; 6 - Joaquim cavalcantt 
de Albuquerque; 7 -farmaceutico João 1 
Plorentino dn. Silva : 8 - Josebl~s Fia
lho M:irinllo; 9 - José d<· Queiroz 
13at1sta; 10 João cln Cunou. Limo 
Pilho: 11 - ctr. Jo:,;ê da '::iilva Mou-
, lnho; 12 - Dr. Joaquim FC'11dra do. 
Cottta: 13- -Dr. José Márlo Porto; 14 
.José da Cruz Nóbrega; 16 - ,José Per
gentino Madruga; 16 - dr .• lflté Van
ctregíselo de Arnújo Dias; 11 - Va.1-
frêdo Guedes Pereira Sobrinhr,: 18 -
,João Fabrício Véras. De acórdo com 
o art. 39 f 2.º do decreto-let n.º 167 
de 5 - 1 - 938. fôram consl<lerudos Jé. 
iortcados para a sessão rio jurl, con
vocada para o dia 11 ele julho vindou
ro, pPlas 8 horas. os seguintes jurados 
.!.!' 1.1.!l.: e J.:_,. ~ cu,·eL ... Lll1"!..:' i: 1 

~ºe~~\n~~1tta~fa1;t~g~~cf::!~o ~~1~~1:e~~~ ~ga~ J~~s~~:1j~,\~ii~;d;D;l:. J~;1~ fo~.; P I A N O S 
se ausentes os herdeiros: Maria Fran- Nunes Tra,assos, eqc1wão o datilogra- Vendrm-'">e DOIS PIANOS. sendo 

~~C~afªre~i~!:~ãi~. ~~:~: dCt~t!~~ ~~is!o!~~~!:v~.a~.z:~/ •João . '~nPs Tra- ;;~: ~a~:t;;q;:;!r~p~=n~~;:ga:m~r~:= 
una: severino Felix Barbosa. ca~ado E~tà conformP com o otigmal nou ço ctP ocasiao Rua s Miguel, 109 
com Marl~ de Tal. residente na c1da- fé 1 

de de Santa Rita: Severino Felh Bar- RAP \Z .~ TH o F. BE:tr DESE1' 
bosn, casado que foi com Josefa Ma• Jocio Pe!'jwa 7 dr> 1ulho de 19'.18 \OL'\100 com prática ele ~rv1ços d, 

~:~i~i ~~~~%fº5;·!f1~~~:int~~~: s;.~ roãu Nunes T,a,a~-.o~ r> crltono e Cfloacidade parn outro::. 
dema{· Severino Barbosa, Maria J~e- da_ndo ot1mas 1eterencia::; capaz de i:;e1 
!a da Conceição e Arnaud severino RCGt::,TRO ctvr. EJHT.\I _ ut1I a qualquer f1.rma. o1en.,.ce-se par11 
Barbo3a. residente~ no Jogar A::::igico. Fa<'o saber que em meu cartório. ne:-- rabalhar 
dê.';te termo: Placldo Felix Barbo.sa. ta cidadf' correm proclamas pflrn o Não exige bom ordenado 
casado com Maria de Tal. residente no -:-asamento civil dos cont aen f'!-. SI - Cartas a Jotecar nu rua-dãtl:e 
cidade de Timl>aúba, do Estado de Per- guintes c.!enção, 71 
aambuco: pelo que ordenei se p&.<;s~e João Bati!;ta da Silv:1 i d. Alnr 
o presente edital com o prazo G.e ses- Martins dt' Oliveir~. que ~õ.o solt.eir<Js: 
senta t 60) dias, com o teôr do qual éle. maior. operário r trabalh2 ,..m SaU-
cito e hei por citado os referid'ls her- nas 1, natural de Goianinha, R'"' Grn'- : 
deiros para que compareçam no car- àe do Norte e filho df' J-1ãc Je:.uinu 1 

torlo cléste Juiw, neMa cidade. em n da Sil\'a e cte d. Mari.1 Emilin. da Síl
dia quinze (15) de setembto do co1· va; e t:lo.. ,ünda ·menor. de pt<ofü,::r-ão 

CURSO PARTICULAR 
I'rof .loãn Vinagi:!' aiisa aos 

interes~a.l!o.; que mautem um car
so primário e secund.'irio func>to .. 
nando dfariamente dt' 71:: as tl e 
das 19 ás '?1 hora~ 

.\VENIU.\ Gl!EDES Pt'.RErnA, 10 

J>agamento adiantado. 

