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ANO XLVI JOÃO PESSóA - Quinta-feira, 4 de agosto de 19~R NIJMERO li!l 

REGRESSOU ONTEM DO RIO O 
SECRETARIO DA AGRICULTURA 

EMPOSSou. ·A ENTREVISTA DO PRESIDENTE GE-
s E ONTEM TU, lf O VARGAS Ide Minas Gerais e S. Paulo, ''O 

., . , lmpurciar·. ,•111 su3 ecli,ão de ho-
----- je, ,·nlla a focalizar a, declara-

no cargo de Chefe de Poli· FOCALIZAD " ções de s. excia.,. imprensa desta 
· dA f E t d d AS FELO O rnpital, p1·ineipalmenle us que 

OPORTUNAS DECLARA
ÇõES DO DR. LAURO MON
TENEGRO AO "DIARIO DE 
PERNAMBUCO", NA SUA 
PASSAGEM PELO RECIFE 

OS TRABALHOS DO 
CONSÊLHO NACIONAL DE 
GEOGRAFíA - PROBLÊ
MAS nA LAVOURA PA
-- RAIBANA --

Vil EX'POSIÇÃO NACIONAL DE 
PECUARIA 

- "Quando se encerrou a assem
blé-in, fui a Belo Horizonte a fi,tn de 
representar o Consêlho Naeional de 
Geografia na VII Exposição Nacio
nal de Pecuaria e Produtos Derivados. 

Tinha também a missão de apre
sentar as excusas do interventor Ar
gemiro de Figueirêdo que, convidado 
pelo govêrno mineiro, não poude com
parecer pessoalmente. 

Quero ressaltar sobretudo a colabo
ração de S. Paulo, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. Minas concorreu 
com excelentes representanLes ele gado 
zebu' na Exposição. 

O Rio Grande do SuJ se caracte~ 
tizou principalmente pelas raças finas, 
sobressaindo-se Hereford, Poledangus e 

eia es e s a o, o r, IMPARCIAL" AS DECLA-1 se rererem:. terra b3ndeirnntc. 
Fernando Pessôa RAÇ-ES DE .\quê1c periódico traça judi-o S. EXCIA. cioso, coment:írios :is pulavras 

Occrreu, ontem, ás 10 horas, na do ChC'ÍCl ~acional em que s. 
fr~e~~.t.,uie::.:'a:J~ici~ss~.1'':,";;"c~~g~~; RIO,~ t,.\ .U:\'IÃOJ <k.upan- cxcia. se manifestou regosija-
Chele de Policia déstc Estado, par~ cio-se. d:t \'ISila que o presu!enlc Ido f)C. lo esp. irito de compreensão 
o qual foi êsse digno cont~rranro re- Gellll10 Vargns fez aos Estados <lo E<-.lado :\'"ôyo, ern S. Paulo. 
centemente nomeado pelo sr. Inter- ,---------------------------

ventor Fec"'eral. A CAMPANHA RA N o M E A D o s O 4to, que se revestiu de simplicida- -
de, foi assistido pelo dr. José Mariz, _ 
c:;ecretario do Interior e Segurança QSJA NA J _ 
Pública, prefeito Fernando Nóbrega, I ALIA 
g'.~~nii::~t~.~.el~1e~o~e d~~í1'ªdi<i1i~; inspetores federais do en• 
~J10 ."~t;i~t~i .. ~;;:cta d:teg~~i: ~~ ROMA,~ (A U'.'JUOJ - Dan- Sino, neste Estado 
1. 0 e 2. 0 distrltc>s da capital, tenente do rumpritnenlo ao programa <ln 

Regressou de automóvel, pela ma- holanctez. S. Paulo apresentou uma 
nhã, de volta da sua viagem ao Rio de gr~n~e variedade tle diversas raças, 
,Janeiro, onde representou o nosso Es- prmc1pabnente do holandez. 

t~U:r~a e cfjf~:: a~;:t~~ n~~~ª
1auj~ cn111panhn racista, o GoYl'rno dC'-

;iar do govêrno e funcionários cta tennínou que os judeus não po
ChefaLura de Policia. <lerão mais se matrirular na<.; 

Lado no congresso Nacionnl de Geogra- A exposição de equinos e suinos foi Antes de transmitir o cargo ao seu 
lia e EsLatisLica, o sr. dr. Lauro Mon• excelente. (Notei em todos os pro- suces~or. o dl". João Franca profe
tenei;ro, secretário cta Agricultura. dutos sensível melhora dos tipos, con- riu expresslt palanas, em que 

escolas ilalianas. 

RIO, 3 (A UNTAO) - Na pasta da 
U1ucacão !óram assinado~ decretos 
nomeando os srs. Togo de Albuquer
que . Elpidio de Almeida e Adalberto 
Rodrigues Ribeiro para cargos de 
inspetores do ensino secunc'.ario na. 
Paraíba e exonerando o sr. Hilde
brando Leal do cargo de inspetor fe
deral do ensino, nti mesmo Esta.do dos.d~·· .~~~n~;'lj~~-1~1t~e ~, ~e;1\f\:Íl~ºJ'; ::r~~~fl d~~ir;;~e~~~ ~~~~t~~!~1c~s p=~~ t~:~~fo~. O :i:~h!ª d~scô~i~u~fi.ê~o~ 

a.utomôvel a esta cnpital, em campa- peciaio;>. nomeand~ o . dJ;. Fernando- Pessoa 

Essa proibição Yig<,rarú a par
tir dr ottluhro próximo, quando 
se inicia o ano esrolnr. 

nhia dos drs. Ismael Ribeiro, Diretor O certame alcançou wn êxito ex.1 , para aquele 1 ~ortante posto. _ 
dos Diarios Associados, Adernar Vidal cepcional e interessou grandemente · Referiu-se, aipos, á 51:18: atuaçao ~o 
e Abelardo Juréma. todos os agricultores mineiros e dos cargo de Chefe de Pohc1a da Parru-

NO RIO UMA ESCRITORA UM VERDADEIRO "CINTO• 
Ontem meJmo o dr. Lauro Montene- Estados vizinhos". ba, onde se conduz.iu por mais de ttm 

gro reassumiu as suas elevadas fun- ano, esforçando·se em ~aut~r sempre 

,. RÃO DE FERRO" EM TOR· 
NORTE-AMERh;ANA NO DA CHECOSLOV ÃQUIA 

ções. AUMENTO DA PRODUÇÃO DO a sua concluta com dedicaçao e leal-
ALGODAO ~\flNEIRO dade para rom_ o Govêrno. _ . RIO, 3 (A U:\'lÃO) - Acha-se 

nesta rapilal a esrrilúra Helen 
Morgan, dos Estados l'niclos, 
que veiu ao Jlrnsil 1·ecolher llla
lérin para uma sl'ril~ cll• ;1rlig<1s 
que ~erão divulgados por impor
tantes re\'islas amerie:1nus. 

DIPORTANTE F.NTREVISTA no SE- Agradeceu, g,nda " cooperaçao efl-
('R.l:TARIO DA AG.KJCULTUltA AO - "Ha 3 anos atrás, Minas Gerais c~ente dos se~. uwnllares: nas fur~-

PRAGA, 3 IA UNIAOJ - O alto 
comando do Exército esti realizando 
manobras serretas, no verá.o, destina
das a ensinar dezenas de jotens l't"Set
visias a. utilizarem as formida.veis obras 
de defêsa que fóram construidas em 
torno de todas as grandes <'idades do 
pais . 

"DIAttfO l)I<' J>f.'KS'o\.MBU('O" IJWodu· ln. "Hena 6 111 ,·, d uJl J çoes que çra unha de deixar, co~w1-. , • · H :t • u.., ~ m ives e q os· dando, apos, o dr. Fernando Pessoa a 
" . r . .. oje. n produçao do Es~ado, graças á toniar po.sse do mesmo cargo. 

o_ D1ario de Perna1~1.buco , e1~ sua pr~paga~da da ;Secretaria da. Agricul- Falou, a seguir, 0 novo Chefe de 
ed1('uo. de ontem. µubhc:ou 11npo1tante )tma e a te~ac!dade dos ag1icultores Policia do Estado, exprimindo a sua 
entrcv1st..a~ do dr .. Lauro Monle~1egro produz 35 m1lhoes de excelente algo- satisfação de receber aquêle posto das 
em que sao .debatidos, de preferencia, / ""li~; . mãos cio ilustre dr. João Franca, seu 
pal1;>ltanLes mteresses . da. Pnra!ba. . E muito freq~ente o herbaceo que particular amigo. 

Eis ª .. entrevista elo ilustre se~l'etáno deu bem !1º clun~ .da terra ~ont9:- o dr. F'ernando Pessôa, após se re
da. Ag11cultura da nossa terra. , n.heza e da ':!ma f1b1a ~mito boa. V1- ferir ao gesto do Govêrno de nossa 
. ··O sr. ~aura Montenegro, secreta- s1tel a Estaçao do Serviço de _Plantas terra, em procurar, indistintament~. 

110: da ~g1 tcultura do Estado da Pa- T~x~ei~ de Séte 1:,-agôas, mantida pelo a colaboração dos paraibanos bem in
~a1ba,_· 1ecebet1--os re.~resentantes d?,s l\fimste!·N!Pda Agnc-u_ltura. . tencionados, ttizou o seu proposito de 

.\ escrilôra Helen ~Iorgan tem 
recebido as maiores prnYas d~ 
simpatia e apreço da imprensa 
carioca. 

A engenharia checa estabeleceu, ul
timamente, ao redor desta capital, um. 
verdadeiro "cinturão de ferro" para a 
sua defêsa, em caso de ataque de in
fantaria . 

Jornais á tarde, no Grande Hotel , Fiquei muito bem 1i:npress1onado <?Ol'Il se 1nanter sempre á altura da confi-
onde ~e acha. hospedado o tra~alho de~.envolv1do pelos técrucos ança com que o havia distinguido 0 

"LORD" WALTER RUNCIMAN 
CHEGOU, ONTEM~ A PRAGA Começo1;1 dizendo que r~gressava do Mmistério . s1·. Interventor Federal, exercendo 

de uma v~agem ª.º .sul que tivera co- as suas funções sempre com iêlo e 
:~a~~1::1~oara1~~et:~~ ~\~~el~t~:f!ª~e~ (Conclúe na 2.ª pg.) 1 sentimento de justiça. 

·cal do Consêlho Nacional de Geogra
fia. 

- ·· E' wna reunião anual que 
se destina a estudar a geografia 
em todos os seus ramos: antropolo
gica, econômica, sociologica, política e 
1ísica. Quanto á extensão aesses es· 
tudos, também abrange Lodos os aspe
ctos de interesse nacional, estadual 
municipal e distrital. 

Todos os Estados se fizeram repre
sentar. Pernambuco e Paraíba envia
ram os respectivos secretários da A
gricultura que são também presidentes 
dos consélhos estaduais de geografia·•. 

UM PROJETO PARAIBANO 

- "Como representante da Para
íba apresentei um projeto sôbre a si
tuação das localidades <sédes de dís
tritos ou municipios) que pertencem 
parte a mn Estado. parte a outro. E' 
o caso de vielas que possue uma rua di
vidindo-as ci~ locnlidades, situadas de 
outro lado ela fronteira, como Pedras 
de Fôgo e Itambé. 

As administrações beneficiam a par
te que lhe está submetida e a outra 
fira em sltu:ição inferiol'. 

Para remediar essa situação, propuz 
que o govêrno federal, oor meio de wn 
convenio, procurasse Üni.formizar di
versas providencias no sentido ele evi
tar essa anomalia. 

A proposta foi muito discutida em 
várlar reuniões e aprovada unanime
mente. Foi transform~d:\ em sugestão 
que será apresentada ao presidente da 
República e êste então deliberará sô
bre o assunto. 

A Assembléla geral do Consêlho Na
cional de Geografia se reune anual
mente cm julho, de 1 a 20, em sessões 
diarias" 

NOTAS DE 
PALACIO 

Por motivo da recente nomeação do 
dr. Fernando Pessõa para o cargo de 
Chefe ele Policia do Estado, o inter
ventor Argemiro d.e Figueirêdo rece
beu _telegramas de congratulações das 

~i~~~:sctf"~u~~: :~~:~ ~:;:~c::1~ 
niz_ de Brito, João Lucena Ramos, Al
teréd,? Guarita, Severino de Araújo 
Guarita e Manuel de Araújo Guarita. 

c;'m oficio ender~ado ao Chefe do 

\'1g;~:0
cie O 

s~~~g~i~~fti~:ic~ir~°:~ 
\'tr tu~dado naquela cidade. a escola 
=~~u1a1 mhta .. :\-1011:;enhor !v'Celi-

O DESENVOLVIMENTO DO AUTOMO
BILISMO E COLOMBOFilíA, NO 

O GOVÊRNO CHECO JA' INICIOU OS ENTENDIMENTOS 
DIRtTOS COM AS MINORIAS SOBRE O ESTATUTO DE 

NACIONALIDADE 

N o R D É s T E ;~n~.ã, no páteo do quartel do 22 ' 

1 
Nessa ocasião, na presença das au

toridades, oficiais do 22. 0 B. e. e 

Acha-se, nesta capital, o dr. outras pessõas, serão soltos oito pom-

PRAGA, 3 IA UNIÃO) - Em com- lCONCLGIDO O ESTATUTO OFl-~~~:c:i d! d~!~a º~f~~~~~ºt:,~dPº~-~it~~~ CIAL DAS MINORIAS 
Runciman, conselheiro politico Junlo PRAGA. 3 L\ UNIÃO) - Seguindo 
ao presidf'nte Benes. 1 as instruções cto premier Hodza, a co-

Avelino Cardoso, presiden- bos-correio. 
Ainda, para essa. demonstração, fô• 

Lord Runciman era esperado pflo mi~são encarreg:ida de organizar o es
presidente do Consêlho de Ministro->, tatuto das minori::u;, concluiu, ontem, 
.2r. Milan Hodza. e por riltas autori- o seu trnbalho, antes, portanto, da. 
dades da administrarão federal chegada do conselheiro politico da 

te do "Automovel Clube de ram convidados todos os clubes de · Grfi Bretanha, Lord Walter Runci,, 

Pernambuco", que veiu 
11

º~~te~:'t!ª~oite, 0 dr. Avelino car

tratar do incremento da- doso esteve em visita ao nosso gabi
quêles dois esportes _ A · néte redacional, demorando-se em 

cordial palestra com o diretor e rr

____________ man. 

NESTA CAPITAL OS SUDETAS ALEMAES VAO A• 
PRESE:\'T4.R UM :\IEMORIAL 

o DR. ISMAEL RIBEIRO t.1'~e~~e; ~~ti~~~~: ~j~s :i~~. 
demonstração com oito da tores desta fõlha. Konrad Heinlein. um memorial que 

Chegou a João Pcssôa. na tarde de d?verà. ser npresentado a Lord Run
pombos-correio, hoje, no 
quartel do 22º B. C. - A 
homenagem, amanhã, do 
"Paraíba Clube" ao ilustre 
--- visitante -

1
---

Encontra-se nesta capital o ilustre 
dr. Avelino Cardoso, presidente do 
~· Automovrl Clube de Pernambuco" e 
·rtput..'tdo clinico naquêle Estado. 

S. s., que é ainda um devotado ani
mf:.dcr do esporte colombofilo, veiu até 
João Pcssõa com duas grandes ln·· 
cumb€ncias, relacionando-se a pri
meira com o desenvolvimento do All· 
omobilismo no Nordéste e a segunda 

no desenvolvimento da Colombo[ilfa. 
~sf;r último esportr, que se refere 

:10 uso dos pombos-correio vem, últl· 
mamente. tomando incremento em 
nosso país, em vista de sua excelente 
adaptação e reconhecida utilidade. 

O dr. Avelino Cardoso, que é WJl. 

esclarecido conhecedor do esporte ca .. 
lombofilo, tomou a si a taréfa de 
propagar. pessoalmente, o referido 
esporLe e ns vantagens decorrente~ 
do mesmo. 

Iniciando, em João Pessôa, a. SUli. 

incumbencín, em pról da Colombofi
lia, o dr, Avelino Cardoso promoverá, 
hoje, um interessante programa, nês• 
se fim, que terá lugnr, ás 7 horas da 

- Amanhã, publicaremos uma en• ontem, o dr. Ismael Rfoeiro, diretor 1·cmrn•1 
irevista com o presidente do "Auto- dos ·· Dia1ios AssociadC·'.i ··, n grunde 

Pr:~:ld~l~:J~t~eo pq~l:n:~:::~• •á an~=~ !u~:::tt~~sa a~º:~:~~e ájo1~~~!~~;ttãabri~ .. ~~g;~.)IRl~~~~s~R~~iTitf:~ 
ilustre sr. Assis ChateaubriuncL LECIOO 

capital, e em que s. s. manifestara s. s. d<;morar-se-á alguns dias em 
também as suas impressões acêrca. da posso Estado. pretendendo visitar vá
atualidade paraibana. rios pontos do Interior, princip"l.lmen-

te Camçina Grande, pelo seu extra
- Oportunamente, fará o dr. Ave- ordinario surto econômico 

LONDRES, 3 <A UNIÃO) - Os 
mek::. oficiais confirmam as noticias 
de que Lord Runciman não le,•ou ne
nhum plane pre-estabelecido para a. 
soh!çáo das questões das minorias a
lemães ria Chccoslovaquia. lino Cardoso, a convite da diretoria O dr. Ismael Ribeiro viajou do Re

da ''Paraíba Clube", na séde dessa cife. na companhia do dr. Lauro Mon-

(Conclúe na 3.• pag.) ~:~li~~;nst~c~~::!~od~o AJ:~c~!t~~~;ef~~~ A ALEM,\NHA IDENTIFICOU-SE 

_c_H_E_G __ o_u--A--o--R-1-0·--o--G-E_N_E_- i~~~~ tt~.:~E:~~Tº DE VIS-

PARIS. 3 r A UNIÃO! - Sabe-se 

O O 
que o sr. Adolf Hitler. desenganado da 

RAL e A N D I D R NDON ,c!u,ão do raso dns mmorios, pela 
fêrça, c•eu -s~ ás bôas com a Inglater-

R~cebido por todos os mi- ~m!'.."r''.ienagens prestadas ªº ilu,t,e 

nistros de Estado - De- No ráis de drsembarqu,. acha,·am
se num palanque .rom:trnido peJa 

- claraçÕeS á imprensa - "'l'ouring Club do Brasil" quasi todos 

RIO, 3 - (A UNIAO) - A bordo ~~q:~in~~~~~:~t!~t:d:'i1:r:rcJ:il::::~~ 
~!pi·;:.,ra;an;e':iãe:af

1
~!::idhooje~1!n~~: l\Iaior do Exért'ito t: outra~ ~lta.s pa· 

Rondon, representante do Brasil na t~ntes elas nos~as f_ori;a'i. ~1m'!'d:'s,. a. 
Comissão Mista Internacional de Le- lem . dE> representa<;-oes d1p.omat1cas. 
tícia. 

1 

Amda a. bordo! o general .Ron~on 
o distinguido militar, que tcn1 prcs· recl'beu os cnmpnrnent.os _d~ buas-vu~

tado sel'Vlços de incontesta.,·et valor das apresentados pelo ~mlslrn E_nn· 
a.o Brasil, teve expressiva recepção, co Dutra e pflo prefeito fknrique 
estando presentes ao seu desembar- Oodsworth. 
que represent.ant.cs de todas as classes Interpelado pelos jornalistas sôhl'C 
sociais. se havia deixado a. presid~ncla da 

Desde a. manhã, toda a avenida Ri? Comissão de Letkia, dedarou o gene-
Branco ostentava bandeiras nacionais, ral Rondon que o seu <':lrgo ê ('Orno 
sendo, mais tarde, grande' o movi- o de comandante em chde de uma. 
mento de pe-~sõas que se dirigiam á tropa , ,,.m r,natu permanentt' e nao 
praça l\-lauá, a fim de M>lldorjiar•sc pódr Sf'r abandonado. 

!'?. 
Os n~eios politiros veem, entretan .. 

LO. nes.<:a atitude elo R.eich, o desejo 
que tem ,1 Aleman!i.a de readquirÍI' al
gumas das ~mas antigas colonias po!' 
parte da Inglaterra. 

PARTE DA COMITIVA DE "LORD" 
ltl!l\'CIM,I'> CHEGOt; A PR.\GA 

PRAGA 3 IA UN!AO) - Chega
ram ontem a esta cidade, os ~1"3. 
W,Jtkin, chefe da secção econômica do 
ForPiug Offire, e Sttatord, secretário 
part.icular dP Lord Runcirnan. 

i\COMPANP'AM "LORD" RUNCl-
~fA .. 'I A PltAGA 

LONDREQ, 3 tA UNIAOI - Em 
companhia ele Lord Runtiman, se
guem cs ob:.ervadores poliUros brita
nicos majo1 Sulton Pratt e o sr. Jan. 
Hamilton. 



