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A NOVA SÉDE DA CAIXA 
CENTRAL DE CRÉDITO 

AGRICOLA 

"O Pô VO PARAIBANO NOS INDUZ A UMA 
CRENÇA MAIS FIRME NO NORDESTE" 

, o exemplo mais vislnho é o ela civi- A sua inauguração no pró-
lização rural da Para!ba. Vimos de XlmO dia } 5 

Ü QUE DISSE O JORNALIS- 1 ~~~~!~~;º mea% ~1~fc\'~~ ~05
ro;i~:. ~~= 

TA EDGAR BARBOSA EM ~!n\~~b~1ii:;e~frªames~triptuaa
1

_1
0
•
1
.bvaonutamdae Terá lugar, no próximo dia 15, " 

:tio 1úaugu1ação eia nov.'.l :.êde da C~i>:,~ 

ARTIGO PARA A "REPú- ~~~~:;:'~J~ ~~va~· ;e~~';:~ª'c::,e~ª /!!: Central de Crédito Agricola d~ Para-

- BLJ( A", DE NATAL _ ~01~~~l~idi~~~~~séfo~~::ão~e explicar !~~· ~!:~:d;3~1:t Candido Pcssôa, n.
0 

N ATAL, 12 <A UNIÃO) - O 
sr. Edyar Barbos~. que acaba 
de visitar a Paratba, publicou 

ralpitan.le arliqo sôbre êsse Estado, na 
''A República", de que foi diretor, o 

en~~i1~em~e~~fon~~s;e5~ e:t~'ªr!~~iz~tsJ~ Edtficio moàerno e ;,mplo, cc.nlém 
na Par8:'ib~. teria muitas respostas, o mesmo :!S necessárias disposiçõ·~s 
mas a prmc1pal seria certamente esta· para o fim a que se destina, preenchen
- é ('IUe o põvo paraibano nos induz a ào n.s n~cessirlacles daq..1êh.: importan 
uma crença mals firme no Nordeste. te est.:i.bell:'cin.e1lto. 

~iict~; é·e:/:s~~eu~nJ~~:~tl~ci,\1~~= Pera assistir á referida inauguracào ~~:! ;o~~i~a~. maior interês.se na opi- c:!o para sofrêr os mesmos flagelos Que ;~cr1eabêdmaoscaª,.txe~1ci,c"eºn•c1oa7vi:.ee daCrDe'di~.ºto-
Deus lhe deu e para suportar sem re- w ... " -• 

Dos ccmentario.~ do ,,;,r. Edgi..r Bar- missão um tremendo castigo, os seus Agricola da Paraíba 
bosa scguePl os seguintes sugestivos habitantes tém possibilidades de li 
trechos: bert-á-la. A Paraiba nos sugere. prin-

cipalmente, os meios de salvação e é O MINISTÉRIO DA FAZEN• 
o EXf;MPLO DA CIVILIZAÇAO RU- ~·:r~:0 

sãiu~1~1i:::;~e~h~ç\e~~fcosês~~ DA TERÁ NOVA SÉDE 
RAL DA PARAiBA açudes semeados pela sua vasta hln-

terlandia garantem ao trabalhador a R10. 12 cA UNTA.O - Projéta-!.>1 

"Dentre os fcnômrnos no:·dest!nos, n permanencia na gleba flagelada. Os ronstn1Jr um gra.1de eduicio pc.ra ~é«~ 
lesistência do homem :í invasáo sutil serviços de irrigação- prometem fazer, c~o Ministério da Fazer.da. o qual cu~
do deserto pód~ ser considerada um dentro em breve. as maravilhas alcan- tará 18.000:001'.i)OOO. devendo S€r !cva11-
milagre. Mas. quando a p:·cpria cora- cadas pelos norte-americanos nos ari - tado na &planada do Cas~lo, onJ,, 
gem estiliza éssa resistência e conse- r·,.., rle5carnpados c1o Arizona e da Ca- J. Pref":'itura já doou o terreno nec::-s
guc transformar em campos ferteis e liforni~. E pelos brejos, os campos se sário á mesma construção 

HOMENAGEADO PELO EXÉR
CI TO O GENERAL NOEL 

A úL TIMA AULA DO CURSO 
DE INFORMAÇÕES, DO CHE· 
FE DA MIS.SÃ0 MILITAR 
fRANCUA - UM ELOGIO 
Á CAPACIDADE TÉCNICA 

DOS OFICIAIS BRASI• 
LEIROS 

tro da Guerra, o~ j(enerais Gói:, 
:.lonteiro, chefe do Estado Maiot" 
do Exército, Almérío de Moura, 
inspetor do 2.' Grupo de Regiões 
Militareg e outrag altas paten
te!, 

O general Noél mi1Ii~trou ~ma 
última aula. fazendo er.tusiástico 
elogio á capacidade técnica dos 
cficiai:-; brasileiros. 

Em seguida, di:.;cur:;aram o g~
neral Góis Monteiro, que eralt~
ceu a pers:onalidade cl" ilu~tre 

RIO, 12 1 A U1'1Ã0 J O ge- militar francês, focalizando sua 
neral Paul Noél, chefe da Missà,J atuacão no Brasil elo qual se tor
i\Iilitar Franc:êsa, recebeu, ho.ie, nou ~m grande amigo, e o general 
expressiva homenagem do Exér- Franco Ferreira, em nome dcs 
dto Brfüdleiro. por oc:asiãv da oficiai!:1> que terminaram o Cur~o 
última aula do Curso de Infor- , de lntormaçoe8. • 
mações, para generais e corouei.:.;. O general Paul Noél embarca--
dirigido pelo ilustre militar rá, no próximo dia 25 de regresso 

Achnvam-:--e p!'estnt- <; 0 mini á França. 

o 
RO 

COM:E:RCIO BRASILEI
COM o E X TER 10 R cm ci_dades industriosas o que dantes cstenaem para a dadiva exuberante O novo e::difi;-io dC1 Ministé1<0 da Fa

parec1a ser prêsa da desolação e de. da~ searas, lembrando aquêles remo- zendA. será dr estilo néo-clá.ssico. a 

!~â~~ ª!5 t~~~~~i:, vJ~º~~t~1:~~;~·a1 sôbre !~t-~:Va~·e~u~~·o B~~~:s ~~~e a~o_!lnha â~:nt~iact~~s J~fits~s prédios públicos _____ ] dados estatllit1cos publicados pelo Bo-

- ------------ , A preferência pelo nosso ~!~1:1no~co~o~~~ª~~ª ~;;~~t;~ ~g 
SERA OBA JfDAS ,j NAPOLEA-0 E SUA CON ; café no mercado .. iap.onês1~!ªf~~ 4~~0tg3

:7i;a~ce,:-scadorlas no valor 
• ----- Essas 1mportaçoes, comparadas ás 

NA ITAL!A, AS QUILHAS RIO 11 <Pelo aéreo, - NotícJOs de 1936 registaram sens1vel_ aume'!tO, 

CEPC 
-o DO EX , precedente::. do Japã:, e publicact2 s no prmc1palmcnte as de algodao, cafe e 

DE 12LIGCERIURZOASOOREDS1,••1!- / .• -· A ERCITO Bcletim Econômico do Mtmsténo das r couros. . . Relacóes· E.·terioreG informc.m que . Em resumo. os prmcipais artigos 
depois de {1errotado o café javanês , unportados pela ~lemanha .. no Brasll. 

LONDRES, 12 (.\ U~IAO) - (Especial para A UNIAO) PADUA DE A~AUJO ~e~~te~~~~á~~fida~~~~=~r:, ~1!~os7t~' ~~di~;6ct!)~~isi~t~ ~!p~~~ne:·~~~ 
::a-se ~uc dentro d" poucos dias serJ.o sólida 110 mercado nipônico cos: algoctao. 38.418.000. em 1936 e ·, 
batidas nos cstaltir~s italianos as o BSERVA-SE átualm.ente eni com.pletos de material e 1usta observa- Em 1937. o Japão comprou 142.689 64.003.000 em 1937: cafe, 33.7l9.000 em 
quilhas !le 12 cruzadores ligeiros, pn:- França uma larga divulgação ção, apresentando um contéudo sem sacas de café, das quais 72 309 pro- 1936. e 48.895.000 em 1937: couros, .. -
"~tos no oro"".rama. de eonstrnc>.ão na- de estudos, memórias, comen.- paixão e _um~ jn,J!rpreta~ão rigorosa- cederam do Brasil e apenas 44.657 sa- 11.806.UOO em 1963561, oºoo 18.2451.900360 em 

tarios e análises sôbre a com- ment.? cienti/iCTJ. E r:,,ida August cas de ,Java. 1937: ta~aco. 7. . en_:i , con-
val de maio tio ano el)rrcnt':", pi;:ra per3ana1idade do grande corso Fou;nie:r e Paul Darmastatter. Isto mostra não só que o j&ponês tra 10.005.000 em 1937 : la. 12:993.000 

Sabe-se que as futuras unidades da E isso é curiosci, porque após a gran- Todo êsse vasta trabalho debruça-~e aumenta a sua inclinação para o con- em 1936. e 8.8l0.000 em 1937, borra.-
Real Marinha de Guerra. ltalia.n&. de {TUerra de 1914. seria mais logico apoixonadamente para reviver aos sumo déssa bebida. como tnmbém as cha. 5.768 000 em 1936. e 8.249.000 em 
de5-locaráo, (·ada uma, 

3
.
500 

toncJa.das, que os historiadores procurassem nos olhos de hoje, a fiqura impar do co1ni- suas prefert.'ncías pelo cafê bI'asileiro 1937; frutas oleósas, 1.469.000 , em 
chefes' dos exércitos então em luta, o panhciro de Agustin RobJspiérre, que Em 1936, 0 Jaoão consumiu 95.314 1936. contra 2. 677. 000 em 1937; nozes 

"IC-ndo armadas com canhões de 15 cu. elemento p.?ssoal para exame, aprovei- o sitio de Toulon revelou, e que Santa sacas, das quais· 42.309 provenientes do Pará, 1.084 · 000 em l936, contra. 
Os pequenos Cl'Uzadorcs poder.to ta.ndo-se ela formidavel material que Helena imortalizou. E quanto mais dos portos brasileiros. e 53.005 sacas 1.237 .000 em 1937; bananas, 503.000 

desenvolver wna. Vl"locidade mêdia rJe a lerrivel hecatom,b.; deixou. Mas o vassa1r, os anos m.ais a aguia tricolõr do produto japonês o que significa um em 1936. e 824.000 e,n 1937 

10 milha~ por hora e são dotados de qu~/~i~~a ;/~;~:~tt~i-~o:t;~~i~~ se ;~::,{ente. O timpo, em lugar de :~~~~t~.e cli p!~riio s:~t}rio~o último ~OSSAS EXPORTAÇÕES DIRETAS 
uma eficiência bélica. extraordinária., dourada que as marchas napoleõnicas ferrugem, Jaz brilhar com maior es- os especialistas provêm, unanime- PARA A CHECOSLOVAQUIA 
!-üperiorcs á"' unidades scmelhant1", deixaram á imaginação dos pôvos eu- plendõr o bronze nopoleônico de ma- mente. un~ consumo muito maior do 
da!) marinhas de guerra ela Fran(_:a t... ropéus. n.eira tão estranha que os bronzes de café brasileiro no Japão durante o 

da Inglaterra. pa~~j~~t a~~e v~?it~~a~~º11la~1~~ºJ~ª 1~: 19}:à:o~~:;nB~~;;~r~:r /oi em verdade corrente ano. 
--- --------- de Verdun e Tannemberg. O éco dos o verdadeira criador do E.rército. tal .\UMEi\'TA:\-! \S EXPORTAÇÕES 

AINDA SOBRE O DECRETO ~~~~~d~~s a~~~::u,;·r::f!::p;~~.g;vªÊ como o concebemos ltoie. Isto é, 1t1na ~~fóILEIR,\ti PAR.\ A ALE3L\-

DAS ACUMULAÇÕES ~,;;é;~ari~!,;çJ;gá~~~i:º~i:~;e~
3
~~= (ConclúP ~ 2.• P~-> RIO, 11 cPelo aéreo• Segundo 

Um des!)acho do ministro ::r1a;ª
1
~u~~~n~ªi!õesg;~~::lf:StJ~~s A ALEMANHA MANTÉM NA FRONTEI-

da Justiça fr~l~~: :~:a é~~: tfti;s;!~}!C::re~ i~;= 
TtlO, 12 <A UNIÃO) - Respondendo Z~~":,n!;i eu,~s pl~~ófsº q:~a~sat11j~~:;~ RA COM A FRANÇA A MAIOR CONCEN-

a uma c-onsulta que lhe fôra dirigida, s11.as aspirações de heraismo e de gran-
o ministro Francisco Campos dccla- deza. Em França, Edouard Driault, TRArio DE TROPAS DE TODO o MUNDO 
rou, no re:spcctivo despacho, que ha tfe~~ie~ ~df!iieb~;~;~~n;:,~:\io A!:;;;: \'A · 
acumulação proibida por le i no exér- cado das letras obras minuciosas sobre Sensacionais declarações I P.!.emanha com a Franca .. poude ob-
f'ido simuJlaneo dos cargos d e funcio- a gigantesca figura do grande capitão servar que o Reich mantem a maior 
nário efetivo dos Corrt'ios e Tclégra- ;i: :íô:l:a!fo R;i~!~J!âo~rancêsa ati- de Uffl8 alta patente do concentração de tropa, de todo o mun-

~::r: .:1:a:~~~ógra.fo do Serviço de Na Alemanha, Kircheisen em .. Na- ExércHo francês do naquela região. num total de 500 
poleão unà Seine Z.?it", nove voll"mes mil homens 

MELHOROU SENSIVELMENTE PARIS, 12 (A UNIAOl - Em art!go 
assinado com direito exclusivo, "Paris- O "REICH" DESMENTE 

Á SITUAÇÃO DO "ALMIRANTE 
S A L D A N H A,, ainda hoje os rebocadores encar -

..... regados do seu salvamento o fa -

RIO. 11 (Pelo aéreo) - A legação 
do Brasil em Praga infórma que as 
exportações dirétas do Brasil para a 
Checoslováquia, em fevereiro do cor
rente ano. atingkam a 1. 457 .551 qui
logramas, no valor de 50 .163 libras 
e3terlinas. papel e conslstiram nos se
gu;.,tes produtos: cafê. 682 _ 800 kg. 
tll.380 sacas> no valor de 18.662 11-
bras: 502. 929 kg. de couros. no va
lor de 17 _ 097 libras: algodão, 85.610 
kg., no valor ele 4.804 libras: 128.220 
kg. de cacáu. no valor de 3.426 libras; 
!i.401 kgs. de crina animal. no valor 
cie O. 863 libras: lã. 52. 304 kgs .. no va
lor de 5. 211 libras: 287 kgs. de tripas, 
no valor de 100 libras. 

Cumpre acrcscentor que a lista re• 
ferida não abrange todas as mercado
rias exportadas pelo Brasil para a. 
Checoslováquia. durante o mês pas
sado. não estando incluídas nésta. 
estatística as mercadorias compradas 
por aquêle país nos portos europêus .. 
como o algodão, por exemplo. 

FALSAS AS NOTICIAS DE 
QUE A MA' POSIÇÃO DA
QUÊLE NAVIO IMPLICA-

çam flutuar. 

UMA NOTA DO MINI STt:RlO DA 
MARINHA RESOLVIDA 

cxcéto o movimento do Exército para ROMA. 12 r A UNIA O) - Noticia-
a~ manobras costumeiras. não sr regis- , se que o .sl'. M. 1:1sso~ini teria afirmado 
tou nenhuma mudança de importan- ao embalxactor mgles Lord Perth, que 
eia entre as fôrças armadas do Reich. ~:1;~:gs a;ta~!~~~e~.m tempo algum 

VA NA SUA PERDA 
S. JOAO DE PORTO R ICO, 12 

t.\ UNI A. O) - O c01nanda n tc 
f':i. rvalho d C"C larou que te observa 
~ensivel melhora na sl tua~ão do 
".\lmirante Saldanha". o qua l ~õ 
não voltou. aind a, a flutuar, d cYi
do aos últim9s temporais. 

Disse a.inda que são fa lsas as 
noticias espa lhada\, segundo as 
quais a má situ~áo daquêlc na
vio-escola n ão permitia sua. sal
va(7ão. 

No inter ior do " Almirante Sal
danha,. foi instalado uma nova 
bomba, a f im de escoar toda a 
asaa do porão. sendo prova vel que 

RIO, 12 <A UN IAO) - O M i
ni!. Lério d a. J\-IarinJ1a dis tribuiu 
uma nôta á imprensa, informan 
do que devido ás condições favo
rayeis de t empo fôram intensifi 
cad os 05 serviços de sa.lva m cuto 
do " '\.Jmirantc Saldanha.". 

HOnIENAGENS AOS CADE:TES 
BR.'\.SILEIROS 

S. JOAO DE PORTO RICO, 12 
IA UNI.AO) - O comandante 
Perri de Almeida, do " Almira nte 
Saldanha.•·, informou que os ca
dêtes e t oda. a t ripulação gosam 
de perfeita saúde, continua.ndo a. 
receber inumeras ma nifestações 
de apreço das a utoridades e da 
população dés\a cidade. 

A QUESTÃO DO PÃO MISTO 
De l." de outubro em diante 
entrará em vigor a decisão 
do Consêlho Consultivo do 

S. F. C. F. 
RIO. 12 IA UNIAOJ - O Consêlho 

Consulth o do St> rviço d e Fiscalização 
do Comérdo de Farinha decidiu. hoje, 
que de l.'1 de outubro próximo em di
ante, a farinha. des tinaàa. ao fabrico 
de pão será ad icionada de farinha df' 
raspa de ma ndióca. numa proporção 
de 2%. 

Essa. deei~o ./oí a.provada. pelo mi
nistro in terino do Tra balho, sr . João 
Cario~ Vital. 

NENHUM CIDADÃO FRANCÊS 
PODERÁ VISITAR A ITÁLIA 
Agravam-se perigosamen
te as relações entre a 

Fr2inça e a Itália 

UMA NOTA DO GOVtRNO FRANC&s 

PARIS, 12 <A UNIAOI - Comen
tando o nõvo ato do govêrno, " Paris• 

Soir" declara que éssa atitude do sr. 

PARIS, 12 IA UNIAOI - Após uma ~:~:~~rdiº~/º:~:s~li~~. ~~::dieàt~ 
conferência realiiada hoJe, no Quai 
d'Orsay, entre- o primeiro ministro. sr de agosto, que proibiu aos cidadãos 

italianos visitarem a França. Daladier. e o ministro das Relações 
Estrangeiras. sr. Benet.. o govên10 
!rancés proibiu terminantemente que 
qualquer cidadão francês visite a lt.R-

1 ua. 

O :::r, Daladier, falando á Jmpreru;a, 
declarou que nenhum passaporte de 
cídadão francês poderá ser visado com 
destino á Italia 



'I ,...._._. :A UNIAO - S~bado, 1S de agosto de l!IM 

tSPORTtS 
NAPOLElO E SUA CON• 

CEPÇAO DO EltRCITO 
(Conclusão da 1.• pg,) 

fôrça q1te simbolizou a Nação em ar
mas, e em que repousa a soberanta dos 
pôvos, antertormente a Bonaparte, º" 

Os funcionários do Banco do Brasil organizaram uma 
sociedade esportiva denominada "Satelite Clube" 

exércitos eram máquinas estanques, de 
base mercenaria, S.?m conteudo nacio
nal, sem unidade de comando. Córpos 
sem alma. Com a crença de que os 
combates á bainéta é que decidiam 
da. lúta. "Cest pour le /Ju et 11.on par 

Foi organizada nesta cidade mais 
uma °"ciedade esportiva e recreativa 
composta de funcionários da Agencia 
do Banco do Brasil, que tomou a deno
minação de "Satélite Clube". Sôbre o 
assunto recebemos a segUinte comuni
cação: 

"Temos a honra de comunicar a V. 
s. a fundação, em data de 11 do cor
rente, nesta cidade de João Pessõa, do 
"SATÉLITE CLUBE", agremi:IÇãO 
desportiva e recreativa, composta de 
funcionários do Banco do Brasil e que 
se dedicará á pratica do futebol e ou
tros esportes. 