VENI>E-SE um estabeh·rimento à 
\vrnitla. Cr-az de Armas n.U 1173 e um 
terTeno rom ::4. metros de fundo por 

1 

7 ,50 rlt• frente. próp .. Jo Tratar ''º 
me~rilO. 

i ó!,~:~- .e~p~~!!,1.!~.n~ªP!!~.I 
R<-rord. com oficinac: de, 'l'ip~grafia 
Encade111ação P Pautaçfi.o, facihtandl -

1 e o pn.gamenJ.o ou aceita-se wn eoci1 

cap1talLSt.a para o de~em:olvimento do 
nesoclo e outras tndustrins nne.~ 
Dá-se gal'antia absoluto de lucros. 

Tratar nn mesma c~ â Rua Mtt .. 
lf'J f' nuelro, 129 c~m o 'roo,r!ctc:r! 
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• \ 'I'\ ·• I"' ., ·15;· -Pla%a l'r,1pmJaJe \V/\ \ID[,~I EY & Cia. Lida.' 
O nu•lltor !'iOIII dn c•id;uh•: 

. - 'I 
Filmado pela Metro Goldwyn Mayer, será exibido 

hoje neste cinema alreportagem do jogo ______ ... 

U:ONIDAS, (tlt diamante negro) 

Brasil - Checoslovaquia 
Co11si11era~a â ·111"ll1or e a maiS: nili~a 1'1lmag1111 110 cam11eo11a1o rnu1ulial 

I IOJ E! lOI'fiS· HO_JE! 

O Gi~ante ~e lon~res 
~e o 1v.1: 

EDWARD G. ROBINSON. e LUIZl:DESTE 

Um filme da U11ited[- Ahrirú o rrograrna c•ldest"nli11 CACIIORRO 
ROUBADO com o Ca1111111dongo Mkkey e o Pato Oonald. 

SANTA ROSA 
IIOJt:. 1 fü; 7 e 111e1a - 1 ICJJF ' 

e lnrt.. Vnhh• .. e ·on,j UII• 

c•t• Ht•111u•j-i:,n 

Tudo póde acontecer 
E' tim filme}'.da Metro 

PREÇOS - 1~100 E 8Uü RtlS 

l~l...,AZ.--\.. 

SABAOO NA StSSÃO DAS 
MOÇA~ 

B 1 ;· Z "\r 
com iEAN l lARL<JW - GARY 
GRANT i"RANC!IOT 10NE 

E LL: WIS STUNE 

:PARA ATENDER PEDIDOS 
~"" '""'~ ......,,,....,rv'"'\'"v'"'r'\/"'. r'\r'\/"V'"',..r' rv--v-v--,~r'\/"'.~~'"v'"'.r'v' ...... '"v'"'r'\~~l""'\0 '"V"'"\/"'./"'.r..r'\r'\r'\ 

Domiu:,,:.o ! , ,111·1•rt•zn do we:t. ! 1•tUC'I' :I.H'l'lll R-.1 e1,opc'.•n ,•uhuinnnCe du ::;uerrn Hm,,o •• 1111•0-
nt•ua ! Hu::;isfrnl clt•sem1te11ho do .IDOl,I•' \10111,IIHI E( 'K em 3 st•ssc)t•s. 

L 1 
e I N E .. --.. R E p u B L I e A- DIA 10 -

,LUZES DA BROADWAY 
HO,JE Uma ,;e&SáO as 7.15 hora.s - HOJE 

A SEGUlR 

N Á N Á 

A "Paramount" apresenta Bing Crosby e W. C. Fields AS AVE.NTURAS DE CELINI 
- em - ' ESTRATEGIA DE MULHER 

)1 I s s I s s I PE FOLIAS D E ESTUDANTE 
CALMA PESSOAL 

Complemf'nto: - U:\I NACIOX.-\L D }". B 
QUANDO o DIABO ATIÇA Prrço- 1$100 e ~600 