! A UNIÃO - Quinta-feira, 4 de agosto de 1938 

ESPORTES! 
-------------· 

CHEGA HOJE Á TARDE A E STA CAPITAL A DELEGAÇÃO 
DE FUTEBOL DO "ABC" DE NATAL 
A GRANDE TEMPORADA INTERESTADUAL COMEÇARA' 
AMANHÃ COM A .PARTIDA "ABC" VERSUS "AUTO" 

tro de futeból entre o pessoal da velha 
guarda do Astréla e do Para!ba Clu
be, a diretoria dêste resolveu rea.lizar 
um cocktail dansante de confratenli-
zação, que terá inicio ás 10 horas da 
manhã, com o comparecimento de se
cios e fam111as de ambas agremiações, 
sendo exigido na portaria da séde de 
campo, a apresentação do recibo n.0 

6, dos associados dos dois clubes. 
A embaixada de futeból do A B C., 

---------

CLINICA MEDICA DO ADULTO '-- SIFILIS 
ELETRICIDADE 11.U:DICA 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex·lnterno de Terapeutica Clinica (Serviço do Prof. São 

Paulo). Médico do Hospital Santa Isabel. 

Consultas: - Das 14 ás 16 horas diariamente. 
Consllltório: - Rua. Duque de Caxias, 312 - l.º andar. 

Res!dencla: - AV. GENERAL OSORIO, 180 
Telefõnes: Ant. 259 - Autom. 1531 

de Natal, tomará pnrte no cocktail 
dansante de amanhã, no Paraíba. Clu
be. 

Animará as dansas a excelente jazz 
orquestra Tabnjára. dMglda pelo 
competente prof. Olegarlo de Luna 
Freire. 

NOTAS DO FôRO 
FOI O SEGUINTE. ONTEM. O MO· 
VIMENTO DOS CARTORIOS NESTA 

CAPITAL 

A cictatje receberá hoje. com ~f'
monstrações de carinho e puro espui-· 
to esportista, a luzida delegação dr 
futebol do ABC Esporte Clube, de Na· 
tal. 

Furlan - zagueiro esquerdo; José Si
mão Lopes - médio direito; Hermes 
Marques de Amorim - centro-mé ... 
dio; Antonio Acácio do Nascimento 
- médio esquerdo; Severino Silva 
(Pageú) - ponta direita; João Ale
xandre da Silva (Soldado) - meia 
direita; Francisco Rodrigues dos San
tos (Xixico) - centr,o avante; Fran
cisco de Paula Pinheiro (Chiquinho) 
- meia esquerda; Moisés Ferreira -
ponta esquerda. Reservas: Edgar Pi
nheiro, Dorcellno Pereira Dias, Adal
berto Carvalho. João Acioli (Cabo 
J oáo). José Borges e Fernarido Pires 
<Piancó) . 

---------
Já par várias vezes que o tradicio

nal grêmio esportivo norte-riogran · 
dense visita. a nossa terra, sempre 
mantendo a maior cordialidade com 
os seus irmãos da Paraíba. 

A GRANDE MANHÃ ESPORTIVA DE DOMINGO PRóXIMO, 
NO CAMPO DO PARAtBA CLUBE, PROMOVIDA PELO 

CENTRO ESTUDANTAL PARAIBANO 

J<>Carlono - E:-;crlvão João Bezerra 
de Mélo Flho: 

Auto:~ conclusos ao dr. juíz de Direi
to da 1a.. Vara: 

Arrolamento de Vitelbina Joséfa da 
Conceição. o ABC é um dos clubes de maior 

tradição do Nordéste. tanto pela fi
dalguia dos seus dirigentes e defen
sores, como pelo poderio do seu qua
dro principal, justamente apontado 
como dos mais aguerridos e técnicos 
da nossa região. 

Merece, pois, aplausos a iniciat11a 
que tiveram o Botafôgo e o Auto em 
convidar a adextrada turma de fu
tebóleres natalenses para a realização 
de dois "mathcs ·· em nossa Capital. 
os quais vêm merecendo do nosso 
pôvo a mais intensa espectativa. 

CHEFIA A DELEGAÇÃO DO ABC 
O DR. GENTIL FERREIRA, PRE· 

FEITO DE NATAL 

E' chefe da delegação do ABC Es
J>orte Clube o ilustre dr. Gentil Fer
reira, prefeito de Natal e elemento 
dos mais destacados dos circulos ad
ministrativos e sociais do Rio Gran
de do Norte. 

Outras personalidades de represen
tação em Natal integram a direção 
da embaixada do ABC, como sejam 
o dr. Edgar Barbosa, ex-diretor da 
~, A República" e professor do Ate
neu; dr. José Farache Néto. promo
tor público da capital norte-riogran
dense, que vem superintendendo a. 
parte técnica. e jornalista Valdemar 
Araújo, redator da "A República", 
secretário da delegação. 

OS COJIIPONETES DO 
DO ABC 

QUADRO 

A HORA DA CHEGADA DA DELE· 
GAÇAO ESPORTIVA NATALENSE 

A delegação do ABC que partiu ás 
primeiras horas de hoje, em carros es
peciais atrelados ao trem do horario 
da Great Western. deverá estar nes
ta capital. ás 16 horas. 

Na "gare" estarão presentes. além 
do público afeiçoado do esporte bre
tão, a fim de apresentar as bõas 
vindas aos nossos irmãos do 1-<.10 
Grande do Norte, as diretorias 
da Liga Desportiva Paraibana, Bota
fôgo, Auto, Palmeiras, União, Feli
péla. Pitaguares e Esporte Clube de 
João Pessôa. 

O PRIMEIRO JOGO SER"'' AMA· 
NHA COM O AUTO ESPORTE 

CLUBE 

A temporada do ABC será iniciada, 
amanhã, com a sensacional pugna 
com o Auto Esporte Clube . 

No domingo, teremos a segunda e 
última luta. Esta será com o bl-cam
peão Botafôgo. 

OS PARAIBANOS TREINARAM 
ONTEM 

Como complemento das homenagens 
a serem prestadas aos delegados do 
Terceiro Congresso Estudantal. o De
partamento de Cultura Física d.o 
Centro Estudantal Paraibano organi
zou várias pugnas esportivas de fute
bol e voleibol, êste para ambos os 3e
xos. 

Assim, no próximo dia 7. domingo, 
no estadio do Paraíba Clube. cedido 
gentilmente pela diretoria dessa pres
tigiosa sociedade as esquadras do C. 
E. P . defrontar-se-ão com as equi
pes do Tambiá Esporte Clube, desta 
cidade. sendo as pugnas oferecidas ao 
ilustre comandante Magalhães Barci.~ 
ta e Associação Paraíba~ de Impren
sa. 

A prova feminina de voleibol será 
disputada com o Instituto Comercial 
"João Pessôa ··, dedicando-se aos con
gréssistas. Para essa prova o Centro 
Estudantal Paraibano vai oferecer seis 
medalhas de pratas ás vencedoras. 

Estão assim constltuidas as equipes 
do c. E . P . 

Futebol : 

Pelxõto - Lacé - Ivan - Alacir 
- Brandão - Maromba I - Marom
ba II - Ntmes - Bibito - Saulo -
Helveclo. 

Voleibol: 
Brandão - Helvecio - Maromba 

- Valter - Roméro - Fernando. 
No campo do Paraíba Clube, trei

naram ontem, á. tarde, os poderosos 
O esquadrão do "ABC" vem inte- esquadrões do Botafõgo e do Auto, 

grado dos seguintes elementos: Do- com assistência privativa dos seus di
miciano Bezerra Neves (Nené) - go- 1 retores e técnicos. Os paraibanos a
leiro; Manuel Francisco da Silva · presentaram-se, mais ·uma vez, em 
(Nézinho) - zagueiro direito; José perfeita fórma. 

Para a pugna de futebol a entra· 
da será franqueada ao público, ao 
passo que as partidas de voleibol :3Ó 
poderão ser assistidas das grades que 
dividem o campo de futebol da par
te contigua á séde do Para!ba Clube. 

Entretanto, isso não impéde que to
dos possam apreciar os valores da~ 
equipes cstudantinas na pugna de do
mingo. 1 INTERESSANTE DISPUTA AMANHÃ 

ENTRE VETERANOS DO ASTRÉIA E DO CAMPEONATO JUVENIL DA CI· 
DADE 

PARAIBA CLUBE 
DEPOIS DO JõGO, SERA' 
REALIZADO O "COCK
TAIL" DANSANTE DE CON-

FRATERNIZAÇÃO 
Ultimam-se os preparativos para A 

peleja pebolistica entre as turmas do 
Astréia e do Paraíba-Clube. 

Amanhã, feriado estadual. a séde de 
campo do Paraíba terá mais essa 
grande atração, dado o incomum in
teresse que despertará uma partida de 
futeból disputada entre noviços e ve
teranos. 

Intensa animação domina todos o.s 
associados dos dois elegantes clubes 
pessoenses. sendo isso o fatõr prepon
derante do brilho da matinal esporti
va de amanhã.. 

O jôgo t.erá início ás 8 horas da ma
nhã, sendo o ingresso somente fran
queado aos socios dos dois clubes 

O diretor de futeból do Clube As
tréia pede-nos avisar aos jogadores 
escalados para o jõgo, que deverão es
tar na séde do Clube, ás 7 horas do 
dia 5. a fim de seguirem 1n<'orporado~ 
para o campo da avenida 1.0 de Maio. 

"A Taça Dako" 

Ao vencedor do jogo Astréia x Pa
raíba. CJube cabel'á a pósse definitiva 
da rica taça Dako. oferta do estimado 
cavalheiro, sr. Flodoaldo Petxôto, che
fe da firma F. Peixõto & Irmão, des
ta praça. 

t\ Tai;a da Amizade 

Oferecida pela gentil senhorita 
Graube Pereira, madrinha do time do 
Astréia, será entregue aos venredores 
ao ser iniciado o cocktail dansantc, a 
Taça da Amizade. 

Os quadros 
As dwt..s prestigiosas associações re

creativas e esportivas vão colocar em 
campo aguerridos times compostos . de 
C'lementos do maior destaque social, 
predominando na sua maioria os ve ... 
teranos, sendo que os "novos" ex.L5-
tentes num e noutro quadro já se en
contram afastados dos nossos cam
pos ha bastante tempo. 

Essa importante partida (jue r-erá 
assistida, pelos soclos e •uas tamlli3S 
pertencentes aos Clubes l\stréla e P~· 

ralha Clube, terá lnlcio ás 8 horas, em "ONZE" X "19 DE MARÇO" 
ponto. A Liga Desportiva Juvenil Paraiha-

Especialmente convidada, a dPlega- na marcou, pRra. o próximo domingo, 
ção ~sportivR elo A B e .. de Natal, pela manhã, mais wn jôgo ele su.:\ 
comparecerá ao campo, a fim cte a- labéla.. entre os fortes conjuntos do 
preciar as arrancadas fulminantes dos. 'Onze" x "19 de Março ". 
cr:_:1ques dos dois grandes clubes da f:sse encontro. que vem sendo espe-
Pa raiba. rado com ansiedade pelos torcedores 

Os quadros estão assim corn;tituidos dos dois clubes, auspicia-se movlmen
t.adlssimo, dado o esta.do de treina-

Astréla menta em que se encontram os esqua-
Raul drões dos dois disputantes. 

Dante O campeonato juvenil da cidade, 
Petrarra éste ano, tem tomado um certo in-

Aluisio t.eresse, pois ao estactio cto "União" 
Fantinr campo oficial da L . D . J. P., tem 

Washinglon comparecido uma assistência regular. 
Vf'rgára premiando, assim. os esforços da ctl-

Lemos reteria daquela Entidade. 
Wtndor Os clubes que se vão bater. no pró-

Hamilton x1mo domingo, são possu.idores de 
Maromba. bons craques Juvenis. onde fazem a -

rara 1ba Clube parecer wna bôa técnica pebolistica, 
Campos sendo, de esperar. por êste motivo, 

Floriano uma concurrencia animadora dos afi-
Joaquun clonados do futebol. 

Ranulfo - Para juiz da pugna. a Liga Ju-
Vieira venil escalou o sr. Aluísio Lira, e pa-

Canti;r,ani ra seu representante, em campo, o sr. 
Evandro Benedito Costa . 

Bonfim Estão escalados, do modo seguinte, 
C16vis os timf's dos dois clubes: 

Oscar Onze - l. º time - João - Reis -
Franquinha . Galêgp - Euclides - Alipio - Euri-

Reservas; Nobrega, Luiz, Mororó, pedes - Miguel - Isac - Nivaldo -
Rómulo e Luciano Joquinha - Paulo . 

O juiz 2.0 time - Moreira - Ginga - Jó-
Convidado, aceitou a dificil incwn- ca - Csdinho - Otávio - Será.fico 

hencia de arbitrar a lute. o sr. Eltas - Luiz - Alvaro - Afinio - Seudí 
Bernardes, competente juiz do quadro - Nilo· 
oficial da Liga. Desportiva Paraibana. 1!) de l\larço - 1.0 lime -:- Louro -
O eocktail dansante de confraterni· J Luna - Ma_c_hado - _AluJs10_ :-- Val-

zação trido - Cuno - Carhto - Bmha -
Comemorando êsse primeiro encon- Mirinho - Valdemar - Jaime. 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
FOIII • dl .. ,, .. • • r • • • •• eptimu tondiçõea e • preçoe modico, 

~4GENCIA J?ORD 
IUA MACIEL PINHEIRO, 31 

~... •••••• 1 

~ 

2.11 time - Silva - Esmeralda 
Brito - Lula -· Geraldo - Fausto 
- Annir - Béga - Lucio - For
miga.. 

UM TREL'IO ENTRE AS EQUIPES 
DO "UNIAO·· E "FELIPE'IA" 

(Oficial) 

Confórme entendimento havido en· 
tre os diretores dos clubes acima. rea~ 
lizar-se-á amanhã, pela manhã. no 
campo do Esporte Clube União um 
rigoroso treino entre as esquadras dos 
dois clubes. 

A direçã.o de esporte do Uniáo en
carece o comparecimento dos seguin
tes amadores, ás 7 112 horas da ma
nhã: - Lins - Matias - NJlo -
Luiz - Braz - Dalvino - Noé -
Massilon - Alirio - Lélo - Biu -
Sula - Fagundes - Zacarias - Bom
beiro - Manuel - Palito - Batuel 
- Nestor - Odilon - Agenor ·
Hel vecio - Severino - Valfrêdo -
Alberto - Caldeirão - Louro ....:..... Leal 
- Beiriz e demais inscritos 

Continúam a faltar. sem motivo jus-

Autos conclusos ao dr. juiz suplente 
em exercício da 3ª. Vara· 

Ação penal-acusados. Joõ.o José Gue
des Ferreira e outro~; idem, acusados, 
Paulo Antonio de Lima; idem, acusa
do, João Mumbé.ba;: idem, acusado, 
Manuel Aureliano de Vasconcélos; ação 
de investigação de partenidade, autor, 
Severino Pereira Leal; ação executiva, 
exequentes, S:A Comércio Industria 
Rebélo Lourenço e Casa Souza Batis
ta Limitada; idem, exequentes, M. Coê
lho &C1a. 

Com vlsta ao dr. Horacio de Almeida· 
Ação executiva, exequente, o Banco 

do Estado da Para!ba. 

Cartório do Registro Civil - Escri
vflo Sebastião Bastos· 

Pelo dr. juiz de Direito da 2ª Vara. 
foi designado o dia 8 do corrente, âs 9 
horas, na sala das audiências. para in
quirição das testemunhas do réu João 
de Carvalho Costa, e designados as 
mesmas horas e lugar, no dia 9 para 
a inquirição das testemunhas da au
tõra Olga da Silva Vergara. Com vista 
ao dr. José Rodrigues de Aquino, os 
autos de desquite do autor, José Gade
lha de Mélo. 

g~il~~t'ão º! vªatiJ'.i~~~s Low·o. Leal. Nésse Cartório,_c?rrem proc.lamas pa-
A direção de esporte jã tem dispen- ra o casamento civil dos segwntes con

sado diversas faltas desses amadores, 1 traen_tes: . . 
mais a partir do próximo treino puni- Al~mo Soar_es ~e Brito e Marta. Be1 -
ré. os faltosos, inclusive os amadores n~d-ete da_ S1-lva, Manuel Paulino de 
citados. Lima e Man~ da Luz. de Lima, desta 

João Düi.s, diretor \:!e esporte. ~fi~1t~~: C";.1!\t~o:~~eta_a vfi~ncfez Ja:~= 

REGRESSOU ONTEM 
RIO O SECRETÁRIO 

AGRICULTURA 

DO dé~:1::~e::~~:::: no mesmo Cartó· 
DA rio. as seguintes crianças recem-nas

cidas 

(Conclusão da 1.• pg. l 

AUXILIO A' PARAIBA 

•· Est.i\.'e n() Rio rom n mmistro 
Fernando Costa. que visitou o meu Es::' 
tado em 1936 e é wn entu.si,1sta elas 
nossas possibilidades 

Consegui que o Ministério dn Agri
c.uUura déssc á Paraíba vário:- l'P,pro
dutores bovinoi:;, Z<'bús e holandezes 

Além disso serÃo enviadas á Secre
taria que dirijo ma9.11inas modernas 

!a:i~di~~!r~~nS~o :a~nha e fécula dP, 
O govêrno federal cederá também 

a II Fazenda Simões Lopes". situada 
na car>ital, para instalação 1e uma 
Escola Rural Modêlo e de tm1 Horto 
Floresta::. Em troca, o Estado 'ioará 
á União :e1Tenos onde será insta~ada 
uma Estação de Experimentação Ge
ra]. 

O Ministério da Agriculturn vai pro
mover, dentro de pouco tempo, A P<'di
do do govérno paraibano. a coloniza
ção da Fazenda Camaratuba. Esta 
fazenda possuc 4. 000 hect.a rei:; c será 
colonizada com elementos nossos". 

Sl'l'UAÇAO AGRICOL/\ NA PARA· 
lBA 

- "Ficou ainda assentado que o 
govêrm.1 federal aumentarâ de 200 con
tos a dotação do Serviço de Plantas 
Texteis na Para.iba, dos quais 100 con
tos constituirão a quota do Estado··. 

O sr. Lauro Montenegro se referiu 
depois á. indu,c;tria de oleos. 

- "Está muito adiantada e o Esta 
do conta com diversas usinas. Ha uma 
pequena oscilação dos preços. mas isto 
é apenas consequeucia da situação do 
mercado não afetando portant.o a tn-

Luiz Cavalcante ele Albuquerque, 
Ednaldo Pedro da Cruz. Rita Santiágo 
de Aquino, Geiza Cintra de Paiva, Mar
eio Otavio de Mesquita Luna e Maria 
do Socorro Macêdo 

Fôram registados os óbítos das se
guintes pessõas: 

José Pedro da Silva, João GonsaJ· 
vrs ele- Oliveira, Jnlie Chaves dos San
to::: e Oz.it.a Gomes da Cunha. 

Os demais Cartórios não forneceram 
nótas á r~portnge1n. 

DR. ALUISIO RAPOSO 
C1rurglao do Hospital Sanu. Isa

bel e da Maternidade. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua PPrPgrino dr Carvalho, 146 
Das 10 ás 12. 

INGLATERRA\ 
O ABANDONO DAS VIAS DE COMU

N!Cl\ÇAO PELO MEDITERRANEO 

CAMBRIGDE, 3 ( A UNIAO> - DJS· 
cursnndo no Colt"gio df' Duwdowing o 
almirante Richn1ond declarou que ,;c
ria inju::.tificavel o temor da lnglatern1 
ante a possibilidade de abandonar ~.s 
vias de comunicacão pelo Meditcrra
neo, Pois assim poderá retirar bóa par
i e de sua frota daqul·le mar com o 
fim de reforçar a cldêsa de colónias do 
império Britanico 

dusttia extrativa. 1 r-============"-
A cultura dos citrus tem sido tam-

bém tnna 'preocupaçáo constante da 
Sêcretaria da Agricultura. Vüdtei vá
rias plant8ções em Bananeiras <' Gua
rabira, onde pude constatar o desen
volvimento das culturas. 

A Estaç? o de Fruticultura dC' Espi
rlto Santo. mantida em colaboração 
com o govêrno federal. distribue anu
al'mente cerca de 60. 000 mudas e en
xertos para os pomares do Estado". 

- O sr. Lauro Montenegro est.eve, 
ontem. á noite. em vJsita ao DIA RIO 
DE PERNAMBUCO. em companhia 
do escritor Adernar Vidal e do :;r. Abe
lardo Jurêrna, ,;ecrf"tário do Dcpm·ta· 
mento de Propaganda e Publicidade 
da Paraiha ". 

LOTERIA FEDERAL 

1.000 :000$000 
EXTRAÇAO EM 8 DE AGOSTO 

Dr. Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

ConsuJtório: Rua Visconde de Pt"
lotas. 290 - 1.0 andar. 

(Em frente ao "Plaza ") 

Resictencta: Rua Duque de Ca· 
xla8, 6H . 

Consultas Das !ti ~ 18 horas. 

