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PARTIU PARA O BRASIL A MIS- \HOMENAGEADO O PRESI
S ÃO .. ~ILI TA R A R G EN TINA DENTE GETúLIO V ARGAS 
B

UENOS AIRES, 26 \A UNIAo)· NO INSTITUTO DE APO- ~~º!~··d;; c;:~f~.,~·,-:;i1:: d~,~~~t,t'. 

- A bordo do "Netúnla'~ Q GENERAL QUIROGA E' PORTADOR DE UMA ES· S!'.NTADORIA E PEN- ~.tr:::·~i:::o~~:·d~:.~:·;~
1
e~:nr~}/ 

Missão l)~i;;:~;/1~~:n!:r\:i/;::;; .• ~ PADA QUE SERA' OFERECIDA AO MINISTRO EURICO SOES DOS ESTIVADORES ~r;'.:'· .Cº.:~:i!º~i;~:~i:do~. ~'.~t; 
Quiroga, chefe do Estado Maior cilJ Estado t\i o,·o as classes opera.rias. 

Exército e que vai vLsitar O País ir- OUTRA - UMA MENSAGEM AO EXÉRCITO BRASILEIRO zo~-
1
s~: ~~j),A n~~!~i

1
rlo-Ir;;~(t!:: t'::ú~~o à ,

1!~f:, visão do presidente 
mao a convite do seu ministro da to de Anosenta:loria e- Pen. õe':. dos E:,;peci:ll'; referencias também 
Guerra, o liteneral Eurlco Gaspar nu... EstívadÔres, uma signilic1tiva ho- fôram ff"itas ao brilhanth.mo com 

tra. Constituem a Missão Militar que hoje ne1·al Góis Monl.P.iro, r.hefe do F..stado ~;~gªa~e~ a~º mf~~:fi;nt~·:lf;t:;
1!~ ~!1

ed?:in~~%s~;i d~a~~:;i::-is!~lc!: 
Nos meios oficiais desta capital em- partiu para o Brasil, o general de di- Maior do Exército brasileiro. Falcão , Europa, aonde foi representar 0 

prcst a-se grande importancia a çssa visão Abr~han Quiroga, chefe do Es- O titular da pasta do Trabalho Brasil na. ConJr neia Internaci-
\risita, pois ela constituirá mais um tado Maior do Exército; os coroneis U'J\ l\1ENSÁGEM AO NOSSO rompa;:·cceu, pesso:,,lmt"nt.f', acom- onal do Traba!~10, ultimamente 

ensejo para que se tornem ainda 
mais estreitos os tradicionais laços de 
amizade 11ue u.nem a Arientina ao 
Brasil. 

Jose Maria Sarobe, sub-chefe "A" do EXt:RClTO panhado rlo seu aj~:fant.e df' gJ.- reunida em Genebra. 

lJl>l ALMOÇO OFERECIDO PELO 
EMBAIXADOR BRASILEIRO 

13UENOS AIRES, 26 (A UNIAO) -
Antes de partir, a Missão Militar ar
gentina foi homenageada pelo embai
xador Rodrigues Alves, <hete da mis
são diplomática do Brasil nesta capi
tal. 

OS ME~IBROS DA MISSAO 

Estado Maior Geral e Alberto Gil-
bert, chefe da Divisão de Informações 
do Estado Maior Geral; tenentes-co
roneis OrlR.ndo Peluffo, chefe da Di
visão Politica do Estado Maior Geral 
e professor da Escola Supedor de 
Guerra, e Armando Raggio, coman
dante do Regimento n.0 1 de .1nhn
taria e o major Horacío Aguirre, aju
dante do chefe do Estado Maior Gc-
ral. 

BUENOS AIRE!;, 26 \A UNIAO> - AS EXPORTAÇÕES NORTE· ANIVERSARíA HOJE 
o general Quir~1'ª é portad0r de u'a AMERICANAS 
mensagem do Exército Argcm!no ao o DR 
de Brasil. WASHINGTON, '6 <A UNIAO> - JOSÉ MACIEL 

Do mesmo modo, 
0 

chefe da Missão O Departamento de Estado informa ,o 

Milltar leva uma espada do oflcialato d~e c~~.~~1~!e a~~ ~·
1ro~~td;~et:xp~:t:~ Tr_ai:i~corre ?-~ data. de hoje o ani: 

argentino que ~r.rá entregue, Pm ceri- çõ. es d·. os .Estados Unidos atingiram a I vers~rio n~tahc~o do ilustre dr J~~c 
1 t18 000 000 de dólares, sendo as im- :\-Ia~1t>l, . ex-pre~1d.eute da Assemble1::L 

mónla solene, ao ienrral Eu~·tco Gas- pc,rtacões dent:·o do mesmo período, Leg1sla~1va e cltnJCO de nomeada nes-
par Outra. de 1.191.000.000. ta Capital 

verifica-se assim na balança co- Homem púbJico de atitudes serena,; 
Na bainha d~ espacla e~~á graPtdo me.rcial, um' saJdo favoravel c'e e_rc~as, o dr,_José Maciel. ~a presi-

o seguinte oferecimento" "Ao general 627 .000 .000 de dólares deuc1a da extmta Assembleia. com-
Eurico Gaspar Outra. Ministro da Alguns produtos agricolas tiveram prorou ~s ~:uas. ª!t.as. qualidades de 

Guerra do Bra..sil, o \".xérr.ito Arzen- ~~;:r:~t,o~ªa ~~o:~~ci!6ve~i~i1à~ino~-- :~:ra:i~1; 1.i~
1
;~;l~g~ci:~le:.'le;~:a~~~;~: 

tino". tros produtos manufaturados 41ir• lhe !ôra confiada pelos seus pa 

BUEONOSNAIRESC,U26 lARUNIASO)o- FOI POSTO, ONTEM, A FLUTUAR re~ digno aniversariante. que é figu-ra t:le destaque no~ círculos médicos 
e sociais de nossa terra, deverá rece
ber, pelo grato acontecimento, mm
tos Cll.I'lµrimentos dos seus amigos e 

Com a visita da Missão Milltar ao 
Brasil, a convite do e:eneral Eurico 
Outra, o Govêrno argentino retribúe 
a visita que fez a Buenos Aires, o ge-

para cadeiras. da Escola de 
Farmácia e Odontologia de 

Juiz de Fóra 
O "ALMIRANTE .. SALDANHA " _admirad_ores --.. Não há na Paraíba o mosquito que 

f'St:í. causando o paludismo do Rio 
Grande do Norte e do Ceará. 1'-fas nos 

m~,Y!~tmcius:~Ul~;.;ti.~~'.t\it~f~~- o BÉLO NAVIO-ESCOLA BRASILEIRO~ LOGO 
temos outros mo,;qu;to!'. tr.tnsmisiôr<>s: 
para cauc;ar a doença. N:io deix<' agua. 
empoçada ou parada para que nãn se 
crie o moc;;quitn 

d8 Pasta da Educação, ao interven-
tor Argemiro de Figueirédo, acha-se APo' s o D E s EN e A LHE, R u Mo u p ! R A 
aberto, na Escola de Farmácia e A A 

RICO 
EXONERAÇÕES E NOMEA• 

ÇõES NO ·EXÉRCITO Odontología de Juiz de Fóra, concur-
M para !IS cadeiras de Microbiologia Si\N JUAN DEL PUERTO RICO, B A t A D E p u E RT o 
e Qmmica Toxicológica e Bromatoló- ia (A UNIÃO) - A's 10,40 de hojn, r~~:Ía P~t~~r~c: I;1~~~~~~ica, Meta- Sa1~:::~~~~c~~~e~:ausi~ir~ut.~1Z:~iraní'! 

RIO, 26 (A UNIAQJ - O presiden
te Getúlio Vargas assinou decretos na. 
:,asta da Guerra exonerando os co
m~ ndantcs das 1.rt., 2.º, 3 ª, 4.ª, s.•. 
6.l!.. 7.". 8.' e 9.ª Brigadas de Tnfan
tPria. entre os quais se encontram os 
P",-,.~erais Valentim Bf>nicio. Firmo 
Freire. Eduardo Guedes Alcoforado e 
R.a imundo d~ Sampaio 

A_ proposito, estamos publicando na R eina g1·ande contentamento entre 
seçao competente desta fôlha O res- ::>S marujos e oficialidade brasileira 
J)cctivo edital para o qual chamamos 
a atenção dos interessados. 

NESTA CAPITAl 
O BISPO D. JOÃO DA MATA 

Encontra-se nesta capital, de re .. 
gresso de sua viagem ao Rio de Ja
neiro. o cxmo. revdmo d. João da 
Mata A~n~ral, bispo de Cajazeiras e 
figuro~ dt~:tmguida do nosso cléro, cuja 
a~ua9ao a frente daquela importante 
diocese paraibana tem se caracteriza
do por um constante zêlo á.s obras de 
as~istê"ncia social. em cooperação com 
o governo do Estado. 
~ ilustre antístíte, que fôra passa

geiro do Arlanza, até Recife, acha
va-se na capital do País tratando de 
assuntos ligados aos interêsses da sua 
dlocé.5e 

-Ontem. á tarde. s _ excia. revdma. 
esteve no Palacio da Redrnção, retri
buindo a visita que lhe fizéra o sr. 
Interventor Federal. por intermedio 
do seu oficial de g-abínête, e ao mes
mo tempo deixando as suas despedi
da.'- por ter de viajar, hoje, para o in
tenor do Estado, a fim de reassumir 
o bispn.c'o de Cnjazeiras. 

NOTAS DE 
PALACIO 

Esteve ontem, em Palaclo, o dr. 
Horacio de Almeida, a fim de apre
sentar despedidas ao sr. Interventor 
Federal, por ter de viajar ao Rto de 
Janeiro . 

O Chefe do Govêrno recebeu um 
convite para assistir ás homenagens 
q_ue serão prestadas, amanhã, ao pre
'1dente Getúlio Vargas, pelo Sindicato 
dos Operarias Estivadores de Cabe
délo. 

Em cartão, ,a sra. Sára Mendes da 
Cunha Rêgo agradeceu os pêzames 
que lhe enviára o interventor Arge
rniro de Fíguetrêdo, por motivo da 
morte do seu esposo sr. Antsio da 
Cunha Rêgo, recentemente ocorrido 
no Rio de Janeiro. 

O sr Afrisio Brindeiro agradeceu 
ao sr. Interventor Federal a sua de
signação para fiscal do impôsto mer
cantil desta capital. 

O Chefe do Govêrno recebeu co
tnunicação a proposito da eleição da 
nova diretoria do Aéreo Clube do 
llro.szl, com sé<le na capital federal. 

CENTENAS DE PESSOAS ASSISTI· 
R.\M AO SALVAMENTO DO "A' -
~IRANTE SALDAN HA" 

SAN JUAN DEL PUERTO RICO, 
is (A UNIÃO) - Centenas de pes
sôas, apinhadas nas praias e ao lon,:-o 
do cá<'S, prescncearam o salvamento 
do navio-escola •· Almirant~ Salda
nha ". 

A cidade está em frstas, pois, a po
pulação dêsde o encalhe da belona ,,. 
brasileira, que aeompanha, com pro
hmdo interesse, a marcha. dos servi-
1;os de salvamento. 

CENAS OE EMOÇÃ.0 ENTRE OS 
MARINHEIROS BRASILEIROS 

SA'1 JUAN DEL PUERTO RIVO, 
26 (A UNIÃO) - No momento em 
que o "Almirante Saldanha" come
çou a flutuar, os marinh"'iros brasi-
11"iros S<' abr~favam, e:-.:clarnando "Fi
.têmos as nossas preces e elas fôram 
ou\'idas". 

.H.f'glstaram-se momentos de intC'n
sa. emo('ão a bordo do navio-escola 
brasileiro. 

NUNCA i>ERDEU A C0'1FIANÇA D'l 
SALVA~IENTO DO "ALMIRANTE 
SALDANHA" 

SAN JUAN DEL PUERTO me ), 
26 ( A UNlAO) - O tenente Brown, 
lfo corpo hídrográfico do E"'l:ércilo a
merkano. foi um dos ofkiaâs que roa.is 
~e distinguiram nos serviços de salva
mento do "Ahnirantc Saldanha··. 

Falando a alguns repórteres. o te
nente Brown declarou: "Nunca perli 
"" e~perança no salvamento do bélo 
nado-cscoJa bn.silciro" . 

INTENSO HEGOSIJO E~I SAN .JUA1' 
l)l'L PUERT-, RICO 

SAN JUAN DEL PUE!tTO RICO, 
'.?6 r /\ UNIÃO) - Reina intenso jÍl
hiln nesta. cidade', cm virtude do sal
vamento do "Almirante Saldanha ·•. 

Durante os dias de sua estada nc'S
ta cldad(', os madnheiros e oficiai.; 
hra..'-il<>iros <'onquistaram a simpatia de 
toda ~ po!)ulação. 

RE~OCAD0 PARA O PORTO 

SAN JUAN DEL PUERTO RICO. 
26 (A UNIÃO) - Poucos momentos 
após a. flutuação, o "Almirante Sal
danha" foi reboca.do para o porh, 
estando ancorado num local em que 
0 mar é sereno, a. salvo de quaisquer 
nova.1 avarias . 

) 

A população de San Juan dei Puerto Rico as· 
sistiu aos serviços da salvamento, homenageando 

os marinheiros brasileiros 

INTENSO REGOSIJO NO RIO 

OS ROMBOS ESTAO SENDO CON
CERTADOS 

SA"l JUAN DEL PUERTO RICO. 
.?G IA t,'"NI.-\OJ - Os técnicos ameri
canos já iniciaram os concertos r.o 
casco metálico do "Saldanha··, ta.
pando os rombos produzidos pelas pe
dras do rochedo da Ilha elas Cabras. 

O "SALDANHA " DENTRO l)E DUAS 
SEMA..,AS P.JDERA' YIAJAR 

SA"I .JUAN DEL Pl:ERTO RICO. 
26 (A UNIÃO) - Os técnicos navaii 
s~o de opinião que, dentro de duas se-

Manas, o ".\lmir:.inle Saldanha" pu
derá viajar 

"l\iã~ Sf' s.t.be ainda S<' o nado-<'"i
:·ola bra~ilf'iro seg-uirá para 05 f,st:ulo•· 
Unidos a fim de ser re9arndo. ou '"<' 
prosseguirá viagem para o Rio, ondt-
ser:í \'istoriado 

COMO O RIO .\COLHEl' ,\ :--OTI
C!A 

RIO. 26 {A UNIA.O) --r .\~ primei
ras notícias do salvamento do "\Jmi
ra.nt-.- Saldanha•· fôram rcC'f'hirlas com 
grande ,;;afr,;façáo pC'la popula,;áo (';'\.
rio<'a, que, ji s~ mostra v:i l"t'.'nit,~a pe-
1;:,_ sorte do naYio-e-$cola brasilPiro 

No '\tini~t~r!o da IHarinh::. fni in
t.ensQ o rr-gosijo pelo nuspicioso acon
tecimento 

O PARTIDO RADICAL SOOAUSTA FRAN
CÊS OUTORGOU PLENA CONFIANÇA AO s R • D A L A D I E R ti\~f:;o da front~ira oêste e do mar 

O govêrno francês mostra
se, agora, mais preocupado 
com a situação interna-

cional 

O J~'T'FRC:"'Sf: PEl,.\ ~JTL',:~ .. Ç.\0 OA 
CHEl'O~l,0\',\'Qt:I \ 
PARIS. 26 !A UNIA.OI - ()s circu

las pollti<'os ofirinis estáa dedicando 
<>3PCCial interesse pela situação d.a 
ChecoslováqUia, cm face ele novas 
concesWes do presidente Bene,c;; nos 
sudeta':. 

rconclúe na 2.ª p~.) 

Os generais Eduardo Alcoforado e 
Rnimuncto c'e Sampaio fõram nomea
dos. re;,pectivamente, para as funções 
de comandantes da Infantaria Divl
sionária dn 3 .ª e da 5 ª Divisão de 
lnfanlaria. 

O LEVANTAMENTO 
DO MAPA AEROFOTOGRÁ· 
FICO DO CHACO BOREAL 

A comissão militar, mista, 
que vai realizar os traba

balbos preliminares 

BUENOS AIRES. 26 (A UNIAO) 
- Informa-se que até o fim da pró
xima semana, deverá seguir para o 
Chaco Boreal a Comissão Militar. 
m:ista. enran-egada de levantar o ma
pa. aerofotogrâfico da região em que 
o colégio arbitral terá de tra<;ar os 
limites entre o Paraguai e a Boli\'ia 

E<.;sa comi!»Sáo, que será presidida. 
pelo coronC'I Florit, do Exército ar
'.{('ntino, rompOe-se clo!:i seguintes mem
bros: majort·s Lawrence C. Mitchcl, 
Ern(::--t l\'urther e Victor Vila Nueva. e 
c·apitáeJo; RobPrto Puig e Pedro 1.L\. 
Costa LC'ite. 

Servirá como secr<'tário, o capitão 
do ExérC'ito argentino Juan C Polc
ro 

PARIS, 26 <A UNIAO> - O ~rupo 
p~rl0mcntnr do Partido Radical So
cialista. que se reuniu. rsta manhã, 
na Gamara dos Deput.ados. r~solveu 
outorgar a sua.. confiança ao .::ovf'rno 
do sr. Daladier. 

UMA SAUDAÇÃO A PORTUGAL 
,\ PIIEOCUPAÇAO DO <.OVERNO 

FltANCt:S 

PARIS. 26 1 A UNL\OJ - O govér
no mostra-se, agora, mais preocupado 
com n situação internacional agrava
da com a mobilizaçfi.o ela Alemanha ~ 
n problêma checo, elo que com a i.n
ternfl. em vias de complela solução 

Fc1 lando sôbre a alteração da sema
na de 40 horas , o sr. Daladier decla
rou que, na Inglaterra. os operários da 
industria de guerra estavam traba
lhando 48 horas por semana e, na 
Alemanha, os operários da mesma in
dustria trabalhavam 64 e até 72 ho
ras, prmclpalmente nas obras ele for-

1 

pelo mini!itro do Comércio sr. Sebas
tião Ramires 

FALARAM NA "HORA DO Apresentando os missionários por-

BRASIL" os MEMBROS DA l~~~;~:· .~:1~.l~ct~-:: c~~~o a M::::v!~ 
MISSÃO ECONõMICA LUSA ~::i~:t:,:n~~of:s::::s~~nc~~:~~tl!~ 

RIO. 2G • A UNIAOI Fazendo 
uma saudação aos portugué~e::; resi~ 
dentes no Brosil e a Portugal, ocupa .. 

ram. hoje, o microfone da Hora do 
Brasil O!i membros da Missão Econó
?nlca que veiu ao na&so Pais, chef1ada 

Costa e André Navarro. o deputado 
Cancela de Abreu e o professor Vi
torino MoreirR, presidente da Camara 
de Comércio Portuguêsa no Brasil 

Os membros da missão lusa tiveram 
expressões de admiração pelo Btastl, 
agradecendo o arolhlmento que aqui 
tcem recebido 



. 1 A UNIÃO - Sábado, 27 de agosto de 1938 

tSPORTtS 
PELA CHEFATURA DE 

POLICIA 
Gabinête da Chefía 

.Estêve no Gabinête da Chefia de 
Policia, em visita de cumprimentos 
ao dr. Fernando Pessõa, em compa· 
nhia do sr. Edmundo Forte, guarda
mór da Alfandega desta cidade, o te
nente José Góis de Campos Barros, 
delegado da Ordem Polfica e Social 
do Estado do Ceará, de passagem poI 
esta capital. 

ATOS DO PRESIDEN
TE DA REPúBLICA 
DECRETOS ASSINADOS NAS PAS· 
TAS DA JUSTIÇA, EDUCAÇAO, 
VIAÇAO, FAZENDA, AGRICULTU-

O PARTIDO RADICAL SO
CIALISTA FRANCÊS OU-. 
TORGOU PLENA CONFIAN-

ÇA AO SR. DALADIER 
<Conclusão da 1.• pag.) 

"BOTAFõGO" E "PALMEIRAS" ESTARÃO, AMANHÃ, 
FRENTE A' FRENTE, EM SENSACIONAL LUTA 

RA E DAS RELAÇOES EXTE· 
RIORES 

RIO, 25 (A UNIÃO) - O presiden• 
te Getúlio Vargas assinou os seguin
tes decretos: 

O SR. DALADIER CONFERENCIA 
COM OS DEPUTADOS DA EXTRE
MA-ESQUERDA 

PARIS, 26 (A UNIÃO) - O prc
mier Daladier conferenciou, hoje, de
moradamente, com os parlamentares 
da extrema-esquerda, esperando o seu 
apoio na alteração da semana de 40 
horas. 

A grande luta de a.manhã entre os 
dois mais fórtes clubes flli:t.dos á LI
GA DESPORTIVA PARAIBANA "Bo· 
tafógo" e "Palmeiras" vai constituir 
mais um enonne sucesso nas roda~ 
esportivas pessôenses. 

Toda vez que êstes dois adestrados 
lOnqunt.os pisam o gramado, o cam
po da avenida 1. 0 de maio se enchP 
de espectadores rui. certeza de que 
irão assistir verdadeiros craques da 
pelóta.. E' urna tarde de sensação. 
São dois times que se rivalizam em 
tudo. Em animação, em ardõr, em 
técnica e em combatividade. 

Os palmeirenses, segundo soubemos, 
jogarão com todos os seus craqUt"~, 
onde se destacam Braz, Juarez, Reis, 
Batista, Pingo, Biu, Gabriel e Holan
da 

O '' Botafôgo" não modificou o seu 
esquadrão e enfrentará os campeões 
õJlvi-ncgros com o poderoso onze que 
conquistou, brilhantemente, o campe
onato do 1. 0 turno oficial de futc
ból. 

ASSEMBLÉIA GERAL DA LIGA 
DESPORTIVA PARAIBANA 

São os seguintes os representantes e 
respectivos substitutos dos clubes fi
liados em assembléia geral da Lig'¼ 
Desportiva Paraibana: 

Esporte Clube: - dr. Manuel Me
deiros Coutinho, José Justino de Ma
cêdo e Luiz Carlos Galvão <substitu
to). 

Botafôgo: - Humberto Sorrentino, 
José Medeiros e i,João Albuquerque 
(substituto) . 

União: - Américo Coutinho Lisbõa, 
José Domingos da Fonsêca e João 
Dias Cardôso (substituto). 

Felipéia: - Rubens Filgueiras, João 
Sebastião da Silva e Julio Batista 
Coélho <substituto). 

Palmeiras: - Antonio Sorrentino. 
Manuel Ferreira e Juarez A. dos San
tos <substituto). 

Auto: - Rivaldo Brito de HolanC:::. 
Manuel Aragão e Lid10 Gomes (subs
titutol. 

Pit.1.guart>s: - Tubal Fialho Viana. 
Gilberto Stuckert e Manuel José de 
Medeiros ( substituto) . 

SECRETARíA DA LIGA DESPO~,
TIVA PARAIBANA 

Na Secretaria da Liga. Desportiva 
Paraibana precisa-se falar com os ~~ 
madores abaixo, no primeiro expedi
ente, das 12 ás 13 horas, e, no segun
do. das 19 ás 21 horas, todos os dia3 
úteis, para efeito de regularização de 
inscrição dos mesmos amadores: 

Esporte Clube - Orlando Lacé, CU
rnaco Farias <2) . 

