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A VISITA DO PRESIDENTE GETú .. CHEGOU, ONTEM,. AO RIO; o MI
NIS IRO VALDEMAR FALCÃO 

LIO VARGAS AO ESTA.DO DO RIO O ILUSTRE TITULAR DA PASTA DO TRABALHO FOI SAU
DADO, AO DESEMBARCAR, PELO PREFEITO DODSWORTH 

O CHEFE DO GOVÊRNO NACIONAL 
EM CAMPOS, ENTUSJASTICAS 

RECEBEU, ONTEM1 

MANIFEST AÇõES 

• ----- SEGUND A-FEIRA PROX IMA A POS· 

Na próxima segunda-feiras. lsE D o MINrsTngA~ALDEMAR FAL· 

exc. reassumirá a sua pasta RIO. 19 •A UNI Ao, .-. o min istro 

A INAUGURAÇÃO DA DESTILARIA CENTRAL CONS
TRUIDA PELO INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL 
A PARTIDA PARA CAMPOS DOS 1 

CONVIDADOS PARA A INAUGU-
RAÇAO DA DESTILARIA CEN- E ·- . 
TRAL 

I 
m av1ao !)articular che-

mo. 19 - , A . N ., - Na noite de gou a Campos o interventor 
~~f~:ra1~f~fo.Pª1~61~~~ci ~nJfJ:~ Ademar de Barros - A's 
Cos especiais para a grande solenida
de da inauguração da Destilaria mon
tada naquela cidade pelo Instituto do 
Açucar e do Alcool. 

Na manhã de hoje, um avião espe
cial levantou vôo conduzindo o sr . 
Barbosa Lima Sobrinho, presidente do 
Instituto . 

O PRESIDENTE GETúLIO VARGAS 
PARTill A 'S 10.30. DE AVIAO 

RIO. 19 - <A UNIA01 - O presi
dente Getúlio V:.ugas partiu âs 10 e 
30 horas da manhã, do aeroporto 
Santos Dumont. num a vião " Baby 
Clipper .. da " P a nair ". expressamente 
fretado para êsse fim. 

Acompa nharam o chefe do govêrno 
federal o comandante Amaral Peixô
to, interventor federal no Estado do 
Rio e os titulares da Agricultura e da 
Educação, respectivamente srs . Fer
nando Costa e Gustavo Capanéma . 

primeiras horas de hoje o 
presidente da República to
mou o trem especial que 
o conduzirá ~. Niterói 

A ch egada do presidente Getúlio 
Var{.;'as a Campos está. previs ta pa r~ 
á s 11 horas e 30 minutos. 

O CHEFE NACIONAL IRA' A MAR
TINS LAGES 

RIO, 19 - <A _ N .) - O presidente 
Getúlio Vargas e sua comitiva assim 
que chegarem a esta cidade, segtu
rão para a gare de Sacco, onde to
marão um trem especia l, que os con
duzirã para Martins La ge, onde o 
Chefe Nacional vai inaugurar a Des -

BELMIRO VALVE.RDE NÃO FOI ABSOL
VIDO DO CRIME DA MASORCA DE 
l 1 D E M A I O l implicados em intentonas 

absolvendo diversos acusa. 
1 

integralistas, condenando e 

O "vereclictum" do Tribu• dos. 
nal de Segurança foi pro• Entre os absolvidos figu. 
nunciado em face da liga• ra Belmiro VPlverde, acen. 
çãc extremista verde no tuando-se porém, que êsse 
"processo dos punhais" julgamento não se refere 

ao movimento armado de 
RIO, 19 (A. N,) - O Tri. 11 de maio, e sim. ~ "cons. 

huna~ de Segurança reali. pirata dos punhais", ante. 
zou hoje, o julgamento dos riormente descoberta. 

PROSSEGUEM AS MANOBRAS 
DO EXÉRCITO EM CAMPINAS 
Um dos av1oes militares, em exercicios, têve a belice 
avariada por um urubú, sendo forçado a uma a~errissa~em I 

CA.MPJ:SA'-;, 19(A UNIAO) - A t,ar-1 federal ás 10 hor~s. sao os scgwntes: 
tir de h:>je e até o dia 27 a região Corsário 1-202 pilotado pelo tenente 
,·ampincnse, bem corno os municipios Neiva dC' Figucirédo, t~ndo como ob~er
de Monte 1\'lór e Pindajatuba. serão ,·ador o sargento aJudantc Altmo; 
o teatro de importantes manobras do Corsário 1·203 pilotado pelo tenente 
Exército Nacional. Hildcgardo 1\-tiranda t- tendo como .º~-

Sob a direção do cencral Paul Noel, ,..en·ador: o tenente Nt:wton; Corsano 
os alunos do terceiro ano da Escola de 1-208 pdotado pelo tenente Roberto 
Estado-Maior desenvolverão exerci- Jatai e tendo como. o.bservador ~ te
cios taticos de natureza defensiva e nente Wi,mik; Corsa.rio 1-209, pllota
ofensiva do pelo tenente Fernando Alves de 

. Valdemar Falcão reassumirá os ser-
tilaria Central. construida pelo I nsti - RIO, 19 IA. N I O · Alcar r,ar 1 ' , v1ços de sua Pasta na proxim.a segunda .. 
tuto do Açuca r e do Alcool. a CUJO bordo viaja o ministro Valdemar feira 

Após essa cerimonia, será servido F alcão, entrou no porto antes das 8 1 -------------

~~~ ~~mi~f:t•~te1ª~ : Jú~\~no~ªrgas e h oras da manhá. tendo ,icto comboia- lnterventoría Federal do 
AS HOMENAGENS EM CAMPOS 1:ú:.~:.. u:.~.:~~~:~·d:: .~:~~::toscom Rio Grande do Norte 

1 

N p M · d de e Comunicando ao interventor Arge ... 
CAMPOS, 19 - cA N ., - As ela:; - ª raça_ aua. e_sper2.n ° O . 5 m- mito de Figueirédo haver transmitido 

ses trabalhistas desta cidade e os alu- barque do IluStre titular da pa~ta do a Interventoria Federal no R io Crran
nos de todas a s escolas do município T rabalho, grande massa trabalhista se de do Norte ao secretário geral do 
vão prestar,. hoje, ás 15 horas. defron- aglomerou Estado. dr. Aldo Fernandes. o inter-

~~~~n~~~1~edºsoii~~~red~a a~ra; ~~ O prefeito Henrique Dod~worth em ~=~~~~t:~~~=~-~:~a~ie~~~:;~~dti~o~ 
s idente Getúlio Va rgas vibrante discurso. apresentou a:.. bóas vérno oaraibano 

S . exc . e as a ltas a utoridades qu~ vindas ao ministro Valdemar Falcão, "NATAL, -8 - Interventor Argemi-

âo:c~:6J!~ª-1g~ ~~ is~~f:nq~ºe ~~~~ em nome da cidade e dos represf'ntan- ~~n~lo F~~f~~~d~e;ô:~c6~i~ni~; 
do nas escadarias daq_uêle edifício t es das classes patronais e trabalhistas, v. exc1a que, viajando ao Recife , 

Nessa ocasião falar á. um represen- tendo s. exc. respondido em breve e transmiti hoje o exercicio da Inter-
tante dos operários incisivo improviso ventaria Federal nêste Estado ao Se-

Várias bandas de música toca rão ao A seguir. formou -se um enorme cor- cretário Geral dr. Aldo Fernandes. 
lado do pal~nque presidencia l. tejo de automoveis a .fim d~ acompa- Saudações cordiais. - Rafael Fernan-

Os OI_Jerános f1car_ão concen trad \, 1 n har O ocupante do Mm1sténo do Tra- des, Interventor Federal · 

r:_r~o~~~!fr c~i'd~! ~f1!e·o~\ ~~~a~:~e~~ balho até a sua residencia Ainda, a proposito. o interventor 

Avenida 15 de Novembro. O MI NISTRO INTERINO 00 TRABA- ~~~~r;:/~·o a~:i~g~~ir~~o ~~â~b;er':i:~: 
CAM?OS EM FESTA LHO ENVIOU UM RADIOGRAMA des. secretáno ~eral da In tervento-

P AR A BORDO DO '·ALCANTARA'' ria no vizinho Estado do Nor te comu
CAMPO.S. 19 - ( A UNIA01 -:- I 

J~1~~oªa ~i~;:d:s~~ !1~ã~e~~~~ ~;::i:1= RIO. 1~ (A _DNIA~l . O sr. João 
zirá _o presidente G etúlio Va1!-a_s e sua I Carlos Vital. titular, mten~o,_ da pasta 
comitiva. de Trabalho, enviou ao mm1stro Val-

As ruas. es tão emb::~.r~d7iradas demar Falcão, que se encontrava a 

se ~~~t~!!:~e:md~:a!!f~~~: iv~:~c~~t;~= bordo do '' Alcantara ·· o seguinte r~-
vérno de s. exc . diagrama: Ao aproximar-se da Patna, 

Milhares de forasteiros. vindos dtJS que tanto engradeceu no estrangeiro, 
municipios vizinhos._ aqui se acham aceite O querido ministro os primeiros 
t'eªr~a ª~:;~~Iic~ .ovacionar O pre!iiden- vo tos de bõas vindas de todos os seus 

(Conclúe na 5,ª pg . ) a uxilia res" 

nicando haver assumido o cargo de 
Interventor Federal, durante a ausen
cia do dr Rafael F ernandes, que via
JOU ao Recife 

·· NATAL, 18 - Interventor Arge
miro de Figueirédo - P a lácio da Re
denção - João P essôa - Comunico 
a v. excia _ haver assumido hoje o 
exercício do cargo de I nterventor Fe
deral. na ausencia do respectivo ti
tular, que viajou até o Recife. Sauda
ções cordiais - Aldo Fernandes, se
cretário gcrfll. respondendo pela inter
ventoria ·· 

"VISÃO LITERL4RIA DA ESP ANH_4" 
A BRILHANTE CONFERÊNCIA REALIZADAONTEM. NO SALÃO NOBRE DA ESCOLA 

NORMAL, PELO ESCRITOR AL V ARO DE LAS CASAS 

O escritor Alvaro de las Casas quando proferia, ontem, a sua conferênC'i, .\.o centro. vê-se o dr. l\-tatêus de 
Oliveira, diretor do Departamento de Educação, que repre~1entou o dr .José :Mariz, :secretário do Interior. 

o periodo de manob.-as defensiva Vasconscélos e. tendo com ?h.scrvador 
se prolongará até O dia 20, á noite, se- o. tenente Lucm, e o Corsa.no 1-214. 
guindo-se as operações ofensivas. p1lotado pelo tenente Camara Canto .f': 

Nos exercícios tatícos participará ~m tendo coono observado~. o tenente Aloi- e ONST_ITUIU wn brilhante 

I
de Mélo, diretor do Dt•partamento d~ . E-'J.lida cul t ura do apreciado escritor 

provas de reconhecimento a aviação sio Teixeira.. Esses avioes, com excep- acontecimento social e cultural, Estatistica e Publicidade ; escritora I d,1 terra de Cervantes. 
militar, representada por uma esqua- ção do Corsário 1-703, chegaram a-0 _a conferência realizada Qntem. Olivina CB:rneiro da Cunha; dr . Abe- Logo depois , 0 estudante Ctovis 
drilha do l.º regimento de aviação ael'opo':'o de~ Campmas. a 1 hora da. no salao nobre da Escola Normal lardo Jurema, redat~r-~hefe do De-1 ('; 'Jndim. em nome do centro Estudan
com séde no Rio, sob O comando do tar~P, onde f?rarn recebidos pelas au- pelo tlustre esc.ritor da velha Espa- partam. ento de Esta t1 ~. t1ca c Pu. bl~c1- L 11 do Estado da Paraíba , saudou 0 
tenente-coronel Samuel Gomes Ri- toridades militares, que s.e encontra'Dl nha, d. Alvar? de las Casas, presen- dade ; professora Ahce de Azevedo dr Ah-a ro de las Casas, afirmando 
beiro. presentemente naquela cidade. temente em v1s1ta á nossa terra. Monteiro ; dra. Albertma Correia Li- (Conclli.e na 7.ª pg.) 

Desde ontem se encontram nesta ci- Durante o trajecto do Rio de Ja- A essa hora de cultura e de inteli- ma , presidente da Associação pelo 1 

dade 05 membros da missão militar nelro a campin~~ ao ~sar por San- gdcenstcfªca' doa,nudiosramn
0
o
55

soselecmirceunltooss admmai
1
~ Pder~g. rcsso Feminino e dra. Lilia Guc- NOTAS DE , 

lranoêsa, altos oficiais do Exercito e ta Branca, o avia.o Corsa.rio 1-203, te- ,,. _ 
oficiais alunos ,•e uma das pás da hclice avariada, nistrativos, sociais e estudantis, numa Apresentando o ilus trr homem de le- .ú 

A PARTICIPAÇÃO DA AVIAÇAO e:~ h:;~r ~e::,~1::a:h:::r~ourr':»i ~:~v:no~v:~~em~~i/~\e:;:: i~~ ~~= ~~~~~:~:~u sibd:~ ~a~~~j e~%o º1~~:~~~tt~~ p A L A e I o ! 
MU.ITAR NAS MANOBRAS obrigado a descer em Arujá., locallda- ras f' mais fortes do pensamento hu- de Alvaro d~ las Cas~ no mui:ido in- J O Chefe do Governo recebeu , ainda, 

CAMPINAS, 19 (A. N.) - A fim 
de tomar parte nas manobras . mi
litares que se realizam em Camp1.nas, 
chel)U'am do Bio de Janeiro, cmco 
a1'16es de bombardeio pertencentes ao 
1•. recbnento de aviação militar, aquar~ 
lelado no c..,po dos Afonsos. Estes 
apariU..., que partiram da capital 

de próxima a. Santa Branca. ma~o. . telectual latmo americano. sallentan- , poii. motivos da nomeação do dr. Fer-
Tarnbém chegou um a.vião Belanca As 20 horas, o salao nobre da Es- do as numerosas ohras de_ q_ue se com- ; . ,ndo P~s~ôa para O cargo de Chefe de 

da. Escola. de Aviação Militar, pilota- cola. Normal estava repleto, v~ndo-se põe a suo bagagem literana. que re-
1 

J )licia um telegrama de congratula• 
do pelo tenente Cantidio Guimarães, á mesa, o dr. Matêus de Oliveira, re- flete nitidamente o seu raro poder , _ es d0 sr Edgard Oliveira. 
e tendo como mecanicos e observado-! presentante do dr. José Mariz, secr~tá- de observação e ac.:uirlade critica I 
res os sargentos Castilho, Gomes e rio do Interior e Justiça, que presidiu Concluindo o ijeu discurso. o dr Ma- e, sr Eronides Ramos, funcionário 
Fontes. Da mesma procedencla che- á sessão, ladeado pelo escritor Alvaro tf'us de Oliveira c~ngratulou-~e c_om ª I dt'.J ;isco estadual, agradeceu. por tele
rou hoje, pilotado pelo tenente Mar- de Las Casas; ctr. Orris Barbosa, di- Para!ba, pela Iehz oµortwudade de gnuna ,ao sr. Interventor Federal, a 
Un1, o aviáo d• caça BoelnJ 1·108. retor tia A VNIAO; profe&Sor !)atista apreciar as qualictactcs lmclectua,s e a sua Jecentc promoção. _ ~ 
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REMINISCENCIAS 
F, Coutinho d• L. e ~loura 

CABED:E:LO 

Fui eu que, na República, ocupei o / 
tSPORT(S NOTICIAS DO EXTERIOR 

FIANÇA 
O GOV>:RNO NAO TENCIONA DES

VALORIZAR O FRANCO 

JAPAO 
SUSPENSAS AS MEDIDAS PROVI
SôRIAS DE DEFli:SA DO IMP!l:RIO 

cargo de professor primaria da pri- -------- TOQUIO, 19 <A UNIÃO) O 
meirn cadeira do sexo masculino, cria
da pelo dr. Venancio Neiva, a quem 
devo a minha remoção naquêle tem
po. da administração dêste veneran
do patricio, da cadeira de S. João do 
Rio do Peixe para aquela referida. 

O CLUBE ASTR.tlA V AI TREINAR PARIS, 19 <A. N. l - Ouvido por 
um representante da. imprensa, o sr. 
Daladier desmentiu, per~mpt.oriamente, 
que o govêrno tencione desvalorizar o 
franco, ou estabelecer um contróle 
cambial, acrescentando que dentro em 
pouco serão divulgadas enérgicas me
ciidas destinadas a defender a moéda. 

Quartel General da Defêsa Nacional 
do Centro resolveu mandar suspender 
todas as medidas de defêsa, tomadal\ 
provisoriamente nas grandes cidades 
locais Osaka, Kobe e Kioto, em canse .. 
quencla do incidente russo-nipo. 
mandchú em Chang-Ku-Feng. Ali chegando fui recebido de bra .. 

ços abertos pelos antigos cabedelen
~es. infelizmente desaparecidos e dos 
quaes me recordo com saudade, den
tre outros. de l\-!anuel Maria de Fi
gueirêdo, o .. fa.z tudo·• da terra por 
snber lêr e escrever e pela pratica que 
adquiriu nesta capital como caixeiro 
de escrita em casas comerciais. O ve
lho Manuel Garcia do Amaral, pro
!e~sor aposentado, QS velhos Viana, Pi
res, Isidorio, Costa e Lelé, e João Dar
-sa, praticos da barra, José Isidro 
Monteiro e muitos outros de quem já 
não me lembro. 

Era Cabedêlo um povoado atrazado 
e sem vida própria. A miseria cam
peava alí de modo contl"istador. A 
pesca, no verão, era o refugio dos ha-

Está reinando grande animação en
tre os futebóleres do Clube Astréia em 
tôrno da primeira partida. que será 
amanhã disputada pelos times "Flo
doaldo Pelxõto" e "Sizenando Costa". 

A taça "Llder", que já se encontra 
na séde do Clube, será conquistada 
pelo time venced.õr pelo sistema de 
melhor de três. 

A direção de esportes organizou os 
dois quadros abaixo: 

H Floda.ldo Pei.xôto ••: 

Raúl 
Dante - Petrarca 

Fantini - João - Washington 
Maul - Orlando - Eugen1o - Dióge. 

nes - Eustaquio 

"Siftnando Costa··: 

bitantes e, no invern?, a indus~rí~ in- Petruci 
s1e;nif1Cal],te do fabrico de ca1x1_nhru.. Zezé _ Gerbasi 
~~ ~~e!~~~~be~~ ~a:~1!çºco)~~~;, Aluisio - Válter - Ro~eu 
foi durante muito tempo o ganha-pão Vertára - Guilherme - Windsor -
daquela pobreza. 1 Baiano ~ Maromb8: 

Afóra disto o unico recurso para os ~servas: Gemval, Pompiho, Rocha 
que chegavam a idade da adolescen- e Vicente. 

~~Ju~ati~~:~n~~~~p~~o g~~~~~fe= ~sse primeiro jõgo terá lugar no 
rite ou do paludismo, era O de tomar campo da avenida Maximiano de Fi
passagem em um paquête, depois de guelrêdo, começando precisamente ás 
ter servido de "curinga" de Barcaça, 7 1 2 horas. 
para enfrentar a vida de maritimo. 

Abrindo minha escola eu tive uma 
bôa frequência na qual se viam os me
ninos Coralio Coutinho Ramos e seus 

"ESPORTE CLUBE" 