Comwúcamos-lhe, outrosim, que a 
novel sociedade terá, regendo os seus 
destinos, a seguinte Diretoria: 

Presidente, João Brasil de Mesquita; 
vic. presidente, Téofilo Almeida Batis
ta de carvalho; tesoureiro, Moacir de 
Oliveira; 1 ° secretário, Alzlr da Silva 
Leal; 2° secretário, Alceu Kremer Dias; 
orador, Valdemar de Alencar Carvalho 
Luna; diretor de esportes, Floriano 
Amaro de Araújo Góes; Fiscal, José 
Duarte Kopings; zelador, Manuel Sil
vino Martins. 

Contando com a cooperação dêsse 
f>rilhante jornal, para as publicações 
que se fizerem mister, aproveitamos o 
ensejo para manifestar os nossos an
tecipados agradecimentos, subscre
vendo-nos. 

Satélite Clube: - Alceu Dias. 2°se
cretário". 

;FEL!PÉIA ESPORTE CLUBE RE
CREATIVO 

Comemorando a vitória de um con
curso realizado por um jornalzinho da 
festa das Neves, o Felipéia Esporte 
Clube Recreativo levará a efeito, hoje, 
em sua séde social. á avenida capi
tão José Pessôa, 475, uma festa dan
fante em homenagem a taça conquis
tada no referido concurso. 

JORNAL DOS ESPORTES 

Por estes dias circulará nesta cidade 
o "Jornal dos Esportes", que obedece
rá a direção dos esportistas Carlos Ne
ves da Franca, José Americo de Almei
da Filho e Rafaél Mororó e tratará ex
clusivamente dos esportes paraibanos 

o "Jornal dos Esportes" sairá nas 
segundas feiras á tarde. 

Salvador, Raffe, Lampa, Clldenor, Odl- le choc que se dicfdent aujourdhut les 
lon, Miguel e Apolônio. batatles" dizia Napoleão. O pratico dos 

ensinamentos da Revolução Francesa, 
IPIRANGA VERSUS ISABEL MARIA soube admiravelment! aplicar o em

No último jôgo realizado entre es
tas duas agrentiaçóes esportivas houve 
um empate de 4X4. A luta !oi reali2a
da no campo do "Isabel Maria" e assis
tida por muitos torcedores dos dois 
grêmios disputantes. 

TIME NEGRO 

Amanh!l, 110 campo do União, á ave
nida 1°. de maio, haverá. mais um ri
goroso treino entre os amadores do 
"Time Negro" com os do "Santa Ro
sa." 

prego de grandes 111a.ssas humanas, 
mobilizando-as e atirando-as nos mo
mentos decisivos, alcancando uma pe,.,_ 
feição militar que Causewttz chamou 
de "per/tição absoluta", isto é, que 
"o fim mesmo das operac6es militares 
e atingido com a exterminação do ad
versaria", alcançando além do objetivo 
militar o objetivo político da guerra. 

q:au~~d~~e q:: ~ii~ªaJ:NXª; :~º~~~~ 
dade de Napoleão e da concepccío que 
atribula as fôrças armadas, é bastan
te recordarmos um episódio, que o de
fine inteiramentz. Em 1801, a 14 de 
Floreal, em uma sessáo do Consêlho 

TAMBIA JUVENIL CONTRA TAM- do Eslac!o :,rropôs Bonaparte a criação 
BIA ADULTO da Legião de Honra, como recom-,ensa 

aos soldados da gloria, dando assim. aos 
Amanhã haverá. um treino do "Tam- . soldados de então a. oportunidade de 

biá. juvenil" com o 2º. quadro do s•: elevarem graças aos seus próprios 

~~:mbiá Adulto", no campo de Tam- mti:\fl!s~:ist:Ítstinção tornou-se de 

o time juvenil é o seguinte: Jaguaré, tal maneira 7UU1Uela épera, que Napo
Joca e Cicero; Ermano, Eur1pedes e leão dizia a Las Casas, em Santa He .. 
Toto: Galêgo, Marino, Bebé, Caititú e lena;. que tal. fáto se tornára .•m ver
Padilha. Reservas: Bocão, Pompeu e dadeira mama entre os ofte1a1s e sor-
Velho. dados. 

Foi elevando o nivel moral dos sol-

COLEGIO BATISTA X FLAMENGO ~ª~f,~/d~s 1:.~';~~:~~ i~~.81.:'~a/[{~ 
Jogarão na próxima segunda-feira 

os dois clubes áclma. 
Os seus esquadrões estão em bóas 

condições de treinamento. O "Cole
gion organizou o seguinte time: Cruz, 
Vilbal e Gei~; Ivanile, Xixl, Otavio, J. 
Maria, Dorgival, Jaír, Eudes e Almir. 

SUNOCO FUTEBOL CLUBE 
O diretor de esportes do clube áci-

conciéncia nacíonal que êle transfor
mou os ~ms soldados, em francêses, 
isto é, cidadãos conciêntes de sua na
cionalidade e como tal elementos capa
zes de compréenderem os anceios na
cionais. 

"As baionêtas nada exprimem quan
do elas não conduzem uma idéa", afir
mava o grande capitão. (Departamen
to Nacional de Propaganda) . 

!:1r!ist:~do c~~ ~is~tr/Jó~~!1~~ 1.-,:============o:, 
amanhã, ás 7 e 30 da manhã, pede a 
presença dos jogadores abaixo, no cam
po do "Santa Júlia": 
OUADRO "A": Albino, Dóro e Arnal
do; Navarro, Deodat.o e Alucio, Arnaud, 
OUveira, Newton, Gomes e Artroglldo 
Reseroas: Gonsalves e Modesto. 

QUADRO "B": Edgard, Adalberto 
e Aluisio; Virgílio, Feliciano e Novais; 
Ser;\ffm, Llvlo, Geraldo, Quincas e 
Luiz Hermano. Reservas: Breno e Nd-
son. 

DR. ALUISIO RAPOSO 
Cirurgião do Hospital santa Isa· 

bel e da Maternicla<le. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

BOTAFOGO E. C. A ENTREGA DE MEDALHAS AS 
Rua Peregrino de Canalho, H6 

Das 10 ás 12, 
(oficial) VENCEDORAS DA PROVA DE VO

• EIBOL FEMININO NA MANHA ES-
0 diretor de esportes do "Botafogo" PORTIVA DE 7 DO CORRENTE :'li============ 

pede o comparecimento de todos os Terá lugar na. próxima segunda-fei- von Sohsten 

~~ªc~º~~o ª~~ix.?pir~:1~h~l~e\h~~~ ~:~ á~~;aR,~~: ~o !~l~~g~o~~e :ef::: Reserva: -João Ribeiro. 

~~ss~~~~~~~c:~:~ºc~:nm:~~~ºE~~~t~ !~Jªiã! ~~~~'~º '~!~~~~~~ ~~m~~~~~ BRANCO: . 
Clube: femin~na de ~ole1bol, t,i:itegrante tla Almeida, Jorie e Uchôa, Derlopidas. 

Arqueiros - Pagé, Rovér~. Mario, e manha espo~va 9,ue o Centro Estu-

1 

Rânulfo e Cantizani, Luciano, Orlando, 
FP;~;~!~Os - Felix, Clodoaldo, Qui- ~~;!.~~te~ara1bano promoveu a 7 do <..Udenor, Kenard e Zácara. 
dão, Bau, George, Paulo e Flortano. Para essa solenidade, são convida- Nos jogos de domingo e segunda-

Médio - Alírio, Lemos, Humberto das as alunas daquele estab~lecimento feira, começará a contagem de pontos 
Tonfco, João, Queirós e Jorge. que tom,~ram p~~ no t?rne10, e tam- que influirão no resultado final do 

Atacantes - Flávtó, Hélio, Ronal bém o sextêto . feminmo do Centro ~ampeonato interno para a conquista 
Americo, Edisio, Geraldo, _z_e_he_n_r_iq_u_e,_E_st_u_d_an_ta_I Paraibano. da taça "Paraíba Clube,,. 

Treino do Clube Astréia 
Haverá amanhã, rigoroso treino ôe Dante, Petrarca, Aluisio, Vergára, Eu-

futebol, no campo "Santa Julia". genio, Guilherme, Baiano, Romeu, 
ALAGOA GRANDE 

Nordeste Esporte Clube 

Este clube, pioneiro dos esportes nes-

ARLINDO •• CAMBOIM 
Diplomado pe-la. 1' .. aculdade de Medicina, do Rio df' JanPlro 

CLINICA E PROTESE DENTARIA 

Expediente de hora. livre Mediante prévia obtenção de 

1 

Expediente de hora reservada. -

Segundas, quartas e sextas feiras carlã.o de hora 
7 \'2 ás 11 ~~, 2 ás 5 horas Terças, qUintas e sábados 

8 ás 11, 2 ás 5 horas. 

RUA DAS TRINCHEIRAS, 437 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAIBA

NO 

"Orfeão Gazi de Sá" 

Amanhã., ás 9 horas, no Liceu Pa
raibano, o "Orfeão Gazi de Sá", que 
funciona sob a direção do Departa
mento de Cultura Arttstica do Cen
tro Estudantal Paraibano, realizará. 
ma1s um ensaio, a que devem compare
cer todos os coristas. 

Ressalta-se a importancia désse en
saio, de vez que o "Orfeão" terá de 
promover, por estes dias, novos fes
tivais. 

ATOS DO PRESIDEN
TE DA REPúBUCA 
NAS PASTAS DA EDUCAÇÃO, DAS 
RELAÇÕES EXTERIORES, DA FA
ZENDA, DA AGRICULTURA E DA 

GUERRA 

RIO, 11 /Pelo aéreo) - O presiden
te Getúlio Vargas assinou os seguin
tes decretos: 

Na pasta. da Educação: 

Nomeando, interinamente, profes
sor da Escola de Aprendiz Artífices 
no Estado de Sergipe, Leida Regis, 
durante o impedimento do serventua
rio efetivo; e para o cargo de escri
turário do Quadro IV, do mesmo Mi
nistério, o auxiliar em disponibilidade 
da Justiça Eleitoral, Laudellno Fer
nandes. 

Na pasta das Relações Exteriores: 

Confirmando no respectivo cargo o 
ronsul de terceira classe Maria Luiza 
Fialho de Castro e Silva. 

Concedendo aposentadoria a Luiz 
Esteves de Almeida, no cargo de ar
quivista. 

Na pasta. da Fazenda: 

Transferindo os oficiais administra
tivos Fernando Mendes de Sousa, da 

Dr. Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 604 

ONDAS ULTRA CURTAS 
nos casos indicados 

-- Telefône 1.203 --

ESTA EM VIAS DE SOLU• 
ÇAO, O CASO DA DISPONI• 

BILIDADE DOS JUIZES 
FEDERAIS 

M:JfJ.1âo<t~0~m-;;- ~e ~c:;;:t~ 
mas edições, publica o seguinte suelto. : 

"Como se sabe, em requerimento di
rigido ao Consêlho Federal do S~rviço 
Público Civil, alguns ju1zes seccionais 
e substitutos das extintas Varas Fede
rais, reclamaram contra o fáto de te
rem sido postos em disponibilidade 
com vencimentos proporcionais ao 
tempo de serviço e pelo prazo de sua. 
nomeação (os substitutos> dado que a 
êles se não podia referir a expressão 
"funcioná.rios", do art. 182 da atual 
Constituição e, dêsde a Carta Política 
de julho de 1934 perdera a sua razão 
de ser · a clausula referente a sexenio, 
visto como só não eram vi.talicios os 
juizes sem nenhuma função de jul
gamento, caso que não era o dos juizes 
substitutos das extintas Vara Fede-
rais: . 

O Consêlho, consoante se vê do 
Díario Oficial, de 31 de maio último, 
deu-lhes razão, dêsde que, sob o fun
damento de não serem 06- juizes fun
cionários, deixou de conhecer do pedi
do contra o voto do relator sr. Fran
cisco Matos que o deferia integralmen
te, e encaminhou os protessos ao pre
sidente da República (Diarío 0/lcfal 
de 7 de junho de 1938), o qual por sua 
v~ os enviou ao Ministério da Justiça, 
onde ouvido a respeito, o Consultor 
Juridico, dr. Fernandes Antunes, vem 
de dar parecer inteiramente favoravl á 
pretenção dos suplicantes. 

Os processo se encontram agora em 
poder do ministro da Justiça para o 
respectivo encaminhamento ao presi
dente da República, estando os supli
cantes ã espera do deferimento do pe
dido", 

t~~re~!~b!~ci~:;cra.v~~:~~iª~~· 11r===========~ 
têlho da Silva e Alexandrino Pedro 
dos Santos Silva, do quadro das Dele
gacias Fisca~, para idêntico cargo, no 
Tribunal de Contas; e nomeando o 
fiscal em disponibilidade da extinta 
Inspetoria de Bancos, João Augusto 
de Figueirêdo Rocha e o oficial em 
dlsponlbllidade da Justiça Eleitoral, 
Mário Salão de Carvalho Araújo, para 
oficiais administrativos do referido 
Tribunal de Contas; e para o cargo 
de guarda-livros do Ministério. José 
Brandão de Paiva e J osê Barrêto 
Ferreira Chaves Junior. 

Doenças de Senhoras 
- ESPECIALISTA -

DRA. NEUSA 
ANDRADE 

Consultorio: 

DE 

Rua Barão do Triunfo, 333 
1.0 andar Esse E>m,aio terá inicio precisamente Maromba, Zézé I, Zézé II, Gerbasi, 

ás 7 1 2 horas, ficando solicitada a Eustáquio, Genival, Petruci, Diógenes. 
presença dos seguintes futebóleres: Válter, Humberto Maul, Jobêl, Ubira

jára, Vandique e os demais consoctos 
Raul, Washington, Fantini, Windsor, que quizerem comparecer. 

ta. cidade, está ultimamente em gran- Na pasta da Ag1'icultura: 
des ativtdarles na parte concernente 

Consultas de 14 ás 11 hora.s. 
.R.esidencia: - Trincheiras, 208 

---------
PARAIBA CLUBE 

A organização de um campeonato interno de futeból 
O Diretor de Esporte do "Paraíba Abdlas, Edgar e Oscar 

Clube" acaba de organizar um cam- Vandregi~elo, Rômulo. Evan~ 
peonato interno de futebol, entre cs dro, Luiz e HigJno. 
membros daquela agr~nttaçá(_) social. Reserva: - Rocha. 
com a formação de quatro times: Azul, 
Vermêlho, Prêto e Branco. 

Amanhã, ás 7 ,30 horas. no campo de 
Esporte á rua 1.0 de Maio, defrontar
i;e-ão os quadros Azul e Vermêlho, as
sim constituidos : 

AZUL: 
Campos 

Luiz e Ari 
OHveira, Vinagre e Mororó 

Edson, Bomflm, Abelardo, 
Clovis e Franguinha. 

Reserva: - Durval. 

VERMÉLHO: 
Nóbrega 

Góis e Olegário 

DOENÇAS 

- Na próxima segunda-feira 05) 
ás 7,30 horas, terá lugar o embate en
tre os times Prêto e Branco, que pisa
rão o gramado assim escalados : 

PR~O: 

Umberto 
Machado 1.º 

Machado 2.0 

DOS 

Blbi 
Lêmos 

Fernandes 
Newton 

UbiraJé.ra 
Alolsio 

Edlardo 

OLHOS 

DR. ISAAC SALAZAR 
PROFESSOR DA CLINICA DE OLHOS DA FACULDADE DE MEDICINA 

Consultas de 10 ás 12 e de 3 ás 6 hora,, diariamente, á ma 
Joio Peu6a, 163 - 1.' andar. 

Recife --:-- Pernambuco 

ao Jutebol. Nomeando Coriolano Pereira José 

INGLATERRA 
Para isso tem lançado mão de todos da Silva para o cargo de professor 

os meios, apoiado por um numero?n catedrático de química analitica da 
grupo de desportistas locais, os quais Escola Nacional de Agronomia. 

}:z~rm~:~uee~f~t~~d~~te~~~~~~tnÍe~ A~~~d~~d~!xi~er;;ã~ssi!tent~e~~ / ESTA' PRONTA A PRIMEIRA RE-
c orno sempre. mantendo o seu lugar comissão, da segunda cadeira da Es- MESSA DOS 200 A \'lõES ENCO-
de honra e glorias. E' uma sociedade cola Nacional de Agronomia. MENDADOS AOS ESTADOS UNI-
que contando 14 anos de atividades, se I Concedendo aposentarorla. a Mario DOS 
mantem firme e coesa, trabalhando Morais ~Iartins, no cargo de dese-
sem desfalecimento pelo progresso de;- nhista. . . LONDRES, 12 <A UNIAOl - Anun-
ta cidade. · eia-se que dentro em breve chegará. n 

Os treinos de futebol são constan- Na pasta da Guerra: esta capital a primeira remessa dos 
tes, com o comparecimento no gram.1- 20P aviões encomendados á Lockheed 
do dos times "A" e "B '', cujos joga.- Nomeando para o cargo de escri- Aircraft. 
dores multo be ~sforçam pela vitoria turárto do Ministério, o datilógrafo Essa remessa constará de 100 apa
das ~uas cõres. . . em disponibilidade da extinta Justiça rêlhos. que virão em peças soltas, sen-

Imciando a sua parte oficial de JOM Eleitoral, Icléa Vieira. do montados no aérodromo de Speke. 
gos no corrente ano, o "Nordeste" se-
guirá, no próximo domingo, com des
tino á vlla de Mulungú, onde se bate
rá, em carater intimo, com o Clube de 
futebol local. 

Este jõgo que promete ser animatlo, 
berá. assistido por grande número de 
peSSôas gradas deste municipio e de 
Guarablra, com a presença do dr. Sa
binlano Maia, prefeito e animador dos 
desportos nesta ultima cidade. , 

O "Nordeste Esporte Clube". levar(!. 
a Mulungú. wna grande comitiva, sen
do con,·tdado de honra o dr. Clodoaldo 
Trigueiro, prefeito local, que muito 
Lem feito pelo entusiasmo desportistr~ 
desta cidade. 

o próximo jôgo de domingo visará, 
Cintes de tudo, estreitar, cada vez mais, 
a amizade desportiva dos dois munici-· 
pios visinhos e desenrolar a ação de 
cultura fislca dos nossos rapazes. 

( Do rorrespondentes> . 

Quem tranamlte o paludismo é o 

CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO 
AGRICOLA DA PARAíBA 

Comunicamos aos nossos dignos clientes que, 
em virtude de mudança das nossas instalações para 
o predio recem.construido á Rua Candido Pessôa, 
31, não daremos expediente no próximo sábado, 13 
do corrente. 

João Pessôa, 11 de agosto de 1938. 

JOSE' MOUSINHO - diretor.gerente'. 

:.",':'"!~~~':,ªW::::. iª"m':S:~fo~ª 11!.,=========================11 





• 
1,11a111 IE FIIIEIIIIO 

(*) IENffl I,· ·-.Na Ji111 dt •• ........ 
Atnplfa A 8"11-~ llo 1 8.0 1111 Bell'ie

,..,. do ltlffJ'IOr e ..... ,....,.,. ., cflre 4 
- BIICNC8rlll o erlldlto Ili,....,., de • • • . 
80:88'19&GO. 