- Telrfõne: l.066 -

1.000 :000$000 
EM 6 DE AGOSTO 

LOTERIA FEDERAL 



A UNIÃO - Quin(a-íeh-a, 4 de ago~to de 1938 s ' 

_,4 CONSTITUIÇÃO E O 
REGIME 

cõC's do capital e do trabalho e esta
belecendo a llberdade da economia. 
Ora, toda declaração de liberdade é 
uma restrição da mesma. Assim corno 
regimes absolutistas a declaração dos 
direitos do homem e a consequente 

O estudo da Constituição de no,Jem- criação dos regimes constitucionais se 
bro, de seus principias, linhas e fins. fêi como uma necessidade de pôr ter
é Indispensavel a todos os brasileiros, mo ao tumulto das idéias e á anarquia 
para que possam acompanhar com in- das cxpnnsões indivJ,"ualistas, os no
teligencia e interpretar com seguran- vos regimes politicos surgidos últi
ça os acontecimentos que se estão de- mamente. entre os quais o atual Es
::.enrolando e o trabalho que se vem tado Brasileiro, veem realizar uma no
desenvolvendo de construção de uma v:1 ordem, na qual os elementos até 
grande obra nacional. A análise déssa agora abandonados á iniciativa e á 
lei, que 1nstlt.úc em fundamentos no- concurrencia individual, seJam domi
vos o govêrno no Brasil, não póde ser nados e expressos em função ao bem 
feita sem que se apontem as condições comum 
históricas e :\ evolução dos sistemas No Brasil, os fenomenos dos últimos 
políticos que a determinaram e que anos, como a série de revoluções frus
constituem a dificílima fase da pre- tadas até a de 1930, que venceu, de
sente situação humana. Os regimespe rnonstraram impropriedades das linhas 
natureza democratica, que vigoraram constitucionais que não se podiam 
na maior parte dos pafses cultos nos atribuir a êrros transitórios dos homens 
princípios do )Sl!c'ulo, repitesentavam ou más condições do momento, pois 
periodo de equilibrio das fôrças sociais, revelavam uma crescente rivalidade 
no qual a expansão das fôrça~ econô- ~ntre as antigas fórmas e os tempos 
mkas, operando-se quas1 livremente. próximos, Infelizmente, o Curso da 
num ambiente cada vez mais confor- História foi rápida e permitiu á gera
tavel, pelo crescente desenvolvimento ção que descançára na mocidade na 
das ciências e de suas inúmeras utí- plenitude do regime liberal, assistir 
Iidades, deixava que o interesse pêlos envelhecerem os ideais que a anirna
problêmas do Estado se concentrasse ram afastando-se por imprestaveis 
em tôrno de fórmulas, espalhando pon- ás instituições que eram o seu orgulho. 
tos de vista pessôais ou de agrupamen- O apêgo ás organizações caducas e 
tos partidários. O debate se fazia em a incompreensão que os homens ex
tórno de idéias porque a existência pcrimentados demonstravam em face 
estava assegurada. A liberdade de opi- dos acontecimentos que vinham alte
nião era indispensavel, porque de to- rando os fundamentos da sociedade 
dos os fatôres sociais sómente o direi- derivam da razão de terem êles visto 

~~ ~e~~
1
~~s!~1f~6ã~o~i tié;:,s ti~:ci!~; ·~~mo~r~~d°cteer~ois~à~~!~- e p~!-
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que os demais o eram por natureza. A trans1tonas, drcorrentes de causas 
fórma liberal, que assumiram as de- gerais próximas l guerra mundial, co
mocracias originadas nêsse período, e rnunismo, etc.) o que na verdade é a 
que se reflete na nossa primeira Cons- mais profunda revolução jámais ha
tituição republicana, correspondia não vida no destino comum dos homens, 
só a um estado de espírito geral, co- A Constituição de 1934, feita sob um 
mo também se adaptava ás exigências regime revolucionário, mas ainda nos 
sociais da época. Mas. o desenvolvi- moldes do passado, apenas descorti
mento dos valores econômicos e o en- nára o problêma, que, aliás. estava 
riquecimento dos países dotados pa- patente ao~ olhos dos que nêle com
ra a criação das grandes industrias, preendiam a realidade Não teve fôr
vieram romper a trnnquilidade de um ça para resolve-lo. Reuniu-se uma as
mundo onde só se agitavam questões sembléia, colorida por todos os tons 
políticas e crear o desnivel entre pa- dos idealismos políticos e particula
íses de produção e paises de consumo, rismos regionais e, de acôrdo com o ve
entre grupos de detentores de capital lho e falso teorema, procedeu-se á co
e de máquinas e as massas dos que né- leta numerica das opiniões e com o 
las trabalhavam. que sobrou das discussões - o que era 

CENTRO PREPARA TO RIO 
MILITAR A'S ESCOLAS DE 

AVIAÇÃO 
Recebemos: 
"O Centro Preparatorlo MUitar. ins

tituição que visa clifundlr no Brasil, 
interesse pelos assuntos relacionados 
com o ensino m111tar e naval, pede a 
publicação do presente comunicado, rle 
imediato interesse de seus inumeros 
leitores. 

RESERVA-AÉREA NAVAL. CUll,SO 
DE OFICIAI$ 

Para jovens sadios. todas as vanta
gens da caneira de oficlais da Mari
nha de Guerra é exigido curso gina
c;ial. 

AVIAÇÃO MILITAR 
Sargentos aviadores. Todos os mo

cos brasileiros, solteiros ou viuvas sem 
filhos, que tenham de 17 a 24 anos de 
idade, e que queiram seguir a carrei
ra ae aviação no Exercito, onde após 
14 méses de curso na Escola de Avia
ção. percebem 930$000 mensais, como 
3os. sargentos. 

A Escola de A viação Militar. cuj'1. 
séde é no Rio de Janeiro. entre outro8 
Hns ctestina-sP a formar sargentos 
para a arma de aviação. O curso de 
~argcnto aviador consta de dois pe
ríodos, o primeiro de cinco mêses e o 
segundo de nove. Os alunos aprovados 
nêste curso ~er:ío promovidos a 2.0 ou 
3.º sargentos e receberão um dos se
guintes diplomas: piloto-aviador, fo
tografo-aviador, metralhador-aviador, 
mecanico de aviação. mecantco de ar
mamento de aviação, eletricista de a
viação. Os portadores de um qt1alquer 
dos três primeiros diplomas são de
nomina dos '' na vegantes-a,via(ores '', os 
que possuem um dos três ulti•"'.OS di
plomas, são denominados '' tl!cni~os de 
aviação". Aos sargentos-aviadores é 
tacultado o acesso ao quadro de ofi
ciais-aviadores. dr.sde que a iss 1 se ha
bilitem. Atendendo ao destaque espe-

~~~adedi~ v1~~:o n~ ~~o v~~J:f~~i~u: 
oferece, regular tem sido a afluencia 
ao curso de sargento-aviador. Serão 
todavia, matriculados, todos os candi
datos que preencherem as condições 
exigidas, visto ser ainda bem deficien
te o numero de sargentos aviadores, 
ora existentes · na arma. ~ Ministerio 
da Guerra fornece passe para o exa
me de admissão e os' · ah,mos têm ven
cimentos e subsistencia completa du
rante o curso. 

O aparecimento do elemento econô- portanto, neutro e medíocre, - orga
mico ito primeiro plano da consciên- n_1sou-se uma lei para enfrentar a His
cia individual fêz que a liberdade de t~ria. Os fát.os, pórem, nada teem que 
opinião organizada em partidos dimi- ver com o que se pensa dêles e assim ESCOLA MILITAR OU ESCOLA N.\-
nuisse cada vez mais de importancia. é que a 1:,ei, que deveria erguer um nô- VAL (Curso de oficiais) 
Nos últimos tempos - no Brasil es- vo edifíc10 na Nação, não se mostrava Idade: - de 16 a 22 anos. 
pecialmente - a existência de um Par- capaz siquer de defendê-la. Os peri- Depois de admitido o aluno percebe 
lamento e a liberdade de expressão gos que ameaçavam o Pais, derivados 100$000 no 1.º ano com subsistencia 
eram exigidas como garantia da li- de uma solução insatisfatória dada completa. ficando interno na Escola. 
herdade de protesto. A éssa modifica- aos problêmas, tornou iminente a des- A duração ao curso de oficiais pro
ção de consciência individual devia truição da estrutura constitucJonal e priamente dito é de 3 anos. 
corresponder uma estrutura social. Não inadiavel a exigência de uma remo- Aos canditlatos á Escola Militar ou 
bastava mais que o homem se vis~e d~lação dos _ap~rêlhos de govêrno, atin- á Naval exige-se curso ginasial com
representado no áto de govêrno pêla gmdo á propna subtância do Esta.do. pleto e bôa saúde. 
concordancia das intenções dos seus Si o govêrno, que assistia impotente Os pedidos de informações, devem 
representantes com as suas próprias, á i_neficacia dos próprios meios, não ser dirigidos ao secretário geral do 
mas era necessário que alguma se fi- a tivesse empreendido, outros o teriam Centro Preparatorio Militar _ Caixa 
zessc. que constituísse um beneficio feito, que para isso já estavam perfei- Postal 1.983 - São Paulo. juntando 
imediáto para si e uma defêsa da sua tamente prevenidos. envelope subscrito e selado para res-
pessôa rontra um poder, diante do qual Do p_,mto de vista histórico foi um posta. 
individualmente nada valia. No re- bem o fáto, pois constituiu economia Sem mais para o momento. apro
gime democrático o homem dava ao e meio mais curto sem sacrifício das veito o ensejo para firmar -me aten
g?vêrno; agora o homem pede ao go- fôrças vitais. Do ponto de vista teori- ciosamente 
vern~ .. os partidos ~clíticos, tentando, co, foi um bem, pois outorgou ao Pais <a.J Prof. J. B. Figueirêdo, 
CJ? úl~1mo esfôrço, Justlfic~r a sobre- ~ma Constituição que representa -0 Secretário geral. 
\'Jvenc1a. procuraram incluir nos pro- 1u_sto atestado da consciência que se Os interes~ados devem provisoria-
gramas as reivindicações econômicas pode ter. em face das questões nacio- mente, dirigirem-se ao Dep. de São 
e sociais dos associados, e represent.'t- nais e umversa1s. Paulo. até posterior instalação do 

~~~- P{Ó~~~e ªJem~~t~~éi:\~~~tt~t ci~idf~
1
:

1
t~~~a!~n~:r,artamento Na- ~a~n

0
tr~r~;::::e:t:~~o, o que será reali-

hdade da solução. confórme se veri- ~-;:--::-::--:-::--::--=~----------------
fica pela Constituição de 1934. Os par- 3. O CONGRESSO, EST UDANTAL tidos, reunmdo soluções comuns ape-
nas a _certos grupos, impediam que 
o problema fósse abordado na gene-
ralidade e agradavam a desunião re
~~l~!nte da propria desordem ec~nô-

Surgiu a nrgencia de impôr á socie
dade urna ordem, definindo as rela-

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

A sua solene instalação amanhã - A chegada hoje, das 
representações de Campina Grande, Ceará e Piauí 

Terá lugar, amanhã, a instalação 
solene do 3.° Congres:;o Estudantal 
Centrista, órgão supremo de defêsa dos 
interesses estudantinos. 

Esse importante certame, ao qual 
! comparecerão delegações dos Centros 
1 Estudantais .cio Piauí, Ceará Rio 
1 Grande do Norte, Pernambuco, Cam
pina Grande, Cajazeiras e demai~ as-

1 
sociações estudantinas desta cidade, 

dantal Potiguar ao Terceiro Congresso. 
Os estudantes Clidenor Galvão e José 
Gonçalves de Medeiros, que constituem 
a delegação potiguar, estão hospeda
dos oficiahnente pelo Centro Estudan
tal Paraibano, tendo visitado ontem 
mesmo, em companhia do presidente 
dessa sociedade, os pontos mais pito
rescos da cidade . 

será promovido pelo Centro Estudantal ESPERADAS. HOJE. AS DEMAIS RE-
A 4 de agosto de 1903 <terça-feira) Paraibano PRESENTAÇOES ESTUDANTINAS 

A UNIAO publicava o seguinte: No conclave serão discutidos proble- Pelo trem de hoje, procedente de Na-
EM PALACIO - Estiveram ontem mas de relevancia para a classe estu- tal, estão sendo esperadas as delega

no Palacio da Presidencia do Estado dantina brasileira. comprindo aos Es- ções de ceará e Piauí. o representan-
~'int~!to s~7!~~~. Gda/ia F~an:/Jg· t~~ }f~~f v:l~~e~~~s~~~;ard:s~~~a~o~uJ~~a~~; te do Centro Estudantal Campinense 
breya, padre Francisco Severiano, co- a reunião do Congresso. er;J~á d:

st
ªf·~~~émG~e~~~. cafsit~~ 

ronel José Moura, dezem.bargador horas de hoje. 
Caldas Brandão e dr. Costa. Filho. OS REPRESENTANTES DE PER· _ Dessa maneira, auspicia-se bri-

FE'STA DAS NEVES - O revmo NAMBUCO lhante o conclave estudantino a se inl-

~;Oss:upa;~~tl:;gg-~~~!. ~~r~l!nlº~1;;%r~ 1 ProcPde-ntcs do Recife já se encon- ciar amanhã, mesmo porque as aten• 
r~nte mês, quarta-feira, terú. princi- tram nesta cidade, os ::irademicos Cel. b~e:est~t~à~~~l!s~ão~s~::eJ;f:

1
~~s ~~~~ 

'Plº· a festa <le N .. S. das Neves, prtn- so Mo1~teiro FurlfldO e Edesio Rangel balhos e entendimentos da presente fi mando por missa cantada as 10 de Farias. que vc~m tomar parte nos assembléia. t;:,~~n:~td~!·c seg:z~,.~~~:ifa!~'!~~md~ trabalhos do terceiro Congresso. 1 ____________ _ 

banrleira. CHEGOU A REPRESENTAÇÃO VACINAÇÃO ANTI RÃBJCA 
la:~;11ia'.'"J,~! s~ª ,',;:.;:;;.~~n;!f~ªb~n~ POTIGUAR DOS CÃES• 
Ça;NtºNtI5S s::_cro:~r:!~- novidade.' Chegou, ontem. procedente de Na- A Inspctoría de Defêsa Sanitaria Ani-
Chegou para a importnnte Sapataria tal, a reprcsentacão do Centro Estu- mal, que vem mantendo o serviço de 
Colamho sapatinlio,,;: brancos de peli- , vacinação dos cães, em cooperação com 

~~toe, ":sbe~~ns~gá,::'~fiig:;0 e ªg~~1~~~ VIDA MILITAR P~~ff:~tu~~ls: :o:'~~et~º/~:sa~eos 
8

~t~e 

Quem usa Chapéu do Chile 
E veste terno marron, 
C?mplele o gôr~.to - ptpile. 
Cigarros Santos Dumont 

Alraenles são !!s botinas ama
tr,Ja3 para !zomem, cu.i;tando lOSOOO 
ria Botina Elegante. 

(!e; ::er:::i:ir~m /o~' a~gogot::;d:e~ 
Sapatana Colombo". 

CERTJOõES no EXTINTO "TIRO êsse serviço está. temporariamente. 
DE GUERRA 37" susperiso, devido a falta do material 

Em mãos cio sr. Porfirio Pinto Ribei
ro, ex-pre~idente do ext.mto Tiro de 
Guerra 37, encontram•se várias cer
tidões de idade perteni-:entes aos atira. 

biológico 
Já fóram, entretanto, tomadas as 

devidas providencias, a fim de que 
aquêle serviço seja suprido de nôvo es
tóque de vacinas. 

dóres da mesma associação. 1-------------
0s interessados pódem dirigir-se ROUPINHAS para crianças, em 

áquêle sr., na Imprensa Oficial, onde lindos modêlos. recebeu a ºRainha 
5erão atendidos. ' da Moda" Preços modlcOll. 

VINGANÇA DE BARBAROS! 
Not1c1as de Maceió, chegadas ao Rio, informam que o 
bandido "Corisco", sobrevivente do bando de Lampeão, 
teria atacado uma fazenda no Estado de Alagôas e ex-

terminado a familia do tenente Bezerra 

RIO . 3 (A UNIÃO) - O "Cor-1 tido as maiores atrocidades con
reio da Noite" ))ublica um tele- ira a familia Bezerra, e morado
grama de Maceió, infortnando res da propriedade. 
que o bandido "Corisco", sobre- AINDA NÃO FOI CONFIRM.\-
vivente do bando de Lampeão, DA A NOTICIA 
dest roçado na faze nd a "Angi- RIO. 3 (A UN IÃO) - Até 
cos", teria atacado a fazenda êste momento não foi confirma
"Patú", da familia do tenente do. ainda, o informe telegráfico 
Bezerra, comandante da volante anunciando o exterminio da fa
que eliminou o Hrei do cangaço", miJia do tenente João Bezerra, 
exterminando as pessôas da sua comandante da volante que ma
familia que ali poude encontrar. tou Lamp~ão e destroçou o seu 

O mesmo informe telegráfico grupo, pelo temível bandoleiro 
adianta que o grupo se compu- "Corisco", remanescente das 
nha de 38 homens, tendo come- hostes do "terror do Nordéste". 

SWEEPSTAKE, GRANDE LOTERIA 
HfPICA. DOMINGO, 7 DE AGOSTO 

500 :000$000 
POR 50$000. HABILITE-SE. 

ALFA-BETA-GAMA 
MAR/O DALVA 

O desenvolvimento do au• 
tomobilismo e colombofilia, 

no Nordéste 
<Conclusão da t.• pag.) 

agremiação. wna palestra 5âbre a. 
Colombofilia. 

- A diretoria do "Paraiba Clube" 
NOVOS MUNICIPIOS - O Consê- homenageará, amanhã, na séde de 

lho Regional de Geografia está to- campo dessa socíedade, ao ilustre dr 

~:~~ ~?~~~~~;~~~ii:n:e~~~sã~sp~~ Avelino Cardoso e exma. esposa, na 
ram passar á categoria de municípios. solenidade organizada para recepcio• 
Ao plenário do Consêlho já chegaram nar os socios e familias do .. Clube 
memoriais de três distritos. que se jul- Astréia", 
gam em condições de ter vida autóno
ma. Em tese, ninguem póde ser con
tra.rio a que um Estado aumente o nú
mero de suas circunscrições indepen
dentes. Esse aumento indica expan
são econômica. traz. novas modalida
des administrativas para a região e 

BILHETES PARA A GRANDE LO
TERIA H1PICA ATE' SEGUNDA

FEIRA. 1 DE AGOSTO. 
HABILITE-SE. 

~!;;,m.'!ª ;;0 ;;~:_,0h~~~·~~e~u~r~;~~~!: Sindicato Condor Limitada 
des já constituídas. E' o que tem acon-
tecido com Esperança, Caiçara, Sapé e Corrida aérea interna.cional sôbre 
Serra do Cuité, os municípios parai- o Atlantico Norte - Iniciou-se a cor
banos de mais recente criação. Só a rida aérea através o Atlantico Norte, 
eX1gua península de Cabedélo viu per- na qual diversa~ ~ações entram., êste 
<lidos os seus forais de municipio. por- ano. em compet1çao para expenmen
que é uma terra sem agricultura. on- ~ar o seu material volai:ite. Aquêle 
de medra apenas a flóra dos altos co- ~mp<_?rtante tr~ho será d15puta~o por 
queiros, sombreando tejupares e dan- mgles_es, alemaes, norte-americanos, 
do á vida de seus habitantes essa al- franc_eses, de,vendo-se notar q!le . os 
ma contemplati\(a e resignada, qu_e alemaes, devido. ás suas experlenc1as 
caracteriza todos os nossos pobres prai- nos_ anos antenores, aparentemente 
eiros Bonito de Santa Fé Jacaraú e j eSlao na vanguarda dos demais com
Plt~bú hão de ser, talvez' brevemen- petidor~s. A "Deut.sche 1'.1!fthansa", 
te, .n.ovos centros autónomos no ~a~~ ~=d~e1~mii;:;1P~~ga 1'fg1_ ª~1:i0;;:1~~~~ 
polit1co_ do Estado .. Cabe dizer aqw s ''Norclmeer" aue já está em pleno pe
a Para1ba. _e~tre cmc~ ~stados _de me- riodo de expêriências. Enquanto isto, 
nor sup~rficie do !3rasil, aquele q~e o irmão gemeo do "Nordmeer", o 
tem maior populaçao. Sergipe e Rio quadrimotor "Nordwind" (vento bo
Grand,e do Norte. ambos COf!1 me~or real) traféga na linha do Atlantico 
sup.erf1ci~ e menor POJ?U.laçao, tem Sul, onde contribuiu bastante para 
'maior numero de munic1p1os 41 e 42 . acelerar o trafego postal aéreo entre 
A Par~íba tem apenas 40. Estudando- a Europa e a America do Sul. em 
se a lmha ascencion3:l de nosso pro- combinação com o Sindicato Condor 
~:~~

0
p6~=-s~:d:~~~ i~~~!ra: e outras companhias aéreas 

municipios. As grandes áreas de Pt
ancó e Alagôa do Monteiro, com suas 
terras excelentes, poderão fornecer 
mais dois distritos municipaveis, duas 
futtu-as cidades paraibanas. centros ro
bustos dessa seiva de engrandecimento. 
que. irradiando-se de Campina Grande, 
está avassalando todo o animo da for
te gente sertaneja. Os que tiveram 
maior interesse nêste assunto devem 
bem conhecer o decreto-lei n.0 311, de 
2 de março de 1938, que dispõe sôbre 
a divisão territorial do pais. Este de
creto-lei está publicado no '' Diário 
Oficial" de 7 de março dêste ano. O 
seu artigo 12 dlz o seguinte: "Ne
nhwn município se instalará sem que 
o quadro urbano da. séde abranja no 
minimo duzentas moradias". Tomem 
nota os paredros de Malta. E os de 
Pirpirltuba Joaseirinho, Corémas e 
São Tomé. 

