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A VIAGEM DO PRESIDENTE GETO-\ ! ~o~i!ã! ~e ~a~,: s M! 
LIO VARGAS AO ESTADO DO RIO ::::1 ~~ !~:~:t~ :::~~::w 
ADIADA EM VJRTUDE DO 
MÃU TEMPO - 4.000 OPE
RÁRIOS DE PETRÓPOLIS 
SE MOV!MENT AM PARA 

HOMENAGEAR O CHEFE 
-- NACIONAL -
HIO. l l ( 1 1 I\L,Ol-Como 

já foi ,inundado, o l)re-idente 
Gdúlio Vuni~ls n~fiou :-.ua vi
::sita a Cumrlo:-· l· Nitcroi. em 
, irtuck du m.íu tt;~\Oo L.:maP
te no.:.. üitimos ,ua-... 

!\acu:51é1'"' cida1e~·. ~·ntrc
tnnto, t:lnt inúam o:,; nrcpara
tivfü' pua a n;n•µ(Tto do Chc
ft Nadnnnl, para o qu .. - já~~ 
manift-,tat"lm ~olicl,h·ias to
da:-· a•• eh,~~~·· 

E' JW~:- ívt!I (JUt! a viagem 
do Pre:,;idente se n·alize no 
próximo dia 1 R. 

UMA DAS MAIORES :\IANI
FES'f .\('üES TRABALHIS-

1',\S DO BRASIL 

RIO. 11 (A. N.) - Notí
cias vindaH de Petrópolis in
fórmam que os proletários 
daquéla cidade, em número de 
,!.000, arregimentam-se no 
!-·,rntido de irem a Nite1•oi to
ma1· 11ar1t nas g-randes ho
menagens que serão presta
das. alí. ao presidente Getú
lio Var.e;as. 

r,;,, todas as cidades do Es
!ed, do Rio o operariado vem 
manifnlando o desêjo de ir 
:\ capital fluminen~:e com o 
mesmo objetivo, o que talvez 
aão 1.·(ja })Os'-ivel. devido á 
falta d<.' meios de condução. 

Em todo caso, segundo os 
prt-núnl'io_.:;, a manifestacão 
<1ue o Pre: ... iclente re<'eherá ·alí 
~<.rá uma das maiores demons
trações trahalhistas realiza
da0 no Brasil. 

de Ministro do Trabalho, instalou-se, 
hoje ás 11 horas, a Comissão de Salá
rio Mmimo do Distrito Federal 

A cerimônia 1oi pre~idida pelo titu
lar intermo daquela pn.<.;ta, 1.r João 
Catlos Vila}. que proferiu eloquente 
oração, re!-isnlt::mdo a importancia dL- -
sa conquista do operar1o brasileiro, que 
é o salário mínimo 

Da Comissão de Salá.lio Mínimo fa
zem parte representantes dos sindica
tos dos empregadores e dos emprega
dos, em número de cinco, de cada 
parte. 

A MISSÃO MILITAR FRAN• 
CÊSA NO BRASIL TEM 

NôVO CHEFE 
P,\RIS, II 1.\ 

b:-a.::iileiro deu asscntímcnto á nomea
('ão Uo gene1•a.l Chaliedtt L:ivalade 
para exen·el' as func:õ<'.., de Chefe dr, 
;\-li~:,,,io Militar r··r:uu:esa. no 81·a.sil, em 
<,,ubstH .. ui<'âo ao general Paul ~oel 

O genel'al Lava.Jade deverá. embat
/C'ar cm Cherburg·:,, com àe~lino ao 

\ 

Rio de Janeiro,_ no próximo dia 25, a 
bordo do .. Massilia" . 

NOTAS DE IA CONVENCÃO NÃCIONAL DA BOLIVIA 
':,~e ~te~,~ P!ú~ o ,,r João 

1

1 R A T I F I ( O U O T R A f A D O D E 
Brasil de ;v1.êM.p1itu n·1hP Jo En.nco 
do B. ra<,il_ IH.:Slr! caµih·l 1 11.m j. ~ COI~- p A z D o e H A e o çã.o, tc1cgTafou a.o sr. José Maria. 
vldar o mt..cTv".'.'ntor Atfc,mr::, e..:- F'i- Ca.ntillo, mini$lro das Relações 
gue1rédo para arsbtir â- apos1cci.o do _____ Estrangeil'as dn .\rtenlina e pre-
retrato cL1 Pl"f'~iJcnt~ GetúEo V:J.rgas, sinênte tia Confel'cncia de Paz, fe-

~~~~r€C~·1;!;~t~·\/1~;}:\~~ n~l:)~~r!ªJ~ E e-tá definitivamente con- liril~Htlo-o pt"IO êxito das negocia, 

c10 correnlc, .is 1:: hora. ~olidada a naz na América =
0
:.:abo1adas pelos países me-

A PRIMEIRA CONCENTRAÇAO 
ECONôlVHCA DO ESTADO NOVO 

----------
DECLAR!.ÇõES 
- -· ALMEIDA 

DO INTERVENTOR LANDULFO 
SôBRE O REFERIDO CERTAME 

DE 

"A vitória alcançada em S. 
Antonio de Jesús é a vitória 
do Estado Nôvo", disse o 
Che{e do Govêrno baiano 

compreeru.ão do jornalic;mo baiano, da 
ímportancia social de reuniões dessa 
!latureza. que tauto influem na Vida 
econômica do E'>Uldo 

Da }"(>percussão que vai tendo o tra
balho realizado, basta vt"r os comen ... 
tá.rios favorn.veis de confianç:J. que de 
cada lado e a cada pas&o se registam. 
Estou certo de que os efeitos não se 

SALVADOR, 11 (A N J - Falan- farão esperar, tal a impressão deixada 
á Agé:ncia Nacion:11 o mterventor Lan- nos concentristas, através, as clemons
dulfo de Almeida nssim M' cxpres..~ou .ª trações práticas. durante a reuniáo 
r€:Speilo da 1.n Concentração Econô~1- económica 
ca do Estado Novo. ult1mameute 1ea- E' propósito do Govêrno do 'Estado 
lizada em s. Antonio ele Je:-.u~, sob sua continuar nessa orientação, fazendo, 
presidi:-ncia . . oportunamente, reunir congressos com 

"A 1.n Concentraçüo Eccnomica do igual finalidade (:m diversas regiões do 
Estado Novo já alcançou fxito c01nple- Estado 
to. surpreendendo, IIH:'smo. aquele.s que Quanto ao local do novo certame 
não tinham compreeu':iáO dn impo:-- nada temos de definitivo, mas, posso 
tancia dês.se certame assegurar que éle será escolhido se-
co~c!~&f:::ºfoc1e!\~1~is n;ri~~~~~ 1~i~ gundo a maior soma de fatores que 

só pelo conjunto dos assuntos •1entila- a~~~i~~1::/:~c:e;!
1
~; !"r:t>s. Antônio 

ào::. na,;; diversas pale ,tras rcahzadas de Je.sús é a vitória do Estado Novo 
C'.omo também Pf'la soma P..preciavtl da 5 que. desviando a atenção popular das 
d.emonstraçócs pr:i.tic:t~, no terreno da atividades políticas, pos.c.ibilitou a reu
exploração agrícol:\, f' ainda pelos as- nião de um congresso de carater eco
péctos de ordem soc:inl que a concen- nômico" 
tiação oterece 1----------

Tudo isso alcançou a realização do 

f:~~~~tfag:!~:ei~, 1:~~~1~ç~~ ~~~u~~: 
terésse desperhcto nos técnicos dêle 
encarregactos nté ns facihctades encon
t1·;.1d;1.s na cirtade clt S. 1\ulônio dt' Je
sús cuja llosµltalitbcl1· r\.i.:~dcu a t'\

pect~liva. C01~tumliralll-se 1~uma ~ó a 
1am1ha do:> ho.spc<lcs, cm numero su
perior n 300, e .-;eu:; ho:-;pedeiros 

O intercssl! do-.; <:0!1cenlristas, parti
cularmente dos prefeitos presentes, pe
las conferencias realizadas e pelas de
monstrações práticas de campo, cor
respondeu aos esfor.;os do Go\'ê:.:no, na 
realização do certame 

A ac,;:io da imprensa não me causou 
surprêsa pela cfici[·ncin do seu noti
ciá.rio, pcrque cu ben; .%b1a da superim· 

Qu~m transmite o paludismo- é o 
mosquito. O "martelo", que se cria na 
agua empoc;:ada, fónna ~ mosquito. 

O NOVO CHE
FE DE POLICIA 

A propósito da nomeação do dr. 
Fernando Pessôa para o cargo de Che
fe de Policia do Estado, o interventor 
Argemiro de Figueiredo recebeQ. ain
da. telegrama,;; de congratulações das 
seguintes pessôas: 

Em telegrama tn· iado a'J sr. Inter
ventoi:. Federal o dr Arnóbio Tenó1io 
Vanderlei comunkcu. hrvcr a.ssumido 
o cargo rlP s.:>cretódo dr, Interior do-
Estado de P<·rnam~tco. ,. 

1 

l,A P1\Z, 11 [A l':\'JAOJ - Por 
1(.,~ ,otos c:or,t.ra. 9, a Convenção 
,·acil'nal ratiFcou o 'fra.-tado de 
'l>az do Cha<'o, asshl'ldo E:'m Bue
nos Aires. 

ENCERROU-SE~ ONTEM, 
De Salgado <Itabaiana) - José Sa

raiva, Alcina Saraiva. Adolfo Marques, 
Eunice Barbosa, Belarmino Maciel, 

O Celestino Neves. Moacir Frazão. Otá
via Mouzinho. Manuel Horácio, Felix 
Mouzinho, Joaquim Torres. José 
Queiroz, ,José Bento, José Maria Oli
vei:ra, João Araújo. Manuel Candido, 
João Soares, Genesio Neves, João Ca-

O Chefe do Govêrno recebeu comu
nicação a propósito da nova organi
z~c;-ãc da firmn Ferreira Am01'im & 
C1a., desta prnca 

3.° CONGRESSO ESTUDANTAL 
O l'hancelêr general Medina, 

itpós o cneenamento da Conven-

CURSOS UNIVERSIT ÃRIOS 
tEspecial oara. A UNIÃOI ARMANDO DE ASSUNÇii.O 

Q
UANDO se encontra, na ~is- ultrapassava as raias da pro~ia liber· 

~o,;~e~~Pfc:°JduJii~~it:Z
1}~~:;'t; , ~~~!' pu:i~: c~~:trbf:1· ~ã~e:ª;;~. ~u~ori-

tncc!iJ1dentes, . de estab_elece- 1 Nem a republica de 91, feita a 1yna-
1 em nas. Mmas GeralS uma untver~i- gem e semelhança dos Estados f!ntdos, 
ciade, ve-~e que, ])Tet.mdendo criar •?111.brou-se de criar no Brasü uma 
um.a 11acão livre, precisavam. da m.esma 1miversidade americana ... 
<'Omo me10 de fixação do genio do _E' que o fenômeno p_olitico era visto 
vovo. ço ])ela metade, esquecida a outra me-

Numa das velhas vilas mineiras te- iade social, dd interêsse do pôvo, qu,'z 
ric sua séde a universidade Mariana, tinha sua existenciri u..nu>açar:1a pela 
Ouro-Prêto ou S. João d'El -R3i. E, ousencia de tantos elementos de vida, 

~\°J~/s~d:;:~;c~e s~
1
:,~ ~ª:;iii:~fct!~~~ { eri{ecl~1~t6/ d~;i~~~~de~~!te~ por1m se 

participaram pela posse de institutos I Je-z Gí.w1r, e em Mmas Gerais se. insta
de ensino tradicional, conservaram.-s3 la. com autonomia o patrimônio pro
como ponto., .de Jixaç<io do genio e de prir>,_ com Jóros_ de Jund(!,<;ão, a. Uni
c·ultura do povo. 1'od~1s três são con- verstdade de Mmas 0:1rais, que 1rma
.1;iderada.ç centro~ de estudo com seus nou _aç cscola.s ou_ faculdades, nu!n alto 
e-ursos de llumantrl(ldes e de .?nsino su-1 senl:rio de fzxac;ao e desenvolvwiC'ntl' 
pcrior. da (;ttlfura e µrinripios ~ cultura na-

.Ma:;, 11<b conseguida a univerJidade, cional, ,,ois q1w no Bras~l. _ape;,;ar dos 
Jrustou-~e a Jormac:âo l-ultural do póvo, Esrados pomposam0te mc.••peudent~s 

:\~i~.~~.:~~tcci:niTl;rs~e~~l~n1;lu:~:z~! ;:; '~e ª::ig~1
i~1.º~·mª 4~n~~l~~e a:~;,ii:,~;it,1~ª~ 

presidisse a seu trabal1io de educac:ão desagre.gacão. Esta vtna entretanto e 
das elites deu ,nostra.~ de sua p1•1senca, quand'J 

E fir.:amos, por êsse 1!1.do. sem o es• p_orém .ª rca('ãO 1!acional contra o pa,r 
pinto predomwante na /onnacão da tu..ulan~mo prov~n~tano e o separatis
cultura que até agora se processou, no mo ousado, po~.1:~billtou o encerramen
Brasil, s1m.. um. sentido geral nacional, to da curta mais pengosa etapa Jus
sem uma finalidade além da Jormaçáo 
imediata de profissionais dêste ou da
quele ramo da c:iéncia e da técnica. 

A cultura brasileira se processou 
<1uasi sE.m phzloso/la, pois que, a orien
tacõo sup,•.>111a ficava sempre vaga, por 
falta de um organismo centralizador 

orientacão geral, que é jw;tamente 

<Conr:lúP na. 2.• pl?. "> 

NA ÂGENCIA DO BANCO DO 
BRASIL DESTA CAPITAL 

ive7;i:,~~/';,~,~~:i~ia~. 0 que Vai ser a!)Ôsto o retrato do 
ttí:,,.:;~~nf;,~:; tg;tdiv~~;.{;c~i~ presidente Getúlio Vargas 

es de nossa euolução. 
No próximo dirt 20 terá togar. no 

gabinête elo gerente da ~gência do 
Banco do Brasil nésta capital, a apo
sição do retrato do presidente Getúlio 
Vargas /" 

A brilhante atuação do " De
partamento de Cultura Ar
tística" do C. E. P. - Os 
--- oradores ---

lã;'~~~~~· d~nt~~~l:s J~r~~~s~ ~~~:~ 
solêne de encerramento do 3.° Con
gresso Estudantal, promovido pelo 
Centro Estudantal Paraibano e que 
vinha funcionando no Palacête da 
Academia de Comércio '' Epitacio Pes
sôa", dêsde o dia 5 do corrente. 

Presidiu éssa reunião o cónego Ma
tias Freire, diretor do Licêu Paraiba
no, representando o interventor Arge
miro de Figueirêdo, cônego Nicodemus 
Neves. pelo arcebispo D. Moisés Coê
lho, encontrando-se presentes ainda 
representanles do comandante Maga
lhães Barata, do ccl. Dehmro de An
drade, prof. José Batista de Mélo, di
retor do Departamento de Esta listica 
e Publicidade do Estado. dr. Abelardo 
Juréma, professor Mario Gomes, re
presentando o diretor do Departa
mento de Educação, além rlf' profes
.sôres. estudantes, etc., estando o sa
lão literalmente cheio. 

Iniciando a sessão foi d:J.da n pala
vra ao congressista João Guimarães. 
que em nome do Centro Estudn.nlal 
Paraibano, disse da significação do 
conclave que naquéla hora encerrava 
os seus trabalhos. 

Usou. ainda. da palavra, o estudante 
José Gonçalves de Medeiros, falanclo 
em nome do Centro Estudantal Polí
guar 

A seguir, o cônego M~tias Freire 
prommdou ligeira alocuçao, congra 
tulando-se com o Centro Estudantal 
Paraibano pelo é-xito do Congresso e 
exprimindo a sua confiança nos mo
ços que batalham em defêza do idéia! 
centrista. 

Após te\'e lugar o festival que o De
partam0ento de Cultura Artística cl? 
c. E. P. promoveu. em complemento a 
:;;essão de encerramento do Congresso. 

Foi cumprido. então, o seguinte pro
-grama 

1.• PARTE: 

Os govêrnos, banhados nas agua.J do 
liberalisnio, deixavam o ensino quasi 
.?m completa independencia, entregue 
a particulares. As tendencias individu
alistas e de imitação do estrang.:1iro, nos 
diversos grupos de opinião, implanta 
vam dNcordia e dissemelhanças radi 
cat3, onhe devia, pelo int::rêsse na.cio
nol, predtnninar a nec,essidade da in 
Jormaçuo e 01·ientaçáo, que só a uni 
versidade pode dar, porque só ela o 
POSStl!. 

O govêrno monarchico ficou na 
criação ào., cursos médicos, juridicos e 
técnicos, em escolas que não se liga
ram sinão pelb liame material de ma· 
nutenção pelos cofres públicos. Triste 
Ura,;ão ! Em educação, libmJade que 

A essa expressiva sol. Udade com
parecerá.o altas auto ,âades federais 
e estaduais. discursan O no momento o 
&r. João Brasil cte Mesquita. gerente 
da filial do imporl nte estal>elecimen-

to ~~tec~~~dif' t~1::d/ ão !,1~~~os para I - "Qerln.maçóe$ prlas ~entristas 
as!-:istir ao ato. e.s co wnn comissão Ev~ Cou-l Dagmar Montenegro, He
composta do~ HS . . ) Jo16 Brasil de Mes- \leIUlde. P~s de Ollveira e Maria de 
quita, gerente, Te, '1fi.o Batista ele Car- Lourdes Br . • 
valho. contador. ·~- Queiroz Batista, . II - A m er e a Educaçao Relt
Antonio Alfrêdo Primoln. e Valdemar g1_?sa - P aleir"I. por De.gmar Monte ... 
Luna. funcionário: •. negro. 

2.• PARTE: 

Hino ~acional: éanto do Lavrador, 
Nésta Rua t popular): Canto do Pagé. 
Canidê-IunP, 1 Recolhido dos n~ssos 
aborígenes em 15301 - Ambientação 
de H. \'ila-Lôbos. Not·,1rno da.s Fólhas 
Soltas, 1L1.tenzo f'"rn:rndezl: Engenho 
d'Humaitá tCcko do Nordéste, 
Harmonização d~ Gazi de ~ã. 

A 2.ª parU'. (J\Je P.stevp a cargo do 
Orfeão Centrista ·· Gnzzi de Sã·· sob 
a regência do si·. Augusto Simões, al
cançou o maior brilho. : cndo cantado, 
repetidas VC'7.es "Engenho rl'Humaítá ", 
cõco do Nord~ste. h=irmonizflc!o pelo 
prof. Gazi ele Sâ 

- Gentilmente ccciida pelo comar..
dante Delmiro de Andrade, tocou no 
saguão da Esc~la Na:rmal. a banda de 
musica da Pohda M1lit;· 1 do Estado 

valcanti. Amaro Andrade. Francisca 
Araújo. Ana Coutinho. Maria Graça, 
Manuel Araújo, Manue) Silva, Maria 
Lourdes. Luta Gomes, Enerita Go
mes. Maria Gomes. Luiz Silva, Felix 
Gomes. Severino Frazão, Felix Bar
bosa, Reniza Teles. Jeane TPles, Jose 
Ferreira. Maria Francisca. Severina 
Andrade. Jonas Correia, Josê Barbosa. 
Pereira. Luiz Queiroz. Felix Correia, 
Se\'t>rinq Mousinho, Au::eliano Caval
C:J.nti. José Francisco Sousa, Arnobio 
Gue1Ta, Manuel Luiz Araújo, Antonio 
A11àrade, Heronicles Bezerra, Pedro 
A!1a;1ias, Felix Frazão, Gaudioso 
Q;.teircz, Horácio Santana, Cetina Al
ves. St'verina Saraiva. José Francisco, 
Francisco Luiz Sobrinho, Manuel 
Bento Silva, Miguel Paulo, José Pau
lo, Luiz Araú.io, Manuel Paulo. Joa
quim Silva, Felix Paulo, Valdevino 
Ar::iújo, Francelino Paz, Maria José, 

.Maria Germano. Julio Barbosa, Regi ... 
na Rodrigues, Benedito Silva, Luiz 

TELEGRAMAS RECEBIDOS PELO Gennanc. Josefa Neves, Felismina 
PRESIDENTE DO 31' CONGRESSO Camara. Manuel Germano, Felix Apo-

ESTUDANTAL Jouio, Francisca Neves, Luiza Paz, 
Gaudencio Correio. João Gomes, Ma-

o H Eugenio dí' Oliv ·ira, nrcsiclen- nucl Xavier. José Xavier Tavares, 
te do 3.~ COP',Fesso E!>tuclantal. rcce- Francisco Silva. Maria Silva, Maria. 
beu além cte vâri:u:. romumcações por Francisca Silva, Severino Silvs., Ana. 
oficio e circulnres os ~rguintcs telegra- Queiroz, Marga1ida Queiroz. Mário 
mas Carmo Gomes. Herminio Queiroz, Re-

.. Palacio elo Ca tête - Rio - Eug·e- gina Carmo, Felix Guerra, Francisca 
nio Oliveira. Congre:;so Estu1antal - Guerra, Maria Guerra, Avelino Sil· 
João PC's.sôn - O prf'.sident(" Getúli::> va. Dedinhn Teles, Joaquim Frazão, 
Vargas autorizou-me a acue.ar o rece_- , João Correia, Ana Frazão. Alice A
bimento t· agraelrc.:cr a vos~u comuni- raújo, ,Judith Frazf1.o. João Correia, 
cncão ele in.,tal:lcão elo 3.0 qongresso Nair Correia, Rolinda Correia, Oscar 

1 
Esludantal. Cor~iiais .saudnçoes. - Mendes, José Almeida, Oscar Marója, 

(Condue na 3_a. pg.) ) :f!~ªe :~t:!~!\f~;~~j.o, Zacarias Veris-

NOTICIAS MILITARES DO PAIS 
O general Rondon estêve no 

Ministério da· Guerra 

O GENERAL VILA NOV,\ A~SUM.IU 
AS SUAS NOVAS FUNCüFS 

RIO, 11 (A l1NIA01 -- O general 
Amaro de Azambuja ViJa. Nova ai.su
miu a presidência da ('omissão df' Or· 
~amento e Fiscaliza~ão f 'inan(·eira do 
.Ministério d a Guen·a. 

EXO:-IEIUCoES 

RIO. li 1.\ t:"iIAOJ - O ~cnernl 
Candido Rondon estê,·e no l\Iinistério 
da Guern. f'"rl vi~ita. ao respectivo ti
tular, gf'neral E11ric,·o Gasp2r Outra. 

R IO. 11 f A U:SIÃO) - O Presidt>nte 
:\S TROPAS FE])F.RAIS UEGRE:i- da. Repúblil'a assinou vários dc,netos 

:0:Al\,f DAS \J.\SO.RlL\S l)E CAM- na paMa da G u~rra, exonerando os 
PIN AS coroneis Alvaro fiuzn. de Cast ro, Emf

Jio Fernan tlf's de Sousa e Otávio Dei• 
R JO, 11 IA {1Nf Ã0) _ Rc&r!'ssa.ram fino d!ls Santos e. os t enentet;-coro_neis 

,le Campinas a lguns ,·orpos do 10:xêr· / hunorarios Jo3:qu1m Enr~que Coutmho. 
cito que tomaram part<' nas ntlllobr as "" Armando Magno d a Silva, das run. 
milíta.-es, sob a orientação 1.ffnl<'a do t;?!'s ~e membr1?9 da Comiuio de Eft. 
general F ranco Ferreira. c1enc1a do Mitustérlo da Gaenp. , 





A UNIÃO - Sextn-íeira, 12 de agosto de 1938 

o MARECHAL CHIANG-KAI-CHEK ELE- PROBLEMAS DE IMIGRAÇAO 
VOU PARA 2 MILHÕES DE HOMENS O -- Japonêsas, onde observou por acaso 

EFETIVO Do EXÉRCITO HWANG-MEI ESTA' SITIADA PE· Método científico para a que muitos imlg~antes pr~cedentes dà 
LOS CHINtSES • - • • zona sul do Japao - onde a tempe-

ClaSSlflCaÇaO dos 1m1grantes ~!;::~~st::::::~:c~e;e~tª1e~~
1
.ªveerãmºu1-: 

NACIONALISTA CHIN'fos HAN·KOW, ll !AUNIA01-Acl-
,C. dade de Hwang-Me1 está virtualmen- TôQUIO _ Agôsto _ <A UNIAO) _ à~s. ~;~:o cii~ ~oc~~~~ci~ éct1~0:t: 

f!n~~~i~1o ~el~~d~~
1
J~ê!~:·ca~u~'a~n~tt Sabe-se que a 1n1luéncia do clima no mais ameno - se adaptaram melhor. 

60 AVf-E ciencia em virtude de lhes faltar ar- corpo humano é de grande importan- ~ssa contradição foi verificada pelo 

CAUSA~D~ JriNJ:~: !º!1~t1~o HAN-KOW, tu~~-i~wang-Mei 6 ·ººº Japoneses re- ilt~~~/:O~cio!"i:f;~:n~d:!t~~~e: ~;: f:e~~~~t~rg~~~1::~;~: °fifl 
PESSOAS sistem ao assédio, bem entrincheirados Ha homens que facilmente se adap- s1flcação dos diferentes tipos de san-

LONDRES, li <A UNIAO> - Noti
cias de Han-Kow informam que 60 
aviões de bombardeio japonêses ataca
ram os arredores daquêla cidade, com 
objétivo em Woo-Sung causando con
sideraveis estragos. 

O número de mortos ele,·a-se a mais 
de 600. 

REFORÇOS NIPôNT.COS SEGUEM 
PARA A FRENTE DE HAN·KOW 

TOQUIO, li (A UNIAO) - As tro
pas japonêsas que avançam contra 
Han-Kow, receberam um reforço dE! 
25.000 homens pertencentes As diver
sas armas. 

OS JAPONESES TIVERAM MAIS DE 
20 MIL BAIXAS 

HAN-KOW, 11 (A UNIÃO> - Cal
cula-se que as tropas japonêsas tive
ram, durante a semana passada. mais 
de 20.000 baixas no setor de Kiu-Kiang 

ELEVADO O EFETIVO DO EXERCI
TO CH~ PARA 2 MILHôES DE 

HOMENS 

HAN-KOW, 11 IA UNIÃO) - O ma
rechal Chiang-Kai-Chek decidiu ele
var o efetivo do Exército chinês para 
2.000.000 de homens, sem contar os vo
~~~:~i~ presentemente a serviço do 

