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"R EAL IZ ACõES 
ARGEMIRÔ DE 

DO G O V Ê R NO EFETUOU-SE, DOMINGO, A CERI
F I G UE I R Ê DO" M ONIA DO SORTEIO MILITAR 

O ato, que foi sGlene, ocorrtu na séde da 15," e. R, 

IMPRESSõES DO DR. EPIFANIO DORIA, SECRETÁRIO DA 
FAZENDA DE SERGIPE, E DOS NOSSOS CONTERRANEOS 
DRS. OSVALDO TRIGUEIRO E ANTONIO PESSôA 
FILHO, ENVIADAS AO PROF. JOSE' DE MÉLO, 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA E 
--- PUBLICIDADE DO ESTADO ----

sejo de me referir com crescente en
tusiasmo á administração pública do 
vosso Estado. E tfi-lo com tamanho 
calôr que o ilustre Jornalista entrevis
tante. ótimamente impressionado, re
solveu procurar o dr. Salviano Leite 
Rolim para ouvir-lhe o depoimento a 
rês peito do que eu lhe informára. 

Quiz me parecer que o arguto jor
calista achára um tanto exageradas 
a~ minhas palaivras, que o dr. Sal
viana confirmou, depois, com acresci
mos que cu omitira pela impossibili
dade em que me vira de alongar-me. 

T 
E"',o o prof. José de Mélo, 
di1•:-tor do Departamento de 
Estatística e Publicidade. en-

viado um exemplar do documentário 
estatístico dClS realizações do govêrno 
.Argemiro de Figueirêdo ao dr. Epi
tanio Daria. secretário da Fa;.Jnda do 
Estado a.e Sergi1•· e aos noss'Js con
terraneos drs. Osvaldo TriQueiro e 
A ntomo Pessóa Filho, recebeu, .?m 
resnosta. as cartas que se segu~m. ; 

DO DR. EPIFANIO DORIA 

~eu heroismo, demonstrado cabalmen
te na expulsão do invasor holandês e 
nas revoluções de 1817, 1824 e 1930, 
mais de uma vez tenho dado de pú
blico o testemunho de minha admira
ção pela operosidade esclarecida e 
fartamente producente dêsse espirita 
núbrementc atilado que é. sem con
testação, o atual Interventor parai
bano. 

Por ocasião de minha permanencia 
na Capital da RepUblica, represen
tando o meu Estado na Conferência 
dos Secretários de Fazenda, em mar
ço dêste ano, ao conceder uma entre
vista ao "Diario da Noite" que ali se 
publica, não pude furtar-me ao de------

E' !acil. pois, de vêr que folgo dP 
observar agora, por documento irre
íragavel, que bem pouco eu dizia do 
que de grandioso si vem fazendo na 
terra fecunda que deu berço e tumulo 
ao proto-martir da revolução de 1930. 

Consigno aquf, sr. diretor, cheio de 
jubilo. o meu reconhecimento pelo 
vosso cativante gesto, enviando-me 
tão bélo e uUI album, ao mesmo tem
po que me desvaneço em apresentar
vos protestos de alta estima e distinta 
consideração. - ptfanio da Fonsêca 
Doria". 

DO DR. OSV DO TRIGUEIRO 
"Rio, 23, ago , 1938 - Ilm.0 amº. 

(Conclúe na 2." pg., 

"Aracajú, 21 de agõsto de 1938 -

do da Paraiba - De posse de um ex-

Aspecto da cerimonia do Sorteio 1\-lilitar, vendo-sf" no primeiro plano, 
sentados, o dr. Raul de Góis, representante do sr. Interventor Federal, 
comandantes Magalhães Barata, do 22.0 B. C .. Alfrêdo Salomé, capitão 

dos Portos e José Arnaldo, da Policia Militar 
~~m~s~tís~ica d~·e~';,'"b1fiid~ct~ª~:~~~!~ p a I a V r a S O p O U n a S 
emplar do magnifico album edi~do 
por êsse Departamento com o titulo 

~~G~~1~JAJ~~G~~IRrii.~~:m~ === ========== ======== ===== naº:J~e~~ t~.~e~~1~~· á ~r1ia :~~~s~ 1 ~ols~~~~~ªde e1~tit q~i; ci:pa~~~~~~~ 
pro O grato dever de confessar o meu nor Navarro. a cerimonia do Sorteio ao mesmo 
reconhecimento a vossa extrema bon- HORTENSIO DE SOUZA RIBEIRO Militar Em virtude do grande número de 
dade, enviando-me, espontaneamente, O ~to. que foi solene, teve o com- al~stados. deste ano. as sessões do Ser-
tão alto testemunho da proficuidade NO almoço de despedida ofere- da sem desfalecimentos do interesse parec1mento do dr_ R~ul de Gois. c;e- te10 M1lltar terão os seus trabalhos 
df' um Govérno realizador, digno do cido pelo interventor da Paraí- público, indiferente ao lou,•or e ã. cretãrio da mterventona. representan- prolongados por toda ~sta ~mana. 
põvo inteligente e dinamico, a cujo ba ao major Delmiro de .\n- censura que se lhe possa irrogar. do o interventor Argemi.ro de Figuei- ,. - A solenidade, . foi abrilhantada 
bem se vem consagrando acendrada- drade, pronunciou o dr. Argcmiro de Significa, de fato, alguma cousa, em rêdo· tenente-coronel Magalhães Ba- pela banda de musica do 22.0 B. e _ 
mente. Figueirêdo um discurso em que pôs horas de ne&;-açlo e de espirito des- rata.' comandante do 22º B C . ; co- - A UNIA.O esteve presente ao áto 

Acompanhand~ com vi:i,'O interêsse, em evidência, na homena.;rem referi·- truidor, ainda 111.aver dirigentes que ronel José Arnaldo Cabral de Vascon- por um dos seus redatores 
através do noticiário da imprensa lo- da, o reconnecimento do govêrno a.oi cumpram oom o seu dever, antepond'l célos. comandante da Policia Militar, 
cal, a evolução acelerada da Paraíba, serviços prestados por aquêle digno á althosia e á ingratidão contempora- comandante Alfrêdo Salomé. capit.Jio DIRETORIA DE CLASSlfl~ 
cuja gente altiva e destimida sabe oficial do Exército no comando da ncas, os supremOi interesses da pe- dos Portos dest:- Estado: capitão Carlos 
honrar sobejamente as tradições do Policia. 1\Iilih.r do Estado. quena. pátria que êles governam. Lisbôa de Carvalho. chefe da 15.• C. CAÇÃO DO ALGODAO 

As palavras então profe~idas. pelo E' que os homens de ação, como R.; dr. Adernar Vidal. procurador da 
"'NEGOU ONTEM DO RIO Interventor Federa~, pela smceridadc certa vez anotára Napoleão, têm que República neste Estado; sr Dante 
V I e pela s1_1a expressa.o, apres~cntam um Yiver sem pensar na destruição e na Grisi. representando o prefeito Fer-

A ESTA CAPITAL O DR, carater mvulga_r que destoa ~o C0· 1 morte. Para éles, o murmurio huma- nando Nóbrega: oficialidade do 22.º 
mum das oraçoes de eloquencta da- no se reveste ás vêses do calor etémc- B. C. e Policia Militar, jornalist~ e 

Concursos para escreven• 
tes, classificadores, auxilia
res e coletôres de amostras 

SALVIANO LEITE tada e elaboradas ao COJl!passo das i·o das paixões que nada produzem outras pessõas 
cu-cunstancias e das ocasJOes.. de nolavel e conca·eto. ComJJreendem Iniciando a solenidade, fRlou o ca-

Viajando a bordo do "Netúnia", Revela. do mesmo p~sso o di~cur~o os verdaaeiros condutores melhor do pitão Carlos Lisbôa, que produziu bri-
até O Recife, chegou ontem a João d_? lnterve~to~ . Argemtro de Ftgue~- Que ninguem a fraqueza da nossa na- lhante discurso. salientando a signi
Pe~sõa O nosso ilm;tl'e conterraneo dr. rc~o um s1g~1!1cado qu_c. merece li- turêza. quando não éi dirigida para um fica cão daquele ato e se reportando :is 
Salviano Leite, representante do Go- geuo comr~~ario para hç~o e exe!"·· alvo nobre e elevado que seja inace"- atividades da 15.ª C R • em nosso 

Acham-se abertas, na Diretoria de 
Classificação do Algodão. neste Esta
c:o. inscricôes para os concursos de 
escreventes. classificadores, auxiliáre::; 

,•êrno do Estado junto aos altos pode- P~0 .ªº. cspirito ~-e anarquia e de m - sh·el ás paixões. Pot• isso êles realiza"Tl Estado 
d1sc1phna peculiares ao nosso tem- e constroem para O futuro que, m~- Ao term~nar o seu discurso. muito 

Dr Salviano Leite Roli1n 

res da República e figura das mais 
rcpres.t'ntativas dos circulos sociais e 
adminlstrath·os de nossa terra 

Homem público de firme dedicação 
aos interésses do Estado, s. s, é na 
metrópole do País um propugnador 
inransavel do bom nome da terra na
tal, entendendo-se continuamente 
com e Governo Nacional a respeito 
das aspirações e necessidades da co
munhão paraibana 

Ontem o dr. Sah·iano Leite esteve 
em conteréncia com o sr. Interventor 
Federal, no trato de assuntos de im-
11ortancia. para. o Estado, Jantando 
com s. cxcia. no Palacio da Reden
çá8. 

O dr. Salvia.no Leite deverá perma-

~1':J':ndª~'~:je :i~a;: e:~it!ei;:~ 
&ellti parentes e amiros daquêle prós
pero munlciplo oertaoejo. 

po. lhor que o nosso anarquizado presen- oportuno pelos conceitos t'rnitidos. o àe classificação e coletôres de amos-
Raramente um chefe de Estado as te, poderá aquilatar o coeficiente <lo capitão Carla:, Lisbõa de Carvalho. tra,. da mesma Diretoria . 

::::er!~t:ã!ig~l~s p:ns':i':e~;:ª:::ir- :s1:i:çoq::s:~~!n:: ::ªa~a:e e:f:~::= ~! vivamente aplaudido pelos presen- Na secção competente desta fõlha 
nante de. uma dig.na admin.ist_ração. das dos govêrnos dignos deste nome. A seguir, 0 comandante 1\.laga.lhães estamos publicando um edital a res
-:- _O deseJo de sen1r e ser util a cole- Bélas e oportunas palavras as que Barata proferiu incisiva alocução sô- peito. para o qual chamamos a aten
hvada.de. que tem a rara fort1;1na de pronunciou o lntenentor Argemiro I bre a cerimonia, dizendo da sua sa- ção dos interessados 
p~ssw_r a fr~nte dos seus ~estmos. _um de Figueirêdo na entrevista de adeus, tisfação em p. resld:r aquela sessão d,,. 
c1dadao . ammado de t3:1s pr~Jetos de quarta-feira passada. no Pala.do cunho tão significativo para a vda 
e resoluçoes. A preocupaçao SOCJal de da. Redenção. cne "Voz da Borbore- nacional A -co~rTRrnfTTI"rrx-o 
um homem de :ovêrno que cui· 1 ma". de Campina Grande) Após teve micio o ~orteio, retirando A '

1 ~ 1 UJ.'-_,,,ft~ 

li Semana da Patria 
DOS MUNICIPIOS 
para a. Instrução Pública 

O prefeito de Pilar comunicou ao sr. 
Interventor Federal. o recolhimento á 
Mêsa de Rendas daauéla localidade, da. 
1mportancia de 400S700, corresponden
te 3. contribuição da taxa destinada á 
Instrução Pública pela arrecadação do 
mês de agõsto recem-findo. REVESTIRAM-SE DE BRILHANTISMO AS FESTAS DO "DIA DA MOCIDADE" - AS 

GRANDES COMEMORAÇÕES DE AMANHÃ, EM HOMENAGEM Á DATA DA INDEPEN-1 ABISSINIA 
DÊNCIA - A FORMATURA DAS FORÇAS DA GUARNIÇÃO FEDERAL - PASSARÁ EXAMINANDO A SITUAÇÃO DA 

, . COLONIA 
REVISTA A S TROPAS O INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUflRtDO, EM COM- Adis;Abeba 5 <A UNIAOl - Sob 

Alctmçaram brilhanti~o as festas 
do Dia da. Mocidade, realizadas ante
ontem, nesta capital, na séde do 
Clube Astréia., em comemoração á 
Semana da Patria. 

Teve lugar, no campo de desportos 
ctaquêle sodalicio. uma animacta fes
tividade desportiva, promovida pelo 
Instituto Comercial "João Pessôa ", 
dirigido pela prof. Hortense Peixe, 
comparecendo á. mesma familias es
colares e numerosas outras pessôas. 

Foi executado atraente programa, 
con.sUtuldo de. várias provas, que ofe .. 
ceram o segwnte resultado: 
.. l.ª prova - "Volley-ball" - <ra-

~:!!i~ .. -; ~:et!t~t~io~~:~~l~~t~ J~~~ 
Oferecida ao sr, lnterv~ntor Feder~} 
_ Premio - taca. Vitorioso - Insti
tuto comercial "João Pessõa,.. 

2 a prova - Dupla de tênis - "Pa
raíba. clube" x "Ast.réia" - ofere
cida ao comandant~ da Policia Militar 
do Estado - premio - Meda1naR d ç. 
ouro _ Vitorioso - "Paraíba Clubeº. 

3 a prova: - Salto em distancia -
instituto comercial " J oão P essôR.". x 
"Astréia". Oferecida ao dr. Matêus 
de oliveira. Premio - Medalha de 

