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o p R o B L Ê MA VI T À L D E 1INSTALOU-SE, ONTEI'tl, o DEPARTA
===============1MENTO ADMINISTRATIVO DO SER-
UM A e o L E T I v I o A o E v1 ço P Ú R l I e O I f11; riomili. mo por orgãos cerno o C?, 

s. P e .. o Departamento que se \lJ.

v 11ha de mHtalar, o Instituto de Previ-
dfnciB. as comissões de eficiência e 
outros, oue funcionam diretamente 
uQordinado· ao Presidente da Repú

blica GRANDE CONTINúAM AS OBRAS 
DENTRO 
os 

DE AGUA E ESGOTOS DE 
DO RíTMO INICIAL, SEM UM 

PRóPRIOS RECURSOS DO ESTADO, E 

CAMPINA 
Só DIA 

SEM 
AINDA 

DE INTERRUPÇÃO, COM 
O AMPARO DE EMPRÉS

ÊSTE ANO TIMOS, DEVENDO CONCLUIR-SE 

Abastecimento d'agua de Campina. Grande - Um trecho da adutôra montada em pHastras 

A solenidade decorreu no 
Palácio do Catête 

RIO. 9 IA UNIA01 - Com apre
sença do pte5idente Getúlio Vargas e 
de tc(os os minif,tros de E::;tado. teve 
lugar, hoJe. no Palácio do Cat~te .. a 
ln::talação do Dep:1.rtamento Admim.:;
tr:itivo do Serviço Público 

o ~.to d'.'corrcu com toda solenidade. 
rc;1cln. íllTSiClido ~r>b Ch?fC N;:u;_i01:~1. 

1 

Iru.·c1 . .ilt.ne.nte .. rh:..cursou o sr .. S1moe.s Lc1,:.:s, dJr::!tor do Departamento, que 
agrndv::cu em seu nome e no dos com
r,anhci.ros a honra dos cargos com que 
f(-·am (1sbngu1dos pelo Prcstd!"nte da 
T:.?pt1tl1ca. necorrlm1 que sempre e~
tiv·~rr com o presidente Getúho Var-
l-~--- cl~:-cl.f' 1920. quando era oficial de 

v;1
~

11;~~ii'\~' sqi~~~~~: ::u~tê;1~i~r~~; 
lht cxig1~sc sacrifício, no interesse do 
bém público 

o oraCor ocupou-!'.e, em :3eguida, ~a 
o'Jra rüormadcra do presidente Getu
l'.'l V:;.npc;. ccmpri.rando a dcrnrgt\.niza
(;:3.o 1:olítica elo nntig-o regime com o 
at.nil e l.'.'.do cm <!U'= ::;e e~1contra o 

"O E'ilado Nôvo. disse o orador, -
assiste· 05 seu'> servidores. por meio do 
Serviço de Assistência Social; prote
ge-os contra a usura. como fêz ~om a 
lei das co,1'signaçó:.?s em fôlha, livran
do-os das mãos da ac:iotagem." 

Por flm o sr. Simões Lopes agrade
ceu, mais uma vez, a distinção daquéla 
inr~"'.1mbência. assumindo e compr~
misso de tudo fazer pelo desenvolvi
mento do Departamento, para o que 
contava com a colaboração doY seus 
companheü·os e o apoio de todos os 
brasileiro.i. 

A segUir o presidente Getúlio Var
gas di.i:;cursou. traçando os rumos de 
atividade do Departamento de Admi
mo;traç:ão do Serviço Público, cuja fi
ualid:_::i_dc srra em linha :z:ernL,; a reorg •·· 
nização dos quadros do funcionalis
mo. 

A POSS E 
j Br;~1

1
~ndo nas responsabilidades_ de.. 

1 
nc;o cargo, fêi rcferéncias ::Is ativ1clr;\- QQ 

1 

dec: do Consêlho Federal do Scrviçc A 
F(1bl1co Civll _, .. u - r:rt~ve s~1

) ~:u::i di:re- D 
NOVO COMANDANTE 
7,' REGIÃO MILITAR 
telegrama do general i:~1'o~;s~l~ ~gl~.s;~l·~ ~c°úr~t d~as d~t1~~~ Um 

cv~~i?u;i~;ct;'.nt~ sr. Simóes Lopes Lobato Filho ao interventor 
oou9ou-se dos benefícios trazidos • 0 1 Argemiro de Figueirêdo 
NOVOS 1, SPETORES DO m;:::,0u d!";º; ª;!~;!~t~ut..':~ e!; 
ENSINO SECUNDÁRIO NA I st'de em Reci_fe, o general_ Lobato F!: 

_ 

1 

lho, ilustre figura do Exercito bras1 

P A R A I B A _ leiI~~wnindo aquelas altas Cunc;-õe~, o 
A prc,pó··it'1 d:t rec~nt~ ;.10:neacao de I distil~.c;u:do m.iHtar enviou a segw~te 

ltO\Ob insçot::irc cio e"5ir..O se"1_m1'l- f romu.nieaç~b ao interventor Argemiro 

no néjtc E,ta_cio. o intcrH!1to~· A1.'ge- , de .. ~i~~~~lo~ _ lntcn·entoi· Arg("
illiro de Figue1rt:do receb~u '.:> segum~e- , miro de Fiiucirêdo _ Pà.Jácio d~ Re
despacho telegráfico do minl·.tro Gus- denr-ão _ João Pes.,.ôa - Partlc1po a 
tavb Cap.::n~ma, titular da pasta da E- L excia. lun·er assumido o co~ando 
- - · , . d 7 a Região )lilitar. Sauda.çoes. -
c..uc:ÇêO e Saude Publica. . 

0 
G~NER.\L LOBATO FILHO, coma.n-

. R,1.0 9 _ Interventor Argenuro d- dante da 7_a. R. 1\1." 

A PROXIlvIA-SE o dia em Qll!' e. forçu, o pati10tisrno e a bôa lnordestinos ele \·atiado::-; g~nero" Figueirêdo - João Pessôa -Tenho a 
CH,mpina Grande será aba~- \·ontnclc de tnn go, erno da terrd satisfação de comunicar a V exc. que 
tecida de agua potaYcl ~Tcsmo 20 obscnador mdH:i f11u Qu,lnclo O sr. Argemiro r1e p 1. de acôrdo com as suas indicações, fõ-

através ele um arrojado cmprc- <.! 1mpe;;soal af1gura-:;.;e edificante gueirêclo assrnou. ha dot~ anos, ram ncmeados inspetores do ensino 
c11 dimento da engenharia bra.si- "' grar.dtof-o ,H]tiêle espetáculo de O c:ontra~o eom O acreditado ES·· .secundário nesse E~tado. o.::; drs. Tl>r:n 
leira que estendeu perto de qua- trabalho organizado, cm que mi- critório Saturnino Brito para a de Albuquerque e Elp1dio de Almeida 
i_-cnla quilômetros de tubos de \ lharcs ele opcrári<>:.-; aceleram n realização das obras ele abasteci- o primeiro terá ~::ercício no Ginasio 

1crro desde o local beneficiado . ttfrmino de um melhoramento que menta daí[ua e esgôtos do grande ICar.neiro. L~ãº .. • n. és~a cap.itnl, e o se
aoH contrafortes da Borl>orema, 1 representa a redenção da terra centro comercial do "hinter- gundo no amasio Pzo XI, em Campmn 
<'01 Areia. 01:rle c~tão sendo con- campinense qve é, de fato, onde lana·• nordestino, a Paraíba Grande saudações cord1a1s. Gustavo 
<:_luiclos o:; trabalhos da barragem está palpitante o coração da nos- toda aplauUiu O gesto de s. Capanema, Mm1stro da Educação e 

O LOIDE BRASILEIRO TERÁ 
MAIS DOIS NAVIOS 

Autorizado o pagamento de 
944.000 libras á S. A. 

Ansaldo 

Vaca Bra,·a. sa economia. (Conclúe na 3_a pg.) saude PubHca", 
As obras de agua e esgôtos de Póde-si; dizer que dos primei- ~----_:_:~:___ __ ___:__:_ ______ -= __ -:::=-==-:= 

RIO. q IA. N.l _ O prcsidenU Ge
túlio \'argas assino~ . um decreto-l~i 
autorizando O Minister10 da Fazenda a. 
;ara.11tir a. operac;-ão para ~ompra de 
':1avios destinados ao Lo1de Brasl-

Campina Grande, conHideradas a ros armazens de Campina Gran- 'A V I s I T A D o e H E F E 
ffi<iior realização de uma admi- de é que o nm;s0 Interior passou 

nbtraçào estadual no interior ª ex1Jedm .. ntar 08 afluxos iniciai:-; NA C 
1
. O NA L A CAM p O S 

nordestino, tanto pelo seu vulto da agitação coordenada das ri- _ 

lei~o.aulori7.a<'ão destina-s~ ao pa:a· 
mc11to da. importancia de 944.000 ~· 
hras rorrc!-pondrntc ao valor d_c dolS 
,•apõrr-:s contrata.dos com a Sociedade 
\nónim'.l :\n~aJdo. como pela benemérita finalidade quezas, não só com o estabeleci

de salvar todo um pôvo que vem mento do c.:0mércio em alta eSca- NDE DISTILARJA QUE S 
r·ontribuin,lo decisivamente para Ia nos mais diversos ramos, co- CARACTERÍSTICOS DA GRA · 
o enriquecimento da nossa terra, mo na cri'1ção da sua feira que EXCIA. INA,UGURARA' NAQUELA CIDADE UN IFICADO 
~tio dessa~ que alcançarão a mais intere~sa s,~manalmante a milha
remota posteridade, atestando o res de produtôres e compradores 

ASPECTOS DA ESCO-
LA DE JORNALISMO 

(fü;pcria.l !Iara A UNIAO) ED~PJNDO LYS 

A CREAÇÃO da Escola (I_, Jor- A· parte outra coisa. sentimo-nos 
w 1li.,;1_no na Unive~sidadc do 1 _frp:tiriio:wmcnte diminutclos, ou asstm 
Distrito fem motwarlo lar- r.:tmo. diante ria ameaça doutoral ao 
o(I di.:·cus.<;í!n, recebida qur an noiso ··charlatanismo·• .1 _ 0/en-

/oi de rOrws modos e com certa g1.!ral dc1r.o-:l10S, ~"!'. nosso _ 1rrita~~l amõr 
1 C'~crva nos circulos de nossa i11t- propno, o be110 esU:md1do. fa1sante la 
1-'TCn,,·ri I mouc aos pró1:imos ··bacliarei.<;"da re-

A diver.Hdade de reações na classe a pcrfnqem . . Pois, enUÍJJ t E já ante
<111c e: P.sr.olc: interessa di,41tamente não -nem.os os /ii.turos ~ornrli.çtas diploma·· 
d eco, rc apenas do espinto de contr.o- dos como quasi zmm1gos 'ia classe ou, 
versw, do .. 11so df? cachim~o" 71'?lemis- vor outra como incapazes que pl'li
t,co, do '"que_m -vive" que. e o clima ,de te1am - pen~a-se nas redações - a 
nosso Jornalismo. yai 1usso, tambrm, formatura e. quem sabe, o anel de 
cert<!'_ rncornp,rc?nsao d~ que vira a páu, para suprt1'. <}-Qttilo que f~r,1c;:e-
1>cr ,_~so, eni u_ltzma analtse, ~u_do alia- mo'f ou que '!4quinmos na profissf!-O : 
d.o a dc.~confumca p~las _ atividades. e capaciàr:dc tccmco. aplzdão •J..~pecial 
fins propostos. Não e mister~o o fato O simple." sinal da Escola põe-nos a 
de ,;o a presença de Costa Rego, mes- 1 a ntra"' da orelha. N<i.o pudef!1,0S 
Ire ~,mmente .da arte do jornal, estar i~\Xr:nna.r ~ trndir;ão dos cavafhetro.1 
nou.p~ndo m.azores flta~rzbcs á n~~cen- !U'm mêr1o e ,çcm rcproch~. qanlwndo 
te ~scola. E o que e. A creaçao da e: pora.ç depois de pns.~ar as duras pro
E~cola de ~ornal~smo causou mwla f's- nas d'armas, com essa inda comoda 
lJC1.;ie ao:, Jornalistas, a todo_s quantos QllC .~{!' promPfe aos /utu_ros presados 
VIVClllos na Junção, teado ingressado confrades Nã? nos sabe uso de hom
~cla só Deus sCTÕ'.? o com_o e o porQtL~. brear com· 0 ,11 ilustres colegas_ q_ue, ~om 
as vezes - nunca, pore~, por meio O simplf.J alisar ~e bancos. universita 
de u1na e,\l'Ola, ~ale a dtZf:T, de uma rios e, c;twsi dinamos tr~mdo a pr_o
nre~raçáo conc1ente .e solida para o Jiuão vem ai sentar.se a nossa ntesa 
O/leio. Dai,. necessanam.mte ~~~or~e de' tr~balho. Stm. traindo porQll!1cle.
cr noisa duv?da ternio_sa na e/1czcnc1a serlcmdo- a 110 que ela tem ele mais 
~,;i\.i~speila pelo mérito do novo ava - (Conclue na 5.• pg. > 

RlO. 9 IA. N.i - Já foi anunciado 1 :ne!aço, cana ou alcool. ret1fic31dos .ª o Departamento Civil de 
que o presidente Getúlio Vargas irá a a.lta o.u baixa pressao. A produçao d1~-
Campos, na próxima sex.ta-fcira. com I na pode ser de 600 hectolitros desh:- Aercr,nautica dos Estados 
~.ff~oct~si1J~~g~~a~ti~. ~~~~\~~íWa0~~= ~::;it~~u:1c~â~e~

1

~0,?en~~v! s~\:~~·ai~ Unidos 
lo Instituto do Açucar e do Alcool sua ccnstiução foi m1c1ac'a quando \VASHlN<iTON. 9 IA UNI A.O) - O 

A propósito. lembra-se que a _pedra O pies,ílcnte do Instituto era o si Leo- presidente Roosevelt assinou um de
fundamental déssa Dist1laria foi sol"- nardo Truda, prossegumdo ?ºm ~ ges- tJ'élo criamfo 

O 
Departamento Fede• 

ncmentc lançada com a presenoa cl.o ~ão do sr. Andrade Que1ro~, pa1a s?1 . 1 de Acl'enautica C ivil. 
Prc::-.idente da República. em 23 de Ju- maugtiradC?, agora, com <; s~· Barbosa 1 1ª Como se sabe .. a aerona uUca civil 
lhtzf1~a l~~~r~I? ;~~r1~cº~tedi e:~t~~~ Lima Sobrinho na presidenc1a. rra subdividida rm diretorias esta
Martins Lâgé, a poucos mét.ros de rio --------------- duais, com re:;nlam~nto~ diversos, ~o-
Paraíba Qu:-m tran .. ,mit(" 0 paludismo é o tivo poi· QU(" o governo resol~eu criar 

0 estabelecimento abran:[e um gru- mo!-iquito. o "martl"lo", ,1ue se <' r!a. na um departamento f'Cderal mdepen• 
po de grandes e conforta~e~s ed1fíc1os agua empoçada, fól'ma o mo~qu1to. dente. _ 
inclusive uma vila operaria. aparF-
lhado para a fabricação do_ ~lcool CC?1~1 
os me.is modr1·no~ manu1111sm:)s exts·· 
t;::ntc;:; nos centros produtores. 

o orçamento p_ara a mont.ngcm com
plet? da Distilana f'J1 de v1.n~e m1_l co1; 
tos. Construida porém, sob flscahz.acao 
dirctfl do Instituto do Açucar .e do At~ 
cccl. as obras ficaram conclmct.as COI? 
umri. despêsa total de d~:.;e.sscis rml 
conlo!-., estando o estabt>lcc1111ento ap~ -
re1hado~~ratam~nto dos 

CONSÊLHO REGIONAL DE 
GEOGRAFIA 

As 15 horas de hoje deverá re~mir-se, 
1.a 1,ala do Pftlacio das Sccretana,;, on
de vem funcionando, o Consélho Rr
gional de Geografia., em sessão ordi
naria, para continuar o estudo de as
suntos da maxima relevancia 

o presidente déssa entidade encare
ce o comparecimento de todos os con
.;êlheiros, aquéla hora e local acima 
mencionado. 

AS 
DO 

JAZIDAS DE NIQUEL 
ESTADO DE GOIAZ 

Q11atro milhões de toneladas de minério - Oportuna 
providência do Ministério da Agricultura 

IUO, n (A U'llÃO; - O minis
tro l•'crnanclo f'nst'.t dr•termii,ou 
ha 1lia"I, ú DirC'lnría dt· Fnm<'nto 
da Produçã0 I\1ineral, que fõs .. "'\e 
organizada uma <'Xpediçü.o ~t Goi
az. ;1 fim clP proC'cder a estudo:, 
nas jazida:-. de nique! da,1uêle Es~ 
tado. 

A expedição :-.eguiu e, agora, 
ch~ga -nos a notícia d1) ,1ue. do 
seu estudo nas rnina~ de S .. José 

de TnL:antii1s, r e:-:ultou apurar-cie 

existir, ali, ti'rca de 1.000.000 du 
toneladas de minério claquêle 
meta l. 

De .S .• fot-é de Tocantins a mis .. 
são do i\l inistério da Agricultu
ra pl'O!i~eguiu em viagem de ob-
servaçõe.s, para o no r tf'. deven
do th('.i:ar a :rn do con ·entP, a 
Por to Naciona l. 



' . ,...._... :A: UNIÃO - Quarta-feira, 10 'de agosto de 1938 

tSPORTtS 
Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi re
solvido - O jôgo do próximo domingo - "Esporte 
Clube" x "P'itaguares" - Os juizes e o representante 
------ da Entidade Máxima 

Sob a presidencia do sr. Anquises berto Stuckert: vice, José Marcial 
Gomes e com o comparecimento dos Barbosa e orador, Rubens Falcão. 

NOTAS POLICIAIS 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E 

MI':DICO LEGAL 

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 

O Instituto de Identl!!co.ção e Me
dico Legal expediu, em do.ta de ontem 
carteira de identidade ãs seguintes pes
sôas: 

Odilon Francisco de Carvalho, Seve
rino Marques de Souza, Vitalino Sinéco 
cte Almeida, João Fellx de Arnújo,, Le · 
vi Bezerra dP. Menêses e SenhoJ'itn Mn
ria da Natividade Mendes 

FOLHA CORRIDA 

diretóres LUiZ Espineli, Carlos Neves Foi fornecida fôlha corrida ao sr . 
da Franca. João Nogueira e Venelipe O UNIAO TREINARA' NO PROXI- Arul.nlas Silveira, comerciaria, com re-
de Almeida. realizou-se, ontem , mais MO 001\oDNGO sldencia nesta capital. 
um:1 ~essão da diretoria da l..i&-a, Des-
pordva Paraibana, Que resolveu o se- A direção de esporte do União c_on- EXAME CADA VJ':RICO 
ft.túntt' · vida todos os amadores que compoem 

Aprovar a ata de sessão !lllssadà, os seus dois principais times para Pelo dr. osvaldo Bralner, médico 
como foi redigida. wn treino que se realizará no pró- legista d.a Policia, foi lavrado o laudo 

Aprovar a tabéla de Jógos para o se- ximo domingo, no local do costume de exame cadavérico de Anésio Vicente 
gundo turno do campeonato oficial 1 -
de futeból da L D P CAJ\'.IPEONATO JUVENIL EXAMES PERICIAIS 

Tomar conhecimento do oficio n ° 
6 dn Confederação Brasileira de Fu- No último donúngo, teve lugar o Fôram submetidos a exames perl-
teból solicitando enviar uma flamu- encontro entre as turmas do ºOnze" ciats, as seguintes pessoas: 
la da L. D P e "19 de março" em disputa do cam• José Vicente Filho, Inácio Augusto, 

Tomar conhecimento dos oficias peonato Juvenil, 'promovido pela Liga I Manoel da Silva, _Augusto Galdino da 
umeros 1631 comwúcando que o dr Desportiva. Juvenil Paraibana. Silva, Luiz Franc1Sco, Enedino Pere1-S M. castélo' Branco assumi~ a pre- A luta decorreu arumada e cheia ra de Andrade e Manuel João Barbosa. 

sidéncla efetiva da Federaçao; 1658, de bons lances de parte a parte, r~- , 
~municando as resoluções aprovadas gistando-se a vitória do esquadrao RE~SSA DE MAPA 

e ela Assembléia Geral, da F. B. F . e do "Onze" por 1 x O. _ 
P694 vianda a cópia da "Nota Ofl- '!'oi reitular a assistência Que com· Para a elaboraçao da Estatistic~ 
;ial ,•, ~~ resoluções tomadas pela A~- pareceu ao campo para aplaudir as Criminal, remeteu o Juiz Municipal do 
sembléia extraordinária da Federaça.o bôas defêsas do arqueiro ~orelra e Termo de Sa_pé o mapa d_o movimento 
Brasileira de Futeból. as seguras pégadas de Carhtos. criminal ven!icado naquele julzo, re-

Mandar renovar, pelo filiado Feli- Atuou a partida o sr. Alulslo Lira. ferente no mes p. findo. 
péia, as inscrições dos amado~es 
Francisco Luiz de França, Her_ácllto COLEGIO BATISIFA x FLAMENGO 
d:i Costa Rocha, Pe~ro Antomo da _ 
costa e Antonio Galdmo. No Dróximo domineo jogarao os ti-

Aprovar os jógos realizados no dia 

I 
mes juvenis dos clubes acima, no cam-

31 do mês passado, entre os filiados po do colégio. Este jogo está sendo 
Auto e Botalõgo, mandando contar muito esperado pelos torcedores dos 
dois pontos para o segundo time do dois contendores. 
Botafõgo, e um ponto para cada pri- -
metro time dos clubes disputantes. SUNOCO FUTEBOL CLUBE 

Mandar jogar, no próximo domin
go, os clubes filiados Esporte Clube 
e PJtaguares, designando para repre
sentante da L. D. P., em campo, o sr. 
João Nogueira , para juiz dos segun
dos times, o sr. Antonio Rodrlgues de 
Queiroz Filho. Para juiz de primei
ros qt.1adros foi sorteado o juiz Fer
n ando Pinto Seixas <Lemos). 

