
ANO XLVI JOÃO PESSOA - Sex1a-feira, 29 de j ul ho de J!l::8 

NA PARAIBA, · A MAQUINA AGRICOLA SUBSTITOE 
OS ATRAZADOS METODOS DE TRABALHO 

A VISITA DO P ~+M'I""'{· E GE
TúLIO V ARGAS A SÃO PAULO 
DECLARAÇõES DO SR, CE· 1 

SAR VERGUEIRO AO " COR· 
REIO DA MANHÃ" 

a. ,;~;/ !tt-·-r ,; \.frtudc r,, acabar. 
eh· •.,•z, nrn, boato ,••1tar~.adQs d<
C"t'l'h1 im1lr· <e:,1rou. a.:,~nas c-om o 
fito i<'. i1?nn.t.:iolitam•·ntc·. enu
blai· Ct..., flM·1u,nh··~ polith.-o~ do 
Estado <· dfJ P .t. l" ·•• ' R IO, 24 (Pelo Aéreo, - "O Jor- Campos de cooperação espalhados em todo o Estado -nal .. , órgão lider dos .. Diários 

rntrevi~~·~~':::º~";.tut~:~."M";!;~;~: A inutilidade da velha enxada - Fábricas ,\e farinha e RIO. ~ij 1A. , , - 1) "Comio 

:.ro, ~ecrelário tla Agricult ura, dêsse fécula de mandioca - Uma planta exótica cuja folha 11~1 i!~~~,y· ~.i;:i,~i;~n,.1~('f;1~r~i~l~~~~; 
:'.'.!~1~~:~~r~\1'a"nt~~ê;:,o ~!cr~:~~º d~ vale trinta réis - "Em 1937, a arrecadação foi muito ~i1fi'.:\'tJ1}l~~r~~·:i~~s~~ ~t 1

E N T REGU E 
Agnculcurn do govêrno do Estado da além do orçamento " ' diz o senhor Lauro Montenêgro , viagem prc,;idl'llCi>L 
l\.tr:liba ' • d A · J d G A 'b S O r,-parlam"nt:u p1uJi..,ta <li'-i' t 

ao "premier" Salazar uma 
cc:ia de louros A Sllct viagem ao sul prende-se á SO- SeCretartO a grtCU tura O OVernO Dara! anO - UaS qne "d<•stle há muito já füéra 

luç:i.o de determinados problêmas de d J - "O J l" d R• st:nlir ao president<' da República 
inwdialo interesse economico-agrícola. ec araçoes ao orna ' o IO a opOl'ÍUHi1ladt· de ... s:'l "i ... ih, ("',- LlSBôA. 28 1 A N 1 - o minJstro 

Como representante do govêrno pa- ta ndo ab-.oJutamentl' i.t-gnro de dt· Portu~al F>ll) Bruxf'b ,. entregou ao 
ralbnn.o. nn .i.ssembléia geral do Con- sa o sr. Lauro Montenêgro, nunca lorig·em com a distribu!çâo da bóa se- l1m ~.-eu'- cor~tatianos saberhm re-
:,elho Nacional de Geografia, rnunido mais entrou uma enxada d.e amostra. mente rle algodão E foi uma das __i:t>bf'r rondignamentl' o Chefe da '·prernier" O!iv('ira S~1.i: . .:.ir uma corôa 
1wsLa cidade. o sr Lauro Montenêgro As máquinas s.-1.o adquiridas pelos pró- grandes utilidades dos C3.mpos de con· N:i-cão" Adi.rnlou. ainrla que ··es- de lo'-ro• encra ... ada em owo 
apresentou, no conclave. um substan- prios trabalhadores, q\le alcançaram o centraçé.o. _ _ ---"---------------·-----
c•ioso relatório sóbre o que se tetn fei- extraordinário valór dos seus servi- ' O govérno. para meU101·or cada .vez O SR PLINIO SALGADO E s T u D A N D o 
!O ~l~r;~~fi~~a despertou geral atenção. ços mais essa c;cment..e, flrntlou ,.,.amryoc: • 1 

g corno prova de distinção, o seu au- 3.000 ;\IA'QUINAS ~,:~~~';:;~i~~;~ nos m,,,ücinios de Pilar I ABANDONOU O PAÍS ... . 

1 

tor !oi c·mwidacto pira orador oficial N'estus duas localidades fawm-se A SJTU t\C~Q DE ESTRAN• 
1111 assembléia, na grande reunião de _ Hoje, a Paraíba conta com mais com grande- ê~.Ho expe1imentos rf'la- R I O. '?R tA t·~I.\OI - "íot!!·ía-se. GEIROS · DOM(CILIADOS 
t-ncerramcnto de três mil maquinismos modemos e ti vos á compN1c:1o c:e \ 'll1P-indes, ec;- (:ºm insic;tê1_1c~a. <Jt!e o -;r P_limo Sa l-

n~ee ~:
10

p~~~-~~~
11
1~!Pr~~:ita~~~~v~ ;: ~~;.;: . .,11

:i;:f~~ei;0ª ne~i~fl~~~~o. No fâJ.ª1;~~~: !fc~ce de plantio. aduba- J ~f:s
0 

d~;~t:gd~uª~:~~! .. ª; iá~:~i/t0i:: . NO. BRASIL 
vêrno. n:1 .. VII Exposição Agro -Pe- Na zona do litoral, na caatinga., no I nabára. na ma.drn1;pda tlr 11 df' maio. RIO, .U \ l '.:lA.úl :-.oh a presi-
cu.ária e Produtos Derivado~··. volta c·entro e no sertão o arado e o trator .\LGOD.\0 PREFE1tIDO .\o oue c;e .tlh', o ··hrf<' elos. ··camisas--. Jenl'ia. elo u,·1ii·-;tro Fran:•i..;ro Campo,. 
bPm impressi?nnd. o com os magnifi - !dominam e realizarn um progresso in- vêrdes", des1ludirl.o ele continuai· bur-1

1 
icunía hajc 'il tllm1•:-.áo nn,11f'ad:i pa-

cm, .. st:1.nds' do cel"tamen que d~- vej::i.vel. .· Das variedade~ de .ilgod.ã.o está sen- laudo a "igilancia da policia, l'onse· ra to,r,··l· ("(J.nk·<;mtnf-o ,. r~-;oh,f'r so-

!~~;L~~~~~s~ progresso ag-rícola de M1- te~~:~ d~s~~~: c~8:riít~~s~~:o~~~i i~ = 1~aii~e::ri~e. ,?f:t\~s~·l,a~~~~· .~~r w:a q~~~ 1 ~f0u s!b~a;;>~~11~~r q~<: t~~~!~ó1~: t~~~~opno:•~ ~;;:.i~~~~~ •;~~ 1:1i,;~~·~~ta~:1~firos já do· 
rados revolvendo serras, onde olhos de mais se adapta ã,quéla rf"g1ão. em vir- te poudt> utilinir A ,,,ui'-o l.M'e lu~a.r no J>.1 1ádo )"Jon-

MA'QU INAS PARA A PARAÍBA cana apontavam vêrdes. tude de seus bons C'Practe:rísticos. roe. re.,oh-endo-n· tonvid,1r todos o~ 

BENEF ICIO PARA A PRODUÇÃO m:~. :tj!i Q1l~!~i~~rs!~ªo s
0
ovê:~~o~;~ ------ r-- ~;11tt\~;.:~º~eu, re~i~~t~~nt~:li~:~:· e~ O sr Lmu·o Mont('nêgro é um té

cnico em questões agrícolas. A sua di
reç5.o, na Sccretaría da AgTicultura 
t:m Perna:inbuco, ha dois anos, carac
terizou-se pela intensidade de aplica
ção de novos métodos po.ra solucionar 
C"OL<.;o.s que pareciam sem solução no 
dominio agrícola 

Aflnna o sr. Lauro Montenêgro que 
a introdução da máquina no sertão 
pJraibano encontrou. de inicio uma 
forte resistênciJ 

O pôvo estava acostumado a um es
lJírito ele rotina Não queria aceitar 
as ala vuncas m.odernas. As tradições 
nacionai~ iriam ruir por terra 

Di.c:;se-nos o sr. Montenêgro que o 
interventor Argemiro de Fig·ueirêdo 
conseguiu vencer a ogeriza da popula
<:ão pelas máquinas, espalhando cam
vo.s de cooperacão pelo Estado. 

- Distribuindo campos de coopera
ção, o govérno realizava comparações 
e torçava o agricultor a escolher en
tre o melhor método de trabalho e o 
peor. 

Sem o arado riscando o sôlo eia ter
ra f1,rtil. o matuto compreendeu a 
inutilidade do seu esforço em insistir 
na velha enxada 

E muitas máqmnas fõram até dadas 
cte graçA. aos agricultores. Foi o que se 
fez ha dois anos 

Modificou-se o aspecto agrícola do 
Estado_ Houve um milagre de renas
cimento. E no município de" Ingá, fri-

t tà . procurando melhorar ·ceda vez A A p O SIC - O feito de apn·da<:>.to e rlesp.u·ho 
Retere-se. agora, o sr. Lauro Mon - 1 mai~ .. -~ . ~ - ----------

tenêgro ao beneficio que a máquina E Jll~.-0 sahen.tel ª !f.icii!nc:i~ ''º ser- ' ' .:Í" , Melhoramentos mun1c1pa·,s 
traz para a produção agrícola. O au- yiço fectcl'al d? ~l(:.Odao que. :1a P2rJ-1 
mento extraordinãrio da mesma. Ba- iba, vem exeice,ido. urna açao c·xtre- ho1·e, dos retratos do pre• em Alagôa Nova 
rateamento do custo de vida, Desen- r~mente btnéf1ca 1u11t.o aos agricul- .'\.LJ.CD d( ~I corn:luidli a constru-
volvimento financeiro Progresso para I OIOS I side:,nte Getúlio Vargas ! eão do matadOt; ·o pubhco de Alagô1 
0 _:.:"t;:1~~ incompleto O esforço do go- I OPTRAS CULTURAS AGRi:COLAS ~\ova. mt-lhoramentv lPn-1C:o a efeito 
vêrno, continúa o secretário paraiba · inlervantor Argemiro de ~:·!' inL·hdiVd- da adminütracão do 

O s1· Lauro :t-.fontcnl"gro mforma prefr1to Beneduo Barbosa 
~~;s!('n!1

~etf1~abed~ ra.~~1~~asse inte- que outras culturas ag1·foo}ns prco- Figueirêdo, no Instituto .Co· çã~Ol~ :1~~~~.~ Pn~;;--,11 ~~;~~~~~-o r~:1~: 
A~im estão distribuidos pelo Esta- 1Conclúe na G,ª pg •) mercial "João Pessôa" rucir(•do l'CC.f'beu O seguinte telegra-

do. em qu'.\ntidade fantá:;.tica. m ilha- ------------- ir.a d~ c·m1g!·arulacões elos habitantes 

~~~. ª!n~1;1~~~z~~~~~to~<oo~t!ª .. !';.:,!~~= NQT AS DE Ocorrerá, hoje. solenemente. o apo- dir:ita l<~.~~~~~ng; - Interventor Ar-
to de chumbo" 1eficiente inseticida) ~~:fe ~;t.t;i!~r~~~g·:c:ó.~ ;'(~~~rJ:;~;. 2:( niro dt• Firmf>1rédo - Palâcio da 
encontram -se espalhados pelos cam - p A L A e I o A:rgemíro de Figueiredo. no S8lã0 ri Redern,'ãO - João Pes.-..ô:1. -- A pop\1-
pos d(> cooperação. honra do Tm;tituto Comercial "Jo:"i"" lação Uêste numiciµio .• companh,u1do 

Qunndo a praga do "coruquerê,. a- Em oficio envia.do a.o sl'. Interven- Pessôa... / 1 h0nf'sla a<!minbtrt.cfü) do prefeito 

~~~eeiid~l.g~d~~~~ ;/~r~~~t!~, s~~~! ~~rc~~~·~o~ ~v~~~~~~âoO~h:.~= I·'alará, no áto da apo~icão elo retra- f?r~eg~tocti:~~b~:~reirgla~~1: ~:~a u~ 
providencias para combater o m al. erclcio das funções de juiz de Direitc 1" r~o GhPf" da Nad;o. 0 dr Du-"tan co:1clair a ccm'-trncão elo m~:tàdouro 

ete próprio apanha o pulverizador da 2.u. Vó.ra da comarca destR capi ~~~~n~~- ~;b:W,1~. r~i~~ª~i/ºa~~I:~;; ;-1'1blico ct,,,,.tJ cidadP. merecendo todo 

e 1n~i~1J~çfo .. ~l~o~~~~;;,.t::r~~~en - ~ttu~~ rit\li~=~ç:~hava afa~tado en do retrato do ~r InWrventor Pede··~· ~;~l~i(~â;a~~.~~tfe~:n:\~me~xnc~~- A J;;~ 
tado de uma f61ma notavel. -------- 0 prof. Abit>l Sobreira. do corno <' ~or,t!"ntamrnto pela felt7 e:,;côlha do 

ccnte daquêle estabelecimento dr Bent>dito Barbosa pa1 :i. dirigir os 
ALGODAO BOM 

O algodão anteriormente era máu. 
A fibra não tinha aceitação no m er
cado estrangeiro. 

O interventor Argemiro de Figueí
rêdo procurou corrigir êsse m a l de 

PASSA. HOJE, 
' 

Comparecerão A mesma solenidaUei c'e :titf•')'- e'~ nos·.;.o tcHa Respeitosa.s 
os corpos docente e dlscente do J1r saudaçõe~; -· Dr. AljJu Colaco. Val 
tnuto Comercial ·•João Pessõa'', au- àemar de Almeida Pcú .'PHO, José Bar
toridades, familias e outras pessôas 1Josa. J"áo dr> Qfir"'ira Lm·. João Ma-

PELO RECIFE O GENERAL de destaque. 11(;.iv. scn·i>r•u;; Jtocl1ado, Sebastião 
' Pàra assistir á rt>fPrida homf"na- Earbo::-.ct F~·andsco Pintn, Sever.ino 

CANDIDO RONDON :!<111 .. recebrmos um conntP firmi1do . .\'t>t1. ·4.nf,,nio Rmnos, Arlindo. Cola~o: 

CAMPINA GRANDE, CENTRO ECONôMI
CO ONDE SE REFLETE O POTENCIAL DAS 

RECIFE, 28 IA UNIÃO) - A bordo 
do •· Ara ranguá.", passará , a.manhã, por 
esta capita l, rumo a.o Rio de J aneirot 
onde lhe a.g·uarda.m -.ign ifica.t ivas h o
menagens das ri.asses mili t.are~ e a u-

PJ~ão~t:~[: .. diro~n~i;~tt~ls~º;~f~~ia1 l ·;;~i~,;~~::~·-·~r~,Jb,~f~n~a~bc:;s~~!º· 1os~~ 

PRODUTOS HUMANOS DA EPOCA 
toridades civi:;, o gener al Candido \RF.L.\RDO .JURE~II\ 

FORCAS CONSTRU- 1:i~~iâ~5
:lv~r~~:~e~~mNl~~·~é:.tep~~l~~= !:nt~:iu q: : m':grã~tr: ª d!°:~ 1 º~~ e O.'! o des,,, .. 0!11111.onto inf''!!'- 1 Li-r uma obra e nõo come_ntà-la . 

.:a n.'trio da economia nacional ques tão de Let ícia :~ ·~ " . 1 1 · _ _ ________ .<ianle da l.iteratura 1Jrasileirc,. nao a.na t-.'ª-."·. mesmo que nao s.eJcr_ 

TIVAS Do ESTADO o Estado da Paraíba realizara em C o N D E C o R A D o pr•ra~ obro, p ncl0<i (//l(QTt>,·, o pela 1111pren,:;o, mas pelo menos nas 
outubro oróximo,. a P runeira Feira de número de leitores já t' 0,.., rc,,dfü; mais _intimas, en.tre os. amir,~ 

UM TóPICO DO "JORNAL 
DO BRASIL" SôBRE O IM
PORTANTE EMPóRIO CO
MERCIAL DO NORDtSTE 

R
IO. 23 (P elo Aéreo) - O " Jor
naJ do Brasil ", em sua edição 
de hoje, insere o seguinte im-

Jlortante artigo, em que foc-aliza a 
marcha a,.:;cend onal da economia pa-
raiba.ua, pa rticula riza ndo a suprem a 
cia que gua.1·da Ca mpina. G rande e:nt 

t o11fro11to rom as demais ri.dades do 
" )1interland " do Nordéste: 

"Os Estados do Nordéste vêm reali-
7:tntJo wna marcha económica ascen
c1onal, que é bem a vitória do homem 
nordtstino sôbre a terra hostil F a 
~ndo a policultura, explorando as fi
brns nativas. ampliando os cam pos de 
lavow·a. procurando a adubagetn das 
t~rras. lançando a agricult ura meca 
nizada e cientifica, experimentando o 
dry.firmlng, como ocorre na P ara íba, 
tf'nLando as investigações. geofísie:as, 
l11'<irt•ssamlo a genetlca. c11anclo m 
ctlu;t rias 11ovns, enfim , fomentando as 
riqut•zjs. a.s populações dnquela zonn 
ôll Pu1s cxpl'r1nwnt.::i.m wna quadra 

Amostras na cidade de Campina orr;nde e fenrle a rre.,c,,r antda 1n,-11 e ~ompan1le1ros de todo~ os dias, nan 
Grande, o vestibulo opulento dos ser- 0 oo,to de Iêr i,ai domhi'lnrlo 1 ma1crr adi<mta cousa alrn_tma. DeM•mpenha-se 
tões daquela unidade política. Trata- PELO GOVÊRNO DO PERÚ, porte rios oue .•obem 1,;, Ni1t'1UPm apena~_ mn~ fun('ao. animal. Enaole-sr 
~e da celula do Estado de maior trn- rmrr ficar atra-::ado f'0?11 0 :1101,1111 ,...._ a p1•bt1cac~o toda 1~1tezra_. at! mesmo 
portancia no sentido demográfico . E O MINISTRO OSVALDO to !it,>rário. Torl~ r7r,ifp proe;i,.a z·h " Cü.!><1 Da-.~e _m n rnto.,·tcí'roo z.,ter~-
na ordem económica e socia l guar da ..,as linarias C-"'- n0t·idod<" ,1m·a r:om- r1a_ Ou º· rar)odo se enc_he mu,to e" 
supremacia em confronto com as de- · ARANHA rrá-la~ º" pedir empresf(lài Wh ,;uP ,:aii'ade, _1ulqa11do que ~ sfnhor U_ 
m ais cidades do hinterla.nd do Nordés- fiw•reJn 1110 ;.,: .tórte fi•do. par(l e• iotrar àepo,s, com pen-

te Êsse certamen patenteará aos olhos LIMA, 28 tA . N 1 - Será publicada en7r:r~Z:::~1
\~:

11
~ ~~~~;.~~3 ;;li:.~1~,1;:-;;:'; ;·i~rnd:l<~,,~~~a<;:r;~n;-ª°rt/lin,"~~~.~ ;i;,.~ 

de todos os seus visitan tes a puja nça ainda hoje a lista das person alidades ?ll?Cf..·ssifam dP esrlnrf'ctmento Lin~i- que a .,:;ucr nnpres.~ao. é de que ,w_a al
do indústria, da agric.iltura e do co- condecoradas pelo governo peruano rn., r..rplica~ões sôbre os Jenjmcno., rn:nca. tu•t palmo ~d1_ante do nunz, _de 
mércio da P ~ratba. Ali se fará prati- com a ordem do Sol Entre as mesmas 1zt,,.r<irlo~. que e curto. curtiss1mo de zntel1gen-

~!~1:~~est::~f~~~!- ~o p~:~~~~l i~~e:~~: encontra-se O chancelet bra.sileíro sr· to~tt;e (1.~:,z::~tire·~·/
1:iuºS,;~.~7,/·~;'1~~,1~; Cl~estrUir .~i.-tematicame11lf' ns obra!: 

tando variada ex-posição m anufaturei- Osvaldo Aranha, -além de vá rios dele- p indiferentes ~ os que de.<;f··oem si"~ Q1Ir' dôo tanto trabalho a08 seus au
ra e indústria l. e aparelhada de mo- gados a merican os á Conferên cia do i.PT"fatica11lente as obra., qi1,, ,e mu!t;- tôres revela bem o caráter e o infr. 

~:~~~r pi;;~~~ u~ g~.~~~~õ~~o~~;~t~= Chaco · pl~~mai~~~ 
11i,;;ciii :/~'~ei,~~., 11 ~.~/,;~:<' ~~~~?m~0 c~~:~1:én~:::/~,;af ~.!;º~.\~;~ 

to regional _ _____________ - .. ::rril)am z,,r e Qllf' nutrem umn e.,.n,. t'Jria dos ouuos e vrnsa q11r a.~ 1HW 

da~~~~~~~a ':i1~ª~g~o/·ot~!~~1r~ªpr~= INAUGUROU• SE, ONTEM, ;';,,,;'eou~d~~c:;/;
1,::r:d~nrc~';/rlorl:p;;:i ~J}::·r~,~e~~a º;a:t'de:1ª~/i~~ºi~-u~~:n d~ 

porcionados pela civilita.ção e pelo O SERVIÇO AlRQ..POSTAL pr,h'íco ,~ilel:gência. de talento. E quando sr 
progresso da humanidade Ali se pro- E' muito comum. 011v1r-se de nl- ,rata d• "'" cwPbro c 11 1tn. cnpa: de 
ces~a a maior som a de negocio<;; sõbre ENTRE LONDRES E SIDNEY m1.:m - p,,cha no B"rr.sil, ha mn1s p:-odmir. a blW obro destridd~ra e 
o algodão do Nordéste .. e dali partem :•rit1,-,.o_(õ rlo oue escrttor,..s.1 •• ;u;iila r•s•11fa,de de um carcitrr dorntto, df' 

para os centros conswmdores do rnun- LONDRES, 28 IA UNIÃO) _ Foi '1ente roncorf1n, balanf'anrln n rnher,., ;·:;t~~n:f~;ra,~~n~°mtrr~~1s!.~in~ue0~çó :,1:: 

~~o ~b;;:lh~~ io~t~ºJ! re~e~t~ªâ: ª Esf ~: inaugurado, hoje, o serviço aero-po!)- Íor7"~u~~ ,~:,~/n\t~p:a~~.~' ;,~:~~fi!~.10 r e ,e . l,"m de .,, mesmo E' a prat","' 
do e um man ancia l de r iqueza para os tal entre esta dtla.de e Stdn<;Y·. dnen - n1me-,:;{' crinrlrz com 1111,;f,-, frPrrt1r>ii- 1 1rc1s1t 1a n;i1 1a 11 ~·,,rla " 111 1108~0 

lavradores. A sua P rimeira Feira de do o l!'esm,o, num ~ut uro ~to:umo. ~r ,,Jn M au,. cnf1c(n·1 o ... c.-rit;cos 1J"frr111~ Pi'.1., . . ncio li'm ,, . .,,li,, 
Amostras de outubro bem merece a a - estendulo. a ~ova. Zcelandia. f'11asi semprP f'loQ?am os z,,1rr,.~ P rrrrff- C!s. que wbem ler e .. ui 
ten çõo cios brasileiros pelo que repre- O s.ern,_•o postal t em o nom~ de TflPnlP 1;1h-rrt1•1 ns a11tóre\ E parn /fJi~ v·1d,do:. V11'em npC'110t an111d (lS ]);-

senta de esforço h~ano na estrutu- 1 .. Ta:xa . Reduzida ". visto o \'alôr do .rcr,· n ·ro.r.ari;J. S11rc1Pm. fl.,:;. r;,1,. 1r.·.,..t"in lu Óclio e oelo de~pre·<J (l<J!> .111n1s .!• 1 
r a de um siste.m a economico _ de um port~ sei· idE"-nttco a.o poi1.e comum " páu 11aq ereacõf's !lfPrânr~~. ~·P111 de- ~.::~ qi~, ~.e'J,, e;~~g~a~~,'ªcrf~~ra ait 2;1-
pôvo desfavorí'cido pela posiçao geo- mar1Umo . . a.é las con11Pcer uma lrn)tn, .,,mplf'~mPn- 1 .\

1 
'·~t hm,rr rrml!rlw poi,· 1, 

gráfica. em que o homem vive numa Espera -se que o ~oV1menio ro- 1,-" uorat1e não anrec1am o autor 011 1 ül1f ./'l P 1 
"i ele amblrnte de edu;·« 

Jutu. constante com n nntureza desor - po.stal com a Aostralia. atillja, dentro r1iscordam do titulo. Emfim, 11a de tu- u}IW queSllO <CondttP na li" iw·, 
ctenada e agreste.•· en1 breve. • 28 toneladas por semana. do Súo produtos humanoi; da epoea ' 



- ! 'A UNIAO - Sexta-feira, 29 de julho d~ 1938 

REMINISCENCIAS 
F. Coutinho de L. e Moura 

~.A n:STA PROf'A.NA DAS NEVES 

Detinha 

VIDA ESCOLAR 1 
Recebemos: E·s p o R T E s "CENTRO ESTUDANTAL PARAI· 

BANO - "ORFEON GAZI DE SA '" 
- Deverá realizar-se hoje ás 17 ho-
~=f~ 11go1,~;re:Uªr~it~~r· ~;at~á.l!~ ~~~ ,,_ ________ _____ _ 
obedc.--ce á ortentaçfio do Departamento 

Tú, que dlzes que me gostas, 
T>e ler nesta coluna dep~~t~~':, ~:i~fi~ª o d~uC~K~tor, es- O 2,' 

P,, 
TURNO DO CAMPEONATO DE FUTEBóL, PATIIOCtNADO P#LA L, 
SERA INICIADO DEPOIS DE AMANHA, COM UMA GRANDE PARTIDA ti .; couzas que digo d 'antanho, 

~ • eu te pedisse. instando, 
tudante Roberval Carvalho, convida D, 
todos os componentes, fazendo salien

fazl'ndo um apêlo a sua disttn td. r a 
lJaziade p,un. que em campo empregue 
todos os esforços E'm busca da vltó
rtn, vb;am.lo sempre, em pr1mr1ro pla
no. a di~lplin.D. esportlva. 

11 ra que fosses. contrita, 
. \os pés da Virgem Maria, 
De Joêlhos. na Catedral, 
P ~ctir p'ra Ela livrar-me 
Vesta faJta de dinheiro, 

Irias? 
- Que é do tempo? 

* * 
F' se o médico dissesse 
oue teu coração, como coto. 
7\io regula por que está 
::5eriamente abalado 
lt receita.sse que fosses 
l\'a Matriz pedir ao padre 
rrez banhos de Igreja 
Para do mal te curar 

Irias? 
Ta-1-\'ez 

tar · que será apurada a frequência". 

NOTICIARIO 
Em circular enviada a esta !ôlha. o 

sr. Raul Massa comunicou-nos haver 
nssumMo as funções de coletor fede· 
ral etn Ma.manguape, para as quais 
foi nomeado por ato do Presidente da 
República. 

Os srs. Eugenio Velóso & Cia., 
comwllcaram-nos haver transferido o 
seu escritório de representações e con
ta própria, da rua Maciel Pinheiro, 
n.0 199, para o prédio, á mesma rua, 
n.0 350. 

O BRASIL NO EXTERIOR 
(RESENHA DA AGENCIA NACIONAL) 

LONDRES - Em reunião, recente
mente realizada, dos delegados dos 

~Qo~~t 1~1 ~~f~~~~:·a d~~t~~~d: 
de ser aumentada a exportação brasi
leira de carnes congeladas de uma 
quantidade acima da quota que até 
aqui tem cabido a êsse País. tendo em 
\'ÍSta. o - excedente registado nas re
messas dos outros países sul-america
nos no ano passado. 

O delegado brasileiro, consul Alfrê
do Polzin, obteve êsse awnento graças 
á. bôa vontade dos .seus colégas e ta.m
bém devido ás ampln.s justificativas 
que apresentou 

BUENOS AIRES - Examinando a 
política comercial brasileira diante da 
:-;uper-produção de café, .. E1 Cronista 
Comercial" historiou as diversas me~ 
elidas ultimamente tomadas pelo Go· 
vêrno brasileiro, t.erminando por dizer 
que, "depois de algum. sacrifício, o 
Pais irmão resolveu o problê.ma do 
café da maneira mais racional e mais 
comercial. ou seja, pela venda e pela 
exportação de quantidades que, an~ 
t.es. eram produzidas para serem des
t.ruldas" 

BUENOS AIRES - A revi.sta tecni• 
ca "Radiolandia" dedicou duas pé.gi .. 
uas ilustradas a W11a reportagem SÕ· 
llre o conjWlto musical brasllelro 
·• Bando da Lua., 

MILAO - O Jornal "Popalo d'Itá
lla" publicou Interessante artigo sô
bre a excelente participação que teve 
o Brasil na Feira Camplonárla. recen
temente realizada nesta cidade. 

PARIS - O jornal "Union Agrlco
le'~ publicou recentemente um artigo 
sôbre o gado caracú existente no Bra
sil. 

Esse gado, cuja origem era tida co .. 
mo portuguêsa, depoi-s de observações 
reitas pelo professor Gorceix, funda
dor da Escola de Minas, de Ouro Prê
to, que constatou a sua semelhança 
com o gado francês de raça llmousina, 
- passou a ser julgado como de ori
gem francêsa. 