0 
Vitorioso - Instituto Comel't!ial 

~~~e:o pessõa" - Aderaldo DiJLS ptn .. 
to _ 6 m. 05, 

PANHIA DO COMANDANTE MAGALHÃES BARATA - A :e-~:;
51

J:n~:1~~,i~~;~~n~~.,~~:~~·0V.:= 

SESSÃO CIVICA NO INSTITUTO HISTORICO - A CON- ~T:,.;ºct~s ºi'.mgºvJ;"ªgf;~<;:t11~ª'vfJ~; 

FERÊNCIA DO DR. RAUL DE GólS SôBRE BEAUREPAIRE iie~~õc~0 r;,;;~•ntes ªº de.,envo1v1men-

ROHAN - O 7 DE SETEM
BRO NOS EST ABELECIMEN-

TOS DE ENSINO 

f;.·i prova: - "Vollcy-brill" - ra
pazes - Instituto Comercial "João 
Pessôa x "Astréia" - dedicado ao dr. 
Raul de Góis -- Premio taça. Vlto1·io
so - "Astréia" 

7. • prova: - Lançamento r.e pe!.o 

As comemorações no Rio ; .. 1;;;.'~f:?.. ~~~~~~~1 
;~Jâ~º ;:;~~~~ 

de Janeiro - 0 presidente do Pessõa - Premio - medalha de 

G 
t ,

1
. V f I á ouro. Vitorioso "Astréia" - Aluisio 

e U f0 !rg~S I ~r ' affla• G~l~ã~r~a'.
1
~

1
~alto em vara - Ins

nha, ª Naçao I tituto .comerei.ai .. João Pessóa.. , 
•• Astré1a ". dedicado ao prof. José de 

4.;;i prova: - Salto em altura. Ins- Mélo .- Premio - ~edalha de ouro -
t.ituto comercial .. João Pessôa.. x Vitorioso - "Astréia" - Guilherme 
'~ ;\.c;.tréia" - dedicado ao dr José Costa - 2m75 
Mariz. Premio - taça. Vitorioso - -X-prova de "hasket-ball,. entre ~ 
'' A.stréta" - Guilherme Costa - "Clube Astréia" x Repre.sentz.ção do 
Im75. 22.0 B. C., oferecida .ao prefeito da 

5. ª prova: - "Volley-ball '' femini- capital. dr. Fernando Nobrega, não foi 
no - Instituto Comercial .. J.oão Pes- realizada. A taça será dlsputnda no 
11:ôa" x .. Escola Normal", dedicado ao dia 7 de setembro, numa prova de 
comandante cel. Magalhães B arata_ "basket-ball". entre o InMlfut-0 Co
Prem io - taça. Vitorioso Instituto mercial ·• João Pe::;sóa .. , x º Astréia" 
Col!len:lal " J oio f'•HÕa ". (COIIClúe na 7.• pg. J 

ANIVERSARIA HOJE 
O DR. GRA TULIANO BRITO 

Reg"ista-se na data df" hoje o ani
"ersário natalicio do ilustre conter
raneo. antigo deputado federal p~la 
Paraíba, tendo tido na extinta. Cama
l'a brilhante atuação em pról do!II 
problêmas de maior importancla d& 
nossa terra 

O dr. Gratuliano Brite, que jâ exer
ceu as altas fun('ÕU de intervent.or 
federal em nqssn Estado, a,s,;.inalou o 
seu período dr go,·êrno. de junho de 
J932 a janeiro d<' 1935, com um labo
rioso programa de ,·ea.liza<:-ôes que o
afirmaram wn administrador honra
ilo t" probo 

Por motivo do transcurso do se11 
aniversário natalicio, o dr. GratulJa
ho Brito. que atualmente reside no 
Rio de Janeiro, deverá receber men .. 
sagcns de relicitações dos acua inU• 
merO!j a.miros "" admiradores. 



A UNUO - Terça-feira, 6 de setembro de 19:!8 

tSPORT[S 
O "PITAGUARES" SOBREPUJOU O "AUTO" PELA 

CONTAGEM DE 2 x 1 
Domingo passado r> campeonato 

atual registou uma das suas maiores 
~urpresas, qual seja a vitoria do Ptta
guares sôbre o Auto, sendo êste o 
franco favorito da tarde. 

Aliás o jôgo foi técnicamente fraco, 
embora se registassem, vez por outra, 
lances de entusiasmo 

Os automobilistas acreditavam ce
gamente na sua vitória. Era natural 
que assim pensassem pois o seu es
quadrão ê poderóso e bem adestrado 
Deu-se entreLanto uma série de faci
lidades da parte do Auto, enquanto o 
adversário pelejava com o máximo 
nrdôr. 

o jôgo de domingo é uma lição 
para os clubes fórtes que têm a cer
teza ela vitória e brincam com o me
nor poderío dos pequenos clubes. Es
ta é a causa da derrota do Auto em 
frente do Pitaguares. 

Durante todo o primeiro tempo os 
alvi-rubros, certos da vitória, não !i
r.eram fôrça para uma pressão que 
contivesse o Pitaguares. A técnica de 
ambos os quadros foi medíocre, sendo 
notar que o Auto começára a demons
trar grande infelicidade na finaliza
ção dÕs seus ataques. A sua ótima 
linha, não se compréendeu no domin
go passado, embora fõssem enormes os 
.esfôrços pessoais de Pedrinho e Néco. 

No segundo tempo, aguardou-se a 
esperada vitória do Auto, que conti
nuou a falhar em ·seu conjunto. sendo 
not~ vel a ação de Gerson, Lucêna e 
7.énovo, os únicos elementos da defêsa 
oue desenvolveram o seu habitual 
fõgo. 

o Pitaguar,J.S jogou com raro entu
siasmo, apesar da desarticulação das 
suas Unhas. E' de justiça que ressal
temos o vigõr que veiu dar ao quadro 
o centro médio Marcial, que cada vez 
mais se afirma na posição, e o za
gueiro Gervásio. Na linha atacante 
Doburro foi um elemento de decisão. 

O excelente goleiro Alves do Auto 
esteve muito infeliz tendo sido sur
préendido duas vezes com bolas ple
namente defensaveis. 

Os automobilistas só 1COnseguiram 
um tento, tendo terminado a pelêja 
com a. contagem de 2 x 1 favor.ave! ao 
Pitaguares 

- Serviu de juiz o sr. Elias Ber .. 
nardes que agiu com imparcialidade 
e critério. 

NAO HAVERA', HOJE, REUNIAO 
NA LIGA DESPORTIVA PARAI· 

BANA 

Por motivo de não haver jõgo ofi
cial no próximo domingo, 11 do cor
rente, não se realizará, hoje, reunião 
da diretoria da LIGA DESPORTIVA 
PARAIBANA. 

NO CAMPO DO LIBERTADOR 

Amanhã, terá lugar no campo do 
"Libertador", um torneio de futeból, 
no qual tornarão parte os clubes "Fla
mengo", ''São Cristováo''. '' 11 Dia
bos", "Popular••, 4'Libertador" e ... Co
légio Batista• . 

ORION X MANDACARU' 

Realizou-se, n.nte-ontem, um jôgo 
de futebol entre os juvenis dos clubes 
ácima, saíndo vencedor o "Orion" pe
la contagem de 3 x O e 3 x 2, nos pri
meiros ~ ~eeundoi quadros, respecti
vamente. 

OUTROS JOGOS 

O "Guarani" venceu o "Santa Ro
sa", nos primeiros quadros por 2 x O, 
ha ver:ido empate de 1 x 1, nos segun
dos times. , 

O "Internacional", infantil, venceu 
o ''Miramar", por 2 x 1. 

O "São Cristcvão" triunfou sõbre o 
"Aprendizes Ar~ifices" oor 2 x o e 
2 x 1, nos primeiros e sêgundos qua
dros, respectivamente. 

ESPORTE CLUBE UNIAO 
O diretor de esportes do clube áci

ma está convidando todos os amadô
res inseritos na L . D . P. para um ri-

:~;~ ::i~~en~ds.ª~~·d~ Ja1~. 30, no 

RRASIL FUTEBOL CLUBE 
Acaba de ser fundado mais um 

clube juvenil com a denominação áci
ma, composto de alunos do grupo 
Duarte da Silveira. A sua. diretoría é 
a seguinte : presidente, Manuel de Al· 

~~\~~~;o~~~~~:to:!~~1:r!~~hg~ ~: 
portes, Genival Luiz Pereira, capitão 
de campo, Sizenando Pereira e zela
dor, Hermógenes de Almeida. 

------

GRANDE TEMPORADA INTER
ESTADUAL DE FUTEBóL 

PARAIBA X RIO GRANDE DO NORTE 
CHEGARA, HOJE, A ESTA CAPITAL A VALOROSA 

EMBAIXADA NATALENSE 
Pelo trem do horario, á 16 1 2 ho

ras, chegará, hoje, é. nossa capital a 
distinta embaixada do America Fute
bol Clube, de Natal, que a convite dos 

~;ro~:a cl~:~o:!~ªiu~~es d~isFeJ~~~~· 
disputada amanhã, com o possant~ 

â?;j~f.00
ci~ P~t'iad:6'sa

8 ~s~:a0~~~ 
Felipeui 

- A_'s 16 horas, partirá desta Capi
tal até Santa Rita, uma comissão de 
~iretores do Pitaguares e Felip4_ia, a 
flm de apresentar os prlmeiros cum
prime~tos dos desportistas paraibanos 
aos dignos visitantes. 

O JOGO DE AMANHA 

Teremos, assim, duas sensacionais Amanhã os natalenses farão a sua 
partidas, pois, ao que estamos infor- primeira exibição, tendo como adver
mados, o time do America é superior sario a pujante equipe do Pitaguares 
ao do A· B. C., nêle figurando joga.. onde as figuras de Arnerico Renal 
dores de renome no futebol do nor· Hélio, _Marcial e Lemos, surgeÍn como 
deste. que dando uma afirmativa da vitória. 

- A delegação natalense, dentre Os pessõenses estão confiantes na 

NOTAS POLiaAIS 
INSTITUTO DE IDENTIFJCAÇAO 

EXAMES PERICIAIS 

Fôram submetidos a exames perJ
cinis. no Instituto de Identifica.ção e 
Médico Legal, os pacientes Joaquim 
Vicente, e Jullêta Araújo de Farias. 

IDENTIFICADOS 

Apresentados pelo diretõr da Pe
nitenciária da capital, fôram identifi
cados, no Registro Geral, os indivi
dues João ou José Francisco Avelino, 
João Roberto de Freitas e Antonio 
Jorge. 

FOIHA CORRIDA 

Reouereu fôlhn corrida, no Institu
to de Identificação e Médico Legal, o 
>r. Jonas Araújo Oliveira, residente 
nésta cidade. 

IDENTIFICADO POR CRIME DE 
FERIMENTO 

Solicitado pelo dr. delegado de Po
licia do 1°. distrito dést:i. capital, foi 
mandado indentificar, no Registro Ge
ral, por crime do ferimento, o indlvi· 
duo Francisco Gomes da Silva. vul~o 
"Doca". 

PETIÇÕES DESPACHADAS 

A fim de sêrem devidamente iro
formadas pelo Arqtúvo Policial Cri
minal, fõram despachadas as petições 
da seguintes pessôas: Alberto de Aqui
no Pessôa. Josino Alves da Silva, Fran
cisco Basilio da Costa, Antonio Basilio 
i:la Costa, Manuel Mendes de Brito 
João Vital Duarte, Pedro Vilarin Pe
reira. José Batista de Souza, José Ar..
tonio da Silva, José de Albuquerque 
Mélo. Arnaldo Albuquerque dos Santos 
Mário Alcantara, Antonio Francisco da 
Gilva, João de Siqueira Filho, Pedro de 
Albuquerque Mélo, José Soares de Li
ma, José Alves do Egito e Jorge Ser
fio do Egito. 

REMlsSSAS DE MAPA 

O dr. José Alves de Mélo 2'. delega
do da capital, remeteu ao Instituto 1· 

mapa do movimento criminal verifi
~ado em seu distrito, durante o mês p. 
findo, para a eleboração da Estatísti
ca Crinúnal do Estado. 

ATROPELAMENTO EM OITEIRO 

O dr. Chefe "de Policia recebeu co
municação de que em Oiteiro, do mu
nlclpio de Santa Rita, o auto placa 
1.138 P. B., dirigido pelo seu proprie
tário, atropelou o popular Muniz Ei
tor da Silva, produzindo-lhe escoriaçôes 
;Jeneralizadas. 

A vitima foi transPortada. para a 
Assistência PUbllca no automovel que 
•> atropelou. achando-se em tratamen
to. 

A respeito, o dr. Fernando Pessôa 
•ieterminou que se procedesse ao exa
.ne de corpo de delito na pessôa do aci-
1lentidade e fôsse aberto o respectivo 
inquérito. 

PRISÕES NESTA CAPITAL 

Por investigadores da delegada do 
2º. Distrito fôram prêsos as seguintes 
pessôas: Leonildo de Oliveira, por cri
me de furtos; Alice de Lima. por dis
turbios; João Fortunato de Lacerda, 
por se achar condenado e Orlando Ma
nuel do Nascimento, por embriaguês. 

O PETROLEO VIGOR DE MAL· 
VIL, é a única formula de tonico para 
o oabêlo que lhe satisfaz, Tonifica o 
bulbo capilar. 

Fortaleza. - Ceará. - Corrêa & 
Cia. - João Pessôa.. 

"Realizações do govêrno 
Argemiro de Figueirêdo" 

<Conclusão da !." pg,) outras pess.õas de destaque na socie- fôrça dos pitaguarenses e essa con~ 
dade norte-riograndense traz como fiança é tanto maior, em face da sua 
se:u, chefe o dr. João Medeiros Filho, vitória frente ao conjunto do Auto professor José de Mélo, M. D. diretor 
~~v~~~~. de nota no vizinho Estado Esporte, um dos mais fortes que vem do Departamento de Estatística -

____ di_sp_u_ta_ndo o campeonato da cidade. l ~~:::~ J~~~~~1!1:n;o:,;J;1~~o d~ !t~ 
TREINA O "ASTRtlA" NO CAMPO DO ESQUADRÃO bum sôbre as "Realizações do Govêr-

no Argemiro de Figueirêdo'' , que me 

Imp:orroga':'el~ente, t~rá lugar a· lativo valôr, capazes, portanto de pro
manha _ a primeira partida das ~ês I porcionar uma bõa exibição 
que sera~, d.isp~fadas para a conquista E' a seguinte a escalatão · dos dois 
da t.ac,a . L1~er . quadros : 

Os dois times que estão organiza-
dos, "Flodoaldo Pelxôto• o "Slzenan- F PEIXOTO 
do Costa", contam futebóleres de re- · 

Não dispense no seu lar o perfu. 
mado e fino TALCO BABA'. E' at
vissimo e na sua manipulação é em
precado o melhor talco do mundo. 

Fortaleza. - Ceari. - Corrêa & 
Cia. - João Pessõa. 

VIDA ESCOLAR 
ENCERROU-SE, SABADO úLTIMO 

A "SEMANA DO LIVRO" 

Encerrou-se, sábado último. a "Se
mana do Livro", qu~ vin~a sendo pro
movida pelo Grêmio L1 teririo ... Ma
chado de Assis", com séde provisória 
num dos salões do Grupo Escolar "Epl
tácio Pessôa", nésta capital. 

Essa Iniciativa da aludida agrêmia
ção esteve multo concorrida, compa-
1 ecendo â mesma grande número de 
estudantes. 

Idalvo 
Zezé - Petrarca 

Aluisto - João - Vicente 
Vergára - Mau! - Windsôr - Eus
táqUlo - Arnaud . 

Res. - Santiaeo e Raul II. 

S. COSTA 
Petruc! 

Gervásio - Washington 
Hélio - Fantini - Arqulmédes 

Heronides - Eugenia - Orlando -
Baiano - Maromba. 

Res. - Romlldo e Roméro. 
O jôgo será iniciado 6s 7 112 hora.5 

da manhã, no campo do Roger gen
tilmente cedido pelo "Esquadrão cte 
Cavalaria" . 

A direção de futeból espera a pre
sença dos jogadõres acim_a, a fim de 
que não seja adiada. mais uma ve-.&, 
a partida em aprêço. 

Heverà lugar para os dema1e ~ue 
comparecerem. 

foi gentilmente enviado pelo Depar
tamento de Estntlstica. 

Fico muito grato á sua lembrança, 
e mando-lhe as minhas felicitações 
pelo êxito daquéle trabalho, que sôbre
modo recomenda o serviço de publici
dade que o prezado amigo dirige. 

A abundante reportagem fotográfi· 
ca da publicação em aprêço está des
tinada a dar, fóra de' nossa terra, uma 
excelente impressão das cousas da 
Paraíba, e da surpreendente ativida
de de seu govêrno. Com o npréço de 
sempre - Osvaldo Trigueira". 

DO DR. ANTONIO PESSOA FILHO 

R E G I 
FAZEM ANOS AMANHA: 

O menino Antonio, filho do sr, 
'Francisco de Assis Luna, residente em 
Caiçára. 

· o tenente João de Sousa e Silva, 
inspetor BPral da Inspetoria do Trá· 
fP.go Público e da Guarda Civil do 
l':stado. 

FAZF.M ANOS HOJE: 

O 1 .0 tenente Severino Bernardo 
Freire, chefe do Servlco de Transm.is
:.;ões d! Polícia Militar do Estado. 

~ O dr. Esteváo Marinho, rP:;;iden
le em S. Gonçalo. 

.... A sra. Irinéa Pinheiro Rocha, 
esposa do sr. Manuel Dantas Ferreira 
da Rocha, residente em Antenôr Na
varro. 

- o menino Luiz, filho do sr. A· 
1ostinho de Sousa Justo, comerciante 
'm Piancó. 

- o sr. Salé Meira Fontes, pro
ortetário em Sousa. 

-· A menina Maria, filha do sr. 
José Souto, comerciante em Espe
~ança. 

- A sra. Leonor Morais Guedes, 
esposa do sr. Luiz Guedes de Carva
lho, residente em Araçá. 

- A sra. Mariêta. Nobrega, esposa 
do sr. Antonio Nobrega, fazendeiro 
Pm Patos. 

· - A menina Diva, filha do sr. Leo
nel Ferraz, residente em Guarablra. 

- A menina Dulce, filha do sr. Fe
Ux Tomás de Aquino, residente em 
Aroeiras. 

- o sr. José Lourenço da Fonsêca, 
comerçiante em s. João do Sabugí. 

- A senhorita Diva Batista de An
drade, filha do sr. Antonio Jordão de 
Andrade, já falecido 

- o jovem Petronio de Castro Pin
to, filho do saudoso conterraneo sr. 
Manuel Pereira de Castro Pinto . 

- A sra. Maria Florentino Fonsêca, 
~posa do sr. Basilio Magno da Fon
t;êca, residente em Serra do Cuité. 

NASCIMENTOS: 

Nasceu, ontem, nesta capital, o me· 
nino Claudení, filho do sr. Antonio 
Joaquim Feitosa, e de sua esposa. sra. 
Dulce de Oliveira Feitosa. 

VIAJANTES: 

Jornalista Amáro Vanderlel : - A
pós alguns mêses de permanência 
nesta capital, regressa, boje. para Re
cife, o jornali.sta Amáro Vanderlei. 
nosso confrade de imprensa pernam
bucana. 

Ontem, á tarde, s. s. esteve no ga
binête redacional desta fôlha, trazen
do-nos as suas despedidas. 

- Procedente de Recife, encontra
:;e nesta cidade o cantôr pernambu
,::ano Rivaldo Lopes, do "cast" da 
P R A - 8, que aqui veio tomar parte 
ua inauguração do novo "studio" da 
P R I - 4. Ontem, á noite, em com· 
panhia dos srs. Sebastião Costa P. 
Egidio Trajano Dantas, o referido ar-

ti~~. j:,~v~o!1nn~~i~m~o ~t:. ~~~~~~ 
ontem o prazer de sua visita o tlustre 
dr. F. Coutinho Filho, que se encon
tra a passeio nesta capital. 

Odr. F. Coutinho Filho é, como 
Leonardo da Mota, um vulgarizador 
dos mais completos e devotados do 
folclore nordestino, tendo editado em 
S. Paulo "Repentistas e Glosadores" 
obra em que colecionou nwneros·as 
trovas improvisadas pelos melhores 
can tôres da nossa região. 

Demorando-se em palestra com os 
que fazem esta fôlha, s. s. apresen
tou-nos as suas despedidas por ter de 
viajar para o Recife. 

S TO 
Prefeito Zacarias Ribeiro : - En~ 

contra-se nesta capital, o nosso ami
go sr. Zacarias Ribeiro, digno prefei
to do munlcipio do Ingá 

S. s., veiu a esta cidade rm trato 
de negocios da comuna que diriie 
aqui devendo demorar poucos dias. 

Dr. Celso Matos : - A bordo do 
uNetúnia",. que antet--ont.em atracou 
no Recife, chegou ontem a esta capi
tal, procedente do Rio de Janeiro, o 
nosso distinto conterraneo dr. Celso 
Matos, antigo deput.ado estadual f' 

conceituado médico em nossa terra. 
O dr. Celso Matos, dw·ante a sua 

permanencia na metrópole do País, 
realizou um curso de especialização 
em cirurgia, tendo estudado as mo .. 
d emas instalações hospitalares. 

Ontem s. s. esteve no Palácio dr. 
Redenção em visita ao sr. Interven
tor Federal, dando conta da rnlssão 
que lhe incumbira o Govêrno de ad
quirir o material destinado ao Hospi
tal de Cajazeiras, que é um dos em
tJréendimentos de vulto da atual ad
ministração no interior do Estado , 

BODAS DE PRATA : 

Festejaram, ante-ontem, as suas 
bôdas de pratas, o sr. José Pessóa. de 
Brito, escniturarlo da I. A. P. e. , de 

~~:p~e~u~;~~d~eZ:r:~ªct/?~·. ;ir 
êsse motivo, o casal ofereceu um al· 
'llóço âs pessôas de suas relações de 
amizade, em sua re::;idencia á rua. 
Diõgo Velho, n.0 293, nesta caÍ>ital. 

ENFERMOS: 

Acaba de se submeter a uma opP-
1·ação de apendicite a senhorita Car
men Henrique Menêzes, filha do sr. 
Candido Menêzes, comerciante nesta 
praça. A enferma, que se acha inter
nada na Casa de Saúde São Vicente 
tem como seu médico o dr Alllizi~ 
Rapôso. 

4,· Exposição-Feira Esta• 
dual de Animais e Produtos 

Derivados da Baía 

A realização dêsse certame 
econômico, em dezembro 

do corrente ano 
Sob o patrocínio dos Govêrnos da 

Repliblica e Estac!o da Baía, realizar
se-á, em S. Salvador, de 4 a 11 de de
zembro do corrente ano, a IV Exposi
ção-Feira Estadoal de Animais e Pro
dutos Derivados da Baia, promovida. 
;>ela "Cooperativa Instituto de Pecuá
ria" do mesmo Estado 

~rata-se de um certame de alta sig
nificação e que, pela sua importancia 
~conômica, vem despertanc!o o maior 
interesse nos meios pastoris daquêle 
F.stado, como de todo o Nordeste. 

Várias providências atinentes ao 
completo êxito dessa feira já fôram, 
tomadas, inclusive a que se refere á 
gratuidade das inscrições como a de 
transporte de animais e produtos a se
rem expostos, nssim como á redução 
no prêço das Passagen.t; para os que 
<lesejarem visitar o imr>ortante certa .. 
me. 

Enviado pela .. Coopcmtiva Instituto 
de Pecuária da Bafa'' recebemos um 
postal s.ôbre a IV Exposição-Feira, a 
r.::er reahzada, êste ann Prefeito Francisco Queiroz : - ,\

pós alguns dias de permanência nesta 
capital, de regresso de sua viagem ao I PELA CHEFATURA DE 
Rio de Janeiro, segue hoJe para Sole-

~~~~~o~. p;e~f~~ d~r~~~:~me
0
r:;

1
~u~; POLICIA 

rug~~~m~1qci~~t1~~~1íelºoperoso edil GABINÊTE~A CHEFIA 
!Steve no Palácio da Redenção, ,m 
lislta de despedidas ao sr. Interven· 
or Federal. 
- Regressou, sábado Ulttmo. do Rir 

ie Janeiro, a bordo do paquête "Bae
pendl", o sr. Ma.nuel Correia de Quei· 
oz, reformado da Marinha de Guer 
~~ ~:s~~ ~~!~fg~trava, há cerca d" 

- Procedente de Picuf, acha-sr 
nesta capital, o professor Manuel pc, 
reira do Nascimento, regente da ca. 
d eira elernentar daquela cidade. 

- Viaja, hoje, a Recife, onde tome 
rá o paquéte "Comandante Capela" 
::om destino a Aracajú, a sra. Beatri~· 
de AraUjo Sousa, esposa do sr_ Nelson 
Alves de Sousa, funcionário do Ban· 

O sr. Canuto Lucena, proprietário 
do Cinema "Ideal". em carta ao ctr 
Fernando Pessõa expressou a s. s. os 
Eieus aplausos pelas medidas mornli-

::i[isd:t~fi~::~~J:rªca~tf~~tcta-

Estêve no Gabinête da CheUa de 
Polícia, em vísita de cumprimento a.o 
dr. Fernando Pessóa, o dr. João Luiz 
Belti:ão, Juiz Municipal de Teixeira. 

=:o do Brasil, naquela cidade, que 15:~ NO 
fez acompanhar de seus filhos. TAS DA PRAÇA 

DR. ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cll'.Urglão do Hospital Santa Iaa
bel e da Maternidade. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

A. DA CUNHA RllGO & CJA. 

Recebemos comunicações de ha vr:r 
sido organizada ne&ta praça uma so
ciedade mercantil sob a razão soci:il 
de A. da Cunha Rêgo & Cla. 

Essa nova sociedade, da qual fazem 
parte os srs. Antonio da Cunha Rt"
go e Luiz Antonio de Oliveira Men
des, se dedicará, especialmente, ao 
ramo de agencias em geral . No áto do encerramento da "Sema

na do Livro" falou o associado Ma
nuel Gomes da SUva, que se conna
tulou, com os presentes, pela feliz Ini
cia tiva que teve o Grêmio Ll \erário 
•Machado de Assis", 

OALÇOES de BANHO para HO
MENS • RAPAZES, o melhor e mala 
variado aor&lmenl<I f o d& CABA VE
SUVIO, Rua Maelel Pinheiro, 180. 

"Rio de Janeiro, 3 de setembro de 
1938 - Ao ilustre conterraneo profes
sor José Batista de Mélo, cumpri
mei:ito atenciosamente e muito agra
decido me confesso l)elo recebimento 
dos exemplares das interessantisslmas 
publicações que genWmente me en
viou pelo Correio, inclusive o bonito 
e.lbum, eloquente documentação das 
reallzações do. Govêrno Argemlro de 
Figuelrêdo; manifestando-lhe ainda 
em especial êsse meu reconhecimento 
pela delicada oferta, com que me dis
tingulu, do magn!flco estudo de sua 
autoria sóbre a hlstól'la do ensino em 
nossa Paraíba, trabalho onde eu fuJ 
encontrar, a par de wn texto curio-
si88lmo, referencias que multo me co- Rua Per-1no 4e Carvalho, H6 

Igualmente nos foi participada ~ 
designação da mesma sociedade pa•·:1 
agente, nesta capital, da companhia 
de navegação Lolde Nacional. estando moveram e cativaram, a propósito de Du 10 &a 12. 

f3~0.~udo6o pai. - Ant011to Penôa 1 ,.,,===========,d) 1;~:ua~,~~!~~i~~. agencia á rua -



,· ~ r A UNIAO - Terça-feira, 6 de setembro de 1938 8 · 

O MEU AMIGO PEDRO BAflSTA ::,~rº·1d:·~;:~ª~~··,.:d=: o-JUI.GAMENTo oos INTEGRALISTAS 
EunEs oAnRos dade "Carneiro da Cunha'i IMPLl(ADOS NA INTENTONA DE 

Terà luglll', na próxima quinta-feira 

P EDRO BATISTA: era um ho- anAllse. Vn1·ioi:1 rscl'itores brnsUeiros, és 20,30. no Ctne Teatro .. Plazn". ores• J J D E M Á I o to.c;é Marques, ahsoJvjclo; José Rodri-
mem de poucas palavras Mas .-nLre os quai.s os 1,rs. Gu:-;tuvo Burro- Uval em beneficio do A~lllo de Men- 1:tues de Andrade, 2 anos; José Her-
de grande capacidade de ação. so e Jos(' Llns cio Régo, lhe devem jfcidade "Carneiro da. Cunha", désto bert.o Dt.U,ra Nica.cio, 7 méses e 15 dia,;; 

~::r pa~!lc~:;!ra ur;;i n~e~~uç~~ g;:os:gbrenoct:~ga;~t~~~dl:rkl:Pn?oª;~~ cli~~ri1ovldo po~ senhoras. e aenhorl- ----- ~:l>e i:r~f!~ J~:~~ ~~~~º:do7 ~~= 
executà-la. Se nos comunicava. por de en~enho cio Nordéste tas de nossa sociedade. êsse e!!!>etácu- RELAÇAQ DOS CONDENA• neck, 7 mê..,. e 22 dias; .Joaquim v1. 