Pitaguares - José Luiz (1). 
F.elipéia: - Flávio do Nascimento 

(1). 

O ,PITAGl.'ARES VAI TREINAR 

Amanhã, ás 6 e 30 horas, da ma
nhã, treinarão no campo do .. 19 de 
Março", os amadores do .. Pitagua
res. Nêste treino se fará a escolha d') 
selecionado que se baterá com o Amé
rica, de Natal, no dia 7 de Setembro 
próximo. São os seguintes os amado
res que vão treinar: Gilberto, Ger
vasio, Lira, Chocolate I, Marcial, Vi 
valdo, Chocolate II, Godofredo, Vié
gas, Biu, Sinésio, Doburro, Eduardo. 
Mandacaru, Chocolate III, Pedro Lt
ra, Dunda, George, Gasolina, Pau!•J 
Dtno, João Pedro, Tim. Xixi, Ricardo, 
Campinense. Váva, Pernambuco, Por. 
tes, Gonzaga, Pereira, Arnaldo. Seu 
Ná. 

CARNEIRO LEÃO X 22 ° B. C. 

Domingo, pela manhã, no campo 
do 22. 0 B. C., haverá um rigoroso 
treino de basquétebol entre os clubes 
ácima, sendo necessário o compare
clmento dos referidos amadores. 

TAMBIA' CLUBE 

A direção técnica do clube áctma 
escalou para o Jôgo de amanhã com 
o "Sunoco Esporte Clube" os km ado
res abaixo, pedindo a todos que es
lejam no campo, ás 7 horas, devida
mente uniformizados. 

1..º time: Gat•l, Calado Oliveira, 
Ceei. Martim, Dino, Augusto, Petró
n1o, Piráu, ~~omeu e Praxédes. 

2. 0 time; Marques, Leonel, Btb,i. 
Can<llnho, Arqui:nédes, Emlciio, Bar
bosa, Ariosvaldo, Coimbra, Dóca e Ll
anza. 

SUNOCO FUTÉBOL CLUBE 

Para o jôgo com o "Tambiá ... a di
reção técnica do "Sunoco Futeból 
Clube" escalou os seguintes amado
res: Albino. Dóro, Gomes. Astrogild?, 
Deodato, Aldo, Joãosinho, Roberto 
Ulivelra, Newton, Arnaldo, Arnaul 1, 
Julio, Edgar, Adalberto, Aluisio, Alu
clo, Navarro, Feliciano, Barrêto, Ni
valdo. Virgilio, Serafim, Lívlo, Geral
do. Quincas, Hermano, Cavalcantl, 
Breno, Nelson e 44. 

"MAND_ACARU'" X "11" 

Com igual fim, estiveram no Gabi· 
nête do dr. Chefe de Policia, o major 
Genui.no Bezerra, tesoureiro do Porto 
de Cabedêlo e o sr. João Pires de 
Freitas, secretário dú Instituto de 
Educação. 

Apresentou queixa ao dr. Chefe de 
Policia de estar sendo ameaç~do de 
expulsão da propriedade onde traba
lha e tem lavouras, m, municlpio de 
Guarabira, o agricultor José Severino 
da Silva. O dr. Fernando Pessôa re
comendou ao delegado daquêle muni
cípio prestasse ao prejudicado as ga
r~ntias de que necessita, fazendo va
ler os direitos que lhe assistem. 

áctma, a fim de desenvolver mais o 
esporte bretão entre nós. 

Na pasta da Justiça: 

Nomeando Osmar Gonçalves Perei
ra, interinamente, para . a carreira de 
inspetor de alunos: e Moacir Rodri
gues de Sant' Ana e Benigno Ca
valcantl de Lima para 1. 0 e 2. 0 su
plentes do ju1z de paz do 1. 0 termo 
judictario da comarca de Xapuri, no 
Territorio do Acre. 

Na pasta da Educação: 

Nomeando o auxiliar em dispontbl
lidade, da Justiça Eleitoral, Arnoldo 
Beiró de Miranda para o cargo de ar
quivista do Ministério. 

Na pas.ta da Viação: 

DivUlga-se que o chefe do governo 
francês conta com a maioria . 

EM CASO DE GUERRA HAVERA' 
UNIDADE NA FRANÇA 

PARIS, 26 <A UNIAOJ - Nlnguem 
mais põe em duvida o fáto de Wlirem
se todos os partidos em caso da de
nagração de uma guerra . 

O espírito tradicionalmente i aciona
lista do francês já está compfeenden J 
do a gravidade da situação, de ~orte 
que a França poderá sair, mais uma vez, 
vitoriosa diante de qualquer ag.·essão 
estrangeira. 

Realizar-se-á, amanhã, mna parti· 
da de futebol entre os clubes ácima. 
Esta luta ê em preparo para o pró
x,imo Jôgo com o "Aprer~izado A
,jricola da Paraíba". Amanhã haverá uma reunião para 

serem tratados asswltos de impor
tancia. 

Declarando sem eleito o decreto ele l1r============:::, 
nomeação de, Inocencio Carlos de 
Oliveira Bentes para a carreira de 
engenheiro da classe I. 

COLEGIO BATISTA FUTEBOL 
CLUBE 

A diretoria do Colégio avisa que C' 
nome do seu clube, de hoje em di
tt.nte, é "Nautico Futebol Clube", e 
qUe no proximo domingo haverá. uma 
partida com o conjunto do "São 
Cristóvão", no campo do "Liberta
dor". 

"li GRAFICOS" X "VETERANOS" 

CAMl'EONATO INTER-COLEGIAL 
DE FUTEBOL 

O Departamento de Cultura Flsica 
do Centro Estudantal do Estado da 
Paraíba, já iniciou as "demarches" 
para a organização, no próximo mês, 
de um campeonato de futeból inter
colegial, aproveitando a animação a
tualmente nesta cidade. 

Concede.ndo permissão à Compa. 
nhia Ra<l1otelegrafica Brasileira para 
executar o serviço radio-eletrico in· 
ternacíonal, sem privilegio ou mono
polio de especie alguma, estabelecen
do na capital do Estado de São Pau
Jo as instalaçôes necessarias a êsse 
fim, nos termos das clausulas q\le com 
êste baixam assinadas pelo respectivo 
ministro de Estado da Viação e Obras 
Públicas. 

Doenças de Senhoras 
- F;SPECIALISTA -

DRA, NEUSA 
ANDRADE 

Consultorlo: 

DE 

Rua Barllo do Triunfo, 333 
1.0 andar 

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

Hoje. ã tarde, haverá um animado 
encontro de futebol dos clubes "11 
Gráficos" e ºVeteranos". Sendo êste 
jôgo o de estréia do "11 Gráficos" 
vem o mesmo despertando um certo 
interesse entre os disputantes. 

Todos os estabelecimentos de ensi
no secundário e técnico-profissional 
da Capital, já fôram consultados so
bre êste movimento esportivo que L 

C.E.E.P. está dispôsto a promove:. 

Aprovando o orçamento provavel 
na impo!tancia de 929: 062$050, pará 
construçao do tanque OC-3, destinado 
a deposito de oleo combustível, na l 'll:I============ 
ilha de Barnabé, no porto de Santos. 

VERA CRUZ ESPORTE CLUBE 

Acaba de ser fundado mais um 
clube esportivo com a denominaçã.c-

Os interessados poderão obter os 
necessários infórmes a respeito ::o 
torneio com Gerson Amorim, no Li
ceu Paraibano; Odilon Toscano, 11J 
Ca1·neiro Leão; Américo Torres, no Co
légio Pio X e Newton Luna, na Aca
demia de Comércio. _________ 

TREINO NO CLUBE ASTRÉIA 

Na pasta da Fazenda: 

Nomeando o oficial, em disponibi
lidade da Justiça Eleitoral, Algeno, 
Cupertino de Barros para a carreira 
de oficial administrativo do Tribunal 
de Contas. 

Declarando sem efeito a transferen
cia do agente fiscal do imposto de 

Tendo sido adiada a primeira par- be vêr os quadros organizadds na sé-1 ~on:mo no interior do Espirita San-
tida da "melhor de três", que se de- de social, no Palacête Tambiá. 0°·1ni~~; ddeeAAlm

1
aegid

0
_ ªase, ªe"ªltcraannstifepnn~ra_ 

veria realizar domingo p. passado, 
terá lugar amanhã essa partida amis- A direção de futeból encaréce aos ) do, ª pédido, o agente fiscal êo mes
tósa, da qual participarão futebo1e- nóvos associados do "Astréia" avisa- mo ~mposto naquêle Estado, Severino 
res nóvos e veteranos. rem ao consocio Danti Grlsi si desê- ~:elo Rangel para o interior de Ala-

Já estão escalados os times que .. e jam praticar aquêle espórte, a fim 1.e I g 

â:~n~~~ãe°nJ: o~f~:i!t6staro ~r~~ :{~smni:vl!~:~n~o ~tr;;:.dos e inici- Na pasta das Relaç6es Exteriores: 

P A RA
--

1
--

8
--Á----- Confirmando no respectivo cargo 0 e L U B E consul de terceira classe Silvio Mou-

rão Camarinha . 

Em disputa do campeonato interno de futeból encon
trar•S!!·ão, amanhã, os quadros "Azul" e "Vermê

lho", - A matinal domingueira 
Definitivamente escalados pelo di

retor de espartes, terá lugar amanha, 
na praça de Esportes do Paraíba Clu
be á avenida 1. 0 de Maio, ás 7, 30, 
e, encontro entre os quadros AZUL e 
VERMF;LHO, em disputa do Campe
onato interno de futebóL 

Ambas as equipes pisarão o grama
do na seguinte fórma: 

AZUL - Campos, Luiz e Uchôa; 
Oliveira, Vinagre e Mororó; Edson, 
Clovls, Abelardo, Lúi e Franguinha. 

RESE.k. "AS: Arl e Durval. 
VERMÉLHO - Umberto, Góis e 

Olegário; Ranulfo, Edgard e DerJO· 
pidas; Romulo, Vandreglselo, Evan
dro, Orlando e Hlgino. 

RESERVAS: Jorge e Luciano. 

FUTEBOL INTERMUNICIPAL 

O "Cruzeiro Esporte Clube" de lngá 
vai amanhã a Ala.gôa Grande 

Na vila de Ingá acab~ de ser orga
nizado mais um clube de futebol. A 
sociedade desportiva tem o nome de 
"Cruzei.ro Esporte Clube" e é compos
to de elementos da elite lngaense. 

Embora com muito pouco tempo de 
existencia o time recem-organizado já 
se encontra bastante treinado e, a con· 
vite do uNordeste Futebol Clube" de 
Alagôa Grande, viajará para essa ci
dade, amanhã ,com o fim de realtzar 
um jôgo amistoso. 

Na pasta da Agricultura: 

Designando, em vista de parecer da 
Comissão de Eficiencia, o agronomo 
do Fomento Agricola Milton Coélho 
para servir na sub-inspetoria Agrícola 
de Alagôas. 

Tranferindo o agronomo do Depar
tamento Nacional da Produção Vege
tal Zaratrusta Sondahl, para o Servi
ço de Fruticultura. 

1 Nomeando, em conmissão, assis
tentes da Escola Nacional de Agrono
mia: Ma rio Bezen-a de Carvalho 
da cadeira de entomologia e pa: 
rasitologia agrícola, e José Lima Fi
lho, da cadeira de mecanica agrícola 
maquinas e ,:notares agrícolas; Vtcen~ 
te Leite Xavier, interinamente para o 
cargo de veterinario; Benjamin de 
Ornelas, interinamente, prático ru
ral; Leopoldo Pena Teixeira. para a 
carreira de agronomo e tomando sem 
efeito a nomeação de Aldo Penteado 
Miranda, para a carreira de agrono

ROUPAS PARA BANHO DE MAR. 
Calções, mailot e capas recebeu o 

maior sortimento a CASA AZUL e 
está vendendo a preços de verdadeiro 
reclame. 

VIDA ESCOLAR 
Recebemos: 

"CENTRO ESTUDANTAL PARAI· 
BANO 

Departamento de Cultura Fisíca 

O D. C. F. do Centro Estudantal 
Paraibano acaba de alugar um esta
dia para a prática dos diversos es
portes, localizado á avenida 1. 0 de 
Maio, em Jaguaribe. 

Assim, todas as sextas-feiras, de 7 
ás 11 horas, haverá treino, podendo os 
interessados se dirigirem ao diretor 
do Departamento de Cultw·a Fisica. 
estudante Valdemar Nunes do Rêgo 

DEPARTAMENTO DE INSTRUÇÃO 

~e Departamento, sob a direção 
do sr. Moacir Medeiros, acaba de ini
ciar o lenvantamento de dados esta
tísticos sôbre funcionamento, matri
cula e frequencia nas escolas sob sua 
jurisdição. 

Assim, nos primeiros dias do próxi
mo mês, será enviado ao presidente 
do C. E. P. um relatorio contendo 
todos os esclarecimentos necessarios 
para um melhor contrôle dos serviços 
internos da sociedade. 

DEPARTAMENTO DE PUBLICI
DADE 

"Classe" - Circulará no próximo 
dia 7 de setembro, em homenagem á 
fata, mais um número de Classe, ór
gão do Centro-Estudantal Paraibano. 

tsse número trará farta colabora
ção de estudantes conterraneos". 

O vencedor dêsse prélto enfrentará. 
no próximo domingo (4) o "eleven'' 
"Preto" que está. constituido na JJ
guinte ordem: Umberto, Joaquim e 

O embate promete grande anima
ção e cordialidade. A embaixada vJ. 
sitante será presidida pelo prefeito 
Zacarias Ril;,eiro, drs. Aurelio de Al· 
buquerque, José Paiva e Luiz de Oli
veira França, srs. Flavio de Albuquer
que, Euclides Garcia e Francisco Ba
calháu. 