LILLE - O Jornal "La Dépeche de 
Lllle" publicou wna estatística sõbre 
a. diminuição da. migração de traba
lhadores europêus para outros conti· 
nentes, dando-a como un1a das cau
sas da crise economica e do "chôma
ge" na Europa. 

Relativamente ao Brasil, as estatís
ticas citadas demonstram que, tendo 
essa diminuição atingido o máximo 
no ano de 1932, logo no:;; anos seguin
tes já se registou sensível reação, au
mentando o nwnero de trabalhadores 
estrangeh'os, que procuran1 êsse Pais 
para sua nova re.sidencla. 

PARIS - A revista "La Sclence et 
la Vie., publicou um artigo sôbre as 

HAVRE _ o diário local '"Havre- a9uizições ,~e aeroplanos de fabric~ 
F'clalr", noticiando a chega.da 8 esta -

1 
çao europeia pelos países sul-amen

ddade do sr. Osório nutra, consul do c~nos, destac~do as encomendas ul
Brasil, salientou os méritos do novo tuna.mente feitas pelo Brasil. 
llgente do Govêrno brasileiro, antigo 
ctlretor dos Serviços de Cooperação 
Intelectual do Mln.istério das Relações 
Exteriores, no Rio de Janeiro, jorna· 
lista, escritor e poéta. 

NECROLOGL\ 
:,ra. Ester Jorge de Az.evedo: 

Faleceu, ante-ontem, nesta capita.1, ás 
5 e meia horas da manhã, na residen
í'ia do ~eu cunhado sr. Ismael de O
liveira Neves, a sra. Ester Jorge de 
;\zevêdo, espõsa do sr. João de Aze
' édo Ferreira, gerente da filial da fir
ma Alvaro Jorge & Cia .. em Guarabi
ra. 

A extinta. t'Onta rn apenas 28 i:mo"> 
ele idade. deixando do seu consórclo 
quatro filhos de nomes Clara, Atali2., 
Dirce e João. Era irm:1 do sr. Alv~r,, 
Jorge de Carvalho. do no1so alto co· 
mércio 

O seu enterrnmento realizou-se •10 
mesmo dia, ás IG horas, no cemitérifl 
do Senhor da Bôa Sentença, com 
grande acompanhamento de amigos f' 
membros da familia enlutada 

O féretro saiu da casa onde se deu 
o óbito á a v. General Osório. 458 

Se t\far1~1f'I d" Faria~ Leite: - Pale· 
ceu ante-ontem nesta capital, á. Vila 

PARIS - "Lo. Journée Industl'iel
le" está publicando em multas de suas 
edições, desenvolvi do noticiário do 
Brasil, com telegramas não só do Rio 
de Janeiro. mas, também, de diversos 
Estados brasileiros. 

BRUXE'LAS - O boletim de infor
~ações "Belgique-Amérlque Latine'', 
'.ltlblicado pela Casa da América La
,ina, que funciona nesta capital, sob 
o alto patrocinio de S. M. o Rei dos 
Bélgas. está inserindo, e.m todas as 
suas edições mensais, amplo noticiá
rio econ01níco e financeiro do Brasil, 
especialmente quanto ao comércio ex. 
terno. aumento da prod.ução indus
trial, a luta contra a superprocuração 
jo café. etc. 

F IQUE RICO ! 

1.000:000SOOO 
Elll 6 DE AG OSTO 

EXCLUIDOS 
DA ARMADA VÁRIOS IN

TEGRALISTAS 
Amorim n. 0 75, onde residia e era co- RIO, ZR (A UNIAO) - o ministro 
mercinnle. o sr Manuel de Farias Lei- da Marinha. e"Xc luiu da Armada, a bem 
te· da di~ ipllna, ,·ários !largentos, cabos 
~ mort'>. ~ontava 37 ~nos de ldad~ e ma.rinh eiros que se cncon t ra in im 

üe~xanclo Vl~va a sra .. S1l.vla de Mora•s plicados em m o,·llncntos do Sirma 
1.R1I e, r·e tUJ~ consórcio ficou um filho. Entre os exclui dos, figura Ecne~e-
de nome Jose · . . l uuto Nw1es, campeão sul-americano 
te~ ~~ ~~~~~~~e~: ;~r~~~\i!e ~~~ de na.t~_ã_o_. ____ _ 

~;ni~~â~ c~;d~e~~ª~a.~~i;i:~~~~; GRA~DE_ S0RTD1EN'f~ ~e bicos, 
o corpo â senultura o dr Antonio Bô- 1 p:,las e arti:-os t1:1 ra rou!)as m.ternas, 
to de Menezes recebetl o ARMAZE~l MIRANDA . 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
•• 

,0111 
eptima1 

1 111 11tr11 
cendiçõe1 e a 

• 1 ,, •• 
preço, medice, 

.4GENCIA FORD 
IUA MACIEL PINHEIRO, 31 , ........ . 

"Auto" e " Botafôgo" vão medir forças num ambiente 
da maior espectativa 

Vot ter inicio, no próximo domingo, 
o 2. 0 turno do Campeonato de Fute
ból que. éste ano, está alcançando ,, 
maior brilhantismo. tanto pela ordem 
exemplar que se nota nas pelejns, co
rno pelo poderio de vá1ios esquadrôes 
que disputam o titulo máxhno 
,Em 24 do corrente, wn formldavcl 
públic.:o compareceu ao campo do Pa
raíba Clube a rtm de acompanhar o 
~1ese1u-olar da partida de decisão dn 
I. 0 tllrno. entre o ·· Botafôgo" t> o 

, ·· Palmf'iras". A vibraç~o que reinou 
dw·ànte os 80 minutos da sensacional 
justa e a técnica e entusiasmo de
m,onstrn.dos pelos nos .. os fut,~bóle,·es 
naquêle dia, constituirJ.m um rspetá
culo magn:ifico do qunnto pôde mt.e
ressar e ter vida proprla o esporte 
bretão entre nós. 

Felizmente, a t.abéla aprovada pe:a 
L. D. P. marcou, para iniciar a fá·~e 
final do campeonato de 19J8, uma lu
ta que húluirá para que os nossos a
feiçoados do futeból voltem, com o 
maior lnterêsse, ao campo do Parai
ba Clube. Trata-se do jógo entre 1s 
!Ilia.dos "Auto Esporte Clube'' e ··Bo-

tafôgo Esporte Clube''. justamente ,1-

pontodos como dos mais fortes con· 
C'Urrentf'5 ~ po::ise do titUlo de cam
peão pnnilb;.u10 de futeból pora 19:i8. 

O "A1.1~0 •·. que é o mais nO\'O fili!l 
do á L. D. P. . possúe, entretanto, um 
quadro periJ?o~o e que dia a. cUo. vem 
melhor s(' apresentrmdo. num.o. fla
gi-ante rlP1nonstração de esforço e per
:,;c·vc.:rança . 

O .. Botafôgo ", o consagrado bi
c·ampeflo inep1velmente é a esquadrn. 
mais harmoniosa déste ano, principal
mente na sua linha atacante. Tem 
classe eKcepcionul e é es...c;enclatmenw 
ofensivo 

Mns. os automobilistas estão cori
íiantrs. apesar de tudo . Como °'" do 
·· Botafôgo ". os elementoli cio "Auto·• 
e,preciam .i tCcnica dos atnqucs co• -
tinundos, de passes curtos e tiros de 
surprêsa 

A:-islm. a peléja. entre ésses dois for~ 
t.es adversários parece-nos que será 
uma das mais sensacionais do ~no. 
pois que ambos têm \'alar e vivaciào. 
de de açf..o 

---------
GRANDE TEMPORADA INTERESTADUAL DE FUTEBóL 

O " ABC Esporte Clube", de Natal. enfrentará, nos dias 
5 e 7 de agosto proximo, o " Auto Esporte" e o 

"Botafôgo", desta cidade 

Aproximando-se a 2." fá.se da luta. 
esportiva o União sente-se mais 
aguerrido e tndo fará para não al
terar n s\18, bóa conduta no seio da 
Liga DC8por th•a. P a raibana. 

• 
f As.) João DUls, 

Diretor de esporte. 

A PROX llllA MANHÃ ESPORTIVA 
DO CENTRO E STUD.L'ITAL 

' rARAIBANO 

i'l.s exibiÇÕCi das equJpes n1asc11linas 
de volelból e fu teból, e f eminina de 
voleib61 em hon1enarem aos delegados 

do 3.° Congresso Estudanta l 

O "Centro Estudantal Paraibano•· 
promoverá r.o próximo dia 7 de agos
te, uma grand~ manhã esnortiva, co· 
mo complemento das ho1;1,f'nagens o. 
serem prestadas por aquela a.s..~ia
çáo estudantina aos delegado& do Ter
ceiro Congresso Estudantal. 

Essa pugna que está interessando 
vivamente os meios esportivos da cl· 
dade terá o concurso das equipes :e
mlnlnas de volelból do Departamen~e; 
Feminino do Centro Estudantal Parai· 
bano e outros colégios da capital, como 
também das equipes masculinas do C E 
p de volejból e futeból devendo rea
lizar. se no estádio do Para.ih::. ("luhe, 
geµtilmente cedido pela sua diretoria. 

o Departamento de Cultura Fis.ica 
do Centro Estudan tal Paraibano t'Stá 
adextrando cbnvenientemente ?s se.us 
"craques'", publicando dentro em brt'."
ve a organização das suas e demais 
representações esportivas. 

LIGA JUVENIL DESPORTIVA 
PARAIBANA 

A Paraíba terá., em princípios de a· do Torre.~ de Recife. e atual "entr~.i· 
gosto próximo, a realização <le uma I neur•·_ da "equipe". Salien~r-se-ao, 

~u~pi~rd~~;e:~~d~~n. d~e aii~~~l~ ~:~i,rm~ ~ix{~~~d~xcei::~
1~~~!s e: 

mento em nossos meios esportivos. ótimos chutadores. Tabéla dos Jogos a realizar-se no 2. • 
A convite das diretorias do '' Auto sàbre os nossos, quasi que desne- t urno do campeonato do ano de 1938 

JULHO 

Esporte" e "Botafôgo", deverá chegar cessáno se .torna falar. Já os conhe
a esta capilal, pelo trem do horári~. r ce1n:os s.ufic1entemen~ e estamos ca
no dia 4 do mês vindouro. a emba1- pac1tados do seu valor. Entre os de
xada do rorte esquadrão do ABC, de fen~ores de nossas côres, não pode- 31 _ Feltpéla x Time Negro. 
Natal, que aqui disputará dois gran- mos sahentar nenhum, pois, todos 
c~es jógos, respectivamente, nos 1Ha.s coi:i,veneem pelas suas qualidades ~ -

1 ~ a~~·n~i:u!\~a;,~l~rds:: "t~~tr;i;ui~ ~n~c~vi:~er!~6·e1~~~~in~,l~n;fà1~e~ 
'ses" bi-campeões da cidade. dos "tricôlores", muito fa1:ão pela vi· 

~es encontros, como é de prevêr, tó1i:1. para!bana, o i:nesm'! acontecen
estão dêsde já dispertando o máximo do ~om N.eco. Formigo, P1t.ota, Ped:1-
interesse em nossas rodas desportivas, nho e Misael, o esplendido quinteto 
na espectatlva de embates empolgan- ataumlc do ··Auto". Nas nossas li 
tes entre paraibano.<,; e norteriogran- nha'> drfPnstvas, teremos Hwnberto 
derlSes, ambos possuidores de quadros e Zéreis dois dos melhores "piv~ts '' 
adestrados, que pódem oferecer exibi- loc_a~s. colaborados por !3ái, Batista, 
ções magnificas dando-nos a sotisfa- Ahno, Gerson e Quldao. A nossa 
çáo de assistir 'a dois prélios que se co:1nança máxima está. deposl?rla nos 
auspiciam ~nsacionais, do1~ goleiros Pag,é, bi-campeao local 

o ABC, ponteiro na tabéla do cam- e de muito. seguranç~ e Zéalves, wn 

AGOSTO 

7 - 19 de Março x Onze. 
14 - Botafõgo x F elipéia. 
21 - Time Negro x 19 de Março. 
28 - BotafôfO x Onze. 

SETEMBRO 

4 - F ellpéla x 19 de Março. 
11 - Onze x T ime Negro. 
18 - 19 de Março x Bota!Ogo. 
25 - Onze x F ellpéla. 

OUTUBRO peonato natalense, dispõe de um "(J bom arq~c1ro; o primeiro. defensor 

~~: ª~v~:oe k~~· :n~:;~t!1~,~ ~~g:0,;:{.~!fia~aº ~~gn':~~, ~~n~ui~ii:. 2 - Time Negro x Botafôgo. 

g:~~a:~~a~~i~ª1ilei~~~~~aemc~~= Cli~~ªi~~·o z~:~~'°vt~e~c;~:· ~ emba- NOTAS POL1a·· AIS 
mes de relévo nos esportes nordest1- i:es d(' 5 e 7. d~ agosto prox1mo vao ofcre
nos. como o esplendido goleiro Nené. cer, ao pubhco espc:rtivo de. nossa terra, 
já muito nosso conhecido. Nezinho, o espetáculos dos mais emocionantes. a-
"plvot" do time visitante, é tudo, mui traindo ao campo do "Para!ba-Clube" CARTEIRAS DE IDENTIDADE 
justamente por um dos melhores um::i multidão inco..lculavel de o..dmira-1 
, center-haÍves" do norte, sendo pos- dores elo nosso futebol. O Instituto de Identificação e Mé
uidor de urna classe apreciavel. Uma A 1,, D. P. emprestará nos jogos in- dico Legal expedJu, em data de ontem, 

das maiores atrações dos próxim~ terestaduais o seu indlspensav~l con-1 carteiras de identidade és seguintes 
interestaduais, será. decerto, o ai;il currn, tendo, também. o Ooyerno. se pessôas: J osé Fernandes de Miranda, 
"center-foward" Hermes, dianteiro de prontíflcA.do a prestar vahosiss1ma Pedro Daniel de M~lo, Antonio Gal· 
mmta agressividade, antigo .. player·• cooperação. ~~ºe ct;c~~~~~ªOrt~:fr~ess1as de LU-

AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CLUBE ASTRÉIA - 0 1 SUBi\1ETJ1)0 A EXAME PERICIAL 

GRANDE JôGO DO DIA 5 Pelo dr O ,•aldo Bro.lner. 1nédlco 
\l'gistu da ·-ioticia, foi submetido a, exa
m<' pl"ricfa.1 no Hoc,pitai de Pr<;mto 6CJ
'=ôrro. o pjcifmtc ,Jullo Gabncl, vit1· 
ma ele atropclnmento. 

Tiv. ~nun luga. r ontem r:>S. entend. j.

1 

Em nos&u; ed~r-ôet. subseQ•.\ent(>t.j, e'!.~· 
mentes finais para a realizac::í.o do remo: míórmes mrds, det', 1h.a.1os '-<, .. 
jôgo de futeból entre os soclos do As- bre o encontro do dm 5 
tréi't e do Paraíba Clube. -

Em ambo~ os prestlgiósos sodalic10~ ESP ORTE CLUJ;E UN' l ii.O 
pessocnses contmúa intensa a prátira 
cte vários esportes. ocupll:ndo. o fute-

lUENTfflCADO NO REGISTO 
GERAL 

bók f:)~o~~b~in::~~ad~:i~Zt/º~ Parniba 
Clube vt•m sendo assunto constante 
em as nossas ródas esportiv~s. A ani
macão reinante no Clubl" Astréia tem 
emprestarlo de[,,l.usado movimenlo Pm 
seu prirljue de esportes 

Ape .. ar d<> ainda não 3ntmci~da e 
Já do d(1minio público ~ dn ta da reR.
lização cio inU'ressante prêlio: 5 ~IP 
a~o&to pr6xllno. PPla manhã rlê~ cha. 
decerto afluirá um grande publico ao 
~ramiidO da avenida 1.0 ele Maio. 

o fatôr principal, que vem daudo 
Incomum interesse á peleja, é a parti, 
cipaçíic1 que néla terão antigos ázeF 
da peh ta, O º Paraíba" terá em sua 
defésri os veteranos Vinagre. Mororó. 
B0mf111, etc. Raul, Aguiar, Aloisio 
Fran<'J e outros farão frente áquêlPS, 
Ugurv11 lo nA e,.:quartra do .'ht téia. 

Out ws pebolist.ru; ha mN1os tempo 
nfa~tuclos da atividade aluarão no P-S· 
perado jôgo: Dante, Petrarca, 1',anli• 
ni r• ~ouzinha, no Clube de Tambiá, 
[)Oder:.v> ~prcscn.t.u.r Jogacl.as . aprecia.
veis. Campos, Francn. e Cé,tinha são 
cc>lahm·:1dores eficientes rio time do 
Par.tí l>a Clube . 

E)I Jl lll'-El'IUO UO ORl ',\ NATO 

Outr&. earacterl!)Uca QU1? cérca. das 
ma.ióres simpatias a inicia tiva dêsse 
Jógo é que a sua renda r"'\e1· uá em 
beneficio do benemérito ''Orfanato D. 
Ulrico ". 

A entra.da será cobr~da ao preç"> 
único de 1~noo 

Apr"ximando-sr o 2.n turno tio 
camp1 onnto dC' futeb:''>l cio t·onT11te 
ano, a diretoria elo União tudo ven, 
fA.zenclo para :.1 bôa. aprf'~rntacão de 
suas c~uadras. no r.::?fericl•, tu rno. 

As rxibíções ele ~no e.squ ... dra prin
cipal no l.º turno fóram satisfatórias, 
obten<io nésse período quatro vlt6rias, 
vitórins estas bem disputadas e com 
csquadrris poderosisstmas. As duas 
de11'otnf, sofridas nos último~ C'Omba
tes fóram bem merecidas em virlude 
de seus adversár íos apre~entarem Jógo 
mais ráoido e controlado; no entanto 
o Uniã-0 prossegue o seu destino es
port ivo sem a menor alteração, con 
fiante sempre em seus defens6res, 

Furam iClF·nlifknclos no Registo Ge
r::i I c.s pr~soi Mo!sés Dennan e Dante 
Mendes da Silva. 

RE:\IESSA DE MAPAS 

Para l't rl:tl>oração da Estatístka 
Crltninnl a cargo do I nstit uto. remP
têram mnp~s do movimento crlmiil'1l 
H•l1flc11do no mês de Junho, as seguin
tes drl<'gnciac;: clf"' Esp0rança, Pedras 
de Fugo, Soledade, Umbuzeil'o, Cai· 
c;árn., Areia, Antenor Na varro, São 
J oão do Cariri , Teixeira, Cabaceiras. 
Mlser icordio , Serraria, Pilar, Bananel· 
ras e San tn. Luzla do Sabugf. 

DR. SIMEÃO LEAL 
DO HOSPITAL SANTA IZhBEL 

Tratamento das doenças da Prostata, Bexiga, 
Uretra e Rins. 

CISTOSCOPIAS E URETROSCOPIAS 

C IRURGIA GERAL 
Consultório: Rua Barão do Triunfo, 420 

CONSULTAS DAS 14 A'S 18 HORAS 

JOÃO PESSOA ----- - ,..,,-~ 
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O RELATóRIO APRESENTADO EM MAR
ÇO PELO DELEGADO ISRAEL SOUTO, Sô

FESTA DAS NEVES 
O brilho das solenidades liturgicas, na Catedral - A 

animação dos festêjos á avenida General Psorio 

V IDA 
RADIOFôi lIC:A 

CtJm ,'.U'0'.11 .,nh 1rn1 nt" pf'la ••JaYr: 

BRE A ARTICULA
ÇÃO INTEGRALISTA 
Fôram indicados como ca
beças da masórca, quasi to· 
dos os chefes e outros im
plicados no levante de maio 
ultimo - O inquérito pre-

sidido pelo delegado 
Paula Pinto 

RIO, :?8 IA N l - Foi publicado, 
hoJc. o relatório que o delegc.do fa
rael Souto en\"iou ao capitão Felinto 
Muler. chefe de Polícia, em data ctl! 
dois de março, denunciando a prepa
raçflo do golpe integralista que reben
tou q onze cte mo.ia. O referido docu
mento do delegado Israel Souto pre
Yia o golpe nas condições em que &e 
c.leu, denunciando quasi todos os cs.
.bcças do mesmo, que, segundo o re
latório. preparavam naquêle tempo u 
movimento emfim deflagr,ado em mai', 

Eram entre outros, os seguintes JS 
clenunciados: GeYleral Castro Junic~·. 
capitão Barbato, tenente Fournier, cn.
pitão Toscano de Brito. cel. Euclides 
Figueírêdo. e o civil João Daré. 

Recebendo a referida comunicação_ 
o capitão Felinto Muler enviou um,:1-
cópia da mesma r..o ministro da Guer
ra. que naquela época mnndou abnr 
um inqut'rito. O resultado do nh:!s
mo inquérito foi enYiado em tempo 
ao Tribu.nal de Segurança sendo .\-

EM VIAGEM 
DE INSPEÇÃO ÃS REGiõES 

MILITARES DO NORTE 
DO PAíS 

HIO, ~8 1.\ l':'-ll.H)1 s,,gui-
rá amanh:1, de avhlo, em ,l:1ge111 
til' in .... pcç,io no S<.'gu nd(i grupo de 
rC'giüe.., mililare, que comprcl'n
clcm a ü.ª. i.ª e 8.ª. c·um st:<k 
respectivas nn Baía. ·Pt:rn:\lnlJ11c:1 
l' Parú. (1 general Firmino Bor
ba. 

S. l'\..eia. dcn·r~·• }>l'nv1ibr, n
manhã. ('111 S:tl,:1dor. de onde 
J>rO'-'H.'µ;uirú Yiage1n :1ll' o cxlrl'
mo norte do País. 

llOTOES DE FANTASIA E CA
PUCHõES DO MESMO ESTTLO -
Os melhores e mais modernos estão á 
venda na "Lira Bra~ileira", à A v. 
B. Rohan. n.0 99. 

VIDA RELIGIOSA 
FEDEJUC'.\0 E~PtRITA 

P.\RAIBA~A. 

Durante a sessão p.iblica de e~tudo 
do Evangelho. a realizar-se, hoje, és 
19 e mela horas. na sêrle rléssa socje
dade. serão comentados segundo a dou
trina esphita. os versicu!os 21-22. elo 
capitulo 18. de Mattus, ,cujo enuncia
do é o seguinte· 

Então, apro'.'.:iman<lo-s" Dêle, Pedro 
lhe perguntou: ~('nhor. perdoard a. 
meu irmão todas as V('Z<'S qu e pecar 
t·ouh'a mim? Fa-Jo-i•i até ~Hc vczes'7 
Itespoudcu J c!-us: Não te digo que a.tê 
&de vezes, ma.s a.té setenta vezes se te 
n!zcs. 

ff A 35 ANOS ... 
O que publicava A UNIÃO 

En, 29 de Julho 1quarta-/eira) de 
1903, A UNIÃO J}'ltlJlicava o seguinte: 

NOTI CI AS - AGÉNCIA DO COR
REIO - D,P.!rsos moradores da Barrtt 
de Santa Rota, µediram-nos para. pe
rante o sr. Admi11islrador do.~ Correios 
déstc Estado. fa·wermos ~enlir a neces
sidade da cria('cio de uma agentia do 
Correio ali, ern vista do desenvolvim .. m
lo do comércio e outras classes reque
rerem éste melhoramento 

Ac11amos muito justo o pedido dos 
habitantes daquela :ona br.?jeira 

ERRATA - No nosso número de on
tem na noticia da passagem do exmo 
sr. dr Pedro Velho por esta Capital 
eni l1Lgar de senador norte-america110 
lêia-se - t~nador norte-ria-grandense 

ESPETACULO - Consta - nos que o 
grupo dramático "Caetano Alves", qve 
i;e acha atualmente tt"abalhando no 
Teatro Santa Rosa, pretende pro])Or
cwnar aos habitantes desta Cidade al
guma, noites ~., diver:.ões durante o 
riorcnario da Festa das Nei1es. levan
do à céna uma série áe cançonetas, re
v14to,3 e comedias, em uma casa esco
lhida para fato, nu rua Nqva 

Havera completa mod;Jícçw.úo no.~ 
/J/4:!ços das enLradas, modt}kb.câo esta 
que a.s tornará ao alcance d e todos 

ANUNCJOS - Golas de labtrintos. 
ajuttador Ztta e ligas modr:rnas para 
:senhora, -nq Cllapelr,ria Pene, 

gora incluido no proresso a respeito 
cto golpe lntcgrnlü;ta Denunct:indo ª·" 
Jntcnções dÔs C"abeçns inlegrnlistas, ::i 
delet,ado Israel Souto d1zin. naquêlc 
rfor-umento. rlnlaclo de dots de mo.r ço: 
"Nâo se cuida apenas da modificnçã.o do 
regime dentro llo~ moldes clássicos dr. 
nbvcr.~ô".'\ qur trem obolado o Pni!'

Ha o cutdad'J de ellmina.cOC's preesla 
belecldas e o raclocínio de seus for
jadores se opoin na aftrmntivn de que 
mortos alguns elementos do Govérn·1, 
inclusive o Presidente- da República, 
embora percPm n luta. nbrcm rompe., 
a novas experiências, novos homens c.,, 

novos nomes .. 

Ta l1ajár:1" 1 ,1.i,lll ! , 1-tih• ír,; <·,1utou 
tion-; n10-_1~·0• 111> ,•·u iH"•i :! 1m'l d,~ on
le,n i:• uma ··~t.,r" c1m ~,, n·m 11fir· 
n1..indo <.t", H' nni<1o - 1() f)(li1l0"" 

Com n animaçfio dos outros ano,s, PAVILHAO DO ORFANATO - ,\ J 1?. 'r - 1 111 ' lu,11 -H· rfad:1m1:u-
vcem se 11cnliznncto, os tradicionais f<"~- "D ULRICO" lun '1wtilv ,,,. h<;r;• (l·"' • l:t"•i<:Aht tom 
trio~ t>m honra de No .... sn Senhora d":.i N0 Pavilhflo do Orfanato houn• n•- 1··. f'ro(l1_ C',,h d· Ou•·ir,-,, r, f) '"º vk>• 

"' gulnr compnr<·cimrnto de clc~.tac:.ido 111 0 W \ H.Xt ·n,r·:,.:, rl(' n.,~. 1HJ_1r u r>,i 
Nc..•\es, Pndrucirn cta cidade ,1eim,ntos do no~:-;o mtlo social, <lo.n- 1·a1·IJ.~,1 .'\•n 11t1o11 "SCtr"nata J I" 

do ó.s ~nrçoné!te'., bón oportunidRd" ci" Ol'db", '' H('\<'rir··· dr ~( hnmmam t- <t 
mais um treino de sua\ ntividad<"s. ·• \(faJ ) 1{di..,it•:.o ih· la rbl L'>..,t~ 
Por ~lia vn fôram soli<.:it::i.<; H~ exmru.. nút11~·r•' .th ·1·a11 1 o aro:np,u,kamPnW 

Grande numt•ro de pt\~i.ôas aflurn 
ontem á Catedral Metropolitana, a finJ 

de a:,L\tlr ás solenldfldes reUgiosas, qu 0 

frrminArão no dia 5 de agosto, dat:t 
consngrada â Virgem das Neves. 

fatnilias, que atenderam com a maior ri,· u, ,ntt 1u :1r. 1,1.u~o 10 ponto'io 
bon,'ade, o ju:,to npêlo da coml.,sáo - l' and1tk f- al•·,tn , nJJuu ao ur ('Offl 

dire!óra, no pedido d<: prnto!'i, um.~ ·111 'JU tr/11 ll" nrira '11• ,·;d..,a-. tt 

Para n n. oitr dl: hoje envia ·•w pta-1 1·a 111;0 " """~"1·3 .\·,1 d,· b,nitouo -
Os á.to~ liturg1cos veem sendo presi- tos a.o; scguintet. . ~ JJOI lt: 

o IU:L.\'lorao no oF.r.rc;,\DO rlid0s pelo cónrg-() Rafael de Barros, Srns. L1onel Pmto de Abrêu, Anto- - O <':'lntór Paulo \li t'.., dPst tcou~ 
P.\UL.-\ PL'-TO ~ORHE o f:'..le trm como r!ia.cc:no o cônego seve- nio Soarrs de Oliveira. Auta de Sou- "<' na ,ntl·rpr• L.a.1.., d1,~ ..,.1mh,h " Ou.i" 

I\10 \ l l\lEXTO \ t::ROE ;iuo Pires e p::i.drt• José Luz. servindo ~~·ao~:~~ C~~~~e~~1º(a~~;al:in;~~~~~· l ~:t;~·;:/~";;.1 t>P .. Í~Jit~1 ('~:;~:i" .\~~~ 
de ccrimoniário o cónego João Cou- dr. Jo..,ê Maciel. Tenf'nte Renato Mo- j 11,.irtem ,, 't'U 011·-.mo p:1dl'::i,, 10 RIO, 28 ! A N ) - O drle12a:!r 

Paulo Pinto entregou ao Tribunal dt> 
Seg:urança o relatório oolur t: purt.c 
do movimento integralista que lhe 
c011be apurar 

Entre os cabe<'n.s e:-;tfw consignados 
os dvis Pl!nio Salgado. Belmiro Vi,1-
, erdr, Rahn.w.1cio Barbo~a Lima e OU· 
tros e os militares gcncrnl Castro Ju
nior. tte-çoronel Airton Pl?!sAnt e v" 
miiilarcs reformB.dos coronel Enclidf:':, 
Figueirécto. teni::ontc Severo Fournier (' 
os políticos Jost: Antonio Fiôres d·1 
Cunha. Cnrlos Btrnanlino de Aragi.') 
Bcz:mo a1ém ele grande número tlt~ 
aut-0res-cumplices 

Unho. cura da Sê. rais. Olivio Pinto. Eronidf's Cunha. ' ponto-:.. 
Prcgtuú. durante todo O novenário r, dr. Orris Barbosa TldPfonso Souto j . F111;,1!11otj o prngr.11na df' ontem, 

pa~rP Hilclcn Bondc>il'a :a~~~!~~~~c~~o f~~-:;:~~~· ~~r~;.~~ei~:= ;~~tt:,u~
3
,~~-~~'.,1.;~':;1 : ~~~-,.,~-.

