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NOVOS RUMOS A EDUCAÇAO flSICA NA PARAíBA :'Y!~!~ÊN~I~TQ!!t!~~as ~~. m~~~~~!~::.. 
A importante reunião de ontem, presidida pelo dr, José Matiz, secretário do Interior LIZARA' HOJE o ESCRITOR iorna~t!:cr1ti;ªs.':.:'fva~':;ºi:~;~ casas 

recebeu ontem do dr. Salvrnno Leite, 

ALVARO DE LAS CASAS o .::r~ntfa ~e~~~r~ de las Casas -

O bnlHJ.nte e' rritor '\!varo de Ias 
Casas, que a no ... 11 terra hospáda des
de alguns clias. re:nlizari hoje, ás 19,30 

.Joâo Pessôa - Li hoje nos _iornais s. 
sua chegada aí, estando f!erto que a 
minha terra saberá acolher o Sf'I bri
lhante espintc... com profunda simpa
tía. Abraços. - Salviano Leite". 

nr) sal:.i.o nobre da Escola Norm:.il. uma 1------------
·onferencia intitulacla ·· Visáo literâ
ria da Espanha·· 

Alvaro de Las Cas;,_s é noine ele pro
jeção nos drc:ulos intelectCais latino
'lmericanos P dono ele rato poder de 
ob~"'rvação e acujr:.acte critica. A pa
testni que fará, hoje á noite, está a
tr:'lindo a atencão das nos.::ali camadas 
c\11 1.urais. porq~:.<.nto muitas raracte
risticas literária.e: er.pauho?a;e, serão e-x
JO . ..,ta.s e cement.irl '.s cam nprumo pe
lo renomado autor de · E..-;panha -
¼l·ne::;e <la Revoluçúo,. 

Assi:,tirno á confrréncia ele Alvaro 

A CONTRIBUl~ÃO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução Pública 

O prefeito de Guarabira comunicou 
ao sr. Interventor Federal o recolhi
mento á !\!ésa de Rendas daquela ci
dade, da importancia de 3 :396S500. 
correspondente á taxa àe Instrução 
Pública pela arrecadação ele julho 
último 

INTERVENTOR RAFAEi FERNANDES 
OFSDE ONTEM EM .JOÃO 

O RIO GRANDE DO NORTE TRA
BALHA 

PESSôA, SEGUE HO TE ATÉ em-na~ i~\~ir~::ei;,~: e~1t.:~ar';,
5

~ 

: 

RECIFE O ILUSTRE HO- tr~a!iu govêrno está concluindo as 

-- MEM PúBLICO ~~~~! ~!rt;ufn::;~~~1~ss d:mN~~;~~~ 
bro próximo. 

Aspecto da reuoião dt.• ontem promo,·ida J>elo !',r. -.:ecre târio do lntea·ior a fim de tomar niedidlls para. que ,e
jam dados nov,,s urn1os á cultura física 110 Estado, ven do-~e ao l'!"IIÍl'O o dr .• José Mariz. )adf'll.do df' autorid:1clt:s, 

p,·oft"!',,:~o,·es l' vultos dt~ expressio nos espo1·tes locais 

E 
,cn.v·1 RA-SE nP 'a capital, Enfrentando rnciomlmente o pro-
desde 011/rm u uuilc o e. mu. blf'm3 da ag;ricultura, estamos desen
~,. dr. na1t1r_·l F1-rnande , m- volvéndo ten:11. campn.nhu cooperati
lNHllfúr j('(Jeral 1w Rio Gra1t- vist.1, nas ~uas variadas modalidades, 

rir do Nurtr. que M' /a: arompcmhar ca111panha (·s..-;~ _que já dominou. intei

Co~forme .noticiá.mo.~. ot:on.·eu. o.n- Ides racionais. ele a.cu.· rd·o. c:ou1 o espin
tem, as 15 horas, na sala em que fun- t.o do Estado Novo 
clona a Junta Executiva Regional de A presença de autoridades, médicos, 
Estatistica, no Palác10 das Secreta- diretores de estabeleclffientos de en
rias, a reumão promovida pela Su- sino e de clubes esportivos, vinha dar 
perintendencia de Educação Fis1ca I um cunho indispensavel de cooperação 
para tratar de assuntos concernentc3 iqnela iniciativa do poder publico, no 
ao desenvolvimento da nossa cultura debate dêsse novo e importante pro
física. blêma, verdadeiramente básico para a 

A' sessão que foi presidida pelo dr, educação mtegral. 
José Mariz. secretário cio Int.erior, com- de~~~~t!~!~t:, il~~~eif~a

1
;.!~n!~~~n~~= 

~!fs~ce;:;.;:n~~~~en~~~te ~i~:;~d~~; do definitivamente. servindo ~ntre

Magalhães Barata, coronel José Ar- ~~~;~t.op!~~ 1~~~:rd~
1
~~u~~ocvã~ 1;:1~: 

naldo, comandante da Policia Mi

rlu dr DPo<·lecio Duarte, cl.relor de ra1nf:'11Le o esp1r1to dru; popnlaçoes ru-
e:-:tJlanuc;üo conosa sobre assuntos re- Aqric11/lura do vi:;111Jw Estado. 1 rai~" 

~!~~~~~~~s acº~! ai;;~~nr\~~- !n~l~1:ive~c;t~ dêt;, :xgtdovl:iº~A1a~i~g~~zt:niaª~~ A PAR!iíBA, EXEMPLO DE ORGA-
procedendo sóbre a alimentacão das espera-lo no nosso ancoradouro ex- NIZAÇAO ECONôMICA E ADMI-
populações ruralli e outros problêmas terno o dr. Raul de Góis, secretário NISTRATIVA 
que dizem resryeito ã assisLencia á in- da lnterventoria _Federal que lhe. - Est~u satisfeito de rever a Paraf-
fancia apresPnte1t cumpnmenlps em nome ba que e um exemplo de orgaruzaçáo 

S. s. salienlou a construção de par· do intert•entor Argemito de Figuei- erouómica e administrativa, conduzl
ques infantis ca~es de desen.vol\'er rêdo, convidando-o a vir a esta ca- ela pelo pulso firme do ~eu amigo 
a nient.alldadé da Juventude. ctizendo pztal. Accedendo, o chefe do govérno intcr\'entor Argem1ro de F1gueirédo". 
que era essa uma das fnrêtas cio se11 1 n.orle-nograndense reiu de automo- - o interventor Rafael Fernandes. 
programa administrati\'O I vel a e:;/a capital, tendo sl' hospeda- que é hóspede do Estado, seguirá hoje 

Por fim, o dr. José Mnriz a!!rndeceu do no ··Paraíba llotel". de automovel ao Recife, onde demo-

~idc~~~J~~~:c~e1~~~ai~~1l~l1;.~s5e1;.~~ni~~~~ re!~~t~!~~i;ª dfs~~e:~~~ ~on~_rcfa. =1wssa 1 !:!~tbe~~o s~t~~~na semana, em trata-

litar do Estado, dr. Aquiles Scorzeli. no Estado. Em outras reuniões, com 

~1~~ t:eir~~~~;e,o;':ibil~~êuc~:~~~~ ~c~!cl!~1f~~.en~~~o~~;;~a!~ni~e e!: SE G V E HOJE PAR Â C•A M PO S o 
bano• Nicodemus Neves, diretor da ~:ci~~~~!,°Çã~u1J!!~o~~~~

st
ões capazes ' , 

Educação. padre Emidio Viana, vice- cã~~~cl~;~~ºos~ s~~r~~il!~~~~i~s~eri:= . 
diretor do Colégio Diocesano Pio X, lavrk ao professor Sizenando cost9 
dr . Matêus de Oliveira, diretor do De- que, na sua ultima viagem ao sul do 