SECÇÃO L·I V R E LEILÃO 
Andrade Lima 

Centro dos Chautteurs da 
Paraíba do Norte 

,.. "'\ !;- , ' • • ,. ' :;~ • 

Inspetoria Geral do Trafe
go Público e da Guarda Ci

vil do Estado Scl.bado. 9 do corrPnte. ás 19 horas r O Presidente do Centro dos Chau~ ;~2 !\ avPnida Capit:lo José Pessóa n.
0 ~~~r~e~: :~~:~~OS, c:a~·~ªo ~ll~ten~~~ MARIA AUGUSTA GOMES LOUREIRO 

Finos movei<; de imbuia e macacnU- resolvido na se~áo de 15 .de abrtl PI 
CHAMAD,\ DE CARROS MULTADOS I ba , nutomovel "Chevrol~t " , motocicle- l pass~do. no que diz respe1to ~!:i con

ta. \Varlev-Davidson, bicicleta a mo- lriLmções e a quota. de Bcneflcencta, 
De ordP.m ~o sr, Inspetor Geral ~o tor_. grlacleirn., ~te .. e um i_mportante as quah deverão ser saldadas até .º 

~:::r;g ~~~l~pa~e::i. ~~
1
:t~da s!;/;~~ ~~~;~~~0~r~1:e~~~~~1"J~Ia~t~l;gn- I ~~i~:~~~ ~1! ~~:%.~o ~tafte ~:!::.,~~~; 

11...1 SN·<'âo dt Trafe~ol 

dtntro do prazo de 48 hora.,;. a contar Sã~ado. A a\·emda Capitão J_o.-.r toda, as benefictn('ia, 
da publicação da presente ehmr. 4 da Pessoa .. onde C'Stivrr o f.lnal do le1lo
os proprietarl~ ou ruotorist a& rt'spon- etro o!tnn 1 7." Dia 
sn.veis por húraçóes praUcadas na vin A"i J>RADF. LIMA 
püblica, quando du1gindo os vc·iculos N1>tn. - . A&uardem _o grandr_ rata-

l.ui/ il:1 S1h"a l.011n•1r11, Lui, Lo11rt·iro Filho, ,Jo:lo l..ourei
rn, d \n:..1 (101tw, da \ih1•1ra •• Jn..,1 (lonh.'\ tb Siheira c 1'~11nili;i, 
\ntonin Conw, d:, Siht·ir;t 1• filho. Alzira (iomr, da Sih('ira t' li
lho,, .\nlunv1 fh-larndnc, d:1 Cm,l:I HilH'irn f' l:tmili:1. Fran<:isro 
d;1 Sih:1 Lolll'f'ir,, t' l:1111ili,1. Luiz F1..·rrt·iru dt• :\hqo e familia, pro· 
rund:1111PT1i(• 1·,u~skrn:Hl11s f"Olll o dL·s:tpan·(·im<·nto de c..ua ittC'StJll.'
\"h 1•1 t•(.p11s;1, m:it•, lillla. irmü, ,ohrinha, l"ltnlwda í' ronrunhacla, 
.\[\1\1.\ \("(;t ·s1.\ c;o\lE~ 1.on1Emo. c·nnvidam '"" S("LIS pa
rrnt,·s 1• :1miµ11, paT~l ,1(.,blin·m ;1 m1,,a ,h.• 7.º dia. IJIIL' 111:1nd:11n 
n·Jehrar na i~rt·ja d1• ·o,,;1 Srnhora da Conrt·1,·;·w. ;\, f, t' JJH'Í:t 
horas do dt;l 11 dt• j11lhu · ,(\gund:1-fl'ir;.l) 

abaixo mencionados, sob pena cln exe- 1mm neste Jornal. no drn do le1lao 

.\nlt•t·ip:1d:1tn1·nt1• ;1g1.1dt•c-r111 :1 lod11, qur compan·t·1•rem :1 
i•c;,,,. .-ilo d1· 1elip:lo 1-r1sl~i 

cução do que determina o art 417 
alii!f•a,c, de Reg~l,imento 

Automon•i!t nn.,_ Ph - 258 1~5 358, 
306. 198. 16. 349. 360 1395, 381. 395 380 
~50. 341. 187, 88. 336, 1202. 403, 38~. 225. 
158. 26. 315. 426. 217. 1026. 180. 118, 
100. 2870. 15. 212. 412. 118-SE e 1'19-SE. 
1192. "20'\ 1 !';~ !:33. 283. 287. 162 e 
l 'J(i •:!S' P,i: 

Onlbus n"!t. PB - 416 f" 1029-Pb, 
Motoci('J('t.1"' ., .. .,. Pb - 40. 31 e 

i'< !· .... 