1;!.!:· ae:: 
<\ pArlf' coral. a cr,rgo princ:ipolmen- coláu Co~tn, Pedro Henrique1,, An1Cti- (eric,r - 10 nnto" 

te da Schnla TCantorum dn União d~ des Cunha ele Azevêdo. dr. Braz Ba- - ., ·· J ,.:u T.d1:t i. rJ" 1•, o !H"U 

Mo<_·os Catolicm, coadjHvo.d~ por ele. ~1~cu~1~f:~~üg:~~li~~h1~~r~~~ud~~: E:,~~~~1';,·\ ,:~1

1 
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IT,entos de nossa sociC'dadc. muito ven, Paulo Miranda e Margarida c111;ll' JH·rt6rin e(,, onL m t•.lrh· ~ l'Onltnt•J 

~~~:~~rr:ndo para o brilho das soleni- _s~ta~AA~at~:i~Tfa; ~1~:'i~~e~éia f lO l>'Hll•l, _ 

G1oia, dr. Bôto dt" MPne1:e..s;, Otnvio I O '-O•n r 01•t1~;ln c·om col.:iJ~;\1) rnâ. 
Entre as mu:;1cn.s do novenário des- Be~erra. srta. Maria_ Caçado~. sr:t- ,\ P U T .4 t .... t,n·~. ontem. c·oJ11 a 011-

tacam-se o Domine de P. J LP.m::mh, Luiz Matias, Ana Silveira, \·iuva Er- d.1. bast1:ul,· dtfunrli~ .1, pr('i0<lic:11tdo ôl. 

a Lm!ainha ck L. PL·ro?.zi e O Tantum nesto Monteiro. Débora Pacóte, clr ! reC't·Ptão da, nuti-:i:. ,,L1rôt",o: f<..to ..,i~· 

Ergo de Mf'rractantc 

o 
Antonio Massa. dr. Genebaldo AH·- nifüa l'-·....:·onlról·· l'rrjurlif'ou. o .,oni, 
lar. srta. Angellna Bnltnr. sm. ~ih•i- de motlo ,tN"nluadu a pro1;1;rama-<".itJ 

T R I G O São as SC"gnintes a'i figuras consti- no Torres. srta. Francisctl AscPncão qttP a 110:-.,a ilTJ.di.l.(l11r..1. 1.rnc ou ao ·,r 
tutiva .. do cõro ela fe~ta da Padroeira: C~nha. ~rta. Marieta Fernandec:, Ir- 11a noile p,1,..ad1 

SOPRAl\OS· -Senhora I~olina Ba- ~~a.~:~·~a ~~;tlc;~l~~~r~~-. ~~;
1~~{= lfoif' l{"rcn,,,"t, :i-. l'J:?O, 'J pr<l!'t<tllla 

N:~::;:ticado da Agência 1ista e .EstrLlni::i de Vasc~nc~los Cost~. desia Vieira., Sinhá Freire, Coriotano de amac'orc, O numcr.-> dl' c·o11e·orr~n
:-.cnhorinha"i Ed::izim::i Ribeiro, Maria de Meêeiros, Jo~é de Barros '\-!orei- te-!, ~ ,1\ ult.u!o, U.1.•mot: tr.culo i,to- o 

Os resultados da recente viagem, ao da') Vitorias :M:ourn, Elu~cte Soares I ra .. srta. Maria José de Holanda Cha- intercssl· (1U<' nm clM,pntaudo " lOll
sul do País, de um alto funcionário do rv1 I n · M t · r 1 p· d· ves. sras. Alvaro Lemos. ManOf"l Pma C"ut·~ a1,,.l"'to pl'la .,. IL 1 -J f • de ~
:t\,Unislério ela Agricultura. a fim de Lar i_ o.rn.~ ~ on c.1rQ. venca mto e Alfrêdo Moura, viu.·va. d.r Tomáz ~fn~ pe1·ur-c,c qlTI" o "'"ll a1u<if ,w., tanc.i1-
estudar as condições e1n que se cn- .cmo.:,, NeYmha Hoh,,nda. Dagma: delo, Januário Barrêto Belina Costo d;'lto~ ao '">trt•lato, ~ que eh.•., apre.;,co
contra O Br~il para produ7 ir O trigo Mcmti·ne!.!ro. A·;JX\·;ia Holanda. Helen'.' sr~. Hortense Peixe tem a JHelhol' ,.,;;1·riH·:io dt· utn .rep(', -
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-mse d~ Luna Freire, ~osa Lianza e Estefa- S~a~.A d~. ~J:s~º]~~i~ ~A~~cfo~~o- tórkl novo t' ,arhdo Kl:\'D 

nia de Luna Freire: CONTRALTOS -- sé Guedes Pereira, Hertnilo Cunha 

~~1~0 to~~s ~~scii~;r:i~/llC~l~~·qia~~~ senhoras Maria Oliveira da Cruz f' i~~~~i\;>ect!:~ºi"ert!a JJ!itro s;;;~: p R I-<t R/~DJO TAHAJAR-~ DA 
calcacla ainda em métodos ele.menta- Febe Holmes; senhorinhas Ursula Li- Lídia Bnrbosa Tavrires. Doninha Lc- PARA.1DA 
res, a cultura do trigo nas regiões vi- anza. Helena Meira Lima, Elba Mour~. mos. dr. Arquimédes Souto Maior, :\l-1 . . ~ 

1 sitadas pelo referido t"nncionário mos- Maria Alice Perein,·. Catarina Lianzn, f rê d o Ata f d e. dr. Silvino Nó- PROGJ... \ ' 1 \ 1 \RA HOJE 
tra um rendimento que jú excede á All,air Uchôa, OH etc de Carvalho, Ma~ b r e g n, Irmã~ Aguiar. sr ,1: Ja-
nossa espectativa e isso para coiTes- n. óca Nogueira. srta A.da Lt-mo.s.·. srn. .11 .. 00 _~ Pro.~rim, do alm. or·o -. 
pender aos primeiros apêlos dos po- ria Lianza, Con~uêlo de Carvalho, Ada- Maria Deolinda Campélo de Mélo Gravaç:oes popula:f'• 
deres pú.blicos. apêlos que a imprensa mantina Nev~ e Maria José da Silva ,rta. Osma1inn C:uvAlho. sras Clo- 12.00 - . Jo: n:1.I _mntutmo -- Noti
cio Pnfs tem. de resto. patrioticamen-1 Ciuz: TENORES - Derlopidas Neves 1ioaldo Gouvê1a, 05car Pmto Coelho I ciauo e 1ntoinv1.e .e<: ek.,,.<!.ficas do 
te amparado Calcula se que no ríti · H D1 Lasc10, Jos;e \Vashmgton dP P.'113 e dú f,,.-r 1'-'t•iro 
mo em que ~·ai corre~do, a 'producã~ Italo Eg-idio Z~ccara, Lui.z Ramos,. Pla- Cai valho Osca1 Cavalcanti dr Sa- lZ,15 Cont11~ua O piogr,,.r1a do al-
de _trigo, já d.e l9J9 em diante, ooderá. cido Rosa e Silva .. Francisco R.odngue':'.· bimano Maia, João Lombardi Jorg"" moço - Ora· acors popul~rf's, 
satisfazer a metade do conswno in- do Carmo Tenono, Manuel de Maria Pádua Ida Pôrto, Elisa Cunha Mou- iLocutm K•nrucl Galv\o• 
terno do Pais E' um exemplo de e- Mariano de Moura Rezcnde. Antonic, sinho Alfredo Chaves Custodrn Go-1 18 OO Pro.,,i,,roi t

10 J.mra1 -
· b. t d t I rnf's e H1ldn Holflnd:i 01e\a.çoe~ <-dec1,,naaa 

~:;r:~lt~re~ª b;~~il!tr6s. ~~e P~l~:e~~: Ba_ttsta dos Santos. Agmar Dias_ Pinto PARA A 6 NOITE _ SEGUNDA e Locut01 Alln" S1h a 
p~r de manifesto. Alguns criaciores do J?sé de Quell'oz Batista. A.ntomo xa.. FEIRA 19 00 Fo e .. -r mcôf's Ettrnce 
Rio Grande do Sul, mesmo. para a- vier. Jo.,;é de Queiroz Rodrigues e B~- Srn~ Antonio Prfmola d1 Antomo Seti e Jan da P R I -4 
t~nder ao~ reclamos do Govérno, es- tista Calzavara; BAIXOS - Jairo Cot·- A vila Lms Antomo Gomes Ca1ne1ro 19 15 - HrJil'l1;1 l'Sponno 
tao transfo n d · <\loisio Gome~ .. Candido Mene?e.'-, D1- . _lD.20 ~ F-Hi'n·am,, ~e a.ma~OIL'!'i-
das em ;an~

1
po~n d~ p~~d~I~:~ ~!v~~rg:~ 1 reia Lima, Ro1~ualdo Oliveira Amorim, op1
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fato êsse altamente expressivo para O Robe1 val Rodrigues cte Carvalho, Paulu 
futuro da ínt.ensiflcação dessa cultu- Barbos~\ de Carvalho, Sotcro de Quei.. v:11n Gerson, Elisio Gonr:alves, Fran- jCa:·Ios Brainer. Gutrmbrrg Albuquer-

ra . roz. Jo~ias Gomes Filho, Carlos Neves ~~t~. ~~~e~uift;er:;
1ºcia TJ;~~~i~~I~OH~~ d~~·· :a~~cedt:1~~-,:i ~·?,~~:ft :c~::.til l' Euch-

tr;u:ie 
1
~sopgi: g;:~~f1~~ .. a ~á~e:;1~~!; ela ~ranca, Ge~·aldo Oliv~ira. Deraldo ter Fabrício, HenriquP Siqueira. Ar- Loc:utôr Josu~ J11nior1 

aglomerado de di.splicentes que o der- .Pessoa e Antonio Sorrentmo. Está en- ~6~0P~~~e~ost3a~nde~~~~ºdrde J!~ª~~~ s?1~~~ R~1rnn.,1n1s:,;ão cl:1 Horn ct,.1 

1 

ro.tü:-mo malsfi.o muitas vezes tem a~ carregado da. parte de orgão o sr. Jor- galhães. Joab Lima. Julio Martin:, 21.00 Mú:sica n ruda J T 
pregoado. Ao contrário. O caso do ge Martins Pereira dr. José Rodrigue.s de Aquino. !7.abel va:·e~ orge H 

tngo é wnn demonstro.cão de vitali- A partitura da novena foi inst11.1men- Maia, Miguel Reis, dr Sevt>rino AI- '.!115 Jornal 0t1c1a1 
d ade, de capacidade realizadora ela ves Aires. Salustiano de Andrade. srta ::!1.20 - Mti. ica µopular b1 oslletl'C, 
raça que ha de fazer. porque quer. a tada pelo mae5tro João Eduardo Sindá Moreno, viúYa Sitne:lo Leal ,, - E..c;ineralda Sih•a 
grandeza da nacion~lidade. O pôvo Os festejos prosseguem bastante ani- sra. Artur Sobrrir:i 21,30 _ :vIU~i, a cl.J11erkana Jnz, 
brasileiro está sempre pronto a cola- mados ã aven General Osorio, notan- NOTA I cla P R. I-4, direç-·}o ,10 lll<H'~tro Ole 
borar, pélo seu esforço e pêlo traba- do-se várias barracas, quiósques. car- Praw~ preferidos: ~á io de Luna Fr~ire 

~~f~n~~~os°~1;º~:1:~1~i~ p~t!iºi!.~~~~;: roceis. fogos de artificio, roda gigante i-a~::t:;o ..t~;1~~~~~i:.~~Ui~~~;c~es ~~; :\i~-~~::iro~ Can('ôts br.l.,Jlc·ii{.·• .Jót' 

lhe o bem estar e a felicidade etc camarão. de carne. de carnngue1Jo :.:2,00 Jorual f L.ulo d~ p R 1 4 
de~~;;,;~~u1~;1~~~~ aqu;~~~a~~a ~~fi~ Comn motivo .cJe atração social, des- pa~teis d~ nat~. pa~teis d~ carne. pa,. 1 22,10 - Os n~:-,w~ :,;oli<,ta~ Nf?'lson 

rsfon:o e nesse trabalho, pai.e;, em bre- tacam -se_ os pavilhões .~º Orfanato , 1.~10
::ii1.;~;~ctJ; i:,.:~~':,~~~ g:n~:";:º_ ~:~·r~iª dec~,~~~o ~-~ir~'\'.'",;,~~;'i;'.~ ~: 

ve. todas as regiões do Pais em que Dom Ulnco e da Pm. Uma.o de Santo ~ados. ~alinha assada, presuntos, que1- raüJo 
essa cultura possa sn aclimatada, a- Antonio. Jos. bolmhos. <'te. ~2.20 - últimas nulidn p R. J.-·l 

r~~:~~'lla~!~~a ª:n:::;l~çl~~os~;r~~= O "Encerrado Vivo", exposto n~ lã:ed;-J:r:c~~i~; !:;1 ;:~\~~oded6"\~~= i1U~~~a I~oa noitt> 
berbo qtadro, na grandeza surpreen- União ri.e Moc,:os Cato1icos e o teátro do fana.to. ou f'm pratos mRrc.1~0s pm·n I Loc ,n\.n J A.cifülo 1 
dente de leguas semeadas de terreno comedinnte Cila10 veem constituindo facilitor a devolução que sc>ré. uuct..1:-

~~;duu~:~ãop~1~ o~~r~~o ~ r~;:i\~:l~~d:~ também motivo de atração pública dommente feita AVISO 
sol - A banda de mú'>ica da Fôrça Po- A comissão direlôrn do Prlvilhão de 

Como resultado prático, deixare- ltcial Militar vem realizando rctréta á Orfanato deliberou promover. parn o LOUÇAS ~L\J\IT .. -\RI.\~ 
mos de ser tributários forçados de ou- nn·nidn Gen<'ral 0.-;orio próximo domingo. uma tarde das cre- E .A.ZU Lf;.JOS. O maior C 

1 
tros poises. porquanto produziremos - A entrada para as tribunas e para ant('as.d Será uma fr~tinhA chique da 
n_ós mesmos aquUo de que tanto pre- pe 1za a. pora a qual está sendo or-
cisamos e Que a terra generosa não t> córo na Catedral. é feita por interme- ganizado um nrograma de elegant~ 
nos negará dio df> ingresso fornecido para tal fim ~~~~~~z~!Us L~~~:~incr;~'l~Çtsste~~ n~º~:= 

GRANDE S\\'EEPS'l'AK E El\I Assim, as pes.,óas que ~e destinarem ás ment-o aprazado. Cfcpositarão nu,na 

7 DE AG OSTO Lr!bunas e as que tomam parte no alv~ 11m obulo. que será um;.1 prcrio-
j ...:õro, devem' aprcsentnr os respectivos s:t oferta âs creancinhas do Orfanato 

500 :000$000 mgressos ao 1,orlciro. · D. Ulr_ic_o_"· ___ _ 

melhor sorti mento. a pre. 
ços sem competencia, ,ó cm 
Cunha & l)j Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n.0 271. 

TEATRO 
Com a representação da peça "O hóspede do quarto n. 
2" a Companhia "Teixeira Pinto" realizou. ontem- o seu 

AS TROPAS CHINÊSAS PREPARAM-SE 
PARA DEIXAR HAN-KOW, RETIRANDO: 

segundo espetáculo no "Plaza" · 

Pinto" realJZt')U, ontem, o segundo es- êxito da noite de ontem 

SE PARA LE, SfE·'s \ T1HO.\ll! S lH \\IA(AO '\1\ -
J (' IO:O. \ LJ~T>\ 

D O Y A N G T S ,. H:\.!'l-KO\\' :!O .:\ UNT,\Ot A\IOCJ - E hin·~Y-s bombard<.atam uma cJi,·i jo i.:!..l 
~sqn'ldr.1 nipônico q\lt> ~" t?ÍlC'Ontri,·.~ 

1.\0 I.ir:.o (H Klu-Kl,U1fl 
Em ,·01~ eq11f'ncia <l('f)e bon\b.1nlel0. 

róra.m .,.t.in id 1uatro <· 1T' L m1t•irft.:. ui 
ponka;;; 

A Companhia. de. Comédias "Tei.xe. ire I multo concorrendo .para. o completo 

petâculo dr sua tempornda nesta ca- Na parte feminina Iracema de Alen-
pltal, com ª representação da peca "º car esteve ,rrepreens,vc1. como ª per- A aviação chinêsa bombar• 
~~:s

1
:~:::d~u~:":~;er:lc~~~ç:~~~

1
ª~ l o;:ono.gem ze11a. agrodo.ndo vivamente o deDU Uffll ditiSâO da tS• 

"Plnza .. umti casa á altura daquêle ex- público, que lhe não regateou palmas d . ,,., . , . o E:;T .\00· ,r.uon. .J.\PO'.'.: hS , ·.u 
celente conJunto artístico. 

1 

O assunto de ··O hospecle do quarto qua f8 ftlP0ftlC8, Pf0Xlffl0 8 1 \ P R Eo,~.\R \ L\P 'n'P. \ OF H \', 

No dtstnbuição do peça. que fm di- n ° 2" tem como ambiente o Rio de Ja- Kiu•Kiang, causando ª'ª" KO\\ 

~idida em tr~~ ª.tos, sahentarn.m-se nt>iro at.unl, constltumdo uma c.oméd. ia rias a quafrO ClnhODeiflS mi';1~~;1ºô/~n~•fosU~f1fr~;l,~. r:;;;~1d_~~ 
tP.ixeira Pinto e Ga~par Bernardo res- ~traente e movimentada.. . c.idtda 1, nq>t.UnL dd cidriúc c,c Hau-
pectivamente. uos papeis de Ventura 1 -· HoJe. a Companh10 "Teixell'a Pm- CHANG AI. 28 i A UNT '\O' Ko1· • K(J'\\' 
e Nestorio, motivando francos aplau- to ·· lev,uá á céna "O Rosario", co- cias da frente de Hnn-Kow inJormam E-.5:,, <lelibcr.v:,i.o &o t'..;,ll(' 1:,t_ cll,.. f0t 
ser.. da pla. téa. tendo fgualmentr os de~ n)édla cm 4. áto~ .. figurondo 110 elenco qt1e as tropa8 chinêsas estRo ~·e p repa - tomada .t tlm ele !ictr consoltd.1.dt:1 1 

. 1 rnndo par Jt delxnr aquela cldn.de re- pc-:t,·r~o do iaptl11ê\\t:~; 111 Chtn1~ rJ(l ~v\•,.. 
muls Hrt1';ta~ i,P nor!ndo o contento, os prlnC'1pals artlst11s d~qltf:If' conJUnto t!rancto-.;c !"ªl'll lêRtt d.P Yait3 ~Tisé . t"~ · 
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p R T E o F. 1 e 1 A L 
AIMINISTRlÇAO DO EXMO. SR, DR. ARGEMIRO DE Fl8.EIRl10 

Secretarl:I ,la Fazenda 
EXPEDIENTE DO SECRET1'RI0 DO 

DIA 28 

Peticões 

N ° 10 .052 de Fnmcelwo Brazill· 
ano da. Cost::i. - A· E. Fbcal de Cal· 
çá.ra pa1a tomar C'onhechne>nto do ve· 
dido e rt>sOl\'er de contonnictade co:1~ 
a lei 

N." 10. 069. ele Ovtcho Correia dE> 
Oliveira. -- Aguarde oportunidade. 

F-".PU)IE1'Tr no GAJIINt:TF 

Ao DirPtor do Tesouro· 

Petições· 

RoUm. diretor do Tesouro. por desig 
naçã.o do Secretário da Fazenda. Jos~ 
Flortnlino Junior e Acrisio Bm·ges, 
respe<'tivamente chefes de secção dri 
Receita e da Despésa. e o dr. Vil'gilio 
Cordf''ro. ajudante de Procurador da 
Fazenda . 

O expedic-nte constou do seg1.linte 

Contas: - o TribW1al VISOU. 

N" 9.844. de Eduardo Cunha ó: 

Cia. na quantia de 4:649S900. 
N. t' 13 . 485. da Anglo MexicJ.n Pc · 

troleum Company Ltda .. na quantia 
de 1(1 :400~000 

N. 0 9. 738. de E Leào. na quantia ele 
í '.:>76!-.>100 

N fo. 340. de J Barros & Filho, 
no. ri,mmth1 de 93$000 

N.º 13.485. d!!. Anglo Mex.ican 'Pe- Nn 9.71:1. r_..i,, Standard Oil Corr\· 
troleum company Ltda pany 01 Brasil, na quantia de 

N.º 9.320. de Otoni & Campa. l72S500. 
No 13 224, de Dias, Galv;}o & Ci... N. 0 9.953, da mesma, na quantia 
No 9.879. do mesmo de 7:300'-iOOO 
No 9.971. de Avelino cunha & Cin N ° P.767. d.e Francisco Cícero de> 
N.º 9.970. do mesmo. Mdo. na. quantia de 240~000 
No 13.877, de Pedro Batista. N.(' 9.815. ela SiA Casa Pratt, ·'la 
N.º 9.825, de Eduardo Cunha & Cia. quantia de 2:230$000. 
.N.º 12.321, da Repartição dos Ser- N.º 9.654. da mesma, na quanti..t 

vlço.s Elétricos de 395SOOO. 
N.º 9.961. de Aruba} Moura. N.º 9.859. de Amadeu de Sousa, na 
N o 9 956, de F Pe1xôto & Irmão quantia de 1 :!J64S600. 
N ° 14 104 oo Posto de FornPcrmen- N º 9 ~9r>. d3 The Texas Company 

tQ de CombustiveJ do Estado. 'Ltda na quantia de 7 800$000 
N.{' 9.8j9, ele Amadeu Sousa. N º 14 104 do Posto de Fornec1-
N.º 9.854. da Casa Pratt. menta ae Combu~t1vel na. quantia oe 
N ° 9 _ 815 da mesma 43 326$500 
N ° 9 787 de Francisco C1cero de N ° 9 956, àe F Pe1xôto & Iunão, 

Melo. r~a i!Wtntfa de .ioosooo 
N.º 9.713. da Standard Oil Com· N.º 9.961, de Anibal Moura, na 

pnny Of Brasil qunntia de 30~000 
N.º 9.340, de J. Barros & Filho N., 14.321, da Repartição dos Ser-
N.º 0.844. de Eduardo cunha. & viços Elétricos. na quantia de 

Cia. 234,900. 
N.º 9 738. de E. Leão N ° 9.825. de Ecluardo Cunha & Cia. 
N ° 3.423, de João da Cunha Li- na quantia de 1 :985S500 

ma. N ° 13.877, de Pedro Bath:1ta, aa. 
N.º 10.062. da Cia Paraíba de Ci· quantia de 2:397$400 

mento Portland S\A. N º 9.970, de Avelino Cunha & 
N.º 10.061, da mesma. C1a .. na quantia de 2:303$000. 
N.º 10.060, da mesmn N. 0 9.871 do mesmo, na quantia c!e 

~ _: \g g~t ~~ ~~ _ FAn~~l~ · Galdi-
21 J4

;s;oi79 de Dias. Galvão & Cta . 
no Guedes r.a quantia de 1 :895S500 

N.º 10 .055, de L. Pinto de Abreu. N. 0 9.812, do mesmo, na quantia 
(!e 223SIOO. 

Pl'esta<'ões de contas· 

N.º 3.528. de João Luiz Ribeiro de 
Morais. 

N. 0 13 _ 832. de Antonio Augusto d<" 
Almeida. 

N.º 2.952, da Prefeitura Municipal 
de Piancó 

N. 0 3. 353 da Mésa ele Rendas de 
Picuí 

N _ 0 11. 575. de cónego ~osé da Sil
va Coutinho. 

Despêsas realizadas: 

N. 0 15.817 do ten. Severino Ber
nardo Freire 

N ° 14 378. de Maria Batista. 

Oficias: 

N. 0 15 . 8~3. do Comando da Polícia 
Militar. 

N. 0 15. 824, do mesmo. 
N. 0 15.825. do mesmo. 
N. 0 14 468. do Diretor da Cadeia 

Pública. 
N. 0 14.473, da Secretaria da Agri-

cultura. 
N. 0 14 . 474. da mesma. 
N ° 14.476. da mesma. 
N. 0 14. 477 da Diretoria G de 

Saúde Pública. 

Ao Tribunal da Fazenda.: 

Petições: 

N.º 9.320, de Otoni & Cia., na 
quantia de 2 :934$600. 

Oespê-sa~ Re:llizadas: - O Tribu
nal visou: 

N ° 15.817. do Tenente Severinv 
Beri,arclo Freire, na ciuantia de 
200$000 

N.º· 14 .378. de Mar.ia Batista, na 
quantia de 25~GOO 

Restituicões: - O Tribunal auto
rizou: 

N .0 9.943. de A. Lucêna & Cia .. 
na quantia de 4 :900SOOO 

N .0 9.218, de José Bezerra de Lim.t. 
na quantia de lOOSOOO 

N. 0 9.850, de S. B . Cabral. n:,: 
~uaut!a de 2:535,000. 

N. 0 9. 897 de Cunha & Di Lascio, 
na quantia de 5:000SOOO 

PrcstaçC.les de Conta~: - O Tribu-
1:al julgou certas 

N.º 3.528, de João Luiz Ribeiro Ge 
Morais, na quantia de 272~200. 

N.º 13.832, de Antonio Augusto de 
Almeida, na quantia de 2 :538S500. 

N. 0 2. 952. ela Prefeitura Municip'l1 
de Pianco. na quantia de 1 :500<;000. 

N. 0 3. 353. de Gustavo Tôtres, na 
(!Uantb de 10 0001:000 

N. 0 11.575, do Cónego José da Sil
,a Coutinho, na quantia de 3 :131SOOO. 

N, 0 3. 423, de João da Cunha Li
N ° 10 001. da Cia Paraíba de Ci- ma, na qmmtia de 379 :803S333 

,n~~o 9~i!·tn~~ llf~édo Whatley Dias. Recur')o: 
N. 0 8. 721. de dr. Raul Leite & Cia , 
N.º 2.337. de S. B. Cabral & Cia. N. 0 9 005. de Joaqmm ~morim Zi-
N o 9 740 cte HorU'ncio Ramos & 1 net, reC"o_ rren_ cio da multa imposta pe-

Cta.' · ' !tt Estacão Fiscal de_ S. José de Pi-
N .º 9 .337, de Dias. Galvão & Cia. 1anhas, na u::nportanc1a de 200SODO -
N. o g. 335. cio~ me~mos. Tendo em vista os pareceres no pro
N. º 10.004. de Telemaco Santiago. r.essaclc_> em_ qu~ º. sr. Joaquim Amo
N o 10 000. de. eia Parafba de Ci· rim Z1::et mfrmgm o art. 9 do de-

mellto PÔrtlaiid S,A ereto n ° 400. de 1909. e art. 2. 0 do 
N" 10.007, <lP Eduardo Cunha & decreto n ° 1406, de 26 de outubro de 

Cia 1925, o Tribunal ela Fazençla resolve 
pi·estaçâo de contas: negar provimento ao recurso ora in-
N {j 14.466, de José Mow·~ Filho. lerposto 
A' Estação Fiscal de Santana do 

co;!1~ão: Prefeitura Municipal 

:. 

0

M
1fs·i4

~~ ~e~~~ :!ª~~~~l~º Rita, €XPEDlENTE DO PREFEITO 00 
Petição DIA 28. 
N ° 10. 051 de João José de Meir ~- Petit;óes de: 

les . 
A" Ementa. 
Petíçõci 
N ° 10 002. de Alice de Azevêdo Mon

teiro 
N.' 9. 908, de J. Mesquita 
N. 0 10 061. de Sebastião Hardm.an 

de Barro!i 
A' Prefeitura de Catai~ do Rocha 
Prestaç&.o de Contas 
N , 1· 11 512. de Nat.anael Maia Fi· 

lh1·, Procuradoria da Fazenda 
Petlcão 
N ° 10 0,j4, de Antonio Mendes Ri

telro 

'JRIBUNAI, DA FAZENDA 

Rrss5o do dia 27-7-38 

Prei::idPntc • Romualdo Rolim 
SecreUái~i BeniMTia Leal 
Comp:uf'rnam os s1s Romua!do 

,Jq1.quim Perelr'.l do Nascimento. re· 
,1urrendo licen\a para fazer servi~o<:. 
na cas~ n ° 686, á rua 13 de Maio. -
Delericl<J. 

r:r Enrnnuel de Mir~nda Henri
ques. requerendo lic~nça para reconB
trulr partp do muro do pr"'c.lio n. 0 

l li:J. no ParqUf' Solon ele Lucéno -
0.'lf.!rldo 

flP.nciard 011 Comp:::m~' of. B1·asil 
1tquNcndo lic Pnç:1 n título prccar;? 
para colot•ar um.a bomba portatil. a 
rua Candiclo Pessôn. nas proximida
ctes da Praça Antenor Navarro. -
Deft'ririo a titulo precario 

Jo. é At1gusto requerendo licença 
p,'1'2 constn1i1 uma casa dr taipa e 
palh:1, á av. 5 dl1 Setembro, no bair
ro <lo Oitt.wh o. - Deferido 

.icn.quim Pereira do Na.c;cimcnto, re
q111~r~ndo licença parn fazer serviços 
JHl cf'.S..'l n ." 73 á av Conceiç.i.o. -
Deferido, 

Edunrclo Teolanes da Silvo., reque
rendo lic:ençn. pura construir fóss:i 1i.1 
l'rtSt~ n. 0 Hl7. a ruu do Sertii.o . - De
ferido. 

VoldemRI Aranha. requerendo ,i
cent;a pnra <'Olocar uma placa indica· 
tiva, no preclio n . 0 208, á av B . Ro
han - Deferido . 

Quintino Jose dos Santos, requeren
do licença para construir de acôrdo 
com a planta anéxa, uma casa de tai
po e telha, no local da casa n ° 428. 
â a ·1. 12 de Outubro. - Deferido . 

José Araújo, requerendo certidão 
Deferido. 

Jo11q11im Soter Rang·eJ Tôrrcs, 1-e
querend:o licença para mandar cons~ 
truir calcada e muro, no terreno. á 
rua José· Peregi;no. nos fundos {h 
casa n. 0 703 á rua das Trincheira~ 
- Defendo . 

Maria Francisca Consentino, ceque
J endo por seus irmãos menores, dis · 
pefl.-Sa de impostos elas casas ns. 22:' 
232, á rua Jo:;é Peregrino, 271 á a\.-. 
Minas Gerais e 356, á a v, Alberto de 
Brito . - Deferido 

João Pereira da S!Iva, requerendo 
isenção de impostos para as cs.sas ns. 
108, á av . Carneiro da Cunha. 242. á 
rua Caetano Figueiras, 187, á av Fc· 
liciano Dourado e 932, á a v Prof . 
Paredes. - Concedo a isenção para a 
casa n. 0 108, a avenida.Carneiro da 
Cunha . 

Luiz Pereira dos Santos, requeren· 
do pagamento da quantia ele rs. . . 
1 :378~600, de fornecimentos Jeitos a 
esta Prefeitura. - Satisfeitas as exi
gencias do sr. dr Diretor de Obra s. 
,·olte a despacho. 

Alvn.ro Jorge de Carvalho, reque· 
rendo dispensa de uma multa que lhe 
101 imposta por consentir que despe· 
jassem aguas servidas da casa n. 0 

162, á rua da República, para a viu 
pública. - MulU'.'-se o inquilino de 
vez que a casa é saneada. 

Severino Pereira Freire. requerer.. 
do isenção de impostos para a sua 

1 casa n . 0 180, á av. Gal. Bento da 

1 

Ga.ma. - Deferido nos tei.·mos i0 
parecer da D .E.F 

1 Cónego José da Silva Cout.mho, re
querendo dispensa das decimas das ca
sa$ ns. 366, ã rua (\as Trincheiras, e 
169, á av. Gal. Osorio, de proprieda
de da indigente Antonia de Almeid"' 
Lima . - Deferido 

Sindicato dos Auxiliares do Comér· 
cio. requerendo pagamento da $Ubven
ção desta Prefeitura, para o Sindicato 
dos Auxiliares do Comércio de João 
FessõA. - No orçamçnto não h:.l vPr
ba determinada a auxfüílr o Sindica· 
to dos AUXJ.liarcs do Comércio. A.s.'üm 
não ha o que deferir 

Alberrina Barrêto, re~uerenclo reti
ficação do imposto de sua casa n. <) 

es2. á av. João Machado . - Defer~
do. 

A Prefeitura multou: 

Gert.rucles Cunha do Nascímento, 
por consentir em se fazer despejos je 
aguas servidas de sua casa n ° 353, á 
rua Barão do Triunfo. para a vla pú
bhca, em 50SOOO. 

Francisco Ribeiro Mendonça, por 
co!1Sentir em se fazer despejos de a
gt1as servidas de sua casa n. 0 463, á 
rua Sih·a Jardim, para a via pública, 
cm 50~000. 

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

raría Geral, no dia 28 do corrente mês 

RECEITA 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . 

Recebedoria Rendas Capital - Arrec 
do dia 27 . . . , . . . 

Mésa de Rendas de A. Grande 
Liquid . de empenhos . . . . . 

Repartição Aguas e Esgôtos - R,e:1--
dr. do dia 27 . . . . .... 

Repartição Serv Elétricos - P c. ren· 
da julho . . . . , . . . . 

Genuíno de A. Bezerra. - Renda dC' 
Porto 27-6-38 a 25- 7-38 

Antonio A . de Almeida <Sec. Ag.) -
Salários oper . . . 

Antonio A_ de Almeida I Sec . Ag l -
Saldo de adeant. 

Antonio A. de Almeida tSec. Ag ) -
Saldo de adeant. . . . . . . . . . 

Uilson Fonsêca - Taxa de anâlise:.. 
e registos CLab. Bromat.) . . . 

Cap _ José Gadelha de Mélo f Pai 
Mil. l Si de acteant . . . . . . -

Recebedoría Rendas Capital - Arrec 
do dia 28 . . . . . . . . . . . 

Geraldo Magela - Caução ele lw; 
Bernardo Ca1'valho Menezes - Cau 