DA REPúBLICA Escola Secundaria do Instituto de I p R E s 1 D E N T E 
partamente de Educação. dr. Orrlc; nais, teve ocasião de observar no Rio ----
Barbosa e sr. Manuel Ohveira. repre- e em São Paulo, organizações de edu- NAQUELA CIDADE FLUMINENSE O CHEFE NACIONAL ,~ECEBERA' GRANDES HO• 
~~~~?s~~ ~!~~:.ib;e1<;

1
fi~aj;~:~~~\~~ ~i~~en/~1

c~~ér~rt~c~:
1~:;A~1 ªred~~ 1 ------ MENAGENS DOS INDUSTRIAIS E TR ~\BALHADORES 

va Paraibana, professores Aluisio Xa- ral. 
vier, superintendente de Educação Fi- A dissertação do professor Sizenan
sica, Sizenando Costa, estatistico-che- rlo costa recebeu sugestões do conego 
fe do Departamento de Estatistica e Matias Freire, dr. João Medeiros e 
Publicidade e pelo Clube Astréia: outros. 

De regresso, s excia. chegará a Niterói, amanhã, 
em trem especial, onde será homenageado com 
um banquête pelo inter vento r Amaral Peixôto 

~ação e sua co mitiva deixarão 
Camr,os, rumo á capital flumi
nense, em trem e~pecial. 

GM IGl ,\' E S. GO:,.J('ALO João Vinagre, JoaqUim S:intiago. A seguir, o dr. Aquiles scorzeli, dire
Alcides ~itna e Francisco Sales, tor da Saúde Publica, fez uma erudita 
diretores de diversos grupos Es- P.xolanação sóbre os meios a serem 
colares da capital, professor Gazzi de aplicados para uma perfeita organiz?.
Sá, superintendente de Educação Ar- ção dos serviços de Educação Física, 
tistica, drs. Antonio Santiago, prefeito Pmitindo várias sugestões. que junta
<le Itabaiana. Severino Patricio e João mente com as demais ventiladas, se
Medeiros. além de delegações de vá- rão }P.vadas, por intermédio do dr. 
riC\S clubes desportivos. José Matiz, ao interventor Argemiro 

RIO, 18 (A UNIÃO) -Iniciar
se-á amanhã, a visita do Presi
dente Getúlio Vargas ao Estado 
do Rio , onde serão prestadas ao 
Chefe da Nação as mais signifi
cativa, homenagens por parte do 
pôvo e de todas as classes so
ciais. 

A 's 9 hora~. de sábado, em 
DIVULGA-SE, NO RIO, A trem e,pedal. chegarão a Iguá , 

VINDA DO PRESIDENTE GE- (Conrlue na 2·ª pg ,) 

TúLIO VARGAS AO NORTE, 1 O MINISTRO MENDONÇA 
COM DESTINO A' PARAíBA LIMA VISITARA' AS OBRAS Dando inicio á sessão. o dr. José rl.e Figueirêdo, a fim de receber o es

Mariz disse da sua significação. por- tudo da parte do Chefe do Go~êrno. 

ie~:~1
!~te~liá 

1
!:uc~~~o d~~fi~d~~ i~~!~ j tia~~~ p~efe~i6vrda~ ~t~~~i~~:~~~~ ~; 

SAMUEL HOARE SUBSTITUIRÁ CHAM
BERLAIN NA PRESIDENCIA DO GABI-
NT!!TE B RI TA NICO notícias divulgadas, segundo as quais C · " sr. Chamberlain deixará a chefia do 

&abinêie, como uma consequencia das 
complicações da 1>0Iítica internacio-

Q sr. Samuel Hoare já ocu- uai. 

O avião que conduzirá a comi
tiva presidencial decolará ás 
10,30 horas , da Ponta do Cala
bouço. dnendo acompanhar o 
Chefe do Govêrno o ministro 
Mendonça Lima, o dr. Lourival 
Fontes, diretor dQ Departamen
to Nacional de Propaganda, e 
interventores Amaral Peixôto e 
Eronides de Carvalho. 

A CHEGADA A CAMPOS 

d R 1 
_ 0 sr. Samuel Hoare Ja exerceu as 

pou a pasta as e açoes funções de ministro das Relações Es- A. chegada '.' Campos ocorrerá 
Exteriores ao tempo do go- i trangeiras no govêrno do sr. Stanley prec,1•amente as 1 t,30, ~oras, , el!-

dencial para a Di..,t ilaría Centra! 
do Estado. a ser inaug-urada pelo 
Pru·idente Getúlio Yarg-as. onde 
" Instituto do Açutar e do Akool 
ofcre('ení aos YÍ'"-ita:nfes lauto 
almôço. 

Em seguida, os ilu . ..;tres itine
rantes a~·'sh,·tirão á inauguração 
da Di.-:tilaría , a maior do Brasil. 
cuja pedra fundamental foi lan 
çada, ha dois anos. pelo Chefe do 
Go,·êrno, regre~sando após a 
Campo~. aond<' cheganio :ís 1 :;,:w 
horas. 1 

ld . cam1nhanclo-se a com1hva p1 e!-;_1-

•:!:.?.t~·:~: : .. IÃ "'RENOVAÇÃO DA ESQUADRA ~;~.:~:,~01&~~l;,:;\~t 
vavel que o "premi('r" Nrville Chant-1 
berlain se retire por algum temp_o, 1 Ch , brevemente ao Rio o primeiro "Contra-torpe- A's 16 horas , o Presidente Ge-
durante O prõximo outõno, da chefia egara, ' ' ) . . IA tú1io Vargas inaugurará a-. obras 
do cabinête. deiro" encomendado nos esta e1ros mg eses do ~ancamento Federal: á,. 16,:lo 

Sir Samuel Hoare provavelmente , , . .. .. i tera lugar a grnnde manifesta. 
subetituirá O sr. Chamberlain. , RIO, 18 ~A UN~O_)b-:- ~~:::: ~~Je~snt:ni!C:::~es:!c~n:: f 3~ !~e: ção ~o~· lavrador<'~ d~· ~a?'po:-:, 

rio da Marinha. d1str1 wu d · 1 d 36 "Ih I I rlesf11e t~colar, ete.; ª"' 21 .. JO o~ 
COMO ALGUNS C1RCUL0S POLI- · nicado á impr~n5:": i~form~nir:s q=~ l~das e desenvo ven ° mi as t0ra- usineiros oferecerão um han-

IÇAO brevemente dei.Xa[a os esta e nas. .. ~ ·t· "d . 1 
TICOS vtEM A SUBSTITU 1. d da. fi~ma. Samuel White & Cia • Em matéria de armamento ofensivo QUt>te a comi 1n1 pres1 ent·m . 
DO "PBEMIER" CHAMBERLAIN 1 ~:

9
~1,wes, 0 contra-torpêdeil·o "Java- a nova unidade da nossa Marinha d~ J falando em nome dos manifes

- 1 ns 11 ri'', o prtme~o S: ::1:i.e encomendada, jGuerr& apresenta o _que de mais mo- l.~ntes ~ ~i~terventpr ,Arna,ral Pei-
LONDRES, 18 - (A, N.) A gu. gue ~.• com!!?': d ,mio tipo dos des- dorno e eficiente exJSle no momento . xoto e, as 21,00 horas, o Chefe da 

eirc.,uloll autorizados interpretam _s O Javara e o me 

DA BAIXADA FLUMINENSE 
RIO. 18 A UNIÃO) - O ministro 

da Viação, general Mendonça Lima. 
~ue . ~eguirá. am~nhã, integr~ndo a 
comitiva do presidente Getúlio Var-

~s na visita de s. excia. ao Estado 
o Rio, vi<iitará as obras da Baixada. 

,/~uminen.se. 
1:0 regres."º de Campos, aquêle titu

lar inspecctona..rá a séde da Estrada 
de Ferro de Maricá em Niterói. 

ASSINADO 
UM DECRETO-LEI REGU• 
LANDO O ENTREPOSTO DE 
HORTALIÇAS E FRUTAS 

J.10. 18 - cA N.) -- O Presidente 
Getúlio V:1rgas a~inou um decreto
lei regulando o entreposto de hortaU
çus e frutas 

Segundo o citado decreto, n passa
grm das hortaliças e frutas pelo en
trPpostc será obrigatória, ficando proi
bi os os jôgos especulativos e a org~
ni, 1ção do ·• trust.. com a rrtençao 
dn . orodutos, dentro ou fóra da área 
d<" dishibuição 

T' na fins e.statisticos, o decreto cria. 
t.11 tüém, o regL,;;to de fábrica::; de dõ
c1•.., C' conservas. 

o covêrno mandará revêt os lmpõs
to~, ,. taxas que estejam incidindo sa .. 
bre frutas e hortaliças. 



A UNIÃO - Sexta-feira, 19 de agosto de 1938 

SEGUE, HOJE, ,aRA CAM· C I N E M A 
POS O R P:E:t:E:TE Dl "PRIMAVtRA", DOMINGO, NO "PLAZA" 

E º c Está anunciado para domingo. no I melodias de Remberg e as stnfonias 
<Conclusão da 1.• p&g.) ,-Plaza ", o grandioso fUme da Met;·o de Tschaikewsk.1 . 

O "FELIPllll" VOLTARA' AO GRAMADO NO PRóXIMO 
DOMINGO PARA ENFRENTAR O "UNIAO" 

08 membroR da comitiva do Che- ~~s!~t~~r:,rq~~P~l~:;s~~!~ada co . Artlst.as de renome e grandt>mente 
fe da Nação, onde os aguardará. mo a maior produção musical daqué- queridos do publico, Jeanette Mac Do
o diretor do Departamento Fede- la fábrica, apresenta. novamente jw,- nald e Nelson Eddy, em "Primavé-

ral de Saúde Pública e o diretor \s°Jc1i.e~~et;~ns;!;;d~sºn1~~rp~ef.~
1
"~

1
~ ~;aç'ã~1

~0~":.~u~e~~~:. ~~~~~md•~ ;.~= 
da Saúde Pública do Estado do 'Oh, Marietto" e "Rose Marte " ver, portanto, o suceRSo de btlhete11!1 
Rio, dE.vendo s. excia. inaugurar "Primavera contém mn enrêdo de- que obterá o .. Plaza", domingo, com 
o Leprosário, utn dos mais mo- liciosamente ronrn.nttco e ,nvolven:c•, a. apresentação daquêle fllme em 

A pugna pebolistica do próximo do
mingo entre os simpatizados clubes 
filiados Felipéla e União está sendo es
perada com ansiedade, devido. prin
cipalmente, A volta ao gramado dos 
!ellpéienses. 

REMINISCENCIAS 
F, Coutinho de L e Moura 

Quiz a reconhecida bondade do meu 
presado amigo, Raul de Góis, que eu 
tivesse o feliz ensejo de travar conhe
cimento C'OIJli um Uustre homem de 
letras, q,ue presentemente nos honra 
e deleita rom sua presença e palavra 
autorizada e fluente, o conhecido jor
nalista espanhol. dr. Alvaro de Ll?l.s 
Cazas, catedrático da Universidade 
de Petropolls, ex-professôr da Univer
sidade de Valladolid e diretor do Ins
titulo de Noya . Secretário Geral da 
As..'-Oeif\çáo de Escritores Galêgos. Da 
Academia Nacional de Belas Artes 
<Madrid) . Das sociedades ne Geo