CANTÃO ESTA' SENDO DEVASTA
DA PELOS AVIOES INSURRE'TOS 

HONG-KONG , 11 !A UNIAO) - A 
cidade de Cantão está sendo devasta
da pela aviação insurréta. 

Dw·ante os "raids" de ontem, mor
rêram mais 1.000 civis. 

TODA A CHINA DO SUL E' OBJE
TIVO MILITAR DA AVIAÇÃO NI
PONICA 

CHANGAI, ll <A UNIAO> - A a
viação naval nipônica considerou toda 
a China do Sul como olo#tivo mili
tar. 

Os bombardeios aérc~ já atingem 
a mais de 10 cidades daquela região. 

NAVIOS DE GUERRA JAPONtSES 
AVARIADOS 

HAN·KOW, 11 <A UNIAOI -
Observadores aéreos informaram que 
estão grandemente avariados, em con
sequencia de wn ataque da a viação 
ch1nésa, dois grandes navios de guerra 

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

Em 12 de agôsto de 1903 rquarta
feira) A UNIAO publicava o seyuintJ 

ATO OFICIAL .,__ Por âto de ontem. 
datado, /oi nomeado o padre Francisco 
Sev~iano de. Figueirêdo para o lugar 
efetiv,o de Diretor da Instruçâo Públi
ct:1, v_is~o ter falecido o 1f!spectivo fun
cmnarzo. 

NOVENARIO - Com a mesma or
dem e brilhantismo dos anos anterio
res, nos apresentaram os sen1u:,res mi
litares uma passeata esplendida 

Dois clarins a cavalo abriam o prés
tito, seguindo os 1JStandartes de várias 
agremiações. acompanhados pela ban
da do "Clube Astréa" 

Em seguida erguia-se magestosa em 
uma rica charola a bandeira da Vir
gem, carregada por quatro senhoritas 

Ser,uia~se a banda dt musica da So
ciedade M ecanica e dois carros ca~ 
chosamente preparados, conduzindo 
duaH gentis mocinhas representando o 
Exército e a Armada 

Fechava o corl.i!jo um grupo de in
teressantes demoiselles. entoando can
ticos harmoniosos á E.rcelsa. Virqem 
acompanhados pela banda do Batalhão 
de Sequranc;a 

NOITE DOS EMPREGADOS Pú· 
BLICOS - Seria um.a noite nwgnifjca 
se a chuva mais um.a vêz não se ma
ni/esla.$se com. toda a .<.ua impertinen
cia. 

Na Catedral foi grande a con.corren
cia; orou o padre Orlilon Coitinho. A 
Rua Nova esteve, em. todo ca.so, tam
bém bastante concorrida 

TOILETTES - Entre as que torna
ram-~! dignas do nostw elorJío mencio
naremos as se(luintes · 

E. b. - mimoso vestido brauco de 
tecido Jintssimo, guarnecido de filas 
a.ssetinadas . 

A. C. - estava com um vestido 
chique, de nebulosa cór de rosa, com 

1>Jf~ll;, d_:_ ~~;;a~~e:~~7J'v~~f ida com 
U111.Q bela toilette CÔT tll lírio COm 
Interessante pettllho caprichosa1'nente 
JJre17vhuto e guarnecido de rendas. 

A. R. - ostentava belo vestido de te
eitto leve, guarnecido de fttas brancas 
"l••tlnadas e lindo chapéu de palha 
fll/ellodo com Clellcaclaa 'ª!""f.,,,., 

e armados. tam a climas diferentes. Estes são, gue em relação á eficiência do traba.-
em geral, os melhores trabalhac!ores lho de cada individuo e á corrente 

DECIDIDO O ATAQUE A HAN-KOW Outros, entretanto, não se aclimatam, imigratória 
Japonêses, que se encontravam no 
Yang-Tsé-Kiang . 
OS JAPONÉSES PERDEM TERRI':· 

NO TO"QUIO, 11 !A UNIAO) - Notl
LONDRES, li < A UNIÃO) ~ Notf- , ela-se que após uma reunião dos che

cias de Han-Kow informam que os fes militares japonêses ficou decidido 
Japonêses estão perdendo terl'eno á o ataque a Han-Kow. sejam quais fõ
margem esquerda do Yang-Tsé. pa- rem as consequencias. em virtude do 
recendo Que :ecuarão até Kiu-Kiang. con!lito russo-nipo-mandchu. 

estranhando o inverno rigoroso ou o Afinal eis a revelação do segrêdo: 
calor int~nso do pafs para onde vão Ao concluir o seu relatório o Ilustre 
Ora, isso é tão prejudicial para os imi- Dr. Mochlda, baseado em uma complé
grantes como para os países que os re- ta estatística, constatou que segundo 
cebem. os tipos de sangue classificam-se os 

SegW1do a doutrina da emigração, homens em quatro categorias a saber : 
esta deve ser feita de uma zona parfi. Tipo " A" - são fracos á temperatura 
outra, nas quais se observe o mesmn fna ; típo "C'', - resistentes; tipo "B" 
clima, a fim de que os emigrantes ná(\ -:- resistem ao calor e os do tipo com
sôfram as más consequências da mu- binado .. A e B" são fracos em relação UMA 

GEM 
VISITA Á 

DE VACA 
BARRA
BRAVA 

dança brusca de habitat. ao calor. .. 
Entretanto um cientista japonês es- Por esta razão. consta que na zona 

tudando recentemente o assunto tropical o maior número de tuberculo-
~o;~~~i~~snisu:ti~ig!~:Se~~ªce~~osc\:~ ~.~ .. são os homens de sangue do tipo 

(A' GUISA DE ,REPORTAGEM) grantes, necessitando êles apenas, de Assim , . as autoridades dos países 
um prazo para se acostumarem com emigratór1os e imigratórios poderão 
a atmosféra da nova terra e~colher, pela analise do sangue. os 

A visita que o comércio campinense, 
pelas suas classes mais representativas 
fez, no ~omingo passado, aos Serviço~ 
da Comissão de Saneamento, consti
tuiu o primeiro contacto da "Cidade 
Ramha '' á obra dinamica do Interven
tor Argemiro de Figueirédo, no dizer 
do _Dr. Ec!esio Sil_va, presidente da As
sociação Comercial. 

A's 9 horas precisamente, desfilaram 
destino á Vaca Brava 21 automovei~ 
repletos de cavalheiros, senhoras e 
senhorinhas da nossa melhor socieda
de, atendendo ao convite que por in
termédio do Dr. José Fernal lhes fi
zéra o Sr. Interventor. 

Logo no Alto Branco a caravana vi
sitou o R. I., reservatório de 3.100 m 
c. de capacidade que é ligado numa 
extensão de 1.600 rnétros ao R.2. do Al
to cJas Boninas. 

Do R.I. a comitiva se dirigiu á Bar
ragem, percorrendo a ADUTORA, ob
serv~ndo o bélo panorama que se des
cortma atravez os vales e serras da 
Borborema magestosa. O Dr. José 
Fernal c.om toda aquéla cortesia que o 
caractensa, ia explicando em todas as 
c:.uas minúcias os trabalhos executados 
sob a sua direção, e os visitantes obser
var~m a di.tlculdade com que fôram 
realizados êsses trabalhos, óra em bar
rancos, ora em roch~ Viva ou em tra
vessias de curso d'agua, na contem
plação de vultosas obras d'arte, em 
número superior de 52. 

Três quilômetros antes de Vaca Bra
va acompanhámos a LINHA DE RE
CALQUE numa extensão de 1.600 me
ts . alé ao PREFILTRO, "que tem por 
fim retirar da agua os corpos extra
nhos oue tenham a.travessado as gra
des n:.1.s tomadas. na baragcm". Aí es
tá. Lambém situada a Estação Eleva
torla, para re,calque da agua , cuja uzt
na compõe-se de três grupos de •·mo
tor bomba" Diesel. de 75 cavalos de 
força coda um . Fê'z go~to ver senhoras 
e senhorinhas brincando com ,1, agua 
(JUP C'srachoava da bôca de enorme ca
no de 35 ccnts. de dinmetro 

Do PREFILTR.O a caravana foi á 
Barragem, já concluida. e contemplou 
aauêle colosso de barro vermêlho. com
primido, numa extensão de 220 mé
tros inclusive o sangradouro, por vin
te e tantos de altura, já no coroamen
to 

Ao lado esauerdo se eleva a armacão 
da torre de concreto armado, dentro 
da a uai ficarão o "tubo de tomada da 
agua" e os "registros de comando" 
Lá em baixo granc"e lençol d'gua. apri
sionado. graças aos esforcas do Dr. 
Fernal por falta da "Porta d'agua", aue 
havia chegado, justamente náquêle dia. 
como que. para aumentar a alegria dos 
vl,;;itantes 

Depois de demorada visita ao coraçâ.c 
déssa grande obra a comitiva retornou 
a casa de residencia do Dr. Anatole 
Mirsky, onde lhe foi servido um "lun
í'he" f!Ue c'ecorrcu na mais frahca cor
dialidade. 

Feito o ligeiro descanço, deu-se o re
gresso para visita ao Corte do Oití 
observando-se a travessia do Rio Man
guápe onde a ADUTORA se eleva a 
uma altura de 13 métros. 

Uma salva de 21 tiros, dos duzentos 
que são detonados ali, diariamente, 
~audou a Chegada c'os visitantes, que 
assistiram do alto. Depois, o espouca1 
de 20 tiros reunidos arremessou pelos 
Rrcs uma chuva de metralha. como 
Que protestando contra a invac.ão de 
desocupados áquéla grande colméia hu
mana. 

Lins do Rêgo. visitando a Cachoei
ra de Paulo A"fonso. deixou no hvro de 
registro a seguinte expressão: A Ca
choeira de Paul.o Afonso está ficando 
rouca de gritar pelos esgenheiros do 
Brasil Parodiando o genial escritor 
conterraneo, eu direi que,.º Corte do 

Encerrou-se, ontem, o 3,º 
Congresso Estudantal 

(Conclusão da l." pg.) 
Luir Vergára, secretário da presidên
cia.•· 

ºNatal - Centro Estudantal Pnrai
bano - João Pe&sôa - Jt1nta gov~rna
tiva Centro Estuctantal Potiguar, hoje, 
dia do estudante do Brasil, faz votos 
estudante paraibano maior união clas
se feliz êxito Congresso. - Clidenôr 
Galvão, Cícero Mendonça • Jeué 
f.reire,• 

SILVA ANDRADE (Zé da Luz) Este interessante estudo foi reali- imigrantes convenientes para a terra 
· zaclo pelo Dr. Saburt> Mochida, funcio- destinada, isto é, os homens perten

Oití é uma enorme bõca, rasgada, na nário e engenheiro de um Departamen- centes ao típo "C" para a zona glacial: 
rocha viva. gritando á Posteridade a to do Ministério do Interior que se in- os do tipo "B" para a zona tropical ; 
grandêza da obra sonhada por Arge- teressou por êste problêma durante os do típo " A" e do combinado " A e B" 
miro de Figueirêdo e concretisada pelo sua permanência nas ilhas tropicais serão destinados aí zona temperada. 
Escritório Saturnino de Brito, honra - --------------------
e gloria da engenharia brasileira. o DEPOIMENTO DE PANAIT Seiscentos métros por 13 c'e profun-
cidad.e estão sendo abertos por dina
mite e virão custar a bacatela de seis-

ce~~°:r;~:,OJ/i rj~ade o CeL João ISTRATJ SóBRE A RUSSJA 
Rique e exma. esposa ofereceram aos 
itinerantes, em sua residência, um 
"Cock-Ta1l'' pelo bÕm exito da excur
são. Nêsse momento o Dr. Edesio Silva 
saudou o engenheiro José Fernal , di
zendo que Campina Grande havia con
traíc:o uma divida de gratidão para 
com o diretor das obras do Saneamen
to. S. S. agradecendo disse que, tudo 
quanto está realizado Campina Gran
de deve, tão sómente ao seu benemé
rito filho, o Interventor Argemiro de 
Figueirêdo. 

Em seguida os diretores da carava
na, quizeram apresentar, pessóalmen
te, ao Sr. Interventor, os agradecimen
tos por S. Excia. lhes ter proporciona
do êsse primeiro contacto á sua grande 
obra. Assim é que, daqui partiram o,;; 
Snrs. Drs. Edesio Silva, José Fernal, 
Cel. João Rique e o rabiscador déssas 
linhas. 

O Interventor Argemiro recebeu-nos 
na Fazenda "José Nunes" e, ouvindo 
os agradecimentos dos caravaneiros, 
não poude ocultar o seu contentamen
to pela realização déssa visita que deu 
á Campina Grande, o ensejo de sentir 
de perto o clinamismo de sua realiza
ção 

E assim, terminou ésse dia magnifico, 
em oue todos nôs nos sentimos envae
dccidos na contemplação déssa obra 
gigantesca que ha de imortalizar um 
homem e redimir um põvo 

Campina Grande, 8 7 ' 1938 

"CENTRO AÉREO 
PARAIBANO" 
Sua próxima fundação, nes

ta capital 
Será fundado. brevemente. nesta ca

pital, por iniciativa do dr. Clovis Ser
ra e do sr. Severino Nogueira. esfo!'
cados propugn.adores da aviação civil 
no norte do País, o "Centro Aéreo 
Paraibano" 

Es.!-a util agremiação se propõe a di
fundir. entre nós, o entusiasmo da 
mocidade conterr'anea pela aviação ci
vil 

A escola de aprendizagem do ··cen
tro Aéreo Paraibano" terá. ao que fó
mos informados, dois cursos, prático 
e téorico. sendo lecionadas seguin
tes matérias: Regime dos Ventos, A~· 
Atmosférico, Mecanica Aplicada, E~ 
tabllidade Estatica e Dinamica, Estru
tura e Orgãos do Comando. Passe dJs 
Hélicés, etc., tudo em estilo simples. 
acessível. portanto. a todo estudante. 

O sr. Severino Nogueira põz á di3-
po::,ição do "Centro Aéreo Paraibano·· 
o seu avião P P. - TCX, com o qual 
iá tem realizado 1numeros vôos sõ
bre o nosso território 

- No próximo dia 15, terá lugar. ás 
15 horas, mun dos salóes do quartel da 
Policia Militar do Estado. gentilmer 
te cedido pelo comandante Delll'}iro cte 
Andrade, umo. reunião em que serâ 
eleita ·: empossada a primeira dire
toria do "Centro Aéreo Paraibano' 

VIDA MILITAR 
CERTIDôES DO EXTINTO "TIRO 

DE GUERRA 37" 
Em mãos do sr. Porfirio Pinto Ribei

ro, ex-presidente do extinto Tiro de 
Guerra 37. encontram-se várias certi
dões de idade pertencentes aos atira· 
dores da mesma associação 

Os interessados pôdem dirigir-se á
quéle sr. na Imprensa Oficial, onde 
serão atendidos 

"O proletário russo, disse o grande escritor, é um pro• 
letário na acepção implacavel do têrmo. Êle não tem 
de seu senão os braços - quando o regime soviético 

não faz dêle um mutilado ! " 
PARIS, 10 !A. C.) - Não resta a 

menor duvida de que a propaganda 
bolchevista, no mundo inteiro, tem re
crudescido bastante nos últimos tem
pos. Conforme confessam os próprios 
jornais oficiais de Moscou, inúmeros 
são os agentes bolchevistas infiltra
dos, dêsde o inicio do ano corrente, 
nas sociedades de todos os países. A 
verdade, entretanto, é que a campa
nha contra o credo vermêlho também 
vem se avolumando consideravelmen
te. Em toda a parte aumenta o mlme
ro de revistas. e jornais e outras pu
blicações de carater anti-comunista 
com o fim. exatamente, de desmasca
rar as mentiras que o Govêrno russo, 
em seu interesse, faz propalar. 

E com grande proveito, assim tem 
acontecido nesta capital. 

Um dos mais interessantes hebdo
madé.rios que aqui se eóitam. publi
cou, ha dias. com grande destaque, na 
primeira página. um longo artigo co
mentando o depoimento de Panait 
Istrati - chamando a atenção para 
a sua grande significação. 

Como se sabe. o grande escritor. an
tes de ir á Russia, era um dos mais 

VIDA RELIGIOSA 

fervorosos adeptos do bolchevismo. Via 
no comunismo a salvação real do pro
letariado universal. Pois bem. O ilustre 
escritor, que experimentou, no inicio 
de sua vida, toda a sorte de misérias 
que foi , durante muito tempo. um le
gitimo proletario. tendo exercido a pro
fissão de pasteleiro, de criado e de fo
tógrafo ambulante, o ilustre escr1tor 
foi vêr , de perto, o "paraíso soviétlco" . 
E o resultado não podia ser outro: vol
tou desiludido e revoltado para, abrin
do os olhos dos operários do mundo 
inteiro, escrever, com a responsabili
dade de -seu nome, um dos maiores li
belos contra o regime bolchevista. 
Entre muitas outras coisas, Instratí 
disse: - "0 proletário russo é um pro
letário na acepção implaca vel do ter
mo. :E:le não tem de seu sensão os pró
prios braços - e assim mesmo quan
(o o regime atual do trabalho não 
Jaz déle um mutilado!" . 

Este depoimento, realmente vale tu
do. 

É o grito forte e desinteressado de um 
c'.esiludido com o intuito de alertar os 
operários de todo o mundo e de evi
tar que êles sejam levados. na sua 
bõa fé, para a revolução que Já des
graçou o põvo russo. 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

;;;e~~~-d;ct~~!.ta;~c~~~
1
iªt~~e~~~~~:~= Secção do Estado dá• 

lizando 1mp01,tantes conferências evan-1 p íb 

IGREJA CRISTA PRESBITERIANA 
DE JOAO PESSOA 

~éticas o rev. Elias Beze.rra, pastõr da arai & 
Igreja Cristã Presbiteriana daquéla 
capital, no templo presbiteriano á pra- r Haverá, hoje, ás 19,30 horas, no la
ça 1817 - desta cidade. cal do costume. urna reunião da Or-

le!i-~ ~r':será~~ao;t!!1:ãi ~i::~:1n~~ ~:~
1
d~~:e Ats~~~~~~a1~ :~~~~·s~~ :~: 

Sexta-feira. 12 - O CONSOLADOR I vidados todos os conselheiros. 
CHAJ1,!AD0 DO MESTRE. 

E ~f~~iLi[osÕ ~Ni~i:STENTF. A FEBRE DAS CONSTRU• 
PR~Mtg~iW MÍJci~~~~t~:.; ÇOES NAVAIS 
BifsL;:uniões começam ás 191 2 hora Em revide ao armamentis
e ª entrada • franqueada ªº publico mo naval italiano a França 
FEDERAÇAO ES~iRITA PARAlBA- construirá couraçados pe-

sados em 1939 
Durante a sessão pública de estud6 

do Evangelho. a realizar-se. hoje, ás 
19 e meia horas. na séde déssa socie
dade, á rua 13 de Maio, nº 465, serã 
feito um comentário segundo a dou
trina espírita sóbre a parabola - O 
FARISEU E O PUBLICANO 

O próximo festival do poéta 
Genar Vanderlei, no "Rex" 

Está sendo esperado com interesse 
em nosso meio social. o annnciado fes
tival do poéta potiguar Gcnar Vander
lei, que se realizará no próximo dia 25 
no Ctne Teatro "Rex" 

A festa de arte do autor de '·Ciran
da de Emoções .. " será dedicada á clas
se estudantina de nossa terra, repre
sentada pelo "Centro Estudantal Pa
raibano" e terá o concurso de elemen
tos mais clestacados da P R I - 4, 
Radio Tabajára da Paralba. 