(Oficial) 

~~~iã~~!: J0;i ~~~v°: Íeº ~=~:f~~~~ Ficam convidados todos os amado-
Quem falasse em Cabedêlo pergun~ res dêste clube, para um rigorôso trei

tava Jogo pelo homem da terra, co- no amanhã. ás 7 horas, no campo do 
nhecido mais por Jóca Pai Velho, do Alto Santa Rosa <Esquadrão), com o 
oue pelo seu verdadeiro nome, João Tambiá Clube. Faço lembrar a todos 
José Viana. o próximo encontro oficial do Esporte 

Era de uma prestimosidade admi- ~:: ~;~ãé, f;;:~dopro~;1fo 
1~~:f~ 

~ve~ ~fe~ii~~o~i!~Jo ~~~o J~~~~ presidencla, não escalar nos jogos ofi-
muitos anos delegado de policia dali ~~isir~~o~~e deixarem de comparecer 

e ;~;r:.P~~:c~~petor escolar e, não Carlos Neves da F~nca, presidente. 
obstante ser eu seu adversario poltti- ASSOCIAÇAO FERROVIARIA DE 

co()~;!:ªii{g~ fg~e:e cfr~!:1ºe~dg;o- ATLETISMO 
paganda do meu livro, encontrei-:a (Orgá.o desportivo e literario dos fer• 
::~s{g:-O~~d~ t~·:m t~~~ ;,4ciu3~d~r~~~ roviárlos da Great Westem de João 
passando pela porta de uma casa, Pessôa) 
onde se aglomeravam algumas pes
sóas, eu vi na sala em um modesto 
cai.xão os restos mortaes daquêle bom 
homem que chegou a possuir fortuna 
e que hoje baixou ao tumulo na: idade 
de mais de oitenta anos, deixando 
uma não pequena prole. 

Que Deus perdôe-lhe seus pecados 
e receba na Santa Mansáo dos Jus
tos o seu espirita. 

Diretoria Regional dos Cor• 
reios e Telégrafos da 

Paraiba 

Ao sr. Antonio Gomes de Azevêdo, 
agente daquéla Companhia nesta ca
pital e presidente da A. F. A., o sr. dr. 
Manuel Leão, superintendente da 
mesma Emprêsa, endereçou a seguin. 
te carta acusando o recebimento da 
circular que lhe foi feita comunicando
lhe os nomes dos diretôres da A. F. A.: 

"Agradecendo o recebimento do vos
so oficio datado de 11 do corrente, 
desde que se trata de uma sociedade 
destinada a congregar os ferroviários 
com objetivos elevados, merecerá a 
minha simpatia e apoio. Fazendo vo
tos pelo êxito dessa. nóvel associação, 
subscre9o-me atenciosamente vosso 

Na 1• Secção dos Correios e Telegra- amigo at.0 obg. - (a.) Manuel Leão, 
tos dêste Estado, precisa-se falar com superintendente." 
a senhora ANA LINS LOPES PEREI- E' mais um motlvo para que os dire
RA. ex-agente postal de São Miguel I tôres • socios da A. F. A. se cong:re
do Taipú, sõbre assunto de seu interes· guem com um unico fim para o que, 
se. já se vê, contarão com a estima e a 

Processo 4.448-38. consideração do dr. Manuel Leão 

BIBLIOGRAFíA 
Mensário Brasileiro de Contabillda· 

de : - Recebêmos o n.0 255 déssa Im
portante publicação, referente ao mês 
de junho do corrente ano, que tem 
como diretor o sr. Carlos Domingues. 

o presente número do Mensário Bra
sileiro de Contabilidade, contém inte
ressante e varia.da matérht sõbre as
suntos contabil!sticos. estando digna, 
portanto da leitura dos estudiosos. 

Boletim Semanal da Assoeiação f;o
merr:ial do Rio de Janeiro: - Enviada 
pela sua direção, recebêmos o n.0 143 
déssa revista, órgão oficial da Associa
ção Comercial do Rio de Janeiro, que 
obedece á dlreçij.o do dr. José de Frei
tas Bastos. 

A referida publicação trás seleclo-
11ada matéria de uU!idade á vida so
cial daquéle Importante órgão de 
clas1.e. 

See9io de Estalisttca do Instituto do 
-Açucar e do Alcool : - Têmos sõbre a 
nossa mêsa de trabalhos essa uttl pu
blicação, referente ao mês p. findo, 
qoe se publica no R.io de Janeiro. 

A presente publicação esplana, em 
quadros estatlsticos, toda a produção 
do açucar e do alcool, que diz respeito 
á l.ii quinzena do mês p. findo. 

DOENÇAS 

COMERCIAL CLUBE 

Departamento de Diversões e Espor
tes 

A diretoria desta agremiação, no in
tuito de dar o maior desenvolvimen
to poseivel ã cuJtura física aos seus 
associados, acompanhando, destarte, 
o grande movimento desportista que 
ora se opéra nesta capital, a visa aos 
seus associados que acabou de adqui
rir um magnifico campo para volel
ból, situado á Rua Visconde de Ita
partca, antiga da Travessa, convenien
temente aparelhado para jogos no
turnos. sendo que os treinos estàC' 
confiados a competente técnico c<m
vldado para tal flm. 

Os treinos, que estão 1endo reaJíza. 
dos aos domJnaos pela manhã., t~m 
sido multo animad06, pelo que a dire
toria pede encarecidamente a todos os 
associados que desejem t<,mar part., 
nos referidos Jótos, que se aprese11tc>m 
no local supra mencionado, a fim de 
se tratar da organização dos 1.º e 2.0 

times. 

"UNIVERSAL" x "SUNOCO" 

Amanhã haverá um jogo amistoso 
entre os clubes acima, que está sendo 
bastante esperado pelos respectivos 
torcedores: 

DOS OLHOS 

DR. ISAAC SALAZAR 
PROFESSOR DA CLINICA DE OLHOS DA PAC!ULOAD!l DE MEDICINA 

Comaltu 4e 10 ia lZ e de 3 ás 8 horu, 41arlamenle, , l'1UI 

Joio Peu6a, 163 - 1.• aaclar. 

Recife --:-- Pemamboto 

Os times do Universal: 

1.0 
- Brancão - Manuel - Apolo

nlo - Samuel - Louro - Rosalvo -
Antonio - Zéquinha - Nonhõ -Vavá 
e Bené. 

2.0 - Leão - Gamaliel - Francis
co - Eliel - Domingoo - Coélho -
Diogenes - Adalberto - Gabriel e 
Pedro. 

Os do Sunoco: 

t.0 
- Albino - Dóro - Gomes -

Astrogildo - Deodato - Joãozinho -
Arnaud - Oliveira - Arnaldo - Her
mano e Julio. 

2.0 - Edgar - Fe1iciano - Barrêto 
- .,,,_loisio - Navarro - Serafim -
Qulncas - Geraldo-Nivaldo - Lulz 
e Hermano II. 

COLEGIO BATISTA F. CLUBE 

(Juvenil) 

Haverá no próximo domingo, 21, 
uma reunião do clube acima ás horas 
de costume. 

Para êsse fim, a diretoria pede o 
comparecimento de todos os socios e 
diretôres, a fim de tratar-~e de as
suntos de importancia. 

Depois da reunião, haverá um ri-

ARGENTINA 
OFICIAIS CONDENADOS PELA 

CORTE MILITAR 

BUENOS AIRES, 19 (A. N.) - A 
Cõrte Militar condenou a degração e 
reclusão, por tempo indeterminado, o 
major da artilharia Guilherme Ho
nafora, e a 5 anos de reclusão, o te
nente Aquilles Pilicueta, processados 
por motivo de desaparecimento de do
cumPntos militnres secretos 

INGLATERRA 
A IMINENCIA DE UMA CONFLA, 

GRAÇÃO EUROP~A 

LONDRES, 19 (A UNIAO) - Di· 
vulga-se que atê o próximo dia 15 de 
setembro, as tropas alemães invadirão 
a Checoslováquia, acreclitando·se que 
o Reich poderá, naquela data, detêr 
qualquer invasão de tropas francêsas 
na fronteira do oéste. 

Dêsde ontem aquelas cidades volta
ram a ser iluminadas durante a noi
te. 

Identicas medidas tambem fóram 
tomadas nesta cidade e no grande 
porto de Yokohama 

IUGUSUYIA 
A DEF'tSA DA PEQUENA ENTENTE 

BELGRADO, 19 (A UNIÃOJ - O. 
circulas· politicos desta capital espe
ram a decisão da Pequena .Entente. 
tomada na Confere:ncia de Beld. 

Três pontos básicos estão sendo dis· 
cutldos: O reconhecimento da sobe
rania húngara nas questões referente~ 
aos armamentos, á questão da nave
gação danubiana e á reforma do art. 
16 do Covenant da Liga das Nações. 

BELGICA 
J;)ECRESCE A NATALIDADE DA 

B~LGICA 
BRUXELAS, 19 (A UNIÃO) - De

cresce, assustadoramente, a natalida
de em todo pais. 

::i~o ;r::~;,~~r~S:Jr~;ca>aao 
O 

pri- 1 r,:=D=o=e=n=ç=a=s==d=e=S=e=n=h=o=r=a=s''\\ 
INSJg-:;Jg âc?llt~~,:,IBxA~gM- - ESPECIALISTA -

Enquanto em 1913 se registou um 
excedente de 59. 872 nascimentos, essa 
cifra desceu em 1937, quasi dois ter
ços, ou seja para 21. 332. 

Nesta capital fõram regista.dos du
rante o ano passado, 2. 500 abortos. 
mais do que nn.scimen tos . 

Realizar-se-á no próximo domingo, 
no estadio do Instituto, uma manhã 
esportiva, entre o esquadrão do Li
ceu Paraibano e o Instituto Comercial, 
ambos bem treinados. 

O Instituto contará. com Aguimar, 
Aluizio e Vává, que muito far~.o pela 
vitória do seu clube. 

O time do Liceu serã o segutnre 

Sil vino - Petronio - Etlf Pnio 
Luiz - Baia 

Walter 

"SUNOCO FUTEBOL CLUBE" 

O diretor de esportes do clube aci
ma, tehdo em vista o jogo amistoso 
com o Universal Esporte, Clube, pede 
o comparecimento dos jogadores abai
xo, no campo Santa Julla. ás 7 horas 
da manhã de domingo próximo: 

Albino, Dóro, Gomes, Goilçalves, 
Deodato Astrogildo, Julio, Oliveira, 
Newton, Arnaldo, Arnaud, Edgard, 
Aluisio, Barrêto. Feliciano, Aluisio, 
Navarro, Serafim. Livio, Geraldo, 
Qulncas, L. Hermano, Nivaldo, Lopes, 
Breno, Nelson e Ramiro. 

"COMERCIA!, ESPORTE CLUBE" 

Recebemos: 

Sapé, 1418/938. 

"Tenho a honra de comunicar a. v. 
s. que nesta data fundamos nesta lo
calidade uma sociedade esportiva sob 
o tltulo acima, cuja diretoria provisó
ria Ucou assim constttuida, o que pe
dimos inserir na respectiva secção de 
esporte desta folha: 

Presidente, Marclllo c. de Luna; 
vice-presidente, Elias de Carvalho; 
!.º secretário. João Llns de Araújo; 
2.0 secretário, Padflco Lucena; tesou
reiro, José V. Fagundes; vice-tesou
reiro, Olivelros Soares; orador, Esme-

~~~~~ tiég~~e~;to~iced~r~~~~~ 
Roldão S. Oliveira. 

Sem mais, valho-me do ensejo para 
n.presentar-lhe meus cumprimentos. 

Saúde e fraternidade. - Joio Lins 
de Araújo, l.' secretário." 

SINDICATO DOS AUXILIARES DO 
COMl!:'RCIO DE JOAO PESSOA 

(Departamento Esportivo) 

Reuniu-se, ontem a COmlssão : _,._ 
cutlva do Sindicato dos AUXlliares do 
Com~rcio de João Pessõa para tomar 
oonhecimento e deliberar sõbre o de· 
senvolvtmento do Departamento Es
portivo da instituição classista, que rt
tari dependente da comissão, de r.
córdo com os estatutos. 

Foi nomeado para dirigir as secções 
de volei•bool e basket, o sindicalizatb 
Antenor Amorim (Barará). Fôram de
signados os sócios Mario Lima Mélo, 
Manuel Laureano Alves, Antonio Cor-

DRA, NEUSA 
ANDRADE 

COnsuJtorto: 

DE 

Rua Barão do Triunfo, 333 
1.0 andar 

Consultas de 14 ás 17 hora!. 
Resldencia: - Trincheiras, 208 

ASSOCIAÇÕES 
GREMIO LlTERARIO "EUCLIDES 

OA CUNHA": - Realizar-se-á, hoje, 
ás 19 horas, num dos salões do Cole
gio "Anchieta.,, a primeira sessão de 
assembléia geral dessa novel agremia. 
ção cultural, para discussão e aprova
ção dos seus estatutos. 

Sendo uma reunião de importancia, 
o presidente encarece o compareci· 
mento dos seus associados. 

Tendo o Gremio Literario uEuclides 
da Cunha" comunicado, por telegra
ma, ao exm_o. dr. Getúlio Vargas, a 
sua fundaçao e finalidades, recebeu 

ITALII 
ESTA' EM ROMA A MISSÃO MILI

TAR DO EQUADOR 
ROMA, 19 (A UNIÃO) - Encon

tra-se, nesta cidade, a Missão Militar 
da República do Equador , 

Durante o dia os membros da mis
são equatoriana renderam uma ho
menag"em aos mortos de revolução 
fascista, diante o monumento ergUi. 
do na Praça Littório. 

SUECIA 
O CRUZEffiO DE LORD DUFF 

COOPER NO BALTICO 
ESTOCOLMO, 19 (A UNIAO) 

Chegou a esta cidade o prtmeiro lord 
do Almirantado Brita1úco, sr. Duff 
Cooper, a bordo do biate Exchan
tress. 

A' entrada do porto, Lord Cooper 
foi saudado pelas baterias de artilha
ria de costa. 

Falando aos jornais, Lord Cooper 
declarou que a sua viagem se reveste 
de um caráter estrttamente particu
lar. 

em resposta o seguinte telegrama: 1 
"Palacio do Catête - Rio - Olga 

Chaves Silveira, secretária "Gremio 
Euclides da Cunha" - João Pessôa -
Presidente República incumbiu-m~ a
gradecer comunicação vosso tele.gra- 1 

ma ontem proposlto patriottca inicia
tiva fundação êsse Gremio. Cordiais 
saudações. - Luiz Vergára, sêcretário 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do Hospital Santa Isa
bel e da Maternldade. 

Prestdencia." · 

SOCIEDADE LITERARIA "RUI 
BARBOSA"; - Haverá, hoje, ás 18,30 
h_?ras, na séde social déssa agremia
çao, anexa ao Instituto Comercial 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Peregrino de Carvalho, H6 
Das 10 é.s 12. -

"João Pessõa", uma reunião, a fim de!~============' 
se tratar da criação de um Departa
mento de Cultura Ffsica, que terá por 
flm promover diversos jogos, nêles to
mando parte rapazes e môças, 

O presidente soUclta, por nosso in
termédio, a presênça de todos os con
sócios. 

Grêmio Literário "Machado de As
sis": - Realiza-se hoje, ás 19 ho
ras, no salão nobre do Grupo Escolar 
"Epitácio Pessõa", mais uma sessão 
dessa sociedade, na aual será inaugu. 
rada a "Semana do -Livro''. 

No momento, farão palestras, abor
dando o assunto. os estudantes Ma
nuel Gomes, João Santos, Otoniel 
Paiva e Fernan.do Laureano. 

O presidente pede o comparecimen
to de todos os associados. 

Coral Vila-Lôbos: - Terá lugar 
hoje, ás 19 horas, no salão de honra 
da Escola Normal, a primeira reunião 
do corrente ano, do Coral Vila-Lõbos 
que obedece á orientação do profes: 
sor Gazzi de Sá. 

Para essa reunião convidam-se to
dos os interessados. 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAI• 

BANO 
"Orfeão Gazzi de Sá" 

~diretor do Departamento de Edu
cação Artfstlca do Centro Estudantal 
Paraibano, estudante Roberval de 
Carvalhc, determinou a realização de 
mais um ensaio do "Orfeão Centrista. 
Gazzi de Sá", domingo, ás 10 horas, 
no Liceu Paraibano. 

Assim está encarecendo o compare
cimento de todos os cõristas ao mes
mo. 

Escola "Dr. Mateus de Oliveira" 

Continúa funcionando com regular 
comparecimento essa Escola. que ob
dece á direção do Centro Estudantal 
Paraibano. 

O diretor da referida escola avisa 
que as matrículas continuam abertas, 
pl'eparando alunos para o exame de 
admissão. Outrossim, a Escola "Dr. 
Mateus de Oliveira" não exige ne
nhum pagamento dos seus alunos. 
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um campo localizado nas proximida-
entendimentos com o proprietário de 

1

, CIRURGIA-O DENTISTA 
des do Parque Solon de Lucena, para 

~1:0~e=~~- pe1a. comissão que 
I 

A R L I N D O B , C A M B O I M 
"" Irmãos, filhos e sobrinhos dos só
cios poderão pertencer aos quadros 
esportivos do sindicato, mediante iru,
crição pn!via no Departamento. 

Diplomado pela Faculdade de Medicina, do Rio d• Janeiro 

CLINICA E PROTESE DENTARIA 
Amanhã realizar-se-é. o primeiro 

treino da secção de foot-ball no cam- 1 :r-------------:-------------t 
po do antigo "Vasco da Gama", gen- 1 Expediente de hora reservada -
tilmente cedido pelos atuals arrenda- Expediente de hora livre Mediante prévia obtençio de 
tários. ~ Segundas, quartas e sextas feiras cartáo de hora '~ 

A Comissão aprovou, por unan!ml- 7 ,,. is 11 ½, 2 is 5 horas Terças, quintas e sãbadOB ~ 
d ade. uma moção de solidariedade a 8 '8 li, 2 '8 5 horas. 
Superlntendencia de Bducação Plsica 

~ ~::'d':i=toª':t~"':1;.:~.:-:.; RUA DAS TRINCHl!:IRA.S, t37 
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A VIAGEM BE PEDRO BATISTA. ·soo cm»1 UMA REPARnÇio CEN~ 
('F.LSO MARIZ ENCARREGADA. DO CONTRôlE DAS &~Fd~~:~i~ .. ~~;!~ ... der:.E 

Depois que os livros fôram atinf:'Í· dp Odorico Mendt-S. O qUf' conhec;o 
dos pelo encare<'imPnto geral, não de- dos itaUanos, obtive pelo mt>smo sis
morel mais nas livra.rias. Fui grande tema . O romance ru!!ISO, u pouco de 
conhecedor de títulos e capas, mas teatro de Jb3en, algunl germanos de 
hoje mal os olho, com a bóca. C'heia viri.1.S; épocas, inclusive as obra!ii de 
d'qua, a.travéz das vttrines. Entro ás canegae;áo de Stefan.n Zweíg, po1· 
vezes na "8, Paulo" só para perg,un- tgual forma IIoje, e~~a e1·u~içáo 
ta.r como vai o Cônego Bt"mardo. E e~:força.da e um tanto carira.ta pôde ser 
declinaria. de vez num meio anaUa.- feita. em nwlhor f'scala A livrada 
betJsmo, não fóra. a bibliotéca de ami- Gfóbo, a Editora Na.cional, José Olim-
1os que se previnem de novidades. pio, Pong«:t.ti e vário!-, outros indus 
Porque não aguento meus vell1os au- tria.ís do gt-nt"ro, estão despt"ja.ndo em 
tôres batidos. lia. dez anos vendl o l·raslleirn os livros dt- mah sensaçã,, 
que Juntâra de Renan, Flaubert, Zola ,Jos í!Utros póvos Si não os livros df' 
e Eça. Não lb~ sentia cheiro de mófo. J.lt.a l·il'nda, privativo:~ d<> p-,quenot 
,ue são ti,uras de:;tinadas a durar. \Tupos, mas os d<' romanl·t·, critica, 
mas outros chegavam fazendo pr~ão, 1eogratía, literatura de viagem, histo
tomando-me a ban<'a e o espirit.o. A ria Os dE> filosofía., sodolog1a, econo
publJcidade- SO('ial de após guerra, to- mia, finanças, organiza~ã.e política 
das as novas expressóes derivadas dessa José \'erissimo, se fôss<' vivo, repetirie 
última Da.bel, eram um péso ah'aênte com outra segurança que póde não 
e demolidor. A própria. História, que é se ser um ignorantt- conhecf'ltd-o-sf' sô 
sempre uma i::ó, não consigo rec01·dar o português Isso num sentido popu
nos mesmos eompendios. Deus mf' li- ta.r. Sem dar á ignora.nC'ia o conceito 
vre de abrir ma.is nunca. Cesar Can- de Socrates nem á ('iência a 41ipotesf 
tu. Gulsot, Ockem, Ouruy, Pedroso. enciclo~edica, in:idmissivel no mundo 
\··a.mos procurar gente sintét.ica, de ta- das rspecializ;1tóes modei-nas. Po1·1!m 
cto mais frêS<'o e visão mais recente. qualquer um de nós arrota 8f'rnardc. 
Ainda vêjo em minha estante, empi- Scb9w, Oscar \VHde WaJrlo Franco. 
lhando•se entre alguns, estranhos, tinturas de Freud e Emerson, sem um 
brochuras e encadernações de grandes minimo de esfor(;o gutural nem cir
escritõres nossos. Rui Barbosa, Capis- ~uitos de pensamento quf' não os do 
trano, Sylvio Roméro e outros da gel'a- l "traduttore", aliás considerado sem· 
ção, adquiridos no tempo do barato. pre ·· tradit.ore" 
Tenho vontade de chegai' fôgo a todos 1."enho contado n~sse tr:uiSt" louco de 
éles. Riscava um fosfo.ro em Tobias carestia, que parere não acabar mais 
Barrêto e a chama ia. se comunicando com amigos francos e bem ab:istecítlos, 
aos demais. Salvaria, charnuscantlo os -::orno Adht>mar Vidal, João Santos 
dêdos, três obras de Machado e de Cot'lho, o p1·imo José <' outros em me
Nabnco. E uma Histó1·ía da Literatu- nor proporção Entre os últimos está 
ra Brasileira., prtsf'nte de 1Padrinho á Abelardo ·Jurêma : Não me traz nun
minha infancia impaciente. Punha u1 Jsadora Ducan, Ludwig nem ne
debaixo do braço o "D. Quixote de la nhum, ma.s os promete, e a esperança. 
Mancha", único livro eterno que pos- valt- tanto quanto o sono. O pensa
Wo. E uma vida de Augusto Conte, .nento é do dr. '.\'lunlhe, no "Li"ro de 
menos pelo autõr Robinet que por lem- s. Mirhele", delicia que me enviou ha 
brança de Castro Pinto. Quanclo a dias o Joào Medeiros. Só tenho lido 
tabarida produzida pelo "Eurico" e de emprestimo. Não concorri com um 
pela "Replica" tôssem baixando, jo- x:is para a viagem de Pedro Batista no 
raria na fogueira um calhama<'o de cruzeiro do "Ja.cegua.y" 

Oliveira Lima. E porque não, também. l ------------,---,,----
essa tortura arrevesada dos ·:se~tóes'' NAO ! Não precisa da senhorita 
de Euclides ? {tUem póde mais ler sob l a.ndar á procura c.'e botões para ~cu 
aquêle ritmo ent-Ontecedor? Apro- "toilette". Vá á CASA AZUL e com
veitaYa a labarêda para empurrar pre·OS cobertos. Botões cobertos, 01· 
A.zevêdo Amaral, Altrêdo EUis Junior ttma novidade em Paris. Vende 
e Djacir Menêzes. não obstante atuais. CASA AZUL. 
Era pena entrasse no incendío "Me- -------------

monas de um Sargento de Milícias'' DIRETORIA GERAL DE 
que eu lançava pol' engano, supond, 
ter pegado num romance de Coêlho SAÚDE PÚBLICA 
Neto. 

Sempre tive poucos livros estrangei
ros pela razão principal de não sabe-r 
Unguas. Um francês obrigado a Di
cionarlo, e um castelhano entre enten
dido e advinha.do nas semelhanças 
com o português, não bastam como 
instnunentos de penetração cultural . 
Tenho arrastado minhas leituras qu.as! 
inteiras na linstua materna. Todo meu 
Shakspeare foi tra.rluçáo. Fiz relaf;~~ 
com Homéro e ,. irgilio nos " burros'' 

A GRIPE 

Sob a designação de gripe ~ompr~e~
de·se habitualmente, a gripe ep1de
mica 'cinfluenza>, como também a cha
mada gripe de estação, 

Do ponto de vista preventivo, impo;
l.a saber que urna e outra forma sao 
r·.xtremamente contagiosas. 

o germe passa. com muita. facilidade 
de organismo a organismo. alastrando 
0 

~iJ~.se, porem, obe~Pc:,ndo a deter
rninadas preca.u~ões, lumtar, de certo 
modo, a expansão da doença. 

A E L E I Ç A- o A gripe ~e transmite pelus mm1:ero
sas got.iculas de saliv_a. que expelimos 
quando tossimos. esptrramo~ ou _fa}a-

da Rainha dos Estudantes ~~~!mi!1'e~ºf~;~~\1ti:ª~m~~~~iº.";; 
Dta a dla mais toma. ent.uslí!,smo. J:ª que flutuam no ar éssas go~iculas e, si 

tidade e na classe estudantina a nu- est.atnos doentes, transm1ti;emos, a 
ciat1va. do Centro Estudantal do Es- quem as inhale, a nossa afecçao. 
tado da Paralba, no sentido de eleger Pode-se, praticamente, estabf:lecer 
a rainha dos estudantes paraibanos. que éssa zona perigosa está dellI~ttada 

de>:; ~e:::~e ~~a~:!p~tia;~r:~i~e~~:= / e~~-d~:I!. 
1
:i~t~~ouTss:~~~e ~ª~~

1
tc:~ 

rta, 'tem tido um movimento desusa- as circ·unstancia.s do m?mento: U1:f1 
do de estudantes de toda.s as escolas quarto fechado e mal vent1lad~, penm
da capital, que vão levar votos para torá p0_.!' mais tempo a flutuaçao dess~ 
as suas candidatas. . goticulas no ar, aumentando as possi-

Ontem, às 16 horas, realizou-se mais bilidades de contagio. . 
uma apuração na presença de vários E' um costume erroneo fechai a ca
fnteressados e interessadas no pleito, sn quando ocorre gripe, sarampo e OU· 
presidida pelo Jornalista Anqulses t;·as doenças. O que s.e deve é resguar
Gomes diretor daquêle jornal, que dar o doente de poss1ve1s corre~tes de 
teve como apuradores 06 estudant~s a.1· frio, deixando, porém, as Janelas 
Damaalo Pranca, ovldio Gouveia Fl· t'.bertas, para que circule livremente o 

!::,'li, Br;'é D
1
~ntas, Clóvls Oondlm e ar /,.~~~gando-se do modo descrito e 

no enev es. tendo cnmo porta de entra.das as mu-
~ A; votação de ontem toi a seguin- cosas de vias respiratorias ~uperíores. 

· torna•se facU deduzir as medida_;; a em· 

..... rainha : pr~e;a~EJal~ão e;àta; ~~:ri1r:ª~ão se 

:i=-o':i:'1:~!relra 1
~

8 V~~ r'ü:!l~~Eiir1:~~-;~~:~E 
Alia Amella Dan~as 260 lar mais alto, tossir ou espirrar. 
lWte Ml>urr. 220 Além disso, lembrar-se que ,.. mãos 

;; 1:1'La-~raço~•'- 1~~ :~ec~i:~:_~b~:: .:i::::r~:f:: 
_,,. - 4 te e facllltar a propagaçé.o da doença. 

Col• 
2.082 votos 
1. 713 " 

919 " 
634 " 
445 .. 
200 " 
129 " 
61 " 
10 " 
4 .. 
• ff 

Lavar as mãos, com agua e sabão ou 
sabonête, é regra não apenas de bô'! 
educação, como principio fuadamenteJ. 
de bons hâbltos de higiene, neste como 

em~~~:1~:s;:nte. a aplicação de so-

~:~. ~~~~~~J/:,~rg~a ~J~:~ 
nêsse sentido. 

Senhorita dip-me o qae prefere e 
MI lhe 41NI oe ube _,,lher o que 6 
bom. M- para .. ...,_ 116 •caa 
Aa11·. :S' Ma e 6 ..,._, 

PR (IAS CHIN~SAS OCUPADAS 
transferidos a ~arUr do dia 15 <lo úl-
l1mo mês para Kwemn. na Provio.cla O VI N ::'e Kuaugi,;i. Os demais alunos estão 

81 av1oes japonêses bOlllbardearam a cidade de 
Wo•Chang - A peste dizima a população de Fu•Kien 

A PESTE DIZIMA FU-KIEN 

CHANGAI, 19 CA UNIÃO> - No• 
ticias de Fu-Kien informam que a 
peste devasta a região de Fu-Kien e, 
1;egundo as ultimas informações de 
Fu-Kien, a epidemia tem feito nlt 
~entenas de v1Umas. 