:::1ºJe q~~s!:.g~ ~g ho1:~si~S.s!~ daE~l~~cl~e~!~n ~
0
vL~!

1
;~~e ci~r11:~ 

10
S~~ác~~~~d~c:nç~J~a

0 
am~~%éd~~é~~ DOS E ABSOLVIDOS !~is !r~:;ê;etnJ:ife~~~~ut~izp:a~;0~ 

ra-me que talvez fósse ao Amazonas nn. livraria. Riu-se muito uma vês Direito da Mulher", em três át,os, de ~o e Julio de Morais 7 mêses · e 15 
A. bordo ·do •• Almtmnte Jar.eguai ·• :i.uando lhe disse em tom ele biague: ~u~o~fa do comediógra.fo Vlrginto dC! RIO, 4 IPelo aéreo) - o Tribunal dlas; Julindo Peixô~ E~berard, ~ 
Era como se dissesse que talvez fós- - Pedro Batl~tn! o seu nome é um 'Jhveira. de 8eguram;a Nacional terminou, on- anos; Josino Alcantara de Araújo Fi-
ae passar o domingo em casa de um r::!Quivoco bil>lico. Batista foi João e Em "O D1rC"ito da Mulher" tomarão tem, o julgamento dos integralistas lho, 7 mêses e 15 dias; Jocelin·de 
amt10 .•• Não falou mal5 na Viagem. não Pedro p~rte Orlando de Vasconcélos. Valqui- acusados de assalto ás residências de Sow;a, absolvido; Jair Tavares, 4 
D1A1 depois, seguia, a bordo, com o.,; Gost.ava de chame.1·-lhe P~1rus. ria Fernandes, Céfas Nácre e Torret autoridades militares e ao!I edi!kios o.nos e 4 mêses; Jorge Luiz da Silva, 
outros tUtista.•L Sempre com o :,;eu - Tt'm razão. Eu sou umu prdra Filho, destacados _elementos da "Untãa publlcos.. 7 mêse~ e 15 dias; Laudelino 08.bral, 
sorriso de discreta e bem-humorudR - Sim, uma pedrf. Mas uma pe- 'reatrai PPssõense" • além de Dalva Ao fim do m<•smo, 0 .iuiz Bcdró Bor- 7 mt'ses e 15 dias; Léu Ramos, 4 ano~ 
lronia. Sem hnxmlsos e expansões dP Ira em que sr alicerça o tmtrimonio feixelra, Necilda. Ca_valcnntl. Floren~ ges teu a srntença. cujas penas são e 4 mêses: Luiz Neves, absolvido: LUiz 
•ntustasmo nem retrntiHdade!i dr hist.orico da Paraíba! tina_ Bezerra,. EdJanete Calado. João e.:,; seKuintes Fenri.ra Lima, absolvido; Lucas Ma-
misantropia e dPsanimo. Uma cs1;é- As 1nlnhus intimidades e irrf'Vf':a ~a~ista Bar_~osa Calado, .amadores tea- Airton r!e sc,usa Pinlwiro. 3 ri,,t:sPs radino, 3 mêses; Luiz SOrfelli, 7 mé-
cle de melo tênno moral. rencias hl.1jam-no tir. arrancuvam-no ~·ais que Ja se tc~m diSUngutdo em de prisão celular; Ari Campista, 4 <;es e 15 dias; Lourival da Silva. JP~ 

Um homem as.,;im só devia morrer das preocupações utilitnrias e prati- rep~ese:1tações re!hz~~ns né5t,a cidade anos e 4 mêsN.; de re::.:lusão; Antonio sus, 7 mi:ses e 15 dias; Lauro Almei
como morreu. D1scret1amente. '6e:m cas do seu comércio e, sem palitó, t'ffi Fmahznnd0 8: tepiesentação, haverá Nericlo Ferreira Lima, 3 mêses de ia de Andrade, 2 anos e 6 méses: Leo
preparativos mórbidos para a recep- manga de camitm, caixeiralmente, ~~ã~to0 ~~;1~;1e~t~!id~e Li~~/>ªJ!1i- prisúo: Antenor Van<lerlE.i. :; anor.; nar~o . da Silva Nunes, 6 anos e _G 
cão da Morte. Sem que ninguem es- ,;afa comigo pnra tomar cufé e con- R. A.-S de Recife e Orlando deva~- Armando Baltlanza. 7 mêse.s e 15 me~es, M_auro L\ma.~ .~nos. e 4 me: 
pnasse. t·,emar sóbre projetos literarios, e.1-

1
~oncélos, Mnrluce Pessôa, AdjanétP dia!.; Arnold B1tencow·t, 7 mé!:ies; An- 'i.es, Malvmo. Jos< Peixoto, absolvido, 

Sexta-feira estive com éle, na .sna 1nun documento hil:;torico, algum li- Galado e Geni dos Santos, elementoe tonio Rezende de Castro Monteiro, 7 M~nuel Pereira Lima, 5 ax~os: Mar-
livrarla. Fomos ao nosso cafésinJ10 vro novo ou antigo . . . da ''Rádio Tabajára da Paraíba" . mêses e 15 dias; Autonio Fe-rnande5, cos Basson, 3 anos e 4 .r:nes.es; Ma-
habitual. Trocámos impressões sôbrP Todas e.st:Jas passagens e frívolos Os ingréssos para· êsse festival vef:"m 10 anos; Armando Ferreira Moreí- uuel Vtefra Ca_mara, absolvido, Na~um 
generalidades literarias, Lembro-me Incidentes ela nossa velha camarada-. ~endo a melhOT aceitação por parte ra, 5 anos; Antonio Rosalbos, 5 anos; Lopes da. Sllva, 3 anos e ~ meses; 
que, de volta do almõço, ao passar ~em me ocorreram em C'lost•-up á ,fa sociedade Pessõense, sempre pronta Abrahão da Costa Sayão, 5 anos: An- Nicolau ~ig:on. 3 anos _e 4 m~ses; ~r~ 
~: c=r~en~~ç~emAi!st~~:i~~rr~{ lembrança, quandô O Vi estirado num ,_ apoiar as iniciativas de caráter fi- tonio Antunes de Alencar Memori<1- e land? V1centml, 7 ~eses e 15 d1as , 

afabilidade, com um ar um pouco ~!1~~~~~n!n~~e p~!~:s.ªcaês~fúvaA~1:cf!~ lantrópico. ~~t:r~!~ cfoªr~!!~~ 7 L~~~s ~b~ilvà~:~ ~~~t~ :e~~~es~º3~~~o d~r!~ºte~ 

tr~e·v:m~? disse: .n~ ~feºr!i:dot.~o sct~ amigo! Fnlava CONSf.LHQ PENITENCIARIQ ~~r;ni~êiees ~l~~q~r~~~eA~i~v~od~u~:= ::
5
·L1m~~s;s :n~! ~i8:;m~~~ ~t!t~; 
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No dia seguinte, pela manhã, êle ver de Pedro Batista Reuniu-se ontem, ãs 14 horas, no sa- do; Atila Farias, 7 mêses e 15 dias; lo Brazilio do Vale Portugal, 5 anos ; 

es:r:~ ::~º·já notei. uma criatu• ta~:o:ãiãiªJ~s~ii~1~~
1i~ á~hf;;i\'m~~<;~ ~~?c~e;e~:~ g~p1:ec~~ ~~~ã~d~;di~~= ::~ª! 4 ~~:se~!~ 1!e~i~t3ao~~~ª'vP.~ 1 ::~:~ ~:~6~~élis~ :r::~~· e 3

15m~~i 
ra insusceptivel de a1Tebatamentos. :iue êsses pingos dagua são como gõ- rin, 0 cons~lho Penitenciário do Esta- Joso, 5 anos e 4 méses; Amertco _Ri- [ ~edro S1_lva, 3 anos e 4 mêses; ~orfi-
Quero crêr que diante do Rio-Mar. tas de chumbo derretido nos olhos. do, sob a presidencia iriterina do dr. beiro de Araujo, 7 meses e 15 d1af;; 1,0 Peixoto Pedrosa Filho._ 7 meses e 
c.\8,quêle inacabado esbóço do Cós- Evandro Souto, secretariado pelo aca- Adriano Alves Carneiro. 4 anos e 4 15 dias; Romeu de Almeida, 3 anos 
m~. que deslwnbrára Humboldt e dêmiro Durval de Albuquerque, res- mêses: Antonio de Almeida, 7 mé- e 4 mêses de reclusão; Roberto Ve1-
Euclldes da Cunha, não emitíra a pondendo pelo expediente da Direto- ses e 15 C:iru;; Alfredo Pinto da cu- ga da Silva, 7 mêses e 15 dias: Ro-

:~~~=~~~~maÓ~~t~!J~irêz:bs~i~~~ ESCRITOR PEDRO BATISTA ~~'{ ~~ ~!t~t~t~/~~âfct!õ~~~i:;;~~~= ~e~~· 5
5 ª~~~s // m~::~: A~:~~'? c~~!; ~êr;:rr; 1r

0
~rª~esR~t~s 

8
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tudo detidamente, com a: analítica e to condicional; do prêso Manuel Fer- los santos, absolvido; Antonio Via- Loures, 7 m_eses e 15 dias; Renato_ Pa-

~a ~1:~~~~e rc:r~ :ie i~~-~i~~~~~~ Seu enterramento, ante- !!ir;e~i~1r~~rnt
0
:~;1:~t~ o ªcio~tê:~ ~ir!1 a~~rt~n11o~i;e~é~~cl~laf5 d~ia~~ ~:~; 1reJ::~: :t~t,i?eix~~!ª~~· Si: 

e~~ n~u!:C~~r~:Sõ~ l:q~;?st~· do ontem, nesta capital :~~~~t~~1t:~;~~~i ~a~r:~~
0
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"Almirante Jaceguai ", só me relatou de Andrade - Relator Dr. Francisco rio de Sousa Pinheiro, 7 mêses e 15 lo. absolvido: Romildo Mélo, absolvi-
a visita que fizera ao lnsLituto His- Realizou-se, ante•ontem, ás 8 ho- Seráfico da Nobrega. O Consêlho deu jins; Cyrino Rezende cte Castro Mon- do; Rodolfo Gargano, ab~lvido: Rui 
tortco de ManátL'i, o,nde lhe fâr~ ras. no cemitério Senhor da Bôa Sen- igunl despacho ao· pedido, contra o~ teiro, 7 mê~e.s e 15 dias: Crispimano Pre~se Bélo, 5 anos e 4 meses; Ruben<; 
dado lêr a coleção do primeiro jornal :.ença, o enterramento do escritôr Pe- votos do relator e do dr. Ar\Qsvnldo de Sousa. 5 anos; Castro Alves, 7 da Costa Vale, 4 anos e 4 mêses; Raul 
que circulou no Amazonas. ~ro Batista. falecido, repentinamente. Espinola. Foi desigbado para lavrar o mêses e 5 dias· Crisanto Horacio Lei- Moreira Côrtes, 3 anos e 4 méses; Ro-

Quando lhe dei para lêr os ori- 'rás-ante-ontem, nesta capital. , nôvo perecer da maioria, o des. Fel· te 4 anos e' 4 mêses; Columbano berto Veiga da. Silva. 7 ·mês~s e 15 
gin@.ls do meu romance sôbre a Re- O féretro saiu cta residência do de- tosa Ferreira Ventura. Do recluso Jo- santos 3 anos e 4 méses· cameri- ,:!.ie..s; Samuel Teixeira de Siqueira Ma
V'Olllgão de 1817, pedi-lhe depois a aparecida. á rua Peregrino de Car- .o;é João do Nascimento, relator - Dr. 00 Ba;ros, 3 anos e 4 mêses: carlindo ~alháes, 5 an_?s e 4 !11,êses; Solon Yi· 
oplnlio. ,~lho, n.0 140. onde se verificou o óbi- Francisco Seráfico da Nobrega. O Con- Dias, 3 anos e 4 mêses: Oarcí Rapôso vacqua. 3 meses; S1mpl1c1o Ferreira, 

- O trabalhinho não está máu. to. com grande acompanhamento, no- -;:êlho opinou pela concessão do pedido. Bandeira 7 mêses e 15 dias· Oiderot 1 méses e 15 dias; Teodóro Salzaman, 
- Devo publicá-lo? 'ando-se a presença do dr. Raul de í'Ontra Q!'; votos dos drs. Evandro Sou- Perissé Turon 7 mêses e 15 dias· Dir- 7 mêses e 15 dias; Thiers Barcelos 
- Deve. Góis. secretário da Interventoria, re- to e Siné"io Guimarães. Do prêso Ma- ceu Vilhena Fabiano de Araújo. 7 mê- coutinho. 4 anos e 4 mêses; Ubal-
Como se vê, não era homem para presentando o interventor Argentiro nuel Pereira de Lima, relator - Dr ,es e 15 dias· Ourval Furtado de cas- dino Moreira, absolvido; Valentim 

elogiar, para lisonjear ninguem. dt: Figueirêdo: dr. José Mariz. secre- Sinêsio Guimarães. O Consêlho opinou tro, absolvidÓ; Edgar Augusto da Sil- Oiegues, 3 mêses; Valdemar de Sá 
Comuruquei-1.i.ie, num déstes dias, tário do Interior: dr. Hortencio de pela denegação do pe~ido unanime- ,•eira Varela, 7 mêses e 15 ctias d~ Peixoto Oallorto, 4 anos e 4 mêses d~ 

que tlriha em mente romancear a Sousa Ribeiro, por si e pelo "Cen- mrnte. Do prêso Antomo Rozendo d!)S prisão celular; Eurico Barcélos, 7 mé.:.. reclusão; Valdemar Branco, 5 ano~; 
sedtc;i.o do Quebra-Kilos, Depois de tro Campínense de Cultura" e pe- ci:o""c'oºns'· ê,·l•h1oi:i.toorp.,·ndort.1Lpuecliaancoondc~essMa_oorad1~ ses e 15 dias; Edmundo Simões, 4 Valfrido Rodrigues. 6 anos e 6 me-
reconstltulr, nwn romance, wna re- los drs · José de Farias e Júlio Ri- .., 4 ê s Edgar Maia de Vas ses· Wilson Paiva Coêlho Tavares 5 
voluçáo de elite, influenciada pelo que, respectivamente juízes rle Direi- )' ct1cto unanimemente. Do prêso Ist- ano\fo 1,;1 ~ê; e 15 dias· Enéa~ an~s· Valdomiro Petronio quairo 
f1losof1smo francês da época, preten- to da l.ª e 2.ª Vara da comarca de rloro Fideles da Silva. relator Des. Fei- ~~~ia, !bsolvido~s Expedito LÓpes, 8 anos; Valter Tem~oral M~g,alháes. _7 
dia ocupar-me de um movimento de Campii:a Grande; dr. Inácio Ramos. ~np'i"nouFeprerlaeircªonvceessnta_u

0
r•d·oºpedº,·dº

0
nsuénlha~ .1nos; Eugenia Marcondrs Ferraz Fi- 1sneéss.es e 15 dias; Wilson Coelho, 3 me-

plebe, de a,plebe ignorante e matu- ~ Sr· José de Barros Ramos, comer· " lh 7 • 15 cij.a · F · ncisco An 

::,nder!~~ pensou um instante. E ,}i:ni~~tJ~el~i~~i~~~: ~~:~:r~~ª~!~ ~\~-~.'::nrtºu";r:a~.-~OT~toCDo~-,,sre~Dlhu.o~.ed;c~u~in,~~aJli~di~ersep~raº~ ~i:i;r!· i:~~~.e~~r:i:'ã:i;~~~~~-n~~ qu~si ~~t':;;!1/~iase~;-~~~.mterminou 
_ Trata-se de uma revolta sem ~icnol de Ge0!?rafía Sindicato dos . [',... . C G 10 F 

envergadura histories. Mas acredito ronmer,.fários, Associaí'~ô Paraibana ~·ho ao pedMo, por unanimidade de ''.º- ~~~ d:n~~?va ~~!-a. 7 n:i~~~~s ~a1;5 Botões cobertos em todos os tama
que você faça coisa que preste. Vâ do- ·tP. Imprensa além de elementos de dc"·Jf,?:&~. d:mp1~~~~ ~os\~u E:;:~~i~~ dias; Fritz Stucka~Tath Jm:,tor, 7 mé- nhos e em qualquer tipo só na CASA 
mJngo á minha casa. Vá de manhã t~~t;~:nei~ sociedade e comércio Qtnvio Guilherme de Oliveira, relat.or, ses e 22 mas; Flav1_0 Monteiro de Bar- t AZUL. Preços sem competencia. 
:~~~~1t~1~u~~~ç!~\f1~~umentos Sôbre o ataúde viam•se grinaldas d!'. Sinésio Guimarães. O Consêllu ros, 6 anos e 6 mese.s; Fernando La· 1 

Mas domingo, pela manhã, éle saia artificiais com as :-.eguintcs mscri- oor entender que não está o pedido cerda Barbosa, absolvido, Francisco VIDA RELIGIOSA 
de casa para wn tumulo no Ccmiterio ;ões · "Sentidas homenagens de seus devidamentE:! instruido, não tomou ~:~s~!:~T~~;.:e:n~s :n~sm;5~s; n~~~~ -
do Senhor da Bõa Sentença. ~~~ref~~~:;ci~~~~s i~~tià1:~~~el d~o i6= ~~~~1~.~nJ~riric~e~~ºN~~~~~: ~s {~= de reclusão: Gildo Queiróz Matos, 5 FEDERAÇÃO ESPIRITA PARAIBANA 

Não odiava. Odiar é entusiasmar- inho e Nevinha", "Ao Pedro Batista. ciano de Morais. o dr. Luciano de Mo- anos; Guühermc Albino de Almeida Franqueada ao público, terá lugar 
se contra alguem. Batista não se homenagem do Consêlho Regional de rais votou no sentido de ser adiado a Cirinio, absolvido; Geraldo Tavar_·':i hoje, á. hora habitual, na séde· déssa 
ent~smava nem contra nem a Geografia,,, ,. Ao Pedro Batic;ta, ho- apreciação dêsse pedido, solicitando Labão, 5 anos; Herme~ Malta Lins de sociedade. á rua 13 de Maio, nº. 465, 
&vor ... Se acontecia ironi1.ar um menagem de e Pereira & Cia. ". àa parte interessada O envio de novos Albuquerque, 10 anos; Humberto ele durante a sessão de estudos filosófi
llterato ou um politico, costumava "Sentldn lt'mbrança de José de Mélo P.Sclarecimentos em tõrno do assunto. Oliveira, J anos e 4 mê:fs de reclu- cos. umn palestra sob o têma: LEI DE 
&Cl"escentar aos adjetivos mordazes: 1 familio.", "A Pedro, saudade-s de O concelheiro seráfico da Nobrega são; lracf Neves de Carvalho. 5 anos; ADORAÇÃO 
*'Mas é wn bom rapaz .. ,. ,cus. irr:não3 •·. "Ao inesquecivel Pedro. votou µara que O Consêlho. diante_dos Ivolino de Va:-.concélos, 7 mêses e 15 ____________ _ 

Pol um auto-didata. Procurou pri- 11~ lagrnnas de sun inconsolavel espo- elementos dos autos. emitisse dcsd6 dias; Ivo Pernsio de Figueirédo. 3 me- DELEGACIA FISCAL 
melro estabilizar a sua situacfio eco- ,~e,". "Grntld:'.J.o de .seus amigos do rnu- logo O p·arecer do mérito do referidc ses; Inácio João Berrondo, 4 anos e 

::. p~:r:PJ:n~~fge1:n ~~~d
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, de ,;Antonio SUvino e Jesuino Bt·i- Jose~ Albei to e João". . l D u C A ç A o Salvador Gigante, 7 méses e 15 d1J.ti 
lhante, sob a poeirenta, canicula do~ _ No momento de baixar O côrpo á D E José Perecé Turont, 7 mêses e 15 dias; 
d1Mt de feira no Interior; as fainas l 'epultura. falou, em nome da Asso- José Menêses, 5 anos: ,José de sousa 
exauattvas e árduas da sua. infancia ciação Paraibana de Imprensa O sr. O .Piretor do Departamento de Edu- Mélo. 7 méses e 15 dias; José Mauri-
e Ju'l'entude, Incutiram-lhe o senso Mardoquêu Nácre. caçlio tendo recebido do Exmo. Sr. Ge- cio Ferreira Lima, absolvido: Jo~ê 
da ~onla., tanto que uma vê.3 ••••••• neral Comandante da Escola Militar, Valdemar Ferreira Lima, absolvido; 
dllae o para mim qlle o tostão seis fascículos "Instruções para a ma-
.. • filhinho mais novo. 0 ca~ -------..---- tricula no Curso Preparatório á Esco- NECROLOGIA 
11\Üi 41- sua carteira.. Mas fra so- ROUPAS dr BANHO para SENDO- la Militar". matricula que se encer-
tolto~eneroso para Qs seus. Não RAS f' CRIANÇAS, os mais lindos rard a 20 de Outubro próximo, põe di- 7 4*'\ 06 parentes passassem pelo modêlos, recebe-u e vende a preços tas ''Instruções" 4 disposição dos ln- Sra. Emllia da Cunha Coêlho: 
uue • u. Viajava. Gastava vantajosos, a CASA VESUVIO, rua f~~~s::d°:'d~sD=~tlni::C!ºdr;<k;:= Faleceu, snbado último. no "Engenho :°d:' · Era wn homem de bom _Maciel Pinheiro, 160. ção. Massang·ana ·•. no municipio de Pedrs 

-~~fiJ~~~h~ A GRÃ BRETANHA REALIZA GRANDES ~:~~~~:~~:~~~~~~ic~:~::::~1:. 
t,orla. notadamente do Nordc!ste, alia- MANOBRAS NAVAIS NO 1111 D DO NORTE lho. proprietário que foi do "Engenho 
dOII a 11111 fino esptrlto de critica e l,fllll\ Conceição". em Sapé. 