ci:io de luz ........... . 
Lll,Cí Neves - Caução de luz .. 
José Muniz Bezerra - Caução de lu1, 
Max Eisen - Cauc;::io de luz 
Severino de Lima - Caução de luz 
José Rodrigues - Caução de luz 
Agricio de Queiroz - Comp. c)e cau · 
ção de luz . . . . . . . . . . . . . . 

José Rodrigues Alves - Cnuç:'i.o ele 
luz . . . . . . . . . ...... . 

Leonel Fatias - Caução de luz 

3084 - F . Mendonça & Cia Ltda 
- Conta 

3083 - F Mendonça & Cia . Ltda 

30"35 ~º11J~ Mer1doi;ça & Cia. Ltdn 
- Conta .. .. . 

201!2 - F. Mendonça & Cia . Ltdn . 
- Conta . . . . . ..... . 

2827 - Carlos de Mendonça Furto.
do - Pagamento . . . . . . . . . . . 

3054 - Genuino de A. Bezzera Adm. 
do Porto) - Adeantamento . , . . . . 

3081 - Arnaldo Coêlho de Alverga 
Sec. de Agric.) - Adeant ...... . 

3069 - Maria Luiza Bezerra - Sub-
venção . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3126 - Mêsa. de Rendas de Alagôn 
Grande - Suprimento em moéda 

3116 - Dr. Antonio Gabinio - Pagto 
gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 

3117 - Antonio Augusto de Almeida 
f Sec . Agric.) - Adeantamento 

Saldo que passa 

149 "R9r.~,OO 

22 :soo,ooo 

1!,000 

1 .4771.200 

30 000\000 

63 :220,000 

136S60U 

,~0~300 

2fi2ii,.íj00 

1 :550SOOO 

7$000 

lB:OOOi,OíJO 
30~000 

30',000 
30$000 
30WOO 
30$000 
30:iOOO 
30$000 

20:i.QOO 

30~000 
30-000 137 : G85á200 

287: 581 ilB~O 

1.02GS200 

1 :389$000 

926S<00 

1 :79:lilôo 

150SOOO 

100:000~000 

50:000SOOO 

60S000 

7 :000~000 

1 :026ii5()0 

35 :000~000 198: 370~800 

89:211SOOO 

Tesourarta Geral do Tesouro do Estado da Paraíba. em 28 de julho 
:le 1938. 

Et·nesto Silveira., Aloisio Morais, 
Tesoureiro Geral. escrtturárlo. 

COMANDO DA POLICIA MILITAB Boletim n. o 164 . carta Por uma desta I.nspetotía . :-
DO ESTADO DA P A'RAlBA 00 / Sêja. sm11betidp ao devido exame, " .:s 
NORTE Para conhecimento da Corporação e 9 horas de hoje. _ 

Quartel em João Pe,sôa, 28 de ju- devida execução, publico o seguinte. doII!o;-s~~c~:-~~.:=~s-ct:!e~~~:1~: 
lho de 1938. I _ l\lulta Paga: _ Pelos srs. JO'-'! do tráfego a fiel obscrvancia ao di,lj. 

Henrioues & Cia., fôram pagas .H, posto no art. 255 do Re~ulam1:,nto Vi· 
Serviço para o dia 29 Sexta.Feira.). multaS de 50sooo, por infrações no gei~te, 0 que i.mporta d?-Zer no.o sertl 

Regulamento do Tráfego P úblico. mais rec1;nhec1d 1 por este Deparln-
Dia ã Polícia Militar. 2. 0 ten. An- 11 _ Petições Dcspadtada~: _ De menta Publico nenhuma carteira, ele 

tonio Ferreira Vaz . Antonio Marinho de Azevêdfà reque- motorista qua1~d.o ~xpedtcl3: pel.as. Pre-
Ronda á Guarnição. sub.ten. José rendo para prestar exame de chauf- feituras Muruc)pn1s do m~dm ctc 

Pcmandes da Sllva. feur profissional. _ Submeta·se a. qualquer Estadó da. Federnçao 
Adjunto ao oficial de dia, 1 ° sgt. exame ás 14 horas de hoje. 

,José Severino da Silva. De Antonio Pio Martins Ribeiro, en· (As.) ':enen te J oão de Sousa e sn. 
va. inspewr geJ;al. Ai~:n tu~~t:~ã: s~fvaRadio. 3 ·º sgt genheiro químico. chaHew· am•dor. 

j G~arda d? Quartel. 3. 0 sgt. Deo- pela 1:rq~::~!~~~ d~r!'~~~~~~r:\1:r:~~ 
confere com o original: - F. Fer

reira d 'Olivf'ira, s11b.inspetor. 
clec10 Ferreira Leite. ça, 

Gt1arda da Cadeia, 3 ° sgt. Inácio ,---------------------------

Em11iano de Queiroz ,_, 

1 
V R E 

Telefonista de dia. sd. C1cero M ·- s E e ç A o L ximo Ferreira. 
riaE~~t1J~is~

111
~~ dta, sd. Sinesio Ma-

râ~ .~ ~u~rd~·s ~ºª Q~~"rtet c";J~fª i~: A quem interessar possa COMARCA DE CAMPINA 
biira. reforços e patrulhas GRANDE 

Bol{•ti.n nü1J1ero 163. 

tas.) Dehniro P de Andrade. Ccl. 
r:mt. Geral. 

Confere com o original. Ten Cel 
Eli(jio Sobreira, sub. cmt. 

INSP ETORIA GERAL DO TRAFI!:· 
G O PUBLICO E DA OOARDA 
CIVIL 

f.m João Pessôa, 28 de 
1938 

Julho d~ 

Srrvico para o dia 29 1 Sexta-feira) 

Uniforme 2 ° iCaqul). 

Permant-nte á 1 ª S T., amanuense 
Manuel Gom~s 

Permanente á S P , guarda de 1 " 
classe n. 0 8. 

H.onc antes: cio tráfego, fiscal de J.A 
c:Inssf" n. 0 48 do poli('iOm('nto. fif;.·.al 
rondante n ° 4 e guarda ele 1,n clas
Sl'' n. 0 9 

Plantões, ~unr<1UB dvlli ns . 23, 13, 
43 e 10. 

Declaro que vendf o meu estabele· 
cimento comercial. á av. dr. José "Falencia de Antonio Al-
~:J~grJ~ºq~~~q6;:; u;~:r,6~!~1rrictba3J:S~ ves da Silva 
ao Q~emse!asjt~t~a:i';;~ju~i~n1~~. queira A VISO AOS INTERESSADOS 
a.presentar suas contas, quando achar 
conveniente, para a necessária confe. 
rência e pagamento. 

João P essôa, 27 de julho de 1938. 
P e<l l'o Alexandrino de Oliveira.. 
Confirmo: Sebastião Rocha Diniz. 
tAs firmas estão devida,nente reco. 

nhecidas) 

DECLARAÇÃO 
Corina de Azevêdo Barbosa torna 

público que se extraviaram as apolicPs 
de segw·o de vidn ns. 125.799 e 

Pelo presente a viso nos credôres e 
demais interessados da falencla do co
merciante Antonio Alves da Silva, que 
se acha em cartório, acompanhada d:! 
documentos, a reclamação reivlndtcn.· 
tórla proposta contra a. m~ssa falld'1 
cio refer ido comerciante. :Y)r F. Mf''l
donç:1. & Cia. Ltda. sôbre mercadorias 
na. !mportancia de 1 :719$700, podendo 
os interessa-dos. no prazo de cinco dins. 
a con tar da primeira. publicação, con
testá- la ou aleg!r o que en tenderem 
a. bem de seus direitos. Campinn. 
Grande. 22 - 7 - 1938. A escrivã.. 
Maria. das Neves Tava res Cavaln n ti. 

~
1
;;;;~;'\~~~

1!~~ f'~~o~oº"J~:~h~7u~~~ N o R T A 
sn ele Lima. falecido em 13 de jt.llho I A' R UA I RI NEU JOFI LY N .0 \ 8!; 
de 1930. PRECIS A-SE DE UMA PESSOA 
vr::rt1~;\

0
!!.7 ;JB C'o r hHt de '\ze- PARA CUIDAR DE UMA HORT A 

tA firma está devidamente reco.. NO INTERIOR DO R. O. DO 
nhrcldo, NORTE . -



A UNI~O - Se:da-felra 29 de Jullio de 1938 

HENRIQUtTA LEITE VIANA 

7.° dia 
Agradeciinento e convite 

Seh:,sli:io Viana e filJw..,. Brnoni:i LC'ill', .i\ l:1rin LC'ilC', Ce
cilia \'íana e filhos ( ,rnsenlps); Beatriz \ ' ian:1 e l':tclre :'licolúu 
J.cil(•, l\lmH1<·l Hnimundo Leik . .Jo:lo Haimu11do LC'il(~ <.' ,\ntonin dC' 
,Sousa Leite (:iusenle:,.,1; dr. Luiz: \'ia1w, C''\L)Õs:.1 <' filhoi..., '.\Ianul'l 
Vi:1.nu Junior e :'\lo\'ª \ ' i:1n:1, agr:idrC'C'lll prnhor:.tCio..,, ao.... dr ... . 
,\ntonio dr .\Yila Lins e .J();'\() !'\ledeiros, prlos rui<lnclos profbsio
nais e\.ercidos C'lll f:nor dq '\ 1.~('slahrle('ime11!0 dn i11ditosn lIE:\'H! 
QU1i TA LEITJc \ ' !.\;,,/ .\, ,is irm,is ,b C:1s:1 de S:iúctc "S. \ ' i,·,•nle 
d~ P~ndn ... o, grande ... amigo.., sr, "\en :1 Gr:tllKriro e Otonil~I 
Barros C' Pereira Crome.., Filho e :10:-. clemai ... que \·i,ilaram-11':..1 <' 
. ,e interessaram pelo seu pslado e ao mesmo tempo conYidam os 
seus parenlrs e amigos p:11·~1 ns"i"tirem ú.., missa.., que nrnnda1n 
celebrar nü Igreja :\J. S . de Lnurdes, nc ... ta Cnpilnl, r na..., ~falriZ(''
de Misericúrdi:i ·e Conceiç~<;: no din :rn do eorrenlC', pelas 7 horas, 
in-memoriam da sua in('sq11çc.·íyeJ espôsa. mãe , filha. irmü, nor:1, 
~obrinhn, cunh:ul:1 e prima. 

Confessam-se agradrd(to ... ainda pm· ê~le úlo de religi:lo e 
raricbclr . 

TRIBUNAL ~DE APELAÇAO 
Autos com vista ·ás partes, correndo prazo, na 

Secretaría do Tribumíi: 
Apelação Cível 11.º 77, elo Te1·mo de Soledade, 

da Comarca de Campina Grande. Apelantes: Seve
rino André Gomes e su; mulh_er. Apelados: Antonio 
Vilarim & Cia. 

Com vista ao advogado da parte apelada, dr. 
José de Oliveira Pinto, pelo prazo legal, (10 dias), 
em 23 do corrente. 

TAHLA (MODIFICADA>) DE PREÇOS DE PASSAGENS 
DA EMPRÊSA AUTO VIAÇÃO P ARAIBA ., 

Em vigôr de 23 de julho de 1938 

1 . ATA DA ASSEMBLE'IA GERAL I r) No caso de renuncia de algwn 
F:XTRAORDINAltlA DA "A PREVf- membro do Assembléia Geral ou da 
Ol!:NTE", .R.EALlZADA NO DJA 20 Dlreloria. flcom os respectivos pre&i
OE JULHO DE 1938 - A'c.. 14 horns clt'nLí'f. autorizados a convidar qual
<lo di:1 20 de julho de 1938, no predio quer sacio para preencher o cargo que 
,1.u :l2. á Prnça Antonio Rabêlo. desta vagar; 
tidade, séde da .. A Previdente", a- s) Todo sacio que. sob qualquer 
rl1ando-,c;e presentes 20 sacias, con- motivo, estiver em atrazo para com os 
J01me o livro respectivo. assumiu a catres ~ociais. em caso de faleclmento 
presidcncia. da Assembléia Geral Ex- perderá direito ao peculio, salvo caso 
traordinaria, etn terceira convocação, do indso •· C '' das presentes resolu
o primeiro secretário sr. Leonel Duar- ções: 
te, na ausencia do rrspectivo prc:si- t > As reservas de qualquer proce
dente dr. José Maciel; t!m seguida dencia serão aplicadM no pagamento 
orgo.nt2ou a 1nêsa . convocando os con- de peculios; 
socios Coriolano de MedPiros r Anta- u1 O~ pagamenLOs -dos peculios con
n.io Jose Rab~lo Junior para, respec- tínuam ser feito.<, pelo que fôr efeti
t1_v~mente, primeiro e· seg;undo secre- vament.e arrecadado, isto e, á razão de 
tarios . O sr. presi<lente abrindo a 5:SOOO per-<·apita; 
sessão, mandou proceder a leitura da v > Em tempo oportuno será apre
ata da sessão de 22 de março de 1938 sentado o projéto de reorganização da 
que, posta em discussão pediu a pala- ·· A Prevident.e " , a apreciação e con
vra o br . Daniel Martinho Barbosa, sequente aprovação em Assembléia 
que declarou aprovar a referida ata Geral especialmente convocada para 
com ressalva, em vi:;.ta de não ter sirto N,te fim; 
apresentado o parecer da comissão Xl As presentes deliberações · entra
de Contas. re:iuerendo ainda que esta rão cm vigor no dia 1 de agosto de 
sua declaração fosse apresentada á 1938 . 
Assembléia Geral em carater de e- Pediu a palavra o consocio sr. An
mei::,cta á ata anterior. Posta em vo- tonio Rabêlo Junior e disse que tendo 
Laça~ a emenda do consocio Daniel observado que os senhore:,; consocio.s 
Martinho Barbosa, foi unanimimente p1:e.staram a mais absoluta atenção á 
aprovada. Em seguida o sr. presiden- leitura das uiedidas solicitadas em ca
te exph~~u os motivos determinantes rater de emergencia, e para que os 
da reumao, e concedeu a palavra ao trabalhos não fossem prolongados 
presidente da Diretoria sr. Leonel multlmeme. propunha sua imediata COMARCA DE CAMPINA 
Pinto _de Abreu . Este leu minucioso aprovação em bloco. a. não ser que 
relatori? acerca da situação econômi- algum dos consocios presentes tivesse 
ca .e. financeira da '·A Previdente", n_?tado qualquer incorreção na reda- GRANDE 
~olic1~ando o apoio da Assembléia pa- ç~? ou no sentido ~os citados dispo-
1 a .as medidas de emcrgencia que se s1tivos . ~ sr. presidente lembrando 
faziam ueces6anas para O • soergui- a co!1vemencla de se abrir franca dis
men~o desta_ Sociedade, passando em cllils~o em _torno da mntena, t.omou em 

"Falencia de Antonio Al
ves da Silva" 

seguida á f!le~a a série de ctisposit.ivos C?ns1der~çao a proposta do sr. Anto- AVISO AOR ISTERF.S~ADOS 
que constitmam o programa a sei· 1110 Rabelo Junior, pela ordem dos Pelo presente aviso aos credôrcs e 
observa~o . O sr presidente chamou L!·abalhos . . Pediu a palavra o canso- demais interessados da falencia <loco
~ atençao da casa para a leitura que cio sr . Joao de Barros para solicitar merciante Anton!o_ Alves da Silva, que 
ia pr~ced.er, e, e:sta feita, concedeu a um esclarecimento sôbre o pagamen- se acha em cartono, aco_mPJli:h'.1,d~ de 
pa~av1 a aqueles . que sôbre O assunto to das quotas atrazadas. Falaram. ain- d?c.umentos, a reC'lamaçao re1vmchca
qu!zessem manilesiar.se. São as se- da o_s consocios srs . Enaminondas I tona propo~ta contra. a massa fa!i-

~~r~1;~s: as medidas propostas pela Di- gg~~~~~o J':;~~~~~i:;~r~idosL~~~fles~ e:. d~o~eí;~tr~ ~;~:~o A~v;: ~~n~~ 
A Assembléia Geral resolve suspen- tando-se sóbl'e a proposta do con..~o- sôbre .um prédio situado á rua dos 

d.e1: por espaço de três anos as dispo- cio sr . Antonio Rabêlo Junior opi- 1 Currais sob n.º 1 ~o. nésta cidade, po
s1çoes dos Eslatutos desta Sociedade nando por sua aceitação. wna v~z que I dendo ~s intere.ss_ados, no. prazo dt> 
, A Previdente> que fól'em contrarias todos os pfesentes ouviram a leitura , cinco _dias , a contar da prnneirn pu
as seguintes deliberações consideradas do plano de emerg:encia, com a emen- bhcaçao, contestá-la ou alegar . o _QUP. 
de emergencia, a saber: d~. do consoeio sr. Epaminondas Gou- enten~erem a bem de .seus direitos 

a) Descontar dos peculios a pagar veta, reduzindo de 10% para S% 0 Campn!a_ Grand_e. 20 de Julho de 1938 
5~;, até que se normalize a vida fi- desconto a ser feito nos peculios. A escriva: Maria das Neves Tavart~ 
nanceira da Sociedade; Comparecendo em meio a sessão o CavaJranti. 

b) Em vez de 12$000 con·espondente consoc~o dr . Clemente Rosas, fez de- ------------
ª dois óbitos. cobrar-se-i ª mensali- claraçao de que apoiava inteiramente T R I B U N A l D E 
dade de 15SOOO que deverá ser paga 0 . plano elaborado que era de seu pré-
até o fim de cada mês; vio conhecimento. O sr. Manuel Soa-

c) Estabelecer a multa de 10% para res ~ondres, socio fundador da •. A A p E l A e -o 
os socios que l}ão pagarem suas men- ~revidente•·, propoz um voto de con- -.. A 
salidades em dia, devencto i) prazo não fiança a Diretoria pelo esforço e des- _ 
exceder de trinta dias, sob pena de e- v~lo que vem manifestando com a sé
liminação; rie de medidas posta em prática para 

d} Awnentar para 10<'} a percenta- ª re5tauração financeira da Socieda-
EDITAL N,º 1 

ge d t . b d - de. ES(a propoSta foi aprovada por Concurso para o cargo de 
1tAMBAú - Praça Vida} de'"N;g~eiros Santo Antonio ou Gonçalo co~enâ~ ~~e~e~~ê~~/~otJ/~~:!ss~ç~~ unanimidade, com uma salva de pai-

- 1S500' 11(, mnnerário por conta. doS
1 

me~mos : ;i.!to~~mst ~
1i~~r ~i~it~es~~en!~r~~ Juiz de Direito 

CABEDllLO - Praca \'ida! ele Negreiros - Porto ele Cabedélo - , e) Dispensar ª cobrança de l$OOO agradeceu o voto de confiança da As- De ordem do exmo . sr . Desembar-
2s5oo. · ~. . . .... :~frafa;;~i~~~~o f~~famsºi!~~e d~a P~~= sembléia e, se reportando a fatos co~ gador Presidente do Egregio Ttibunal 

PRAIA DO Pô('O - Prnça .(h 1ulµ.l ele NrgTr1ro~ - Prn1a <lo Poço - gunda, sem prejuizo do pagamento do ! ~~~~f:s ejuj~:d~~te~P~~~~:~:u~!
1
ir~~ ~:r~P:~~~~ic~ºen::tag~~ fi~ct~r~~:~:: 

2$000. pecullo de 890!>000, conforme fôra de- p~·esente momento em pról da huma- que se achando vago, o cnrgo <le Jufi 
VARADOURO - Praça Yictt1l de Neg-rcirox - Prnca AntPnor N:1- ,11able.radceloseetmemsberssoãodedel9A33s.~ernbléta Ge~ mtar~a Associação, que tantos serviços de Direito dns Comarca~ de Mlseri-

200 Lem t d á. f 11 córdia e Pombal, re~pectivamrnte, pela 
varro - · · · , ... 10, • , . O Criar o cargo de agenciador, per- _µres ª 0 am ia paraibana. Sua remocão do Juiz daquela comarca para 

TRINCHEIRAS - Praça \. Hlal ele Negreiros - Praça Bela Vista cebendo o mesmo a importancia de oraçao foi eloquente e constituiu un, a de Itabaiana e pela aposentadoria do 
~200. 20SOOO por inscrição: , ~:i:d~~ 1~1~eºndáo •: A tr!r:t1~r~~·: da. c;egunda, fica aberta, na Secreta.ria 

CRUZ DAS ARMAS - Praça Vidal de Negreiro~ - Run Siio Luiz - g) o mandato da aL~al Diretoria e cen:ada a ~essão ás 16 horas, e eu An- dêsfe mesmo Tribunal. pelo prazo de 
~200 da Mêsa da Assembléia Geral será tomo Rabelo Junior, servindo de se- trinta \30) dias, a contar (lo dia 15 

TAMBÍA· ~ Pra<:a VidaI de NegreiroR - Praça Incleprndcnein - pr~~
70

f~~~r~~r 1:ªrbir~f0;f:1: resolver gun ct0 secretário, o escrevi e assino ~fcL~~i;e~~e r!;~~·ll'~oi;~,~~r~o P~~:n"~t~= 
S200. todos os casos referentes a reversão ao ~il!~ ~~~:ir~ ~~.~:/ulho de 1938 · An: mento do referido cargo, de acórclo 

AVENIDA EPITACIO PESSOA - Prara Vida! ele Negreiros Jm- Quadro Social dos socios eliminados com o art. 37 da lei n .0 159, de 28 
bil"ibeira !<400. · por _falta de pagamento de suas obri- Declaração Comercial ~fcii~~ei~o deEsi!~:) Wrganiza~ão Ju-

CARROS DIRÉTOS ~:~0!\n:r~~~~~~m~'~."~6;:~~~~~ ::;. o pedido de inscrição deverá ser 

TRINC~~J~AS Praça An~rnor Navarro - Praça Déla Vista -· ~i;~~~;a!~fr~~f~if~:~~~~1:~~~~ :
0
~:

1

~t1;•s~~:hf~i.f~i;:,~~~:~:1 ~;r~g~:::om:oscie:::::e:u :::t~~ 
C'RUZ DAS ARMAS - Praça. ,Antenor Navarro - nua São Luiz - vidas ~tivas atuais, com referencia. a estabelecunento comercial sito á Rua dão de acha-se o mesmo registrado 

~400. H atrazos de obrigações de socios, e con- ~a Concordia, n.0 100, nesta capital, no Tribunal de Apelação, 

CRUZ DAS ARMAS - Prn<;ij \'idnl de Nesrreiro~ - nua São Luiz !\~~~ª~t:P!º;~:!~1f~~°:ti~ atos resol- ~1~:. e desembaraçado de qualquer 1uiaº: o; 1~~1:r~ cg~~~ªho~~;:f~:sld~~ 
-- B200 i) Dispensar os serviços do guarda- r:\ue.m se julgar prejudicado queira do nos dois últimos anos, ou prova de 

TAMBIA' Praça Antenor, .Na,·arro Praça Indepen<lrncia - livros sr. Romeu Cabral Acioh, por apresentar suas reclamações dentro do fun('áo publica efetiva: 
:,.; ,100. ,f medida de economia; pra.w de 8 dias, a contar da data da 3.") - certidão de idade ou provn 

PRAÇA ANTENOR NA v AJ?RO __ Imbiriheira I Tamhiú l _ ,: lOO. j) Awnentar para IOSOOO a cota primeira publicação da presente de- eql>ivalente; 

AVENIDA EPITACIO PESSÕA - Prac;:.a Vida) (lt: Ne~rciros - lm- ~n~g~i/~tine~~t~:t ;1~~t:ai:e:i~·;.a~: ct~~~~ã~essQa. 27 de julho de 1938 . po~:º:nédJC:t~!tªt~úlee ~~W:a:fil,na.cto 
biribeira ( Tambiá) -~ i;.JOO. o dia 31 de janeiro do ano seguinte, Joaquim Feliciano da Silva 5.º> - certidões extraídas d.os an-

PONTOS DE SECÇÃO so:) P~~~e~e =~it~!~~ifi~~çóes necessa- Confirmo: Luiz Araújo Farias. ~~nJtd~~~~c;~~tr~u~riotv~~o t;eni;, 
Praca Vidal de Negreiros Praça Antenor Navarro 'rias na escrituração da Sociedade: 111;!1d~~i;mas eSlão devidamente reco- de prática de fôro. adquirida na. profis-
Pra<:a Béla Vista Fraca Inclc>pendencia 1) o candidatá a sacio será obriga- são de aclvog'ado ou na judicatura 
Imbtribrira <Av. Ep. PP,s~ôa) Ruri São Lui1, <Cruz das Armas> do a joia de 20$000 e mais lOSOOO para federal ou estadual, deste ou de ou-

PRAÇA VIUAL DE NEGREIROS ~.-~~~·a:t~::'~e~~e.~tt,:' d~!s'~l';,''igãr~: DECLARAÇAO ;:ci~st~?v'K ou ainda em cargos da 

No passeio da residencia o dr. Guilherme da SilveirÃ., Pa~tida e C~e- zer perderá direito a inscrição, e se J . Minervino & Cia., avisam aos 6.ºl - documentos comprobn.J;6rios 
Eada Ue todos os carros das PraHts, Tambiá, Varadouro, e Trinche.ras Via 1 ua falecer dentro do periodo que decorrer seus freguezes do interior e da capi- de capacidade cientifica, intelectual e 
Duque de Caxias. de sua inscrição ao falecimento, fica- tal e ao C'omerclo etn geral. que acaba moral. 

No passeio do Edificio cto1"tlar~íba Hotel. Chegada dos «?arros do Vara- rá sem direito ao peculio e a qualquer de deixar O lugar que exercia na !ir- Sá.d dispensados da apresentação dos 
douro Partida e Chegada de T~cherras Via Rua das Palmeiras, Chegada e restituição; ma, como auxiliar, 0 sr. Manuel Mi- documentos referidos nos números 1. 
Partida do Carro de Cruz das Jtt:Ulas m) Logo que a situaç-áo financeira randa, tendo recebido o snldo de seus 3 e 4 os Juizes Municipai~ e. mem-

Sota Importante - Todo_ o ingresso de Passageiros. antes de qualquer da ,. A Previdente" melhorar, awnen- ordenados de 3 de março do corrente bros do Ministério Público dêste Es
dlstancta dos PonLos de Secções f1ca obrigado ao pagamento da respectiva Pas- tar-se-ão os vencimentos dos respec- ano a esta d.ata, dando O mesmo pie- tado. 
&agem, como também a Passagem Completa seja qual fôr o ponto em que tome tives funcionários, a criterio da Dire- na e geral quitação de tudo quanto Secretaria do Tribunnl de Apelação. 
oi, Carros Dlret.os. torta; lhe era de direito. em João Pessóa, 14 d.e Julho de 

Geroncia - Osvaldo Pessôa & Cia, nl o candidato a soclo será obriga- João Pessôo.. 7 de julho de 1938. - 1938. 

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS 
~. ELÉTRICOS DA PARAíBA 
: AVIS O 

A Repartição dos Serviços Elétricos da Paraíba 
avisa ao público que a p;.i,rtir do dia 1.0 de agosto do cor. 
!'ente ano fical'ão suprfmidos os postes, chamados de.to
lerancia, ficando, portanto, o passageiro obrigado ao 
Pagamento do preço cl8 lflecção por qualquer percun;o 
na mE>sma. 

João PesRôa, rn <lc julho de 1938. 
~L_ --- - - A ADMINISTRAÇÃO 

do a pagar além da joia de 20$000 e J. I\Jinervino & Cia. Euripedes Tavares, 'secrctõ.t·to. 
exame médico de 10S000 no at.o da Confirmo: - l\olanuel Miranda, 
inscrição, mais a mensalidade do mês 1As flrmos estão devidamente reco-
seguinte em diante; nhenda~L 

OJ Todo o sacio admitido em bom 
estado de saúde aparente, fica obri- D E e l A R A ç A- o 
gado a fazer o seu exame médico 
dentro do prazo de sessenta dias, sob 
pena de não ser efetivada a sua 111-

clusão no quadro social e, em caso de 
falecimento sem aquele exs.me não te
rá. direito ao peculio, salvo caso de a
cidente: 

p) As contribuições pagas no ato da 
inscriçâo no caso de não ser preen
chida a formalidade do exame médi
co, reverterão em beneficio do fundo 
social. 

Q) A Diretorio. deverá reunir com 
numero completo de seus diretores nos 
casos omL,;;sos que tiver de deliberar 
ad -referendum da Assembléia Geral, 
t<'ndo suas decisões, por mataria, for~ 

1 ça de lei; 

Declaro para ressalva e conservação 
de direitos, que o meu verdadeiro no
me é o de ba.tlsmo, ROMARIO CUR
PERTINO DE MORAIS, como está 
igualmente no registro civll e não João 
Pereira Golzio, como geralmente me 
chamam e vinha me assinando, sem 
intuito outro preconcebido. Essa de
claração vem a propósito de ressalvar 
po&:>íveis ~quívocos quanto á minha 
identidadr. 

João Pe.ssóa, 25 de julho de 1D38. 
Rontarlo <.!nrpertlno dfe !\torais 

e A ftrma está. devidamente reconhe
cida) 

NOTA DA SECRETARiA DO 1'Rl
BUNAL DE APELACÃO. - O Tribu
nal de Apelação, errÍ sessão de 19 cio 
con·rnte, resolveu que a insC'ri('ãO devf" 
ser feita parn uma. sô roinarrn, dt>
vendo os lnteressndos declararem 110 
requerimento qual a comarca clf' suu 
preferencla. 

CABELOS BRANCOS 
SVttam-se e ae.saparccein com 

"LOÇAO JUVENIL" 
01aoa como loçlo, n~o e ttntura. 

Deposito: P'arm&cla MTNt:tW A 
Rua da Republl<"O. - ,Jono t"H .. ~ll• 

DROGARIA PAST~;lllt 
Rua Maciel Ptnlt .. tro n ° 6t8 e .. Moda 

Intant11•• 

rr•: - - · 



A UNIAO - Su.ta·fciro, 20 de j11Jho de 1038 

PRODUTOS HUMANOS DA EPOCA O PERO COMEMOROU, ON• 
TEM, O, 111,· ANIYEIISÃ• 
RIO DA SUA INDEPEN• 

DENCIA 
< Concluslo da 1.• Pll. > 

çdo, de formação moral., de vadia('â:, 

'j;,~:i;ºzft,1ª,t,::0
;:: :i~;:~7a.d~n~d~ 

1tdo ha no muudo quem lhts desper
tr,n amôr pelo, livros. MorTtnl de ve
lho e não detram dt achar perJqou 
e mesmo Jatór de frqueza, a ltrtura 
Qt1em ;d ndo ouuíu um quarentão di
zer para atguma creanca sob seu pa
troctuto! - ".\lenhio voct tenn.ina 

doido com tanta lrltura". 
"Puclta., no Brasil, 11a mais e1:iticos 

da que escrltórts !'', du.cm irritados 
o., que nada tncontraram para s-Mrrar 
nos crlNcos~ noi escritórts e nas o
bras. 

A erítlca significa apenaJ que o li
vro esta $c-hdo lido. Q"Uer dizer ape
nas que o trabalho do e!crltâr nã!> 
foi em t'ÕO. 

Quando o nfimtro de críticos ultra
pra.ssa o numero de auto,,_ . .,, npres ... o 