O diretor de esportes do clube aci
ma, solicita o comparecimento dos jo
gadores abaixo, no campo Santa Ju
lia, ás 5 horas da manhã, de ama
nhã, quinta-feire: Edgar, Arnaud, 
Oeodato, Dóro, Alulsio, Astrogl]do, 
Alucio, Oliveira, Soares, Newton, An
tonio, Serafim, Geraldo, Roberto, Vir
ll'illo, Albino, Quincas, Hermano, Ll

Dr. Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

Consult.órlo: Rua Visconde de Pe-
lotas, 290 - 1.0 andar. 

<Em frente ao "Plaza ") 

Resldtncla: Rua Duque ae Ca• 
li.lias, 614, 

Consultas: Das 16 118 18 horas. 

- T"'efõne: UNl6 -

A NOVA DIRETORIA DO PITAGUA• 
RES 

vio, Navarro, Breno, Nelson, Adalber· 1 ~============ 
to. Feliciano e Nlvaldo. 

O TIME NEGRO VAI AO RECIFE 
VIDA MILITAR 
CERTIDOES DO EXTINTO "TIRC 

DE GUERRA 37" 

CINEMA 
A estréia, hoje, de "100 homens e uma menina", no 

"Rex" - Como está organizado o programa de 
reabertura daquêle casino 

novo sistema de iluminaçfi.o, reforma. 
do tecto para efeito de acusUca 1t 

nova aparelhagem sonora. 
A fim de assinalar, condignamente, 

a reabertura do ' 'Rex", aquela. em .. 
prêsa organizou o seguinte progra~ 
ma para hoje ; 

A's 19,30 , no palco do "Rex", have
rá uma audição por wna orquestra 
do 22.0 B. C., composta de 18 figuras . 

Igualmente, prestarão o seu con
curso a essa festividade os artistas da 
P. R. I-4, sob a direção do maestro 
Kalúa. 

Será. executado um programa ca
prichosamente escolhido. 

Em se,-Wda, na téla. ocorrerá a es
tréo. do grandioso filme "100 homens 
e uma menina", vindo pela pr1melra 
vez ao norte do pais. "100 homens 
e tuna menina", que é umn produção 
da "Nova. Urtitersal .. , tem como prin~ 
cipal interprete a grariosa estrêla 
Deana Durbln. 

Deana Durbin, a estrêla de Serão mantido~ os preços: 3$300. 
·• 100 homens e uma menina.·• poltronas : e 2$200, balcão, 

- Por motivo do aniversário do 
O ctne-teatro ºRex", principal ci- "Rex" e sua reabertura, hoje, recebeu 

nema da Cia. Exibidora de Filmes, a Clà. Exibidora. de Filmes wn tele
iniciar.á, hojei a sua nova fáse, com grama de felicitações do gerente geral 
a inauguração de vál'ios melhoramen- da fabrlc..'\ Univet·sa.l, residente no 
tos. como pintura intHna e externa, Rio. 

CARTAZ DO DIA •-----. 
REX: - Reabertorn. dêsse 

casino. com wn excelente pro
s-rama. 

PLAZA: - "A Bonéca do 
,Diabo", Oomplementos. 
, FELIPf:IA: - "Nini:uem Es
,capa", coth Preston Foster e, 
mais, a 5.ª série de "O Impé
rio do, J'antasmas.,, CoJDple
mento. 

' SANTA ROSA: - "Chwnbo 
e Aço", com Bob Steele. Com
plementos. 

JAGUARIBE: - Na vespe-
1ral, .. Diversio de Reis". Com
plement<>s. 

- A' noite, '' Pintando o 
Sete". com Doris Nolan e Ge
orre l\lnrphy da. " UnlvtrsM". 
CompleJnento1. 

REPOBLICA: - "Crime e 
Castiro ", com Peter Lorre e 
Edward Amald. da " Colum
bia ". Complementos. 

S. PEDRO: - "Mõças do 
Século XX", com Evelyn 
Knapp, da "Univusal". Com
plemento.s. 

ME'l'ROPOLE: - "Monto.
nha. Tentadôra" e a 2. ª série de 
"O Império dos Fantasmas'"'. 
C(Dllplement.os. 

Em sessão de assembléia geral , rea
lizada ante-ontem !ôram eleitos os 
novos membros diretores do filiado 
Pitaguares Esporte Clube, que são os 
seguintes: 

As,;embléia: -- Presidente, Tuba! 
Fialho Viana ; l.º secreté.rto. Ormevlle 
do Nascimento Filho e 2.0 , Mariano 
Venancio da Silva. 

A fim de preparar o seu esquadrão 
que visitará Recife, no próximo mês de 
setembro, o "Time Nêgroº vai pro
mover uma sérle de el1salos destrlbu
tndo prem.los aos amadores mais as

Em mãos do sr. Porflro Pinto Rlbei- 1 !...--------------------------1 

ro, ex-presidente do extinto Tiro de 

síduos aos treinos. 
Os referidos ensaios terão inicio no 

próximo domingo, pela manhã, com 
o "Santa Glória". 

A direção esportiva do "Time Nê
groº convida todos os seus amadores 

Guerra 37, encontram-se várjas cert'.~ 
iiões de idade pertencentes aos atira
dores da mesma associação. 

Os interessados pódem dirigir-se á
quêle sr. na Imprense Oficial, onde 
•erão atendidos. 

Oiretoría.: - Presidente, José Ro
berto: vice, Valfrido dos Santos; 1.º 
secretário, Eduardo de Almeida- 2.0 

secretário, José Borges; tesoureiro, 
Januário Amorim: vice, Manuel José 
de Medeiros; diretor dos esportes, Gil-

~:rt,.
1
~~:dldo treino, sendo punidos l ir===========~ 

CAMPEONATO DE FUTEBóL DA LIGA DESPORTIVA 
PARAIBANA TABÉLA DO 2,º TURNO 

DIA CLU BES 

JULHO 

31 - Auto X Botafôgo 

AGOSTO u~ 
14 - Esporte X Pitaguares 
21 - Fellpéla X União 
28 - Botaf6go X Palmeiras 

SETEMBRO 

4 - Pitaguares X Auto 
7 - Esporte X União 

11 - Palmeiras X Fellpéla 
18 - Pitaguares X Bota!Ogo 
25 - E.sporte X Auto 

OUTUBRO 

2 - Palmeiras X União 
9 - BotafOgo X Fellpéla 

12 - União X Pltaguares 
16 - Auto X Palmeiras 
23 - Fellpéia X Esporte 
30 - União X BotafÕll'O 

NOVEMBRO 

1 - Palmel.ras X Pltaguares 
6 - Fellpéla X Auto 

13 - Bota!Ogo X Esporte 
15 - Auto X União 
20 - Pltaguares X Fellpéla 
27 - Esporte X Palmeiras 

João Pe.ssõa, em 28 de Julho de 1938 , 
LUIZ ESPINELI 

Diretor de esporte interino 

CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFIUS 
ELETRICIDADE Mf:DICA 

DR. HUMBERTO NóBREGA 
Ex-Interno de Terapeuttca Clinica (Bervtço do Prof. São 

Paulo). Medico do Hospital Santa Isabel. 

Consultas: - Das 14 é.s 16 horas diariamente. 
Comultórlo: - Rua Duque de Caxtaa, 312 - 1.• andar. 

Re.sldencla: - AV. GENERAL OSORIO, 180 
Telefõnea: Ant. 2b9 - Autom. 1531 

OPERAÇÕES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr. Lauro Vanderlel 
Chefe da Cllnlce GinecolOglca da 
Maternidade e da Clinica Ctrur

glca Infantil. Ct'urglão ela 
Santa casa. 

Rua Visconde de Pelotas <Em 
frente ao ºPlaza"). 

Das 3 às 6 - Fõtie J.~6e 

VIDA MAÇONICA 
LOJA "7 DE SETEMBRO 1911" 
Haverá hoje na hora e local do cos

ttune, wna sessão na loja .. 7 de Se
tembro", onde serão ventilados as
,;untos de grande significação. 

No decorrer da referida sessão, en
trará. em plenário, a organização da 
nova diretoria. 

NECROLOGIA 
Faleceu, tráz-ante-ontem, nesta ca~ 

pltal, o sr. Artur Llns Pessóa de Mélo, 
inferior reformado do Exército Na
cional. 

O extinto, que contava 60 anos 6.e 
idade, era casado com a sra. Jacinta 
Lobão Lins, de cujo consórcio deixa 
Juas filhas maiores: senhorita Alber
tina Lobão Llns, dlretôra e proprle
t.6.ria do Colegto "Bete de Setembro", 
nesta capital, e a sra. Almerinda Llns 
Lira, eapoaa do ar. AnlBlo Lira, pastôr 
da Igreja Congregacional, no Rio de 
Janeiro. 

Era o desaparecido multo relacio
nado nesta cidade, onde o seu passa
mento causou funda consternação 
no seio dos que o conheciam. 

O sepultemento teve lugar, no dia 
seguinte, As 10 horas, no cemiterio 
Senhor da Bõa sentença, com gran
de acompanhaanento de amigos e pa
rente da familia enlutada, &ainda o 
'éretro da casa onde ae vertticou o 
6blto, ã avenida Vasco da Gama. 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
BULGARIA 

O REI BORIS VIAJOU INCôGNITO 
PARA A ITALIA 

SOFIA,9 (A UNIAO) - O rei Boris, 
seguiu, ontem, incógnito, para a Itá
lia, a convite dos soberanos italianos, 
a fim de veranear em Santana de 
Valdierl. 

S. Majestade vai se reunir á. sua es
posa que já se encontra naquéla loca
lidade. 

ALEMANHA 
"0 SR. ADOLF HITLER NÃO DESE

JA A GUERRA" 

BERLIN, 9 (A UNIÃO) - O gene
rJ!l inglês, Hamilton, que se encontra 
em mtssão do seu govêfllo junto ao 
Retch, falando aos jornais, declarou: 

.. Estou absolutamente seguro de qu·• 
o sr. Adol! Hitler não deseja a guerra, 
mas tenho n impressão de que o Reicl1 
não tolerará, indefinidamente, provo
cações". 

mente, nas manobras do planalto d >S 
Abruzzos, são constltuida.s de 1.380 
oficiais; 22.lCO soldados; 3.810 qw:. -
drúpedes; 754 metralhadoras ; 450 ca
nhões e obuzeiroo ; 60 carros de assal
to e 1.660 veiculas de diversas espéci
es. na maioria caminhões. 

ESTADOS UNIDOS 

~~,Jfg1Jr:s L~A~cf~E'i:Ei~ 
TES 

WASHINGTON, 9 (A UNIAO) -
A Polícia acaba de tom.ar novas e e
nérgicas medidas no sentido de abolir 
a venda de entorpecentes. . 

Nos últimos três mêses devido e ro.-
1efação dos estupefacientes o ópio pas
sou a custar 260 dolares, por caixa de 
seis onças, em lugar de 80. e a mor
fina se elevou de 50 para 160 dolure:;. 

EGITO 
ITALIA A COLONIA ITALIANA ROMENA• 

AS MANOBRAS MILITARES DOS GEOU O VICE-REI DA ETiôPIA 
ABRUZZOS 

ROMA, 9 (A UNIAO) - As tropas 
militares que tomam parte, presente-

BIBLIOGRAFtA. 
"CIRANDA DE EMOÇÕES ... " 

Genar Vanderlei - Natal - O sr. 
Genar Vanderlei acaba de publicar, 
sob o titulo "Ciranda de Emoções ... ", 
wn interessante volwne de versos que 
vem merecendo as melhores referen
cias da critica. 

Enfeixando vários poemas em es
tilo moderno, o livro do apreciado 
poéta potlguar bem faz Jús a essa a
ceitação, pois que constltue wna béla 
prova do talento e da Inspiração do 
$eu autor. 

Entre os poêmas de "Ciranda de 
Emoções " é Justo que sejam des
taco.dos, entre outros, "Mulate do 
Norte", "Brinquedo de coração" e 
.. Felicidade meu balão da vida". pela 
,ua belêza e suavldo.de. 

Com gentil oferecimento do autor, 
, recebemos um exemplar de "Ciranda 
de Emoções 

ALEXANDRETA, 9 IA UNIAO) -
Na passagem do "Conte Rosso" por 
esta cidade conduzindo o vice-rei do. 
Etiópia, a colônia italiana prestou-lhe 
significativa homenagem. 

O duque de Aosta !oi delirantemen
te aclamado pelos seus patrlcios. 

A LUTA DE CLASSES NAO 
l UMA REALIDADE FUN• 

DAME~TAL DA VIDA 

Traduzido para o castelha
no o livro "Advertência á 
Europa", de Tho~as Mann 

BUENOS AIRES. 9 (A. C.) - Tra
duzida para o castelhano, acaba de 
apnrecer nesta capital a. obra de Tho
mas Mann, "Advertência á Europa", 
na qual ·o conhecido escritor manifes
ta suas destlusões a respeito do mar
xismo. 

No seu grande livro acentúa Tho
mas Mann: "Não adiro i concepção 
marxista ortodoxa da cultura e não 
posso considerar a luta de classe,.s co
mo uma das realidades fundamentais 
da vida". 



A UNIÃO - Quarta-feira, 10 de agosto de mas l!I ' 

REDUNDOU EM VERDADEIRO FRACAS~O A 3: CONGRESSO ESTIJB1NT!L 
o F EN s IV A G o V E R N I s TA A o Lo N e o Os tra~alhos ~a sessão de onte!,D - Se~á e!1~iado um 
· memorial ao interventor Argem1ro de F1gue1redo con-
Do Rio EBRO 110 da <'Ontra-of'en~va das tropas do 08 CiO\EUNl~'l'AS SL\O DERROTA 

~eneralissórno han..o ª" sul do F.bJ'O. DOS NO SETOR DO EBIW tendo todas as conclusões do Congresso 

I 
MAIS lTJ\.f .'<JA\'10 [U{ITANICO BOM- tíc'i:~1!.Ai,!~~h~A<'~~I~~~ ;;e~~ nc~ Reuniu-se, ontem, em mais um:i. 1 Para apresentar trabalhos nessa 

0 alto COffl&DdO D&CiODa is.. BARl>F.AIJO NO MEUl'l'ERRANt<:O Jade, Informam tfUP os r·et,e-ldes inflin. sessão ordlnária, O 3.° Congrésw F.stu- sessão estio inscritos ns srs. Ma.rio 
BA.R('El,ONA, !J tA (TNlAOJ - O g'ira.rn r,r..tvissimas prrda.s u.os gover- dantal, funcionando a comissão dP Santa Cruz Costa e EugenJo de 011-

ta anuncia oue as suas tro
pas avançaram 1 O quilô
metros de profundidade, na 

na,·io-men•antP inglt"s ., Lakt• LuC'a• 11iÊtas, no sul do Ebro. Dep:irtamento,i, ~ob a presidencia do velra A SESSÃO PLENARIA 
no.-." ioi lwmh~trd«·adn por dois a.1-•iõt's, n,o s~~~arndt;~!::,-~a s~~:;;~t;!~ªd!! ;:: sr. Moacir Medeiros, secretariado pc-
rirando p31·cialntf'ULt." in('rmlia.do, v.'.-rno de l:Jarct>lt.>na.· los srs. João Guimarães e José Gomes A's 15 horas de hoje terá Jugar n. 

frente de Extremadura REALIZAÇÕES DA PREFEI
TURA DE MISERICORDIA 

da Silva 
O congressista Robcrval de Ca.rvo.

Jho apresentou uma tése sobre assun
to de relevancln que foi aprovada <'om 
ligeiras emendas. 

Jessão plenarta destinada á leltura do 
relat.orlo geral dos trabalhos do Con
gresso. 

Nessa ocasião será 1nc11cado o local 
onde se efetuará o 4.° Congresso Es
tudantal 

HEND,\YA, 9 (A UNIAO) - Noti
cias de fonte nacionalista. h1formam 
oue a ofensiva ('3.talã na frente do rio 
Ebro redundou f'm verdad~Jro !1·.,. 
casso, eomvar~wet a.os lle Bt'IC'_hite ,. 
Teruel, onde o~ republica11os t,vet·ft.~ 
pe,sa.das baixas. 

pafst·~~:·:icl:~ ,::,
1~11~t~~-:~~;.~~r~~~~~\11

~ i \'C'~~;;1bl~~~ ~:rii~~lncti\til~\~ªr!~~~I~ 
1ntt:>rventor Argemiro llt F1 1u.;11 ( if) cc:,a1 dl::tnOuiçio gratuita e aplic·açfu 
na vig:,:ncia <lo E~t~\clo Novo R de j u·~· tle medlc:un1entos. aos cuidados de um 
r i<;a ressallitJ. u 'lllC nm ~t:11:.lo iul>o.-- Yett:ri11árlo, cogitando-se da instala
dnat..la uo dt .Prnxt~üP!-i .P1taug.-l tlll ,;;ão de uma Estação d(' Monta, de a
Mi~{-ri<:o.-día. (·1t_ios t :,fN{"O~ e clt•c!ic".1.· í'ôrdo r·om. o Govêruo 

Assumindo a. presidendn dos traba
lhos o sr. Eugento ele Olivem:1. facul
tou a palavra. fazendo uso da mesmo. 
vários congress1st.'1S, que discutiram 
outros a~w1tos de interesse da classe. 

Apó~ essa rermião a Secretaria Ge
ral do Congresso enviará urr. memo
rin.1 contendo todas as ~uas conclu
sões ao interventor Argemiro de Fi
gueirédo, a quem será sollcitada a 
aprovação. 

UM COMUNICADO DO C.OV!:RNO 
l)f; BARCEl,0:,/A 

BARCELONA, 9 CA UNIAO) - lllY' 
porta-voz oficial Informou qu:- :1º lo~ 
go do i-io Ebro os combate, d1mlm),,.. 
ram de inte11sldade: enquanto no setor 
de Ba.laguer os catalães <'c..nsei;.uiram 
cnu:ar o rio Segre, infi1íra.ndo-..;e, ~J;tJl 

linhas ln.imlgas. 

ção se dc·.,envolv1.:m no ~c·ntido da Relutlvl!menu~ ao emb~1e1amento rlB 
maior pro.sperid:ldt' cluquêlc wunlci- cidnde, o dr. Praxecles Pitanga já 
oio r.t'"rt.anfjo reallzou o levantamento de um plano 

Cumpnndo o dPcreto elo s1·. TntPr- de distensão em moWes urbanísticos, 
ventor 1'.,ecleral que obriga ás Prefei·· já estando em construção o mercado 

A seguir o presidente encerrou os 
trabalhos. 

A SESSAO DE HOJE 

Hoje, ás 8,30, haverá nova reunião 
do congresso, funcionando a comissão 
de Propaganda Estudantal. 

--- -----------
O festival de amanhã, no 
"Plazt', em beneficio da 

matriz de Lourdes 

OS JNSURRÉTOS AVANÇAM NA 
FRENTE DE EXTREMADURA 

SALAMANCA, 9 (A UNIAO) - O 
Q. G. nacionalista. informa que a.s. 
suas tropas conseguiram ava.n.;ar 10 
quilômetros de profundidade n2. pro 
vinela. de Extremadura, rompendo a. 
resistência governa.mental. 

AFUNDOU O NAVIO 1\1ERCAN'l'I\ 
JNGU:S "LAKE LUCANOS'" 

BARCELONA, 9 (A UNIAO) - O 
navio meroante inglês .. Lake Luca-
nos", QUe foi bombardeado ontem por 
dois aviões nacionalistas, fican1o par
cialmente incendiado, afundou hoje, 
:.10 largo do Mediterraneo. 

OS NACIONAUSTAS SAIR/IM VI
TORIOSOS AO SUL DO EBRO 

SARAGOÇA, 9 (A UNIAO) - A< 
forças do general Yague continúam a 
avançar entre os setores de Mequi
nenza e Fayon. batendo as tropas ca
talães na saliência lt'ste do r-io Ebro. 

Os catalães, segundo informam os 
comunJc::t-dos insurrétos, têm perdido 
considera"el quantidade tle ma.teria! 
bélico. 

12.000 PRISIONEIROS E ~.000 MOR
'l'OS 

SALAMANCA, 9 (A UNIAO) - Um 
comunicado do estado-maior rebelde 
anuncia que os nacionalistas captura
ram 12.000 solda.dos catalães na fren
te do Ebro. 

Outro C'omunl<'ado adianta. que o 
numcrll df> mo-rtoo;: entre aSi forc:a....; do 
general Rojo se e1eva a. 3.000. 