• Arpmll'a de Pl8Umtdo, Int.erventor Ped-1 DA •tllfl°- da Plln.11111, 
IIIADdo dM atrll>ulç6ea que lhe confere a <lemallt.ulçlo da RlliNIIUea, 

DBORrrA: 

Art. 1.• - A 8llb-CG11818naoio •ILU'BIIJAB DIVIIRII08" do I a.o 
AbrtlO de ........ do -to vigente ,._ a 4eDmnlnar-N "MA.T» 
RIAIS DIVBll808 B J'UNBRAJS". 

Art. 2.• - E' aberto• secretaria do Interklr e eeaun- Pllbllca o 
cndlto auplementar de olt.enta eontoo oltocontoo e -ta e N4ie mil e 
qidiil,entoo n1I t80:118'1S1iOO>, dlmlbuldo pelu aeptnteo venu, todu do dec. 
117 de 31 de delelllbro do ano puado: 

Do t 1.• Q. 2.• •AJuda de Cllsto et.c ....... .. 
Jdem 1 10.• Q. II "Bveutuala" •••••••• 

Idem 1 3.0 "Llc6u Paraibano" - Mat.ertal 
• Llvraa e llllpl'l!8IOS . . .. . . • . . . . . . • 

.:ictem 1 ~-· •Chefatura de Policia• - Material 
ComblllllVel et.c. . . . • • . . . 

Idem - DWaeDçtas Policiais • • . • • • 

Idem I a.• • Abrigo de Menores• 
NUtrtaeo e outroo empregados . . • . 
Materlala dlveno,; e funeral.l •. 

11:0INMIIOO 
16:CIOC*IOO 

30:0008000 

3:~ 

15:oootOOO 
H:oooaooo 

30:000$000 

17:3871500 
500SOOO 

17:867 5110 

Art. 3.º - Revogam-se as dlapoelçllee em contrú'lo. 

• - , ........ da llocba. 
70 - Aurillo Pinto da aarvau,p . 
11 - Ermlto .:, ... da Costa. 
71 - "-tlnbo de Plpelrtdo Mar

tim. 
O.valdo Crus - Indeferido, em vtr

tgde das faltai durante o perlado rea
pect,tvo. 

Quartel em lolo Peu&I, 12 de agos
to de IU8. 

Serviço para o dia 13 <Sabido>. 

Dia • PoUel* Mllttar, 2.0 ten. Pe· 
dro Oonaca de Lima. 

Ronda i Ouarnlçlo, sub-ten. JOSI! 
Pemudell dá su.,.. 

Adjunto ao oficial de dia, 1.0 agt. 
Severino Aprtclo de Luna. 

Dia• Estaçlo de Radio, 3.0 agt. Atr
to Nunes da SUva. 

Guarda do Quartel, 3.0 agt. Joá Dlo
nlllo da SUva. 

Guarda da Cadela, 3.0 sgt. Inicia 
Emtllano de Quelróz. 

Eletrlclata de dia, sd. Slneslo Maria
no de Lima. • 

Telefonlata de dia, sd. tel. Severi
no l"elTelra ode Sousa 1.•. 

O 1.0 B. 1. e a Cla de Mtrs. darão 
aa guardas do Quartel, Cadela Pública, 
1eforçoa e patrulhas. 

Boletim número 175. 

P'1aclo da Redenção, em .Joio PesaOa, 30 de julho de 1138, 50,• da Delmlro Pereira de Andrade, Cel. 
Proclamaçio da República. omt. Geral. 

Confere com o original, Tea Cel. 
llllle llobnln, aub. Clllt. A'llemlro de i'iguclrl.do 

Jou Jfa,.,..., da Blll>A Nariz 
.l'rancuco de P11\IIA Porto Porto. 

( • > Reproduztdo por ter saldo com 1Dcorreç6ea. 

Jnterventoria Federal 
, ~~ DO INTERVENTOR 

Petições: 

De Lldla Lw:éna do Amaral, pr.:,
fessôl'a de classe unlca, com exen:I · 
cio na eocola rudbnentar mlata de S. 
Jooé. do munlclplo de Brejo do Cruz. 
IOllcltando abono de oito <8> falt,., 
dact.a durante o mes de Julho llbdo. 
- Despacho, defel'ldo. 

De Maria Eunice Llna. prot-.a 
de t.• entrancla, com e,i:en:lclo no 
Grupo Elcolar "Dr. Miguel Santa 
Crus". de Alag6a do Monteiro, IO!I• 
citando no mesmo eentldo. - Igu:>1 
deapacho. 

De Belarmino Gonçalves de Albu· 
quer, 4.0 eocrlturarlo deste Departa-
1r,ento, solicitando os 15 dias de fe
rias regulam~ntlll"ea. - Despacho, 
deferido-. 

Seaetaria do lnt.erlor e 
se,urança P6bUca 

DEPARTAM!lffO DE, EDVCAÇAO 

Portaria: 

o Diretor do Departamento de 
Educação, nomeia o sr. .Joio Allplo, 
para e,i:en:er o carao de Inspetor Ad• 
mtntstratlvo tio Enalno de Alto Rc· 
dondo, do mlllllctplo de Areia, Mffln· 
do-lia de titulo a. presente porta
ria. 

DUUITOBIA DA AOBIC11LT11S."
COM8BCIO, VIAQM> E O. PC· 

8UCA8 

Pottarlu : 

Petl(ões: 

N.• 10 195, de A. Batista de Araú
jo. 

N." 9 780, de Elias Ramos e Dial
ma MartlDI Casado. 

N.0 9. 782. do Banco do Estado da 
Paralba. p. p. da firma Aires, So 1 

"' cta. 
N .• 10 .192, da Agencia Gennanla 

linportadora Ltcla. 
N.0 10.194. de J. Mtnervlno &: 

cta. 
N.0 10.199, de Llllz Raimundo Be 

ze.rra. 
N.• 14.881, de Mu1a Laia Costa. 
~ :·~.:i0 .Admlplatraçi0 dll 

Dl'EDIENTE DO GAIIINSTE 

Ao Trtbunar da Puenda: 

Oficio: 

N.0 14.883, do Diretor da Escola Se
cundaria do Instituto de Educação. 
' N .• 14 .1587, da Repartlçlo dos Ser
vlooa E1etrl,cos rem,cendo empegho 
para paaunento a firma Badock & 
Wllcox do Brllall. 

Pe~: 

N.0 10.191, de Eduardo Cunha &: 
Cla .. 

N.0 li. m. de AraQJo Rlque &: Cla. 
N .• 10. H2, de Seiqujt sova. 
N.0 8.23'1, 1le ~ur de Albuquerque 

LID&. 
N.• 11.1111, de Antonio de sou.a Ga

ma. 

Preataçõea de contas: 

l!ISl'ETOIUA OBML DO t'&an • 
00 PIIIILICO S DA 01JDDA 
CIVIL 

Em .João Peuõa, 12 de aaosto de 
1938. 

Serviço par o dia 13 1Sabidq). 

- Unlfórme 2.0 ,1094111). 

Permanente , 1.• BIT., amanuense 
Man~I Gomes; 
c1!:..rm:.:,i~~te • 8\P.. guarda de t.• 

Rondantes : do U'Uego. flacal de 1.• 
classe n.• 2. do JIOllclamento. ttacal 
rondante n.• 4 e IJUllrda de 1.• classe 
n.• a: 

Plantões. guardas civis na. 23, 13, 
19 e 88. 'j1 

Jloletlm n. 0 176. 

RSOUIO DO FSTADO DA PAIWN 
~ da neelta e dllpiu haYida• na ~ 

rarfa Geral, no dia 12 do corrente mês 
BECEITA 

Baldo anterior .. . . . . . . . . . . . . 
Recebodorla Reruiu da capital -

Arrec. do dia 11: .. .. . . . . .. .. 

Re.r.:,:o c11a"":f: ~. ~6~ .-:- .~: 
MM& Rendu de A. do Monteiro -

PIC arrec. , julho .. . . .. . . . . .. 
M ... de renda& de Areia - PIC arrec 

Julho . . . . .. . . '•• ......... . 
E. Pllca1 de S. .Jooé de Piranhas -

PIC arrec.. julho . . . . • . . . . . .. 
.lstaçlo Pllca1 de Pltlmbú IA. M. 

Paleio- - Ref. ex. de 1837 • . . . 
Joio de Souaa Paleio - Saldo de 

adlant. .. .. . . .. . . . . . .... 
Mardolt6u Nacre - Saldo de adlant. 
Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 

adlant. . . .. . . . ......... .. 
Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 

adlant. . . . . .. . ......... .. 
.Joio Vmaa - lmp. vendaa e cons. 

n,f. 1938, lnc. multa . . .. . . .. .. 
Diversos funclonirloa - Deoc. abono 

n.0 89 ..••...•...•••..•. 
Ananlas Targlno Pontes - caução 
de luz ................... . 
Suzana Farlaa Ribeiro - Caução de 
luz ..................... . 

Banco do Elltado - Cta. Movto. 
• Ret. nldata . . .. . . .. .. 

3306 - Diversos funclonirlos - Abo-
no n.O 89 ............... . 

3307 - Montepio do Estado - Rest 
desc. ab. n.• 88 ............ .. 
3301 - Hospital Col6nla "Juliano 

Moreira•• - F61ha de pagt.0 • • • 

3285 - Roldio Guedes Alcoforad, 
- pagamento . . .. . . .. .. .. .. 

3305 - Mardokeu Nacre tlmpren,a 
Oficial> adiantamento . . . . . . . . 

3282 - Joaquim Militá.o Pires (D. 

9:200.000 

6:ff8f.lOO 

10:0003000 

H:000$000 

32:531'800 

1:0004000 

S,000 
3fflOO 

13S400 

1:768*<) 

1HS700 

2:593'6()0 

30IOOO 

30IOOO 

18:t47J200 

2:488'600 

4:38UUOO 

81:781'600 

77:BlNOO,l 

18:322120f) 
-----

Rs. 157:822$700 

G. S. Pública> adiantamento .... 

Saldo que passn 

72IOOO 

2:000!;000_ 

3:5ootooo 30:871$800 

127 :050$900 

Rs. 157:9112$700 

to de ~=~ 0-1 do TNOllro no Estado da Paraíba, em 12 de agos-

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro pra!. . --, 



A UNIÃO - Sábado, 13 ,te ago•lo de 1938 ,. ;r7r J 8 -, 
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Bronze e cobre velhos manguapc Relator ctcs. Agripino Bar- que. 
ros. ARravante n Cia de Tecidos Pau- Apelação Clvcl "CX•o!icio" nº 70, da AV I s o A o p ú B LI e o 
lista "Fabrica Rio Tinto" Agravado o comarca de João Pcssõa. Éntrc-partes; 

COMPRA-SE QUAL Q l,1 E R ope1·;uio Pedro Luiz da Silva. Joaquim Felipe dos Santos e a Em-
QUANTIDADE PELOS ME.. Agravo de petição civel I Acidente no prêza Auto Vlaçâo Pataiba. 

LHORES PREÇOS. trabalho) n.0 71, da comarca de Santa Apelação Cível "ex-oficio" (actdent(; 
Rita. Relator des. S Montenegro. no trabalho) nº 78, da comarca de San-

Rua Desembargador Trindade, 85 ~=~:~!d~e as~:m~uf'4~:,t;:jc~ªT::.~~- ~~ ~1\~~1~;ti;~cfJ~~~!~o~d~o~ B~~~~ A Repartição dos Serviços Elétl'Ícos da Paraí. 
tres, Marítimos e acidentes. panhia da Great Western (emprega-

ca de Guarabira Relator eles. Seve
rino Montenegro. Apelante a· Justiça 
Pública. Apelado João André dos San
tos. · 

AE,ravo de petição civel C Acidente no dora!. ba torna público que Será interrompido O forneci. 
trabalho) n.0 72, da comarca de Ma- Emba1gos ao acordão nos autos de 
manguapc. Relator eles. Agripino Bar- Apelação civel nº 2, da comarca de mento de energia no próximo domingo, de 4 ás 8½ 
ri~ti ~i~abvr~~:eR~oC~~tlt~~' ~lci1~!a~!u~ ~!~icr;:t.ô~m!~~~

1
!:nate cr-a. FJi~~~~ da manhã, pOl' exigencia de Serviço. 

O exmo. des. relator passou os au
tos ao 1 .0 revisor des. Agripino :Bar
ros. 

operaria Emilin. Januaria da Silva. cio e Navegação. 

tr:bg;;t,·o~ d~ .!';t;~ãla c~:er!i~tc~d~~teM~~ Es?act~"::~re~!·;,t~~o~~r:~r~s ~:·:nê~~ João Pessôa, 12 de agosto de 1938. 
Apelação civel n.0 55. da comarca 

de Campina Grande. Relator de.s. Se
verino Montenegro. Apelantés · José 
Maria Barbosa Leite e sua mulher 
Apelados Joaquim Antonio da Súva e 
sua mulher. 

mangu:ipe. Relator des, Paulo Hipa- com os respectivos pareceres 
elo. Agravante a Cta. de Tecidos Pau
lista "Fabrica Rio Tinto". Agravado o 
operaria Josué Barbosa. 

Designação de Dia: A ADMINISTRAÇÃO. 

co!~~~;o d~ec~~~~~ g;:~d~.
0 

;:iat~~ sof:c?!j~_ ~efae~:sd~;. ~;e~~e~~:ºR~~ 1 ~=========================~· 
O exmo. des. relator passou os au

tos com o relatório ao 1.0 revisor des. 
Agripino Barros. 

c;.es. FJodoardo da Silvaira Agravan- querente o bacharel Edgard Homem cio" nº 54, do termo de Antenor Na- presente sessão. o exmo. sr. des. pr;_ 
tes Reinaldo Marcelino de Oliveira e de Siqueira, juiz" Municipal ~o mesmo varro, comarca de Souza. Relator des. sidente procedeu ao sorteio, para. 0 
sua mulher. Agravados dr. Severino termo. Flodoardo da Silveira. fim de ser organizada a junta examí-
Cruz e sua mulher. Al{ravo de Petição Criminal "ex-ofi- Negou-se provimente ao agravo, una- nadora, que sob a sua presidencia te-Apelação civel cem ação ordi~aria 

de mvestigação de patermdadel n.0 60, 
da comarca de João Pessõa. Apelantes 
Elza, Maria de Nazaré e Ant.9.nio da 
Costa Pessôa, por seu assistente Judi
ciaria. Apelado Roberto da Costa Pes
sôa. 

O exmo. des. relator mandou os res- cio'' nº 54, do termo de Antenor Na- nimemente. rã de julgar as provas dos concurÍ-en-
pectivos autos com vista ao exmo. dr varro. comarca de Souza. Relator des Apelação criminal nº 95, da comarca tes ao concurso para O cargo de jlliz 
Procurador Geral Flodoardo da Silveira. de Alagôa do Monteiro. Relator des de direito das comarcas de Pombal e 

Reclamação do dr Procurador dos Apelação Criminal nº 95, da comar- S. Montenêgro. Apelante a justiça Pú- Miserlcordia, a se proceder brevemen-
Feitos da Fazenda - lUnicipal, dirigida ca de Alagóa do Monteiro. Relator des bltca. Apelado Amaro LuiZ da Silva te nêste Tribunal. 
ao exmo. des. J. f.jscolo, relator dos 5:everino !'-10ntenêgro. Apelante a jus- Deu-se p-rovimento á. apelação para Fõram sorteados os eXJnos. desem• 
autos de embargos ·:o acordão na ape- h~a Púbhca. Apelado Amaro Luiz da condenar o réo apelado no grão sub- bargadores ~auricio Furtado, José 
lr:.ção civel n.º 30, ra comarca de João Silva. _ . médio do art. 294 § 2° da Consolida- Flóscolo da Nobrega e severino Moo ... 

O cxmo. des. S. Montenegro pas
sou os autos ao 2.º revisor des. Agri
pino Banas. Pessôa, em que é c"nbargante a Prefei- Apelaç3:o Criminal nº 104, da comar- ção das Leis Penais, unanimemente, tenêgro. 

tura Municipal e :mbargados L. Costa ca de Joao Pessõa. Relator, c'es. Flo- tendo votado com restrição o exm-o. Apelação criminal n.0 108, da co
marca de Catolé do Rocha. Relator 
de.s. Agripino Barros. l.ºs apelante& 
Manuel Alexandre Alves de Oliveira e 
Aureliano Alves de Oliveira. 2.0 ape
lante Francisco Alves Ferreira. ,Apela.
da a Justiça Pública. 

& Cia I doardo da ~il~eira. Apelante o dr. 2º des. Agripino Barros. Petição d_e "habe~-corpus" n.º 33, 
o exmo. des relator deu na peti- Prometo~ Pubh.co. Apelados Isaac Lo- Apelação Criminal nº 104, da comar- desta capital. Relator dcs. presiden-

ção o seguinte C:espaeho: "Pelos arts. pes Lordao, Heh Lopes Lordão e Rorníl- ca de João Pessôa. Relator des. Flo- te_. Impetrante e paciente, 0 prêso 
11, III p 17, III, do Reg. da Secretaria, ~o Dant~s. . . doardo da Silveira. Apelante o dr. 2° miseravel, Silvano Paulo dos Santos. 
não cabe ao secretário encaminhar pe- Al)ela~ao ~nmma1 nº 107, da comar- Promotor Público. Apelados Isaac Lo- Negou-se a ordem impetrada. una
t.ições aos relatores. nem pódem as ca 9e Itabaiana. Relator des. S Mon- pes Lordão, Heli Lopes Lordão e Ro- nlme1:1ente. Imp~ido O cxmo. des. 
mesmas ficar constando do protocolo. tenegro. Apelante. a justiça PúbHca. mildo Dantas. Severmo Montenegro. o exmo. des. relator passou os au

tos ao 1 .0 revísor des. Paulo Hipacio. 
Agravo de petição civel n.0 54. da 

comarca de Campina Grande. Relator 
des. Agripino Barro~. Agravantes J. 
Minervlno & Cia .. Agravados s. Oli
veira & Cia. 

Apelação civel n.0 68, da comarca de 
Mamanguape. Relator des. Agripino 
Barros. Apelantes Pedro BernB.r·cto da 
Silva e sua mulher. Apelados Joaquim 
Evangelista de Sousa e sua mul'her. 

O exmo. des. relator passou os au
tos com o relatório ao 1.0 revisor dés 
Paulo Hipacio. 

Apelação civel n.o 54, da comarca 
de Mamanguape, Apelantes Antonio 
Fernandes de Oliveira e Joaquim Fer
nandes de Oliveira. Apelados ,!oaquim 
Evangelista de Sousa e sua mulher. 

Apelação êivel n.0 66, da comarca de 
Patos. Apelante João Alipio Leite 
Apelados Severino Vieira dos Santos 
e sua mulher. 

O cxmo. des. Agripino Barros pas
sou os autos ao 3.0 revisor des., Paulo 
Hipacio. 

Agravo de petição civel r Acidente no 
trabalho) n.0 47, da coma1·ca de Ma
manguape. Agravantes o dr. Curador 
de Acidentes. Agravada a Cia. de Te
cidos Paulista "Fabrica Rio Ttnto", 

Embargos ao acordão nos autos de 
apelação civel n.0 7. da comarca de 
João Pessôa. Embargante a Prefeitu
ra Municipal. Embargada a S. A. In
dustrias Reunidas F. Matara~. 

O exmo. d~s. Agripino Barros· pas
sou os autos ao 2.0 revisor des. Paulo 
H1pacio. 

Despachos: 

Reclamação n.n 5. da comarca de 
João Pessôa Relator deE:. Mauricio 
Furtado. Reclamante a Sl.andard Oil 
Company of Brasil. por scus ad~ogado 
bachareis Osias Gomes e Renato Tct
>.:eira Bastos. 

Agravo de instrumento cnmmal · n.r 
3, da comarca de João Pessôa. Relator 
des. Agripíno Barros. Agravante Moi
sés Derman. Agravado o dr. 2.0. pro
motor público. 