A formaqão de pilôtos civis co~ 
merciais - São notaveis os esforços 
empregados atualmente para intensi
ficar a formação e o adestramento de. 
bons pilôtos civis comerciais, que pos
sam ser aproveitados com vantagem 
nas linhas do trafego aéreo brasilei
ro. 

Convem lembrar que, ainda recen
temente. mais um pilôto patrício, Li
cinio Corrêia Dias, regressou ao Bra
sil depois de ter cursado, no serviço 
da Lufthansa, na Alemanha. disci
plinas especiais ás expensas do Sin· 
dicato Condor. Já não é o primeiro 
pilôto déssa Companhia que, nessas 
condições, completou os seus conhe
cimentos profissionais, formando ago
ra elemento útil dentro do quadro de 
ptlôtos civis em geral e de aviadores 
comerciais da Condor em particular. 
Escreve um dos grandes orgãos da 
imprensa carióca, com muito acerto: 

BOTOES DE FANTASIA. E CA· "A nossa aviacão civil ainda se en
PUCHOES DO MESMO ESTILO _ contra na fase embrionarla; mas o 
Os melhores e mnts modernos está-O é. :;d~~ :rÓr~b~s pf:~nJ!~~ih:r1;:1~i~~~~= 

;~n~oh:~. º;!ra99~raslleira", à Av. l~~n:rc~tu~: ~~~p~:: ~~~!aiiâid:~ 

TEATRO 
A "Companhia Teixeira Pinto" representou, ontem, a 
comédia "Miss Dolly" Amanhã, será encenada a 

grandiosa peça "Amôr", de Oduvaldo Viana 
A Companhia "Teixeira Pinto·• Vidal como a personagem Mis! 

realizou ontem, com sucesso, mais um Briggs. 
espetaculo de sua brilhante tempera- Stlvio Silva, Francls Moreno, Ge.S· 
da. nesta cidade. par Bernardo e Ceei Faria também 

Foi levada á cena a peça "Miss agradaram bastante, pela corréta in
Dolly'', hilariante comédia em 3 átos, terpretação dos seus papeis. 
original de Noel France e tradução de - Hoje. a "Companhia Teixeira 
Duarte Ribeiro, tendo por cenários o Pinto" representará a comédia º A.,; 
Rio de Janeiro e Nova Iorque. solteironas de chapéus verdes". 

Na distribuição dessa excelea1te - Em matlnée. será reprisada 0 
peça, destacaram-se Teixeira Pinto, comédia " Por tua causa" 
no papel de Carlos e Iro.cerna de A- - Amanhã, será representada a 
lencar, como Oolly, tendo ambos con• grandiosa peça. "Amôr", sátira em 3 
quistado francos aplausos da ass1s- átos e 35 quadros, de autoria de Od.u
tencla, pela naturalidade e perfeição valdo Viana 
do desempenho. - Depois do espetaculo, como vem 

Distinguiram-se sinda Vitória Re- acontecendo, haverá bondes para to
gla que fez o papel ele Judí e Maria das as linhas. 



,. ..... ~, '.i\ UNT..O - Qulnla-felrã, 4 de iig111ito ile 19~11 - "\:I' 

R T o 1 e 1 ~ L 
IIIIIIITRIIID 10 EIID, SR, DR, IRIEIIRD IE FIIIEIRIIO 

lnt.erventoria Federal 
J;:XPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 30 DE JULHO: 

Petições: 

De Maria de Lourdes Vasconcélos 
Costa, re~tnle da escola rudimentr.r 
mista d(' Lagóa Grande, municipio <l;: 
,apitai. requerendo noventa 1901 cii1~ 
de- llcençie. com Qs venchnentos inte 
grala, de a...:õrdo com o art. 156, letr1 
h da Constituição Federal. - Deft>
rido. 

De Mnr1a do Carmo Muct'cto Pai\' 1 

prote~sôra de 1. " entrancia. com exer
cicio no Grupo Escolar "Dr. Jo~ 
Maria", de Pilar. requer.endo no me~
mo sentido. - Igual despacho. 

De Maria das Neves Aires, profts· 
~õra d'! 3." entrancia, com C'Xercitl<J 
no Grupo Escalai- ''João da Mata· , 
de Pombal. requ~rendo três 131 mé'i •3 

de licença. para tratamento de sau · 
de. - Defericio, com direito ao orde
nado, na forma da Ie1 

De Mar;a Eunice Lins. professê ra 
de 4. ª entrancla. com exercicio Lo 
Grupo Escolar ··Dr Miguel Santa 
Cruz", de Alagôa do Monteiro, reque 
rendo noventa t 901 dias de licença p.:i. 
ra tr:.namento de saúde. - Submeta
se á inspeção de saúde, nesta Cnpi
tal. 

N.º 9.945 - De L. Pinto de Abreu. 
N." 13.136 - De João Petxõto Pe;

sôa. 

Prestações de Contas: 

cr~-º 1.J.264 - De Mardoquéu Na

N.º JJ.026 -- De Sot..éro Cavalcan
ti 

N. 0 13.618 - De Roberto Dias 
N. 0 l ~. 616 - Dr Mardoquéu !\"a

cre. 
N. 0 13.617 - De Josê Moura Filli,1. 
N. 0 U.185 - Do dr. Graciano Me 

cteiros. 
N .º 13.206 - Do mesmo. 
N .0 12.3.:.0 - De Genuino de Albi• .. 

que.rque Btzerra 
N. 0 IJ.CO - Do dr. Severino Cor

tieiro 
N. 0 14.148 - Do Bnnco cio Estndo 

~la Fara1ba. 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Pre~taçôes «lc contas 

N. '' 15. 824 - Do cap José Gadelh~, 
de Mélo 

N. º 14. 455 -· De Antonio August.o 
àe Almeida • 

N. 0 14.473 - Do mesmo. 

A· E~tJ('i\o Fi.,cal d< Co.bnreira..c; · 

Prtição· 

metro semestrt' do corrente ano. 
N. 0 970 - De Roldão Guedes Ale., .. 

!orado, na quantia de '12SOOO. 
N. 0 9.691 - De Antonio E Men

eies. na quantia do 705$000. 
N. 0 9.692 - Do mesmo, na quan

tia de ll :209l500. 
N. 0 9. 993 - De Dias. Oalvlo .~ 

Cla .. na quantia de 5:675$100. 
N. 0 10.027 - De c. Rosas & Cla .• 

r.a quantia de 470SOOO. 
N. 0 9.9'47 - De L. Pinto df' Abreu, 

na quantia de 615$600. 

PrP!lllaçcies de Contas: - C Tribu
nal julgou certas: 

N. • 13 .136 - De Joio Pei)\Õto P.s
sõa. na quantia de 5 :000$000. 

N. 0 13 .264 - De Mardoquéu No
cre, na quantia de 2:000"100. 

N ." 11.938 - Do mesmo, na quan
tia de 2:000SOOO. 

N.º 13.026 - De Satéro Cavalcan
t.i, na quantia de 600SOOO. 

N. 0 li. 960 - De Roberto Dias, 1a 
qu;intia de 50SOOO. 

N. 0 13.617 - De ,José Moura Filho. 
na quantia de 120SOOO. 

N. 0 13.185 - Do dr . Graciano Me
deiros. na quantia de 50:000$000. 

N. 0 13. 206 - Do mesmo. na quan
tia de 500$000 . 

N. 0 12. 350 ·- De Genuino de Albt1-
querque Bezerra. na quantia de 
: 20: ooosooo. 

de~à~ ~!· 4
~~aiu~d:r7oo~;,i~ino Cot·-

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

raria Geral, no dia 3 do corrente mês 
RECEITA 

qaJdo ant#rtor . . . . . . . • . . . . . . • • 
Recebedoria de Rendas da capltnl -

Arrecadação do dlo. 2 . . . . . . 
Rf'pnrtição de Aguas <' Esg6to::; 

Renda do dia 2 . . . . . . . . . . . 
Dr. Se\'erino Alves Aires - 1 'o s fi-

ança criminal . . . . . . .. 
Severino Batista Freire - Saldo de 

adiantamento . . . . . 
Cia. Paraiba Cimento Portland S. A 

- Quóta de fiscalização . . . . . . . . 
Je!oiualdo Leite Miranda. -- Caução de 

luz 

Banco do Estado - Conta movimen
to - Ret. n 1data 

OBSP!SA 

3196 - Móta Silveira & Cia. - Con-
t.a ................. . 

3194 - Cia. Paraíba Ci.menk> Por
tland S. A. - Conta 

3200 - Dr. Severino Alves Aires -
Restituição de raução . . 

:?179 - Braz Crudo - Restituição ri'!' 
caucáo . . . . . . . . . . . . . . . 

3160 - Roldão Guedes Alcoforado 

26:GfJ0\000 

3:;Jll$1UO 

2= 
8$500 

9:000SOOO 

30$000 

75:420~00 

39:151SGnO 

35 :000$000 

149: 5721400 

De Maria da Coni::eição Vêr~s. pro
fessôra de 1 entrancia, com exerr.i
cio na escola el~mentar mbta de En
genho Central, municip10 da Capital , 
:,olicitando trinta 130, dias de licenç.,. 
para terminar seu tratamento de S.\ll
de, em prorrogação da que se acha 
gozando. - Submeta-se á inspeção ciJ> 
:-aúde. nesta capital 

N. 0 10. 098 - De Epitncio de Sou,m 
Leal Rr,;tituiçõe, - O Tribunal autori- , Pagamento . . . . . . 

G :9235500 

5:174$400 

200SOOO 

350$000 

120$000 

De Crisüna de Araújo Castro, pro
lessôra mterb1J. de 1. ª entr:1.ncie. C\.)lll 
E"Xercirio na escola rudimentar mis,~ 
de Mogeiro dP Cima. município (!t' 

iltabaiana, solichando a sua efeti\'J.. 
<:ão. - Deferido 
, De Edmar Barréto Rocha. profe.:.
sôra interina de l.ª entrancia. CO!i1 
cxe-rclcio no Grupo Escolar "Antonio 
Gomes·-. de Cal 'llé do Rocha, reqw'
rendo :i10 mesmo ~entido. - Igu.il 
despacho. 

De .Joséfa Pereira da Rocha, prof~
sôra de 1. '' t·ntrnncia interina, co•u 
excrcico no Grupo Escolar "Gama ,,. 
l\{élo'•, de Princesa Isabel. requeren
do no mesmo sentido. - Igual des
pacho 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

N ° 9 G34 - De E A Hí'1delnuinr:) : 2~i -=. Fti1~a1~eo P;~~~:~~to - Ãju~la 
A· Mésa ele Renda.e; cte Patos 

Petirfio: 

1 

zou 3199 - Inspetoria do Tráff>go Púbh 

& C1a nn qunnlla de réis 1 300~000 de custo . . . . . . . 
N ° 9 $1 - Da C:.:i.sa Lohnc1 S. A. )163 - Severmo Rocha - Au-..1l!o 

N · 0 10. 099 - De Severino F1dehs nn quantia de 20 '000$000 Jl98 - Antonio Augusto de Almehia 
dos Santos N. 0 9. 785 - !:>t.• Anto,lio G11in, . - - Sec. da Agricultura) - Adian-

A' Recebedoria de Hel'ldas da Capi- rães. na quantia de 
2

:000$000 31~~m~ntÁniÕni~ Aui~st~ de A1meicÍ; 
tal: • Petição: - Sec. dr.. Agricultura) - Adian-

Oficio: 

N." 14 .. H2 · - D.1 S,•trrtaria rlf' ~s
t~do dos NC'godo:; da F'au·mia tio Es
tado do Cf'nrá 

TRIBl'N,\l, IIA !'AZENHA 

Sessão do dia 2: 

Presidente - Romualdo Rolim. 
Secretária - Benigna Leal 

N." 9.72-l - De P. Cesar. reque 
rendo rL".stiltÚcã"l c.ir c:111l'áo nn. li .. ,_ 
porW nc1a dc 300SOOO. ch•1)0silada ~~ i 

Rerebeclor!a dC' ftenda~ <IP Cnmp111,l 
Graud(.', referemR á concurrencla cte 
ac(m.lo t·om o eUU.al n. 36, da Comts. 
são dP SanPamento. - O Trtbun.1 I 
n•conhcce o direito do peticionário P 
Ce~r. á restituição da caução na im
p()rtancia. de 300SOOO 

tamento . . . . . . . . . 
3152 - Severino Ferreira da Sil\'a --

1 Rep. de A1,mas e Esi;:otos) • Adi-
antamento . . . . . . . . . . ... f 

ri'.!11 - ;João Lui1. RH><·iro ele· Mor:-fr 
- 1Src. <la F~tzt'nclul -- A<ILt11ta-
1nento . . . . . . . .. . .. 

j20!:t - Joãc, Luiz Ribeiro ele Morai:.; 
lRcpartir,J.o de Aguas e Esgôtos1 -
Adiantamt:"nto . . . . . . . 

:t210 - Amacteu Frlis!Jerto - Conta 
3202 - Alfredo Whotley Dias - Res

tituic;-ão de caução 

32 :302>500 

f,0:,000 
100:,0t)() 

35:000$000 

1 ,oao;;ooo 

9:000SuOO 

4: 127S400 
97$400 

7}3~$600 

DO DIA 3: Compareceram os srs. Romualdo 
Rol!m, diretor do Tesouro. por desig-

Secretaria do Interior e 
Segurança Pública S:i.1do que passa . . . . . . 

108 :790$100 

40 :78!!SJOO 

149: 572$40(1 Pettç5.o: naçao ~o Secretário da Fazenda, ~osé 
, Florent_mo Junio: e Acrisio Borge5, 

De Orlando Soares da Silva. soldn- / respe.ctivamer.te chefes de secção ti~ 
elo músico de l." classe cta Policia Mi- Rece1~a e da Despésa, e o dr. VirgiJto 

1Jitar do Estado. solicitnndo refórm:.i.. Corue1ro, a1uctante de procurarlor ,'l 

DEPARTAMENTO DE EDUC.\ÇAO 
Tesouraria Geral dn 

EXPEDIENTE DO DIRE:TOR IX.. de 1938. 
Tesouro do Estado eia Paraíba, em 3 de 3gosto 

,- Submeta-s~ á inspeção de saúde. Fazenda. DIA 3: 
Erne!;lo Silveira, 

Tesoureiro geral. 
Alolslo Moralo, 

escrlturàrlo. 
Dtcretos· 

O Interventor F'ederal no Estr..<it; 
da Paraíba designa os drs. Lourin:: l 
de Gomeia Mcura. Edrnn de Almeid:i 
e Edrise Vilar, a lim de inspecionarem 
de saúde. para efeito de refóm1.a, Or
lando Soares da Silva, soldado müsi
co de 1. 4 classe da Policia Militar Jo 
Estado. á.s 14 horas do dia 4 do cor
rente. na sédr da referida corpor&.. 
cão. 

O Interventor Federal no Estado 
da Par~ íba põe a prof essôra diploma
da. Ha1munda Gadelha dos Sant.os. 
á disposição da Inspetoria Federal de 
Obras Contra as Sêc:as, em Curema 
municipio de Piancó. ,;em onus par; 
o Estado . 

Secretaria da Fazenda 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 3: 

PeUção: 

N. 0 10.114 - De Teófllo c. de An
drade. - A' Estação Fiscal de Pilar 
para tomar conhecimento do pedidc 
e resolver de conformidade com a 
lei. 

EXPJ;DIENTE DO GABINITE 

Ao Diretor do Tesouro: 

Petições: 

, N.º J0.1J2 - De Hortencio Ramus 
& Cia. 

N. 0 10 .115 - Da Standard OI! Com
pany or Brasil. 

N. 0 9.607 - De IrmAos Cavalcantl 
& Cla. 

N. 0 9.981 - De Moaclr Maciel. 
N. 0 9. 885 - De Alvaro Jorge & 

Cla. 

Oflelos: 

N .• 2.383 - Do diretor da Esco'a 
Premunltorla "Presidente João Pes
aõa". 

N. 0 14.543 - De Antonio Ventuu. 
Petlç6ea: 
N.º 9.960 - De Anlbal Moura. 
N. 0 10. 007 - De F.duardo Cunha 

& Cla. 
N ° 9.691 - De Antonio E. Me.1-

de1. 
N.º 1.1114 - De P. Mendonça & 

Çla. lAda 
N.º 1.8'12 - Dó Banco do liltaclo 

da Paralba 
, N. • 1 Ili - De Antonio E Keil· -··... 

O expedient~ constou do seguinte 

Conta"' - O Tribunal visou: 

Petições: 

De Elsa Targino,. nlimalista diplo
maaa. soltcitandd ,vmissão parn fa· 

N · 
0 

9. 9~9 - Da C:,mpanhia Paraí·· :1~0"';!e:!~:;!.~ ~~ ~~~~n~c~~: !1~~;; 
ba de. Cimento Portland S A., na para O &itado. _ Deferido. 

qu~~}1~.gj3 2_!4t~~esma, na quar~- f [" ~lca.,r~a ~oreiri8, professõr\c~~ 
tia de 935SOOO. n~ 

1
~ru~ ... Esct>o~a~ª~~~~~: ~~a;,, 

liaN ·c:e 9 á~ioÕo. Da mesma, na quan• desta capital. solicitando abono d'! 
seis 16\ faltas dadas no mês de 'julho 

liaNclºr 9i~f?o$00oDa mesma. na quan- p. findo. por motivo de molestia . 

tiaN ~~e 9 gg~:ooo. De. mesma. na quau- Portaria: 

ti;"l ci°e 1? ;:~soOo Da mesmo.. na auan- o Diretor do Departamento de Edu. 

tü~ ~;~ 9i~~f4sÕoo On mesma. na quru.. â~;~~~~ce~~ape;:r~t:~ !a~~r;:e1~!~ 

ti:d: ~-fsl5~0~ Da mes~a. na quan· ~C:r~~··.~e ~~~~n!:sc!~~t o~!:r:!~~ 

titd: 110650:oo~ Da mesma. na quan- o Estado. 

uf d: '.ºs:.:i~o _ Da mesma. na quan- IIIBLIOT,:CA E ARQUIVO PúBLICl' 

u: ·;e g /:g
8

$JOOOa mesma. na quen- Movimer.to do mês de julho: 

ti: ;e 9i;::ooo-_ Da mesma .. na quan- ' Arquivo: 

N ° 9 682 Expediente do chefe· 

licell('a para construir muro cm wa informações. 
terreno na praia de Tambaú.. - ca- Conego Jo!ié d:i. Silva Coutinho. re-
mo requer. querendo lifença para concertar. p,1r 

G!l.uclencto Corjeiro. requc·rendo i- conta dos cofres municipais, a. casa 
stnç:lo de impol)tos pnrn o predio n. n. 398. á Travessa Abel da Silva. -
f26. á nve,nlda Joaquim Tcrres. -- Deierido 
Deferido, nos termos do parecer d Geraldo •:act~acto. requerendo 11-
D. E. F. cença para renovar a. coberta da ca ~1 

Rosa Candida de Lima, requerendo de sua propritdade, á. avenida Maxi
isenção de impostos para a casa n.º miano Macb~o. n. 246. - Atendido, 
98, á a ventda Fellclano Dourado. - de acôrdo com o oarecer da D. O . 
Deferido. nos têrmos do parecer U.1. P. M. 
D. E. F. Cunha & DI Lascio. requerendo li· 

José Pedro Barbosa, requerendo •. c<mça para substituirern o mosaico ~._. 
fenção de impostos para a casa n. terraço do pl'edio n. 417. á rua Du· 
401, á avenida Adolfo Cirne. - De- que de Caxias. - Como requerem. 
ferido, nos tênnos do parecer da D. .Juvenal Coêlho, requerendo licen('a 
E. F. • para concertar a parêde da casa n. 0 

Max Eisen. requerenrio licença para 688, á rua Floriano Peixõto. - Como 
colocar uma barraca na avenida OI!· requer. em face das informações. 
neral Osorio. durante a feda das Ne- Juvencio Carvalho, requerendo li-
ves. - Deferido. cença para transformar uma janeJ,., 

Antonio Pereira de Sousa, requt- ein porta na casa n. 14.6, á avenida 
1·tndo 1icença para armar uma barr~· 12 de Outubro. - Como requer. 
ta na avenida General Osorto. durat·.· J. Metra de Menezes, requeren~lo 
te a testa das Neves. - Deferido. seja dado o alinhamento da avenld.1 

t.i; de Í04$000. Da mesma. na quan 
N. 0 10 032 _ Da I Peti~ões recebidas 

tia de 252$000. mesma. na quan- Ofic1os recebidos 

ti:d: ~·:~~tsoOO~ª mesma. na quan- g;rt!õe!?'.(~C::~ªs 
tlaN ;e 1~6~:00: Da mesma. na quan. lnfonnaçoes 

Cintio Cilaio Ribeiro, requerr.ndo 11- Centenario de acôrdo t"Om a planrn 
C'ença J}c1r& instalar wn anuncio fl:\-1 antt"ri_or. aprovada pela Prefeilura. -
lado no Pavilhão D. Ulrico. á aveni- Deferido. 