O NôV O CHEFE 
DE POLICIA 

Realizar-se-á amanhã, no 1
' Plaza", 

o festival em beneficio da matriZ de N. 
'Senhora de Lourdes, no bairro das 
Tríncheiras, promovido pela Empreza 
R. Vanderlei & Cia. Ltda., com o con-

0 dr. Fernando Pessôa, chefe de curso de várias senhoras de no55a so
Polícia,recebeu os seguintes telegra- ciedade. 
mas : 1 Constará o mesmo de duas exibl-

b" to ções, em matinée e.soirée, de um ex-
di~f~~~IAv~e~~~o croe~~~~!~do-~~; celente filme, escolllido especialrnen• 
posse c:1rgo Chefe de_ Policia _interro .te para êsse fim. 
acôrdo dizeres vossenc1a aprov_e1_to en- Encerrará o programa de cada ses 

~~I~dg~~ae a;~1:r;0tal~~~~l~ f!~~:~ii~
5

_' são Uffi interessante Sorteio de dois ., 
Atenciosas saudações - Paula de Tir- custosos premios, um para adultos e 
so Velôso, chefe de Polícia. outro para crianças, podendo concorrer 

RECIFE - Juntamente demais ami
gos pertencentes escolas supertores, re
rebí com sincero prazer sua nomeação 
Chefe Polícia nossa Paraíba. Afetuoso 
abraço felicitações - Assís de Mêla. 

RECIFE - Queira prezado amigo 
aceitar sinceras felicitações merecida 
distinção sua pessôa elevado cargo 
Chefe Policia. Abraços - Luiz Amo
rim Silva. 

ao mesmo todas as pessôas presentes. 
o cartão de ingresso para o filme 

t.em. ao lado, um número que habilita
rá seu possuidor a. concorrer ao refe
rido sorteio, sem nenhuma outra des .. 
pêsa. 

Os pre-mlos aludidos acham-se em 
exposição na ·•Galeria Nobre't, á rua 
Barão do Triunfo. 

A iniciativa em apréço tem alcan-
BELÉM - Penhorado agradeço co- çado a ~elhor aceitação em nosso meio 

~~~~~~~Y!ºa!:~~~·~~:1~cof~~J!s h~~:: social, dada a finalidade a que se des .. 
fe Policia ês.se Estado. Saudações - tina. 
Salvador Barborema, chefe de Policia. - Os ingressos para o referido festi-

val estarão á venda hoje e n1anhã .no 

vi~~;;!~n~f:~i~!r;;.E~e?i~1:ç.;;. ~~ ··Plaza", durante todo o dia. 
feliz dr. Interventor nomeando vos-

~~~i~a. ::_toE~;;a~i g:ê1l7o.Pollcia. Sau- O PROBU.MA VITAL DE 
MULUNGU' - Parabens. Cordiais 

saudações - F. Aquino. 
UMA COLETIVIDADE 

(COnchLSàO da 1.• pg.) OS REBF.J,Df;S INFILTRARAM-SE 
NAS Ll:-lflAS REPUBLICANAS DO 
SUL DO EBRO 

BURGOS, 9 (A UNlAO) - Não 
obstante os numerosos rontra.-ataques 
g6verntstas por intermédio . d(> <'arros 
de assalto, artilha1·ia e "tankc.", os 
nacionalistas conseguiram quebrar a. 
Unha inimiga em diversos pontos, aLa
cando os catalães pela reta&"Uarda. 

Dois aspert.os do Pôsto Municioal de Saúde de Misericórdia. vendo-se. 
('m cima, pessôas que aguardam ser medira.das. Em baixo, uma vista to

mada. quando o medico do referido pôsto examinava, um doente. 

TEIXEIRA - Regosijo-m(' pela sua 
nomeação sinceros parabe-ns votos fe
licidades. Abraços - Padre Pedro Ser
rão. 

excia. que era o ~olêne rumpri
mento de um dos pontos maia 
precípuos do seu programa diJ 
j!Ovêrno. turas manterem um camt)O de de 

rnonstração agrícola com o r.linimo (,e 
2 ha., o prefeito Praxedes Pitanga, 
com o fim de dar mnior impulso á e
conomia agrnria de sua Lerrn, cri·m 

TRtS AVIOES GOVERNISTAS ABA- mais cinco crtml)O.') pe;:fazendo o to-

TIDOS ;f~s d~o!
2 ~:is o;~~·1a~~;~zi:rurea~:.e~~~'~ 

SARAGOÇA, 9 (A UNIAO)- Aviões 
naclonallstas bomLal'deara.m o aéro
dromo de Monyqs, a.ta.rando em segui
da as concentrações inimigas. 

Por ocasião do bombardeio do aét·o
dromo de Monyos, fôram df:'Struidos 
três aparêlhos governistas. 
%00 AVIõES INSURRETOS PARTI

CIPAM DA Ol•"ENSIVA AO SUL DO 
EBRO 

sejain ,dgo:i;i,o. milho, mnmonn., m:>..n
ci1oco, citrus. tanwra.. f'tC 

Al0m cli ~"º' dentro do programa ~<, 
govf'rno parn,bano. n Prefdtu4·0. d' 
Mlc.e1icorclin. por intermedio do seu 
prcteilc e dos teí'nic-os ele tampo, in
cute n0s Javrn.clores as vantagens da 
·~gr·;cultura rncicnal. cto que te1·1 

nctvlnc!<.• m; mí'lhores resultndos, 

ci~~ ;tt~edifi~la:r:e~~b~ri~~~~~~~!a V~~ 
a~~';:,i~~isfasCAes~~·!~~ucip!~~ 1 ~~~ca;;~~~~o:Pt~~~~1c~~ros~~~~s~;:og~~~ 

ma que se estende désd<' a niaçá_o e 
manuteni.;á.o ele um posto m:111~op~ l 
de saúde public~. out.ro de ass1.stenc1_a 
dent:uia lnfnntH, tnm~·portc de indi
gentes € omparo i maternidnde 

Não há na Paraíba o mosquito que 
Htá l'ausamlo o paludismo do Rio 
Grande do Norte e do Ceará. Mas l!l'S 
temos outros mo!:quit.os uo1.nsmls'iôrf"s 
para e.a.usar a doença. Não deixe ag·ua 
emp@\lada ou parada para que não ~~ 
crie o mosquito. 

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

A 9 de agósto de 1903, <Domingo) A 
VNI AO publicava o seguinte: 

NOTtCIAS - Visita - Os exmos. 
srs. Desembargador José Perigrino, 
presidente do Estado, e o dr. Antonio 
Simeão, chefe de Policia e o nosso 
companheiro Matêus de Oliveira, on
tem, a I hora da tarde, estiveram no 
mo,teiro de S. Bento, em visita aos 
Revms. snr.s. D. Geraldo, vigário uer;al 
da Ordem d.e S. Bento e D. Mauro, prior 
e pre,ilf.ente do convento desta cidade. 

Os visitantes tiveram o mais distinto 
a.colhimento e ficaram sobremodo pe
nhorados aos dignos beneditinos. 

VIAJANTES - Pelo horário da 
Ckeat Western de ontem •tlhegou do 
EatlJIJo d.e Pernambuco o distinto ca
valllelro dr. Manuel Borba, esforçado 
gerente da Jol>rwa de Tecidos de Go
iana, doQulle •itodo. 

Cooperativa Escolar do 
Grupo "D, Pedro li" 

Teve lulitar, no dia 22 do ~ês P. 
findo, ás 14 horas, mun dos saloes da 
Escola Normal, a fundação da CoopeM 
rativa Escolar do Grupo .. O. Pedro 
II", sendo, na ocaslfto, e.leita e em
possada a. sua primeira diretoria., que 
ficou assim constltuida: . . 

Presidente, Salomão Ferreira; v1ce
presidente, Carolina Viana Montetr0; 
l.ª secretária. lônc da Cost3: e Si!va; 
2.ª secretária, Lucemar . Figue1~edo: 
1 ° tesoureiro. João Dainás10 da Stl!a; 
2:0 tes.oure1ro. Vanda Mar_ia _Go.lvao; 
l.º gerente, Rosalva Cosentmo, 2.0 ge-
rente. Celi Cunha. . .· 

Consélho Fisc:al: - C!ance Pereg11~ 
no Lins, Carlos de Freitas r. Ivani 

co;:;~!~~~s: _ Miguel Fartas, Eulina 
Alves de Almeida e Cletárlo de Sou-

sa f~~~t~·ito, rcccbêmos wna çomuni
cação. 

'l'õRNO MECASICO pegando 1 
metro entre centros oor t.'0 de dia
metro e comp1etamente equipa.do. 
Vende - OMEGA NACBE, 

e o açougue, além do projéto da cons
trução de uma praça de espo~tes. 

A instrucão publica n:io podia pas
sar desape1:ceb1da á atual administr~
C'ão de Mísericordie.. Assim, o muni
cípio criou e m~ntém 10 escolas ru
rais, apresentando uma freqt\ência de 
600 crianças. Faz parte dêsse plano 
educacional, a próxima instalação nos 
povoados de aparélhos receptõres de 
radio 

Presentemente, o dr. Praxedes Pi
tanga trata de in~ciar a construção 
em terrenos próprios de mercados 

~ú~f~~~!t!~~~ ~i~~\'i:d~~e ~~~ve;:~r:. 
Adalbertina Dins, Rubens Barbosa da 
Silva. Maria Madalena rla Conceição, 
Marcelino José dos Santos e um na
timorto 

PRINC:tSA - Parabcns pela acerta
da escolha parn Chefe Políciri. nosso 
Estado. Sauúaçôes - Cap. Manuel Be
nicio. 

TAPEROA' - Aceite meus parabens 
para mim motivo de alegria ao vér 
contemplado sobrinho grande dr. Epi
tacio. saudações -H. Cavalcanti. 

1 
UMBUZEIRO - Aceite meus since

ros parabPn$. Cordiais saudações -
Severino Castro. 

A."'ITENOR NAVARRO - Vibrando 
de contentamento pela sua nomeação 
de Chefe de Policia, prova inconfun
dível da confiança de nosso Interven
tor Federal, aceite do velho amigo, sin
ceras felicitações, aquí sempre seu in
teiro diSpór. Saudações - Padre Círi
lo Sá, prefeito. Cumprida a carta precatória cita

todla depreenda pelo Juizo da Comar
ca de Além Paralba. Estado de Minas. ALAGOA DO MONTEffiO - Abra
na ação de desquite. entre Dinora ~e 

I 
ço-_o cordialmente recebend_o aqui suas 

Sousa cabral e o dr Diocélio de Oh- estunadas ordens. saudaçoes - Cap. 
vcll'a Cabral. Aquino. - - ------
CAUSOU SENSAÇÃO NO RIO 
O FECHAMENTO DA "CITA" 
São avultadas as somas desviadas - Os prejuizos da 
Caixa Econômica - O desaparecimento de pequenas 

emprêsas intermediárias 
RIO. 9 <A. N.) - Conttnúa cau- "Citaº, há mêses vinham procurando 

sando sensac:áo o caso do brusco fe - receber as apólices que já tinham ra
chamenLo da "Emorêsa Cita". que JZ'O. enauanto o sr. Perci Levf procu
v~ndia apólices de várlos Estados, pelo rava novos meios para contempori-
sistêma de prestações zar. 

A reportagem do "'Correio de. Ma- Ontem. os empregados verificaram 
nhã" infórma que o pree:idente da- aue. nara evitar novas reclamações, 
quéla companhia, sr. Percf Levf teria deveriam conservar aquéla emprêsa 
desviado somas recebidas dos com- fechada, dando-se, então, o alarma. 
pradores das apólices, que representa
vam milhares de contos de réis. t.n- PEQUENAS EMPRt:SAS DESAPA-
do ainda, caucionado as apólices. que RECERAO COM O FECHAMENTO 

Alguns chegaram a dcscrêr da 
objetiyaçiio daquêle sonho, dadas 
as dificuldades naturais que se 
lhe antepunham. como a situaçiíú 
topográfica de Campina Grande 
e a distancia de quusi quarenta. 
quilômetros da agua potavel, de
mandando nm trabalho Yerda · 
deiramente ciclópico. Daí a des
crença, o pessimismo de alguns, 
dos que não sabem o que seja o 
poder da técnica aliado a uma 
firme vontade de vencer todos 
os óbices. 

Na paisagem áspera, o obser
vador admira o esforço persisten
te do homem em combater a es
cassez do elemento primacial da 
dda: a tuQUlação de ferro se es
tende á flôr da terra e atravessa, 
através de córtes violentos e au
dazes, a rocha viva, ligando o 
açude Vaca Brava, cm conclusão, 
a Campina Grande. 

E os serviços continúa!l'l den
tro do rítmo inicial, sem um só 
d ia de interrupção, com .os pró
prios recursos do Estado, e sem 
o amparo de empréstimos, deve11-
do concluir-se ainda êste ano. 

Nunca é demais ressaltar-se 
um tão notavel empreendimento, 
que consagraría govêrnos que o 
levassem a efeito em anos de con
tinuidade administrativa -. que 
um só govêrno está reali1.andc 
dentro dos seus recurso~ ordiná
rios, animado do generoso i.leal 
de resolver o problêma vital ele 
uma coletividade· 

recebêra, na Caixa Ec-onômica, desti - DA ·'CITA" )------------ -
nadas aos cllentes da emprésa, levan
tando. assim. avultadas importancias 
que também fóram pC'rdidas em MR :s 
negócios ou gastas em despêsas pn.rt.;,
culares. 

Désta fónna. também. !\ Caixa 
F.conómlca sofrêu prejutzos. 

Adianta-se que vàrlos cliente. da 

RIO, 9 (A. N.l - O "Correio da 
Manhã" noticia que o caso do fecha 
mento da "'Cita" envolverá. .direta
mente outras pequenas emprésa.c; que 
serviam d• ligação entre o público e 
aquéla companhia. 

A reportagem daquêle perlodlllo diz 

que os meios bancàrlos ln!onna.ram 
que o sr. Percf Levf não tinha prece
dentes que o recomendassem para o 
crédito que tio facilmente conllJlfs
tou, Pois, antes de crlllr a "Cl~". 
estivera em S. Paulo, onde não eor
reram bem os seus negóclos. 
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lnterventoria Federal 

EXPEDIENTE DO INTEHVENTOR 
DO DIA 9: 

N.º 1:1.511. do dr. Fra:1clsco de PR :1!n. 
Frregrlno 

N.º 12.980. de Augu,to Odilon :h 
Co."it.:l. 

Dr. José Fcnelra Escobar. reque
rendo licença para SC" estabelec,r co-n 
tiffi consultorio médico á rua Gam~ 
e Mélo, n.0 kl. - Sim. pagando loi;;u 

TF.sOURO DO ESTADO DA PAIWBA 
Decretos: 

N,'' 241. . ;p fo'rnncisco Luiz de OJ!~ 
vcira. 

o que !õr de direito. 
Antonio Martnho Corrêia, requerC'. t . 

rio licença pa!·a >•! c5tabelecer com um 
l!.Rbinête dcntárh no prédio n.0 81. 
1.0 andar. á ruo Gamo. e Mélo. - P:i
gando logo o que fôr de direito. defe
rido. 

Démonatração da receita e desp&a havidas na Teaou. 
raría Geral, nos dias 8 e 9 do corrente mês 

Petições: RECEITA ·. 
O Interventor Federa 1 no Esta ·lo 

da Paraiba resolve rcmovf'r o Est~clo
nárJo Fiscal de Sapé. ~r. Julio Batista 
dos Santos. para igual cargo cm Santa 
Luzia do Sabugi. 

O Interventor Federal no Estad'l 
da Paraiba resolve remover o Estacio
nário Fiscal de Santa Luzia do Sabu
gi, sr. Manuel Pereira de Oliveira. pa
ra Igual cargo em Sapé. 

Secretaria da Fazenda 

EXPEDIENTE 
DO DIA 9: 

Portarias: 

DO SECRETARIO 

N.º 10.157. eia Cia . Parniba de Ci-
mento Portland S · A 

N.0 10.152, da mesma 
N.() 10.156. da mesma 
N.º 9.971>. de Ovldio de Mendonça 
N.º 10.160. da Cla. Paraiba de CI 

mento Portland S .A. 
N.c 10.161. da me~ma 
N.º 10.162. da mesma 
N .º 10.163, da mesma 
N.º 10.164, da mesmn 
N.0 10.165, da rllesmn 
N.' 10.166, da mesma. 

EXrEDIESTE DO GABINt;TE 

Ao Tribunal da Fazcnd~; 

Oficio~ : 

Clcerc Guedes, nqut-renctc hcen.:.a 
pnra fazer dh·tr~os serviços na casa 
dc sua propriedade, á Travessa 18 de 
1'ovembro. - Como requer. 

Clotil~e etc MedEiroc; Cruz, reque
rendo licença para fazer àlversos ser
\•iços na casa n.''1 150, á rua Viscond.J 
de Pclotas . - Atendido, d,_. acõrd > 
<:om o parecr1· dn Diretoria de Obras 
Pllbllcas Municipais. 

José Gomes ele Andrade. requeren
do licença pare construir wna ca:.a 
de taipa e palha na Trnvessa Cami
lo de Hol~nda. - Em face das info i
ma('ôcs. como rt1m:r 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . 
Recebedoria de lu!ndao da Capital -

Arrec. do dta 6 . . . . , • 
Estacáo Fiscal de Esperança - P e 
arrec. Julho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mésa de Rendas de Guarnbira - P e 
arrec. julho . . . . . . . . . . . . 
E. Fiscal Santana do Congo - P c 
arrec. Julho . . . . . . . . . . 
fu!partlçào Agua e Esgôt.os - Ren:la 
do dia 6 . . . . . . . . . . . . . . . 
Amêrico Maia - Venda de semovcute~ 
,• lbcrto Gomrs da Silva - Cauçào 
fõr<;:a elet. . . . . . . . . . . . . 
João Maciel dos Santos - Indeniz. 

de 1 revolver . . . . . . . . . . .. , . . 
João Maciel dob Santos - Rccolh. de 

gratificação . . . . . . . . . . . . . . . 
Dh'ersos funcionários - Desc. abono 

85 .. . . . .. .. .. .. . .... .. 
Removendo o guarda Antonio de Li

ma e Moura , da Estação Fiscnl de C::i.· 
bacelras para a Mésa de Rendas de N ;~ 14.494 , ela Repartição de Agu ·,r, 
Patos. r Esgótos. 

Moi~ês de Barros. rrquerendo licl:'n 
ça parn construir a co~inha ela ca .. , 
de sua propriedade. á av. ctos Esla. 
C.:os, n.0 201. - Deferido. 

Lui7. Ven:i11cio. requurndo licc,1·.:n 
para colocar uma pedra tumul.:tr n l 

c1rneiro n ° 89, no cP:nit<'rlo públl .> 
désta cidade. - Como rcqtier 

José Marques bezerra - Caução de hl~ 
TerfSkha Ferreira Lima - Cauçáo 

de luz _ ....... . . .. .. . . Removendo o guarda Antonio Tor-
res Brastl. da Estação Fiscal de Se:·- ~spêsas r~allz~d:1s : Artur Ferreira da Silva - Caução de 

i-a~!n{o~.~~d~ ~e g~:~~~rªFranklln Ser- N.º 960. da Prefeitura Municipal de 
g)o Carvalho, da Esteção Fiscal de (.;at.olé do Ro~ha. Multas: 

luz . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Elvldlo Piloto - Caução de luz 

Caiçára para a Mêsa de Rendas de . _ 
Itabaiana , Ptestaçoes de contas : A Pr~ff:'itura multou os !-rs.; Jo1o 

Trindaci.e, por e:st:ir construindo um~ 
casa de taipa e palha na Av. 5 de 
Janeiro. sem a devida Jicença: Sever!· 
no Firm.ino Alves, por ter sido encon-

Banco do B:·asii - Cta. Mo•:to. 
.ttct. n data . . . . . . 

Al~Tci~v~~~e~o.g~!r~!Ul~:!d;~~~·l ~~ 1 ~Y 14.602. de Jo<1quim Mihtâo P~-

~~ªX~!itº'-'ª para ª Méba de Re
nd

º ;,:; re~.0 14.609, de Inácio Roméro Roch.:i 

Banco do Estado - Cta . Movto 
Rct. n d,,ta .. . 

Removendo o guarda Arnobio Lms 
~alci\o. da Estaçilo Fiscal de PILr 
]>ara a de Alagõa Nova. 

EXPEDIEl\TE DO GABQltTE 

A· Procw-adorfa da Fozcndo 

Proce~sado : 

trado. vendendo leite com 2'10 dagun, DUPISA 

3246 - Dr Abél Beltrão - Conta 
324;j - Abél Vanderlei - Conta .. 
324~ - Almeida !. Scmeão - Conta . 
324~ - Manuel Viana Junior - Pa-

Designando o Estacionário Fiscal de 
Pombal. sr. Miguel Germano Filho. ora 
~ervindo na Estação Fiscal de Pil'i'", 
para prestar serviços na de AlogJ;i_ 
Nova N.'' 14.574, referente ao ngronomo 

Designando o Estacionário Fiscal de Nelson Dantas Maciel 

i.c dia 8 Uo CClrrente, nésta rtdade; 
Vital l\t~eJra de Menêseft, oor ter tr.iw 
zido B rezes. de Itabaianâ para êsh1 
capital, nn dia 23 de JUiho próxin,,J 
findo, sem certificado de tubercuH
nização e . por nH ter requerido no 
prazo de 1 ·111tc e quatro horas R p1·0-
, a Ue tub~rculiniza<;:ãc: João Pere.i1·,t 
de Lima. !)Or ter trazido 8 rezes O(' 
Espírito Santo para esta capital. sem 
ú certificado de . t'ubcrcullnização e 
por não ter ,:cquerido a prova de tu .. 
berculina rio 1Jrazo de vinte e qunt.rJ 
horas e Otacllio Coutinho, por ter 
trazido 10 rêzes do interior do Estado 

gamento de diárias . . . . 
l240 - Diversos !Wlclonários - Abo-

Àlagôa Nova. sr. Lutz Oonzaga C:.:tl
das. para ter\"ir na Estação Fiscal dr 
Pilar. 