Apelação criminal n.0 126, da comar
c~. de Bananeiras. Relator des. Agri
pmo Barros. Apelante a Justiça Pú
blica, Apelada Regina Evaristo da 
Silva. 

Apelação criminal n.0 127, da comar
ca de Itabaiana. Relator des. Paulo 
Hipacio. Apelante a Justiça Pública 
Apelado Pedro Saraiva de Araujo, vul
go "Pedro Cabeção". 

Apelação criminal n.º 128, do termo 
de Pilar, comarca de Itabaiana. Rela
tor des. Flodoardo da Silveira. ApP
lante Otávio Matias. Apelada a Jus
tiça Pú_bllca. 

Apelação criminal n.0 129. do termo 
de Pilar, comarca de Itabaiana. Rela
tor ~es. Maurício Furtado. Apelante 
Enedmo Gomes. da Silva. Apelada a 
Justiça Pública. 

Apelação criminal n.0 130, da co
marca de Mamanguape. Relator des. 
J. Flóscolo. Apelante a Justica Pú
blica. Apelado Manuel Duarte cio Nas
cimento. 

Apelação criminal n.0 131, da comar
ca de Mamanguape. Relator des. s 
Montenegro. Apelante a Justiça Pú
blica Apelado Balbino Manuel dt.! 
Sousa. 

Apelação criminal n.0 132. da comar
c~ de Bnnaneiras. Relator des. Agri
Pl~o Barros. Apelante a Justiça Pú
blica. Apelado Luiz da Silva. vulgo 
"LUiz de Salvina'' 

Apelação criminal "ex-oficio'' n.Q 
133, do termo de Teixeira, co'marca d~ 
Patos. Entre partes: a Justiça. Públi
ca e Antonio Timoteo de Macena 

Recurso criminal "ex-oficio" 11.º 4 
da comarca de Catolé do Roc~

1 
Rela

tor des. Agripino Barros. Recorrente 
o doutor juiz de Direito em comissão. 
Rccorrtdo:s Francisco Carneiro Vaz, 
também conhecido por. "Velh~arnci
l'O". Americo Suassuna e out · 

Na hipotese. estando em jôgo interês- Apelado Manuel V1rgilio da Silva. Deu-se provimento á apelação, por Idem n-. o 35, desta capital. Relator 
ses da Fazenda, mando que se tome Apelação Cri~inal nº 110, da comar- unaniffiidade de votos. d_es. presid~nte. Impetrantc e pa-
par termo o recurso, requisitados os c,a da Gua~abi~a. Relator des. Flo- Apelação Criminal nº 107. da comar- ciente, 0 preso miseravel, Moisés Jo
autos respectivos'' . e ~ar~o da Silveira. Apelante a justiça ca de Itabaiana. Relator des. S. Mon- sé de Barros. Foi concedido 

O 
"ha .. 

Petição de reclamação n.º 6. da co- Publica. :',Pela~o.José Perelra da Silva. tenêgro. Apelante a justiça Pública. beas-corpus", unanimemente. 
marca de João Pessôa. Relator des. Apelaçao Crunmal nº 112, da comar- Apelado Manuel Virginio da Silva. Idem n.º 36, de João Pessôa. Rela-
~~v~fó~~1~fiioR~!~~:~~0o ~~~~~ 1:1e1i~= ~~lo~eA~:i~~i~n~. ~:}~~rp~~Úc~. ~1g;: u!~,~~-!~nJ~ovimento á apelação, tor des. presidente. hnpetrante o bel. 

lhicl,o á Cadeia Pública da capital. lados Antonio Ferreira da Silva, José Apelação Criminal nº 110, da coroar- ~i~~e::,nJ0!1
v;!u~ir: ~~~!~~r :i:e: 

o exmo des relator deu nos autos Pereira da. Silva e M'..anuel Amancio ca de Guarabira. Relator des. Flodoar- cido por "José Branco". Negou-se a. 
o seguinte· àesp.acho: "Versando a re- Rodrigues. ...._ - do da Silveira. Apelante a justiça Pú- ordem impetrada, unanimemente. 
clamação em ltipotese sóbre e merito Agravo de P_etiçao c~vel nº 45, da co- blica. Apelado José Pereira da Silva Idem n. 0 37, desta capital. Relator 

~=v~~;rec~~!~a'ct~ t~~~s~~to~es1~!s;~~!f: ::~~-tciie F~~~~d:.cSX~~~V~~t:to! i~s~ ~1i!~Y~s:me~:ivimento á apelação, des presidente. Impetrante e pacien~ 
vos". zenda ~unicipal. Agravada a S. A. Apelação Criminal nº 112. da comar- te, Severino Martiniano dos Santos 

Recurso "ex-cficio" cEm ação ardi- Industrias Reun.ic'_as ~- Matarazzo. ca de Itabaiana. Relator des. J. Flós- rec~lhido na Cadela Pública dest~ 
naria de anulação de casamento) n.º Agravo de Pet1çao c1vel (acidente no colo. Apelante a justiça Pública. Ape- ~~a~ª~i:ia~:~~~=. a ordeni reque-
1. da comarca de Itabaiana. Relator trabalho) nº 46, da comarca de Ma- lados Antonio Ferreira da Silva, José 

t~s -M~r~~i!ci~0~~~~a~~. 8~1~~-e a~~;:s ~ r::tat~~:- a R~\!~~e ~~iÍ~s 1;;~~1~\º~ ~~~er1:u~~ Silva e Manuel Amancio co~;~.~o 11 ~0e 5, ~!iç~~ J~nd: ~:::: 
João Honorio da Silva, réu. ' "Fabrica Rio Tinto". Agravado o dr. Deu-se provimento á apelação, para tor des. presidente. Agravante Ger-

Apelação civel n.º 86, da comarca de Curador de acid.e1:tes._ . condenar os réus, unanimemente. son Leopoldino de Assis; agravado o 
Jcáo Pessôa. Relator des. Agripino Agravo de

0
Pet1çao mvel (acidente nc Agravo de Petição cível nº 45, da co- Ju.Jzo da 2.ª Vara. Deu-se provimen ... 

Barres. Apelante venancio Toscano de trabalho) n 48, da comarca de Ma- marca de João Pessôa. Relator des. to ao agravo, unanimemente. 
Erito. Apelado Bartolomeu Toscano de manguape. Relator des Agripino Bar- Mauricio Furtado. Agravante a Fa- Agravo de petição criminal "ex-of
·Hrito. ros. Agravai:te a Cia. de Tecidos Pau- zenda Municipal. Agravada a S. A. ficio" n. 0 55, de João Pessôa. Rela-

O exmo. des. relator mandou os res- lis~a "Fabrica Rio Tinto". Agravado Industrias Reunidas F. Matarazzo. tor des. Maurlcio Furtado. Negou-se 
pectivos autos com vista ás partes e ao Miguel Alexand~e._ . . Preliminarmênte, não se tomou con- provimento ao agravo, llllanim.emen-
exmo. dr. Procurador Geral. _Agravo de

0
Pet1çao civel (acidente no h:, .. :1~:1·.) <)'"' .igravo. unanimemente. te. 

Apelação civel no 88 da comarca de I t1abalho) n 51. da comarca de Ma- Agravo de Petição civel (acide~te no Apelaç~o cri.minai n.º 111, de Areia. 
Guarab::·a. Relato~ de~. Flodoardo da manguape. Rel,tor ~es, Maw:tcio Fur- trabalho) nº 46, da comarca de Ma- Relator aes. Mauricio Furtado. Ape
Silveira. Apelante Joaquim Felipe da t~do. ~grav_~nte a.c1a._de :ec1dos Pau- mAgarnagvuaanptee. aR
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acnao. dos santos; ape

Silva. Apelados José Damasio dos I lista Fab1ica R:io ~mto . Agravado 

sagt~!1~os.u~e~u~~r:tor mandou os au- o ~~~~~~ºdt;~\~~o ~\~el nº 55, da co- ~~~~~~: d~i~cIJ~~~- Agravado o dr. Não se to~ou conhecimento da apc. 
tos com vista aos apelados e ao exmo, marca de J~ão Pessoa, Relator _des. Deu-se provimento ao agravo, por laç~o. Wlarumemente. · 
dr Procurador Geral. Paulo Hipa~10. Agravantes ~acêco, unanimidade de votos. 1 em n. 

0 
113, de Guarabira. Rela-

- FPrraro & Cia Agravada a Ca R Agravo de Petição clvel <acidente no tor des. S. Montenégro. Apelante a 
dap~~:irc~e d~h~~:~s-;~~~s." i{1~;8 ;!,°1: ral e Operária: _ ixa u- trabalho) nº 48, da comarca de Ma- Justiça Pública; apelado João André 
eles Arquimedes Souto Maior Impe- Embargos ao acordao .nos autos de msnguape. Agravante a Cia. de Tecidos dos Santos. 
Lrai~te O bel. Severino Alves Aires, em Apelaçã~ ~ivel nº 26: da. coroar~~, de Paultsta "Fabrica Rio Tinto". Agrava- Ne~ou-se provimento á apelaçãt>; 
favôr do paciente JoSF' Felix de Almei- Bananeira.,. Relatai des. Ag11pmo do Miguel Alexant're. unanunemente. 
da, conhecidb por "José Branco·•. Ba~ro~. Embargante Augusto Bezerra Adiado o julgamento a requerimento Idem n.º 105. de João Pcssóa. Re· 

0 exmo. des. relat'.)r deu nos autos Ca1ne1ro 9a Cunha. Embargada a me- d" des. Relator. lator des. M. Furtado. Apelante O dr. 
0 seguinte despacho . "Em mêsa na n~r AZenete d~ Andra~e Bezerra, rc- Agravo de Petição civel <acidente no 2. 0 promotor público; apelado Hcn-

próxima sessão" ~~:::n6~~~lr~~ti~eu pai Francisco Be- ::;:~~~~~e.n~er;~~ad~~~;~~tcf~ ~~: !!~~ia à~ :~~~~nt~-ar~e:~e~~~v1~ 

Pareceres : 

Agravo de petição cm ''habeas-cor
pus" n.º 5, da comarca de Campina 
Grande. Agravante Gerson Leopoldino 
de Assis Agravado o Jmzo da 2 o. 

Vara. 
Agravo de petição criminal "ex-ofi

cie'' n.0 55, da comarca de João Pes
sôa 

Apelação criminal n.0 109, da comar
ca de João Pessôa. Apelante o dr. 2.0 

promotor público. Apelados JoaqUim 
Ferreira dos Santos e Manuel Angelo 
dos Santos. 

Agravo de petição c1vel ( Acidente no 
t1:abalho> n.0 45, da comarca de João 
Pessôa. Agravante F. Mendonça & Cia. 
Agravado o operaria João Vieira de 
Lima. 

Agravo de petição civel n.0 57, do 
termo do Ingá, comarca de Campina 
Grande. Agravante J. Borba de Araú
jo. Agravado o síndico da falencia, de 
J. B. de Araújo. 

Agravo de Petição civel (acidente no 
trabalho) n9 62, da comarca de Ma
manguape. Agravante a Cia. de Teci
dos Paulista "Fabrica Rio Tinto". 
Agravado a operária Alice Emília 

Agravo de Petição civel (acidente no 
trabalhai nº 63, da comarca de Ma
manguape. Agravante a Cla. de Teci
dos Paulista "Fabrica. Río Tin,to". 
Agravado o operário Olivio Gomes de 
Oliveira 

Agravo ele Petição cível (acidente no 
trabalho) nº 64, da comarca de Ma.
manguape. Agravante a Cia. de Teci
dos Paulista "Fabrica Rio Tinto". 
Agravaão o operário José Anacl~to. 

Agravo de Petição civel (acidente no 
trabalho) nº 65, da comarca de Ma
manguape. Agravante a Cia. de Teci
dos Paulista "Fabrica Rio Tinto". 
Agravado o operário André Rufino 

Agravo de Petição cível <acidente no 
trabalho) n°, 67, da comarca de Ma
manguape. Agravante a Cia. de Teci
dos Paulista ··Fabrica Rio Tinto". 
Agravado o operário Miguel Alexandre 

Agravo de Petição civel <acidente no 
trabalho) nº 69, da comarca de João 
Pessõa. Agravante a Cia. Comércio e 
prensagem de Algodão. Agravado o dr. 
Curador de Acidentes. , 

Foi designada a presente sessão pa- tado. Agravante a Cia. de Tecidos Pau- réu no grá.u min1rno do art. 221, le-
ra os respectivos julgamentos. lista "Fabrica Rio Tinto". Agravado tra a, combinado com O 222 da Con

Julgamentos: 

Antes dos julgamentos Cos feitos o 
exmo. des. Prêsidente submeteu ao es
tudo e aprovação do Tribunal as Ugel
ras alterações aue se seguem. no regu
lamento interno da Secreta1ia. altera
ções éssas que fôram aprovadas una
nimamente. 

Regulamento da Secretaria: 

Capitulo III 

Das Atribuições: 

Art. 11 - Ao Secretârio incumbe, pe
rante o Tribunal: 

III - Apresentar ao Presidente as 
petições. ofícios, telegramas. livros e 
qua.1squer papeis dirigidos ao Tribu
nal e fazer encaminJ1q,r aos desembar
gadores. depois de o:·otocoladas ·<art. 
17. nº un . as petições que lhes fôrem 
dirigic!as. 

Art. 17 - Compete ao Porteiro: 
III - Lançar nos protocolos de sua 

guarda e responsabilidade, todos os 
autos e papeis dirigidos ao Tribunal 
de Apela.cão ou aos desembargadores, 
dando dêles recibos ás partes e apre
sentando-os imediatamente ao Secre
tário. 

Art. 24 - Na Secretaria haverá os 
se~uintes livros: 

29º - Protocolo de entrada de Pe
tiçôe,c; d1rigidas Ros desPmbar11:adores. 

Art.. 25 - A Secretaria terá a seu 
cargo: 

I - O recebimento, guarda (' enca
minhamento dos auto.-. e napeis q\le 
r\erem entrada no Tribun"" l rl... Ape
lação. inclusive petições dirigidas aos 
dec;embargadore" 

~ único - A todas as petições e pa
neis entrados em protocolo será anos
lo carimbo que indiaue o livro e fólhq, 
r-m oue Hcaram re~istrado..c; e a data 
rta entrada. com designação do ano, 
mês, dia e hora. 

o operário Antonio Tito. Deu-se provi- so1idação das Leis Penais, unanime-
mento ao agravo, unanimemente. mente. 

Agravo de Peticão civel nº 55. da co- Idein n. o 108, de catolé do Roclla. 
marca r ... João Pessõa. Relator des. Relator des. Agripino Barros. l.º a.
Paulo Hipacio. Agra vant.es Macédo. pelantes Manuel Alexandre Alves de 
;:

1
rrc'.;;ei1ri~~a. Agravada a Caixa Ru- Oliveira e Aureliano Alves de Olivci-

Preliminarmente. não se tomou con- ~:ir::· ºa;ri~~~t: ~~a~:~a~lves Fer .. 

he~~:r~o/~0 ª!~~~~ãou~:i~~~~n~e.? De~-se provimento, em parte .. as a-
Apelação Cível nº 26, da comarca de pelaçoe~ . para condenar os . reus n~ 
Bananeiras Relatdr des Agrlpino gráu mmuno do art. 304, § único da.., 
Barros. Err{bargante , Aug~to Bezerra Consolidações das Leis Penais, contra. 
carneiro da cunha. Embargada a me-

1 

o voto do exmo. des. re~tor. Desig
nar Azenete de Andrade Bezerra, re- nado para lavrar o acordao o exmo. 

f:i:;:n6~~~lr:~ti~eu pai Francisco Be- de~~n~~~o d~if!~~ição n. 0 4, de Ba-
Adiado o julgamento a requerimento naneiras. Relator des. Flodoardo da 

c'o exmo. des. Presidente· do Tribunal. Silveira. Suscitante o dr. juiz de di-
Assinatura de Acordãos: relto da me&ma comarca; suscitado o 

Recurso criminal nº 2, da com~rca dr. juiz de direito da 1. ª Vara desta 
de Catolé do Rocha. Recorrente o dr. capital. 
Juiz d~ Direito, em comissão. Recorrido Julgou-se procedente o conflito pa ... 
Cicero Maia. ra julgar competente o Juiz suscitado. 

Agravo de Petição cível (acidente no unanimemente. . 
0 trabalho) nº 49, da comarca de Ma- Agravo de petição c1vel n. 47, de 

manguape. Agravante a Cia. de Teci- Mamanguape. (acidente no traba• 
dos Paulista, "Fabrica Rio Tinto". 11:,o). Relator des. Severino Monte
Agravado o operário Manuel Cordeiro. negro. Agravante o des. Curador de 

Agravo de Petição civel (aciclente no Acidentes; agravada a Cia. de Tcci
trabalho) nº 50, da comarca de Ma- dos Paulista - Fábrica Rio Tinto. 
manguape. Agravante ~ Cia. de '!'e- Negou-se provimento ao agravo, 
cídos PauUsta "Fabr.ca Rio Tinto". unanbnemente. 
Agravado o operário Antonio Vicente. Agravo de petição civcl (acidente 

Agravo de Petição civel nº 52, da co- no trabalho), de Mamanguape. Rela
marca de Campina Grande. 1° agra- tor des. Agripino Barros. Agravante 
vante Esmeraldino Macêdo e Silva. a Cia. de Tecidos Paulista - Fábrl-
2ºs. agravantes s. B. Cabral & Cla. ca Rio Tinto; agravado Miguel Alc
Agra.vados os mesmos. xandre. Negou-se provimento ao a• 

Apelação civel (Investigação de Pa- gravo, unanimemente. 
ternidade) nº 59, da comarca de Cam-- Agravo de despacho do relator nos 

rl~ª r<:;:~~~-t!~~p;~~n~: :~~orA~~= ~~~oesir::. ªit~~l!~ ~::~ ~;rl~~~e ti!~= 
rica Evangelista de Lima, por seu ros Embargante Auo-usl.o Bezerra. 
?<;slstente Judiciarlo. 2°s. apelantes Jo- ca~neiro da Cunha; 

0 
embargada a 

séfa Claudmo do Nascimento e seu ma- menor Az.enete de Andrade Bezerra, 
rido Pedro de Mélo. representada por seu pai Francisco 

Apelados os mesmos. . Bezerra cavalcanti. Negou-se provi .. 
_Fôram assinados os respectivos acor- menta ao agravo do despacho do re-

daos. lator, contra os votos dos exmos. de ... 

EM SESSÃO DE HOJE, 12 DE A
GOSTO O TRIBUNAL DE APELA

sembargadores Mauricio Furtado, Jo
sé Flóscolo e Severino Montenêgro. 

ÇÃO JULGO~J>~s SEGUINTES I --c-h.-ro-u,-vt-.-u-.-v-.n-c-.u-.-.-,.---. 

Agravo de petição c1vel I Ac nte no 
trabalho>. n.0 60, da comarca de Ma
manguape. Relator des. Agriplno Bar
ros. Agravante a Cia. de Tecidos Pau
lista "Fabrica Rio Tinto". Agravado 
o operarto Luiz Bernardo. 

Ag~y~_ çle ~etição clvel .'.!\-C~dent;' no_ 

Agravo de Petição civel nº 70, da co
marça de Campina Grande. Agravan
te Cl_~ero _:i;oaq':_llm_ da _.SIIVJ! e outros. 

Pedido de 'Ferias n° 29, do termo de 
Soledade. Relator des. Presidente. Re
querente o bel. Edgard Homem de Si
queira, juiz Municipal do mesmo termo 

Fôram concedidas as ferias, unani
memente. 
• A~r~v~ _r;l~_ PeU.yão cr~al_" ei:o!i·_. 

Concurso para Juiz de direito !:'~:~c:;UL~"Sô E=l!":::n! 