16 da -General Osorto. - Deferido. Viúva Per.cilia Feltx da Silva. !'t'· 

25 Hnldée S. Dore, requerendo llcen- querencio dispensa dos Impostos d.1 

1;. ça para colocar uma barraca per~ 1 casa n. 454, á avenida Vasco da _Ga-

3~ ~h?.~1fo~;~:fle~~~::::::a ,:::~ ~~!~~t:r:e:o::e:::~e:::.::. 

N o 9 Bibtiotéca: 
lfo de 4-,~~1soooDa mesma, na quan-

N Movimento: 
tia i1: l?emoo~ Da mesma. na. quan-

uf d: 'lai°:oo~ Da mesma. na. quan-
Jornais recebidos 
Revistas recebidas 
Visitantes 
Obras con~ultada~ 

·1r,3 
:18 

1,350 
:;02 N · º 9 · 607 - De Irmãos Cavalcantl 

& C~a , na quantia de 4:360fl00. 

qu~nt1!·~8; is2~.Moacir ~aclel. 11ª Prefeitota Municipal 
CI~ ... ~~llB!ua-;,tf:' d:

1~:r~orge & 11:XPBDIBNTIJ DO PREPBlTO DO 
qu!n"u:·:i l6l&"o.Anlbal Moura. ,,, D.A 3: 

N. 0 10.007 - De Eduardo Cunha 
& Cla.. na quantia de 1 : 102$800. 

N. 0 0.904 - De P. Mendonça ... 
Cla . Ltcla.. na quantia de ll63S600. 

N. 0 9. 866 - De Almeida & Slmelio, 
na quantia de 2:200t000. 

N. 0 14.284 - Da SA. White Mar
tins. na quantia de 7288000. 

N. 0 10 018 - De Adalbert.o Qomp• 
da Silva. na quantia de 15 :7118$300. 

N. 0 9. 369 - Do Banco do Estado 
da PMalba, p. p. de S. A. At.ellers 
de Ccmatructlcna Eletrlquea de Cbar
lerol, do IUo de Janeiro, na quantia 
de 32411$SOO. 

N. 0 14. 148 - Do mesmo. na qua ,. 
de 358000, rererent.e ao valor cloll 

apllc:,Alae :10 [ecOlh-nt.o feita 
BNde. ~eaw: ao 1111· 

Pcf.1"'9 de: 

Antonio de Sousa Ramos. requereu
do licença para construir uma """" 
de taipa e palha na avenida Carnei
ro da Cunha. - Como requer. 

Alfrêdo Chaves, requerendo dispen
sa de uma multa que lhe foi imposta. 
- -Deferido. 

Jullo Atalde. requerendo dlspen l.l 
de uma multa que lhe foi Imposta. -
Deferido. 

Pellnto Limeira de Albuquerqu~. 
tequerend;> tsençlo de Impostos Jl8J1' 
OI predlo& no. 540 e 485, i avenida 
Joaquim Torrei. - Deferido, sendo 
al.lençloa~ 1942. -==-'-=~ de 

rara construir uma fóssa e cimentar rendo dispensa de impostos. - Defe · 
o piro da casa de sua propriedade, ~ rido. 
rua Alberto de Brito. n. 1. 041. - De-

rer::,;a Amorim C<mtlnho. • requeren- Multas: 
do licença para forrar a casa n. 11::!, A Prefeitura multou os srs. Andra· 
à rua S. Miguel. - Deferido. a tltu- de & Pimentel. por estarem com a 
lo precarlo, assinando têrmo. farmacta Minerva aberta á rua du 

José Severino Pimentel. requerendo República. depois das 18 horas, sem 
licença para queimar fógos de artlfl- a devida licença; Joio Paulo da Sil· 
cio e baião durante a festa de N. ::; va, por estar com o seu estabelectmen
das Neves. - Sim. de acórdo com O to comercial aberto no domingo pró
parecer da D. J . L. p. xlmo findo. ais 10 horas. • rua lndlo 

Antonio Cordeiro. reque1'f'ndo llcen- Flraglbe. ""m a necessarla licença; 
ca para colDcar uma barmca na ave· Manuel Vaégas, por e11tar com o seu 
ntda General Osorlo. durante a resta estabeleclment.o comercial. i rua Ma•·· 
das Neves. _ Como requer. cos Barbosa. n. 212. aberto no dia 31 

Onaldo Llns de Albuquerque, requc- de Julho próximo !Indo (domingo)' 
l't'ndo Isenção de Impostos para a ca- -sem a de·llda licença; Pellclana Go
sa n. 67, i avenida AragAo e Mélo. mes Pereira. por estar com o seu es
. _ Deferido, sendo a lsençlo a~ 1942. tabeleclmento comercial. i rua Ro· 

Ablaa da Cunha Pedrosa. requeren· drlpea Chaves. n. 324, aberto no dia 
do matricula para o aut.omovel "Ppn- 31 de Julho próximo findo <domln· 
uac", de sua proprlednde. - Faça- go), ás 10 horas, sem a devldll llcen
se a matricula. ça; e . Pesa6a & Cla., por terem 

Marta Augusta Castanhola, reque- mandaóo aln'!r letreiro na rachada 1• 

i!r~=~-dbe~~i:.ulta que lhe :,, ca:.~'it :1!ª =~= 
Joeéfa da sova l!l&plnola, requeren- ria licença; Rlcardlna Almeida da 

do dlapensa de uma multa que lhe foi sova. por estar com aeu estabeleci· 
Imposta. - Deferido. mento comerelal. i rua Mafllno Lei· fi•= ~ u::1'!:it q:i~ =·Jn-s~..: :~ ~ :=· 



tdm seu eat.abeleclmento comercial Senlço para o dia 4 (quinta-feira> 
abato às 9 horas do dia 31 de julbo 
prólClmo passado sem a devtdn 11· Uniforme 2 • !Cnqull . 
cencn . 

Permant'llte 6 1 • S T . . arqulvl. t n 
COMANDO DA POI.ICIA "*1Til Low·lvol Santos. 

DO aBTADO DA PAdJl'A ·ou Permanente a S P , guardn de 1. • 
l!fOIITa rlasae n . 8. 

. J Rondantes: do tràl'ego, flacal de 1. 0 

Quartel em João PeSSCf, 3 de CIIIB"" n . 48; do poUcalmento, fiscal 
IIICJ&to de 1938. rondante n. 4 e guarda de 1. • classe 

n . 9. 
serviço para o dia 4 (qulntkch"ll). Plantões, guardas clvls m . 23, 13, 

Dia á Policia Mllitar, 2. '1 \enente 
68 :Ol,tm numero Ul9 . 

Antonio Ferreira Vaz. ParP. conhecimento da corporaç.in 
Ronda á Guarnição, oub-tenen' e e devida execução. publico o se-

Severino Cesartno da Nobreg~ . gulnte : 
Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sar- I - Multa .,... - Pelo sr. Jo b 

g•nto João Coriolano Ramdl\O. Lima foi paga a inulla de fotoOO por 
ge~~ !ir:.~ª~in.~e d~ª~\fva~-· snr- ~~~:" do Regulamento o Tr,Üe~o 

Guarda do Quartel, 3. • sargento II - Petições deapachadas - De 
Deocleclo Ferreira Leite . José Carneiro dn Silva, ehauffeur 

Guarda d& Cadela, 3.0 sargento proflsslona1, l'l'querendo para ser ales-
Carlo,o Sobreirn . tado a sua conduta como motort&ta 

Patrulha da Festa das Neves, 3 • - A' 1.• Secção do Tráfego, para 0~ 
,argento Antonio .rovlno dm Anjos . devidos fim. 
B::~~!~:;' :,e :::aj.;'.'ldad? Rubens De JOS<é Lourel'l('o àe Andrade 

Dia ao telefone. soldado telefonista "haufeur r>rottsslonal, residente c1~ 
Cicero Máximo Ferreira . Campina Grande, requerpndo uma 2:l 

O I.º B . I. e a Cla . de Mtrs . dn- \la de sua carteira de ma!!'lculn, oor 
rão as guardas do Quartel, Cadela ter se extraviado a primeira. - Co -
Públlca, reforços e patrulhas. m~ "':,~:~to Silveira, motorista ama-

Boletim numero 168. dor. requerenci.o transfer~ncia de phJ
prledade para o setl nome, do autc, 

Vi ita á Sec<::io de Bombeiros _ ,narca Ford, placa n . 346 Pb , ad
Eloeio - Visitando, hoje, 0 quarH quirido por compra 110 dJ'. Alcldrs 
da seccão de Bombeirps. muito rec v~~~tir1o coit.~ª:e~~r;ih~;,, Es:=:~~e~::~ q1:n~~~=:r~te e=~~ perança, na mesmo ser' ido, da baru.-
seio, ordem e c.iiscipilna , cauaando-me ta marca Whippet, P' ,;a 2683 Pll., 
magnt!Jca impresuo . ;=iªS:~s~o~rfcu!~ ~~Spa'!-i:to 

Elogio, por êsse motivo, b sr . 1. ' De José Clementlr , Sobrinho, sol-
tenente Francisco Peciro dos SanU'~;. dado do 22. o B. e . requerendo pa
comt . da Secção de Bom~os. pelo ,a prestar exame ,:e chauffeur pro
modo inteligente e operoso romo vem ftssional. _ Como 1 quer. devendo Sdr 
comandando e administrarid\, a sua. submetido a exame is 15 horas j e 

~-:=or?e:t:~sJ:~~~!) i,~eri:r~~~~! hol:~ . > T•nente João de Sousa e sn-
tos de valor para a unidad~ que eo- .., Jnspewr ~ral. 
mantia, o que ressalta su'\ capacldo- confere com O original: - F. Fer-
de de trabalho e interesse ao par d· ..,;,. d'Ollveira. sub-lmDetor. 
qualidade de rlisclpllnador li~ coloca 1 ~============"' 
a Secção, por seu esforço, entre as d.e: 
primeiro plano; louvo, também, o ·sr 
2 . 0 tenente José Salviano dí.s1 Mercís 
~elo auxilio eficaz que presta ao seu 
comandante e pPlo modo d!scipliJu .. -
,!o, co1Této e respeltoM> de que é po · . 
ta.dor : o 1."" snr~P1lto .Bernardino cb 
Silva e df'mafa sargent.o~. cabos e sol . 
dados pelo cumprimento exilo de set• f. 
óeveres e pela ,usctplina, ordem, as-

:1o p~~u :a• ;:;:tr:s':.,~l~~~m da-
< as . ) Delmiro P. de Andrade. CeJ. 

Cmt. Geral. 
Confere com o original, 'ren · Ccl . 

ElllN Sol,n,ira, sub. cmt. 

IN8PIITOBIA GE&\L DO TIUl'I!• 
~ POBLICO B DA GUAJU>A , 

Em João Pessôa, 3 de ngosto de 1 

1938 . '· 

DR. JóSA IIIALHllS 
(Medico _,,lallsta) 

'n'atament.o medico e operatnrlo 
daa doenças do.• Olhos, ouvldol, 

narlll e garganta.' 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESPR1ADOS REPETIDOS. 

Connllórlo: Baa °"li• l1e CUlu, 
IM. - De I ú 1. 

Relddencla: RUA VISCONJD l>E 
PELOTA&, H2 

- IOAO ftUOA -

DR. R 
MEDIOO OPEBADOB E PARTUJIO 

Com 11 •- de Drillea helpllalar 
Ex-Interno da cllnlea medleo-elrurglca dos Prof&. Barmento Lelle e Pre
derlco Palk da Cua de Mlsertcordla de Porto Alqre. Ex-Interno da ell
nlca medica daa llellhoras da Santa Casa de ll(lserlcordJa de Porto Alelre. 
CLINICA IIIEDICA EM GELU. DOENÇAS DAB RHIIOll.AS 

OPE&AÇOES PilTOB 
'n'atamento por wtodo especial e posltlvo c1aa tnreeçaes puerperals 
ESPECJALIBTA EM DOENÇ.\8 DAB CBIANÇAB E DO BANGUE 

CONBULTORIO: - Rua Gama e Melo n .• 81 • 1.0 andar 
conaultu dia.rias daa 9 u 12 e daa 15 1a n 

RESIDENCIA: - Av. Joio Machado n.• 933 
ACEITA CHAMADOS A QUALQUER HORA 

Joie Peaa6a 

HTOIIO MURILO DE SOUSA LEMOS 

t 
1: aniversário 

A Diretoria do "Centro Cívico João Pessõa ", convida a to
dos os associados, bem como ás pessôas amigas e parenles de 
ANTONIO MURILO DE SOUSA LEMOS, par:, assistirem á missa 
que manda celebrar na Catedral Metropolitana, ,is sele horas do 
dia 5 de agosto, (sexta-fcirn), por alma do seu inesquecível r 
digno presidente. 

Anteeipad:nn<>nle agradece a todos os 11uc comparecerem a 
êsse áto de reli!lião . 

ANTONIO IURILO DE SOUSA LEIOS 

ty 
1: aniversário 

\'iítYR, filhi. noras, mitos e demais parentes de .\lllTONIO 
MURILO DE SO SA LEMOS, convidam os amigos para assisli-
1em ás mlssus 11 ~lo ufrágio elemo da alma do seu querido 
morto, serão celebradas na Catedral Metropolitana, ás 7 112 horas 
do dia 5 de agosto. Confessam-se dêsde já sumamente gratos a 
todos que comparecerem a êste áto de piedade cristã. 

DIRETORES: 

JOSE' LUIZ DE ~IS BANCO DO ESTADO DA PARA1BA 
Fundonarlo do Banco do 8rasil 

ÜÍIIOlllflU ... 
•1111n JMIIIUI 

CONVOCAÇÃO DE 4S. 
SEMBU:IA GERAL EX. 

TRAORDINARIA 

De ordem do sr. presi
dente, convido todos es as. 
sociados que estão em 
go110 de seus diréitos so. 
ciais a comparecerem á 
sessão de Assembléia Ge. 
ral extraordinaria, a reaH. 
zar.se no dia 7 do corrente, 
ás 8 horas da manhã, em 
sua séde, á ma Joaquim 
Nabuco, 108, para tratar 
da refórma de seus estatu. 
tos e de outros assuntos re. 
ferentes á bôa marcha da 
mesma. 

JÔão Pessôa, 3 de agosto 
de 1938. - JOÃO DIAS 
CARDOSO, 1: secrétárie. 

DECI.ARAÇÃC) 
Corlna de .vA'\'êdo Balbooa,, torna 

público que se extlavlaram ao apoiices 
de seguro de vida ns. 125.799 e 
176.2'14 adquiridas na Companhia Sul 

!.~'::.J::.~º f~~c1':J°J"':, Jl'f'dc~~~ 
de 1938. 

Paralba, 22 7 38. - Corina ele Aú
ri,ie Barbosa. 

(A firma está devldameute reco
nhecida). 

AOS PROPRIETARIOS E 
FAZENDEIROS 

Molores para luz e rádios com 
gl"ande redw;ão nos preços, vepde o 
CASA LIDER. Run Duque de Caldas, 
470 . Ponto de Cem Réis 

CISA A' YEIDI 
Vende.se a casa n.0 4, á 

rua Inácio Evaristo, em Ca
bedêlo. Tratar com o sr. 
·Gerôncio Pereira na Ave. 
nida Beaurepaire Rohan 
n.0 353. 

GERENTE: 

AVELINO CUNHA DE AZEVEDO RUA MACIEL PINHEIRO~ 252 

CAIXA POSTAL, 1• 
DION SOUTO VILAR 

Cemerelante 

J. L. RIBEIRO DE MÕRAiS 
Caplblls&a 

Capital a realizar •• ·. . . • • . , • 

EMPRESTIMOB: 

ATIVO 

:m::i::::~::~: .· ·: :: :: T,) 1.~,= 
Zlnpn,at1m1111 em contas correnta = ª--:.a~.· :: :• ·: .. 
i.tru e ef~ a receber • , 
;a1orea MIIC!OlllldOI • • • • • • • 

A=-em~=1111 . .'" .: · ·• , • .. 
~~::.r:.i::: :: =-'- ............... .. 
llnove!a do Banco • • • • • • ... • • . • • • 
ICOftla •'u'tenaiuoi :: .. .. 
OAIXA: 

t:;::no-- .. .. doBnall .... . 

Zllvenu CQlltu <CCIIIIN 
excl~) . , 

Ead. Teles. - "FELJPIA" 
Carta Patente n.º 926, de 20 de dezembro der l930 

BALANCITE EM 30 DE JULHO DE 1938 ;1fl(P 

2. 703 :8288800 

1 243:524l040 
392:854t600 

1.0M:4621125 

838:917'800 
1 . 503 :89:IUOO 

15:IOOtOOO 

3S:MQN3 
3H:025t800 

273·:a96t500 
37'1.411eaoo 

418 :O'lotOOO 

5 434 :859t385 

3 . 812:4IIOSCN7 

4. 357 ·809t900 

387 :074'&13 

336:9438000 
1 411:UIIIIIOO 

M3:5121&00 
112:NlflOO 

1 
Capital •••••••••••••••••• 
PUndo de reserva •• • , • • •• • • 
Lucros auspelllCIII • • •• • • 

DBP081TOS: 

Deposltos com Juras .. . . . . .. .• 
" llmltadoa • • • • • • • • • • 

popuJans • • • • • • • • " 
aem Juros ........•• 

c:n~~ :: :: :: .. 
Judiciais . , . • . . . • , • • • 
de poderes p6blic:os . . . . . • 

C correnta garantida& (l&lda, credo_ 
n,g) • • • • ••••••••• • • 

Credorel por Utu!CIII mn ~ 

Tltulos em cauçio e l!lll ~ 
Cauç&n da dlret«lá , • . . • • • • • • 

~- IIO In&erlat • • , • • • 
Oo~tanosatadoa ••••• 

Valorea Jllpotemrlaa • • • • • • • , • • • , 
lll'fldmdae • . . . . . . • . . . . . • . • . • = ~ PIP'!f~ .:· :: .. :: ;; 
Banco do Brul1 CIO ouantldl, • • • • 
Jll,renu eoMaa <conta de recetta, 

exclU&IYamente> . . • • 

DEPOSlT-08: 

Faruilonarlo do Baneo do Bra.U 

! '·- ;v . ..,. 

PASSIVO 

1.500 :OOOIOOO 
6tt:922MBI 
211 :2'4$1100 

433:= 132:89 
315: 
132:'115'940 
143 :3'29000 

l.461 ;11JC19'100 

409:= 
2:'8818GO 

4.~ 
15:aooeooo 



-- A UNIÃO - Qulnta-fciru, ,t de ago~to de 1938 -
NOTICIAS DO EXTERIOR O INSTINTO A POSSE 

DE MATAR DENTE 
DO 

DA 
NôVO PRESI
COLOMBIA FRANÇA \~:::;:e,~~~ 1!~;~m portadores de do-

Com o "Anschluss", porém, êles fô
A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO ram obrigados a retirar-se cta Austria. 

EUCARISTICO DE 1939 tendo conseguido, novamente, a na.ci

rCopy--,.ight da União JÕ~naltsti~ 
ca Brasileira Ltda., para 

A UNIAO) CHEGOU A BOGOT A' O EMBAIXADOR JEFFERSON CA
FRY, REPRESENTANTE DO GOVtRNO AMERICANO PARIS, 3 1 A UNIA0) - Ficou re

solvido que o Congresso Eucarlstico 
de 1939 seja realizado em Argel, na 
Afrlca. 

A nomeação do legado especial do 
P3pa recairá na pcssôa de wn dos car
deais francêses. 

PORTUGAL 
O PRINCIPE D. DUARTE DE BRA

GANÇA READQUIRIU NACIONA
LIDADE LUSA 

LISBOA. 3 (A UNIÃO) - O prin
cipc D. Duarte de Bragança, preten
dente ao trono de Port.ugal, e seus ir
mã.os, acabam de readquirir a nacio
nalidade lusa perdida por banimento 
do pais. 

Aquéles descendentes da familia real 
haviam-se refugiado na Austria, on
de fôra.m acolhidos como cidadãos por
tuguêses. antes da anexação, muito em-

VIDA ESCOLAR 

onaltdade portuguêsa. 
EDGAR MONTEIRO LOBATO 

CHECOSLOYAQUIA Contam-nos as estatltlcas organiza- BOGOTA' 3 - A UNIAO) - Che- TRf:S "FORTALEZAS VOADORAS" 

A JlT~AEo;~E~to~OLITICA INTER- ~:;tg~l\~;;a adr~aN;:
1
~:; q~~ o ar::~n~~ gou, hoje, a, esta cidade, de a viã.o, o IRAO A BAGO'fA' 

1937, a "suave" soma de onze bilhões, cmbahador Jefferson CaJrer, re1>rc-
PRAGA, 3 (A UNIAO) - Foi pu

blicada, nesta capital, uma nota do 
Govêrno a propósito da situação poli
tlca interna e externa do pais. con
tendo as seguintes palavras: "Hoje á 
tarde reuniu-se a Comissão dos 20 para 
ouvir informações sôbre a situação in
terna e a politica ext.erna. O sr. Ho
dza fez uma exµosição da situação 
interna e sua repercussão no exterjor. 
O sr. Krota falou sóbre a politica in
ternacional. Em ambos os relatórios 
1presentados manifestou-se a vontade 
do Govêrnc;> e dos partidos da maioria 
de consagrar aos trabalhos do parla
mento todo o zêlo e confiança e o de
sejo de resolver todas as questões que 
serão submetidas á apreciação da Ca
mara". 