RI A VIõES J APONf:SE!!I BOMBAR · 
DEARAM WO-CHANG 

ra estão rec'.uzidos a 30. 000. f::ssP. fát.o 
é devlc.J.o não ~ó á.'i inundaçóes cau
~adas pela destruição dos diques pelos 
chinêses, no més de junho, como lam
bem ao banditismo e a violencia dos 
solc'ados da 109.1• divisão, que outróra 
obedecia ao comando do general 
Chang-Hsuch-liang 

EDIFICIOS DE ESCOLAS UTILI
ZADOS PARA FINS MILITARES 
HONG-KON(;, 19 <A UNIÃO) -

Segundo noticias de fonte chinêsa os 
edifícios das P.scolas pnmanas e de 
outras instituições pedagogicas de 

;,endo lransfcrtdo~ pnra Chunking e 
Chang-Sha. 

A de~entralização da maquina pe
dagogi.ca e cultural de Hankew está 
sendo objéto de comentarto.s nos cir
cules estrangeiros. 

REUNIU-SE O CONStLHO PRIVA
DO JAPONl,;S 

TOKIO, 19 <A UNIAO) - O prín
cipe Konoye comunicou ao imperador 
as medidas ontem aprovadas pelo ga
binête na reunião do Comité Restrito 
que lrata e.c;pecialmente da sLtuação 
da China. Informou igualmente ao 
..;c berano das decisões adotadas no 
conctrnc;nte ao:-; negocios estrangeiros, 
internos e econômicos naquela reu
nião. o Comité Restrito tratou da 
creação de utna repartição central 
japonê~a encarrega.da de organizar as 
províncias chiné.,as ocupadas 

HAN-KOW, 19 CA UNIÃO) -
Cêrca de 300 pessõas morreram e fi
caram centenas t',e, pr<'dios destruidos 
tm consequência do Qombardelo aéreo 
de Wo-Chang, por 81 aviões japoné· 
ses. 

Os aparêlhos nipónicos deixaram 
cair sõbre aquela cidade mais de 360 
bombas, que não causaram maior nú• 
mero de viUmas em vista de a mes~ 
ma já se encontrar evacuada pela po~ 
pulação civil, dêsde alguns dias 

TEATRO 
Uiára de Goiaz terá no seu festival a cooperação de 

elementos da Rádio T abajára 
A IMPORTANCIA DA CIDADE DE 

CHENG-CHOW 

CHANG AI, 19 C A UNIÃO) - O 
jon1al inglês que se edita nesta cida· 
de China Press publica a seg;ulnte re
portagem sóbre Cheng-Chow: 

"Cheng-Chow é um ponto de mag
na importaocia f'stratégica, aue se en
contra na junção dos caminhos de 
ferro de Lunghaí e de Pekin- Han
·icow. Segundo essa reportagem, 
Cheng-chow · possuia antes da guerra 
cêrca de 200. 000 habitantes, que ago-

O festival de canta que Utára dJJ 
Goiaz levará a efeito, terça-feira, no 
cine-teatro Plaza vai constituir um 
brilhante sucesso artístico, dado o en· 
ccmto e naturalidade •:mleante de sua 
voz. 

A musica popular brasileira, nas suas 
características mais facêtas e volutuo
sas, tem nessa original cantôra goiana 
uma expressão interpretativa encan
tadora e vivaz. 

TORNO MECANICO pegando 1 ' D o 
metro entre centros Dor 0,40 d~ dia- 1 I N A u G u R A 
metro e completamente equipado. , 

Vende - OMEGA .NACRE. EM BARREIRAS, 
CHEFATURA O SERVIÇO POSTAL 

D E P O l i e I A Vem de ser inaugurado o serviço de 

~~f~é~! i~n:n~eesp~~i~~~ áa p~~::'c{; 

o sr. dr. chefe de Polkh, de.;ejoso 
de atender a dlarias reclamações que 
tem recebido, e no propósito de coibir 
certos átos que, além de pouco reco
mendarem aos seus autóres, implicam 
em verdadeiros atentados á moral e 
aos bons costumes, vem tornnr núbli· 
co que determinou ás autoriciades po
liciais, rigorosa fiscalização na,s ruas 
e praças desta capital. 

os encarregados dessa fiscalização 
têm instruções pRra conduzir ás De
legacias dos distritos policiais, todos 
aquêles que, sós ou acompanhados, 
Jórem encontrados em lugares suspei
tos ou se conduzindo de maneira a fe
rir o decôro público. 

o dr. Fernando Pessôa, ao assumir 
a Chefía de Policia do Estado. Pncon
trou entre outros telegramas dando 
conta de átos louva.veis praticados pe
los bravos soldados da Polícia e que 
abaixo se segue. merecedor de ser pü
blicado, para que o público paraiba1.:_10 
possa conhecer de perto a abnegaçao 
e o esforço das autoridades policiais 
cto sertão. no sentido de assegw·ar a 
J)az e a tranquilidade dos que vivem 
no tnte1:ior. 

P~los d.izêres do telegrama em aprê
ço, bem se vê dn justiça com que foi 
pedido ao comandante da Polícia Mi· 
litar o elogio ao sarKPnto Francisco de 
Assis Moura. sub-delegado de Agua 
Branca, municJpio de Princêsa Isabel. 

O telegrama a que nos referimos é 
do teôr seguinte: 

"Princésa Isabel, 26 de julho de 1938. 
- Dr. Chefe cie Polícia. - João Pes· 
sôa. - Grupo Manuel Barbosa. chefia
do celebre Manuel Rodrigues, atacou 
êste Distrito, lugar Panélas, fazendeiro 
João Silva. O bravo sargento Assis, em 
companhia · do ~olda.do Luiz Barrêto, 
,;eguiu pista prendendo Julio Lopes. 
Severiano Costa; depois de grande ti· 
roteio ficou ferido campo luta Manuel 
Barbosa, que se acb.a recolhido prisão, 
evadindo-se Manuel Rodrigues e seu 
companheiro Manuel ;Ferreira. O re• 
ferido grupo vinha atacando misterio
sa.mente O!. municipios dêste Estado e 
de Pernambuco. conforme confissão 
dos orisioneiros. saudações. - Capi
t.io Manuel Benicio, delegado de -PO· 
licia". 

o dr. Chef• de Pollcia acaba de ofi
ciar aos drs. delegados da capital. 
!'ecome-ndando que, doravante, seja 
enviada ao Gabinête da Chefia de Po
licia uma síntese dia.ria das ocorrên • 
cias que se verificarem em seus depar. 
tamentos. 

da "Great Western ". nas Barreiras, 
suburbio desta capital 

Esta providência do sr. diretor dos 
C9rreios e Telegrafas dêste Estado, 
atendendo a justas reclamações que 
lhe fez a população barreirense, foi 
recebida com a mais simpática aco
lhida. 

o servico postal em apreço tem, por 
'-Ua vez beneficiado grandemente a 
Colônia' de Pescadores Z-6 "Arnaldo 
Luz·· localizada nas Barreiras . . 

A és.se respeito, recebemos atenc_1? · 
sa circular assinada pelo sr. Ot1ho 
Ciraulo, presidente ela referida socie
dade. 

----Ó-E-LE-G-AC-IA_F_IS-CA_L_ 
A Delegacia Fiscal, nêste Estado, 

acha-se autorizada a dar posse a d. 
Neusa Guedes Pereira, n?meada por 
Oecréto de 14 de Julho ultimo. para 
o cargo de Escriturá.ria da Recebedo
da do Distrito Federal. devendo a in
teressada compare~er á . mesma Dele
gacia. para os devidos hns. , 

Deverão comparecer, tambem, áque
la repartição, a fim de satisfazer ás 
exigencias de seus processos, as se-

g~i;~~s J~:6sól\sv~s Barbo:-:n, músico do 
22.º B. e., e Rosalvo Peixõto de Va.s-
concélos. . . . 

Sras. Maria de Lnna Jardim, Mana 
cecilia de Oliveira Pinto, Ju~ia Tci
,ceira de Carvalho, Ma1ia Eundice de 
Araújo Neves. -Belmira _ Fran~is~a de 
Figueirôa e Julia Campelo Peixoto de 
Vasconcélos. --------

l 15: CIRCUNSCRIÇÃO DE 
RECRUTAMENTO 

Na séde desta 15.ii C 1 Recrutamento, 
precisa·se falar. com urgencia, com os 
:;eguintes cidadãos: . . 

Benjamin Alves Mata, José Antomno 
de sousa, Alfrêdo Artur de Oliveira. 
Higino da Costa Brito, Francisco Dan
t:.as de Sousa. Vitoriano Pereira da 
Silva, Haroldo Dantas. Antonio AU· 
gusto de Araújo Sá. José Fernandes, 
Antonio Joaquim Serra Junior, José 
de Albuquerque Mesquita., Manuel 
Cide Correia, Jesualdo Miranda Hen-

f!~~dr;':f~º~C:l!e~~ni: L1;~~:ª~ct:i: 
berto Jorge Rodrigues Ribeiro. Fran
cisco Alves Rodrigues. Antonio Ger
mano de Araújo, Magno Lopes de Al
buquerque. José Paiva Irmão. Sato .. 
mão Garcia de Araújo, Elisio Patricio 
da Silva, Raul Monteiro da Franca. 
Raul Soares de Carvalho, Manuel 

SóbTe as pesqulzas realiza<las pela Candldo, Lourival de Sousa Carvalho. 
Delegacia do 1.º Distrito, relativamen- Leonel Rosario. José Soares de Car· 
te á violação de um caixote contendo ;~~°<;isc1!,'nJ?r:1~ 0 ~~vtun!'.9-malbo e 

;e,x~~= =~~=~ts, J!~c!:~~~~ 1--------------
decurSO da viagem. sendo feita a subs- VAI AO RIO 
tituiçáo dos produtos qulmicos ali 
contidos por pedras, perfeitamente 
acondicionadas ~ eom tgualda<le de 
pêso. o interventor bandeirante 

s. PAULO, 19 CA. N.) - Confir-
Recebeu o dr. chefe de Policia um ma-se que o interventor Ademar de 

oficio do diretor da D. V. O. P .. co- Barros, acompanhado dos secretarios 
munlcando haver sido apresentado ao I de Estado, seguirá para o Rio na pró-

~~ ~~o::i~u1~~:"~too~ xl~a .~re:-1::utlvo paulista de-
acldentádo em serviço de conatrução \ morari na metropole do pala duran-
do F.ltJldo, te todo & ~ 

o seu proximo /estival f•,rá a. cola .. 
boração de elementos artisticos da 
P RT-4, Radio Taõaiâra da Paraíba., o 
que screscl'rá o éxito de Uiara de Goiaz 
na sua estreia em Joáo Pessóa 

On:-1m, á noi.te, a festejada cantõra 
esteve em visita á redação desta fôtha, 
demorand.o·se em palestra com os que 
fazem A UNIAO. 

Departamento de Educação 
NOTA 

Após a reunião dos diretõres dos 
Grupos Escolares desta capital, reali
zada, ontem, sob a presiden.cia do dr. 
José Mariz, secretário do Interior e 
Segurança Pública. e com a presença 
do diretor dêste Departamertto, · ficou 
assentado, para melhor esclarecimen
to do decreto do sr. Interventor Fe
deral, adotando o uniforme escolar, 
que a sáia das meninas seja toda 
pregueada, como a do uniforme anti· 
go, a gravata e o chapéu da fazenda. 
da sáia, as meias da cór da blusa: e os. 
sapatos pretos. As mangas da blusa. 
dos meninos devem ser de punho e o 
chapéu da fazenda da farda.- eom 
Wês fitinhas pretas. conforme o mo
ciêlo. O distintivo da escola deve ser 
no bolso esquerdo da blusa dos meni
nos e em um bolso que se acrescentará 
ao mesmo lado. da blusa das meninas. 

ATOS DO PRESIDEN
TE DA REPúBUCA 

RIO, 19 CA UNIAOl - O presiden
te da República assinou os seguintes 
c'ecretos: 

Na pasta da Justiça ~ 
Aposentando nos termos da lei 

constitucional n. 2, de 16 de maio do 
corrente ano, e tendo em vista os 
bons serviços prestados á administra-

r1~~J/~~ca~x~i~f~rivj~Z()em f~rrr~ri~; 
secção do Espirita Santo, , Vicente 
João da Boa.morte. 

Na pasta das Relações Exteriore.(l: 
Promulganc;lo a Convenção para a 

repressã.? do trafic~ ilicito das dro
gas nocivas, protocolo de assinatura 
e ãto final, firmados entre o Brasil 
e diversos países, em Genebra., a 26 
de junho de 1936, por ocasião da Con· 
ferencia para a repressão do trafico 
jlicito de drogas nocivas. 

Fazendo públicos os depositas do~ 
instrumentos e as adesões, por par
te de vários países, á Convenção In
lerne.cional relativa á repressão -C.o 
trafico de mulheres maiores, firmada 
em Genebra, a 11 de outubro de 1993. 

Fazendo público o deposito do ias
trumento de ratüicação, por parte do 
govêrno da Colombla, do Tratado 
Geral de Arbitramento Inter.ameri
cano, firmado em Washington a 5 de 
janeiro de 1929. 

Fazendo público o deposito do lns· 
trumento de ratificação, por parte do 
govêrno de Portugal. da. Convenção 
Internacional para a unificação de 
certas regras concernentes ás imuni
dades dos navios de Estado e Proto
cólo Adicional. firmados em Bruxelas, 
a 10 de abril de 1926 e 24 de maio de 
1934, respectivamente. 

Na pasta da Agricultura: 
Prorogando por trinta "dias o pra

zo a que se refere o art. 4. 0
, inciso 

li. do decreto n. 2.871, de 6 de ju
lho de 1938, que renova a concessão 
outorgada ao govêmo do Estado do 
Rio de Janeiro ou emprêsa que orga .. 
nizar, para uma conjunto de aproul• 
tamento de enérglt. bidraulle&. .., 

Autorizando, a titulo prov~-

~!fr~1e:?°.:"'i:'.!u':at:;:, n~ lllilnlcll>l~ 
de Reem,, e&pltal do Estado :de Per-

na:c,i:;::ndo C!audln.. PlraJA, tnterl-

~:;::l~~ ~:ra ~~~ria: cl~::: 
Mesquita de Barroa, para o ·_Çlfffl d& 
classe E, da or.rrelr& de b~. 



A UNIÃO - Sábado, 20 de ago~lo de 19:tl! ~ 

:P.~RTE OFICIAL VIDA JUDICIARIA 
EM SESSAO DE HOJE, 19 DE AGOS
TO, O TRIBUNAL DE APELAÇ"'O 
JUI;GOU OS SEGUINTES FEITOS· 

SECÇÃO LIVRE 
tdminiatração do Exmo. Sr. Dr. Argemiro de Figueirêdo 

Pedido de férias, de Pr!ncésa Isa

zer despéjos de aguas servidas de SUR ~qu::~/:r/~f1de~':id1g :r.rib~:::~~ Secretaria da Fazenda 

EXPEDIENTE DO GABINlê:TE 

Ao Diretor do Tesouro: 

casa á avenida General Osorlo, i.1. Gouveia, Juiz de direito da mesma co 
141, para. a rua Braz Florentino. • marca . - concederam as férias, una

:11lmemente 
Petlcão de habeas-corpus dtf João 

Convite: 

ANISIO DA CUNHA R~GO 

Petições; 

N. 0 10.251 
& Cla. 

São convidados a com i r 
O. P. M., os representa nte 
Texas Company e do Labm 

- De Eduardo Cwlha terapico Nacional Llmitad 

á D :~·0 ~; e foela,i-~~~u:~embI~1,~~!ne:-e~ 
rtc i~= bel J.? a ·11undo de Gouveia Nobrega, 

~m favor do paciente Antonio Augus
to de A.r J.ujo, condenado em Campina 
Grande . Preliminarmente converte
ram o Julgamento em diligencia, para 
ser avocado o processo do paciente, 

t 
N. 0 10.252 - Da Thc Great Wes

tem Of Brasil R. Company Lida. 
N.• 10.130 - De Secundlno Tosca

no de Brito 
N. 0 10.247 - De Anibal Moura. 
N. 0 10. 253 - De José Nascimento 

de Andrade 
N. 0 10 255 - De Jullo Batista dos 

Santos. 
N. 0 10.254 - De Manuel Bento 

F"rnandes, 

Oficio: 
1 
N. 0 14 747 - Da Promotoria Pu-

blica da comarca de Cajaze1ras. 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Petições, 

N. 0 10. 080 - Do Banco do Estarlo 
da Paraíba pela firma Aires. Son & 
Cia 

N. 0 10. 157 - Da Cia. Paralba de 
Cimento Portland S·A . 

N ° 10.156 - Da mesma . 
N. 0 1n.153 - Da mesma . 
N. 0 10 .163 - Da mesma 
N. 0 10 .164 - Da mesma 
N . 0 10.165 - Da mesma 

,-~º Procurador da Fazenda; 

Petições: 

N . 0 9. 520 - De Antonio Vllar!m & 
C!a. 
CI~.' 0 10 048 - De Araújo Rique & 

N. 0 3,975 - De Justiniano Guedes. 
N . 0 9. 964 - De Maria do Carmo 

Santos. 

A' Tesouraria Geral : 

, Carta. 

N. 0 14 146 - De Pedro Brasiliano 
Leite . 

RECEBEDORIA DE RENDAS DA 
.CAPITAL 

ÉXPEDIENTE DO INSPETOR DO 
DIA 19: 

Petição: 

De José M Vieira de Mélo, à. dire
toria. requerendo uma retificação na 
coléta do lmpósto de lnd. e profissão 
que lhe foi lançada_ - Arbitro em 
300$000 a coléta anual do escritório, 
exclusive taxa de incendto A• 2 • 
Secção 

- ' 
Secretaria do Interior e 
· · Segurança Pública 

DEPARTAl\lENTO DE EDUCAÇAO 

'.l;~:~~ENTE 00 INSPETOR DO 

1 • Petições: 

De Maria Carn~tro Vat, prote~ora 
de classe única. com exerclcio na ca -
õeira rudimentar mista de Riacho do:.. 
Cavalos, do munlciplo de Catolé cto 
~ocba, requer~ndo abono de falta;.;, 
ffil.das no més de Julho findo. - De
ferido 

De Marla de Loutjes Cavalcanti 
Pequeno. professóra d'.! l. ª entrancta, 
com exerctcio na cadeira rudimentar 
mista de Lagóa Seca, do munlclplo cte 
campina Grande, requ,!rer.do no mes
mo sentido. - Igual despacho. 

De Maria Dantas de Medeiros, nor
malista diplomada. solicitando paro 
::azer um estagio no Grupo Escolar 
.. Targlno Pereira ... da cidade de Ara-
1una, sem onus pare. o Estado 
Deferido 

Portaria 

O Diretor de, Oep;, rt:unento de F,ch.o
cação <J.á pennl.ssAo á normallsla dt
_plom.ada, Manf! Dantas de Medeiro!-, 
J)M'a prestar serviços no Grupo Esco
lar "Targlno Pereira", de Ararm 
bem onu..:; p::ira o Estado. servindo-Ih,; 
de titulo a presente portaria 

Prefeitura Municipal 
CXPEDIENTE DO PREl"filTO 00 
. DIA 19~ 

!'etlç~s de: 

Severino Pedro de Andrade. reque
rendo transferéncla da coléta de seu 
estabelecimento comercial á rua do 
Sol,. n. 449. para o nome do sr. José 
Teotonlo da Silva - De acõrdo com 

COMANDO DA POLICIA ILITU 
DO ESTADO DA PABAOIA DO 
NORTE 

to ~~ª\~:\a em Jol\o Pessõa. 19 de agos-

Serviço para o dia 20 lsabadol 

Dta A Policia Mllltar, 2, 0 tenente 
Gil de Pauln Simões 

Ro:id.1 .\ Guarnição, sub-tenente 
Pedr"I o:~ d~ Araújo 

"\a .. nto , ofkial de dia, 1. 0 sar-
El~J: ·) -io Coriolano Ramalho. 

Dia a. ~stação de Radio, t. 0 sar-

unanimemente. 
Petição de habeas-corpus, de João 

Pessõa . Relator desembargador pre
sidente do Tribunal. Impetrante e 
paciente o preso misera vel João Braz 
de Sousa. Não tomaram conhecimen
to do habeas-corpus, unanimemente. 

Agravo de petição criminal ex-offi. 
cio, de Pombal Relator ; desembar
gador José Floscólo . Negaram provi
mento ao agravo, unanimemente 

Apelação criminal de Sapé, comar
ca de Mamanguape. Relator: desem-gento I.1"~,., ,t:l Bernardo. 

Guare {l,, Quartel, 3 ° 
~- D• c::1 i.a Silva 

u1 ':'a.d.ela, 3 . 0 

CJrlos e.r.1 

sargento e:~~~do;e;.'~~/~~~~':1~/~~fg:tc .. ~r 
sar~ento ;tl~~~a de Pr~f/~~~a~~~a ªan~~r~~ 

Eletricista de dia,, soldado Rubens 
Bartolomeu de AraUJo 

Telefonista de dia, soldado José Ma
riano de Lima. 

O l.º B. I. e a C!a. de Mtrs da
rá~ as guardas do Quartel, Cacte1a 
Pública. reforços e patrulhas 
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o julgamento contra o voto do ex.mo. 
des. relator . Designado para lavrar 
o acordão, ~ exrno . desembargador 
Severino Montenegro , 

Apelação criminal. de João Pessôa 
Relator: desembargador Paulo Hipa-
cio. Apelante o dr. 2. 0 promotor pú
blico; apelados Joaquim Ferreira dos 
Santos e Manuel Angelo dos Santos. 
Negaram provlmento á apelação, una-

<as.) José Arnaldo Cabral de Va.s- nimoemente 
concélos, cel. cmt . geral Pe~:~o R~iat<~>ttiç::se~~:tg:Jor J:~ 

Confere com o original: _ Manuel verino Montenegro. Agravantes d 
Yléras, major sub-cmt. interino ~::,

1t r:a8;1d~e;t:ri~~:1 d!e B~~~~ 
INSPETORIA GERAL DO TRAJl'E. 

GO PUBLICO Jt DA GUAKD.A 
CIVU, 

19
~ João Pessõa, 19 de agosto de 

Serviço para o dia 20 <sabadoi 

Uniforme 2. 0 !caqui) 

Permanente á 1 ª S
1
T ., amanueOSP 

João Batista 
Permanente â s.p., guarda de 1 .... 

classe n. 7 , 
Rondantes: do tráfego. fiscal de 1 • 

classe n. 48; do policiamento, fiscais 
rondantes ns. l e 3. 

65 
P~ar

9
tões. guarqas civis ns. 13, 23, 
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agravada d. Joana Llma do Amaral'. 
N,egaram provimento ao agravo, una
mmemente. 

Agravo de petição civel, de João 
Pessôa . Relator: des. Flodoardo da 
Silveira . Agravante Hell Silva; a.gra
vada d. Anallde Leol)Oldina de Oli
veira. Deram provimento a.o agravo. 
para reformar a decisão agravada, 
unanimemente. 

Agravo de petição civel <acidente 
no trabalho). de Mamanguape . Rela
tor: desembargador Flodoardo da Sll
"·eira. Agravante a Cla. de Tecidos 
Paulista. Fábrica Rio Tinto; agrava
da a operária Alice Emllla . Não to
maram conhecimento do agravo, un2-
rumemente. ... 

Agravo de petição civeJ 1acidenli' 
no trabalho). de Mamanguape Rela
tor: desembargador José Floscólo 
Agravante a Cta. de Tecidos Pauhs-

Para conhecimento da corporação e ta, Fábrica Rio Tinto; agravado o o-
devida execução, publico o seguinte: :~~~~~~to Ad~ª~i~~/tgn~:"~r!~ 

I - GuJas - Faz-se entrega á S:T .. to do exmo. des."' relator, sendo de
de duas guJas de registros de vefcu- slgnado para lavrar o acordão o exmo 
los, remetidas pela Mêsa de Rendas de des. Severino Montenegro 
Itabaiana . Agravo de petição clvel 1acidente 

II - Entreg~ de importancia _ E;,:- no trabalho), de Ma.rnanguape . Rela-

Sétimo dia 
Sára Mendes da Cunha Rêgo, Nondinha da 

Cunha Mendes, Alencar da Cunha Rêgo e familia, Anto. 
nio da Cunha Rêgo e familia, Altino da Cunha Rêgo, 
Sor Cunha Rêgo (ausente), Luiz Antonio Mendes e Alaí. 
de da Cunha Mendes e familia, Maria Madalena de O!i. 
veira Mendes e filhos, convidam todos os seus parentes 
e amigos para assistirem ás missas do 7.0 dia da morte 
do seu querido e inef\quecido esposo, pai, irmão, genro e 
cunhado, ANISIO DA CUNHA Rf:GO, que serão ceie. 
bradas na igreja de N S. de Lourdes no dia 22, segunda. 
feira, ás 7 horas. 