A pranteada extinta era possuido-

ff A 35 ANOS.º 
O •• publicava A UNIIO 

Ao mesmo tempo que faz 
poderosa concentração em 
_ Gibraltar ---

LONDRES, 5 (~ UNIAO) - Qua-
ta dois naVJOS de auerra cqns-

Üi~nd: 0 ,rosso da "'Home fleet", 
ora aneoTBdos nos portos de Deven-
por, Chata.n, 8!eer;e,: e:::::, 
cemp':.,la<":r ferro no dia 6 t.'11111 
rea:.no v:,nlnveroordon e Ecapa Fl~. 
a am de ae concentrarem pan. u 
1randea m•nobras · as manobras co-

lncllllf ..:::~•:,1":.'"~n:::1a~ão do Co•x:~: 
ao lf&211t.a de Nuremberr, ~mi 
-- procura diminuir 

0 

... da n,eatio pela 1ua.l a Grl 
iMllul ._Ja rialll&1" uma 

traçio de fôrça ou mesmo mna" amea
ça tendente a ÜIIJIJ'OIIBlonar a Alema
nha. 

OS MOTIVOS DA CONSENTRAÇAO 
NAVAL EM GIBRALTAR 

I..ONDRES, 5 (A UNIAO) - Um 
porta-voz do Jtlddranta«o, Mudo sô· 
bre a coneenlratlo navill - Glbral• 
lar, deelarou qae a........, tio "co•· 
raçado" "Boocl" d• Mali.a para aquli· 
le estreito era defldo a afi&1!9M qae 
nilna no contlnena. cenm também a 
exerete101. 

ra de elevadas qualidades morais e ra.
t·os dotes de coração, tendo a sua mor
te causado a maior consternação no 
circulo das suas numerosas relações 
de amizade. 

Deixou, a sra . Emilia Cunha Coê
lho, do seu consórcio, os segtiirltes fi
lhos : srs. Gilberto Alves Coêlho. José 
Alves Coêlho, Oton Alves Coêlho. Ar
nobio Alves Coêlho, Agenor Alves Coê
lho e Antonio Alves Coêlho, todos 
agricultores e proprleté.rlos neste Es· 
tado. 

Era. ainda a desaparecida sobrinha 
do sr. Pauta Cavalcantl, grande pro
prietário na varzea do Paratba e tia 
da sra. Emllla Rap6so de Góis, espO
sa do dr. Raul de Góis, secretàrlo da 
Inteiventorla Pederal. 

A Delegacia Fiscal, neste Esta.do. 
acha-se habilitada a dar posse a Zil
do Pessõa Barrêto, nomeado por De
creto de 11 de agõsto p. flndo, para o 
lugar de agente fiscal do imposto de 
consumo no interior de Má.to Grosso 
conforme telegrama nº. 187 . .de 30 do 
mesmo mês, da Diretoría do Serviço 
Pessôal do Ministério da Fazenda. de
vendo o interessado comparecer áquélR 
epartição, para os devidos fins, assim 
orno. a firma. - Assedino Nóbrega 
~ Cta. concessionária do Clube de 
'vtercadoria.s por sorteios. denomina· 
lo "FAVORITA PARAIBANA", para 
ornar conhecimento dos despachos 
1rof erldbs em seus processos ns 

!91ALF, e 8361D, do corrente ano. 

Ficam cassados, de amanhã 
em diante, os passes gra

tuitos de ltondes 
~endo grande o número de passes 

de bondes existentes e havendo ne
cessidade de um melhor controle por 
parte da fiscalização da Repartição 
dos Serviços Eletrlcos, resolveu o dr. 
Lauro Montenegro, secretario da 
Agricultura, determinar sejam os 
mesmos CBSSBdos. de amanhi por dl· 
ante-. 

Oportunamente serà estudado o 
modo q,Bls pratico de solucionar o 
trans""1e gratuito de funçionàrlos 
Incumbidos de serviços extemos. nos 
mõldell usa.tios em outru capitais do 
Pala. 

CORREIIS E TELIIRAFOS 
A 4. • Secçlo dos cor,etclli !Servi· 

ço Aéreo) avisa ao público que o fe
chamento d/1,B malas akeas IJjU'a o 
noite • aul do Pala. Jll].os avliles mi
litares, MK fe'lt.a. a eent.r de hoJe, 
IIU q~.Jelru, 6s • horaa. 
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lnterventoria Federal Secretaria da Fazenda 
!:XPEDIENTB DO INTERVENTOR EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 

DIA 5 DIA 5: 

Petições: Petições: 

N.0 9 484 , de Manuel Sabino ~e N,0 8. 669, de Anderson , Claytou & 
Mélo, ~cquercndo dispensa do hnpos- Cia . Ltda . . - Considerando as ra
to de industria e profissão sôbre seu zões oferecidas pela recorrente, bem 
caldo de cana, relativo aos exercicios assim os pareceres do Tesouro e da 
de 1936 e 1937. - Concêdo a reduçâ? Procuradoria da Fazenda, dou provi
de 50 f"ã no debito do requerente, á menta ao recurso da firma Anderson, 
vista das informações Claylon & Cia. . filial de Campin:i 

N.0 10.372. de Otacilio Monteiro. en- Grande 

:t~cl::845. d:1 Policia MtllLar do TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA 
Estado . 

~' Procuradoria da Fazenda : 

Petições 

N.U 9.357, de Jofio Cardoso de AI~ 
buquerque . 

N .º 10.291 , de Orlando de Araújo 
Chaves 

?J O 8 724 . de Manuel Viegas doJ 
Santos 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raría Geral, no dia 5 do corrente mês 

RECEITA 

Saldo antcrlo1 
Recebedoria de rendas da ca.Pital .:_ 

lOB 854$800 

Arrec. do dia 3 •• , . • • a :;ooiooo 
Repartição de águas e EbgôLos - Ren-

da do dia 3 • • • • • 2 .:;,!9$500 
&;tacão Fiscal de Serraria - P e arrec. 

carregado da Secção do Tráfego da A emenda dos algarismos indicatl-
Admtntstraçâo do Pôrto de Cabedélo, vos do pêso da mercadoria constan- A• Rcccbcdorln de rcndn1; da ca-
requerendo noventa 190) dias de 11- te do conhecimento de fls. 7 não dá pital: 

agosto : . . . . . . .. . 
Mêsa. de tendas de Mamanguape -

P e arrec . setembro : • 

7 .ooosooo 
12:285$700 

cença para tratamento de saúde , _ lugar, em face das nossas lel.s fiscais, 
Submeta-se a inspeção de saUde á nulidade da guia de exportação Petição · 

Mésa de rendas de Cajazetras -
24·000$000 

_ que o acompanhou, uma vez que esta 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR I se acha - revestida das formalid.ade.!ii N.U 10 370, de. Zncari:ls de Olivci-

P e arrec. agosto ~ 
Miguel Bernardino da Sllva - Di
vida ativa , . . . 

Luiz da Costa Lima - Divida ati· DO DIA 
2 

. legais, nao contém defeito algum in- i·a 
· trinseco ou extrin6eco. verificando-~c 

62$800 

33$000 
Decreto: que o seu p~so de 3. 093 quilos comei- A. Comissão de Saneamento de 

de com o peso dos 17 volumes de al- campina Grande ; 

va: . . .. . .. 
Dr. Izidro Gomes - Divida ativa . . 
Diversos func1onártos - De.se . abo-

·,~$200 

O Interventor Federal no Estado godão exportados e que os direitos 
da Paraíba, resolve designar O ama- devidos ao Estado do Ceará foram pa
liar técnico ria Diretoria de Serviço gos nessa base 
de Classi!lcação do Algodão. João Por outro !ado, provou a recorrenie, 
l{ardman de Barros, para exercer, in- com ª. c~rtidao de fl~. 9, passada peln. 
terlnamente. 0 cargo de Diretpr da rcpart1ça<? onde !01_ despachada a 

Petição : 

N .0 l 677, de Alfredo Whatley Dias 

no 97 : .. . . . . . , 
M~rdokêu Nacrc - Saldo de adlant.0 

Gorgónio da Nóbrega Filho - Saldo 
de adiant.0 

• . • • . •• 

8:244$400 
125$200 

130j200 
José Gaspar da Cunha - Caução de 

referida Repartição. ~~~~!:º~~ª· Jciaz~~~~or~ea~:~ ~~~d·1~ 
Secretaría do Interior e 

Segurança Pública 
luz • . • , .• _. • 

Inácio Xavier - Divida ativa . . 
Joaquim Milltão Pires - Saldo de 

30$000 
23$100 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR emenda no conhecimento foi feita 
DO DIA 3 ~ pelo funcioná.rio que o extraiu, ali, 

adiant.0 • • • • _ .•• 

João Canelo da Silva - Divida ati· 
4i000 

Decretos: 

O Interventor Fedt?ral no Estado 
da Paraiba, atendendo ao que requc· 
rcu a profesora de 1 .• entrancia, Se
verlna Sobreira Cavalcanti, com exer
cicio no grupo escolar :Irinêu Jofili" , 
de Epcrança, resolve conceder-Ih:! 
três (3) mêses de licença com os ven
cimento~ integrais de acôrdo com o 
art . 156, letra H, da Constituição Fe
deral, a contar da presente data 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba, atendendo ao que reque
reu a pr?fessora não d_iplomada. Jo· 
iséfa Araujo, com exerciclo na cadei
ra rudimentar rural mista, de Tim-· 
baüba, do municipio de Esperança, 
1·esolve conceder-lhe noventa (90> 
dias de licença. com os vencimentos: 
integrais, de acôrdo com o art . 156. 
letra H. da Constituição Feedral a 
contar da presente data. ' 

O lnterventor Federal no Estado 
da Paraiba, á vista do laudo médico. 
a que se: submeteu a professora de 
classe umca, Ellsa Alice da Costa, re
gente da cadeira rudimentar mista 
de Canôas, municipio da. Picui. resolve 
conceder-lhe sessenta 160) dias de :i
cença, em prorrogação, para terminar 
tieu tratamento. com direito ao ord<J
nado, na forma ds:1. lei 

O Interver.tor Fed~ral no Estaào 
da _Paraíba á vlsta do laudo médico, 
a que se submeteu a professora de 1.:1 
entrancia, Honorina Tavares de Mélo 
com exerciclo no Grupo Escol-:i.; 
.. Mons. João Milanês·· . da cidade d~ 
CajazeírM, resolve conceder-lhe se:")
senta 1601 dias de licença, para tra-

~!~tJ0 ~e8 ~~~!e~ ~~~el~í~ei~~n:a°r 
da presente data . 

EXPEDIENTE 
DO DIA 5 

Decretos 

DO INTERVENTOR 

O lr:.terventor Federal no Esta,10 
da Paraiba. nomelR a normalista di
plomada Ana Candida Abath, par1.' 
exercer interinamente o cargo de prv
iessora de 1.• entrancia com exerclcio 
em wna das cadeiras do grupo esco. 
lar .. Duarte da Silveira" , -desta capital, 
urvlndo-lhe de titulo a presente por· 
tarta 

O Int~rventor Federal no Estado 
da Pa_ra1ba. exonera. a pedido, o bel 
Francisco Floriano da Nóbrega Es~ 
plnola, do cargo de ,Juiz Municipal do 
Tenno de Conceição . 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba, nomeia o bel. Francisro 
Floriano da Nóbrega Espinola, para. 
exercer o cargo de Promotor Públir.o 
da comarca de Umbuzeiro, deven·do 
solicitar seu Utulo A Secretaria do In
terior e Segurança Pública. 

O Intenentor Federal no Esta:io 
da Paraíba, nomeia o bel. José Pe
reira de Castro. para exercer, por 
te.mpo de 4 anos, o cargo de Juiz. Mu-
1uctpa1 do Termo de Conceição, de
vendo bO~lc1tar seu titulo à Secretaria 
do Intenor e Segurança Publíca 

O Interventor Federal no Estado 
da Paralba, n('lmeia o bel . Josué Cle
~nte de Fartas, por ter sido classi
!icado em concur6o pelo Tribunal de 
Apclaçã~, para exercer o cargo de Juiz 
de Direito da Comarca de Pombal, 
devendo soliclt.ar seu Ululo á Secre
taria do Interior e Segurança Publl· 
ca. 

O Interventor Federal no Estuóo 
da Paraíba, exonera, a pedido. o bel. 
Jotiué Clemente de Fartas, do cargo 
de Promotor Publico da Comarca de 
Umbuzeiro 

O Interventor Feáeral no Estado 
da Paralba. resolve efetivar Auzenda 
Ram06 oavalcantl. no cargo de 5.º es
criturário do Departamento de Edu
caçào, devendo 1!0Ucitar seu titulo do 
mesmo Departamento. 

O Interventor Federal no Estadu 
da ;Paralba, resolve efetivar Maria de 
Loutdes Barros Barbosa, no cargo de 
5.0 ucrlturárlo do Departamento do 
Educação, devendo sollcit.ar seu titu
lo do mesmo Departamento 

n~? sendo. portanto, justo responsa
bihzar o recorrente por fato alheio, 
tanto mais quanto. no caso dos au
tos. não houve intuito de fraudar o 
fisco, mas um simples engano, que 
não teria dado margem á duvida se 
tivesse sido devidamente ressalvado 
pelo aludido Juncionário 

Nestas condições, determino sejam 
canceladas as notas feitas pela Mêsa 
àe Rendas de Cajazeiras, no conhe
cimento e na guia de fls. 7 e 8, -
documentos que ficam revalidados 
ex-vi do presente despacho, para que 
produzam perante as repartições do 
Estado todos os efeitos legais. 

Entreguem à parte, mediante re
cibo, os documentos acima referidos, 
acompanhados de certidão deste des
pacho 

N .0 10 358, de Raimundo Porpiuo 
da Silva , - Aguarde oportunidade. 

Portarias ; 

DEPARTOIENTO DE EDUCAÇÃO 

Portaria: 

O_ Diretor do Depeyrtamento de Edu
caçao, nomeia a professora Joseía 
Ouriques de Vasconcélos, para exer
cer interinamente, o cargo de Inspe
tor Auxiliar do Ensino, de Soledade. 
servindo·lhe de titulo a presente por
taria 

Secretaria da Agricultura, 
Comércio, ,Viação e O. 
Públicas 

EXPEDIENTE DO SECRETÁRIO DO 
DIA 5: 

Portaria: 

~ Sf.:crc.tario dü Agricultura, Co· 
mercio, Viação e Obra:; Públicas. re· 

va: . . • ~ ..• 
Manuel Vitórlo da Silva - Cauçào 
de luz: . . .... . . . , 
Severino Velho de Mendonça - Di-

vida ativa 

Banco do Estado - Cta 
Rct. n data 

Movto 

DESPf:SA 

3610 - Diversos funcioná.rios - Abo· 
no n.0 97 . . . . . . . . . . .. . . 

3620 - Correia & CU\ - Conta . . . . 
3618 - Moaclr de M. Gomes - Pa-

gamento . . . . . . ... 
3619 - Manuel Marinho Falcão !D . 

G. S. Pública l - adiantamento .. 
3612 - Jonatas Carecas (Sec~. Agr. 1 

- Pagamento . . , . . . . 
3611 - Montepio do Estado - Rest. 

360~600 

30$000 

11$000 

57 •397~200 
l '. 084$500 

300$000 

1 000$000 

130$000 

8:217$400 

co ; 4675700 

57 370$200 

Rs , 235 : 692>/UO 

Recomendando ao :,r Tesoureiro solve exonerar o sr. Apolonio Sil\·a 
Geral depositar no Banco do Estad:> do cargo de técnico agricola do mu
da Paraíba, a importanr'la de cem. nle1pio de Antenor Navarro. 

Desc. ab . 97 •. .. 
Banco do Estado - Cta . Movt.0 • 

Depósito n data , .. .. .. . . 

68 ·129$100 

100 :000$000 
67 :563$600 Saldo que passa ,. ,, • , .. • . 

contos de réis <100:000SO()( , O Sr-retário da Agricultura, Comér-
verá ficar em conta corrcn cio. V,i. r. Obras Publicas. re:solvi: 235: 692$700 
vunenLo. exoncru ·, r. Sl"verino Falcone dt1 

Transferindo os escriturári0~ cctll- Canalhu dv cargo de Coletõr de A
des Ltns Medeiros e Daura Rangi:l mostras dr, Pósto de Clasificação do 
Torres e o sr_ Pedro Rocha, t'ur.cio- Aliodão de Campina Grande, de acôr-

Tesouraría Geral do Tesouro do Estado da Para1ba, cm 5 de setem
bro de 1938 

nário da Admirustração do Põrto de dto c_om O l l.º do art. 10.º das Ins- Erne5to Silveira., Aloisio Morais 
Cabcdêlo, átualmentc servindo na ruçocs para os serviços de classifica- Tesoureiro Geral Escrlturárlo 
Seccão dr Compras. para a secção ção <:fo algodão destinado aos negó- 1 ------------------'-!--------
de RrreiLa do Tesouro. cios internos_. COMANDO DA POLICIA. .IIIILlTMI Rondantes ; do tráfego, fiscal de 1.• 

ÇA~~~igc~;1t~~~r:,~1 sei!t~~f~°aaG~~= cl;: ~!~~l~âr;o J~r:sciicuu~f~~~·. ~-~:f~; DO ESTADO DA PAB.&IB.& DO classe n.º 2; do policiamento, fiscal 
par,.1,.:10 do~ s~,·viço:1 Eletrlcos da Pa- exonerar, ª. pedido, o Técnico Agr1co- NORTE ~~!1dante n.º 4 e guarda de 1.• classe 
r ~ih pr: · • i• ;io<; lçâo da Secreta-1 1ª sr· Damel Berard _ do cargo de Q t I J · p · 5 d s Plantões, ardas civ

1
r ns. 23, 29, 

r ia l J (' !. .. p;•ra dirigir os ser- encarregado .da Secça.o d.e Apicultu· uar e em oao cssoa, e e- 19, 13 e 65 ~ 
11; ct; , , 1C ua Repartição de ~~~~\!;';1~1~ de Agronomia do Nor- lembro de 1938 

_ . O S~cr~tAno da Agricultura, comér- Servlc;o pflra o dia 6 { sexta-feira > 

1 
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1 · r; D GABINLTE coritratar o Fr M~~nue~ ;~i:· l:s~~: Dia á Polida .Militar. 2.U teu Jose e . drv1d11 ~ccuçâo, publico o se· 
Ao 1rc r d ,J Tesouro: va p~ra exercer o cargo de Serven:e Fef"nandes da Silva gumte 

d_o Posto d~ Classificação da Direto- Rondn á Guarnição. sub-tcn. M·1- 1 - Entrrg-a de imporlancia: - En
treca-sc ao sr. ulmoxarife pagador 
interino, a Um de rc,colhcr ao cofn· 
do e.E., a importancia de 7$000, pro
veniente do sêlo de chwnbo dest ·t 
Ins!)Ctoria. arrecadada pela Mêsa Cc 
Rendas de Mamanguape, no mCs de 
agosto p. findo . 

Pctlçõc.1,. 

NO 10344, de Leunat Silva 
N.' 1.283, do ano de 1937, de Joa

qmm Cavalcanti Albuquerque Ma
ranhão 

N.0 10. 360, de José Antonio da su, 
va 

N.0 10. 364 da Standard OU Com
pany Of Brasil 

N.0 10.365, de Alice de Azevedo 
Monteiro, presidente da Sociedade d~ 
Assisténcia aos Lazaros e Dcfêsa Con
tra a Lepra 

N .' 10. 366. da Cla. Paraíba de Ci· 
menta. 

N.º 10.368, de Abdlas José da Cos
ta 

N.0 10.367. de L , Pinto de Abréu 
N .0 10. 369, de Ana Francisca de 

Oliveira. 

Ofícios; 

N.0 14.957, de Edgar Moura de Fe
rias . 