Portaria do dia 8: 

Reoomendando ao sr Tcsourefru 
Geral depositar no Banco do E.~tllclu 
da Paraíba a qusntio de !;Cssenta con
tos de réis 160:000 Ut,01, que deverá 
ficar em conta corrente de mov: 
menta. 

Portaria do dia 9: 

Recomendando o.o f; r. Te:-ourciro Ge
ral deposJtar no Banco do Estado d~ 
Paralba a quanti2 de cincoenta coa
tos de réis <50:000SOOO> que deverá il
cor em conta conente de movimento. 

EXPLDIENTE DO GABINETE 

A,- Diretor do Tesouro: 

Ntlções: 

N.f 10.14G. de L. Pinto .de Abreu 
N .• 10.lf5. do mesmo 
N.º 10.147. de Abel Coélho da Silvo 
N'.0 10143, de Luiz Bererra de Vas-

co~lols0.136. de Francisco Alves de 
Sousa 

N.f 9.942. de, Luiz Mendes de Frei· 
tas ·· 

~! 1
f/t~i.d~tc:~'!::!~ co;~~:.1 

D'EScÓmpte de Pál'I• 
N.0 10.080. do Banco do Estado do 

Paraíba, p. p. da firma Aires, So1u 
& Ola. 

N,T 10.151. de João Alves da Silva 
N.º 10.153. da Cla. Paralba de c:-

niento Portland S A 
N.• 10.158, da mesma. 
N ·\o 10.155. da mesma 
N.• 10.154. da me•ma 

Ollclos: 

N .º 14.592. da Cadela Pública 
N.º 3.5061 tia Estação Flscal tlc 

Aranina. 
N.• 14.&87. do Julzo de Direito da 3.• 

:Vai.ra d:i comarca da capital 
N.P 14.596. do mesmo 
N,' 3.503 da Mê .. de Rendas do 

C.uarablra ' 
N.0 3.5()4. d:1 mesma 
N.0 14.8ll. d;l Prefeitura Munlclplll 

de PIiar 
N.0 14.810. da fu!partlção dos Servi

ços Elétrlcoo 
N.0 14.állB. da Imprensa Oficial 
N.0 14.593, tia Prefeltur~ Munlclps, 

de Eaperança 
N.º• 14.808. do Banco do Brasil 
N.°'~4.81f' da Secretaria da Agrlcul· 

tura. . N, H.818. da meama 
N.0 H.617. da meama. 

Preataç6el; de conta. : 
N.0 3.289. de JOlé da Cunha Limo 

SObrtnho. 

Petição: 

N.0 9.274. de Alfredo '.Vhallcy Dias 

Oficio: 

N .• 14.600, da Repartição de A~ua, 
r Esgôtos. 

Secretaria do Interior e 
5egura}'Ça Pública 

uEPARTAMLSTO DE EDU(.;AÇAO 

EXPEnIENTE Dd DIRETOR OL 
DIA 9: 

Petiçõa de: 

no n.0 85 • , • . . . • 
::.241 - Montepio do Estado - DcsC'. 
abono n.0 85 . . _. . . . . . . 
3226 - Policii\ i\lilitar - Fõlha llc 

pagamen.to . . . 
3243 - Dr. Jaime Lima tScc. Intcw 

nor1 - Adiantamento , 

pari:i. e<;ta c:t1"1ltal, sen~ o certificado Bane;o do ~t;:.clo - Cta Movto. --
de tubercullnização e por não ter rc- Depósito né~ta dat;1 
Quernlo no prazo de vinte e quatro/ Saldo que põJs..'5a 
horas a prova de tubcrc11lina. 

COMANDO DA PQLJCJA MILITO 
DO ESTADO D... PARAIBA DO 
NORTE , 

RECEITA 

Saldo anterio,· , . . . . . . . .. 
Quartel cm João Pcssóa, 9 de agost,, Recebedoria rlc nenclab da CapitRl -

de 1938 Arrec. do dia 8 .. .. . . .. .. 

Se-rviço para o dia 10 1qunita•feira> Rda. ~~sa:~r:,ç~~ ~lé~r.ic~~ ~ ~-e .~ci~~ 

Ola á Polícia Militar. 2.Q tcn. An-
Rep. de Aguas e Esgótos - fu!nda do 

dia 8 .. .. .. .. ........ .. · 
Clarindo Misael B. de Gouvéa - Ven· Herotíde5 Matias de Ollvei. ... µro H tonio Ferreira Vaz. 

fessora de 1.• entrancic. com cXt.:rci:-io Ronda i Guarnição. sub-lt!n. Pcclro 
no Grupo Escolar .. SOlon de Lucéna" Dia.s de Araüjo. 
de CamplM Grande. Adjunto ao oflciaJ de dia. .0 s~t 

~equerendo abono de faltas. - De- ~evertno Farias Viana . 
fendo. Dia á Estação de Radio. 3.° sgt.. 

M;.1ria d? CA.rmo EJias, profes::;ora I Airton Nunes da Silva 
com. _exerr1ciO:. _no Grupo Escolar etc Guarda do Quartel, 2.º sgt. André 
Joaze1ro, mumr1plo d~ Soledade. severino Urtigas . 

Rtquerendo abono CI·~ faltas. - Dcw Guarda da Cadeia, 3.º sgt. Jose BJ-
fendo. . . ntfáclo Guedes. 
. LU!o:R 

1 
Prr~1ra Barroso,. prof~ssora r Eletricista de dia. sd. Rubens Bar

c.ie 2. CI1 ra11c1a com C'<erclciO no Gruw I toJomeu de Araújo 
1>::> Es~olar ·_ Solon de Lucena .. , de Telegrafista de dia. sei. José Marla-
Canip1na ürande. 

1 

no de Llma 
~equrrf:'1id.o nbon. o lle faltas - De- 0 1.º B. I. e a Cia. de Mctrs. darão 

fendo. ns guardas do Quartel. Cadeia Pu-
di:X~~~~~1te Vasconcéios, normalista 

I 

bltca, reforços e patrulhas. 

bol!citat1do prrmissão para fazer um Boletim Numero 1'72 
cstág10 na carie :ra noturna João Soa-

!.e_:~ri~ ~t:~~~~~~ . ~ &7ei:fdo~olar doVi:~Tt~EJ~~i~~j; ~en:ia::C~ ~~m~!: 
- · Quadrão de Cavn.lana, encontrando tuw 

da sem. algodão . . .. .. .. . 
Antonio Augusto de Almeida - Saldo 

de adlant. . . . . .. .. .. .. . . . 
Antonio Augusto de Almeida - Salá

rios de operários . . . . . . . . . . . 
Antonio Augusto de Almcld\l - Saldo 
de adlant . .. .. .. .... ... . .. . 
Antonio Augusto de Almeida - Sal/1.· 

rios de operarias . . . . . . 
Luiz Monteiro Guedes - Caução Ue 

luz ., .......... . ........... . 
Manuel dos Anjos Pereira - Caução 

de luz .. . .. , . . ....... ... . . 
D. Hortense Peixe - Quota de Fis

calização . . . . . . . . . . . . . 
Diversos funcionários - Dcsc. abono 

n.0 86 ..•.....• • .••. •• • • 
Banco do Estado - Cta. Movto. 

Retirada ni data 

DESPtSA 
Prefeitura Municipal I do assetado. em perretta ordem e dts-

cipHna. o que vem demonstrar O es- 3249 _ Diversos funcJonârlos - Abo-
11:JO'EDJENTB DO PREFEITO DO pirlto de Iniciativa de seu com~ndan- no n.• 86 . . 

DIA 9: 1 te. elogio o sr. 2.0 ten. Sebastlao Ca- 3250 _ Montepio do Estado - Rcst. 
_ I listo de Araujo. pelos excelentes ser- desc. abono 86 . . ... . . . . . . . . . 

Petlçoes de: I vlço; que vem prestando á unidade " 1 3255 _ Diversos funcionários _ , abo· 
que comanda, cumprindo com leRl- no especial> . . . . . . . . . . . . . . . 
dade, dessassombro e interesse as 0~- 3257 _ ,José Alves de sousa Agular-Odon Felipe, requerendo licença para 

construir uma casa de taipa. e telhK 
na av. 4 de Outubro. A' vista das In
formações, deferido. 

João Martins, requerendo licença 
para colocar um letreiro Iuminfuo 11.c. 
fachada dn prédio n.• 32. a av. Gu ,
des Pereira. - Como requer. 

Otavio Pernambucano e Antonio 
Gama. requerendo licença para colow 
carem uma placa Indicativa no prédi~ 
n.• 104, á rua Cardôso Vlell,. - De
ferido. 

Antonio Poggl Alexandrld>, reque• 
rendo licença para concluir os sem
cos da casa ,de sua propriedade. a p 
Vasco da oama. n.0 ... .. - Deferida. 

Roque Eduardo da C01ta. requera
do acença J>&l'& colocar empanada. ~ 
abrir letreiro na rachada do prédio 
11.0 54, á praça Alvaro Machado. -
Deferido. 

dens recebidas. sem esquecer os deve- Despêsas reallzada!i . . . . . , . . . 
res profissionais. provando. assim. ses 3256 _ Bel. Milton Marques o. Mélo 
wn oficiai compenetrado dos mistc- _ Substltufçáo . . . . . . . . 
res de sua responsabiUdade; elogio. 3254 - Laurenclta Assis Bezerra -
também, o 1.º sgt. Pedro Maciel dos Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . 
Santos. pelo ª'!'6r ao trabalho. lnte- 3225 _ Soe. de funcionários Públicos 
resse e dedicaçao ao serviço, e os de- ·- Rcst. dr consignação . . . . . . . 
mais sargentos. cabos e soldados, pc- :;224 _ soe. de Functonários PübUc,,s 
to modo corréto com q.ue vêm eleva1_1· _ Rest. de consignação . , . . . . . . 
do. bem att,,. com disciplina e boa 3141 - Edson cavalcantl de AlbL•-
,·ontnde. o nome da unidade a que querque _ Adiantamento . , , , 
pertencem 31Sl - Antonio Augusto de Almeida 

Cas.) Delmln P. de Andrade. Cel. 
Cmt. Geral. 

confere com o original, Ten Cel 
El1slo liollnln, sub. emt. 

- ,Sec. Agrlc.> Adiantamento . . 
a1<18 - Herdeiros do Com. Santos 

Coêlho - Pagamento . . . . . . . .. . 
3247 - Dep. de Est. e Publicidade -

P61ha de pagamento • . . . . . . . . . 
·~48 - Hlglno C·>Sta - Des~sas ,..., •• 

llf8Pll'l'01IU 0-.U. DO TBAn• E1:'~o--~Íad~ ·.:_·cta. ·MÔ~.' 
00 nm,IClO a DA OU&&DA Depósito nl data . . . . . . 
CIVIi, Saldo que passa . . . . 

Em João Pessba, 9 de agooto de 1938. 
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&. 196:58:INOO N.º 13.1158. de João de Souaa Falcão 
N.• 13.494. de Augusto Odilon da Coo
ta 

otaYlo Pernair,bucano da Coste e 
Antonio Oama. requerendo licença 
para ae lnstal:t.rem com um escrttór~ 
de oonatruçliea dencmlnado "Emp1"· .. 
sa de Conatruç6es Ch1s e lildrau\1-
ca.s", , rua CarclOeo Vieira. n.0 104. 
1.0 andar. - Como requen:m, pagando 
logo o que f6r de direito. 

Serviço para o dia 10 ,quarta-feira l 
- Unlf6nne U 1C8(1ull. 

Teaounrla aenl da 
de 1138. 

TelDlll"O do Estado clil' Pa.·aiba, em 9 de agosw 
N.0 13 .883. do dr. Graciano Medelro6 
N,• 12.Bal. de d. H~n:Ula Fabrlclõ 
N .• 213. de Nuno Teixeira Néto 
N.0 3.8'6, de Crom6clo 0.valcantl 
N.• 3.3'11, do BIMdonf.rlo Plllcal de 

t:&~/~ de Jalo IIOüllw da A. 

.,....-; ... Anlalilo ... 11811N 

Manuel Barbol& de Andrade, re· 
querendo licença para fazerem repa· 
roe na _.. n.• 213. , av. Bario ,:e 
~-- Como requer. 

AlllllliM Perrelra, requerendo llcen· 
ça para 1111n.1trulr uma - de talU'l 
e _..,. av. ClUlle1ro do llul., -· =---~:(IA p.~., 

Permanente á 1.• S IT .• amanuen&e 
Manuel oom.es: 

Permanent.e i S1P .. guarda de !.• 
claase n.0 8; , 

Rondantea: do trife,o, flleal de 1.• 
ei- n.• 2; do poUclamento, flleal 
rondante n.• , e llUlllda de 1.• ~ 
n.• 8; 

Ernes&o Silveira, 
Teaouretro geral. 

11111et1m N. • na 
Para conbeelmento da Oorporaçio 

e devida euouo&o, publico o aesulnte: 

e ~· IU8fdu·ll&YII ~JI, J!, !A hl'nnõi1loin 
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TE A TÃTI A EMPREGADA PARA A CAPTURA DE tc~!!!!~1!M1~ pg.) 

HAN-KOW, 9 1A UNIAO) - O alto ~r;::r~g. ~n~~fi,{~l~aé',,
0
p1,

9
occua"aprdoens dioizranda~ 

d j - h DE HAN 1-z-ow veitando-se da recente inundarão do .... 
dado de. tática para a capt ra desta - ra:g~s j~p!~ês~~o~~ ~r;~~~~~s s:~~~:s- te" e do "Juro". 
coma.n o apones parece fer mu- ~ 1 y T é v lislas, o tempo da "barriga", do "tro-

cidade, iniciando. agora, UI grande 1 1• t d 1 , Fujões C.'Jssa experiencia seleciona-
ofensiva ao sul do Yang Tsr nexp ICaYelmenfe 95 Ca• e;~r~é~i;~;qu stªdo algumas posições d d t • 

95 «:anhoneiras nipõnic~.~. (U.le' se nhone·,ras n1'p0An1'cas que se A contra-ofensiva chinêsa realizou- 1::[:,:ê:a! !a! 1!~co~:a:~c~s~ec]~:~ªac~: 
encontra,·am no lago Po-Yan~. fize- , se entre Hwang-Mel e Tsien-Chan. nos "plantões" - eis como nos pare-
1·a,m, hoje, uma súbit.~ retirâtla(.i igno- enc nt I p cem. com o ar de stmpl-.:s desertor~s 
rancto-se O""destino que tenham toma- 0 f ~Vam no agO • 0• ,\ FEROCIDADE D,\ LUTA EM êsses futuros iomaltstas com gráu co-
do. Yang, fizeram uma subita CH,\-HO' la~o ironia responta cm todos os co-
os CHINf:SES OBTEEM VlTóRtAS retirada HAN-KOW, g IA UNIAO! _ A lu- incnta,-tos. Assoma chocante, para. a 

NEW YORK, 9 'A UNIAt,'; - As ta travada nas colinas de Min-Tou- ortc, isf.o de me_todizar,. ~! disciplt-
noticias procede t d fl K notlclas chegadas da frente de com- Chan e Lou-Fu-Chan vem se desen- n~r a w~e c;eaçc:io, a veia do impro-
confirmam os pr~nee~ros eco1riu~~adº~: bate informam que está correndo fa- vol~endº Cüm grande intensidade, ad- ~:~~Pr~ : ::rvf;:;: :~ ~en;r cr\ que 
acerca de espetacular vitória. oQtida voravelmentc ás tropas do marechal ;i~~~~~ ~iv~~:;t~~o'bh~a~~a~~e os ja. gÍoria, os nossos 'niaio;es~- f!a:fn~~~ 
pelas tropas do marechal 'Chiang.. Chiang-Kai-Chek a luta ao norte do s~ !'-m. Evaristo, _um Patrocínio, um 
Kal-Chek no vale do Yang-;f,W. Yang-Tsé. Os técnicos mlhtares chinêses es- Qmntmo, um Rui tomando licões de 

1cram que os japonése.s abandonem os artigo de fundo . .. Véjam se co1?ciliam 
4.5N~~'SBE,\SIXi\S ENTRE OS J.i\PO- 6.000 BAIXAS JAPONf:SAS arredores de Cha-Hó e recuem para isso de se prelecionar a um Mario Ro-

L Kiu-Kiang, á espera de novos refor- drig.ues ou a um Gtl Vidal, sõbre po-
NEW YO ·v:~~T:_ ~~s ~1~l~;~Hf8N~~ra9s, ~~ ços para realizar a ofensiva em dirc- lenuca ~e a um Patrocinio Filho ou a 

alto comand~K~hfnês
1 ~01~~1~'2f1q~ ~ tropas japonêsas tiveram cerca de ção sul. ~~nf::.~ .d

0
v~~~ ~~~~!1, ~,.?jl~:~t~, ª: 

nipónicos sofrêram. hoje, pesadas ô.000 baix~. ao norte de Kiu-Kiang. 7 NAVIOS CHINf:SE~ AFUNDADOS Escola de Jornalismo dá uns ares irre-
11e1·das, calcnladas cm mais de 4.!iOO O comando chinê!'i admite. também NO l' i\NG-'l'SE' sistiveis com a "gra1ide patuscada'' eni 
soldados. ,

1
,,, que as suas tropa.":i sofrêram impor~ que a redu:irà aquêle sempre exé.lo 

tantes perdas. CHANGAI. 9 fA UNIAO) _ Avi- A-ianuel, prestante luiiada da portaria 
OS JAPONt.:SES DESISTII;i\M nt:: 0es imperiai!'. afundaram. ontem, no do "Globo", no dia cm quJ /ôr avisa-

CtlP'I'UltAR NAN-CIJAN(im POSJ('OES urc ONQUIS'l'ADAS Yang-Tsé, 3 navios chinêscs de mais do - ele que conheceu Irinêu Ma
de 500 t.onclacla-S e 4 de menor deslo- rinho ~ de· que para ser jornalista já 

HA!'l-KOW, 9 IA UNIAOt - Ao HAN-KOW, 9 ',\ U,NIAO) - Apro- camenLo. e preciso andar â Escola ... Vista as·-
con~rarlo cio. que se esperava., os ja- sim. não C(llha. Mas não se quer da 
poneses realizaram, hoje, unw, súbita R E G I s T o VIDA ESCOLAR -Escola que cne vocac,o,s, nem dela se 
r~ti~ada a o~stz cto lago Po-}i;:w1g. de- pretende que nos abci.rrote de gc.nio -
s1stmdo,_ assim. da capLura _de. ..NRn- Recebemos; explicaram Tudo é uma prepara-
Cl1ang, linf?rta11tc base aérea chinê- FIZERAM ANOS ON'l'EM: CENTRO EfSDUDANTAL PARA!- ç{io para O exercicio da proJtssii...o. A 
sa. BANO Escola virá ~vitar, âs fõlhas, o seu pon-

A. mcnin~ Ednn. filho do sr. Manuel 
CANT/\0 '''I\J\NSJ•'OltMI\DA .1!'1\1 1 J~sr Pll'C'i Filho, rr&iclcntc nr_<:t~ ca-

RUJN,\S ~1lnl ..,,.... 