PARIS, li <A UNIAO> - Nos cír
culos oficiais desta capital, o repre
sentante de uma agência telegráfica 
conseguiu informar-se de que a Fran
ça vai incluir no orgamento de guerra 
de 1939 a construção de vários cruza
dores e couraçados pesados. 

l!:ssa atitude foi tomada em revide 
á resolução do Govémo italiano de 
construir mais 12 cruzadores ligeiros. 

INALTERAVEL 
A SITUAÇÃO DO "ALMI

RANTE SALDANHA" 
RIO, li (A N ) - Um comunicado 

de San Juan dei Puerto Rico infor
ma que permanece Jnalteravel a 5ltua
ção do navio-escola ·• Almirante SaJ
danha" 

Cherou, vJu e venceu a afamada O programa déssa festa de arte vem O comunicado adianta que o mau 
mela "Casa Azul". Exclusividade da ~endo organizado com cuidado. tudo tt.mpo está parallzando todas as ope
"CASA AZUL". Só para senhoras. fazendo prever, por tanto, que alcanct rações de desencalhe, continuando a 

-Prew ~. o mewio 11--..111,elhol' ~. o cem.-&. P•rl .u..iu. 
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IIMIIISTRAÇIO 1,- EXMO. SII, DR. ARGEMIRO IE FIGIEIRIIO 

Interven1.oria Federal Secretaría da Fazenda 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 8 EXPEDIENTE DO SECRETARIO 

Pettcões: 

De Antonio Guimarães MoreirJ , 
promotor publico da Comar~a. de Sou
sa , requerendo 15 dias de renas rcgu
lnmentares. - Deferido 

De João Gonçalves do NaScimento. 
ofi~ial do Registro Ci\'il da. 1.:id~de ~e 
Snntu Rita , rrqncn·ndo mais se~ me
f es Llr lictl1Ç:1, com os yenr1mentos_ in
tegrais na fórmn da lei. para contmu
nr o teu trata~nto . - Submeta-se a 
inspeC'áO de saude ne.sta capital : 

De Antonio de Figueirédo S1tonio 
l.º suplente de Juiz municlp~l _do Ter
mo de Conceição. em exerc1c10 pleno 
do cargo no periodo de 20 de março 
a 17 de maio do corrente ano. reque
rendo pagamento _da gratificação a 
que se Julga com direito. - Defendn. 
nos termos da informa('ão do Tesou 
ro 

Decretos: 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba , 1,omeia Joaquim Pereira 
de Castro. para exercer o cargo de 30 
Suplente de J~iz de Direito da Comar
ca de Bamme1ras, durante o quadne
nio que con~eçou a 23 de Fevere~ro de 
1937 e termmarã a 22 de Fevereiro C:.-
19-ll. de,,end('I solicitar seu titulo a 
Secretaria do Intenor e Segurança Pú
blica. por si ou procurador dentro do 
prazo legal 

O Irterventor Ft'dPral no E.statio 
eia Pora1ba. nomeia o sr Claudio ja 
Cost:t :\faia , para exercer o cargo de 
2.º suplentt de Juiz de Direito da Co
marra de Bananeiras, durante o qu 1-

drienio que começou a 23 de Feverei
ro de 1937 e terminará a 22 de Fe
,·eireiro de- 1941, deve-ndo solicitar sc·u 
titulo á Secretaria do Interior e Se
gurMça Publicn, por si ou pr0<.:urndor 
cientro do pr1.uo legal 

o Interventor Federal no Estado 
da Paraíba. nomeia o sr. Luiz Bezer
ra Cavalcante. para exercer o cargo de 
1 .º suplente d<' Juiz de Direito da Co
marca de Bananeiras. durante o qua-

DO DIA li . 

Portari~l S · 

Rrc0•nenc1rimto ao sr Tesu1rc1ro 
CierRl rl(•po:;itar no Brinco do Estauo 
<.i a Paraíba ':\ import:i.ncia. de cincoen
~a contos de réis 150:000$) que dever3 
iica1 C'll1 cuua corrent<- dC' mo,·imei. 
to 

Recomend:woo li.O ~r TcsoureffO 
Gt·1 al ciepositar no 13anco do Estad'J 
aa Para11.Ja , ~ importancia d~ cem 
contos de, r,h-s 1100:000$0001, que dC' 
Hra lil·ar em conta corrente de mo
nmc-nto 

sa 

EXPLDIESTE no G\Rl'llf:TE 

Ao Diretor do Te.souro: 

Peti('ões: 

N 1 10 181 dl• Luiz Gom .. aga Calda~. 
N 1 10 179, ao me.smo 
N ° 10 1a2. de Edesio Alves de Sou-

N ° 10 134 , do .{d da MPsa de Ren
das cte Sousa 

N.' 10 175 C:e José da Cunha Lim~ 
Scbrinho 

N.'~ 111 190. tie Dtonisio Carneiro ci? 
Cunha 

N ·) 10 176. dt- Carlos Guimarãe.s 
N ·) 10 159, da viú\.a Nirólau Põrto 
N • 10.110, da me!;ma 
N 1l1 172. da S tandarJ Oil Comp.1-

ny úf Br.isll 
f',j • 10.17J. de Pedro Jo~:é 
N 10 l í O, da The Great Wcste .. r 

01 Brasil Rail .':ay Company Lmtecl 
N hJ 177, de MRnuel Camelo Ju-

mor 
N ) 10 l?.8 ,;C' Jose C:-irnl.!'iro dC' Car 

,alho 
N.·' hJ 1~;3_ eia Lux-Jornal, p p dt: 

Lindolio f::>oare~ Filho 
N.'" 10 137. Uo .\dm da Me')a rl,.. 

R~ndas rk Cajuzeiras 
N º 10 18ü. Idrm. de Picuí 
N 10 185, IdC'm. <IP Princêsa ha-

rel 

drienio que começou a 23 de Fevereiro Ofícios : 
de 1937 e terminará. n 22 de Fevereiro 
de 1041. devendo f.olicitar ~eu titu:o N ) H .638, da Repartição dos Ser-
á Secretaria elo Intertor e Segurança ·fiços E:ctriros 
Publica. por si ou procurador. dentro N ° 14. 637 e.ia mesma 
do prazo legal N 1 14. 642. da mesma 

O Interventor Fe<!.,..ral no Estado N ·> 3 510, da. Estação Fiscal de Cai· 
eia Paraíba, concede tres 1 3 1 mêses tle çara 
licenca, com os vencimentos 1megrnb. N.' 14 635, da Prrfeitura M11níc1pal 
de aêórdo com o art. 156, letro H, J,\ de Gua.rab1ra 

J<.,:>nstituição Federal. á professóra de N ·• 10 . 17-1. Idem , de Ingá . 
~-ª entrancia, Maria do Carmo Car- N ."3 511 , da Mesa dl' Rendas cte p 1• 

Gôso Soto.no, com exercicio na cade1 ~ cuí 
ra rudimentar mista de Oitizeiro. mu- N.(114. 650. da Cadeia Pública 
nicipio da capital. a contar da pre- N .0 14 G43. da Repartição Cer.tral de 
sente data Policia 

O Ime..n~ntor Fednal no Est~r1r N ° 14. 6.:J5, do Tríbunal de Apelação 
eia Paratba, conC'ecle tres 131 mêses N ° 14 G·h1, elo mesmo . 
de licença. com os vencimentos mte- N ° 14 . 640. da Oiretori~ do Grur,o 
grais, de acôrdo com o art 156. letra Escolar "Antonio Pessôa., 
11, da Constituição Federal. á profes- N u 14 6.Jl , da Secreta.ria cta Ag-ri-
~óra de l.ª entrancia, Maria Moreira . cultura 
com exerci~io na esco~a rudim~nt·H I N ,0 14 656. da mesma 
mista de C1po. municipio de CaJazet- ~ 0 14 657 , cta mesma 
ras, a contar da presente data 

O Interventor Federal no Estado D(l'EIHE:S-TL DO G \Bl"ETY. 
da Par:iiba , concede novrnta 1901 di::i..:; 
de licenca. para tra.tamento de saúde. Ao Tribunal da Fazenda 
á. professóra efetiva. de 1 • entl'ancu,. 
Maria Dolores F . Rocha , com exerci- PC'tiçôes: 
cio na cadeira noturna •· João Tava
res· ·. d(Sta C'apital. com direito ao or• 
dénado. na fórma ela lei. a ront~ r ci:t 
1,resentc data 

O lntervf>ntor Fedt.•ral no Estad1) 
da Paraíba, nomeia a normalista di
plomada Maria etc Lourdes Bezerra 
para exercer mterinr.mente o cargo r'\• 
profes5óra de 1 ·' cntrancia, da cadeir'l 
noturna "João rnvares". desta cap'.
tal, em substituição á funcionária efe· 
uva , qu<> se acha licenciada, d . Marn 
Dolores F Rocha. ~ervindo-lhe de ti
tulo a presente portaria 