mo interino. 
Concedendo exoneração a Antonio 1 /.============='li 

Ce.stano Ferreira, do cargo de assis
tente em comissão da Escola Nacio

~~~t~~. F~~~~fi;à, ~'t;~!n;r, B~i:,1~ 
Shosten e Edgardo, 

RESERVAS: Rocha e Kenard. 

Durante a manhã' haverá, também, 
disputas de voleibol, tenis e basqué
tebol, entre os afeiçoados dêsses es
portes. 

O "COCK•TAIL" DANSANTE 
DE AMANHA 

Após a realização dos jogos despor
tivos, terá inicio um "cock-tall" dan
sante, animada por afinada orques
tra. 

Será assim encerrada a manhã es
portl va com a realização de um J)l"O
grama de dansas ao qual não faltarão 
o brilho dos anteriores. 

NOTAS POLIQAIS 
REMESSA DE INQUERITO 

O delegado de Policia do 2.0 Dis· 
trito da capital remeteu ao juiz da 1.• 
Vara o inquérito instaurado contra 
João Alves Bezerra e Inácio Ferreira 
de Lima. 

PRt::SOS NESTA CAPITAL 

nal de Agronomia. 
Concedendo dois mêses de licença 

para tratamento de saúde ao oficial 
~!~~~s:~:~lvo Torquato de Oliva 

Autorizando, a tJtulo provisorio, a 
Sociedade de Mineração e Metalurgia 
Limitada, a pesquizar minerio de es· 
tanho em um trêcho do rio Cama
quam, situado entre os municipios de 
Encruzilhada e Piratinl, no Rio Gran
de do Sul. 

Os artigos da Perfumaria MAL VIL 
vencem pela sua superior qualidade. • 
Confecção esmerada, fina e criteriosa. 
Materia prima. de primeira ordem. 

Fôram prêsos por investigadores da Fortaleza - Ceari - Corrêa & 
2.a. Delegacia os indivíduos Vtrglllo Cia. - João Pessôa, 
Andrade, por crime de agressão e 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgtllo do Hospital Santa Isa· 
bel e da Maternidade. 

cmURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Pereçino de Carvalho, 146 
Da.s 10 és 12, 

Senhorita diga-me o que prefere e 
eu lhe direi se sabe escolher o que é 
bom. l\.lelas para senhora só "Casa 
Azul• , E' b6a e E barata, 

~~:~g!~, Gomes Campêlo, para averl- 1 't+t+t+t+t+++t+t+t+t+++t+++++++t+t+++++++t+++t+t+++++. 

REMOÇAO DE PRt::SOS 

DOENÇAS DOS OLHOS 
O dr. juiz de Serraria informou ao 

dr. Chefe de Pollcia ser o individuo 
Pedro. Romão condenado naquele ter
mo a 3 anos e 6 mêses de prisão sim
ples, tendo o dr. Fernando Pessõa so-

CIRURGIÃO DENTISTA 

ARLINDO B, CAMBOIM 

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

Consultas de 10 is 12 e do 3 is 6 horas, diariamente, , 1'11& 

Joio Peas4a, 163 - 1.• andar, 

Recife --:-- Pernambuco 

Diplomado pela Faeuldade de Medicina, do Rio de Janeiro 

licitado a remoção do mesmo da Ca- CLINICA E PROTESE DENTARIA 
deia de Recife para a desta capital. J t-------------------------t 

CRIMINOSO EM S. PAULO Expediente de hora livre E";.~
1;:",.i:. ~~!':.raob"::;.:.i:e -

O delegado de Vlgilancia de s. Segundas, quartas e sextas feiras cartão de hora 
Paulo enviou á Chefatura de Policia 7 ½ ás 11 ½, 2 is 5 horas Terças, quintas e sábados 
deste Estado um rad.lograma solici- a ás li, 2 11,j 5 horas. 
tando a remoção do indivlduo Valde- J l·-------------1..------------J 
mar Fernandes, prêso nesta Capital, 
para aquêle Estado, onde se acha 
processado. 

RUA DAS TRINCHEIRAS, 437 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Ha poucos dias, tive o ensêjo de 
conhecer es:;a vila do municipio de 
Serraria, na serro. da Borburêma. 

Pilões está. no centro do Bréjo ao 
contrario de Ara.runa, localizada na 
faixa do Curimataú. 

O povoado • de Pilões, hoje vila, 
como antigamente, quando pertencia 
ao muntclpio de Areia, possúe um 
bom clima, graças á sua altitude, de 
trezentos e tantos metros, aproxima
damente. 

Limita-se ao Éste com GuarabJra: 
ao Norte com Serraria; ao Sul com 
Areia e ao Oéi:;te ainda com Serraria, 
de cuja séde do municipio dista doz~ 
quilómetros, mais ou menos. 

Pilões está circundado de vá1ios 
rng·enhos para o fabrico de rapadu
ro.s, sendo êstes os mais próximos: 
Santa Cruz, Varzea, Sant'Ana, Bõa 
Fé e Venêza. 

Contam-se no municipio de Serra
ria 52 engenhos de rapaduras e al
guns dêles com destilarias de aguar
dente. Só no distrito de Filões exis
tem uns 25 engenhos, quasi todos com 
a mesma capacidade de produção, de 
13 a 15 cargas de Japaduras por dia. 

Além da principal cultura da cana 
de açucar, cUltivam também o fumo. 
a mandioca e cereais . 

Existem no municipio 25 estufas, 
aprox.imadamente, para o beneficia
mento do ·rumo, das quais 12 perten
cem ao distrito de Pilóes. 

Grande desenvolvimento tomou a 
cultura da amoreira em Filões, desta
cando-se como maiores sericicultores 
os srs. Francisco Xavier da Cunha 
Filho, Daniel da Cunha e Ananias 
Baracuí. 

Visitei a ºCooperativa Sérica de 
Serraria" com séde ne. vila de Filões, 
ha dois anos em atividade. 

Com a criação do Departamento de 
Assistência ao Cooperativismo e a vi
sita feita ultimamente pelo atual se
cretário da Agrirultura do Estado, os 
representantes da referida associar
ção, embora dr:>~animados, estão es
perançosos pelo ressurgimento d~ 
1'Cooperativa f:.frica de Serraria ... " 

O município é realmente agricoh 
principalmente na parte do Bréjo, Pm 
que os terrenos são aproveitaveis par:'! 
diversas culturas e relativamentP 
rrê::cos, devido ãs aguas de infiltra
ção. E' banhado pelos rios Araçagf
Grande e Araçagf-Mirim e vários ri
beirinhos. As grotas e encostas dos 
morros são proprias á cultura da ca -
na. Os terrenos ::;ão de natureza sili
co-argllo~a nos altos e argilo-silico
humifera nas baixadas. 

. CARLOS BtLO 

Possúe uma escola mixla, agencia 
do Correio e estação telegráfica; uma 
bem construida e asseJada igreja-ma
triz, sob o patroclnío do Sagrado Co
ração de J esús. 

O elegante templo, com os seus 
·~uarenta e dois degráos distribuldos 
,~m quatro planos, está localizado na 
parte mais elevada da vila. 

A' noite, com o efeito da ilumina
·~ão eletrica locul, é interessante a 
persp~ctiva. 

Contaram-me vários milagres do 
-3agrado Coração de Jesús, padroeiro 
ia pequena paróquia. 

Dispõe de algumas casas de negó
dos, cujo comércio é pequeno, au
mentando na época da safra. 

Semanalmente, realiza-se em Fi
lões uma feira, para as neces:-;idades 
locais e o intercambio comercial entro 
os habitantes das zonas respectivas. 

A diStração do povoado é um apa
rêlho de radio, adquirido por particu
lares e instalado numa pequena casa. 
no c1?ntro do povoado, para que todos 

da Rainha dos Estudantes 
A "MATINBE" DANSANTE DE AMA

NHA - A HORA DE ARTE DOS 
ESTUDANTES Ot'ERECIDO A' 

UlARA llE GOIAZ 

O Centro Estudantal do Estado do 
Paraíba oferecerá amanhã, ás 15 ho· 
ras, uma matinée dansante á socie
dade conterra.nea. 

As enLradas }Jara esta tarde dan
sante será ao preço de dois mil réis. 
cujos cartões-ingressos serão passa
dos hoje pela cidade por uma comis
são de estudantes que se encontra â 
frente dessa festividade. Tocará du
rante a festa a jazz da Policia Militar 
do Estado. Inicialmente realizar-se-é 
uma hora de nrte com o concurso de 
Utára de Goiás, tomando parte ainda 
o mae!.tro Kalúa e os estudantes An
tonio de Castro, Ovidio Gouveia e An
tonio Cunha. 

Quanto ao pleito eleitoral para es
colha da Rainha e Princêsas dos es
tu6antes vai se processando cada die 
dentro de maior animação. Até ãs 18 
hora.s de ontem a apuração permane
cia a seguinte: 

ouçam musicas e noticias, através de Para Rainha: 
maravilhoso invento ... 

Outra distra"áo existe em Filões. 
E' no estabeleêimento comercial do 
1$timavel cavalheiro Heleno do Nas
~imento, onde se reunem, á noite 
i)rincipalmente. algumas pessôas ami-
1as. para conv,::,rsar e lêr alguns jor
nais da PrirailJa e Pernambuco. 

No periodo da safra de rapaduras, 
:1.. mais útil di~t!'arão é a moagem dos 
en~Pnhos próximos. 

Na se~unda noite de minha curta 
pennanencia em Pilões, pela madru
gada, ãs 4 horas, mais ou menos, des
pertei com os silvos diferentes dos 
locomovPis e calc'eira..,;; dos engenho~ 
anunciando o inicio dos trabalhos da 
moa~em. • 

Tive a impressão de achar-mP 
num grande centro industrial. .. 

Ao visitar os engenhos. aludidos no 
nres?nte artig-uA~. senti-me bem. 
Lembrei-mP com sã.udades dos dias fe
lize<:: de minha infancia, no interior 
de Pernambuco, onde nascf e me fiz 
homem, no convivia dos meus mais 
:Jróximos antPCPdentes, antigos se-

Norma Vanrlerlei 
lnah Pedrosa. 
Lisete Moura 
AI tair GuPdes Pereira. 
Ana Amelia Dantas 

Para Princêsas: 

2.419 votos 
1.266 " 
1.034 

48r. 
371 

Maria de Lurdes Coutinho 2.862 votos 
Lisete Gusmão 2. 437 " 
Silvia Mélo 2 .166 
Niele Camboim 1. 493 
Lisete Moura 1. 385 
Helia Moura 495 
Nautilha Souto Maior 278 
Maria, do Céu Magalhães 179 

Os votos continúam á venda na 
Casa Líder. Domingo vindouro o De
partamento de Propaganda e Publi
cidade do Centro Estudantal do Es
tado da Paraíba fará funcionar o seu 
microfone instalado na praça João 
Pessôa, co'.Tl ótimo programa ofereci":" 
do pelo Cinema Felipéa. 

~:i;fscie~r~nj~n::i~~~Ç~ ~e~![ bºa:ag::= D E p A R T A M E N T o 
r\.:;e!f~~r~i;~tÍs~~sª t~!~~{~!~~~sc~ D E E D U C A Ç Ã O 

,-onàPri;o. da bôca dP.- fôrno, da 
manja e outros brinquêrlos nas noites 
de luar; das festas rurais, principal
mente nos diac, rte reinicio das moa
g"ns do~ antigos engenhos de banguê. 
te .. etc. 

NOTA 

Bom tempo que não volta mais ... 
Apenas gratas recordações ... 

MA.RIO MtLO 

Em fins do ano passado, estive na I A elevação do Brasil a Reino Uni
Para4ba. Encontrei Eudes Barros Q,Vt do !oi a 16 de dezembro de 1815. As 
me participou estar escrrvendo um noticias, naquêle tempo de navega
romance histórico sobre ~ revolução cão a vela quando chPgavam acalora
republicn11a de 1817. Desejava que el.i das, demoravam normalmente um 
o lesse, ~ntes de entregá-lo ao editor. mês. 

Aceitei o encargo. Com surprêsa. - Em verdade, o nome de Praça da 
agradavel surprêsa - recebo do Rio União, á que hoje se chama da Inde· 
de Janeiro um exemplar impresso, jcl pendencia, foi dada pela Camara da 
são passados três méses. vila do, Recife. a 27 de julho de 1815, 

Anelo em est.ado ele quasi insolven 
eia com a.s minhas leituras, á !alta de 
tempo. Olhei para o livro, namorei-o, 
mas fu\ obrigado a deixá-lo de parte. 

Meu silencio nã.o foi bem compreen
dido. Um telegrama de Luis Pinto me 
fustigou .. A Paraiba aguarda sua 
critica ao livro de Eulles Barro~". 

Tornei a olhar para o livro e para 
vários outros, mas tinha nNlehsidade 
de outras leituras para uma mos-to
grafia que estou elaborando. 

Me.is desafogado, agora, vou ~alis· 
fazel' a espectativa da Paraíba, se 
verdadeiro o telee:rama de Luis Pinto. 

. . "não custaram os pernam· 
bucanos em apelidar o padre Jo
sé Ill6cio, de padre Roma, por 
ter sldo ordenado em Roma" 

<pg. 87). 

Náo foi propriamente por ter sido 
ordenado em Roma. Foi por ter con
"eguido, em Roma, sua secularização. 
passando de frade carmelita a padre. 

"Chamavam-lhe de Cruz Ca 4 

Dezessete é, em todo o s,,mtido, wn bugá, porque residia no sitio "ca-
romance hisl.órico. Li-o cr .. m interes.'ie bugá" (pg. 87). 
e com agrado. Foi além -.10 que eu es-1 
perava de Eudes Barros. A imagina· Não conheço tal sitio. Cabugá era 
ç~o. em nada sacrificou . a verdade o apelido do pai. A razão do apelido 
h1sh,6rica. foi outra, já. esclarecida por Codece1-

V1 que o compararam a Paulo Se- ra. 
túbal. :f:ste saudoso amigo, ~orém, 
dava mais realce á unagmação, en.. • $ 

quanto Eucles n?,v se afasta da ver
dade. E sabe prestar colorido A paisa .. 
g·em, prendendo o leiWr. Se defeito 
encontro no romance, é querer tor ... 
ná-lo mais história que romance, com 
aquéla documentação que poderia vir 
em nota3' para atestar sua fidelidade 
~ êle a póe no corpo da nan-ativa, 
tornando leitura enfadonha para 
quem cleseja apenas seguir o cur~ 
dos acontecimentos. 

lntf.ressantbsi.lna a habilidade com 
que u autor, deslocando personagens 
rlaqw para a Paraíba e vice-versa, 
faz o histórico do movimento repu
bllcano, simultaneame,nte nas duas 
capitanias. 

Um romance honesto, de que esta
vamos a precisar e que coloca Eudes 
Barros, como escritor, num plano ele
vado. 

Não sei fazer crítica de compadres
co. O livro "é bom, melhor do que eu 
esperava, mas ha senões que, embora 
perdoo.veis. nfi.o devem passar isentos 
tie 'lagisto: 

"A antiga praça da Polé, desde 

"Deram ás Vilas Diôgo, esta
lando os tamancos minhotos, 
numa carreira desa balada n I pg .. 

151). 

A frase feita - Eudes nem sabe em 
que artigo se meteu com o empregar 
wna frase feita! - é "dar ás de Vila 
Qiõgo" e não "dar ás Vilas Diógo". 

"O humanista (Morais e Sil
va), o filologo, que aproveitava as 
descansadas sestas do seu sibari ... 
tismo rw·al, na casa.grande do 
engenho Muribéca .... , (pg. 162). 

~dibéca não era, não é e nem 
nunca foi engenho. Era vila. Morais 
residia no Engenho-Novo, da fregue
da de Muribéca. 

"Eram as assinaturas do triun
virato eclesiastico que dirigia a 
diocese de Olinda e Recife". (pg. 
163). 

A vila de PJôei- compõe-se de duas, 
ru~.-. ã principal acompanhanrlo a es
trada de rodagem de Bananeiras e a 
outra disposta perpendicularmente 
áquela. 

A construção é modesta. destacan
do-se algumas casas de residencia 
bem regulares. 

Fiz a viagem muito bem, na sópi
nha de Bananeiras, e na volta, pela 
manhã, observei o bonito panorama 
que se descortina ao descer a Bor
burêma ... A paisagem é mais inte
ressa,nte do oue a trem. A estrada é 
'95treita e sfnuosa, circulando, em 
parte, a pedra do Espinho com a sua 
pequena cruz e algumas culturas ver-

De ordem do sr. dr. Secretário do 
Interior R Diretoria Oêste Departa
mento estd. dirigifldo convites ás au
toridades e diretores.: de estabeleci
mentos escolares pa~ uma reunião 
na segunda-feira, âs 15 hora,, 110 Pa
Jâcio das Secretarias, a fim de ser or
ganizado o programa das festas co-
memorativas do Dia da Pátria. l 

1815 denominada da Uniáo, por Naquêle tempo, não havia diocese 
decreto de Caetano Pinto, para de Olinda-Recife, mesmo porque. o 
celebrar a criação do Reino Uni- Recif~ era vila e, como tal, não pecha 
do de Portugal, Brasil e Algar-

1 
ser sede de diocese. Era simplesmente 

ve" 1pag. 83>. (Conclúe na 7.• pg.) 
------

E' iluminada a eletricidade pela 
emprêsa "Hidro Elctrica da Borburé
ma.", mediante contrato com o muni
cipio. 

dejantes. , 
Vários sáo os precipicios aos lados 

da estrada tortuosa. . . Um Cochilo 
do chau/feur é o bastante para lan
,..ar o veículo no abismo, para roubar 

O GOVÊRNO NACIONALISTA ADMITE HAVER 
PERDIDO TERRÊNO A NOROÉSTE DA PRO

H A 35 ANOS a vida dos passageiros ... 
• • • Felizmente ainda não se verificou 

nem um desastre de automovel, se
gundo me consta. 

O que publicava A UNIÃO 1.gri~:!et p1:6;1~~e~~ra ~: ref!~!t
1
~ 

LONDRES, 26 (A UNIÃO) - O go
vêl'no nacionalista admitiu have.- per
dido terreno a noroéste da provincia 
de Extl'ernadul'a. 

Todavia, acrescenta que as perdas 
fôram compensadas com novas derro
tas govel'namentais na frente do 
Ebro. 

,Jrganismo da vida artificial e extra 4 

vagante da cidade... VOLTA A' ATIVIDADE A ESQUA-

Em 27 de agôsto di 1903 (quinta-fei- V~=~~~odgo stºv~:~f;m~~ :;~;!~ DRA INSURRtTA 

'ª6:NtE~Nf~fc/:!i~ic~':x'i-i;g~1,;/ !'ilho, existe uma fonte peréne que, ri~1:::~1:i!~.:~:d~aui~!!~1t;;:-t!% 
reram 1!er feitamente, com a esperada :~~~~~ld~á~~::r~~r~~ lo~in~~~f~1:saç~: e!itado em atividade entre La Linea e 
ammaçao, as festas aqui P.romovidas i)essôas afetadas de molestias da pele, Valeucia. 
P~ra comem~rar 9 centenano do nas- 1un me parecer tratar-se de agua Ao que parece o generalissimo Fran-
cm:unto do tn.olv1davel Marechal Du- .;ulfurosa. co pretende tornar ma.is eficiente o 
que de Caxias. . .

1 

Ante a salubridade da vida, a pe- bloqueio da costa do Levante. 
o programa publicado foi cumpri- ,1uena distancia desta capital e possi-

d.o. A rua Direita aman, .. eceu em- bilidades outras, seria conveniente e UNIRA1"1-SE AS COLUNAS DO CEN
bandeirada e á noite ostentava es- ~conômico o aproveitame. nto mediei- TRO E SUL DOS NACIONALISTAS 
ptencttcta uuminaçao. A sessao no nal da utilissima agua. 
Teatro Santa Rosa is.teve regular, no- com pouca despésa se faria uma PARIS, 26 f A UNIAO) - Noticias 
tando 4 se o compareczm~nto do e:r1no. modesta estação balneana, em bene- de fonte nacionalista informam que 
sr, Desembargador Presid~nte, prt:n:ez- ncio da coletividade e do P?V?ado. urna coluna avam;ada insurréta, que 
ras autoridades e d~ muitas. familtas. Pilôes, além da produttv1da~e de marcha pela estrada de San Vicente a. 
Foi presidida a lessao pelo iluSt re dr. r,uas terras, é berço dos drs. Jose Le- Alta, conseguiu flanquear a estrada. 
Antonio Simeão, digno Chefe de Po- !lndro Baracuí, Braz Baracuí, Fr~n- principal de Madl'id a Lisbôa., no tre
lícta. _ ,}isco Duarte Lima, Climaco Xavier, cho de Talavera de la Reina a Me-

Orou, na qual_idad~ de ora~r O/t- .Julio Lira, Do~n Santino Coutinho rida. 
cial, a nosso mtelt~entc amigo ctr. monsenhor Od1lon Coutinho e outros Em virtude dêsse avanço ficaram 
Ascendino Cunha, criterioso promotor Justres paraibanos que h';Jn~am a impedidas as comunicações dos repu· 
publico de Mamanguape, . que produ- "Ilagistratura, o cléro e proflssoes li~ blicanos na Frente de Ca.beza dei Euey 
2iu uma béla peça oratona. berais a Tolêdo e Cordova. 

O palco apresentava uma t>ontt_a Ter~inando estas simpl7s e obsc~- Realizaram essa investida as tropas 
decoraça.o, vencto-se ao fundo belissi- ras apreciações sôbre aq:1ele pequeru- motorizadas do general Saliquet, que 
mo arran;o de troféus) baionetas, ela- no povoado, de gente. bôa e hospi~a- fizeram junção com as do ge~c.rtll 
rtns e tambores encimado _por um es- leira, agradeço :l gentileza ~ ~tençoes Sanchez que comanda a ofem;iva na 
cudo em que estava JSCTllf!: Home- a mim dispensada~ pelo es~unado ca- pro,rincia de Extremadura. 
nagem ao Herói do Paraguai - o Du- valheiro sr. Francisco Xavier. da Cu-
que de Caxias. . nha Filho e sua e,una. famiha. VITORIAS NACIONALISTAS 

1LU~i;:J~~ e;,tacvoªnc~~t:r:ii!º: ;:si~g LOTF.RJA FFOERAL - 3 DE SE1:, 
Jot numerosissima. 2.000:00GSOOO - 15.000 BILHETES. 

Duranit.? a sessão tocaram as ban- HABU..ITE-SE. 
das de musica do Batalhão de Segu- =.:_ ____________ _ 

'ª1: ~ d: 1111.~~!;z':ta ::ri':1'!"~:a VIDA MILITAR 

SALAMANCA, 26 (A UNIAO) 
N:1. investida ininterrupta da frente 
de Extremadura, os insurréto~ estão 
.!;enhores de milhares dt> quilometros 
quadrados de terreno, além d1Ls posi
ções de Sien-a Palornera e Mohedas. 

Direita esteve animadissima e muito CERTIFICADOS DE RESERVISTAS 
iluminada DO EXTINTO "TIRO DE GUER- A PROVINCIA DE CACERES ESTA' 

As JamÚias em grande núml!YO ali RA 37" COMPLETAMENTE EM PODER 
J)aSseavam apreciancto a retreta que DOS REBELDES ;a proporcionaaa pelas oandas tªº Em mãos do sr. Porfirio Pinto Ri- BADAJOZ, 26 (A UNIÃO) - Re-