Ante~ <los Julg1>1ne11w.s dos feitos (lij • 1'1'1>110 lOfOOOt, ·-- . ___ ..__ 



" & - .-r- A UNI_ÃO - Sábado, 13 de ngoRto de 19S8 ---------------------- ____ ,_ 

CONSELHO TECNICO DE ECONOMIA E FI- SECÇÃO LIVRE 
N A N Ç AS D O M I N I S T E R ·1 O D A F A Z E N D A ALFREDO NIELSEN DE ARAOJO SOARES 

O estudo feito pelo Consêlho Técnico • 

~:J;,º~~m!:. e ir~~ffe'h"t'~ ~O: ~~~Jl;]l: Creação da grande siderurgía nacional e a ex-
ca, sôbre os problemas da criação da t - d minério de ferro 1 escala ~~ri· d!id:;:-~11:fo ncr-."i~~~o. e~·~~~;; por açao e em arga _ 
escalo., foi iniciada em 10 de Maio e problema de transporte de minérios, nções, ou sejmn 40'':r 1qu~rent~ por 
encerrado a 26 de Julho de 1938, sen- que continuará em aberto". cento! sôbre Rs. 500.000:000$000 (qui f }.° aniversário 
~ºs~~;rJ~~;~g=~.t~~e;l;i~t~~c~~ pr!Jél:.toct~ªa'1~to~f!e~~ dr. 0 R~~u;~~ ~~~iC:.: ~Jl i~~f,~;1 d~1:.1is),d'!,ue s~c~! Viúva, filhos, genro e nélos de Alfrêdo Nie1sen de Araújo 
Fazenda, sr. Artur de Sousa cos- beiro cta Silva, estabelece a necessi.cta dade BrasUeira, que deterá a explo- Soares, <·onvidam aos sc>ns parcnles e amigos para assistirenl Íl 

ta() Consêlho, depois de examinados !ee1gbr~:eri~~g~ª:1dei~;ia1~~~~ft~a~~~ f1~if~?_çg!s d~s~t,e;';;tl~urg~: d:maf missa que, em sufrágio da alm:1 do seu inesquccivel chefe, man
os aspéctos de naturêza técnica. ec·,- em mais de 400 mil contos os quais na obras e instalações: os melhoramento~ <lam rezar ús (i e l/2 horas do <lia 14 <lo conente (domingo), na 
uomica e financeira que e!lvolvem ós opinião do proponente r>ermttirão CO· da E . F . Central do Brasil serão de~ lgrrja da Miscrirordia. 
dois problemas votou as conclusões que brar, com lucro, a quantia de l5S00ll de o iJ~icio entregues á aà:ministração Desde já, eonfe,s~am-se agradecidos aos que comparece-
se seguem, demonstrando os mottvospe- p':'lo transporte total dn tonelada de l'essa via fer~·ea; us instrilncôes cio por rem n t•ssC' alo religio~o. 

vêrno os projétos de autoria dos sr_s. culo uma exportação anual de 6 m~- r:s tnstnlaç'Jes hidro-eletrlcas, serão 
los quais deixava de recomendar ao Go-1 minério, e admitindo para bâ.se do cal- te de mméno e c:uvâ.o, bem ass1rr 

Raul Ribeiro da. Silva e Paul Henr!· lhôes e qumhentas mil tonelada!:.. Es:--.e I admmistro.das pela Sociedade, durante 
que Denizot e as razõec; que o ~ondu~ projéto_ exige como condições par~ a 10.nno.s, findos os quais reverLerão g~1. 
ziram a propôr, lOm mortlficaçoes, l.l execuçao do programa, além desse tmtament..e ao patrimonlo da Naçao -
aceitação do projéto da Companhia rparelhnmento da Central. m,ais o i-e- As instalações refer~ntes oo transporte 
"ltabtra Iron Oro Company, Limite~" g-uinte. vü,ando espe:cialment.e a p'"u· c·mbarque elo minério, po~erão ser utt 

os dois problemas. dentro do crité- ciução do aço: lizadas por terceiros, a Juizo do Go 
rio adotado per todos os técnicos que l.ª) - Permissão para organtzo.r vérno, - mediar:.te cobrança de ta 
0 teem estudado, fôram separados: o u~a sociedade brasilei!'a, com soei ,e; .::as que forem flxadas. em comblnnç:'i.r, 
transporte e comércio de minerios em e. u acionistas brasileiros, afim de d.J.r ~om o Gov~rno e segundo os eleme!l 
larga escala, de uma parte: a criação execução ao Projéto. Caberão ao Go- los estabelecidos no estudo precccle·1 
da grande siderurgia nacional, de ou- vêrno gratuitamente, Rs. 200.000:000$ te, que foz parte desta Proposta : 
tra. (duzentos mil contos de réis) dP <Continúa) 

As conclusóf's anexas encernun as 
emendas dos Estados Maior do Exér
"ito e da Armada, as da Camara dos 
Íleputados e as do Consêlho Tfcnico 
de Economia e Finanças em relação ao 
Contrato da .. Itabira Iron". 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
PORTUGAL o consêlho Técnico de Economia ~ 

FJnanças, do Ministério da Fazenda. 
recebendo do exmo. sr. Presidente d·, ALTOS OFICIAIS DA MARINHA 

Plácido Alvnrez Buyla. consul geral da 
E.!-panha na França 

JAPAO ~.-p:r~~étisª :e~~;.W,'!!çã~nefacl'i;ud:~ CONDECORADOS PELO .. REICH" 

Governo com o proposito de se resol- USBOA. 12 (A UNIÃO) - O go- 100 COMUN1sf'As ATACARAM A 
;~~~'::e ~~d~;i~~T:~~cii~atl~eiãe°xpa:.: vêrno do "Reich '' condecorou com a J\RISAO DE UJ\1 BAIRRO CHINE:S 
tação de minério de ferro em larga Grã Cruz da Ordem da Agência Ale
escala realizou, ~ob a presidencia do m:í, os seguintes oficiais superiores da 
sr. Ministro da Fazenda, dr . A. de Armada: vice-almirante Mata Bit
Eousa Costa. 15 sessões, das quais par- tencourt. miniStr0 da Marinha; vice
ticiparam todos os Conselheiros. m<>- almirante Mata e Oliveira, comandan
nos O sr. Luiz Betim Pais Leme, que te da Esquadra; contra-almirante Ra-
se encontrava ausente do país. :al~~m~~t!~ão, chefe do Estado Maior 

Fôram examinados os projétos de Com a Cruz de Mérito de l.ª Clas-
a utorla dos engenheiros Raul Ribeirfl se, o vice-almirante Carvalho Cra
d:i. Silva e do sr. Paul Henrique Deni- to, comandante das forças navais do 
zot, ambo.c; apresentados ao sr· Mi- Téjo e de 2.ª Classe os comandantes 
~\-;:~ai! V~ç~ _e ~~s~de~~~ia a:ril~~ Gabriel Prior e Duarte Silvn 
Vurgas. Fôram ainda recebidos e es· 
tudados numerosos memoriais, sendo 
tambem de novo examinado, por de-

ESPANHA 
terminação do sr. Presidente dn Re · FALECIMENTOS 
pública, o Contrato com a .. Itabira 
Iron". 

Além dos documentos enviados aú 
Consêlho êste ouviu ainda os seguin
tes técrucos, interessados e conhececto
res dos dots problemas: General Men-

MADRID, 12 {A UNIÃO) - Fale
ceu nésta capital o tenente-coronel 
José Mârio Playa, natural de Malaga. 

Noticias de Paris informam, tam
bém, que faleceu naquéla cidade, o sr. 

donça Lima, Ministro da Viação: Te· NOTAS DO f "R 
nente-Clronel Juarez TRvora ex-mi- O O 
:nistro da Agricultura; dr. Pires do 
Rio, ex-ministro da Viação; major 

TOQUIO. 12 IA UNIÃO> - Um 
grupo de 100 comunistas atacou a 
prisão do bairro chinês de Tien-Tsín 
libertando 200 prêsos. 

Entretanto, os guardas nipônicos 
reagiram, mo tando 10 comunistas e 
prendendo 80. tendo os demais fugido 

CHECOSLOVAQUIA 
A SUBSCRl('íi.0 SLOVf:NA "PELA 

LIBERDADE" 

PRAGA. 12 <A UNIÃO! - A subs
crição aberta "Pela Liberdade" atin 
giu 450 milhões de corôas, 35 milhões 
a mais do que fóra previsto pelos seus 
organizadôres 

;~ 

ALEMANHA 
MANOBRAS SURPREENDENTES 

BERLIM. 12 <A UNIAOJ - Alguns 
meios estâo apreensivos com as ma
nobras surpreendentes do Exército do 
Reicb. 

Mais de l.3_50.000 homens tomarão 

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 heis. João Luiz 
Beltrão e Osmar Aquino, em data de 10 do corrente 
mês. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
· - Autos com vista ás partes, correndo prazo, 
na Secretaria 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. 

Eduardo Macêdo Soares e Silva, da Es
cola Técnica do Exército; Professor 
Ernesto Fonsêca Costa, diretor do Im,
()tuto de Técnologla; Diretores da 
Companhia Brasileira de Usinas M.? 9 

talurgicas e da Usina Queiróz Juni lr 
Ltda. ; engenheiros Lysimaco da Cos
ta e Henrique Lage. 

O Supremo Tribunal Federal em a 
sessão de 20 de março do corrente anc. 
julgou improcedente a carta teste
munhavel, último recurso interposto 
por TeofUa Clementina Ferreira de 
Andrade, da decisão do Tribunal de 
Apelação dêste Estado que negãra á 
recorrente, seguimento ao recurso ex .. 
traordinário, nos autos da ação exe~ 
cutiva cambiaria que Ih!? moveu no fô
ro do termo de Pilar, da comarca de 
Itabaiana, a firma comercial desta 
praça Abilio Dantas & Cia. 

âf~~d;-~! ~~e:c~~~~s d~~~~1~!·çt,cr~; 
força é dirigida contra a Checoslovã- 1 .!..--------------------------" 
guia, em vUita do prolongamento do 

Foi designado Relator da materia, 
na primeira sessão extraordinária rea
lizada em 10 de Maio de 1938. o Con· 
selhetro Pedro Rache, engenheiro de 
minas, técnico nestes assuntos, pro
fessor da Escola de Engenharia da u
niversidade de Minas Gerais. antigo 
presidente do Consélho Federal de En
genharia e Arquitectura, ex~deputado 
federal e diretor do Banco do Bra-

A firma vencedora teve como seu 
patrono o dr. Severino Batista Lins 
de Albuquerque, advogado no !ôro 
daquela comarca. 

caso das minorias. 
Como se sabe, até bem pouco tem

po o órgão oficial da chancelar.ia ale
~ "Politische und Diplomatische 
Korrespcndenz ", declarou que a paci
encia do Reich e dos sudetas poderia 
se esgotar. 

s!1Seu pric,eiro p~recer foi npresent:,- FOI O SEGUINTE, ONTEM, O MO
tado em 17 de Maio e o relatorio fin,, VIMENTO DOS CARTO'RIOS DES-
cm 22 de Junho. TA CAPITAL: 

5. r-cart.ório - Escrivão - Eunapio 
da Silva Torres: 

Autos conclusos ao dr. juiz da 1. 11 

Vara: - Inventãrio de Silvino Anto
nio da Silva; idem, inventário de 
Maria Gonçalves Guimarães e José 
Machado Guimarães; idem, de Anto
nio Murilo de Sousa Lemos; arrola
mento de José Mlnervino Ferreira. 

Lm seu primeiro parl'cer apresent?. · 
do, assim se manüestou o Relator :;ô
bre os proiétos Denizot. Raul Ribeiro 
eia Silva e Contrato "Itablra Iron". 

P.-ojét.o Denizot. - "O plano do en
genheiro Denizot consiste, em resumo, 
no seguinte: 

1 .0 - desapropriação das jazidas de 
mtnerlo; 

2.0 
- criação de um Departamento 

subordinado ao Ministério da Viaçã"J 
t Obras Publicas, para a exploração 
de negócio; 

3.' - omissão de 100.000:000$0.'0 
(clm mll contos de réis) para flnan
ciu.mento básico de negócio. 

ObJétivo visado - Exportação de 
um milhão e meio de toneladas de mi~ 
nério. 

to ~~~~=1:c~C:-~
1
:~;a;;nf:~/{c°J~: 

tos anualmente. 
Antes de mais nada considerámos 

um êrro o Estado industrial e nego
ciante. Mas, além disso, no caso, nãrJ 
haverá de fáto, modificação da situa
ção economica, atualmente existente. 

A Estrada Central pode pre,;ente
mcnte exportar 1. 500 mll toneladas. 
O l':1cro de 40. 000 contos previsto no 
projéto é ilusorio, porque é obtido 
ma.1tendo wn frete de 18. 000 réis pelo 
trtnsporte do minério da Jazida ao 
cais, e êsse frete determina um pr:.!· 
julzo é. Nação de 26$000 por tonelada, 
1slo é, um prejuizo que é, mais ou 
mrnos, igual ao euposto lucro. 

Em resumo transporte de 1. 500 mll 
toneladas de minério por êsse preÇv. 
e em taifi condições, não resolve cousa 
alauma 

Achnmos que as providencias lem
bndaa para melhoria do trafego d~ 

1. ° Cartório - Escrivão - Dr. Pe
dro Ultsses: 

Pelo dr. juiz de direito da 2.ª Vara 
desta comarca, dr. Sizenando de Oli
veira, em audiência. ontem, realizada. 

~:a~~v~~~loe~e:~~~o~:t~~~sa~ d!: 1 A_u~os conclusos -;_o dr. juiz da 3. a 
nunciado incurso nas sanções do art Vaia. -: Agravo em que é agravan-
294, * 2.º combinado com o § 1.º do te o Estado da Paraíba e agrav_ado o 
art. 18 da Consolldação das Leis Pe- operário João da Silva: apelaçao ci-
nais vel, em que é apelante a Cia. Nacio-

. nal de Navegação Costeira e apela.da, 
Ainda pelo mesmo juiz, na mesma 

audiência. foi inquirida a testemunha 
Joaquim Bezerra da Silva, no sumá
rio-crime a que responde Paulino Oe 
raldo Florencio, denunciado nas pe~ 
nas do art. 266, § 2. 0 da consolida
ção das Leis Penais. 

Perante o mesmo juiz, ainda em au
diência de ontem, teve lugar a assem
bléia de credores da falência dos co .. 
merciantes Solemar Cia. Comercial 
Duchn!ahr & Reining. ' 

Na mesma assembléia, foi nomeda 
llquidataria da. referida falência, a 
firma desta praça J. Barros & Filhob 

Pelo mesmo juiz foi designado o dia 
de hoje, ás 8 e 1!2 horas, para a au
diência sôbre o acidente no trabalho 
do operário Elias Marcollno Gomes 
do empregador João Cavalcanti de 
Menêses. 

Está Igualmente designado para ãs 
9 horas de hoje, na sala das audiên
cias, por aquêle Julzo, a continuação 
do sumário-crime Instaurado contra 
Euclldes José Vicente da Silva. 

a Fazenda Municipal; açáo executiva 
de J . Lins & Cla.; idem, de Inácio 
Canuto; idem, de Irmãos Mai:hado; 
idem, de J. Galdlno; idem. de J. Gil
berto & Cla. ; idem, de J. Leopoldina· 

!~::: d~e c:S~~~f~~o & ~~~:o· c~~~~; 
d_e Diogenes Chlanca: idem, de Gas~ 
tao Nunes Vieira; idem, de Hildeber
to de Figuei.rédo Falcão: idem, dos 
herdeiros de Gt!ntil Lins; idem, de 
Géorgete Alexandre Nóbrega e Ir
mãos; idem, de Domingos Sorrentino 
& Irmão; idem, de Diogo A. de Sá: 
idem, de Francisco José da Silva; 
idem, de Gonçalo Martins; idem, de 
H. Vasconcélos; idem, de HUdo Quei
roz; idem, de Geraldo Izidro da Cos
ta; idem, de Domingos Sorrentino; 
idem. de !saias Vieira Guimarães. 

Cartório do Registro Civil - Escri
vão - Sebastiâo Bastos: 

Nés.se Cartório con'em proclamas 
para o casamento dos contraentes se
guintes: 

Manuel Rosa da Silva e Rita Soa
res da Silva: João Nunes de Carva
lho e Julia Pereira da Silva; Antonio 
Caino e Romeica. Flávio Machado 
Fl'ança; PaUlo Modesto dos Santos e 
Anaisa Soares de F1·eitas. 

COMPANHIA NACIONAL DE 
NAVEGAÇÃO COSTEIRA CASA A' VENDA 

A V 1 $ O VENDE-SE, a. preço módico, a casa 
RETIRADA DE MERCADORIAS n.• 130, á rua Borges da Fonsêca 

(Decreto n.º 19,754, de 18 de marto desta. capital. A tratar na mesma 
de 1931) com o proprietário. 

Vint.e e cinco caixas com man-1 

~:~~ô ~~r~~11~~. l:~b;~c~~~s~~ o QUE E' o CREIE DE 
r;:~to R~~JJ~s deF~::;~~is ~i~ ALFACE 
SIA., sob conhecimento n.0 67, 
emitido para o vapor "Itagiba." E' um moderno e solentlfloo pro
vgm. 200. entrado em Cabedêlo dueto destinado a0 cuidado da cutl8; 
a 3 de julho p. findo. ê um créme de belleza de f<>=Ula 

Pelo presente, aviso ao comércio e 
a quem intRressar possa que os srs. 
A. Lucena & Cia.., solicitaram 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, 
não havendo rec1amação relativa á 
propriedade ou penhor do respectivo 
conhecimento, de acôrdo com o § 1.0 , 

art. nono ( 9.0 >, do decreto do Gov~r-
110 provi.!-ório de n.0 19.754, de 18 de 
março do ano de 1931. 

João Pessôa, 11 de agosto de 1938. 
Pela Companhia Nacional de Nave

gação Costeir ,\, Firmiliano Pinho, p.p. 
do agênte. 

Fôram registados os óbitos das se
guintes pessóas: 

Cicera Maria da Conceição, Manuel 
Soares da Silva, Elias Fernandes Fi
lho, Luiza Maria da Conceição, Au
gmto Basilica Silva e Rita de Olivei
ra·. 

Pelo dr . Juiz de direito da 2.11. Vara 
foi designado o dia 19 do corrente, 
(sexta-feira próxima), ás nove horas, 
n_a. sala das audiências, para a inqui
nçao das testemunhas da autora, Ol
ga da Silva Vergára, na ação que nio
ve contra seu marido, Eduardo Hono
rato Vergára, êste revél. representado 
por seu curador, dr. Osias Gomes, e 
ela. por seu advogado, dr. Antonio 
Bôto de Menezes . 

especial e que possúe as vltGmlna1 
dos suecos da altace e outllaB pro. 
orledades tocJcas par aa pene. 

As v!tamlnas que contém o Orble 
de Alface, estimulam e accaleram o 
processo de reproducçio das cellula! 
com as quaes a pelle expà'imenta 
uma renovação completa; suei& cell.u.. 
las, necessitadas de vida, Ili.o aubatl. 
tu.idas por outras novas, sans e vi• 
gorosas. Em resumo: af!lljmamoa 
que o Crême de Alface "Br!Ib.ante": 

1. 0 
- Imprime uma alvura aadla • 

tez. 
2.0 

- suavt.sa e refresca a cut-ts, pro
tegendo_a contra os effeltos do eol, 
do ar e da poeira. 

s.• - Supprtme a cõr encvdlda, 
u manchas e os pannos da pelle. 

, .• - Evtta • previne .. taidencla ' 
ronnaçl.o do rugu. 

6.0 
- Permltte uma ·1111111UillaP" 

perfeita e mantem o pó de arros por 
muitas horas, com uniformidade. 