grafia de Madrid e Lisbôa . Do Insti
tuto de Etnologia e Antro!)(llogla do 
Porto e do Instituto de Coimbra . 

Quem lêr estas credenciais não po
derá ter uma idéia perfeita da ilustre 
personalidade do seu portador, pen
~ando, talvez, tratar-SP. de um Upo .,o 
molde dos antigos e arrogantes fidal
gos. Nad,a. d.isto. pelo contrario, é êle 
accessivel e de uma comunicabilidade 
<;ativante, insoirando logo simpatia ~ 
confiança. a quem dêle se aproxima . 

Foi o que se deu cÓmigo. Trocadas 
as frases da pragmatica, da apresenta
ção, entrámos em simples e t-rupol
gante palestra e tornámonos, pa! a 
logo, durante as poucas horas que es
tivemos juntos 'na Usina S. João, 
bons camaradas. 

Convidado pelo Raul de Góts, segui 
em companhia da caravana, organiza
da no Palaclo da Redenção, a fim de 
e~sistir naquêle centro industrial da 
Vanea do Paraíba a solenidade rla. 
"Butada da Usina ". 

Ali chegando, eu recordei os ruas a
legres · que naquela zona passei, nos 
meus dez anos de idade. no engenho 
do major Bento da. Costa Vilar por 
ocasião do batlsado de uma filhinha 
daquele senhor de engenho, tendú 
sido levado em companhia da Senho
rinha, uma mulata muito estimada ali, 
esposa de Inãcio Cavaco, figura po
pular que se destacava nos três dias 
de Carnaval montando wn belo cava
lo, trajando de prtnclpe e que era 
protegido pelo velho Barbosa, pai do 
dr . Barbosa, do engenho Gitó, admi
nistrado por Inácio. 

Relembrei ainda os domingos p_as
sad.os no engenho do cel. Francisco 
Carvalho, onde a respeitavel matr_o
na. de saudosa memória, d . Lld1a. 
virtuosa. e primeira espôsa rlaquêle 
&dlantado agricultor, nos proporcio
nava suculento almoço com o sarapa
tel de cabrito, prato de minha predi
leção . 

E a!ncla veiu-me á mente a lem
brançá de um banquête que o dr. Ma
ranhão. gerente da referida Usin..1 , 
ofereceu :\O presJdente dêste Estado, 
dr. AI v'lro Lopes Machado, no qu.11 
tomei pq.rte e assisti a uma cena de 
gaiatice praticada por Alfrédo Pinto 
com Teodoro de Sousa. quando ês\."e 
fazia um brinde ao belo sexo e foi 
interrompido, dando um grito, p1>r 
ter Alfrêdo Pinto, mergulhado por de
baixo da mêsa, fingindo de ~chorrn, 
procurado morder-lhe a perna, 

A perspect.lva geral era de uma ri~ ... l 
dactinh~. engalanada com suas casa!. 
caiadas e pintadas rle frasco; um belo 
Templo onde se venera a imagem de 
S. João, patrono d.a Usina e pomar 
e iardins bem cuidados. 

A "casa de vivenda", um rico so
lar, onde nada faltava, achava-se re
pleta de pessôas de deotaque social. 
tepres,,.ntantes das classes prod.utnrat. 
e comercial, do~ membros do Govêr
no do Estado e dos de sua comitiva . 

Depots do banquête, >eguira.m to
dos pára a Usina, tendo a. frente o 
•·sthJ\ílÀP revmo . frei Amadeu, que 
celebtlu o ato da benção das canas. 

Aprovettand,o um momento despo
nivel entrevistei um macrobio filho 
do Jogar, Já tendo passado do,; 70. ja
neir06, que me disse o segutnte: - A 
Usina S. João foi organizada por um.1 
Sociedade Anontma e teve cumn ge
l'entes, sucessivamente, os drs. cw1.ha 
Pinto. Régo Barros. José de Albuquer
que Maranhão. Buarque e Agostinhfl 
Néto. Foi na administração dê&te últi
mo que se manifestou a crlse que h 
levando a U.sina a uma liquidação 
::forçada, da qual sauvou-a a operosi
dade e ti.no administrativo do saudo
so dr. João Ursul<> Ribeiro que dei
xou-a bem organizada, confiada aos 
P.e'US dignos suce&SOres que veem. hou
rando sua memória, mantendo-a pros..i 
pera e (eliz. 

A _..,nte Já vai longa e eu ponho 

Os dois preliantes possuem amado
res capazes de grandes jogadas. 

o União toda vez que pisa a can
cha ê com vontade de derroto.r o seu 
adversário, empregando para isto um 
padrão de Jôgo bem regular. A sua 
defensiva é bôa e sabe desarmar o a
té.que contrário com bastante técnica. 
A linha avante dos Unotlptstas é tn
tegrada por elementos que sabem 
controlar a pelóta. 

o F~Upéla tem um esquadrão c~paz 
de desenvolver um jôgo que desnor
teia o adversário. Para isto joga até 
final com o mesmo animo e a mesma 
vontade de vitoriar. A sua defêsa e a 
sua linha de a vantes têm bons chuta
dores e não dão tréguas ao onze ""',
trárlo. 

Assim, o próximo jôgo do c1:1.mpeo
nato oficial dirigido pela Liga Des
portiva. Paraibana vai ser duro e bem 
disputado. 

- Servirão como juizes dos primei
ros e segundos times, respectivamen
te, os srs. Aluísio Ribeiro de Lira e 
Horácio Henriques de Miranda, sendo 
a L. D. P. representada, em campo, 
pelo sr. Carlos Neves da Franca. 

O TREINO DE FUTEBOL DO 
"ASTRl!:IA" 

Está organizado rigorôso treino pa
ra a manhã do próximo domingo, no 
campo da avenida Maximiano de Fi
guelrêdo. 

l"i:sse treino tem caráter de jôgo. 
pots que estão organizados dots times 
de fôrça, equivalente, os quats dispu
tarão uma partida melhor de três. 

Já se encontra no " Palacête Tam
biã" uma taça, cuja pósse caberá ao 
quadro vencedôr. 

Amanhã serão noticiados outros in
formes a respeito da primeira parti
da, que será jogada domingo, com a 
escalação dos times disputantes. 

"NAUTICO ESPORTE CLUBE" 

<Composto de funcionários do Banco 
do Estado da Paraiba) 

Ficam desde Já convidados todos os 
socios dêste sodalicio. para compare
cerem sábado, em local determinado, 
para um rigoroso treino de futebol. 

O presidente encarece o compare
cimento de todos os associados. 

O time é o seguinte: 
Peixoto 

Israel - Beagá 
Camo - Gouveia - Rlquio 

01ivio - Zémaria - ·Moacir - Dur
val - Otávio. 

"INSTITUTO COMERCIAL" x COM
BfNADO "LICEU PARAIBANO" 

dernos do pai 8. \ ivido em Paris e moviment1.do pehs três sessões . 
A's 10 horas a viagmn será 

continuada para Niterói, e, ás 11 
horas, ao passar o comboio por 
S. Gonçalo, a população presta
rá gra11de manifestação ao Pre
sidente Getúlio Vargas. 

O BANQU~TE NO PALA CIO 
DO INGA', EM NITERÓI 

Ao meio-dia chegará a Nite
rói a car11vana que acompanha o 
Presidente Getúlio Vargas, e, ás 
13 horas, s. excia, será homena
geado com um grande banquête 
no Palacio do lngá, oferecido em 
nome do Estado do Rio. 

A MANIFESTAÇÃO POPULAR 
NA CAPITAL FLUMINENSE 

A's demonstrações de aprêço e 
simpatia da magistratura e dos 
prefeitos do interior presentes á 
metrópole do Estado do Rio, se
guir-se-á a grande manifestação 
popular, em que desfilarão alu
nos dos grupos escolares, asso
ciações esportivas, sindicatos de 
classe e o pôvo em geral, seguin
do todos em "marche-aux-flam
beaux" até a praça da Repúbli
ca, onde serão queimados fógos 
de artifício e de bengala, 

"LUZ DE ESPERANÇA", DOMINGO, NO "REX 
Domingo próximo. o "Rex" apr.· · 1 Nt!ssa pelicula , Errol Flyn apresen

bentará um do. s · maiores triunfos dr. ta-se como um galã. moderno, trajan
~. arner Flrts, com a exibição de "L~ do Impecavelmente, tendo ao seu ln.
de Esperança" do Anita Loutse e Margaret Lindsay. 

Filme maranlhoso, desenrolndo num 
ambiente de poesia e romantismo, CPrtnmente, " Luz de E!>,1)erança· · 
"Luz de Esperanço. " tem como seu I que é , sem favor, WJ\B. grandiosa pro
principal inte.rprete Errol Flyn, o ines- dução, conquistara.· um dos melhor .5 
~uecivel "astro" de "Capitão Blood '', públicos para o ''Rex", que vem con
"Carga da BrigarJa Ligelr'l." e " Prin- tinuando com êxito o seu programa 
cipe e Mendigo". de lançamentos . 

CARTAZ DO DIA 

PLAZA: - "39 Degráus", 
com Robert. Donald e Mada.1ei
ne Carol, da "Broadway Pro
grama." . 

Complemenl.os. 

"K.EX: - · .. A Grande Cava
ção", com Bert Wheeler e Ro
bert Whools.ey, da "R, K. O. 
Rádio''. 

Complementos. 

SANTA Ros;: :.... "Varieté" , 
rom Hans Albert f' Annabela , 
da "Cine Alllança ''. 

Complementos. 

FELIPE'!-': "A Grande 
Cavação•·, çom Bert Weeler e 
Roben Whoolsey, da "R. K. O. 
RM!io". 

Complementos. 

JAGUAJ ...;E~ - " Campei, 
de Luva Branca" , com George 
O' Brlen e, mais, a. 6.• série de 
" 0 Império dos Fantasmas". 

Complementos. 

S. PEDRO: - '10 -'mór • 
Como o Jôgo ... , com Akim Ta
mirotf e a 4.ª série de .. O Im
pério dos Fantasmas". 

Complementos. 

METRO'POLE: - Sessão da 
Alegria - "Môça.s do Século 
XX •·, com Evelyn Knapp, da 
" Universal.,. 

Complementos. 