M~U::!~/ :~0:~:~da::i C:::,~., A;~~/~! beiro, ex-presidente do extinto Tiro ckassados na sua intenção de lançar 
da rua. Também queimou-se um a• de Guerra 37 encontram-se vários uma "poute" no extrêmo meridional 
Jr.'.?clavel fõgo de artificio, durante ~ certificados de reservistas pertenc~n

4 ::s ::r:~:mdo~ f!;!~~lc!~~Pa~n~: ~!!= 
1:4zp ~ ~~~iit~av:~i~!usi~~: i~:on.:_ 1 tes aos atiradores da mesma assoem- ta~tes na Provinda ele Cáceres fô-
rectamo ao conceituaao e.,taoeteci- çáo. ram obrigados a. evacua-la • 
menta Tabacaria Peixôto _ represen- os interessa~nr: pódem rlirigir-se a- 1 As fôrças do general Llano estao 
tan.do O i•itrato do Duque de ca-rta~. ' riuêk sr , nfl J·r.'prensa Oficial, onde I ti:_atando da captura de Pueblo dei Al-
li,:i~~~~:,orreu calma e agradaD1- , serão atendidos. cocer, 

VINCIA DE EXTREMADURA 
NA FRENTE DO EBRO A LUTA PROSSEGUE, ENCARNI• 
Ç;ADA, TENDO OS GOVERNAMENTAIS SOFRIDO NO• 
-- VAS DERROTAS -- ;:~sr:!:0

~~r t~::~sd~:t~1:e!U:o~:~t!: 

Aviões republicanos vão re
forçar a frente central da 

Espanha 

ram 200 quilometras quadrados de ter
reno na frente de Fayon a no:oéste 
do rio Ebro. 

O CO~JANDANTE DA OFENSIVA 
REPUBLICANA NO EBRO 

PARIS, 26 (A UNIAO) - Divulga
Os rhefes militares naciona.lisb.s es- se que foi o general Hernandez Sará 4 

tão atualmente distribuidos nas se- bia quem comandou a ofensiva repu-
guintes frente~ : blicana na margem do Ebro. 

Frente sul d<' Ciudad Real - gene~ 1 Diz-se que aquêle general foi cha
ral Queipo de Llano: Frente de To- mado a Barcelona. Essa noticia, en• 
Jêdo - general Saliquet; Frente de tretanto, não foi confirmada.. 
Cáceres - general Sanchez; Frente 
do Ebro - general Yague; Frente de ALI\fA'DEN TRANSFORMADA NUMA 
Sagunto - general Arauda.; Frente FORTALEZA 
sul de Teruel - general Moscardo e 
Varella. 

AS POSIÇõES DA PROVINCIA DE 
BADAJOZ AINDA El\1 PODER DOS 

REPUBLICANOS 
BURGOS. 26 (A UNIÃO) - Pelas 

atuais operações dos nacionalistas, ve
rifica-se que restam. ainr'I ,, aos govêr
nistas. na Provinda de Badajoz, 18 
aldeias e ,·ilas. 

OS GOVERNISTAS ENVIA!lt RE
FORÇOS PARA A FRENTE SUDO
ESTE DE MADRID 
PARIS, 26 (A UNIÃO) - Divulga

se que o general Miaja e~tá. retirando 
das frentes de Valencia, Sagunto e 
Madrid numerosos reforços afim de 
enviá-los para o setor sul de Extre
madura com o objétivo de deter, ma.is 
uma vez, a ofpnsiva nacionalísta. com 
direção a. Almáden. 

Ao que se informa, na frente do Ebro 
os t'Ombat.es teem progredido com 
gra.nde violencia, mas as divisões do 
<'oronel Modesto continúam a resis.tir
á pressão dos rebeldes. 

O general Yague vem mantendo 
um fôwo, nutrido t'ontl'a as posições 
iWmigas, que são atingida!. de minu
to a minuto, 11or granadas de mão. 

NO SETOR DE FAYON 

SALA!IIANCA, 26 (A UNIÃO) - O 
Quartel General Nacionalista irud.ste 

MADRID, 26 (A UNIÃO) - Os ope
rários, que trabalham nas minas de 
mercurio de Almáden, t.ransfotmaram 
aquela cidade numa verdadeira. forta
lêza. 

Acredita-se que os nacionalistas só 
com muito esforço e por um preço mui 4 

to elevado poderão conquistal' aquela 
localidade. 

PRISIONEIROS DOS REPUBLICA
NOS 

BARCELONA, 26 (A UNIAO) - Ao 
largo da Baía. de Las Rosas caiu um 
'\vião alemão,· tendo conseguido escapar 
o seu piloto que é, também. de nacio
nalidade alemã. 

O aviador germanico, cujo nome é 
Erich Neumann, declarou que desde o 
dia 6 de julho se encontra na Espanha. 
tendo partido do aérodromo de Lefsz
hein, onde servia á Sexta Secção do 
Grupo 256 

AVIõF.S REPUBLICANOS PARA A 
FRENTE CENTRAL DE BAT~LllA 

FRONTEIRA FRANCO-ESPANHO
LA, 2G (A UNIAO) - O alto comando 
legalista resolveu reforçar ,com nume
rosa~ esquadrilhas aéreas as linhas re
oublkanas da frente <'entrai de bata~ 
lha, que se &t'ha. seriamente amea('a
du. pela investida. inimiga a sudoeste 
de l\l('drld. ' 



9f"II'~ A UNtAO - Sábado, 27 de agosto ile 1938 

A R T E· o 1 e 1 A L 
IIMII IS RAÇ AO 10 EIMO, SR, DR, ARIEMIRO D E FIGIEIRl DO 

DECRETO N,º 1,093, de 26 de agosto de 1938 
Abre á Secretaria da Aqriczdtura, Comércio, 

Viação e Obras Públicas, o credito suplementar de 
cento e oitenta contos de réis (180:000SOOO>. 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Repú
blica, 

DECRETA: 

Art. l.º - Fica aberto á. Secretaria da Agricultw·a, Comércio, Via-
ção e Obras Públicas, o credito de cento e .. oitenta contos de réis ........... . 
080:000$000>, suplementar ao ~ 2. 0 - Diretoria de Viação e Obras Públi
cas - Pessoal - Pessoa-! Assalariado, - do Decreto n. 927, de 31 de dezem
bro de 1937 . 

Art. 2. 0 
- Revogam-se as disposições em contrario. 

Palacio da Redenção, em João Pessôa, 26 de agõsto de 1938, 50. 0 da 
Proclamação da Republica. · 

Argemiro de Figueirédo 
Lauro Be~erra .Montenegro 
Francisco de Paula Porto 

lnterventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 24: 

Petição: 

Do dr. José Peregrino de Araújo 
Fimo, requerendo pagamento de ven
cimentos a que se julga com direito, 
por ter prestado seus serviços no Pos
to de· Higiene da cidade de Patos . -
Deferido, nos termos da informaçõ.o 
do Tesouro . 

J!:XPEDIEN'I1E DO INTERVENTOR 
DO DIA 26: 

Petições: 

De Olivia Colaço, professóra efetiva 
com exercicio na cadeira rudimentar 
de Lagôa de Róça, requerendo 30 dias 
de licença, para tratamento de saúde. 
- Deferido . 

De Rosa Trócoli da Silva, professõ
ra de 4. ª entrancia, com exercicio no 
Grupo Escolar "Antenor Navarro" d'\ 
cidade de Guarabira, requerendo 30 
die.s de licença, de acõrdo com o art. 
156, letra H da Constituição Federal. 
- Deferido . 

Carta: 

N. 0 14 .838, de 
Dias . 

Oficios: 

Alfredo Whatley 

N . 0 14 ,815, da Sccretaría da Agri-
cultura, 

N. 0 14.817, da mesma . 
N. 0 14 .818, da mesma . 
N ° 3. 542. do Estacionário Fisco.! 

de Santa Luzia do Sabugí. 
N, 0 308, do Gabinête do Interven

tor. 

Decretos de Nomeação : 

N. 0 81, de Heronides Ramos . 
N . 0 82, de Antonio Marinho Fal

cão. 

Ao Tribunal da Fazenda: 
Contas: 
N .0 14.517, da Repartição dos Ser-

viços Elétricos . 
N.º 997, de J . F . Nobre . 
N . 0 10.194, de J. Mlnervlno & C;.a. 
N . 0 10 . 250, de Antonio Pereira 

Andrade. 

Prestações de Contas: 
N .º 14.807, de Manuel Ga!dlno ctn 

Silva . 

N. 0 11.530 . do dr. Joaquim Ferrei prcdlo n ° 441 á 1·ua da República Guarda da Cadeia, 3, 0 sgt. Carlos 
Sobreira. ra de Carvalho . - Como requer, em face dos parecê

Petição: 

N .º 10 .231, de L Pinto de Abreu . 

Empreitada: 

N. 0 14 . uu':l , de Samuel de Brito . 

A Procuradoria da Fazenda: 

Petições: 

res. 
Pedro Alexandrino de Oliveira, !'~

querendo licença para se estabelecer 
com bilhar na av. Cruz das Arma;), 
fõ:-J!9 'di;r&~.!,l}J pagando logo o que 

Eletricista .de dia, soldado Sines~o 
Mariano de Lima . 

Telefonista de dia, soldado Seved
no Ferreira de Sousa 1. º>. 

O 1 ° B. I. e a Cia. de. Mtrs. da
rão as Gua)·àas do Quartel; -Cadeia 
Públlca, reforços e patrulhas Antonio Elias Pessõa, requerendo 

licença para substituir o piso da sa-
la de refeições da casa n. 0 735, á ruA Boletim número 185. 
Barão da Passagem . - Corno requer. 

Maria José de Holanda Chaves, re· <as.) José Arnaldo Cabral de Vas-
qucrendo licença para construir 1,..._ concélos, cel. cmt. geral. 
vanderia no predio n.0 7, á av. Ge-

N . 0 9 . 400, de Antonio Fortunato neral Os~rio . - Como requer. Confere com o original: - Manuel 
de Lacerda . José Cirilo Gomes, requerendo li- Vjégas. major sub-cmt . interino. 

cença para concluir os servicos cl,. 
casa n. 0 527, á rua Caetano F1lguel- INSPETORIA GE.11,AL DO TBAl"Z• 
ras . - Sim, á vista dos parecêres. GO POBLICO E DA OUilDA 

José hapõso, requerendo licença CIVIL 

A' Ementa: 

Petição: 
fazer diversos serviços na casa n. 0 • 

N.º 10.256, de Clelia Alice Pinto 1.173, á av. Cruz das Armas. _ De- Em João Pessôa, 26 de agosto de 
Seixas . ferido. 1938. 

Secretaría da Agricultura, 
Comércio, Viação e O. 

· 'J>úblicas 

re1~á~gtNgen~:ng:~~a c:st~~i~a~~=q:~ Serviço para o dia 27 <Sábado). 
sa de taipa e palha na Fazenda San-
ta Julia . - Em face das informa- Uniforme 2. 0 (caqui). 
ções, deferido. 

Greg~rio Pessôa de Oliveira, regue- Permanente á 1 a S T , arquivista 
l'endo hcença para construir muro dí- Lourlval Santana. 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO visório no quintal dos predios ns 208 Permanente á s p , guarda de 1. • 
DIA 26: e 216, á rua S. Miguel. - Com~ re- classe n. o 5. 

Portarias: 
quer. Rondantes: do tráfego, fiscal de l.ª 

Manuel Pereira Macena, requeren- classe n. 0 1: do policiamento, fiscal 
do licença para construir uma casa rondante n. 0 2 e guarda de 1. ª elas-

O Secretário da Agricultura, Co- de taipa e palha na av. Antonio Go- se n.º 6. 
méreio, Viação e Obras Públicas re- mes. - Em face do parecer da D. I Plantões. guardas civis ns. 23, 13, 
solve àesignar o agro. Evandro de O. P. M., indeferido. 66 e 29. 
Carvalho Ribeiro, assistente da Dire- Antonio Anisio, rêquerendo licen ·~ 
toría de Produção e Pesquizas Agro- para construir fóssa na casa n. 0 70, Boletim n. 0 187. 
nomícas, para exercer, intertnamen- á av. Cruseiro do Sul. - Corno re-
te, o cargo de Diretor da Escola d~ quer. Para conhecimento da Corporação e 
Agronomía do Nordéste. (Areia) . J . Cavalcanti & Cia. Ltda., re· devida exej::ução, publico o seguinte: 
~ Secre~r!o da A_grlcul~ura, Co- querendo llcença para substituírem I _ Promoção: - O exmo. sr. In-

mercio, Viaçao e Obias Publicas re- duas portas de madeira por uma de terventor Federal, por ato de 23 do 
s~lv~ dispensar, a pedido, o agro ferro na fachada do predio n. o 169, corrente datado, promoveu a guarda 
D~mz Xavier de Andrade do car?o de á rua Maciel Pinheiro . _ Indeferi- civil de 2.ª classe o de 3.ª n.0 42. Ma
Diret?r da Es~ola de ~gronom1a do \do á vista do parecer da D .0 .P .M. nuel da Fonsêca Chaves, o qual passa 
Nordeste, (Areia), que vmha exercen- ' a ter o número 14. atualmente vago. 
do interinamente. Multa : Essa prorooção foi por antiguidade, 

obedecendo o criterlo a que se refer~ 
Prefeitm·a ~ unicipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 26: 
Petições de : 
Benedito Henriques, requerendo li· 

cença para fazer uma reforma 1 > 

A Prefeitura multou ti Rita Neves, 
por ter construido cerca ao lado ?ª 
casa de sua propriedade, á rua Vis
conde de Itaparica, n. 0 202. 

Convite: 

o art. 7. 0 • ~ 3. 0 do RV. 
II - Petições Despachadas: - De 

Alfrédo Pereira da Silva, requerend() 
para . transterir a côr de seu carro 
marca Chevrolet, placa n. 0 411, para 
prêta. - Pagando o que de direito, 
corno requer. 

São convidados a comparecer á D De Severino Maia Vinagre, chauf · 

De. Maria Nícoláu Co,sta, profess:J
ra rndimentar de Lagedão. requeren ~ 
do 60 dia& de licença, para tratar de 
interesse particular. - Concedo 30 

di:c:::,vencimentos. ~~$ir)-.. 1 TESOURO DO ESTADO DA PARAíBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

raría Geral, no dia 26 do corrente mês 

E . .r, .. os srs. Alfrédo Chaves & Ir- feur amador, requerendo para tran.;
mâo . ferir sua carteira para profissional. -

Seja submetido ao devido exame, áS 
COMANDO DA POLICIA MILITO 13 horas de hoje. 

DO ESTADO DA PAB.AIBA DO De Euclides Fidelis do Nascimento, 
NORTE requerendo restituição de sua ~rtt

dão de idade que se acha arquivada. O Intel'ventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera João Inácio da 
Silva do cargo de Investigador de 3. ª 
classe. 

Secretaria da Fazenda 

EXPEDI.ENTE DO SECRETARIC 
DO DIA 26: 

Petições : 
N. 0 990, de Severino Meira de Vas

concélos. - Indeferido o pedido de 
indenização de férias, nos termos do 
,Parecer da Procuradoria da Fazenda 

N . 0 10. 258. de Elisio Cardoso ela 
!Silva. - Aguarde oportunidade. 

N. 0 10 . 178, de Genuíno de Albu
querque Bezerra . - Requeira ao Ar
quivo Público . 

N: 0 9.623, de Andrelino Ferreira d? 
Freitas. - Verificando-se pelas in
formações que a reclamação foi f Pi 
ta fóra do prazo legal, deixo de to
mar conhecimento da mesma. á vista 
do que dispõe o art. 9. 0 do ctecrc-to 
n . 0 467, de 30 de dezembro de 1933 . 
~.

0 10.045, de Augusto Franklin 
ela Silva. - Indeferido, á vista da 
informação do Tesouro . 

N. 0 9. 876, de Antonio Gomes Bar
bosa. - Indefiro. em face das infor
mações, visto não se justificar a ex
ceção que o requerente pleiteia. 

N. 0 10.051. de João José Meireles . 
- A' M. de Rendas de Santa Rita 
para. cobrar o imposto devido até ju
lho mclusive e dar baixa na coléta 

N. 0 10 .125, de Cortume s. Anto. 
nlo S !A. , - Indefiro, em face das 
inforl!lações. - A dispensa requeri
da nao tem fundamento em lei . 

N. 0 10.205, de Jonas Mangabeira 
de Almeida. - O aumento dos ven
cimen_tos do requerente teve por fi•n 
o reaJustarnento de sua situação. ex
ttnguindo•se o regime de cllárias que 
vinha percebendo, as quais fôram in
~rporadas no dito aumento. 

O pensamento da Secretaria da Fa
zenda nêstc sentido está expresso n.:,s 
termos do oficio 11 , 0 466, de 24 de .t
brU de 1937, em que determinou a resti
tuição das diárias recebidas a partir 
do aumento e a cessação do pag-a. 
mento de diárias ao requerente. 

A' vlsta destas considerações, ar
quive-se a petição de fls 2, por não 
ter razão de ser 

EXPEDIENTE DO GABINi;;TE 

Ao diretor do Tesouro: 

Petições· 

N • 10.297, de Apolonlo Leite . 
N. 0 10. 299, de Francisco Xavier de 

Oliveira. 
N.º 10.301, de Artur de Araújo So

breira. 
N. 0 3.969. de Bernardo de Sousa 

Limeira. 
N.º 10.302, de Auler & Cla. Ltda. 
N.• 14.704, de Great Wester Oi 

llril/i11 R. Co Ltda 

REC;,JITA: 

Saido an' hr 

Recebedc Rendas da Capital 
Arrec. oo dia 25 

Repartição ( e Aguas e Esgõtos 
Renda do r.'ia 25 

João Ferrei Nob1·e - Comp. dn 
caução . . . . . . . . . . . . . . . . 

Divcr:,;o:s Fll" ·ioná.rios - Desc. Abo· 
no !li . . .......••.. 

Dr l•rnnc1 (,, ,Jcndonça Filho - Dí-
•. • L :1fi\ 1'.l'-17 ... ..• ....•.. 

A 1!,rn11 (lp ·/, ,vêdo Ferreira - Dí- • 
vid:1 ;1ti1 l!"l37 . . . . . . . . . . . . 

BeHsá.rií' ü /Iedelros - D[vida at,-

Da~~cr~o;1~ '·;1 ado - Cta. · M~~t~ · ~ 
Pl'lu;,(:'"' •1jc.J.n.ta •• 

DESP ll:SA: 

3439 - Ariel de Farias - oCnta . 
3437 - Secretaria da Agricultura -

Fôlhc d' r gto. .. .. .. . .. 
3438 - : ""· · . 1 Elita de A. Montene-

gro - ~1Jb\", I1Ção ........... . 
3277 - Capm. José Gadelha de Mé

lo (Con~. ~'"olicia) - Desp. realiz. 
3379 - Carn' José Gadelha de Mé· 

lo ICont. Polícia) - Adiantament,1 
3261 - e ~ 11m. José Gadelha de Mé~ 

lo (Coii< Policia.) - Adfantamerto 
3260 - L pm. José Gadelha de Ml· 

lo <Co:it. Polícia) - Adeantamen-
to .................... .. 

3441 - ?v1,aria Adélia Amorim - Sub· 
vençáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3440 - Maria Adélia Amorim - Sub
venção . . . . . . . . . . . . . . . , . 

3444 - João . Hardman de Barro, 
Sec. Agr.) - Adeantamento .... 

3436 - José Barbosa CSecret. Agri
cultura) - Adeantamento . . . . . 

3431 - D:· ersos Funcionários - Abo-
no n. 0 ! 1 ..•........•.... 

3435 - SE .-e rino Donato - AJud.a .le 
custo . . . . . . . . . . . . . ..... 

~4.33 - .'\1 tonio Augusto de Almeicln 
lSec. Açr.) - Adeantamento 

3434 - M::,aclr de Medeiros GomM 
Sec. Agr. , - Adeantamento 

3430 - Prefeitura Municipal de Ml
sericordi~ - Adeantamento .. 

3443 - Te :r-maco Santiago Con · 
ta ............. . 

3H2 - Lc udlcéa Rodrigues de Mék, 
- Subv, ncào . . . . . . . . . . . . . . 

3432 - N ·1 1 epio do Estado - Rest 
Dcsc. A n .. 
Saldo qu passa .. 

33: 100$000 

3: 126Sl00 

20$000 

1 ,154$600 

198SOOO 

2S200 

3óS200 

977$100 

1 :3871700 

60SOOO 

480$000 

óOOSOOO 

1 :OOOSOOO 

LOOOSOOO 

120$000 

120SOOO 

2:760$000 

5:000$000 

6:051$700 

72SOOO 

40:000$000 

2:000$000 

10:000$000 

13:120$000 

60$000 

1 :154$600 

126 :622$400 

37 :636$100 

4 :897$100 

169: 155$6~3 

85:863$10J 

83:292$500 

169: 155$600 

Tesouraria. Geral do Te&ouro do Estado da Paraíba, em 26 de agosto 
de 1938. 

Erne&to Silveira. 
Tc,ourclro Geral. 

Aloislo Mon.is 
Escriturário 

Quartel rm João Pcssõa., 26 de ngo.'5- na 1. a S.T. - Sim, mediante recibo 
to de 1!)38. De Ernesto Augusto Heidclmann. 

Serviço para o dia 27 Sàbadol. 

Dia á Policia Militar, 2 ° ten 
de Paula Simões. 

rhauffeur amador. requerendo um:'i. 
2. n via de sua carteira de motorista. 
- Como requer. 

Gil De Kaj Erik Friis, requerendo par~ 
prestar exame de chatúfeur amado~ 
- Inscreva-se, a fim de ser exami
nado ás 15 horas de hoje. 

Ronda á Guarnição, sub-ten. Seve~ 
rino Cesarino da Nóbrega. 

Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sgt. 
João Coriolano Ramalho . 

Dia á Estação de Radio, 3. 0 sgt. 
José Leite de Andrade . 

Guarda do Quartel. 3. 0 sgt. Josú 
Dionisio da Silva . 

(As.) Tenente João de Sousa • SU· 
va, inspetor geral . 

Confere com o original: - F. Fcr 4 

rerra. d'Ollvelra., sub-inspetor. 

SECÇ ÃO LIVRE 
AN ISIO DA CUNHA RtGO 

• Missa de 15.° dia 
Os riuxiliares da finna Cunha Rt'go Inuúo\, nesta ddu,_lc 

ainda conslernados con1 o falecimenlo do seu ex.-chcfr, .Anis1'.1 
da Cunha Rêgo, encarece111 aos parenlc_s .e amigos a astslirem a 
missa que 1nandarào celebrar e111 sufrag10 <la alma _do. Jnes~uo, 
na igreja de N. S. de Lo urdes, :is Ci 1/ 2 horas do dia ,!O dcslc 
rncs (Terça-feira). 

Antecipa<la111enle agraclccelll aos que comparecerem a 
hlc álo de piedade. 

ANTONIO CARLOS DE MENEZES 

Se t i mo Di a +y 
Maria da Penha Cahrnl Menezes, llemardo Can·a.llw 

Menezes, Raimnndo Carvalho Menezes e familia, .João B~llsl.a 
Canalho Menezes e fami lia. f'rancisco de Assis Menezes e Iam•· 
lia, Lniz Gonzaga de Menezes e familia, André Carv:ilh_o Mene· 
zes e familia (ausentes), ~laria de Lourdrs Carvalho l· re1las (au· 
sente). Felina Carvalho Yalois, ainda compimgidos com o fale: 
cimento de seu inesquecivel esposo e irmão, ANTONIO CARLOS 
DE MENEZES, convidam os seus parentes e amigos para assl'· 
lirem á missa de 7. 0 dia, que mandam celebrar na igreja de N · 
S. de Lourdes, às li horas do dia 30 do expirante, (terça· 
feira). 

Antecipadamente agradecem a lodos que comparecerem 
a êsse :ito de piedade cristã. 



A UNIÃO - Sábado, 27 de agosto ile 1938 

! 2.000:000$0ÕO Orande extração da Loteria 
Federal, em 3 de Setembro 
JOGAM 15 MILHARES - 400$000 O BILHETE 1 

• 111111 

t . ENTIL LI N S 

3." aniversário 

. \ ,lt•mar \'id,11. st..'nhora e filhos, ('111 cumcmora
•,::io do icrl'ciro anivt•rsúrio da morlt.• <lc seu incs((uc
l"ivel so,gro, pai ,. l\\Ú GE:',T(L LINS - - mandaJr 
rezar 1111ssas amanh:i, 2X de agosto, ás li horas. nas 
Igrejas de Lourdc, r ~lã,• dos Homens, nesta capital, 
e ás 7 horas nas matrizes ele Sap,' e S. ~liguei do Tai
pú, cu nvidando os parenlcs e amigos para assisti- las. 