Experimente o Orême de Alface 
"Brilhante" e lft<:art. maJ'8ivllhada. 
---------------

MISTlRIO 

Central Impõem-se por outros motl- Ainda pelo mesmo juiz foi designa
vos, mas sem o recurso a omlllSÕes. do o dia 16 do corrente, às 13 e 14 ho
llunca com a pret.enção de resolver o I ras, para a continuação do •umárlo- Na audiência ordinário de 9ntem, r~s n~~~~~ r~:~~':n~ão fornece-

Ter sorte em negoalos, em Joros. •· 
môr, adquirir rlqueZll,, empregos dl!l· 
cels. Quereis resolve>,- qualquer dl!l• 
culdade? Escrevei hr,Je mesmo para a 
Caixa Postal, 49, Nlterol, E. do Rio, 
enviando um envelope selado e sul1a• 
crltado para a respoata. 

,. 
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-• Qaelpo de Llano eontlntanl a ................... --··da ... 
tremedura. com objetivo nu mlnu Ir-------
de •errirlo de Almaden . 

CARTAZ DO DIA 

KUiBOLINI TERIA BICUBADO BE• 
TE: AS TROPAS ITALIANAS 
D S BALEAUB 

P BIS, 11 (A UNIAOl - NoUela• 
ae que na entrevls&a de ontmn. hafl· 
da •Ire Lord Perth, embaiudol" ln· 

.. _ ........ 01r. --·-Únl, nte leria doelando que de for-
ma .,._. retirará .. deslae-..n&aa 
mWtara ltallanoa que • ,neo_ ............. 

B1Ja008, 11 (A UNUOI - . ,1i. ............. _....... ........ 
na Inale de • ........, lnf
qae a lloallll ... de "'"-llon, bapor-

taate - ü eomllllloat6ee • -~e.,:ferro de lladaJos, foi .... ,....: _ ........... ~ ... -··1·---· 

PLAIU.: - Na naten1. 
"Purlu do Centlo", eom 
Wllaee ......, . 

C_plemen._. 
- A' IIOl&e, na 0 8-le ... 

M6'u'º, "A Xalh.tr .. Kaa 
Inale", """' Bellert TaJler, 
llarlNlra Stanwlell e Jeae,i, 
Oalela, de "Metro Oeldwh, .. , .... 

C-plemealos. 

11....._ da •Mell'o Qoldw,n Ma· 
,er•. 

cvrr:tra•&e1. 

FBLIPl:IA; - 8-ie ••• 
llllcaa - "loabae Desfellns"" , 
.......... BeeU, .. ·Be
ll•lllle". 

Cn ........... 

(O REGQLADOR VIEIRA) 
A mulher nlD 10ffreri d6rea 

AUIYla III colicu uterinas em duas boru ....... ---.- ... -
- • Piora Bra_,., Oollaa 'IJtalDM 
.... ......... opulo,8-blllll• 
Dllnl-Oftrlal. 

S'poderOlo~e~Dm ---· PLUXO-IDDATIKA, pela ,a -
lllfl8da em-. • _._ ..., m&II • 
••• medk:Ga. 

IPLtJX0 0BIIDATDIA - • 
1111111apar11. 
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.IOAO l'l1SSO,\ - S,íhado, 1~ de agosto de lnR ......., , 
ULTIMA 

IA PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAIS DE 

H O RA ENTORPECENTES .
··,nao t}·an,rormS<1" em c11Lra.,.dro-
,;,,s1 ele .J , 1lar., J rhacetilmorum~ u,~ 
i4', . para a coc::li1f.l <!l 5'; A: cs11 
,nativas para o consumo da l'Ollcmn r 

(DO PAíS E ESTRANGEIRO) Para restringir o uso de al
caloides ás suas legítimas 

necessidades 
u~o~f.tt~~ cc~~~~ltº ALGO- GENEBRA, agosto - IA UNIAO> -

dr, diot:inri ::'CUSUl'Jl)l l,lff). 1.\\PlCnto ,1t 
26'., P óe 50', rcspcctivament,. 

E' de notar que o aumento d<' 6 to
ueladas da morfina f~bricada.!. cm 1n6 
!oi empregad~ para 11 transfonnac.::.., 
< m outras drc;;as, notadam.er.te a co~ 
cle:in::t ~ a dioniL~a. :,. cp1antídadc de 
morhna restante para ~cr w;ada con:o 
t a.l. uão variou em 1936 relativ~mcntc 
ao ano de 1935 

PROMOÇOES SEM EFEITO 
BANCO DO BRASIL 

NO CAPTURADO UM 
C'O~IUNISTA 

"EX-LEADER" 

RIO, 12 (A. N.) - O sr. Marques 
dos Reis, presidente do Banco do Bra
all, resolveu tornar sem efeito várias 
promoções de funcionários daquêJc 
estabelecimento, visto estarem os 
mesmos implicados nos processos re
terentes ao movimento integralista de 
maio. 

Nesse ato, o presidente do Banco 
do Brasíl determinou que fôssem ilne
dlatamente promovidos os ium•iouã.
rtos melhor colocados em face da
quela anulação. 

EMPOSSADO O CHEFE DO SER\'1-
ÇO NACIONAL DO TEA'TRO 

RIO, 12 1 A. N.) - O teatrólogo 
Abade de Faria Rosa. empossou-se no 
cargo de Chefe do Serviço Nacional 
do Teá.tro, para. o qual foi recente
mente nomeado. 

AS FINALIDADES DO DEPARTA
MENTO ADMINISTRATIVO DO 
S. P. 

RIO, 12 (A. N.) - O sr. Luiz Si
mões Lopes, presidente do Departa
mento Administrativo do Senriço Pú
blico, em longa entrevista. concedida. 
aos jornais, sôbre as finalidades d:> 
mesmo, declarou que êle visa a cria
('áo de wna nova mentalidade para a 
classe dos servidores do Estado, esta -
belecer rigoroso regime de capacida
de e trabalhar pelo aperfeiçoamento 
e pela adaptação do pessoal. 

O "BOTAFOGO F. C." COMPLE
TOU 31 ANOS 

RIO, 12 (A. N.) - O "Botafógo 
Futebol Clube" completa, hoje, 34 
anos de existência. 

Dentro de poucos dias êsse clube 
jnaucura.rã o seu novo estádio, que 
conterá terra de todos os Estados do 
Brasil. 

ISAIBAM TODOS 1 

RIO, l'! (A N ) - A Delegacia 
Especial de Seguran(a Política e So
cial acaba de realizar mna importan
te diligência, ao fim da qual toi cap
turado o ex-" lcader" comunista Má
rio Ribeiro de Paiva, que foi membro 
da Junta Governath·a do Rio Grande 
do Norte, por ocasião do movimento 
comunista de 35. 

Mário Ribeiro de Paiva, que era 
Comissário das Finam:as. está l'eco
lhido á Deteuc:-ão, a fim de cumprir a 
pena de 6 a.nos a que foi condenado 
pelo Tribunal de Segurança Nacional 

EXTINTA A COMISSAO DE EFICl
llNCIA DA MARINHA 

RIO, 12 IA UNIAO) - O presiden
te Getúlio Vargas assinou um decreto 
extinguindo a Comissão de Eficiência 
do Ministério da. Mal'inha, em virtude 
da criação do Departamento Admi
nistrativo do Serviço Público Civil. 

REFORMADOS POR CONVENU:N
CIA DO SERVIÇO PúBLICO 

RIO, 12 IA UNIAO)' - Na pasta da 
Guerra foi assinado um decreto re
formando, pol' conveniência do 'iervi
ro público. de acõrdo com o arfigo 177 
da Constitui(ão. o tenente -coronel 
Eloi de Sousa Medeil-os e o sub~te
nentc Edgar Alves de Castro 

BIDú SAIAO CHEGA HOJE AO RIO 

RIO, 12 LA UNIÃO) - A bordo de 
um avião de carreira, chegará ama
nhã, a esta capital, a grande cantora 
brasileira Bidú Salão, que acaba de 
fazer uma brilhante "tournée" pelas 
capitais do norte 

, Desta capital. Bidú Saião se dirigi
ra a Buenos Aires, a fim de cumprir 
um contrato cam o Tcátro Colon. 

JULGAMENTOS NO T. S. N. 

RIO, 12 (A UNIÃO) - Na. próxima 
terça-feira o Tribunal de Seguran~ 
julgará, cm primeira instancia., um 
processo do Distrito Federal, referen
te ao movimento integralista de maio 
último. 

GRANDE FESTA AVIATO'RIA NO 
ltlO DE JANEIRO 

RIO, 12 tA. N ) - Na próxima se
gunda-feira será realizada nesta ca
pita.l, uma festa aviatória patrocina
da pelo "O Glóbo"', da qual partici
parão 30 aparêlhos do Exército, da 
:\farinha e civís. 

E!:·sa fe&-ta será dedicada ao tcnent:; 
Jdrge Azevêdo, que se acha r::stabe-

kcido do desastre de av1acão sofrido 
a cerca de wn a.no · 

Divulga o último Boletim Quípzenal 
CAMPINAS, 12 (A UNIÃO)-Dcnh'o da Liga das Nações que, - segmrlo 

de poucos dias realizar-se-á nesta ci- um documento apresentado pela Ser
ctatle um grande congresso algodoeiro, ção de ~pio do Secre_tariado d~ LiJ?,cl 
em que tomarão parte agricuJtorcs de <;ta~ Naçoes á Com1ssao _consultiva dt~ 

vários pontos do Estado · â~~0
·d~n;ir~i~~ti1:1x~e~!~t~s 

9! ~~~~~= 
CORDIALIDADE UNIVERSITA'RIA shlades mund1ats le~timas fórarn fa-

bricadas e passadas em trá1ico il1c 1 • 

S PAULO, I?. A (UNIÃO) - Acha
.se nesta capital uma embaixada de a
cadêmicos da Faculdade de Medicina. 
de_ Rosário, da, Argentina, que veiu 
em mis~ão de cordialidade e inter
cambio universitário. 

to. 
DepoC.- de :931, ent'!'etanto. os ex

cessos, provenientes da fabricação h· 
cita das cinco drogas principais e mo1-
!"ina. dhcetilrnorfina. cocatna, rodei
na e dionina l e que teriam podido ali
mentar o tráfeco ilícito, desapareceram 

O ALrSl~t;ISDA VIII EXPOSIÇAO DE gf,,1;;~-o"'x,!~~-~/~~d:;;'/J,t:;i:rldi;; 
necessic,adfS :nu11diais, ou sejam cer

SALVADOR, 12 {A UNIAO) - O 
interventor Landulfo de Almeida re
cebeu uma comissão do Instituto de 
Pecuária que foi tratar, junto a s. 
excia., do local onde será realizada a 
\'Ili Exposição Nacional de Animais 
e Produtos Derivados. 

ca àc 29 toneladas 
O ano de 1936, o primeiro para o 

qual dfr,pomo;; de estatísticas compl" 
tas, acusa um 1umento geral mmtr. 
sensivel na fabricação das cinco drr•
gas principais, como mostram as c.l
fras 21.cHar:te expast,as · l\lo1·fina: cm 
1'.l:i5 fc.ram fabriradas ~0.8 toneltidas 

lNUNDAÇOES NA INDIA INGLtSA ~i.n~: ~~!:~o 1J!6
2o~tvei:t;i~~:tf;'.j 

LONDRES, 12 (A. N.) _ Notícias toneladas cm 1935, contra 24.3 tonela
proc_edcntes de Allahabad, na lndía l 1as f?.1:-rtcadas em 1936, acusam.lo nc·t 
mglesa, mforma!11 que perecer~ aumento der. 22?,. ~ionina.: 1.8 toncl:..
cerca de 300 pessoas em consequência 01:1s em Ul3:J, conr.ia 2,6 tonelntlas ro111 

::!s~~uã:~ações na parte leste daquela J ~:
6
~0 ~~ins:j~~r~: lat~1~~:s d: ;i~c-

ou'~s!r:1a.C:::. aldeias estão submersas ~ªe~~!n~~ge
1!35d: :~n~~t;

9J:· i~rdo a 

O tráfego ferro,•iário foi interrompi- A produção d[l. diacetilmorfina qite: 
do, sendo que milhares de campunê- Vinha diminuindo const:intemente dH
ses desabrigados procuram amparar- 1 ante os ullimos ~ncs <em 1935 ela _c-ra 
se nos vagões dos trens. sómente 1ar:;., da quanudade fabnc::i.-

ENTREGUE UM- MEMORLi\L AO f:3;_mpa.\
9I9

~7osi:~e~: l~i6~
7
~c~~án~: 

LORD RUNCII\1.AN de-s~e modo, .,1m '"umer.to rie 3or; 

PRAGA, 12 IA UNIÃO) - O chefe 
,los sudet~. st·. Henlein, entreg:,u 

:::ix~:~~ii:s, lor:a!un~~1::i~~r em; 
questão das minorias. 

R'i;~f::~mu o GABINf:TE BOLI-

LA PAZ, 12 (A UNIÃO) - O ga,bi
uête ministerial entregou ao Govêr~ 
no uma declaração de renuncia cole
tiva. 

A atitude,.sfo Consêlho visa permitir 
que o preslil,ente da. República. tenha 
ampla liberdade na escolha dos seus 
a~iliares, conziderando-se a ratifica-

t:~::nf~~::i:~arai do Chaco, pela 

Entre os nomes apontados para fi
gurar no nôvo gabinête figura o do 
chanceler Medina, que continuará á, 
frente da pasta do Exterior. 

A percentagem de aumento no con
~umo das drogas principais, em 1936. 
em relação ac. ano de 1935. foi. par:.. 
a morfina < consug:lida como tal. isto 

DR, ISMAEL RIBEIRO 
Regressou ontem ao Recife 
o diretor dos "Diarios 

Associados" 
Após al~uns dias de pcrmanencia 

em nosso Estado. regressou ontem, de 
automóvel ao Recife. o ilustre dr Is
maél Ribeiro, diretor dos "Diârios 
Asscciados ·• c da. grande Companhia 
de Chocolates ºLacta". de São Paulo 

S. s. achava-se aqui em missão jor
nalística, tendo observado vários sr
tõres das atividades econômicas e in
dustriais da Paraíba 

A exportação do Sccret(uiacio cxan•i-
1.a cm segu1dn a questâ-0 da utilizaçfq 
da_~ qua~tiduti~s de~af: cincC' dro~as 
1~:mcipat-3 fabncadas em 1936 que m-
01quem aumento. Essas quanliclad'~ > 
não fôram exportadas e as cstati:;tic!'l.~ 
indicam uma diminUição geral da. 
c:Xportações de todas as drogas prm
c1pais Não parece que elas te .. 
t:ham aumentado os estoquei:: mrn·
ciiais, sendo, no fim de 1936, pratiré' -
t!""!enfe as mesma., que no fi:n de 193.>. 
iTJarcando ligeiros aumentos no q,;e 
concerne á cocau1a e á diacctilmorl!
na e ligeiras diminuições para a mo~·
fin&. e a d1onina 

FESTA DAS NEVES 
PAVILHAO DO ORFA~ATO "D 

Ul,RICO" - REUNIR-SE-A', !\MA
NHA, A COI\JISSAO RESPECTIVA 

A diretoria do Orfanato "D. Ulri
co ", convida todas a.s senhoras e se
nhoritas que constituíram a comíssão 
diretora do movimento do Pavílhao, 
durante a Festa das Neves. bem co
mo as •·g~rçonettes" da festa, para 
uma reunião de grande interesse, a-
manhã, ás 10 horas. na Casa de S 
Vicente de Paulo, onde se realizaram 
cutras reuniões da referida comissão 
Comunica tambem aos interessado:o; 
que, pela Loteria Federal do dia 6 de 
agosto, fõra.m sorteados os cartões de 
n. 0 971. sendo possuidores, do primei
ro, com o pr_emio do colar de platina 
e cr~z craveJada de brilhantes, a se· 
nhonta Ausenda Ramos Cavalcanti, 
ema das "garçone!ttes" do Pavilhão, 
e do segundo. o sr. Luiz José de Sou
sa, comerciante em Ingá, a quem cou
b!! o premio de um lindo estõjo de 
viagem. Aos respectivos donos já fô
ram entregues os premias menciona .. 
dos. 

REGRESSOU DO SUL DO 
PAIS O DR SEVERINO 

CORDEIRO 
Chegou ontem do sul do País, on

de se encontra ,·a ha mais de um més 
em tratamento d<' saúõe, o ilustre dr. 
Severino Cordein•, prorurador intt'ri
no dos Feitos tia Fa1.c-nda Estadu:tl e 
nome de 1>rojeção do.:. nossos círculos 
administra.tfros e soriais. 

Centenas de agricultores nor
mandos que se dedicam a.o cul
tivo da. macieira fsabe-se que a 
Normandia é o maior centro pro
dut.6r de maçãs da França e um 
dos maiores do mundo) co1utitui
ram, há pouco, uma corbsa. as
~l'ia.c;ão que se denomina "Ordem 
_S«réta da. Maçã", dispondo -de 
ht.signia,.,, i-:cnbas, rito especial e 
hino privativo. A inkiação dos 
novos "cavaleiros da Ordem•· dá 
ensijo a ('PJ'hnônias interessantes, 
como as de uso na mac;onaria. O 
rito é J>aJ·ticulanucntc pito, :~:o 
quando cclébra o cpi5.ódio da ·• ma
(â do paraiso", e no qual Eva é 
cnalt-ecjda, por haver comido a 
fruta que lhe ofertou Adão. To
dos os cavakiros da Ordem da 
!\-Ja.çã dc,·em jurar por 5.ua. honl'a 
que serão fiéis á Normandia e ao, 
produtos normandos, especialmen
te á maçã e á cidra. Devem com. 
prometer-se a con:;umir uma. e 
outra e a defendê-las em todas as 
circunt.tancias. No curso do pre
sente verão curopêu cstavMn sen
do realizadas foiras de rnarãs cm 

FIRMOU-SE, OFIOALMENTE, A TRÉGUA ENTRE OS CO
MANDANTES DAS GUARNICõES MILITARES NIPO-SOVIÉ

S. s. viajou até o Recife a. bordo do 
"Ocean.ia" dali seguindo de automo
\·el pa.ra esta capit..·ll. 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Secção do Estado da 
Paraíba 

toda a Normandia. · 

O "Requiem" foi incluido, _cm 
1872, no repertório dos Concêrtos 
Colona, famoso.!s em todo o mun· 
do. Nessa época, porém, apesar 
da sua grande fama e do êxito 
mundial de sua .. Sinfonia Fan
tilslica '', de "Romêu e Juliêta,., 
da. 11 Infaneia de Cristo'', da "Da.
nação de Fam,to", Hector Berlioz 

!-~:: ~t:sar::i:~~i::b~;za~ú:;~o ~~~ 
bera, jámais, explorar comercial
mente a~ suas obras ... A primei
ra. .au_diçáo do seu "Rcquicm •· foi 
assistida, com o recolhimento da. 
pragmátka pelos altos persona
gens oficiais presentes aos fune~ 
rais de namremont. Permaneceu, 
entretanto, incompreendido. Ao 
menos pelo velho marechal Lo
bau que, perguntado sôbre as suas 
imprcs.sõei, respondeu: - j<Gos
tci da música; mas o que mais me 
agr&dou fôram os tambôre5" .. 

vaf~eu!rr'~~ ::.f!~éss!
11f!~~~~~:~ 

c~onal de gente original". Fredc
r1ck Fylcr, habitante dé~~a cidade, 
f'oncebcu a idéia de fundar Um 
cJube, cuja insígnia é uma carta 
muJto conhecida de todos os jo
g".&dores de _poker: o ·• jokey ". A 
próxima a~mbléla, convocada 
por êsse clube, congregará os in
díviduos originais de todos os 
países. A mais importante secção 
do conrrésso será a dos coleciona
dores, rente, como se sabe, assás 
estravarante. Um dêles colecionou 
08 tlf.ulos de jornais diários de t.o
do o mundo: outro. pequenas co
lheres de todos os boteis onde lhe 
foi ponJveJ hospedar-se. Frederick. 
Fyler ját.a-se de ser o tipo mais 
ori,tnal do mondo. Pois não é 
éle o chefe de uma vasta çoleção 
de orlgtnab7 

TICAS DA FRONTEIRA DO MANDCHUKUO 
Não se sabe, ainda, qual . o doc:umento oficial qH será 
utilizado para a nova delimitação da fronteira 
LONDRES, 12 <A UNIAOl - Notí

cias do Extrêmo Oriente informam que 
ao meio dia rle ho.ie <hora local), r~1-
contn1ram-se na. fronteira rus~o-rnan
dchú os reprC'sentantes dos govêrnos 
de Moscou e Tôquio. 