1 cte jull10 ele 1938 

T<'nt. Sol.Isa f' Sih·a - Inspt·tu ge-

AO COMÉRCIO J AO COMÉRCIO ra:;everino de Araújo Q•,eiróJa. encar-
J Mlr.ervino & Cla , avi. '."lm em regado da l. 11 Secção do Trafei::o Pu-

lff"n.tl que o.cttba de se rt'tl.rar r:la. hr• J Mlla'rvtno & Cln., nvlsarn ao co- blko. 
ma. o H Raul Alve, Cavakn111L de mérf"io em geral quf'. C'm vlrtudl' de 1------------
ua Une e e pont.anr. von_tade te1,do llaver C retU11dO ~a !lrma o "': .Raul Vende-se ou aluga-se 

rect-hido mdeniznção dt> fnia , urde- Ah:t•::. Cavnk~nll, fira sem rJe110 .~ 
1 adcJ11 e grat11icaçõcs, ,!ando-no o prOC'urac:1.o pa ,\da uo m ino chm o Por 180$000 mensa1S a ótl.Jna casa 
me mo pler1a e ·"rnl qnitaÇ.lO ct,, tu- rim rle a inar recibos, clnr qult!lf;Õe.3 da avenida EpiUlclo Pessôa 51\, !)ert,:.. 
dt> quantn lhe rra r!I' dirl'Ho. rfc de. Uzma de Luz. com bons quartos 

J lmt:rvmo ..t ( la Jo o Pe Ó'l 28 df! junho df" 103B e tfescnnço: oitão llnt <'m grande 
'Oã.o P, 'ib 20 eh· J'Jnho cir 1't38 

1 

e esp.içosas salas. vi.sitas, costuras 

Confirmo I~ul hr,i. <'a, :ik:,rntl .J '1irn nhw & (·ia. 11tnntnl f' Jrtrdim na. frente, toda mu-
r1rm e l o dr.,...1ll..:101e11le h.. CA firma t '" dtt\ldnmrnte 1ero~ rada A hnlar na rua Maciel P1r1helrr 

,.;ÓW1Cc1Íiat~J uln.'Clda,, Íl O 303, 

-- - - ---------
Centro Civico João Pessôa 

Sf 8S \O J:XTR \ORDIS \RI\ 

De ordem do pre~idente do C(:llt ro 
Clv1co Joao Pessoa. convido os direto· 
res e demais membros desta in..c;;titut~ 
c;:ão a comparecerem á sess;lo cxtrnor
cltnaria que ~e realizará no proximo 
sábado. 9 do corrente, ás 19 horns, á 
Rua Duque de Caxias n.º 298, para o 
fim de M' organizar o programa das 
com("morncões do 8.0 aniversario dn 
morte do grandr Presidentf' Jo~o Pr-;-
hóR, I .João Pess6a, 6 de Julho de 1!)38 -
Simào Patrit'io da Co!>ta, secrf'tano 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vcnde-3e a propriedade S. \'lcente. 

anti~a "T.apu.do". medindo mnJorac!a
mente 80 quitdros de 50 braças, com 
bóo. casa de vivenda grande numl'rO 
de fruteiras de vánns especirs engenho 
a tração anlmal com cooimento para 
açucar. adnptacão para alambique, etc
A trptar com Pl>dro Batista dt· Albu
querque eth Guarubirn. 

João P~ sóa. 7 de julho de 1938 . 

Josaíà Fialho 1 n Secrethrio 

CONVITE 

O Tattwa Deus e a Humanidade re
ali.tando no próxl..mo dia 9 do corren
le, ás 20 horas wna Se~ão Branca de
dicada .to ilTI1ão José Calixto da No
l)rega encnrece o comparec1mento do14 
J>&rl·nll·s ,irmi1os e nmigos do venerRn
do desencarnado 

Pa11,<·oal ~ete - Presidente 

Vendem-se ou trocam-se 
Por ori1 motor-cit'lêta bí'nt conser

vado. tí'rrenos proprio!'>, â A\·. Olavo 
1:Jila<'. ~f'rvidos de bondes e ónH,ao;, (.'011\ 

luz e acua 
Tratar á Pra(a li. Ulrieo, J'.!9. 