REPARTIÇAO DOS SERVIÇOS EUTRICOS DA PARAIBA 

AVI SO AO Pú BLI CO 
No próximo domingo, 28, será interrompido o 

fornecimento de energía das t horas ás 5 1,,:l da 
manhã, a fim de atender ás necessidades do serviço 
e á retirada da rêde antiga da Emprêsa Telefônica 
na praça Vida! de I':!egreiros. 

A ADMINISTRAÇÃO. 

SINDICATO DOS OPERÁ• 
RIOS TEXTEIS DE SANTA 

RITA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRA

ORDINARIA 

Fkam convocados todos os socios 
do Sindjcato dos Opcrarlos Textels 
de Santa Rita, no goso dos direitos 
sindicais. pi:tra uma reunião de as
sembléia geral extraordinária, a re~
Uzar-~c no próximo domingo. 28 e.lo 
corrente. pelas 14 horas, no edlficio 
do Cine Avenida, nesta cidade de 
Santa Rita. a fim de proceder-se á 
aprovação dos novos estatutos sociais 
e á eleição da comissão executiva e 
do Consêlho Fiscal, que deverão d1-

LITZ FERIIIIO I CIA, L TIi, 
ODIUBOIA DI ODAL - ARTlOOII OIROROJOOII - &naa. 
LllOB OS DA'I'BBRMIA, APPAaELHOII DS RAIOS li: D08 Ma
LBORE PABRICANTES. BXCLUSIVIt.TAS D08 IUCRoeooria. 
~ S TC>DOS 08 PRODUCTOS DI: li:. LJ:IT., TODO IIIA'l'DlAL 

P.&11.A LABORATORIO OIIDIICO. .... , ______ , 
101111 1 .... 

O&aA PUWl'.A.L, u - :- mm. ...... - -
Rua Duque de Caxias, 576 

(OON81lLTOIUO DO OS. J . lll!LLO LUL&) 

EDIT.i\lS 
V EXC. VAI A PRAIA? 

f!J~i. o Sindicato no trienlo de 1938- t•OLICIA MILITAR _ EDITAL Df 

Procure. comprar 8Ua roupa de. ba
nho na CASA AZUL, pois é onde. se 
encontra o maior sortimento pelos me· 
nores preços. 

Santa Rita. 23 de a~osto d~ 1938. _ VENDA - Faço saber aos que o pre
Joaquim Guedes de \'asconcélos, pre- sente edital virem e dêle noticia Uve
stdente da Junta Governativa Provt- rem e interessar possa, que, de ordem 
:;órla. do ex.mo. sr. Interventor Federal nêste 

TUBERCULOSE 

DR , ARNALDO GOIES -------------1 :;~º~rpo~~o.á u:n~:rº aq=! 
Companhia Paraibana de Una, Deutz Otto, legltlnio, com capa- 1, ------------. 

1 

cidade de 6 H.P .. quasl novo, pr~lan-
ArmazenS Gerais, Benefi• do-se bem para uummaçâo e1etr1ca ci. 

• pequenos povoados ou fazendas. 
c,amento e Prensagem de E para conhecimento de todos la-

1 

_ vrou-se o presente edital o qual vai 
Algodao s. A, I publicado pela Imprensa. Dado e pas

sado nésta cidade de João Pessõa, ROE 
SENHORES ACIONISTAS onze dias do mês de Julho de mil no-

Acham-sc á disposição, em nos:;a vecentos e trinta e oito {11 de julho de 

1 

sede social, á Rua da Rcpubhca n ° 5, 1938) . 
os documentos a que se refere o ar- Ascendlno Feitosa, cap secretário 
go 147 do dcc1éto n ° 434, de 4 de Ju - geral. , 
lho de 1891. -
,\SSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DIRETOR!\ DE VIAÇÃO E O-

Curso de especializ.ação com o 
Pror. Clementino Fraga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por proces.sos mo
---- dernos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento cm ho
ras previamente marcadas e dia
riamente das 13½ li.sl5 horas. 

I 

De acôrdo com artigo 12 ° dos nos· BRAS Pl.iBLICAS - Serviço de Com
sos estatutos soc1a1s são convidados pras - Edital n.º ?O - Chama con- [ 
os senhores ac1omstas a I eunlrem-se correntes ao fornecimento dos segutn. 
em ascmbletn geral ordinária, ás 14 tes materiais, conforme r.ondiçócs a-

COMPANHIA PARAIBANA DE ARMAZENS GERAIS BE- ho•as do dia 9 de sdembro proxtmo, baixo: 

NEFICIAMENTO E PRENSAGEM DE ALGODAO S' A ~~c;º;',ªrd:}~~-ª~. ª~e: c!,i~~ Para o Palacio da Redenção (s,r-

Roa Barão do Triunfo, 428 • 
1. • andar. - TeL 1606 

1 1 cimento do relatono da Diretona. pa- vi~o de pintura): :,_ ___ .r_o_ã_• __ P_•_•_•_i_a __ _ 
CAMPINA GRANDE 

Bi\.LAN(O GERAL \'ERll'ICADO NO DIA 31 DE JULUO DE 1!138 

Predios .. 
Prensa Chester 

ATIVO: 

Instalação contra incendio ., •. ~· 
Maquinismos . . . . 
Terreno e desvio . . . . 
Almoxarifado . . . . 
Caixa . . . , 
Reconstrução 
Moveis e utenslllos .. 
Construção tanque de ólro 
Contas co1,.entes 
Conta de lucros e perdas , .. 
Saldo atual desta conta, virmo cio 

exerclcio de 1936 , 1937 • . ,. , 

PASSIVO : 
Capital .. 
Contas correntes . • . . . . 
Dividendos a pagar . . . . ... 
Reserva para depreciação de, pred10~ 

em exerclcios anteriores .. ~. 
Reserva para dcprrciação de teITeno 

e desvio em exercícios amerlores 
Reserva para depreciação de maqui

nismos em exercicios anteriores 
Reserva para depreciação da prensa 

Chester em exercicios anteriores . 
Reserva para depreciação de moveia 

e utensllioo cm exercic · · ante -
ri.ores ..... . 

Ca.mplnt:!~!~e,.!!~ ~u~~o~e~
9
~i;,etór presidente . 

Clodomir Caminha - Diretôr vice-presidente. 

365 :255$000 
369: 288$000 

2:721$000 
123: 858$300 
32:800$000 
75:5281400 

1 :242$200 
445 :086$500 

67:445$800 
13:866$300 
6:217$800 

21 :228$300 

1.524 :5371600 

800 : 000$000 
522 :2541600 

9 :600$000 

46:677$000 

3 :417$600 

29 :717$200 

95:399$400 

17:471$800 

1 .524 :537$600 

Ag,ri~~:.rJ:~ir;o ccJ;~a:i~o FISCAL 
Examinados os livros , docwnentos, valõrcs e demais comprovant.es do 

movimento. financeiro flndo em 31 de julho de 1938, das t ransaçoes da Com 
panhia Paraibana de Armaa.ens Gerais, Beneficiamento e Prensagem de Al
&edio 8. A .• encontramo-la& em perfeita harmonia com o registro d~ sua 
contabilidade e, déste modo, pcr.(ettamente cxáto o balanço que ora apresenta. 

E' do nosso dever, poiS: recomendar 3:: aprovação de todas as contas 
e à too da Diretoria praticados no dcc urso daquele ano. 

Campina Grande, 2a de agosto de 1938. 

(aas.) llarry G. Ka.mlner Jr, 
laao ) OUYer Adrian YOn S0h1ten. 
(ass'.) Pedro li, de Mélo Cahú. 

<& firmas estão devidamente reconhecidas>. 

TRIBUNAL DE 1PEI.AÇ10 DO ESTADO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secretaría do 'l'ribunal: 

EMBARGOS AO ACORDÃO NOS AUTOS DE 
AGRAVO CIVEL (acidente no trabalho) da comar
ca de Mamanguap~,., Embargante a Cia. de Tecidos 
Paulista _ Fábrica Rio Tinto; embargado o operá. 
rio Antonio Vicente,. 

Com vista ao 
23-8 - 1938. 

J, OI, 

embargado pelo prazo da lei, em 

recer do Consêlho Fiscal. deliberarem 
sóbrc a aprovação das contas relatt
,·as ao exercicio findo em 31 de Julho 
cie 1938 e elegerem a stta Diretoria e 
Consêlho Fiscal. 

campina Grande. 22 de agosto de 
1938. - SOcledadc Anonuna compa
nhia P~raibana de A,:,nazens Gerais, 
Beneficiamento e Prthsagem de AI· 
godão. - Leonard Tatum Hopson, dl · 
retôr presidente. 

< A Hnna está. dcvidainente reco
nhecida>. 

LEILAO DA MASSA FALIDA 
DE MOISÉS DERMAN 

Sábado. 9 de setembro. ás 2 horas 
da tarde. á Rua Gama e Mélo, n.0 34:. 

Devidamente autorizadq pelo dr. 
Jaime Fernandes Barbosa. liquidato. 
rio da massa falida. o leiloeiro oficial 
Aristides Fantini, venderá, ao correr 
do martélo, todas as mercadorias, 
tais como: tecidos. moveis. guarda
chuva!-, sombrinhas, tapêtes, atoalha
dos de veludo. pó de arroz Pm grande 
quantidade, fiteiros envidraçados. co
fre lnglés. balcões. prensa, cortinas. 
calções de lá para banho, agasalhos 
de malha, bonés, carros para criança, 
bancos para marceneiros, ferramen
tas, 1 balança decimal, 1 bureau com 
tampo de vidro, etc. 

V alôres : 1 cad.ernéta do Banco dos 
Proprietarlos da Paraiba com vinte 
quotas integralizadas no valor de cem 
mil réis cada uma. 2:000$000. 

3 titules nominativos do Banco 
Central. no total de 17 quotas parte, 
no valor de 50$000, total, 850$000. 

6 ações do Bane• do Estado da Pa
raiba. no valor total de 600$000. 

1 açii.o do Emprestlmo Predial do 
centro dos Chaufeurs do Estado da 
Paraiba do Norte, no valor de 50$000. 

A,·iso: - No dia 24 de setembro 
próximo. serão vendidos. na agencia 
de leilões, á Praça Pedro Amertco, 71, 
os seguintes predios: 

1 predio n.0 416, á avenida Juarez 
Tavora, em Santa Rita. 

1 prec:Uo n.º 560. á avenida Carneiro 
da Cunha - Torrelandia. 

1 predto n.0 42. a Rua Campina da 
Vila - Cabedélo. 

Aristides Fantinl, leiloeiro oficial 

Agencia: - Praça Pedro Amerlco, 71 

Joio Peasõa 

OURO E PRATA 
N. GRIMBERG 

autorizado pelo Banco do Brasil, 
compra ouro e prata, obJétos antigos, 
pelo melhor preço. concertam.se re
logios e Joias com a máxima perfei
ção. 

AV. GUEDES PEREIRA N." 46 

PREDIO I' VENDI 

1.200 quilos de alvaiade "Velho 
Montanha" <legitimo>. 

:g (!;:; ~; ~~".:'a ~~.linhaça Bom emprêgo de capHal 
Os proponentes deverão fazer no I Vende-se um maquinismo completo 

·<~{~~~. d~e ~s\ad!br~ª v~li~ç~~o::. tJ~ª ~:!i~~~o ~a~ª~: ~!J:~h1
:: 

\ el do fornecimento que servira para pas de "zinco ou flandre. Uma maqul
garantia do contráto, no caso da pro- na viradelra a pedal para funlletro e 
posta ser aceita. um maquinismo completo µara. fabn-

tlnt ~~º ~t~:g:ia,ef~~:: es~~~~~~ d: ~~~re~e espêlhos com molduras oe 
modo legível, sem rasúras. emendas Trata-oo na Rua Direita n.º 1d9. 
on borrões, em duas vias, sendo uma Recife. 
dtwidamente seláda fsélo estadual de ----- --- ------

~:::, ~ri;os E~~~ª:~~ s~u~:;: · ,:~: Compra-se ouro e co11ctr• 
r1s~'\110ponentes deverão marcar tam•Se relogios 
pr:\zo para entrêga dos materiais for
net'idos 

J,;m separado das propostas. os con
correntes deverão apresentar recibos 
de haver pago os imPQSt-05 federal , es
tadual, municipal, bem como da cau
ção de que trata êstc edital. 

A<.; propostas deverão ~er entrêgucs 
nês1 e Serviço. que funciona no Palá· 
cio da.5 Secretarias <salão da Direto
ria ..-te Viação e Obras Públicas!, até 
:is l l horas do dia 6 de setembro vin
dou10. cm envelópes devldam.ente fe
chado.s 

os proponente.!. oLrigar-se·ão a tor
nar efetivo o r,ompromisso a que 5e 
propuzerem. cL~ seja aceita a sua 
proposta, assinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prázo 
màxbno de 10 dias após soiuclonada a 

co~cc:.~;~a de que trata êste edital 
reverterá a favõr do Estado, no caso 
de re~cisão de contráto sem causa Jus-
tlíka<ta e fw,damentada. . 

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente. chamando a 
nova ,:oncorrencia, ou delxar de efe
tuar a compra do material constante 

daSe~;~~ªde compras da Diretoria ~P 

Viação e Obras Públicas, em Joa~ 
Pcssóa, 23 de agosto de 1938. - J..., 
Teixeira. Basto, encarregado. 

TERRENOS 
Vendem-se em lotes pequenos. a 5, 

8 e 8 mil réis o metro, na A venlda 
Maximiano de Flguelrêdo, perto do 
Instituto de Educação . Agua, exgôto, 
ha e bondes; lugar de multo futuro e 
saluberrlmo. A tratar na rua Maciel 
Pinheiro, n. 0 303 . 
··--------- ----

MERCEARIA I' VENDI 
Tendo um dos soeloo da conhecida 

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

Joio Pelalla, 28 de Julho de 11131. 

Agrlpino Leite, autorizado pelo 
Banco do Brasil , compra ouro pelo 
melhor preço. Os concertos de relo ... 
gios estão a cargo do conhecido relo
joeiro Evaristo Neves. 

Rua Visconde de Pelotas, 290. Em 
frente ao Cinema "Plaza.,. 

SITIO A' VENDA 
Vende-se o sitio "Riacho", entrada 

do quilómetro 27. em Mata Redonda, 
com diversas fruteiras , como sejam: 
coqueiros. laranjeiras, jaquelras, man· 
guéiras. bananeiras. etc .. com um bom 
pau!. 

Tratar no mesmo com o sr. Anto
nio Medeiros. 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se o "Sitio São Pedro'', em 

Barreiras, a 2 1 2 kilometros de João 
Pcssóa, á marge'm da rodagem, me
dindo um1 15 hetares. com paúl, agua 
potavel. cas!l de residencta e mata, 
prestando-se bem para estabulo. 

GRATIFICA-SE 
A pes:;ôa que encontrou uma pul

selra-relogto. de ouro, perdida entre 
a Avenida João Machado e o Clllema 
Plaza, na noite de sábado e fizer " 
obsequio de entregar á sua proprieta• 
ria, na cas n.0 399, da mesma Aveni
da. 

CISAS A' VENDI 
Vendem.se as casas 138, 

á Travessa Almeida Barrê
to e a 144, á rua Borges da 
Fonsêca. 

A tratar na última. 
Rua J oaquim Nabueo, n. • 1 --------------

Vende.se o predio 253, á 1 _A_O_S_ P_R_o-,RIE--T-A-RiO_S_ E . ALUGA-SE E VENDE-SE . 
rua Duque de Caxias, es. FAZENDEIROS 
quina com a 7?raça Rio 
Branco. 

A tratar no m~mo. 

Motores para luz e ridloll COID 
crande reduçlO IIOI ..,_, 'fende a 
CABA LIDBR, Rua Duque de OUlal, 
t'IO, r.t9 w Qflll •• 

Alap·• o engenho Utlap, .... 
munlclplo, 11111m CCJIDO terreno de 
pastasem para 80lta de pdo. 

v, ....... mato, para ii...- dele• 
nba. Todo • tratar com ,Joio 'Wrlatq 
&beiro, ru.: s. 11:11u, 11e111 1111111010, C111 
11\1111-"""""""(> 
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A UNIÃO - Sábado, 27 de agosto de 1938 

NOTICIAS DO EXTERIOR ~lgrtroNICA A MAIOR DESCOB ERTA 
Uficndo o Tr:it.ndo de Pnz a.ssinndo 
entre os representantes do Paraguai 

PAISES QUE PARTICIPARÃO DA e da Bollvla. 
FEIRA DO LEVANTE POLONIA 

ITALII NIPPON HOSO KYOKAI - Brod
casUng Oficial do Japão. - Prefixos: PARA A MULH ER 

BARI, 26 <A UNIÃO) - Entre os 
países que se farão representar. ofi
cialmente, na Feira do Levante, a rea
lizar-se nesta cidade, notam-se a Al
banla, Bulgária, Chile, Equador, Gré
cia, Libnno, Noruégo., Checoslováquia, 
Alemanha, Holanda e S1ria. 

NOVO ACORDO COMERCIAL COM 
A ALEMANHA 

JZJ em 11.800 kcs. o onda de 25m42 
e JZK em 15.160 kcs. e onda de 
l'Jn,79, 

Programa especial para o Brasn 
elas 6,30 ás 7,30. 

l 
1 • ~ 1 f:í, CE] ~ 1 J: i i 1 ~ 1 ~, 

VARSÓVIA, 26 <A UNIAO) - En
cerraram-se os trabalhos da comissão 
mista encarregada de regular o inter~ 
cambio comercial germano-polonês 
em face de um novo acôrJo que en
trará em vigõr a partir de 1.0 de se· 
tembro vindouro. 

Hoje: 

A's 6,30 -Inicio da irradiação; 6.3~ 
- Noticias em espanhol; 6,45 - Nu
meros musisnis e Reminiscenses of 
Tropical Seas; 7,05 - Noticias em Ja
ponês; 7,15 - Melodies of Notbern 
Ta.pa.n; 7,30 - Fecho da estação. 

(0 REGULADOR VIEIRA) 

GRECIA A mulher não soffrerá dôres 
CONDENAÇÃO A' MORTE Allivia as colicas uterinas em duas horas 

ATENAS, 26 (A UNIAO) - A Côr
te Marcial de Greta condenou á mor
te Mitsifakis, ex-primeiro ministro e 
sobrinho de Venizelos. 

CHECOSLOVAQUIA 
PRINCIPAIS EMISSORAS DE ONDA 

NOVO EMBAIXADOR JUNTO AO CURTA DOS ES'l'ADOS UNIDOS DA 

Emprega-se com vantagem para com
bater L"t Flores Brauca.s, Collcas Utertnaa 
U:enstruaes, apôs o parto, Bemorrbagtu e 
Dõree naa ovart01. 

GOVERNO ALEMÃO AMEIUVA DO NOltTE Do processo ficou apurado que Mi
tsitakis foi, realmente, o chefe da re
volução de julho. PRAGA, 26 <A UNIÃO) - Por de

creto ontem assinado, o presidente 
Programa. de hoje: 

ll' pod,eroeo calmante e l'.'<!Cll!a4or por 
a:ceuencla. 

RUMANIA Ben,es nomeou o sr. Lev, ex-conselhei- A's 9:00 - 4:00 p. m. - Service on 

RECEBIDO PELO REI CAROL ~tln~~. ~~~.~t~~~~rc~~s O R~~ar~~esd~X:~: ~~~n- ~;~':o k~s. 1~~8w m~.rk -· 

FLUXO-BEDATINA, pela fJla com• 
provada efttcacla 6 receitada por mala de 
J,0.000 medlcos. 

BUCAREST, 26 (A UNIÃO) - S. viMo extraordinário e ministro plenl- A's 10:30 - Breakfast Club - Bo•-
M. o rei Carol I recebeu em audien- potenciarlo em Berlim. t.on - WIXK - 9.570 kcs. 31,3 mets. 

f!n::~~ª~o~ P~~~~ta p;~~i;~u ~~~~ 1 NUIGRII sc~:ne;t~J; = w1;~C~rkº1~;i~sk~ 

PLUXO - SEDATINA ~ncontra-M em 
toda a parte, 

gamente. 13.9 mets. 
PARAGUAI CONFIRMADA A CONDENAÇÃO dw~:o~rº_'.l_ p!G:ài:iph~:s:.'.'_•1~3~Ú 

BUDAPEST, 26 (A_ UNIÃO) - Foi - 9.590 kcs. 31,2 mets. 
APROVADO O PLEBISCITO DA confmnada pela Corte Suprema a A's 16:30 - Swlngology - Schene-

NOTAS DO FôRO 
SZallasi, chefe do Partido Nazista mets. 

ASSUNÇÃO, 26 (A UNIAO) - O Húngaro. l\'s 17:00 - Club Matlnee - Chi-

FOI O SEGUINTE, ONTEM, O MO
VIMENTO DOS CARTORIOS DESTA 

CAPITAL 

PAZ , cqndenação impasta ao ex-major I r.tatly - W2XAD - 15.330 kcs. 19,5 

~iir6m;ie~~~~81rejfz;d~t~: p~t~~; de
8

:\~1si ~m;!1~~á ª ~:n:ir~i~o~ ~~~! caÍ~s 18:'fo9~a~o 6p~º~.k~·s4:~!i:e: 3.° Cartório - Escrivão - joão Be-
semanas, nesta capital, no qual foi ra- ' por clnco anos. Latin American Beam _ New York zen-a de Mélo Filho : 

- W3XAL - 17.780 kcs. 16,8 mets. Por sentença do dr . juiz suplente 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

UMBUZEIRO 

Decreto n . 8 

Delimita as zonas urbanas 
e suburbanas dos distritos de 
Mata-Virgem e Aguapaba. 

O cidadão Carlos Pessôa, prefeito 
do municipio de Umbuzeiro. no uso 
das atribuições que lhe são confe1idas 
por lei e, em cumprimento ao que dis
põe o decreto estadual n. 1.010, de 
30 de março de 1938 e decreto-lei n. 
311, de 2 de março tambem dêste ano, 

DECRETA: 

da zona urbana, com o afastamento 
de quinhentos metros. 

Art . 2. 0 
- A praça e ruas atual

mente existêntes formarão a zona ur
bana da vlla de S. Bôaventura: 

Art. 3. 0 - A poligonal que delimita 
a zona urbana da vila de Timbaúba 
começa na parte posterior da igT.eja, 
envolvendo todas as ruas existêntes 
inclusive uma área de terreno de um 
novo bairro, onde está sendo cons
truido o Mercado P,!iblico; 

Art. 4. 0 
- As zonas suburbanas da 

vila de S. Bôaventura e da de Tim
baúba serão delimitadas por uma po
ligonal paralé!a á periféria da zona 
urbana de cada uma. das mesmas vi
las, afastada em uma distancia de 
<luzentos (200) metros; 

Art. 5. 0 
- Revogam-se as disposi

ções em contrario. 

A's 18:45 - Junior Birdmen of em exercicio na a.o. Vara, foi condena
A.meríca ~ Schenectady _ W2XAD do Elisio Tavares de Vasconcélos á 
_ 15.330 kcs. 19,5 rnets. pena de sete meses de prisão simples, 

A's 21:00 - Saturday Night Swing g:~in!:~':roº ~~s ari~is19~e~;1;ic~ ~: 
Club - Phtladelphia - WJXA U - acôrdo coÍn o art. 409 da lei citada 
9

·
5
!?s k~;: 0~

1
·:_ m;;sÚonal Barn Dance e ao pag,unento de vinte mil réis de 

;et~.oston - WIXK -9.570 kcs. 31,3 SéÁi!~ni~~~c;:~ii~nça do mesmo juiz, 

A's 22:00 - Profesor Quiz - Phila- ~~inacod~d~~d~noA~c~~~i rr~êse~ºctU:ªPri~ 
!:fshia - w3XAU - 9.59o kcs. 31•2 siio simples. gráu máximo do art . 303 

A's 22:20 _ 12:00 rnid. _ service da Consolidação das Leis Penais, de 
on Latin American Beam _ New acôrdo com o art. 409 da citada lei 
~

1
o=~~~. - \V3XAL .__ 6.100 kcs. 49,l ~i

0
vinte mil réis de Sêlo Penitenciá-

A's 23:00 - Design for Music -
Schenectady - W2XAD - 9.550 kcs. 
31.4 mets. 

A's 23:00 - "Your Hit Parade", 
announcect ln Spanish (S. A. l - New 
York - W2XE - 11.830 kcs. 25,3 
mets. 

A's 23:45 - Capital Opinions, guest 
speakers (S. A.) - New York -
W2XE - 11 .830 kcs. 25 ,3 mets. 

Subiram á conclusão do dr. juiz su
prente em exercido na a.a. Vara, os se
guintes autos : 

Art. 1. 0 
- A linha poligonal que 

delimita a zona urbana da vila de 
Mata-Virgem começa nos limites com 
o Estado de Pernambuco, por uma 
réta que passará ns1, parte posterior 
da igreja, atravessará a rodagem , 

Prefeitura Municipal de Miserlcor- Ch~~~go
2 ~ W9,8.ª~e G.l~~c~~~a 49;! 

dia, 20 de junho de 1938. mets. 

Ação de acidente no tro.balho -
Empregadora, a Companhia Paraiba 
Cimento Portland, acidentado, Ma
nuel Henriqurs de Oliveira; idem 
idem, empregadora a mesma Com
panhia, acidentado, José Eugenio Soa