REPU'BLICA: - "Crime • 
Castigo.,, com Peter Lorre e a. 
''Lei do Terrõr, filme de aven
turas. com Tim Mac Coy. 

Complementos. 

O REGRESSO A' CAPITAL 
' FEDERAL CAIXA DE APOSENTADORIA O festival de ontem, no 

da A's 19 horas, em ianchas llSPe- E PENSÕES DOS FERRO- "Plaza", em beneficio 
dais, o Presidente da República VIÃRIOS DA CENTRAL matriz de Lourdes 
e sua comitiva regressarão a esta DO BRASIL Realizou-se. ontem, com o melhor 
"'tletrópole, encerrando-se, assim, êxito, 0 festival no "Plaza• , em bene-
a visita do Chefe Nacional ao vi- Foi inaugurado, ontem, um ncto das obras da matriz de N. se-
zinho Estado do Rio. d - grupo de casas para nhora de Lour es. 

O PRESIDENTE GETU'LIO foi exibido, em Matinée, e á noite, 
v ARGAS VIRA' AO NORTE operário!'i o excelente filrnç católicc "Servas de 

RIO, 18 - (A UNIAO) - Com a Deus", especialmente contratado para 

RIO, 18 (A UNIÃO) - Divul- t~f~:~ç:/30tni~~:~0 ~º~f::r f.':a!;:= o mesmo festival. 
ga-se que o Presidente Getúlio rou-se. boje, um grupo de casas cons~ Igualmente, teve lugar o sorteio de 
Vargas, em setembro próximo, truidas pela Caixa dt>: Aposentadoria. dois valtosos prêmios entre as pessôas 
partirá, de avião, com destino á e Pensões dos Ferro,·iários da Central presentes áquéla festividade. 
Paraíba, a fim de inaugurar, :~b!i1:~!. e deSUnadas aos seus con- Na matinée, foi sorteado o bilhete 
nêsse Estado, algumas obra~ da Essas construções, que se realizaram nº. 1055, pertencente á. menina Gerlane 
administração do interventor sob a orientação do Ministério 110 Costa. 
Argemiro de Figueirêdo. Trabalho, estão localizadas na rua Na soirée, foi sorteado o bilhete nº 

Realizar-se-á no próximo domingo, Nessa viagem, o Chefe Nacio- Lino Teixeira, Estação de Ria.ehuelo. 1086, cujo possuidor ção se apresentou, 
no campo do "Instituto comercial", na! deverá, também, visitar Per- l1r===========~ estando o prêmio respectivo á sua dis-
wn jôgo amistoso entre os conjW1tos nambuco e, possivelmente, o Es- lpos1ção, no "Plaza ''. 

i~r~;~~~~:!üo~ ;r~;~;;:~n~ráLl~~ .'•t_a_do_d_a_B_a_ia_._________ DR, ALUISIO RAPOSO 
os quadros femininos do "Instit.uto" NQTJCIARIQ --.--
- o~~n!u~it,'!~º~ntrarâ com a se- Ctrur';:!j° edºd,.11':,:;ni~:~: Isa- OPERAÇÕES • PARTOS 

guin:a.l::::iz~ç:l~tsto - Galégo re~:· e n~e~::;~tiel~~':i!.a~""re3â~; CJRURGI-' DOENÇAS_D_A_s_sENHORAS 

Josué - Helvécio - Aguimar Pªbt~a Chaves Silveira, secretária DOENÇAS DE SENBOR-'S Dr. Lauro Vanderlel 
Os quadros femininos obedecerão á Grêmio "Euclides da Cunha"; Sabino PARTOS Chefe da Clinlca Otnecológlca da 

seguinte organização : Souto e "'Virrocha ". Maternidade e da Clinica Clrur-
Rua Peregrino de Carvalho, 146 glca Infantll . Ct:11rgião da 

Azul : gou sem o concurso do maior centro Das lO As 12. - santa casa. 

Maria José - Hi!da - Iêda 
Lourdinha - Ellsabéte Coutinho 

avante do mundo: Leonldas. Rua Visconde de Pelotas <Em 

Branco: 

Esmeralda. - Carmonlsa - Zita 
Cordeiro - Oscartna - Gelda 

O "FLAMENGO", DO RIO, VEN
CEU O "A'I'Ll!:TICO MINEIRO", DE 
Bl':LO HORIZONTE, PELA ELEVA-

DA CONTAGEM DE 5 x 1 

RIO, 18 - No Jôgo de futebol inter
estadual realizado, hojC', no campo do 
"Flwninense". entre os fortes con
juntos do Flamengo, desta capital, e 
o Atlético Mineiro, de Bêlo Horizonte. 
o poderoso clube carioca venceu os 
mineiros pela alta contagem de 5 x 1 

Os tentos fôram conquistados por 
Gonzalez, 2; Providente, 2 e J arbas, 
1. do FJamengo, e o i..lo Atlético por 
Guará. 

O Flamengo, apesar de ter vencido 
por uma significativa contagem, jo-

O JôGO DE DOMINGO PROXIMO, 
NO CAMPO DO "LIBERTADOR", 
ENTRE OS CONJUNTOS JUVEN!S 
"APRENDIZES ARTÍFICES S. C." E 

O "FLAMENGOS . C . " 

Bater-se-ão, no próximo domingo, ás 
14 horas, num jôgo amtstõso, no gra
mado do Libertador, nesta capital. os 
conjuntos juvenis Aprendizes Artífices 
s. e. e o Fla1nengo s. e. 

Essa partida, que vem interessando 
os torcedóres de ambos os times, ar
rastarã, de certo, áquela cancha, inu
meros espectadôres . 

O sr. Eduai:d.o Carneiro, diretor de 
esportes do Aprendizes Artífices, orga
nizou o seguinte quadro para enfren
tar, no próximo domingo, o Flamengo 
s. e.: 

Maria 
Duda - Brinaldo 

Sebastião - Nllson - CRrlos , 
João - Ulríco - Almeida - Edison -
Ivo. 

Reservas: Carióca, Dequivan e José 

CARROS E CAMINHOES USADOS 

-, .... , ... ,,. . 
eptimu ~ndiçiea e a 

.. ,. .. 
preç•• modico, 

AGENCIA FORD 

frente ao "Plaza"). 

Diretoría Regional dos Cor• Das 3 ás 6 - Fõne J .~se 

reios e Telégrafos lll,==========11 

A Diretoria Regional, no interesse 
de executar com a necessária celeri
dade a distribuição · da corresponden
cia, acaba de iniciar, com evidente 
proveito para o comércio e o público, 
o serviço diário de condução de malas 
postais entre a vila de Cabedélo e esta 
capital, Rdapt "-mdo para !siso um dos 
seus carros. 

Com êssc melhoramento, as malas 
postaís, que anteriormente permane
ciam ali, muitas vezes, cêrca de vinte 
e quatro horas, por falta de transpor
te, uma hora após o seu desembarque 
cm nosso ancoradouro externo, darão 
entrada em nossa repartição central 
de Correios e Telégrafos, onde se pro
cessará, sem demora, o serviço de con~ 
ferencia e entrega da corresponden
cia. 

VIDA RELIGIOSA 
FEDERAÇAO ESPIRITA PARAIBAN-' 

Durante a sessão publica de estudo 
do Evangelho. a realizar-se, hoje .. ás 
J n e meia horas. na séde dessa soc1e
clade, á rua 13 dr. Maio. n.0 465, serão 
comentados segundo a doutrina es .. 
pirita. os versículos 16-17, do capitulo 
19. de Mat.éus, cujo enunci~do é o se
guinte : EIS QUE UM MANCEBO 
D1,LE SE APROXIMANDO LHE 
DISSE : BOM Ml':STRE. QUE BEM 
DEVO FAZER PARA ALCANÇAR A 
VIDA ETERNA ? JESUS LHE RES
PONDEU : PORQUE ME CHAMAS 
BOM: BOM Só DEUS OI!:. SE QUE
RES ENTRAR NA VIDA, GUARDA 
OS MANDAMENTOS. 

CLINICA DENT ARIA 
DR, MARINHO CORREIA 

Com diploma de honra pelo Instituto Técnico do Rio de Janeiro 
LABORATôRIO DE PRôTESE EQUIPADO COM APARl!:LHOS 

--- MODERNOS ---

IUA MACIEL PINHEIRO, 31 , ........ . Tratamento das molestias da h6ca, colocação de Brldg-wort com ou 
sem coroa., e moveis. Dentaduras anatômicas pelo ststêma Wa.dsWorth, 
em Vulcanlte, Resovtn e Néo-Hecollte, cem ou sem abobada palatina, 

CorreçAo de anomalias e próle9e raelilt e oral. 
Conaultu dlarlas e nottlrnas para funcionários do com6rclo, 

R UA GAMA E MtLO, 81 - 1,0 

" ponto final, registando a fida.lgu~, 
de trato que noa dtspensa.ram os mem
broa da familia Ribeiro, representa.eh 
pelo eatlm&do lnduatrlal, sr. dr. Fia- 1 
"1o Ribeiro e HUI dlgnoa sobrinhos, 
Re.aato e Joio tJraulo Jl.lbdro .JllDlor lallll--..--.., .... - .-. ...... -~.._,_....,.,....,._,._..,,_-...,,,,-_,..-.._,,,--.11!'1111-,_._~ ""•---=--...,,-=-=============•==a::11=-(Pról<lmo ao Banco do !'Ovo> 
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ESCOLA DE "O AUTOMOVEL CLUBE DESENVOLVE 
NORDÉSTE O PROGRAMA DE SUAS ATIVIDADES" 

O QUE É A 
AGRONOMIA DO 
SEUS DIVERSOS CURSOS 

1

1.er aos nóvos ciennrtamentos que for
çosamente deverão ser ihstalados. 

- CORPO DOCENTE - EM CORPO DOCENTE 

RECIFE, 18 (A UNIAO) - O "Dla
rio de Pernambuco" publica hoje: 

"0 Automovel Clube de Pernambuco 
inaugura no próximo domingo mais 
uma secção de suas atividades. E' o de-

1940 A NOSSA ESCOLA DE 
AGRONOMIA DARA' AO 
PAIS A PRIMEIRA TURMA 

DE AGRõNOMOS 
A Escola de Agronomia do ~ordés

te, com séde na cidade de Areia. ap~~ 
nas com dois anos de inaugurada, Ja 
apresenta um adiantado indice de 
progresso na parte que se refé~·e aos 
estudos agrícolas em nosso pais. 

No primeiro ano de fundada seguia 
a trilha de sua congênere de Viçósa. 
no Estado de Minas Gerais, no que se 
relacionava com a vida do estudante, 
o regimen de ensino, a divisão da Es
col? cm Departamentos, etc. 

I:s.so vetu concon·er rapidamente 
para o grande desenvolvimento da E. 
A. N .. que imediatamente se firmou 
perante todos os estabelecinwntos su 
periores do Brasil 

Com o novo decréto da Diret.oría do 
Ensino Agrícola, em que nenhuma. e::;
colo. superior poderá funcionar sem 
ser equipararia. a Escola de Agrono
mia do Nordéste. subvencionadP pelo 