MOSAICO 
Vende•se por módico pre('o uma 

prl'nsa modtrna com dois quadros e 
moldes novos 

Nrgoclo rC'ndo:m. Vfr e !talar n,1 
Avmlcfa Jo o M•cbkdo, 7UO. 



D o 
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o 

o 

Jt tJNl.\ü - s~,;ta leim, 8 11,, jullio de- J!l.lS - •,.,...... 

SAO TANTAS AS EMOÇOES QUE voct SENTIRA' o SEU CORAÇÃO PALPI• 

TAR E SEUS NERVOS TREMEREM ! . E COM MOMENTOS TAO HEROICOS, 

QUE SO' MESMO O OCEANO IMENSO PODERIA SERVIR DE PALCO PARA 

ESTA OBRA MONUMENTAL E ESPETACULOSA ! , . , 

WALLACE BEERY 

WARNER BAXTER 
Dois nome s gi r ant es e m 

NAVIO NEGREIRO 
ELIZABETH ALLAN (SLAVE SHIP) MICKEY ROONEY 

A TRAGEDlA DE V ARIOS HOMENS E UMA úNICA MULHER A BORDO DO NAVIO DO TERROR ! ! ! .. . 
UM ESPETACULO COMPLETO DA - 20th CENTURY FOX - A MARCA MAIS FAMOSA DO MOMENTO 

5 estrêlas principais e centenas de figurantes! 

R . K. O . RADIO VAMOS DANSAR? 
F R ED ASTAIRE GINGER ROGGERS I MPRETERIVELMENTE DIA 17 NO - REX 

R E X HOJE - soirée ás 
7,30 horas - HOJE 

Ci,;NAS J~IPRESSIONANTF.S DO JOGO 

BRASIL X CHECOSLOVÁQUIA 
Fílmado pelo - J•OX l\lOVTETONE NE\VS - jorn..11 

JUNTAMENTE 

ONOAS SONORAS DE 1937 
Urna revista da - PARAi\lOUNT 

Complt>menios : - NACIONAL D . F . B . e PARAMOUNT 
~E'WS - jorr-al 

Este prog,.·ama é prot)rio vara'. todas as i;ta rl 
- Nota da e . e . ·e . 

FELIPÉA 
HO.JE -· Soirée á s 1 ,/!i - HOJE 

AMANHÃ NA MATINtE COLEGIAL NO REX 
A COMEDIJ!il RO~IANTICA DA TEMPORA DA MAIS l!MA VEZ PARA O CQNTEN

------ 1'AMENTO DE TODOS ! ------

LORETTA YOUNG - TYRONNE POWER - · DON AMECHE 

QUEM BEM AMA CASTIGA .. 
Um novo "it" da - 20 th CENTIJRY FOX 

Preço único: $600 
AMANHA - "Sessão das l\toça..,; •• no - FELIPtA 

CLAIRE T R EVOR - em 

UMA RIVAL PERIGOSA 
-- FOX --

J A GU ~4R1BE 
HOJE - Solrée a,; 7,15 - HOJE 

Detalhe,s apanhados pelo FOX MOVIETONE NEWS -A r eportagem do - FOX MOVIETONE NEWS - Jornal 
do Jógo D O M I N G O NO f E L f p É A i ornai do sensacional jogo 

BRASIL X CHECOLOV ÁQUIA 
JUNTAMEl!TE 

RICARDO CORTEZ 
GAIL PATRICK 

- em-

O MARIDO MENTIU 
Um drama da - PARAMOUNT 

COMPLEMENTOS 

E:; te film e é proprto para toda!\ as idades Not.a da e . C. C. 