N.0 14 ,948. da Imprensa Oficial 
N ° 14. 950. da Promotoria Publica 

da comarca de Guarabira 
N .0 322. do Secretá.rio da Interven· 

toria 
N.0 14.963. da Secretaria da Agri

cultura 
N.0 14.964, da mesma. 
N .º 14. 962, do Hospital Colonia Ju-

liano Moreira 
N .0 14. 960, da Imprensa Oficial 

Memorandum · 

N.• 14.952 e 14.954, do Banco do 
Brasil 

TRIBUNAL DA FÃZENDA 

De:;pêsas i-eallzadas : 

N.' 14.756, de José Fau•tlno Ca· 
valcantt. 

Petições: 

N.' IU.247, de Anibal Moura 
N .º !O. 048, de Araújo Rique & Cia 
N.º 10.108, de Eduardo Cunha &. 

,c1a. · 

na de Serviço do Algodão, em cam- nuel João da Silva . 
pin~ Grande. sen'indo-lhe de titulo Adjunto no ohclal de dia, l.'' sct 
a presente portar)a Otoniel de Sousa Maia 

O Secrf:tário da Agricultura, comér· Dia á Estação de Radio, 3.U sgt . 
elo. Viaçao e Obras Públicas, resoh"c Airton Nunes da Silva . 
exonerar o H . Mareio Xavier do carw Guarda do ~uartel. 2.0 sgt. Anto-
BO de Au;<illar da Secretaria da Es- nio Siqueira Filho . 
·coJa Pe- Agronomia do Nordéste \A- Guarda da Cadeia, 3.0 sgt. Ramiro 
reia) Romeiro. 

O Secr~tário da Agricultura, comér- Eletricista de dia. soldado Sinésio 
cio, Viaçao e Obras Públicas, resolve Mariano de Lima 
exonerar, 3. prdido, o sr. Cristov,•rr. Telefonista de dia, soldado Severin'J 
Montenegro do cargo de Técnico A- Ferreira de Sousa I l.º) 
~~l~ola do Municipio de Alagõa N.>- aso Gl~:::iasld~ aQ~!~tit rg!~seiada;~~ 

. O Secretário da Agricultura. comér- bllca, reforços e patrulhas. 
cio. Viação e Obras Públicas, resolve 
dispensar o sr Luiz Gonzaga de An
drade do cargo de chauffeur desta 
Secretaria, que vinha exercendo du
rante o 1moedimento do efetivo 
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<as.) José Arnaldo Cabral de Vas
concélos, ccl. cmt. seral 

Confere com o original: - l\lanuel 
Viégas, maJor sub-cmt. interino. 

INSPETORIA GERAL DO TRAf'Z, 
GO PUBLICO IC D.t. GUOD.t. 
CIVIi, 
Em Joáo Pe55óa, 5 de Setembro de 

1938 . 

Serviço para o dia ti I terça-feira,. 

Uniforme 2. 0 (caqui), 

Permanente à 1 • S T., amanuense 
Manuel Gomes; 

Permanente á S. P., guarda de 1.• 
classe n.0 9; 

li - Pe~ões despachadas : - De 
Floripes Carvalho, requerendo trans
ferencia de propriedade para o seu 
nome. do auto marca Opel, placa n.u 
468-Pb. adqucrido por compra ao isr 
João Slmpllclo Caldas. - Como re
quer. 

De João Ri.Jnrylicio Caldas, C'hauf
feur profissional. requerendo uma li
cença d!? pfaticagem por 30 dias, par.t 
o sr . Vicente Ferrer de ArauJo e Sl!
va, no auto placa n.0 468 P·b. de pro
priedade do sr. Florlpcs Carvalho. 
- Igual despacho 

De Ranulfo de Moura Machado. re
querendo restituição de 6eu titulo de 
eleitor que se acha arquivado nesta 
Repartição. - Sim. mediante rctl
bo 

De Hermes M::trtlnb da Silva. t'hauf .. 
fcur amador, requerendo para tranaw 
ferir sua cart~ira para profissional. 
s:- Sim, devendo submeter-se no res
pectivo exame ás 14 horas de hoje. 

De Odilon Amorim. requerendo para 
transferir a cor de seu carro marrn 
Oldsmobik, placa BO·Pb, de verde 
para pré to. - Pagando a taxa re~uw 
laillL"ntar. deferido 

De Hermes Galvão de Sé. ebauffeJr-

RINS Del,ilitaclos 
Quando as costa! fiam endureci• 

das e as arfo:ula\.'Õa inchadas ~lo 
excCSM> de acido urico, a causa e o 
mau íunccionamento dos rins, Ncue 
c.uo, comcçe immediatamente a to
mar o remcdío incomparavel para 
estünular os rins debeis: 

Pilulas DE WITT 
PARA OS RINS E A BEXIC.A 



* * * 
SUSTOU RESFRIADO DA SO-

BRINHA SEM "DOSAGEM" 

no SUGERE NOVO REMEDIO 

"Mmha sobrinha, que é amda uma 

~:~:· :i~u~~ti~~~ã~~~: ~et~rr~~nt~s 
Carvalho, Rua <.lo Conego, Lavras, Mi
nas. "Sabendo o quanto de pcejudi
cial esse desagradavel método de "do
rsagem" pode ser, ás vezes, eu augeri 
o emprego do Vick Vapo-Rub. Quasi 
que imediatamente após a. aplicação 
do Vapo-Rub, a creaHça melhorou". 

Toda creança merece este trata
mento mais rapido e de mais segu
rança para combater constlt,ações. 
Nada para engulir, nada que possa 
transtornar o estomago delicado da 
creança e, assim, enfraquecer a sua 
l·esistencia contra a constipação . 
.Basta frecionar sua garganta. peito e 
costas, antes da hora de donni'r, com 
o Vick Vapo-Rub. Instantaneamente 
o Vapo-Rub começa a agir dii'E!:tamen
te através da péle como um emplas
tro. Ao me~mo tempo, desprende va
pores medicinais que são aspirados. 
Agindo destas duas formas dhletas ao 
mesmo tempo, o Vapo-Rub getalmente 
acaba com o resfriado numa noite. 

'li 

* * * 
amndor pela extinta Inspetoria de 
veiculo;:; desta capital, requerendo oara 
transferir sua carteira par·a ,,uma d~ 
profissional. e bem assim. prestar exa
me de motociclista profissional. 
Como requer. Seja submetido aos exa
lnes requeridos ás 15 horas 'd4 hoje. 
<Desp de 3 - 9 - 38 . J 

De Renato Galvão de Sá, ehauffeur 
amador. rÍ!querendo para prestar exa
me de motocicHsta. - Como. requer . 
Seja submetido ao devido exame ás 
15,30 de hoje. <Desp. de 3 - 9 - 38> 

III - Declaração : - Declara-se 
ao ~r. enc. da 1.ª S T .. para efeito 
de averbação no prontuário, Que c·s 
chauffeurs profissionais Raimundo 
Nonato de Araújo e Geraldo Vieira 
Días. tiv.eram suas carteiras reconhe
cidas pela Inspetoria do Transito <lo 
Estado do Ceará, cujos pron,tuários. 
naquéle departamento, tomt\t'B.m os 
numeras l. 587 e 1. 592, respectivamen
te, eonfórme comunicou em radio
grama, a respectiva autoridade. 
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t As.> 1.0 Tenente Joáo de Sousa e 

Silva, inspetor geral. 
Confere com o original: - F. Fer .. 

ttira d'Ollveira, sub-inspetor. 

WUÇAS SANITÁRIAS 
E AZULÊJOS, o maio1· e 
melhor sortimento, h. pre. 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n,0 271. 

EDITAIS 

r',.I' • A UNIÃO - 'J'crça-ícírn, 6 de ijc!eml,ro de 1931! ., • .,. 

''O CARRO COMPLETO 
satief ez-me- integralmente''~ 

declara o Dr. Aristêo Seixas de S. Paulo 

E 4111alquN um dos milhões de 
proprielarios ChevroleL, em lodo o 

mundo, lhe responderia a mesma coisa• 
"meu Chevrolet 38 satisfez-me inte
gralmente"- Porque Chevrolet é. de 
facto, um carro completo. Sua marcha 
com Acção de Joelho é de suavidade 
extraordinaria. Sua carrosseria inteira
mente silenciosa e sua grande amplidão 
proporcionam incomparavel conforto. A 

confiança que inspiram seus freios hy 
draulicos e sua carrosseria inteiriça ele 
aço, permiltem viajar com absoluta 
1 ranquilidade. E seu famoso motor de 
6 cylindros e valvulas na tampa pro
porciona sensi vel economia de oleo e 
gasolina. Experimente o novo Chevrolet 
- o carro mais popular em todo o 
mundo, por ser o mais completo e o que 
1111ais valores offerece pelo seu <linheiro. 

AGENTES CHEVROLET EM 
JOÃO PESSOA: 

nado devem ser de 20 toneladas cada 
uma e entregues em 30 de outubro de 
1938. em 30 de janeiro e em 30 ;!e 
março de 1939 

Os proponentes deverão fazer 110 
Tesouro do Estado. uma caução em 
dinheiro, de 5~r,, sôbre o valôr prova
vel do fornecimento, que SPrvirá para 
garantia do contráto, no caso de a
ceitação da proposta 

As propostas deverão ser escritas a 
tint..1,, ou datilografadas e assinadas 
de modo legivel, sem rasuras. emen
cias ou borrões, em duas vias, sendo 
uma devidamente selada e sêlo esta
dual de 2SOOO e sêlo de saúde). con
tendo . preço em algarismo e por ex-
tenso. ~ 

As prol)ostas deverão ser entregues 
nesta Secção em envelopes fechado~ 
até ás proximidades da reunião do 
Tribunal da F:1.zenda. que não será an
tes das 14 horas do dia 4 de outubro 
p. vindouro 

Os proponentes deverão enviar ,;.
mostras do papel oferecido 

arbitrada pelo Tribunal competente. 
não inferior a 5~,~ sôbre o valõr do 
fornecimento. a qual reverterá. em fa
vôr do Estado, no caso· di:> rescisão do 
contrâto. sem causa justificada e fun
dam.entada a JUizo do referido Tribu
nal. 

Os proponente;; devC"rã,o apresenlat 
cotação em moéda nacional. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de anular a presente, chamando a no
va concorrencia, ou deixar de efetuar 
a compra do material constante do 
mes:no 

Secção de Compras .. <2 de setemb1·0 
de 1938 . 

Joiio da Cunha Lima Filho, chefe de 
Secção 

llRlTINNlS MIUHS 
86 desappa,recem com o \180 do unle<. 
producto liquido que attrahe e exter· 
ID1D& u !ormlgulnhae caselraa • toda 

J, Barros & Filho 
Rua Maciel Pinheiro, 17Z 

Ül!!rn~ A.gentes na~ principa~ 
cidades do Brasil 

t FRANCISCO TEIXEIRA DE VASCONCtLOS 
Missa de 7.º dia 

Viuva e filhos de Francisco Teixeira de Vasconcélos, convi
dam aos demais parentes e amigos, para assistirem a missa de 7." 
dia, que por alma do pranteado extinto, mandam celebrar ás 7 horas, 
da manhã, do proximo dia 8 do corrente, (quinta-feira) na Igreja 
da Matriz, em Santa Rita. 

Desrle já agradecem penhorados a todos aquel~s que asais
tiram o seu sepultamento e convidam ~s mesmos para assistirem a 
êsse áto de piedade cristã. 

SECRETARIA DA AGRICULTU
RA, COMERCIO, VIAÇAO E OBRAS 
PUBLICAS - EDITAL - DIRETO
RIA DE CLASSIFICAÇÃO 1)0 AL
GODAO - De ordem do sr. Secreta
rio da Agricultura, Comercio, Viação 
" Obras Publicas, fica aberta, ne:;ta
data, pelo prazo de dez dias. na Di
retoria de Classificação do Algodão. á 
rua Gama e Mêlo. 95, desta .. 'C:apital, 
a inscrição para os concurs0s de es
creventes. classificadores, amdliares de 
classificação e coletóres de amostras. 

As provas respectivas, que .terãp ini
cio a 20 de Setembro elo r-:cprrente, 
constarão do seguinte programa: 

Os proponentes deverão oferecer co
tação para os materiais de proccden
cia nacional ou nacionali.sados. postos 

'na Repartição requisitante, e de pro
cedencia tstrangeira CIF. Cabedêl') 
ou postos na repartição requisitante. 

eapecle de barata., 
ºJIABAFORMIGA n • 

Clcontn.se na.s bõas Pharmaolu • 
Drogarl&a 

IDB004KIA LOJ<IDSD 
Ru Ma.ate] Plnb11tro_ 1JII 

ESCREVENTE: - Aritmetica (CQ-
hhecimentos gerais) Português <re-
dação oficial>. Datilografía ,:, 1 

CLASSIFICADOR E AUXILIARES 
DE CLASSIFICAÇAO: - C9nheci
mentos especiais de classiíic~çâo co
mercial de algodão. Cla55ificação pe
los tipos oficiais. Classifica~ de fi
bras {detalhada> Prova prãUca (eli
min~toría) e escrita IcvandQ-se em 
consideração os erros de partuguês 

COLETOR DE AMOSTRAS: - Co
léta de amostra I processos -conheci
dos). Conhecimento dos tipôs'·cto al
godão f Prova pratlcfl) 

Paro. habilit.açfto ao ])rC'•,ente con
curso deverão os l'andidato~ apresen
tarem os documento:,; ex1g:ido.s por lei 
<atestado de saúde, vacina, caderneta 
ou certificado de reservista),. 

Para os concursos de clá~1,íflcadô
rcs, auxiliares e coletôres de amos
tras. é indtspen.savel n apresentação 
dP dlplom:1 de cla:~sificndór 011 ates
tado de tirocinio pratico de classifi
cação 

Secretaria da Agricultura. Comer
cio, Viação e Obras: Públicas, ·5 de 
.setembro de 1938 

Francbco \'idal Filho, diTJõr fnte
rino do Gabínête. 

Visto - Lauro .Montenegro. 

;;ECI<ETAlliA DA FA. DA -
EDITAL N.0 21 -· SECÇÃO COM· 
PRAS - Abre concorrencla para o 
uguinte: 

PARA A IMPRENSA O 
60 toneladru; de papel de ornal co

mum, fi1lgranado cverge) com linha. 
dagua de 5 em 5 ccntlmetros, pesan
do 54 gramas par metro quadrndo. bem 
calhandrado, em bobina' de 139 cen
timetros. 

A,; partida jlo pN!!J ac IQ-

Em envelopes separados das pro
postas os concorrentes deverão apre
sentar recibos de haver pago os im
pôstos f~deral. municipa~. estadual, 
no exe1c1cio pas.sado, certidão de ha
ver cumprido as exigcncias de que 
trata o artigo 32 elo regulamento a 
que se refere o dec . 20.291, de 12 de 
agosto de 1931 '1ei dos dois terço.si, 
~âf~f~mo da caução de que trata este 