res; ação penal, acusado, Henrique do 
Nascimento; idem, acusado, Paulo An
tonio de Lima; idem, acusado, Durval 
Antonio dos Santos e outros. 

fará angulo depois, proseguindo por Praxedes Pitanga, prefeito. 
outra réta em direção ao Açude, pro-
longando-se até a residencia do sr. Hor111,indo Teodulo da Silva, secre-
Antonio de Brito onde se deflexiona- tário. 
ré., dirigindo-se para os limites com 
o Estado de Pernambuco, pelos quais PREFEITURA MUNICIPAL DE 
contlnúa até o ponto de partida. AN'fENOR NAVARRO 

Art. 2. 0 
- A zona suburbana desta 

vila será constituída por uma linha DECRETO N.º 16, DE 18 DE AGOS-
perimetral á periferia da zona urba- TO DE 1938 
na, di~tante desta 200 metros, com 
excepçao da linha limítrofe a Per
nambuco. 

Art. 3. 0 - A zona urbana da vila 
de Aguapaba começa na confluência 
do Riacho do Fundão com o Rio Pa
rniba do Norte: sóbe pelo referido 
riacho até o ponto em que partlnão 
uma réta pela encosta da serra., de
pois de envolver toda a vila, se defle
xionaré. na direção do Rio Paraíba do 
Norte, pelo qual continúa até atingir 

Abre á Tesow·aria da iPrefei
tura o crédito suplementar á 
verba 7.ª (Limpêsa Pública), de 
seiscentos mil réis (600SOOO). 

O pacire Joaquim Cirilo de Sá, pre
feito municipal de Antenor Navarro, 
usan'io das atribuições que lhe con
fere a. lei, etc. 

DECRETA 
o ponto inicial. 

Art. 4. 0 
..::. A zona suburbana_ desta Art. 1. o _ Fica aberto á Tesoura-

vila em virtude da serra e do Rip ~a- ria ela Prefe!t,ura Municipal de Ante
raiba, referidos, obedecerá os limites nor Navarro, 0 '·rédito suplementar de 
que lhe traçar o técnico contratado seiscentos mil re:s <GOOSOOO), a letra 
par3: o levantamen!,O da Carta Topo b do art. 2. o (mat.,,rial _ Limpêsa 
gráfica d~ muntcipio · . Pública), elo orçamem,{'I em vigor. 

O "ARMAZEM MIRANDA" vende 
Pasta "Kolinos"' a 3$300 e acompa
nha um sabont-te perfumado '' Lever" 
cada tubo. 

Iluminação pública 
Obras públicas 
Limpêsn pública 
Eventuais 
AU.':ilio ã lavoura 
Fiscalização 
Estrada de rodagem 
Próprios municipais 
Cemitérios 

Sôma 
Saleta para o mês de agos

to 

1: 187$900 
l :055S400 
1 :024~300 

934$500 
828$500 
566S700 
186$000 

27$500 
130$0<,0 

10:865$700 

2 :405$000 

13 :270$700 

Tesouraria da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, em 31 de julho de 
1938. 

Cartório elo Juri - Escrivão - Car
los Neves da Franca : 

·'Habeas-corpus" : - Pelo dr . juiz 
da 2.n Vara fôram concedidas as or
dens de habeas-corpus impetra.elas em 
favor dos pacientes José Tavares \de 
Pontes, Severino da Cunha Cordei
ro e· Severino Rufino Barbosa, tendo 
sido os mesmos postos em liberda
de. 

Autos que baixam ao Cartório : -
Baixaram ao Cartôrio os autos crime 
dos réus : José Borges de Moura, José 
Fldélls de Limá., Clarice Costa, José 
Francisco de Oliveira e Francisco Za
carias Nóbrega. 

Cartório do Registro Civil - Escri
vão - Sebastião Bastos. 

Fôram registadas nês.se Cartório as 
seguintes crianças recem-nascidas : 

Maria José do Nascimento, Maria 
das Neves Vasconcélos, Eudes Alves do 
Amaral e um natimorto. 

Foi <'elcbt"ado pelo juiz da 2.ª Vara, 
o casamento dos cont.raerites, Augusto 
Bezerra Carneiro da Cunha e Maria 
Madalêna de Oliveira, cuja habilita
ção corrJa desde o mês findo e com 
jmpedimentos opostos em Bananeiras, 

CAIXA DE APOSENTADO· 
RíA E PENSÕES DOS TRA· 
BALHADORES EM TRAPI• 

CHES E ARMAZENS 

Um decreto-lei mudando 
sua denominação 

RIO. 26 (A UNIÃO) - Na pasta do 
I'rabalho, o presídente Getúlio Var
:ras assinou, hoje, um decreto-lei mu
lando a denominação da Caixa de 
<\posentadoria e Pensões dos Traba
lhadores em Trapiches e Armazens, 
1ue passou a chamar-se Instituto de 
t\.posentadoria e Pensões dos TTaba
hadores em Trasportes e Cargas. 

Do novo Instituto poderão fazer 
oarte, entre outros, os trabalhadores 
? empregados em traplches, a.rmazens, 
~mprêsas de transportes em geral, 
garages, emprêsas de mineração, etc . 

o Instituto dos Trabalhadores em 
Transportes e Cargas será. dirigido 
por wn presidente assistido por um 
::onsêlho administrativo. 

Quem transmite o pa.tcd.ismo é o 
mosquito. O "martelo"', que se cria na 
agua empoçada, fónna o mosquito. 

RECEBIDA PELA CAMARA 
FEDERAL DE COMtRCIO 

EXTERIOR 

A Missão Econômica 
Portuguêsa 

RIO, 21> (A UNlAO) - No Palácio 
do Catête, a Camara Federal de Co
mércio Exterior recebeu, hoje, os mem
bros da. Missão Econômica Portuguê
sa que ,·eiu ao Brasil no sentido de es
tudar o dtl'senvolvimento das possibili
dades comerriab de Portugal. 

Inicialmente, o conselheiro Barbosa 
Carneiro, presidente da C. F. C . E. 
dl!.:eursou fazendo uma saudação aos 
ilustres "isitantes. 

Referindo-se á. satisfação com que 
-S!W 1?p so.1qw.1w so 1Jfqa:>ou 'BJ1"11!.'.J 'B 
são lusa. o orador salient.ou que esses 
vinham ao Brasil num momento de 
intensa atividade, em que todos aqui 
trabalhavam orientados pelo espirlto 
superior e dinamico do presidente Ge
tulio Vargas. 

Usou, ainda, da palavra, o sr. Ada .. 
mastor Lima, tm nome dos consulto .. 
res técniC'os. 

çoes em contrario· çôes em contrario. 
_Art. 5. - Revogam-se as dispo61-1 Art. 2.º - Revogam-SL' as disposi-

1Pedro Pinto Nava.1To, tesoureiro. 

Confere: - José Campos Néto, scM 
cretário. 

deste Esta.do, impedimentos que fô- 1 ------------

Prefeitura Municipal de Umbuzeiro. Prefeitura Municipal de Antenor 
em 12 de agôsto de 1938 · Navarro, em 18 de agosto de 1838. 

Carlos Pessôa, prefeito. 

Henrique Solon de Albuquerque 
Montenegro, secretário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MISERICORDIA 

Decreto n. 36, de 20 de junho de 1938 

Delimita as zonas urbanas 
e suburbanãs da cidade de 
Mtsericordia e das vilas de S. 
Bôaventura e Tlmbaúba. 

O prefeito municipal de Mlsericor
dla, usando de suas atribuições e ten
do em vista as exigências_ do decreto
lei n. 311, de 2 de março de 1938, bem 
assim o decreto estadual n. 1.010, de 
30 do me.smo mês e ano. 

DECRETA: 

Art. 1. 0 
- A zona urbana da cida

de de Mlserlcordia será delimitada 
por uma linha poligonal que, partin
do da praça Cléto Campêlo pela ave
nida projetada ao Sul da mesma ci
dade, vai alcançar a avenida do LiM 
moelro; daf prosegue por outra ave
nida tambem em projéto, ao lado 
Norte, contorno. as últimas quadras 
do plano de expansão, até encontrar 
ao Nascente, o prolongamento da rua 
Padre Lourenço, donde rwna ao Sul, 
Indo atingir o ponto de partida: 

1 unlco - A linha perimetral que 
delimita a zona suburbana da mes
Jl}a cidade serl!. paraléla li. perllérla 

Padre Joaquim Cirilo de Sá, prefei
to municipal. 

Manuel Pereira da Silva, tesoureiro
secreté.rto. 

PREFEITURA MUNICIP AL DE 
MAMANGUAPE 

Balancête da Prefeitura Municipal clf" 
1\famangua.pe, a contai· de 1.º a 31 de 

Julho de 1938 

RECEITA 

Saldo do mês de j unl10 
Licenças 
Gado abatido 
Rendas diversas 
Impôsto de feira 
Taxa de Defêsa Animal 
TaxA. de Cooperação Agri-

cola 
lw-Iatrlcula 
Iluminação pública 
Decima urbana 
Patrimonlo 
Taxa de predtos rurais 
Registro de propriedade, 
Aferição 

Sôma 

DESPESA 

Prefeitura Municipal 
Instrução Pública Muni

cipal 
Despêsas diversas 

1 :420$900 
2:361$,00 
2:196WOO 
1 :578$100 
2:9961800 

284$800 

734$600 
75$000 

l :117$800 
173$800 
27$500 
68$700 

2Z4$000 
Jl$200 

13:270$700 

2:247$000 

1:280$000 
I:397$90U 

PREFEITURA l\fUNIC'IPAL DE S 
JOAO DO CARIRI 

Balancête da heceita e Despêsa refe
rente ao mês de julho de 1938 

t<ECEITA: 
N. 0 1 - Tabela - A - Li

cenças 
N. 0 2 - Tabela - B - In-

868$500 

dústria e Profissão l: 130S400 
N. 0 3 - Tabela - e -

Imposto de Feira l :369:j<>OO 
N. 0 4 - Tabela - D -

Imposto predial rural e 
urbano 2 :995$200 

N. 0 5 - Tabela - E - Ta-
xa de estatística 3: 120$800 

N. 0 6 - Tabela - F -
Aferição 

N. 0 7 - Tabela - G -
Limpêsa Pública 

N. 0 8 Tabela - H - Pa
trlmonio 

N. 0 9 - Tabela - I - Ilu
minação 

N. 0 10 - Tabela - J 
Imposto siveiculos 

N. 0 li - Tabela - K 
Matriculas 

N. 0 12 - Tabela - L 
Imposto territorial 

N. 0 13 - Tabela - M -
Rendas Diversas 

N. 0 14 - Tabela - N -
Divida Ativa 

Total 

249$200 

79$5JJ 

868S400 

182$200 

4$000 

640$500 

8$000 

li :516$500 

ram julgados improcedentes. 

Fôram registados os óbitos ocorridos 
ontem, das pessôas seguintes : 

Pedro Ferreira do Nascimento, ca
merina Cavalcante Alves. Antonio 
Batista de Ollveira, Severina Maria da 
Conceição e um natimorto. 

Os demais cartórios não forneceram 
nótas â reportagem. 

§ 2. 0 - Secretaria 
* 3. 0 

- Tesouraria 
§ 4. 0 - Serviço de Esta-

tistica 
§ 5. 0 

- Fiscalização 
t 6. 0 

- Obras Públicas 
§ 7. 0 

- Estradas de roda-
gem 

~ 8. 0 
- Iluminação 

~ 9. 0 Limpesa Pública 
~ 10. 0 

- Contribuições 
t 11. 0 

- Subvenções 
~ 12. 0 - Campos de De

monstração 
§ 13. 0 

- Despêsas Diver-

450$000 
500SOOO 

210$000 
1 :673S200 
1 :220$300 

s 
963>Sú0 
162!;500 

s 
120SODO 

545$0 'º 
sas 2: 899$600 

Dec. 55 - Crédito Especi-
al n. 0 2 

Total 
Saldo para o 

gulnte 

Total 

mês 
10:092$000 

se-
29:173$800 

39:265$800 

Saldo do mês anterior 27:749$300 Tesouraria do. Prefeitura Munlclp·,l 

Total 
DESPESA: 

§ 1. 0 - Prefelturn Muni-

de S. João do Cariri, li de agosto 
39:265$800 de 19J8. 

cipal 1 :348$200 

José Chag:is Bl'lto, tesoureiro. 

Visto: Eduardo Cosia, prefeltq,, 

FIQUE RICO! 
2.000:000SOOO - 3 DE SETEMBRO 

- LOTERIA FEDERAL. 

VIDA MUNIQPAL 
ALAGOA GRANDE 

O Dia. do Soldado: - Comemoran
do a data de 25 do corrente, consa
grada como o Dfa, do Soldado, em 
hamenagem ao Duque de Caxias, o 
capitão Adernar Naziazene, delegado 
de policia local, · organizou um pro
grama festivo que foi totr..lmente 
cumprido. 

A 's 8 horas teve lugar o hastea
mento da Bandeira. Nacional, forman
do em frente ao edificio do quartel 
tcdas as praças do destacamento da 
Policia Militar, prestando as contl
nencias do estilo. 

A's 14 horas aquêle oficial realizou 
no quartel respectivo wna reunião 
militar, que foi iniciada ao som do 
Hino Naclonal, tendo pronunciado 
uma ,otração sobre a data que se co
memorava, lendo também um traba
lho do sr. Pllnio Fernandes Bastos, 
referente. á personalidade do Duque 
de Caxip.s. 

Na residencia do capitão Naztazene 
foi oferecido ás 16 horas, pelo mesmo 
mílitar, um lanche aos seus comanda
dos, s~ndo ás 18 horas procedido o 
arrelJúncnto da Bandeira, na séde do 
quartel, com as devidas formalidades. 

2. 000 camisas de jersel de 1êda re• 
cebeu o "ARMAZEM MIRANDA• e 
eatá vendendo a começar de 9$AO, 



A UNIÃO - Sábado, 27 de agosto de 1938 

VIDA JUDICIÁRIA REGISTO 
FIZERAlll ANOS ONTEM: 

P. Hipacto, Maurfcio Furtado, J. o tnQu-,rito policial nos casos 
de acidentes do trabalho, so
mente e perm.iudo quando n(W 
Jta declaração pelo responsavet 
( empregador ou iegurador J ou 
quanao a comun,cacao nao 
obedecB as Jonnalídades legais. 

Floscolo. o sr. José Joaquim de Oliveira, 
.r toaoarao cta :;uveira, Agrtptno opern.dôr da. 1'Rú.dio Tabajára da Pa-

Barros. raíba". 

AGRAVO DE PETIÇAO CIVEL N.0 

47 DA COMARCA DE MAMAN
GUAPE 

ACORDAO 

Vistos, relatados e discutidos êstes 
autos de agravo de petição civel, da 
comarca de Mamanguape, em que é 
agravante o dr. Curador de Acidentes 
e agravada a Companhia de Tecidos 
Paulista - Fabiica Rio Tinto : 

A agravada comunicou á autorida
de policial da circunscri<,'áo que o seu 
empregado, Serglo Barbosa, perdera 
o vida em consequencia de um aci
dente do trabalho. E, em petição di

Fui presente - Renato Lima . 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 

Despachos da Presidencia do dia 26 
de agõsto 

RECURSOS DESERTOS 
Agravo de petição clvel da comarca 

de Bananeiras. Agravante a menor 
Azenete de Andrade Bezerra, assisti-

e!1J'a~tte,u A~~~v!~~nc;:i:::e~:zi:; 
Cnrneiro da Cunha. 

Apelação civel da comarca c..e Cam
pina Grande, Apelante dr, Apulcro 
Vieira áa Rocha. Apelado Tertuliano 
Barros. 

o ex.mo. des. presidente julgou de
sertos os respectivos recursos, por fal
ta de preparo no prazo legal. 

rigida ao juiz de Direito da comarca, EM SESSAO DO DIA 26 DE AGOSTO 
diz ter feito acôrdo com os benefi- O TRIBUNAL DE APELAÇAO 
ciarios da vitima, para lhes pagar DO ESTADO JULGOU OS 
3:170$000, inclen!zaçâo corresponden- SEGUINTES FEITOS: 
te a novecentas vezes o salario de três 

FAZF.M ANOS HOJE: 

A sra. Maria das Neves Pereira, 
esposa do sr. José Francisco Pereira, 
residente nesta capital. 

- A menina Maria do Socôrro, fi
lha do sr. José Domingos, linotipista 
desta fôlha. 

- A senhorita Maria Laura Re
zende, aluna do COiégio de N. S. das 
Neves e filho. do sr. Manuel Rezende, 
pt'opr!etár!o no !n ter!or do Estado. 

- O sr. Leonel José da Costa, fun
cionário da Penitenciária do Estado. 

- O jovem Severino Dantas, auxi
liar do comércio desta praça. 

- As senhoritas Lizéte e Manita 
Tomáz de Aquino, filhas do sr. Félix 
Tomáz de Aquino, residente em 
Aroeira. 

- A menina Ma.ria da Penha, filha 
do jornali~ta José Leal, secretá.rio cto 
Consêlho Regional de Geografia do 
Estado, 

- A menina Maria de Lourdes. fi-

RENE HAUSHEER & CIA. 
ARMAZEM DE 

JOAO PESSOA 

Rua Des. Trindade, 
--N.0 5--

TECIDOS EM GROSSO 

-:- CAMPINA GRANDE 

Rua Pres. João Pessôa 
-N.0 84-

AVISAM A' SUA VASTA CLIENTÉLA E AOS 
DEMAIS RETALHISTAS DE TECIDOS QUE 

MANTERÃO, DE ORA EM DIANTE, 

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA 
AS VENDAS 

mil e tre:r.entos réis, que o acidentado Petição de habeas-corpus n.0 « de 
ganhava e mais duzentos mil réis, João Pessôa. Relator des. presiden
para funerais. Requeria fôsse o acôr- te do Tribunal. Impetrante o beL 
do reduzi.do a termo e homologado por João Santa Cruz Oliveira, em favor 
sentença. dos pacientes José Felipe da Silva e 

lha do sr. Vicente Nunes Correia, re- EXCLUSIVAMENTE A DINHBRO 
sidente em Alagôa do Monteiro . l,~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i,I 

No dia designado, presentes os in- Antonio Ferreira de Barros, soldados 
teressndos e o Curador de Acidentes, do 2.0 Batalhão de Policia Militar do 
fof o acôrdo reduzido a termo, com a Estado, recolhidos ao xadrez do quar
impugnnção do Curador de Acidentes, tel desta capital. Negaram a ordem 
o qual alegou falta de observancia do impetrada, unanimemente. 
artigo 50 e paragrafes do decréto Agravo de petição criminal ex-o/i-
24 .637, de 10 de Julho de 1934 . o juiz cio n.0 57, de Campina Grande. Re
homologou o acôrdo e dessa decisão lator desembargador Severino Monte
agravou o mencionado Curador, com negro. Negaram provimento ao agra
fundamento no citado decréto, arts. vo, unanimemente. 
59, 50 ~ único, 51 ~ 3.0 e 53, o primei- Agravo de petição criminal ix-o/í
ro dado como permissivo do recurso cio n.0 59, de Alagôa do Monteiro. 

NASCIMENTOS: 

' Ocorreu, ontem, nesta capital, o 
nascimento da menina Maria da Paz, 
filha do sr. Salvador Pereira Mendes, 
artista, aqui residente e de sua espo
sa, sra. Anailde Mendes. 

- Ocorreu ontem, nesta capital, o 
nascimento do menino Edmilton, fi
lho do sr. Manuel Soares da Costa, 
funcionário do Palácio da Redenção, 
e de sua esposa sra. Joséfa Inez da 
Costa. 

e os demais como ofendidos. Proces- Relator desembargador Paulo Hiba- VIAJANTES: 
Eado o agravo, foi mantida a decisão elo. Negaram provimento ao agrãvo, 
homologatoria. Subiram os autos e unanimemente. 
nesta Instancia opinou o exmo. Pro- Apelação criminal n.0 115, (ação 
curador Geral pelo não provimento privada), de Piancó. Relator desem-
do recurso. bargador Paulo H1pac10. Apelante 

Isto posto : Manuel Rodrigues de Sousa: apefa-
Ha nos aut.os prova do acidente e Idos José Estevam e _outros. ~ega.r.am 

alegação não contestada de que O 1-?rovimento á apelaçao, unarumemen-
trabalhador ganhava três mil e tre- te· . . _ 

Dr. Miranda dl.? Azevédo : - En
contra-se nesta capital o dr. Miran
da de Azevêdo, promotor público em 
Guarabira. 

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

6$000 é quanto custa um calção de 
lã para banho de mar na. CASA 
AZUL, a casa que, pelos seus baixos 
preços, se tornou Uder no ramo . 

zen tos por dia. Era casado e deixou Apelação crunmal n.0 120, de Joao 
filhos, todos menores impuberes e um Pess?a ., Relator desembargador A
por nascer. A empregadora reconhece gript~? Barros: Apelar:te o menor 
a obriç-ação de indenizar e os benefi- Herc1ho Francisco Pereira, represe1;1.
ciarios, a viuva por si e seus filhos, tado ~or s~u curador e defensor bel. 1 -------------

aceitam a indenização proposta de Antonio Bôto de Menêses; apelada a U D E Z E $ $ E T E li 
3: 170S000. Justiça Pub_lica. Negaram provimen-

0 curador de Acidentes imp~~a to R~c~~:~a~~fTrü':i1;1tn!:~fi~?ote ~ o 4 de (Conclusão da 3.ª pg.) 
sob o fundamento

1 
de 

1
q~eca° 1~ rD~ Catolé do Rocha. Relator de5embar

não satisfaz. as ex gene a futtco gador Agrtplno Barros. Recorrente O diocese de Oltnda. O nome do Recife 
COfD:O ofendidos os arts · ?º § es • dr. juiz de Direito em comissão: re- fot acrescido, quando se deu a eleva-
51 § 3.~ e 53 da lei de ac~deniende a corridos Francisco carneiro Vaz, tam- r}ão a arquldtoces~, coisa de ha vinte 

O acordo homologado nao O 
O rr.~m conhecido por "Velho Carneiro,,, anos. 

nenhum dos mencionados ª!ts · d ª~ · Americo Suassuna e outros Deram 
50 §, único prescr.eve que -qao P17 :~: provimento, em parte, âo rec~rso, pa
serv1r como pentoS, pessoas g e 

O 
ra pronunciar o réu Francisco Car-

por interês~e ao empregador· N~é:c~ neiro Vaz, conhecido por "Velho car- "O enlace (Domingos José Mnr 
~ ~::~çeo foairo~~~~:gl~ir:~ Mas, a na_ue!toror" ,ucnoamm?mceummepnlteice e não como 

I 
tlns - Maria Teodora) realizars-

e
ricia constatou a morte do traba- • . se á tarde, na igreja do Sacra-f hador descrevendo o estado em que Reclamação n.0 5, procedente da mento." (pg. 166>-

o mesmo ficou. E na resposta ao ter- comarca de João Pessõa. Relator de- Segundo Pereira da Costa realizou-
ceiro quesito diz que a mor~ "resul- sembargador M.auricio Furtad0 · R6f se o casamento na chamada capeli .. 
tou diretamente de um aciden~ do clam~nte ª Standar<i OU Company eis nha da JaqueJra no sitio da Ponte 
trabalho". A empregadora confirma. Brasil, por seus advogados bachar d'Uchôa residencia dos pats da noi-
0 laudo exprime a verdade; e seria Osias Gomes e Renato Teixeira Bas- va. • 
desvirtuar O espirito da lej, anula-lo, tos. Indeferiram o pedido ~e avoca
quando ninguém põe em duvida a ver- toria constante da reclamaçao, con~ra 
dade que êle expressa. O art. 50 § 0 voto do exmo. sr. des. Severmo 

A ESTADíA DO "ENTERPRISE" 
NO RIO DE JANEIRO 
DEMONSTRAÇõES DE SIMPATIA DOS BRASILEIROS 

ENCANTADO COM A CIDADE 
RIO, 26 (A. N.) - Continúa n.a do Centanário ~ Independecia. Ago