eloquentemente q11e a culrura se gene
ratua. que as prod'uções ltterar,as est_ao 
creando ratA-'S. em 3uma. que a elttc 
intelectual 3c e.spraia pela.s mais diver
sas cantada! JOdaU, muna demon~tra
ção vwa de um alto grau de cit..•il1:::c: 
ção. 

O ideal seria que para cada obra pu
blicada iuroissem críticos em cada h.0-
11,!rn do povo . Não seria uma proi:a 
definitiva e co,wrnct"nte fio aniquila
mento da praga do anal/abctismo ,w 
país? Pen.w que sim, e tenho_ certe:!a 
de que mutta gente p_"1J3a co,,ugo, pelo 
me,io& de ayo,·a. por diante . 

E' preciso que se deiZe nn PO:Z 0.1 
critico& e que se anhr.•.! 01 romanCtSt«s. 
" conteur.t" , cronistas, ttc., todo.li enfim 
que traballlam .. pe~ cultura . brasileira . 

A· func:áo do cnt1co , não e. verdadei
ramente, elogiar tudo o que aparte.! . 
o ,eu cntérzo Jundamcnta-,•?, e, peci
alnicnte, em- ditulgar o que é util ao 
pensau.•:nto, t$Clarecendo os leitores e 
me$mo orientando o pübhco, no senti
do d..c que, com a procura ilitensa pelas 
bõar obras e com o desprezo constante 
e /rio pelas produções mediocr ~ e ,:,e
rigoscu á mentalidade do povo, desa
pareçam. os escre-r:,inhadore& que mer
cantilizam a pena e into..ricam a con
ciencta humana .. Representam os crí
ticos, na litf'ratura, o mesmo papel dos 
médicos, na vida soctal . Sattêam. os 
mercados livreiros e curam, ás vezes, 
os máus esc.T"itores . Previnem o públi
co e aniqutlam os fôcos de infecção li
tuana. 

Quasi sni.pre o critico elogia, pois, é 
pre/erivel !al.ientar os valôres~ re/trin 
do-se aos seu,1 livros, do que focalizar 
os fracassados nas létras, arrazando as 
suas creaç~s intelxlua.fs. Uma criti
ca, me.amo de.,Javorauel ao livro, des 
perta o i11terêsse dos leitores, que á.s 
vezes menos esclarecidos, env.mena.m-se 
com tais obras. Se o critico deixa pas
sar no indt/ercnti.smo, no silencio, li· 
vros que Ja::em mal ao& nervos e ao 
espinto, preocupando-se com. os que 
ado verdadeiramente diqtzos de bom 
acolhtmento, estão realt::ando um tra
bal1i.o profilatico de grancte c/ictên.ciu, 
:•1 bem que na surdina . 

Quem. vai procurar lér um livro que 
está, nas lwrarias, sem come11tOrios de 
upecie alguma n.os jornais ou nas re
viltas ? Quem va; se inL"Tessar por um 
escritor que atrat:essou completamente 
ignorado e d.esco1111ecido a Jileira mter
m1navel cto, nossos críticos ? 

O me.tmo não se da quanto a mn lt
vro de terceira clas~e que vem sendo 
surra.do e aJ.Jmélado pela critica, nem 
também quanto a um que t·em rece
bendo entusiástica acol/ltda 

O: público quando sabe que um l,vrv 
e,ta sendo discutido, aniquilado e ridr
culanzado pela crítica, procura conhe
ce-lo, bem como demo1utra ainda 
111ator interéssc quan.do t,C a imprensa 
toda embandeirada tm arco., por uma 
obra, cujo autor recebe diariamente ho
menagens. 

" A PREVIDENTE" 
De ordem do ~r pre~ldente da D1

-

reto:-ia, dou conhecime111o n tocios '>
soc1os de!ta SOC:il:'f..lnde qu..:, cm vjnu 
cle de delibtr~cão tomi,cta cm sess.l.:, 
de ASSf"tnbléia GEra.l. em tt"rcetra con
vocnção, realu.lda cm 20 <ie julho J·l 
corrente ano. flcam os m':'smc,s o:;:. 
nhores soctm.. sem exceção, obrlsnõv. 

• ao pe,gamentc dc.s óbttos corrc~pon· 
dentes aos ns. 721 e 722, até 31 J, 
Julho acima rclcrk!o e Ei-u p.o.i;ame11-
to ela mensalldildc éc 1.;$000 de a:;o,
to p. f\1tmo em diante, 

No caw de não SC'r paga a. mc11Sr1-
hd:tt.dc aludida, no dt."C""orrt.·r do mes de 
agosto, será acresc- aJn d:i ;nulta dr· 
10~ até 30 rje srtcmbro d(·11tc ano 
r:iob pena d<' elhntnação 

St:tie tlu. "A Pi-c\'idci\lL: ... em 22 til 
Julho de 1938. 

Daniel l\larUnho Barbt'sa, 1 . o ~" 
cretário. 
- ----- - - -

LEILÃO 
ANDRADE LIMA 
Sabado. 30 de Julho, à Avenida 24 

de Maio. numero 62, e6(lulna da Ave 
nlda João da Mata, resldencla do dl.6-
tlnto tenente do nosso Exército, Jai
me PorWla, que .., retira. para o Rio 
de Janeiro. 

Rica sala de jantar; lindo dormlto
rlo; esplendida sala de visitas. tudo 
novo e em Imbuia; cama.s patentea; 
opnrêlho de radio; relog!o de part!dc, 
seladelra. etc., etc. 

Babado, 30 do corrente, ás 19 horas 
e 30, A AvenJ.da :4 de Maio, esquina 
da A,onlcl" João da Mata, onde esti
ver o sinal do leiloeiro ortclal 

ANDRADE LIMA 
NOTA, - Aguardem o cataloco no 

d1a <Jo leilão 

As.,im, prr.ra que de!a]Jareçnm total
mente dos olho., do pliblico os Livro. 
nao rccome11daveb, o s1lencto d05 cra
tic'os ja e um actmlravel trabalho so
cial. 

Envolt:cndo em louros uma obra li
, tartn, a crllic:a faz o publico se wte· 

res:;ar pelo que e matJ util ao dcsen 
i-olvimcnto da personalidade humana 
afa,ta,ict.d-a, pela esplend1da tatlc:a do 
llencio. do perigo da pesstm.a lellura , 

clu abismo e do horror do péssw10 au• 
fôr . 

Orttntado ~la critica, do publico, 
cnde a cte~aparecer os el.!mentos qiie 

condenam os ln·ros pelos Wulos ou pe
ios autôre1 

1·et1.:mente, lloJe. ;a ie 1.•ê um ind1111-
tluo entrar numa livraria qualquer e 
vedir um liVro de Ludwig, de Su·eiq, 
,1e Ale.ris Carrel, de Chesterton , de Al
,1ou., Hulley, de Maurois, de Sinclair 
Le1t is, de Joseph Conrad, de Vlcki 
l!aun, de Van Loon, de Somerset Mau
( ham, de Verlaine e muito.s outros que 
; e ag,ta,n no panorama internacional, 
('Omo se vê também. o publico discutir 
i:rico Vtrrsszmo, Viana Moog, Lins do 
IUgo, Jorge Amado, Roquete Pinto 
crnbcrto Freire, Josc Geraldo Vieira, 
1·m1dus de .Morais, Eudes Barros, Gra
<.ilia1,o Ramos, Telmo Vergára e outro11 
l 'lntos que atuam no panorama cultu
'll brasileiro. 
E o publico lambem sabe condenar 

c,m.o os crWcos. Ou esquecem mtci
arne-ntt- os medzocres, ou carregam. os 
tesmos pelas ruas da amargura e da 

LIMA. 28 tA UNIA0l - Comemo
rou-~c hoje o 117.0 aniversário da. Jn-
1eµtndf'nc.:1a do Pt·ru. 

F.m rcgosljo pC'la dntn rõram reali 
zadas: imponentes solentdudes civica,i: 

m todo o 1106 
Nn,tn co.pltri l as fc-,tas comtnram 

de uma pnrada miUL4lr. !Inda a qunl 
, presidente da República passou re
ista ás tropas, e, :\ noltc, rcte})çâo 
"•1:11 ao córpo dlplomátlco t.'stran-

geiro. 
"- i.:mun brm organizados 11umrro~oo 

este'jos populares. 

Exposição de Chapéus 
• A ROSA BRANCA, poro melhor 
abrilhantar a eleganc1a fenunina 
durant.e os resteJOli a N. S. das 
Neves, fnz e~post(,"âo do lindo 60r
tirnento cte ch:1.péus para senhoras, 
senhoritas e crianças que acaba de 
receber do !'iul cto pats l:i.S Ultimo.5 
crear,ôes da moe.ln, executo.das por 
a.t'amo.dos per1 Los no gencro. 

VlSITJ::1\1 A "ROSA RJ\NCA" 

mua . l,~==== ===== ====!I 
Já e preciso ter coragem para escre-1 

er no Brasil moderno . Não está. mai~ 
··omo dantes, naquela época tão bôa 

ara Maria ;\filo, Lucio Cardoso, Otá-

, j~o~eq~:~~~~ ~::i;:::;1:a~~$ i!~,~~r!r;~ 

1.000 :OOOSOOO 
EM 6 DE ,\ GD~TO 

LOTERI .\ FEDERAL 

NA PARAISA A MÁQUINA AGRíCOLA SUBSTITúE 
OS ATRAZADOS MtTODOS DE TRABALH.0 

<Conclusão da 1.• pg.) PROGRE~SO 

cupom tamLém atentamente. ao go- N:lo restringiu o govérno a sua 
\.~rno paraibano. O nrroz, a mamorui , ~cá.o ao cJmpo puramf>nle ngiico1o. 
r mandióca, o fumo, o milho e o Procura o sr Argf>miro de F1gueirêdo 
og3ve despertam umn. cw·iosidadc in- solucionar outros grandf>s problemas 
c"ustrial nlviçareirn. /\. instruç~o pública, a a~istCncir ~o-

0 agave ê uma plantn exótica e cial e a infancia. 
~róprta de determinadas regiões. E' um O lado estt tko não rstá esquc.cldo 
c,celente arbw,to pt1ra a industria de Cuida-~ no aformoscamento dn nos
f bras. A suo folha está sendo vendida sa. capital. Asfalt.am-se ruas e &\'E:-ni
Pl"IO preço de trinta réis o que bem cias . Abrem-s"' e~tradns em todns as 
cicmonstra o seu grande \!alor econó- direções. 
mico. Presentem('nte, e1.lá em const, ução o 

~~ 
SI OS RINS VÃO BEM 

A SAUOE E BÓA 

A dança não é divertimento priva· 
tiv o d a gente m o ça. T o mbem os 
velhos p o dem d a nçar, desde que o 
f o.çam com distincção e elegancitL 
Ist o é sem p re possível á velhice 
s adia , livre de d ores e achaques. a 
mór parte d a s vezes provenientea 
do m a u funcci o ncunento doa rins. 

O trata.mento o p p ortuno do appa .. 
r e lho renal com os c o mprimidos de 
HEL M IT O L de B a yer asseguram 
esse estado hygido que é a maior 
felicid a de que os velhos podem 
a spira r HELMITOL é o.gro.do.vel 
C:le to m a r , pois térn o gosto de umci 
s a boro s a limonada. .. 

õ tlELMITO L EB 
•jttMll••H•:tiii,.l•fta•:ía 

CINEMA 
o FILM E DO II CONGRF.SSO EU- me do II Congresso Eucarlstleo Na
CAlllSTI CO NACIONAL NO CL'IE• !clona! 

MA "REPl)BLIC'A", HOJE Trata-se de wna película natural do 
Será levado á té1a do cinema •• R~- grandioso certa.me de fé realizado em 

PúBLICA ·· hoje, em 2 se~sões, o !li- Belo Horizonte 
O aga,·e dá pref Prentemente em trr- Iastituto de Educação. O melhor e 

renos secos .. A sun. cultura no nordé.stc mais bélo no género que o Brasil val 
pode vir a ser uma excepcional fonte tér. E' uma obra avultado, de mais , ,.... ______ _ 
de riqueza . de cinco mil contos. 

CARTAZ DO DIA 

tcnêgro, jé. concedeu favores a dlver- COOPERAT IVISl\10 
- O govêmo. diz o sr. Lauro Mon-1 

sos ~tercssados que ~~sejam tn:,talar O. govérno compreende que sem o 

~á~~~i!r~i~r!ld0ú~;:v:e preparar ~~~1tg0::ig;i~{~~ ~f ::,~e:;~ :=a~~ 
Para ben~f1cinmento do arroz .. a Se- Dcpart~mento de As.c;l~téncta ao Co

crctarfa da Agr1culLun1 dn Paraíba operativismo QU<" concede o credito ao 
montou. no munictplo de Guarn.bira, agrtrultor por longo prazo e a juros 
uma aprimoradl~slmn U'ilna que está módicos. 
ciando Oti mtlhor!'s rcsultorlos. Em vá-
r;os pontos clo E.,tado estão instnladas FUUTI CULT l "RA 
blbricas de farinha e féculn de man- O secretário do govt:"rno da Pnraíl.>a 
d iCX:a. fala. agora, .,ôbre os 60 mil enxertos 

AquJ. no Rio. estou cm entendimen- de mudas dr anores fruti!eras que 
tos com o Ministério da Agricultura fo1am distrrbu1tla.s pC'IO interior do 
plra qur U'ia facilitRda á Paraiba a r Estado. nu atual estação. 
Instalação de mais fábricas de man- - A fr~h~ultura é outra parte qu~ 
d16cn t-<'m const1tutdo uma grande preocupa

<:.J.O da. ntlmimstratão Argemiro de 
Flguclrédo. 

PL.\ Z .. .\ : - 3 . 0 espetãculo da 
Campanhia Teixeira Pinto, com 
a aprc!-icnta.ção d a pêça intitu
lada. ··o Rosârio", cm 4 ã.to~ . 

F ELIPE ' I A: - ''Tigre de 
Bengala'', com Ba1·ton i\lac 
Lane e J u nc T ra\"b, da "\\'ar
nel' F i,-.,t.. Complementos 

S,\ !'.TA ROSA: - "Zieg!cld, 
o Creador de E~lréfas ··, com 
Louise Rainer e William Powell, 
da •· l\lc tro Goldwym :\laJcr". 
em ~ma última exibição . Com
pleme11tos 

Ji\G l:ARIDE : - " O .hião 
Misterioso'", com J ant n ·hitch 

t , rnai!,. a 3.ª serie de .. O lmpé
rio dos Fanta..qn~ " Comple
mentos 

:UETRO'POLt::: - "A Dtti· 
dida." , com Anne Shirley. da 
"'R , K O. Rãdio"w Comole-
mentos 

S PEDRO: - .. ,tú,ka na 
St>na." .. com Charles starrd e 

a 1 . ª série d<' .. O Império dos 
Fantasmas·· Complemento~ . 

REPt &LIC \ : - " Sc~undo 
c·ongrl"!-tso Eurat'lstico··. filme 
dorwnrntãrio, todo e:-cplicad• 
cm portu~ues. cm duas ~e~~~ 
Complementos 

CA:'>i A DE .\ ÇUCAlt 

Sôbre a cultura da cana de açucar, 
cilSSe o sr. Montenégro· 

A cooperação que o chefe do exe- 11--------------------------· 
cutivo paraibano procura mantêr com 
o :Ministério da Agricultma muito tem I rr=========================:;i 

- Há, _na Para!bn, duns zonas apro
priadas n c·ultllra da cnnn ele açuc:ir 
Fefiro-me n vanea. ribC'"irlnha ao rio 
Partuba e :\ rnnn denominada Bré.io 

O ~ovt-rno está. trabí"\l hando pela 
~·Jb~tltulç:io dn vnrlcdoclc da cana 
t·dstcntc rce.111. mrintclga) pela P . o 
J. com ma~nfflcos rei;ultado.s, princi
iJ:-&.lmente no Bréjo 

Nas zonas canan i.ra.,i; está !'-ie pro
e •dendo a iruportnnteb serviços: de ir
r_,!,'llÇi\O .. orie11tado,; e dirigidos pela 

lf:'ecretaria da Agrlcultua. 

D.1.DOS E~T,\TISTICOS 

- Para se, fazer, um julzo da prO'i"ó· 
eridade que os metodos modernos da 
gricultura trazem para a Paraíba, 

1asta lcmbrnr que o seu orçamento. 
·ara 1937. foJ de 26.000 contos e n 11i-
L'Cadnção atingiu a 31.000. A balança 
oJmerclnJ !'Ucerrou-~e com Wll. saldo 
in·oxhnado de 80 mn contos. coisa 
11e parece milagrosa dizendo &er ·do 

\orle. 

SA}'RA DO ALGOU.\0 

contnbu1do parn o cletiem,olvlmento 
t:a fruucult11ra clnquêle E.;tado. No 
munlcipio do Espfrlto Santo está Jns
t1 lada umn estação dr fruticultura 
ou~ é am verdadeiro modêlo no gé
nero 

E'isa sltunçáo ~·antajó.sa que a Pa
r .. ~iba apre~enta r uma resultante da 
capnrtdade I ealizo.dorn de seus govêr
l!Os._ mclusi1,e O'i ~o\·trnos ante11ôres. 

N,10 quero de1x..11" de kmbrar um 
nome que muito tPm conh'ibtúdo pa.ra 
o progrtsso paraibano. Trata.se do sr 
f-"alv.inno Leite,. prestig1ôso polít ico do 
... ertao nordest1:110 que sempre vem 
;:~:~~o~-~o~·t:rno Glo M'. Argcmiro de 

LOTERIA F EDE RAL 

1.000:000SOOO 
EXTRA('AO EM 6 DE .\GOSTO 

DR. J. ES COBAR 
;,rnmco OPFIUDOR E l'.\RTUltO 

Com 18 anos de p~.itka ho~pi.lalar 

Ex:-1nt.('rllo do. clh11ca mcd1co-rll'urr:1ca dos Prols. Sarmrnto Lclte e FrC· 
dertco Falk da Casa de MLc;encorct1a de Porto Alegre. Ex-mterno du cli
nica medica das senhorni, da Santa Casa de ML<;encordin de Porto Alegre. 
CLDiI('A ~IEDICA E ~r GER.\L - DOENÇ.\ S DAS SENHORAS 

OPERAÇOES E P.\ RTOS 
Tratamento por metodo e.sper1al e pos1th·o das tntecçoes puerperalS 
E SPECI.\LIST .\ EJI DOE:'>i('.\ S D.\ S C'Rl.\:'>iÇ.\ S t:: DO S.\ SGUE 

CONSULTORlO: - Rua Gama e Melo n.• 81 • 1.0 nnctar 
Consultas dlà.rias das 9 as 12 e das 15 às 17 

RESIDENCIA - Av João Mael,ado n.• 933 
ACEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

Jo ão P essõa 

-------·--- ,~==================== 
MISTÉRIO 

1110~·. adquirir riqueza. rmpre:;o!.l dlfi· 
Ter sorte cm negocios, em jogos, a - FESTA DAS NEVES /1 Tu B E n eu L º s E 

cc· ls. Quereis resol ver qualquer dlfi - Aluga,,e por preço romocto. 1 s,lu 

ià~u~ a snlfª ctg a1gooiio. rn1 de 43 ~~f~~cte;0~~~e:;~ ~~l!r~i~es;o ct~ªr;_10~ ~~~-~ie0~~rrc;~sap:~:t:1~~:!-~~"~;~';~ ~'ler~ DR, ARNALDO G o ME S 
ln ~en~o~u ;~vf~an~v~ ª\~~~~~~ C'Uvlnndo wn envelope sefado e sUbs- no melhor local da FC'sta ctas Nt\"es - ~ 
?xceder a c.,pect.at_lv_a_. ______ , _r1_to_d_o_p_a_ra_ a_1_·e_,p_o_st_• ______ ~_·rn_r_u_r _n_a_1_nr_·._m_a_c_""_ª. ____ _ 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Curso de especialização coru o 
Prof. ClemcntJno Fraga no Hos· 
pilnl de Isolamento S. Sebas· 
tião no Rio de Janeiro. Dio.gnó!:i· 
tico Precoce da tuberculose e 
tratnmento por processos mo~ 
---- dernos. --Exfatem muftOA rer.oedíot para Grippe. Resfriados e Febres diversu, rem• 

tio, que fazem diminuir • acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia, 
A .,CASSIA VIRGINICA" ~ remedio garantidamente inoffensivo, que tantn 

póde 1er usado por pessõas idosas ou fracas, como pelas criança de maia tenra 
Idade, aem nenhum inconveniente. 

•cASSIA VIRGINICA" regula • funcçlo aos Rfna • 1 ll.m antt-febril 1t111 
toai pan Grfppe, Reafrlados e toda a, febree lnfecciosu. 

- ........ a• -çie hana •• z.· Cea,retN Medice •• Penuá1a -
~ ~10 ..,_ AOOIIP.oa.\ G.ID& 'fD>IIOI 

---- •· ..... .., r .. ,,,.,. -~--

DOENÇ,\S QO APARE· 
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em h<r 
ras previamente marcada.$ e tlia• 
r iamente das 13 1 .i bl5 hora.t, 

ltha. Barão do Triunfo, 42t " 
t .0 a ndar. - Tel. 1806 

Jo ã o P esaia 
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BIBLIOGRAFIA-O EXERCITO -f ORÇA-EDUCÁTIVA ~~!t~,,~? 0~~n~~ MO-

EspcriaI para A UNl,\/J ZE'\'f.:DO AMARAL \'JMF.NTO ~~!, c~:.fi~[RIOS DES· br;:1.~J~~~~i~'lJ~~;~~~:~f~'\n.1h.i?;;t~~o,~ ~1 

- 1 ~is~~i~:ci~~alci;:1~e, 6~~m;~.~ C~l~~~~ 
Hai méSC$ no quartel de wn.t unida- "1r.a arma tão valiosa na luta contra ~! d~~:1: 1~\~~~taç~~itõ~·~ P1~~~:~!.:~:1~·.~ 1 iieesqª J!~t.\!êntuomea .~ema, •nhnouns 05ca ~. ,,.1

1~ 
d d E · ·1 t ·-, d -n s B li b 1· 1 t 3 ° Cartório - Et,;ctlvão - João I.U e o ..cerc1 o es aczv1 a a "'' . ar- o aua a e 1.smo, precu,a comp e ar a Rio, _ 1 uam<.ntos de experJPncta e cultura .111 ~ 
~a,~ Pre:~i~ente ~e:úliod Van:s_abgr- ~~as~·;rJda~<fu7i;:,~:s f~.ei:,~sc~~:~.-t q:~~ Be~~r;~u~~S ~~lodri't~i~ de dlreiLo da "Csport~ Ilu~tr.ido'' traz;. na sua cn rlW<; páginas contem. Hoje mais do 
1!~a'; ~~~~liJa:lJ}~c~g!ou ªa 'Fu'l~~~ e~~ nha111 t~mbém ad(J1tirirto conluclmen- 3.ª vnru: Ptg a J6r\\· un1 c:uflõ.~o (l(l

1
1ran~c c!o qi-;e !JU~ca O nomfdde f 1be~-0 Torres é 

errtda pelo serviço militar, comr.> t.mt tos utis dP. oftdo:J, com que poderão Autos de vistoria - .Requerente, a tc:r~elror~u.ga: nt~o~n 1~ª~ ~s~~~d~. ~~ 1 !~~~a d~s e c~i~~ ~o :c:.p\ri: eº\~~ 
dos mais voderoso~ elem?ntos educat;- depois ganhar a t11Cla - Dentro dos limi- Companhia Allançn da BRín. rtquerl- presf'nLnnao alnda wna otllna. fcí<,ão bf'm se preocupam com a vida do 
tlOS uas rondi('ões atual., do Brasil. te,l tra 'ado.s prla.· imperativas necessi. dos, M. Chw,ut.6 & Cia. 1Malsr1:i grúflca pafs. 
Aquelas palavras do C11ef P da No<:ão dades do scrurço das armas, nâo seria Imperinl); 1:1.çf:1.o d!! nddcnte no trnba- No presc-nlL' numero. tnN(·cc CSPl! 
vieram mCl,1S uma 1Jez colocar cm nttido prova l!lmente impos:'iivel i11troduzir lho - ack1c,1tacto. MRnuel Alves de dol reierend« a reporlag:cm dNalh~.- E Phillip~ Oppenheím. _ o Segrl.
destaq11,e e,~sc cntrelaçamcnfo profwi- nos nossos quarteis mna inova('ão, que \lasconcélos; idem, idem, acldent.a,cto, da e ilui-;tracla (la prova intrnmdo- do de Martin 1/cws _ Erliçáo da Ll-
do das atit·ldades confiada.~ ao E.TPr- lhes multiplicaria inc·alc·vlavt:l11umtP. a Ciccro Glla do Silva.. nal lfe ciclismo. u1Lltl1amcntf' re:\llza.- 1:rurla do Glôbo _ P&rto Alegre __ 
cito, com fotos gerais e fundamentais t1tilidad,:, nacional que já aprrscntam Con.clu:;os no dr juJz de direito da da cm .s. Piiulo 1938. _ Romance policial. _ ,1 0 Se-
da vida .orasil~ra. Nos paisis ~e cul- como "i,uclcos edu~aciott~i!). l.ª vara: __ 1,a:rêdo de;: Martin Hcws <Uartln Hétvs 
tura mais antiga e onde os orgao.~ C'Cl- ~ o en.•;wo tecnico vrna tamhém. con- Autos de execução de sentença ''Tr .. 1 ... _ ,. ,. "., ; 'J"reasure House) ruma d::is mais belas 
po.2es de dese. mpcnfiar f1t_11çõe.:; er/11ca- tnb-_utr par. a o reforcamt.'r1to. da efici • Martinho Eufrnc;io do. Sllv~lra. . -0 \'?,s1

0 ºd: "T _E.'H_;\ ~?1 _c.i~rJaç~o 
I 

produções de E. Phillips Oppenheim 
cionats são 111ultiplos e eJ1c1e11trs, a cs- cncio 1111l1tar da Nar;ão o que o colora Com vista ao dr. 2. 0 promoLor pu- iº 1:: 11 "'-d t Ul.~~1 ,º · ie1 ·~.t':;- e fecundo escritor de novelas policiais 
peciali:arão Ja se completou e a t·cuer- iuconfur.dtvelmcnte na orbtla das fi· blico: retlfl za ª·. q~w pu ca cm ·. au- norte-americano · 
tia é apt11a.1t uma escola de _cii:·h'".º e 11alidades ime.dial<'>t do servi<:o mil.itar_. Ac::ío penal - Acusado, Arcclino de !~~ sâ~ tii!.~~ao (lo professor José Ma-1 Traduzido •.'araª" principais llnguas 
de preparn m1lltar das gerciçoe., nota-'i. A. preparaçfto para a guerra e <'S atft11- Sousa. - . , ""· ,1 .. ·h. .. r,, rnundo, ê~se ro:hancP U·m sido ap1"e-
Mas entre nós a~ circun~tanciar; são dade.~ requeridas 11a emergenC'la de 1 -

1

.i.mµi~s~.! ~~n na!;e ~ C<?Ut tt .. • (• c~n· c1ado por milhões de lettnres nos cln-
outras e o Exerctto, paralelamente a I uma luta arn,ado d•p<'ndcm lnequtvo- . . . . t..e,ido ,nt.rc.sanL matr,rta !-iobre ~~- to continentes. Ao-ora chegou a ve .. 
missão precipua q. ue lhe e"~ª re;:;1:T.l'a- 1m_ente d. a g_cnPrnll.·zarVo d.e ,oha l:du- rn A~~ª:1j~~n~~ ~~~.nj11~afe~

1
"~·cte~: ~;~~~ire~~. rc~tes 1tº tri~cco pu1bi~co_, (o p~~lico bra:-il~i~o poder tambén'i 

da, tem. de tornar-se lambem um dos _ãçao pro li. s1onal, qu~ ponha ao ~erv1 • · sári . . 
1 

. , - 1 ~ C't. a e ~na ( e um.., e 11 f' prr.:c1a-lo, atravé,.; da m.,.ignificn tra-
in.strumentos, cuia cooperação é m1- ço do Estado o mmor nlimern ptJ,'iswel l é as. ~~ a~to~ d~·\~ª~ t~nn i, em que ra uten.r,osa f t..ucão de Ollberto Miranda 
prescindivel na obra do pre'P(lro inte- rlc operaríos habeis e especio.li;:.;a.:lo.c:. OI ª~.us~ 0 au O ~1 01 0 e .~na. . , . :- .. - .. o enrêdo de ''O Segrêdo de Martin 
lectttal e moral da mocidade. •.n:(ado qu~ ao tenniaar j sr1t :.;eniico ,., ha 11.-~e COl~ \ISla ªº~- d1.,._ .Josc Rot..:u:v (hll.,P de J.ºªº Pt'"'"º"'.: ·- !f'W'.','• e de "rande inten "dade e b -

No discurso a que acima aludi o Pre- 11 a caserna volta à vida civil com wn Mário_ Porto, ~Ul~ ele Olt,·, irn Lima_ e R.ereb, mo~ oc: ns. 2·)7 253. l~ ~ti:? d( ·mte vibrac;o, ptoporcio~~ndo o u!:o 
sidente Getülio Varqa.ç acerti1(0'll prin- ~1iCio, é uma unidade humc.1w ;ncMn- Sevel1no Alvel'; .~ire~, os o.utos ~e acao Bolctm~ 8"1~1~n111 dl'.,;i, 1-;o<:_wclark_ l'í'· ~radabilisslma leitura. 
civalmente quanlo realizam 0.11 quc,r:c;,., f\,, ... avelmcnte ma11, uW paa, ,1 deJ~a !pena! em que sno ~'-·ttr.ados, Jo~o. :1~'.é frre~t·~: ao~ :ne.:.c.s ele maio e JUlh' A CHpa do volume. qu~ faz parte da. 
em proveito da n.acionoli.dade, ~om o nac-ion~ qu~ o re$e!·vfsta de.;pro1;'.do de ,do l~nsc_.Lmento.~,'J? .. e GU<'!lc~ Feitcl~J. Jo ;ottC'n~e ·~.n~: ... ,, . , , 'olecão Amarela da Livraria do G-lô-
trabalho de abrasilciramento dos 7ovens especialzzaçao tecmca. e Joaqumi M10nd de Ohvell'a, paio.. 0 » .refeucto,..,_ txet,1iµl.ues Li.1nm \e. o. foi desenhada por João Fahrion 
conscritos, que procedem de regiões Não pretende t:r autoridade para requerimentos. ~las mformaçor, M1b_l'C us ntivht::Hu 
coloniais, onde a in/ancta ~ a adoleS· Jazer sugest.ões, mas estou convencido uo Hob,ry nJqUtk per10<lo 
cencia se desenvolvem. sem 1,ma ade- ,te que a 1dem aqui lancada e tlaquelas Os df'mnis cart.órios não forneceram 
quada ambiencia d.e brasilidade. Re- que pódem merecer a_t'.·nç(m e que o notas á reportagem ··Pro1>aganda": - Enviada p,' 1 !.i 
alm.enta esse é talvea rto momento .~eu aproveitamento, ev1r'enfemente 1táo ___________ sua reda.cri.o, rcccbêmc,s o n.<i 5." de.;-

:J~ª~~imE~~:c~~é~~s l~~~itªJ;i:.ª ;:i~ ~u1~ºdti~i~!~l~~u;::z:ig :;;ís~f,7:r:s~~; S~VEFPST.U{E. GRANDE LOTERIA 1 ~~~~ª~1t;:c~b;~~~~ta ª ~~~~~~ ~~l !i~ 
mio menos rele.vante é por certo f.a.. rnb o ponto. de t)i~ta dos ;nteréssfl dl- , HlPICA. DOMINGO, 7 DE AGOSTO .Jorge Ma.rias. t Pndo como rede.tôr-
zer com que, na atmosfera nac,O?'-alt:s- retos da seaura11<;<t. na.::1onal. 500 :OOOS-000 ciiefe o sr. Origénes LPssa 

iaátfat~~aª' !e :::J~irs~~tºai~~1~~t'q~~ g:n~dJrtamento Nuc1on<ll de Propa- POR 50~000. HABILITE-SE 2oºpt~~~~e~~t~st~t~~t~l~~ ci~,e~l~g;~~·~~ 
durante os primeiros anos da vida. ti- --------------~---------- das colabornçóP:-.. condizentes ã. mo· 
verem sofrido as influencias nocivas R E G I s T o <1r>-rna propag~ntia 
de exagerados parti<.:ularismos regiona 
lista.s. O Mcrque.,_ ele Olinda e .~cu tem-

Mas a essas Jinalidades de uma edu- µo - r~ui:.; da Camam Co.'irurlo _ 
cação politica, urgentemente reclama- FAZF.M A1'0!:t UOJE; O digno magistrndo, que fõra á m<'- Compan//W Edilúra Nacional _ Sãc 
da pelDs interêsses supremos da nacio• t.ropole do Pnís a passrio. via.iou a bor- l'rrnlo. ·- EQu11ibrada vida a do Mar-