Antecipadamente agradecem. 

t ANISIO DA CUNHA RtGO 

8.° Dia Convite 
Aldovrando Lucena. Alcindo Silva, Joél Barbosa, Mirtes Lei

te Vasconcélos. Antonio Fernandes, Jaime Mendes. Vicente Fer
nandes, sinceramente compungidos com o falecimento do seu sau
doso chefe, sr- Anisio <la Cunha Rêgo, convidam os pare~tes e ami
gos a assistirem á missa que por alma do mesmo _mandarao cele!'rar 
na Igreja de S. Pedro Gonçalves, ás 7 horas do dia 23 (terça-fe1~a). 
confessando-se desde já agradecidos aos que comparecerem a este 
áto de bondade. 

NESTOR LINS DE ARAOJO LOPES 

Setimo ., Dia 
José Lins de Araújo Lopes e familia, Geraldo Lin~. Amel~a. 

Venancio e Elvira Lins de Araújo Lopes; Benedito de Melo Falcao 
e familia (ausentes), convidam todos os seus parentes e amigos 
para assistirem ás missas que. pelo repouso eterno de seu presado 
irmão, pai e cunhado, Nestor Lins de Araújo, mandam celebrar na 
segunda-feira, 22 do corrente, sétimo dia de seu_ pass":ment?, na 
Catedral Metropolitana, conf Pssando-se, desde Ja. por este ato de 
caridade cristã, eternamente agradecidos. 

trega ... se ao sr. almoxartfe pagador tor: desembargador Paulo Hipacto. 
Interino, a fim de recolher ao cofre Agravante a Cla . de Tecidos Paulista DECLARAÇAO 
do C'E .. a importa.nela. de 9$000, cor- Fábrica Rio Tinto Agravado o operá: 
respondente ao sêlo de chwnbo des- rio Miguel Alexandre . Negaram pro- J. Minervtno & Cia., desta praça, 

1 querosene, etc ., e mais 1 maquina 
.. Mercêdes ", porta til; l maquina de 
calcular, eletrica; 3 maquinas de es· 
crever, • Mercêdes"; l d1ta portat11. 
"Seleta", além de vários outros objétos 
menores os quaes acham-se arrolados 
e estarão presentes ao áto do leilão. no 
dia 2 de setembro proximo. á rua Ma· 
ctel Pinheiro. 181, onde estiver o 6.inal 
do leiloeiro oficial - Andrade Lima 

ta Inspetoria, arrecadada pela Mê.r-.n vtm.ento ao agravo, unanimemente comunicam aos seus freguezes e a 
de Rendas de Itabaiana. no mês de Agravo de petição civel <acidente quem interessar que acaba de deixar 
julho p. findo no trabalho), de João Pessõa. Agra- a firma o sr. José Justino de M'.acêd:> 

III - Exoneração - Exclusão _ o vante a 91a . Comércio e Prensagem Paiva, que exercia o cargo de aux.illar 
exmo. sr. Interventor Federal neste de Algodao; agravado o dr . curador de escritório, tendo recebido o ;;aldo 
Estado, á vista do tnquerito instaura- de acidentes. Converteram o julga- de seus ordenados. férias, gratifica
do nesta Inspetoria contra O guar~a ment.o em diligencia, unanimemente ções, etc., dando plena e geral quit&.
ctvil de 2.ª classe n. 14. Ranulfo Fer- Embargos ao acordão na reclamn- ção de tudo quanto lhe era de direito. 
reira dos Santos, resolveu, por ato de ção, dt> João Pessõa. Relator: desem- ficando a firma livre de quclquei' tr.-
12 do corrente, exonerá-lo das refe- bargador PauJo Hlpacio. Reclamante. denlzação que mais tarde venha o 

Nota: - :tsse leilão serâ continuo, 
até final liquidação do total da massa 
-A. L. 

ridas funções. ora embargante, o bel. Slzenando de mesmo solicitar. 
:tsse inquerito prendeu-se ao fato de Ollvelra. por seu procurador e advo- _JJoa. ·MolnPeervlssõna

0
, &15 Cdi•a. agosto d• 1938.

1

1 A y 1 $ O 
ter o citado guarda RuwJ,.,, n., noi- gado Of"l. Severino Aires . Não toma-
te de 4 para 5 de junh ,t1·no, a- rRrr, , :lt'f'imento dos embargos, una- Confirmo: - José Justino dt> J\ta.- RETIRADA DE MERCADORIA 
chando-se de serviço no , > 0 Ho- nirnemf''1t(' cêdo Paiva. ( D,creto n.0 19.754, de 18 df" março 
,gers. procurado comete r 1 ,r,!ens Emln .. , gos ao acordão nos autos de Testemunhas: - Luiz Galvão, Lou- de 1931) 
num "Café'' all situado, fT , , riro se apeJaça" civel de Areia. Relator: des· rival Freire. 

1 

achar embriagado, sendo, IA.oi • o, de- embarga,!or Paulo H1paclo. Embar- (As firmas estão devldament~ te<"O· Cinco f5) caixas obras de ferro 
sarn11-1do por seus compauh,.: iros e gante o Estado df:l Paraiba; embarga- nhecldas). gatvarusado, marcada5 •·o . A ··, 
conduz!do preso para êste quartel, a- da a S. A. White Martins. Fôram 1 ------------- pesando 307 quilos. embarcads.s 
pesar da resistência que ofereceu. despresados os embargos, unanimP- l E - JUDJQAL I em Porto Alegre pela firma Zivi 

Ficou provado nêsse inqueri to a mente. J l A o Kluwe Mueller & Cia.. sob co-
falta de que foi acusado O aludido po- Embargos ao acordão nos autos de :.:-lhecimento n . 0 3. A ORDE:\l. 
llcial, sendo éle de pess:Lmos antece- apelação civel do têrmo de Pilar, co- emitido para o vapor .. ITAQUA· 
dentes nesta corporação, provadoo marca de Itabaiana. Relator: desem- ANDRADE LIMA TIA"- Vgm. 168, entrado em Ca· 
com o seu prontWlI'lo, no qual Já cons- bargador Maurtclo Furtado. Embar- bedêlo a 8 de julho de 1938 . 
tam. ~ltspensõ,:.s e outros lnquerltos gante d. Maria Lulza da Conceição: Da massa falida de "Solemar" Com- Pelo presente. aviso ao comércio e 
admu.1str.1' ivos por embrtaguês. 1 em~argado º. bel. Mauro de_ Gouveia panhla Comercial, Duehnfahr & Rei- a quem interessar possa que os us 

F i ( {• d() acima expôsto seja O Çoelho , Prellmlnarmente nao toma- ning c. Pereira & Cla ,. desta praça, soll-
cuJ.r.: l Hum 1J1Ó Ferreira dos' Santos ram conhecimento dos embargos, con~ Na sexta-feira. 2 de setembro do cor- citaram a entrega dos volumes supra. 
e·-.. lvd1 ~~. t·slado efetivo desta cor- tra os votos dos exmos. desembargfl- rente ano, ás 14 horas em ponto, á rua alegando extravio do conhecimento 
1,or t, J.1 . dores relator, José Floscólo e Severf- ~~~~~~:ei~tld~~~ero 181 • e5 labele- ORIGINAL 

IV - A.mtJa entrrga de importan- no Montenegro. Designado para la- Andrade Lima, leiloeiro oficial au- A entrega. será feita dentro do pra· 
eia. - Fntr.~Ka-se ao escrevente Ma- vrar o ac?rdão o ex.mo. dc.sembarga- tortzado pelos sPnhores J. B:irros & znºa·odehca1,'.'e~diias;;l;~~tç~~ d::1~tt~!tªà 
n_uel J('I· "' r~.-es Filho, para os devidos dor Agripmo Barros . Fqhc . ·tnct.coi e hquidatarios da rcfe- t 
f:n!:i, a e J." ,r.ancta de 44$000, remeti: CONCURSO PARA JUIZ DE DI· rida ma..5sa falida, fará leilão no dia, propriedade ou penhor do respec\\~ 
da pela ·, ' · · de5tinada a 20 car- lugar e hora acima indicados de lodo connectmento. de acôrdº com O § · · • 
tciras j 1 

i .(.: 1r!.'.itas cujos processa REITO acervo da mesma massa o qual consta ~~t. ~~~i1stri~) 'n~~ d~~~;~, d~e ºiave~; 
~~. fez-se entrega, nesta data, á 1. a pó do seguinte: 9 motocicletas de 7 e 10 

V - Petições despachadas _ De m:sa. s ril de~~~r:;~rato e~:::rlinf:á.1rsa e: ~~e%êd~:., ~'!n mvâ~~~:r::nh~~~r~~~! m~~i~ 'i;e~3;,. 19 de agosto de 1938 

Jorge de Morais Pádua, requerendo concurso para preenchimento do car- "Seleta .. ; 1 maquina grande, eletrica., Pela Companhia Nacional de Nave
transferência de propriedade para o go de julz de direito das comarcas de de calcular; ditas menores; ditas de kação Costeira - P. Bandeira d• 
seu nome, do auto marca Adler, placa Misericord1ª e Pombal, fixado o dia somar; bicicleta N. S. U., materiais Cruz, agente 
n. 82 Pb .• adquirldo por compra a.o l.º de setembro próximo futuro, pa!"a para bicicleta e motocicleta; faróes ------------
sr. Ernesto Jenner. - Como requer terem inlclo as provas do mencionado para automovels, fitas para maquina DECLARAÇÃO 

De Carlos Augusto Barelmann, nó concurso. na séde do Egregio Trtbu- de escrever (30 duzias); pneumattcos 
mesmo sentido, do auto marca Ford, nal para bicicleta e motocicleta; correntes Declaro ao comercio. ás .repartições 
placa n. 265 Pb., adquirido por com- 1-----,--------~ para automovel: chapa para copia fo- púbUcas e a quem interessar pos.,a, 
pra ao sr. João Alves da Silva. - smo A' VENDA tográfica, eletrlca; caixas para maqui- que vendi ao sr. Pedro Nascil!lento, o 
Igual despacho. na de escrever, portatels; aspas. trans- meu negocio de estivas a retalho. Ii\'Tt 

Vende-se O stt1o "Riacho ... entrada formadores de luz, cofre "Nascimen- e deSf'mbaraçado de qualquer resJ)OP"' 
~im qugt~i:~:0 lr~t!i':1as~~~m:'!ºJ~::· to"; tampa e caixa para maquina de sabutdade, sito á avenida Flrr':~ 

l l escrever; bureau secretaria; 4 secre• ::'~~~n.,": q3~~indeqs!r cql~:desepoJ~JJUe 

11 
r"«:i~a':."i:?âi::·~;.:i~f~~~~rendo (As.) Tenente Joio de 80111& e Sll· 

lt,:ença para colocar póstes na rua da ••, Inspetor ceral · 
&Ttio, a fim de Instalar luz em seu Confere com o original: - F. Fer-
eatabeleclmento comercial. _ Como reira d'Ollvelra. mb-lnapetor. 
requer. 1 -A-:--C:::lc:-,n-c-:-la_d_esco_bre __ .,.-i-en-ome--noo-,-. 

Multa: 

A Prefellura mUltou o ar. Prandlco 

-~- .. ia-

a CASA AZUL. . . u novlcladeo. Bo
&õeo cobenoo em -· Lindo e ..,.. 
rlado -'llma... ...-iieà tllfflamen
.. de .... a CABA AZ'l!L. 

~:~~:8ba::~~/:~~~J~~~:8;:in m~~ tartas, mêsas, bancas, ditas para ma- ~-'x den
paul. quinas de escrever; 1 balcão, l fiteiro, ~~u d~r30J

1
~r~se;o~t:rus J!!~os data. 

Tratar no mesmo com 
O 

sr. Anto- Prqulvo de aço, armação, cadeiras de 
n1o Medeiros. ~~~in~~mtav~~e~~°:,~aª~~~~~: pa;~~e~~n~;r1~~s a:Jfu'ºJe 193& 

de calculàr, mapas geograflcos, escar- - Ant.onJo Marcelino FDbo. 

~~ "!s~te~~v~~ :~:~~e,,:~: ?~nrr:i~ -;.~~e:::.i:;~la. _. 
""' 2'11111p0, 211 itapltalu, ti fQ96ea a Dlleeldu). 



Todaai--tuoe 
.,._. elDlloe .., Obefe 11o aowemo 
Klllllaa&l, ldlm&Dllo filie tle 6, -
dmld&. o reatauradar da arandea do 
atado do Rio. 

O pnfello Luiz Bobl'&l decretou fe
riado municipal . 



A UNTAO - Sábado, 20 d~ agoRto rl~ Hl:lR 
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NANÇAS DO MINISTERIO DA FAZENDA PARA A MULHER 

1 ~ ~ 1 f] 1 Ili 3 1 J : i i l ~ 1 ~, 
<Conclusão> 

9,1. - como estimul~ é. ip.onta.gem 
de tal usina. além da 1sençao de di
reitos dos materiais e maquinismos de 
instalação, o Govêrno deve contrn.!ar 
0 fornecimento de 60% da produçao, 
para empregar parte em suas estra
das. e atender á necessidade do Exér
dto. da Marinha. de guerra e mer
cante. 

ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO 
CONS!l:LHO AO í:ONTRATO COM A 

"lTABIRA IRON" 

As altel'açóes recomPndnveis ao Go
vérno para a assinatw·n do C?ontrato 
C"Om a "ltabira Iron ·• consideradas 
as restrições feitas pelos membros do 
Consélho e as emendas propostas pe
lo Estado Maior do Exércllo e da Ar
mada.. já aceitas pela Camnra dos ~-

pita~\;~eºn~:s ~~~~n~~ois ~e ouvi• 

Creação 
portação 

da 
de 

grande 
minério 

siderurgía 
de ferro 

nacional e 
em larga 

a ex
escala 

e) - O trá/ego público será regula- OS RESPECTIVOS SERVIÇOS CUJO 
do de modo a não prejudicar a circu- CUSTO DELA COBRARA" 
lação de trens de minérios e ns tari
fas serão fixadas de acôrdo com o re
gime geral de Estrada de Ferro. 

f) - No trecho referido na letra b 
ncJma, a Companhia não poderá re
ceber, nem deixar passageiros ou mer-

Emenda n.0 4 - Clausula XXVI -
~ 2.º - Obrigatoriedade do Imposto 
sôbre a Renda - Para que fiqut- ex
pressa tal obrigação, rf"dija-se: 

cadorias, salvo o referido na letra b .. ~ 2 Q - Enquanto vigorem os fa-

(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
Emprega-se com vantagem P&:& com

bater a.-. Flores Brancas, Colicas Uterinal 
Menstruaes apos o parto, Hemorrbagl&I • 
DOree nos Ovartoe. 

E' poderooo calmante e rer,,!&dor por 
nceUenc!a. 

!"LU:XO-BEDATINA, peJa l'JIII, com
provada efflcacla e receitada por m&ll ele 
10.000 medlcoo. 

PLUXO • BEDATINA taCOll- em 
IO<la. part.e. 

dos os Estados Maior do Exército e da 
Armada, haviam sido aprovadas pela 
comissão de Segurança d~ Camara dos 
l)eputados e fôram publtcadns em a
vulso em 12 de fevereiro. de 1937: 

Emenda n.0 1 - Supnma-se o ad
jetivo .. industrial" em todas. as passa
gens onde êle aparece. quahficando a 
estrada de ferro a ser concedida 

g) - Findo o prazo de privilegio da vares concedidos por esta clausula, o 
Estrn.da de Ferro Vitória-a-Minas, o- Govêrno obriga-se a não crear novos 
briga-se a Companhia a manter, co- impostos que incidam sóbre a explo
mo seu próprio, o tráfego público nos ra~ão, exportação e transporte do mi
citados trechos. podendo no entanto, nlrlo de ferro, além dos já existentes 
com o consentimento do Govérno, fa- na data do contráto ora revisto, os 
zer por conta própria, em qualquer quais também não poderão ser au
tempo, fusão de suas Unhas com as da mentados. A Companhia, no entanto, 
Vitória-a-Minas, para constituírem a,sim como seus acionistas e portado· 
uma única rêde de viação, sob o regi. 1·es de títulos, fitam sujeitos ao pa.
me do presente centrá.to, ficando o gJ..mento do imposto sobre a. Renda, 
centrá.to de 7 de junho de 1916, da sem que seJam excedidas as taxas vi~ 1 
Vitória-a-Minas com o Govêrno. anu- gentes na data desta revisão". NOTAS POLIQAIS 
lado dêsde a data dessa fusão. 

A Companhia poderá, com aprova- Emenda n ° 5 - Clausula. XIX - , 
ção do Govêrno, executar no traçado FacuJdadl! concedida á Companhia I de Identüicação e Mé
cta Vitória-a-Minas as modificações e para con.sb utáo de wna U:t:ina S1de- di2, ~:~tto ed em data de 011• 
substituiçóes, inclusive abandono de / rurgica - Suprima-se i.em, carteiraede 1Ó~~tidade ás segum-

ESTATISTICA 
Emenda nº. 2 - Substua-se a 

Clausula VIII pela seguinte: ~oec~iar~~rq:~{~e;ci~l~~~º·a d:x;i~= Emenda n.0 6 - Clausula 111 - § tes pessóas: 
ração de suas linhas, tudo sem pre- 1. 0 

- Companhia Nacional e subscri- ch!~~:id.:tfrr;~el~e dop~!!cimJ~f~~i~i;, 
jui1.o rla zona servida pelo atual tra- ção pública aberta de pn~ferência, a dr. Ojalma de Andrade Bélo, Luiz 
çado da Vitória-a-Minas. brasileiros. Gonzaga, Wurtemberg Medeiros e Ma

DA LIGA D AS NAÇóES 
PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

VUI - A Companhia fica sujeita 
a.o regime normal das demais estra
das de ferro do Pais, Q.lli!ondo se tra
i.ar dos interesses da. defesa nacional. 

Emenda n.º 3 - Substitua-se e, ter
ceiro periodo do § 4.0 da Clausula 

~J; ;:;f,,."~~utr:;;_;/nha de Guerra Na-

Emenda. n. 0 2 - Clausula VI, letra e 
- Utilização do cais da Companhia 
por terceiros. Para melhor compreen
são, redija-se nos seguintes termos: 

cional poderão aí abast~e~-se, 1nc;u· 
~ive de óleos e com~ust1ve1s, e util1- "Caso os embarques de minérios de 
zar-se dessas instalaçoes e dn. respectl- terceiros, respeitadas essas condições 

~ 1mlete:~p~e~~a~~~~si~~~~e nor- ~~iJª· i~s{~1!,~õ~~ d~ov~·~~pa=~n~~ 

"A Companhia para a exploração 
de minério de ferro será nacional, or
ganizada de acôrdo com a legislação 
do pais, ficando assegurada, á subscri
ção nacional, preferéncia na emissão 
pública inicial de debentures e ações, 
reservadas aos acio,1.istas do momen
to, preferência proporcional para as 
novas subscrições. Os estatutos da 
Compnnhia estipularão a representa
ção proporcional dos acionistas na 
diretoria". 

Emenda. n.º 4 - Na 17.a linha da embarques acima mencionados só se 
Clausula I, depois da expressão '.' Es· tornarão obrigatórios dêsde que os 
pfrlto santo''. inter?ale-se o seguinte: interessados, tendo em vista a facul

" para O tráfego publico parcial e fu- d ade que lhes é reservada no ~ 5. 0 da 
turamente total nos têrmos da Clau- Clausula XIV, entrem em acôrdo com Concluindo: 
sul a XII". a Companhia para indenizá-la das A exportação de minérios em larga 

Emenda n.º 5 - Substttc.a-se o pr1- despêsas especialmente feitas para ês- escala, obtida através do único meio 
melro periodo da clausuJa II pelo se- se fim". pos.sivel, que ê a redução do custo de 
guinte: transporte de modo a colocar o pro-

"' Const1túe obJéto dú pcesente con- Emenda n.º 3 - ClausuJa XVI - duto nos mercados de consumo, nas 
trato." Exigências e penalidades pela falta melhores condições de concurrência, e 

Emenda n..• 6 - Acrescente-se á de conservação do material em con- a produção de aço para a siderurgia 
C1ausula U, o seguinte item: ~içóes de atender a terceiros. Redi- especializada, posta ao abrigo de in-

"Il - o tráfego público parcial fu- Ja-se: fluência estrangeira, são, na opinião 
turamente total, n.os têrrn.os da Clau- do Consêlho, os meios que mais con-
,u1a xn.,. 1 "Si, em qualquer tempo, a Compa- vêm á verdadeira solução econômica 

Emenda n.º 8 - Na Clausula IX, nhia se mostrar negligente na con- dêsses problêmas fundamentais á ex
onde se diz: "trecho .que su~~tituirá ser~ação das linhas ferreas a que está pansáo e ao progresso do Pais. 
0 tráfego atual" - diga-se: trecho obrigada, na do material rodante, ou Rio de Janeiro, 26 de julho de 1938. 
que substituirá o do traçado atual". de qualquer de suas instalações, .tn- laa.) - A. de Sousa Costa, presi-

Emenda. n.0 9 - No § 6.0 da Cla~- clusive da estação maritima com as dente. 
sula XIV, in-flne, intercale-se, dep01~ respectivas obras de acésso e prote- Pedro Racho, relator. 

dr" :~~~:~!11~~0 es~:,1;~ '~. seguinte; ~~~~e~~~~ ~~:ºm~~tt~~~to~:te:ra~ ;~~ !~!~:d:e vi~!e~:::::.r. 
Emenda n.0 10 - No segundo perlo- dante em quantidade suficiente· ou Romero Estelita. 

do da Clausula XVJI,_ ~iga_-se: de qualquer fónna, deixar que' seUS Com as restrições do meu voto em 
'"Re~pel~adas as exigenclB.s da na- serviços se desorganizem, prejudican- separa.do e suas conclusões - Mário 

clonahzaçao da Marinha Me,~cante, ;:> do o transporte e embarque, rápido e Ramos. 
Govêrno regulamentará, etc. · econômico NOS TERMOS DA CLA U- Guilherime Guinle, com as restri-

A Emenda. n.º 7 está redigida nos SULA VI' terá o Govêrno a faculda- ç[·es constantes do voto em separado 
seguintes têrmos: de de m~ltar a Companhia nos ter- e das conclusões que apresentei ao 

"Acrescente-se ao § 3.º da Clausula mos da Clausula XXIV, E DEPOIS contráto da Itabira Iron Ore Compa-:;,1;~.;;º~i':' ~:~~i .. de horátlos a- _o_E_SE_G_u_N_D_A_M_U_L_T_A_, _E_X_E_c_u_T_AR __ n_y_, _L_im_it_ed_. ________ _ 

para a Clausula XII, resguarda, em A redação proposta pelo Con."êlho FIG u R A s 
têrmos ainda mais claros, na letra. e 
como consta adiante a mesma convo 
nlêncla. 

MUNDIAIS 
A Emenda n.0 10 é igualmente r_,. ... 

comendada sem prejuizo da inclusão 
das palavras MEDIANTE PMVlO 
CONSENTIMENTO DO GOV!l:RNO 
entre as expressões .. a êsses na via~ 
serão concedidas.. "todas a,, 

• vantagens, etc.". 
A última Emenda da Camara tinhA. 

o numero 11 e se referia á isenção de 
impostos, Clausula XXVI. O Ccnsêlho 
propõe nova redação ao f 2.0 da J.'P
ferlda Clausula, incluindo de modo 
expresso a obrigação do impost'J so .. 
bre a renda, como igualmente coll5ta. 
adiante. 

II - Emendas apresentaàas 1;e!(.! 
Consêlho Técnico de Econom1a e Fi
nanças. 