Os infórmes telegráficos si'"> muito 
lacônkos e dizem apenas q\l(' f,anto 
os soldados russos como os japonéscs 
estão bem entrincheirados uns defron
te os outros 

- Telegramas de fonte japonêsa no
ticiam que os russos tiveram mais de 
3.000 baixas enquanto as perdas ni
pônicas se elevam a 900 

FIRMADO OFICIALMENTE O AR
Ml~TICIO 

LONDRES, 12 <A UNIAOl - Foi 
firmac'.o. hojí', oficialmente. o rormi.s
tício pelos comandantes das trop::.s 
aipo-soviéticas da fronteira l'U.::>~o
mandchú. 

Não se ~abe ainda qual o documento 
oficial que será utilizado para a de
limitação da fronteira. 

Na Ilha de Sakhalina veri-
ficou-se mais um conflito 

entre tropas russas e 
japonêsas 

com o armistício da fronteira russo
mandchú. 

Alguns meios mais exaltados decla
ravam: 

uo Japão necessitava de uma segun
da. guerra. Agóra. a demonstração 
está feita para que possa servir de 
advertencia á Russia ". 

UM QUJLO,IETRO UE DISTANCIA 
SEPARA\',\ AS TROPAS RUSSO
JAPONi:SAS 

LONDRES, 12 r A UN!AOi - No
tícias do E:drêmo-Oriente informam 

que as tropas japonêsas e rus~as es
tavam separadas no momento do ar
ml~ticio por um quilômetro de dist!).n
cia 
A POSIÇÃO EXATA DOS EXÉRCI

TOS NIPO-SOVIÉTICOS 
TOQUIO. 12 tA UNIÃO> - No 

momento em Que cessaram as hostili
dades. os scldados russos e japonêscs 
mantinham as seguintes posições: 

Em Chang-Ku-Feng: ~cparaGcio de 
GC metros; Cha-Sáo-Ping a Ynagk
War-Pmg 300 metros: Colinas de 
Chang-Ku-Feng 200 metros 

!\ IMPRESSAO DO AR~IISTI('IO 
NOS ClRCULOS C'llll'ii:SES UE 
CHANGA! 

CHANGAI, 12 <A UNIAOl - Os 
lideres chinêses que apoiaYam moral
mente a. agressão soviétii;a ao Jt1.pão, 
mostraram-se deet'pcionados com a no
tícia. do armistício 

Os mesmos confessam. sem res?r
vas. que as primeiras notícias <lo' c1ü,
turb1os ela fronteira do Mandchukuo. 
vieram demonstrar claramente a falta 
de disciiJlina e de lealàade das tro
pRs russas, salientando que a bnp.·urç,, 
das fôrça:; '>OViéticas é muito inferior 
ao oue se proclamava de modo ruiclo
:~·n~~~riamente, para efeito de p!'op~ -

Nü.o tendo compan:•2ido o número Jr
;:.:I. cicixcu ele reunir-s~ ontem o Con
~~lho eia Ordem dos Advogados. 

Como ha ass.unto urgente .i. ser de .. 
cidido. o dr. Mauro Coêlho. prcsid{'ntc 
respectivo, c:cnvocou outra reunião. 
para hoje, á hora e local do costume. 

REPARTIÇÃO DOS SERVI• 
ÇOS ELÉTRICOS DA 

iPARAíBA 
.\ Reparlic:-ão do~ Servic:-os EiCt,·icr,<.; 

da. Para1ba a•:isa .lo público que a 
partir de DOMINGO. 14 do corrcnt<.', 
o P<'!·cuno do'i BOSOES na linha do 
COi\IERCIO ser'.\ coutado em {.;:\1:\ 
SO' SECÇAO DE 200 RÉIS, incluindo 
a ida <' a volta á PRACA \'10.1\1. DE 
"1'EGREIROS. ! Ponto de tor. réis). 

Fie~, portanto, suprimido o PONT<> 
DE ~ECC .i\O da Associa<:5o Comrr
cid, na Rv:i '7acif'1 Pjoheiro. 

NORUEGA 
\'ERIFJCOU-SE NOVO INCIDENTE 

RUSS0-JAP0Nf:S 

TOQUIO. 12 <A UNIAO> - Acaba 
de surgir novo incidente entre trcpac; 
russas e japonêsas, désta vez na Ili;~ 
Sakhalina, aue pertence metaclc â 
Russia e metade ao Japão. 

FILMES PREJUDICIAIS AOS 
INTERESSES DO BRASIL 

.\ VISIT.\ DE Plll~CIPr:'i RE.\IS 
AO:; ESTADOS V'11I)OS 

OSLO. 12 r A UNIA01 D1vulg::,,-st" 
ofirialmcnte que o principe Ola\·o e 
r: princêsa Marw, pretendem viaJar 
cem destino nos Esta<los Unidos, no 

O incidente verificou-se na ocasl:i.() 
em que um membro do Parlamento 
japonês percorria a fronteira. tendo 
as tropas russas at1r:.1.do contra o 
mesmc 

1 

Após o tiroteio, consta~ou-se estar 
fcrid~ um do·s·· componentes da comi
tiva Japon~se. 

1 

Faltam ma1s det~hes da ocorrl;nc.la 

"0 JAPAO NECESSITAVA DE UMA 
SEGUNDA GUERRA" 

TOQUIO, 12 LA UNIAO) - Os cn·
culos militares manifestam sallsfaçiio 

As providências do Depar
tamento de Propaganda e 

Difusão Cultural 

RIO, 12 1A. N.l O sr. Lou-
rival Fontes, diretor do Departa
mento de Propaganda e Difusã<· 
Cultural, determinou enérgicas 
providencias no sentido de sêr 
cumprida a proibição de filmes 

cinematográfitnA prejudiciais an:-;: proximo verão, a fim ele visiL1r o pre-

interefses do 0rasil. '?!õl fa.C'e ele Si(~~.::nt00
;e~~~ estada naquêl~ pai:, 

duas cmprêsas estrangPira-,, a o pnncipe Olavo visitará as colônta~ 
"CoJumbia Pictures" ~ a "Gran<l norueguésas e inaugurará o PaVilhão 
NaUonal" ha,·erem pn;duzirlo ~~:~:fª na Exposição Mundfal de 

fjJmes de contra-propagandn cio 1------------
café. 

No caso daquél&s <'úf"!tpanhia:; 
insistirem nos seus propó~ito:~. 

as medidas do Departamento de 
Propaganda serão aplicada,· .. em 
geral. a todos os ~eu~ filme~. 

Farmácia de plantão 
Está. de plantão, hoje, a .. Far

mácia Minerva", á rua da Re
pública. 

., 
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E D 1 T A 1 s SEM ENERGIA? 
REGISTRO CIVIL - EDITAL -

Faço saber que em meu cartório, nés
ta cidade, correm proclamas para o 
casamento civH dos contraentes se
guintes: 

Manuel Rosa da Silva r. d. Rita 
Soares da Silva, que são solteiros. me
nores, naturais desta capital, e Esta
do; êle. operário na Prefeitura e fi
lho do falecido Horacio Rosa dos San
tos e de d. Paulina Gomes da Silva· 
e ela, doméstica, e filha de Leopold~ 
Pontes de Bulhões e da falecida Rai
munda Maria da Silva, sendo todos 
domiciliados e residentes nesta r.api
tal no bairro Rogers. 

cimento armado, com a altura nunca 
inferior a seis 6 metros. 

Cada concurrente deverá apresentar 
um envolucro fechado e lacrado, con
tendo a proposta com as condições de 
preços bem como a determinação de 
prazos para inicio e conclusão do~ tra
balhos de instalação e funcionamento 

Cuidado I Você está se intoxicando 1 

Est; falta de eno-rgia de que você se vê possuído é devida á 
accumufação de toxicos no seu organismo e que estão lhe 
intoxicando o sangue. Elimine esse perigo tomando diaria· 

mente ~ "Sal ?e Fructa" En~ - de sabor agradavel e 
de effe,to rev,goran!e. Eno limpa ~ systema intestmal, 
pur,f1ca o sangue evitando o desanimo e a somnolencia Faz-se mister que os proponentes 

apresentem na Secreta-ía desta Pre
~eitura prova de quitação de quaisquer 
unpostos para com a Fazenda Fede
ral Estadual e Municipal 

O concurrente classificado em pri
meiro lugar será convidado a dentro 
do prazo de quinze , 15) dias, assinar 
o respectivo contrato sob pena de per
der as va,ntagens da concurrencia e 
consequente classificação. 

~e~!!;~~i~J~i· ENO 
~ugenio A1frêdo Verissimo e d. 

Noemia Rosa Lira, que são solteiros 
e naturais dêste Estado; êle maior, 
estivador e filho de Alfrêdo Verissima 
e de dona Umbelina Terêza de Jesus 
e éla, ainda menor, de profissão do~ 
méstica e filha de Manuel Angelo de 
Lira e de d . Rosa Maria da Concei
ção, todos domiciliados e residentes 
na Vila de Cabedêlo. desta comarca. 

Si alguem souber de algum impe
dimento, oponha-o na fórma dn lei. 

João Pessõa, 12 de agosto de 1938. 

As propostas devidamente seladas, 
sem rasuras nem entrelinhas deverão 
ser e~1viadas ao Prefeito Municipal de 
Espinto Santo, devendo as sobrecartas 
trazerem a legenda: - Proposta para 
o fornecimento de Luz e energia elé
tricas á cidade de Espírito Santo. 

Dado e passado na Secretaria da 
Prefeitura Mtmicipal de Espírito San
to, aos 3 de agosto de 1938. 

Ass. Irene :Mendonça Cabral - Ser
vindo de Secretária. 

em João Pessôa, 14 de Julho de 
1938. 

Ew·ipedes Tavares, secretario. 

POLICIA MILITAR - EDITAL DE 
VENDA - Faço saber aos que o pre
sente edital virem e dêle noticia tive
rem e interessar possa, que, de ordem 
do eJPnO. sr. Interventor Federal nêste 
Estado, se acha á venda no quartel 
désta Corporação, um motor a gaso
lina, Deutz Otto, legitimo, com capa
cidade de 6 H.P ., quasi novo, prestan
do-se bem para iluminação elétrica de 
pequenos povoados ou fazendas. 

E para conhecimento de todos la-
O · ~ vrou-se o presente edital o qual vai 

escnvao do registro, Sebastião r R I B u N A L D E publicado pela imprensa. Dado e pa!:i-
Bastos. sado nésta cidade de João Pessõa, aos 

EDIT onze dias do mês de julho de mil no-
AL_ de 1.ª Pl'aça de venda e A p I vecentos e trinta e oit.o (11 de julho de 

arremataçao - 3.° Cartório - O dr E L A Ç A- o 1938). 
Brás Baracu1, juiz de Direito da l ã Ascendino Feitosa, cap. secretário 
Vara e privativo da Fazenda Feder~l 1 
da comarca de João Pessôa, capital I EDI I gera. _:__ 
d~ EStado da Paraíba, em virtude da TAL N,º 1 1 ADMINISTRAÇAO DO DOMINIO 

le1Fa:t\aber a todos quanto o pre- Concurso para o cargo de DA UNIAO NA PARAfBA. - Edital 

sente edita1 de praça virem e ª quem Juiz de Direito 1 :;ºP~~z· n~,t!:.:ª~e~: o1deem t~~e~: 
interessar possa, que no d1a 31 do cor- delegado fiscal do Tesomo Nacional 
rente mês, pelas 14 horas, em frente neste Estado faço publico qu r 
ao edifício n.0 42 da rua das Trinchei- De ordem do exmo sr Desembar- Sabino Fern~ndes Pessôa requ!r~u s o 

Para vigorizar 
o organismo 

em todas as idades e quaes
q ue r épocas, tome-se a 
EMULSÃO DE SCOTT o re
medio-alimento sem rival 
que protege o organismo 
contra a anemia. Agradavel 
de tomar, facil de digerir. 

EMULSÃO 
DE SCOTT 

SECÇAO LIVRE 
DECLARAÇAO 

Acha-se estraviada a caderneta n.0 

2.285, da Caixa Econômica, anexa á. 
Delegacia Fiscal nêste Estado e ins
crita em nome do meu falecido mari
do, Joaquim Batista Espinola, pelo 
que, vou requerer a segunda vta da 
mesma. ficando sem nenhwn valôr a 
que se encontra perdida. 

Joã-0 Pessõa, 10 - 8 - 1938 
Luiza Ramos Espinola ' 

AVIS O 
JOSÉ MINERVINO DE ARAOJO -

chefe da firma J Minervino & Cia., 
desta praça, avisa aos seus amigos e a 
quem intere55'ar que acaba de trans
ferir a sua residência particular para 
o seu palacête á rua Monsenhor Val
frêdo Leal, 440 em Tambiá. 

João Pessõa, 10 de Agõsto de 1938. 

José Minervino de Araújo 

DECLARAÇÃO 
ras, nésta capital, onde funcionam gador Presidente do Egreg10 Tribunal aforamento do terreno - propi10 na
as audiênci~s dêste juizo. o porteiro de Apelação do Estado, faço publico 

1

, c .. onal - beneflc1ado com a, casas 
dos aud1tónos ou quem suas vezes para conhec1mento dos mteressados, ns 142 e 154, da avenida Cleto Cam
fizer, levará a p~bhco pregão de ven- que se achando vago, o cargo de Jlllz pêlo, mumc1p10 de João Pessoa, neste 

!ªm~i;rr,~~:!ª:;:;e:er~ua~!rm rr:i~5
a!!~ 1 ~grd~~r!

1
~0~~!1.~~;~~ir:~:n:is;~; IEs~d~etalhes técmcos e demais es- O abaixo assm~do declara q':1e per-

li_açá'!,, o seguinte imóvel: Uma casa, remoção do Juiz daquela comarca' para clarecL'Tlentos constam do edital n º ------------ de~ a terceira via da caderneta n º 
SJ.ta a rua das .. Trincheiras, n .0 398, a de Itabaiana e pela aposentadona do 3, pubhcado no Jornal oficial A UNI- 14 ... 2 A, da Caixa Econômica al!éxa á 
constr~1da de t1Jolo e telha, contendo d': segunda, fica aberta na secretana AO de ... ~a capital, em sua eaição de l l Delegacia FIScal neste Estado, pelo 
1 portao de f.erro, d~ eJ!,trada, I porta deste mesmo Tribunal, pelo prazo de 21 de Julho de 1938 , rado pelo m\entarrnnte Feinando dos que vai requerer uma quarta via, f1-
ao lado direito, 3 Janelas de frente, trmta (30) dias, a contar do dia 15 Admmtstração do Domnuo da Um- Santos Leal, _achaiem-se ausentes os cando sem nenhum valor a que se 
tnuro gradd de ferro ,~ etc.; bem êste do corrente mês, a inscrição dos can- ão, em 21 de Julho de 1938 - ~abmo nerdeiros Jose dos Santos Leal e An- encontra extraviada 
penh«_>rado a Godofre~o de . Miranda d1datos ao concurso para o preenchi- de c.ampos, escrivão ei.carregado da tomo L~al .. amb<;>s residentes no R~o João Pessôa, 12 de agosto de 1938. 
Henriques, no executivo fiscal que mento do referido cargo de acõrdo Admmistração - Classe G ctc Janeiro, Mana Madalena de Bn- E . N b Uh-
lhe move a Fazend.a Federal, e que com o art. 37 da lei n.J 159, de 28 to, Edwig~s Leal. Mari.a Argentina urico a uco c ºª· 
fol avaltado por cmcoenta e cinco de Janeiro de 1937. (Organização Ju- ED11 AL _ Sl•ct·etaria da Agricul- Leal Benigna Leal, Omldo L.eal, O-
contos de réis (55 :000$000). E para diciária do Estado). lura. Comérdo, Viação e Obras Pú- naldo Leal. Ana Leal ~ Onell? Leal, Centro dos Chauffeurs da 
QUE: chegue ao conhecimento de todos o pedido de inscrição deverá ser hlicas - CONCURSO PARA PRO- t<;>dos residentes e.m Joao Pessoa, ca-
os interessados, mandou passar o pre- acompanhaclo dos seguintes doeu- \ IMENTO DE CARGOS DE INSPE- p1tal do Estado, f1ll1os e netos do tn- Paraíba do Norte 
sente edital que será afixado no Jogar mentos : TORES AGRJCOLAS _ o sr. Sccre- ventariado, pelo que ordenei que se 

~ficr~~t~~o e ep~!l~:~i ~:st~m~~~~J: _Lº) - diploma cientifico, ou certl- ~!~-~çã~a 0:g~~~~ti5r~~I;~~~~ ;: ~~1;t~; fr~~~~ss: iesf~~~:n~~a~º~spºecrt:a~e~~ l.ª CONVOCACAO DE ASSEMBLltlA 
de João Pessõa, aos onze de agosto de dao de acha-se O mesrn~ reglStrado candidatos ao con.curso para !nspetu- te pelo qual os cito para no prazo de GERAL ORDINARIA 
m~ novecentos e trinta e ojto. Eu, no ;1'1bunal_ de Apel~çao, :.es Agl"l<'Olas. cuJcs diplomas e de- 4~ horas após a terminação do refe
J_oao Bezerra de Mélo Filho, escrivão, 2· ) - folha corndª extrafda ~o rn.ais c\c_wm·ntos não lhes poden.\rP ndo pr2?:o que correrá em cartório di
;~cu~~tilografar e subscrevi. Brás Ba- ~~g~osº~0 f:~~~~0~ni~0 tº~;e~r~~!i~; d1egar a ttmpo, ás mãos. tomou ~ zer~m ~- bre as declarações do inv~n-

runção publica efetiva; 0éll_beração ele reabnr t::, 11.sc;-ições pn1 tanan:e e para _todos os termos do 1~-

EDITAL de concurrencia pública 
P3;.ra_ o f#on1:ecimento de luz e energia 
eletr1ca a cidade de Espirito Santo -
De ordem do doutor Prefeito Munici
pal . fica aberta nesta Prefeitura, a 
partlt' desta data e pelo prazo de trin
ta (30) dias concurrencia pública pa
r9: o fornecimento de luz e energia elé
tncas á cidade de Espirita Santo, séde 
dêste Municiplo, de acôrdo com as 
condições abaixo : 

a) - a iluminação das praças e 
ruas será feita em tampadas incan
descentes de vinte e cinco ou quarenta 
watts ,a crlterio da Prefeitura . 

b) - a voltagem será de 220, com 
uma percentagem de cinco por cento 
t5%) para perdas. 

e) a rêde de iluminação pública será 
instalada sôbre postes de ferro ou de 

3.º) _ certidão de idade ou prova mais !:iessenca dias, a partlr da pr:•- ventalio e partilha sob penas ~a lei 
equivalente; sente data E para que chegue ~o conhecimento 

4.º) - atestado de saúde firmado Encerrai:;as as me~mas será entf!o de tod~s e de quem mteressa_1 .. possa. 
por médico da Saúde Pública; fixado o inicio das provas ma~de1. passar o presente ed1t9:I que 

5.0 ) - certidões extraídas rtos au- João Pessôa, 20 de julho de 1938 sera afixado na porta dos auditorias 
tos e protocolos que provem ter os Francisro \'idal Filho, diretor do e publicado no orgão oficial do Esta-
candidatos quatro anos, pelo menos, Gabinête interino do "A UNIAO"'. Dado e passado nes-
de prática de fôro, adquirida na profis- ta cidade de_ A~·eia. 10 de agosto de 
são de advogado ou na judicatura EDITAL DE HERDEIROS AUSEN- 1938. Eu .. ~nsohto La.ureano dos _San-
federal ou estadual deste ou de ou- TES _ o doutor José Severino Go- tos, escnvao o eicren. (A.) Jose Se
tros Estados, ou ail~da em cargos da mes d'Araújo, juiz de direito da co- verino Gome~ d'Araú'jo. E:5tá confor
Policia Civil· marca de Areia, em vir~ude da lei. me com o original; dou fe. Data su-

6.º) - do'cwnentos comprobatórios etc. pra. Eu, Crisolito Laure~no dos San-
de capacidade cientifica intelectual e Faço saber a todos quantos êste e- tos, escrivão, datilografe1 e subscrevo. 
moral. ' dital de citação de herdeiros ausen- CrisoHto Laureano dos Santos. 