VIDA JUDICIARIA 

oitocent.os e cincoenta milhões de do- sentanle diplomálico americano jun- MIA!\-11, 3 - A UNIAO) - Ja se 
lares, ou sejam quasi três vezes mais Lo ao govêrno brasileiro. 
~ºgr!"':i~ee~ue¾:!.~~· o ano que precedeu O sr Cafrcy vem assistir ã. po!t~c 

Em dinheiro brasileiro, aos cambio do presidente Eduardo Sanlos como 
atual, isto é qualquer cousa como 237 delegado tlo i;ovêrno dos Eslados \J
milhôes de contos de réis. São déssas nidos. 

iu!n;t:; ?~:a ~ v~ft tfcte:s~~1ãci~~~:~ ------------

encontram prontas para levantar vôo, 
terça-feira próxima., três "Forlaleza'i 
Voadoras", que se destinarão a Bo 
gotá. 

Os gigantes do ar realizarão um 
percurso de 1.500 milha,s, demonslran
do, nes~ ,·ôo, mais uma prova tlc 
cord.ialida.de inter-americana. á metade. Pois foi éssa soma, mais de BIBLIOGRAFH 

4:7 vezes todo o dinheiro em circulação Lf-l 
no Brasil, que se gastou em armas e 
munições dP guerra em doze mêses Silvio Roméro. Sua formação lnte- v J s J T A N D O 
apenas. leclual - Carlos Sussekind de Men-

E as estatísticas frizam que no total donça - Companhia Edilõra Nacional 

~:~ize:;~gs 1~~~ii~~il?~~e~~to~u~º~1:= ;;osg~ 6::1~~·:u~:j~JªJ~ ::~d~~ç~i; os ESCRITÓRIOS COMER· 
~taJes~:~~!~o n;:i;lt~~~st~~~o t~'!'pi~~~ :~;,ea1fJ~~: :b;!1v~oi~~~~~~d~eii~:; CIAIS DO BRASIL 
~~1:a ª!~~ti~-~~s t1n:s~f11t:re~~t~~égf~~ ~~a~r~~:n;e1;t~e q~~c~~:ecr!i:f t:!: Em París o ministro Val-
~ª:tg]~~vâe ~~is :s~cJ;~sct:Tio~:~.ºH~~ t~~nr~i~ ~~s::i1~ª~)1~~einª!~ª;oits: e1;~ demar Falcão 

CAIXA ESCOLAR "MINISTRO JOSE' CONSELHO DISCIPLINAR DA MA- je temos em armas oito milhões e pírito vivo e culto. E' um livro . de '.'m PARIS, 3 (A UNIÃO) - Aclrn
sc nesta capital, procede1lle <le 
Praga, o ministro Valdemar Fal
cão, titular da pasta do Trabalho 
<lo Brasil. 

AMERICO'' GISTRATURA DO ESTADO quinhentos mil soldados, filho de Lucio de Mendonça, 1mm1go 

Rct:t:'bê:mos comunicação de haver 
sido eleita e empossada. e10 dia 26 do 
mCs p. findo, a nova diretoria da Cal-

~~e!c~~r ~~~st~s~f:: ~l~;~~~~ 
Pessôa ", de Umbuzeiro, a qual ficou 
assim constituida: 

Quando recordamos que se chamou que foi e com justas razões de Silvio 
Rew1ião de ontem: é. pavornsn. carnificina ew·opéia "a Roméro, mas que depois, anos passa
Em hora e lugar do costume, reu- guerra para acabar com as guerras"; dos. nas vesperas de morrer esqueceu 

niu-se o Consêlho Disciplinar da Ma- quando recordamos que vinte milhões totalmente as suas queixas de homem 
gistratura, com a presença de seus d<! individuas morreram ou ficaram de pensamento e generosidade. E o fi
membros desembargadores Arquime- imprestaveis para o resto da existên- lho procurou no futuro melhor ex
des Souto Maior, Mauricio de Medei- ela, durante os cincos anos de matan- pressar êsse perdão fazendo um livro 
ros Furtado, José Floscolo da Nobre- ça; quando recordamos que milhares que é uma joia de literatura amena, 
ga e dr. procurador geral do Estado, de seres inocentes enloqucceram ante sem azedumes. Os azedumes existen
Renato Lima. os horrores de que fôram testemunhas; tes em suas paginas procedem do cri

S. excia. está visitando os es
critórios comerciais do seu pais, 
na Europa central, tendo vindo 
a Paris com éssa finalidade. Presidente - Antonio Batista Gue

des Vieira; secretário, EmUio Chaves; 
tesoureiro, Nasira Vieira; fiscais. Ivô-
11e de Souto Lima, Esmeraldina Caldas 
Lins e Iracêma de Souto Lima. 

Pelo dr. secretario do Tribw1al de quando recordamos que até hoje ticado, isto é, de Silvio Roméro, porque 
Apelação, servindo no Con.sêlho, foi ainda sofremos, com carestia da vida, muitas cilações são feitas pelo autor 1 
lida a áta da sessão anterior, que foi as consequencias da Grande Guerra; e sendo assim não poderiam escapar 'I Ih 
aprovada. sem restrição. quancto tudo isto nos passa pela una- certas passagens da obra deixada por Bronze e cobre ve os 

A FESTA EM BENJFICIO DA CAIXA refaô~~~s ªb:;!~~z~~~! ;~o ~~~a d~s ~~~~~!~: ~ã~º!~~e~~~aq~!n}grçªato~~~f-· quem iniciou a verdadeira critica na-
ESCOLAR "SOLON DE LUCENA" Juiz Corregedor e referentes ás cor- la é éssa que impele os homens a se â\~n~~ s~iê:âo:N:~m e~~;e~

0
ca~~"t;º~ COMPRA-SE QUALQUER 

Foi o seguinte o resultado da festa, ~~~~! g~o:~~re~;o ~ªnoscºt!r~~~ ~: ~e~~~i~~ermdams{i~~~~~:êni:p::ªJ1c~~ · ~~~poe ri~~i~li,r~o~~~~~º~oi:~:~:~dga~ QUANTcii'~:s ;:Etgi ME-
ultimamente realizada, nesta capital, S. João do Cariri e Campina Gran- cobrir bombas mortíferas, gazes ve- peis debaixo do braço, os olhos lan- · 
t>m beneficio da Caixa Escolar "Solon cie, sédes das comarcas de igual no- nenosos e bacilos virulentos como mei- guidos de fadiga, parecendo na sua Rua Desembargador Trindade, 85 
de Lucena", que funciona anéxa ao me, os quais fôram mandados arqui- os de mutuo exterminio. aparerícia pacata de burguez mal en-
Grupo Escolar "Antonio Pessôa" var. E dizer-se que ha 1938 anos veio ao jorcado e mole, descer a vida na cor-

Venda de bilhêtes - 350$000, Leilão Depms, 0 Consêlho Julgou preJu- mundo um Me'ss1a.s que pregou a bon- renteza do destino como fôlha morta 
- G5$~00, 405$500, Total - 405$500 dlcado O pedido de "habeas-corpus•· aade, a fraterruda~e e o amôr entre ao léo das a11uas. 

Despesa - 94$900, Renda liquida - da comarca de João Pessôa, em que é I cs homens, e que esse Messias iniciou 
310$600. _ impetranLe e paciente O prêso misera- uma nova éra no destino dos povos, O precussor do abolicionismo no 

A Cam1ssao da referida festividade vel, Adauto José dos Santos, recolhi- dêsses mesmos póvos que em 1914 se Brasil - Sud Mennucci - Compa
agradece, por nosso mterl!lédio, aos ao á Cadeia Publica desta capital, em trucidaram com reqwntes de selvage- 11hia Editôra Nacional - São Paulo. 
pais de famiha a partic1paçao de seus\ face , das mformações colhidas 1 ia e que hoje, passados tão somente Embora larga a repercursão dos esfor-
f1Jhos na mesma e, em especial, ao co· Tnbunal, tomando conhecimento f 20 a~os - um mlles1mo de seg~do ços e da atividade de Luiz Gama, na. 
rnérc10 desta pra~a! que concorreu para termos do oficio de informação do na vida da humanidade - de novo campanha da abolição, ainda estava 
a mesma com vanos donativos. dr. juiz municipal do termo de sa- se pr~param aom ,redobrado afan para por estudar a figura popular dêsse po-

pé, mandou que se oficiásse ao mes- rrpet1r como _bons<-cristáos o espetáculo éta. satírico e dêsse vigoroso pannetá· 

GRANDE SWEEPSTAKE EM 
7 DE AGOSTO 

500 :000$000 

mo juiz, declarando que a Lei de Or- de paz e amor com que durante cinco rio, tão interessantte sob vários as
ganização Judiciaria do Estado não anos obsequiaram o mundo. pectos. Muitos pontos de sua vida e de 
permite o afastamento dos juizes da Dir-se-á que no homem moderno o sua ação pública permaneciam obscu
sf'cte de seus termos ou C6}marcas, se- instinto de matar, de assaltar o pró- ros ou ignorados e em nenhuma obra 
não na fórma estabelecida pela mes- ximo ainda seja tão forte quanto o foi· ainda resurgira retratada com felici
ma Lei. no troglodita canibal, cujo maximo dade e firmêza, em seus carateres es-

No tocante ao oficio do dr. juiz pr.azer éra. ~az~r :altar ~ tacapE: os sei:ciais, éssa fi?ura orig!nal, verda
municipal do termo de Taperoá, 1;110Ios do mumgo. Infeh~mente .essa deu:,amente adm1ravel, cuJo papel na 

DIRETORIA GERAL DE fu~~tir1~~ ~:e:~i~rca: di1
~.dJº~i·~~ !id~ar:~;~~·~~~~~~~ ~ª~~ci~e~ ~~~= ~~~~f~º~~kesi~~~~s s~rí~º d~~:

1
:e~; 

carirf, mandou O Consêlho que fôsse pletamente diverso de que quan~o- o carecer. No seu excelente trabalho, n-SAúDE PÚBLICA arquivado o mesmo oficio, por já te- faz em massa. Integrado na mult1dao, goro~amente documentado, Sud Men-
rcm sido preenchidas as formalidades Lr~nsfelto~ em massa, em turba, e~ nucc1 to~ou a seu cargo surpreende~
da Lei. referentes ao afastamento da- e~erclto, el~ perd~ os recalqu~s. ~dqu2- a e dommaJ-a no seu. conJunto e .s1~ 
quêle juiz das respectivas funções. ridos em cmco mil anos de c1v1hzaçao tual-a no seu quadro histónco e social. ItE~UMO GERAL DOS SERVIÇOS 

REALIZADOS PELA INSPETORIA 
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇAO E 
l'OLICIA SANITARIA DAS HABI-

TAÇÕES 

Visitas Médicas 
" domiciliares 

Outras visitas 

para voltar a ser homem da caverna, O ilustre escritor, ao comemorar-se o 
para quem o armamento preponreran- cincoentenario da abolição, não podia 

FICHAS DE GALALITE - SOrtl- te éra a fôrça bruta. Eis porque o di- prestar mais béla homenagem a um de 
mento colosso em vê.rias cõres só- reito internacional em toda a belêsa seus grandes precursores. Dedicou
mente na ••Ltra Brasiletrau. Av . B. da sua utopía, jamais será uma coisa lhe um livro preciso e exáto, sobrio e 

50 _____________ concréta. O individuo póde reconhece- detalhado, de um valõr realmente ori-
3266 lo, mas a mass~ não ? ~econhece, por- glnal, pelas investigações pessôais a 

115 q':e a ma~sa nao rac1oc1!1a e portar:to que procedeu para reconstituir a ver-

NOTICIARIO nao podena te-lo concebido. As naçoes dade sôbre o precursor do abolicionis-
Estabelecünentm• Comc1·ciais Visi- -_ conjunto .de individu<;>s - '!:,êm e te- mo. se passou realmente, fazendo com 

tados: TELEGRAMAS RETIDOS rao. por mmto tempo amda, o me~mo rapidez não esqueceu nenhuma délas, 

Fábricas de generos alimenticios 
A1mazens de estivas 
Hoteis, pensões e bars 
Mercados públicos 
Outros estabelecimentos 

Intimações: 

Para saneamentos 
Para construções de fossas 
Para remoção de llxo 
Para limpêsa de casas 
Diversas 

22 Ha na Repartição dos Correios e Te-
19 legrafos telegramas retidos para: An-
85 tonio Pereira Castro: Alvim Schi-
1~~ welpfenig, Avenida Juarez Tavora 268; 

Nina. Avenida João Machado 390; 
Joel Almeida. Paraíba Hotel; Juraci 
Santos. Travessa Riachuelo 33; Fran-

11 I cisco Maia, rua Lº de Maio 363. 

208 
74 
22 
48 
49 

espirita do troglodita .. Para élas a Jus- esclarecendo quasi todas. Luiz Gama 
tíça é o poder do mais forte e portan- encontrou o seu biografo. cujo sentido 
to a fôrça o juiz supremo. de ojetividade foi bastante forte pa

UMA BICICUTA 
ra levai-o a procurar sempre a exa
tidão, mas não tanto que díminuisse 
o interesse da narrativa, sustentando 

1 

em perfeito estado, vende-se, por do principio ao fim do livro por uma 
preço muito comodo, á tu.a Santo simpatia ardente e profunda pelo obi-
Ellas n.• 180. jeto de stus estudos. 

Evolução do põvo brasileiro - Oli
veira Viana - Companhia Editõra Na
cional - São Paulo. Em terceira edição 

temos agora o conhecido livro de Oli
veira Viana "Evolução do pôvo brasi
leiro", que é aquêle, como bem obser
vou o autor, que teve uma critica pou
co simpática e isto mesmo porque es
ta se ltmitou a focalizar a sua aten
ção exclusivamente sôbre um ponto 

~iri~roe:n~r~u1!1s~~gs d~~t::e~~o~~ª1~~ 
moso dolico-louro, do H. Europeu, de 
Lapouge, na aristocracia do bandei
rismo. Já na edição de agora o sr. Oli
veira Viana parece que não acha de 
todo desa1Tazoada a critica referídB. 
Tanto assim que revela isto que nos 
parece tudo como evolução de um. es
pírito de um para outro: "este hvro 
foi escrito em 1922; ha três lustros. 
pois. Neste decurso de tempo, o Brasil 
mudou muito na sua estrutura: tem 
crescido, evoluido, progredido" . O ver
dadeiro é que "Evolução do pôvo bra
sileiro" encerra um acervo cxtraordi
nario de conhecimentos admira.veis 
e interessantes. Vale a pena que s~
jam lidas as paginas de livro tão vivo. 
Quem o fizer só teré. a lucrar, embora. 
alguns. mais exigentes ou melhor en
tendidos, não concordem com a orien
tação sociologica seguida pelo autor 

"Premio José de Albuquerque": Re
cebemos o trabalho laureado com o 
"Premio José de Albuquerque" de 1937 
que coube ao engenheiro brasileiro Dr. 
José Senra, subordinado ao título "E
ducação Sexual" 

Suas paginas, que refletem verdades 
incontcstaveis, são um repositório de 
conhecimentos uteis, não sómente aos 
estudio~os da sexologia, como a todos 
os que -se interessam pela sua felici
dade pessôal e pela defeza do patrl
monio físico e moral de seus filhos 

o Circulo Brasileiro de Educação Se
xual, publlcando o presente trabalho 
e divulgando-o amplamente no Bra
sil. presta mais um serviço á causa 
pública. 

Cwnpridas 

Oficios: 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secl'etaría elo Tribunal: 

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL 
Recebidos 
Expedidos 

Petições: 

DcfPTldas 
Indeferidas 

I\lercadorias inuliliz;ada,:j: 

Carne~ Pclxes 
l•rUlà1'! 

Banana:i 
Outras 
Chaves aprescn(,c:ldn~ 
H~bil e-se concedidos 
Outros serviços 

Guardas: 

De serviço interno 
De 1,ervlço externo 

1 
H 

33 
6 

<1ullos 
2 
3 

500 
150 

62 
62 
26 

João Pessoa, 2 de agosto de 1938. 

~taffer Pinho Rabêlo. 
VISTO: - Dr. Alberlo Fernandes 

(;artaxo - Inspetor. 

Apelação Civel n. 81, da Comarca ele Ma. 
manguape. Apelante: Pedro Aires de Melo. Apela. 
do: Joaquim Paulo da Silva. 

Com vista ao advogado ela parte apelante, 
dr. João Batista de Melo, pelo prazo legal (10 dias), 
em data de 3 do corrente. 

Autos com vista ás partes, correndo prazo 
na Secretaría: 

Apelação Criminal da comarca de Pombal. 
Apelante a Justiça Pública. Apelados José Amancio 
de Souza e Olivio Paulino Filho. 

Com vista, em 3 de agosto corrente ao bel. 
Abdias Campos, advogado dos apelados, pelo pra. 
zo da lei. 

,. ' 
VENDE-SE: 

por preço vant.t1joso, uma importante e moderna insta.la\'~º para fAhri· 
ca. de cigarros, montada na grande !lraça comercial de 'Campina Grande, 
onde poderá ser examinada e constando de; 

1 maquina ,. ExceJsior" modêlo 111-B, vara fechar cigarros, fa-
bricada !>Or J. C. - Muller; 

2 maquinas para cortar fumo, de 9 ", de fabrica~o Leeg Robert; 
t esmeril automatico pal'a amolar as laminas de codar fumo; 
1 maquina automatica para amolar navalhas circulares; 
1 estufa para fumo, modernissima.; 
1 motor Otto-Deutz-Lcgltimo de 12 HP, a olco bruto, 

assim como inst.alação completa para escritório, inclusive bureaux. ar
mações, cofre de ferro, 2 máquinas de escrever, novas, "Remington'' e 
"Undcrwood", etc., negocio a ser trala.do com: 

CO. OLIVEIRA IRMÃOS, LTDA. 
Rua. Presidente João Pcssõa, 344 
Campina Grande - Paraiba. 

JOAO BATISTA DE OUVMltA 
Praça Augusto Severo, 83 
Natal - Rio Grande do Norte. 

ou RAIMUNDO JOVINO DE OLIVY.IRA 
Rua Cel. Vicente Saboia, n." 173 
Mossoró - Rio Grande do Norte. 
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NENHUMA 
TEATRO 

MODIFICAÇÃO SE REGISTOU NO. C I N E M A 
D A LU T A .NA E S P AN H A 1

·---- CARTAZ DO DIA 

LONORES, J - IA UNL\O) - A, 
noticias procedentes da E~panha dão 
a entl'-ndr,r que náo ..,e registou ne
nhuma modJfica-:áo de importanc1a 
no teatro da luta. 

O general Miaja anuncía que as suas tropas realizaram 
-- vitoriosa investida ao norte de Madrid - -

PLAZ/\.: - Sa V('Speral, a 
Companhia "Teixeira Pinto" 
l~vará. á. cêna. a comédia "ro1· 
Toa Causa", em três ato~. 

JAGl' .\IUHJ;: - "O \m:ir 1• 
c~,mo o .Jõgo" e a 4.ª ..,é~·;,. d~ 
"O lm));'.rio dos Fant.::.· 1,nj. ·• 
Complemcnlos. 

COMUNICADO l)F. BARCELONA a cidade de Gandcsa, quando se ini
ciou a ofensiva catalã, contavP com 

tinha como objetivo a reconquista das 
cidades de Gandesit, e Alcanlz. 

- A' noite, será represPnlad:i 
a comédia "As Solt.eil'onas de 
Chapéus Vêrdcsi". 

FELIPÉIA: - Sessão das 
Nol'mall!..ta.s - "Diversão de 
Reis", da "Universal", Com
plementos. 

REPúBLICA:-"Lei do Tcl'
rôr", com 'fim M.tr {'oy r. 
"Sangue na Nc~'C", com Tim 
1\tac Coy. C'omplemcnt..o. 

B~RC_ELONA, 3 - (:' UNI.AO) - , :::::af:ª:~~~!~ !e r!:?.c::hld:s q::a!:; 
~uc( ~~is~~~~a~ª g~vE':;::i:t:~ª~:a:~::a:~ divisões inimigas. _ 
hoje .. algum progl'esso_ na f_rente s~l REFORÇOS NACIONALISTAS CHE
do no Ebro. ondt>. O!', m~urretos cstao I GARAM A GANDESA 

O GENERAL YAGUE COMANDA A 
CONTRA-OFENSIVA REBELDE A' 
MARGEM , DO EBRO 

- A' noite, "Môc:as do Sé· 
culo XX'', com Evelyn Kn.app, 
da "Universal". Complemen
i.os. 