~~~~ad;;e~[!º.po~u~efo ::;rg~':d~~~: pr~t~ioA;~~~~gr~e~~ ~~1!~~~· pro- do cto "Nf'ptunia .. nté Rrcifr. ondf' ·•~ ~r~~z a~01~!~~~~~ ~e s~~o~~!~. fs~~b:ng~ 
proporcionadas pelo serviço mtlUar 011- - A menina Leonõr, filha do sr. demorou por alguns dias. em visita. ~ '-f'Olil' as injustic:-as e sabendo marca
tro ineslimavil ser-viço ao pais. Nin- Pedro de Oliveira. residente em Sapé. pessõas de sua. fanulin alí domicilia~ ht~ na memm;a, para o esquecimento. 
guem tem o direito de ignorar a. con- - A senhorita Elizabete Marques da das. Erl:I. uma paréde oposta aos ventos da 

~~1::/~tãºtê!fli~:!~~~~a a;ueco~iba~~ssg~ ~~~.~·. ~luf~tndodc~o;;~i~~~1c%~0
8 M:!~ Ontem mesmo o dr· Sizcnnndo c!P i~~~~g~:!!ctJ1:::~~i~r~~~:~:iad~U~ 

analfabetismo. Sem diminuir o alcem- ques da Costa, proprietârio nesta "8- Oliveira rnassumiu o exercido das sue.s rar no espírito a su::i. Iornrnc-ão "Jl 

ce dessa obra de difusão ela cultura pi tal. funções. Coimôra, onde conqu..istou três grn.u, 

f:ne:i~~Ítoq~! ºsu~x~~i:~fa°C:,~~~!et°:i. dr~ s~v::.t;oAZ!~~
1
~~r:~

1
.r~dv~:~J~ ~~ Dr. AP?lont~ Nobr~.~o - 'J'C'ucto 1 ~:r,ê~~e~~i~u! i:v~1~~es;1~!f~uaiº:r/ 

na de/ésa do país e na manutenção da fôro desta capital. viajado até Recifeª bordo elo "Alman~ 1311. Foi logo reema.não um emprêgo, 

°Ju~";e:;te;~:Sivªlzig;~~;:~t~~e ~:,:lt~~ sr~ S~e~~~~i~v:;'~:b~~rv~~· r~;:~~n~~ :o~~·~~ r;:~~~;~;:~~~; .ª ~~o~~n~;s~;_· 6~;~ ~~~> f;i i~~~~~?~~~~ª~fco~mú ::~!~ 
::t~i~a;~j!~~~~~ ~~~:~~:t!~ ::::.~ n(:::__taAcl!~te~rila Beatriz Loureiro Lei- brega. procurador dn Fazenda Muni- 1 ~1~_di,~u~l~t~h~~~~\~e~~· ~~l~ma;i~~~ 
tros de educação, em 11m sentirl,? z,n- te, professôra na cidade de Pianc6, t:! cipal desta cidade. Hcjc não acontl•rf::~ia isso. O M~rqt1e"' 
periosamente reclamado ].das mais filha do sr. Venccslim Lopes Leite, já s. s., que se encont.rarn no Rio ::i r!f' OlindR está nitidam<'nte exposto no 
prementes necessidades econô,nicas do falecido. cerca de um mês. alí Ióra em trato de livrn de Lui?. d~ Gamara Cascudo. E 
Brasil atua!. _ o menino Carlos RuJ.Jens. Olho do wn retrnto de Hnh:is firmrs. de con-

Seria absurdo fazer quai.n;uer resth- sr. João Roprii;ues Filho, rstncioná~~io i.nt.Prêsses pnrticularesi tornos destac3<los, de bdéza precisa 
ções ã. significação da campanha cu> fiscal no município dr:> Jngá. Sr. Abilio Dantas: .L Aromp:.1nhado Não um ciuodro cubi'ita, mmca UIT 

tra o analfab,Jtismo ou fon~iu.lar reser- _ o sr. Alberto Araújo Medeiros. de sua exmn esposfJ, ~ra. Cristina de retrato de tmtas cruas; mas um rf'-

:c:::,.;,ô~reês~/'~e;;;~e:~i1i'~~it~e, ~~n;d~ ~~~~~ior do 22.º B. e., aqui aquartc~ Araújo Dl'lntns, r<'gresrou :i Psta cani- ~i.to T~\~di~~:s :!,~~~~!C s~~é1~6n~~~i~ 
evidente utilidade nacional. J\tas con- _ A senhorita Alice de Figueirê:do tal o ar. Abllio Danta!-i, chefe dn im- á feição intima do livro. porque o m:a
fe.sso que o ni.m entusiasmo pela alfa- Nohrega, filha. do sr. Miguel Firmino portant.e firma exportartora Abillo terlal literário. a p .. o~a em oue estP 
Oetização não me inhíbe." de entreter a da Nobrega, funcionário federal apo- Dantas & Cia., df'ata praça. e.!-rrito. esta é de uma graça ás vêseb 
a convicção da insuficíeneia de uma sentado, residente nest.1. cid~.de. irreverente e len - De certo que no!: 
,=ura educação elementar sob o ponto _ o sr. Nazário Góis de Albuquer- S. s., que é fi~ura de projrção do<: ~eu~ últimos livroi o escritor melho 
de vista da pr .?paração das nor,,s {fe'l'a- que, auxlliar de eRcríta da Fáb1ica de nossos circulos comerciais e sacio.is. rou a beltza e o rn·rvo da sua prosa. 
ções, para o que delas deve esperar a Tecidos do Bodocongó, Campina Gra.n- achaYa-sc no sul do País, dl·sde a.lgun• 
Nação_ de, mfses em vi:J jem d~ rrcn"io, U>ndo sidrJ 
ed~/:)J°!)e~~g;5~aqu;a;'::, ':féqu.f~~~~~ CASAMEN'I'OS; 11assa,;ciro do ··Almnn;;on·:\.-, que t'lCOll 

apto a uma ulterior especialização pro- ante-ontem no porto clr Rr>cife. Daí o 
fissional, jlca sob (1-rlos vo1:to."I de v~- Enlace Barbosa da Rosa - Alme1.da e sr. Abllio Dantas tnn,-,porlou-se !l 

ta em c01idições peores QL•J O propno Albuquer(fue - Ocorreu ontem, ás 161 João Pt">o::sôa, na manhã de ontem, de 
~1::;!:~~ºreci~r:id~~!ª;;~l ~o to;;ia~n: 1 !2 horas, nesla c1ctade, o enlace ma- auWmovel 
influencias nefastas, que o p6c:•?m con- trimcmal do nosso digno confrade aca F.m ,,ô~o <le férrns v1a1ou cmt.em, para 
verter em nm elemento anti~social. O drm1co Dut-wnl Cabral dr- Almeida e o municfp10 de Antenô1 N:l.\ano, o sr 
ul1abetizado que não sabe trabalhar é Albuquerque dlretoJ da Cadeia Públi~ Joaquim PinhPllO ele Cnn .llho sPc1c
um candidato á capturn pela réde ma· ,.,,., desla Cº, p·,,,J, e e-·-redator-sec:retá-1

1 

tá1io do MontC'pto elo E t:ido 
Zefica das propagandas di3solvent,!S de '"' " ~.. ·" 
todo o genero. O instruniento que ad- no desta. Iõlhn, com a senhonta Maria \AR.IAS : 
quirtu para familiarizar-se com toda.s de Lourdcs Barbosa da Rosa, I11l1a cfo 

~!1/::: 11,~e P~~ee ~~e1:uf.º!f'fTieª~;!: sr1udoso s1 Fe1nando Rosa, e de sua pa~ºi ~i.ott~~s~º ~:grig~~~i;~~ ct;lt~u~~-
ve:•.nn-dado também os meio.s de de- !%posa, sra Juha Barbosa da Rosa I mercio algodoeiro desta p1aça. foi alvo, 
senvolver uma ativicla. de . . econô.mica, de A cenmoma teve lugar na residen- an:e-ontem df' umo mnmfest~ção por 

~~e;~s;t~ l~~:1;0 :[/f:i:~ie~fv:~"a1:t;~-sc eia da familia da noiva, á rua das Trin- Íl~~.teci~ ~rr:.:ggs ae Í;~~~i1~~~~~~e J!ª~~~ 
Assim não hesito em afirmar que al- rheirss. n" 577, com O comparecuneu-1 Jantar, ofe1cc1cto no "Restaurant \\'E'l'

fabettzar sem ensinar uma fórma qual· te. de familias e ouha~ pessoas da(' rc- ner" 
q. uer de . ativ-idCI:de técn~ca proàutiv. a, larões de amlza.de dos nubentt-s. . 1 Saudou o homcnn.gendo o bachare-
~~t~;~ 3tc!~t;~~ªa~n:fJ!ge~t:J;,ª~t;, Ü!iciou no áto religioso o mons. Ma- ~~~~o~~u~~ ~~nj~~gs{r~·11~1~;i:s~c~nJt· 
mal talvez maior qt.•.? a sua propria nuel de Almc1cla, pároco de Nos.sa Adalberto Ribeiro. conceituado advo-
1unorancia anterior O ensino técnico senhora de Lourdes, S<'rvtndo de tc:.,te- gado em nosso foro. 

~ ~:J'a'::;ª~!:::,,f;e~~~:i~;;s~º R~';~~ munhas: po~· parte ~a noivo, sr. ne. i-\'.ILl.DLCliULSt·o~: 
senta êle sent duvida um dos fatores mostenes Ba1 base e sra. Santa Barho
in.mbstltuiveis na realização da obra !"a Fernandes, representados pelo r E: 1 ':.'re ontem na n·dação dc:;l~ l'olhn 
d~·wuzncipação.ec.011innica, que consti- Epitacto dr Brito e senhora, e dr. 011i- o sr Artnr df' ON1c:: r> Co"itn. fw1cionn
tue .um dos obJ~l!)OS da nova ordem dio Gouvéa e senhora; por pnrtc do 1io tia Cadt.dH Pnblit.i dP.sta cnpitol. 

:!~~·e!: :tei~ ~~
8~~!~::;t~ :i~ noivo, o dr. Raul de Góis, secretário ~~i ,;.~:v;;~fr1oª;1i;t~r;:i~ o regl~i,0 dl1 

mento da capacidade de rendimento do da lnterventorin F'edcrnl, e sPnhora e 

!i!ºf!~~
3
~;:;•~r~ ep~;:r:!:;/~!z~ii:~ sr. Joaquim Barbosa e sra Júlia Bar- 1 -----

aa dependencia. de tCcnicos esfrangei- bosa Fernandes. RICULTORE 
ro,, a. t11strurão técnica da iuventu<le O áto civil foi pre,;!dldo pelo juiz dJ SR$, AG S 
f::;~;~i;:; ;'·~~~~ici~olltlco <' .-.o(·iol de Sizenando dP Olivrirn, pnrani.nfando o 

O terreno cndc se fa-::. o proselitismo me::imo por pnrlc da nQirn · 0 pro!· 
doa crédos subvcrtivos e:. n.11ti~11aciona1s Geraldo V(lll Solu,tPn r ~enhora e. por 
e exatamente no." meio.or.t. em que um.a partr do noivo, o sr, Antonio Mendc 
Ubicação rudiln,nlar .~e m,socia à falte, Ribriro e t>rnhoro 

f,:d;tf;::c~~e~~~cª ~;;:/:.-op~lan¼~d~Ód~ O jovem caf:al. que pert~nce a di.\ ~ 
ga~iltar a ~ubslstencta com rrlativa /a· tintas familias conten·aneas, fixou r~, 
c·iltdad.e, e int·ariavelmente a presa sidencia â. rua DcsembRr~ador PerP-

':a~~r/:;;z lr.ºs J;;~~~;;~,i:n~~d°: ~~ grino, n.0 620, nesta capital. 
deiordem Auim o ensino técuiro. 1,ro-
PGrcio11ando a cada um meto de trabn- ,·1 \.J,\NTl!:f-:: 
~ho razoavelmente rPmu,i:rattvo e ~· Dr. Sizcnando de Oliv:1ra - Chc· 
urincto aos dotado:, de melhores aptt
ctóea as perspectivas da ascen<·áo na es-
f~~~~· 1~ii1tfi~~ eJ!ª\,':~;::~~~ 
t:ti;•,mi.ta.. . 

Parece-me portanto que o Exército, 
Ql!e J~ ÇI/~ /a;;eru•o do Bervt,o mtlttar 

gou ontem :1 e:.ta. cidade, de regrcs:.o 
do Rio de Janeiro, o ilustre dr. Size
nando de Oliveira, integro juiz de Di
reito da 2.a. Vara. da comarca da Ca
pital 

VF1'Dt;~1-sr:: 1 eal<lelrn em perfeito 
est3<1o de co1-i5,=,n,·açllo com ior~e. de 
3 C;J:Vr.!os; J JllH(JllÜ1(1.. d~ dl'''t"lU'OÇ9r 

algot.lã0, marca "AGUIA ", com 30 
sen·,v,, bf'm <'.Ot1SPrw1.d:1; Jlmpa-dor: 
allu,'!ntador C' empast.;.idor, inclusive 
tran..,mis<.;ão, s1lhM, etc. tudo Por 
qub. ~~ coutos de réis. (Rs ....•.• , • 
15 :OfJ0$000l. 

\TNDEl\t·SE, trunbém: 1 ~itio cm 
Teixeira, do Eshido, com cercn de 3 
quil0metro~ quadrodo.~, ras:1. 1 pc~ 
queno3 ai;udes, dl\'cr.,;;:15 frutciru.s, bom 
plantio de algodâo, t.~tdo por quinze 
contos de réis <Rs. lJ:OOO~OOOl, 

TRJ\.T AR com o cel. Francisco Ma
nuel Ribeiro de Barros, em Ima.cula
~ munlclpio de Teixeira, do Estado; 
ou com a firma José H~miques & eia., 

. em Joli.Q reW)a ç çilll'Pilla Q1·i.ij(le, 

_,4 ,--\ma.:.:onio c1ue eu vi-Gastão Crus, 
-- Companhia r:dttõra .Nacional -
Só.o Paulo - O conhC'cido livro de Gas
tão cruls acaba dt' saír em edição ilu.c: 
t rada e eom uma feição material mui
to agradavel. Al!ás acontece sempre 
assim com ns obra, editadas;, pela Com· 
panhia Nacional. O escritor escreveu 
ul'n romance cujo "nrêdo se desenrolou 
no sel\'a amRzonica. Esta nos sem 
m,enores detalhes Ioi espantosament~ 
descrita com a ajuda de uma inteli
gencia observadora e amante dn~ mi.
nucias Um livro belissimo que hon-
1 à.ri~ o melhor do~ nosso3 escrítore~. 
Pois Gastão Cruls escreveu sem jamn1~ 
haVC'r pa~sado nem siquer de longe 
pela" plagas do Amazonia. A critico 
Jitrou como ele .lá estivera anos nn 
convivencia dos indios e da ma.ta ~
tão é' oue o escritor se resolYe a u 
1talinn- o sonho oue o ·1evárn a escre
'\-C!' um i;rande romance. Passou lo~
gQs mêses perdido nas selvas amazoru
ca5 em companhia de outros perso
nagens da comissão Rondon. A_ndou 
toda. a zona. limitrofe com as Gmanas 
e n VPnezuela. E dessa viagem de es
tudr. :;a ;n um livro admirav~I ao qu~l 
ele rieu o nom0t, df> "Amnzomo. OUC' eu 
Yi" E'.' riua.si um diârio contendo ano
taçC s lt1t€'rcssantr e pitorrscas. Tttd( 
01Ja ,t:-, o romancista viu não. se ~
ouer ~u de reglstar com fidehda<le , 
escmrulo. Além dif..'-0 ~crcvcu a 
sua~ p:i ·dnas com a stngrla que torm.J 
a st1ri. }lrOS~ tão npreclada do~ homen• 
ele t oni go!itO. '·Alno.z~nta que eu v!'' 
é ma nvro que deve figurar em too.o 
e qi.tal: _uer bibliotéco 

A organi:acóo narionoJ - Albert!". 
Torre.'i - Compa11hia Edilóra i\'aclo
nal - <;fio Paulo - o grandf" pC'n!;a· 
dor Flnminen:.,e Alberto TorrC'.s é- 11m 
dés!-c.s rr~ cscntorPs cu.ia autoridactf:' 
numen!:1 á medida que sf' dístanci:1 
no ten1Do, E' fl.llP, êlc teve. como disse 
Hw11bt •·to de Campos. a previsão de 
todas r·s calamidades que tombariam, 
àentr0 de vinte o.no:;, sõbrc o pais e 
ch11mo 11 a atenção dos homem, públi
cos. N ·-.~e volume traço. AJbert-0 'T'm-
r10s ns hP-'-"s e dlrctrit',fNi cm or~rn:lli7n
ção nor-ional, com essa largueza e- Clt!· 
vação cte vlst.a:'i f' com f'sse r.rntimen
t.o do r-:-ahdadr Que con..,tltur-m a fnr
ca de p~r:,unsão de sua doutrina. ·rra
ta-se e!~ uma novo, edição muito bem 
cuidad·,t e que faz parte da. famo."ü. 
Brasiliana da Companhia Editora Na
cional. contendo cerca de 500 páginas. 

~;~e9~;u~~e b;~u~M~;~tod~d~oâ~~: 

E:m1r 7.,udU'ifl - r..nosci:clt - Edicáo 
a Livrana do GTobo - Pôrto Ale

·,re - 1938. - ·~Roosrvclt." é, lncon
c .... tn:velmtnte, um do . .;; melhores livros 

·1e Emil Lud\,·ig, tnlvez o mais fecundo 
'o!:i grandes escritores contempora

neos. 
Franklin Delano Roosevelt, o SP-

1:undo da familia que ocupa a. nrC' tj-
1encia dn. maior democracia do mw1do, 
ol a prrsonalidade que Ernil LttdY.'lg 
>•.colheu desta ve-1 p:i.rn biogrefal'. 

O escritor anall1..o. a figura 1!, atual 
1quilino da Casa Branca :sob todo5 

'l:i aspéct-00, dando-nos as propor:;ões 
•:átas de sua glgantesca cstatu 
J2.dista f' de árbitro da paz munc!1.,~. 

-1omeçando por aprei,;entar Roosevt-lt 
urante sua infancia, Ludwig nos dcs
rcve posteriormente todos os p<' • -
ores da extra.ordinária carreira publl-
1 do criador do "New D('al ", sem dú
ida o maior presidente norte-ameri
.'.l qo depois de Lincoln. 
Interessantes co.pitulos tratam da. 

ohtico. norte.americana ant.Prior e 
or,terior á Granrle Guerra. dn ação 
e Roosevelt no Senado de Albany, na 
,.cretariJ dn Marinha, no góvêrno do 
,t!ldo de Nova York t', finalmente., na. 