Emenda n.º 1 - Clausula XII -
Para melhor clareza quanto ás <·on
dições do tráfeco da Estrada de Fer
ro a ser construida, redíja~se da ~· 
suinte maneira: 

A Companhia obriga-se a fazer o 
trafego público nas suas linhas fer
rPas mediante as condtçôes abaixo: 

a) - De Itabira e do litoral, res
pectivamente, até as mats próximas 
estações da Estrada de Ferro Vitória
a·Min&s, na zona privilegiada désta 
últtm.a, sem a menor restrição; 

b) - No trecho compreendido entre 
éssas duas estações, no regime do 
tráfego mútuo entre as duas estrada~ 
nos térmos da Clausula VI. letra. d, 
e, quando possível, cem intercambio 
de trens e vagões; 

e> - Enquanto perdurar o privílé, 
,to da Estrada V!tórta-á-M!nas, a 
Companhia transportará nos seus 
trens mediante acõrdo com aquéla 
Estrada. quaisquér mercadorias e pas
&age!ros, do "hlnter!and ", além da 
última. em virtude do privilégio de 
zona dé que é concessionária, uma 
compensação equivalente ao proveito 
que teria rec<!bido a Vitória-a-Minas 
no caso de sêr o trAtego tetto em seus 
trens. 

d) - Esta compensação não abran
•• o tráfego de m)nérlos da Compa
nhia e de terceiros, aaslm corno o de 
mucadorlaa e _.oa! das lndúatrla.s 
da Companhia Jà devidamente re11U
i&d& pelU clausulu IV, VI e IX. 

"Sir" Hore Belisha, ministro da Guerra da Grã Breta
nha - Uma luta politica - Vencendo "sir" Anthony 
Eden - Um ponto perigoso para a paz - Rumos politicos 

(Correspondencia especial de Gar_y Ross, da Agencia Star para A UNIÃO) 
PARIS - O nome de Hore Belisha os dois homens seguem sendo muito 

é popular no lmperio Brltanico intei- amigos. Com a formação do eix~ 
ro. O dinamico ministro da Guerra Roma-Berlim, as dificuldades encon
é uma figura popular e extremamen- lradas por Belisha aumentaram mui
te simpática to. Os seus olhos se voltam. com fre-

Para que. o leitor tenha uma prova quencia. para um pequeno ponto do 
disso, basta dizer que, quando êle era Mediten·aneo. A ilha de Malta é a 
ministro dos transportes, conseguiu encl'UZilhada das comunicações ingi.ê
olucionar a questão do tráfego nas as, francésas e italianas nesse mar 
uas de Londres. O inglés possúe, \ importancia des~a 1lha está nesta 
amo nenhum outro povo, o senso da rase, o,ue é atribuida ao ministro da 
lberdade. tuerra: ''Sem Malta não teriamas a 

A tradição faculta aos inglêses , 1az; com Malta estaremos sempr~, na 
11reito de fazer tudo de acõrdo com · 'Tiinencia de uma guerra". A s1tua-
ua vontade, sem aceitar certas nor ão. que Belisha tem de resolver f 
1as que, de acôrdo com a sua opiniãc nuito grave. A Inglaterra in~ira de-

1ossam ofender o seu amór proprio >ende da ação segura e enérg1ca dês-
\pe-iar de tudo, Belisha triunfou. e homem. f:le é ainda jovem. pois, 

A luta foi dificil, mas êle conseguiu em apenas quarenta anos de idade. A 
encer. O povo denominou de '1sinai~ ua missão é das maiores. A suares

"'elisha" os postes e os semáforos. ,onsabilidade tambem. No entanto, 
)nc'e, porém, a figura de Hore Be- Hore Belisha segue para frente com 
tsha adauire grande relêvo, é n.a lut~ ·onfiança absoluta no êxito da sua 
ontra a politica seguida por sir An- política o,ue consiste em manter a 
honv Eden, oue êle combateu tenaz~ paz, er{quanto se prepara para• a 
11ente. Partidário exaltado de cola- guerra. 
,oração com a França, B~lisha. tam- =;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;
·.,êm, procurou uma. aproximação com ,. 
1 Italia, pois, considera isso como ne
:;essarle pera a manutenção da paz 
Sir Ed"ên, que nessa ocasião era o mi-
1.istro das Relações Exteriores se opu
nha, porém, a essa politica. Inimigo 
r:ieclarado da Italia, sir Anthony Eder 
combatia com todas as armas que ~ 
diplomacia lhe facultava, esse país 
tornando a situação cada vez mais 
grave e cheia de pesadas ameaças. O 
primeiro ministro, Mr. Chamberlain 
se viu então, na contingencla de in
tervir no sentido de assegurar um pe
rtodo de paz e de calma para o Imoe
rio Britanico seguindo uma politica 
de conclliação e de cooperaçãc com 
Roma. São muitos, os que viram. na 
saida de Eden, uma ,·ttoria de Be
!lsha. 

Dr, Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

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

(Em frente ao "Plaza") 

Resldencia: Rua. Duque de Ca· 
slas, 614. 

Consultas: Das 16 ás 18 horas. 

Telefõne: 1.066 -

E&Sa vitoria~ apenas polltlca, pois, •11,==;============:fl 

nuel Luiz de Figueirêdo. 

Requereu folha corrida no Institu 
to de Identificação e Médico Legal, o 
sr. Severino Maia Vinagre, proprietá
rio. com residencia nesta capital. 

Fôram submetidos a exames peri
ciais. as seguintes pessôas: 

João Alves Bezerra, Maria José da 
Cruz, José Antonio Patricio e Maria 
Ana da Conceição. 

o sr. diretor da Cadeia Publica ela 
caoital, fez apresentar a êste Insti
tuto, a fim de serem identificados no 
Registro Geral, os indtviduos seguin
tes: 

Juvenal Francisco de Oliveira, João 
Vertssimo Filho, Antonio Laurentino 
da Cunha. Antonio Rozendo dos San
tos e Inácio Ferreira de Lima. 

Solicitado pelo diretôr da Secretaria 
do Consélho Penitenciaria do Estado, 
foi preparada cadernêta para livra
mento condicional do sentenciado A· 
gripino Alves Bezerra. 

o tenente Antonio Pontes, delegado 
de policia do distrito de Guarabira. 
remeteu ao Instituto de Identifica-

~!e~:é~~.?~1~fª1'v~;i~!~~s i::i ~~~ 
distrito, referente aos mêses de junho, 
e julho do corrente ano. 

NOTAS DO FôRO 
CARTORIO 00 JURI - EXECU

ÇôES CRIMINAIS E MENORES 
ABANDONADOS E DELIN

QUENTES 
Escrivão - Carlos Neves da Fran

ca. 
Movimento do dia 19-8-938: 
Autos conclusos - Ao dr. juiz da 

3. ª vara - Os processados de cxPcu
ç..ão de .sentença dos réus Horacio Allil
cléto Ferreira e Helencio Gomes rle 
Araújo, ambos com os respectivos pa
.t Pceres do dr. 2. 0 promotor públic0. 

Ao dr. jmz ela 2.ª vara - Os au
tos de habeas-corpus dos paciente~: 
José Soares e Francisco Pereira da 
Silva, com pareceres do 2. 0 promotor 
público. 

Remessa de autos - Fóram reme
tidos ao Egrcgio Tribunal de Apela
ção os auto:,;: cnme do réu Leonel 
Claudino Duarte, em recurso de ape
lação interposta pelo dr. 2. 0 promo
tor público. 

Expedição de oficias - Pelo dr. 
Juiz de Menores fóram expedidos oH
cios ao diretor da Escola de Pindobal. 
relativamenle a internamento e des
ligamento de menores 

Anéxo ao CarLório do Juri e Exe
cuções está instalado mn "bureau" 
devidamente habilitado á solução d ... 
assuntos que se relacionem com a 
justiça. 

Pelo dr Juiz da 2.ª vara foi desig
nado o dia 23 próximo. ás 8 e meia 
horas e em cartório para o depoimen
to da autora d. Maria de Lourdes 
Soares, na ação que move contra seu 
marido sargento Manuel Bernardo 
Freire, e em seguida a inquirição de 
testemunhas. 

Segundo !nfórma o "Boletim Men
sal de Estatística" da Liga das Na
ções, recebido pelo Serviço dE:_ Impren
sa do :Ministério das Relaç.oes Exte
riores, durante o . mês de íe~erelro 
houve certo declimo na produçao in~ 
dustrial dos Estados Ullidos da Ame-

~~!~o c;r~~ ;a!!~":1~· ~~i~~ :~= 
nas dois terços das cifras do último 
and. Depois do mês de agosto de 193?, 
ú emprego de capitais sofreu uma 
baixa de 60'7r . 

Nos Paises Baixos, Dinamarca e Po
lônia a produção industrial está em 
desenvolvimento, enquanto na Suécia 
a situação é de estacionamento. 

Para os outros países ha falta de 
estatisticas. 

TITULOS INDUSTRIAIS 
As ações da indústria cairam, na 

maior parte dos paises, depois de 
1937. constituindo exceção . a essa. re
gra a Italia, Polônia e Smça, onde a 
alta foi interrompida por pouco tem
po. proseguindo, porém, ~ua marcha 
ascencional durante os ultimos mê
ses. 

Porém. um certo aumento se mani
festou no Canadá, Colombia, Dina
marca, Alemanha, Noruega e Paises 
Baixos. 

Comparando-se ã situação de feve
reiro de 1937, a quéda das ações in
dustriais foi mais sensivel nos Esta
dos Unidos ds. America, (37%), Belgi
ca (30·" J, França (26%) e Reino 
Utúdo (22%) 

CONSTRUÇÕES NAVAIS 
A indústria mundial de construções 

navais se desenvolveu durante o últi
mo trimestre de 1937, constatando·se, 
porém, wna diminuição de 19''1<· nos 

1 ~;tsa r~~=iéo~;:~: i~e~:re~tec~::~ 
correspondentes a igual periodo do 
último ano. 

o munero de navios em construção 
é menor que no trimestre precedente 
As construções navais baixaram na 
Finlandia, de 16'\, em Dantzig, de 
18,.,r: nos Estados Utúdo~ d,a Ameri
ca, de 15'; ; na Suécia e Dinamarca, 
de 7c; e no Reino Unido de 3%. 

Ao contrâ.rio, as construções navais 
aumentaram de 50':; na Italla, ~e 
14% na Inglaterra, de 10% na Belg1-
ca e de ar~ na França. Noruéga e Pai
ses Baixos 

Fóram ouvidas as testemunhas da 
autora d. Olga da Silva Vergára, na 
ação que move contra seu marido 
Eduardo Honorato Vergára. 

CARTO'RIO 00 REGISTRO CIVIL 
Escrivão - Sebastião Bastos. 
Fôram lavrados diversos registros 

cie nascimentos. em consequência ~e 
legitimação no ato do casamento ci
vil dos pais além de outras crianças 
recem-nascido.s de nomes: Roberto 
Leai Scorzeli. João Camilo, Odéte de 
Brito Gomes. Fóram feitos diversos 
registros de óbitos e na ti-mortos. 

No mesmo Cartório correm procla
mas para o casamento dos contraen
tes seguintes: 

Romulo Oamboim da Camara e d 
Maria de Lourdes Escorei da Costa, 
Lauro Alves Costa e d. Djanlra de 
Azevêdo Henriques de Araújo e Al
frêdo Bernardo da Silva e d. Hosano. 
Batista dos Santos. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro U - 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 !IIENTAII. 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom-
panhados por seu medico assistente. 
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O NOVO CHE- C I N E M A O PROBLEMA ,DA ASTRONAUTICA 
O SONHO DE JULIO VERNE EM VlAS DE REALIZAÇA.O FEDE POLICIA Hoje, no "Plaza", "Primavera", em lançamento extra 

(Exclusividade ela I B R . pnra A UNIAOJ li. VENZAN 

Inventou-se, emfim, um proJetil ca- closamente, n curva que o projetll de
paz de vencer a zonn de atração ter- verá seguir. 
restre e penetrar no espaço interpla- Na. sua opinião, pode-se enviar da 
netárlo. terra um projetll para qualquer cor-

Teorlcamente, o problêma da astro- po celeste com A mesma exatld~ 
náutico. já foi resolvido há muito tem- que um artilheiro atira para u: ~f~ 
po: o projetll lançado da terra deve !nvisivel. 
possuir a velocidade mínima de 11 Emfim, o dito aparêlho ji está em 
qms. ror segundo. ~onstrução. 

Nessas condições éle poderá atingir Os meios financeiros para a expe-
a altura de 1000 qums. e sair da zona rtência, Toddart o~ obteve. em parte, 
de atração terrestre, Conftnuará, em do instituto Rockfeller e, em parte, do 
seguida, por inércia, sE:m presisar no- proprio Lindbergh. 
vas en..erg1a.s. E' claro que, á primeira tentat.iva 

Praticamente, surgiram s~rins difi· ::;ervirá de alvo o nosso pobre satélite. · 
culdades : aindn não .se descobrira um:-. Essa exper~êncla se realizará daqUi 
mistura Pxpl~iva cnpnz de impelir uin há alguru. meses, em Novo México em 
projelil com n velocidade de 11 qms presença de Lindbergh. ' 
por segundo e !:>Ustent.al tamanho ve- . Poder-se-á observor o vão do pro
locidade pelo espaço ê e tempo necessá.. JeLU por meio de aparêlhos especial
rio a o.travessar todo o campo dn atra- ,!llente ~onstruidos para t~e fim, cu
c;ão terrestre. Por conseguinte, todos os JO rnnc1onamento é baseado nas pro
proJét.os referéntes á astronáutica per- priedades de ondas ultra-curtas 
maneceram, até agora, no.s pastas dos A sua. quéda para a lúa, si Se efe-
tnventôres. tuo.r, será vista pelos telescopios, gra-

Mas, o SPCUlo XX. que já nos pre... ças á form1davel explosão que se dará 
scnteou com tnnt.os prodigios de técni- então. 
ca, trouxe a solução dêsse caso tam.. . N~o se as~ustem: desta vez o proje
bém. til nao levará gente, mais si tudo correr 

O sr, dr. Fernando Pessôn. recebeu Será exibido hoje, no "Pla:za " , em 
ainda os seguintes t.elegrnmas de cum- 1 
primentos e felicitações por sua inves- lançamento extra.. o grnndioso filme 
~ig~ra na Chefia de Poltcta do Esta- dn. Metro Goldwyn Mayu, "Prima-

De João Pessôa: 

Queira aceitar presado amigo as mi
nhas felicitações sua investidura Che
fia Policia. - Paulo Borres. 

Aceite ilustre e distinto amigo nosso 
abraço de felicitações pela mui mere
cida e acertada nomeação elevado car
go Chefe Policia Estado, penhor se
guro da manutenção da ordem e ga
rantia publica nossa terra . - AI varo 
Jorre & Cia 

Mot~vo molestia tira-me prazer 
cumprimenta-lo pessoo.lment.e sua jw,tn 
nomeação elevado cargo Chefe Polí
cin. Abraços . - Major José Alves, 
sub-delegado Oram ame. 

Receba minhas felicitaçóes mereci
da nomeação Chefe Policia nosso Es
tado. Melhor não poderia ser escolha 
senhor Interventor. Sua retidão carater 
enérgia e ponderação, são uma ga~ 
rantia para população paraibana ten
do-o frente irnP:Ortante Departamento , 
Afetuosas sauu~1.ções - Cap . Tos
cano. 

véra". 

P~licula anclosamente esperad J. , 

nesta cidade, pelos consagrados artis

tas que apresenta, "Primavéra" foi 
considerado romo o maior espetacu

lo musical daquéla fábrlra, que mais 

uma v~z une os dois nomes que fize
ram to.nto sucesso em "ROSt! Marie ·• 

e "Oh, Mnrietta •· 

.. Primavéra" encerra uma atraente 

história. vivida no ambiente roman

tico de Paris, e movimentada pelas 

melodias de Resemberg e as slnfonl.11s 
de TschaikeAskl . 

:tsse magnifico filme será focado á-; 

19 l 2 horas, no " Plaza ", acompa
nhado de novos complementos . 

Jeanetle Ma<' Donald, a. " estréia." 
de " PrJmavéra" 

Graças n uma inspiração genial do bem como nós esperamos, na outra. 
famru,,;o pilõto Lindbergh todas as zo- vi~gem, com certeza, não faltarão de-
:0s sff~'S:~:~~e!~oã~~~~~~~adas, co- :!i!ºiteª p~~r0~ecer os encantos da lúa De Itabaiana: 

1 
CARTAZ DO DIA 

L1ndbergh, fervoroso adépto da as- Deixamo-los Ir, pois há tantas pes- Aceit~ nosso abra.ço. _ Eunice. Adol- , 
tronáuttca, teve a seguinte idéia, que &õas nêste nosso planêta que ficariam ro, Jose . 
êle não tardou a comunicar a seu ami- muito melhor _na lúa. ou, em qualquer Receba querido amigo ffi\.? U grande 
go intimo, professõr Toddart, grande outro lugar, nao menos distante. abraço sua nomeação Chefe Policia 1 
especialista. nêste terreno: Já que nãu Estado . - José bal'aiva. 
é posstvel, com meios atuais, lançar o Sinceros parabens - Lufa e Dulce 
projetil duma só vez até a altura de Abraços sincéros . _ Vicente d~ , 
1000 qums., devem-se preparar três I Paula Ramos. 1 
explosões consecutivas que o levarão, R E G I s T o Parabens sua nomeação para Chefe 
aos poucos. até a linha de demarcação, de Policia dêste Estado. _ Luiz Lira 
~~e J~P:s;ago cr:~;l~~eª~~~~~o terres. 1 Untáo artistas regosijndos investidu: 

ra vosencia honrado cargo envia ve-
Desenvolvendo a idéia de Lindbergh FAZF.M ANOS BOJE· llio ª"!iso seu leal e sincero abraço 

o professôr Toddart concluiu que exis- · saudaçoes. _ Pontes, l.º secretário . 
tia a possibilidade de construir um pro- Padre _Franci.v~o Lima: _ Trans~ Para~ens . _ Shtharica e familia. 
jetil trtplo, que poderá ser levado de- corre, hoJe, o aniversário natalicio do Felicitamos presado amigo . Abra-
pois da primeira explosão até a a.ltu· revdmo. padre Francisco Lima digno ço. --:-- A. Guarita, Manuel Araújo 
ra de 10 qms. Lá se efetuará a segun- diretor do Colégio Diocesano .. p,0 X" Guarita e Severino Araújo Guarita. 
~; 

1
~7]'~°;!º· que o impelirá á ai tum de~ta ca~al. Viva ! _ Aurlla. 

Finalmente, a terceira explosão O li- que · ~~v ~-· fºtee 1é figura de desta- Envio presa-do amigo afetuosos abra-

REX: - Na. vesperal, " Pin
tando o Sete .. , com Doris No
lan e Georre Murphy, da " Uni
versal". 

Complemento... 
- A' noite, " A Grande Ca

vação " , com BerL \Vheeler e 
Robert \-Voolsey, da " Jt. K , O. 
Radio" . 

Complementos. 

PLAZA: - Na. vesperal, "Va· 
rieté ". 

Complementos. 
- A' noite. "·Primavéra", 

com Nelson Eddy, John Barry
more e Jeanette Ma.e Donald, 
da "Metro Goldwyn Mayer" . 

Complementos. 

SANTA ROSA : - S<-~'>áo Po
pular - ·• varieté" . 

Complementos. 

JAGUARIBE : - " 0 Rei ,. 
Dinrtc", com Grate Moore, da 
" Columbia" 

Complementos. 

REPU'BLICA : - "A Con• 
quis ta de Um lmpéri.o •·, com 
Ronald Cobnan e Loretta Yo
ung, da ··United Artists ". 

Complement.o!i. 

l\fll'IROºPOLE : - " 0 Rei e 
a Corista. '' , com Fernand Gra
vet e Joan BlondeU, da. ·· War
ner First ••. 

Complementos. 
b t á meio n ectual paraibano ços. - João Lucêna. Ramos . 
;:. e.r das garras da atração terres- ~nde lesfruta de largas simpatiBs'. Parabens acerta.da nomeação Poli FELIPE' IA: - Sessão das s. PEDRO : - " 0 Amôr é 

Ouh'o célebre professôr, H, Malina, ~~~~ 'c~elo _gra~ ~contecimento, ser eia. - Paulo Alberto. - l\lôças - "Papai e l\lamá.e se Como o Jôgo ", com Akim Ta-
que auxiliou muito o professôr Toddart alunos d:;1~~1;;~~taªn~ ~~~':'~t!ifu!~~ Satisfeitissimos soubemos justa no- Casaram" , com l\leluyn t>ougla-s miroff e, mais, a 4,ª série de "" 0 
nos seus calculas, determinou, minu- to de ensino secundário que dirige. meação. Receba presado amigo nos- e Mary Astor, da "Columbia" , Império dos Fantasmas " . 

"VISÃO LITERÃ• 
RIA DA ESPANHA" 

(Conclusão da 1.• pg. ) 

que os estudantes paraibanos estavam 
ali para ouvir a palavra de um mes
tre, a quem todos admiravam por for
ça da sua intell~encia e da sua cul ... 
tura . 

A CONFERENCIA DO ,ESCRITOR 
ALVARO DE LAS CASAS 

Iniciando a sua conferencia, o es
critor Alvaro de las Casas agradeceu 
a hospitalidade dispensada pela Pa~ 
raíba, por intermédia do seu govérno 
e do seu povo, dizen(\o que levava da 
terra a mais forte e a mais pro!un .. 
da das impressões, não só pelas ma~ 
neiras fidalgas do seu povo, mals so
bretudo porque aqui tudo é trabalho 
tudo é dinamismo . 

Estudando a sua patria, com um&. 
19.nállse percuciente e minuciosa da 
terra, do povo e dos costumes, Alvaro 
de las Casas prendeu a atenção de to
dos os presentes. com uma hora magni .. 
fica de geografia humana, l11ica. e 
.sentimental. 

'Percorreu todas as provincias d~ 
Espanha, a começar da Galicia até 
Castelo., apontando os vários tipos ra
ciais que se movimentam naquellÀ 
imensa expressão geograflca. da pe
ninsula iberice., com distintas caracte
rtsticas de sentimento e costumes, sa
lientando os temperamentos de cada 
povo enquadrados na comunidade es
panl1ola, uns Uricos, diante da paisa
gem graciosa e ondulante como a Qa .. 
licla, outros rudes e aventureiros co
mo os bascos, outros objéctlvos e prá
ticos como os catalães, outros arnoro
ws e .sonhadorei:; como os da Andalu
zia e ainda outros frios e misticos, 
como os de Castela, despida de verde 
• fartura.. 

Alvaro de las Casas. demonstrando 
profundo conhecimento da sua terra, 
penetrando no recondito da alma va
rin. e desconcertante da Espanha, 
exprei:;sa-se com a sobriedade de um 
r.atedratlco, de imagens preciosas e 
gestlcUlação fidalga. com um perfeito 
domlnlo do bélo e di!lcil idioma da 
fiua patrla. 

Póde-se dizer que a sua conferen
c}&. de ontem foi antes de tudo wna 
v·agem sentimental através da Espa
nha, tendo o auditório oportunidade 
~e travar conhecimento com a palsa
aem e o esptrito da grande e ator-
mentada nação peninsular. ; 

- A senhorita Maria Laura Pert'i• sos sinceros parabens . - Alberto St.e- Complementos. Complementos. 
ra, ti.lha do sr . Ambrósio Pereira, C'.fl- la. !!---------------------------....! merc1ante em Pilar. Parabens justa nomeação . - Anto· 

- A menina Marlene, filha do sr. nio José da Silva . 
:~~~~S1b~~i~~stro. linotipista cia Im-. CB:!~icg~ef~i8i;~~~a -~g~etr:re.SUdura 
. -:-- Ocorre, hoje, o aniversário nata,, COngratUlo-me escolha Chefe Po

licio do nosso confrade, sr. José a.a-. lic.a. - Jose Juviuo. 

rneus votos interativas venturas . Aten
ciosamente. - Ernesto Barbosa. 

Minhas felicitações nomeação vos
sencia Chefia Policia nosso Estado . 
Saudações cordiais. - Zedaluz. ~alho da Costa, secretário do "Sin- Grand~ prazer co1;gratular-m! justa 

di<:_ato dos Auxlliares do comércio df I e merecida nomeaçao. Sa.udaçoes. -
Joao Pessôa" e delegado empregado j Cacla:.n~ Lima. 
~fi.missão de Salário Mínimo do ·E&a ço~e~1~lf~:~ei~:tir;:::;~ação Abra-

Nome Guarda Noturna Campina 
Grande, meu proprio nome apresento 
felicitações nomeação vossencia Che· 
fia Policia nosso Estado . cordial 
abraço . - Antonio Nunes Monteiro. 
chefe guarda . -_Osr .. João Nunes Trava~os. ta~ 

beliao publico nesta capital. 
O menino Samuel, filho do sr. 