O Intervent.or F'ederal no Estaâc 
da Paraíba. designa os drs Otacih,1 
,Jurtma. José \1uunRrãe~ Jurêma e Ma· 
nuel Batista Leite Palitó, para inspe
cionarem de sailde. para efeito de !i
tença, a professôra interina de eia~-., 

~~~ca~~tc'rc~~a na c:::~f1~ant1 ru~~1~:fa1 

N.º 9 931, do Banco do Estado da. 

ri:~~t~~: ~ecÍie da firma s " WhitP 

N '1 10. IOJ. de Daniel de Araújo 
Nn 10.085, de P Pei.'<óto & Irmão. 
N.·• 10 083. do me.smo 
N ,, 10. Od4, do :nesmo 
N ·1 10. 082. do mesmo 
~ ·

1 10 066, d(· Ve~pasiano Perrüra • , ... 
Miranda 

N · 10 078, de Doigenes Chi1.ncn 
N.·~ 8.787. de Eitel Santiago 
N 10.0ô7. da ""iúva Vicente JelptJ 
N."3 9 983, de Fra1man & Cia 
N'1 lQ .. 070. da Anglo-Mexican p .... 

lroleum Company Ltd 
N > 10. 076, de Antonio Gama 
N. 10.0í5, do mesmo 
N ' 9 219, de Josê Borba .. 1P. At"R.ú· 

io 

FXPEDICSTF DO G.\Rl:-lf;T[; dt Araçá, munic1pio de Antenôr N:i
va~o. dt-vendo dita Inspeção ser pro-
rcch.:la na cidade de Cajaz~ira A• F~tacão Fiscal ele s Jo~,é f!P Pi 

O Inte-nf:'-ntor 1-'rlietal no J..:Ste.fo ranhas 
dn ParaH.>a. nomeia a. nonnahsta di· Petkfio• 

j~~~;:~1ª·P.~~~-~~1~c?i~t,~i~~~/1t~~st/~ :t~ ve~= 9 531. de José Martins d" nu-
go de professôra df> 1.• f>ntrancia. dn. 
<·ach-ira rudimentar mista de Oiti11..:i- A M(•sa de Rrr.das de M:1m.1ngua:,.1• 
ro. muniripio da capital. em substitui~ 
(,áo á scrv~ntu3na efetivo, que, se act:'"'. 
licenciada. t1 Maria do Carmo Car-

Petição· 

dôso Solano. servindo-lhe de titulo N (1 10 .150, dt> F'Tanri~co TOE.cann 
a presente portaria Bezerra 

O Interventor Federnl no ~tado 
c'a Pars1ba tornn. sem efeito o áto qut> 
c•ontratou o plo1essor náo diplomado 
Mar.uel Ivo dr Medehos, p:ira reger 
a cadeira noturna do exo masculJrio 
cíe Sai1ta Luzta do Sabug1. por não e~
tar quitl' rom o ..:;erviço militar 

.EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 10. 

A· Prol'ura,orta. cl.1- Fazenda 
Petição 
N ° 1.677. de Alfredo w. Dias, p 

p aa Societé Anonyme •• Pont -a·MOU· 
~on·· 

N .• 9 259. do dr. Inácio da Co•t!l 
Ramos 

N. 0 10 101. de Bertino cio Çru·mo U-
ma ' 

rua Benj,unin constant - Defendo De M'ln·,,..1 Torre!; Filno. requC'ferrto 
Josef::' c1a Silva Espinola, requereu- c;nprcsthno medumte hipotecn de seu 

do lic:ehça para construir uma fo~sa predio á nv. Cruz das Armns . - D0s
na casn n.º 93. á rua Visconde de It~· p.1cho - At••ndicto, trnnderido o re 
parica. -· Deferido. que1cnt,e a casa ao .:\tonteplo. que faia 

Antonio Massa, rC'querendo licença O-'i melhoramentos cif•!-ejac!o~. após I.J 
para substitllir o pbo e forrnr 2 1e- que lhe vendtrU a prazo, ficando cre<ii
pendenctas dos predios ns. 546 e 550, lado pelo saldo respectivo 
á. rua da Republico. - Como requer 0? Aldalberto de Sousa Carvalho. 

Lourenço de Albuquerque, ITque- requerPndo po1 lNnpra o predlo n.0 52 
1 endo transferrncia da coléta do esta- f:.. rua Frutuow Br:.rbosa para ser amor
belecimento comercial !.1tuado á ruo. tizuü3. P,m 180 prestaçõ<>s mrn~ais . -
Lesemb:ugnc1or Jo!-ié Perrgrino, n.0 633, DespaC'ho Jefcrido ptlo valor que es• ·t 
par:- o Sí..:U noml' . - OP,ferído ao Montepio 

Clidineu Jo~,é da Silva, rt..'(lnerendr) De• dr . Manuel c1e Mrdeiros Couli-
licrnça p;.;rn tOntertar a parCde da uho, requNenuo parn :i.mortizar o prL:-
casa n .º 3';'0. á rua Alberto de Brit•> dio n.0 034 á av D. Pedro I. a con-
--. A titulo precnrio, deferido. tc.r de julho ilroxlmo fmdo em diantr 

G10\'ani Gloia, requerendo licença - Dl·'ipacho inc1eferid'"'· m:i.ntendo ··je 
para ('analisai as aguas servidas c!:t ,, de~pacho ante:-1or 
c·n.sa n.0 471. á rua Só. Andrade De d . Maria Margarida C. da su. 
Deferido veira, reclamando !-Obre cla! siftcação 

Manuel Ferreira Junior. requerendo de su::i in.-.crKão re!Pre:1te a constru
ilcrnça para construir um predio n., < .í.o de casa . - Dc:;p~i.cho. At uaHle 
nv. Princt'~a Isabel p:1rn Joana Bati.")· oportunidade. 
ta dl· Araujo D~trrido Da senhoritíl Clefü'! Pinto Seixas, re-

se1,ao,;tii,n Prn·ira dR. Rochl , reque- t1uerencto habihtaçâo " oagal'T'ento de 
1endo licença pnrn construir uma cac:a pen.são a que faz jús pelo falecimento de 
ele taipn. e palha n,1 Travessa D . Moi- sua progenitóra a ex-contribumte Ali
sés. - Defendo. ce Pinto ?e-ssôa Seixas . - Despachn, 

Mari~ Laura :v1ag31l,;.es, requere'l- .. '.f'feridn de a~úrdo com o p1.recer 
;jo licent":a parn abrir uma quitanda o. De Leonizn. Le1 tP Beznra Cavnlcan· 
r11a rlesemban;ad<,r Trindade, n.0 404. te, no me~ino ~entido. ;1~10 f:lleeimen~ 
ir,dependente, de pagamento de ir1- rr de rreu malido o ex-contribuinte 
µosto em virtude de seu estado de po- ,Josê Brzern C.1v: lcante - Despacho, 
brêsa -- Deferido !lPfericto 

Anisio Ferreira, requerendo dispensa De Au~usto Rafael de Carvalho, na 
de uma multa . - O"!ferido ~1•1ali(i'."lêe de ,·iuvo. requ~rendo pe.ga-

Gena1·0 Sorreutino. rc•q~1e1endo li- mento de pensão e o abono para lu
cença p..·ua consuuir fossa nas casa: nerai.s e luto. a que fazem jús os mc
ru,; .. 326 r 332, â av. Abel da Silva e : ores Creuzri , José. Scb,1stião. AJ o.sti
renovar a ('Obertn da cte n .0 418. à av. !ihO e H~rr:ies, p~lo falt'c1mento de .s u. 
Alberto de Brito - Quite-se primei p:-ogi;:nitorn. ~, ex-<:ontnbulnte Henm-
ramenH.· com os corres nu11icip:us. dina Teixt1ra. - Despacho, defendi• 

c.;ann,~io Rt1fo, requ~renrto carta de I)(' me:..mo, r1.:qur·!'C!1do pO'famPt to 
liabHacUo para o predio r~centemenlC' dt' Of"nsão atrazodn. :\ que fazem jús 
construido á av Capitão Jo~é Pessõa . os seus tutelados Creuza e José , pen· 
de propriedade do dr Laurn Vander- .: io1u:;tas pelo Indo paterno do ex-cot -
lei - Deferido EXJlt'Ça-sr a car1 • trib11inte JorgE.- So:ues da Costa 
dl' habitação n.º 147 l)espacbo. lleteridc 

Manuel Ferreira Junior, requeren io D1., ú.l Fern:111::io Pe~sôa requen ii-
l'arta Je h:ibltaciio pata o predio rf'- do por compra o lote de terreno n,0 't. 
centemente construido á rua s Jost.• ci.ne fica pela tr:1ielra cto predio sito 
cte propriedndc do sr. Agricio de Quei- ,J. av Tir.-1.dr 1le:i, dl"">til.~clo n .. ,un ·f' 

!Ot. - Sim. txpcça-se a carta de h..1 idP11c1:--. - IJ,.:!-.p ltho. deferido de J. · 

los. l;endo. 3 remetida., pí'IO. &taçãn 
Fiscal de Sf>rraria e 2, pela Mêsa oe 
Hen.1::i.s de Plcui 

III - Transferência. de funcion;.\. 
rio11. : - Seja transferido, por conve· 
r,têni::12 de serviço do Pôst.o de Vek\:-
1'. .. s de Caja:tt•iras paro: o de Pato~. o 
sinaleiro n.0 74, José Clementlno Ln-
lPraa 

1·v - Enh~,:a de import:-1ncia: -
Entrega-SC" ao sr . almoxarife pr1gadc.r 
lnterlm,, a fin. de s.er rf"colhido ao e, -
ire do e .E., a importancia de 71$000, 
sendo: 22$000, remetido f.>t:la Mesa de 
Rendas de Picui e 49SOOO pelo Pôs
to FiscaL de Serra do Cutté, re
ferente ás taxas de sêlo de chumbo 
cifsta ln'i))etG1ia, arrecadad!l.S por -
quélas Repartições nos rnêses de junho 
e Julho ultímos 

V - R.ttoll·.ímento dt importa.nci.i:!r 
- O sr . Chefe do Tráfego da 2.'" S r . 
apresentou recibos pas..;ados pela Re
cebedoria de Rendas da cidade dP 
Campina Grande e Mt?~as de Rendas 
das cidades de Patos e Cajazelr~s. 
provando haver re<'olhtdo ás referid"'.~ 
rc:partlçôes, respetivamente as imJ)(,r· 
tancias de 8 :520 000, 2 :465$000 e . 
1 480SOOO, r~f2rer.tes ás rendas de Vl'!i· 
cuJos daquela Secção. no mês p. fln
cio. ditos recibos licam : rquiv:'ldos nes · 
ta Secretaria . 

VI - Peti('ôes de~pachada~ : - De 
Alfrêdo Pereua da Silva , rcqueren<.'.J 
tran;ferencl:i de propriedade p:1ra o 
S<·u no111e, do auto marc~ Ford pi~.: , 
n. r, 1. 440 - Pb, a:-lquPrido por trcc.-i 
com o sr. Arnulfo Costa ~ Como re-
quer 

De Manuel Luiz de Figueiredo, re 
querenào para prestai" exam<:' de: mo
tociclista prolissional. - Como rf'Quer 
Sej..,. submetido f\ exan1e, 3.::. 10 horas 
de hoje . 

De Luiz Antonio de Oliveira Men
aes, no mPsmo sentido, para C'haufh:ur 
amador - Igual rlesp'.lrho 

(As.) 'tenente João de Sousa e Si!· 
va, inspetor gf'ral. 

Conf Prt" rom o original: - F, Fer· 
reira d'011veira, sub·in&petor. 

bi~~i:,?d!~bV~lô~; Ji!~bosa. por Aderna:- · .:ô~~o J~:\1! ~
1N~~!-,~~1~t°mri requereu- "SERVIÇO" •• BASE DE 

~: ~d~ªco~~~~f:!e~ :::ie~~"f9~. ~c~~I; ~~ur~~s~ºi~!,~o~a~>r~io ~-;p;~h!, r~~ TODO TRANSPORTE 
r,1ctio P1ra~1be A titulo precariL1 f1scal para proceder a avaliação 
deferido De d. Ir.::ictma Ferreira de Mélo, re- Lançando um olhar restropectivo 

Jose Augu~to Ferreu~. rF-querendo querendo restituição de contnbuiçôe'i para os çrimitivos dias da formação 
l•i.spe-nsa l~(' uma multa que lhe foi visto não conti 1uar .:orno socia ..J das grandes ci\lilizações, surpreende· 
imposta. - Detericio Uontep10 . - Oe~pachc. deferido nos, sobremodo, a influencia que o 
Apr1..·ninno de AraúJO Chaves, requ,'? De d . Guiomar Ferreira Neiva. reqt.e- transporte já exercia , e ainda exerce, 
:endo lhe ,;eja conct-ctida dí3ria corn- rc·nclo pa1&. fii~~ transferido a c.:mtri- não só na formação, como também, 
da. - Deferido buinte à. Avani Fonseca de Ollveir'l. no progresso dos grandes povos. 

Felicia de Ohveira Lima. requeren· o predio Q'.le vem amortizando er·. Observando·se, mesmo de relance, ês
d0 Jispenrn de uma mult:t. _ DelP· prcstacoes mensais, visto não ter con· te ponto, nota-se que com o trans· 
rlctc. por St' tratar cte primeira mfrn,· tinuado como CO!llrtbWnte do Monte· porte sempre vém a pujança econõ-
ção. pio - Oe:.pacho, deferido mica do ~tado. o crescimento sensi-

Hcmorat.o ConlEiro. ;equerendo dls- vel da população. o aumento conside-
pensa de uma multa. - Deferido. Jo.1quim Pinheiro, secretario ravel das atividades comerciais e in· 

.:vraria Brígida da Gama e Mélo e dustriais 
lr~ães , requerendo certidão . - cer-

1 
COMANDO DA POLICIA MILITA.li Todavia, se o transporte é wn dos 

t1hque.se ,, q11~ con!.tíl:' 1 DO ESTADO DA PARAIB.& 00 mais ponderaveis propulsores da eivi-
NORTE lização. o .. Serviço.. é, para o trans· 

Multas .. porte. condição primarcial de ex:s. 

A Pn feitura multou os 5rs. Frar:.- rie 193P mo o nosso. onde as distancias a:;ão ul· 

1 

Ql:artPI em Jo~o Pcs.c;ó1 , 11 ele 3gosto tência. Principalmente nwn país co· 

e-isco _F.erna. ndes da S1lv_a ~uimarãe~ Sf'_rvico pa~.i. 0 dia l2 cse.xta.feiraJ tra·dilatadas, onde as cidades vão es-
1,or nao ter rumpr1do a intimação ql;e D1a á Pohci:i Militar. 2º ten . Se· casseando á proporção que se avança 
lhe foi feita em 27 de julho próxi-1 bastião l\Iauricio da Costa para o interior, e onde os conheci
~º fmdo. para demolir as parf'de_s in· . Ronda a guarnição. sub-ten. se,·r· mentos mccanicos são pouco disse· 
1t"'rn~s de um galpão de sua pr~pneda- rmo Cczariar.o da_ Nóbrega minados . 
c!e. situad() no Pôrto do C~p1m; V!- Adjunto ao oficial de dia. 1 o sg~ Entretanto. a Cla . Ford. revelando. 
cente de Lima, por estar vendendo lei- João Couo!ano Ramalho mais uma \·ez, o seu firme desejo de 
te com 2 10 dagua r Ciro Pe.~sõa. por Dia á Estação de Radio. 3 .º sg~ bem servir. !-;Olucionou, da melhor ma-
Lrr 'lbe1 to letrPin,s !la J:"tchaua de ~eu Josê Leite de Andrade neira possível. êste problêma, crean-

~~t~~e~~~";;:~n~~";,e~~~ª!e~ :vctev~rf; Fe?.r~Ti::ªct/°so~:oartel. 3·º sgt Mario ~g~çã~c~~~s ;:in:~ª01~t::n~sªrc~~e~!: 

lic!nç;rlfeitura multou os srs. Móta ni~~!r~~ ~~m;=adela. 3·º sgt Anta· ;f~tg:S ~o ~~~~~~~u!s!
1
~~ri~t!e r:: 

S~lveira & Cin.., por não terem aten- Eletricista de ('ia, sd Rubenc; Bar- zão dos caminhões Ford sêrem os 
a~do a uma purtP. durante O pia tolomeu de Araujo mais apropriados ás nossas condições. 
t<iu da Farmacia Teheir:1 , no dia 7 Telefon.l5,ta de dia , sd José Mariano Especializados para serviços de trans• 
do corren•e dr Lima porte, sob as condições mais adversas. 

Montepio do Estado 

EXPEDIENTE DO DIA 11 

Petitões 

Dt"' Jo.~ Pi1.to Berbo~a. rcqueren,io 
para ~er sustado por seis mé~es. o em
pres'..imo que vem n1rortizando c"n 
pres~;çõe .. de 16$.)00 - nec:pacho tu 
c,cferido. 

De José Bezerra Cavalcante, no 
r~1~s1no z..entido, p~lo prazo de cil co 
iJ..ê!-.tS. - Dc~patho injefPrlcfo 

De João Pt'fXíllO P~~ón, no me~mo 
.:entido, porém, por três mêses 
Dcspncho Jndrfer!do 

De D. Solana Neves Carneiro. re
tiuncndo pura a.lugar o pr':'dlo que por 
compra' vem nmortiwndo <'m prest:.1-
\ ões mcns:1.is, por motivo de saUclt', 
coníorme provou com :itestrdo mé
Ól<'O. - Ot•~patho drferid!> pelo praz 1 
lmprorogavcl de &C'is mé~C''i, 

Dt? Telc·mnco Santiago, no mes,,o 
.,entldo. o pred10 con_,n·uido e de.sti
narlo .1 sua resir1encü.1.. taml>em per 
1, otivo de saúde, r.onforme atestat!:i 
m~dico npretr ntado. - Despacho de
ferido pelo prazo improroga\"el de seis 
Jnê$C.'i 

D, .. dr. Onildo Leal, 1~0 mesmo scu
lido, o preciio que, vem amortizando•"", 
pr,:,,!'"taçõrs rw.nsuis, vhto a"''-inr..-se e
.ldir,do !óra do Estado. - Despncho 

O l.º B. I e ,. Cia <ie Mtrs dar"'1.J os caminhões Ford V·8 podem, real-1 

as guardas do Quartel. Cadeia PUbh- mente, obter "serviço" onde quer que 
ca. reforços {' patrulha;. _se_en_co_,_,t_re_m ________ ...., 

Bole• im número 174 

Delmfro Ptrt'ira. dr \m.lr:t.de, Cel 
Cmt, Gemi. 

Confere com o original, Ttn 
EUsio Sobreira, sub . cmt 

Cel 

lNSPETORIA GERAL DO TBAR• 
GO POBLICO Z DA GUA&DA 
CIVIL 

Em João Pessôa, 11 de agosto ,!(' 
193R . 

Serviço para o dia 12 f Se'.'<ta-feirr. · 

- Uniforme 2.(1 t Caqui, 

Permanr-ntr. !\ 1.• S T . nrquivi.r.t11 
Lourival srintn1u; 

Permanente á S P , cuar~1a de I 
c:la~e n. 0 G: 

Ronctont.r'" · elo tráfego, fiscal de 1 
riassf' n ° 1 do policiamento, fisc;tl 
rondante n.0 2 e gu:irda de t.• class(' 
n.0 5: 

Plantões, gu:!rd:ts·civis ns 13, 2:J, 
65 e rn. 

Boletim n ° 175 

Para conherimrnto cl:1. Corporação e 
devida exri::uç:\O. publico o 'ieguinte. 

BIBLIOGRAFíA 
.. O Município": - Recebemos o úl· 

timo número do jornal ·· O Município··, 
órgão oficial da Prefeitura de Guara· 
bira. 

O mesmo periódico, que obedece á. 
orientação do prefeito Snbiniano Maia. 
contém varios assuntos de interesse 
para aquéle municip10. 

AS MANOBRAS MILITARES 
DO "REICH" 

1 .\IILH.\0 E 350 )IIL IIO)IF.NS E)l 
AR'1\S 

BERLDI, 11 IA l 1NIA0) - Noli
cia-~e que nas manobras militares do 
pró-ximo outôno de-verão particip1.r 
1.3ã0.000 homens. 

O chance-lt'f Adolf Hitler as.~istirá, 
pessoalmentr, aos ext-rC'ícios mílitarcs 
em que tomarão partt" a. :l\·iação, a 
artilharia, a infantaria f' numerosas 
divi~ões motori:r.adas . 

Decreto 

O In~rvrntor Federal no Estado 
da Paraíba, atendendo ao que reque
reu Franci.<.eo Correia de Queiróz, prí'
fetto do mumclplo de SOledacle, re
solve conceder-lhe trinta , 30, dias de 
hctnça a contar do dia 3 do corren-

PrefeitUt1l Municipal cteb",ti~. osc.1r cte castro. requ<ren 10 
CCPEDIENTE DO PREPEITO DO pnra hqtudar em cinco presLaçôes o 

DIA 11; orcdio 4ue adquiriu do Mor.t.eplo. -

I - ,rustas paga~: - Pelos srs. Hri
t.or Franca. Jo~r. .à\,fiJitão Pastk <' Ch~i~ 
neu José da Sllva, foram pagas as 
;,,ulta, de IOS000, 10$000 e 20$000. re,,
r-ectivome,1te, por infração do Reg1;
!amento"° do Tráfego. 

Não há. na Paraíba o mosquito que 
tstã C'ausando o paludismo do Rio 
Grandt"" do Norte, p do Ceará, Mas nOI 
temos outros mo~qultos 1.r,naml.s!ônil 
para causar a doença. Não 4dxt al8 
em-d,. ou parada para l!l<D não te • 

Petlç5es de: 
Despachn. - A ;nopcsta ,1ão intere.s· 
m ao Montepio, entretanto, poderá J 

requerente Fer mC:entzac.lo das benfeit , . 
Hllda Pinto da Nóbrega, requerendo , ,1a,, m..•(hanle avallaçlio atual voltan• 

!Jcença para construir uma casa · ·~ . do o imove! ~ra a Jna·it\l.lÇ!o 
II - Guias: - Faz.se entrega á J." 

l S T -ele ii 1ulu ~ registro de velcu nl~ o ...,..ul&o. 



PREFEITURAS-DO INTERIOR (' IRU'KGIAO PENt.rlST'A 

ARLI 10 1. lllalll PrtFFF.ITURA MUNJC.:lf'f,1. l)li 
TAPEROA 

Balancétc da rPceita C' despi" ::i da. Prc· 
feitura Mw1icipol de Tapt·ro4, re. 

Ierf'nte no mt:S dr• julho de 1938 
RECEITA 

.1\.r,r11c, \ dr. F ,tntl~l1c~ MH· 
11icipal 

$ema 
SaldCJ parn o mrs de ago. to 

TOTAi. 

2fJOWOO 

r..212$400 
1 :229S300 

7 :HI 700 
Licenças 192~00 
Imposto de feira l i044S900 Prefriturn Municipal dt Cniçó.ro, 31 
Imposto predial P territorial cl~ julho ctr 1938 

urbano l ;150$400 
Taxa de e~tatísLica de produ-

ção 
Imposto s gado ab_ntido 
'Taxa de limpeza publica 
Patrimonio 
Cemltéric, público 
Imposto s I veiculo.-. 
Matriculo e; 
Rendas eventuais 
São Vicente de Paulo 
Industrin e profis..c;fto, 50' n da 

arrecadação feita pelo E~
tado. co1TP5pondl"nte aos 
méses do l de Junho a 31 
de julho de 1938 

Soma 
Saldo do més anterior 

DESP>:$A 

Prefeitura 
Iustrução Pública 
Limpeza pública 
Obn:u, públicas 
JustJça 
Segurança pública 
Saúde pública 
AgC'ncia de cstat1stic:a 
Eventuais 
Cemitério público 
Fomento agrícola 

304$500 
706$000 

65S500 
536$000 

23$000 
80SOOO 
lOSOOO 

190S700 
89S500 

1 751$:00 

6 150S700 
3SOOO 

ô 153i700 

1.600~600 
899$500 

94SOOO 
100,000 
.1osooo 

127 '900 
ssooo 

120$000 
780S700 
120~U00 
810$000 

soma 4 737SíOO 
Saldo para o mé:-· de agÕ\lO l 416$000 

G' I53S700 

Prefeitura Municipal de Topero:í, em 
31 de JUiho de 1938 

1 

Jose da Costa f.ime,ra, !-ecrrtário-te
so11H"lro 

VISTO 

PREFEITURA MUNICIPAL m: 
INGA' 

Balnncête da receita e despê~a "ln 31 
de julho de 1938 

RECEITA 

Licenç& 
Impos~., de f~ira 
Imposto pred1a_l 
Produção murucipal 
Gado abatido 
A1erição 
lJmpeza p\lblica 
Patrlmonlo 
Rendas diversas 
Divida ativa 
Rendas extraordinaria 
Demáto 910 de 29 12, 1937 

789$500 
2 • 185$600 

270$500 
664$000 
75'.!>500 

õsOOO 
139,000 
44~000 

226$000 
15S900 

105 800 
35S000 

Sorna. 5 : 232 800 
S"ldo aue vem de Junho PP 1 :345S200 

D!::SPtcSA 

Prefeitura 

G 578S000 

Josl· ,\lvares Pere-ira, ~rC'rE.'lt.rio
tesourE.'lro 

Franc+ ... t·o Jm:é da Co,ta, 1,rf'frito. 

PHFI· J ITtrf:..\ )-tt',t('IP \J, DL 
~OLED,\llt; 

Batanrdr da rereita e de~pl'sa ei'e-tua
<Ll, durJ.ntC' o mês de julho d<' 1938 

RFCEIT/\ 

Llc<'nça· 
Impo:.to de frira 
Impo\to prt>dial 
Gndt"' abatido 
A.feriçfio 
Taxa .:lc lunpêsa p J!ica 
Patrlmonio 
Impcsto s \'eícuio'" 
Matricula. 
Imposto s divers1 
Ta,ro cte E'S'tati~tic da pro-

dh"áo 
Rf'ndas àivcrsas 
Divida nti\·a 
Snldo elo mfs de junho 

DESPES/\ 

Prrfriturn 
Tescur:1ría 
Obr..1s públira~ 
1!:stradas dr n,dacnn 
Iluminação 
LimpCsa pública 
Despêsas dn·ersas 
Campo de Cooperação 
Subvenção 
Saldo pai a o mês de agosto 

1 :820 000 
736$000 

1 11i;,200 
204,500 

12S000 
125SOOO 

1 · 112S300 
80$000 
81$000 

124SOOO 

11$000 
90SOOO 

1$080 
2:861>520 

8434 600 

1 JOOSOOO 
766$800 

1 •725$900 
155$000 

1 :098~100 
278$400 

1 :234S200 
377$500 
120SOOO 

1 578>700 

8 434$600 

SoJ,·dadr 3 de ago.c,U., dt~ 1938. 

Snt'l'_ino, ~unes d<.' l'ii,;ueiréclo, 
prete1to mtcrmo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PICU1 

Rala11cete da receita e despêsa du-
1a11t,: o mes de Julho <le 1938 

RECEITA 

Licenças diversas 
Imposto de feira 
Trnpo_,,to :, c-n.do abatido 
I.nposto predial 
Taxa dt' Hmpesa pública 
Palrimonio 
Estatistica do produção 
.H.endn.s diversa!; 
Imp. Territorial urbano e 

1 :254$500 
903S300 
G76s400 

2 :058$600 
114$500 
480S900 
672$700 
212SOOO 

,ub 770SOOO 
Imo. sôbre diversões 650SOOO 
Industria r profissão 2:265SOOO 
Renda t>xt1·aordinária REGISTRO 
de pi opriedades < Dec. nº 5 
('r, 20 G 19381 

Soma 

5llsooo 

I0;568S900 
1 :036$000 

Toc~ü 

DESPf':SA 

Pref<'llur~ rntm;clpal 
T"'souraría 
Fiscaliznção 
Obras públlcas 
J.< .. ..,trada de rodngrm 
Lim))PS:l públlca 

·numinação pUbl!ca 
Cemitt"•rio 
Subvencões 
Despêsns diversas 
In.<.trução pública 
St.TVÍCO de E:-tatistica 
F'omenlo A{P'icola 

Somrt 
~:.ildo para o 2º !,E-mestre 

5-0 091 700 l>iplomado pela _..... .. lldlelaa, .. ale • JIIIIIIN 

CLUIICA J: PBOTSa DIIMTARIA 
ti:i:gg li-------------":"""--=--:r-te:-..,~-::._~-----: ........ ~~~-1 
,rm~gg Expediente de hora llfflJ Mdlaafe pnm ........... .. 

21woo, Segundas, quartas e sexta 1911'• ea1'1io te 111.-
2 : 220~100 7 , ; á.s 11 '~, 2 is 5 baru Te!ÇU, qUlntaa e llillldaa 
J '.~gg:ggg l+---------,;_....,....,.1-, ___ ._ .. _1..;1,_:a_._&_bc!Jl!la;..;..;..;..· __ i. 
1 :582$800 
5:701$300 

RUA DAI TltlNCIIBlaA8, til 

i·=~~:~~i I ~++++++++++++++++ ............................... ~ ... "'-' 

J,
491

S5ºº EDITAIS ~:i::.:==-~~; 
49. 055S2JO 10 l&tu de 11811A raz. 

l '036S500 24 brócbaa "P. A" nog_ 16 a 18. 

50:091$700 DIRl'TORI.\ DF. VIA('ilO E OBRAS ,,,':4 ptnàsloo cordão n.• l6 marcá Ur-
P('BLl(',\S - Servi<• d• C-,WU - 2, dit.cM;, chatos n.• 12. 

P1cui. 15 c!.c julho de 1938 

Antonio Xavier ·- Prefeito 

E Macêdo: -. Secretàrio 

i:nn'AL N.0 15 - Chama concornm- 24 vassouras de plassava pequenas. 
tes no fornecimento dos seguintes ma- 12 espatulu de 4.". 
teria is, conforme condições abaixo: 12 ditas, de 1 ". 

Para a eon,tru<áo do 1m111• fe 20 qulla6 de amar61o (cromo claro) 
Edu<açáo - de l.• qualidade. 

PREFEITURA MUNICIPAL OE 
ARARUNA 

Balanrête da receita. e despésa do 
munidpio, reí~rentf' :10 mis df' julho 

de 1938 

RECEITA· 

Auxiho cto Govêrno do 
E~tado para a~ Obras 
Pública:; 

Licença C'm geral 
Imposto predial. urbano e 

rural 
Impo~to ~ôbre diversôt.·S 

publicas 
Imposto territorial urba

no 
Imposto de indústria e 

profü,são 
Remoção do lixo 
Ateri('ão de pé~os e medi-

da.o; 
Impost..o E;ul.>re veiculo:, 
rmi:osto E,óure matricula:: 
Imposto de e,:;tatb,tlco. '-U .. 

bre gaclo abatido 
Ta'<a de produção 
Rendas do patrimonio 

municipal 
Cobrança da divida ati-

,·a 
Rendas diversas 

Soma da receita 
Saldo do mt's anterior 

TOTAL 

DESPf:SA 

Gabinête do prefeito 
Tesow·aria 

3 :OOOSOOO 
4 071Sl00 

252$700 

1 :968S300 
s 
$ 
$ 
$ 

501:i,700 
58~700 

1 '.255~700 

$ 
459$900 

li '.ó68$100 
12:650$000 

24 :218$100 

1:600$000 
420$000 
320S000 

~o g!fdi'~e dfie:;'o~;J~r ·~:"pln- tla~~tes de secante Torre ou con-
tura 

20 galões de Surfacer PU'II a COllll&raçáo do lnatiia&o t1e E• 
20 ditos, de verniz FlaUna - tpl- àcaçio (Jlll'dilD da lnfanéfa) 

ranga. 
15 dilos, iciem, Sparlack - Jplranp. 
s dilos, de tapa póros - Iplranga. 
12 ditos, de verniz SOlventlack 

Ipiranga. 
20 quilos de bronze cobre em põ. 
5 dilos de ouro brilhante em pó (pin

tura) 
5 dilos. de omo velho em pó (pin

tura.) 
!iOO etilo:, dP alvaiáde "Urso Bran-

co~~ ditos, de rré "Ca\'alo Marinho". 
100 tlitos, dt> cóla branca. 
100 dito.s, de cal "Congassarl" - Re

cife 
1 grósa de lixa para madeira n ... 1 

e 2 
1 dita, de lixa para ferro n°&. 1 e 2.. 

rrfrrr111r :1.0 mês dr jn-
11hú du t ,i..11(11 

Taxa <los Sen.i~os ,runicipail: 

Remoção domiciliar do li
xo 

Aferição de pêsos e me-
didas 

Do matadouro 
Do nçouguc público 
Do mercado público 
D. t • .J 

De expediente 
De estatística da produ('ão 

municipal 
campo de demonstração 

- !moveis rurais 
Do pôço Carlos Gomes 

60IOOO 
1:998'800 

6"/IIIIQO 
2:-..00 

37'IIOOO 
329SIOO 

Fiscalização 
Inativos 
Ilwninação pública 
Limpêsa pública 
Cemiteri~ 

1 :8;~:gg Rendas eventuais 

Instrução públíca 
Obras públicas 
Subvenções 
Assistência. social 
Campo experimental 
Despésas diversas 

50
;

000 
Divida ativa 

ó ::~gg Multa 
260$000 

386
!

700 
s •. lclo âo mês de Junho 

770$500 1 

Te~ouraría 
Fiscalização 

1 · 250~000 J Saldo l"nterio1 
l 3,0 400 

130 000 Total 
ti32S000 

Soma da despêsa 
11 60óS4JO Saldo que passa 

12:448Sl00 
11 :7íU..,JJO 

DESPtSA 

Gablnêle do prefeito 
Tesouraria 

Vias r obras públicar 
Fomento agricola 
Higiene municipal 
Limpeza pública 
Cemitério 
Despl·sas diversa~ 
Eventuais 

Soma 
Saldo que, passa para agõst.o 

58 700 
274S500 
604$00(, 

21$000 
612S900 
695$000 

5:64BS500 
929$500 

G:578,00C 

Tesouraria. da Prtfeitura Municipal 
de Ingá, em 31 7 1938 

Elias LcC'poldino ele Andradt, secre
tário-tesoureiro 

DESPf:SA 

Prrfeitura municipal l :423$000 
Tesouraria l '. 743S900 
F1scalizncão 300SOOJ 
Obrns públicas 1 ; 342$500 
Limpésa pública 244SOOJ 
Cemitério 95SOO~ 
Subvenções 367$900 
Dcspêsas diversas 990S2J) 
Instrução pública • 1 :991$000 
Serviço de estatística 300$300 
Fcmrnto agricola 480SOOO 
CllEDITO ESPECIAL: Serviço de 
Si~trmalização de hmite!i 1Drc. nº 2, 
rle 2 r, J 938, 944$700 

VISTO _ Zacarias Ribeiro., pre- Soma 10:222$203 
feito. ~f~~f no B•nco Rural do 1 1 383

$200 

PREFEITURA Ml. 'ICIP.\L DE 
CAl('AR.\ 

Baland•te d.a r<.'celta e d~pêsa. da 
Prefeitur~ :\-tunidpal de Caiçára, re

ferente no mês de julho de 1!"118 

RECEITA 

Licl'nças 
Imposto de feira 
ImPost0 predial 
Estallstica de Produçllo 
Gado abatido 
P.l.trim.omo 
Rendas rliversas 
Cria de gado 
Cooperação ngricola 

Soma 
Saldo <io mês anterlo1 

TOTAL 

DESPESA 

Profelturn 
Flscallzacao 
Tesouraria 
Obras públicas 
llumlnac;áo 
Llmpêsa Pública 
Cemitérios 

~'1f511f Z"onmaçAo 

24$200 
1 :607 200 
1 :680S100 

352S300 
588$800 

l 114:,MO 
364 800 
460 200 

4$00() 

G:596$300 
~4,5$400 

7:441S700 

l ;140 ººº 
590 ·ooo 
941$800 
438$100 
994S900 
242$000 
100$800 

ToJ,11 fl f05$400 

P,cui. 3 7 1938 

E Macedo - Secretário 

Samuel Antão de Farias - Tesou
reiro 

PRF.FEITURA MUNICIPAL DE 
PICU! 

RECEITA 

T .tcença~ diversas 
"'mpo."'to de feira 
Tmpcsto s gado abal.1do 
Taxa dc.> lfm.pêsa. pública 
Pntrimonio 
Matriculas 
EstaUslica da produção 
1mposto urediet.l 

r;~::n ~i~!ªd1vers&e11 
Tmµosto sôl>re veículos 
Taxa de &fenção 
Divlcla ativa 
Industria e profissão 

l0:389SSOn 
ã:OG9 700 
3 :207S300 

898ll5M 
2 :585 900 

~9~00 
7:518~700 
2:232SOOO 

527~00 
1,843 onn 

760$000 
562$000 
748$700 

7:B57IOOO 

... :118111JO 

TOTAL 24 :218$100 

Prefeitura l\!unicipal de Araruna, 
cm 31 de julho de 1938. 

Arnulfo Gomes de Araújo - Secre
tário 

VISTO: - Demostenes Cunha Li
ma - Prefeito. 

PREFEITURA Ml'NICIP/\L DE 
GUAR/\BIRA 

Balanrêtl' da receita. t' despisa dt" 1 'l
• ~O de julho de 1938 

RECEITA 

Licenças c01nércio, a:nb e 
construções 

Licenças, ocupação das 
vias públicas 

Predial - Rural e urbri-
no 

Territorial urbano 
Diversões 
Indústria e Profissão lte

cebido do administrador 
da Mêsa de Rendas 
50~ do ImPosto de In
dú~triu e Profissáo. nr
i·ec~dado pelo E~tnclo, 

2:684$QOO 

4 :695$300 

4:945$800 
50$000 

1 :139$800 

CLINICA 

Flsc~llza•' n 
L!mpêsa público 
Conse-n cUo de próprios 
Obras públicas 
AssistêncJa publica 
Instrução pública e ende-

mias rurais 
lluminaçáo pública 
Banda de música 
Agência de estatística 
Cainpo de demonstra('áo 

municipal 
Cemtterios 
Eventunis 
Inuttvo:,; 
De::.pêsas diversas 
Limite::: municipai.: e dl• 

visa~ inter-distrit9.is 

Saldo p:1rn o 
gosto 

A.dali:ba fk>nrra L 
reira. 

VISTO 
feito 

DR, MARINHO CORREI 
Com diploma de honra pelo Instituto Técnico do Rio de 

LABORATôRIO DE PRôTESE EQUIPADO COM AP 
--- MODERNOS --

Tratamento das molestlas da bõca, eolocac;ão de Bridg-wo 
sem corôas e moveis. Dentaduras anatômicas pelo sistêma 
em Vulcanlte, Resovin e Néo-Hecollte. com ou sem aboba.d 

Correção de anomalias e prótese facial e oral. 
Consultas citarias e noturnas para funclonirios do e 

RUA GAMA E Ma.e>, 11 - t.• 
<Próximo .. BaDco Nrw 



:e 
i:a:.a• .. lente do CllDlca M•dlca de Bo 
aarlo, Medko do Hoopltal Santa IN 

DOENçÁs''~s 
1CRiÍ 

006leM do adult<>: Coração, aorta, 
fleado, rlna, .. nau• e nutrição. Tratamen 

sexual, syplulls, 
OD,...11.,n•: - Baa Barão do Trlumpba, 

(Por cima do Banco Cent 
~naullu: - Do 15 is li hor-. 

Residencia: - Rua Barão do 

DEMÉTRIO DE T 
ADVOGADO 

(CRIME, CíVEL E COM 

JOÃO VELôSO 

RESIDENCIA: 

Rua Amaro 
-- JOAO 

JOSÉ 
11,01110 

TAMBIA' --:-

,·tndouro, cm cnvelópes devidamentr: 
1"C'hedo:; 

Os propon!'lltes ohrtgar-br•ão a lor
Ll::lr rfetl\·o o compro111i'-;~I) a que !;f' 
propuSf'rem, cru;o s<:ja IH.'rite. a sua 
propó t~. us.-.tnando ronLráto na Pro· 
rurador1a da Faunda, com o praso 
rnáxtmo ctc 10 dias apo!> wlucionada 
o. concol'renc1a 

A caução de que trata éstc Edit.J.1 
reverterá á fa\·or do Estado. no caso 
ele rescisão de contráto sem causa 
j i.:i;.tificada e fundamentada 

Fica reservado ao Estado o direito 
c.le ohular a presente, chllmnndo a 
nova concorrencia, ou deixar dr cfe
t uar a compra do material constantt! 
do mesmo 

Serviço de Compras da Diretoria dP 
V1..ição e Obras PU.blicas em João Pe~~ cone 
sôa, 30 de julho de 1938. 

1 

mo 
José 'rei'.lleira Ba!<.to, encarregado adap 

- po d 
EDITAL - Faculdade de "edicina <3>. 

da Uninrsidade de Porto Alerre - 3 
(.'oncurso ~ Faço público, para conhc- elo 
cimento dos interessados estar aberto 
concurso na Faculdade de Mecllclna 
da Universidade de Porto Alegre. para 
as cadeiras de Parasltologia e clínica 
propedêutica cirurgica, cujo prazo de 
inscrição termina a 31 de agosto do 
corrente ano. A realização do concw·so 
<•bedrcrrá á legislação frderal vigen
te. devendo os interessados, para maio
n·.'i mmúclas dirigir-se á Secretaria 
ela Faculdade. Em 25 ele julho de 1938. 
l\lario Brito. diretor federal do Depar
tamento Nacional de Educação. 

EUJT.\L - Escola de l1rdicina e 
Cirurgia do Instituto Hantmaniano -
('oncurso ·- Faço publico para conhe
cimento dos interessados, estarem a
bertos com o prazo de cento e vintl!' 
dias, a contar de qualro de junho. 
,:oncurso para professor catedrãUco 
Ur medicina legal. clinica propedeu
tlca médica e matéria médica na E.s· 
cola de Medicina e Cirurgia do Instl-
1 uto Hanemanlano com sédc nc~ta ca .. 
JJltal. O. concurso,; M'rão feitos de 
acórdo com a legislação fedeial vl
cc11tc. Os intcre55ados deverão dirt .. 
f!lJ:·se para mais Jnformaçõc , à Gecre
t.rla do Instituto. Rio, 25 ele Julho de 
1938. Mário de Brito, diretor &era! do 
Mlnh.ltrlo da Educação. 



A UNIAO - Sexla-íeira, 12 de agOt1to de 19!8 

A CULTURA FISICA E O EXERCITO COMERCIO · VIAÇAO · FINANÇAS -INFORMAÇõES GERAIS 
(Especial para i\ UNIAO) UMBERTO PEREGRINO 

(Tenente do Exército) 

Eis um dos aspectos mais tnteres- res Os exercícios educativo., são açóes 
santes da atividade do 110~1,o ·ixérc1to musculares si1nultaneas de modo a 
No homem que chega à tropa bisonho, preparar uma aplicação dadd. E as 
tímido, desageitado , se escondem mui- cplicar;ões são constitufdas por sete 
las vezes grandes reserva.<: d! energia familias distintas de e:tercicios ~ mar
e vigõr ft...<:ico . A educaçâo /1.~ica vai char, trepar, saltar, levantar e trans
despertar-lhe estas qualidades e apro- portar, correr, arremessctr1 atacar e 
vettat-las. E' um trabalho mttódica ~ defender-se. Os desportos tndiviàuats 
delicado. Por êle e que vão chegando jogam com as qualidades Jisicas supe
a todas as camadas da nossa popula- riores {/orc;a, velocidade, resistencia) 
cão os beneficias da cultura fisica que um treinam.ento bem conduzido 
Porque, segundo Eugen Matias, da leva ao desenvolvimento extremo. Mas 
Universidade de Munich, " é um gran- det-1ido as qualidades tspeciais que ext
dt· '!rro concluir do desenvolvimento gem só são permitidos a homens que 
cl.os esportes, da. ex.ten~ão e numero de toilwm atinqido uma integridade or-
1·euniões e festivais g111asticos, que a qanica absoluta e co11dic;tio física ge
educação fisica .nn seu sentido pro- 1al perfeita Os esportes coletivos 
fundo, tenha realmente penetrado no póem em tôgo qualidades Jistcas e 1no
espirito ptlblíco" . rais ainda mais variadas; a diftcur-

Na verdade a educação física mfü- dade de vencer está grandemente su
tar se orienta no 8entzdo do preparo bordinada a uma questão de ordem 
do individuo para a funcão de comba- moral, pois quem vence, vence também 
tente, adaptando-o físicamente ás e.ri- e sobretudo a vontade da equipe ad
gencias das diferentes arm~ 1:ersana Os esportes coletivos são. 

.Mas isto náo exclU!' o seu. lmcnso al- nestas condições, do maior valõr para 
cance geral. Pouco importa uma li- o soldado, desenvolvendo-lhe os senti
geira inflexão para a direita ou para. mcntos de responsabilidade e abnega
a esquerda . No fundo a educação Ji- cão, leva-o por outro lado ao habito 
sica terá o mesmo ualôr social e eu- dl! não ar,ir para si. em proveito de 
genica. uma coletividade, a sua equipe, e /amí-

Paulo Adam .?.stabelece relaçõe~ mui- liariza-o com a luta contra um adver
ta interessantes Para êle •· a emoção sario real, dono de uma força inteli
c1 esce ou dec;•.?.;ce com o movimento .

1 

gente e uma vontade constante e 
o papel do gesto e consideravel na forte . 
formação moral, e os exer_cicios físicos Tudo isso é coordenado e orientado 

~~g~;:~s'?_s J:;:o~iz;:u~~~l~~a~d:.~~~! ;o ª .qu:adJJe dee 0~~~g~;e~~~o ;~~~C:::!l.e! 
àá á criança movimentos que equiva- muzto corpo mirrado, E' o homem de
lha~n a energia, a força, a coragem no [ volvido ao seu trabalho normal com 
pengo, a alegria no exito, a segurança out~a robustez e outra capacidade pro
do carater, ela se /ara ho1Yl!m neces- dutwa . 
sariamente no habito destas qual.ida- A educ"-cão física militar sendo com
des positivas, da mesma maneira que pulsaria. e atingindo, como atinge, 
a /alta déles ou os movimentos cpos- uma massa humana que nunca a pra
tos lhe produziriam influencias nJga- ticaria espontaneamente tem, está se 
tivas. Sente-se a primetra vista como vendo, um sentido social que será sem
a atividade infantil é espontanea e pre oportuno realçar. 
necessaria. Está provado que todas as !Departamento Nacional de Propa-
chamadas ''brincadeiras infantis" não ganda) . 
são mais do qU•.?. vestigios de atividade ------------
social primitiva em seus impulsos na- R E G I s T o 
turais : caça. arremesso de dardo,c.fuga 
do inimigo, procura de abrigo. A edu-
cação Jisíca vem e aproveita to~os 
êstes impulsos coordenando-os raci~- FIZEUAJ.\.l ANOS ONTEI\1 : 
nalment~ e orientando-os num senti -
do Javoravel Para isso dispõe ~obre- O menino Enoque, filho do sr. Anto
tudo do jõgo, seguramente o maior de nio Caetano, atLxiliar da Fábrica de 
seus rec-ursos educativos. Toda_iôgo Cimento "Portland S IA.", nesta capi
exige at..mcão, controle, julgamento, tal. 
iniciativa, memoria. Mexe e excita, em 
fim, todas as faculdades Uma crian\,. F AZF.M ANOb HOJE: 
ça que joga, por exemplo, t~1n <!,.?. to
mar uma resolução por maz~ simples 
que seja . Ninguém põde _deli.bera~ por 
ela. E as consequ.mcias mevitavels da 
sua ação ficam, logo paten_tes. A expe
Tiencia tem. para ela szgntficação r~al, 
vendo a ligação entre causa ·.? efeito. 
Aprende a decidir com as suas obser
vações pessoals. Muitas vezes tem _que 
.?scolher en Ire a deslealdade e o Jogo 
ho1•1sto. Não digo que seja sempre le
vada a se decidir pela mel1lor W,ão. 
Não. Digo apenas que o jógo JavoreoJ 
o desenvolvim.ento de llabitos 1>9siti· 
vos . 

A educação física avulta ainda como 
elemento de adaptaçáo ao grupo, per
mitindo á cnança as primiiras e;rpe
ri.encias da vida em sociedade. gbri
gando ao reconhecímento reciproco. ao 
ajustamento constanle, a novas ~tua
côes e a outros individuas, d"-~P.?rtan
do, /oTJando e enriquecendo a perso~ 
nalidade com. o c011tacto de outras 
personalidades. 

Pois bem, o rt-rviço milltar l~va a 
todos os recantos do Brasil, o mtlagre 
da cultura física 

Inicialmente os recrutas passam pôr 
um. exame médico especial, e por. éle 
são grupados segundo uma_ classific~
ção Jisiologica. Daí vor d1ant1 serao 
sempre controlados por meio de provas 
pertodzcas, cujos res11:llad~s v~o sendo 
anotados nas fichas zndwiduais, Tudo 
é Jeito á luz dos precezt.os mais mo
dernos t com absoluto ngór, de sorte 
que ha muito materiàl para inv_estiga
çâo biotipologica ou antropologica, 

O lrei1tamento fisico é conduzido 
metodicamente e consiste na pratica 
racional d.?. certos exercicios grupados, 
d~ acórdo com as normas francêsas, 
em jogos, flexionamentos, aplicações, 
esportes indivíduais e esportes coleti
vos 

Os Jlenonamentos são movimentos 
df' efeitos corretivos e de efeitos loca
li~ados sôbre as artic-ulações e os mus
culos. Quando são combinados ou as
simetricos tém ação preponderante sõ
bre o sistema nervoso, promovendo a 
coordenação dos movimento~ e a tn~ 
dcpendencw das contrac;õe.~ muscula-

O menino .t\ldo. filho do sr SC'vc
rino Florentino de Brito, do 22.0 B . C,, 
aqui aquartelado. 

- O sr. Graciliano Gonçalves Ca
valcanti, funcionário federal nesta ci
dade . 

- O menino Gilberto, filho do sr. 
Raimundo Pordeus, coletôr federal em 
Patos. 

- A sra. Júlia Arag·ão de Paiva, es
posn. do sr. Manuel Francisco de Pai
va, funcionário estadual, residente nes
ta cidade 

- A menina Maria das Neves, filha 
do ::.r. Manuel Pereira, negociante nes
ta capital 

- O menino José, filho do sr. Geor
ge de Freitas, do comércio desta praça. 

- O menino Wharton, filho do sr. 
Honório Con·cia de Oliveira, residente 
nest..a C-é1pilal. 

- A sra. Safira Cabral de Almeida, 
esposa do sr. José Palmeir~ de Almei
da, residente em Sera do Culté. 

NASCIMENTOS: 

Ocorreu, no dia 23 do mês p findo, 
em PiUmbú, o nascirnent.o do menino 
João Batista, filho do sr. João Gabriel 
df' Albuquerque, ali residente e de sua 
esposa, sra. Elvira Crist.ovão de Albu
querque. 

- Nasceu, no dia 5 do corrente, nes
ta capital. a menina Maria Carolina, 
filha do engenheiro João Batista Toni 
e de sua esposa, sra. Dulcelina Perei
ra Toni. 

-Chama-se Amaro o menino nasci
do, ontem, nesta cidade, filho do sr. 
Amaro Gomes de Leiros e de sua es
posa, sra... Ozlta Gomes Costa de Lei
ros. 

- Maria do Carmo é o nome da me
nina nascida, ontem, nesta capital, fi
lha do sr Francisco Luiz de Oliveira, 
mordõmo do Palácio da Redençáo, e de 
sua esposa, sra. Joana Fernandes de 
Oliveira 

ESPONS1\1S: 

Contral..aram casamento em Alagõa 
Grande, dêste Estado, a srta. Nina Al
ves. filha. do sr. Francisco Alves, co
merciante naquela cidade, e o sr. Lin-

A UNJAO 
AHtnaturo 

Por ano 48$000 
Por semestre 24SOOO 
Número avulso S200 
Níimero atrazado do ano corrente $400 

Toda •orrespondêncta relativa. a as
sinaturr . anuncloS e publ1cações pa
gos, d(, e ser dirigida á Gerencie.. 

COTAÇÃO DE G~NEROS 
Farinhas: 

Olinda ........... . 
Olinda Especial .• 
Luz ......... . 
Três Corôas , . . . 
Recl!e ........... . 
Gold ............ .. 
Brilhante ..... . 
Condor ........... . 
Trigo Americano .. • . . • 

danha: 
Banha do Ests,do . . . . 
Banha do Rio Grande 

do SUi \caixa) . . . . . . 

OUTROS GENEROS 
Bacalháo <barrica> 
Xarque (arroba) 
Arroz de Luxo (,saco) 
Arroz comum (saco) 
Açucar (saco) 
Cebõla (caixa) 
Café (saco) 

60$000 
62$000 
60SOOO 
59SOOO 
58SOOU 
76$000 
58$000 
56$000 
65$000 

66$000 

270$00i 

218$000 
51$000 

108$000 
70$000 
63$000 
55$000 
95$000 

Horarlo das sôpas e trens que fa
zem o serviço de transportes entre es
ta capital, a capital pernambucana e 
os diversos centros produtores e Indus
triais dêste e de outros Estados. 

SQPAS 
Localtdade: Chegada: Partida: 
Ca!Ilptna Grande - 14 horas - 10 ho-

ras do dia seguinte 
Guarablra - 10 hor!Ul - 14 horas 
Ctabalana - 8,30 horas - 15 horas 
Bananeiras - 10 horas 15 horas 
Rio Tinto - 15,30 horas - 7 horas do 

quartas e sextas - Partida ás 6 ho- Açucar bruto sêco ou 3.0 Játo 
ras e chegada ás 12,20 horas, Açucar bruto melado 

Cabedêlo a Nova Cruz <diariamente> Açucar de outras espectes 
- Parllda ás 15,15 horas e chega ás Borracha de mang&'>elra 
10,45 do dlR seguinte. Borracha de m&nlçóba 

Nova Cruz a Cabedêlo Cdtarlamente, Batatas naclouats 
- Partida ás 3,30 e chegada ás 10,45 Café em Rrão 

SERVIÇO At,:ltEU Café moldo 
Fechamentn de malas: Por cento: 
Damos abaixo, o movimento gera, ICôco 

do serviço de fechamento das nrn las 
d.e_ con-espondencia aérea na Repar- Por quilo: 