1rctidrncia da sua (rrande nação 
O livro foi traduzido do alemüo pe.ra 
português pelo c~critor Limeira Tejo 

IUf> orodU21U um trnhalho de rara per
(eiçáo . 

A capa de "Roosevelt", de i'Jlagnlfi
' ettmo, foi arran.inda por Ernst Zeu

,o-. c:hefe dos ilustradores da Livra
rif\ do Glôbo. 

.. Fan Magazine" : - Enviada peln 
;asa Alllmar. aisencin de Jon1ais e re
·istas à rua de República, n.o 590, nes

..a capital, recebêmos o n.0 206 dessa 
importante magazine cinematográfico, 
1ue se publica em São Paulo. 

"Fan /l!aga.ztnc'' traz. numa linda 
apa a cõres, o retrato do grande ~r· 
isto. da tkla Errol Flynn. magnifico m
érpretc do ··o capitão Blood", inserin
;o interessante materia de sua espe
lalidade 
- Ofertados, também. pela. referida. 

:r~~j~:cJ~g~C:Tu,~~~ .. vc~~:n~~n;~: 
eressantes histôrias de aventuras . 

ROUPJt,.,'lJ,\S para crürnças. em 
lindos modêlos, recebeu a .. R:ilnha 
la :\toda" Preç,os modicos. 

VIDA IVIUNIQP AL 
SANTA RITA 

Santa Rita 2í - O dia 26 de juJho 
m Sant:1 I:lla: - Realizou-sr, nesta 

~tctgde. C'arinhosa homenagem á. me
,norin do insigne paraibano dr. João 
Pes~õ~ 

A ·s 7 horas teve lugar a missa ce .. 
lebrada pelo pa.drC" Emidio Viana Co!'
:ên. sendo contado. momentos ante,;, 
:, Hino Nacional pelos alunns dng et.· 
ola::. < lementr,,res do sexo femcnino. 

tenclo ã frente as profcssõnis Celma. 
\l·omes dn Silvrlra, Altinr, de Va5con
célos ~ Mo.riu de Loun!cs Arnújo, bem 
('Omo os. oluno~, ela E -cola Particular 
MJ.sta ·1 Santn Rita·· sob a. direção do 
:::irofess1i- SC\'<'l'O Roclrigues da Sllv.t. 

Terminada n mlsf-8., que !oi as~i~
icla por avult;\(\O nunwro de pessóas 
lc toct:11; ns cla~~cs, foi cantado o lú
•10 consa,;:·ado A mern01ia do grande 
martll·. segulJ.1(lo-se uma. bem organi
~act:i proci;-.;":i.o cívica nté á prnça João 
?e1:-sôn, sencto o retraio do homcna

en.,10 conduzido pelfls g<"nt1.s sc>nhori-
as ~!fõrln faabel de ouvcirn e Ano. 
~O<it!'.:_m('.r, d(' Ar..1újr. 

Ali, ª" ~llunRs <'On! a1·am novamcn
c O!:> hino.;, fkoncJo o retrato do pre
lr. ro Urnf-ildro exposto ú teneração 
Las f nnillas c ca\'ulncll'O."i da nossa 
N"icdacle. vrrifkando-se é. tarde o 
_'nc-err~mento das solC"ntdodes. 

A comis.,no Pnrnrrer;-ada. das home~ 
'lRge'l.'- 1,restadfls ao iuoh'ido.vel para1-
tnmo Rgrn.dete, penhorada, o concurl'O 
·,auo:;o rins distint.n!'l familla:., honra

o:- rr,mrrclflnle~ e dema.iR Pf'-'lSÔa.s que 
'hf' pre.:tar;:m npojo n:1. e"'."CUÇilo d:is 
t~-011>ri1n~crn, t1dm.1 rt•feridos. 

A· frente rlnt. hn111('11a1.;ens figurou 
ft ~e~Uill1~ COlnJ&fÔ.O; 

feras. Iracema li'eijó da S1h-elra 
Celina Gomes dJ. S1lve11'a, Jnncte d~ 
Andrade, sta.. Maria IsBbel ele Olivd• 
ra. srs. Aluis1o Pa.trtcio, Severo Ro
drigues da SJ1n1, Alarico de Akuntllr~ 
.!.Jm e Miu@r 1110 <lc Aro ú 10 
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ÚLTIMA HORA 
ALBACóRA A PESCA DA 

NA PARAíBA IHl.mbuco, o autor friza a imporlancla 
que a mesma póde representar para a 
economia dêsses Estados, devido á.. 
grande procura daquêle peixe nos pa{. 
ses do.. Europa e América . 

( DO PAíS E ES1.'RANGEIRO) 
~AO PODEM FUNCIONAR SEM t S'-t" indu"trial, qup pO!:,'.Ul' \:Írias •aqui o sr. Gem·ge .Brandt, delega.do 

AUTORIZAÇÃO no GOVERNO I táhricas tpxldt no Rio. apelou tln sen- 1 noric-americano á Conferência. dr As-

AS POSSIBILIDADES DO 
SEU APROVEITAMENTO 

EM CONSERVA 
FEDERAL ;,~:!;~o s::~a \'~es~,~a~:~ :;~:c°êt:r:: 1;~1~;~:n~t>º~/:!::~a::br~i~~~fi\1~:= 

)10~:'!; i~! u~~Jr~C:~~'\?~ C-;ni~~:ct~';; 

RIO. 28 <A. N.) - O De-pm·tn:mento Copacabana. se de faZf"r rle<'huac:-ôe!-ó, ~·abt -!!if' que o o sr. Elza.mann Magalhães, assisten-
1\"arional de Educaf;·áo baseado 'na. lf"- - primeiro objPtivo do sr. Brandt t l'On- te técnico da Sccrão ele Indústria rlo 
gislac;:ão vigentf'. C'ommtirou aos Inter- .OS PltOFE:,.,soRES GAtrCHOS SO- seguir a retirada tlf" mílhn.rt"s de ju- Serviço de·Caça. e Pésca, em h-;teres-
vt"ntorf", que- não 1,odem funcionar no LIDAC-10~ C~I O INTERVEN'rOR dé& que se acham no"I camJ}Os de sa.nte trn.balho dado á divulgação, tr:i-
t•a;,- t''-<'olas superiores sem autoriza- COROEJR.O DE f'A!UA concentra(áo. tou das possibilidades de ser aprovei-
tão do úo,•irno Fede1·al. Uiz-se que .. a Alcrua.nlia. só a.tende- 1ade em conserva a a)bocóra, peixe qur, 

PORTO ALEGRE, '?8 IA USIA.OJ - rã fal desejo u1ediante os vi!.tos con- frequenta o nosso litoral por esta épo-
JNAP(;.l11(0tJ-SE A CONFERf:NCIA Pelo Congl'e-sr.o de Professorr~. atual- "ulares para ,aí,la do1-. me,mo\. ca do ano, acentuando as vantagens 

OE 'rURJSMO DO ES;r'ADO DO mente em 1·Palização em ljuí. ,em de de uma industria no mêsmo fim. per 
RIO ser vota.da uma mo('áo de incsí.:ita DISTRJBUl(.~AO EQUlTA'fl\ A D.\ ser a albo.córa. grandemE:nte procurada 

~olidariedadf" á ob.-a administrnti\·a ,lo ~AJ•'RA UE 'l'R1GO no estrangeiro 

Pi~\:;~;!º'~10Coqr:t:: ~;li~:• i:, fi:~;~~~ LONDRES. 28 r A. ~ .. ) _ Dez pai- No trabaU10 em apreço, o sr. Elza-
se b t d 1 1 mann Magalhães mostra como o a-

Comissionado pelo Serviço de Caça 
e Plscà, o sr. Elzamann Magalhães 
virá, em setembro próximo. á Paraiba, 
a fi,m de assistir ás pescarias da alba
córa em nosso litoral, assim como etn. 
Pern.Bmbuco e Rio Grande do Norte. 

O referido técnico aproveitará essa 
oportunidade para fazer alguns est,u
dos a respeito das possibilidades dl" 
ser inceutivnda, em nosso País, o a
proveitamento dn albacóra em con
serva. 

ASSOCIAÇÃO PARAI· 
BANA DE IMPRENSA 
SERA' ELEITA, HOJF.. A SITA 

NOVA DIRETOR!.\ 
Turbmo do Estado cl9 U.io, organiza
da por inido-\1Í1'a do .iornalista Danton 
.fubin, dilc·tor do Departamento df& 
Turhmo daquelf" Estado. Essa reunião 
foi reali:rá.da no Palá"io do lngá. 

ção púb1iea. _ , 1 ~!rª~~r~:' ,;0~ ê:~~:~,v~e:t\~~J10ª1: e!= proveiLamento da albacóra ou ~tun em 
PRATICA\'AM IRRf.G{Tt,.-t.nn>.\r/S opt"-rar par;,~ di"itribuiçilo equitativa. da conse1:va v~ c~nst.ituindo, 1:to.Je, ~1a 

~A JNSPETOR1A DO TH \TF.t. .. O safra. de tr,go. d~s g1andes industr:as mund1a1s, pun. 1 

UE PER~Al\fBUCO 'l'1·es de:"st·s paíse"''• a Argentina, c1palm~nte, ,no Japa~. on~e a. sua ex- Terá lugar, hoje, ás 17 hora!li, 
em ~ua séde provisória, Wllll 

reunião do ConsiHho Dellbtril
tivo da Associação Paraibana dt 
Imprensa a fim de empossar os 
seus novos membros e elerer a 
Oiret.oria dêsse órgão de el:l,,\,.SE.' 

. Bulgária. e Grecia., que anteriormente 

I 
portaçao atu·1.ge a .200 mil caixas. na 

o I\\CAMF.NTO 00 FL'NCIONA-1 RECIFE, 28 IA U:SIAO) _ ('(Jm a já faziam parte itêht Comité. fôr:ün maior pnrte enviadas para os Es-
LIS-:\10 }'EDEltAL C'onrJus:lo do inquérito inst;.rnrado pela convidados a se unir aos outros sds tados Unidos 

S"~ret:iría. da Seguran-:-a . .i. fim de países que ~ão: Dinamarca, Noruéga, Referindo-se á. pesca da albacóra na 
ltlO, 28 (A. N.) _ Por ordn,1 ~upt"- apurar a respon'iiabili,Ltde de irrf"gu- Irlanda, Jnd.ia, Holanda e 1'urqu.ia. os ,Paraíba. Rio Grande do Norte e Per

rim·, já tratt..,mitida. ás repa .. ", f,i•s, o Jaridades pratica,las na Im,petoria do quais ~e-vf"rão prt~lar sua colabont('áo 1 

!~"c('~:~~
1~~Tºa ~~!!::i. ~~'::~"'::~et,~~ J:!!t"'~io:ic~~-r~,~~~~~~!tot i~~~~!~~ ªº :issunto. - Uft1 QUADRIMOTOR·ESCO· 

110 dia. i'.' de agosto, por nito ser po,- ~aia Pachêco. Grinaldo Marinho ral- DESASTRE DE AUTOMOVEL COM LA PARA A AVIAÇ -o para o mandato que se inici~rã. 
em 5 de agosto próximo. Givel antes a entrega ao,;; fm;cioná- t'áo. l\foacir de Araújo Gu.i.marã:-s, U:\I Olf'LOiHATA AltGENTTNO A 1 

~~;~i:é~~ei~"\~~~l~r~~~id'!~et~~it:!~a;~~ ::.~
1a::0 Af:~~~i:r::e l\~ôt~,nf:~:e ie~= VARSOVIA, 28 (A lTNIAO) - Foi BRITANICA 

t>m QlH' ')f'l':l tra.nstormado ,, atual miro \'icira. vítima hoje d<' um desastre de auto- LO~DRER. 28 IA UNIÃO) - O sr 

Dada a importaucia. de~a 
sessão, o sr. presidente encarece 
o compal'ecimento de todos O!-t 

conseUaeíros, d1·s. Raul de Góii,, 
Ma.feus de Oliveira, Al\les de 
l\lélo, srs. Francisco Cout.lnho 
de Lima e Moura., Dw·va.l de 
Albuquerque, Aderbal Píra.gibe, 
Eudes Barros, João Mora.is, Car
los Çoêlho, Manuel Figueirêdo, 
Abelardo Jw·êma, José Rocha, 
Anquíses Gomes, Duarte de Al
meida e Antonio Gondim Lin, 

Instituto de Previdência. A-; falcatrúas que sobem a 68:723SOOO U\O\'tl na estr;1dn. d<" Fontenuiblt"aU, o King~ 1,ey Wood, ministro da. Aviação, ! 
t"ram prati('adas com a retirada de sa-. Luiz Cavalero, conselheiro da em- adquiriu um novo quadrimotor•es.cola 

POJl UMA ()NlCA UNIVERS1D\J)E sêlos de do('un1entos ::u·quivados para baixada argentina n~ta. capital. para ser incorporado ao C'Urso de ins· 
NO nrSTlHTO coli-los em no,•os prore'>.:W$. t:sse diJ})o:-uala 11latino a<"ha-'.')e, tom trução aos futuros a.via.dores hritani-

,·onsequencia, gr-..a.vemente .ferido. ('Os. 

J!IO, 28 1 A. N.) - Os jol'n:.tis clí- EM BERLl:\r liM REPRE;:;EN1.'AX1 E - i,;sse novo aparêlho pod""rá. propor-
vulgam que estão s<'ndo pror .. <lidos es- NOHTE-A1VfERICANO. CHEGOU, \'iu e 1'enf'en. a ata.ma- cionar un1a- só aula a. 11 alunos, em 
tU<los t•ntre a Prefeitura" o Ministério da meia "Ca"Sa Azul", E,rlnsividade pleno \•ôo, drvendo serem mínistl'ados 
da Edu('a<'âo. no ::.enticlo de fazer-se no nr:nLfl\f, 28 (.\. N.) - Aeha-se ,h ('AS.\ .\Zl'L. Pr<"co HlÇOOO. exercícios de pilotagem , râdio-trans-
Hh1rito Federal uma Univcrskta:h.• - missão e 1uec&nka. 

:,:~i~ml~l~~rã:, 
1'~'::~1,º;-,'.~º~/~:~in~ JNAlTERAVEl A SITUAÇÃO DO NAVIO- BILrrnrns HR.\ A GRA:.DE LO-

. 1 1· 1 M TERIA HíPICA \TE ' SEGUNDA-

:·~~-;~r1•~;·~•;_tr3ot \=.t~~i~·a .l~e :'tu~~~ E se o l A '"ALMIRANTE SALDANHA'' FEIRA 1 OE AGOSTO . 

;l~:~~~~:r~:;~::; .. ::~~~:-~:~ 1 UM COMUN;~ADO DO MINISTtlMO DA MARINHA -p~- E-,r,-E-~f-;,ª-;-;-'T_i-~:-:-~,-~-~,!-!~~ :OR
8
T~ JAO:A~OVEP:E:S:S:O:~AEN~: 

ATRO~F.Lo\.:\IESTO 1 . ~ da C:.ipitül, recomendou á Guarda 
_HIO, 28 L~ l'.N.IÃO) - O ~ahi- 1-ante drnga destinada ao serviço Municipal toda v!gllancln no sentido 

dou!ºc;ia ':e ~;!!!,~~,o-:-t~r~:, ... ~:~~,i~ nele do M1n1~1eno da_ llarmh3 ie salva mento, e~pcra-se q ue O ~~tbl~~~tn~c o a~c~t1~:~!'fda~~r~u:lq~;~ 
un, auo e sêjs mê..,e~ de pfrio, o in- t~rnP,eeu,f h;>J

1
e. 0 ~egmntc t:omu- 'S'.ald:i nha àa Gama'' vnlte a flu.- que sêja a sua espécie. 

du.h-trlal Valte1· Elinger, riue ha mht>'> nitat ü O icrn á imprensa: uar. O Prefeito espera qu.? clesnpareça 

AS HOMENAGENS PRESTADAS A' 
SUA MEMORIA PELO DEPARTA
'>IENTO DE EDUCACÃO - TEl,E
GRAMAS RECEBIDOS PELO CEN
TRO CíVICO QUE TEM O NOME pa~sados atropelou um transeunte com uo navio-es.cola ·• AJmirant<> A oficialidade, guarda-ma ri- êsse habito nocivo, que tanto compro-

a. bua ''limousine". Saldanha da Gama" continlla en- nhas e marinheiros se e,ucontram mete a higiêne e a estética da cidade. DO PRANTEADO ESTADISTA 

ISATBAM TODOS! 

o.., \'~gões - <'amt>ing rcarros
aln·lê;o p:na os r11w JJa!-ts~m o do
rnfogo no C'::rn1~0) t•st:í.o em g,·an
de voga rui Inglaterra. Estationam 
1•in dt"SYios ferroviários, g<>ralrnen
t~ <'m pie-no c::unpo, fazendo as ve
:,r.., dt> casas campestres. DianlC' 
do êxito dos \'agõrs-camping, dua, 
eomJlanhias ing·lêsas rtsolvcram 
aume-nlar o numero dos s:eu.s va
rbt·S êste vtr5o. Um;1, ~éla~ Po'l 
e>m servi~·o em 193:! <q>enas 19 
carros, utiliza.dos 11or 800 "CtHn
J>f"Ftres". j:Í em 19:;7 O' carros 
t"rnm 50 e os .. cam1,cstres ·•• 3.oao. 
A outra comµnhia preparou pa
r;1, c·\te ano eo vagó('s, dos quais 
UO!>. I'?. como ,·ercladeiros aparla
mn1to .... ; f' ('0111:l\·a i,ó ela, tram;
porlar t: ··esla<'íonat" no c<.,r: ,.:a.e 
w1·ão t'Uropêu uns 10.f)OU excur
hiuuü,üts. 

:•.e os a "~alLan le!; de bancos, nos 
F,..,(adw.,: Unjdo._, não inventarem 
trnt m(>fo mai" l'"l:J)Cdilo de levar a. 
,·abo !'luas fa<;anbas, aeabarão to
do.,.:, um a. um, rpctidos nas peni
t1:11C"ia.riai,,. E' qne acaba de srr pa
tP11tf"ado um si-,têma adicional de 
pi·ot~ão dos emprc-~a.dos bancários 
ru.ia eficácia arre,Jita indiscutivel
Jnf"nt~. A organiza<'âo do sistêma 
é tal, que funciona quando o em
p,.e-gado, v,mdo a..pontado :a.o seu 
p<-ito o revolver do bandido, le
'f•tHla. as m:ios, ou aperta o., bt'a
«·1,s c·oot1-a. o corPo, O mecanbmo 
que, dá o sinal, dissimula.do 
sob as roupas do em1>rf"gado .Lí''1a
!\, .. tm conexão com o sistéma df' 
alarma da <·asa por me-io de uma 
ct.1·da, E, como o~ banco)\ tem \Ti
a;·i.fa.ncia.. es11ecial, tJUando menos 
e,ppi·a, o handidu estã. aga1·rado. 

Swnerosos moh1sco\ encerram 
<'P,ncre,:ões caleárc-as mais ou me
nos e4_fé1·!('a-;, designadas sob o 
u.omP de P_érolas. :'!la\ as pérolas 
fma~ pro1>em ~xclusivamente da 
Õ1ilr.t perlif("ra, ou "pen(adina ". 
Quando &E> sérra uma pérola, en
c·outra.-s!' sempre no seu interior 
a.11;:um pequc·uo rorpo e'}tranho -
g1·.í.o de areia, d("trHo vegeta). pa
ra ... ,ta. - que prnvocou a sua for~ 
maç.'.io. E', eom efeito. para desem
barar;ir-· e df' eorpoi< t"',;lranhos 
que o molm,co os cnvoh·e assim 
n.is <·amadas de nacar "f'tretatlo 
]W'lo 'lil"U t"nvoltorio. No "ª"º da 
Ó· ll'a. perliftra, trnta-~f" da minr,',
rufa. larva de uma !.t"nia, Ora, ês
tf' p:uasHa, tornando-!-if" adulto, 
vl~e no tubo dJgel,(i\o da a1·raia. 
A presenc;-a tilmuttanra nas mM-
111.as paragen.~. da arraia e da ó,-

1 tra p<·rllfna é pois, nt'1·u~.:i.ri..1 })a
ra a produ,;,ão da:i ptrolat, 

l'alhado ao largo dt ~an-Juan de 1Jojaclos nos !Juarteis do 65. o Re - 1 

Puerlo Rico. sôhre as rocha~ uró- rjmento de Infantaria. na cidade n1l, 7ne/e~:~~;J.~!rºa~t:e1~t~ ~~-r~~!~ 
~imo ús 111,as da~ Cahra~. # de San Juan. estando lodo~ go- do ·pã.o, em face da 5(.>nsivel baixa ve- Solidarios com as homenagens pres-

_\ :,.:ua situacão eontinúa inal- zando saúde":,. 1·i!ica<ia. ultimament.e. no Preço da tndas nesta capital á memoria do inol-
lennel. vi~to durante todo O rlh farinha. vid::ivel presidente João Pessõa, por 

:;---:::-':;--::::--=:::------------------ ocasião da passagem do 8.º aniven,ário 
de ho_jl' não ~e ter feifo nenhu- u M V o T o D E L o u V o R da ::u~ morte, o Departamento de Edu-
ma h•ntmiva cle :::.afamento. em · caçao organizou um programa que fol 
1·on~·cqueneia de sua improfítui.. executado pelos estabelecimentos de 

dnrle com o material 1oca1, .,~is- DA LOJA MAÇONICA "BRANCA DIAS" AO ROMANCE ;~;I/~~~ :ct';,.!;';."t'0 r"at:i•0 c~f'::~i !°m~: 

lc~\
1
!·nnhã com a chel{acla de pos- "DEZESSETE"' DE EUDES BARROS ~~~~f ~~';;~~t:.?.:',;';:~~!s ";~~

1
·;:~ ~~ 

IM PALUDISMO 
(Comunic::ufo da Dil'eloría Geral lle 

::.~a.úde Púb!ka) 

N;\o é só como i.J11.paluc-lis.mo 
que se conhece e~sa doença. Ou
tros nome~ querem dizer a 
mr ,m:1 c:oísa • palucb,mo, ma.
ieitc.s. "iezões. mA.laria. febri' 
Jnrnmitcnte. febrf> palustr? 

E' causado pelo desen\olvi
m~nt,o no sangue dr um micro
org;unismo. 

São três espécies e cada uma 
dNas u:;1prime ao qunctrn clinico 
stn a'-nécLo peculiar 

Assim, cónhece-se a fórma 
m~l1gua. a benigna e a qunt&, 
em que a febre dá mab c!-;pas
H1.dn 

9 nto~quH.o pica11do o indivi
duo C1oente. inft'tD,-i:e também 
e. <lO fim ele alguns dias. está 
em condições de transmitir a 
tioencr. a uma pessóo sã. 

Nem. todas a::; . ec;péciC's de 
mo:-:;qu1tos transm1tc1n o pnlu
dLSmo E~tcs prcfen·rn J.1, aguas 
J''.'trarl~1..s para rlcsonirem r dai 
o perigo<, dC' ciPixar ~g:u.1 f'IUJ)o
, '.Hla J)f"rto de c~~m. A pintda se 
<la.. geralmente ao cair da tar
~''· que e a hor,1 preferida pm 
ts:::rs insé-tois parn invadir n 
hab1U1çlo 

Tcn:lo paludismo. tome o r("
n:t·ctio com yersisténcia, pois 
nao L'ist a baixar a f<>brr- para 
,i,;e co~sicJ'rrar c:1ra10 

A .Saude Pública traw dr 
1:i:r~ç·\ a to_dos que nllo podrm 
prigar médico. 

O JXdndi.c:mo Qllf' np:rreC'eu no 
\"lio Grande do Norte <' no Cea
r!\ lem .~ espalhado m11ito por
qti~ ~pf•re('eu. ha alr,;-un<s ano.e.. 
no p•hmeiro dê:-·;e~ Estado.;, um 
mos<:t1llo \ indo ciu Afrir'a o 
t)ual trnn.".mttP n do':'nco. rum 
IIRis Í:lC'ilicl:-de que os Olltl'OS 

I•',(; '( 1,1<1~11.uHo {' ,r.:í. iorali1acio 
~:() J:tr:ral clof; ctol:;; l!~~ta-.ios, n::i..Q 
11a\·en,Jn ,rr'ln·(·ü\o na .on,, 
hontt·11..1 com n Pnnüba Não 
i "li~ fundatnent.o tt" notlci;t:; ele 
qrn• a Pnrafbo. l'strj:1. :it,H·arta 
poi· t•lc• 

~.- 25 dn cm'l'~nt.e, WVt' lugar uma pela publicação de "Dezessete'', ress!ll
c.:-;u~ ~~Iene cta, LoJ~ Maçomca ··Bran-1tando os_ di:is de luta da nossa Pátri:i 

ta Dias , de:;t.a capital,, com o COITIJ)a- nn grande campanha que deu margem 
rPciment'? de .grande numC'ro de f~g11- ,a tão bela concepção· !iteraria. As pa
ras respe1tave1_s da maç?naria paratba- 1}:)Vras do orador fôram unanimemente 

~1~~ª·a:::~~io/~º i~~~!i~~1~él e~~~~u; 1 aprovadas com uma salva de palmas 
'l s~nticto nncionalista. do romance-his-

monumento do grande Presidente. A's 
14 horas fôram feitas preleções sôbre 
a :sua personalidade em todas as e~
c;las. 

O Centro Cívico "João Pessóa. .. r~
cebeu, a propósito das homenagens 
prestad~s á memória do seu patrono, 
o.s seguintes despnchos: 

João Pessõa, 26 - Em nome fami-1 onco ··Dezessete", de Eudes Barros. 
Dec.:;mcun1biU-sP dessa tarefa o sub-te
ntnt~ do 22. 0 B, C., José Morais de 
Almeida, membro das Associações Ala
gõo.na e Paraibana de Imprensa, sócio 
e. repre.'ientante de várias sociedades 
hterarias do No~le e Sul do País, e que. 
na LoJa Maçornca '·Branca Dias'' ex .. 
erce ns funções de Guarda da LeJ 'e de 
oructor oficial. 

HOWARD N U G HES VAI ~~ ~~!i~o p;t~~!ra~e~1t~r
6f:J~!) ª~~~!: 

REALIZAR UM YôO EM 
TORNO DA AMERICA 

DO SUL 

1 

O jovem e culto oficial do Exército 
e.-;tudou, em palavras de alta compre
en~ão critica, a obra do ~critor parai-

}~~c7g~:s~~~~~m~~1r\~ln~~rt~a q~a~~~·~~ 
1:ia no desenrolar dos memoraveis 
aconteciment,os que constituem o en-
·ecto d<1 quéle notavel romance-b.i'ito
l'ico. 

Em seguida o sub-tenente Morais de 
'\.lmeida propoz que fõsse inserto, na 
na da reunião da referida. Loja, um 
'OLO de louvor ao sr. Eude.s Ba1Tos 

nagens prestadas êsse Centro memó 
ria aqut'le mesquecivel cuefe. - O!!ó, 
valdo Pessôa. 

Campina Grande, 26 - Sohcl~rtso .. 
me rnanitestações pesar prestad:1 hoje 
memória imortal conterrnneo presi· 

NEW YOR!,. 2~ (A LTNIÃOJ ~~;~~.fi~~o Pessõa. - .José Xavie.- de 

- Já foi resolvido o programa s:mta Rltn, 26 - Errt nome comis· 
do vôo a ber em}Jreendido por ,c;ão tenho prazer convidar a.sslstlr 
Howard Hughes, em tôrno da missa inesquecível João Pessôa, 7 ho-

América do Sul. rn~ 26:\ -:-, !1~~~:çr~tri~i:~aíbana pelo 
A primeira etapa do "1 raid'' se- Progresso Feminino" se fez represen

rá New-York - Rio de Janeiro tarem cedas as solenidades em homf"
ent 20 hora"': Rio de .Janeiro nagem ao grande presidente por mna. 