LA ' VEM ELE, DE NOVO, DANDO "BERR OS " FORMI· 
DAVEIS, ENGULINDO TUDO COM A "BOOARRA" 

JOE E . BROWN 
mni~ mnh1co ainda, em 

CAMPEAO DE POLO 
Um manancial de gargalhadas, concretisado 

em celuloide pela 

WARNER FIRST 

1 

BRASIL X CHECOLOVÁQUIA 
Juntamente - UNIVERSAL apresenta 

J O H N W A Y N E - em 

CONFLITO 
Com Jean Roggers \ 

Juntamente a 8.ª e última série do ' 

CA V ALE IR O FANTASMA 
E.\te titme é proprio para todas as idades cc . e. e ) 

M ET RO p o L E 1 DR, JóSA MAGALHIES C_INE s. PEDRO 
(Medico especiallsta) 

-- A OAl!5A DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 
O OINl!:MA MAIS AREJADO DA CAPITAL Tratamento medico e opero.tllr'to 

d a.s doenças dos olhos, ouvidos. HOJ E - Uma sessão as 7 ,15 hóras - HOJE 
SENHORI TAS ! Despf'riem ! Leiam ! Segunda• fc lra, progr am a oferecido nartz e garganta . 
a vocês. - O OTt:\llST ,\ - Um filme que ê um desMa.to da - 20 t h - - os gem eos MAUCH , BILLY e BOBBY, de ··o Príncipe e o Mendigo ", em 

CENTUR Y FO X. A .. Se!fSáo das l"loças" que conquistou :1. cidade ... ~ d o TRATAMENTO RACIONAL DOS os PEQUENOS MOSQUETEIROS METROPO LE. Procu rem divertir·Se n est e a rejado e a traente casmo . RESFRIADOS REPETIDOS, 
Apa relho afin ad issimo para f'ste brilha nte m ês. --

-· duas sessões ConsuUõrJo: Rua Duque t1e Ca.:daa, --- J UNT AMENTE---

Atendendo a diversos pedidos locaremos atncla hoje, em 504. - De 2 is 5 , CAVALEIRO FANTASMA A.S 6.30 e 8 horas Geral S600 --
BRASIL X POLONIA R eslden cta: RUA VIS CONDE DE Com BUCK JONES - 6,'' sér i<' PELOTAS, 242 

O embate que empolgou o mundo! os "goals" mais sensacionais! Os nta-
Proprio par a todas as idades . ,c . c . c l 

qi.les fulmmantes de ROMEU, PERA CIO e LEONJDAS - O dlabóhco · A~ - JOAO PESSOA - DOM INGO - A comédia romantica da temporada! - QUE)I BE:ll Al\1A 

clelesas map:lstrais cte BATAT AIS ! O filme do "Broadway Program a CASTIGA - Lore tta Young - Tirone P ower - D 0?1 Amf" r h e-. 

nns1osnmrnte e~pcrado por todos. - Juntame-nte DIA 12 -

o HOMEM QUE EU QUERO Onlca oportu11lllade BRASIL X POLONIA 
n e~'ieja· ~e vender, urgente, um ter . 

Com DORIS NOLAK - MICHAEL WHAl,EN rena m edindo :)2 x 35 m ets., no p reço Juntamente - A VALSA DA CHAMPAGNE 
<Proprto pn.ra todas ns 1daclet;1 

de 4$500, pas.,ando aguo, luz, d lsl:Ando ---· -do bonde 80 metro...,. Tratar com o SEGUNDA-FEIRA - "Bes.são Gigan te" 

SABADO Aguo.rdcm,w-· sucesso. Um romance encantador .. Amor. sr. J ono F eitosa, é n1a Vtcont.e EVA DE CALÇAS 
beljO.', . lindo para os olhos .. . O S N ~VAI S DESEMBARCARAJ\1 

Jnl"dlm, 51, <on tlga P a po da Cul'uja - .. 
-ramblál, --



r J ~ JO.\O .f!lSSôA - Sexta-feira. 8 de julho de 1938 

·N ~ V E ~ 'j Ã o E COMERC IO 
LLOYD BRASILEIRO BISILEI GOMES 

Praça Antenôr Navarro n.° 31 

Agente 
(Terreo) '.( PATBl.11 ON 10 NACIONAL)' Fone }.4.4.3 

l-.. n PARA o NOKTJI 
PARA O SUL 

Linha Manáus - Buenos Aires 
Linha Belém - Porto Alegre 

"PARÁ" 
Linha Santos - Belém 

"MANÃUS" 
"O LOIDE BRASILEIRO E DA NAÇAO 

PARA SE,RVIR A NAÇAO". 