S, PEDRO: - Sei,;são da!i 
Môças - .. ,·entura. Rouba.tia", 
com Kay Fraul'is e lan llun
t.cr. Complemento. opondo tenaz resistência. S1:\LAMANCA, 3 (A UNIAO) - Po-

CASTELLON, 3 (A UNIAO) - O 
c-eneral Yac-ue está. comandando a. 
contra-ofensiva ínsurréta ao longo do 
rio Ebro. 

dero~ os reforços nacionalistas já che
AS ATIVIDADFS MILITARES AO I ga.ram á cidade de Gandesa. 

NORTE DE nJADRID _ 
FRACASSOU O OBJETIVO MILI-

A divisão do libertador do Alcazar 
de Tolêdo realizou considera\'eis pro· 
,ressos ao longo do rio Ebro, mar

SAN'fA ROSA: - "Alotria", 
da "Clne Alliança.", Com pie• 
mentos. 

METRóPOLE: - "0 Aven
tureiro", com \-'ido1 •·ranccn, 
da ''Internacional Filmes··. 
Complementos.. MAl)RID, 3 - IA UNIAO) - O TAR DOS CATALAES 

<'stado maior do general Miajas in· 
forma que a'i tropas madrih:nas fi
zeram urna investida vitoriosa ao nor
te desta cidade, ocupando ,·árias loca-

• lidades, Sf"m grandl' dificuh'lade. 

GANUF.SA PODllR~' RESISTIR IN
DEFINIDAMllNTE 

ti.\LAMANCA, 3 IA UNJA.O) - Os 
meios onda.is 11acionalist:is anunciam 
qde a cidade de Gandesa poderá. re
sistir indefinidamente ao a.taque go
vernamcn tal. 

GANDESA ESTAVA 
POR 500 IIOMENS 

DEFENDIDA 

PARIS, 3 IA UNli\O) - Noticias 
de fonte nadonalfr;ta, informam que 

NECROLOGIA 
Sr. Joaquim José das Neves - Fa

leceu, repentinamente, no dia 29 do 
mês P. findo, na fazenda "Pôço Dô
ce". de sua propriedade, o sr. Joa
quim José das Neves. 

O extinto, que contava 72 anos de 
idade, era viuvo e deixa os seguintes 
filhos: sr. Antonio de Oliveira. das 
Neves. fazendeiro em Catçára, e a se
nhorita Emilia de Oliveira das Neves 
professõra pública em Bananeiras. ' 

Era o desa.parecido irmão da sra . 
Sabina Soares de Oliveira, esposa do 
~r. Antonio Soares de Oliveira, chefe 
da firma exportadora Soarf's de Oli
veira & C. ª dést.a praça; sra. Emllia 
Neves de OliveJra, esposa do sr. Joa
ClUlin Soares de Oliveira, fazendeiro 
em Caiçára e da sra_ Cordulina Ne
ves Du~rte. eng-cnho Tremcdal, em 
Bananeiras. 

O enterramento realizou-se, no dia 
seguinte, prJa manhã, no cemiterio 
de Bananeiras, para onde seguira o 
féretro. : 

, Sr. José Inácio de Oliveira: - Em 
S. To_mé, municlpio de Alagõa do 
Monteiro, onde se encontrava em tra
tamento dr 1-;aúde, faleceu ontem o 
::;r. José Inácio de Oliveira. gerente 
da ''A Impr-ensa", desta capital. 

O extinto gosava de muita estima 
naquêle jornal, pela sua capacidade 
de trabalho e excelentes qualidades 
pessoais, contando ainda várias rela
ções de amizade nesta cidade. 

o sr. Josê· Inácio de 01iveira, que 
era solteiro, deixa a sua genitôra e 
uma u·mã 

O seu enterramento verificou-se no 
mesmo dia, no cemlterio local, com 
o acompa.nhamento de vários anti
gos. 

TORNO MECANICO pegando 1 
•netro entre centros nor O.~O '"*e dia.
metro e <'Omplctamentc equipit,do. 
Vende - OMFGI\ NACIIE. 

VIDA MUNIOPAL 
DE GUARABIRA 

O Ju~amento á Bande~ra e entrega 
d:, ~ert1/icados de re~ervislas: - Re
\"ishu-se de carater solene a entrega 
de certificados de reservista a quinze 
conscritos, no db 23 do mês p. findo, 
no salão do T. G. 41, desta cidade, 
ofe~ecido pelo instrutor João ele L. 
Freire 

Ocupou a presidencia da cerimonia 
o prefeito deste municipio, dr. Sabi
nlano Mala, tendo ao la1to o sr. Cleo
don Coêlho. secretario da Junta . 

/\Pôs Juramento á Bandeira, foi 
feita a entrega dos certificados. tendo 
o dr. Sft blniano Maia, na qualidade 
ele presidente da Junta de Alistamen
to Milítar, desta cidade, saudado, com 
Palav1~a::; ele entusiasmo patriotice e 
ele apelo para o cumprimento dos de
veres para com a Nação, os 11ovos re
bervistas do Exército. 

1:i--' soleni<lade estiveram presentes, 
alem dos atiradores devidamente uni
formizados, a dlretorla do T. G 41 e 
deinais autoridades locáis. 

A ntorm do ''G11arabira S. Club", 
!!obre o lime de Alac,oinha, pelo es
tore de 3 x 2: - R.ealizou-se na tar~ 
de da. dia 31 de junho p. findo, o es
Peracto encontro entre as equipes do 
Guarabira e do Alagoinha Eporte 
Clube 

A pugna, que foi assistida por nu
merosa~ torcedores de ambos os lados, 
e teve lugar no campo esportivo do 
Quadro A.lagoinrnse, de.."iPnrolou-;ose 
nurn ambiente de cordialidade. 
d Após uma luta sensacional, onde se 
estacaram a linha do t.lme apresen

tado pelo Alagoinha S _ C. e os plale-
1 e.s Que integraram brílhantemc-ntc a 
nossa dP.fcza, coube o triunfo á equi
pe do Guarabira S. C , pela conta
Kem de 3 x 2. 

(Do correspr;ndente) 

chando entre Feliz e 1\-1<1 íl de Ebro, l'--------------------------
.P.ARIS, 3 !~ ONIAOl - Os meios no sentido d'e norte para léste, com 

militares co11s1dcram fracassada a o- Ia visivel intenção de cercar o inimigo 
fensiva catalã á margem do Ebl'O, que pela reta.guarda. R E G 
COMPLETAMENTE TRANSFORMADA A FIZERAM ANOS ONTEnt: 

I 
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DO RIO 
DE JA NEIRO comercial do porto ficará a cargo de 

uma repartição autônoma denomina
da Administração do Porto do Rio dr 

Como será feita a explora- ,Janeiro. Essa repartição terá um di-

ção industrial e comercia] ~:~~v:e ::0~:·~~·P::!~d;.:1;·:t;c~ 
- daquêle ancoradouro - pública. 

RIO, 3 <A UNJA.O) - O Presidcn- Em outros ,utigos o decreto assina-
te Getúlio \'argas assinou, hoje, um do pelo presidente Getúlio Vargas 
decreto-lei introduzindo transforma- dispõe sobre o funcionamento da Acl .. 
çócs completas e gerais nos serviços 

I 
ministração do Porto do Rio de Ja

de administração do porto desta ca- neiro. devendo, por êst.es dias, ser 
!)itat. baixado o Regulamento e Recimento 

De acõrdo com o disposto no mes- Interno relath1os a.os serviços técni
mo decreto, a exploração industrial e cos da mesma repartição. 

OPORTUNIDADES COMER· ASSOCIACõES 
CIAIS NA LIGA DO União Gralica Bc~eficentc Paraiba-

COMtRCIO 
O Serviço do Intercambio da Liga do 

Comércio le-va . por nosso 1ntennédio. 
ao conhecimento dos interessados as 
seguintes opartunidadcs comerciais: 

As Casas seguintes desejam enten
der-se com um Agente para repre
sentá-las no Brasil: 

no: - Em sua séde social á nta Joa~ 
quim Nabuco, 108, haverá sessão de 
assembléia geral extraordinaria dessa 
associação no próximo domingo, 7 do 
corrente, ás 8 horas da manhã, para 
tratar da reforma dos seus estatutos. 

O presidente da mesma pede. por 
nroso intermédio. o comparecimento 
de todos os a.ssociados. espcclalmc;1tc a 
comissão de reforma dos Estatutos. 

A sra. Zamir de Alrhelda Lima, e<;
posa do sr. Amáro Cavalcanti de Li
ma, tabelião público na cidade de Ma
manguape, onde é correspondente 
désta fólha. 

f'AZEM ANOS HOJE: 

- O sr. José Dias de Oliveira, do 
22. 0 B . C., aqui aquartelado. 

- O menino Francisco, filho do sr 
João Casulo Primo, proprietário em 
Taperoá. 

- A menina Berenice, filho do sr 
Antonio Geraldo 'Cle Carvalho, fun
cionário da Inspetoria do Tráfego, 
dést-a capital . 

- Trancorre hoje o aniversário na
talicio da senhorita Maria das Neves 
Oliveira, filha dó nosso amigo, Sl' 

José Clementina de Oliveira, funcio
nário federal nésta cidade. 

- O menino José Hamilton. filho 
do sr. João Rodrigues Filho, reside11-
te em Ingá. 

- A senhorita Isaura da Silva Ma
galhães, filha do sr. José da Silva 
Magalhães, residente em Bananei
ras. 

- O sr. Olivio Cavalcanti dos An
jos, auxiliar da firma J . Minervino 
& C. •. désta praça . 

- O nosso conterraneo, 1. 0 tenente 
Edward de Lima Prado, oficial do 
Exército, presentemente servindo na 
guarnição do Rio de Janeiro . 

NASCIMENTOS: THlBAULT FRli:RES, Manufacture 
de Drapas Fins Elbouf - Panos e ca
semiras finas para alfaiates, para uni
formes de oficiais, para bilhares etc. 

Nasceu, no dia 29 de junho ultimo, 
Cerilro EstudantaJ Paruibo.1uJ - no Rio de Janeiro, o menino Inácio 

Leopold MarUagues, A P T - Her
nanaria: plantas e flôres diver~as. 

S TO 
Serviram de testemunhas, no á! o 

cívil. por parte cio noivo, o dr. Mar
cionUo Arcovêrde, e a. senhorita C8-
rolina Brito Cavalcanti; por parte da 
noiva, o sr. Fernando Barbosa de 
Mélo, e a viúva Rita Barbosa de Car
valho Xavier; no áto religioso. por 
parte do noivo, o sr Armando da 
Costa Brito e sua esposa, sra. Caroli
na Cavalcanti Brito: por parte da 
noiva. o dr. Leonardo Arcovêrde dr 
Albuqu(>rque. _represcnt:tdo p,~Jry r1r 
Leonardo Arcovêrde Filho, e a viuva 
Ana da Co.sta Brito 

Após, os recem-casados v1aiaram 
de automovel, com de!itino a Recife, 
onde fixaram residencia. 

VIAJANTES: 

Desembargador Feitosa Vent,irct:
Regressou ha alguns dias do interior 
do Estado, em companhia de sua 
mona. familia, o nos.,.;o amigo desem
bargador Feitosa Ventura, que .se 
3.chava. fazendo uma estação termal 
em Brejo das Freiras. 

Dr. Osono Abath; - Pa~sageiro 
do "Aran::..qua.ra", segutrá amanhii 
com cte~tino ao sul do paí:;. o conheci
do facultativo e cirurgião conter:..'a
neo dr. Osorio Abath 

S. s., que viaja a passeio, far-sc-á, 
accmpanhar df' i.ua esposa, sra N:,,
zaré Ribeiro Abath 

1. 0 tenente Jain:e Porlfla d<! Melo 
~ A bordo do navio "Pará". QU,' to
cou em Cabedêlo. viajou, onlem. para 
a. metropol~ do pai~. o nosso comer
raneo 1. 0 tenente Jaime Portéh ele 
Mélo, ex-comandante da BGt~ri? Tn· 
dependente de Artilharia de Dôrso, 
nesta cidade. 

Aquele militar, que vai. fixar .r~si· 
dencia no Rio de Janeiro, naJoU 
acompanhado de sua esposa Felix Watine et Fils. Wa.ttrelos -

Fios para cozer industriais, para ma
lharia, roupas feitas, roupas brancas 
etc. 

Orfeão Centrista "Ga.~M de ,c;t,,": - Aureliano, filho do ilustre dr. Gra
Realiza-se, hoje, num dos salõrs do tuliano Brito, ex-interventor federa] 
Licêu Paraibano, á.s 13 horas. mais nêste Estado e de sua esposa, sra 
um ensaio dêsse conjunto orfeônico Adelaide Machado de Brito. que ti-
do C. E. P. para o qual são convida- veram a gentileza de nos enviar uma BODAS DE PRATA : 
·dos todos os coristas. participação. 

O Orfeão Centrista "Oazzi de Sé." - Carlos é o nome do menino nas-

- G. Vacoyamtl, Paris - reguas de :~~~ánte P~t;_: r!~1vf~~~~~ p~~~~~~ r:ºat~~e~::ie:~.ti!i~~o a~~i st:~sí~:~~ 
calcular do bolso MARC de todos sis- d~ -" por motivo da realizacão do Ter- te, e de sua esposa, sra. Beatriz Pe-
temas ,regua.s para. reclame. rrJro Congresso Estudanta.l. reira de Oliveira. 

- Cociété Radio -Select. Paris - ------------- - Participaram-nos o nasciment.o 

Festejam, hoje, a.s suas bódas de 
prata, o sr. Luiz Gonzaga e sua c~
posa. sra. P_aula Roberto dos_ Santo.e;, 
1esidentcs nesta capital Por e:$~e m<:>
tivo o casal oferecrrá 11111 almoço ::w 
pcssóas de sua amizade. 

Aparêllios receptores de radio. Jam. r.e_presentar Casas cxport1adoras Ide sua filha zenaide, ocorrido, no dü. 
- Etabhssements Anl.-Oine C1·espo, brasilen as. . 24 do mês p. findo, em Logradouro. 

{Oran Algério> - Azeitonas. - Trotessaky. P!lris - Tripas de o sr. Francisco Xavier de Oliveira. o 
- Les Fils de Louis Bonnefou, Rus- boi e outras. salgadas. comerciante naquéla localidade, e sua 

tel - Ocres e tintas. - G. B. Storiales, S F A X - Ca- esposa, sra. Maria da Cunha Xavier CONCURSO 
- Etablissements René Delaunay fés tipo Rio. - Nasceu, no dia 29 elo mê1-; p. fin. MPRlGO DE GASO 

<Drômo) -Porcelana a. fogo. - Halll Fattal et Fils. _BEYROUTH do, nésta capital. a menina Geiza. fi PARA E " 
- A . carprnt1er et Cte, Bordeaux ~ Café, Couros vacuns secos e salga- lha do sr. Manuel Cintra de Paiva G~NIO NO BRASIL 

-~in~~!b1?.s:ii'~~ºt't Ad. Mischler. l dos. ~~~er~~~oi:. !!ter1t1ié~da Dô~~~r.; ~~ a:;, ' 

<Hauto-Saónol - Fechaduras de m•-1 Dlvers: Paiva. Apreci'aço-es da imprensa 
deira e de ferro, venezianas, gi:.a.des etc. 

- Etablissiments G. Sonigo, Bougie Société des Laborotolres "GOMINA CASAMENTOS: de Buenos Aires 
- Figos sêcos, alcaparras, azeite. IARGENTINE", Paris - Deseia enten-

f,e-;;.a~~~t!,~g~1v~~!a~1er{n!i~~~~x & ~i~~.s~~!ª~~:uia~:~~ess;e~\~~!? d:x~:= fi~~~li:~u-~im;rnadl~r!~d~~ ome~~lí\~C BUENOS AIRES. 3 (A UNIAO) :-
furar, lustrar, polir, trados, buris etc. preender no Brasil a fabricação e a matrimonial da senhorita Caroltn:i "La. Prens<'" e "La. N,1.cbn", os dm<,;, 
Desejam representante só par'a as pra- distribuição dos seus produtos (goma~ Barbosa de Mélo, filha. do sr José roais importantes órgãos da impr<'n~a 
ças de: São Paulo, Porto Alegre, Baia, Una etc.) Adelino de Mélo, proprleté.rio naqur-- portcnha., fazem clogi~sos comen!,à~1.

Pe-rnambuco e Belém. Para informações mais detalhadas Ia cidade e de sua esposa, sra. Mar- os ao concurso promovido pelo. Mmis-
As Casas francêses seguintes dese- sôbre estas e outras oportunidades garida Barbosa de Mélo, com o dr. tério da J\gricultuTa do Bnsil, pa.,.a 

jam Comprai· no Brasil: comerciais, poderão os interessados di- Maria de Albuquerque Cavalcanti Fi- emprêgo do gasogêuio em motores de 
- L. A. Champon, (U. $. A.) - rigir-se a Secretaria. da Liga, á rua 1.0 lho, engenheiro da Usina "13 de explosão. . . 

Flóres de pyretro. de março, 84 - 2.0 andar. - Rio de Maíc". em Palmares, Estado de Per-

1 

Salienta aquele ma.tut_mo a g.ran.dc 
As casas francêsas seguintes dese- Janeiro. nambuco. vant.agem que advirá dessa prova, cc1os 
________ ..::_ _________ ----------- ------------ resultados, de cerlo satisfatórios. c~n-

NAS PROXIMIDADES DE HAN-KOW, CHINÊSES E JAPO- :5~~iv~:r~cjiucdi1u:Jfdodop;;re1~:~ 

NÊSES ESTÃO EMPENHADOS NUM COMBATE VIOLENTO ~:~E0::~Et~:~i;r~~~~-i:i:1ª~:~~,t~ 
Uma grande batalha aérea travou-se, ontem, em Han do estrangeiro. LONDRES, 3 - <A UNIÃO) - No

ticias da China Informam que nas 
proximidades de Han-Kow. chtnêse.s e 
.iaponêses C'.stfi.o empenhados num vio
Jf'nto combatr:, que podera ser deci
sivo para a sort.e da China Central. 

Kow, entre aviões chinêses e japonêses que disputaram i------------
-- por muito tempo a supremacia do ar -- A PR E O (UPAÇÃO 

O A~~~k'f:~;
0

11~~-~"'li~BATALHA tropas Japonêsas conquistaram a clda- AO SUL DE KIU-lHANG 
de de Su-Sung, situada 50 quilóme-

HONG-KONG. 3 _ ( A UNIAO) - tros ao norte de Kiu-Klang, na bacia KIU-KIANG, 3 CA UNlAOl - As 
Nohcias procedentes de Tóquio, ln· do Yang-Tsé tr<?pas do Micado,, alén! da marcha 
formam qur- 54 avié><'s ·cto Micado tra- acima de Yang-Tse, cstao avançando 
varam. hoie. um combate rom nume-10 ATAQUE FOI PROCEDIDO DE e.o sul desta cidade. . 
rosas esquadrilhas de aviões do ma- GRANDE B OMBARDEIO DE ARTI- Ontem. chegaram_ a c~te porto. 20 
rrrhal Chtang-Ka-t-Chek. que fóram LHARIA navios-transportes Japoneses, com tro-

Os japonêses informam que conse- CHANGHAI, 3 (A UNIÃO) - A1:tes ·º-~º SOLDADOS JAPON>:SES NA 
gulram derribar 32 am\relhos chiné- do ataque da infantaria, os~ Japoneses ESTRADA DE TJEN-TSIN A pu. 

DO GOVÊRNO 
PELOS PROBUMAS DA 
- EDUCAÇÃ O -
Comentários do "Diário 

Carioca" 
obrtgado.:; aceitar O desafio. 

1 

~as procedentes de Changai ~ Nankin. 

~s além de 7 avariados. tendo perdi- empregaram, com completo extto, a ar- K OW 
do· 3 _ tilharia, contra Su-Sung. CHANGAI, 3 (A um~Ol - Cerca RIO. 3 (A UNIÃO) - I,m sua ~d•-

Do lado chinês as noticias dizem A luta pelas ruas durou cerca de 21 de 30.000 soldados japoneses se encon- çiio de hoje o "D13-r10 C'adoca" r:uh· 
que fóram abatid~s 12 aviões intmi~ horas. tram ao longo da ferrovia entre Tien- ?:~ o in1por.tanle proh,tcma da e ~a-
gos elevando-se as suas perdas .a 6 Tsin e PU·Kow, onde recentemente ça.o no B1as1l a ~uc o qov~n10 vem Js-

' "lh RUMO A K UANG•WEIG tropas irregulares chlnêsas estavam !pensando es1,ec1al atençao. . 
a;pare os. molestando a retaguarda nipÕJúca. Em um tópico de suas a~rcciaç,:,rs 
OS JAPON1'SES OCUPARAM A CI - SU-SUNG, 3 (A UNIÃO) - Logo - ----,-- ------- aquéle periódico fez elogiosas i·cfercn-

DADE DE SU-SUNG após a ocupação desta cidade, os ja- FIQUE RICO ! 1cias á criação do lnslituto Nacnnal dr 
ponêses prosseguiram o avanço com 1 000 000$000 !Educação, órgão administrativo que 

CHANG AI, 3 CA UNIAO) _ Noticia- direção a Kuang-Welg, situada 30 qul- • : terá grande influência_ no desenvolvi-
. se que durante a noite de ontem ~ JOmetroo 11- ~\lll~te. t:111 O 111! AGOSTO mento cultural da mocidade. 
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•: -Teixeira Pinto 
E SUA COMPANHIA 

Encenarão Sabado no AMOR -Grandiosa comédia 
- DE 

Oduvaldo Vianna 
PLAZA REPRESENTADA EM 

3 PALCOS SIMULTANEAMENTE 

Flaza ::S:oje 
11 Santa ROSA 

Matinée ás 16 horas 
eo1ree ás 20 horas Hoje ás 7 1/2 horas 

PREÇO ÚNICO 2$200 

A hilariante comé

dia em 3 átos 

Pela primeira vez 
nesta cidade, será 
apresentada a en- com Renate Muller, Jen

ny Jugo, e Adoph ,vols
brueck, um filme da 

graçada comédia 

POR TUI\ 
CAUSA ... 