:o~:c~~ i~~';1,~º Ramalho, reslden .. 

em-A?.g1~ ~~~n~:i~r.10, advogado 
- O sr . Maria Ricart, funcionário r: ~:~~t~ra do Banco do Brasil, ne&-

- O sr . LeovegUdo Ferreira, in!e,.. 
rior do 22 . 0 B . C., aqui quartelado. 

-:- A menina Candida, filha do sr. 
Joao Viana, guarda aduaneiro do 
Pôrto de Cabedélo. 

- O sr. Antonio Alves Correia. 
~r;>f~-~~t.ádo, residente em Alagôa 

- O sr. Joaquim Pessõa, proprietá
rio em Recife. 

- A menina Consuêlo, filha do sr. 
Edison Medeiros, residente em s. 
José de Piranhas . 

- Aniversaria, hoje, o sr. SeverlnC\ 
Pachéco de Aragão, funcionário esta.
dual, refidente nesta capital. 

VI4.JANTES: 

Dr. Alfrédo Battellt: - Encontra-se 
nesta capital, procedente de Forta
leza, o dr. Alfrêdo Battelli, que se fez 
acompanhar de sua esposa. 

S. s., que se acha hospedado no 
"Paraíba Hotel", esteve ontem, A. noi
te, em visita á rednção desta fõlha. 

- Procedente do Rio de J'aneh·o, 
cncontra~se nesta capital o sr. José 
Furtado, representante da firma AJ. 
buquerque Andrade daquela praça. 

s. s. acha-se hospedado no "Pa
raíba Hotel". 

Sr. Manuel Florentino Lima: -
Vindo de Princése., acha-se nestà. ci
dade o sr. Manuel Florentino Lima, 
fazendeiro e comerciante naquela c1 .. 
dade. 
• S. s. encontra~se hospedado na re
oidencia do capitão Pereira Diniz, ofi
cial da Policia Mllitar do Estado. 

Para sua pele ? Nada de mllturaa 
prejudiciais. O LEITE DE MALVA, ó 
o melhor no renero. Use e verá desa
parecer as manchas da pele. 

Fortaleu. - Ceará - Corrê& &: 
Cla. - Joio P, .. ôa. 

De lta.baiana : 
Queira aceitar parabens nomeação 

Permita-me felicita-lo efusivamen- cargo Chefe Policia . Saudações . 
te momento asswne alto posto admi- Manuel Pereira. _ 
nistração Estado. Saudações. _ Ro· Dou-lhe, paraben.s sua . nomeaçao 
meu Torres, João Florentino. Chefe Pohcie.: Aceite cordial abraço 

Parabens merecida nomeação alto j do sempr.e 3:migo e admirador. - Na-
posto Chefe Policia - José Faustino. tanael_ Ribeiro. . 

Receba caro amigo muitos abraços En~io presado amigo ~ minhas feh-
Justa nomeação . _ Pedro Muniz. ~it_açoes motivo nomeaçao Chefe Po-

Envio ao presado amigo afetuosos hcia . - Celso Pedrosa. 
abraços. - Alfrêdo Pereira Campos. 

Aceite meu grande e.braço do ami
go de sempre reafirmo minha inteira 
solidariedade Justos amigos de Cam
po Grande. Abraços. - João Batista. 
Freire. 

Com grande alegria abraçamos pre
Gado amigo justa nomeação Chefe 
Policia Estado. Conhecendo suas vir
tudes felicitamos nossa querida Pa
raíba pessôa eminente chefe desejan
do f elicldadés familia. - Nisa e filhos. 

Aceite nossos sincéros parabens. ~ 
Odon Sé. e familia. 

Felicito presado amigo pela digna 
nomeação Chefe Policia. Saudaçóes. 
- Josi Nunes Machado. 

Parabens feliz escolha V. Excia. 
Chefe Pollcla. - Antonio Maurlclo & 

De Patos: 

Felicitações vossa nomeação Chefe 
Policia. Saudações . - Virgilio Dan
tas. 

Cmnprimento cordialmente caro 
amigo motivo seu justo aproveitamen
to. - Emani Sátiro. 

Aceite .minhas congratulações sua 
justa nomeação alto posto confiança 
Govêrno confiança mantemos suo. per
sonalidade tranqUilidade Estado, se
rá altamente mantida. Saudações cor
diais, - N. Dinlz. 

Congràtulo-me presado amigo sua 
Justa nomeação alto posto confiança 
Govêrno. Abraço, Antonio Pedro 
l\lélo. 

Ci~lrande satisfação vossa nomeação De Pilar : 
Chefe Policia. sincéros parabens . -
EpUácJo Gomes. 

Minhas feltclta.ções extensivas Po
licia Paraibana acertada escolha sr. 
Interventor nomeação ilustre a.mt&"o 
Chefe Policia Estado. Saudações. -
Pedro Barbosa. 

Parabens. - Luiz Medeiros Abrêu P. 
loio Be'lerr&. 

Humilde admirador V Excla, peço 
aceitar sincéros parabens pela inves
tidura alto cargo Chefe Policia Es
tado. Saudações. - Adernar Tavares 
de l\fólo. 

Tenho prazer de V. S. ser o Che!e 
e peço ir trabalhar com V. S . - Au
,rusto Silva, soldado. 

çã!c~~f~ê\,g~!~i~~~~~~ ~~~e~~";,~!~ De Jurá : 
zado amigo forte abraço felicitações vo
tos felictdade9' pessoais. - Onesipo 
Novais. 

De 'felxelra : 

Receba. Uustre amigo sincéros para
bens acertada escolha seu nome Che
fe Policia repercutiu extraordinária
mente todo Estado feliz lembrança sr. 
Interventor nomeando alto posto tão 
grande homem. - José Guedes. 

Aceite felicitações sua Justa nomea
ção Chefia Policia Estado. Saudações. 
- José Xavier, prefeito. 

Não padendo esconder minha ale
gria diante ato feliz dr. Interventor 
nomeando presado amlgo Chefe Po
licia cara Paraíba envio meu afetuoso 
a.braço de parabe.ns pedindo Deus fe
licidades sua administração. Abraços . 
- Benedito Vieira. 

Parabenisamos distinto coléga feliz 
escolha dirigir Policia Civil. Abraços. 
Aurelio Albuquerque e José Paiva. 

Aceite presado o.migo afetuosas feli
citações sua investidura elevado cargo 
Chefe Policia . Abraços . - João Coê
lho, Jovelino Candido 

Tenho honra congratular-me vos
sencia justo ato Govêrno nomeação 
Chefe Policia . - Firmino Meireles . 

Envio presado amigo minhas con
gratulações pela prova de confiança 
que lhe dedicou Interventor Argemiro 
Figueirêdo, confiando-lhe a direção do 
Posto de Segurança Publica . Abraços. 
- Sabiniano Maia, prefeito 

De Umbuzeiro : 

Receba minhas felicitaçóes motivo 
sua nomeação Abraços. - Antonio 
Ismael, estacionário . 

Meus sincéros parabens justa no
meação vossencia alto cargo Chefe Po
licia . Sargento, José Antonio Almeida. 

Atraso não diminue sinceridade sa
tisfação no:sso abraço - José Albi
nha. 

Muito contente abraço você c01úian
te sua nçü.o - Carlos Pe!:'süa . 

De Catolé do R-Ocha : 

Minhas felicitações justa nomeação 
Chefe Policia nosso Estado . Sauda
ções. - Tenente, João Lira, delegado 
policia. 

Felicitamos justa nomeação, Chefe 
Policia nosso Estado - Lino Guedes, 
delegado policia 

De Bananeiras : 

Parabens sua nomeação . Abraços. 
- José Fabio. 

Receba grande amigo cordial abraço 
sua investidura Cheha Policia Estado . 
- J. Miranda Filho. 

De Plrpirltuba : 

Só hoje tive ciencia vossa nomeação 
Justo cargo Chefia Policia. Aceite 
meus sincéros pnrabens. - Manuel 
Marques. • 

Parabenlso vossencia. pela Jlli:ita no
meação Chefe Policia. - Sargento 
João Feltx. 

De Cabedêlo : 

Meu abraço sua nomeação Chefe 
Policia. - Artur Carlos 

Envio Ilustre ami~o minhas felicita
ções sua nomeação Chefia Policia. A
brnç.os , - João Costa Miranda, agen
te Caixa Aposento.daria Estivadores 

Ao -tlndar a sua erudita conierên
t.la, recebeu o professor Alvaro de las 
Casas demorada salva de palmas, dl
rigmdo-se mUlt,.. d._. pessõas pre
sentes a cwnorimento..lo pessoal- 1------------- DE Campina Granüe : 

Nossas felicitações motivo sua recen
te escolha Chefia Pollcia Estado cujo 
ato Interventor repercutiu favoravel
mente este municipio. Saudações. -
João Gualberto, Eurrasio Líma e Ma
nuel Nascimento. 

Parabens sua nomeação Policia A
braços. - Ascendi no Azt\'êdo. 

Congratulamos vossencia justo ato 
exmo. dr . Argemiro Figueirédo no
meacão alto cargo de quem Paratba 
tudo e~pera contlantr e~pirito enérgi
co justiceiro onde vo~c.;encia jâ. tem 
dado subejas provas Respeitosos cwn
primento.s - João Diniz, EstanlslaLI 
Dlnb.. 

mente. 
- Amigos e aamiradares, após a 

!?;~~~~\~ ~:;:r~~ :ia e:ir::~ 
no Pavilhão do Ché., trocando-se amis
to•os brindes. 

- Domingo p,,la manhã, d. Alva
ro de la& Caaao viajará ao Recite, de 
automovel, em cumprimento do seu 
ltinerirlo cUlturai pelo norte do pais. 

NOTICIARIO 
TELEGRAMAS RETIDOS 

Ha, na repartição dos Telegrafos, 
telegramas retidos para ltacl, B. ~o
hl.n. 327; Esmeralda Beul't'll: Dalton. 
rua a&l)vador, 

Fellclto presado conterraneo Justa 
escollia Chefe Policia Estado. Abra
ÇOl'!i . - Severino Alvea. 

Embora considere lugar saérlficlo 
receba meu abraço contlança deposi
tada Governo sua pe88Õ8. - Severino 
Cabral. 

Vibrando cóm acertada Indicação tn
•line 0hete alta flll\glo, tr&II.Ulllto 

De Gua.ra.bira : 
Dínrsos: 

Aceite um abtaço sua merecida no-
meação tlevado cargo Chefe PtUcla. De CaJazeiras: 
Respeitosos cWJ\primentos. - Tenen-
te Antonio Pontes. Aceite meus parnbens. Pe1·elra 

No~ parabe1u;. - Oiorio Osmar. Junior. 
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ULTIMA HORA 

'(DO PAtS E ESTRANGEIRO) 
HOMENAGEADO O EMBAIXADOR 

RODRIGUES ALVES 

RIO, 19 (A. N.) - Realizou-se, ho
je, um grande banquête oferecido ao 
embaixador Rodri,ues Alves, por mo
tivo de sua destacada atuação na <'OU
ferencia de Paz do Chaco. 

Nêsse banquêtc tomaram parte as 
mais altas personalidades da atuali
dade brasileira . 

240 CONTOS DE REIS PARA AS 
DESPESAS COl\l FILMES E PUBLI
CAÇOES SOBRE A REPREF.<:NTA
ÇAO DO BRASIL NA FElttA DE 
NEWYORK 

RIO, 19 (A. N.) - O Tribunal de 
Contas ordenou o regist.o da despêsa 
d.e 240 contos de réis para a aquisi
~ão de filmes cinema.tograficos e pu -
blicações sôbre a represntação do 
Brasil n:1 Feira df' Amostras d~ New 
York. 

REGRESSARA' A BUENOS AIRES 
O EMBAIXADOR JtoDRJGU'F.S 
AIVES 

RIO, 19 (A UNIÃO) - Seguirá de 

Nessa mcgma reunião foi fw1dado o 
Centro dos Professores Cearenses. 

PARA O ABRIGO DE MENORES DE 
PORTO ALEGRE 

PORTO ALEGRE, 19 (A. N.) - O 
diretor da Diretoria de Obras, enge
nheiro Teofilo Borges de Barros, en
tregou, ontem, ao secl'et.ário das Obras 
Públicas, sr. \Valter Jobim, o projéto 
de adaptação do edificio do Patrona
to Agrícola de Caxias para instalação 
do Abrigo de Menores do Estado. 

As obras estão Ol'çadas em 108 con
tos de réis, 

OS CtGOS DA GUERRA 

SANTANDER, 19 IA. UNIÃO) -
Na ddade de Béla Vista será. instala
do, pelo Ministério da Educação Na
cional, um centro de reeducação dos 
cé,cos. Alt'tm d~ste centro, o Ministério 
da Educação crearâ proximamente 
oito es.colas regionais de reeducação, 
duas fazendas modêlo e cincoenta la
rc,;, para um total de 16.000 cêgos. 

MALCOLM CAMPBELL FRACAS
SOU NOVA.l'\1ENTE 

A PJ\Z DO CHACO 

LA PAZ, 19 IA UNIAO) - A troca. 
das ratificações do tratado de paz se
rá feita por intermédio do ministro da. 
Bolivia na Argentina, sr. Enrique Fi
not, que entreirará uma. copia á Con
ferência da Paz e outra ao Paraguai. 

Os jornais salientam a impqrtancia 
dêstc áto que constiiúe o primf'iro 
passo para o restabelecimento das Te
lações entre os ex-beligerantes. 

DlJAS MIL BANDEIRAS PARA AS 
ESCOLAS PRIMARIAS 

BAtA, 19 e A. N.) - Atendendo ao 
que lhe requereu o major Cosme de 
Farias, presidente da Liga Baiana 
Contra o Analfabetismo. o govêrno do 
Estado adquiriu 2.000 bandf'tras bra
&Heiras, que serão distribuidas pelas 
escolas primarias públicas e particu
lares, assim como sociedades literarias 
e esportivas. 

Essas bandeiras deverão ser i<;adas, 
pela primeira vez, a 7 de setembro 
próximo, em homenagem ao •• Dia da 
Patl'ia". 

UMA RELIQUIA DE SALIJANHA DA 
GAMA 

avião para Buenos Aires, na próxima. GENEBRA, 19 (A UNIAO) - O cor-
seg'Unda-feira, o embaixador Rodrigues redor inglês Malcolm Campbell fra- PORTO ALEGRE, 19 (A UNlAO) 
Alves, chefe da missão tJiplomática cassou mais uma vez na tentativa de - Foi doada uma reliqu.ia de Salda
brasileira naquele país. bat-er o "record" mundial de veloci- nha. da. Gama ao Museu Julio de Cas-

o ilustre diploma.ta assistirá, na ca-1 dade em lancha automovel. O corre. tilhos e que consiste na divisa que a
pitai po~nha, á instalaçá~ do 'l'ri- dor inglês atingiu a velocidade média quêle almirante trazia. conrigo ao 
bunal Arbitral, que resolvera, em de- Jioraria de 205 quilometros. enquanto tombar ferido em Campo Osorio. 
flnJtivo, a concordata da paz do Cha- o "record'' e!iltal>Plecido ê de 208 qui- A oferta dessa reliquia. foi feita pelo 
co. lometros e 404 metros. major Salvador Pires. 

OS FUNERAIS DO TENENTE-AVIA
DOR RUI ARAUJO LUCENA 

RIO, 19 (A UNIÃO) - Realizou-se, 
hoje, o enterramento do tenente-avia
dor Rui de Arau'jo Lu<'êna, no cemi-

1------------------------

O GOVÊRNO CHECO EM FACE 
DAS MANOBRAS MILITARES 

tério de s. João Batista... D o "REI e H" 1 castélo do prmc1pe Max Egon Hohen-
Uma esquadnlha de av1oes fez evo- , tenham; em terrttório sudeta. 

JuWCs s~bre o cemitério, tendo, . na . Até agora. não se sabe, ainda, o re-
;::t,':;/"'do uma roda. de um dos &pa- A RESERVA DOS MEIOS sUltado desse encontro. 

O piloto do avião avariado con.oe- l A CHECOSLOVAQUIA EM EXPEC-
gulu hixar no Carpo dos Afonsos, --- OFICIAIS --- TATIVA 
sem acidentes. ! 

PRAGA, 19 (A UNIÃO) - Todo o 

EM SAO PAULO-O EMBAIXADOR CONFER~~~~~A~NLL~~~ RUNCI- :~:,;;,:!s e::;c:f:;~tl~~ e~oá~f:s d: 
BATISTA l,UZARDO uma provavel invasão das forças do 

S. PAULO, 19 (~ UNIAO) -:- En- ~êÍh~ft~Ah;i~a1\fcoUNf~r~' Ru~il~~~~ R~~:iavia, os meios oficiais guardam 
con!ra-se nesta cap,tal, ? et?~aaxatlor conferenciou, ontem, com o sr. Konrad ~ máxima reserva em face dos acon
!~~:r~n~~ar::;se~:~:::ie Vl::::rm~ Henlein, chefe dos sudetas alemães, no tecimentos. 

A BOLIVIA RATIFICOU OS TRATA
D08 COM O BRASIL 

VAI SER HOMENAGEADO o NôVO DIRETOR 
O PROF. ROBERTO LIRA 

FôRAIVl JULGADOS, ANTE-ONTEM, OS 
IMPLICADOS NO MOVIMENTO COMU-
N I STA D E 19 3 5, 1 Bruzzi, Pedro Dih!l Jumor, AJ!rêdo 

Eruzzi e outros. 
A denuncia deu-os como responsa-

N ESTE ESTA D O 
veis pela remessa de automovels e ca
minhões aos integralistas residentes 
em Ypiranga, Tibagf e Teíxeira Soarei;, 
naquêle Estado, que deveriam, por 
meios violentos tomar varies postos 

CONDENACõES E ABSOL- ad~~~~t;,"!~t;~to de procurador Cam-

--- VIÇÕES --- :~ 1r:i:o~ 6~1~~~~~~0~ ~g~~1
;1ã~e~:~: 

RIO, 18 tPELO AEREO> - No Tri
bunal de Segurança Nacional fõram, 
hontem, realiZados dois~ julgamentos 
de t 0 • instancia. sob a presidenda res
pectivamente dos juizes Raul Machado 
e Pereira Braga. 

O Jt1tz Pereira Braga presidiu a au

didos pelo dr . Medrado Dias. 
A ~entença proferida absolveu apenas 
dois réos. Valentim coelho e Sophocles 
de Lima, condenando todos os demais a 
oito mêses de prisão 

POSTO EM LIBERJ1ADE 

diencia de julgamento de processo in- o desembardor Barros Barri:to- ex
tentado contra integralistas, no Estado pediu. 0 alvará de soltura do processo 

~:ft:~~}!!~t~r!~~j:::d::::::: f~!e~frt;Iit~l0t~tfie?~::~º: 
cabeças a seis anos e eram êles: An- O acusa.do foi logo posto em liberdade. 
tonlo Pereira de Araújo, Manuel Anto- ARQUIVAMENTO REQUERIDO 
nio Fagundes e José Pedro de Oliveira. o adjunto de procurador Gilberto de 

~i~:~~~ii~~~~J:{~F1lf !t~E ~:::i~n~~{~f : l~}:~~~!n?if! 
le Estado. dio Mayrink Veiga. O arquivamento 
,Fôram, também, condenados João foi pedido pelo fato de não existir pro
José e Sebastião Cisneiro, a seis anos va testemunhal que dê causa á çlassi-

~~ep~~!~:u;~s!' ~e~~:r~~r~fi~~;r:J:~â~ f_ic_a_çã_o_d_o_d_e_li_to ______ _ 
engenhos e proprtedades. Não há na Paraíba o mosquito que 

Como co-réos, !Oram condenados: a está causando o paludismo do Rio 
cinco anos de prisão - Francisco Ca- Grande do Norte e do C~ará. Mas nos 
lixto, João André da Costa; João Ba- temos outros mosquitos tu.nsmissôrf'S 
tista da Silva, João Vitaltano da Silva, 'para causar a doença. Nã.o deixe ag-ua. 
José Simplicio e Nilo Tavares; que par- empoçada ou parada para que não !.~ 

f!ci~~f~ed~og~feºrcf: assaltou aQué- crie o mosquito. 

a:O~r~iscº~sd~~:~?~t::~~~ :n:~~~ s u p E RI NTENDÊNCIA DE 
i~j· F~~:i~~~/J;t; Ii;;m;;t:~':i':,º: EDUCAÇÃO ARTlSTICA 
~in~P,:1~~~éri1:i;i~~':,d~;,endº' Neri A reunião escolar de quinta• 

A cinco anos e quatro mêses o acu- feira última 
!ª~~a~:c°it!~o~t}g~Jº dt

1
l~te ªLi?t~:~ Dando cumprimento ao program~ 

anos e quatro mêses, Eliades Gomes que traçou, a Superintendência llc 
de Araújo e severino Diôgo dos San- Educação Artistica do Estado prom3-
tos; e trés mêses. João Rozendo, Iná- veu, quinta-feira última. ás 9 horas. 
cio Elias Marinho e Antonio Domin- a primeira reunião escolar, que teve 
gos da Silva; a um ano, Manuel Hen- lugar no teatro ''Plaza'" , com o com
rique de Miranda, Gabriel Alves e parecimento do diretor do Deparh
Francisco Figueira Lima e a qumze mento de Educação. professõres de::; 
dias, João Rocha. grupos escolares da capital e grandP

A sentença, por falta de provas, a.O- numero de alunos dos diversos esta-
3olveu 47 acusados e por falta de con- be~g~m~nt;otceur:si~~ 6~~:ri~e m~~~:.º J~l~ ~:~:~: ce::i~~~~efr~~ssi~~ sica da Policia Militar do Estado. deu-
Aleixo e outros. se e:~ecução a wn programa de mú

Os réos fõram defendidos pelo dr. sica.s que obedeceu a uma rigo~osa se:· 
Medrado Dias, que declarou apelará leção. fazendo o profcssõr Gaz1 d('_ S.i, 
da sentença proferida, para O Trihuna! Supe1intcndentc de Educação Art.isti
pleno. ca, ligeiras referências sõbrc a vida e 

perso_nalidadc de Francisco . Manuel 
UM PROCESSO DO PARANA' COM da Silva. autor do Hmo Nacional. D . 

NUMEROSOS REOS Pedro I, autor do Hino da Indcpm
dência e Antonio Carlos Gomes, o 

RIO, 19 (A UNIÃO) - Noticias de 
La Paz, informam que o Parla;mento 
aprovou, hoje, por 801 votos contra 11, 
a. ra.tificação dos- t1·atados çomerciais 
assinados com o Brasil. 

pelos estudantes da Facul
dade de Direito da Capital 
--- Federal ---

do Departamento Nacional l o juiz. Raul.Mac. hado, pres.·idiu a au- imortal criador de "O Guarani" . 
diencil:t de Julgamento do processo nº . Na próxima quinta-feira, a ~upe-

de Produção Animal 536, do Paraná, C0'!1 numerosos réos, ,· rintendéncia de Educação Art1stka 
entre eles os drs Joao Ceei Filho, Lmz promoverá. nova reunião. dessa VP.Z 

RIO, 1~ CA UNIÃO) -:-- )!oi assinado ~~~~~lJ :eenJ:~~~ ~!d~~~1oi,T~~~~~1~z ~!'~ct~it~~c~~~a~~n~rJcão do Centro 
CEGOU A NATAL UMA MISSAO 

DA "BRITISH AIRWAYS" 

NATAL, 19 (A. N.) - Em viagem 
de estudos, chegou a esta. cidade wna 
missão britaniC'a da •· British Airways", 
a fim de tratar do estabelecimento de 
ama linha aérea inglêsa para a. Ame
rica do Sul 

Os membro~ da missão inglêsa per
manecerão nesta cidade até ri dia 20, 
regressando ao Rio, de a.viã.o. 