"ALMIRANTE JACEGUAI" (5.219 t-Om. de deslocamento) 
Esperado no dia 16 de Jull10. sairá no 1m·s

mo dla para Natal, Fortaleza, 'l'utoín, S. Luiz 
Esperado no ct1a 22 de JUiho. sarra no me~- e Belém 

mo dia para. Natal , Fortaleza, S. Lui;r,, Bel em, 

({;AltGUElROI 

Esperado no <.lia. 9 de Julho :11ra no me8-
para Recite, Maceió Bata, V1t-0rta, Rio e San
tos· 

Linha Manáus - Buenos Aires 

"SANTOS 1
' 

Santarém, Obidos, P arintins, Itacoat1ara e 
Manáus. "FARRAPO" 

(10 203 tons. de deslocamento) 
Esperado no dii 10 de jull10. sah'á no mes

mo dia para Recift, Maceió, Baia, Rio ele Ja
neiro e santos. O "LOIDE :l!RASILEIRO" E· UM SER-

~ifsit~~~~~E PUBLICA E DE INTE- [ 

(Cargueiro) 

VIAGEM RAPIDA 
ATTENÇAO: AVISAMOS AOS SRS. 

PASSAGEIROS QUE, SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAGENS APRESENTANDO 
O ATESTADO DE VACINAÇAO. 

F!sperado no dia 9 de Julho, snirR no m,,._. 

\ 

mo ct1a para Natal, Fortaleza, Sá.o Luiz e Be
lém. 

AcceitamH carraa para as cidades 1e"ida1 ,ela Rêde Viaçãe Mineira cem tranaberde em Anrra dea Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO·GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

"HERVAL" Esperacto cio sul nu dia 10 dr 1ulho próximo. Logo 
apôs a necessária demora em nosso porto, seguira para Recite, Maceio, 
Rto, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO .. PORTO ALEGRE .. - Esperaclo do sul. devera 
chegar em nosso porto no próximo dia 13 o cargue~ro · Porto Alegre·· 
Apôs a necessaria demora: sairà para Natal. Ceara, s. Luiz e Belém. 

CARGUEIRO " P01'1 " - Esperado do suJ, devera chegar em nos
so porto no próximo dia 15 o cargueiro .. Poti ", $eguindo logo apôs a ne
cessaria demora. para Recite 

AVISO 

Aceita .. se carga suJeita a transbordo no H.10 para Paranugua, An· 
t..on1na, s. Francisco, ltaJa1 e FlorianopoJis. 

Arentea - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

r
1 

1 R • o s o R I o A a A T H I CONSULTAS, 1· 
Hospital Santa Izabel. 16 ás 18 horas. 

LLOYD NACIONAL S. A. - StDE RIO DE JANEIRO 

'!l!RVIQO BAPIDO PELOS PAQUETES •ARAS" ENTRE CABl!DELLO li: PORTO ALJ!GBI! 

PASSAGEIROS " S U L " PASSAGl!IB011 

CARGUEIRO ";\RATAIA" - Es-
PAQUETE •· ,Ut.\RAQtARA" 

Esperado de Porto Alegre e escalas no 
perado de Belém e escalas ni dia 9 do 

: dia 7 (le julho, saindo no mesmo dia 
corrente, saindo no mesmo dia para l 

para Recue, Maceió, Baia, Vitória 
Recife, Msceto. Bata, Rio de Janeiro, 

Santos, Parannguã e· Antoruna, para! Rio, Santos, Rio Grande, Pelotas e 

1 

Porto Alegr. e, para onde recebe carga 
onde recebe_ c~rga 

1 

e passageiros. 

"NORTEH 

PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: .,..1! 
INISIO DA OUNHl REGO & CIA. 

Escríptorle: Rua Barão da Passagem, 43. Telefone n. 144 I - Telegrama "Aras'' 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO.N.º 87. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 l

-CtrurJ!ão da Ass!stencla Publica. e do das 10 LS 12 boraa • 1 

T:ra1&me11t.e medico it clrurgico das doenças da uretbra, prostata, bu1c• li 
e rins. Cystoscopías e urcthroscoplas. 

CONSUL_TO_R_I_o: J-0 RIªo ºª;'~ "s ~e~\ 12_-_1_·· anc1ar, 1 __ S_E_R_VI_Ç_O __ S_E_MAN __ AL __ D_f!_P_A_S_S_A_G_E_m_o_s __ E __ C_AR_G_A_S __ E.::N:::TR=E=---P.::o=Rc:T-cO--M,-E_G_R_E--1!--C-AB_E_D_EL_O_ . 