Os proponentes obrigar•.sc-ão a 
tornar efetivo o compromi5.c;;o a qut:
.se propuzeram, caso seja aceita a sua 
proposta. assinando conlráto na Pl'O-

~~~·:i~~iadcd~O FJi~:t~d:pói?º~~lu~i~~;:J~ 
a concorr('nC'ia, com a prévio. c:auçào 

BOLSAS e !,UVAS !)ara SENHO
RAS, as últimas novidades, encon• 
tram-se sempre na CASA VESUVIO, 
rua Maciel Pinheiro, 160, 

CABELOS BRANCOS 
l:vttam-se e aesaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usada como Ioçãp, nt.o e tintura. 

Deposito: Parmàcla MINERVA 
Rua <la Republica - João Pe..oa 

DROGARIA PASTEUR 
R.ua Maciel Pinheiro n.0 618 e • Moda 

Intantll". 

Preca: - -· 

SECÇÃO LIVRE 

• 
PEDRO BATISTA 

7.' Dia 
Severina de !::>ouHa Hatisla,,Jo~é Bath;la Gucclc:,;, Co me Ha-

t~sta, Co~~a, Mari.a da As:"illnq&o, Maria ,José e Maria Peregrina Ba
tista. Jose de Queiroz B,~trnta'. Antonio Batista de Araújo Filho, Pe
dro _Huerta Batista, Jose Batrnta de l\lélo· e Antonio Xavier, viúrn, 
1rmaos, sobrmhos e pnmos de PEDRO BATISTA, c·on,·idam os seus 
parentes e amigos para assistirem ás missas que em sufragio de sua 
2.lma mandam eelel>rar ás 6,30 minutos de sexta-feira. H elo corrente, 
na igreja da Misericordia. Agradecem antecipadalll<jnte aos que 
C'.Ompareeercrn ;i êssc áto de caridade cristii.. 

RESULTADO DO SORTEIO REALIZADO EM 30 
DE AGOSTO DE 1938 

Capih duplo - 08,056 - 09,095 - • 3,514 -
05,690 - 12,685 

Agente: - CANDIDO MARINHO FALCAO 

Praça 15 de Novembro, 115 • 1.0 andar - João Pessôa 

lEIL-o JUDICIAL finos moveis de familia e outro de A ·1 moveis p~ra escritór~o, mclustve otl• 
mas divisocs, pelo le1Ioelro oficial 

A N D R A D E L I M A ANDRADE LIMA. 

HoF" A's 14 HORAS EM PONTO. ao-A OPORTUNIDADE 
HOJE! A' RUA MACIEL PI-

NHEIRO. 181 
Ultimo leilão dos rcstanteS" do acer

vo da massa falida de "SOlemar". 
constando de escarr ~las, cabides, 
prensa fitográfica elétric.·. ~aixas para 
maquina de escrever (di' ·sas). pe
quenos objétos, etc., além e mais de 
cincoenta contos de titulas pertencen
tes ao ativo da mesma firma falida 
e que serão vendidos, ao correr do 
martelo, hoje, âs 14 horas em ponto, 
á rua Maciel Pinheiro, 181, onde esti
ver o sinal do leiloeiro oficial AN
DRADE LIMA. 

NOTA: - Aguardem. por estes dias, 
dois importan~ leUões, sendo um de 

Francisco Clementina Pereira, esta
belecido á Praça General João Neiva, 
47, tendo de se retirar para a vizinha 
metropole do sul avisa ao publico em 
geral que está liquidando todos os 
seus artigos de calçados, perfumaria~ 
e miudezas. por preços nunca vistos 
e tambem vende uma bôa armação e 
diversos moveis. 

MOINHO A' VENDA 
O proprletario do conhecido e afre

guezado moinho "Combate" desejando 
retirar-se para o sul do pais expõe & 
venda êste conceituado moinho a pre
ço de ocasião. 

/IV, B. Rohan 359, 
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NA MADRUGADA DE. ONTEM,. AVlõE.S INSU~RÉT0S 
BOMBARDEARAM VAL~NCIA f TORRES VIEJAS RENE HAUSHEER & CIA. 
m~J!~:!!8d/ h~1e,UJ;'!~~es ~ac~~ 1 

~i~ª! ;~:::~1:Ja:."':'..~";:::: J;,.1!;; CHEGARAM A BARCELONA 100 PRISIONEIROS RE
POR INSURRtTOS 

ARMAZEM DE TECIDOS EM GROSSO 
!tta':.t~=ade de bombas sóbre aquelas PUBLICANOS TROCADOS 

1 

na.-_-a.m .. se em tcrritó .. io franoés, de 
ca de 5 . 000 t•ada.ve~ . 

JOAO PESSOA -:- CAMPINA GRANDE 
AVJOES INSURRtTOS SOBRE-

VOAM TERRJT<lRJO FR!INCJSS A luta na frente do Ebro ::d~·s ~·t";,i;:;'";~~a::.°•ª· reorgaru-
A 43.11. Divisão situou-se em frentt 

Os insurrétos avan('a.m palmo a á grande, t•urva do Ebro , 
palmo em vista da grande reslstencia. 
Jposta pelo inlmtc-d. 

Rua Des. Trindade, - :
--N.05 --

Rua Pres. João Pessôa 
-N.0 84-PARIS, 5 (li UNIÃO) - Cinco 

aviões insurrétos sobrev1)arn.m a fron
teira Crancêsa á. altul'a de Perpic-
nam. 

Imediatamente as batt"rias anti
aéreas a.briratn Côro contra oS f'itados 
a:parélhos, que regressaram ao terrttó• 
rio tspanhol. ' 

PRIS10NEIR0S REPUBLICANOS 
CHEGAM A BARCELONA 

BARCELONA, 5 (A UNIAO) -
Che1aram, hoje, a esta cidade,_ 100 
prisioneiros republiranos, que forw» 
trocados por 100 nacionalistas. 

REFORÇOS FRANCESES CHEGA• 
nos A' ESPANHA REPUBLICA
NA 

SALAMANCA, 5 (A UNIAO) - Os 
ch'culos n.uionalistas e-st:fo vis!veJ
mente impressionados com o incl'e• 
mento da ajuda do covêrno francês 
ao de Barcelona. 

Diz-se que ulti.tnamente, che&a,
ram a Barcelona duas Brigadas de 
legioná.tios, treinados na. França, uma 
intitulada. "Marselhaise'' e outra que 
foi distribuída entre várias unidades 
do exército vermell10. 

C!INHõES FRANCESES EXPERI• 
MENTADOS NA F.Sl'ANIIA 

SALAMANCA, 5 IA UNIAO) - O 
jornal narionalh(.a .. G:i<'eta dei 
Norte", <'Omentaudo o atual c1u·so da 
luta. na Espanha., dii que o que se 
está vendo, agora, f um ajuste de ar
mas entre a Espanha Nacionalista e 
a França. 

A propósito afirma que na frente do 
Ebro, bri&·adas int«>rnacionais compos
tas inteiramente de reservistag fra.n
cêses estão expedmentando canhões 
rle tiro rápido, pertencentes ao Exér
cito li'rancês. 

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

MANTERÃO, DE ORA EM DIANTE, 
PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA 

AS VENDAS 
AIKUnS, fazendo declara('ões, infor

maram que as ilhas Canarias são do
minadas exclusivamente por alemãrs, 
existindo ali cêrca. de 1.400 prisionei
ros republicanos, que vivem metidos 
em três navios velhos, misturados com 
leprosos e tuberculosos. 

EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO 
REOROANIZ!ID!I A 43.' DIVISÃO 12 MIL PRISIONEIROS F. 5 MIL 

MORTOS NO EBRO 

A LUTA NO EBRO 

SALAMANCA, 5 (A UNIAO) - li 
ofensiva nacionalista na frente do 
Ebro continúa se desenvolvendo com 
crande intensidade . 

GANDEZ!I, 5 IA UNIAO) - Aca
ba. de chegar á Frente do Ebro, a. 43.ª 
Divisão do Exército Catalão, que foi LONDRES. 5 iA UNIÃO) - ln
completamente destroçada nos ?iri- formações oficiaís do govêrno de Sa.
neus pelas tropas do general Moscar- tamanca dizem que os nacionalistas 

do Ôs soldados daquela brigada inter- 1 i~ent~
7
~oan~bri,

2 
!º!do P:!~~ºri;:~·:s c;~ 

CONSELHO REGIONAL 
DE GEOGRAFíA 

ROT_4RY CLUBE DE 
JOÃO PESSôA 

Breve apanhado das realizações dessa entidade 
DR, HUMBERTO 

NóBREGA 
Instalado em 24 de fevereiro do 

OOrrente ano, o Consêlho Regional de 
Geografia já realizou, até hoje , 22 

ELETRICIDADE MtDICA ~:s:~esfôr~:ln~i~i~:Úad~~ :::es d~: 
CLINICA MtDICA DO ADULTO maior importancia e estabelecidas 

A sua reunião de sabado último - Brilhante palestra do Ex-interno ;. ;1.1;::~~~tica Clinica ~~;:;,n~!tiz~~~o
0
sdiri:,~~s~

0
~u~d;iv;s~i~ 

d J' M }h- Ab }" • l (Serviço do Prof. São Paulo) . nistrativo . 
r. 0Sa aga aeS SO re O C Iffla trOplCa e as Médico do Hospital Santa Isabel. Mercê da dedicação cjos srs . conse-

populaçÕes do nordeste Residencia: - Av General ~h~~i~ei~a~I~ ~~~·~~~:;:'0 /\;f"~:~~~ 
Sob ::i presidencia do eng. Leonardo lhães muito aplaudido, congratulan- Osorio, ISO vencidã., rapidamen«:, a m~mtanha de 

Arcov!rde, secretariado pelo prof. l do-se ainda com o plenário o presi- Consulto1'"io: - Rua Duque de obrigações que a lei ~nstitmdora do e . 
coriolano de Medeiros, reuniu sabado dente Leonardo Arcovêrde. Caxiàs, 312 - 1.º andar R. a. atribuiu a ent1dáde. 
último, ás 12,30, o Rotary Clube de O prof. Coriolano de Medeiros, a. se- E' interessante um resumo geral de 
João Pessôa. guir , relatou os boletins dos Rotarys consultas : - Das 14 ás 16 horas tudo quanto foi realizado, assim como 

Compareceram os rotarianos H . Di I Clubes de Campinas e Santos. fazen- diariamente. do que aínda nãç, está .feito, para que 
Lascio, Nerva Orangeiro, Arlindo do várias comunicações. Telefõne 1531 0 público tenha uma 1déa aproxima-
Oa.mbotm, JoA.o Morais, Cla.udino Pe- O sr . Dorgival Mororó comunicou a !~============& 

1 

da da intensidade do trabalho desen-
relra., J. Prazeres Coêlho, Dorgival .ranscrição de uma palestra do prof. vclvido e do esforço que o C. R . G . 

~i!'g,r~ós!1~~gali~e~d!e~~aq!~la~:~ ~:~n~lutee r::d~~~1e ~o boletim do GRECIA }f:u~~g:~1dido para préencher a sua 
valcanti. O sr, Nerva Grangeiro fez o necro- o Estado da Paraiba se divide em 

Como visitantes, estiveram presen- ogio do e.scritor Pedro Batista, fale- CONDENA.DO PELA CORTE MAR- 10 mwlicip!os a?enas. E' talvez a 
tes os srs. A . da Silva Campos e J. ido nesta cidâ.de, requerendo um mi- CIAL EN'TREGOU-SE A'S AUTO- unida'de da tecteraçáo que possú.e me-
Pachl, do departamento t.écnico da 1uto de silencio em homenagem á sua RIDADES nor número de divisões administrati-
GeneraZ Eletric s. A. , no Rio de Ja- nemoria, o que foi aprovado. vas, si tomarmos para cotêjo o nosso 
neiro. O sr . Einar Svendsen, em nome da ATENAS, 5 , A UNIAO) _ Entre- vizinho do norte, que, com menor ex-

Apresentados pelo sr . J. Prazeres ::omissão de Serviços Internacionais gou-se ãs autoridades desta capital O tensão territorial e menor população, 
~a~~rieir~~ra~~uâ:do!~g~~a, no~~~ê~~ ~ªêsti1ft?!o o d~raa~~~~~!~r~º d~laR!!~~ coronel Cafatos que, por ocasião da conta 42 municípios. Désses 40 muni
Rotary Clube, pelo diretor de proto- Juilhermina, da Holanda, propondo ~~~~~~or~~o~~aç~e f~·~:t~.e ~S:~~~ 0 

~ipi~,; Ttarai~~n~!c~~:0~ª
5
a u:u:A~çã~ 

colo, sr. Joaquim Cavalcanti. )elo motivo um volo de congratula- 0 coronf'l Cafatos foi conderutdo a d!s ~inis n:rbanas e suburbanas das 
O prof. Coriolano de Medeiros ·ões, o que foi acel tO. trabalho.-: forçado~ perpétuos pela cidades e vH~. 

apresentou o Expediente, que constou O dr. Leonardo Arcovêrde comuni- 0 - L M iil 1 d . d As divisas dist.rilais já fôram escri-

cherem essa formalidade ' os de : Bre
jo do Cruz, Cabaceiras, Catolé do Ro
cha, Guarabira, Mamanguape, Sapé e 
Teixeíra.. 

No que sl refere aos serviços de le
vantamento das cartas dos municí
pios, a si tu ação é verdadeiramente 
auspiciosa, pois apenas 3 municípios 
ainda não contrataram o técnico para 
éesse trabalho e 11 municípios Já en
viaram os respectivos cartogramas, 
faltando cumprir e~sa obrigação os 
1.,eguintes : Alagôa Nova, Antenõr Na
varro, Alagôa do Monteiro, Araruna, 
Areia, Bananeiras. Brejo do Cruz, 
Caiçára, Casajelras, Catolé do Rocha, 
Conceição, Guarablra, Mamanguape, 
Patos, Pedras de Fôgo, Piancó, Plcuf, 
Pilar, Pombal, P:rincêsa Isabel, S. Lu
zia do Sabugi, Santa Rita, S. José de 
Piranhas, Sapé, Serra do CuJté, Ser
raria. Soledade, Ingá, Taperoá e um
buzeiro. 

tr~6Í\h:"já l~~::ad~~mv"e';.m:ts~ ~: 
o C . R. G. vai conduzindo a bom 
termo a série de trabalhos que lhe 
fóram, atribuidos no decréto 311, que 
deu fc;>rma e conferiu poderes a essa 
c.ntidade para rever e sistematizar as 
divisões administrativas traçadas sem 
um critério geral, muitas vezes ao 

sa~~}i!!tgi~;i~~n6~ª;sê~ho ml:~~~i 
dé Geografia}. 

V. l:XC. VAI A PRAI!I. T t: ~~r~r~ ,~Ull~ta1:1;1u~~ier~~~ioc;~·1- ~~~n~;~o~en~ut~:i:ri. d~ pn:~~rodr:~ i~~d~at~ijhté ;a~~en i ~~·nrnv~~d~ tas em átos oficiais de 31 municípios. 
confirmando a divisão do Brasil em ôrro, a ex.ma. sra. Elia de Oliveira, cumprirá sua pena . faltando apenas cumprirem esta abri- Procure comprar sua roupa de ba-
quadro distritos rotários e estabele- sposa do ilustre rotariano dr. Matêus gação os de : Areia, Araruna, Catolé nho na CASA AZUL, pois é onde se 
cendo 05 respectivos limites, perten- te Oliveira, sendo animador O seu es- ROUPAS PARA BANHO DE MAR. do Rocha, Mamanguape, Piancó, S. encontra o maior sortimento pelos me-
cendo o Clube de João Pessôa ao dis- ~ado de saúde. Calções, mailot e <'apas recebeu o Luzia. do Sabugí e Sapé . . l nores. preços. 
trito 26. Comunicou ainda ter comparecido maior so1·Umento a CASA AZUL e 

6
0s dir~tódrios loctodais de geoagrafla ____________ _ 

Igualmente, foi lido um telegrama 10 dia 31, á reunião c!o Rotary Clube está vendendo a preços de verdadeiro f ram ena os em os os municipios, UMA BICICLt 
do eng. Dias Lins, governador dos le Recife , cujos membros. poy seu in- reclame, tendº sido in,lalados em 38· faltandºl TA 
distritos, convidando os membros do ~ermedio, enviavam as suas saudações ~~egr~t!P~: ~:u~l~~Je°n~º !~:i~ e o~!: em perteltQ estado, vencle-N,......,_ 
d~b!S:eem~lt~ ~~ª E~:~~tl~o~~u~i~ ~g~oro~~ia~~~vf~st!os ca~~~~os ª;~~. EGITO nizados os corpos de informantA}s em preço multo eomodo. ' l'U Santo 
realizar em Recife. ima visita áquéle clube. 32 municipiQs, faltando ainda préen- 1:ltn.a n.• tU 

Escalado para fazer a palestra do o sr. Joaquim cavalcanti. em se- UMA SOLUÇAO QUE OS ARABES 1 --------------------------

dia, o dr. Jósa Magalhães discorreu :uida. tratou de interêsses do comér- NAO APROVAM QUER DISTRAIR-SE GRATUITAMENTE')• 
:~~~õ~stê:I'oª ~o~~~f/'ºf;~:~~o as ?rt ~~º·r!fe~t~nãa~~~ni~:i" ~apa~;r,~a p:r:: CAIRO, 5 1 A UNIA O> - Ocupan-
lha.ntes comentários sôbre o assunto, iignJficnção que êsse acontecimento elo-se das conhnu,ts lutas em que se 
em que focalizou a excelente adapta- ·epresenta na conoiência do põvo bra- empenham, na Pnlestina, árn.bes e 
çâo dn raça. branco. em nossa região, sileiro. judeus, wn dos jornais dest.a capital 
onde o elemento negro vai dim1nu1n- é de opirúão que a única solução pnrn. 
do. Após, não havendo mais nada a o caso da PalesLina é sua incorpora-

Ao terminar, foi o dr. Jósa Maga- tratar, fol encerrada a sessão. çãte~)~i;nit1~~t.~d;1,~~~~derações sõ-

[ 
A G U A f I G A 1D o ~ ~~~- 0 e~~~~~~~lo, d~~ 0

ár~:!m
0

deJ~~~~~ 1\ vam completamente essa iniciativa. 

'flll,e em preto e e&ltanhO. Reli.te &N hMN TORNO MECANICO pesando 1 

t1aentel, rr1. 9 de mar. :::;: e:tr:o~:::.=C:teº·
4~~pa~:~ 

=========================::!) Vende - OMEGA NACRE. 

l
.,,,,,,,,,,,,.,,,,~,~~~~t~~·~~~~~~~·~~';~~J·~~~·" 

___ . __ DESINFETANTE COMPU~TO 
SUBSTITUE COM VANTAGEM 

O IODO, O ACIDO FENJCO E A AGUA OXIGENADA ..,..-... ............ ~ .... ..,,_ .._...... 
Jndilpensavel 110 tratamento e deatnfeção das feridas, córtes, lesões, arranhadura.a, 

eru"6e9 eataneu, frieiras, exalações e coceiras. 
Indicado nos partos, na deolnfefle do malerlal cirurglco, roupas, na toUelte Intima 

clu oenboraa e na 4ollelte pessoal quotidiana. 

ANTIStTICO GERAL PARA BOCHl!:CHOS, GARGAREJOS. TRATAMENTO 
DO COURO CABELUDO E DEPOIS DE BARBEAR-SE. 

PEÇA·O .. NA SUA F!I.Rl\lACl!I 

Vidro de lGO sn- : 4SIOI Vidrl de 250 sn. : 89000 

Agentes nesta capital: - RAMOS MACIEL & CIA. 
111111 1111111111111111 t 111111111111 I I l 11111111 1 11 Í 1 1 l l 1'1111111 1111 11 1 t 1111 

Se deseja elistrail'.se sem nada gastar, e tomar co. 

nhecimento ele assunto ele seu interesse, preencha o 

"coupon" abaixo, enviando-o ao Departamento de Pu. 

blicidade da Scott & Bowne, Inc. of Brazil, á rua Gene. 

ral Bruce, 52 - Rio ele Janeiro. Pondo o seu nome, en. 

derêço, claro, receberá incontinenti almanaque e folhêto 

da Emulsão de Scott e do "Sal de Fruta" Eno e ficará 

recebendo sempre todo material nôvo que se fôr 

publicando. 

<Nome> 

CRua e nwnero) 

(Estado) 

Celoque lll!UI o nome do Jornal 
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A SEMANA DA 
, A t1NIÃ0 - IJ'erça-!elra, 6 de ~etembro de 19,38 

<Con<·h,,úo da L" pg.) !ut~~/~~n~~d~~ t~1~r::~~~,~;t~~ãi~~ ATERRISSAGEM FORtADA EM TERRITORIO CHIN~s 
em hcrn previamente mnrcndn. pelo. seguinte: ~ C. 
clin·t,oria dt~ c.sportrs ctêsse conceitua- Pelo. manhã - Vollel-bo.ll feminino 
elo Clube, com o P:1.rniba Clube, na séde do 

Pelas 19 horas in.ic!nrnm-se as ,dan- mesnw. 
:;as. em homenagem aos vencedores, A 's 19 horas - Sessão civlca no Ins
tendo-se procedido a entrega, dos tituto. tendo como oradores o prof. 
premlos, pela dJretorin do Instituto, ttogibn. Cnvalcanti e padre Hildon 
sn.o.. Host.ense Peixe que pronunciou Bandeira. 
llgeira alocução, parabenizando os .Declamação pelas srtas. Jnci Neiva, 
vencedores, e agradecendo. ao mesmo H1lda Ferrell:o de Freitas. Marin. de 
tempo, o cooperação dos jogadores L,?tu·des Arnujo e Carmonisa Guima-

CHANGAI, 5 !A UNIAOJ - Avióe.s 
milit11res joponêses forçaram um avião 
particular a uma aterrlsa.gem no tra
jéto entre Man-Kow e Cantão. 

A bordo do aparélho viajava várioo 
cldndilos alemães inclusive o pllõto. 

A CONQUISTA DE TE-HAN 

A BORDO DO APARtLHO VIAJAVAM 3 CIDADÃOS 
ALEMAES, INCLUSIVE O PILôTO 

CONQUISTADA A CIDADE 
DE TE-HAN 

LONDRES, 5 IA UNIAOJ - Um co
municado oficial de Tóquío tnforrna 
que foi rompida definitivo.mente :t rP
slstencla chinêsa na frente de Han
Kow. 

áquela festa desportiva, assim como o raes. KIU KIANG, 5 (A UNIAO> - A tn-
apoio e solidariedade integral elo Clu- N(! inicio e no encerramento das fantaria nipônica conquistou. hoje, a ponêses não suportando a pressão e-
u,. F::i~éi=~t~~g?i~0~ª p~:i~:d:, srta. !~tso:s,r::~~c~~todaodopiorin~a!~~m~t cidade de Te-Han, que é considerada xercicla nor 200.000 c:hln~ses. abando-

o comunicado do Ministério da 
Guerra japonês dá entender, também, 
que os chinêses estio fazendo um su
prêmo esforço a fim de deter o avan
ço inímtgo Liudo.lva Gama, madrinha elas festas beiro. ~uit~r~~p~:tad:{:s~é~dr~~~-~~i~~t O ~~~a~! ~~f;iíi:1 d;~:~aãge d~u~~~a~~· 

do ))ia da lUo<'idade, que.proferiu uma ~essa sessão serão cntre&ues pie- deste do Yang-Tsé. 
saudação aos vencedores. estimUlan- m1os a~s alunos. do cur~() primár1o. DE 
do-os a proseguirem no desenvolvi- ~,ue obti.veram O l.º l_ugar ro<; concur- U~11Ef~1;f'JTA IGUAL A A REORGANIZAÇÃO DAS TROPAS 
mento e.lo esporte. sos realtzados no mes de agosto. ctc- · CHINESAS 

AS PROPORÇÕES DA LUTA 

Oul'antf" o din fór:un instalados doi~ vendo ser sorteado um p .. êmio C.-Ptr,: HAN-KOW. 5 tA UNIÃO> Os 
nlto.c;. falantes, p0r gPntileza dos srs os presentes. técnicos militares chinêses lançaram 

~~a~~~~fad~~lis;,~º61e?:~~~~i.r~en'•u!'1: NO COLtGIO DIOCESANO uma contra-ofensiva nas frentes de 
i;, ··PIO x·• l Ma-Tow e Te-Han, empregando tro-

mente pelo sr. Floripes de Carvalho pas descansadas. 
Abrilhantou as dansas a jazz da Para amanhã, no Colegio Diocesano . Os mesmos são de or.lnião que a der-

Policia Milltar do Es~ado. cedicla...pelo "Pio x·· está sendo Cl·gnn!r.acio •t.m iota japonêsa na.quê e setor pód~-sc 
~eu dignd comandante coronel José programa atraente e variado, ern ho- comparar ao desastre de Ta1er-

CHANCA!, 5 IA UN!AOJ Pela pri
meira vez desde o inicio do conflito. 
os chinêses estão cobrínc'o a marchn 
da infataria pela aviação 

Os chinêses estão realizando algu
mas contra-ofensivas, proteg-idos por 
esquadrilhas da aviação com báse em 
Nan-Chang. 

CHANGAI. 5 <A UNIAOJ - As tro
pas chinêsa.s estão lutando com uma 
feroc1dade Inaudita rnu, fre11t..es de 
\1a-Tow, procurando exterminar, de 
vez. as guarniçócs japonê!i::ts da fren
te norte. 

O alto comando enviou poderosos 
reforcas a fim de rt::alizar uma contra
ofensiva em regra.. 

A1~!11~~ram presentes ás festas. do menagem ao Dia da Independencia. Chwana. 
Dia da Mo<'i<lade o dr. Raul de Góis, destacondo-se a sessão magna, que os JAPON'Jl:SES RECUAM EM JUI- e I N E M A 
secretnrío da lnterventoria Federal: se N~~~~iz~~~:~to

1
,\

3
~r~eºfiscio Colêgi,). nHANG , 

1 

~~~d~~t[~~~~~õ':fi:}:i:~;rti~!i.~ ~;fJta~te~!~t~~ f;~i~na~sªzâ~ deN~1á: co~~~i~~2,"-;;f!t1al~n~~,;taºdue~s ~: l .--------

~epre~e.~la~!~e~ie-~:::e~an~a~~liie: Serão oradores da solenidade os ar
Barata: tenente Claudio Lemos. re· cactes Alfrêdo Napoleão Téjo e Jua

CARTAZ DO DIA 

presenta.nte do comandante da Polic.:ia rez Batista, o primeiro pela Arcadfa SR JOAQUIM GUIMAR-ES 
Militar do Estado, coronel José Ar- ~j;ie~ gfn~si:fsgundº pelas primeiras I A 
naldo. sr. Genesio Gamborra, repre- Haverá, ainda, numeras de música DE OLIVEIRA LIMA 
sentante do dr. Fernando Pessôa, e recitativos . 
chefe d.e Po.licla do Estado; prof. Ru- Na mesma ocasião será feita a lei
bens_ Filgueir~s .. representante do d~. 

1 
tura do ''Quadro de Honra •• do ·s~

Mateus de Ollve1ra. _diretor do Depa1- gundo trimestre e a segunda premia-
~~m8e~i:ç~:d;~~~~~Ív::p~·e:~n~~~~~ ção geral do ano. 