. IIO~G-KONG. 9 <A UNIÃO) -Os I l'AZl..\1 ,\1\0~ IIOJll: 
J~~one~cs PRreccm P:star com o firme 1 

~~~l~~~~o c~~aJ·:d~!frc!n[~~~ a im-
Dw·antc o dia várias cs~«~firjlhfl e; 

dr ~.víóes bombardearam a 'i:m11fe ce>l-

i~~fn1c~t~i~d~~i~~~ni5~ ~~s'sfbs'."tos ~ 
deN~!1:b~r~~;~d~~ 1~1te::?uftiJl~~!~~ 
elo. 

A menina Rildc, !ilha do capitão 
Rafael Tobias de Magalhães, oficial do 
22.0 B. C .. aqui aquartelado. 

----:- . A serúorita Heraldina Pereira 
"U_'ühar da "Rádio Ta.bajára da Pa: 
ra1ba ", e filh:t do sr. José Francisco 
Pereira, 1·csidente nesta capital. 

- A senhorita Antonia Torres, filha 
do sr. Manuel da Silva Torres funcio-
nário estadual aposentado. ' 

-- A menina Marlene, filha do sr 
ç>svaldo Ramos de Vasconcélos, rr:si~ 
3cntc nesta capital. 

- A sra. ~ponina Sobral Machado. 
cspo~a do_ sr. Gentil Machado, agente 

NEW ~ORK. 9 IA UNIÃO) _ Tá dn Emprc·;;~ Nordestina Auto-Viação 
se. acha mstalada c~11 Chu-Kmg .. a I nc.:;ta cap.ital. ' 
nO\·a capital provisório. do ir0 vêrno .· - O s1: L.ourenco Gy~ça. funcioná
central da. China, atê bem pouco tem, 110 cl:-i. P1.efe1~~ra Mt~mc1pal.. 
i:;o com sede em Han-Kow. 1 ~ -:-:- A senho11ta Ala1de Pereira de A-

O cstado"'\lllaior chinês permanece -~\ edo, _alun:i. do Instituto de Educa
todavia, naquela cidade, tendo infor~ (çao. ~J'i_lha _do sr. ~ereira d.e az:evêd0, 
m1.do que as suas tropas poderão re· e:nfei meiro da ~s1s~ncia. Municipal. 
tardar, por muito tempo ainda a in-

1 
- A menma Ehzabcte, filha do sau

T~é~º japonêsa ao norte dl~tlf)'ang- ~~s~iri~_tcrrcn)CO, sr. Antomo Caetano 

CONSIDER,\D,\ CltJTJC,\ /!, Sl'l'U,\
ÇÃO RUSS0-J,\P0Nf;S,\ 

;,,,t 

WASHINGTON, 9 (A UNIÃO) -
O Departamento de Estadcr:'para a.e; 
Relaçoes Estrangeiras considera bas
tante critica a situnção russoe.Japonê
::;;a, embora admita que possa ser elti
tada a deflagraç5,o de uma 'guerra. 

CONVOC,\D,\ .\ ltESER'V/\ no 
EXtRClTO J.\PONtS 

Pt 
TóQUIO, 9 <A UNL'.Ol - Noti

cias não ?!iciais informam:,,;~ut após 

~1f:is[:~~
1ªJa d~~ecr~!~e}ic~,;d~:fcti~~ 

a convocação da reserva do exêrcito 
imperial. '''11 

CORRE F,\VOR,\VEUIE!litl'E ,\OS 
CHlNf;SES ,\ LUT,\ ,\0-NORTt,; 
DO Y,\NG-TSE' 

1-IAN-KOW, 9 IA UNIÃO) - As 

- r, menino Antonio, filho do sr. 
Anton.o de Ohvrira Bastos, comerci
ante em Bn-rreiras, subúrbio desta ca
pital. 

- A senhorlLa Lulza Ferreira dos 
Santos, filha do sr. Manuel Ferreira 
dos Santos. residente em Caiçára. 

- O menino Marco Aurélio, filho do 
sr. Josê da Cunh:\ J,ima Sobrinho, !un
cionâtio estadual. residente nesta ci
dade. 

- A sra. Lucila" dC' Almeida. esposa 
tio !'ir_ Antonio de Almeida, residente 
eir, Serra Redonda 

- A menina Maria Augusta. filha 
do sr. Augusto Cesar de Almeida, re
sidente em S. Jo:;é de Piranhas. 

- o menino José, !ilho do sr. Rai
mundo Pordeus, coletôr federal em Pa
tos. 

- /l, menina Rita, filha do sr. Ma
Puel Velho da Cruz. já falecido. 

- A r,rn. Terezinha Martins Leal, 
et.posa do sr. Antonio Leal da Fonsé
ca, comerciante em Alagõa Nova. 

- A sra. Maria das Mcrcês Meire
les Maia. esposa do nosso amigo, dr. 
Ss.biniano Maia, operoso prefeito de 
Guarabira. 

-- A menina Eliane, filha do sr. 

&icc.,la Centrisla "Dr. Malcus de Oli. to fraco, a aprcndizat•~m, talvez a sin-
vcira". ca e o "galo"! ... 

Já se encontra funcionando. dêsct~ O iornalisla virá para a sun banca 
algims clin·,. a Escola Centrista "dr. munido de noções indispcnsavci:; ao 
Mateus <le Ollve1ra" maniictf!. µelo Cen- seu "met,er" Saõerà. vor exemplo, 
\.ro Estuc'antal Paraibano e com séde quando Guttemberq na sua rcrnof,t 
uo Liceu Panubano. A rC'ferida Escoh Mogu11cia, construiu o primeiro p;i·lo, 
prepara alunos para o Exame de Ad- e que foi D. João VI quem introduz?U 
m1s":iáO. conlinuando as suas matricu- e, imprensa no Brasil. .. Mas. adverte
las abertas por toda esta semana. me aqui ,on colega gata/unhando um 

O diretor da Escola ,, dr. Mateus de editorial ás vressas mas. com iss'.J so, 
Oliveira" peda,,, o compn.rccimento de não escreverá. iámais um topico sõbre 
tojos o,; profcssórcs, hoje. ás 19 horas, a alta dos ge,;•Jros ... 
no Liceu para a elaboração do horn.rio Ma1icia de jornalista •·pratico", de 
de aulas. polemista "curioso" ... Excesso de a,gu-

''CiRCULO DE PAls 'ttMESTRE" DO ~!!::e~ ~i~~l:,
11

~~~ta~~c:i;~~t:~~:~ 
G.tUPO ESe,ULAR "ÁN l'ONIO PES- corrigir. 

SOA.. E valerâ a p ma aprender Logica, 
Rcali1,ou-;.e, trás-ante-ontem. ás 15 P.o;icologia, Historia, 1,ara ser jorna1is

horas, no Grupo Escolar "Antonio Pcs- la? Esto, lambêm, é uma das arg1â
~óa", mais uma sessão do Círculo de cões que se le..1am. ás portas da Esco
Pats e Mesi.!'e:;;, que vem funcionando, To. Será, digamos, util, saber Fi.sica e 
rcguJarmentc, nêsse estabelecimento Química ])ara notici({r um. inccnd10, 
de ensino. explicar o /enomcno da combustão e 

Presidiu a éssa reunião o professõr dos vasos comunicantes ? Talv.?: to
Arnaldo c\r Barros ~ira que, dand'J dos esses conheC!n 1entos, por mais cJ
início aos trabalhos. ·of~riu _expressi- piosos. venham renovar apenas aquela 
va aiocução, aborda Ho a finalidade vc:·1 ~, ·r1·1'.":l":ri~ do ncticiaris~ : quan. 
da refenda sociedade. to e quer que csc,•wamos, e por mais 

Em seguida usou di\ palavra o sr. bonito que seja, sempre teremos que 
Manuel Moreira de Menêscs qu"'. ciis""' d1zer e, vois, o melhor ~•.?rá dizer logo 
dos altos objétivos do ''Círculo de Pais onde e como o fáto se deu. 
e Mestres". Tudo isto vem a proposito de inves-

Falaram, airida, sôbre a aludida tigar e, de certa maneira, pór-em-diC' 
instituição vários consócios, depois do o assunto L'.! tanta monta. Sem qual, 
que se procedeu á eleição da nóva cli- quer pretensão, sem. quulquer partido, 
retoría do ''Círc.ulo de Pais e Mestres",1 naqu.ela ampla bõa-/ê tá.o grandem.en
que ficou organizada da seguinte ma- te jornalistica e conhecida do aneda
neira: tario de Alcindo Guanabara, naquéle 

Presidente: - Manuel Moreira de Jstado quast sublime do "contra ou a 
Menêses; vice-dito. Francisco Alves de favor", vemos nessa Escola uma sun
Araújo; 1º secretário. Otacilio Alves pies imposiç{io da atualidade i.ue nãc, 
dos Santos; 2º d1to, Dalca de Carvalho; p"demos mesmo compreender ··aqui 
orador, Severino Rocha; tesoureiro, :7entro" ma.s que, por isto,_- n~o perde 1 
Pedro Muribéca; procurador geral. a importancia. E' c)vto insistir 1ia 
Francisco }(a\ier de Lima. nossa incapacidac.ti de "aceitar" a J::;;. 

cola. 

e U R R I G A N A Escola não preparara mnguêm 
para o jornalismo que herdamos e que 
Jazemos. O seu objetivo não poderei. 

EXCURSIONA PELOS ES- :%"n ºo i,f,":,~,~a~tl'~n;:;~·is dJ. l~~~~·nr,~-

T ADOS UNIDOS :;ó~;tu:d~i1~a~~e:zit«;d?a~:i •• "~ b~:~ 
cola cuidarei em que seus discipulos 
aprendam tradu2ir um telegrama e 
põr-lhe um titulo, a escoU.,'!1' uma 
•·manchete", a paginar, por exemplo 
Nada disso. Si pôr um lado a Escola 
não vai ser mero laboratorio fle pes
quizas sôbre conhecimentos gerais, nem 
uma tnvestigação das particularidad..?s 

FOI O SEGUINTE, ONTEJ\f, O ~IO
\'IMENTO DOS C,\RTORIOS DES

TA CAPITAL 

:::.° Cartório - Escrivão João Be ... 
zerra de Mélo Pllho: 

Conclusos ao dr. juiz de Direito da 
3." Vara: 

Ação penal - Acusados, otaci.110 
Monteiro e outros; idem, João Mwn. 
bába; acusado; Idem, acusac]o, E!Lsto 
Tavares de Vasconcélos; idem, acusa
do. Arceltno de Sousa: idem, acUsa
do, Inácio P. Serrano; idem, acusado, 
Agriplno de Seixas Mala; idem, a<\l
saao, Raimundo Naná.to Guarita.· e ou
tros. 
bl~~~ vista ao dr. 2.º promotor, pú-., 

Btz.ão penal - Acusado. Antonio 

C~RT_OEIO DO REGISTRO Cl\'IL 
Bscn vao : - Sebastião Bastos. 

~ õrv.m registradas. nêsse Cartório 
as seguintes crianças reccm-nascidas~ 

Terczinha dP Jesus Santana, Gild~ 
Nunes da Veisa Pcssóa, Maria das 
N~,·es Paiva, Sebastião Alves Pequeno 
~~l~~o~~ria das Neves Almeida e um 

Fôram registados os ô~ttos seguintes 
ocon-ldos ontem: 

Terczinha de Jesus de Sant.ana, 

NOTICIARIO 
<? dr. <;>távio Pernambucano, tngcn· 

h:1r? clVII e os•: Ant..onio Gatna. cons
ti utôr nesta capital, comunicaram-n0$, 
haver monta_do a ''. Emprêsa Paraibt1. 
de Cc_nstruçoes Cin~ e Hidraullcai" 
~;:~~~~; á rua Cardõ::;o Vieira. nº 104: 

TELEGRAMAS RETIDOS 

Na Diretoria Reglon~l dos Corre\o> 
~ra~~~~gi;I~!: acham.se rctiçlos L(lç-

APloruo Farn.che, embaixada fuw~ 

faº~i:~i:!:~~; .. ~:~~~~º$ .~ venida Epi .. 

OBJtTOS PERDIDOS 
Gratifica-se com 200$000 <duzen

tos mil réis) a quem encoutrou unm 
~olsa de mão. contendo diversos oh ... 
Jétos de uso particular. perteucen\,c 
ao s1'. F. F. Delgado Perdt~ão~ geren! 
te do Banco dos Import.adores do, 
Ceará, e urna carta dirigida aos sr;s. 
Felipe Rabay &; Irmão (Agência ~
nault cie Pernambuco). extraviados na 
noite de 31 de julho para l.º de ag6s
to corrente, entre Patos e Areia de 
B:uatma. e entregar a qualquer dos 
seguintes senhores: Felipe Rabay & 
Irmãos •• Agência Rcnaurt ·•. rua do 
Brum n.0 51 Recife; CI. Joaquim Ma· 
tos. ·prefeito de Cajazciras: sr. Manu~l 
Profilo. comerclanl..e em Pombal; ·sr. 
Joaquim Cavalcanti, gerente do B.in
ço Central de João Pessoa ou ao sr. ge· 
rente do Banco do Brasil em Cam .. 
tlina. Grande. 

DR, JóSA MAGALHAES 
(Medico -claU.la) 

Tratamento medico e operat.õrto 
das doenças dos olhos, ouvldoe, 

nartz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL l)Oft 
RESFRIADOS REP~S. 

Consultório: Raa Daqae de Ca&lu; 
IH. - De Z if l. 

Resldencla: RUA VISCONDE o; 
PELOTAS, 242 

- JOAO PESSOA --,. A EXECUÇÃO DO PLANÔ 
DO REARMAMENTO DO EX• 

tRCITO PORTUG.UÊS 
Claudio Cantalice Viana, residente em 
Calçára 

NEW YORK, 9 (Ã UNIÃO) - O 
jo,·en aviador James Currigan, que 
realizou um vôo transatlant.ico entre 
est.a cidade e Dublin, "por engano", 
eonfórmc as suas próprias declara.• 
ções. levantou vôo do aéroporto, com 
o fim de realizar uma excursão pelas 
principais cidades do país. 

Na tarde de hoje, James Currigan 
recebeu estrondosa. maitifestação em !~e!::~e:,:t;;,~~:t~d;:f: fe~'j/C:e e:~= / ":::=:=:=:=:=:=:':':=::':::':::':':'!' 

mum, .5inão as tenues ligações histo- 1wvar as equipes de esC1'avinl1,«doru , 
ricas, com o jornalismo que pratica- folicularios, c:i.: reporters e editorialt3-
mos. Uma !scola, mesmo a mais des- tas pouco ou. muito ignorantes e su
pretenciosa e a mais super/lua, não e perficíais," muito menos PoT economia 
uma rotina. cu progresso pro/fsstonal, do que pe,lo 

J\",\SCJ.MENTOS: Boston, capital do Estado de Massa-
LISBOA, 9 (A UNIÃO) - O g')- ' chusetts. onde e."itá localizada llma 

vêrno acaba de nomear dtNl-4" oomis- j Nasceu ontem. nesta cidade a me- , grande colônia. irlandêsa. 
sões mili~arcs, que seruirão ~~ntro de nina MaI'ia da Conceição, filh~ do sr. A' ~oite. as . a:1ta~ autoridades es• 
poucos dias para a Italia ~-·_:t Ingla- / Adauto Gomes da Silva, auxiliar do tadu;:us e mumc1pa1s ofereceram um 
terra, dando cumprimento . ao ,Plano comércio desta praça, e de sua esposa, grande_ banq.uete n~ "Boston-.Hotel". 
de rearmamento do Exército-~- · sra. Marta Emília Gomes da Silva. Curr1gan ficou aloJ~·lo cm dois apar-

As aludidas comissões sã.o integra- · ta.me~tos. um . no srnUdo léste 4: ou-
das dos seguintes militare-s:·-?tet,entes \'14.JANTE8: tro oeste, a fim de que, ao sau do 
Fernando Machado Soa .. es, <?.,Jiveira de . elc,!·ador, !71Ctmo que Cique .. equivoca-
Sou.sa. e João Saraiva. Cabral, da pri- Pl'c/cito Carlos Pessoa : - Chegou do , cons!ga tomar um a.pari:amcnto 
mcira.; major Henrique Mora, capitão ontem, a esta capital, o nosso amigo que lbe fora reserva-do. 
1-luDl.bcrto Pais 1\fal'tins do$'· Santos 
tenente Antonio Maria de ~o.usa, sal'~ dr. Carlos Pessôa, operoso prefeito do 
gc~tos Venancio Augusto DeSfandes, municfpio de Umbuzeiro, onde vem 
Joao F.iustino de Albuquerq.µ_c Frei- realizando uma cficiênte administra-

}!:e~ tºe~~a~:~ri;~:r!f!aªd:~~n~c~ ~~ ção · 

lizando profícua. administração. 
Ontem, á noite, o dr. Praxédes Pi

tanga esteve cm visita á redação desta 
fólha, mantendo cordial palestra com 
os redatôres de plantão. 

Sua existencia só se torna possível a~vento premente do radio-iornal e do 
quando ela adquire força creadora e cme- jornal; porque o jornal preci3,r, 
atende, assim, á.s obscuras e incontro- .•!crear-se dentro de ·•,m jornalismo 
1aveis razõts de sua fundacão, aos mis- inteiramente pas~ado; p0rque a noua 
teriosos designios a que vem necessa- era, que relegara o pqpel impresso 
riamente servir. Parece. E, mesmo cn- par(!, ignorados planos e imprevisivcis 
carando com senso comum o acontc- limites, talvez comece amanhã ou al.?
ci1r,mto, a nossa E:-cola de Jornalismo pois ... Porque, talvez, logo á tarde o 
marca uma fase dcftnítiva de nossa homem que passa não compreenda 
imprensa. Sente-se d:la, a pezar nos- ~naís, ri:m se interesse, pelo pragâo dos 
so, êsse outro sentido ~ · hterraneo. Ela, 1ornaletros. 

f:,r~~'u~~ ~~:~~taJ:i~ t~-g~~~faP;~·:~= pa~~~a~J~artamento Nacional de Pro-

segunda. S. s .. que veiu a est,a. cidade a trato 
dr assuntos ligados n intcrêsses da im-

que :-e refere o art. 254, do R. T. P., 
~agando, no entanto, os emoluplentos 
<1a banca examinadora, cm virtude ela 
naLureia de suas funções. - CoinO re
quer. Seja submetido ao exame ás 15 
horas de hoje. 

portante comuna que dirige, esteve, 
ontem, no Palácio da Redenção, de
vendo retornar dentro de breve dias, 
ao centro de suas atividades. 

NO PARAGUAI REALIZA~SE, HOJE, O PLEBISCITO PARA 
Dr. José Morais : - Procedente de 

Mlsericordia, encontram-se nesta ca• 
pi tal o dr_ José Morais, cirurglão-den
tif·ta, atualmente residindo naquela ci
dade. 

A APROVAÇÃO DEFINITIVA DO 
TRATADO DE PAZ DO CHACO 

apelando para o põvo no sentido de 
ratificar o tratado, que terá grllrtde ln· 
ílc.encia. no futuro. para o Paraguai. 

O general Estlgarríbla frizou que a 
rejeição do tratado embora não signi
ficasse uma guerra Imediata, seria um 
verdadeiro transtorno para a vida do 
pais, 

De LuJz da Sílva Rabélo. chauf(cui
Profissional, 1equerendo uma licença. 
de praticagem por 30 dias. pp.ra o s1 
Severino Malri. Vinagre. no automovel 
placa n.0 346-Pb, de propriedade do sr. 
Ernesto Silveira. - Como ,riluer. 

De Gonçalo Galvão M~lo,.,equcre:,
do transferência de ca.tegoí:ia.. do seu 
caminhão placa 136-Pb, de particular 
para aluguel. - Jgua1 despacho. 

Ontem, á noite, s. s. cst.eve em vi-
sita á redação desta lôlha. Calcula-se que mais de 90~t dos votantes ratificarão 0 

à BOLIVIA PREP./t,RA-SE PAR./t, O 
PRóXIMO PLEBISCITO 

v 181T,\NTES: protocólo de paz assinado-em Buenos Aires 
ASSUNÇÃO, 9 <A, 'N,) - Calcula-] O GENERAL ESTIGARRIBIÃ APÉ-

(As.) 't',mente João de Sousa e Si.!· Dr. Praxédes Pitanga: - Encontra~ se que ~no pleb1sclto que se realizará, LA PARA o P OVO 
,a, inspetor geral. se, hâ dias, n~sta capital. o nosso arnl- amanha. mais de 90 % dos votantes 

Confere com O or_isj~: ,-: F ._ F_••- _go dr_._ Pra~edes Pltansa, dlgn_º. pce- ·. aprovarão o Tratado de Paz assinado _ ASSUNÇAO 9 <A. N. l __ 0 general 
t-elr~ 4'.P.P~!!Íl'~i.ti'clb~l,D!iP.'51./.l~:0.::,_;,· _-,_~·-~lto, w.:_ ~l~~rt:o!.c!!_r, O;:,l'l_e vem}~~=- • ~Dl Buenos Aires. ·· _José EstiSanibla falon. hoJe pelo ra<IJ.o, 

LA PAZ, 9 (A, N.) - A Comissão 
dos Neiocios Estrangeiro~. cm assem .. 
bléia, está elaborando o seu parecer 
sôbre o Tratado de Paz asstna~o elJl 
Buenos Aires, a 21 de Julho, o qual 
será lido possivelmente, amanhã, pe
r.ante todo o Co lllo de Mlnl:;t.rQ~. 

• 



• 

" -, A UNIÃO - Quarta-Cetra, 10 de agosto de 1938 -.;;.;,-• 

VIDA JUDICIARIA AO COMÉRCIO E AO POBLICO DESTA CAPITAL E 
00 INTERIOR DO ESTADO 

EM SUA SESSAO DE ONTEM, O 
TRIBUNAL DE APELACAO DO ES
TADO JULGOU OS SEGUINTES 

FEITOS: 

Agravo de petição civel n.0 74, do. 
comarca de Campina Grande. Agra
vantes Reinaldo Marcelino de Olivei
ra e sua mulher; agravados o dr. Se
verino Cruz e suo mulher. 

Pedido dt> férias, elo teimo de Sole- Apelação civel n.0 88, da comarca. 
dnde. Relator desembargador prest- Ue Guarablra. Apelante Joaquim Fe
dente do Tribunal. Requerente o ba- llpe da Silva; npelndos José Dama
charel Ede:nrd Hon1em de Siqueira, sto dos Santos e sun mulher. 
juiz municipal do mesmo termo. Ao desembargo.dor Mauricio Furta-

Concederam as férias, unanime- do: 
mente. Reclamação n.0 5, procedente da 

Agravo de petição criminal "Px- comarca de Joio Pessôa. Reclamante 
oficio'', do tenno de Antenor Navar- a Standard Oil Company of Brasil. 
ro comarca de Sousa. Relator desem- por seus advogados bachareis Oslas 
bdrgador Flodoardo da Silveira. Gomes e Renato Teixeira Bastos. 