Gµanabara o porta-aviões "Enterpn- J ra, esto~ ,;~spreso . com "o progresso 
se'' cuja tripulação está recebendo t.Jtraordmáno da cidade . 
inúmeras demonstrações de simpatia -
por parte dos oficiais da Armada A TRIPULAÇAO DO "ENTERFRI-
Brasileira. SE" 

Entrevistado pela imprensa, decla
rou o comandante da belonave norte
americana achar-se encantado com o 
Rio de Janeiro, que visita pela segun
da vez. 

"A última vez que estive aqui, -
declarou, - foi por ocasião das festas 

ASSOCIAÇõES 
Grémio Literarío "Euclides da 

Cunha" : - Realiza-se, hoje, ás 19,30 
horas mais uma sessão de assembléia 
geral' do Grêmio Literário "Euclides 
da Cunha", em sua séde social. á rUJl. 
Duque de Caxias, n,0 165. 

Nessa reunião, serão díscutidos e a
provados os estatutos que hão de re
ger os destinos do "G. L. E. C." 

Dada a importancia do assunto a 
ser tratado, são convidados todos. os 
associados a comparecer á refenda 
sessão. 

Bloco Carnavalésco Misto "Piratas de 
Jaguaribe" : - Haverá, amanhã, ás 
13 horas, na séde dessa sociedade 
camavalêsca, á avenida 12 de Outu
bro, n.o 207, uma reunião, na qual se
rão tratados assuntos importantes. 

Após, dev~rá realizar-se uma ''ma
tinée" dansante, devendo tocar para 
as dansas afinada "jazz-band". 

çã:1
~Q 

2
•~N~tr~~!:.~)é ~o!p:faul~; 

1.500 · homens, vendo-se marinheiros 
de várias nações, pois a Armada dos 
Estados Unidos admite o volunta
riado. 

INFORMAÇOES 
A INSPETORIA DO SERVIÇO DE 
PLANTAS TEXTEIS NESTE ESTA-

DO INFORMA: 

A Primeira Secção Técnica dêste 
Serviço acaba de concluir a apuração 
definitiva da produção de algodão 
em plt.nna na zorui. norte do pais no 
ano agrícola 1937'38, cuja quantidade 
atingiu a 153.400.400 quilos distribui.
dos conforme a discriminação que se 
segue: 

Zona Norte - 1937 _ 38 

Pará ........ 
Maranhão. . . . . . . 
Piauí .. .. .. .. .. 
Ceará . . . . . . 
R. G. do Norte .. .. 
Paraíba . . . ... 
Pernambuco . . . . . . 
Ala.gôas . . .. .. .. 

Quilos 

2.400.000 
7.962.673 
4.259.344 

32.500.000 
22 .525. 783 
37 .998. 991 
27.878.867 
11.280.808 
5,854.984 único não foi, portanto, ofendido. Montenegro. Defendeu oralmente o Um cochilozinho de português, col-

o art. 51 § 3, 0 prescreve que O ter- pedido O advo~ado bel. Osi~s Go"!es3. sa rara no livro: Checou, viu e venceu a afamada 
mo de acôrdo seja lavrado em Juizo, Agravo de mstrumento civel n. , 

sergipe. . . .. 
Baía (Z. norte) . . . . . 739.000 

com assistência do orgão do Ministé- de João Pessõa. Relator desembarga- meia "Casa Azul'". Exclusividade da 
rio Público partes ou representantés. dor Agripino Barros . Agravante Moi- "Escrevi ao Tomás Antonio, "'CASA AZUL". S6 para tenhoras. 
No caso o 'termo de acôrdo foi lavra- sés Derman: agravado o dr. 2.0 pro- pedindo-lhe de interceder junto Preço 10$0000. 

153.400.400 

PRODUÇÃO ALGODOEIRA 
do em éartório. presentes a emprega- motor público. Deram provimento dao á Sua Alteza.··" (pg. 230). 1 _____________ _ 

dora, a viúva do empregado, por sl e agravo, contra o vot~ do. exmo. e- Pedir de cheira. a galiclsmo. Que BIBLIOGRAFfA, 1 A produção algodoeira do Estado 
seus filhos. 0 promotor públlco, ser- sembargador Paulo ~ 1pac10 · 0 45 pena!. . . 11 na safra 1937 38, isto é, no periodo 
vindo como curador de acidentes e o Agravo de de Petiçao clvel _ n. • compreendido entre 1.º de junho de 
uiz o termo está. assina.do por todos tacidente no trabalho) de Joa.o Pes- ------------- "Grupo Gente Nossa.": - E' êsse 1937 e 30 de junho de 1938, atingiu a ! 0 · acõrdo satisfaz ás exlgencias 1e- sôa,. Relator desembargador Severino TORNO MECA.NICO perando 1 

0 tttulo da simpatica publicação, que 37.998.200 quilos de algodão em plu
gais Maior não podia ser a indeni- Montenegro. Agravante F. Mendon~a metro entre centros oor o.,o de dia- o Gl'upo Gente Nossa, de Recife, vem I ma. 
za ãÔ tendo em vista o salário da vi- & Cia.; b.g.avado o es>erarlo Joao metro e completamente equ.tpado. editando ha vários anos. A referida produção póde ser de--
t~a' o juiz homologando o acôrdo Vieira de Lima. Deram provimento, Vende - OMEGA NACRE. "Grupo Gente Nossa" encC'rra va- monstraàa com os seguintes elemen-
mandou que O pagamento fôsse feito em parte, ao agravo, contrJ- 0 s!fto1r do riado sumário de assuntos de teátro, tos expressos em quilos: 
cm Juizo e que fôsse recolhido á Cai- e:kmo. des. Flodoa.rd0 8 ve ª· \TECROLOGIA trazendo ainda vasto come1~tário sô- Exportação de 1.0 de ju-
xa Econômica a parte pertencente aos Impedido o exmo. des . Paulo Hipa- 1 "1 bre O saudoso propulsor da ribalta na- lho de 1937 a 30 de 
menores. Deante disso, o acõrdo ho ... elo. _ . 0 66 

( 1_ cional, o ator João Caetano. junho de 1938 . ..... 43.977.213,9 
mologado não fere o art. 51 § 3.º. Agravo de petiçao c1vel n. , ac Faleeeu, ante-ontem, nesta capital, Enviado pela sua direção, recebemos Consumo de l.º de ju-
. o mesmo ocorre em relação ao art. dente no trabalho) de Ma~nguape. a. sra. cameri.na. cavalcanti Alves, um exemplar daquela publicação. lho de 1937 a 30 de ju-
53 Também não foi ofendido. E;n- Relator desembargador Agrlpmo ~~r- proressôra diplomada pela nossa Es- - nho de 1938 .. . . . . . . 3.670.872,0 
te~de O agravante que deve haver. ros. Agravante a Cia. de Tec os cola Normal, e viúva do sr. Eduardo "Patos Jornal" : - Recebemos vá- Estoque em 30 de junho . 1.193.190,G 
sempre, Inqueri to e procedimento ju- Paulista - Fábrica d Rl°LJn!t°; :~~:- Alves. rios exemplares do 1.0 numero do Pa.- Total.. . . . . . . . ... 48,841.276,5 
chcial nos casos de acidente. E' um vado o operaria Pe ro z a . A extinta, que contava 25 anos de tos Jornal, semanário literário e notl
ponto' de vista erroneo. O acidentado Negaram provimento ao agravo, una- Jdade, deixa uma filhinha. cios() que acaba de surgir nessa im-
será sempre comunicado á polícia. nimemente. .. 0 ( 1_ o enterramento realizou-se, no dia portante cidade sertanêja. 
Esta só abrirá. inqueiito. sendo falto- Agravo de petlçao civel n. ~· R~ seguinte, ás 9 horas, no cemitério O nwnero em apreço tráz assuntos 

gador ( Acidente do Tra- dente no trabalho>• de San · Senhor da Bôa sentênça. de interesse local. 
~~l~o,e~r;:nio _P~ixôto pg . 54),; 

2
E,, é Rt elator d~egi;i:v~::edo~e~:::::1ºJc!:~= 

assim que dispoem os arts. 44 ~ . e cnegro. da Ct Sul A e I N E M A 
45 Até mesmo a pericia médica só ra da Silva; agrava a a. A 1- ~ 
sei:á ordenada se fõr necesso.ria. f dec. merlca Tenestres, Ma~timos e te e~ 
24. 637 art. 47). Dessa fórma, o acõr- de?)tes. Preliminarmen convert ra ,.-------- CARTAZ DO DIA 
do· podia e devia ser homologa~o. E' o ~lg:me~:,~!" g~~!!"ti~:g..';i~~e':' r~~ ~-,.,;:_.~.:::.._-.--,._-~_ . _.. -

~~e~~af;;é~ér:al h~mg~::~fe p3~ f~to:, ~auricio Furtad~ e José Fl~- ReR,. EX••' D-, .• eNr~-,.,vescpeomral,Gra"cOe ce!A~:AM!~::., '. ;a~!cº;,\T: 
termo de audiencia. A homologteação cdoãlo. Deexsm!gno addºesep~~~rga"ctr:: ;gJptn~ 1-C 

será feita por sentença e a sen nça o o · Moore, da ''Co1umbia". clal da "Ufa", 
deverá conter os requisitos Cdo arJ,:. ªªl~~!~o de petição civel n.º '15, (aci- Complementos. Complementos. 
379 do Cod. do Pro. Clv. e om. dente no trabalho) de Mama.nguape. cr!;~o~~~n;!,,~ra;:.: C61S:::; JAGUARIBE ~ - "0 (r)timo 
Esi~ºiace do exposto e tendo em vis- Relator de$em~ga~~laMa:ic~ecWo; vez. Trêm de Madrid", <'Om Lew 
ta o parecer do exmo. Procurad?r tado. Agrav;~brtC: Rio .Tinto· agra- Complemento~ A~:S~:1:~·:n~:~ount". 
Geral, desprezada a prelimina~:1~!

1
~~ ~:J~is~a 0;erario Lutz Fernand~. De

~ ~~~r:t:i Í~o~e~u;~~ ºnegar pro- ram provimento ao agravo, unanime
Vimento ao agravo. Confirma aA deci- m;r!iargos ao acordáo nos autos de 
são homo!oga.torla do a.córdo. em- la ão c!vel ex-oficio n.0 99. de João 
pregadora pagarà 3:170$000 <três co;i- ~~~ô~ Relator desembargador Agr!
tos cento e setenta mil réis) aos e- 0 Barros Embargante o major 
neficiarlos da vitima. Sôbre. 0 valór ~~ n Leite: embargada a Pa.zenda 
da Indenização pag.arã. ma~ um d: do ktado. 'Não tomaram conbeci-
rneio por cento, hcando isenta mento dos embargos contra os votos 
Quaisquer outras custas. i dos ex.mos desembargadores relat.or, 

Baixem os autos, satisfeitos as ex - Severino Montenegro e José Flós:<>lo. 
genctas legais. J'l!I IDesignado para lavrar o acordao o 

1938 exmo. des. Paulo Bipacto. Impedido 

PLAZA: - Na vrspera1, "O 
Imperador da CaJJfómla". 

- A' noiU', na Seuão das l\.fô
ça.s, "Garôta do Interior", l'Om 
Robert Taylor, da ''Metro Gol
dwym l\oJayer". 

Complementos. 

FELIPtlA : - Sessão das l\fô
(as - "Começou nos Trópi
cos". com Fred Mac Muna.y, da 
"Paramount". 

Complementos. 

REPUBLICA: - "Caçando 
Féras••, filme nacional. 

Complementos. 

S. PEDRO: - ºNinguem 
Escapa" e a 5.ª sirie de "0 
Império dos Fantasmas" . 

Complementos. 

METROPOLE : - "Papai e 
Mamãi se Casaram", com Mol
vyn Dourla.s. da ''Columbia". 

Complementos. João Pessóa, 1.2 de agôsto de " 0 ex.mo. des. Mauricio Furta.do. 'Usou 
da palavra por parte da Fazenda o 11--------------------------

,dr. cow;ultor Jurldico do Estado. Souto Maior, presidente: 
S. Montenegro. relator. 

Deduções 

Estoque da sa-
fra anterior .. 3. 04-0.842,3 

Algodão entra
do de ou
tros Estados 
no periodo de 
1.º de julho 
de 1937 a 30 
de Junho de 
1938.. 7.801.803,0 10.842.285,3 

Produção 
O Estado da Paraiba pro-

duziu na safra 1937·38 . 37.908.991,2 

Botões cobertos em todos os tama
nhos e em qualquer típo só na CASA. 
AZUL. Preços sem competencia. 

NOTICIARIO 
Há, na Repartição Geral dos Cor

reios e Telegrafas, telegramas retido.s 
para: 

Rosemira Beli, rua Republlca, 657; 
Altlna Pimentel, avenida Duarte dn 
S!lveira. 267, 

O maior 1orllm11nto de pe,rfUIDt'8, 
Pó de Arroz, Roup. Baton, ~te., R· 

cebeo o ".\RMAZEM JIURANDA"' 



.JOÃO PESSOA - Sábado, 27 de ugoslo de 19~8 , 
ULTIMA HORA 

REGULAMENTADA A PROIBIÇÃO DAS 
ATIVIDADES POLíTICAS DE ES
TRANGEIROS sua situar,ão perante o mesmo téxto 

de lei e, quando fôr o caso, requerer 
licença e tegistro. dentro do prazo in
dicado no artigo seguinte. O mesmo 
prazo fica assinado para o cumpri
mento das exigenclas contidas nos 
despachos do ministro da Justiça e 
Negocios ln teriores ás petições ou 
consultas das entidades a que se :re
fere o artigo anterior. 

'( DO P AíS E EST R AN G E IRO) 
N OMEADO PARA A DIRETORIA 

DE ENGENHARIA MILITAR 
RIO, 26 (A UNIÃO) - O presiden

t e Getúlio Vargas assinou um decreto 
na pasta da Guerra nomeando o ge
neral Lúcio F.stevcs diretor da Engc
Dharia Militar. 

NOTICIA SEM FUNDAMENTO 

domingo o comandante Atila Soares, 
secretário da Segurança do Distri to 
Federal, oferecerá. um "cock.ta.il" ao 
inte .. ventor Adernar tle Banos e espo-

'ª· 
O NOVO REGULAMENTO DO IM

POSTO DE CONSUMO 

RIO, 26 (A UNIÃO) - Já está 
quasi concluida a l'evisão fin al do 
novo Regulamento do Imposto do 
Consumo. 

gueiro, fez as seguin tes declarações á 
imprem.a.: 

A execução do dis9osto no 
artigo 6.° do decreto-lei 383 

de abril do corrente ano 
RIO, 25 (Pl!)o aéreo) - O Presi

dente da República assinou um de
creto na pasta da Justiça aprovando. 
o regulamento para a execução do 
disposto no artigo 6 do decreto-lei n 
383, de 18 de abril do corrente an'J 
que véda a estrangeiros o exercicio ctc 
n.Uv;dades pol1ticas no Brasil. 

Art. 4. 0 - E' o seguinte o prazo a 
que se refere o artigo anterior: 15 
dias", para as entidades aue tém séde, 
ou séde principal. no Distrito Federal. 
30 dias, para as que tém séde, ou séde 
principal. nas capitais dos Estados, e 
60 dias, para as demais 

RIO, 26 (A UNIÃO) - O mini.<tro 
Mendonça. Lima declarou não ter 
fwidamcnto a noticia procedente de 
Gênova, de que o Bl'asil vai comprar 
material ferroviário na ltalia, inclusi
ve, como ,;:irculou, 12 automotrizcs. 

São os seguintes os termos do regu
lJM "COCK-TAlL" AO INTERVEN- O PRAZO PARA COBRANÇA DO ASSUNTOS COMERCIAIS U R U - lamento em apréço: 

TOR ADEntAR DE BARROS IMPQSTO OE INDUSTRIA E GUAIO-BRASILEIROS Art. 1.. - A licença e o registro a 

Afirma-se que dentro de poucos 
dias seri o mesmo publicado. 

"Magnifica é a impressão que t rago 
da visita do p1·csidente Getúlio Vargas 
a S. Paulo. A entusiástica manifesta
ção de aprê:ço, e confiança que lhe 
tributou o pôvo bandeira n te, sob a ori
entação do interventor Adernar de 
Barros, S<"laram o cordial entendi
mento que hoje se verifica. enti·e os 
Govêrnos da União e do Estado, em 
perfeita comunhão, dentro dos pos. 
tulados do Estado Nóvo. E!tou certo 
de que reais vantagens advirão para 
S. Paulo e para o Brasil". Paragrafo único - O prazo, que o 

ministro da Justiça e Negocio~ Intf'~ 
ríore::; poderá prorrogar ex-oJicio ou a 
pedido. e atendendo a motivo de fõT"r'!I. 
maior, contar-se-á da data da publ -
cação dêste decreto, para as entida
des que ainda não se dirigiram a0 M 
nistério de. Justiça e para a~ que já. 
obtiveram despachos ás suas pe
tições ou consultas; para as demais, 
da publicação oficial dos respectivoc:; 
despachos 

RIO, 26 (A UNIÃO) - No próximo 

1 SAIBAM TODOS l 
- ---

A recente visita dos reis da ingla
terra á França deu cnsêjo a que o 
sr. Joseph Caillaux publicasse na 
imprensa de Paris interessante ar
tigo sôbre o idealizado e jámais 
realizado canal sob a Mancha. O 
primeiro projéto do canal foi ch
borado em 1856 por um enge-nhri
ro francês, e logo submeti:lo a Na
poleão III e á rainha Vitoria, que 
o aprovaram, ordenando os r~
pectivos estudos. Proloni;-ando-sc 
êstes, bem como as negociações 
entre os dois paises. a guerra fran
co-prussiana e a quéda do Impé
rio francês interromperarll-nos. 
Em I875, os govêrnos de Paris e 
de Londres firmaram um acôrdo 
em tôrno da construção do tunel 
fazendo ambos, com pouca <lile
rença de tempo, concessões com 
aquêle fim. E logo os trabalhos 
começaram do lado fran<'ês. Tão 
entusiasmada esta,"a a rainha, Vi
toria com a. idéa, que falou a al
guem néstes têrmos : - "Pôde di
zer ao engenheiro francês qu<", ~e 
êle conseguir executai" es..-.a. ohra 
abem;oa-lo-ei cm meu nome pes
soal, e no de todas as' senJ1oras da 
Inglaterra" I\1as pouco de-n'l'i'-, 
inesperadamente, a opinião públi
ca brita.nica levantou-se contra o 
projéto, que teve de ser abondona
do, até hoje, porque, se a rainha 
queria, não queria o póvo que a 
Inglaterra sacrificasse o uu "es
plendido isolam:n ~ '' . 

O humorista. inglês A. Scholl 
enumera as seguintes pequenas 
d esgraças que nos podem aconte
cer. 

- Ser cumprimentado, numa sa
la de espera, por um cavalheiro es
trâbico e responder-lhe, quanclo 
em verdade, êle saudava uma ou
t ra pessoa. 

- ~leter no <lêdo, por distra('á o, 
um anel de platína com um bri
lhante magnifico, que uma se
nhora nos dêra para admirar, e 
o anel não poller sair mais - sendo 
necessário mandar limar o aro 
por um ourives, ao qual se vai 
acompanhado por um criado da 
casa. 

- Ser amigo de um autor pa
teado e ter a obrigação de acom
p anha-lo ã casa. depois da vaia 

- Vêr num ~t!bo, por quinhen
tos réis, um volume d,. qu,,. SI:' é 

a utor, com uma dedicatória que se 
fez ao meu melhor amigo. 

- Ter-se si,lo atacado por um 
critico tcmivcl e passar a. noite 
numa casa onde todos elogiam o 
seu bom gosto e a su~ modnacáo 

- Dizer P._Or cortezia ao donÔ da 
casa: "Não se incomode? Conhe
ço perfeitamente a escada", e ro
lar do primeiro ao ultimo degráu. 

- Ao pedir a mão de uma se
nhorita, pisar a pata do cãozinho 
de su~ querida mamá.e. 

- Parecer-se com um cavalhei 
ro que, na vespera, fõra esbofetf'a
d o e ver-se olhado na rua com 
JrollJa. 

- Chamar-se Ramos, contribuir 
com 500$000 para uma obra. de ca
r ida de, e lêr, no dia seguinte, ~a 
lista publica.d.a. pelos Jornais. : 
"Gomes - 500! 00~. 

O raio, na Europa, não é novi
dade. Principalmente nos gran
d es portos maritimos. Não surpre
ende, por isso. que um c,.ército de 
ratazanas se tivesse instalado nos 
pavilhões da Exposi~ão de Paris, 
h a pouco tempo encerrada. Fõ
ram desalojados, é certo, mas de
pois de muito trabalho. Entre
tanto, aos ratos sccederam as for
mig~. que se tornaram vcr•ladeiras 
p raga nos terrenos da cxpo.!tiçáo, 
d e onde já passaram para os bair
ros parisiensn mais próximos. Co
mo explicar a in\.'asáo dos terrí
veis insét.os, que estavam rc~istin
do aos mais enérRicos meios rlc 
destruicáo emprrgados pcloo; té~ -
nlcos. Explica-se dêstc modo: as 
formigas chegaram a. Paris den

tro das madeira~ exóticas impor
tadas para os trabalhos da ex- . 
pqâ~ão. madeiras quf" fôram em 
pregadas verdes, e nã.o sêcas em 
esf,ufa, como se usava antiga
menk, 

PROFISSÃO RIO. 26 (A. N.) _ 0 embaixador que se refere o art. 6. 0 do decreto-lei 
Batista Luzal"do, tendo chegado ha n. 383, de 18 de abril de 1938, serão 
poucos dias de Monte,•idéu. pretendia obtidos mediante memorial deposit.a-RIO, 26 ! A UNIAO) - A 31 do cor

rente ttnnina o prazo para cobrança, 
sem multa, do imposto de industria e 
profissão, ron·cspond<"nle ao segundo 
:o;ernestre do conente ano. 

PORQUE LILt PONS FALHOU 

RIO, 26 (A UNIÃO- - Causou a 
maior estranhua nos meios attisti~os 
desta. capital o fato de Lili Pons ha· 
ver interpretado mal, ha poucos dias. 
·'Lúcia de Lamcrm-oor". 

Ontem, entr~tanto, a dh•a francêsa 
iaJbou, novamente, em •· O Barbeiro 
de Sevilha". E, de tal modo que, qua
si era vaiada. 

Queren<lo saber o motivo desse fa
to, alguns "reporters" cstiveralU · no 
seu apartamento, fazendo superficiais 
indagações a propósito. Lilí Pons, en 
tretanto, nã.o se fez de rogada e de
clarou que vai dar á luz uma criança. 
Os jornalistas aproveitara.m a orasião 
e cwnprimentara.m-na pelo feliz a
contecimento. 

A ENTREGA DOS ESPADINS AOS 
NOVOS ASPIRANTES 

RIO, 2G (A UNIÃO) - Ocon·erá no 
próximo dia 2 a cc1'imônia da entrega 

1 

dos espadins aos novos aspirantes a 
oficiaJ do Exército. 

f:COS IM VISITA 00 PRESIOENTE 
DA REPUBLICA AS. PAULO 

1 

RIO, 26 (A. N .) - O secretário da 
Justica de S. Paulo, sr. Cesar Ver-

regressar no próximo domingo á capi- ~~ ~a N~::!~:ri~~4;.i!~;a~o c~~~~~~~ 
tal uruguaia, a fim de reaSSnmir O a) cópia autêntica dos estatutos; bt 
seu cargo· indicação do fundo social; e) nome, 

Isso, entretanto, tornou-se impossi- nacionalidade e naturalidade, idad,. P 

V<"I, pol' ter &·. cxda. de tratar de inú- estado civil dos membros da adminis
meros negócios de dar maior eficiên- tração. e forma de sua representação 
eia a.os trabalhos de intcrcambio cn- judicial ou extra-judicial; d) desig-
trQ ºe-.!~~1~a:o~ ~

1
~~g:!ito interessa- nação da séde social e dos locais ha-

do cm desenvolver as refações comer- 1 ~!;.~fi~s1eefe~~~~~. ~éd~:. PJi~~~~!~ ~~ 
ciais entre os dois paises, tendo trata- responsaveis por jornais. revist..."\s, bo-

g~~s:re~~:1~a~: :xi~~t;J!~ :.: =~~;;~ . ~~r~~a~e ~utros órgãos oficiais de pu-