• /i::/!~:p~~o c~~~~u:s;;é~v!f~~~·; NO GINASIO CARNEIRO LEÃO 
durante os jogos e as dansas realiza
ram-se surprê1,:as, tais como ,rifas, 
quermesses, pescw·ias, etc. sob a di
reção da sra. Antonio Gama, que 
muito se esforçou, junto á diretoria e 
corpo docente do Instituto colllercial 
"João Pessõa" e do Centro Desportivo 
"Argemiro de Figueirêdo", para o 
maiol' brilhantismo dessas festivida
cles. 

As comemorações da Semana da Pa. 
tria têm sido realizadas com reeula
ridade nêste educandé.rio. 

Professores e alunos têm falado dia
riamente sóbre vultos e fatos da ln
dependencía, antes do inicio das a11-
las 

Dentre os alunos vêm se destacan
do pelos trabalhos produzidos os se
guintes: Idalba Moura, FUlvio Pes-

AS GRANDES COMEI\lORAÇõES :ªF~1~~~o~ºJ;ª·a,fº:é~:~ ~~~t: ;u~~!= 
DE AMANHA no e José Neiva, da 2.11 série. 

As comemorações do dia 7. obede 
O Dia. da Jndependend11 será fes- cerão ao seguinte programa: 

tejado nestA. capi1 al, com brilhantes I - Lição de educação física, por 
comemorações, tendo sido organiza-do wn grupo de alunas, sob a direção 
um vasto programa, por iniciativa· do da professora Isaura Patricio. 
Govêrno do Estado. do comandante da Il - Lição de educação física por 
Guarnição Federal e de todas as elas- um grupo de alunos, dirigidos pelo 
ses representativas de nossa terra. professor Clodoaldo Passos Fialho. 

A's 8 horas, no t>arque Solon dE. III - Prova dr. Antbal Moura -
Lucena, reallzar-se-á uma grande for- Conida de e5taféta. 
matura militar, com a participação do IV - Prova dr. Mauricio Furta:.to 
22. 0 B. C., Bateria de Dôrso, Cia. de - Corrida de velocidade. 100 me
Quadros e Policia Militar do Estado. tros. 

O interventor Argerniro de F.tguei- V - Prova dr. Clovis Lima - Cor-
rêdo, em companhia do tenedte-co- rida da alvorada. 
ronel Magalhães Barata, comandante VI - Prova dr. Dorgival Mororó -

Enfermo dêsde alguns rnêses, fale
ceu ante-ontem nesta l'apital, com a 
idade de 67 anos, o sr. Joaquim GW
maráes de Oliveira Lima, alto funcio
nário estadual aposentado . 

Possuidor de excelentes qualidades 
morais, era o pranteado conterranco 
largamente estin1ado na sociedade 
pal'aibana, onde a noticia de sua mor
te toi recebida coln verdadeira de
monstração de pezar . 

éasado com a exma. Sl'a. Ana Ca
bral de Oliveira Lima. deixa o saudo
so desaparecido, dêsse consorcio, um 
filho, o nosso ilustre amigo dr . Rena
to Uma, procurador geral do Estado, 
havendo ainda 3 netos. 

Ourante a sua atividade na Fazenda 
do Estado, exerceu o sr. Joaquim 
Guimarães de Oliveira Lima, vários 
car:os de destaque. entre os quais o 
de coqtador e de inspetor do Tesouro, 
revelando, setnpre. em todas as fun
~ões que ocupara a maior competencia 
e perfeita compreensão dos seus de
veres fw1cionais. 

O seu sepultamento rea.Jizou-se on
tern1 pela manhã, no Cemiterio do 
Senhor da Bôa Sentença,_ tendo lugar 
o saimento fW1ebre da residencia da 
familia. enlutada, á praça 1817, com 
o acompanhamento de figuras da 
maior representa.çáo nos vários cír
culos sociais de nossa terra . 

PI4AZA : - Na. vesperal. 
"'fraidores", da ·• Ufa-.-\.rt-Fil
mr.s•·. 

Complementos 
- A' noite, a. última e:><ibic:-ão 

de "'l\Iayerling'', da "Ufa-Art
Filmes". 

Complementos 

REX: - "Jornadas Jleroi
cas''. em sua última exibição, 

Complementos . 

REPVBLICA; - "Exploran-

do os Trouxas", mais, "A Fõr
c::a do Dever" 

Complementos. 

S . PEDRO: - .. :-,.Joites de 
Monte Cario". 

<·omplementos . 

METROPOLE: - '"0.Cam
J)e:io da Luva Bran('a." e a. G."l 
e última série de .. O Império dos 
Fantasma3•• 

Complementos 

DECRÉTOS FEDERAIS 
DECRETO-LEI N. 581, DE 1 DE AGOSTO DE 1938 

Dispõe sôbre registo, !iscalização e 
assistencla de sociedades cooperati
vas: revoga os ctecretos ns. 23.611 
de 20 de dezembro de 1933, e 24. 647 
de 10 de julho de 1934: e revigora o 
decreto n. 22.239, de 19 de dezembro 
de 1932 . 

O presidente da República, usando 
da atribuição que lhe confere o art. 
180 da Constituição, decreta: 

Art . 1. 0 - Os serviços públicos de 
registo, fiscalização e assistencia dr 
sociedades cooperativas serão exerci
dos de acôrdo com o presente decre
to-lei. 

Art. 2. 0 - Fica criado um registo 
administrativo obrigatorio, na Direto
ria de Organização e Defêsa da Pro-
dução do Mlnisterio da Agricultura, 
para efeito de assistencia. técnica e 

II - exercer o contróle públiéo na 
organização e funcionamento dns so
ciedades cooperativas, velando pela 
'>bservancia da lei e das disposições 
·egulamentares, nos átos constituti
vos e nos estatutos; 

Ili - coletar, através de balanços 
e balancêtes. dados e informações 
oara fins estatísticos e de divulga
ção; 

IV - organizar um serviço de in
formações sõbre o movimento coope
rativista: 

a) - para. o público, em geral, por 
meío de publicações; 

b) - para o Bureau Internacional 
do Trabalho. 

da Guarnição Federal nêste Estado, Cabo de guerra. ' 
passará em revista a.~ tropas, na mes- Essas provas terão inicio ás 14 ho-
ma ocasião. ras. 

AS COMEMORAÇÕES NO RIO DF. fiscalização ás cooperativa~. bem co-
JANEIRO • mlrrt~~ºst~a Ae ri~~%1:l!ç~~·Organ1-

Art. 4.º - As cooperativas existen
tes ainda não registadas e as que se 
venham a constituir deverão requerer 
o registo em petição devidamente se
lada, assinada pelo respectivo presi
dente, ou procurador bastante, com 
rtrma reconhecida por tabelião, ende
reço e com a declaração da veracida .. 
de e autenticidade dos documentos 
que a acompanham. 

Em seguida, as fôrças realizarão um A' noite haverá uma sessão solene 
passeio pelas ruas da capital, . desfi- na qual falarão o dr. João Lelis d~ 
l~ndo em frente ao Palacío da Reden- Luna Freire, pelo corpo docente. e o 
ç~o, em contmencia ao Chefe do Go- 1 estudante Ivan Bichara, pelo con><.) 
verno. discente. 

A SOLENIDADE CtVICA NO INS-: NO COLÉGIO ANCHltTA 
TITUTO HISTORICO 

Em comemoração ao Dia da lr!.de
i:endencía, o Instituto Historico e 
Geograflco Paraibano fará am!l.nhã. 
ás 19 1:2 hora.,, em ,ua séde soeµ,), á 
rua Duque de Cllxias, uma sessão ci
vica, 

I:g"'ialmente, na mesma sessão, 
oconerá a posse da nova diretoria 
daquela instituição, eleita para o cor
rente exercicio, empossando-se. ainda, 
como soclo, o dr. Raul de Góis, que 
será ,!,iBUdado pelo orador oficial, pa
dre Francisco Lima. 

Em seguida, o dr. Raul de Góis le
rá uma conferência 1oôbre Bcaurepaire 
Rohan, na qual estuda, através de 
preciosa documentação, a notavel per
sonalidade daquêle estadista do 1rn-
1,er10, 

A' solenidade comparecerão auto
ridades, familias, Intelectuais e jor
nalistas, além dos membros da~ 
que la corporação cu! tural. 

Para assistir á referida solenidade, 
rP-cebemos um con\flte firmado ~o 
des. Maurlcio Furtado. presidente do 
Instituto Hlstorlco. 

NO INSTITUTO COMERCIAL 
:·JOAO PESSOA" 

Nésse e!ltabeleclmento de ensino, 
serà realizado, hoje. o seguinte pro
grama, em comemoração da Semana 
da Pa.tria: 

1. 0 - Discurso pelo preside,nte do 
centro Academlco "João da Mata", 
anexo á Academia de Comércio "Epi
tacio Pessõa ", ou seu representante. 

2. 0 - Declamação pe,la srta. Car
monlsa Guimarães. 

a. 0 - Trabalho hbtorico, apresen
tado pela srta. Cleonice Pessôa. 

4. o - Declamação pela srta. Anita 
Schelnberg. 

5. 0 - Discurso pela dn\. Albertina 
Correia uma, presldentc da Associa
ção Paraibana pelo Progresso Femi
nino. 

A diretoria do mesmo estabeleci· 
mento encarece o comparecimento de 
todos os alunos, sem distinção de 
classe nem de cursos, bem aasim fa
culta a entrada aos que deaeJarem as
aistlr á sessão em aprêço. 

O Colégio "AnchiHa ", dirigido pela 
professora Hercilla Fabrido, associ
ando-se ás manifestações da Semana 
da Pátria, vem fazendo preleções -diá
rias nas clnsses, devendo ser levado a 
efeito o seguinte programa hoje e 
an1anhã: 

Dia 6 - 1.0 - Discurso pela. profet.· 
sora Maria Alice Pereira: 2 ° - De
clamação - Maria do Carmo Siquei
ra; 3.0 - Trabalho escrito - Profes
sora !vete Costa; 4.0 - Poesia. - Neu
za de Lima Araújo; i.0 - Trabalho 
escrito - Moacir S. Cunha; 6.0 -

Poesia - Jandlra Chaves; 7.0 - Dis
curso - Manuel. Alves de Azevêdo. 

Dia 1: - 1.0 - Professora Rita Mi
randa - Discurso: 2.º - Declamaçif) 
- Olga Chaves da Si!Yelrá; 3.0 - Tra
balho - Manuel Alves Azevedo: 4.º 
- Poesia - Moaclr s. cunha; s.0 -

Poesia - ;,auJo soares de Ollvelrn; 
6.0 

- Discurso - José Dantas de A· 
guiar. 

Nos intervalos a professora. Ma1·!1t 
Alice Pereira executará. alguns nume
ras de música. Serão entoadOB os hi
nos Nadona.l e da lndepehdt"rtela, sob 
a regencta da professora. de tnúttca 
.srta. Isaura Aranha. 

Para o dia 7 haverá jogos de vo
letból, entre os combinados mascu
lino e fenúnlno. havendo, ainda, pre
mio e surprêZas. 

NO CENTRO ESTUDANTAL PA-
RAIBANO 

Hoje o •• Centro l!:studantal Parai
bano'' realizará no salão nobre do Li· 
céu Paraibano. uma sesaão solene co
memorativa da .. Semana da Pitria ", 
e qual será presidida polo cone110 Ma
tias Freire, diretor daquêle estabelo!• 
cimento. 

Falará o orador oficial do Centro 
estudantal Moisés Gulmarãe• Coêlho. 
havendo ainda números de declamtt• 
ção de poesias patrióticos por vàrlos 
associados. 

O que foi a "Parada da Mocidade f" 
r\a Raça" - O presidente Getúlio 
Vargas talará á Nação no dia 7 - As 
solenidades do ·• Dia da. Pátria" c;;r · 
ráo as maiores já reali2:adas no Ri~ 

Rio, 5 (A. N.) - Realizou-se on
tem. com toda a solenidade, o gran
dioso desfile denominado .. Parada da 
Mocidade e da Raça". em que torna
ram parte cerca de 30. 000 escolart>s e es
portistas do Distrito Federal, puxados 
por várias bandas de música e con
dUzhido bandeiras nacionais. 

O desfile constituiu, devéras, tU11 
grande acontecimento civico, tendo 
estado a cidade completamente cheiP 
do povo que vibra.va de entusiasmo â 
sua passagem. 

Quando os escolares se defrontara~n 
com o pavilhão onde se encontrava n 
presidente Getúlio Vargas, ouviram-sr 
as mais retumbantes aclamações. 

Os st-rviços de n.basteclmento dagu.1 
P de Onll:Jus especiais para os que to
me.r:im parte na Parada funclonarnn, 
com admit'avel eficiência. 

AS MAIORES COJIIEMOhAÇõES JA 
REALIZADAS NO RIO 
RIO, 5 ! A. N.) - As solenidades em 

comemoração ao "Dia da Pátria" a 
7 do corre11te, serão as matares já ren
llzadas, em qualquer tempo, nesta ca
pital. 

As tropas desfilarão conduzindo nu
merosas bandeiras, entre as quais a da 
Orcl8n de Cristo, a Bandeira Rea.l, 1!0 
século XVII quie foi a primeira J,) 
Brasil, a Bandeira do Reino Unido de 
Pottu!'&l e a primeira Bandeira da 
Repúbllea. 

AS PALESTRAS CIVICAS NA "H(l
RA DO BRASIL" 

RIO, 5 (A UNIAOJ - O progra
ma de palestras cfvicas irradiadas pelo 
De1>artamento Nacional de Propagan
da na "Hora do Brasil., vem consti
tttuindo uma nota de destaques nar:; 
comemoracões da II Semana da Pá
tria" . 

A ... a tnlclatlva tfm-se solld8'lza
do figuras de projeção nos meios ad
Ministratlvos e ('Ulturals. Hoje, ocu
param o mlcrotõne da .. Hora do Bra
!11" o almirante Alvaro de Vasconcé
loa e os professores Leitão da Cunha, 
reitor da Unlveralclade do Brasil P 
11111a Oabaglta, diretor dG Coléllo Pe· 
dfll n. 

Palou, i.,inbtm, o .lllmlr,itte Yam.a· 

zação e Defêsa de Produção exerce
rá, especialmente, as seguintes fun
ções: 

I - manter um registo de todas 
as cooperativas existentes e das que 
se constituirem; 

Inaugurar-se-á, amanhã, a 
nova séde do Departamento 
de Estatística e Publicidade 

do Estado 

§ 1. 0 - São lndispensaveis para o 
1 eglsto e devem instruir o requeri
mento: 

I - copia hel do áto de const1tu1-
ção da cooperativa; 

li - exemplar dos estatutos, se não 
se acharem inclu.sos no t.êxto do é.to 
constitutivo; 

III - lista dos associados funda
dores, contendo o. nacionalidade, a 
idade, a profi~o. e o est.ado civil e a 
residencta e, quando a sociedade ti-

Terá lugnr, amanhã, ás 14 horas. n ver capital, o. menção das respectivas 
inauguração do novo edifício do De-

1 

quotas-partes; 
parta.mente de Estatística e Publici- IV - prova de publlcaçã.o no or
dade, sediado á rua da Palmeira., e gão oficial ou. na falta dêste, na fõl~a 
que é mais uma re~lizaçáo do govêrno de maior circulação local, do cert1f1-
Argemiro de Figueirêdo. cada de arquivamento dos documen-

Oonta a mesma construção todos os tos. 
requisitos da arquitetura moderna § 2. 0 

- Quando a cooperativa re
como o atestam as linhas impecavels 1uerente já tenha feito reforma dos 
t'o seu conjunto, satisfazendo, assim. ttatutos deverá, att:m dos documen
plenamente li. finalidade para que foi os exigidos nos. núiner~ I e II da 
destinada. lará.grnfo nnter1or: 

O áto. que se revestirá de solenit!n
de, terá a presença de autoridades, jor
nalistas e outras pessóas de destaque 

Para a55istir ao mesmo, r:ecebemos 
um convite do professôr Jot.é Ba
tista dP Mélo. diretor do Departamen
to de Estatística do Estado. 

Chesou, viu e Yenceu a afamada 
mela "'Cau Azul". Etclash·ldade da 
• CASA AZUl.". Só para ..,nhoraa 
...._ 10$0009. 

moto, chefe da missão católica japo
nêsa. 

Cob.borando no programa artist\co 
atuaram. hoje, as bandas de mú.slcas f' 

córos orfeônicos nos Corpos de Fu.:.i -

letros Navais, de Bombeiros, do Re11i
ment.o de Cavalaria e da Policia Mili
tar. 

O PRESIDENTE GETUl,IO VARGAS 
FALAKA' A' NAÇAO AMANHA 

RIO, 5 (A, N.) - Na grnnde COO· 
centraçiõ escolar do dia 7, no estádio 
do Vaaco da Gama", o presidente 
aet:llllo V11t1as falaré. é. Nação sõbre 
as comemorações do .. Dia da Pá
tria". 

O discurso de s. exeia. será lrradiodo 
pelo Departamento Nacional de Pro
pacanda, ás 15,60 hora•. 

CCcmilntla) 

Senhorita• dlra-me o que prefere e 
eu Jhe direi se sabe escolher o que , 
bom. Melas para senhora 16 "Casa 
Azul• . E" bôa e é barata. 

BIBLIOGRAFtA 
Boletim do Rotary Clube de Jodo 

Pessôa: - Recebemos os nºs. 263, 264, 
265 e 266 do Boletim Semanal do Ro-
1-ary Clube de João Pessõa. 

A mesma publicação insére vários 
o.ssuntos referentes á vida daquéla &o· 
ciedade e noticiário em geral sóbre a 
organizacão rotária, assim como ilw1-
trações de propaganda de nossa capi
tal. 

Classe - Circulará amanhã mnts 
um número de "Classe". orgão do 
Centro Estudantal Paraibano, que 
apresenta feição gráfica multo bem 
c·uldada. 

"Classe" traz variada colalJoraçdo 
de estudantes conterraneos, secçõe! de 
xadrez. pagina feminino, concur~s. 
noticiaria das comemorações da "Se
mana da Patrta •• na classe estudan
tlna, etc. 



A UNIAO •··· ·rc,·ça-fcira, G de setem bro de 1938 

Última Hora A EUROPA SOB A AMEAÇA DA GUERRA 
BERLIM, 5 (A UNIÃO) - Na ma

nhft. de hoje, deixou esta capital com 
deKtino a Nuremberg, onde vai presi
dir ao 10° Congrésso Nazista. o chan
r.eler-presidente elo Relch, sr. Adof 
Hitler. 

HITLER FARÁ, HOJE, UMA PROCLAMAÇÃO AOS ALE• 
MAES NA ABERTURA DO CONGRESSO DE NUREMBERG 
- TODAS AS FORÇAS DO AR, TERRA E MAR DA FRAN· 
ÇA FôRAM POSTAS DE SôBRE-AVISO - A INGLATERRA 

( DO PAfS E ESTRANGEIRO ) 
VAI SER CRIADA A FEDERAÇAO 

DOS SINDICATOS J\I E D I C OS 
JIRASILEIROS 

RIO, 5 (A UNIA.O) - Instalou-se 
.nesta capital o Congt'csso dos Sindi
cato5 I\Jéd.icos Brasileiros, que ,·ai tl':i

tar, especialmente, de Cl'iar a Fede
rac:ão dos respectivos sindicatos. 

O ministro Valdemar Falcão fez-,c 
reprrsentar, na solenidade pelo :seu 
assistente técnico, sr. Rubens Por
to. 

CHEGOU AO RIO O GENERAL NAS· 
CIMENTO VARGAS 

RIO, 5 (A. N.) - A bol'do de um 
a,•ião do Exército, chegou a esta ca
pital o general Manuel Nascimento 
Var,as, pai do presidente Getúlio 
Vargas. 

A fim de recebê-lo csti\'cram nfl 
aeródromo além do Chefe da Nação 
e familia, várias personalidades de 
destaque. 

Ao desembarcar, o general Varg-as 
abraçou amavelmente o Presidente. 

Os vespertinos entre\'istaram o dr 
Lutero '\arg-as, néto do general Nas
clm.ento Vargas e que o acompanhou 
na. viagem, o qual declarou: "Meu 
avô vem ao Rio tratar-se. Tendo-se 
submetido a uma operação da yista, 
ha pouco tempo, ,•eiu prosseguir no 
tratamento, de vez que aqui ha ma
iores possibilidades. Apesar de sua 
avançada. idade, não sentiu o menor 
abalo na ,•ia'°em aérea, desembarcando 
be-m disposto". 

O 1. A. P. E. T. C VAI CONS-
TRUIR J\IAIS 300 CASAS 

está conrluindo a construção da vila 
"Yaldema1· Falcão'' na ilha do Go
vcrnadot", vai edificai', uo suburbio de 
Ramos, mais 300 casas para os seus 
a~sociados. 

!tESUI.TADO DOS JOGOS DE D0 -
1\IINGO 

RIO, 5 (1\ N ) - Foi o seguinte 
o resultado dos jogos ,1c onte-m, nes
ta rapital; Fluminense, 6; Bangú, 1; 
Botafôgo, 3, Bom Sucesso.O; Am.cri
<·a. 1. Madureira. 1; Vasco da Gama, 
2

' Af
1~:0e.;~0

dê~es 4 jogos atine-iu, }\ 
ll3:000~000. 