Negaram provimento ao agravo, Apelação criminal n.0 129, do ter-
unanirnemente. mo do Pilar, com'nrca de Itabaiana. 

cn de Itabaiana. Relator des. Severi
no Montenegro . Apelante a J . Públi
ca; apelo.do Manuel Virginio da Silva. 
O des. relator pn!-.sou os autos lt. re
visão do eles. Agrlplno Barros. 

Apelo.<;>ão civrl n .0 67, da. comarca. 
de Ml~ericordta. Relator des. Severi
no Montenegro . Apelante Luiz Vicen
te dos Santos; apelados João Lucio 
dos Santos e suo. mulher. 

Embarge>& no acordáo nos autos de 
apelação civel n. 0 7. da comnrco. de 
João Pessôn. Relator des . S. Monte
negro. Embargante á. Prefeitura Mu
nicipal; embargado a S. A. Industrias 
Reunidas F. Mo. tnrazzo. o des . rela
tor passou os respectivos autos com os 
relatórios ao 1,º revisor dcs Agripino 
Ba:Tos. 

..... Jf/1 -....,_..._ 
A CASA LIDER tendo incorporado todo o 

stock da "ILUMINADORA" e não querendo con. 
tinuar com alguns artigos da antiga casa, resolve 
vender a preços baratíssimos todo o estoque de pra• 
tos e chicaras Pó de Pedra lnglêsa, Cafeteiras, Ca. 
necos de agata, Balanças de vários tamanhos e tipos. 

Avisa tambem que mantem um grande sor. 
timento de materiais eletricos que está vendendo a 
preços baratíssimos. Apelação criminal, da comarca de Apelante Enedino Gomes da Silva; 

Alagôa do Monteiro. Relator desem- o.pelada a Justiça Pública . 
bargador Severino Montenegro. Ape- Recurso "ex-oficio" n.º 1, da co- Despachos : 
lante a Justiça Pública. Apelado A- marca de Itabaiana. <Em ação ardi- Agravo de petição em "habeas-cor- Rua Duque de Caxias n. 470 - Ponto de Cem Réis 
maro Luiz da Silva. ná.ria de anulação de casamento). pus·· n .º 6, da comarca de e . Gran-

Deram provimento á apelação para Entre partes: d. Mariêta Correia da de . Relator des. presidente do Tribu-
condenar o réu apelado no gráu sub- Silva, autora e João Honorio da Silva, nal. Agravante Gerson Leopoldina de Fôgo, séde em Espirita Santo, comar- colo. Recor!ente o d~. juiz de direito, 
médio do art. 294, § 2.º da Consolida- réu, Assis; agravado o Juizo da 2.ª Vara . ca de S. Rita. Relator des. José Flós- em comissao; recorrido Clcero Maia. 
ção das Leis Penais, unanimemente, Ao desembargador J. Floscolo: Apelação criminal n.0 125, da co- colo . Apelante a J . Pública; apelado Negou-se provlmente ao recurso, con-
tendo votado com restrição o exmo. Petição de reclamação n.0 6. da co- marca de Itabaiana. Relator des. Se- Severino Cipriano, vulgo ."Severino tra o vóto do exmo. des. Presidente do 
desembargador Agripino Barr01. marca de João Pessõa. Reclamante o verino Montenegro . l.º Apelante o réu Cotó" . Tribunal 

Apelação criminal da comarca de preso miseravel, Aprlgio Damião do João Ferreira da Silva, vulgo "Birico"; Fõrom os respectivos autos com vis· Agravo de petição civil nº 49
1 

<aci-
João Pessôa. Relator desembargador Rêgo, recolhido á Cadeia Publica da apelados os mesmos . ta aos apelados, e depois ao exmo . dr. df"nte no trabalho> da comarca de M\-
Flodoardo da Silveira. Apelante o dr. capital. Agravo de petição criminal " ex-ofi- proc . geral do Estado. manguape. Relator des. Palllo Hypa-
2.º promotor público; apelados Isaac Apelação criminal n.º 130, da co- cio'' n .º 55, da comarca de João Pes- Apelação civil nº 28, da comarca de cio. Agravante a Cia. de Tecidos Pau
Lopes Lardão, Heli Lopes Lordão e marca de Mamanguape. Apelante a ióa. Relator des. Maurício Furtado. C. Grande. Relator Des. Flodoardo U;,1 lista---:- Fabrica. Rio Tinto ; agravado 0 
Romtldo Dantas, Justiça Pública; apelado Manuel Recurso criminal "ex-oficio" Jl.º 3, Silveira. Apelantes Luiz do Rêgo Ma- operário Manuel Cordeiro. Negou-se 

Deram provimento á apelação, por Duarte do Nascimento. da comarca de e . dO Rocha. Relator lheiros e sua mulher; apelada D. Cris- provimento ao agravo, por unaniml-
unanimidade de votos. Ao desembargador Severino Mon- des. s. Montenegro .Recorrente o dr. tina Lauritzen. dade de vótos. 

Apelação criminal da corr11rca de tenegro; juiz de Direito em comissão; recorri- O Des. relator deu o seguinte des- Agravo de petição civil nº 50, (aci-
Itabaiana. Relator desembargador Apelação criminal n.º 131, da co- dos Francisco Carneiro Vaz. também pacho: '' Tendo desaparecido o motivo dente no trabalho) da comarca de Ma
Severino Montenegro. Apelante a marca de Mamanguape. Apelante a conhecido por "Velho Carneiro" e ou- que determinou o despacho de fls . 135 manguape. Relator des. Flodoardo da 
Justiça Pública; apelado Manuel Vir- Justiça Pública; apelado Balbino Ma- tros. ,·., prossiga-se ". Embargos ao acordão Silveira. Agravante a Cia de Tecidos 
glnlo da Silva, nuel de Sousa. L,onflito de Jurisdição n.0 5, do ter- nos autos de apelação civil (ação de Paulista - Fabrica Rio Tinto; agra-

Negaram provimento á apelação, Agravo de petição civel (acidente mo de Caiçárn.. Relator des . Maurício desquite) nº 40, da comarca de João vado o operário Antonio Vicente. Ne-
unanlmemente. no trabalho> , n.º 71, da comarca de Furtado . Suscitante o dr. juiz muni- Pessôa, W,elator Des. Flodoardo da Sil- gou-se provimente ao agravo, cont.ra 

Apelação criminal, da comarca de santa Rita. Agravante severino Mo- cipal do mesmo termo; suscitado o dr veira. Embargante d . Neuza Medeiros os vótos dos exmos. des. J . Floscolo e 
Guarablra. Relator desembargador reira da Silva ; agravada a Cia. Sul juiz de Direito da comarca de Bana- de Araújo; embargado Sebastião Ca~ Severino Montenêgro. 
Flodoa.rdo da Silveira. Apelante. a America Terrestres, Maritimos e Aci- neiras. lixto de Araújo. Agravo d.e petição civil nº 52, da co-
Justiça Pública; apelado José Pereira. dentes. Agravo de petição civel (acidente no Foi com vista ao embargo e, depois , marca de C. Grande. Relator des José 
da Silva. 1 Ao desembargador Agripino Bar- trabalho) n.º 59, da comarca de Ma· á embargante. Floscolo. 1° Agravante Esmeraldino 

Negaram provimento á apelação, ros : -rnanguape. Relator des. S . Montene- Macêdo e Silva ; 2°, agravante S . B. 
unanime!nente. . Apelação criminal n.º 132, da co- €'.ro. Agra.v_ante ~ Cia_. de Tecidos Pau- PERECERES Cabral & Cia; agravados os mesmos. 

Apelaçao crimmal da comarca de marca de Bananeiras. Apelante o. 1 llsta 1:abne:a Rio . Tmtq; • agravado o Deu-se provimente em parte ao re-
Itabaiana. Relator desembargador Justi a Pública· apelado Luiz da Sil- operano Joao B:1t1sta. Apelação criminal nº. 113, da comar- curso dos réos e negou-se provirnent.e 
J. Floscolo. Apelante a Justi~a Pú-1 ~go "Lui~ de Salvina". Agravo de petição cive1 ,acidente no ca ele Guo.rabira. Apelante a J . Pública; ao do autôr, contra os vótos dos exmos. 
blica; apelados Antonio Fereira da va, : d ti ão civel (acidente trabalho) n .0 61, da comarca de Ma- apelado João AndEé dos Santos. desembargadores e relator Flodoardo 
Silva José Pereira da Silva e Ma· A.,ravo e pe ç d mangua.pe .Relator des. Paulo Ripa- . Agravo de pettçao criminal "ex-ofi- da Silveira. 
nuel 'Amancio Rodrigues. no trabalh0>' n .º 72· da coma~~ª d e cio. Agravante a ,Cia. de Tecidos Pau- cio" nº 54, do termo de Antenor Na- Apelação civil (investigação de pa-

Dera.m provimento á apelação, pa- Mai:nanguape .. Agr~;,a;~~~ca a Rio 1ªTin~ lista - Fabrica Rio Tinto; agravada varro, dn comar?a_ de 
0
Souzn. t~rnidade) , nº 59 , da comarca de c9:~-

ra condenar os réus, unanimemente. T~~~dos Paullstª raria Emilia Ja- a operaria severina Maria. . Agrav~ de pe~1çao n 56, da co!l'a.r- pma Gro~de. Relator des. Maunc10 
Agravo de petição civel, da comar- to • agrava~a ª ope Agravo de petição civêl. <acidente no ~. de Joa~ Pessoa. Agravant.e Heli ~11- Furtado. 1 Apelante a ~enor Ma1:ia, 

ca de João Pessôa. Relator desembar- nuaria d_a Silva. . trabalho) n.0 62, da comarca de Ma-1 'ª • a_gr~vada D . AnaiJcte Leopold1 .~,. represei:tada p~r sua mae Amenca 
gador Mauricto Furtado. Agravante a Quota · manguape . Relator des . Flodoardo da de Ol_iveira. . _ . . . 

1 

Ev~ngehsta de Lima, por seu assisten-
Fazenda Municipal; agravada a S. A. Apelaça·o civel n.º 73, da comarca de Silveira . Agravante a Cia. de Tecidos A.bg1avo cteº pehçao civil (acidente no t~ JUdtctáno.; .io apelante Josefa Clau-
1ndusti1as Reunidas F. Matarazzo. Paulista - Fabrica Rto· Tinto ; agra- tra alho) n 58, da coma~ca de M~- dmo do Nascimento e seu marido Pe-

Prelimlnarmente, não tomaram co- e . Grande . Relator des. s . Monte- vada a operaria Alice Emflia. . mangua p_e. Agrav~nte ~ C1a de Teci- dro de M~lo , apelados os mE:_smos, N~-
nhecimento do agravo. unanimemen- negro. Apelante Manuel Luiz de Lira ; Agrave de petiçiio cível (acidente no ', dos Pauhsta Fabrica Rio Tinto; agra- gou-se provlmt:nto á apelaçao dos _ré-
1.e apelado Tertulino Barros. trabalho) n.º 63 da comarca de Ma- vado o dr. Curador de acidentes. os e deu-se provimento a da autõra, 

Agravo de petição civel acidente no Apelação civel n.c.> ?G,,, da comarca de manguape . Retalardes . M. Furtado. Emb!1rgos.ao
0

acôrd0 nos autos de unanitniJ.T\erite. _ 
trabalho) , da comarca de Maman- João Pessôa. Relator des. Flodoardo Agravante a Cja.. de Tecidos Paulista apelaçao civil n 9, da comarca de ~rc- ºEmbargos ao acorda~ na rec~ama.ção, 
guape. Relator desembargador J. da Silveira. Apelantes Enedino e Eve- - Fabrica Rio Tinto ; agravado o ope- ia. Embargante o Esta~o da Pa:ra1ba; n~ 3, da comarca de Joao Pessoa. Rela.-
l<'"'loscolo. Agravante a Cia. de Tecidos rardo Gonçalves: apelado Emilio Gon- rario Olivio Gomés de Oliveira . embargado a S. A. WJnte Martms. tõr des. P.,aulo Hypacio. Reclamante, 
Paullsta "Fabrica Rio Tinto"; agra- çalves. Agravo de petição civel (acidente no Emb~rgos ao ºacordao nos autos de or~ E;mbargante, o bel. Sizenando de 
vado O dr. curador de acidentes. O dr. proc . geral do Estado apre- trabalho) n .º 64, da comarca de Ma- apelaçao civil n 84, ~o termo de Pilar Ollve1_ra, por seu procurador e adv. bel. 

Deram provimento ao agravo, por sentou os respectivos autos em mesa, manguape . Relator des. José Flósco- da co~arca ~e It.aba1ana .. ~m_bargante sevenno Ayres. _ . 
unanimidade de votos. por não lhe cumprh· oficiar . lo. Agravante a Cia _ de Tecidos Pau- D. Mai la Lmza ~a Conceiçao, embar- Mandou-se os autos á revisao do ex.-

Agravo de petição civel (acidente lista - Fabrica Rio Tinto: agravado o gado o bel. Mano G~uv~.ta Co~I~~; o mo. des. Flcx\oardo da Silveira. 
no trabalho), da comarca de Me.man- ·• Passagens: opera.rio José Ana_cleto. . 99~~~ª~~:a:ia a~~r~~io 'i;'~~~10 E!- ASSINATURA DE ACORDAOS 
guape. Relator desembargador Mau· Agravo de petição civel (acidente no Agi ave de peti('a.p ci\fel n.º 65 · (aci- bargante o Major Abdon Leite· einbar- Pedido de licença nº 10, da comar-
rtcto Furtado. Agravante a Cia. de trabalho) n.º 48, da comarca de Ma- dente no trabalho) da comarc~ de Ma- gada a Fazenda do Estado ' ca desta Capital. Requerente o bel. 
Tecidos Paulista :Fabrica Rio Tinto•·; manguape. Agravante a Cia. de Te- mangu~pe . Relator des. Sevenno Mon- o Dr Proc Geral do Estado a r Milton Marques de Oliveira Mélo, Juiz 
a.gravado O operaria Antonio Tito. cidos Paulista "Fabrica Rlo Tinto''; teneg~·o. Agravanteª Cia. _de :'ecidos sentou Os autOs em mêsa com os ~e:: municipal do termo de Taperoá. Pe-

Deram provimento ao agravo, una- agravado Migua.l Alexandre. O des. Paulista - Fabrtca Rlo Tinto , agra- pectivos pareceres tição de "habeas-corpus" nº 33, da co-
ntmemente. Paulo Hipaclo passou os autos ao 2.0 vado O operario ~ ndré Rufino. Agravo de petição c·vn ° 53 d - marca de João Pessõa. Impetrante e 

Agravo_ de petição clvel, da comar- revisor des. Flodoardo da Silveira . Agravo de 
0
Petiçao clvel <acidente no marca de João Pessô~. A~ravánt.!'s cb paciente, o prêso mlsernvel , Sllvano 

ca de Joao Pessôa. Relator desemb111·- Apelação criminal n.0 110, da co- trabalho) n. 67· da cpmarca de ~a- Maria das Neves Amaral de Bulhóes Paulo dos Santos. 
gador Paulo Hipacio. Agravantes Ma- marca de Guarabira . Relator des. Flo- rr.ianguape. Relator des. Paulo Hipa- e seus marido Maria Lôbo de B lh- Idem nº 34, da comarca de e. Oran-
cêdo, Ferrara & Cia.; agravada a. doardo da Silveira. Apelante a J. Pú- c.10 · Agravanteª Cia . de Tecidos Pau- &gravada D. Joana Lima do A~a~:sl, de. Empetrante o adv. Severino Bar-
Caixa Rural e Operaria blica; apelado osé Pereira da Silva. O 11sta - _Fab~·ica Rio Tinto; agravado O Dr. 2.0 Promotor Público apresen- bosa Leite, em favor do paciente, mi-

Preliminarmente, não tomaram co- des. relator passou os autos á revisão O operano Miguel ~lexa_ncire. 
0 

tou os autos em mêsa com o parecer seravel, Cícero Celestino da Silva. 
nhectmento elo agravo, unantmemen- d1, des. M. Furtado. Agr~vo de p_etlçao ~ivel n . 6.8• da DESIGNAÇAO DE DIA Idem nº 35, da comarca de João Pes-
te. Agravo de petição civel n.0 55, da comatca de Joa~ Pessoa_ Relatai des. Revisão criminal nº ? procedente sôa. Impetrante e paciente Q prêso mi-

ReruJarnento da Secl'etarfa 

Antes dos julgamentos dos feitos, o 
exmo. desembargador presidente sub
meteu ao estudo e aprovação do Tri
bunal ligeiras alterações no Regula
mento Interno da Secretaria, alte
rações essas que fôram aprovadas 
unanimemente. 

comarca de João Pessõa. Agravantes Flodoai-do da . Silveira. Agravante d. da comarca de João P;s'sõa, Relator seravel, Moisés José de Barros. 
Macêdo, Ferraro & Cia.; agravada a ;Fl~via Ch.uler, agravados F. H. Ver- Des. Flodoardo da sn.veira. Requerente Agravo de instrumento criminal nº 
Caixa Rural e Operaria. gáia .& eia. _ . . Avelino Guedes Alcoforado, Deoclecio 2, da comarca de A. do Monteiro. A-

O des. Flodoardo da Silveira passou Agxavo de petiçao civel <acidente no Guedes Alcoforado Josué Peixôto e gravante o dr. João Minervino Dutm 
os autos ao 2.0 revisor des. Mauricio trab.~l}}_o) n.º. 6~· d~ coma;c~ de João outros, por seu ndV. bel. ArÍ~nio Bô· de Almeida promotor ad-hoc; o.gra-
Furtado. P7ssoa. Relatm de~. M. Fmtad?. A- to de Menéses. vado o adjunto de promot.or público. 

Embargos ao acordão nos autos de giavante n eia._ Comércio e Piensa- Recurso criminal nº 2, do. comarca Agravo de petição criminal nex-ofl-
apelação civel n.0 42, (anteriormente ~em de Algodão, agravado O dr. cu- de e. do Rocha. Relator d,es. José Flos- elo" nº 49, da comarca de Souza. 
n.0 88J, da comarca de João Pessôa. iador de Acident~s_. 

0 
colo. Requ~rente o dr . Juiz de direito, Apelação criminal nº 92, do termo 

Embargantes Wilson Brayner e outros Agravo de petiçao civel n. 7o, da em comissao· recorrido Cícero Maia de Pilar, da comarca de Itabaianr. 
embargado o Montepio <los Funcioná- comarca de C, Grande.Relator des. Agravo de 'petição civil (acidente llo Relator des. Flodoardo da Silveira. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO DO rios Públicos do Estado. José Flóscolo. Agrav.an.tes Clcero Joa- trabalho) nº 49, da comarca de Ma- Apelarlte a J. Pública; a pelado José 
ESTADO o des. Flodoardo da Silveira man- quim d~ SU~a e outtoS, por seu assi~- manguape. Agravante a Cla. de Teci- Clementino de Oliveira vulgo "José 

dou os autos á revisão do dr. juiz de tent~ Judiciaria; agravado Antonio dos Paulista - Fabrica Rio Tinto· Pedra''. 
4'1.ª &es.sio ordlnaria em 2 de ag-osto Direito da 2.ª Vara da comarca de Mu1;iz de Albuquei:que. . agravado o operário Manuel Cordeiro' Agrnvo de instrumento civel nº 44, 

de 1938 Campina Grande. Foram os respectivos autos com vista Agravo de petição civil <acidente no da comarca de Mamanguape. Relator 

Presidente - Souto Maior. 
Secretário - Eurtpedes Tavares. 
Procurador geral - Renato Lima. 
Compareceram os desembargadores: 

Souto Matar, Paulo Hipacio, Flodoar
do da. SUvelra, Maurlclo Furtado, Se
verino Montenegro, e o dr. procurador 
aeral do Estado, Renato Lima.. 

O exmo. desembargador Agrlplno 
Barros não compareceu. 

Lida, foi aprovada, sem observação, 
a àta da sessão anterlor. 

Dlstrlbulções: 

Ao desembargador Paulo HIP!lclo: 
Apelação criminal n.0 127, da co

marca de Itabaiana. Apelante a Jus
tiça Públlca. Apelado Pedro Saraiva 
de Araújo, vulgo .. Pedro Cabeção". 

Apelação crlminal .. ex-oficio" n.0 

133, do termo de Teixeira, comarca 
de Patos. Entre partes: a Justiça 
PúbUca e Antonio Tlmoteo de Mace
na. 

Agravo de petição clvel (acidente 
no trabalho), n.0 73, da. comarca de 
Mamanguape. Agravante a Cia. de 
Tecidos Paulista, "Fabrica Rio Tin
to". Agravado o operaria Josué Bar
bosa. 

Ao desembarga.dor Flodoardo da 
snvetra: 

Apelação criminal n.0 128, do ter
mo do Pllar, comarca. de Itabaiana.. 
Apelante Otavlo Matias; apelada a 
,Justiça Pl'lbllca, 

..eJ 

Conflito de Jurisdição n.0 4, da co
marca de Bananeiras. Suscitante o dr. 
juiz de Direito da mesma comarca: 
suscitado o dr. Juiz de Direito da L' 
Vara desta capital. O des. Mauricio 
Furtadq passou os autos ao 2.º revisor 
des. José Flóscolo. 