dimenlo com o sr. Barbo: a Lima So- Art. 2. o _ Qualquer alte~·acáo dos 
brinho. presidente do Instituto do Açu- estatutos ou de administração, bem 
car e do Atcool. como das sédes e domicilias a que se 

A ALEMANH/\ RESPEITARA" AS 
FRONTEIRAS DA HUNGRIA E DA 
FRANÇA 

refere 9 artigo anterior, deve ser co
municada á Secretaria de Estado den
tro de trinta dias; pena de cancela.
men to da licenca . 

Art. 3. 0 - As entidades abrangidas 
nas proibicões e restrições do drcre
to-lei n. 383, deverão dirigir-se ao 
Ministério da Justiça e Negocios In
teriores, com o fim de esclarecer a 

Art. 5. 0 - Findo o prazo, e n~" 
tisfeitas as exigencias do dccreto-1<:>i 
n. 383. bem como dos despachos · 
t-cfpcctivas peticões e consultas, as 
autoridades policiais, ex-oficio ou me
diante aviso do ministro d::i. Justiça e 
Negocios Interiores, procederão á in
terdiccf.o das entidacles, ficando fp<jl) 
facto ·cassados e pas52.ndo ao Mini~
tério da Justiça. ou a pessôa que êste 
designar os poderes dos seus órgãos 
executivos, deliberativ,os. consultivos 
cu fiscais. 

Art. 6 _ <i - O ministro da Justiça e 
Negocios Interiores decidirá nos casos 
omissos e nas dúvidas que surgirem 
na execucão dêste regulamento e do 
decreto-lei número 383 

Art. 7 ° - Este regulamento en
trará em vigor na data em que 10-, 
publicado. 

BERLIM, 2G (A UNIAO) - Em dis
cw·so que fez perante o almirante 
Horthy. regente da Hun;;ria, o chan
celêr Adolf H itler de<"larou que a A
lemanha r~peitará. as frontcirfl,S dês
se país e da. Frant,a. 

O "fuehrer", todavia, fez claras 
alusóes ás reivindicaçõe-s das min or ias 
alemães na Checoslováquia. 

VOO DE .OB SER\'AÇAO PELA ROS
SIA 
MOSCOU, 26 IA UNIÃO) - O avião 

de Lindcnbergh decolou, ás 11,30 horas, 
do Aérodromo Central, p.ira. uma. via
gem de observação por d iversas re• 
giócs da U. R. S. S., devendo descer 
cm Krakow e outras cidades. 

A INGLATERRA ADVERTIRÁ A ALEMA
NHA DE QUE PARTICIPARÁ DE QUAL
QUER GUERRA RESULTANTE DO PRO-

velmente participara de qualquer 
guerra resultante do probl('ma checo. 

TOMA VULTO, NOVAME~TE, O PRO
BLÊMA DOS SUDETAS ÃLEMÃES NA 

B L Ê M A e H E e O 
\ 

riores. segundo .ªs quais muito prova-

Charberlain e "lord" Hali- A voLTA DE cHAY1nE1 LAIN E 
~ LORD HALIFAX A LONDRES 

fax regressarao a Londres r LONDRES 26 <A UN1Ao, _ so

na prox1ma quarta-feira mente na p~óxime quarta-feiro re
LONDRES. 26 (A. N.) - Espera- gressarão de suas férias. a esta c1dadf. 

se a todo momento que a Grã Ereta- o primeiro ministro, sr Ncville Cham · 
nha envie uma nota á Alemanha, re- bet;iãín, e o tiLular do Foreing Officc, 
cardando-lhe as advertcncias ante- lord Rali.fax 

CHECOSLOVAQUIA 
O presidente Benes decidiu 
fazer novas concessões, 
mas os sudetas pretextam, 

agora, o combate ao 
comunismo 

LONDRES, 26 (A UNIAOl -- O 
problêma das minorias acaba de to-

m~~~:~~r~~! t~~tendimentos com "lord 
Runcimann, o presidente Benes de
cidiu fazer o máximo de concessões 
aos sudetas alemães, concedendo-lhe 
autonomia territorial â semelhança 
elos cantões suíços, sem ferir, contu
do. a !iobcrania nacional. 

Agora, porém, os sudetas denuncia~ 
ram a existencia de um partido co
munista organizado na Checoslova
quia, â frente dos vários órgãos da 
administração nacional. 

Essa denuncia causou espécie nas 
chancelarias européas. 

Alguns meios diplomatices, crêm, 
10 entanto, que se trata de simples 
.,retéxto, para delongas. 

que poude Constatar que a a.t'ual pro· 
duçáo de aviões do Reich talvez ex
ceda a dos Estados Unidos, Inglater
ra e França juntas. 

30 DIVISOES DO EXÉRCITO CHINÊS ES
TÃO AMEACADAS DE 'ISOLAMENTO 

' ., 

NA FRENTE DE HAN-KOW 
OBRIGADO A RECUAR 

esf!~::a?:· d~,~ul~~ ~It~
1
ja.;nê~ 

O govêrno norte-americano dirigiu enérgico pro· 
testo ao de Tóquio, devido . -,s ataques a aviões 

comerciais estrangeiros 

ses fõram obrigaào a recuar nas frejl
tes de Les-Zé-Chan e Ku-Chang onde 
haviam ocupado anteriormente algu
mas posições. 

20 MIL JAPONl\:SES CHEGARAM A 
K!U-KEW 

Prossegue, com êxito, a 
ofensiva japonêsa ao longo 

do Yang-Tsé 

CHANGAI, 26 (A UNIAOJ - 30 
divisões do exército chinês estão 
amraçadas de isolamento na defê~a 
de Han-Kow, em vista da marGha de 
!lance iniciada pelos japonêses 

os joponêses estão empregando gazes ref !to"}!.~;·nfs
6 

c'a1cuY:.1ct:A~;,, 20 ~\ 
asfixiantes. homens chegou -a Kin-Kew, 25 quilo-
naº n~IT1ebªJ:ªgfr fg;.~~tsco~i;:ia~~~ metros a oeste de Kiu-K_la_n_g __ _ 

dizimados pelos gazes mortíferos dois A INAUGURAÇÃO regimentos chinêses, tendo apenas 
escapado o comandante de um bata-
lhão, um tenente e duas praças. 1 d f 'd" d "B f fA 11 
PELA EFICI:ENCIA DOS SOLDADOS O es a IO O O ~ ogo 

DA PoUcIA DE HAN-Kow 
I 
Um grande a~ontec1mento 

HAN-KOW, 26 (A UNIAO) - O esportivo 
,GUARDA-SE O PRONUNCIAMEN-

TO DE LONDRES E PARIS PROTESTO NORTE-AMERICANO 

PRAGA, 26 (A UNIAO) - Aguar- ! WIISHINGTON. 26 (A UNIAO) -
fa-se de um momento para outro O O govêrno enviou enérgico protesto ao 
pronunciamento dos govêrnos de Lon- ( Janão em conscquencia dos ata.ques 
1rcs e Pari~, em face da nova situa- levados a efeito contra aviões de pas-

mare~hal Chianç--Kat-Chek decidiu RIO, 26 <A UNIAOl _ A inaugu-
ref~g.1ar as famihas de soldados da ração. depois de amanhã, do estádio 

Po~~;:· medida do -chefe nacionaltst:a ~â :i~tc~ggit:Cf'/nee~~ CJ~,b~a~6~~~it~~= 
visa tornar os seus comandados m~is 1évo 11os meios esportivos desta capi
ef_icientes, porquanto os mesmos nao tal. 

·ão criada pelos !-iUdctas alemães. so.geiros pela E\Viação do Mícado. 
O sr. Konrad Henlcin, insiste em O sr. Cordell Hull, secl'etário das 

podem trabalhar, a c01:itcnto, acom- Espera-se o.ue uma grande as::;i~-
panhados de suas famihas. têntHl compareça ã nova pn1ça ele 

DESCOBERTO UM ESCONDERIJO â·~~~;1~~r~~ ~p~~~~1sg;l~br~ º~1,im~~ 4ue se combala os comunistas checos, Relacões Estrahg~lras, condenou ~º 
,cm apresentar, co11tudo, os nomes atentado de_ ontem .contra um ap~re~ 
das preten~as organizações bolchcvis- lho da r:1,ma Natwnal Corporalio11., 
la~. cuja emprêsa é representada por 3\5 

DE ARMAS E MUNIÇÕES ?1ense, num prélio promete-dor de lan

\' ESPERA DE UMA OPORTUNI
DADE 

PARIS, 26 <A UNIAO) -- Alguns 
meios políticos exaltados comentando 
o problê-ma checo, dizem que a Alc 
tr.nnha espera complelar as suas for
tificações para invadir a Checoslo
\aquia 

Ou~ros, pném, são de op1nião qur. 
o Reich aguarda a irrução de um 
movimento interno na Checoslovaquia 
para se prevalecer do momento. 

A ALEMANHA, O MAIOR PAIS 
PRODUTOR DE AVIÕES DO 
MUNDO! 

PARIS, 26 (A UNIÃO) - Causa
ram sensação as declarações do ge
neral VuUlemin, chefe do estado
maior da aviação francêsa, que re-
3resso1.1 ha pouco de BerUm, dizendo 

ele capital americano. 

INTERROMPIDAS AS COMUNICA
COES ENTRE CANTAO E HAN
KOW 

TÓQUIO, 26 (A UNIÃO) - Infor
mações de Tsi-Yuang, capital da pro
vincia de Chang-Si dizem que a co
luna Mano, que ocupava a estrada de 
ferro de Ta-Tung a Pu-Kew, conquis
tou, ontem, a localidade de Han-Lae
Tsú a meio caminho de Feng-Tsú, 
desccbrindo a.li um esconderi.io de im
portantes armas e munições, como 
sejam canhões de montanha e de 
grande alcance, metralhadoras e fu-
zis. · 

ces interc1':santes 
A fim de facilitar ao público a 

aquisição de ingre.:,,;sos com antece
dência. a Liga Carioca determinou 
que a bilhPteria e o portão de entra
da ~ejam abertos, respE:ctivamenlc, ás 
11 e 12 horas de Comingo. 

Um detalhe do acontecimento que 
merece ser pôslo em relévo é ouc ape
sar da inauçuração, não ser da obra 
tot:,l do estádio e sim, apenas. df' par
te das obra•; concluídas, calcula-:;e em 
7.5 .000 pcssôas a sua capacidade pro
visóría. sendo 10 .000 nas nrquibanca-

HONG KONG, 26 <A UNIAOl - O 
Ministério da Marinha do Japão con
firma a noticia do que o tráfego fer-
1 ovíarlo entre Cantão e Han-Kow es
tá interrompido, em consequencia dos 
bombardeios da aviação nipônica. 

O comunicado esclarece que fôram 
totalmente destruidas as pontes me
tálicas slt1Jadas nas proximidades de 
Yutch Anyo.o e Tsf'U. 

A CONQUISTA DE HSING-TSE' da<. 5,000 na pelouse, 6 000 na geral, 

CH ANGAI, 26 (A UNIAO) - As ~.;ººcad~1 .. :~q~~~!~~:~: •. social c GOO 
trop'i.S nipônicas que operam a nora- , _ _ _ _ _ 
este do Lago Pe-Yang, conquistaram 
a cidade de Hsing-Tsé. 

CONFIRMADO O EMPREGO DE Pela manhã de ontem, 22 navios de 
GAZES ASFI XIANTES P ELOS J A- guerra. começaram a bombardear as 
P ONl;SES fortificações do porto, fazendo desem

barcar duas companhias de fuzileiros, 
WASHINGTON. 26 (A UNIÃO) - que fôram mais tarde reforçadas a 

A embaixada chinês& nesta cidade fim de evitar o perigo de um contra
CQllflflllOll a noticia cllvulgada de que ,ataque, 

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

mácia Teixeira", á rua Duque de 
Caxias. 
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"MATINEE CHIQUE" 
A'S 3 HORAS - "SOI
REE " A'S 6,30 E 8,30 1 

" COM O FELIPÉA 
Duas sessões ás 6,38 e 8,30 - A M A N H A 

9 

t' .. ,~ 

A grandiosidade da montarem rivalisa com o interesse da 
ação, o encanto das melodias e a variedade das cênas ! 

IRENE DUNNE 

Randolph Scott - Dorothy Lamour - Akim Tamiroff 

A TREMENDA LUTA PELO PETROLEO 

Um magnifico trabalho da PARAMOUNT, dirigido por 

RUBEN MAMOULIAN 

QUARTA-FEIRA PRóXIMA "REI" 
• "Sessão das Meças" 

DON AMECHE - ANN SOTHERN 
1cue1no AO VOLANTE 
• 20 TH CENTURY FOX UM FILME PARA A MOCIDADE DE HOJE ! ! ! 

R E X HOJE -A's 7,30 - HOJE 

Pela ultima vez a película que mostra a 
guerra verdadeira, como foi filmada pelo 

saprêmo comando militar italiano ! 

A GRANDE 
CONFLAGRAÇÃO 

A Guerra da ltalia 1914-1918 
ESPETACULO EM HOMENAGEM AO D. D. COMAN

DANTE DO 22.º B. C .. CEL . M,Ü,ALBAES BARATA . 

HOJE - "MATINÉE COLEGIAL" - A's 4,15 NO NOVO "REX~' 

A "diva excelsa" amando o imperador da Austria e cantando 
._ como nunca no mais brejeiro espetáculo musical ! 

GRACE MOORE ~ ~ """ . ...,.- -':: 

REI SE DIVERTE "'--
' t 11 Jl : com F R A N C H O T T O N E • · •· · 

. '•~~.?H· 
.. ~. i \! ~ Uma produção da - COLUMBIA 

,;, ' ,, Preço unico - $600 
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FELIPEA . :J: JAGUAR/BE 
BOJE - Soirée ás 6,30 e 8 horas - HOJE 

SESSAO DAS MOÇAS 
Melodiosas canções ! E o romantico luar dos tropicos ! 

CAROLE LOMBARD - FRED MAC MURRAY 

.... 

.i. 

.:. 

.i. 

.:. .. :. 
COMEÇOU NOS TROPICOS .: • • i. 

Um filme da PARAMOUNT 
COMPLEMENTOS 

.. :. 
.:. 

HOJE - Uma sessão ás 7,15 horas - HOJE 

A Espanha em chamas ! O drama empolgante de um país em g uerra ! 

DOROTHY LAMOUR - LEW AYRES 

O ULTIMO TREM DE MADRID 
Um cartaz da PARAMOUNT 

COMPLEMENTOS 

E!lte filme é proprio para todas as idades . - Nota da C . C . C . J. Este filme é proprio para toda s as idades . - Nota da e. e. e . 

CINE s. PEDRO 
a OAl!IIA D08 O&ANDBS ROIIANCES DA TBLA 

BOJE - A's 7,15 horas - BO.JE 

5 . ª SERIE DE 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
JUNTAMENTE 

NINGUEM ESCAPA 

llila 1 - A GRANDE CONFLAGRAÇAO -MfflllftAL - --

CURSO PARTICULAR 
P.rof. Joio Vlnasre a'l'lsa aos 

lnteressadoa que mantém um cur
so primário e aecundirlo funcio
nando diariamente de 7 % ú 11 
e das 19 ás 21 horas . 

AVENIDA GUEDES PEREmA, 70 

P...,..ento adlanlallo. 

l
flllllp tf. !B.iJ~!I 

llTI-SYPIILITICI 
AITI-IHEUIIATIC8 
AITI-ESCIOPHUI.OIO 

·-······- .. D1nr1tlft ,, 11110 

tF==---

M E T R O P O L E 
O OllUMA lolAIS AREJADO DA CAPITAL ----

BOIE - A's 7,15 horas - HOJE ---------------~ 
Eles se casaram, mesmo divorciados ! 
MELVYN DOUGLAS -MARY ASTOR ;-'t' 

PAPAI E MAMÃE SE CASARAM 
Um filme da COLUMBIA 

Este filme é próprio para todas as idades . - Nota da e . e . e. 
QUARTÃ~IRÃ. 31 D!: AGOSTO - O maior trabalho re)Jgloso do cin;,;;; 

O PAPA VOS ABENÇOA 
__ Se(llllda•felra - Graee Moore - o REI SE DIVE&~ 

Não esqueçam esta data - 7 DE SETEMBRO - A GRANDE 
CONPLAORAÇAO MUNDIAL 

--==============-=:=!! 



NAVEGA~ÃO E COM 
L L o y D B R A s l L E l R~o=----.-, .-L l_l_&_o_• E s A t!.!h ___ _ 

'.( P. ~ T BIMO N I O N :AC I O :A L 1 Pnça Antenôr Navarro n.° 31 - ('''erreo) _ Fone 1-4-4-3 

PAB~ O NOBT• P. KA O ,l 

Linha Manáu - Bueno Aires 
Linha Belém - Porto :~Je,gre 

"IFOISO PEII" Linha Manáus - Buenos Aires 
"INCONFIDENTE 

lC'ABGUEIROI 
E''-ilerado no df.a 30 de agosto. sair.à no 

mesmo d!A para. Recife. Maceió, S. Sal-, 
Vitória. Rio. Santos, Rio Grande, Pelota., e 
Porto Alegre. 

"IIEPEIDY" 
16 :111 '°"5. 1k -..io) 

Esperado no rua 8 de setembro salrà DO 
mesmo dia para • atal Fortaleza. 6. Lult e "HMPOS SALES" 

B.<perado ~ o cba Z de sttemtro. =à no Be ém · 
_,, dia para Natal Ar..eatl l"ortaleza. s. 
;~;!"~~m. ot,dO" :!'anr.un•, Ita- Linha Rio - :.\reia Branca 

Espe,-ado no d.la 8 de se~mbro, salrà no 
im=o dJa para Reelfe. Maoeló, S. Salvador, 
JlJo óe Jalleiro. santos. Paranaguà, Antonina, 
S Pra..:lcisco MonteVidéu e Buenos Al.res. 

Linha Belém - S. Francisco 
"CMTE, RIPPER" 

15.%19 -· ü deslooamen&o) 
E.,J,erado no dia 2 de set.embro, aaln no 

"IOCIIIA11 A'l"l'IENÇAO: - AVISAXOB AOB BRS. mesmo dia para Recite, lllaoeló, Bala, Vltbrla, 
P.1188AGl!lIROB QUll SOMENTE ºPODERAO I Rio de J1meiro, Santos, Paran"8\là, Antonina r, 

(CABGIIEDlOI I ADQtlER.m PASSAdll:NB APRESENTAJlo;:JO IS. Fn!n•tsco. 
O "LOIDB BRABILP:mO· B' UM -, ~ no dia 10 de sovmbro sairà !lO C' .6T8S'T.ADO Dlt VACINACAO. 

flOO DE UTILlDADE PUBI.olCA E DE INTB- mesn:o dJa para Natal. lllacàu, Are,;. Branca. J ·o LOIDE BRABI"..EIRO 11: DA NAÇAO 
R!&!II: NAC7JONAL. j ' P.UtA SERVIR A NAÇAO". 

1 

:Accelt .... cu,u para .. ~ ...W.. .-la INe V'açâ• .... c:aa tnialltwde ~m Aa,n. d., leia. 

IOIIPIIIII CARIOIIFEU Rlo-&RINE
linlaa repiar de nperea entre Cabe& 

e Peru Aletr• 
CARGUEIROS RAPIDOS 

CAKGUBIBO •mva,.• - Espendo do "'11. delWt. e2-r mn 
%lOOIO parto no pró%lmo dia 21 deste mês, o ca,gueJro "B.....i.~. Após a 
neceosAr1a demara. saira para P.ecl!e, Maceió, Rio, Blmtoi,, No ~ 
Pelotaa e Pllrt.o AJe&re. 

CAB.GllEmO "MOGI" - F.sperado do norte, dev>erá cllegU f!ID 
Il<l&SO parto no próxjmo dia 27, o CIIIZ'IIUelro "Mogt". Após a neceos6rla 
demora, llalrà para Recife, Bala, Rio. Santos. 

OABGtJEDtO "OLINDA• - Eopea:ada do norte. de-' c:!!Epr 
o:m. nosso porto no prózlmo dia 29 o carsnetro "Olinda". Ap6a a -
sària demora, salrà para Recl.fé, ~ló. Rio, Saotus. Rio Orallde e 
Porto Alecre. 

CUG1lZIBO •CB1Jl• - Esperado do sul, delllri ~ em 
JlDflSO parto no prólCimo dia 30 o cargueiro "Cbut". Após a neeesárla 
demora, salrà para Natal, Oea.rà, Tutola e Arei& Branca. 

&TI 10 

-carpSQJeliaa-noR!Oparal'llral:laCm,AD· 
-.., s. PrSDCllccl, naJa1 e Plarlanopalla, 

A,eatea - LISBOA 1: CIA. 
Baa Barão da Paaaagem n.0 IS - Telefone n.• 230 

' . -

LLOYD NACIONAL S. A. -
• .. SUL" PAIIBAOBIR.01 

CAKGtlEIBO "CAMPEIRO" - Es· 
, perado de Porto Ales,,, e escalas no j 
l dia 2B do corrente, saindo 1:1,0 mesmo / 
1 dia para Natal, Macau. Anmtf, Por-
talea, Camoc:lm e Tuto1a. reoel,mdo C'..utGUE:lltO "ABAGANO" -l cazga para Pamalba. com <"Uldadosa p,!'rado ele Belém e -=alas no dia 1. 

1 l:,aJdeaçáo em Tutola. , <ie setembm. saindo no mmmo 
1 _.,, Recife, Bala. No de 

1 PAQUETE • .IRARAQ1lAB4 • - J!I;, Santos, Paranaguà e Antonina, 

1 
l)erado de Porto Alegre e escal&s no Ulde tttt!be cazga, 
dia 31 do oorrente, saindo no meamo

1
. 

1 dia para Recife, Maeel6. Bala. Vl.t.6- . 

'.~·~~~~. 
lsae~. l 

f'"AB.A f''illAJS INFORMAÇOE..I.J COM OS AGENTES: 
IWISIO li CIHI IIEIO I CY. 

' FAcra,t .. : lu luãe tia Puurem, 43. Telefone n. 1441 - T eletraaa 

GRANII I.DIIDAÇAD II lmDDS --Nâ'ÇÔÊDÜvÊGÂçAÕ81COS 
DE SEDA E IGOOIO PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. -:- FONE 1a,_ 

O proprietário da CASA NOVA, avisa a quem 
interessar que, deu hoje inicio á sua última e ver
dadeira liquidação, de todo o eeu estóque de tecidos 
de sêda e algodão. Aproveitem mais esta oportuni.. 
dade que a CASA NOVA está oferecendo, de com. 
prar tecidos novos em peças, pela metade do preço. 
Lembrem-se que a CASA NOVA antes de estar em 
liquidação já vinha assombrando a cidade eom os 
seus preços. 

CASA NOVA 
CRUZ DAS ARMAS, 994 

EIIPUSA PAR.üBA DE CONSTIU
Ç 6 E S CIVIS E BIDRAULICAS 

OTIYIO PERIIIIIUCIIO e IITOIIO .aa•a 
11:NG.• CIVIL 

Construção de casas em todos os estilos, :in. 
clicando sempre a solução mais convenient.e a cada 
eaao, em harmonia com o gijsto do dielit.e e em 
condições eeoaômicas aeeesiveis a todos. 
~ de poiatea, serviço de abast.eci

mento d'agua e ~to de propr.ledades nu-ma e 
cida&la, captação dl força hidrauica, ~ 
e'Vfstoriu. 

Ili UIIIBID YIEIII, , .. _ ...... 

IIESff(lO IDll&N&L DS PA'88AGIDIWli B CASG.IS r.lffRS~'l'O ALBGBB & CARDG,0 

"ffAQ'IIEKA" 1 PBOXIMAS SAIDAS 
Cbegarã no dia 2 de seteClbro próximo, oexta-felra . 

...ir,;, no mesmo dia, para: Recl!e, Maceió. Bala.. Vit.6- "IT.4QUEP.A" - ~-!..ira, 2 de - p. 
na. Rio d<! Jane:iro, Santos. Paranaguá, Anto:una. Fio· 
rlanopolls, Imbl~uta. Rio Grande, Pelotas e Po.-to 
A.~ 

A V IS O 
Be<,e-.,. -- carps pua A,-Já, ....., 8. l'taDc>.,_ e 1-,.;. - ...._ _,.. • 

..... IIIDelto, - - pua CIUD- .... ,....., CI• - - ll'a.lep •- - • • ._...,._ Jlallwa7•, ... --~....,_ .. ._. ................. -. 
PARA PASBAOll:NB, J:NCOMDDAS B VALORBS, ATJDIDB..S !IO RlORlTORlO, ATB' A'S 11 IIORAI. 

Ili.A VJl:lilf'ZRA DA SADlA D08 PAQtlll:l'ES. 
IIIPORMAÇOES 00K O AOBNTB - P. BAl'IDSIII.A D& CJR.1lZ. 

Cllf.LOS BRINCOS 

--·-- CID 
•1,0ÇAO 11JVZNJL" 

tl- como 109l0, 111o 6 antuft. 
Depamlo: ParmACla IIIINB:RVA 

Raa da 8'1pullllca - Joio -
DROGARIA PASTEUR 

Rua llaclel P1nbelro n. 0 ,11 e ·lDfllDID" • 
.._,. __ _ 

ALA•IIQUE 
Vende.., am nh9. ......... ...., 

capacld&de de 12 canaclae, na oflciw& 
-.v. VICBNTI: DUO i 
àa-Bla'VIICll.31. 

ALUII SE 
--:--

A - n.• 880, i aTl!nlda l'l11l
cla 1-1, lealada, CCIIIII alas de 
'rildf.u,ftlleig6eaeo6pa,aq--, 
amlaba, dllpm& e lawa1adafa. 

A Cratar - na Biido do 'n'llm, 

11 DR. OSORIO AIATN 
.·-arms,Ao 4a Assl.sf.mda Publlca t C!CP 

Baspllal Ban• Iabel. 

001'BtlLTA8: 

... 101an._..• 
111111 ....... 

,,._._ .................. ._ .. --. .............. 
• -· c,.-..u. • _,_.,_, 

OOIISULTOIUO: - Rw1 Gama e llello, 'li - t.• 11116or. 
-- JO&O PBS80& --

SANATORIO CLIFFORD 
ATea.ida Pedro B - 1.550 

DIREÇlO DO DR. WCIANO RIBEIRO DE lllORAIS 
aR'9lQO MA1ffID0 PD.0 OOVliRJfO DO m'l'ADO P.IRA Q flU,, 
T.ua:M'l'O MODEIUfO DAS DODIQAS JIBBVOU8 li: IID'I\ID, 

Durant.e o tratamento os doenta, poderio ser acom-
panhadoe por seu medico &Sliat.ente. 

llo n.• 510. 

l8I IIIIDUTI 1 · ORRI8..!!:B08A 

- .............. ...-... ... • •• DD•v• •• G&::S.l&a, ••• = .. ~. _...,' - ...,, L--------------------~JII 
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