~~~aode~~~t~~lpl~~r Correios e Telegra- Couros de boi, ·;êCOti salgados 
Para a Europa, Asta. Africa e Oce-1 Couros de boi, sécos esplcha-

anta: ás 13,30 CAir FranceJ. dos 
Domln(o: Couros de boi. f!Or de sal 
Para o Sul: (menos Pernambuco) CourOB verde• 

is 9 horas <Air France). Couros de bode 
P~ra a República Argentina, Uru _ 1 Couros de carneiro 

guá1, Chile e Paraguái: ás ~ hon" Courlnhoo de outru eepee!tl 
CAtr France) . de anilnais 

Para Natal, Areia Branca e Forta- Por litro: 
leza: ás 9 !\oras <Panalr) . Fa~~?ha de ma.ndioca 

Os aviôes procedentes do Sul cht:- Fe1Jao mulatinho 
~am em Cabedêlo nas segundas e sex- Feijão macaaa 
tas-feiras. Vindos do Norte na- Fa;a .1 quintas e domingos. ' · or qu1 o: 

Para a Ew:opa: ás 13,30 (Condu• Fios de algodão 
Lunftansa) . 

lrlUint,i.-felra: 
Para o Sul: (menos PernambucoJ 

á.s 9 horas (Condor). 
Para a República Argentina, Uru

guá!, Chile e Boltvla: ás 9 horaa 
\Condor). 

RECEBEDORIA DE RENDAS 
DE JOAO PESSOA 

Pauta dos principais generos de 
produção e manufatura do Estado 
oujettoa a direito de exportaçio. 

Semana de 8 a 14 de agosto de 1938 
Por litro: 

Aguardente de cana $451 
Aguardente de mel ou c&cbaca *1tnn 
A.lcool .... 

Por litro: 

Milho 
Oleo refinado de oemente de 

algodão 
Oleo cru• do oemente d9 ai. 

godão 
Oleo de semente de mamona 
Oleo de semente de oitic1ca 
Pasta de semeot<O de &JgOdAo 

Por quiJo: 

Raspas de sóla polida 
Raspas de sóla envernizada 
Semente de algodão 
SE,ment.e de mamona 
Semente de oltlcica 
Tecidos de algodão 

$460 
$420 
$500 

ISMO 
1isoo 

$200 
1$200 
2$000 

40$000 

2$000 

3$500 
2$500 
1S500 
9$500 
8$500 

4$600 

8400 
$400 
9400 
$500 

1$400 

'250 

1$500 

uooo 
11500 
3\000 
$260 

3$000 
3$'700 
1220 
$250 

5$000 
5$800 

dia seguinte 
R.ecif,e - 10 hora..c; - 12 boras. Por quilo: 

Destino: TRENS 1 ~:~~~~ ::t!º Serldó 

Tacõeo ou quadru d• -
de sóla 2$1)00 

8$500 
IOSóOO 
8$000 Cabedêlo a Natal - segundas, quar- Algodão em carôço 

tas e sextas - Partida ás 8,30 hora.s e Algodão rebeneficiado - Sertão 
chegada ás 20,30 horas. Algodão rebeneficiado - Mata 

Natal a Cabedêlo - terç!Ul, quintas Llnter ou re.stduo de ptlllho 

3$000 
2$900 
1$200 
1$500 
IS45G 

$600 

l'aquêta ou couroo preparadoe 
Columbita e tantalite 
Cêra de carnaúba 
Berllo 
Cristal de rocha 

$200 
4$000 

, domingos - Partida ás 6 horas e Arroz descascado 
~hegada. é.s 16,.37 horas. Açucar refinado de l.ª 

$9(11 

$840 
$820 
S700 
$700 

Os d ema Is produtos 
Pauta geral. 

constam da 

Cabedêlo a Recl!e - terças, quintas Açucar refinado de 2.• 
~ domingos - Partida ás u. horas e Açucar tnturado Recebedoria de Rendas de João Pes~ 

sõa, em 6 de agosto de de 1938 chegada ás 21,30 horas. Açucar cristal 
Recife a Cabedêlo - segunda.s, 

A VISITA DE "LORD" coo-\ 
PER A ESTOCOLMO 

Estaria sendo negociado o 
apoio da Suécia para uma 

aliança máritima 
ESTOCQLMO, 11 (A UNIAO) - Oo 

jornais désta cidade contestam a no
tícia divulgada. 110 cstrange-iro, a pro
pósito da visita do primei.to "Lord" 

1 
CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 

ELETRIC(J)ADE MtDICA 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex-interno de Terapeutica Clinica <Serviço do Pro!. São 

PaU!o). Medico do Hospital Santa Isabel. 