Apela.çli.o criminal n.o 112, da comar
ca de Itabaiana. Relator des. José 
Flóscolo. Apelante a J. Pública; ape
lados Antonio Ferreira da Stlva, José 
Pereira da Silva e Manuel Amancio 
Rodrigues. O des. relator passou os 
autos á revisão do des. s. Montene
gro. 

Apelação ctvel (em ação ordlnarta 
de Jnvestigação de paternidade) n.0 60. 
da comarca de João Pessôa. Relator 
des. José Flóscolo. Apelantes Elza, Ma
ria de Nazarét e Antonio da. Costa Pes
sôa, por seu assistente Judlciarto; ape
lado Roberto da. Costa Pessôa. O des. 
relator passou os autos com o relató
rio ao l.º revisor des. Severino Mon
tenegro. 

Agravo de petição (acidente no tra
balho) n.0 51 da comarca de Maman· 
guape. Agravante a Cla. de Tecidos 
Paulista. - Fabrica Rio Tinto; agra
vado o opero.rio Antonio Tito. 

Agravo de petição ctvel n.0 45, da 
comarca de João Pessôa. Agravante a 
Fazenda. Munlclpa.l; agravada a s. A. 
Industria Reunidas F. Matarazzo. o 
des. José Flóscolo passou os respecti
vos autos ao 2.0 revisor desembargador 
Severino Montenegro. 

Apelação criminal n.0 107, da comar-

no exmo.: dr·. proc.
0 

geral do Estado trabalho) nº 50, da comarca de Ma- i:es. Flodoardo da Silveira. Agravan-
Ape!açao c_ivel n. 82, da comarca manguape. Agravante a Cia. de Tecidos tes Elisa Amelia da Costa e Auta Ca

de Joao ~ess~a. Relator des . Flodoar- Paulista - Fabrica Rio Tinto· agra- valcante da Costa.; agravados Manuel 
d~ ~a S1lve1ra. Apelantes Lanter ~ vado o operário Antonio Vicellte. Maximiano de Oliveira e outros. 
ª!ª·· apelado o espolio do cel. Gentil Agravo de petição clvtl nº 52, da Apelação clvel nº 62, da comarca de 
Lms de Al~uquerque. _ comarca dé e. Grande. Relator des. Jo- Guarabira. Apelante - Roracio de Al--

Idem n. 84, da comarc_a d~ Joao sé Floscolo. 1° ag1avante Esmeraldino buquerque Montenêgro; apelado Se
Pessóa. Relator des. Jose. Floscolo. Macêdo e Silva; 2º agravantes. B. Ca- ·rerino Teixeira de Brito Lira. Fõra.m 
Ape~antes Abdon Cav~.lcanti de Alb~- bral & Cia; agravados os mesmos. ~ssinados os respectivos acordãas. 
QHe1que e sua mulhe1, apelados Joao Apelação civil (investigação de pa- 1------------
Alves d~ Mélo e s~a mul~':_r. ternidade) nº 59, da comarca de e T U B E R C U L O S E 
Alves ,1,. ~· • e ,u:t mu.l.c, _ Grande. Relator des. Maurlcio Furta-

I~em n. 85, da comarca de Joao do. 1 ° Apelante a menor Maria, repre-
Ptssôa. Relator des. S. Montenegro sentada por sua mãe America Evan- DR 

I 
ARNALDO GOME$ 

Apel~nte The. Texas Cornpany (South gelista de Lima, por seus assistente 
Ameilca) Ltd, apelada a Fazenda do judiciaria; 20 apelante Josefa Claudi-
E.stado, da comarca de Mamanguape. no do Nascimento e seus marido Pe
Relator ~es. Paulo Hipacío. Apela~te dro de Mélo; apelados os mesmos. 
Pedro Ahes de Mélo; apelado Joaqmm Embanros ao acordão nos autos de 
Paulo da ~Uva. _ reclamação nº 3, da comarca de João 

Id4:m n. 83, da comarca. de Joao Pessôa. R.('lator des. Paulo Hypacio 
Pessoa. Relator des. Mauricio Furta- Reclamante, ora embargante, o bel Si~ 
do. Apelante Anglo Mexican Petro- zenando de Oliveira, por seu procura
leum Company Ltd; apelada a Fazen- dor e adv. bel. severino Ayres. Foi de
da do Estado. shminada a presente sessão para os 

Idem n.0 87, da comarca de João julgamentos respectivos 
Pessoa. Relator des. Paulo Hlpacio. JULGAMENTOS 
~pelan~e~ Segismundo Guedes Pere~- Revisão criminal nº 2, procedente 
ia Jw1101 e sua. mulher; apelados Vi- da comarca de João Pessõa. Relator 
valdo Alves,Gahza.e sua mulher. des. Flodoa.rdo da Silveira. Requerente 

Fôram os respectlv?s autos com vis- Avelino Guedes Alcoforado, Deoclecio 
ta ás partes e depois ao exmo. dr. Guedes Alcoforado Josué Peixõt.o e 
proc. geral do Estado. outros, por seus ad'V. bel. Antonio Bõto 

Curso de especialização com o 
Prof. Clementina Fraga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberclllose e 
tratamento por processos mo
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPffiATORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marca.das e dia
riamente das 13½ ásl5 horas. 

Rua rão do Triunfo, UO ... 
1.0 andar. - Tel. 1806 

Apelação crlmlnal n.º 123, da comar- de Menêzes. Deferiu-se o pedido de re
ca de Pombal. Relator des. Mauricio visão para absolver os réos condemna
Furtado. _Apelante a J. Pública; ape- dos, exceptuados João Paulino de Oli
Iados Jose Amancio de Sousa e Olivlo vetra e João Tomáz, unanimemente. 
Paulino Filho. Recursos criminal nº 2, da comarca J o i o P e 1 1 6 a 

Idem n.0 124, do termo de Pedras de de e. do RochP., Relator deo. José Fios- ' '-------------· 



JNFORM 

COTAÇAO DE GENEROI 
Parlnh&a: 

0Un4a . .... . 
OUnda Especial 
L,_ •.. . .... .. 
~CorOu .•.. 
Recife .. •• •• . . 
QQJd •• • ••• •.. . 
Br1lballt,e • • • •.••• • 
OClllllor •. •• ••. ... . . 
TrtlO Amerleano . . . • · • 

IIUlba: 
BullJa do &,tado . . . . 
Banba do Rio or~nde 

do SUi <calXal . . . . . . 

OUTROS OENEROII 
Bacalhio <barrica) 
Xarque <arroba) 
,.,.... de Luxo woco> 
Ama comum <s&001 
11.çucar (saco) 
CebOla <caixa> 
Caf6 (DOO) 

Rorarlo das sõpas e trms que ftr 
sem o serviço de transportea entre e.
ta capital. a capital pemambu- Ili 
os diversos centros produtores e llldua
trlall d&te e de outroa Estados. 

SOPA!! 
Localldade: Chegada : Partida: 
Campina Ora.nde - 14 horas - 10 ho-

ras do dia segulnt.e 

ri.:=~ e%~~:.= ~1 ~~= 
Bananeiras - 10 horas - 15 hora 
Rio Tinto - 15,30 horas - 7 hora.s do 

dia seguinte 
Recife - 10 horas - !2 """"'· 

TRENS 
Datfno: 
Cabedelo a Natal - segundai, quar

tas e aextas - Partida 6B 8.30 horas e 
chesa<la á.9 20,30 horas . 

Natal a Cabedêlo - terça.s, quintas 
e domingos - Partida u 8 horu e 
chepcla u 18 . .37 horas. 

Cabede!o a Recife - terças, quintas 
e domlngoe - Partida 6a H horu e 
chepcla u 21,30 horaa. 

Recife a Cabedêlo - segundas, 
quartas e sextaa - Partida As 8 ho
ras e chegada és 12.20 horas. • 

Cabedêlo a Nova Cru• <dlarlalllentel 
- Partida 6s 15,15 horas e chep 6a 
10,46 do dia seguinte. 

Nova Cruz a Cabedêlo <dlarlamentet• 
- Partida 6a 3,30 e chegada 6a 10,41. 

HBVl('&Aalll!O 
Pechament., de malas : 
Damol abaixo, o movimento gera, 

do serviço de fechamento das ma1u 
de cam,apondencla ama na Repar
Ução Central dos Correkla e TeleBn· 
tos desta capital. 

Para a Europa, Alia, Afrlca e Oce· 
anla: 6a 13.30 <Alr Francel. 

Domlllp: 
Pua o Sal: (menos Pernambuco> 

6a 9 horas < Alr Franco> , 
Para a República ArpnUna, Uru· 

ruM. Chile e ParacuAI: 6a 9 boras 
<Alr Pnllce). 

Para Natal, Areia Branca e Porta
lea: 6a 9 :>oras <Panalr> . 

0a av16ee procedente. do Sul che-

~r=--~ªbtf6~:8d!"cu:!;:, e ~ 
quinta e ~-

Pua a lhropa: 6a lUO <con.ti. 
Lunflaaa) • ......... , .. , 

- :A t1NUO - Quria.lelra, 19 de a,ollto de ttu r i 

.. ~ · ::,1sr· ......., ... lilna ( ). 
Para .. Arlelltla, oru-

lllAI, Chile e BollYIII: 6a I bllrM 
tCondOr). 

A UftinTOBIA DO IERYIQO .. 

PL~TP!a~flE!_& 1:~oWf~ 
COMtBCIO ALGODOEIRO 

Mereado Interno 

As traaaaçOes comeretll. desta fibra, 
nas praças do llltado eet6o -* fel• 
Las sob o devido controle t6cnlco ofi
cial. Por iU0 que durante o ,nja de 
llllho último 16ram cluslllcados 1111ra 
SIIOCIOB lllternos e para 11 flrfflllll d• 
:lllnplna Grande 3 . lUl fardos de bal· 
u. densldlde de algodlo com m. 520 
Ju1IOR, sendo 047 fardos dos Upos um a 
1uatro, 1.149 do Upa cinco, 832 dos 
'1pos seis a nove e 362 lanlos Inferio
res ao tlPO nove . 

Do ali:odio em apreeo 2 . 7411 rantos 
•ram cje fibra curta a 3112 de dlvenas 
libra.s. 

Nesta praça roram feitas classlflca
Oes para o mesmo fim e para uma 
irma durante o dito mm, constando 

de 174 fardos de baixa denslllade com 
t3. 849 quilos, sendo 32 rantos dos U
pos um a quatro, 71 dÔ tipo cinco, 70 
~os tipos seis a nove e 1 Interior ao 
tipa nove . Doo 174 fardos, 28 eram de 
fibra curta e 146 de fibra média . 

PlavlNldade 

De ac6rdo com a llnopse elaborada 
pelo Serviço de Aguas do D . N. P . M . 
do Ministério da Agrlcul tura ficou 
apurado que durante o mê1 de Junho 
do corente ano, na regilo norte do 
Pais, as chuvas se m0&traram de um 
modo geral escassas, tendo, em m6dla, 
a sua 11.ltura ficado a 23 abaixo da nor
mal. 

Em Itacoatlara. Manius. ParlnlJns 
(Am:120nas), Belém • Clevelandla, 
<Pará>, essa altura ficou respectiva
mente ~ 192, 44, 20, 12 e 10 abaixo do 
vaJõr normal e em Cruzeiro do Sul. 
Sena Madureira <Acre), Coarl, Plo-

iano Pel•6to, Fonte B6a, João Pes
sõa, Lábrea, Por<o Velho e Slo Qa. 
brlel do Rio Negro, (Amazonas), Aru
mandOba, Obldos, Tapertnha e Tra· 
cauteua, <Paràl , essa altura subiu res
pectivamente a 80. 13. 10, 32, 118, 111. 
26. 21, 71, 122, 78, 13 e 77 acima daque
le valõr. 

Jllos Estados do Maranhlo. Ceará, 
R.lo Grande do Norte, Pernambuco, 
Ale.g6as, Sergipe e Paraíba as cllUV4S 
. ~ manifestaram escas.sas, no último 
acentuada1:•!nte, tendo, em m~la, a 
altura ficam .--11-nte a · a, :INI, 
30, 8, 48, 12 e 53 abaixo da normal . 

No Estado do Pllul ela.s se mostra
ram abundantes, tendo, em média, a 
sua altura otaldo a 9· acima da nor
mal . 

Coeaçlo de alrodlo - ..... 15 ,a11. 

9-7-1938 

De Campina Grande: 

Mercado - Estavel 

PIBRA LONGA (Sertd6l 

Tipa 3 .. . . . . . . 
Tipo 5 ... . 

PIBRA Ml!:DIA (Sertiol 

IUTJYA CINTIAt DI LAfflC1NIOS ESC0L1IIU 

11
- potque Chavrolat é mais confortfl!val e mais economico" 

"Tem0& 18 c.;:rolets" diz os •. Benedicto mantl'm !'Sl&lisli<'ns narr as do rusleio, 
Pinto, Chefe Tll<"hnico da Cooperativa que sabem &m precisão qual a despesa 
Central de LacticinÍ'Os do Est. de S. Paulo. de cada unidade. diio jire ferencia ao 
"E!!Colhemoa Chevrolet porque é um ca- Che\'rolel I O <'amiuhào Chenolel custa 
minhõo confortavel para trafegar nas ruas menos do quP ífURlífuPr oul ro em sua 
da cidade, com potencia de sobra para classe e é muiln mai, ,c,,nomico no uso. 
sabida, e paradas rapidas e frequentes e, Ainda mais : Chevrolel offerece Lambem 
•obrelude, p"orque constelamos que é mais a escol113 de uma l!rande variedarle de 
eronomieo no consumo de oleo e gasolina carrosserias }tila., 1111 Jahrira ,la Ceneral 
e na manutenção... 1\10101111 dp Rra, il. Rt<sulla,lo : Chnrolel 

As.sim é, em lod-, as partes do Brasil: os dura Jlllis_k mais resi ·tente, e cusLa 
proprielarios de grandes flolilbas, que menos por kilomelro. 

D\111 - ·~ Mil 
li U M P R. O D U e_ T O DA GENERAL MOTORS 

AGENTES CHEVROLET EM JOÃO PESS<H, 

J, BARROS & FILHO Rua Maciel Pinheiro, 172 
Oull'CJII Agentes em todaH •• ci.dad~ do Bra8iJ 

PIBRA CURTA <MATAS) 

Tipa 3 ...... . .... . 
Tipo 5 .. . . .. ... . 

De Joio P-: 

Mercado - Prouxo 

P1BRA LONGA <sertd6> 

411000 
38'0()() 

=: :::: :::::::: :::: :: 
PmaA ldDIA <sertla> 

=::::::: :: 
l'IDA CURTA <Matas) 

=:::::::::···· 
Dlllleelfe: 

~firme. 

l'JUA 1'0IIQA (~ 

= I 

TRANSFUSÃO 
D O S A N G U E (MARAVll.ROSO) 
... Z VIDIOS lUIIEITI O PESO I IUS v.,--... ........ _,..__ ....... 

PBOBPROROB, OALCIO, ARBBNL\TO VANADA'l'O 

CUiDDO IOI I TUIEROÜLOSE -.:::r:. ... ,::-. 
M&D 41VS 'mLIII, IIIAOIIOII, ' 

CllllolllO.l8 IIA<lBITICM, 

6Tlll 



TóQUIO, 9 IA UNIÃO> Novos 
combate:; 1Bngrentice • n&lstar&m, 
lloJe, cm Ch1.1111-Ku-P,111t; entre d s
üciunent.oa n1p0mcos ~ -

A noticia d&!sea coiiíllilfm chegou 
Jastun'11te no momento em que o 
Mlnlsttrto da Guerra ndllla a tercei
ra proposta relaUva à ccmaçio das 
boetllllladee na fronteira siberiana 

OS BVS80S TIVERAM MAIS DE 
LON BAIXAS 

BEll,LJM; 9 IA UNIÃO> Palanclo = desta cai,ltal o geri ral 
,ex.mh)l&tr.o da Ouerra do Ja

pã declarou que mente dentro de 
:IO ~é que se podcnl. 1Bber ae ha
verà ou nio a llJO 

Acel'ltucu o i:-n~ral A atl que o 6CU 
"8ID nio t•me a pos&1bllldodc de uma 
conflagração. 

T~g~s;f~f ~tl~,D~I~~~ 
oficiais procedentes de Mosco·i e re
ferentes i: conv 1 çõcs entre o cm
balxlldor Sluge Mtt.,;u e o comissário 
Litvlnorr, dizem que tanto o govêmo 
laponês como os Sovlétcs dçseJsm 
firmar um acõrdo para a dellmltação 
da !mntelra. O mais <llf!cll , entretan
to i cortar o ponto para onde deve
rio ser retiradas ns tropas em con
flllo • mantê-las controladas aU o 
filo das negociações. 

QIJANTO JA' MORRERAM NO 1 • 
CIBENTE 

TOQUIO, 9 IA UNIAO> - Pelo 
Mlnlaténo da Guerra !oi publicada 
uma comunicação oficial referente às 
perdas de anibos os lados, no ~te -::flt as quais sio as seguintes: 
J : 'IO mortos e 180 feridos. 
R~. 1.500 mortos e feridos. 100 
QllllrCIII ele- asaalto e e aTll!ea. 

"A ALEMANHA ATACARA' A RIJS• 

~. 9 IA UNIÃO) - OCulJllll(lo
se do conflito nlpo-sovlêUeo na fron
teira. do MandcbUkuo, "IIPopolo" ê 
de 11*110 que a Alemanha atacanl. a :1·J::,. esta entre em giwra 

PaiÍrHOrla da Fulllla 
A Psocuradorta df, Puenda .. 

cciJIYlilando oa sn. l!',dgard Relffl e 
Beleilldes CUnha .. aulDarem a1I o 

:'T::vde1 :-=.:~·~~ 
de allJPdO peJoa - u Dtádo. 

NIIIUUEII SIT.ITO• 
RIQIEITE OS SEIV 
li: 11111.NE DO "IL• 

E ULDIIII" 



DIT 

TRIBUNAL DE 
lPELAÇiO 

EDITAL Lº 1 
Con1arao para o car,o de 
: Jais de Direito 

De ordem do ellmo. ar.~
sador Prmldeme do l!ICnclo 'fl'lbuoal 
de Apebiçlo do Bit.ado, faço .-,, 
1111ra c:onheçlmento dos lnteliludaa, 
que ., achando l'IIIIO, o carao ct. .1llla 
de lllnlto d&I Camarcaa de .»-1· 
córdla e Pombal, reapeeU--., pela 
rtmoçlo do Jllla daq~para 
• de I&abalana e pela do 

::.~=·- Jml-: 
trinta UNI> dlu, a -.lar do dia Ili 
cio correDle m&, a blllcrtçlo 4ol ~ 
dldatoio ao coacuno para o JWN11ábl· 
mento do referido cargo, de ilo&rdo 
com o art. 17 da lei n.• 1511, de • :.:C.m:, d;.,.:=;> _<Orlanl-,IO Jn• 

o pedido de lnllcrlçlo deva -
-,anh&do doa 1111W11tea docn
llltakla: 

1."l - dlploma olentlfloo, ou cstt
dlo de acba-11 o - llllllilradO 
no Tribunal de Apebiçlo; 

2,•) - f6Jha con1da ml'llfda DD 
lqpr ou 1~ Clllde lllnmif'ÍÍllldl· 
do noe dcú iiltmm 11111111, ou ...,.. de 
fllllCia publica lfeUft,. 