Govêrno Federal, teve de trsn :.formar 
o regime, que anteriormente vinha 
sendo adotado e seguir in totum o da 
.Escola Nacional de Agronomia. 

A E. A. N., integrada na organiza
ção da escola pactrâo. continúJt sua 
marcha vitoriósa, rsperando, com o 
apolo dos poder~s públicos, ainda ês~e 
ano. receber a mspecçào do Ministé
rio da Agrlcultw-a, ficando assim, 
dentro em bréve. enquadrada fü\S exi
gencias do Govêrno Nacional. 

A Escola de Agronomia do Nordés- parlamento de correto alado. Para êsse 
te conta atualmente com um pro!es- :~v~~-:u~-i~~/e: adquiriu pombos bel-

f~i~~1~/~:!~~sat~f:cr:~i~e~i~~~~~\~o~~~~ Hontem tivemos ocasião de ouvir a 
dr engenheiros ngrônomos em suo. proposito da_ inauguração de d~n:lngo, 
maioria, notancto-se ninda um enge- a se ver~ficat na séde daquéla soc1eda-_ 
nheh·o clvtl, um qufmico industrial e de, ao d1. Avelino Cardoso, um dos seus 
um mc•dico veterinário. estando o sr. l diretores. 
Secretário da Agricultura empenhado Iniciou o dr. Avel~no a sua entrevista 
em contratar nóvos profissionais par?. !risa~do os benéficos resultados que 

o próximo ano ri;~·~~loª~~q~êlseo~~~~i~~. t·s~~;~1!:n~ 
DIRETÓRIO ACADEMICO ça do que se observa nos pa!ses da Eu-

Em sessão realizada êste ano. foi ~~~~S ts~t:s~Am~ol~~nfd~1~~:i~:re~c~~= 
lundado o Diretório Acadêmico, com- lou, é l'ealmente uma secção necessária 
posto exclusi_vamente dos alunos do a agremiações da natureza do Automo
Curso Superior, tendo por finalidade vel Clube, cujos sacias tem de viajar a 
batalhar pelo engrandecimento da a- zonas nem sempre servidas por tele
gricultura nacional e manter inter- grafos e mesmo que o sejam, poderão 
cambio com as outras associações con- pelo correio alado transmitir compres-
géneres do Brasil e do estr'.l.ngetro. teza. e economia as suas notícias. 

NECROLOGIA 
A éssa altura o dr. Avelino Cardoso 

citou uma das expeiiências realizadas 
no decorrer destes últimos dias do ser
viço a se inaugurar. Domin.i:o últ~o 

Dr Manuel da Cunha - Vitima de um dos diretores do A. C. P. viaJoU 
um cola.pso-cardiaco, faleceu na ma
drugada, de onte-m, o dr. Manuel d:i 
Cunha, médico da Inspetoria dos Ma
riUmos, e mt'"mbro de conceituada fa
milia residente neste Estado e no visi
nho, do Norte. 

O distinto cavalheiro, que gosava 
de largas relações na sociedade ton
tcrranea, exerrêra., várias funções na 
Diretoria de Saúde Publica, tendo ocu
pado, ultimamente. a direção dos Ser
viços de Epidemiologia. 

para o interior, levando no seu carro 
seis pombos correios. Na Uzina Caxan
gã., em Ribeirão, fez soltat com u'a 
mensagem os pombos. Dentrp de cín
coenta minutos chegaram_ ao pombal, 
na séde do A. C. P é. rua do Riachuelo, 
as aves mensageiras, isso apezar das 
condições do dia que ameaçava chuver, 

O APOIO CONSEGUIDO NA PARA1-
8A 

Ainda recentemente, o dr. Avelino 
Cardoso. esteve na Paraíba em missão 
do Automovel Clube e alí obteve irres-

SEUS DIVERSOS CURSOS O enterro teve lugar ontem mesmo, 
á tarde, saindo o feretro da sua resi

A Escola de Agronomía do Nordéste denC'ia., nas Trincheiras, para. o Ce-

~i~!';for~º~~iu~~~i~}~~~t~~~e~t~º a~ mitério da Bõa Sentença, com grande 

:;t~tC1~~· e~n~e~~ ;~~riia::e:~~ 
vimento do automobilismo e colombo
filia no Nordeste. Nêsse sentido êle 
realizou uma conferéncia a convite do 
Paratba Clube sôbre o esporte colom-

imediato. acompanhamento de parentes e ami-
0 curso médio, que funciona desde go:,: do extinto. 

NOMENCLATURA DE RUAS março de 1936. quando foi inaugurada 
a Escola, já deu em 1937 a sua primei
ra turma ele técnicos agrícolas ou prá
ticos em agricultura, que já dirige nas 
diversas Prefeituras os Campos de 
Cooperação dêstas com o Estaclo 

f:ste curso com duração de dois a
nos, não exige conhecimentos huma
nitários, necessitando o candidato 
unicamente dos estudos primários. Sua 
finalidade exclusiva é formar o técni
co ou melhor. o prático em assuntos 
de agricultura, fornecendo ao aluno 
ensinamentos gerais sôbre tudo que 
se relaciona com a vida do campo 
principalmente no que se pr<'nde a 
agricultura e á pecuária. E', em sili
tcse, um intermediário entre o agrô
nomo e o homem do campo. 

O Cur~o Superior forma o engenhei
ro agrônomo. o pesquizador que no la
boratório investiga nóvos métodos pa
ra melhoramento da nossa produção, 
seja criando variedades, seja introdu

c1asi~~.':~t~ ~~~~:~:~~~rgo!ª~~~!~ DA CAPITAL 
cimentos. veiu a falecer. no dia 13 do A familia do nosso saudoso conter-
corrente mês. em Campina Grande, a raneo dr. A1cides Bezerra, enviou a.o 
senhorita Maria Filomêna Barbosa da pref.eito Fernando Nobrega o seguin
Silva, filha do sr. Estevão Barbosa da te telegrama: 
Silva comerciante naquéla cidade, e de "João Pessôa, 17 - Apresentamos 
sua espôsa, sra. Marta A•mélia Barbo- sinceros agradecimentos pela bome
sa da Silva. nagem- prestada á memória do saudo-

A extinta, que contava 20 anos de so Alcides Bezerra, com a designação 
idade, era muito estimada no seio das do seu nome a uma avenida dc~ta 
suas amiguinha e na sociedade cam- capital. Cordiais saudações - Feloni
pinense, onde o seu desaparecimento la Bezerra e filhos". 

ca~~~u a PJ-~!~;~:ecf~~ie;1ª~~º~r. Ed-1 Estêve, ontem, ;a. Prefeitura, Frei 
gar Barbosa da Silva, negociante em Amadeu, agradecendo ao dr F~~1an
Areia. do Nobrega, em no,!'c dos re.1tg1osos 

o sepultamento realizou-se. no dia franciscanos da Pa~a1ba, ~ des1gnaçá~ 
;seguinte, ás g horas, no cemitério lo- dos nomes de Frei ~artmho e Fr~1 
cal, com grande acompanhamento de Joaquim a. duas avemda.s desta cap1-
parentes e amigos da familia enluta- tal. 
da 

zindo nóvas cu_lturas. resistentes ás A tuberculose acomete muito fre
~fl;.3's e molest1as ex1stents~ na re- 1 qoentemcntc as e.rianças. Nada ma~s 

Para seu ingres~o é exigido. :llóm do rert.o do que vacmar, logo nos pri
curso de humanidades, o c0111p em"''l- mciros dias de nascido, o..,teu filhinho. 
tar do engenharia, sendo ainda o alu- Basta dirigfr-se ao Dispensário Ar· 
no submetido ao Concurso de Habili- lindo de Assis. 

Igualmente o sr. Reginaldo Rodri
gues de Carvalho ag1'adN:'cU, em seu 
nome e no da sua. familia. a home
nagem prestada ao seu venerando pai, 
com a denominação a uma das ruas 
da cidade, de Rodrigues de Carva
lho, 

taçáo realizado na propria Escola. 
:Bste curso tem a dw·ação de quatro A 

anos, sendo os programas de suas ca
deiras os mesmos da Escola padrão. ELEIÇÃO 

-------------
Associação Paraibana 

Cirurgiões Dentistas 
de 

Fala ao "Diário de Pernambuco" o sr. Avelino Cardoso, 
um dos diretores dessa agremiação - Serviço de poqt· 
bos-correios - O próximo congresso de inspetores dt 
tráfego do Nordéste - A Paraíba sob a administração 
--- do interventor Argemiro de Figueirêdo ---
bofilo e as vantagens daí decorrentes. ! tou o dr. Aveli.no. Déssa forma. tomari 
o assunto mereceu o melhor aplauso maior incremento o automobilismo no 
da população paraibana. Tanto assim Nordeste, mormente na época atual. 
foi que néssa semana, Vf>rlficou-se in- O motorista ficará livre de parar tm 
teressante experiência no quartel do Loda porteira. 
22º B, C. sendo soltos all oito pombos 
correios, na presença do comandante 
do batalhão, coronel Magalhães Bara
ta, do prefeito da capital, sr. Fernan
do Nobrega: oficiais da guarnição, ou
tras autoridades e 1>ôvo. A prova se 
r.oroou de todo êxito. 

A PARA1BA NOVA 

Antes de wicerrar a sua ualestra, o 
dr. Avelino Cardoso se referiu enco
miasticamente a óbra que ora realiza 
o govêrno paraibano, á !rente o inter
ventor Argemiro de Figuetrêdo, que 

CONGRESSO DE INSPETORES DE oonta auxlliares dedicados, portadores 
TRAFEGO da verdadeira compreenção do bé.m 

público. Assim, adeantou o dr. Avelino 
O dr. Avelino Cardoso, em João Pes- Cardoso, o Interventor paraibano rea.~ 

sõa, também teve oportunidade de liza um govêrno das mais largas pos
conbinar medidas com as altas auto- sibilidades ,econõmico-90Ctais. João 
ridades paraibanas, para a próxima Pessôa, atualmente sob a direção do 
realização do congresso de inspetoras prefeito Fernando Nobrega, se refor