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

Restdencla: - AV. GENERAL OSORIO, 180 
- Telcfône Autom 1531 -

do Almirantaro da Grã Bretanha, SI'. 1 

Duff Cooper, a esta. cidade, a fim de 1 -----------------------~ 

~i°.:,;0~:i~:t: 0:!~i:m!~ Suécia para NOTAS DO fôRO I NQTJCJARJQ 
A re~J>eito, o Jornal "Stocokholms-

tid~i Ning_el'" combate .. ª vei~~lação da tó~~í ~ºo ~~~!~t1:o ºct~~~imenlo no Car- tlt~:~;~<' .?c.!rné li~~1~-~ j~~ ~.~uft~~~~~u!~~ 
noticia, dizendo que Lord Cooper, Escrivão: - Sebastião Bastos pelo JOrnalzmho "Tnbajl:lra ··, que cir-
durante a sua estada. nésta cidade. não Fôram registadas nêsse Cartório as culou durante 05 fC'stf'jos da Padroei-
fez qualquer alusão sôbre O ponto de seguintes crianças recem-nascidas. 1 ra da Cidade. o jovrm Paulo Franca 
vista suéco, que é de manter-se alheio caJ:é cr:~~u:1::~i~n~~r~~~~ f:~2cis- ~:rin_l~o. rc~idrnte a rua das Trinchei-
a. qualquer aliança. . 

No ,mesmo Cartótlo fôram registados ri!ss~~~;c~ci~~:~n~ioq~:,\eco~~;01~~-,::e\~~ 
os ob1tos ocorridos, ontem, das pessôas \ alguns dias, cxpôsto na Casa "Lidcr ", 
seguintes: ser-lhe-á lnlregue, hoje ás 7,30, ho

Joséfa Maria Alves e Roberto das ras. 

que vetu tratar de interêsses de sua 
repartição junto á Secretarfa da Fa
zenda, devendo retornar, em breves 
dias, ao centro de suas atividades. 

- Viaja, hoje, pelo trem do horário. 
com destino a Natal, o sr. Valdomtro 
Leite, funcionário da Imprensa Ofi
cial. 

VISITANTES : 

Esteve ontem em visita a esta re
dação, o sr, Adauto Barbalho, que se 
encontra ha dias nesta capital, proce
àente de Pernambuco onde reside 

O sr. Adauto Barbalho. que é editor 
e organizador do "Cadastro Comer
cial Brasileiro", tenciona dar & publi
cidade o próximo número daquela pu
blicação, incluindo informes referen
tes a esta praça. 

TORNO MECANICO pegando 1 
metro entre centros oor 0,40 de dia
metro e completamente equipado. 
Vende - OMEGA NACRE. 

Neves. _ 
_os d~mais cartórios não forneceram ! _ Da firma Ferreira. Amorim & 

notas a reportagem. eia cltsta praça. proprietãno da Fá 
, brica Popular, rccebêmos uma con1 l -

SECflETARIO DO CON$t• 'jmcação de se haver retirado amigavcl 

LHO FEDERAL DO COMtR• ;e~~.~ii•;;g'f,"n~~r1:,/;e~~ªA~i~;;~ 

CIO EXTERIOR ;~~:no~º sr~~ J~~~l~=·:i~ ~e~~~~~: sâ~ic~= 

A nomeação do 
Raul Bopp 

consul 

RIO, 11 1 A UNIAOl - O prcsidcnl• 
da. República assinou um decréto na 
pasta das Relações Exteriôres, nome~ 
ando o consul brasileiro ~m Tóquio, 
sr. Raul Bopp, secretário do Consélho 
Federal do Comércio Exterior. 

morim e Odilon Regis Ferreira de A~ 
mor1m 

~ Telegramas retidos para . Fran
cisco Correia de Queiróz. Holcl Lu;r,o 
,.. Dolores Cabral. rua Silva Jardim . 
689 

AS PESSOAS QUE TOSSEM 
A.e pessoss que e:e restrtam e li DECRETOS- LEIS 

ASSINADOS PELO PRESI
DENTE DA REPúBLICA 

:1f~ .T~~~~1?vi~:
1t°ci!~xJ~:t~ :a~:~ j 1~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~;;;;;;;;;;~~ 

onsttpam facUmente; as que sentem 
frio e a humidade: as que por uma 

gelra mudança de tempo ficam logo 
om a voz rouca e a garganta ln
lamrnads; M que so!frem de uma 
rlha, bronchlte; os asmatbtlcoe. e 
tnalmente as crianças que são ao. 
ommetttdru; de coqueluche, poderão 
n a certeza de que o seu remedto 6 
, Xarope Slo Jofio. E' um producto 
1ctenttfJco apreSf'ntado sobre a fór. 
na de um saboroso xarope. E' o unL 
·o que não ataca o estomago nem O! 
los. Age como tonlco calmante e ra1 

1xpectorar sem io.%1r. Evita as a!fcc.. 
ções do peito e da garganta. Faclll
a a resptraçào, torn:-_:..i.io-a mals ·in1. 
ila: limpa e fortalece os bronchloa, 
,vttando ., lnrlac.-nações e tmpedln-
10 ª°" pulmões a mv&'lio dt perlgo
;oa microblos. 

ltJO, li (,\ UNIÃO) - O l~·c
!l\identc da Re11úblka a~sinou o!\ 
beguinte~ decretos-leis: 

a) - Estabelccr-ndo que a.'t rr
partições públicas terão 1otacão 
fixa de ptssoal, conforme a neces
sidade dos serviços; 

b) - Modificando as dbpo~ições 
dos deeret()!ii ns. 24.636 e 24.'166, 
11ôbre a competência para Jut1p
meuto d«" processos fiscais; ;· 

e)· - Or1anizando, dentro das 
atuais divisões da Infantaria, o 
comando das armas da Infantaria 
Dlvflionária e ArUlharla Divlslo· 
Riria, 

\'1\J.\NTt;>': 

PrcJcllo Francis('.o Carreia cte Quei
ra:: · A bordo do "Afonso Pena". 
qu0. zarpará hoje, pela manhã, do nos
so ~ ncoradouro externo, embarcará 
com destino ao Río de Janeiro o nosso 
amig:o sr, Francisco Correia de Quei
roz, operoso prefeit.o de SOledade. 

O prefeito Correia de Queiroz este
ve ontem, á tarde, em visita de despe
didas aos seus amigos desta fólha, de
v,.ndo demorar-se cerca de um mês na 
meLropolc do Pais. 
, - Procedente de Catolé do Rocha, 
acha-se nesta capital, a trato de as
sunto!S ligados á. sua repartição, o sr. 
Antonio Rodolfo. admlntstrador da 
Mêsa de Rendas daquela cidade. 

- Encontra-se nesta capital, o sr. 
Godofrédo Mala, admlnlat.rador ela 
Mêtia de Rentl!Ul ae Pttn~za 1#~1. 

AVISO AO PúBLICO 
-----::-----

A Repartição dos Serviços Elétricos da Paraí
ba toma público que será interrompido o forneci
mento de energia no próximo domingo, ele 4 ás 81 ~ 
da manhã, por exigencia de serviço. 

João Pessôa, 12 de agosto de 1938. 

A ADMINISTRAÇÃO. 
Ao publtco reeommendamGe o xa .. 

rope BIio João para curar to ..... 
broncbltea aathma, grtppe, coquelu
obe, calarrhoa, defiuxoa, co=tt~~ ~ .,.,,., 



"'" . .JOÃO PESSOA -; Sexta-fe(rs, 12 ile àgosto de l9~A • ...,. 

U~ L,T I MA H O RA o ESTABELECIMENTO DE TREGUA 
NA FRONTEIRA RUSSO-MANDCHO 

(DO PAfS E ESTRANG EIRO ) 

DIPOSSOU-SF. NA DJRETORíA DO 
D,•N, E. 

RIO, li (A UNIAO) - Ocorreu, 
boje, a possf' do M'. Edga.r Renau.lt no 
cargo Jc diretor do Deparl:1.ment~ 
Nacional d" E<im·a~ão, para o qual 
foi recentemente nomeado. 

estt' t"\pital o s1·, Miguel Soares Fran- sentante no Sena<lo e na. C'a.mara Fe
<'o, chefe dQ gabinête do Ministro da. deral. 
Eduração de Portugal. Por êsse motivo fôram · prestadas 

S. ;,;, vem a.o Brasil a tim de co- pelo Govêrno, f'Xpressíva!i homenagens 
llhecei- a oqpuliza('áo do ensino. á. memórfa. do s,audoso estadista. 

A COTA('AO CAMBIAL BALEIAS EM CURITIBA 

RIO, 11 tA. N'.) - O na.nro <lo Bl'a-

Ao toque de cessar fôgo, fôram suspensas ao meio dia 
de ontem, as hQstilidades nipo-soviéticas em Chang-Ku
-- Feng - Reina intensa satisfação em Tóauio --

NOl\lEADO P:\RA A bIRETORiA DO sil operou, hoje,. com a ~eguinte co
SERVl(O DO PESSOAL no TE- lação: libra, 86SH6: dotar, 17$863; 
SOURO franco, ~t88: lira, ,.93-l; man•o, 4$071; 
RIO, 1J 1 \ UNIA.O) -- Na pasla j pê.!>O, ·1$150 A grama de Olll'o fino 

da Fazenda foi as~inado, hoje, wn de- foi c-otada a '?2~700, 
ereto nomeando o 31·. Martinho de -
Carvalho para o cargo de dirdor _do E~~'.\:. 7'l!;} RIO O PRESIDENTE DA 
St"ni<'o do Pe~oal do Tc.:.om;, Narrn- CI IA 

CURITIB>\, li (A UNIAO) - Apa
rtcu-am, hoje, no porto désta capital, 
4 enormes baleias duas das quais fô
ram mortas. 

Calcula-sr que as mesmas produ~ 
iiráo 9 toneladas de óleo. 

DE BERLII\I A NEW YORK El\l 25 
HORAS 

LONDRES, 11 <A UNIAOJ - No
tícias do Extremo-Oriente informam 
que tant.o o Japão como a Russia es
tão satisfeitos com a tregun. nn con
vicção de que não houve qtu·hrn de 
dignidade para ambos os pai.ses 

Moscou informa que as SU.'.l.S tropas 
ganharam algum terrtno na frente de 
Chang-Ku-Feng, e nésse local J)f'r
maneceram até o momento do ~rmi,;
tício 

intensa satisfação nesrn cic!ad<> ern 
virtude do estabelecimento de wna 
trégua entre as tropns ru&:;a, p japo
n(;Sfl~ c'la l rontc·ira sib1•rinna 

CARECE DE n:. 'OU1Dl'r0 A ,'10~ 
'liCI \ \'FICULADA \( f:RCA DE 
l '1A 1-,NTRE\"IST·\ E:\"TRE BER
LDl E TO'(IUIO 
'rO"QUIO. li IA UNlliOI - Um 

pe)rla-\·oz cto Ministério das Rf'-laçôe'i 
E~trangrirns clh·nlgou QlH' (•arcce de 
•.undamf'11to ;_, nolicin veiculada 110 
exterior, de QU" tenha havido W11a 
entrevista entre o sr Joachim von 
Ribbenlropp. ministro das Relações 
Estrangeiras do Reich, e o embaixador 
japonés em Berlim, sr. Chigenosi. a 
propósito do apo10 moral e "de outra 
fórma ·• da Alemanha ao Japão 

.JU.I. 1 RIO, 11 f A. N.) - Segundo infór-
S6BRF A N.\CIO~L\LIZAÇ\0 DAS nta o ··O Globo", acha-se nésta capi-

J'ROKTEJIL\S l:.l.l o sr. Perd Leví, presidente <U 
RIO, 11 (A. N.) - O jorn.alista ··CU.a.'', a emprê3a de apólices de sor

Paulo Filho. diretor do "Correio. da t.eio que se fr.chou ultimamente. . 
Manhã", realizou. ontem, no lnstitu- Diz aquêli• jornal que o sr. Perc1 Le
to de Estudos Brasileiros, unia confe- ví veiu de S. Paulo inC'ógnito. resolven-
1·êneia sôbre a naeionalizaç,fo e colô- do apresentar-se á polícia. O seu ad
nizaçâo das fronteiras. _ \•ogado declarou que êle deseja indeni-

NEW YORK, li (A UNIÃO) 
Chegou a. esta. cidade o aviá-O a lemão 
Focker Wulf, da. Condor, que fez o vôo 
de experiência B<"l"lim-New York em 
24 horas e 57 minutos. 

SUSPENSAS AS HOSTILIDADES 
TO'QUIO, 11 IA. N l - Intorma

ções recebidas da fronteira russ3-
mandchú precisam que as tropas ja
ponê~s suspenderam as hostilidades 
ao meio dia de hoje, no momento em 
que os corneteiros das unidades alí 
concentradas deram os toques de c<.>.~
s'ar fôgo. 

Ulll TESTAMENTO SINGULAR 

Temiinando di3-. e o coníeren<'bla: zar os prejmlirados de sua t!mprêsa. 
CHICAGO, 11 (A UN(ÃO) - Por 

ocasião da abel'tura, hoje, do tes.ta
tnento deixado pelo multi-milionário CONFIRMADA A CONC'LUSÃO DA 
Samuel Insull, as autoridades se depa-1 TRE'GUA NIPO-SOVJE'TIOA 

A REUNIÀO DO CON8>:LIIO DE 
GUERRA DO JAPAO "A hora presente é de apreensões pa-

ra O mundo inteiro. A fatalifüule tem HOMENAGEM AO SR. ARTUR DE 
raran:i com as ~eguintes e interessa.n- TO'QUIO. 11 <A. N.) - O Minis-

TO'QUIO. 11 IA UNIAOI - Eslê· 
ve reunido onlem, o Consêlho de 
Guerra 

dividido os póyos em 11ó,·os matérias !\(OURA 
tes c1fras: tério das Relações Exteriores confir-primas e póvos industriais. Os primei-

ros são méras rolónias econômicas, - RECIFE, 11 fA. N.) - Todos os se
são oprimido. pelos segundos. O Bra- cretários de Esta.do e o prefeito désta 
sil é do~ países que J}Ossucm matérias capital vão oferecer, no "Grande Ho
primas. Prerh,a fortalecêr-sc. Pacifís-1 tel", W11 almoço ao sr. Artur de Mou
ta. êle o é e será. por índole e por ra, diretor da "Fôlha. da :\-lanhã", que 
edura.c;-ão . .:\tas para vh-er cm paz, ca- acaba Õf' ser exonerado, a pedido, das 
r~e. antes de tudo, se faze-r 1·espeita- fun~ões de '.;enetário do lnte1·ior. 

.. Dinheiro em cófl'e, 2.000 dólares. mou oficialm_ente a conclusão da tré
Oinheiro que devo, mas, não posso pá.- gua nipo-sov1ética 
gar: 14.000.UOO de dólares." i 

- MELHORA O MERCADO DE TíTU-
FISGADO MAIS DE l.OOU TUBARÕES LOS ElU TO'QUIO 

EM G M>:SES TO'QUIO, li IA UNIAOJ - Em 
SIDNEY, 11 tA. N.) - 1\-lais ·de consequencia da trégua havida entre 

mil tubarões fôram fb,gados nos ú lti- as tropas soviéticas e japonê:ms, ao 
mos 6 mêses, pros-segulndo a execução longo da fronteira ru.sso-mandchú, 
do plano pa.1·a. livrar as praias désta.. subiram de cotação os títulos da Bol-

A essa reuniâo compareceram 24. 
generais do Exército. que examinaram 
meticulosamente a situação militar da 
fronteira russo-mandchu. em Chang
Ku-Feng. 

CESS,\RAM '\S HOSTILIDADES 
do. A uacionalizaçã.o e colôniz::u;áo dl' 
suas fronleila. Uie darão e,nergias pa- O 10." ANI\ERSARIO DO FALECI-
ra essa nobre mb.sáo a qu._. o patrio- l\1ENTO DF. MANUEL BORBA 

MOSCOU, li IA UNIA01 - Ao 
meio dia de hoje. cessaram completa
mente as hostilidades ao longo da 
fronteira russo-mandchü 

tismo tel'á de acudir". 

NO RIO UM FUNCJON,,;,RIO DO l\Il
NISTERIO DA EDUCAÇÃO DE 
POR'rl!G'\L 

RIO, li (.\, S.J - C'hegou hoje a 

A Roma df' :\-I11ssolini ,·ai ter 
uma nova coluna monumental. 
ciue se inspirará nos dois outro;:. 
( xen1plares rtássicos que, há. qua
!,i 2 mil anos, decoram a Cidacfe 
Etel·na: a coluna de Trajano e a 
coluna de I\-1arco-Aure-lio. A exe
cucão do novo monumento foi 
confiada ao escultor C. Fontana, 
antes da quadriga. que domina o 
monumento de Victor Ern:inuel li. 
O fri50 que se desenvolverá em 
volta, constituirá uma síntest" da 
hi:::tória da Jt.a.Jia. Na base, estará. 
l'epre-1,eutaio o rio Tibre, ber~o da 
poté.ncia roma na; no cimo, o Nilo, 
ao qual S<' liga o lmpério r~laura
do 1uma da:; parl• do Sllo é o 
hgo fana, na Etiópia). Entre os 
doi!!o rim,. vádos relêvos, exprimin
do cênas i,imbólícas. A nova col.i-
11a serll- erigida na \-'ia dell'Impero, 
no cn.tzamento com a \.'ia Ca,·our, 
a pout:t distanc.:ia. ela basílica de 
_\Jaxencio. 

O maior <·irco ambulante do 
mundo f'D<"OUll"a-ar- no~ Estado!; 
t·niCo : t! o "Ringlig Bro'i and 
lsarnum and Bailcy Combined Cir
<·uses", compreendendo um cir<'o 
r,rintipal e <"inco outros secundá
rios. Sfio necessários 225 vagões 
de 25 metros de compl'imento para 
transportar o pessoal, o material 
e a bichara,la nos seus frequentes 
deslocamentos alravé.:. da Repú
LUca.! O segundo(' o terceiro gran
dr~ cirros ambulantes mundiais 
!-.io da ,\ltmanha: o Hans Stoch 
::-:an-asani <> o circo-hipódromo 
Karl Krone, ambos estabelccimen
fos colo~sais. ;\ Franc;-a não pos
!-úe cin·o.'i ambulant.er daquêle gê
nero; tem, r,orém, como nenhl~m 
.,.-utro pai~. doi_..; circos fixos de pri
n1eira ordem: Médrano e Cirque 
d'Hiver. 

Charles Balaban é um eonfeitei-
1·0-sorvêtriro, C'Ujo estabelecimen
to fica em Candem, Nova Jersey 
t }.starlo::. t:nidos), perto da escola 
clc'mentar df'" \:'orkship. Uà pouco 
tempo, com fins de propaganda. 
"" para a("rada1· aos pais dos pe
,1ueno!-. estu:lantes. 8alaban teve 
a idéia de oferl'ter gratuitamente 
llm sor\'élt> a todo aluno da esco
la munitipal qu(', no fim de ca
t!.1 més, con!-teguis!!o(' no ('studo e 
nt> comportamrnto as mais eleva
das notas. So primeiro dia e-m qu(' 
).oram entregues os bolf'tins, após 
o ofe-recimeuto dos p1·êmio,;;, Bala
ban viu che::ar uma turma refor
f·ada de esrolare!,, que, após a iden
tificação, entraram valente-mente 
nos sorvêtcs. Não tardou. parém, 
ellegar outra. turma., ainda mais 
a,·antajada, igualmente merecedó
ra dos p1·êmin11_1, a qual "limrou '' a 
son·etería. Ce,nto e dez aluno!I', dos 
2.;;o matrkulados na e!lírola, df"l"as
taram 01 gelados de- Balaban. lste, 
vendo qm• abriria faléncia se per
sb..tisse, suspendeu os prêmios. De
solação geral. . . O dire-tór da. e~
cola, no intuiu, de de-mover [h
labaln, dida que, sem sorvêtes, o 
alto nivel de aplicaça.o e rondula 
dos seus alw1,os ia baixar muito ... 

RECIFE, 11 (A UNUO) - Trans
corre, hoje-, o 10.º aniversário do fa
lecimento de Manuel Borba, ex-gover
nador dêste fü.tado de que foi repre~ 

capital dos terriveh, peixes. sa. 
Éssc trabalho custará nada menos 

de 100,000 dólares, pois como se sabe, SATISFAÇAO EM TO'QUIO 
a •costa de Sidney é o lugar onde exis
tem mai!, tubarões no mundo. 