SEMANA DE PUERICULTURA 

fORTJ\LEZA, 19 IA UNIÃO) -

RIO. 19 f A UNIAO) As agremiações 
da Faculdade Nacional de DirPito ho
menagearão o profc.!>sôr Robert.o Lir~ . 
na próxima sexta-feira, associand.:,
se ao gesto elo congresso latmo-am~ -
rica.no de Critninolo&ia que mandou 
traduzir para o castelhano o recente 
livro daquêlP professór. intitularl0 
"Novas Escolas Penais· 

pelo presidente da Republica, um de
créto, na Pasta. da Agricultura, no
meando o agrônomo Mario de Olivei
ra, para exercer, em comissão, o carg~ 
de diretor geral do Departamento Na
cional de Produçã:> Animal. 

O s.r. Mal'io de Olh'eira é professor 
da Escola de Agronomia e Veterinária 
da Universidade de Pôrto Alegre, e 

A MARINHA 
DO R.EICH 

RESSURGE 
DE GUERRA 

cxe1·cia, até pouco tempo, o cargo de 1 Ademais. encontram-se atualmente nos 

MAIS DE UM MILHÃO DE d.ir~tor dáqueia csco1a. As unidades navais atual• ;~.\~~;~~ c~ .. ~~~h10t~ii1 f:;::;f~:!~ ª~~ 
PASSAGEIROS PELO AR EM!----------- t t - madcs de peças de 203 mm. !dois d.es-

SERVIÇO DE PROPAGANDA 
- men e em COnS rUÇaO - tes cruzadores. o Bluecher e o Admtral 

1937, NOS E. U. A. Nii:,"r jáforam lançados>, e dois cru-

?-lo ··auditórium'' da Escola Nonnal NE\V YORK. 19 (A UNIAO) - O 
sob a presidencia do interventor fe- Burcau do Comércio Aéreo norte-amc
dtral, sr. Menêses Pimentel, inaugu- rica.no acaba de anuneiar o resultado 
rou-se a semana de puericultura. tanto do mo\•imento doméstico ou in
------------- ter no como internacional do tráfego 

E DEFlSA SANITÁRIA vis~:~~r:hrf1~a~~t?~~:i/ d~ c~il1:~: ~~ii~:s J~gc~~~;hi~s 
1
~~

00
1i~.n~a~:s t~~; 

do superior das forças navais. alemães. cruzadores ligeiros de 7.000 toneladas 
o vice-almirante Ouse pubhca, hoJe, estão em projeto. Dezesseis cruzadores 
a lista completa das unidades da fro- de 1.625 toneladas armados de canhões 
ta do Reich atualmente em constru- de 127 mm., já se acham em serviço e 
ção, sóbre a base de 35 por cento con- mais seis de l.811 toneladas se encon
sentida pelo tratado de Londres. . 1 tram em con~trução cmquanto outros 

Consêlho do dia ! 
Para curar-se o cancer é preciso 

descobri-lo cedo e tratá-lo logo e pm· 
processos seguros r cirurgia, Raios X. 
etc.' 

- ,------------ 1 aéreo nos E . lJ A. pelas companhias 

. 

Fiscalização do lmpos- I que opera.m "º' fransportes d~ passa-
geiros e mercadorias por via aerea. 

to sôbre vendas 8 con• de s~,;~;d~80és;~.ta~~~:~s ·~r;!;\r::':1~ 
o canccr. ~10 inicio, é uma docnç:.:i 

local: comc'l9- por um nodulo que l>Ó· 
de durar 1 uito tcmi;o sem se alas· 
trar. 

o almirante Guse dâ. a propos1to os estão sendo projetados para o ano vin-
scguintes pormenores: douro. 

o cruzador de batalha "Scharnflorst, Vinte e qualro submarinos de 250 to-

signações :or(!:df[g .~oÓU~õ~~:r~s:1~~ª d~l:3ut~e~ 
tt.econhecido e extirpado. a tempo 

(-::..~e nódulo. sobretudo quando êle se 
localiza na pélc, no labio ou na ma
ma, o resultado é mais garantido. 

lançado a 21 de maio dêste ano, estará neladas e 13 de 500 e 700 toneladas en· 
pronto dentro de poucos mêses. de::;- c_ontram-sc igualment" em serviço. O 
lccará 26.000 tonel2rt;:i'S e serB. dot!:\.dO de lunite de 45 por cento previsto pelo 
nove canhões de 280 mn1 : mais dois tratado de Londres para esta classe de 

/ cruzadores atualmente eni construção unidades será. portanto, atingido com 
serão dotados de canhões de 380 mm a construção ele mais 31 submerstvels. 

A Recebedoria de Rendas a ,·i
sa ao comércio que sómente e~
tão habllitados á fiscalização ci.o 
Impôsto Sóbre Vendas e Con
signações, nesta capital, os srs 
Aldrovlle D Grisi e Anfrisio 
Alves Brindeiro, funcionários do 
Estado. designados para êsst~ 
serviço, os quais estão munidos 
dos respectivos cartões de a
presentaç~o. fornecidos pela 
.1....ece.bedona 

Outrosim. chama a atenção 
d~ pequenos comerciantes, des
conhecedores das exigencias fi!ói
cais. para certas pessóas sem 
escrupulo que. se dizendo encar
regados do preparo de livros e 
escritas, lançam mão de di 
nheiro e Hvros dos contribuin
tes, ~em que promovam de qual-
quer modo a defêsa dos sevs • 
interesses, apropriando-se ah, 
da das lmportanclas que lhe; 
fôram confiadas para paga
mento de taxas e emolwnen-
tos. 

Trata-se de scroquerie, passi
vei de punição, que deve .ser le
vada pelo prejudicado ao co
nhecimento das autoridades po
llclala. 

Picam avisados os incautos, 
pa.ra que nlo sejam envolv!dos 
11&1 manobru de tala espert.ll
lh6ea. 

1ôos fôram de 76.996.163 milhas, o 
1ue representa mah; que no ano de 
19:!6, quando fõram cobertas apenas 
'3. 303. 636 milhas - ___ ----- ---·- Dezoito toqJcdciros de 600 toneladar-; 

RAL Q O DE LLANO EST _ 0 PRO e 13 contra-torpcclciros Já se encon-

AS FôRÇAS DO GENE UEIP A - t:r11~,~~~~t~;:~.-~á~i~~e.:i:\~~º;º 
Já se encontram em serviço. Finalmen-

(EDENDO Á "LIMPÊSA" DA ERENTE DE EXTREMADURA ~~ ~-:;°í1~~~~
st! ~~~1
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consideravel de navios-escola ou de 

193 obuzes sôbre Madrid - A aviacão insurréta des
truiu a ponte de São Felix sôbre o rio Ebro, recente
--- mente construida pelos republicanos ---

sóas morrê1·am e 23 ricaram ferida~ exercicio e de navios-escolta para sub
em consequencia do bombardeio da mersiveis. 
artilharia insurréta contra esta ca- O almirante Ouse conclue: 
pital ., A construção das unidades que ,·e 

193 obuzes cairam em diversos quar- encontram atualmente em estaleiros 
teirões da cidade, ficando w1s mais e das que estão sendo projetadas da
ating-idos do que outros. rão novamente ao Reich uma marinha 

mcderna e apropriada ás suas necessl
A AVIAÇAO INSURRÉT,\ DESTRUIU &parélhos realizavam a mesma mano- 6.000 QUILOMETltoS QUADRADOS dadcs. Esta marinha poderá desempe-

A PONTE DE SAO FLIX bra. DE TERRENO CONQUISTADOS nhar a tarefa da proteção do ptis, re-

SARAGOÇA, 19 IA UNIÃO) - '-a 
frente do rio Ebro. a aviação nacio
nalista destruiu <'Ompletamente a pon
te de São Flix.. rercntemente construi
da pelos republicanos. 

A fim de fazer face ªº" tiros das 
baterias anti•aéreas, os aviões l)ude
ram desempenhar a sua ta.Teta, efe
tuando o bombardeio e-m "piqué ". de 
lODa altura de 3. 000 metros. 

Os trimotorefil de bombardeio des
ciam como aviões de caça., sôbre o ob
Jéilvo e, a uma aUura de 150 metros, 
lançava.tb dezenas de torpêdos e su
biam rapldauaeoi. 0011111111w 011trot 

Nenhum aviio foi atin,ido e 1, ponte p ELOS NACIONALISTAS NA presentar o Reich no exterior e asse-
foi destruída em mela hora . FRENTE DE EXTREMADURA gurar a liberdade das comunicações 

100 BOMBAS SOBRE LAS ROSAS SARAGOÇA, 19 IA UNIJ\O) - .\s mr1;~~it!.-~~t.ª;fãs. que uma parte das 
tropas do general Lia.mo conquistaram encomendas de novas construções te

BARCELON A, 19 (A UNIAO) - A 6.000 quilometros quadrados d e ter- nha sido feita aos estaleiros "Vulcan", 
aviação nacjonallsta exerceu, ontem. reno na frente de Extrema.dura. de Stetin, os quais vão reiniciar suas 
grande atividade na costa catalã, Agora, as forças franquistas decidi- atividades. 

~~=tdo cair 100 bombas sôbre Las ~=pei::::::r t!~~~i:.t:~~n~ ~c
1;i;:~ ------------. 

o núme,·o 11e vu1m .. eleva-se ª za s1va. ·1 Farmácia de plantio ::!"~3mc= e fe
rldos

, fica
nd

o destrui- Checou, viu e venceu a afamada &~tá de plantão, hoje, a .. Far· 
· meia M Caa Azul" . Exciulvldade da mácia Brasil", á rua Maciel PI -

193 OBUZB8 80Hlil MADRID MCASA AZUL" , Só para 11eohoras. nhelro. 

MAQBIP, 11 (A \JMl,\O) - 1' pea·. 1'"98 ,....... _ • -------·---
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JOÃO PESSOA - Sábado, 20 de a1rosto de 1938 

E D 1 T 
EDITAL Dl!: CITAQA.O COM O 

PRAZO DE TlllNTA (30) DIAS. - O 
dr. Lutz cavalcantl Junior. Juiz munl
ctoal cio t.Prmo anexo de Sa~. nêste 
feito fUncloMnrlo em substltulcllo ao 
dr. Juiz de rltt'fl1to desta comarca. em 
face de ~tumPlcãn por êste averbada 
nOfll autos respectivos. etc. 

Faco SPI bPr oue. nor parte do dr. 

A 1 s 
Manuel Aureliano de Vtsconcélos, 
braa1.lelro, casado, ex-agente de poli
cia dêste Estado, como incurso na 
F-ancão do a.rt. 338, ns. 2 e 6, combina~ 
rio com o art. 66, § 2.0 da Consolida
cão das Leis Penais. E como não tenha 
sido posslvel cita-lo pessoalmente, por 
se haver forag-tdo, chamo e cito o re
ferido denunciado a comparecer nêste 
futro ,no dia 31 do corrente mês, ás 
auinze horas, a fim de ser interroga
do, assistir o sumario do processo e 
acompanhé. 4 lo em todos os seus ter
mos até final sentenca e sua execu
r,ão, sob pena de revelia. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e do 
dit.o acusado, mandou oassar o prew 
~ente edital, que E.Pl'á afixado no lugar 
de costume e publicado na Imprensa 
Oficial. Outrossim. faz saber Que as 
audlencias dêste Juizo se realizam no 
navimento terreo do predio n.0 42. á 
rua das Trincheiras, <lesta cldar1e. 
Dado e passado nesta cidade de João 
Pessôa, aos dezoito dias do mês de 
al?osto de mil novecentos e trint.a e 
oito. Eu. João Bezerra de Mélo Filho, 
escrivão. o fiz datlloruafar e subscre
vi. - José de Miranda Henriques. 

Jofto Bat1dfl n,. Mélo, em CAUsa pro. 
pr!a. tn• fot rllr!l\'lda a oetlcão do teõr 
seautnte: ·'E"1'Tlo. sr. dr. juiz munici
pal em ex,.rdcto narctel ôo car1to rle 
juJz rle dJrpito. Dlz o infra assinado, 
em CA u~a proprla. que sendo senhor e 
possuidor rle uma oart.e de terra no 
J~ c'Fe.lso". ôtlste t.ermo. havida 
por !'fUcessáo de FJi:ivto Peixrit-0 de Vas
concélos e sua mulher, conforme Pro
va com os ciocumentos .tá exibidos e 
não lhe convindo a comunhão em oue 
se enl"'ontrR. com os dPmais conrlómi
nos dêsse lunr, Que tem. dil?o lut?ar, 
VPm nos termo~ do art,, 79~ do Coõigo 
Civil e ComPrcial do E<:t.ado. pronôr a 
presente acão de divisão do referido 
Junr. oue tem o~ Hmttes see'Uintes: ao 
Na~ente, com Pedra Furada e Trl
JrueJro: ao PoPnte. com E.sta('~da ; ao 
Nort.e. com Gltirana e ao Sul, com 
Plrolrf e MarmRraú. Acont""e oue, ha- REGISTRO CIVIL - EDITAL -

;:~t!º ~~~~~~ta~°:d~'t~o~d~:t~~t~r~ faª~1aS:~!~ ii:re~ !:1~~~rti~~es~ ( 

Ser P?Udmite, 
tonü!car e nu
trir o organismo com EMULSÃO 
DE SCOTJ' - quatro TNes mala 
facil de digerir que o oleo nem 
emulsiflcado. Afasta o pezigo 
das enfermidades, dó o vigór

Scott Contem ocdclo 
e é iaenta de alc,aeL 

EMULSÃO 
~tac!t~2!! 
Prefira o vidro grande. 

então residentes nêste termo, nara a casamento civil dos contraentes se- gamento, vindouro, ficam obrigadas a 
nrooosttura e demais termos da ore- guintes : fazer entrega dos seus titulos a.o sr . 
sente causa. mas em virtude de irre- Alfrêdo Bernardo da Silva e d . Ho- encarregado do pagamento, o qu:-~l 
gularidade ocorrio'a na 1.• audiencia sana Batista dos Santos. que são sol- entregará um recibo até ser restitui
uara que fõram citacios confuntamen- teiros: êle. maior, músico, natural :lo do o titulo. Esta providência visa re
te com outros, foi jUlE?ada nula a dita Distrito de Serra da Raiz, dêste Es- tificar irregularidadt's verificadas nos 
audienria; e. querendo o autor pros- tado, onde são ainda domiciliados e descontos de contribuições para o 
segufr no !Pito. requer a v. excia. oue residentes seus pais e filho de José Montepio . 
se dhme ordenar a oubHcacão de edf- Bernardo da Silva e de d . Luíza Ma- Devo salientar que, não sendo satis
tafs com o nrazo de 30 dia.o; . citando os ria da Conceicão; e e1a, ainda menor. feita a exigência dêste edital, ficam 
ditos condótrJnos Antonio Augusto de orofissão domestica, natura] desta as sras. pensionistas sem perceber 
MadruE?a e sua mu1her. uma vez oue "13.Pital e filha de Daniel Batista dos suas pensões até que o façam . 
se rP.tirararn para a comarrq, cte Gua- ~antos, morador nêste Estado e da Gabinête da Delegacia Fiscal na. 
rabira e a1f residem. ronforme certt- falecida Ester Celestina dos Santos, Paraíba, em 17 de agosto de 1938. 
dão nos autos, para, na l.ª audiencia sendo que os contraentes são dom1- o chefe do Gabinête, Arnaldo Fí· 
dêst.e _iutzo. depois de decorrido o pra- ciliados e residentes nesta capital. á gueirêdo. 
zo cio referido edital. assistirem a pro- rua Maciel Pinheiro, 433 e da Sauda
posttura da presente ação, louvarem- de, 282 . A nubente reside em casa de 
se com o requerente em agrimensor e sua avô materna d Joaquina d.JS 
arbftnidores, bem como nas despêsas, santos Bezerra . 
cont.estarem ou confessarPm a mesma Si alguem souber de algum impedi-
acão no prazo legal aue lhec; será as- mento, ooonha-o na fórma da lei. 
slnado, e para sel?Ui-la em todos os João Pessôa, 19 de aEtosto de 1938. 
seus termo~. lncJPnfSRnr'fo o reoueren-1 O escrivão do registro. Sebastião 
te c!os danos sohrevtndos depois de Bastos. 
nrooosta esta. sob pena de reveJta e _ 
lancamento. A. ruia causa foi ciado o Ei-;COLA DE MEnlCINA E CI-

TRIBUNAL DE 
APELAÇÃO 

EDITAL N,º 1 
val~r. de 2·nn0$000, para efeito da taxa RURGIA DO INSTITUTO HANE-
.1udic1árht. Mamamruane. 17 de aJ?os- MANIANO DO RIO - Concurso - C d 
to de 1938. (R .) João Batista de Mélo. Edital _ Faco público estar aberto ODCUrSO para O Cargo e 
!aF~~~ª ;;~u~~1~o~~ª!oe~g ::C,~!1:~o d::: :

0
J:~oed~~i~~~c~i~~f~~ ~~st~~ Juiz de Direito 

cnvi:io do fpt~-0 afixe no 1ue:ar do Henamaniano, com séde nesta capital, De ordem do eX1110. sr. Desembar-
cost.ume o ed1t.al reouerido pPln orazo com o prazo de cento e vinte dias a gador Presidente do Egregto Tribunal 
da lei. i"~né. 17 ~e Rf?ost.o de 1938. (a.) contar de dois de julho de 1938 ' de Apelação do Estado, faço publico, 
L. r.i:i.valcanti. Em vtrtude do que cito outrossim, o prazo para O co~cw-so para conhecimento dos interessados, 
e chR.mo. nela orazo ile 30 dias. a con- das cadeiras de parasitologta e clini- que se achando vago, o cargo de Jui2 
tar da prfmelra nublicari'io r1P'l'"e edi- ca gtnecologica foi prorrogado de qua- de Direito das Comarcas de Miseri
t.al. no onriio oficial A UNIÃO. os ci- · tro mêses. Esses concursos serão rea- córdia e Pombal, respectivamente, pela 
tandos Antonio Ausrusto Madrurta e lizados de acôrdo com a legislação fe- remocil,o do Juiz daquela comarca para 
sua mulher. -n:.ra o.~ fins da peticão . . a- dera! vigente, devendo os interessados I a de Itabaiana e pela aposentadoria do 
cima transcrita, ffcstndo ,outrossim. dirigir-se á Secretaria do Instituto da segunda, fica aberta, na Secretaria 
cientes d«: aue B;S auntencias dêste iui- para maiores m.inudencias. - Mario dêste mesmo Tribunal, pelo prazo de 
zo. ~ra est..P feito. são dadas ás quar~ de Brito, diretor geral do Departa- trinta <30) dias, a contar do dia 15 
tas~fefras utets de cada semana, ás menta Nacional de Educação. do corrente mês, a lnscrtcão dos can-
trêsP. horP.c.. na sala das audiencias, didatos ao concurso para o preenchi-
no ~aco Municloal desta ~idade, sen- DELEGACIA FISCAL NA PARAI- menta do referido cargo, de acõrdo 
do esse dia feriado. no dia Imediato BA - EDITAL N Iº 2 - De ordem do com o art. 37 da lei n.0 159, de 28 
ás mesmas horas e lugar. Dado e pas- sr. De1egado Fiscal, todas as pensío- de Janeiro de 1937. <Organização Ju
sa.do nesta cidade de Mamanguape, nistas que recebem suas pensões nes- diciãria do Estado). 
~ ~~~~n~:s ~o ~1a d: ~f~~to E~~ ta Delegacia, no ato do primeiro pa~ O pedido de inscrição deverá ser 
Amaro Cavi:ilcantt de Lima. escrivão. 
o datilonafel. (a.) Luiz Cavalcanti r" 
Junior, juiz municipal em exercicio 
pardal de Ju1z de direito. Conforme 
orll?lnal: dou fé. Mamanguape. 18 de 
agosto de 1938. - Eu, Amaro Caval
<".antf de Lima, escrivão, o datilografei. 

EDITAL DE 1.• PRAÇA - 3.ª 
\'ara - 3.° Cartorto. - O dr. José de 
Miranda Henrlaues, juiz suplente em 
exercJcfo, na a.• Vara da comarca d<' 
João Pessôa, caoltal do Estado da Pa
raiba. em virtude da lei. etc. 

Faz saber a todos quanto o presente 
edital de praça virem, dêlP noticia ti
verem e a quem lnteresnr possa, que, 
no dia 9 de setembro próximo vindou
ro, ás 14 e 112 horas. rm frente ao 
edifício onde funcionam as audiencias 
dêste Julzo, o porteiro dos audltorlos 
ou quem suas vezes fizer, levará a pú
bUco pregão de venda e arrematação. 
a quem mais dér e maior lanço ofe
recer. além da respectiva avaliação, 
uma casa de tijolo e têlha com três 
Janélas de frente. i:;,Ituada á praça 
João Pesoõa. n.0 li, nesta capital. pe
nhorada. a P.Navarro, no executivo 
CB.lllblarlo que lhe move a S. A. Co
Jnercio e Industria Rebé1o Lourenço e 
C88& Sousa Batist.a. Limitadn, e ava
llado dtto oredlo em cincoenta rontos 
de réis (60:000000). E para que che
gue ao conhrctmento de todos, será o 
Presente edital publir,ido na Imprensa 
Oficial e afixado na f6rma da lei 
Dado e passado nesta cidade de João 
Pes5ôa, aos doze dfas do mês de a.
gosto de mu novecentos e trinta e 
oito. Eu; Joio Beserra de Mélo Filho, 
escrivão, o fiz datllo~far, subfcrevi. 
- 1- d• Miranda HrnrlquP:<. 

DR, JOSA MAGALHAES 
(Medleo -•la!Wa) 

Tratamento medico e operat.or10 
das Cloençaa doa olhoa, ouvidos. 

nartz e garganta . 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
T;UCSFRIADOS REPETIDOS 

Oo11111H6rlo: ltua Duque de Cutu, 
15M.-DeZú5 

Realelencta: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 242 

- 10&0 PESSOA -

acompanhado dos seguintes docu
mentos : 

t º) - diploma cientifico, ou certl
dãÓ de acha-se o mesmo registrado 
no Tribunal de Apelacão: 

2.•) - fõlha corrida elttralda no 
lugar ou lugares onde houver resldl· 
rlo nos dois últtmos anos, ou prova de 
tunç!i.o publica efetiva: 

3.º) - certidão de Idade ou prova 

eqt.,~ª1:'._'t';;testado de saúde firmado 
por médico da Saúde Pública; , 

5.ºl - certidões extraldas ,tos au- 1 
tos e protocolos que provem ter os 
candidatos quatro anos. pelo menos, 
de prática de fõro. adquirida na profis
são de advogado ou na judicatura 
federal ou estadual, deste ou de ou
troo Estados, ou ainda em cargos da 

Pof !\ia _:'1f c,;,umentos comprobatórios 
de ·capacidade cientifica. Intelectual • 

m~i;~·dtspensados da apresentação dos 
documentos referidos nos números 1, 
3 8 4 os Juizes Municipais e mem
bros do Ministério Público dêste Es-

ta~~retarla do Tribunal de Apelação. 
em João Pessõa. 14 de Julho de 
19

:tttipedes Tavares. secretário 

A íacihdade no barbear não 
depende sómente de habi

lidade, mas da lamina que se 
usa. Uma barba rapida 16 se 
consegue com a legitima 

LAMINA~ 
GILLETTE AZUL 

86 

nhelro, de quinhentos mil réis . . .. 
< 500$000) que servlré. para garantla do 
contrato, no caso de aceitação d:,. pro
posta. 

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datllografáclas e assinadas 
de modo leglvel, sem rasuras, ou bor
rões em duas vias, sendo uma devi
damente selada (sêlo estadual de 2$000 
e sêlo de saúde) , contendo preço em 
algarismo e por extenso. 