As solteironas dos 
·Chapéus Verdes Cine-Jllian9a 

Preços-1$100 e 800 reis PREÇOS - 5$500, 3$300 E 2$200 

AGUARDEM! AGUARDEM! AGUARDEM! 

A Canção da Felicidade 
NOTAVEL OREAÇÃO DE TEIXEIRA PINTO 1 _! _____________ __ 

CINE-REPUBLICA DOMINGO-

HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE FOLIES BERGERES DE PARIS 
PROGRAMA DUPLO TIM MAC COY Com MAURICE CHEVALIER 

-:-

LEI J;>O TERROR A SEGUIR -

SANGUE NA NEVE 
DESFORRA DE UMA NAÇÃO 

TIM MAC COY -:- Preços: $600 e $400 

AO COMÉRCIO E AO PúBLICO DESTA CAPITAL E 
.00 iNTERIOR DO ESTADO 

1 
A CASA LIDER tendo incorporado todo o 

~tock da "ILUMINADORA" e não queren,!lo con• 
tinuar com alguns artigos da antiga casa, resolve 
vender a preços baratissimos todo o estoque de pra. 
tos e chicaras Pó de Pedra Inglêsa, Cafeteiras, Ca. 
necos de agata, Balanças de vários tamanhos e tipos. 

Avisa tambe~ que mantem um grande sor. 
timento de materiais eletricos que está vendendo a 
preços baratissimos. 

------
Rua Duque de Caxias n. 470 - Ponto de Cem Réis 

PROPRIEDADE A' VENDA 1 áTIIA OPORTUNIDADE 
Vende-ae a propriedade s. Vicente, Vende.se 1 grande terre. 

antiga "Tapado", medindo majorada- , S J ' A t 
111ent.e ao quadros de so braças, com no a rua . ose. ratar 

1 

TUBERCULOSE 

DR. ARNALDO GOMES 

Curso de especialização com o 
Prof. Clementino Fraga no Hos
pital de Isolamento S. Seba.s
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo
--- dernos. ---

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em ho• 
ras pl"evlamente marcadas ~ dia
l'iamente das 13'h ás15 horas. 

Rua Barão do Triunfo, 420 -
1.0 andar. - Tel, 1606 

Joio Pes1ôa 

DR, ALBERTO FERNAN• 
DES CARlAXO 

--:--
DOENÇAS DA Pl:tE, VENEREAS 

E SIPlLis 
(Corso de-·~ no Rio 

de .rane1ro1. 
AV!aa aos eeus1 amtgoa e clten

t.es QUB dentro de alguns dlaa 
- o eeu co~t.órlo, a rua 
Oama e Mélo, D.• 135. 

JOlo Peuoa, u ~e Julho de 1938. 

::a iruC:.!ede ": =-== 1 com Salustiano de Andra. 
:=-==., o;:. CC::::ue~ 1 de, rua Duque de 'Caxias, 1 
,. 1iNW - Pedl'o .... 118 Alllu· 416 
q ..... - .__. • -· 'lll;;;;;;;i;;;;;,a;;;;;;;;=i;;;,;,i;::;;,i;a;,;;;;;::,;;,;/) 

- - com -- -
RICHARD ARLLEN 

PILULAS DO ABBADE MOSS 
TODO t:STE ~ORTEJO DE SOFFRIMENTOS SE 
RESUME NUM MAL UNIC'O - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTINAL, -
DESORIENTA O DOENTE. ATORMENTA-O NAS 
HORAS DE PRAZER, OU DURANTE O SOMNO, 
QUANDO CONSEGUE DORMIR A ACÇAO Dl• 
RECTA E EFFICAZ SOBRE O Ebl'OMAGO, Fl-

GADO E INTESTINOS QUE EXERCEM AS 
PILULAS DO ABBADE MOSS SE TRADUZ NO 

. DESAPPARECIMENTO DESSES SOFRIMENTOS 
.Apatee,... • 'Eltado1 de Parahyba e Rio O . do Norte, 

ALMEIDA I COSTA 
RVA OAMA E MELLO, 87 - 1.º ANDAR. - End. Tcl. - ALMEIDA 

--.rOAO Pl!880A--

SRS. AGRICULTORES FORIIGUIIHAS CASEIRAS 
VENDEM-SE: 1 caldeira em perfeito 1116 d-ppareeem com o uo dO IIJllN 

estado de conservação com força de producto liquido que attrabe • e,ner. 
3 cavalos; 1 maquina de descaroçar IAIDa •• formlglnhaa -lru • IDdtl 
algodão, marca "AGUIA ", com 30 ospecle de baratu 
serras, )bem conservada; limpador; 1 •11ARUORMIGA 11• 
alimentador e empastador, Inclusive IDICm!lrLa nu bOaa Pbam.UIU 1 
transmlssão, sllhas, etc. tudo por Drosartu 
it=$llgg,,tos de réis. <Rs .. , .. .. .. l)aGGARIA 1,0NDIIIII 

VENDEM-SE, também: 1 sitio em 
Teixeira, do Estado, com cerca de 3 
qullometros quadrados, casa, 4 pe
quenos açUdes, diversas fruteiras, bom 

IISTtRIO 
plantio de algodão, tudo por quinze Ter sorte em negocios, em J011os, a-
contos de réis <Rs. 15:000$1)001 · mõr, adquirir riqueza, empregos dlfl• 

TRATAR com o cel. Francisco Ma- cels. Qtierels resolver qualquer 111!1-
nuel Ribeiro de Barros, em !macula- culdadl!'I" Escrevei hoje mesmo para a 
da,'"mWUolpto de Teixeira, do Estado; Caixa Postal, 49, Nlterol, E. do RIO. 
ou com a ftrma José Henriques & Cla., enviando um envelope selado e suba• 
t111 ,l'of,o ""'°", ç~ Or!lllllo, crltado para a resposta, 
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3.º ANIVERSARIO E REABERTURA DO NOVO • 

1 • 

. / 

REX 
... ..... r "' ... ... v r ' i· ~-,.-r.ili, 

1 DOMINGO DIA 7 DE AGOSTO EM "AVANT-
PREMIÉRE" A'S 19,30 NUMA ONICA SESSÃO ! ! ! -

1 A MAIOR MARAVILHA MUSICAL DO ANO ! ! ! 

l O filme que mereceu as mais lisonjeiras opiniões fa
voraveis de mais de 200 críticos de reputação reco· 

,"-: nhecida mundialmente ! 

~DEANNA DURBIN 
O ROUXINOL SUBLIME 

·,I 111111111111111111111111111111111111111111111-1:.++ 
lJ 

100 HOMENS E 
UMA MENINA 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 

A GLORIA MAXIMA DA NOVA UNIVERSAL EM 1938 

Atenção: - O espetaculo de aniversário será abl'i. 
lhantado por uma famosa orquestra especialmente 

1 
contratada. A Gerencia do REX oferecerá 10r·o da 
-- renda do filme ao Orfanato D. Ulrico. --

Preços: 
S'lt ... l f:!!! f'ff 

P~L TRONAS: - 3$300 e BALCÃO: - ,2$200 

UM ACONTECIMENTO SENSACIONAL PARA O NOS
SO MEIO CINEMA TOGRÃFICO ! 

FELIPÉA HOJE NO FELIPÉA Sallado "Sessão das Moças" no FELIPíA 
"Sessão das Normalistas" 

HO.JE - Soirér ás 7.15 - HOJE DIVERSÃO DE REIS 
PINTANDO O SÉTE 

NOVA UNIVERSAL 

TODA A BRAVURA DA MULHER MODERNA ! 
Um filme da UNIVERSAL Preço único : $500 

JAGUARIBE EVELYN KNAPP DOMINGO NO FELIPÉA 
- em -

MOCAS DO SECULO XX 
O REI AMA! VIVA O REI I UMA BREGEIRA E SEN

SACIONAL NOVELA MUSICADA ! 
HOJE - Solrée ás 7,15 - HOJE 

J 

FERNAND GRAVET 
JOAN BLONDELL 

CENAS DE GRANDE INTENSIDADE DRAMATICA 

AKIM TAMIROFF 
- em-

Um filme da UNIVERSAL 
COMPLEMENTOS 

Este filme é proprio para todas as Idades. O REI E A CORISTA O AMôR É COMQ O JOGO 
Juntamente a 4." série de 

VEM Aí ! ! ! 

O úLTIMO TREM DE MADRID 
Super PARAMOUNT 

CINE s. PEDRO 
A CABA DOS GRANDES ROMANCES DA '1'11:LA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

UT "SESSAO DAS )I0ÇAS" -:- RS. $500 

A mor~1;tê de Hollywood nwn romance todo sêda e veludo ! ... _ 
KAY FRANCIS - IAN HUNTER, em 

VENTURA ROUBADA 
E.ste filme é proprio para todas as idades, - Nota da C . C , C , 

AMANHA - 2.' série de 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
Juntamente - MONTANHA TENTADORA 

DOMINGO --- Aventuras e emoções de uma cantora ! Francisca. Gall, em 
:\IfESJNHA - Um filme da "Universal"', - Complementos. 

Este programa é proprlo para todas as Idades. 

- com -

EDWARD EVERETT HORTON 
Uma produção da 

WARNER FIRST 

ENl'l'IAQUECEU-SE? e 
Ahoda tem teHe, d&r na, 

1oota1 • no p1ito7 
UH o 11ed1roso ton lco 

TIIHO CBEOSDTlDD 

' 

.ii uíhsííla· stúa 
,.,,.d, - -
ctlll "li, .... 

conv1lescenp1 
IOIIICO SOlllWII 

DOS l'UIMÕES 

CABELOS BRANCOS 
s,uam-ae e a-parecem oom 

•r.açAq nTnlNILª 
U- como Ioc;lo, n&o ~ tintura. 

Deposito: Parrn&cta MINERVA 
Rua 11a Republica - Joio -

DROGARIA PASTEUR 

i.• feira - "Sessão Girante" A CHAVE NOTURNA, com Boris Karlofl 1 
Rua lllaclel Plnllelro n. 0 611 • ª Moda 

WUltu". .. ""''; - ... ---

O IMPERIO DOS FANTASMAS 
Com FRANICIE DARRO 

UNIVERSAL - CO!IIPLEMENTOS )" 
Este programa é proprio para todas as idades 

Nota da c. c. c. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7,J:, horas - HOJE 

A LUTA DE UM HO~IEIII CUJA VIDA E' {làl,\ PAGINA llE TRABALUO! 
#~ 

Victor Francen - em 

O AVENTUREIRO ~ 
Um drama da " Intcl'nacional Filmc8" Complemc11to1; 

Este filme é proÍ,rio para todas as idades. - Nota da e e. e. 

AMANHA - Verdadeira "Srssáo d~ Alegria.. Geral $600. - Venham 
rir ! rir ! sem parar. Joe E. Brown, o ·· Boca Larga", nn. mai<: irrcsistivcl 

comédia - C.UIPEAO DE POLO. 

SABADO ! - Uma jovem do interior que se Apaixona prrdiclamcntc por 
um rapaz da cidade ! Barbara ~tanwyck, em 

ROMANCE NO MISSISSIPÉ 
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N w Y· E: G ~ I ~ Ã o ~ E1 C O ·M E R C I O 
-----~--------,----------------L LO Y D BRASILEIRO IIIILEI IOIES 

Praça Antenôr Navarro n." 31 

., .... 
(Terreo) Fone 1.4.4.3 lt< [(P.~1'KIMONI0 NACION'.AL:)J 

'i 
PARA o SUL 

Linha Manáus - Buenos Aires 

"CAMPOS SALES;, 

Linha Rio - Fortaleza 
"BOCAINA" 

Linha Belém - Porto Alegre 

"AFONSO PENA" 
(CARGUEIRO) 

(10.209 tons. de <leslocamenlo) 

Esperado no dia 4 ele agosto, sairá no mes• 
mo dia para Natn.l, Macáu, Are-la Branra. f" 

FMtaJe~i:n. 

(6.381 tons. de desloca.mento) 

Esperado no dia 12 de agosto, salró. no 
.mesmo dia para. Recife, Maceió, S. Salvador, 
Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e 
Porto Alegre. 

; Ei;peraclo no dia 8 de ngost.o, sairá no mes
·- mo_ dia para. Natal, Aracaty, Fortaleza, S. Luiz, 

BcJéq1, ,Santarém, Obidos, Parintins, Itacoati
\4.ra e· Manáus. 

"INCONFIDENTE" 
(CARGUEIRO) ATTJ!N'ÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 

Esperndo no dia 12 de agosto, sairá no 
1 mesmo dia pnra Natal. Fortaleza, S. Luiz e ~~mo;A:?cJEN~~s~~~!!~g 

O "LOIDE BRASILEIRO" E' UM SER•\ Be\em. 
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E l).i,; rNTE
ttJO:SSEJ NACIONAL. _ , .....,_ ,.ioJ'iJI. 

o ATESTADO DJ: VACINACAO. "O LOIDE BRASILEmo E DA N'ACAO 
O PARA SERV1R A NAÇAO". 

----:-;---;;-;~--;;:-:::--;;;;--:------::---;--;-··----=--;;--:-;-------
AcceitamH curaa pua aa cidades aenidaa ,ela lêde Viaçãt Miaeira e•• truâerde ~· Aa,ra dH Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO•GRANDENSE 
Linha regular de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Alegre 
· CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEIRO "PIRATINí" - Esperado do sul, deverá chegar 
em nossp porto no próximo dia 7 de agosto o cargueiro "Piratiní". Após 
·a necessaria demora sairá para Recife. Maceió, Rio, Santos, Rio Gran~ 
de, Pelo tas e Porto Alegre. 

CARGUEIRO "TAQUARY" - Esperado do sul. deverá chegar em 
nosso poI'to no próximo dia 4 dt:! agosto, o care:uelro "Tuquarv.. Após 
a hecessária demor:t, s:1 lrá para Macáu 

AVIS O 

. Aceita-se carga suJett:i a transnordo no Rto para Paranagul, An• 
tõntna, ~- FJ:·anctsco, ItaJal e 1'11ortanopol1a. 

LLOYD NACIONAL S. A. - Sf.DE RIO DE JANEIRO 

IIIBTIÇO llAl'JDO PSLOS PAQUKTl!B ºABA&• l!NTBI! CAlll!Dl!LLO I! POBTO ALl!OB'I 

PASSAGEIROS "SUL"- PABBAO'll&OB 

PAQUETE '"ARARAQUARA" -

Esperado de Porto Alegre e escalas 

no dia 5 de agosto saindo no mesmo 

dta pura Recife, Maceió, Baía, Vltó

rta, Rio de Janelro, Santos, Rio 

Grande, Pelotas e Porto Alegre, para 

onde rPrebe carga e pn.s.c;R gelrns. 

"NORTEH 

Arentea - LISBOA & CIA. 

=R=u=a=B=a=r=ão=d=a=P=a=ss=a=ge=m=n.=
0 

=!J.S=-=T=e=Ie=fo=n=e =º·=º =28=0~ \ PARA ~IIWS INFOR~~:E:l ~~:Hr :i::~:.~. ~~~-·.::-, :\ ;:~~;~ }~ 
Ea~i,terie: Ru luãe da PuArem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama "Araa91 

EMPRÊSA PARAíBA DE CONSTRU
Ç õ E S CIVIS E HIDRAULICAS 

OTAVIO PERNAMUCANO e ANTONIO .GAMA 
ENG° CIVIL Construtor Civil Licenciado 

Construção de casas em todos os estílos, in. 
clicando sempre a solução mais conveniente a cada 
caso, em harmonía com o gôsto do cliente e em 
condições econômicas acessíveis a todos. 

· Consfruções de pontes, serviço de abasteci
' , mento d'agua e esgôto de propriedades rurais e 

cidades, captação de força hidraulica, pareceres 
e vistorias. 

RUA CARDOSO VIEIRA, 104 - I,º andar 

======================'~ 

DR. LUQANO RIBEIRO DE MORAIS 
Diretor da Colonia "Juliano Moreira" 

Espeeialista em doenças nervosas e mentais 

' CONSULTA DIARIAMENTE, DE 3 A'S ~ 
• CONSULTORIO - RUA BARAO DO TRIUNFO, N.0 t20 

ARMAZENS - PRAÇA 16 DE NOVEMBRO N.0 87, 

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

Sl!!BVIÇO Bl!MANAL DI! PA88AOEI1t08 I! CARGAS ENTBI! PORTO ALEGRE 1! CABEDILO 

"ITAGIBAr. 1 
Chegará no dia 6 de agosto, sábado, saindo 

no mesmo dia para: Recife, Maceió, Baía, VitórJa, Rio 
de Janeiro, Santos, Paranaguã., Antonina, Florianopo
lis, Imbituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

PROXIMAS SAlDAS 

"ITAGIBA " - Sábado, 6 de agosto. 
"ITAQUATIA'' ~ Sexta-feira, 12 de agosto 

AVIS O 
Recel,emos tambem cargas para. Araca.jú, Jlhéos, S. Francisco e ltajai, com cuidadosa balde:i.cãrt no 

&lo de Janeiro, bem como, para Campoa, no Estado do Rio, e111 trafeco 111utuo com a • kopoltllna RaUwar•. 
AI _Puaa1ena oerú Tenàt ... métllan&e · apreoentação •o atedado •e 'J&elna , • 

PARA PAS8AGEN!3, ENOOMEN'DAB I! VALORES, ATENDE-SE NO ESOfUTORIO, ATE' A'S 11 BOIUI. 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 

INFORMACOES poM o AGENTE - P. BANDl!IltA DA cauz. 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo um dos soc!os da conhecida 

mercearia "·A BARATEIRA" de se 
retirar para o sul do país, vende-se 
êste importante estabelecimento, o 
mais afreg,;ezado da c .. p!tal e sem 
ter nenhum' fiado. 

João Pessõa, 26 de Julho de 1938. 
Rua Joaquim Na.buco, n. 0 

CLINICA DENTARIA 
DR, MARINHO·CORREIA 

Com diploma de honra. pelo. Instituto Técnico do Rio de Janeiro 
LABORATôRIO DE PRôTESE EQUIPADO, COM APARl!:LHOS 

--- MODERNOS ---
Tratamento das molest!as da bôca, colocação de Brldg-work com ou 
sem corôas e moveis. Dentaduras anatômicas pelo sistêma Wadsworth, 
em VUlcanite, Resovin e Néo-Hecolite, com ou sem abobada palatina. 

Correção de anomalias e prótese facial e oral . 

ALUGA.SE OU .VEN. Consultas diari:u~ :!:~ª~ pl',°t:L~':"ac;o:ári~s do comércio. 

DE.SE uma casa á rua (Próximo ao Banco do Pôvo) ~ 

Visconde de Pelotas, 201. ' -::===================== 
Tratar com João Ver. 

1 ~--===============-===-·=-==· 
gára á rua 13 de Maio, LITZ FERlllNIO I CII, LTH, 
456 . OIBUROIA 1111 011:RAL - ARTIGOe CIRUROIOOII - &PP.ud
a•.-..•1t -.. • .. ··,rr ,,. 

1 

DR OSORIO ABATH I CONSULTAS: ll---····-
--~11.o da Asslstencla Publica e do daa 10 ú 12 horu • TERRENOS 

Hospital Santa Izabel. 18 is 18 hora,, Vendem-se em lotes pequenos, a 5, 
6 e 8 mil réis o 1netro, na Avenida 

Tnt.amente motico ~ clrurglco das doença, da ttrethra, proatata, Mxlr• 1 
, e rlJll Cysto,coplaa e urethroscopla1. r~~~~":le d~du~~~~!rê1~!."~õri 

00.NSULTORIO : - Rua Gama e Mello, ?2 - 1.• andar. luz e bondes: lugar de multo futuro e 
--- J o A o PI! s s O A --- • ;1:~::í~~~~-. to}ratrt• na rua Macl•l 

LBOS D• DATHl:RMIA, APPARELBOS D'I RAIOS X DOII ld
LRORSB PABRIOANTBS, EXCLUSIVISTAS DOS YIOROSOOPlOI 
Llll'1'T. • TODOS 08 PRODUOTOS D'I JJ:. LmT., TODO IUT.IBlAL 

P~ LABORATORIO CBDIIOO, 

..,_ .. ._ uelul'J• .... ....,..., 

101111 1 lll, 
OUltA POlfl'AL, 11 -:- lfflD. TIII:., .- ,maa&S 

Rua Duque de Caxias, 576 
(C0N8ULTOB10 DO DB. 1. Ml!LLO LULAI -
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