Bueno~ Aires e!f' 5 hora~, e Hue-
1
~:!~g~i;~rtfi~~

1
P~6;.~ei~ªlün!~

11
~~~ittra~ 

nos Aires - Lima Cidade do correia. Limn, Franclsco da Ascençào 
l\léxico. Cunha e Raquél Cantalice. 

UM COMUNICADO DE BARCELôNA INFOR
MA QUE AS TROPAS REPUBLICANAS ENTRA· 
RAM NA CIDADE DE GANDEZA 
A fim lle detêr o avanço das fôrças catalães contra o 
norte do Levante, o generalissimo Franco retirou nume
rosos contingentes da frente de Sagunto, enviando-os 

para a margem direita do Ebro 

BAI:.CJ~f,ONA, 28 IA l 1Nfi\O\ - O \ Outro comun.i<'ado governista adian
Con...,C'lho da Geoen.füladf' divulgou o ta: "Os republica.nos <·omb:ilean, den
"f'guintc cmmmícado: tro df" Gandeza, corpo a corpo ('6m o., 

".\1; tropas rt:publitanas ;.1.tararam ~ ~f"lh defensores•· 

~\L.n1A:.C.\ DESMESTE 1 

,lizendo que o se,u a.va.nc:o foi sust:ido 

1 

cm consequencia dos suce!'.sivo~ bom
bardeios da. sua reta:"Ua.rda pela a via· 
ção. 

SUSPENSA A OFENSIVA RERELO~ 
CO'.'ITRA VALô:NCIA 
LONDRES, 28 IA UNIAO) - Nolí

cia!'J da Espanha informam que o Jf'· 
neraliaimo Franco detêve o a.va.nc:,c 
1·ebe-ldt"' contra. Va lênria, retirando Pº'" 
del'osos reforços para enviá-los rnt 
socõrro de Gandeza . 

Farmácia de plantão 
Está de pla.ntão, hoje, o. "Fo.r .. 

má.cin Brnsll ", á run. M!l.('tel p1 .. 
11helro. 

('1dadP clf" Gandcza por t-0dos os la.tios. 
O:> .iu .... url'C!to!io l'!!itão r,·~il>tiudo U-11.:1rz• 
m<'nlc, achando-se entrlnC'heir:.ulos nos 
csrombros existtntes no <*ntro da ri· 
daclt', á "'-Vf"ta, de urgentrs rf'-tortos 
~oU"it~dmo ao -11Uo com;1.ndo " 

>,.\LAlHANCA, 28 (A UNIAO) - O 
estado.maior nacionalista. desmente 1 

que as forçu 1·epub1i('anas e,11ta lá.ts ha-
jam penettndo ru cidade dt"' Gandeza. ,__ ___________ _ 





1 • ..A UNlAú - Seda-feira, ~~ d~ Julho dt 1!13 - -· t " • • J . . ., ~~· r 
Teatro FLAZA 

EMPREZA VANOERLEY & CIA. L TOA. 

(JRANDE 

A'S VINTE HORAS, 
COMPANI-IIA 

SUCESSO DA 
COMÉDIAS DE 

Teixeira Pinto ~ 
\ 

1-J o_j e 1/2 horas 
P H 1,:c.·os 

1$100 O 800 l'CIS 

Primeira e única representação da 1naravilho
quatro átos extraída 

de BARDAY 

l'JL'T'll\IO DL/\. 

sa 

1 

peça 
do 

ele BISSON em 
célebre ron1ance ZlrGft LD, 

o creador de estrelas 
LOUISE RAINER e WILLIAM, POWELL 

l\fETRO G. l\IA YER 
1 

A rainha das peças teatrais amanhã, ás tiôs 
horas crrandiosa matinée das moças. Á noite a ,i-, 

AmanhãI 
Lewis Stone e Chester Morris 

I1ilariante con1édia em três átos Os Três Padrinhos 
Sem Beijo na Face 

Um super filme da 
Aguardem - A CANÇÃO DA FELICIDADE 

Preços - CADEIRA .\$~00. AVULSAS 3$300. BALCÃO ~ajjl~OO METRO G.·M~YER 

ai 
CINE-REPUB L I CA DOMINGO: -

HOJE - Duas sessões ás 6,15 e 8,15 horas - HOJE UNITED ARTISTS apresentará 
\prf'c.enta('áo do monumental filme documentário do 

SEGUNDO CONGRESSO EUCARfSTICO CONSTANCE BENNET:r e FREDRIC MARCH 
- em -

Inteiramente explica.do em pol't uguês. contendo todos os detalhes dê!o;t.e grande , 
l'Oncla. ve reli cioso ! . 

.SOTA - De\"1do o St'U elf'":tdo aluguel sei·á exibido a<k> p1·rços de 1$600 , 1$000 AS AVENTURAS DE CEllINI 

E· D 1 T 
POl,l('JA \IJLITAR - Elll'f 111, DF. 

\'J<~NDA - Fnco saber um; que o pre
i,;ente rdltal virem e dêle noticia tive
rem e interessar possa, que. ele ordem 
do exmo . .sr Interventor Federal nêste 
~taclo. se arha á venda no quartel 
c,e,sta Corporação. um motor a gaso
lina. Deutz Ott-o. legitimo, com capa
ddade ele 6 H.P .. quast novo. prestan ... 
rto-se bem para iluminação elétrica de 
pn1uenos povoados ou fazendas 

E para conhecimento de todos la
nou-se o presente edital o qual vai 
publita~o pela imprensa. Dado e pas
t,.·udo n~ôta cidade de João Pessóa, aos 
onze dia:;; do mês de julho de n'lil no~·;~~roos e trinta e oito r 11 de julho de 

Af>cf'ndino Feitosa, cap. secretá.rio 
~·,~ra1 , 

.\LFA'.';DEGA llE JOAO PESSõA -
l.DITAL S.º :ti -- DC' ordem do sr 
111spetor desta Alfandega, nc:a intima
i'..lo. por êsle meio. a apresentar-se a 
Psta Reparticão. no prazo improrroca
\ Pl de 30 dias, contados df'sta d3ta. P 
,ob as penas da lei, caso não o faça, 
o t.-pbalhador da elas~€" "A'' !>r. Au
' eo MunJz de Cerqueira, qut·. desde o 
clia 1 f dP abril último, VC'm faltando no 
!--<:rvico, sem causa justificada, confor
me ,P vê dn infonnaçfio pre~tada no 
proce "º n«> 2 347, déste ano. • 

A 1 s 
h•rios P prO<'ttrndorPf'; clP <'R<:fl." rJp n
Jugueres, que nenhum predio poderá 
ser alugndo sem a permissão da au
toridade sanitária, devendo as rha
ve!-; serem enviadas a e~ta repartlcâo 
para as dêvída:-; visitas. ~ob pena · de 
multa, de conformidade com o para
g-rafo 3.0 do art. 1.084, do regulamen
to 

Quintiliano Calla,to, servindo de es
critw·arlo. 

.\O~IINISTRA('AO DO DOMTNIO 
D.\ U:-IIAO NA l'ARAIBA. - Edital 
n.º 4-A. - Aforamento d(' trrteno 
proprio nacional. - De ordem do sr. 
del('gado fiscal do Tesouro Nacional 
nêstc Estado, faço público que o Sr. 
Sabino Fernandes Pt"ssôa. requereu o 
n[ornmcnto do t('rreno - proprio na
tional - beneficiado com as rasas 
ns. 142 e 154, da avenida Cleto Cam
pêlo. munlctpio de João Pe!lsóa, nêste 
Estado. 

Os detalhes técnicos e demnis es
C'lnrecilnento.s constam do edital n.0 

3. publicado no jornal oficial A UNI· 
AO. desta raplt•I. em sua odlçfio de 
21 de julho de 1938. 

Administração do Dominio da Unt
:,o, em ~ de Julho de 1938. - ;.Jablno 
de Campos, escrivão encarrcgndo da 
Administração Classe G 

Sec1·etaría ela Alíandeg~ dt"' Jo~o Pes- F.Ul1',\I, - FALENCIA 1>F LI~· 
zoa, 14 7 rn38 ROA. A IIAi\lAO - Faço ;;;abf>r .\OS 

credores e demais tnteressndos na fa
CJ;11,1dio Pó.do - E6C'rihu·nrío da Iencia de Llsbõa & Hamad, que, sP 

r. 1
a~;(" .. F''. neh:1 er.1 cartório as contas (' doeu-

- m~ntos apresentados por Severino LO· 
OIRF.TOHIA Gl:K,\L OL s,\C"DE I JlCS Guimarães, refponsavel pela ex

l'l'BI .. ICA ·- Jn1ype,toria da. Hli('ali:,a.. tinta firma Duarte & GuhnarAes, Ji
,·,10 1• Polida :-.anltária t:dUal - quidatarlos dn mesma falenrla, os 
1 k' orden, do sr in~petor da Polk'tn. qu~ts rodf'ráo sn examinados e itn
t :rnltârtn da~ Habltaçi';Ps llrnrn, por 1>ugnndos pelo!i interessados duran~ o 
l te eu11aJ av1,11clo.$ tOdo os vropile• pmr.o r1e 10 dlns, a contar dt•.,;ta data 

'I 
ONDULAÇÃO PERMANENTE EDIT.\L de <ilação ck herd1•iro, dos falecidos ~_ão Nunes Fene1n _• 

1 

com o prazo dt" r,o dias - O doutor I d. Genu111a Soa1 cs dl' Albuque1 que 

A VAPOR Braz Baracui. juiz de direito d:l l.ª Si alguem souber de algum lmpe• 11-
vara cta comarca dE-sta capital. do E~- menta. oponha-o na t6rma da lei 

EXECUTA-SE COM PERFEIÇAO tado da Paraíba, na forma da lei, etc.: 1 Jn"io Pes~óa J5 d~ Julho de ,193~, .• 

SER"!ÇO GARANTIDO esreª~â1t~~hJ; c~tatiti~leq~~::J~fro~11:t~~ 13a~V•~scnvao r o ieg1st10, S<'b~t1ao 

Av. Joao Machado, 506 sentes com o prazo de 90 dias virem -
ou dele noticia ti'.·erem e intrre.-;snr r ~l~DIC.\TO DOS OPER,\'RIOS 

. - possa, que, tendo falPcido ncn,ta C'a- 1-;"\1 ('0. -~TRl'('AO Cl\"IL DE JOAO 
Daa_o e passado nesta cidade ele Jo:~ pltal, em consequência de sukidio no PES~ôA A..,sl•mbltia Ge_ral Extraor
~e~?ª· ~?S 

22 
dde Jlllho~e 

1
;~nth~o· /dia 18 ele maio do cont1nte ano. o C'S.- tliuiria - EDITAL - Ficam convo

~ :i~cºrf~O•s;e:!!Sl~10~
3
~v~sc~ivr,o:•;crecÍ,·~ panhol Julie Lop~z._ de acõrd~ com o cridos todos os s_oc1os d~.$_Le Sindicato 

~~lí!tses de Carvalho. 1 art. 108 .. 4 .e ::;eu, muco do Cod1~0 Pro- no g.~zo dos dl. re1tos_~ocrnis para. um_.ª 
cesso C1v1l Comercial do F.stado. cha- reuma.o de Af:~embll·la Geral Extrao1 -

.. .l - • • , . _ 
1 

n:o e cito os her~eir,...~ do de C\l_!Uf n~- dinúrt=i. a filn de proceder-se a elel-
EDITAL dt 

4, " 111!1ma. pra('a s1dentes no Brasil e na Esp'3.nt~. bem ção pan.1 preenchimento ele uma vaga 
O. doutor Broz Baracm, Jt11z dt> Dt- assim os que tenham direito sóbre a na Comissão Executiva e duas no Cou
l'eito da l.ª Vára dn con~arca d~&ta herança. a virem dentro do prazo sê1ho Fiscal Essa l'l~tmião c!evf'rn. 
capital, do Estado da Paraiba, nn ior- mencionado de 90 dias, virem habil1- realizar-se na próxima ~egunda-feira, 
n,a da lei etc.: tar-se. E para que chegue a noticiri ao 1. 0 de agosto. ás 19 hora~. na séde so-

Faço saber .ª todos q1;:1antos o prr>- conhecimento de todos, mandei passar eia!. á rua Benjamin Constante, n ' 
sente edital vrrem ou dele notida ti- o presente edital com o prazo acima o 117. nesta cidade 
verem e _interessar possa~., que. _•\O qual será af.ixado na porta dos auctitó- João Pessóa 28 de julho de 1!)38 
d!n 3 <trcs) de agosto Pl'?x_uno 0Vll':.-· rios e publicact9 no Orgão Oficiàl do Bencdito :\toura dos Passos - Pre-
douro, ás 14 horas. no pred10 n. 42. Estado 1"A Umão"J. Dado e passado ~idente do Sindicato 
sitt> á rua das Trincheiras, .~f'~ta Cfl - nesta cidade de João Pessóa, aos vin-
pital. o porteiro .ctos aud_itono~ .º11 te e dois dias do mês de junho do ano 
quem suas vezes ftzer. trara a ~ublloo de mU novecentos trinta e oito Eu 
pr~gão de venda e arremataçao e111 r.uuapio d:1 Silva TôrJ·e~. escrivão in
ultlma praça os segulntes 1;>ens, pei: terino o datilografei. 1 ass., Bra:1. Ba
tenccntes ao falecido Severmo Ju:-.tt· racuí. Conforme com o original. dou 
110 Gome!t: ~ a casa n.º 392, sita á ave- fé. O escrivão Euhapio da Silva 
nldn Capit~o José Pessôa desta cap1 'l'ônes, 
tal construida de taipa e coberta de 

REGISTRO CIVIi. Ell!T.\L 
Façe, sober que em nwu cartório, nes
ta cidade. cQrrem proclamas para o 
casamento civil clós contraentes se
guinte~ 

Jo!-.é Mt>rencio cta Silva e d. Maria 
Pereira da Silva. que são maiore~. na
tun-lis cléste Estado, clomiciliados e re-1êlha, avaliada em 6:000SOOO; um tn-· 

reno na mesma avenida, avaliada em 
~:OOOSOOO; uma carroça, d.Valiada 1:-r, 
300$000; e um rifle, avaliado em 
120~00. E para que chegue a notícia 
e conhecimento de todos, mandei pns 
!!iar o presente edital que será afixa
do 110 Jogar de costume e publicado 
nn Imprensa Oficial. Dado E" passa. 
do, nesta cidade de João Pessón, ao.., 
vinte e cinco dias do més de julho elo 
ano de mil novecentos e trinta f' oito. 
Eu, Eunapio da Silva Torr<"-., e.c;;ch. 
\·ão Interino o datilograf~t. Braz B:i 
ra<'ui. Conforme· dou fé. O escrlvã!} 
t unaplo d:'ti Silva Torrt!ii, 

REGJSTRO Cl\'IL - EDIT.\J, - .sidentes nesta capitnl á rua Amsio 
Faço saber que em meu cartório. nes- Salallel, 56 solteiros <' com filhos; êle, 
ta cidade, correm proclamas para o guarda chaves na Great Western e 
casamento civil dos contraentes se- filho dos falecidos Antonio Mcrencio 
ll"Uintes: d3 Silva e d. Maria Francisca da Sil-

Moi.sés Benjamin da Costa e d va. ou Antonio Francisco da Silva <' 
Joaquina Nunes ela Costa, que são Marü\ Francisca da Conceição; e rla, 
maiores. naturais dêste Estado. f.Oltei- de serviços domesticos e fllha dos fa
ros perante a lei, porém jâ casados re- lecidos Manuel Pereira de LUna e Ma
lii;;iosarnent.e désde o ano de 1926, do- ria Rosa da Conceição. 
•niclliados e residentes nesta capltfll á. Si alguem souber de algum impedi .. 

I
Rua elos Carirí_s, 34; êle .. o peràrio. no lmento, opo.nlia.:.O na f.órma da lei 
Sanramento e Ulho dos falecidos Ben- João Pessóa, 26 de julho de 1938 
Jamin da Costa e Un;ulina Maria da O escrlvao do registro, SehaMiiio 
Conceição, e ela, domestica e Jllha Basto~. .. _ ~ 
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E 
O SEGUNDO FILME LANÇADO NO BRASIL DA "NOVA NAMORADA DO MUNDO" !!! 

E pecialmenle co1itratado para comemorar a 7 de agosto próximo o 3." aniversário 
----- do "REX" ------

DIRETAMENTE DE AVIÃO DO RIO PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO "CINEMA 

DE TODA A CIDADE CHIQUE" !!! 
• ?. 

DEANNA DURBIN 
Num espetáculo concebido especialmente para o seu glorioso talento ! ! ! 

Uma joia da NOVA UNIVERSAL qu11 ió será exibida no "REX", voltando Imediata• 
mente de avião para o Rio ! 

. .. 1 .:. 
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100 HOMENS E UMA MENINA' 
O MESTRE DE EMOÇÕES E SENSAÇõES, NO MAIS INTREPIDO PAPEL DE SUA CARREIRA !!! 

BORIS KARLOFF - o grande tragico em 

1 

A furia de dois inimigos, lacerando milhões de almas inde-1 
fêsas !... O amôr sinistro de dois jovens encantadores ! 

A CHAVE NOTURNA 
Uma supei· produção ela NOVA UNIVERSAL 

DOMINGO PRóXIMO - NO "FELIPtl" 

AMANHA - MATINÉE COUGIAL - NO "FELIPÉA" 

-

AMANHA - Na "Sessão das Moças" - No "FELIPU" O romance das melodias divinas banhadas pelo rio Mississipe ! 
A viela dos estudantes nas grandes universidades norte.ameri

canas ! Foxs - Canções - Esportes - Flirts ! • 
BARBARA STANWYCK 

JOEL MAC CREA 
-- em -

PATRICIA ELLIS - FRAl~K MAC HUGH - em 

AMôR DE CALOURO ROMANCE NO MISSISSIPE 
Com WARREN HULL 

Com KATHERINE DE MILLE 
Uma produção da 

UMA COMEDIA DA "W ARNER FIRST" 
20th CENTURY FOX' 

PREÇO UNICO - $600 • ' -

FELIPE A AMANHÃ NO JAGU~4R1BE 
HOJE - Soirée ás 7.15 - HOJE JAGUARIBE HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

A historia de um famoso domador e de um 
tigre sanguinário ! 

A morena elegante de Hollywood num 
romance todo sêda e veludo ! 

As bôas aventura,; de uma marinheira 
inconigivel ! 'llã' 

JANE WI T H E R S '"'"' ~ 
BARTON MAC LANE 

JUNE TRAVIS 
KAY FRANCIS 

- em-

TIGRE DE BENGALA 
VENTURA 

ROUBADA 

O AVIAO MISTERIOSO 
Juntamente a 3.ª série de 

-IMPERIO DOS FANTASMAS Um filme da 
WARNER FIRST 

C01HPLE~IE1'T0S 

Este filme 1, proprlo para todas as idades. 
Nota dn e. e e. 

CINE s. PEDRO 
.& OAl!!A DOS GRANDES ROMANC!:8 DA Tl!:J..A 

HOJE -- A's 7,15 horas - HOJE 

UM NOVO SERIADO QUE LEMBRA '"FLASH GORDON" 
FRANKIE D.\RRO-em 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
1 " Sf:RTE - JUNTAMENTE 

(' H .\ R T. f' S S T A R R E T - •m 

MUSICA NA SERRA 
UM "FAR-WEST" DA COLUMBIA" 

COMPLEMENTOS 

Este programa é próprio para toda~ as idades. 

- com -

IAN HUNTER - CLAUDE RAINS 

Um filme da 
WARNER FIRST 

\ ' .. 
~ 

U N I V E R S A L ,., f~ \ 
Complementos li! 1 " {\' 

F.ste prog1·ama é proprio para todas a..s idad~s 
Nota da O. C. O. 

1 HIXII Bf nofiUflBB 

i 
"ºº."ºªº ANTI-SYPHILITICD 

ANTI-RHEUMA TICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 

ôei1~1ii;. d11:nu1í 

CURSO PARTICULAR 
Prof. João Vína(l'e avisa aos 

interessados que mantém um cur• 
so primário e !iecundário rundo
nando diarianienle de 7 ! ~ ás 11 e 
das 19 ás Z1 horas. 

AVENIDA GUEDES PEREIRA, 70 

IMETROPOLE 
\ O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL ___ " ______________ _ 

Para e•i.cerrar o més de julho ! Atenção "fan...,." dêsle ('a.sino ! 
Amanhã um f{los epi!.ódios ma.is seusadoua.is da história dos Estados Unidos! 

Fr\\d Mac Murray -s- Claudette Colbert 

A llONZELA DE SALEM 
HOJE - Soirée ás 7,15 horas - HOJE ----

ELA S,\BIA DOMINAR OS SEUS APAIXONADOS! 

ANNE SHIRLEY \ \ 
-cm- ' . 

A DECIDIDA \ . 
U m f i I m ,e d a R . K . O . R _A D I O 

,~· O M P L E M E N T O S 
Pacamento adiantado. 

1)0:'IIISGO - A hi!<iloria d(" um famoso domador " de um tign s:.1.n
&Uit1árlo! - Rarlon '.\la(' Lant e June Tra.vis em TIGUE DE BEN

GALA - t:m filme da. "Warnc-r First" - Complementos 

""'='================~ .. ~=--====-==========!! ~•==:;;P:;;ro=pr=io=p=ar=n 11todus as idndcs. - Nota da e C O. 



' . ~ JOAO PESSOA ·· Sexta-feira, io de julho de 1938 

NAVEGAº 
LLOYD BRASll-1ElRO 

E COMERCIO 
\ ··-----------
1111 LEI IOIES lg11h 
Praça Antenôr Navarro n.' 31 (Terreo) Fone 1-4-4-3 

,( 

'.(PA:TBIMONIO N ACI0NAL1 

'i 
PAK~ O NOKTa 

Linha Rio - Fortaleza 
"BOCAIP A" 

(CARGt:FI 01 
Esperado no dia 4 d(' )sto. ~:.11ra lllJ 'lH'S-

mo c11a parn Nntal Macn ,, Art>m B, i.nc"l. t> 

Fortaleza 

Linha Belém Porto .\ k~,rc 
"AFONSO FENA" 

tG.381 t ons <li! de~·locame!"to1 

PARA O RUL 

"PARA" 

I ,iuha Uclém - Porto Alegre 
11 F A R R A P O " 

(CARGUEIRO ) 

Esperado no dia 29 de Julho, sairá no mes .. 
(5.2 19 ton!'i. dt• deslocame nto) mo dia para Recife, Maceió. S. Salvador, Vi-

E:spnurlo no dia 2 de Jgosto, snil'á no mes- tória. Rio de Janeiro. Santos. Rio Grande, Pe .. 
mo cha para RecU'e. Macc>ió, S Snlvridor r Rio lotas e Porto Alegre 
tle Janeiro 

ATTl:NÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 

O w1,.iOIDE BRASiliEIRO '' E' UM SER- E~perarto no diil ...,Q de julho, sairá nn mes-

PASSAGEIROS QUE, SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAG;:J~S APRESENTA1' .JO 
O ATESTADO DE VACINAÇÃO 

RESS'E NACIONAL. • Belém. PAR·Ao s~~ !R~~~!i~~ E DA NAÇAO 
YIÇO DE UTILIDADE P UBLICA E DE INTE• \ mo dia t,nra Nat<tl. Fortaleza. Tutoia. S LUIZ 

Accellaae1 cura• pua u cidade, aenida1 ,ela lêde Viaçãe Mineira cem truaberde e• Aarra dH Reia . 

. tr=========='i1 ,1LLOYD NACIDNÃL s. A. - StDE RIO DE JANEIRO 
IOIIPHNIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 

Linha rerolar de vapores entre Cabedêlo I• r, ,, e Porto Aterre 
CARGUEIROS RA PTDOS 

- - .... CÂ.RG UEIRO " BUTIA " - Esperado d, norlc. dPvcrà chega; ern 
nosso porto no próximo dia 31 déste mês. o cargttl'iro "Butiá". Após 
a nece~ria demora, sairá para Recife, Maceió. Rio. Santos, Rio Grande, 
P elotas, P orto Alegre · 

CARG UEIRO "CA .. X L\ S" - E:-..pera.do do sul, deverá chegnr cm 
nosso porto no próximo dia 2 de ago.sto o c:u·guen·o .. Caxias'' Após a 
necessária demora, sairá para Natal. Ceará, Tutoio., Areia Bra~ca. 

IUVICO UPmO PELOS PAQUETl!S ºARAS" l!NTBII: CABll:DELLO li: PORTO ALl:Gltll: 

PASSAGEIROS " S U L " PASSA G BJJtOI "NORTE'1 

PAQU!TI, ... \ ll,\ R.\(ll .\lt. \ " 

CARG UEIRO " TAQUARY" - Esperndo do sul. deverá chegar em 
, nosso porto no próximo dia 4 de agosto, o carbrueiro .. Taqun.ry ". Apó:s 

a neccssaria demora. saira para ].{acáu 
1 

Espen1do cte Porto A:lel,\n· e r~calo.s 

110 ciJa 3 ele ago.::iLo Rnindo no mesmo 

clfo para Ttccitc, Maccio, Baia, ViLó-

na Rio ele- Junc1ro ~antos. Rln 

Grande. Pr>lotas t.' Porto Alegre. para 

onde reerbe carga e passafei·os 

AVI S O 1 

Aceita-se carga sujeita a transbordo no Rlo para ParanaguA, An- 1 
IOI\IIUI, B. Francisco, I taJal e Florianopol!s. 

A,eates - LISBOA & CIA. 
Rua Barão da Passagem n.0 IS - Telefone n.0 230 

1

1 PARA DE'\1Al.5 L'J\TFORMAÇõES COM OS AGENTES: 
HISIO IA CUNHA REIO I CIA. 

ll:====== ==============1' IE,criptoríe: lua Barão da Puaa,em, 43. Telefone n. 1441 Telegrama "Aras'! 

ATENÇÃO 

, ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 

11
COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 

,( 1 PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1424 

~AMAS PATENTE E CADEIRAS GERDAU 
A fim de r etribuÍl' a honros~ preferencia dispensad a peta sua ·· I T .\QUER .\ ·· 

='11s•', .... um'a.recgaumeZJa·a ,l'oATsrE. ', J·T· EF ·1"Bg·,·~,m~º. SaA craeds~h'feru,gdu~ iqnu!ecireafme~uoa!re I Cht":;ará. ·HJ d,.,. :!9 do corrente, sexta-1ci.rn. saindo 1 
•·- -~.., , .. ... - ""' '" nn ffiP"-"'') dia n:n:i RedfC', Maceió." Baia, Vitória, Rio 
compra de 5 camas P .\TEXTE de: qua lqt.wr t ipo. sem a umen to de 

I 
de Jaur>n·o. Santo,, Puranaguà, Antonina. Florianopo-

preço ! _____ .,. ~'1 lis. Imtntuba, Rn Gr,,ndl Pelotas e Porto Alegre. 

ços q: ~a
0
m!!:t:.::b~~::P~~!?a_A~e t::~!:r~:!~a:::~idas a prc- 1 

1 

Sl!HVU,,O &l!MANAL DE PASSAGEIROS I! CARGAS l!NTBI': PORTO ALEGRE lE CABED!:LO 

AVIS O 

l'ROXIMAS SAID.\ S 

'lTAGIBA .. - Sâbaclo. 6 de ~ºOSLO 

.Além dessas bonifica ções dispensadas ao públko em gera l. e es- 1 
pectalmente á distlnta freguezia, os preços 5-ôbre mo,,els avulsos como Recf'hemo., t:rn1 bem cul'ga!lo 11ara \ .ra cajú, llhé o:s. S. l'ranc~co e ltaja i, com t: uidadoSâ ba ldf'a('.ao no 

:~:'. ::r~~::~:~,ª~::::ª!~!~::::i~:~:sd;f:~~d:t ca beceira, es- i 

Convem examinar os preços antes de efetuar as vor.sas compras. 

CASA DE MOVEIS DE J, F, BARBOSA 1 

PRAÇA PEDl: O AI\IERICO, 71 

-- JOÃO PESSOA 

1 

Rio de Janeiro, bem como, para Campo! , n o Estado do Rio, em trafego mutuo com a "'lieopold.lna RaOway•. 
A.a puaacen1 crão vendidas mcdk .. nte apreaenta9i,o do ateatuo ae yaclna . 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRITORIO, ATE ' A 'B 11 BORA8, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUET!sS. ' 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDl!IBA DA CRUZ . 

UM!\ BICICUTA 
em perfeito estado, vende-se, por 
preço mu to cumoclo, á rua Santo 
Elfa. n.0 um. 

JAIME FERN.ANDES BARBOSA 
-----..... ===========-====~- 1 ----------·-·--· -

CASA A' VENDA LITZ FllllllDO I Ili, L TIA, 
ADVOGADO 

1~ 

amUJIQU. DI om.u. - ARTIGOS CIRURGIC08 - APP~ 
LBtlll DS DATBJ:RMIA, APP~:aELHOI! DB RAIOS X DOII U.• 
Lllcm.a PABRIOANTF.S. E'.XCLUSIVli,TAI! DOS MICROSCOP108 
LE'III · a TODOS OS PRODUCTOS DE E . LSIT., TODO IIATJDUAL 

· PARA LABORATOIUO CBDIICO. 

..,._ ...... --- ·- 11:naCt,1 101111 1 .... 

Vende-!::P. o. c:a::,a nY 796. sita a rua 
Silva Jardim, nesta cidade. A tratar 
com o sr. Venancio Tosrano na " Ca 
misaria Condor·•, rua B . do Triun-1, 
fo, 445. 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

•BCRITORIO : PRAÇA PEDRO AM1!1Rl00, 71 
RE6IDENCIA: AVENIDA GENERAL OS ORIO, ~n 

o.,aA ~.u.. n - ;- lffiD. TIIL. - ... li.UI 

I'. ' Rua Duque de Caxias, 576 
Joio Pess6a 

, (C0!18ULTORIO DO DR. J. Ml!LLO LULA) 

DJt. LUCIANO JUBEJRO DE MORAIS I Ven<le. ~P a· <·at;" 11 •1 4, à 
Diretor da Colonia "Juliano Moreira" rua Inácio Eval'Ísto, em Ca. 

. . · . be<lêlo. Trntal' com o 81'. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro II - 1.550 

DIRl!Ç~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO P ELO G OVERNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. 1 

CASA A' VENDA 

Especialista em doenças nervosas e mentais G • , P . A eronc10 ere1ra na ve • 
OO.w 6 uLTA DIARIAMENTE, DE s A'S 5 ·d B · R 1 Durante o tratamento os doentes poderão ser acom• ., / m a eaurepairc o 1an 

CIOlfBtJLTORio - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.º 4211 , 0 panhados por seu medico assist~nte. 
'la.;;;;;;;;,;;;;;:;:;:;;;;,;:;=.;= ======~====~· 11. 353 . ·~·== =================:d! 
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