As propostas deverão ser entregues 
nesta Secção, em envelopes fec~\.Jo5 
até as proximidades da re~ do 
Tribunal da Fazenda, que nao seré. 
antes das 14 horas do dJa 2 de Setem-

NOTA DA SECRETARtA DO TRI- br~oe:~~~ ª!ºParados das pro
BUNAL DE APELAÇÃO. - O Trlbu- postas, os concuuentes deverão apre
nal de Apelação, em sessão d~ 19 do sentar recibos de haver pago os im
corrPnte, resolveu que a inscriçao deve postos federal , municipal , estadual, no 
ser feita para uma só comarca. de- exercicio passado, certidão de haver 
vendo os interessados declararem no cumprido as exigências que trata o ar
requerimento qual a comarca de sua tigo 32 do regulamento a que se re
preferencia. fére O dec. 20.291 de 12 de agosto de 

ADMINIS'!.'RAÇAO DO DOMINIO à~l~a~:o d~! ~~~ ~~~~~~'::'º• 
DA UNIAO NA PARAtBA. - Edital Os proponentes obrigar-se-ão a tor
n.º 4-A. - Aforamento de terreno nar efetivo O compromisso a que se 
oronrio nacional. - De ordem do sr· propuzeram. caso seja aceita a sua 
delegado fiscal do Tesouro Nacional proposta, assinando contrato na Pro
nêste Estado. faço público que o sr. curadoria da Fazenda., com o prazo 
Sabino Fernandes Pessôa requereu o máximo de 10 dias, após soh1cionada 
aforamento do te!I"eno - propno na- a concurrencia, com prévia. caução ar
clonal - b<'neficiado com as casas bltrada pelo Tribunal competente. 
ns. 142 e 154. da ave'!.ida Cle~ C~m- não inferior a 5% sôbre o valor do 
nêJo. municlpio d~ ,J")an Pes~oa. nPst-e ! fornecimento. a qua. 1 r_everterá a favor 
Estado. . do Estado, no caso de rescisão do con-

Os ctetalhes técnicos e demalS es- trato sem causa Justificada e funda
clarecimentos constam do edital n.0 

~- publicado no Jornal oficial A UNI
AO. desta capital. em sua (>{lição de 

men~da a juízo do referido Tribunal. 

21
A~~l~~t~a~âo

1
~!· oomi~io da_ Uni-

ão, em 21 de julho de 1938. - Sabino 
de Campos, escrivf10 encarreg~<lo da 
Administração - Classe O 

POLICIA Mll,ITAR - EDITAL DE 
VENDA - Faco saber aos aue o nre
sente edital virem e dêle noticia tive
rem e interessar possa. ciue. de ordem 
do exmo. sr. Interventor Federal nêste 
Estado. se acha à venda no quartel 
désta. Corporação. um motor a gaso
lina. Deutz Otto? legitimo. com capa
cidade rle 6 H.P .. nuast novo. crestan
do-se bem para Uumlnação elMrka de 
pequenos povoartos ou fazend~. 

E para conhecimento de t-Odos la
vrou.se o presente edital o qual vai 
publicado pela imprensa,;. Dado _e pas
sado nésta cidade de Joao Pessoa. aos 
onze dias do mês de julho rle mU no
vecentos f' trtntn. e otto , 1J de Julho de 
1938). 

Ascendlno Felt.ou.. cap. secretário 
R'eraJ 

Secretaria da Fazenda - EDITAL 
N.º 20 - Secção de ComJ>ras - Abre 
concWTCnda parR o Sf'guinte matcrjal, 
dc>sUnado á 

Repartitá-0 dC' Aguas <' Es&õt.os 

1.000 metros cubicos de lenha rla 
mata. que deverá. no mfntmo. Wr um 
metro de comprimento por 4 cenU
metros de dlametro. 

O material acima referido deverá 
ser oosto na U1Jna Buraquinho 

Não poderão ser aceitas as seguin
tes qualidades, munguba, lmbaúba, 
mama de cachorro, jaugada, cajueiro. 
mangueira. João Móle, careudo, pau 
clnm e outras a Juizo rfa Repartiçào 
requisitante. 

O fornecimento será !eito ele con
formidade com as necessidades. oor 
solicitação daquéla RepR.rtlcã.o, incor
rendo o fornecedor em multll, pr~vla
mente estipula.da, em caso de falta. 

O fornecimento do ma.tel·ial acima. 
terá. inicio logo após a abertura das 

1 

Fica reservado ao Estado o dlrelto 
de anular a presente, chamando a 
nova concurrencia, ou deixar de efe-
tuar a compra do material constante 
da mesma. 

Secção de Compras, 13 de agosto 
de 1938. 

J. Cunha Lima. Filho, chefe de sec-
çáo. 

TUBERCULOSE 

DR. ARNALDO GOMES -
CUrso de especialização com o 
Prof. Clementlno Fraga no Hos-
p1tal de Isolamento 8. Sebas-
tlão no Rio de Janeiro. Dlagnóa-
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo-

dernos. 

DOENÇAS DO APARE-
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tre.tamento em ho-
ras previamente marcadas e dJa. 
riamente das 13¼ é.s!5 horas. 

Rna. Bar"I.O do Trlnnfo, 420 ~ 
1,0 andar. - Tel. 1606 

J o á. o Pessõa 

CURSO PARTICULAR 
Prof. Joio Vtna,n, ·- -lntereaadco que manl6m ma car-

10 primúio e NC1Uld6rlo flmolo• 
-~de7 "úll 
e daa Ili ú Zl Jaoru. 

EDITAL DE CITAÇAO DE IU:U 
AURl!:NTE. - O dr. José de Miranda 
Henrkn,es, Juiz rnplentt- em exercido 
na a.• Vara da comarca de João Pes
.e.. capital do Est.ado da Paralba. em 
Virtude da lei, etc. 

. pronostas. 

1 

AVENIDA GUEDl!:8 Pl:BIWU. 70 

Pu 1&ber a todoe quanto o pre8"nte 

:=., ~pe:::i dr,i.=::: 

o preço deve ser proposto por me 4 

tro cúbico. 
oa proponentes deverão fazer no Te

llOlll'O do Estado, 'UIIIII cauçlo em dl· 

1 .,.._..to .......... 
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r -J> J_, .A .. Z A! 

HoJc, ás 7 1 2 horas, lançamento extra?r<.linario \ ~li~~ ~®~ili .. 
\ 
\ 

J-> RI 1',1 A 'T 1~ R~~ : I loje, t-is 7 1/2 horas 
sessao popular 

Preço único 800 r~. 

PkEÇOS 

"P,oduud,Jr, HVNT STROMBERG 

,.. Mcuq§oái~n-~ ="" 

2~200 E 1$600: 

f 

Jeanet Mac Dunald (o rou
xinol da tela) Nelson Eddy 
o maior barytono do mundo 

\ 
\ 
1 
1 
1 
1 

: 
1 
1 
\ 
1 
1 

\Quarta 
i 
1 

Feira!! 
: Gl~ANf>IUSJ\ FEST J\ ARTISTICA 
( NOTA VEL CANTOf~A INDIJ\ 

[),\ 

/UYÁRA DE GOYAZ 
\ 

: EM HOMENAGEM J\ S EXC. DR. J\f~
; GEMIRO DE FIGUURÊDO D. D. IN
; TERVENTOR FEDERAL E PATROCI 
: NADO PELOS ILUSTRIS::,IMOS SH~. 
; DR. FERNANDO NOBREGA M. D. PHt
; FEITO DA CAPITAL E DR. RAUL lJE 
: GÓIS M. D. SECRETARIO DA JNTEl~-

VENTORIA 

PALCO & FIL:M:E 

:na tela: 

O IMPERADOR 

No palco - UYÁRA, JORGE TAVARES 
E ESMERALDA SILVA COM ACOM
PANHAMENTO DA JAZZ TABAJÁRA 

SOB A REGENCIA DE KALÚA 
@ 

1 ~ A'S 4 HORAS, VARIETE·-· PREÇO ÚNICO 800 RE~S 

1.-------··-------i-l 
CINE-REPUBLICA Vem aí BUCK JONES, em 

HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE FORCA DO DEVER 
"United Artists" apresenta Ronald Colman e Loretta Young -> 

- em --
A SEGUIR-

A CONQUISTA DE UM IMPERTO VOLTA DE BULLDOG DRUMOND - DESFORRA DE UMA NA· 
CO!UPLE!UENTO E UlU NACIONAL ÇAO - LIGEIRO NO GATILHO - GRITO DA SELVA, 

Preços - 1$100 e 600 

óTIMO EMPREGO DE CAPIT Al 
VENDE-SE: 

pnr prrço vantajo<;o, uma importante e moderna instalação Para fabri
ra de ciganos, montada na grande praça <'Omercial de Campina Grande, 
onde poderá ser examinada (' ronstando de: 

1 maquina ªExceJsior,. modêlo 111-B. para fechar cigarros, fa .. 
bricada por J. C. - :Muller: 

2 maquina." para cortar fumo, de 9 '', df' fahricacão Leeg Robert; 
1 esmeril automatico para amolar as laminas de cortar fumo; 
1 maquina automatica para amolar navalhas circulares; 
1 estufa para fumo, modunissima; 

.. 

SEMPRE FATIGADO? 
Cuidado! Você está se intoxicando! 

E.s#a .sensação de cansaço que o toma as vezes, é devida 
aos toxicos accumulados no organismo que lhe envenenam o 
sangue. Elimine esse perigo tomando todas as manhãs o "Sal 

de Fructa" Eno - de sabor agradavel e de effeito 
revigorante. Eno limpa o sy~temo intes_fi':!.al, purifica o 
sangue evita a somnolenc10 e a pnsao de ventre. 
Mas ... l~mbre-se que só o Eno l',ó-

~éS~L~; fiÜcTÂ' ENO 
1 motor Otto-Deutz-Legitimo de 12 HP, a oleo bruto, 

assim romo insta1açáo <'ompleta para escritório. inclusive bureaux, ar
mações, cofr<' de ferro, 2 máquinas de escrE>ver. novas, "Remington" e 
-Underwood.,. ek., negocio a ser tratado com; 

Bom emprêgo de capital · PROPRIEDADE A' VENDA TERRENOS 

C'O OLIVEIRA IRJ\IAOS, LTDA. 
Rua Presidente João Pessõa, 344 
Campina Grande - Pj.raíba. 

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

ou RAIMUNDO JOVINO DE OLIVEIRA 
Roa Cel. Vicente Saboia, n.0 173 
Mossoró - Rio Grande do Norte. 

APROVEITE A OCASIÃO UMA BICICLtTA 
em prrfeito e..~la.do, vendf'-se, 

Vende-::;e wn maquinllimo completo 
po.rn. fabricação de caixas de papelão. 
Um tesourão a pedal para cortar cha
pas ~e zhJco ou flandre. Uma ma,1ui
na v1rade1ra a pedal para funileiro e 
um maquinismo completo µan fabn
caçâo de espélhos com moldur .. ,.s cie 
flandre. 

Trata-se na Rua Direita n.º 1J9, 
Recife. 

óTIMA OPORTUNIDADE 
Vende.se 1 grande terre. 

Vende- r um e aldn de cana. faze.i
do bastante negócio, na avenida Cu 4 

n1tão José Pc sõa, n. 197, defronte 
<10 cinema Jaguaribe. preço muito 

Ellaa n.• llt. 

no á rua S. José. A tratar 
por com Salustiano de Andra. 

de, rua Duque de Caxias, 
416. 

comodo, á rua Santo 
O motivo da venda o dono explica

rá ao interessado. Tratar no' mesmo. 

Vende-se a propriedade S. Vicente, 
anliga "Tapado", medindo majorada
mente 80 quadros de 50 braças, com 
bõa casa de vivenda grande número 
de fruteiras de várias especíes engenho 
a tração animal com cosimento para 
açucar, adaptação para alambique, etc. 
A tratar com Pedro Batista de Albu
querque em Guarabira. 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo um dos socios da conhecida 

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

Joio Peasõa, 26 de Julho de 1938. 
Rua Joaqulla Nabuco, n. 0 

Vendem-se cm lotes pequenos, A ~ 
6 e 8 mil réis o metro, na A venidH 
Maximiano de Figuelrêdo, perto rio 
Instituto de Educação. Agua, exgôto. 
luz e bondes; lugar de muito futuro e 
saluberrlmo. A tratar na rua Maciel 
Pinheiro, n. 0 303. 

1 Compra-se ouro e concer• 
tam-se relogios 

Agnpino Leite, autorizado pelo 
Banco do Brasil, compra ouro pelo 
melhor preço. Os co11&ertos de relogio 
estão a cargo do conhecido reloJoelro 
Evaristo Neves. 

Rua Visconde de Pelotas 290. Em 
frente do Cinema Plaza. 
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POR ESTES DIAS O 
Barbara Stanwyck 

l ." LANÇAMENTO DA - U N I T E D A R T I S T S NO NOVO - R E X ! 1 ' I 
-- John Boles -- \ , j Anne Shirley 

STELLA DALLAS . 
(A MAE REDENTORA) -:- O drama dl todas as gr,lndes amorosas ! ! ! 

AM\NHÃ .. SIMULTANEAMENTE NO NOVO 
O EMPOLGANTE DRAMA DE UM 

"REX" E NO '~FELIPÉA'~ 
PAíS EM GUERRA! 

Uma capital envolta nos horrores de uma tremenda revolução serve de fundo trágico e grandioso para este filme de heroismo e de 
paixão ! ! ! Este espetáculo apresenta com palpitante realismo os dramas intimos que se desenrolam por traz da irrande tragédia 1 

da Espanha atual!!! 

D(PROTHY LAMOUR 

O úLTIMO 
.... 

o~ 

TREM 

i r 

LEW \ Â YRES 

DE MADRID 
KAREN MORLEY GILBERT ROLAND LIONEL ATWILL 

O atual panorama da guerra civil na Espanha que a CIA. &XIBIDORA DE FILMES apresentará AMANHÃ no - REX - e - FELIPÉA 1 

simultaneamente ! ! ! --: :-- Uma super produção da - PARAMOUNT 
================'-=============================== 
POR ESTE;S DIAS NO NOVO - REX - O MAIOR FILME DE GUERRA DE TODOS OS TEMPOS ! ! ! CtNAS VERIDICAS E REAIS TO
---- MADAS NOS CAMPOS DE BATALHA EM TODAS AS FRENTES EM QUATRO ANOS DE GUERRA ! ! ! 

A GRANDE CONFLAGRACÃO MUNDIAL ._ 

A guerra verdadeira, núa, cruel e terrivel como foi filmada pela secção cinematográfica do comando militar italiano 

---======================================::==========================-==================================== 

R E X HOJE - Soirée ás 7 ,30 horas - HOJE 
, 1 

--------------------------
Tambem no REX os malucos do charuto ! 

BER'i WHEELER ROBERT WHOOLSEY 1 

HOJE - MATINÉE COLEGIAL - NO NOVO - REX - A'S ~, 15 

A revista maravilhosa da temporada ! 
*UQa#h"F~~,.r ;. -~--:.;.,. . .: ._,.. .. 4""! 1--.....,.._,(;~ 

DORIS NOLAN GEORGE MURPHY 

A GRANDE CAVAÇÃO :PINTANDO o SÉTE 
R. K. O: RADIO 

Este filll'e é próprio para todas as idades. Nota da C. C. C. 1 1 Um filme da - UNIVERSAL Preço único: S600 
-- - ---------------·---------------------------- --------

FELIPÉA JAGUARIBE -- - ----------------------
HOJE - Soirée ás 6,30 e 8,15 - BOJE HOJE - SoiJ·ée ás 7,15 - HOJE -- -- -----------------------

SESSÃO DAS MOÇAS A "diva excelsa" no mais brejeiro e delicioso espetáculo musical! 

Eles se casaram, mesmo divorciados ! GRACE MOORE 
A garganta de ouro - em 

MELVYN DOUGLAS MARY ASTOR 

PAP}\I E MAMÃE SE CASARAM 1 

o REI SE DIVERTE 
Uma !)rodução da - COLUMBIA 

Um filme da - COLUMBIA 

Este film!! é próprio para todas as idades. - Nota da C. C. C. 1ti 

CO~tPLE~ ENTOS 
1 

Este filme é próprio para todas as idades. - Nota da C. C. C. í 

rMETROPOLE 
O OINID4A MAII! AREJADO DA CAPITAL 

0

HOJE A's 7,30 horas - HOJE 

~ ai uma rica, bregeira e sensacional novela musif'ada ! 
F} RNAND GRA \'ET - o novo irlolo francês 

JOAN BLONDELL - a lourinha irresistivel ! ! ! 

O REI E A CORISTA 
Cont ED\\ \RD EVERETT HORTON - ALAN !tlOWBRAY 

J roprio para todas as idades - e. C. C. 

---A ruardetH ! - O REI SE DIVERTE - com Grace Moore 

~ Que cl egará BETTE DA VIS. em 
-----A FLEXA DE OURO 

SEGuND\-FEIR \ ! Alerta ... Senhoritas' 

DIVERSÃO DE REIS 

SRS, AGRICULTORES 
VENDEM-SE: 1 caldeira em perfeito 

estado de conservação com força de 
3 cavalos; 1 maquina de descaroçar 
algodão, mal'ca "A GUIA", com 30 
serras, bem conservada: limpador; 
alimentador e empastador, inclusive 
transmissão, silhas, etc. tudo por 
quinze contos de réis. (Rs ... 
15 :000$00Q). 

VENDEM-SE. também: 1 sitio em 
Teixelra, do Estado. com cerca de 3 
quilometres quadrados, casa. 4 pe· 
quenos a<;udes. diversas fruteiras, bom 
plantio de algodão, tudo por quinze 
contos de réis <Rs. 15:000$000). 

TRATAR com o cel. Francisco Ma
nuel Ribeiro de Barros, em Imacula
á..'1,mü"nlcipio de TC'ixeira, do Esta ·o; 
ou com a firma José Henriques & Cm ,, 
em João Pessôa e Ca.mpfna Grande 

AOS PROPRIETARIOS E 
FAZENDEIROS 

CINE s. PEDRO 
A CAl!A DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

A K I M T A M I R O F F em 

O AMôR É COMO O JO(;O 
Juntamente a 4.' série de / 

O IMPERIO DOS FANTASMAS 

AMANHA BPrt Wheeler e Robert Whoolsry. os bambas do charuto. o, 
maiores tapeadores do século. em - A GR.\NDE C':\ Y.\Ç.\O 

1 

!\.1otorcs para luz e rádios com 

AMÃNHA ~ JO . Alô gurizada. Preparem-se para sua grandiosa ~~~11c L;~~~oR~~sD~~~;sdev~:~~a: SEGUNDA~:!~:~e-m;~~:ã~-G~~;~~CE ~;1g~~::ci~~,t loura dos 

======ma=t=ln=é=e========== 470. Ponto de Cem Réis. ·'«=======================-==,/ 



RH4SllEIRO ., .... 
Pnp ._tai, Nanrro a.º Sl - (Terr•) r P A T R IM O N 1() 1' .t C 1'0 NA-L) 

PA R ~O NORT. 

,_t+W 

PAaA O 8UL 

"IIIOIFIDElft 
(CWICll!mlOI 

lllplndollOdJa•de ..... ~ ..... Linha Manim - Buen01 Alrell 

"IAEPEIDY" Linha BeMm - s. Prandleo 
Linha lfaniu - BueMI Alrell ..,_ dia para Recife. llaOll6. 11. llllllldm, 

vit.6rla. Rio. ......, aio anma ........ • 
Pano AJalre. 

"OOMTE. RIPPER" 
"IIIPOI IILEI" Linha Belém - S. Fr11nelaeo 

Blperado no dia 2'f de -to. alri no m-
mo dia pen Natal. -- 8 . Lula, Beltm, 11.11, -· • e d le) 
Bantutlll, Ollldae, Parlntlm, na-ttAn e J11a. ...,..._ no dia IO de ...., alr6 IIO -

D;llndo no dia I de -.......,, atm no 
- dia para Recife, llacel6, 8. BalY&dar, 

"CITE. RIPPER" 
mua. ,. 111111111 mo dia para Natal, Pvrtal8a, Tatal&, 8lo ~ 

e Belml. 

(C.nttem . ... E *l 
Blperadonodlatde181anbro.11Mno 

A'l'l'DOA01 - AV18AMOII AOII 11R11 - dia para Recife. llaOll6. ll&IL 'ftllllla. 

RIO de J&llldro. ' 

O •r.on,s mlAlllLIDJIO• B' VII 111111-
flOO DB 1JTILJDADB POBLIOA B m: DTB-1 
._ 1'ACIOIUL, 

PAIIIIAO:nR08 Qtnl. 80M'Bl'f'l'II PODll:RAO Rio de Janeiro, Bantol, ParalllllllA, ~ e 
ADQUD1R PA88AOD8 APRJ:BBNTU:X, 8 . Pranclaco. 
O ATat'ADO DB VAO!NAQJLO 

------ ~~- p~O~ :a:::. B DA IH,V.IO 

Acceltaae, carpa para u eicladu eenida• ,ela IM, Y-acãe ••ira eea ·~••nl• •• Aqra .. , leit. 

LLOYD NACIONAL s. A. - IIDI RIO.;~ ..... I0.11111 IIRIOIIFERA RIO-IRIIDEIII 
Liaha repiar de npore1 entre Cabedêle 

e Porte Alerre 
CARGUEIROS RAPIDOS 

OUI01JEIBO •mvAL• - Blpsado do 11\11, dffm'à cbllar an 

- pano no pr6zlmo dia n deete 11111. o c:am,e1ro Mllerftl" . Ap6a a 

Pelotu e Parto AJecre. 

& V 110 

Aseatu - LISBOA 1: C1A. 
Rua Dario da Pauarem a.0 18 - Telefone a O 230 

PAS8AGEIR08 " S U L " P&ll&GBISOI 

PAQVICTII ".&11.&TDIIIO" - RI• 

perado de Parto Alelre e -ias no 

1 dia 11 do conm,te, aalndo no ..,_ 

dia para Recife, Macel6, Bala, Vltó-1 
r,la. Rio de Janeiro, Bantol, Rio I 
Grande, Pelotu e Porto Alelre. pen 

ande ....,. Gall& e .-..-. 1 

1 ! 
11.\RA DBIIAIS Dff'OIUIAÇOBS COM 08 AGBNTB8: 

111110 li ln1II IDO I Ili. 

"IOITE .. 

_ ., f.acri,terie: la .. W41a Puaqaa, 43. Telefae a. 1441 - Teler,aaa "Aru·· 
EMPR!SA PAIWBA DE CONSTRU- I ARIIAZENS - PliÇA u; DE NOVEMBRO N.º 87 

ÇOES CIVIS E BIDRAULICAS COMPAIIIA NACIONI DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
OTIVIO PERIIIUOAIO e IITOIIO .1111 

DO.• CIVIL 

Construção de ·casas em todos os estilos, in. 
dicando sempre a solução mais conveniente a cada 
caso, em harmonia com o gôsto do cliente e em 
condições econômicas acessiveis a todos . 

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

Ili IIRDOIO VIEIII, ·- ....... , 
----------------, SEVERINO CORDEIRO 

ADVOGADO 

Aeelta cauu e:IYela, eomerdaia e erlmlnail nata 
caplial e • bdedor do &dado 

PRAÇ~ ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE lGt 
aavrc,o ... .IK.U. DB P.UUOID&Oli B C&RG"8 IDITU PORTO .ILEGU B CA...,.;i, 

•JTAS81JC&" 
Oheprà no dia :ia do eammte, terça-feira. alri no 1 

meamo dia. P&n,: Recife, lbcel6, Bala, Vlt.órla, Rio de 
Janeiro, l!lllltol, PanlnalllA, Antmlna, Plurlanopol:la, 
Imb1tuba, Rio Grande, Pelotaa e Porto Alegre . 

l'aOSDIAI 8AIDA8 

NITA88UCI:" - Terça-feira, :ia do ~ ; 
" lTAPORA N - --feira, ,e do corrente. 

AVIS O 
lleeellemoe lamllem ..,... ,.... AneaJt. llb6Ga, 8 . ............, e 111,Jú. com ollldadaa .......... ne _ .. ,....... ... _,....~ .............. _.,.,_ _____ . .....,_..._ .. .. ...._ ................... ...--................. . 
PARA P.ta&O .... :BIRJDIIEIIIIDa B VALORJIB, A'l'BIIDB-IIB NO matn'ORIO, ATEI' A'S 11 -

•.t ~ D& IIAJD& D08 PAQUSTBS. 
DlftlllllAQDD OOII O Acanffll - P . ....,._. D& cam. 

1 R , O I O R I O 111 T ·1 
OlnDWllo da Aulalenola Publica e dCI 

....,..._ .. label . 1 

OONIIVLT.111: 

._tOAalllaalal• ......... ................................................... 
...... o, • -· u OON81JLTOBXO: - Bm O... e llallo, 'li - 1.•...., 

-- 80&0 •••••• --

A CMA LIDER t.mdct iaCDJJM* 
nod[ da ªILUIIINADORA" e .nio 

tinar - ... al'tigoa da 
'NDder a pregea haratfaaima,I tolà t 
tos e ehlcau Pi de Pedra 
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