de tráfego do Nordeste. Sóbre a impor- ma e se engrandece a cada momento 
tancia dêsse congresso, cujo fim prin- Do mesmo modo, as secretarias de 
eipal é unificar o regulamento de trá- Estado muito contribuem para o êxito 
fego entre os Estados desta região, não déssa administração modelar, concluiu 
se discute. o nosso entrevistado, que apontou vá-

Lementavel. é que tal medida ainda rios serViços e realizacões ora em curso 

~:~pa:a~{~o:i~o e~r~:/;aiarªi~~:· co~~ 1 :en~~ºEs!~~dde c;in~ t~~i~i: 
gresso, vão bem adeantados, acrescen- r.al, Fomento Agrícola, etc.'' 

TEATRO 
Marcado para terça-feira prox1ma o festival de Uiára 

de Goiaz no Cine-Teátro "Plaza" 
Uiãra de Goiaz realizará na próxi-1 com que se vem famtliarizando o Paí.s 

ma terça-feira, no Cine-Teatro Plaza, através do radio, desperta em todos 
o seu festival de canto que os nossos os que a ouvem uma sensacão de P"J.ro 
circulas sociais estão aguardando com mlêvo, pois Uiãra d.e Goiaz canta 
anciedade. A festejada cantõra goia- com alrna, de fascinante maneira. 
na é senhora de deliciosos recursos I Oportunamente daremos uma nota 
vocais, sabendo emprestar ás canções mais detalhada a respeito d.o /estival 
que interpreta uma graça saltitante de arte dessa encantad~ra intérprete 
e nova. A suave melodia de sua voz, da música popular brasile1rct. 

DIRETORíA GERAL 
SAODE POBLICA 

Paludismo 

DE Conferenciaram com o Pre• 
sidente da República 

Volta-se nesta nota, mais uma vez, 
á questão do paludismo no Rio Gran
de do Norte e Ceará. 

Segundo as Ultimas informações, já 
se vem notando o declinio do grande 
surto ocorrido. Além disso, o Govêmo 
Federal acaba de conceder mil con
tos para o inicio das obras de sanea
mento e assistencia 

As recrudescencias habituais, r ue 
aparecem por ocasião do inv~rnJ. em 
nosso paludismo endêmico. Jcv!\ra1.:1, 
em vários lugares, a população ao ~.1.

larme. por suspeitar "a do,,.r.ça Jo 
Rio Grande do Norte·" 

Confórme as declarações 1nt~··• .rc"' 
da Saúde Pública, a Paraíba e as nos
sos zonas Jímitrofes éom os Estarlos 
em causa, estavam livres do A..IOJlhe
lis gambiae, nome por que é ~')riheclrlo 
o mosquito importado da Africa e que 
deu motivo áquela calamidade. 

RIO, 18 A UNIAO) - Estiveram, 
hoje, no Palácio do Catéte, e1n con ... 
ferencia com o Chefe da Nação, 00 
ministro Eurico Outra e Aristides Gui
lhem. 

Também s excia _ recebeu os mi
nistros Barros Barrêto, Castélo Bran
co Clark e sr Agripino Grleco. 

Comprimidos gastos 
Capturas iscas de animal - 3 

mosquitos anofélis 
Capturas nos trens - 8 mos

quitos 
Láminas colhidas 

Municipio de Araruna 

Doentes atendidos 
Vacinas «mtra tifo 
Visitas domiciliares 
Capturas domiciliares 
Lâminas colhidas 

1.668 

o 
45 

ctoºd:S%s~ ~~~c~it~J~/;~,J~n.~in.;::~: da Rainha dos Estudantes 
po dif;cente composto de alunos do•· 
diverws Estados nordestinos, esperan
do-se que, em 1940. a Escola de Agro
nomía do Nordéste dará ao pais a sua 
primeira turma de engenheiros agrô

Está provocando vtvo entusiasmo 
no seio da classe estudantina da ci
dade, a interessante iniciativa tomada 
pelo Centro Estudantal do Estado da 
Paraiba, no sentido de escolher a rai
nha dos estudantes. 

A convite da Associação Paraibana Agora, com o regresso da comissão Fócos removidos 

86 
402 
203 

86 
li 
8 
3 

13 

nomos. 

LABORATóRI08 

A Escola possúe modernos e bem a
parelhados laboratórios de Física. 
Quimica, Biología , animal e vegetal), 
Engenharía Rural, Coleções, Entomo
loglcas, etc. 

'f:ste ano será adquirido pelo Estado 
uma nóva aparelhagem para satisfa-

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

Em 19 de agósto de 1003 <<11rnrta
Jetra1 a A UNIA.O publicava o se
guinte: 

CLUBE BENJAMIN CONSTANT 
- "Comemoração cí11ica a Pere(lrin_o 
de Carvalho" - Ilustre cldadào Orns 
Soares, m. d. presidente do Clube 
Benfamin C-0nstant: Dcvolvendo-vo.<;. 
a ltsta n. 15 com. a quantia de 12$000, 
cumpre-me declârar-vo.<;. que foi etita 
a quantta arreC'adnda entre os meus 
com.panheiros de Reparliçrio, como 
au.rtlio á inauguração de mna plar,a 
na casa onde /oi preso Peregr1no de 
Carvalho, o sublirna<lo herói de 1817 
Tenho a honra d~ aprrs(1llar-vo.ç o,; 
meus protestos d1; gra11dr: estima e 

o movimento vem tomando extra
ordinario vulto, com a solidariedade 
de elementos de destacado relêvo da 
sociedade pessoense. 

O pleito promete. por conseguinte, 
desenvolver-se num ambiente de 
grande animação por parte da moci
dade eS'tudiosa de João Pessõa 

Até ás 16 horas de ontem, a votação 
permaneceu a seguinte: 

Para Rainha: 

Norma Vandcrlci 
Altair Guedes Prrciro. 
Ana Amel1a Dantas 
Tnah Pedrosa 
/Ia ria da Graça. 
\1adalena G. Pereira 

Para Princesa: 

1 627 votos 
430 " 
260 
110 

11 
4 

Maria de Lurdes Coi tinha 1. 004 votos 
~ilvia Mélo 1. 602 
Nicle Camboim 4-12 
Lisetc Gusmão 334 
Elia Moura 245 

.~~~-!: !º~~·a Magalhã<>s ~gg 
Ione Mousinho 61 
E-~dna Galvão . 10 

Os votos continuam á venda na 
rasa f.,ider, PO preço de duzentos 

ié~~nrorm<> fõrn anunciado realizo~
.c, onil.'m, á.s 10 horas. na praça Joao 

Pessóa, umo. rctrêta promovida pelo 
C'í'ntro Estuclrmtal do Estado da Pa-
1 atba, no s<'nlido de malor intcnsifl
c:açfto do pl<>ito eleitoral. 

co;:~ã/r~lcrnidade Tenha os seus ('abêlo5 sempre pen-
o encarregado da E.,Jpçq.o, • tcados, usando duafi vezes por iJemana 

Boba.stlão Alexandrino do Amaral". I " LOÇAO FIXATIVA ZILDAMIR. 
Neue número de agôsta de 1903. A única no genero. 

eita /ólha Inseriu Uf!l soneto da lf!VTª \ Fortaleza. _ Ceará - Corrêa & 
:::.~'.'"" Pais, intitulado "A~or _' Cla. _ Joio Pe .. ôa. 

de Cirurgiões Dentistas, chegarão, hoje, que operou nos munictpios de maior 
a esta cidade, os professores Carlos perigo. sob êsse ponto de vista. e c,s 
Aldrovandi, Renato Prado e Oscar resultados das pesqutzas empreendidas 
Soares, conhecidos técnicos em Cera- em Nova Cruz e Canguaretama. tê-

Fócos aterrados 
Fócos petrolados 
Comprimidos gastos ~.080 

mica Dentária e Proteso Buco Facial mos mais uma confirmação ao que foi Lugares percorrido'J 

os Ar!;eêrfJ'~i ~éºc~~~:i~.~~~~a~fo,R~~;rt~ diB1~.;l~~~~ o surto palúdico nos m~- Feijões. Jurêma. Plabas, Pé de Ser-
capital. algumas demonstrações da- niclplos de Caiçára e Araruna, com ra, Lagõa de Dentro. Arisco. Logra-
quela especialidade as medidas profiláticas tomadas douro. Belém, Caiçára, Lagõa do 

Tratando-se de assunto de real in- Em resumo, assim se distribuiram Meio, Braga, Tapuia. Abrêu, Tan-
teresse para a classe odontológica, a essas atividades: ii~~B..ªi~tavJ'~~~. NJf~!~ta~ª~~!·s 8~~: 

~;t~~~~!º v~~rai~~~~id~~ci~;~i,rgi~~ .Município de Caiçára tradas, Pitombas. Cajueiro. Mutúca, 
sentido de que a visita dos mesmo~ Macacos, Cacimba de Dentro, Lagôa 
professores seja coroada do melhor Doentes atendidos 151 do Meio, Cachoeirinha, Nova Cruz de 
êxito. Medicações preventivas 209 Rio Grande do Norte 

Para assistir ás aludidas experiên- Caoturas 311 Essas e outras Informações. de pro-
l!ias, aquela agremiação convidou to- Visitas domlcutares 180 cedência idônea. permitem que, nova-

~; J~ãii~:s~f:s e ct~gt~~tesri~;s~'!,en:~ ~~~~g1a~~~élis !~ 1 :~nt~r:~o!nJ:eNa;r: .... ~ãodº;~ri!tr~~ 

tado·----------:--::--::---=-::F:-6-:::c::o=s:-:a::-te_r_ra-:::d=o-:s:-..;;-::;-::-==-:-::-:5::"!:n:-a:-P:;a::r::a1:-·b-::a:-. --::::::=:-:--:;:-~::-::::: 

OS AVIõES JAPONÊSES ESTÃO REALIZANDO UMA SÉRIE 
INTERMINAVEL DE BOMBARDEIOS CONTRA HAN - KOW 
O Gabinête nipônico decidiu continuar as hostilidades 
até o aniquilamento da influência política do marechal 

Chiang-Kai-Chek na China 
O JAPAO IRA AT~ O EXTERM1NIO 
DO MARECHAL CHIANG-KAI CHEK 

TóQUIO, 18 IA UNIAOl - Na reu
nião do Consêlho de Ministros. !';Ob a 
prcsldcncla do prfncipe _ de Konoye, 
ficou decidido que o Japao prossegui
rá até o fim. as hostilidades contra a 
ChJna, visando o aniquJlamcnto da tn
fluéncia do marechal Chiang-Kai
Chek. 

O GOVllRNO S0Vl1i.1'IG0 PROCURA 
CONCESSÕES DO OOV!:RNO CEN-

TRAL CHINtS 

TóQUlO, 18 (A UNlAOl - A Aien-

eia Domei divulga que Moscou fez, úl
timamente, certas imposições junto ao 
marrchal Chiang-Kai-Chek. em tro