COLEGIO "ANCHIETA" 
(ANTIGO CURSO N. S. DO CAR:11.0) 

Instalação no,·a e efetiva: - RUA DUQUf; rn; CAXIAS, 165 

REABERTURA DAS AULAS : - 4 DE JULHO 
1\-lantcrá os seguintes curso!-.; - COJIERCIO - DATfLOGRi\FtA -
TAQUIGRAF~A - PIANO - ,\ll.\IISSAO - PRDIARIO E .\VULSO. 

Aulas diurnas e noturnas 

Internato - Semi•internato - Externato . 
PENSIONATO VIGIADO: - l\fautém o Colegio um pensionato para 
meninas do interior, que cur~am outros cstabelecimt>-ntos, tendo, pessôa 
Idônea. que as aC'ompanha pal'a todas as aulas. sPndo port>m a~ alunas 
obrigadas a seguir, cm tudo, o regimen interno do estabelecimento. 

PROFESSORES COMPETENTES E ESFORÇADOS 
INTERNATO COM ALl~lllNTAÇAO FARTA E SADIA 

l\lENS.\LIDADES AO ALCANCE DE TODOS 

Diretôra: - HERCILA FABRICIO 

1 SANATORIO CLIFFORD 
l Avenida Pedro II - 1.550 

DIREÇÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO. DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVJ.s'R.NO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom• 
panhados por seu medico assistente. 

" IT\QUATJA.. 1 

Chegara no dm 8 do corrente, btxl.a.-feiru, ~atra no 
mesmo ctw, para: Recite, Maceio, Baia, VitõriR. Rio dC' 
Janeiro. Santos, Paranaguá, Antonina, Florianopolis. Im- r 
bitub:'-l, Rio Grl;l.ndP. Pelota::; e Porto Alegre. 

"1TATINGA - Sexta-feira, 15 do corrente 
"JTAPURA'' - Sextn-teira. 22 do corrente. 
"JTAQUERA" - Sexta-feira, 29 elo corrente 

'\: 

AVIS O 
Recebemos tambem ca.rgu para Penêdo, Araca.Jú, llhéos, S. Francisco e Itajai, e.um ou.Ida.dosa. ba.ldcaçlo u 

Rio de Janeiro, bem co_!Do, para Campos, no Estado do Rio, em trafego mutuo com a "'!Atopoldlna Ra.U·wa1•. 
Ali _passa1em 1trao vendidas mediante apresentação do atestado de vacina. 

NA v!;~~:A~A~:J:,~ ~~o:::s~ VALORES, ATENDE•SE NO ESCRITORIO, ATE' A'S 18 HOIWI, 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEIRA DA CRUZ. ' 

--U-MA-Nôivvi1inoiiADHE:rr-11ÍF= ..~===·-==~~==:=:;~~~~~~ 
Vende-se wn cofre "Luzltano" qua- JAIME FERNANDES BARBOSA si novo; um p!c~rpo elétrico montado 

num move! de luxo, com 27 discos e::;-

1 ~~l~:t,;"· o~r~~::~~:~r~\~'t~!." PJ: A D V O G A D O 
! !~~: ~~~~~r~J:sin::tecrc::d:~~ 
banjo de renomado fabricante; duas 
b~lanças "Estrêla", novas, para 20 
kgrs. e um terno de pesos de metal. 
Preços de admirar. Tratar com Bell• :~~ia Medeiros, á Pra(a do Relogio n.0 

CRIAS DE CACHORRO· l 
~~!~ c~COVE:R~:S DI! 

CACHORRO-LOBO, COM OITO DIAS 
OE NAS.CIMENTO. A TRA:J'AR A' 
RUA SILVA JARDIM. IIH. 

UMA BICICLtTA 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

' 
l!lSCRITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 

RESWENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, :131 

João P.essôa 

ADVOGADO em perfeito estado, vendc•se, por 
t,reço muito coJDodo, á 1·ua Santo 
Elia• n, 0 180. 

1 Aceita causas civeis, comerciais e criminais nesta 
óTIMA OPORTUNIDADE , capital e no interior do Estado 
Vende-se a pensão "Pe. 1 

dro Americo", instalação 1 

nova. A tratar com a pro. 
prietaria na mesma. 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 
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