São dispensados da apresentação dos tes com os prazos de <30 e 60) trinta 
documentos referidos nos números 1, \ e sessenta dias, virem ou déle notícia 
3 e 4 os Juizes Municipal<; e mem- tiverem e interessar possa que, ten
bros do Ministério Público dêste Es- 1 do iniciado nêste Juízo o inventario 

tai~~retarfa do Tribunal de Apelação, j ~
0
:a!::, ~e~;a::~t~:r leª;fci~fnJ:c1:~ 

\ 
TORNO MECANICO pegando 1 

metro entre centros Dor 0,40 de dia
metro e completamente equipado. 
Vende - OI\IEGA NACRE. 

OUVE·ME. ABRANDA, 9UER1DA, 
A SÊDE DE UM CORAÇllO, 
TEU BEIJO, DANDO·ME VIDA, 
VEM SEllAR NOSSA PAIXÃO, 

"ELlA" NEGOU·ME O CARINHO, 
E p'RA SEMPRE OEU·ME 0"8ÔLO: 
LEM8Rlãl·M~ DO PORCO ESPINHO: 
MAL DE MUITOS É CONSOLO, 

A =o '!:01~:o::,~~!:~ 1:m~: 
1oclal, f coo.sequencia, quasi sempre, de 
aua mi apresentação. O dcsleizo no bar
bear - seja a barba cr~cida ou mal 
feita - impressiona tão desagradavel
mente, que nem mesmo a sympathia 
pessoal e a capacidade profissional con
seguem dissimular. Não se inclua no nu
mero dos que, tarde de mais, são levados 

garantir a 
a exclamar: ºSi cu soubesse ••• " Adquira o 
habito de barbear-se em casa diariamen
te, Experimente a Gillette e verá como 
~ facil o apresentar-se sempre barbeado, 
com uma apparencia que a todos agradai 

Gillette 
Caiza Postal 1797 - Rio de Janeiro 

De ordem do presidente deste Cen
tro são convidados todos os socios do 
mesmo para assistirem á sessão de 
A..":-.embéia Geral Ordinária a se rea
lizar no dia 15 do corrente em sua 
séde própria á rua Diôgo Velho, 318. 

o assunto a tratar prende-se ao 
artigo 20 e seus paragráfos. 

Josaphat Fialho, 1 ° secretário 

MANICURE 
Severina M. do Carmo, manicure 

habilitada em longa prática, tendo 
deixado o ·• Salão• Central", onde ser
via e se afirmou pela 1rnpecavel exe
cução dos trabalhos que lhe eram con
fiados, passou a exercer a SU;a profis
são em sua própria residenc1a, á rua 
Silva Jardim, n.º 673. Em sua nova 
mstalação, pode ser procurada para 
serviços profissionais, das 7 ás 11 e 
de 13 ás 17 horas. todos os dias utels. 
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~ 
Plaza! - ROBtRT lAYlOR 

BARBARA SHNWICK 
HoJe ás 71/2 horas 

.. , ______________________________ _ 
SESSÃO DAS MOCAS 

METRO GOLDWVN MAVER JOHPH cnrn PREÇOS 2$200, 1$600 E 800 REIS 

UMA EMOÇÃO EM CADA CENA! UM DESLUM-1 
BRAMENTO EM CADA SEQUENCIA! 

Santa Rosa , 
Hoje ás 7 1/2 horas 

Lionel Barrymore e Mau-

1 Uma obra prima de grande marca • :~ 1'~11'.v~~= 1 
A Bonéca ~o Dia~o 1 : ANNABELA E HANS ALBERT 

~um entrechoque brutal de paixões 
violentas ! Amanhã em três sessões 

sómente no PLAZA 

Uma grandiosa realização da 

METRO G. MAYER 
Preços - J $100 e 800 reis 

PLAZA 
1 

PARA INICIAR OS LANÇAMENTOS DO 
MATINÉE HOJE A'S 4 HORAS Broadway programa : Wallace Beery 

FURIAS DO CORAÇÃO 
(A LINHA SUPREMA DOS GRANDES FILMES) - :19 DEGR.I.L~ COM O INES

QUECIVEL INTERPRETE DO Conde de Monte Cristo - ROBERT DONA T 

PREÇO ÚNICO 800 REIS QUARTA B'EIRA, 1~ - NO PLAZA 

- ai 
EMPUSA PARAmA DE CONSTRU: 

1 

ÇõES CIVIS E HIDRAULICAS 
OTAVIO PERNAMUCANO e ANTONIO .GAMA 

ENG.º CIVIL Construtor Civil Licenciado 

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

Construções de pontes, serviço de abasteci
mento d'agua e esgôto de propriedades rurais e 
cidades, captação de força hidraulica, pareceres 
e vistorías. 

~UA CARDOSO VIEIRA, 104 - 1," andar 

SRS, AGRICULTORES 1 
VENDEM-SE: 1 caldeira em perfeito 

estado de conservação com força de 
3 cavalos; 1 maqUina de descaroçar 1 
algodão, marca "AGUIA", com 30 
Sen"a.S, bem conservada; limpador; 
alimentador e empastador, inclusive 
transmissão, sllhas, etc. tudo por 
quinze contos de réis. <Rs .......•• 
15:000$000). 

VENDEM-SE, também; 1 sitio em 
Teixeira, do Estado, com cerca de 3 
qullometros quadrados, casa, 4 pe-

if:~~~ ªd~ª:1godJ:~~s:l~~i~asci= 
contos de réis <Rs. 15:000$000). 

TRATAR com o cel. Francisco Ma
nuel Ribeiro de Barros, em Imacula
áa7niunlclplo de Teixeira. do Estado; 

~~ ~~! ~~~ªJ~c1:in;f:ed~~:·: 
óTIMA OPORTUNIDADE 
Vende-se 1 grande terre. 

no á rua S. José. A tratar 
com Salustiano de Andra. 
de, rua Duque de Caxias, 
416. 

DR. jóSA MAGALHAES 1 
(M•dko ••Pertallsta) 

Tratamento medico e operatório 
das doenças dos olhos, ouvtdos, 

nariz e gargantá. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Con.nltório: Rua Duque de Cula!I, 
504. - De 2 is 5. 

Resldencla: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 242 

- JOAO PESSOA -

APROVEITf A OCASIÃO 
Vendc-~e um t·aldo de cana. fa:tea~ 

do hastnntc negócio, na avenida Ca
pitão José Pessoa, n 197, defronte 
10 ctnema Jaguartbe. 

O motivo da venda o dono explica
rá ao Interessado. Tratar no mesmo. 

O ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme. 

dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vital importancia 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedia garantidamente inofensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-febril sem 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas 
Distinguido com menção honrosa no 2,º Congresso Medico de Pernambuco 

(VIDE PROSPECTO QUE ACOMPANHA CADA VIDRO) 

A' VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS 

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 

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

dernos. 

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dJa
riamente das 13'.• ásl5 horas. 

Rw, Barão do Triunfo, 420 -
!.º andar. - Te!, 1606 

João Pessôa 

UMA BICICUTA 
em perfeito estaclo, vende-se, por 
oreço muito comodo, i rtta Santo 
FU~111 n.• 1RO 

CABELOS BRANCOS 
ZV1tam-se e desaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Ot1111.da corno loção, não ~ tintura 

Deposito: Pannt.cla MINERVA 
Rua !la Republlca - João P...OS 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.0 618 e • Modo 

Illf&ntll •. 
"-:--. 

AO COMÉRCIO E AO PúBLICO DESTA CAPITAL E 
00 INTERIOR DO ESTADO 

~1-- - -

· A CASA LIDER tendo incorporado todo o 
stock da "ILUMINADORA" e não querendo con• 
tinuar com alguns artigos da antiga casa. resolve 
vender a preços baratíssimos todo o estoque de pra. 
tos e chícaras Pó de Pedra Inglêsa. Cafeteiras, Ca• 
necos de agata, Balanças de vários tamanhos e tipos. 

A visa tambem que mantem um grande sor• 
timento de materiais eletricos que está vendendo a 
preços baratíssimos. 

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

BARATO TRANSPORTE I Aluga-se }'deAn.ºS34~com 3 quar-
PARA PRAIA tos. saneada. na Av . Cruz das Armas, 

entre a praça Béla Vista e o Quartel 
1 do 22.0 B. c. 

Vende-se ou troca-se por wn mo- Tratar na casa vizinha, n.0 42. 
tor-clcléta de capacidade 7 H P aci-

~to ~tad~to:o~~~;;~~:ç:: ~~m p:~: AOS PROPRIET ARIOS E 
~~e: ê::1

~~~;10 (~r~r~~~ief:ªgºp~~= f AZENDEIROS 
strlr mais de um automovel. 

A tratar na Avenida Capitão José 
Pessoa, 363, ou com Ama.deu, na ga
rage S. José rua Amáro Coutinho (an
tiga Port!nho). 

Motores para luz e rádios com 
grande redução nos preços, vende a 
CASA LIDER. Rua Duque de Caxias, 
470. Ponto de Cem Réis. 



AI HÃ DO PATIM 
M ·-E-UUU tllNE-allE N1111 



4 JOÃO PESSOA - Sábado, 13 de agosto de 1938 

NAVEGA ç Ã COMERCIO 
LLOYD BRASll.1EIRO IISILEI IOIES 

Praça Antenôr Navarro n.' 31 

lg11h 
(Terreo) (PATKIIIONIO NACIONAL) Fone 1-4-4-3 

P\H\ONORT 
r4RA O SUL 

"INCONFIDENTE" 
Linha Belém - Porto Alegre 

"AFONSO PENA" (CARGUEffiOl 
Esperado no dia 15 de agosto. sairá no 

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

(6.381 tons. de deslocamento) 

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

Linha Belém - S. Francisco 

"COMTE, RIPPER" ATTl':NÇ,\O, - AVISAMOS AOS SRS 
PASSAGEIROS QUE SOMENTE PODERAO 
ADQUERIR PASSAGENS APRESENTA!,:JO 
• A'T'ESTADO DE VACINACAO 

(5.219 tons. de deslocamento) 
O "'LOIDE l!RASILEffiO" E' UM SER- Esperado no dia 20 de agosto. sairá no mes- "O LOIDE BRASILEffiO E DA NAÇAO 

PARA SERVffi A NAÇAO". VIÇO DE u=mADE PUBLICA E DE JN.E-1 mo dia p. ara Natal, Fortaleza, Tutoia, São Luiz 
RESSE NACIONAL. e Belém 

1 

;--cidaie;-;r;J- -,. Rêd Viaçãe Mineira e III tran1bordo em Aarra dH Reia. 

.IF'.;;;:;OM;;;;;Pl;;;;;N;;;;Nll~CA;;;;RB;;;;O=NIF~ER=A~'~IO=-G=RA=ND=E;;;'S;;;;;;;\\.W·Tllo~yrro~-NACIONAL s. A. - StDE RIO D-;~~-NE-IRO 

AcceltamH cari•· 

Linha regular de vapores entre Cabedêlo 
e Porto Alegre 

CARGUEIROS RAPIDO~ 

CARGUEIRO "CAXIAS" - Esperado do norte, deverá chegar 
em nosso porto no próximo dia 14 o cargueiro "Caxias". Após a ne
cessaria demora, sairá para Recife. Maceió, Rió, Santos. R. Grande, 
Pelotas, P Alegre. 

CARGUEmo "OLINDA" - Esperado do sul 1 deverá chegar em 
nosso porto no próximo dia 16 o cargueh·o "Olinda". Após a necessaria 
demora, sairá para Natal, Ceará, Tutoia, Areia Branca. 

CARGUEIRO "OSVALDO ARANHA" - Esperado do suJ, deverá 
chegar em nosso porto no próximo dia 15 deste mês, o cargueiro .. Os
valdo ~anha:'. Após a necessaria demora, sairã para Aracaty, Ceará, 
Camocllll, Areia Bz:anca. 

AVIS O 

Acelta•se carga sUjetta a transbordo no Rio para Paranaguà, An
tonlna, S. Francisco, Ita)a! e Flor!anopo!ts, 

A,entea - LISBOA & CIA 
Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

81':BVIÇO RAPIDO Pl':LOS f'AQUl':Tl':S ºARAS" l':NTRE CAJll!DELLO Z PORTO ALl':GRI! 

PASSAGEIROS "SUL" PASSAGl!l&OB 

'AlU 

PAQUETE "ARATIMBó" - Es-1 
perado de Porto Alegre e escalas no J 

dia 18 do corrente, saindo no mesmo 1 

dia para Recife, Maceió, Baia, Vitó-1 

ria, R10 de Janeiro, Santos, Rio 1 

j ~:;:d:~c::~o::rg: P:r::..::~:~spara '. 

1 1 

1 

mm.AIS lNFO&MAÇõES COM os AGENTES: 
lNISIO DA CUNHA REGO & Cll, 

"NORTE"' 

Hospital Santa Izabel 18 ás 18 hor.,. 

Tnk.meot. mellllco ie clrnrgico das_ doenças da orethn, proat.at•, ~x1,~ 

R criptorie: R.ua Barão da Paasagem, 43. Telefone n. 1441 - Telegrama 
ARMAZENS - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N,º 87. 

''Aras' .. 

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

D ~~ao
0d! !~te~~ª P!1!a ~ ~ºN I da8 ~~~ul~T:~ • l 

e rhu. Cystoscoptaa e orethroscoplaa. 1 
OONBULTORIO: - Rua Gama e Mello, 72 - 1,• andJ, 

--- JOAO PESSOA --- 1-----------------------------------------=========================../a SERVIÇO SEMANAL DI': PASSAGEIROS I': CARGAS ENTRE PORTO ALEGRI': 1': CAJll':DtLO 

rr-========='='=='=''::'::'::==:========= !-------~--------·---------
LITZ FERRANDO & Cll, L TDA. 

OIRUROIA l!:M GERAL - ARTIGOS CIRURGICOe u r~ ,u, 
LHOS DE DATHERMIA, APPA~ELHCl,.1 Dl!: RAIOS X DO' ~ 
Ll'IORl!S FABRICANTES. EXCLUSIVIJTAS DOS MICROSCOHm 
LIII'I'i • TODOS 08 PRODUCTOS DE E. LE:IT., TODO \IATIIRII. 

PARA LABORATORIO CHIMICO. 

... re•ntan&ea n:eluhae aNt.e .f.a1.W•. 

1011111 1 Ili. 
0&aA POIITAL. H ffiD. 1• .-.~ ., 

Rua Duque de Caxias, 576 
(CONSULTORIO DO DR. J. MELLO LULA) 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro 11- 1.550 

DIREÇ~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E ~IENTAIS 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acorn. 
panhados por seu medico assistente 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

IIBORITORIO; PRAÇA PEDRO AMERlCü, 71 

RESIDENCIA; AVENIDA GENEilAL OSORIO. :?3 

João Pessôa 

Chegará no ctia '};[~~Uc!~1!;~, qwnta-felra, sairá J 

no mesmo dia, para· Recife, Maceió, Baia, Vitôria, Rio \ 
de Janeiro. Santos, Paranaguá. Antonina, Florianopolis, 
Imbituba, R!o Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

PROXIMAS SAIDAS 

"ITASSUCi,;" - Domingo, 21 do corrente. 
''ITAPURA" - Sexta-feira, 26 do corrente. 

AVIS O 
Recebemos tambem cargas para Aracajú, Dhéos, S. Francisco e Itajaí, com cuidadosa baldeação no 

Rio de Janeiro, bem como, para Campos, no Estado do Rio, em trafe10 mutuo com a •Leopoldina RaUwa7•. 
AI passa.g-em ,erão vendida., mediante apresentação do ate1tado de vacina 

PARA PASSAGENS. ENCOMENDAS E VALORES, ATENDE-SE NO ESORITORIO, ATE' A'S 18 HORAB 
NA VESPERA DA SA!DA DOS PAQUETES. 

INFORMAÇOES COM O AGENTE - P. 'BANDEIRA DA CRUZ. 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo um dos socios dn cori.hecida 

mercearia "A BARATEIRA" de se 
retírar para o sul do pais. vende-se 
êste importante estabelecimento, o 
mais afreguezado da Capital e sem 
ter nenhum fiado. 

João Pessôa, 26 de Julho de 1938. 
Rua Joaquim Nabuco, n. 0 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vt>nde-se a propriedade S. Vicente, 

1ntiga "Tapado", mcdind-:> majorada
m 'nte 80 quadros de 50 bro :,as, com 
bõa casa de vivenda grande número 
(!e fruteiras de vfl.rias especles engenho 
1 tração animal com cosimento para 
açucar. adaptação para alambique, etc 
A tratrir com Pedro Batista de Albu
·-1uerque em Guarab1ra.. 

TERRENOS 
V1·nrtem-se em lotes pequenos, a 5, 

e f' 8 mil réis o metro, na Avenida 

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

óTIMO EMPREGO DE CAPIT Al 
VENDE-SE: 

por preço vantajoso, uma importante e moderna instalação para fabri
ca de cigarros, monta,la na grande praça comercial de Campina Grande, 
onde poderá ser examinada e constando de: 

1 maquina "Excelsio1·" modêlo 111-B, para fechar cigarros, fa-
bricada por J _ C. - l\-luJler; 

2 maquinas para COl'tar fumo, de 9", de fabricação Lecg Robert; 
l esmeril automatico para. amolar as laminas de cortar fumo; 
1 maquina automatica.. para amolar na.valhas circulares; 
1 estufa para fumo, modernissima; 
1 m'ltor Otto-Deutz-Legitimo de 12 BP, a oleo bfuto, 

assim como instalação completa para. escritório, lllcJusive bureaux, ar
mações, cofre de ferro, 2 máquinas de escrever, novas, "Rcmington" e 
"Undenrood", etc., negocio a ser tratado com: 

CO. OLl\'EIRA IRI\IAOS, LTDA. 
Rua Presidente João Pe~sôa, 344 
Campina Grande - Paraíba. 

JOAO BATJSTA DE OUVEIRA 
Praça Augusto Severo, 83 
Natal - Rio Grande do Norte. 

1 

Max_imiano de F1g11eil"êdo., pf'rto do 
Instituto de Educação. Agua, exgôto, 
luz e lJondes; lugar de muito futuro e 
'~1Iuberrlmo. A tratar na rua Maciel 

===-....::=====================;;;;a~"' Pinheiro, n. 0 3ü3. 

ou RAIMUNDO JOVINO DE OLIVEIRA 
Rua CeJ. Vicente Saboia, n.0 1'13 
1\.lossoró - Rio Grande do Norte. 
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