ca de concessões. sob a condição de 
cessar illlediàtamente o fornecimento 
de armas e munições para a China. 

AUMENTA O NúMERO DE VtTIMAS 
EM HAN-KOW 

HAN-KOW, 18 IA UNIAOl - Sóbe 
a 2.000 o número de vitimas em conse
quencia dos bombardeios aéreos japo
neses contra esta cidade. 

Contra a cidade de Cantão 30 po· 
derosos aviões nipônicos jogaram 200 
bombas, que ocasionaram coru;ldera .. 
veis ll6t.ragoo. 

OS JAPON~SES AMEAÇAM A CON
CESSAO INTERNACIONAL DE 

CHANGA! 

LONDRES, 18 < A UNIAO) - Prc
rêem-se graves acontecimentos no 
Extremo-Oriente cm visto. de os japo
nêses estarem provocando disturbtoo 
na, Concessão Internacional, a ttm de 
justificarem a sua tomada 

A imPrensa de Tóquio controlada pe~ 
las autoridades m111tares, ameaçam 
abertamente a Inglaterra e os Esta• 
dos Unidos. 

ANEROE é 1lDI prodalo li• trande 
luJ10. E" marra nova e 1.nsubstltalvcL 
t:drâlo, Loc;lo, Pó e BrilhanUna -
ANER.Ot: ! 

Fortaleza - Coará - Corréa & 
Cla. _, ........... 



1 ~UNTXO - 8esl11-Mr( B i1e llft)1f11 -d~ 19SA 

R T E o F 1 e IJ..L 
IIIIIIITRIIID ID EIIO. IR, DR. IRIEIIRO IE FIIIEIRll-0 

lnf.enentoria FedeJ"al 
EXPEDIENTE DO JNTERVENTOT< 

DO DIA 13: 

Decretos: 

O Interventor Federal no Estado 
tia Parafba resolve reformar., admt 
Jlistrativamente, o ma.jor dn PolicM 
Militar Joio da Costa e Silva. de :i
c6rdo com a letra d do art. 42. Ca-

rJ~~~o VJ~s -Re~~~~e~t~ ~! ~~~~?. 
corporaçãfl. combinado com o rlec. n 
1.081, de 9 de Julho de 1938 e 1 1 · 
do art. 63 da let estadual n. 127. de 
28 de de-zembro de 1936, com n pN
cepção dos vencimentof anunis Jr
a:ove contos, quatrocentos e cmcoen 1 

, 

anU réis t9:450SOOO>. devendo solicita! 
i,eu Utulo á Secretaria da Inten·ento
rla Feaeral. 

(Reproduzido por tfr saido incom
J)leto> 

O Interventor Federal no &ta<1o 
da .t>araiba resolve reformar. admi-
1istrntivamente. ~ 1~nent~-coro1~t'I 
.José Mauricio da costa, da Polk1a 
MUitar do Estado. de acórdo com a 
letra d do art. 42 - Capitulo Vil -
Titulo V - da Consolidação dos R•_•
gulamentos da Policia Militar. com
binado com o dec. n. 1.081. de 9 dn 
julho de 1938 e § l . ,J do art. 63 da lei 
est.adual n. 0 127. de 28 de deumb:o 
de 1936. com a rwrcepção dos venci
mentos anuais de quartoze contos, n"
\;ecentos e oitenta e cinco mil re• 
04:985$000), devendo solicitar sc.u ti
tulo é. Secretaria da Interventoría J:<'e. 
deral. 

(Reproduzido po1· ter saído incom
pleto> 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 18: 

Petição: 

N. 0 10. 242 - Da Sociednde Alg~l
doeira do Nordéste Brasileiro S A .. 
solicitando autorização á rt>partü;:lo 
compett:>nt-e, a fim clr lhe sen:m for
necidas guias dr desembaraço p:i.r.t 
df'Spacho da mncadoria existente en• 
depósito nos armazrn~ de sua tLc;i.1a 
em Pirpirituba. - Deferido. quanto a 
semente de algodão ora em depósito 

Decretos: 1 
O Interventor Federal no Estado 

da Paraíba exonera, a pedido. o sr. 
Augusto Coélho de Araújo do carg.J 
de carcereiro da Cadeia Pública ~!:., 
cidade de Itabaiana 

O Interventor Federal no Estaci l 

da Paraíba nomeia Antonio Jorge d.1 
Silva para exercer o cargo de carcP • 
reiro da Cadeia Pública de Itabaian~. 
devendo solicitar seu titulo á Secreta
ria do Interior e Segurança Publica. 

O Interrentor Fed~ral no Estacln 
da Paraíba nom'!ia o sargento Pedi) 
José Henriqu€S para exercer o cari;:c 
de sub-delegado de Policia da cir
cunscrição d~ PUC>f'~. do di1-trito ~le 
Serraria 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera :i pedido. Jor. , 
Gaudioso Oliveira do <.argo tie escri
vão da Delegacia de Policia do dist1i-
to de Itabaiana • 

O Inten--entor Federal no EstaC\o 
da Pal"9iba n:>meia Eugenia Fabric\o 
da Silva para exercer o cargo de '%
crlvão da Delegacia de Policia do di, 
trito de ltabaivno., devendo solicitar 
seu titulo á Secretaria do Interior e 
Segurança Pública. 

Secretaria do Interior e 
Segurança Pública 

i!XPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 17: 

PeUção: 

Do bel. Francisco Serafico da No-
1Jrega Pllho, 1 equerend:i p'lra se1 ce-r. 
1Wcado SE: Jovino Machado da Nobrc-
11&, foi em 1933, nomeado oficial uo 
Registro d• Imoveis do têrmo de San
ta Luzia do Sabugi. - Certifique-se 
o 11ue constar. 

Beaetaria d; Fazenda 
EXPEDIENTE DO G-'BINll:TE 

Ao Diretor do Tesouro: 

N, 0 
, • 932 - Do Banco do Eatado 

ela Paralba. pela firma S-'. Whtt,, 
lllartlna, Recife. 

H. 0 9.931 - Idem. 
:N. 0 ID. 080 - Da Cla, Paralba de 

Cknento Portland S A. 
N. 0 10.081 - Da mesma. 
11.0 -t.m - Da mesma. 
R.• 10.23'/ - De Avelino OUnha 

• Cla. •·º 10.a - Da Cla. Parallla de 
Clllmtol'ertlandSA. 

•."10:MI-Damemna 
•. • 10 131 - De l!:duardo Cunhn 

• Ola. 
• • 1' :MI - Da Cla Parallla de 

cn.-a.PortlandSA a:,v--De.,_.Camelnl. 
• • De llluluel l'Welr, 

Dt 

N ° 10.222 - De F. Galvão. 

Prestação de contas: 

N. 0 li. 709 - De Demetrio Bezer· 
ra do Vale 

N. n 13. 760 - De stlvino Monten,-
gro 

N ° 13.857 - De Jonatas Car~cns 
N .0 14.059 - Do mesmo. 
N. º 3. 422 - De Manuel Roberto do 

Nascimento 
N.º 3.416 - De- Alcldes de MlrnndP 

Henríq11es 
N. 0 :t.415 - Do mesmo 
N.º..3.414 -- De Gustavo O. Torres 
N. 0 11. 985 -- De José Luiz do Rêgo 

Luna 
N." L>.712 - Do mesmo 
N. 0 14.065 - Do mesmo 
N. 0 13.830 - De Antonio Aug:11 ;. 

to ele Almeida 
N. 0 13.833 - Do mesn10 
N . 0 13. 578 - Do mesmo. 
N. 0 13.580 - Do mesmo. 
N.º 13.307 - De João Jansen 
N ° 14.066 - Do dr. Pimentel Go

mes 
N.º 14.064 - De Otávio Nobrega 
N. º 3 _ 37:! -· ::>e José Teófilo Bez('r

ra. 
N. 0 14. 298 - DP Genuino Atbuquer~ 

quP Bezerra 
N.<l 15.790 - Do capitão José Ga

c:elha de Melo. 
N. º 1. 346 - De diretor ria Recebf'

cioria -:ie Rendas dl'. Cam!'lina Gran
de 

N. 0 3. 374 - Do mesmo 
N ° 6.24'.J - Df' Nuno TPixcir>t 

Néto 

Oficies· 

N ° 14.494 - Da Repa1tição de 
Aguas e Esgõtos, solicitando empenh l 
< m favor do Pôsto de Fornecimen, .J 
ele Combusti\·cl do Estado. 

N. 0 14.724 - Da Rep9.rt1ção do,; 
.3erviços 1'.:letricos 

N. 0 14. 725 - Da Proct1radoria Ua 
Fazenda 

N ° 305 - Da Int('n'Pntotin. F('ci('
inl 

Tom,Hlas <I,~ c·onlas 

N. t 3. 334 - Da E1-tação Fiscal de 
Caiçára 

N. 0 3.335 - Idem. de Sapé. 
N ° 3.336 - Idem, de Pombal 
N .0 3.337 - Idem, idem. 
N. 0 ~L 3.38 - Idem. idem. 
N. 0 3.432 - Idem. de Bananeiras. 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Petições: 

N. 0 10.123 - De F Peixõto & L·
mão 

N ° 9. 933 - Do Banc,l do E.itad, 
da Paraíba pela General Eletric s A 

N. 0 10 .168 - De Severino Vieira 
de Mélo 

N ° 10 .116 - De Eitel Santia~o 
N. 1) 10. 112 - De Hortt:ncio Ramo<; 

& Cia 
N. 0 10.120 - Da The Texas Com-

1ian\· Lmtda 
N. o.. 10 .122 - Da Cia. Paraiba r't 

Gimento Portland S A. 
N • 10.22J - Do dr. Isidro Go

mes. 
N. 0 10.166 - Da Cia. Para!ba ·!e 

Cimento Portland S'A 
N. 0 10.152 - Da mesma. 
N .0 10.155 ·- Da mesma. 
N. 0 10.162 - Da mesma. 
N. 0 10.158 - Da mesma. 
N.<l 10.160 - Da mesma. 
N. 0 10.161 - :la me~ma. 
N . 0 li. 534 - Da Repartição dos 

Seníc;os Eletdcos. 

Ao Procurador da Fa1.enda: 

Oficio: 

N. 0 14.656 - Da Secretarfa da A· 
gricultura 

A' Enienta: 
Prestações cie c-'Jntas: 

N .º 11 . 635 - De José Luiz do Réco 
Luna. 

N. 0 3.042 - De Manuel Roberto 
do Nascimento 

tA · Repartição dos Serviços Eletri
cos · 

DR. LUCIANO RIBEIRO 
DE IOUIS 

Dfretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

Consultas: • Diariamente 
d~ 3 is 6. 

Prtlções: 

N. 0 10.242 - Do Bnnco da Parar: n 
pela firma Stahlunion Export Ombh. 

N. 0 10.245 - Do me!lm·J. pe1n Cia. 
SKF do Brasil. Recife 

A' SP,Cçiio de Compras· 

Peticão: 

N ° 10.227 - o., Correio & Cia 

A· Mêsa de Rendas clt> Guarobira: 

Petição: 

N. • 10 242 - Da Sociedade Alg,,. 
doelro. do Nordéste Brasileiro S A 

l\lONTEPIO no EST,\110 

EXPEDIENTE DO DIA 18· 

Petições: 

Dt> d. Maria José da Silva. reque
rf"ndo habilitação e pagamento t.lP 
pensão a que fnz jú.s, pelo falecimen
to de seu marido o ex-contribuinte 
Antonio Ferreira da Silva. - Deferi
do. de acõrdo com o parecer. 

Dos legatarios de mon.senhor Sabi
no Coêlho. falecido no dia 6 cio cor-
1ente, requerenao o abono para lt;