8.") - oel11dlõ êli iáãdi ou Plffll 
lqulflllente; 1 

4.01 - alellt.io de aadde flnudD 
,or m.uco da Bllfid• ~ 

... , - cer\ldlles extraldal e au-

~4i¼~ ~~~-:.- 91 
,;;-C1111; 

~~~~ 

r?J:~~ 
.,,,, V: 
....... ~-_..._ 

1 

,1p1e>6depro. 
ftrma TITO SILVA & 

., a pilam, CAJO'-oBAIIPAONE, 
embora nlo f6uem, de.de logQ, aten
dldoll oe INnui dae,loa H. 11tande e 
18udOIO preaidenle da IW'alba. 

Jolo"-6a,1111r1111mtoc1&sa. 

l VIDA PODE 11 
IIAIS LONGA E i 6lADAY 

Na '.flrança, Ef'Pllnha, Portu-1 go•!<J na b&ca. nenosism 
gal e ltalia, paises erq que ee taçao da péle e º'!tros, 
consome mail!I uva, sofre-se me- abusam de bed1daa ale 
nos do estomago. A ob•ervação também encontram no 
dêaee fato levou o celebre pro- ,Uvas Picot um verdade! 
fessor Picot a descobrir o pro- taurador da saúde, que 
ceeso de extrair dessa fruta o• as ~~e ,J'.A(.qllf:a c0. 
11&.is beneficos, que hoje se apre· mo. 
septam sob a conhecida formula . Quem sofre de qualquer 
do Sal de Uvas Picot. sintoma de\'e tomar, qua 

A popularidade, que logo tes, o Sal de Uvas Picot. 
grangeou o Sal de Uvas Picot na primeirat1 dóeet1, 11Qtará a 
Europa e na America, explica-se rosa eficacia dêste trata 
pela sua ação decisiva e imedia- que se faz com real praze 
ta sobre todas aa afecções do es- bricado por um no•o proc 
tomago, fígado e intestino. Re- secamento a vacao, que 
comenda-se como insubstituível endurecimento do sal, é 
para todos êsses incomodos, cu- gradavel, que mais par 
jos principais sintomas são: pri- delicioso ~efresco. Tendo-~ 
aão de ventre, pêso no estorna- pre um vidro em casa, ev1 
go, sonolencia ou dôres após as as complicações oriun~as 
refeições, acidez, biliosidade, d9- perturba(Ões gastro-1nte 
res de cabeça e tonteiras fre- O vidro menor cuata 
quentes, vomltos, digestão difi- 2 800 ~m qualquer farm 
cil, língua suja, ardor ou mau drogaria. 

PAULI FIIAIOISCA PIITO IIIIEIIIO 

~ 
l.° aniveraário 

Porririo Pinto Ribeiro, Francisca Pinto Ribeiro, 
IUbeiro Lins de Albuquerque, e major Adôlfo Ferreira N 
Alfredo Ferreira Nobrega, e Paula Rilleiro de Sousa (au 
filho , uêtos, bi~tos e noras da saudosa ~AULA FR 
PINTO RIBEIRO convidam b8 parentes e amigos para a 
ã missa que, em suíragio da almn de sua m_ãe, mandam 
no próximo dia 12 do corrente mês, snta-fe1ra, ás G 112 bo 
Igreja_ da Misericordia. 

Desde já, agradecem a todos os que comparecerem 
áto dr piedade cristã. 

JOIO IARIOSA IE LIIA 

t 
30.° dia 

A Mesa Administraliva da Sanln Casa de Miser 
comida aos seus irmão , amigos e parentes de J040.8 
DE LIMA, para as istirem á mi sa, que manda celebrar ,n~ 
da S. Ca a, á seis e meia hora do dia 11 do co,rrente, tr1 
do seu falecimento, em suíragio da alma do pranteado i 
mordomo, que tão relevantes eniços pre tou a esta insti 
Antecipa a todos os aen allJ'adec:imento 



COM 
li Gl8Tll.4L DE E P HO 

DI! 

Flcatrai tle efiltaf 11ras ner .. 

Dlal qap, . A• redozldaN e se 

fornaram Nerefil mlnuNeales 

de • • a ~• eentlmetros apenas, razend.._.e lnHa 

fr111nP11tes de"'º~••\'• e erueldadefil. ll:' 11ma o • 

•1ue de,·e ser aNslsUda por todoN 

Domingo, em três ses
sõ no PLAZA o filme 
que -empolga, arrebata e 

comove! 

: Na época do filme silen
! cioso foi un1a gloria do 
! cinema alemão Agora, 
; com o advento o cine

ma sonoro, é a peli
cula que honra a eine
matografía mundial ! An
nabela e Hans Albert 2 

astros inconfundiveis 
tornam 

\J 1' ~ 1 t TE' 
Preços -- - - 2$200 e 1$600 . ' · o mais eletrizante filme 
... ... ... , -~--~~- do momento ! Domingo, 

Santa Rosa 
1 
~~!:.~~ 

HOJE !-A'S 7 E MEIA HORA HOJE! Amanhã matinéa- ãs 4 hs. 

Oh um bo e Aço Cae -ca, Balia 
{..,. l!Meele)-Lutas ! .1. weatoras ! .4•er ! J J 

Preços - - - , - - 1$100 e soo r.ets com EDDIE CANTOR 

Brewemente P R 1 •AVE R A a -••• •~• de 1881 eom e111 aalores C"•ntores da 
feia J.l.1'10'1TE •.4C' 00~.I.LD e ~ELNO EDlh 

CIN'E-REPUBLICA lfellea ,f•: ". 
IIOllà-w- ....... ,,11.._-BOIB 

..,,.......,_ • - 1 ......... s-• e JU>W.&&D ARNOLD --- DUNIU H IU 11911-IOIIIIIT DI li 

..... - PILOIII - IIIITI IINIIL -
IIIIOII-LIIIIIO N 

MITO li 

1 



A UNIÃO - Quarta-feira, ló de agosto de 19:IS ~ ,- 9..., 

FINALMENTE HOJE O SENSACIONAL 

PROGRAMA DE REABERTURA E 3 ° 
.. 

2: 

• 
ANIVERSARIO DO NOVO 

PARTE-NA TtLA-A "NOVA UNIVERSAL" 

=================.,================ 
HOJE - "Avant-premiére" - A's 19,30 - HOJE 

1." PARTE - NO PALCO 

Audição por uma grande orquestra do 22." B. C., composta Je 18 figuras, 

especialmente contratada, com o brilhante concurso dos astros da P. R. I. • 4 

Rádio Tabajára da Paraíba. 

;r 

JORGE TAVARES - a voz n," um da cidade, 

GENi SANTOS - gracrio~a sambista paraibana. 

' ) 

' li' .... ~Jlf KALOA - o notavel maestro, \ 1 ~ , 1.11 

Apresentação pefo novel locutor J O S U E' J U N I O R 

TEM A HONRA DE APRESENTAR PELA PRIMEIRA VEZ NO NORTE 

D E A N N A D u R B I N · 
~ ,.; ~ l ' ( , \, ,~ .,i _ ,: _ ~ ,,.. ·" ~ -

_,.illti'.I. _-4 ;,.. 

t "" ., , ·1, ••• O ROUXINOL SUBLIME EM ', 'l \ '. \ \ ' : ".\, , 'I¾" • -, ·, 

1 o o H o M E N s E u M~ ·\ MENIN~ 
• LEOPOLDO STOKOWSKI e sua notavel orquestra - ADOLPHE MENJOU - MISCHA AUER - ALICE BRADY 

Complementos: - NACIONAL D. F. B. - FOX MOVIETONE NEWS - Jornal recebido por avião e INVENÇõES MODERNAS 
lindo desenho colorido do PATO DONALDO - gentileza da UNITED âRTISTS . ~ 

ATENÇÃO: - Este filme é proprio para todas as idades. - Nota da C. C. C. , ·1 \ P Jl,l -.,1 ·~ \ 
~ .:1', fF íi _., .. ... -----.. ----- \ . • ' - A Gerencia do "Cinema de toda a cidade chique" oferecerá 10% da renda do filme ao Orfanato D. Ull'ico. 4,"' ' 

PREÇOS: - Poltronas 3$300 - Balcão 2$200. 
,, .. __ 

FELIPéA 
BOJE - Soirée ás 7,15 - BOJE 

PRESTON FOSTER 
- em -

NINGUEM ESCAPA 
Juntamente a 5.• sérJe de 

O IMPERIO DOS FANTASMAS 
UNIVERSAL 

Este rume é proprio para todas as idades. 
Nota da e. e. c. 

Amanhã "Sessão das Normalistas" 
FELIPÉA 

A CHAVE NOTURNA 
PREÇO UNICO - $500 

DOMINGO NO FELIPÉA 
Ela abandonou todos os milionarios almo

fadinhas porque procurava um homem 

BETTE DA VIS - GEORGE BRENT em 

A FLEXA DE OURO 

Um drama vigoroso da WARNER FIRST 

HOJE--MATINtE POPULAR-JAGUARIBE 

DIVERSÃO DE REIS 
Preço unico - $500 

JAGUARIBE 
HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

A revista mais luxuosa do seculo ! 
DORIS NOLAN - GEORGE MURPHY 

-em-

PINTANDO o SÉTE 
Um filme da UNIVERSAL 

COMPLEMENTOS 

Este fiJme é proprio para todas as idades , 
Nota da e. c . c . 

CINE s. PEDRO 
SRS, AGRICULTORES 

VENDEM-SE: 1 caldeira em perfeito 
estado de conservação com força de 
3 cavalos; 1 maquina de descaroçar 
algodão, marca "AGUIA", com 30 
serras, j)em conserva.da; limpador; 
alimentador e empastador, inclusive 
transmissão, sllhas, etc, tudo por 

METROP,OLE 
:A CABA DOS ORANDl!:S ROMANO!:!! DA TIILA 

BOJE - Soirée ás 7,15 horas - HOJE 

TODA A BRAVURA DA MULHER MODERNA! 

EVEl,YN KNAPP 
-em-

MOÇAS DO SECULO XX 
UM FILME DA "UNIVERSAL" 

COl\lPLEl\lENTOS 
Este filme é próprio para todas as idades. 

Amanhã - "Sessão das Moças" - A vida dos estudantes nas gran-
eles universidades nortewomerica.nas!-FoXS-Canções-Esportes-Flirts ! 

PATRICIA ELLIS - FRANK I\IAC HUGH - •m 
AMôR DE CALOURO 

ColJ!, ,WARREN BULL 

- 6. • feira: - 3.ª série de'1~ERIO DOS FANTASMAS, Juntamente 
O AVIAO MISTERIOSO - com Jane Wlthers. 1 

quinze contos de réis, (Rs ........ . 
15 :000$000). 

VENDEM-SE, também: 1 sitio em 
Teixeira, do Estado, com cerca de 3 
quilometras quadrados, casa, • pe
quenos açudes, diversas fruteiras, bom 
plantio de algodão, tudo por quinze 
contos de réis <Rs. 15:000$000). 

TRATAR com o cel. Francisco Ma
nuel Ribeiro de Barros, em Imacula
da, municlpio de Teixeira, do Estado; 
ou com a firma Jooé Heoriques & ata., 
em João Pessõa e Campina Grande. 

MISTtRIO 
Ter sorte em negocios, em Jogos, a

môr, adquirir riqueza, empregos dlfl
ceis. Quereis resolver qualquer difi
culdade? Escrevei hoje mesmo para a 
Cáixa Postal, '9, Nlterol, E, do Rio, 
enviando wn envelope selado e ~ubs· 
critado para a tts]IOllta. 

O OllQIIIIA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

--2.ªSl!:RIB--

IMPERIO DOS FANTASMAS 
:JUNTAMENTE 

MONTANHA TENTADORA 
Este filme é própri\:> para todas as Idades. 

F1nalmente amanhã! - "Satan" o .. j;igre sanguinario . . . e seu domador •.• 
Barton Mac Lane - em TIGRE DE BENGALA. 

SEXTA-FEIRA: - Escolhido espedialmente parn a atraente "Ses.são 
da Alegria'" - A vida alegre da moddade. - AMOR DE CALOURO. 

SABADO: - Aí vem Knrloff em - A CHAVE NOTURNA. 



,. 
rr.- JOÃO PESSOA - Qua1·ln-Cclra, 10 de agosto de 1938 -

N '/4. Y E G 14. Q_Ã O E. COMERCIO 
t t O Y D B R A SI L E I R-0---.-.-•• -L-E .-. -.-,.-E-,--,--,-•• -.. -. -

{P.:A:T a Ia o N J O NA e J o NA L~ Praça Antenôrllavarro n.' 31 "(Terreo) 

1 

Fone 1-4-4-3 

t.. P ~ R ~ ·!•o-NO R Ta PARA O SUL 

'. Linha Manáus - Buenos Aires 
"CAMPOS SALES" Linha Belém - Porto Alegre 

(10 .209 tons . de deslocamento) 
Esperado no dia 10 de agosto sairá no mes· 

mo dia para Natal, Aracaty, Fortaleza, S. Luiz, 
Belém, Santarém, Obidos, Parintlns, Itacoatl
âra e Manáus . 

"INCONFIDENTE" "AFONSO PENA" :1 (CARGUEIRO) 

Linha Belém - S. Francisco 

Esperado no dia 14 de agosto, sarrã. no 
mesmo dia pnra Natal, Fortaleza, S. Luiz e 
Belem. 

(6 381 tons. de deslocamento) -, 

Esperado no dia 12 de agosto, sail"á no 
mesmo dia para ftlcifc. Maceió, S Salvador, 
Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pclotas e 
Porto Alegre. 

"PARÃ" 
(5.219 tons. de deslocamento) 

Esperado no dia 18 de agosto sairá no mcs. 
mo dla para Natal, Fortaleza, Tutoia, s. Luiz, 
e_ Belém. 

O "LOIDE !IRASILEffiO'" E' UM SER·1 
nco DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE
RESSE NACIONAL. • . ..,~ ~ J'IJQ 

A'l'TJINÇA01 -- AVISAMOS >.OS BRS. 
PASSAOEI.ROS QUE BOMENTl!l PODERAO 
ADQUlCRIR PASBAdENS APRESENT.U.::lO 
O ATESTADO D& VACINACAO. "O LOTDE BRASILl'ltRO E DA NA!;AO 

PARA SERVffi A NAÇAO'". 

AcceitaaH carra• para aa cidadea 1enida1 ,ela lê.te Viaçãe Miaeira c•• truÃerde e• hrra dH leia. 

CARBONIFERI RIO•GRANDENSE COIPHNII 
Linha re1alar de vapores entre Cabedêlo 

e Porto Ale1re 
CARGUEffiOS RAPIDOS 

'l 

CARGUEIRO "CAXIAS " - Espetado do norte, deverá chegor 
cm llosso porto no próximo dia 14 o cargueiro "Caxias". Após a ne
cessarla demora, saír l para Recife, Maceió, Riâ, Santos, R. Grande, 
Pelotas, P. Alegre. 

CARGUEIRO "OLINDA " - Esperado do sul, deverá chegor em 
nosso porto no próximo dia 16 o cargueiro "Olinda". Após a necessa.ria 
demora. sairá para Natal. Ceará, Tutoia, Areia Branca. 

CARGUJ;:IRO "OSVALDO ARANJIA" - Esperado do sul, deverá 
chegar em nosso porto no próximo dia 15 deste mês, o cargueiro u Os
valdo Aranha". Após a necessaria demora, s::iirã para Aracaty. Ceará, 
Camocim, Areia Branca. 

AVIS O 

Aceita-se carga sujeita a transbordo no Rio .para Poranagu~. An• 
tollln&, s. Pranclsco, ltaJal e Florlanopolls, 

~entea - LISBOA à CIA. 

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

LLOYD NACIONÃL S. A. - SlDE RIO DE JANEIRO 

IDVJQO &APOIO PU.08 PAQ1Jl!Tl!B •&JI\AB• l!NTJl\11: OABl!DELLO & l'OBTO ALEGJI\I! 

PASSAGEIROS "SUi:" rABBAGEIBOI 

l'AQUETE "ARi\'IIMBo" - Es

perado de Porto Alegre e escalas no 

dia 1'7 do corrente, ::;aindo ho mesmo 

dia. para. Recife, Maceió, Baia, Viló

ria, Rio de Janeiro, Santos, Rio 1 

:::,:.:::. ·.:.:::.~ .. I 
PARA DEMAIS INFORMAÇõES COM OS AGENTES: ~ -.,-

r · ÀIIIIO Dl CUINI REIO I Cll, 

"NORTE'ª 

) '~ 
, ' ,: _?_ ·.' 

Eatripterie~ Raa Barãe da Paaaare•, 43, Telefone n. 1441 Telegrama "Arai'~ 
ARKAZENS - PRAÇA 16 DE NOY.EMBRON.0 87. 

1
~ALVARO JORGE & CIA. COMPANHIA 

i PRAÇA '.ANTENOR 

NACIONAL -UE N~VEGAÇAO COSTEIRA 
NAVARRO, 53 - SOB, -:- FONE 1424 

1 

1 -

~ 10&1.& nllQ)AJIA ISa 111111 

1 GIANDE ARMAZEM DE ESTIVAS EM GROSSO 

MANTtM FILIAES 

BDVJÇO 81:MANAL Dll PABBAGl!JBOS I! CARGAS ENTRE l'OBTO ALEGRE ll CABEDtl,Q 

"lTAGIBi\" ) 
Esper8do no dia 11 do corrente, quinta-feira, sairá / 

no ,mesmo dia. para: Reéifc, Maceió, Baía, Vitória, Rio 
de Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonina, Florlanopolis, 
Imbituba, Rio Gnnde, Pelotas e Porto Alegre. 

l'ROXIMAS Si\JDAS 

"ITAQUATIA" - Segunda-feira. 15 elo eorrenk 
"!Ti\SSUCB" - Sexta-feira. 1D do corrente 

"ITAPURA" - Scxtn-feira, 26 cio corrente, 

A Y IS O 
Recebemos tambcm cargas para Aracajú, Ilhéos, S. l•'rancbco e Uaja.i, com cuht,uio,a- b.tldra,ç~o uu 

l · ltlo •e Janeiro, Item como, tara CampOI, no E1tado tio Bto, em trafego mutuo com • •!Jeopoltllna RaU-way•. 
Aa •--s•na aeri• nnllld~ mellant. apreoentação llo etenuo •~ Yaobta. 

--- t ,Campina Grande, R. Prea. João Pe11ôa, 18, 67 e 75. 1 1 Gaarabira, Praça Monsenhor Walfrêdo Leal, n, 49, .l 

PARA PASBAGEN3, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESOIUTORlO, ATE' A'B 18 HORAII, 
NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES, 

Praça Matriz, 17 4 e 178. 1 1 
INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. BANDEIRA DA C&UZ, 

lt•liayana, Rua Presidente João Pe11ôa, 4-4. 1 

Clllamam a attençAo de na numeroea tre111Kla da oap1ta1 • to j 
.._r e dOI demala commerclante• em 1eral para • ceu eompleto • 1 
ftrledlulmo 10rtlmento de mereedorlaa que recebem aeU111DAlmente d01 f 
,r1Detpae1 eentro, do pala e dO enransetro I que .-., w:r:11telldo por 

IINOO\~~:,;•~AR&LRADOS A OOl'fOl!DIIR 08 M:IJLBOJI\U ' 
. PR&COS 1:14 TODAS A8 IIUAS VDDAII, HIii ~ OI! 
OONCORJUINTD. 

l'UQOI :El:O!lPCIOl'fABS PARA :t'DDAII A' 'fIIITàll 
, Al6m de 01ltroe lmlameraveta •111101, '8m v,!!'1111>~'8meu• -

- noel: OI lellllntea: 
xai.ae 41e tedn N ~. l•rtn•• fe 1111• _.._ ic enr&a• 

.............. ·- ........ bihlra••· eerYeJu: ht&rotloa, 
reatema • o-tlalla, 11:e.-ne, ,asollna. ai •• lllaoaa • ,. ......, 
MAl!ma. •-111•&• ... t1tm .. 1<> "'" mutetpa, ,.,e1 ,... ,__, • ,.. 
,oi ªKerte•. aff911 •• W.. aa .-u•a•n, leite .... _ •• •JI-• a 
•on,tr•. ,_ ......... im.... •• ._ •• •o.rru,t,,•, .... _ ,.,... 
..,....,. •r..a• • rnmJIIN .. n eercu, eqN)llta •119• • e.._N 
--·"elaate,n-•e ..... ...,l•aal•mraase!n.•li""'ta, 
..... • .. ..,...., ........ •1:atn11&•. aeapleta •rtla• .. • -· _ ......... ...._.a1raara1na. .................. . 

1 Ytuaa ae certificar deaaa realidade H 411.e •red
lUI cem,rar ltante n 

'JOIO PF.SSOA PAIAHYIA DO IIOIT! 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo wn dos socios da conhecida 

mercearia "'A BARATEIRA" de se 
retirar para o sul do pais, vende-se 
este Importante estabelecimento, o 
mais afreguezado da Capital e sem 

, ter nenhum fiado . 
João Pessõa, 26 de julho do 1938, 
Rua Joaquim Nabuco, n . 0 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se a propriedade s, Vicente, 

antiga. "Tapado'\ medindo majorada
mente 80 quadros de 50 braças, com 
bõa. casa de vivenda. grande número 
de fruteiras de várias especles engenho 
a tração animal com coslmento para 

1 a9uear, adaptação para alambique, etc, 
A tratar com Pedro Batista de Albu
querque em Guarablra. 

TERRENOS 
Ve11dem·fiC em lotes pequenos. a 5, 

6 e 8 mil réis o metro, na Avenida 
Maximiano de Figueiredo, pert-0 do 
Instituto de Educação. Agua, cxgóto, 
tu~ e bonde:;; lugar de muJto futuro e 
sliluberrlmo. A tratar na rua Maciel 
Pinheiro, n .• 303,-

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL 
VENDE-SE: --....... ~ ---- ....-- ... 

por pl'c«;:o vautajoso, uma iniportantc e modcrr•a 111!>.talac;~o para Fahrl 
ca de cigarros, montada na grande :vra~a C'omcrcial do Campina Gra.udc, 
onde poderá ser examinada te constando de : 

1 maquina ""Excclsior" modélo HI -B, para fechar cigarros, fo. 
bricada. por J. C. - Muller; 

2 maquinas para cortar fumo. de !J''• de fabricaç~o t~ceg Robert ; 
1 esmeril a.utomatico pal'a amolar as laminas de corbr fumo: 
1 maquina automatica para. amolar na.valhas circulares; 
1 estufa para fumo, modernissima ; 
1 motor Otto-Dcutz-Legitimo de 12 HP, a. olco bruto, 

assim como instalação completa para escritório, inclusive hUt'f\lLUX, ar .. 
mações, cofre de ferro, 2 máquinas de escrever, novas, "Rcmington " e 
11 Underwood", etc., negocio a. ser tratado t'om: 

VO. OLIVEiltA IRMAOS, LTDA, 
Rua. Pre1;idente João rcssôa, 341. 
Campina Grande - Paraiba. 

JOAO Bi\TISTA DE OLI\'!mlA 
Pra(a Augusto Severo, 83 
Natal - Rio Grande do Norte, 

ou Ri\lMUNDO JOVINO 01:; flLIVL!Ri\ 
Rua f'rl. Vil'l•ntr. 8aboht, n." 173 
l\.1055orO - Rio Grande do Norte. 

l >. 
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