CONGRESSO PAN-/\MEitlCANO DE 
CIRURGIA 

RIO, 5 ( A UNIAO) - Na reunião 
de hoje, do Congresso 1Pan-Amerino 
de, Cirurgia, que se está. rea.lizandn 
nesta <'apitai, fôram feitas vã.rias dt!· 
monstraçõe:-. de técnica 011cratõría. 

O Ml.'11STRO f'ERNANOO COSTA 
CHEGOU A S. PAULO 

S. PAULO, 5 (A UNIÃO) - De re
gresso do Paraná, aonde fôra assis
tir á inauguração da colheita de tri
go, c-hegou a esta capital o ministro 
Fernando Costa. titular da pasta da 
Agricultura. 

Falando ans jornais, s. excia. mos
trou-se muito bem impressionado 
com o desenvolvimento da cultura 

daquela gramínea e com o apoio que 
lhe empresta o <,ovêrno do intenrentor 
1\-lanuel Ribas. 

No trnJéto entre o Palácio residen
cial e a Wilhelm Stresse o "Fuehrer" 
foi aclamado pelo pôvo, estando for
mada a sua guarda de camisas nêgras. MARCHARA' AO LADO DA FRANÇA 
HITLER FALARA HOJE AOS ALE

MÃES 

BERLIM. 5 <A UN!AO> - Ama
nhã, instalando o Congrésso Nazista 
de Nurcmbcrg, o sr. Adolf Hitler fará 
uma proclamação politica aos alemães. 

Espera-se que nêsse momento o 
"Ti'uchrcr'' defina a atitude do Reich 
cm face do probléma checoslovaco. 

, _A ~H!j:GADA, '; NUREMBERG 

PARIS VIVE HORAS DE IN
TENSO NERVOSISMO 

fonte tegura informam oue o chefe do 
govêrno americano, no caso de que 
uma guerra rebente na Europa, con
\·ocará, a qualquer momento, o Con
grésso 

Néssti eventualidade, o presidente 
Roosevelt, pedirá a revogação imedia
ta da lei de neutralidade, que em todo 
o caso Cxpira1ia em maio de 1939. 

A IMPORTANCIA DA PROCLAMA
ÇÃO DO SR. HITI.ER 

NUREMBERG, 5 (A UNIÃO) Ao 
cnír da 11oitc, chegou a esta cidade o 
chanceler Adolf Hitler. que !oi sauda
do !)elo governader da Ba"iera. estan
rlo pre:;entes todas as ,autoridades mu
nicipais. 

PARIS, 5 tA UNIÃO) - A procla· 
mação que o chanceler Adol! Hitler 
farã., amanhã, aos alemães. por oca~ 

1 MILHÃO E 500 MIL PESSOAS EM sião da abertura do 10º Congrésso Na-
NUREMBERG zista de Nurcmberg, assume particu

lar importancia, pela possibilidade de 
BERLIM, 5 (A UNIAO - A µeque- ser anunciada a. política alemã com 

na cidade de Nuremberg comportará, relação aos :;udétos da Checoslovaquia. 
durante ésses próximos ~ito dias, cer- , 
ca de 1.500.000 pessóas incluindo for- NERVOSISMO EM PARIS 
ças armadas do Reich, representantes 
C:.iplomaticos. Jornalistas estrangeiros 
e alemães vindo de todos os !)ontos do 
pais. 

HITLER RECEPCIONOU O CORP O 
DIPLOMATICO 

PARIS, 5 (A UN!AO) - Aumentou 
o nervosismo popular com a inaugu
ração do Congrésso de Nure:mberg 

Reina imensa ansiedade pelo dis
curso do sr. Hitler, no qual espera-se 
que seja abordado o probléma político 
europeu. 

O GOVERNO FRANCES TOMA PRE
CAUÇôES 

oficiai<.. da "Linha Margmot'', ora e:m 
gôso. de llc~nça semanal 

Fórnm canceladas toda:; as licen
ças aos oficiais e praças da guarni
ção de Stra·;bourg e outros pontos da 
"Lmha Maginol" 

PARIS COMUNICA-SE COM LON
DRES 

LONDRES, 5 <A. N.) - O govêr110 
francês informou que acaba de> tomar 
medió\s de precaução na fronteira do 
Rêno em conseouencia. do movimento 
de tropas alemães naouéla fronteira. 

f; provavel que o govêrno britanico 
tome 1denticas medidas, especialmente 
contra a eventualidade de incursõe:,; 
aéreas. 

A FIRME RESOLUÇÃO D,\ JNGLA• 
TERRA 

LONDRES. 5 cA. N.J - Informa-se 
que o ministro do Exterior do R,eich 
declarou, hoje, ao embaixador Hender
son, em Berlim: "Não creio que o go
vêrno britanico o_ueira entrar em guer
ra por causa dos checos, ao c:iue o di
plomata mglês respondeu, energica
mente: - "nesse caso, estais engana
c:o" 

A MARINHA FRANCf;SA DI,; PllON
TIDAO 

RIO, 5 (A. N.) - O Institui-O de ENCALHADO O "RIO GRANDE" 

NUREMBERG, 5 (A UNIAOJ - Mo
mentos após conferenciar com o go
vernador da Baviera, o chanceler Adolf 
Hitler recepcionou o corpo diploma
t.ico estrangeiro acreditado nesta c1-
d~de, 

PARIS, 5 IA. N.) - O sr. Daladier, 
presic'ente do Gabinête, anunciou o 
cancelamento das licenças e a convo
cação de reservistas, o Que constitue 
uma precaução inevitavel, em conse
quencia da concentração de reforços 
alemães ao longo da fronteira com es
te país. 

PARIS. 5 tA UNIÃO> - Uma au
toridade da Marinha declarou que to
dos os navios de guerra francéses 
estão de prontidão para fazer-se ao 
mar. 

Aposentadoria e Pensões dos Emprl!
&ad.os em Transporte~ e Cargas, que 

NOTAS DE 
PALACIO 

Esteve ontem, em Palacio. o tenen
te Marlo Americo de Moura, oficial do 
22. 0 B. C., a fim de convidar o sr 
Interventor Federal. em nome do te
nente-coronel Magalhães Barata. 
para assistir ao desfile militar do dia 
7, quando serão passadas em revista 
as tropas da guarnição federal desta 
cidade. 

Igualmente, s. excia. foi convidado 
para as solenidades com que o "Mira
Mar Esporte Clube", de Cabedêlo, 
comemorará o Dia da Patria. 

Por telegrama, o dr. F. Negrão de 
Lima, chefe de gabinête do Ministé
rio da Justiça, agradeceu as felici
tações que lhe enviára o interventor 
Argemiro de Figueirêdo. por motivo 
do seu aniversário natalício. 

O Chefe do Govêrno recebeu co
n,wlicações a proposito da organiza
ção da Sociedade Mercantil "A_ da 
Cunha Rêgo & C.ª, nesta praça, e do 
Sindicato Agro-Pecuario, no munici
pio de Alagôa. Nova. 

Em oficio enviado ao Chefe do 
Govérno. o de:;embargador Arquime
des Souto Maior, presidente do Tri
bunal de Apelação do Estado. comu
nicou a s. excia. o r~ultado do con
curso realizado para provimento do 
cargo de Juiz de direito das comar
cas de Pombal e Misericordia. 

PORTO ALEGRE. 5 (A. N.) - In
formam de Jaguarão que, em virtud~ 
dos temporais caidos ultimamente 
naquela zona, encalhou na la&ôa. Mi
rim o na,·io "Rio Grande'', do Loide 
Brasileiro, conduzindo grande número 
de passageiros e cargas 

Os passageiros conseguiram desem
bar<'ar, hospedando-se na cidade de 
Arroio Grande. 

FALA-SE NA VIAGEM DO JIIINI S
TRO SOUSA COSTA AO URUGUAI 

MO!\'TEVIDEU, 5 (A. N.) - Anun
cia-se a pl"ôxima chegada a esta !a

pitai, do ministro da Fazenda do Bra
sil, sr. Sousa Costa, que será hos
pede oficial do Govêrno. 

O ministro Sousa Costa, durante 
sua esta.da aqui, conferenciará com o 
presidente Baldomir e com o titular 
das Finanças, sôbre o desenvolvimen
to do intercambio comere1al e11tre os 
dois países. 

ESTÃO EM LONDRES OS REIS DA 
BULGARIA 

LONDRES. 5 IA UNIAO) - Em 
viagem de carater particular, chega
ram, hoje, a esta capital, os reis da 
Bulgária 

Amanhã, S. S. M. M. irão ao cas· 
tclo dt' Balmoral. a fim de visitar 
os soberanos britanicos que ali estão 
pas~ando o verão 

A POSIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS 
EM FACE DE UMA GUERR A 

· WASHINGTON, 5 (A UNI ÃO) - A 
propósito da resolução manifestada 
pelo presidente Roosevelt de não se 
afastar da Casa Branca, devido a difi
c11 situação internacional, noticias de 

HOMENAGENS 
ao presidente Getúlio Var• 
gas nas 'cidades de Umbu· 

· 'zeiro e lngá 
os poderes municipais de Ingá, ho

menageando o presidente Getúlio 
vargas. acabam de designar com o 
nome de s. excia. uma das prin cipais 
ruas daquela cidade. 

Nêsse sentido, o prefeito Zacarias 
Ribeiro Pnviou ao interventor Arge
miro de Figueirêdo, o seguinte r.omu
n.icado: 

"Ingá, 3 - Dr. Argemiro de Figuel
rêdo - Interventor Federal na Pa
raíba - João Pessôa - Comunico a 
v. excia .. que designei 1,1ma das. prin
cipais· arterias desta cidade com o 
nome do presidente Getúlio Vargas, 
como uma homenagem ao grande cs.
tadista. Saudações - Zacarias Rib'"i"
ro, prefeito". 

o .JAPAO VARRIDO POR . TC: bi~l~ ci::tt:~t~~· hri:ne~l~e;!~ª~o ~~: 
f"OES nente Chefe Nacional com a aposição 

do retrato de s. excia. num dos sa-
TOQUIO, 5 (A UNIÃO! - Conlor- Iões da Coletoria F ederal daquela ci· 

me era prnvisto pelos obse-natôrios dade, tendo sido, a proposito, enviado 
astronómicos, verificou-se hoje, majs o telegrama abaixo ao sr. Interventor 
um tufão na costa sudéstc do país, Federal : 
registando-se entretanto, a penas 5 "Umbuzeiro, 4 - Interventor Arge
mortos, 18 desaparecimentos e 3 pec;- miro de Figueirêdo - Pa lácio da Re-

Firmado pela diretoria da filial do Eôa~ feridas. denção - João P essôa - Comunica-
Banco do Pôvo desta capital. foi cn- mos a v. ex~ia. a aposição, hoje, com 
\•Jado. ao Chefe do Govêrno, um ,, l J BE RDA D E tt toda solenidade, nesta Coletoria, do 

~~r:p~:~ci~10~ª~~~~:!~t:ª~~êl~é!15~; 1 ~~:~t~~~ ~:;~~~?va ct~f!e~!g~~çã~, 
:lgósto findo. 1 . . . sua atuação patriotica á frente dos 

_ C1rculmi, dommgo, em ed1- destinos nacionais. . 
A prcfessora caunen Soares Fer- - . l . d O ato, que foi presidido pelo sr. 

nandcs esteve cm Palaclo, em compa- ÇaO espeCJa esse aprCCJa O prefeito do município. teve o compa-
nhia. da srta. Cordélla Fernandes. • -- recimento das autoridades federais, 
agradecendo a sua transfercncia para vesuerttno pessoense c:;taduais e municipais .. tendo usado 
o Grupo EscC'llar "Duarte da Silvei- da palavra o agente f iscal das res-

ra", dc:;ta capital ant:::.~:;:~~d~r~ll~~s~;l~;~;l;~o e~ue:i: ;:~~i:tões ~º~?cs:~ç~~·rne1~oess:i~!~~ 
ção especial de 24 pá~in~s o brilhan- quita, coletor federal, Nelson Vmios, 
te vespertino .. Liberdade", que se edi- c~crivão e Mario Rodrigues dos Anjos, Apresenta1·~m. ainda agradeci-

MOVIMENTO NO "QUAI D'ORSAY" 

PARIS. 5 IA UNIÃO> - O chan
celer Bonnet recebeu, hoje, 0,c; embai

CHAMADOS AOS SEUS POSTOS OS xadores inglês. norte-americano e iu
SOLDADOS DA "LINHA MARGI- goslavo 
NOT" Tambêm fôram recebidos. em au-

diencia, os generais Noguére e Guiot. 
PARIS, 5 (A UNIÃO) - Fóram cha- 1 residentes gerais na Tunisia e em 

mados aos seus postos os soldados e I Marrocos. 

ENCONTRA-SE, NESTA CAPITAL, UMA 
EMBAIXADA DA "CASA DO ESTUDANTE 
DE PERNAMBUCO" ontem. á noite, a embaixada esteve 

em visita á reclação désta fôlha. ex
pondo-nos os seus componentes, néss~ 
ocasião, a finalidade que os trouxe a 

A visita, ontem, ao inter- 1.J_o_ã_o_P_e_s_só_a_. ________ _ 

ventor Argemiro de Figuei- H O M EN A G E A D O 
rêdo-0 memorial dos uni- 0 jornalista Aldemar Baía 
versitarios pernambucanos 

Chegou, ontem, a esta capital, pelo 
trêm do horário, procedente do Reci
fe, uma embaixada da "Casa do Estu
dante de Pernambuco". constit.uida do 
dotourando Feliciano Jorge e elos aca
dêmicos Herbert Henriques, Pedro Vc
lôso e Iremar Falcone. 

Essa comitiva estudantina foi porta
dora de wn memorial das a!'.:;ociacões 
universitárias de Pernanbuco. dirigi
do ao interventor Argemiro de Figuei-
1édo. 

Ontem mesmo, os referidos estudan
tes fôram recebidos pelo sr. Interven
tor Federal, fazendo entrega e.o docu
mento em apréço e expondo. no mo
mento, a s. ecia. os objétivos da em
baixada a esta capital 

A "Casa do Estudante de Pernambu
co" vem recebendo o apoio decidido do 
interventor Agamenon Magalhães, e 
do pôvo daquêle Estado, pela louvavcl 
fJnalidade a que se destina., como de 
abrigar e manter estudantes pobres, 
de todo o Nordeste. 

Conta a mt'sma. atualmente, 36 es
tudantes, dentre os quais 16 p:iraiba
nos, motivo por que vem sendo acolhi
da com muita simpatia. em nosso Esta
do a inicia tiva cm pról da nova séde 
da "Casa do Estudante de Pernambu
co.·• 

O almoço o.ue lhe foi ofere• 
cido ontem no Restau-

• rante W erne!' 
Realizou-se ontem, no Rest.auranl,c 

Wcrn~r. o almoço oicrecido, por ami
gos e admiradores, ao jornalista Aldc
mar Baia, chefe da "Organização Luiz 
Meneies", conc<>ituada emprésa de pu
blicidade com :-;éde no Rio de Jnneiro 
e diretor da Sucursal da A União, na 
metropole do Pais. 

Compareceram ao ahnoço as f;C

guintes pc&;óas: drs. Raul ele> Gófo, 
Salvlano Leite R)lim, Orri:; Barbosa., 
Hortensio de Sousa Ribeiro e Alves 
de Mélo escritor Eudes Barros, sr~ 
José Faustino Cavalcanti, F. Sales 
Cavalcanll, Mardokéu Nacre e Luiz 
Clemcntino; jornalistas Ernanl Batis
ta. Anquiscs Gome::;, José Rocha. Du
arte Almeida e Ademar Nóbrega 

Ao po:;pasto, saudou o homcnaf{c,1.
do o dr. Orri::; Barbosa 

Em. resposta, o jornalista Altlcmar 
Baia pronunciou ligeiro e cxprc ,siv") 
unprov1.-,o, maniJc~tando o ·_;cu a.gr.1-
ctccimf'nto 

mentos ao sr. Interventor Federal, a 
professôra Calilncrla dr Araújo Cas
tro, pela sua nomeação para a escola 
de Mogeíro, e Marli Leite, em nome 
da Sociedade de OperarJos Trabalha
dores. pela recente promoção do as
sociado desta entidade, sr. Juvenal 
P ereira, 

ta nesta capital agente fiscal ". 
Orgão de tradições ele combativlda - 1 - - --- ---------- -------------

de civica e defêsa dos interesses e CHOQUES ENTRE TROPAS 
JAPAO 

VAI SER SUBSTITUIDO O EMBAI• 
XADOR NIPONICO E1'<! BERLIM 
TOQUIO, 5 <A UNIÃOl - Em nota 

a respeito cln política exterior, o jor
nal "Chllgai Shogyo Shimbun'' anun
cia que o ministrn do Exterior, gene~ 
ral Ugaki, pretende fazer vã.tin.s mo
dificaçõe:; na diplomacia, exoneranJo 
o embaixador Togo de suas 1 lmçô::~ 
em Berlim, nomeando-o para mmis
tro-suplcnte e exoneraado o ~ml>ai
xado1 Madnak Rot.ta da chefia dn. 
missão diplomátic,1. em Roma 

Durante o dia de ontem, estiveram. 
ainda, cm Palacio. em entendimento 
com o sr. Interventor Federal, as se
,gulntes pe~ôas: drs. Sal\'lano Leite, 
Ceho Matos, Renato Ribeiro, José 
Gaurlendo, Adernar Vidal e Coutinho 
Filllo: J)refeit.o Francisco Queiroz, 
jornalistas Alejandro A Oro e Alberto 
Véra. 1 epresentantes de ''La Prensa .. , 
de Buenos Aires; V~<;co de Tolêdo, 
Francisco Coutinho de Lima e Mou
ra, e uma comissão da Casa do Es 
tudantc de Pernambuco, coristltuida 
dos academlcos Feliciano Jorge de 
Araújo. presidente: Pedro VP-lôso, 
Herberte Henrique e tremar Falcão; 
aras. e srtas. Inacla de Almeida. Co
rlna Isabel de Paiva, Lam!r da S!lva 
PJnto. Eufrasta P edrosa Lira, Edite 
de Menezes P edrosa e Estellta Caval
i;al!U, 

aspiracõcs da coletividade conterra .. 
ncn, o jornal dirigido por Anquises 

Gomes e Alves ele Mélo já fa7. parte PERU' VIO EQUATORIANAS 
~n~~~r::1~~ iissfªt~~~:.~~~~~r;~;~~cit~l~ ~ 
isto o apóio e as simpatias da opinHi.o 
pública 

Por motivo do transcur:;o do 8." 
aniver~ário de "'Liberd~de", o presi
dente da A. P. I. dirigiu aos direto
l'e,'i ctaquêle verpertino a seguinte 
mensagem de congrat.uluçôes : 

"A Associação Paraibana de Im
prensa··, no dia do 8.º aniversário 
do \•espertino .. Liberdade", leva os 
fk::U, melhores votos de estimulo e sim 
patia aos Jornalistas Anquise:; Gomes 
e Alves de Mélo que sempre souberam 
imprimir uma orientação sadia e cheia 
de fé nacionalista ao seu vibran t<! 
vespertino. mórmente néste momen to 
deci.sivo em que o Bras1l é um só pen-
1mmento e uma só vontade, em que a 
lmprensa se tqrnou entidade de per
feita cooperação com o E.5tado na de
ít a dQ Interesse público." 

ReunÍU em Quito, a Assem- QUESTRADOS 

'

OFICIAIS EQUATORIANOS SE-

bléia Constituinte para dis- in~~eI;;?· d! ' t~~Ãº i ni;:;; Ar,.:~.~ 

cutir o incidente !ê~a8!!:s e A~od;~Ô~·'a! \~
1!:~~~ ~~~.: Os cargos vagos ~erão prcenc.hi.dos, 

respectivamente. pelo adido militar á 
embaixada de: Berlim e pelo ministro 
Shirat.ori, representante nipón!co na 
Suécia 

QUITO, 5 IA UNIÃO) - Noticias 
de Huachi, &omente agora recebidas 
n esta. capita l, informam que no dia.. 10 
de agôsto, um destacamento armado 
rle tropas peruanas atacou subitamen
te wn contingente de fôn:as do 
E:.aérdto nacional na fronteira. da 
provi nela à Oriente . 

E!ll!laS noticias acrescentam que, 
nUmf'rieamente superiores os perua• 
nos a briram intenso fôro de fuzilaria. 
IJll4@ lcrll!fl ,ffiul .,.._. 

território peruano. 

REUNIU A ASSEI\IBLJ:: I A DE QU I
TO 

QUITO, 5 (A UNIAO) - A ,\ s- á 
sembk\ii. !Gonsfüulntc reuniu a fim Farm ela de plantio 
de tratar do incidente de ltuaehl 

A' reunião compareceram o m inis- Está de plantão, hoje, a "Far-
t.ro da. Defêsa Nacional , o •chefe do mã.cia Teixeira·•, li rua Duque ele 
Esta,lo•Maior do Exireíto e o minis • Caxias. 
IJq dae W.lllt6f• ~'11111c!ras. 1 • ... ------..-----~ 
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