Aguarda-se a chegada das duas co
missões mistas, a fim ele se proceder 
á delrmitação. 'rO"QUIO, 11 <A UNIAOJ - Reina 

A Ba~dei!a Paulista ~e A_1·,A IMPRENSA DE LONDRES MOSTRA CERTA 
fabehzaçao oferecera as 1 _ . 

crianças parai~anas s~men- INQUIETAÇÃO COM A DEMORA DA RESPOS
tes de hort~hça~ e 11vros TA DO GENERALISSIMO FRAN incidente ocorrido, ontem. um pouco de hlSfOrlaS · • além de Gibraltar_ verificou-se com o 

"cruzador" holandês ··Johan 1\lauri-
Num ge&j.o de simpatia e home~a- co AO PLANO BRITA N I e o tius van ~:is:-3u .. que deu_ uma sah·a 

gem ao nosso Estado, a Bandeira. de ad,·ertencia a um nano daquela. 
Paulista de Alfabetização, com séde ' n:idonalidadc, que n:nega.,·a. em dire-
na capital bandeirante, resolveu es- -------- c;-ao ª um _porto esp.l.nhol 

pontaneamente oferecer ás crianças I Os nacionalistas anunciam estar a 50 ouilômetros de PARA A PROPAGANDA REPUBLI
ae nossa terra sementes de hortaliças I AI d • . . A h . CANA NA ESPANHA NACIONA· 
e livros de histórias, que fôrem pelas · ma en, importante centro mme1ro - c am-se inter- LISTA •d • V\LEC'ICIA, 11 IA UNIÃO) - Foi 
mesmas solic1tactas . rompi as as comunicações entre Lérida e Balaguer abert1 uma subscrição popular ª fim 

dom a medida em apreço, v1sa a- LONDR,ES, 11 (A Ul'IIAO)-- A im· OS NACIONALISTAS PROGRIDEM de ser empreendida uma propaganda. 
quéla importante organização concor- 1 pr~nsa _desta. cidade mostra ~erta. in-1 NA FRENTE OE EXTREMADURA republican~ na Espanha !',;'acionalista. 
rer para a intensificação dos JaçÔ's de I qutetaçao ~on~ a demora da respos~ SEVILR_A, 11 .. <A UNIA?) - O alto co~m/'r::i~·::~:

1
~~~i~~iuis~~~iia;.~~!:: 

amizade, ~ntre _o Estado de S. Paulo f:nfceone;:~S:!-:t:i~:~! :i:0 :
1::.~!~- ~:~ªa~~:a~"f~~~~;., ~~/

1
:

11
!!n~~a~;~ 

e as dema15 unidades braslleiras. rios estranteíros. 1 de suas tropas se encoi,tra a menos ALICANT.E BOI\IBARDEADA . 

1 

A propósito, recebeu esta fólha o Apesar de-. reconhecer bóa vontade de 50 quilômetros ~e Almaden, im- ALICANTE, 11 !A UNIAOJ - Sei.:; 

Paulista de Alfabetização: ~ºar::!s ::i~~:n;., ~:e e:5.;j::~:n:~ tá em poder dos govNnislas 1!~r!:'a-it:~u':ni:ria:lg~~fa~.mortes f' 

despacho subsequente da BaP..deira. no chefe do govêrno iusurréto. alguns po1-tante rentro mineiro que ainda es-1 a.,·iões insu-rrétos bomba. rdearam ~la 

"Sáo Paulo, 10 - •· A União" - João de estar o generalissimo Franco l'ece- INTERROMPIDAS AS COMUNICA- Os p.-ejwzos materiau, são insign.i-
Pessôa - A Bandeira Paulista de Al- bendo novos reforços da Alemanha e ÇõES ENTRE LERIDA E BALA- ficantes. 

fabetizaçã~, homenageando êsse Es- ::çJ;i~:· a:ôrl:e a~~~!~f~:~~oª exe- GUER A F;g,~;i:'it., '\~~.\i~Rit!~!R A 
tado, ofecece ás crianças que lhe es· · u!~::i~~~~~o t:ini;~ri~~';i~,;::: P.-\RIS, 11 t.\ t:XIAOJ - :\'oticia-se 
cre.verem uma carta, sementes de hor- j NOTA DA PREFEITURA ra informou que as tropas catalães que- o goyêrno cm:iou ao genrralissJmo 
taht;As e livros de histórias. Move o I atravessaram O rio Ségre, interrom- Frarn.'o uma nota. amea('ando abru· a 
empenho de ligar mais e mais São DA CAPITAL pendo as comunicações entre as cida- fro~teira do,. Pil"lnêus, <'.ª"º não se,ja 
Paulo ás unidades da Federação bra- A respeito da local ''0 plantão das des de Lerida e Ba.laguer, atuatm~nt~ ~:~~~~i!s ~1~~~:~~~i::'i. retirada dos vo-
sileira. Dirijam cartas a Chiquinha Fa,!·macias", publicado na "A Impren- em poder dos nacionalistas FRANCO RESPONDE A' INGLA-
Roctrigues" sa d~ ontem, a Prefeitura e_sc!ar,éce NENHUM NAVIO INGLtS FOI DE- Tl:RRA 

PóDE CONTINUAR 
FUN CIO NANDO 

~:els~~~. ~~i~fat~uf[:J~d~n;:~= TIDO NO MEDl'lERRANEO nt.BU~~:· i.~a.!! ~~~~~) u-;;a ºn~:~ 
prietário da farmacia aue não obede- LONDRES! _11 lA UNl:'-Ol - '!J~ ~o ""Ovêrno in lb. rotnetendo ara. 
ceu á escala do plantão na noite de porta-voz oh~1al ~es"'!entrn a not1c1_a. b1·e\·';_. a sua i·e~postap sôbre a retJada. 
segundo-f~ira Ultima. . de ~~e o nav,o, bnt~.m~o de l?assage~- dos voluntários e_ trangeiros. 

O prefeito Fernando _Nobrega reno- ros Landaff C~stle tinha Sldo _de h -, o chct'e do g0 ,,.,erno insurréto espera 
vou .s':1as recome~daço~s. á Guar~a ~o por um n:ivio de guert·a nac1ona- poder dar uma solução safü,fatória. 
Mu.mc1pal para m~uor ativ!dade na fls- lista, no Med1terraneo. TROPAS I'fALI.\NAS SERAO RETJ-

no País, o "Liceu Litera'r1·0 cahzaçao do aludido serviço. o mesmo port:w-voz decla.-ou que o I RAHAS DAS BALEARES 

VIR , o BRASIL MA MIS- PARIS, li <A UNIÃO) - Noti<;a. Português" A A . u - se que após os entendim~ntos h~\·id«?S 
entre Lord Perth, embar\ador mgles 

mo, li (.-\ N ) - O ministro da 
Ju-síiça dett"nninou que póde rontinu
:i:r funcionando, no País, o "Licêu Li

cm Roma. f' o ('Ondf" Ciano, ministro 

S A- o e o M E R e IA L IA N-Q u "'C', dà-s Relações Exteriores da ltalia, li-- .f.1 
• cou dttidido que o go\·êrno italíano 

fará retirar alguns contingentes que 
~ e ('ncontr:un nas Baleares. 

terário Português, apesar de consti- I NOVA _I~IJQUE. 11. (~ UNIÃO ) .-

tuir uma sociedade de estrangeiros. i0 ::~~~i!:':~C::u Cq°u':e::::, e:· 0?:i:f ! 

INICIADAS, ONTEM, 
AS NEGOCIAÇOES 
-- ALEMAES 

DIRtTAS ENTRE 
E O GOvtRNO 

OS SUDETAS 
CHECO --

Um avião militar alemão violou a fronteira checoslovaca, 
,lando motivo a um protesto do govêrno de Praga 

PRAG.\, li IA l'NIAOJ - Por in
termédio dt> .. lord" Walter Runciman , 
õram iniciadas hoje, a.s negoeiaçôt~ 

r.1irétas entre os chefes das minorias 

a.vião a lem ão, que soltou folhetins â 
:1.ltura de Aussig, retom a ndo. a nós, ao 
~ u terri tórfo. 

e o govêrno checo, representado pelo V~~::~::;~:\~;:~~· O SU-

' premier" llodza. 
1 

PRAGA, 11 (A UNI AO ) - Os su , 

YJOl,ADA A FRONTEIRA ESLOVA- detas alem ães realizaram, h oje, o en · 
CA POR UM A VIAO ALEM 4.0 terro do sudeta Wenzel Bayrle, a pro 

veitando o n,otivo para realizarem 
PRAGA, 11 {A UNI ÃO) - O govêr - ama importa,,J,e solenidade funebre. 

no enviou enérgico protesto ao " Reich ·• Um depu~ m inorista falou no ce 

1 
contra a viola-:ão da front!'lra por um mitérfo. 

zação uma 1\.lis::ã.o Comercial 1. fim de 
visitar a Amédca Latina. 

A Missão que visitará o Bra~il será 
chcfi~da. pelo sr. Wilson hes. comis
:s:á.rfo comercial. 

Sabe-se que a. missão ianque tratará. 
elo nosshel aumento das compras dos 
produtos brasileiros de maior VE'nth 

no~ mercados nortc-amerka.nos e do 
Brasil. 

'I. SITUAÇÃO E• ANIJ\IADOR.\ 
NOVA IORQUE, 11 IA UNIÃO) -

O sr. Wilson lvf's, ('omissãrio Comer
c:ial do país, 1·,t1ando a.os jornais sô
bre a missão que o levará 1.0 Bra::.il, 
declarou : 

•· A situac;-ão é animadora. Encontrei 
(la, parte dos tomerriantes grande in
ten:sse na a<1_uisi~ão de produto.9 bra
sileiros". 

O sr. l ves concluiu a sua entrevisú 
ta dizendo que está ao par de uma in
teressante proposta para o uso dos 
óleos vegetais do Brasil nos E!i:tados 

O~ NACIONALISTAS REINICIA· 
R.\M AS OPER.\ÇOES l\llLITARES 
NO EBRO 
SALAMANC\, li IA UNIÃO) -Os 

nacionalistas reiniciaram as operações 
militares da margem do rio Ebro. 

As tropas catalães continúam a per
der terreno e grande quantidade de 
municàb. 

CONSÊLHO PENITENCIÃRIO 
DO E&TADO 

Realiza-se amanhã, a hora do costu
me. no salão central c~a Cadeia Pública 
m2ü, uma reunião do Consêlho Pmi
tencíario do Estado, a fim de ser da.do 
cumprimento ás sentenças do juiz de 
Direito da 3ª. Vara desta capital. que 
concedem livramento 1condicional 
aos sentenciados João Gabriel e Jor
<1uim da Cunha 

U nidos, t endo frízado que a indústria ~ ~ 
de cortumcs terá neles nova aplicação. f.armícla de plantão 

Se~orita d iga-me o aue prefere ~ ·~stá de plant.í.o, hoje, a ;·Far-
eu lhe d irei se sabe escolher o que é mácia _central", à· rua Dug;.ue de 
bom . Meias p ara senhora. só ••casa. Caxias ,, Azul". E º bôa e é barata. ,,_ ;._ _________ _ _ _ 
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JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 12 de agosto de 

E D 1 T 
POLICIA MILITAR - EDITAL DE 

• VENDA - Paço saber aos que o pre
sente edital virem e dêle noticia tive
rem e Interessar possa, que, de ordem 
do exmo. sr. Interventor Federal nêste 
Estado, se acha á venda no quartel 
délta Corporação, um motor a gaso
llna, Deutz Otto, legitimo, com capa
cidade de 6 H.P., quas1 novo, prestan
do-se bem para Iluminação elétrica de 
pequenos povoados ou far.endas. 

E para conhecimento de todos la
vrou-se o presente edital o qual vai 
publicado pela Imprensa. Dado e pas
sado nêsta cidade de João Pessoa, aos 
on,,e dias do mês de Julho de mil no
vecentos e trinta e oito (11 de Julho de 
1938). 

"-nlllno FellGla, cap. secre!Arlo 

A 1 s 
rido prazo que correrá em cartório di
zerem sôbre as declarações do inven
tariante e para todos os termos do in
ventario e partilha sob penas da let 
E para que chegue ao conheclmento 
de todos e de quem Interessar possa, 
mandei passar o presente edital que 
será afixado na porta dos auditorias 
e publicado no orgão oficial do Esta
do "A UNIA O" . Dado e passado nes
ta cidade de Areia, 10 de agosto de 
1938. Eu, Crisolito Laureano dos San
tos, escrivão o escrevi. lA.) José Se
verino Gomes d' Araújo. Está confor
me com o original; dou fé. Data su
pra, Eu, Crisollto Laureano dos San
tos, escrivão, datilografei e subscrevo. 
Crisolito Laureano dos Santos. 

geral. l\UNISTf:RIO DA MARINHA -

ADMIHISTRAÇAO DO DOMINIO f.tP!__T~t c~~l~ãop~:Ti:rto-; d~::; 
DA UNIA.O NA PARAtBA. - Edital Estado faz ciente aos Interessados o 
n.• t:-A. - Aforamento de terreno •Aviso'' que se segue da Capitania 
r.i'=o ~::f·d;-T~;ie~a~~n'::-i dos Portos do Estado de Pernambu
nêste Estado, faço público que O sr. co: "A Capitania dos Portos, avisa 
Sabino Fernandes Pessôa requereu o ~~t~sªnfed~b°lto~ ~~~ctJ'ªr!o~~= 
~g:f~tobe~~f~~~o e~ Pr:ri~ '"los, praticantes de maquinistas, pra
ns. 142 e 154, da avenida Cleto Cam- i.icantes de comissarios, conferentes 
pêlo, munlclplo de João Pessôa, nêste i~r~:r~a p~,f;ªJ~c~~!f~~ ::.,a~ci~~! 1 

-------------

NIELSEN DE ARAOJO SOARU 

• l.° aniversário 
\'iúva , filhos, genro e nélos de Alfrêrlo Nlelsen ~e ~raúi'.' 

Soares, con\"idan1 aos seus parentes e a~n1gos p~ra ass1~t1rem ft 

missa que, em sufrágio da alma do seu mesquec1vel ch~fe, man
dam rezar ás 6 e 1/2 horas do dia 14 do corrente (domingo), na 
Igreja da Misericordia. 

Desde já, confessam-se agradecidos aos que comparece-
rem a êsse alo religioso. 

FALENCIA DE MOISÉS 
DERMANN 

Quadro geral dos credores admitidos 
i falencla e sua classificação, confor
me despacho do exmo. Juiz da l.ª 

vara da capital, nesta data 

CREDORES PRIVILEGIADOS 

Sindicato de Industriais de 
João Pessôa 

SEGUNDA E TERCEIRA CON
VOCAÇAO 

El!~~etalhes técnicos e demais es- para inspeções de saúde na Escola 
clarecimentos constam do ed1tal n.º de Aprendizes Marinheiros está com· 
3, publicado no jornal oficial A UNI- preendida entre os dias 10 e 14 do 
AO, desta capital, em sua edlção de corrente mês, de 8 horas · ás 10 horas 
21 de Julho de 1938. , da manhã, devendo os exames reall-

Fazenda Pública do Es-
para contra-mestre, condutores, ma- tado da Parafba 
.:iulnistas, motoristas de pequenas Dr. Jalme Fernandes Bar-

614$400 

400$000 

De ordem do senhor ~ 
convoco todos os sócios qmtes pua 
wna assembléia geral extraordinária. 
que se realizará ás 8 horas, ou, na falta 
de numero legal, ás 10 horas, de do
mingo, 14 do corrente, para tratar do 
seguro de acidentes de trabalho doo 
operários das emprêsas associadas. 
bem como das respectivas mensalida
des. 

embarcações e arrais do Porto. Dia bosa 

Admlnlstração do Domlnlo da Uni- 1 •arem-se na segunda quinzena dêste 
Ao, em 21 de Julho de 1938. _ Sabino mês na ordem seguinte: Dias 16 e 17 
de Campos, escrivão encarregado da ás 13 horas, exames para praticantes 

Admlnlstração - Classe G. ~;~to~· cJ~~~t:,~ ~;at::,~'1,~~;:'~ 

19 ás 8 horas da manhã, exames para 
mestres de pequena cabotagem e pra
ticantes de comissario. Dia 20 ás 8 
horas da manhã, exames para prati
cantes de praticos da Barra e Porto 
do Recife". 

TRIBUNAL DE 
APELAÇÃO 

motoristas e conferentes de carga. 
Dia 18 ãs 8 horas da manhã, exames 

Capitania do Porto do Estado da 
Paralba. em 10 de agosto de 1938. -
Eliseu Candido Viana, secretário. 

EDITAL N.0 1 
Concurso para o cargo de 

Juiz de Direito 

SECÇÃO LIVRl 

De ordem do exmo. sr. Desembar
gador Prelldente do Egregto Tribunal 
de Apelação do Estado, faço publico, 
para conhecimento dos Interessados, 
que se achando vago, o cargo de Juiz 
de Direito das Comarcas de Miseri
córdia e Pombal, respectivamente, pela 
remoção do Juiz daquela comarca para 
a de Itabaiana e pela ap0sentadorla do 
da segunda, fica aberta, na Secretaria 
<lêste mesmo Tribunal, pelo prazo de 
trinta (30) dias, a contar do dia 15 
do corrente mês, a Inscrição dos can
didatos ao concurso para o preenchi
mento do referido cargo, de aoõrdo 
com o art. 37 da lei n.0 159, de 28 
de Janeiro de 1937, (Organização Ju
diciária do Estado). 

O pedido de Inscrição deverá ser 
e.campanbado dos seguintes docu
:nentoe ~ 

1,0 ) - diploma ctentltlco, ou certt
diio de acha-se o mesmo registrado 
no Tribunal de Apelação; 

2.0 ) - !Olha corrida el<trafda no 
lugar ou lugares onde houver residi 
do nos dota últimos anos, ou prova de 
função publica efetiva· 

3.0
) - certidão de Idade ou prova 

equivalente; 
4.0

) - atestado de saúde firmado 
P0r médico da Saúde Públlca; 

5.0 > - certldlles extraldas dos au 
tos e protocoJoe que provem ter os 
tandldatoe quatro anos, pelo menos 
de Prática de toro, adquirida na profla:·-i 
são de advõlfado ou na Judlcatur 
federal ou estadual, deste ou de ou 
~:c~::'J·. ou ainda em cargos d 

8.0
) - d~umentos comprobatórios 

de capacidade clentltlca, Intelectual e 
moral. 

São dispensados da apresentação dos 
documentoe referidos nos nwneros 1, 
3 e 4 os Julz.es Municipais e mem ~.!:. do Ministério Públieo dês te Es 

em ~lap~~b~f'ld~e ~~aç'.;'~ 
1938, 

Earlpedea Tavare,, secretário . 

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

na Secretaría do Tribunal: 

RECURSO "ex-oficio" (Em Ação Ordinária de 
Anulação de Casamento), da Comarca de Itabaiana. 
Entre partes: D. Mariêta Correia da Silva, autora, 
e João Honorio da Silva, réu . 

Com vista ao advogado da autôra, Dr. Severino 
Batista Lins de Albuquerque, pelo prazo legal (10 
dias), em data de 10 do corrente mês . 

1-,- ... 

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

na Secretaria do Tribunal: 

APELAÇÃO CIVEL da comarca de Guarabi
ra. Apelante Joaquim Felipe da Silva; apelados 
José Damasio dos Santos e sua mulher. 

Com vista, pelo prazo da lei, aos beis. João Luiz 
Beltrão e Osmar Aquino, em data de 10 do corrente 
mês. 

EDITAL DE RERDEmos AUSEN 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 
TES - O doutor José Severino Go
mes d'AraúJo, Juiz de direito da co-
marca de Areia, em virtude da lei. 
etc. 

Paço saber a todos quantos êst; e
dlesital de citação de herdeiros ausen 

com os prazos de (30 e 60) trinta 
~! sessenta dias, virem ou dêle noticia 

d;e~~o ln~~MaJu1:SS: 1~~:~::r~; 
doa bem deludos por fat .. tmento de 
Graeiano dos Santos Leal, foi decla-

~~l~.ve::~::,~.;e:=,ts d: 
herdeiros Joo4! doo Santos Leal e An
lonto Leal, ambos realdentes no Rio 
de Janeiro; Marta Madalena de Brl
lo, P.dwtpa Leal, Maria Argentina 
Leal, Benigna Leal, Onlldo Leal. 0-

:':t': :=.len1!': ~ª~oio 
0;:~/~!1

~ 
PltaJ do Eltado, tllhos e netos do ln
Vtntartado, pelo que ordenei que se 
~ o preaente com o prazo de 
~ ... ta e -nta dias respectlvamen
~ peJo qual 01 cito para no prazo de 
- horu apele a termlnaçlo do rete-

JOIO BARBOSA DE LIMA ., ., ,-

t 
30.' dia 

A familia de JOÃO BARBOSA DE LIMA, ainda compun
•id·, com O <lesapareri111ento do saudoso 1norto, c?n.vida o_s paren

fes ~e amigos p:ua assistirem ú 1nissa <1ue em sufragw _de sua ~d1na 
manda celebrar ás 6 1/2 horas do dia l:l, na IgreJa da Santa 
Casa de Misericordia. 

Antecipadamente agrndece a lodos que comp,,recerem ,1 

êsle álo de piedade cristã. 

CREDORES QUIROGRAFARIOS 

Comlsra Comercial Umlta-
da 4:982$000 

Dimeinste!n & Filho 2: 892$000 
L. Llcio & C!a . 21:552$400 
René Hausher & Cla . 4: 380$30' 
H Schuler 4: 116$10C 
B . Kogan 3: 159$000 
Magalhães Sucupira & Cla. 6: 527$000 
Cia . Strelft de S. Bernar-

do 3: 028$500 
Roesler & Cia. 4: 208$500 
Leal & Irmãos 5 : 150$000 
Faustino Filho & C!a . 2:539$200 
Irmãos Teperman & cta. 4: 260$000 
San Rablnovlth & Cla. 7:623$500 
A. Adler 3: 065$000 
Mar!o de Carvalho & Cla. 2:711$700 
Corazza Irmãos 4: 138$800 

Réis 85 :348$400 

João Pessõa, 3 de agosto de 1938 . 
Jaime Fernandes Barbosa, sindico 
Visto : - Em 9,8:938. - Braz Ba-

racuí. 

AVIS O 

Samuel Giverta. secretário 

COMPANIDA NACIONAL 
NAVEGAÇAO COSTEIRA 

AVIS O 

DS 

RETIRADA DE MERCADORIA!! 

(Decreto n.0 19.754, de 1B de março 
de 1931) 

Vinte e cinco caixas com man
teiga. marcadas "A,, J . C.". pe
sando 925 quilos, embarcadas no 
parto de Rio de Janeiro pela 
Ind. Reunidas Fagundes N~to 
S A., sob conhecimento n.0 fl'f, 
emitido para o vap0r "Itagtba" 
vgm. 200, entrado em Ca~eto 
a 3 de Julho p. findo. 

Pelo presente, aviso ~ao comércio • 
a quem interessar passa que os srs. 
A. Lucena & Cia., sollc1taram a entre
ga dos volumes supra, alegando extra
vio do conhecimento ORIGINAL. 

A entrega será feita dentro do pra
zo de cinco dias. a contar desta data, 

JOSÉ MINERVINO DE ARAUJO- ~p;::J~~o ou ~~i~o ~:~~v~ 
chefe da firma J · Mlnervlno & cflt> .. conhecimento, de acôrdo com o 1 1.0 , 

desta praça, avisa aos seus amigos e a art. nono (9.0 ), do decreto do Oov~r
quem interessar que acaba de trans- no provtc;órto de n.0 19.75-l. de 18 d1 

ferir a sua residência particular para mfo% d;e~. ~~ ~!31.;gosto de !!138. 
o seu palacête á rua Monsenfior Val-
frêdo Leal, 440 em Tamb!á. Pela Companhia Nacional de Nave-

João Pessôa, 10 de Agõsto de 1938 ~~çã~ê~~telra, Flrmlliano Pinho, p.p. 

Jost Mineroino de Araú/o 

MANICURE .,.. 
severina M . do Carmo. manicure 

habilitada em longa prática. tendo 
deixado o "Salão Central", onde ser
via e se afirmou pela Lmpecavel exe· 
cução dos trabalhos que lhe eram con
fiados, passou a exercer, a sua profls· 
sao em sua própria res1dencia, á rua 
Silva Jardim, n. 0 673. Em sua nova 
Instalação, pode ser procurada para 
serviços profissionais, das 7 ás 11 e 
de 13 ás 17 horas, todos os dias utels 

DECLARAÇAO 

flllll lf ft060f1BB 

li ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEU MA TICO 
ANTI-ESCROPHUL8S8 

ôii1~1fl~ dn s:1111 
CABELOS BRANCOS 

Acha-se estraviada a caderneta n.0 S"rt~LseOÇ:od~ eom 
2.285 , da Caixa Econômica, anexa á 
Delegacia Fiscal nêste Estado e tns- usaaa e.orno !oçto, n&o e Untura 
crita em nome do meu falecido mari- Depostto: Parmt.cla lfiNBRVA 
do, Joaquim Batista Esplnola, pelo Rua da Republica - João -
que, vou requerer a segunda via da DROGARIA PABI'EUR 
mesma. ficando sem ~enhum valõr a I Rua Maciel Plnbelro n.º 811 • • MOO• 
que se encontra perdida. nirantn .... 

t°!~t=~.1~,;;i!o~. 1938 . "'-: _ -

AO COMÉRCIO E AO POBLICO DESTA CAPITAL E 
DO INTERIOR DO ESTADO 

- r~. 
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 chícaras Pó de Pedra Inglêsa, Cafeteiras, Ca. 
nec~s de agata, Balanças de vários tamanhos e tipos. 

Avisa tambem que mantem um grande sor0 

timento de materiais eletrícos que está vendendo a 
preços baratíssimos. 

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



1 

~ 
Plaza! 

Amanhã! 

~·UNUO - S.'lta•telra, 12 de •rosto de 1938 - ROBtR1 lAYLOR 

BARBARA STANWICK 

SESSÃO DAS MOCAS METRO GOLDWVN MAVER JOStPH CALW 

UMA EMOÇÃO EM CENA! UM DESLUM
BRAMENTO EM CADA SEQUENCIA! 

~AB:CETE~ 
1 Uma obra prima de grande marca 

ANNABELA E HANS ALBERT 
num entrechoque brutal de 
violentas! Domingo 

sómente no 
em três 
PLAZA 

paixões 
sessões 

1 Sanla Rosa 
Hoje ás 7 1/2 horas 

Wallace Beery 
E1v.l 

FURIAS 
DO 

CORACAO 
j 

Sessão popular. Pre-
ço único - 800 reis 

INICIANDO OS LANÇAMENTOS DOS MARAVILHOSOS FILMES DO 

Robert Donat e Broadway programa Udme filme cheio 
sensações 

Madalene Car

la 

O PLAZA apresentará uma dupla com 
querida roll 39 DEGRAUS -·e I N E - R E p u B LI e A Domingo - A NOITE NUPCIAL, com ANNA STEN e GARY COOPER 

HOJE - Uma sessão á.s 7,15 horas - HOJE 

LEI DO TERROR A seguir - CONQUISTA DE UM IMPERIO - PALOOKA - A_ 
com TIM MAC COY 

NO MESMO PROGRAMA VOLTA DE BULLDOG DRUMOND - DESFORRA DE UMA NA· SANGUE NA NEVE 
com TIM MAC COY ÇIO - LIGEIRO NO GATILHO - GRITO DA SELVA, 

PREÇOS: 600 e 400 réis 

1 

* * * 
DR LUCIANO RIBEIRO I em per!'!ª •• ~!~1º~!!~~ po 

-~~ 
r QUANDO SE SENTIR 

AMEAÇADO ... 
• preço muito comodo, á rua Sant, SEVERINO CORDEIRO 1 

Quando se sentir ameaçado de dôres 
ou de inflamação da garganta, faça 
uso durante o dia e á noite, ao dei
tar-se. de algumas pastilhas de Pan ... 
flavina. Os resultados serão magnit'i
cos 

A base das pastilhas de Panflavina 
é a Tripaflavina que destróe, com se
gurança, os germes mais perigoso~ e 
resistentes, mesmo os estreptococos, 
sem apresentar o mínimo efeito nocivo 
á pessôa que as usa. Póde-se empre
ga-las tanto em crianças de pouca 
idade, como em pessõas de idade a
vançada. sem qualquer receio, mesmo 
durante semanas e mêses 

As pastilhas de Panflavina têm a
gradave!_ sabõr de chocolate, dissol
vem-se na saliva, distribuindo-se pela 
mucosa de toda a cavidade buco-fa
ringeana 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS E 
l\lENTAIS. 

Consultas: . Diariamente 
de 3 ás 5. 

CONSULTôRIO: 

RUA PEREGRINO DE CARVA
LHO, 146 

A um doente em cuja garganta foi 

=f:~~a~a!::sseeni~Wfu~~trdetº;:~~ 1 '>:a:========== 
tlavtna: ao fim de p0uca.s horas, o 
exame elas mucosidAdcs buco-farin
geanas be revelaram livres de estre
ptococos 'Virulento~ 

O leito;-, se fôr previdente, terá 
f~:;.e C>m <'R.Sa, \lm vtdro destas pas-

* * * 

APROVEITE A OCASIÃO 

AOS PROPRIET ARIOS E 
FAZENDEIROS 

Motores para luz r rádios rom 
gr.ande redução ,.,nos preços, vende a 
CASA LIDER. Rua Duq11e de Caxias, 
470. Ponto de Cem Réis. 

C A S A 
Vende .. s,e um, caldo de cana, 1az.en- Aluga-se a de n.º 34, com 3 quar-

d? .bastante negócio, na avenida Ca- tos, saneada, na Av. Cruz das Armas, 
pilão José PecSõa. n. 197, de!ronLe 

I 
entre a praça Béla Vista e O Quartel 

dooc~~~:o Jd~~t· o dono explica- do 22·º B. e. 
rá ao lntere&ladQ, Tratar no mesmo. Tratar na casa vizinha, n.• U. 

Ellaa n.• 180. 

BARATO TRANSPORTE 
PARA PRAIA 

-
Vende-se ou troca-se por um mo

tor-clcléta de capacidade 7 H P aci
ma, um automovel Ford 29, em per 
feito estado de conservação, com ro
dagem simi-nova (aro 19), dando to
gar a êste negocio o proprJetario pos
suir mais de um automovel. 

1 

Aceita 

t 
1 

ADVOGADO 
• 

causas civeis, comerciais e criminais nesta 
1 

capital e no interior do Estado 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

1 

A tratar na Avenida Capitão José 
Pessôa, 363, ou com Amadeu, na ga
rage S. José rua Amáro Coutinho (an

l - - ......... ...._.,... ~ -- 1111111111 1111111111 -~ 

tiga Pertinho). 

Bronze e cobre velhos 1 
COMPRA-SE QUALQUER 
QUANTIDADE PELOS ME-

LHORES PREÇOS. 

Rua Desembargador Trindade, 85 •. 

SOBRADO PARA ALUGAR 

ALUGA.SE o sobrado 
n.0 324, á rua Duque de Ca. 
xias. 

-
O R RIS BARBOSA 

ADVOGADO 

a O A DOQOII: DS CAXIA~, 1 1 t 

1 
óTIMA OPORTUNIDADE 

Dr, Newton Lacerda Vende-se 1 grande terre• 
ESPECIALISTA Elll DOENÇAS 

INTERNAS no á rua S. José. A tratar 
RUA DUQUE DE CAXIAS. 504 

com Salustiano de Andr:i• ONDAS ULTRA CURTAS 
nos casos indicados de, rua Duque de Caxias, 

-- Telefône 1.203 --
416. 

1 
AGUA FIG AR o 

Tlnre em preto e castanho. Resiste aos ba11Jto1 
11uentetl, frioe e de mar. 

Os interessados poderão 

1 
se dirigir ao "Café Comer
cial", á rua Maciel Pi. 
nheiro. , 

•====:IO=======c::======--



A UNIÃO - Sexta-feira, 12 de agosto de 1988 

O ESPETÁCULO CINEMATOGRÁFICO MAIS RICO E MAIS 

ORIGINAL QUE ATE' HOJE FOI FILMADO !!! REX EM "MATINÉE CHIQUE" 
- E EM "SOIRtE -

O SEGUNDO LANCAMENTO DO NOVO -· DOMINGO 
Um milhão de gargalhadas ! Um milhão de emoções ! Um milhão de surprêsas ! 

• APRESENTANDO 

S O N J A H E N I E 
A campeã olímpica de patinação sôbre o gêlo ao lado dos famosos irmãos RITZ - os 

reis da comedia - em 

RAINHA DO PATIM 
DON AMECHE - ARLINE JUDGE - DIXIE DUNBAR -..--

UMA SUPER PRODUÇÃO DA 20 TH CENTURY FOX 

Êste filme só será exibido noutro cinema desta capital 611 dias após o seu lançamento no REX 

NOVAMENTE O IDOLO DAS MULTIDÕES NO SEU MAIS RECENTE TRABALHO !!! 
ERROL FLYNN 

LUZ DE ESPERANÇA 
O 3, º grande lançamento do NOVO "REX" - Dia 21 

R- E-X SOMENTE AMANHA - NO "REX" 
UMA INTERESSANTISSIMA COMEDIA DRAMATICA ' 

GINGER ROGGERS - FRANCES LEDERER 
HOJE - Soirée ás 7,30 - HOJE 

Pela última vez a maravilha de 1938 ROMANCE EM NEW-YORK 
DEANNA DURBIN UM DELICIOSO ROMANCE DA " R K O. RADIO " 

IOOHOMENSE UMA MENINA AMANHÃ - "Matinée Colegial" - No NOVO "REX" 
UM ROMANCE TODO StDA E VELUDO ! 

KAY FRANCIS-em 
Uma produção da NOVA UNIVERSAL 

Êste filme é próprio para todas as idades. - Nota da C. C. C. 
-- Preços: 3$300 - 2$200 --

VENTURA ROUBADA 
UM CARTAZ DA "WARNER FIRST'' - PREÇO úNICO $600 

AGUARDEM NO "FELIPÉA" 
Um filme apanhado nos campos de batalha durante a 

GRANDE GUERRA ! 
A GRANDE CONFLAGRAÇAO MUNDIAL 

A GUERRA DA ITALIA 1914 - 1918 

FELIPéA DOMINGO NO FELIPÉA J A G U A R I B E 
BOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

Uma mulher oue · não gostava de 
conversa fiada ! 

HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

Um vigoroso drama de amôr 

DONALD WOODS 
BETTE DAVIS-em 

PRESTON FOSTER 
- em -

NINGUEM ESCAPA 
-em-

MISTÉRIO DA DOCA 
A FLEXA DE OURO Juntamente a 5.'' ~érie de 

O IMPERIO DOS FANTASMAS 
CO:\IPLEJIIENTOS 

E~te filme é proprio para todas as idades. 
Nota da c. c. c, 

CINE s. PEDRO 
.1. OA8A DOB ORANDEB ROMANCES DA TELA 

HO,JE - 8oirée ás 7,15 horac.. - 110.JE 

A GAROTA MAIS GOZADA DO CINEMA 

JANE WITHERS - em 

O AVIAO MISTERIOSO 
e mais a 3· ª série de 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
DOMINGO - A revista mais de5lumbrante da época ! 

PINTANDO O SÉTE 
Procurem asSi!'ltir essa mara,·ilha musical : 

Sepnda-feira _ "SeS8áo Gigante" - O REI E A CORl!óTA 

com GEORGE BRENT 

Um drama da W ARNER FIRST 

1 SRS, AGRICULTORES 1 
\'ENDE:\1-SE: 1 caldeira rm perfeito 

estado de c0nservação com força de 
3 cavalo:;; 1 nrnquina de descaroçar 
algodão, marca "AGUIA ", com 30 
~erras, .bem conservadR; limpador, 
a11men1Rdor e empaslador, 1nc1usivc 
transmissão, silhas. etc. tudo por 
quinze contos de réis. <Rs 
15 : 000$000 l . 

,.E:SDEM-~E. também: 1 sitio cm 
Teixeira, do Estado, com. cerca de 3 
quilometros quadrados, casa. 4 PC:
queno:) açudes, div~rsas fruteiras, bom 
plantio de algodão, tudo por quinze 
contos de rêis lRs. 15:000$000). 

TRATAR com o cel. Francisco Ma
nuel Ribeiro de Barros, cm Imacula
da. município dr> Teixeira. do Estado; 
ou com a firma .José Henriques & Cia., 
em Joáo Pessóa e Campina Grande 

MISTÉRIO 
T1T ~ortP <'lll negocios. cm jo~os. a

mór. adquirir riqueza, rmpregos difi
ce1s. Querels - resolver qualquer dl!i
cuJdadc? Escrevei hoje mesmo para a 
Caixa Postal, 49, Niterol, E. do Rio, 
enviando wn envelope selado e subs
critado para a resposta. 

UNIVERSAL 
E:-.tc rnmr é proprio pnra todas as idndcs. 

Nota da c. c. c. 

METROPOLE 
O OINJ!:MA MAIB AREJADO OA CAPITAL 

HOJE - A's 7,15 horAs - HO.fF. 

SESSAO DA ALEGRIA - GERAL ' 600 réis 

A ,·icla do~ estudantes nas gr~ncles uni\'ersidades norte-americanas ! 

FOXS - CANÇôES - ESPORTES -- FLIRTS ! 

l'.\TRJ('IA Jo:LLIS - l•IIANK MA(' lfllGH - cm 

AMôR DE CALOURO 
Este Jtlmr e proprio para todas as 1dadf's 

AMANHA Ai \'f'll1 I<arloff em -- A CHAVE NOTURNA 

Segunda-feira: - •·sessi'to ctas Moças" - a sessão que ésl-e casino 
zela por ela ! Aguardem uma revista llJ,Xuosa ! . . . Doris Nolan em 

PINTANDO O Sll:TE. 

Tomem nota desta 4Rta ! 18 de e.gosto - BONEQUINHA DE Sl!:DA, .. 



JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 12 de agosto de 1938 

NAVEGA ç Ã o E COMERCIO 
LLOYD BRASitEIRO IIIILEI 10111 

Praça Antenôr Navarro n." 31 

., .... 
:CPATRIIIONIO NACIONAL) (Terreo) - Fone 1-4-4-3 

rARA O NORT• 
PARA O SUL 

"INCONFIDENTE" 
Linha Belém - Porto Alegre 

"AFONSO PENA" (CARGUEffiO) 
Esperado no dia 15 de agosro, salrã no 

mesmo dia para Natal, Fortaleza, S . Luiz e 
Belem. 

(6 . 381 tom. de deslocamento) 

Esperado no d.la 12 de agosro, salrli. no 
mesmo dia para Recife, Maeeió, S. Salvador, 
Rio de Janeiro, Sanros, Rio Grande, Pelota& • 
Porro Alegre. 

Linha Belém - S. Francisco 

"COMTE, RIPPER" ATTJ:NÇAO: - AVISAMOS AOS SRS. 
PASSAGEffiOS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERffi PASSAdENS APRESENT,U,~O 
O ATESTADO DE VACINAÇÃO 

(5 .219 tons . de deslocamento) 
O "LO IDE !!RASILEmo" E ' UM SER- Esperado no dia 20 de agosro, sair à no mes- "'O LOIDE BRASILEm0 E DA NAÇAO 

PARA SERVffi A NAÇAO'º. 
RESSE NACIONAL. e Belém. 
VIÇO DE UTILIDADE PUBLICA E DE INTE-1 mo d.la para Natal, Fortaleza, Tut.ola, São Luiz 

-------------------------
Acceltam.. carra1 pua u cidadea aenida, ,ela lide Viaçãe Mineira e .. , tran1berde em hrra dei Reia. 

iFc;;;;;;;;oM;;;;;;;:P;;;;;;;:AN;;;;;;;:Hll~CA=RB=O=N1F=ER=A=R=10=.GR=A==ND~EN;;;;;;;:sE~~L.Lr:;O~Y,.D~Nil""".,.A~C~f"O~NlTAL S. A. - HDE RIO ~;~-ANE-IRO 
Linha rerular de vaporea entre Cabedêlo 

e Porto Aterre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CARGUEmo "C~IAS" - Esperado do norte, deverã chegar 
em nosso porto no próxuno dia 14 o cargueiro " ca.xtas" . Após a ne
ce$8.1'1a demora, sairá para Recife, Maceió, Rio, Santos, R . Grande, 
Pelotas, P. Alegre . 

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

CARGUEmo "OSVALDO ARANHA" - Esperado do sul, deverã 
chegar em nosso porto no próximo dia 15 deste mês, o cargueiro "Os
valdo Aranha". Após a necessaria demora, sairá para Aracaty, Ceará, 
Camoc!m, Areia Branca. 

AVISO 

Aceita-se carga st•Jelta a transbordo no Rio para Paranagua, An
toDlna, S. Francisco, ItaJal e Florlanopol!s. 

A,entea - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 18 - Telefone n.0 230 

IIEBVIÇO BAPIDO PJ:LOS PAQUJ:TJ:8 ºARAS" l:NTBJ: C4BIIDJ:LLO 1: PORTO ALJ:ORI! 

P ASSAGEffiOS "SUL" PASIIAOl:IBOa 

PAQUETE " ARATIMBó" - Es

perado de Porto Alegre e escalas no 

dia 18 do corrente, saindo no mesmo 

dia para Recife, Maceió, Bala, Vitó

ria, Rio de Janeiro, Santos, Rio 

Grande, Pelotas e Porro Alegre, para 

onde recebe carga e passageiros. 

.., A.RA DEM.AJS lNFO.RMAÇõES COM OS AGENTEH: 

"NORTE'º 

:;;::~~~;;~~=:,~=:=:=:=============:::========d) INISIO DA CUNHI REIO I Cll. 
OSORIO ABATH 

l
~ DR l E1criptorie: lua Barão da Passarem, 43. Telefone n. 1441 Telegrama "Arai" 

1 

1 

CONSULTAS: ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N.0 87. 
Olrurg!Ao da Asslstencla Publica e do da8 10 '8 12 boraa • 

Hospital Santa Izabel. 18 '8 18 boru. 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA Tnt&m1111te llledlco , clrargic(! ~ .:uenoas da nrethra, promta, a,,,x1,a 
e rim. !:ystoscoplaa e nrethroscoplu. 

1 PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 001'18"tl!.'!'ORIO: - Rua Gama e Mello, 72 _ 1. • andar - SOB. -:- FONE 1424 
--- JOAO PESSGA ---

• SJ:BVIÇO SEMANAL DJ: PASSAGEffiOb J: CARGAS J:NTBJ: PORTO ALEOJUI: J: CABJ:DJ:LO 

LITZ FERRINIO 1 Cll. LTII, "ITAQUATIA" 1 PROXIMAS SAIDAS 

0IRU20IA SII 011:RAL - ARTIGOS CIRUROIC08 - APPARA 
Chegará no dia 18 do corrente, quinta-feira, sairá 

LHOS DII DATHERMIA, APPARELH0l3 DE RAIOS X DOS aB· 
no mesmo dia, para: Recife, Maceió, Bala, Vitória, Rio "ITASSUC~" - Domingo, 21 do corrente. 

LHORl:8 PABRIOANTEB. EXCLUSIVlt,TAS DOS MICR08COPI08 :,bf :;,~:~ºRi~~~t;':~;.~;~~f,.!· e ~::'i!e:~~1anopous, 
"ITAPURA" - Sexta-feira, 26 do corrente. 

LIII'IZ • TODOS 08 PRODUCTOB DE E. L.l!:IT., TODO MATIIR.LU 
PARA LABOR4TORIO CHIMIOO 

AVIS O ----te. ..,., ...... ·- .._ Recebemos tambem cargas para Aracajú, Dhéos, S. Francisco e Itajaí, com cuidadosa baldeação n 
101111 1 Ili. Rio de Janeiro, bem como, para Campoa, no Estado do Rio, em C;rafeco mutuo com a •t,eopolillna RalJlray•. 

<aaA l'Ue'l'AL. 11 -:- Effl). TJIL. - na&il 
AI pauacem 1erio vendldu mediante apresentação do atel'tado de Yaelna . 

Rua Duque de Caxias, 576 PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESCRrI'ORIO, ATE' A'S 1, HORA!! 

(CONSULTOBIO DO DR. J. MELLO LULA) NA VESPERA DA SAIDA DOS PAQUETES. 
INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. B4NDJ:mA DA CBUZ. 

- -

SANATORIO CLIFFORD 
MERCEARIA A' VENDA 

Tendo um dos socios da conhecida 

Avenida Pedro II - 1.550 
mercearia º A BARATEIRA O de se 
retirar para o sul do pafs, vende-se 

óTIMO EMPREGO DE CAPITAL êste importante estabeleci.ment.o, o 

DIREÇ;ÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
mais afreguezado da Capital e sem 
ter nenhum fiado. 

SERVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA-
João Pessoa, 26 de Julho de 1938. 

VENDE-SE: Rua Joaquim Nabuco, n. 0 

TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS . -.. -- . , .---- - "--~ 
Durante o tratamento os doentes poderão ser acom. 

por preço vantajoso, uma importante e moderna instalação para fabrl-
ca de cigarros, mqntada na grande »raça comercial de Campina Grande, 

panhados por seu medico assistente. PROPRIEDADE A' VENDA onde poderá ser examinada e constando de: 
1 maquina ·Excelsior" modêlo ID·B, para fechar cigarros, ta-

Vende-se a propriedade S. Vicente, brlcada por J. C. - Muller; 
antiga "Tapado", medindo majorada- 2 maquinas para cortar fumo1 de 9", de fabricação Leeg Robert; 

JAIME FERNANDES BARBOSA mente 80 quadros de 50 braças, com 1 esmeril automatico para amolar as laminas de cortar fumo; 
bôa casa de vivenda grande número 1 maquina automatlca para amolar navalhas circulares; 
de fruteiras de várias especles engenho 1 estufa. para fumo, modernissima; 
a tração animal com cosimento para 1 motor Otto-Deutz-Legitimo de 12 BP, a oleo bruto, 

ADVOGADO açucar, adaptação para alambique, etc. 
assim como instalação completa para escritório, inclusive bureau. ar-A tratar com Pedro Batista de Albu· 

querque em Guarabira. mações, cofre de ferro, 2 máquinas de escrever. novas, "Remington" e 
"Underwood", etc., negocio a. ser trata.do com: 

ACEITA CHAMADOS PARA o INTERIOR 
----- CO. OLIVEIRA mMAOS, LTDA. 

Rua Presidente J oáo Pessôa, 344 
TERRENOS Campina Grande - Paraiba.. 

JOAO BATISTA DE OLIVEmA 
IISORITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 Vendem-se em lotes pequenos, a 5, Praça Augusto Severo, 83 

USJDBNCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, UI 
6e8mllrélso metro, na Avenjda Natal - Rio Grande do Norte. 
Maximiano de Figuelrêdo, perro do 
Instituto de Educação. Agua, exgõto, ou RAIMUNDO JOVJNO DE OLIVEmA 

Joio Pessôa luz e bondes; lugar de muito futuro e Rua Cel. Vicente Sabala, n.0 173 
saluberrlmo. A tratar na rua Maciel Mossoró - Rio Grande do Norte. 
Pinheiro, n. 0 303. 
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