nerais e luto. - Deferido. 

Do dr. Manuel Eduardo Pereira Go-

Em João Pes.sõa, 18 de agosto de I Para conhpclmf"nlo da. Corporação "' 
1938. devida execução, publico o seguinte: 

ra~rviço para o dia 19 1!;('Xta-fei- i-)el-d!e~'!:\!':~~~h:~uffe;>: :~: 

hssional por esta Inspetoria, portadC'r 
da carteira de matricula n. 0 824 da 
sérif' C. requerendo para prestar exa
me ele motocicll<ita profissional e tro
(.'Br !iUa cartc~ro. por uma elas atuais. 
- Como requt•r. Seja liUbmetido :io 
examr rcquetido. fts 10 hora~ de hojP. 

Uniforme 2. 1) 1 caqui, . 

Permanente á t ª S T .. amanuense 
Manuel Gomes 

Pt"rmant>nt.e á S P., cuarda de l. 11 

classe n. 9. 
Rondantes: do tré.fego, fiscal de l ." 

classe n. 2; do policiamento, fisc1.l 
rondante n. 4 P guarda de 1. ª clasf<' 
n. 8 

Plantões. guardas civis ns . 23. 13. 
19 e 65. 

Boletim numero 180. 

<A~.) 'l'Pnenú Joio de Sousa e Sil· 
va, mspetor geral. 

Confere com o original; - F. Fer• 
reira d'Ollvelra. sub-inspetor. 

SECÇÃO LIVRi 
ANISIO DA CUN HA R! GO 

t 
~r;~i;~ue~n~~ ~~~~:~~?iº p~l:a cgi~= ' 
tribuir 

Sétimo dia 
De José da Silva Lucena, requeren

do Por compra o predio n. 19, á rua 
Frutuoso Barbosa. - Faça-se n Cf'S

.fkio pelo preço da n vahaçáo. 
Secretaria do Montepio. 18 de ngos

to de 1938. 
Jo'lq'aim Pinheiro, ~t·cretário 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREPElTO 00 
DIA 18; 

Petições de: 

João Paulo da Silva, requeren<.'c.1 
dispensa de uma multa. - Sim, 1)3.
gando parêm a !Tletade da multa im
posta. 

Manuel Oaon Coutlr,ho, requeren(to 
Jicença para cerrar o terr':'no df" su 1 
propriedade. á avenida Juarez Tavo· 
ra. -- Como requer_ 

Conego Flcrentino Barbosa. reque
rencio lícenc::i para fnzer uma rem,?
delação no predio n. 119. á rua Ro
ger. - Cama reque-r. 

Gilbert.o Hnnriques Setxm:, requ._1 -

:·enclo licença p,1ra instalar agua r.o 
predio n. 708, á avenida Capitão Jos~ 
Pessôa.. -• Como requer. 

Sára Mendes da Cunha Rêgo, Nonclinha da 
Cunha Mendes, Alencar da Cunha Rêg > e familia, Anto. 
riio da Cunha Rêgo e familia, Altino da Cunha Rêgo, 
Sor Cunha Rêgo (ausente), Luiz Antonio Mendes e Alaí
de da Cunha Mendes e familia, Maria Madalena de Oli0 

veira Mendes e filhos, convidam todos os seus parentes 
e amigos para assistirem ás missas do 7.° dia da morte 
do seu querido e inesquecido et-poso, pai, irmão, genro e 
cunhado, ANISIO DA CUNHA RtGO, que serão cele0 

°Qradas na igreja de N. S. de Lourdes no dia 22, segunda. 
feira, ás 7 horas. 

Antecipadamente agradecem. 

PASCHOAL TROC COL I 

• 3.° aniversário Conego José da Silva Coutinho, re· 
que-re-ndo ;icença para concertkr, po:· 
conta ~os cofr_e:; municipais a cas..i Pais <' irin:ios, ronvicl:un (~s sell!'i par('nle~ e ::uni~os. ~ara 
de Mana Rod_ngues da Silva, á Tra- ' assistirem i, missa em sufragio da alma dr seu mesquec1wl filho 
ve~ ~~~;ei~~º·M~e;>:;erl~:uere-n,itJ " e irmão Pasch':lal, CJU<' 1nandan1 resar ús H horas cio clia 20 do ror
certidão. - Certifique.se o que co11s- rente, na 1natnz da Catedral. 
tar. . Di·sde j:', confessam a!(r:ulecidos por todos que compare-
re:l~'1~~~r~u~e~ª·ni;,e~1~e1J~dcoal~!nJ~ ccren1 a êste alo relil(ioso. 
cana situado á avenida Juarez TaV'l· 
1a. n. 296. - Conw requer. 

Alberto Gomes, requerendo Itcenc-a 
para ?.;e estabelecer com trituração de 
sal, refinação e trituração de açucu, 
á rua Visconde de Inhaiama, 115. -
Deferido, pagando J~o o qur fór de 
alrelto. 
. Clidineu José da Silva. requerenc!o 

hcença para fazer um aumento na 
c-asa n. 453, á avenida Véra Cruz. -
Deferido. 

L~lzR. da Encarnação Lima, requ•
l"Pndo licença para fazer concertos na 
,asa n. 21, á Travessa Rul Barbo&n. 
- Em face cJa Informação da D. o. 
P. M .. indeferido, por estar amea
c·ondo ruir. 

COMANDO DA N>UCIA IIILITU ::g .. .fi:STADO DA PAIIADI& DO 

to ~'!,ª\~~em João Pess6a. 18 de agos

Servlço para o dia 19 Csexta-fel
ra>. 

Dia l Policia MUitar. 2. 0 tenente 
Pedro Gonzaga de Lima. 

Ronda á Guarnição, sub-tenente 
Severino Cesarlno da Nobrega. 

Adjunto ao oficial de dia. 1. 0 sar
gento Severino Ferreira de sousa 2. 0 

Dia ,O. Estação de Radio. 3. 0 sar
gento Airton Nunes da Silva. 

Guarda do Quartel, 3. 0 sargento 
ValfrMo CavaleanU da Nobrega. 

Guarda da Cadela, 3. 0 &allll!nto 
Apolonlo Nunes da Qosta. 

Eletrlcl.sta de dia, soldado Slnelllo 
Mariano de Uma . 

Telefonista de dia, soldado Severino 
Ferreira de souaa 1. • 

O !.º B. I. e a Cla. de Mtrs. cla
rão u guarclaa do Quartel, Cadela 
Plibllca, refol'ÇOII e patrulhas . 

• Boletim. numero 171. 

cas. l s'Olé MMldo cabral de Vu-
00111141..., cel. cmt., geral. 

Canfl!ft c:om o orl&fflal: - Manuel 
V....., maJor mb-cml. llltarlDO. 

t ANIS I O DA 

8: Dia 

CU NH A 

Convite 

RlGO 

Aldovrando Lucena. Alrindo Silrn .• Joél Barbosa. Mirtes Lei
te Vasconcélos, Antonio Fernandes. Jaime l\te,!des. \"icente Fer· 
nandes, sinceramente compungidos com o falecimento do seu sa~
doso chefe, sr- Anisio da Cunha Rêgo. convidam os pare~tes e ami
gos a assistirem á missa que por alma do mesmo _mandarao cele~rar 
·na Igreja de S. Pedro Goncalves, ás '7 horas do dia 2:l (terça-fe,~a), 
confessando-se desde já agradecidos aos que comparecerem a este 
áto de bondade. 

ty NESTOR LINS DE ARAúJO LOPES 

Setimo Di a 
,José Lins de Araújo Lopes e familia, Ger_aldo Lins, Amel~a. 

Venancio e Elvira Lins de Araújo Lopes; Benedito de Mélo Fa!cao 
e familia tausentes), convidam todos os seus parentes e amigos 
para assistirem ás missas que, pelo repouso eterno de seu presado 
irmão, pai e cunhado. Ne11tor Lins de Araújo, mandam celebr&r na 
segunda-feira, 22 do corrente, sétimo dia de se~ pass~mento, na 
Catedral Metropolitana, confe•Aando-•e. desde Já, por eate áto de 
caridade cristã, eternamente agrade~idos. 

lUHilpo P1nll1111 
Clnrclill Dlllllltas 

de Soe . Coop . de Crillle • 
. , ........ , ...... 

A fim de eleler a nova diretoria pa
ra dirigir OI destlnOI desta 11&10CiaçAo 
para o perlodo admlnlatratlvo de 1.0 

de aet,embro de 1938 a llual data de 
19311, de ontem do ar. prelldente, aio 
conYldadOI t.odOI oa clrurglliM dentla-

::·=-~a:..-~ 
p. dia li do -·· ú li bDna, -

.... ' .. - TrlDallillu 11.• 

B1n1Nl1'11 
Picam llODvlcladOI t.odOI OI Ulàlla-

~~ ~ 
dia S de aetemllro do conala ._ 4i 
li horu, na a6de dl!lla ...,.... .. 
Bananelru. na qual llrlo ~ dllll 
membroll do cailli1llo -11 -
~~ 



RECEBEDORIA DE RENDAS 
i,.XERC'ICJO DE'193B 

.\LGODÃti EXPORTADO DURANTE O Mi~8 DF: JULHO 

DEBTINO 

Despachados tm Joiio Pessaa: 

Rio de Jnneiro .. . .. . ... , .. 
Hal'!lburgo •• , , 
l.,eixõe,'i .. 
Sam;os 
Itajaí 
New York 

Despacha<lo em Campina Gran<lP: 

Rio de JaneiM .. 
lt.:ijaf . . .. . 
Liverpool ... . 
Su,.tos •... 
Rio Gra11<le 

TOTAL DA EXPORTAÇÃtl •.•.• , . 

F.i.rdos Quilos V. Ofi«·ial 

1 1 

f 1 
303 55 084 163 :252$000 
112199 1 2221 .. 113793 1 66:399$000 

62 :529$100 
62 1 9. 446 28 :338•uOO 
34 5 .197 t5·591SOOO 
2 1 435 1 305S000 

-- 1 --- 1 -----
654 113.474 337 :114$100 

==1====1--
1 625 304 652 913:956SOOO 

924 170 .136 510:408:,UOO 
43~ 78 410 235 233S000 
360 , ü9 652 J9ü :7J8o4üJ 
139 27 105 81 :315,000 __ , ___ , ____ _ 

3 481 I 649.955 l 937 630~400 
-- !--- 1-----

4 . 135 763 . 429 , 2 275 044~:JO 
-- 1 --- 1 -----

1 1 
1 1 

Algodão de, oulro.c. Estndos (quilos) 

12 438 
12 .543 

~4.981 

24 . 981 

FIRMAS EXPORTADORAS 

José de Brito & Ci:1 

Fardos 

1 719 
433 
386 
274 
223 
2':!2 
191 
158 
130 
110 
83 
80 
63 
23 
20 

Quilos 

314 . 28·1 
85 . 033 
73 . 14R 
49 .993 
45. 29G 
44 .013 
3-1. 397 
29 .082 
19. 731 
19.82:l 
15 134 
14 . 609 
10.529 

5 .099 

~~~~ 1.~;~joN!rJ~i!;~~ 'Br~~n~ir~ · 
Soare~ de Oliveíra & Cia 
ClauUino Nobrega & Cia~ ·. ·. · ·. 
Demo:;tene~ Barbosa & , Cia 
S A_. e . E ~ Leis Dreyfu~ & . Cia Ltd . 
,fn se H~nr1ques &. Cia . 
AIJLlio Dantas & <'ia . · · • • • · · • · • 
Anújo Ri que &: C'ia. · · · · · · · · · 
J. Ferreira Tavares · · · · · · · 
Silveira Brasil & Cia. . · 
Ander.:-·on, Clayton & Cia. Ltd . 
José Simões & Filhos 
Marques de Almeida & Cia.· 3 . 253 

TOTAL . • 4 135 763. 429 ____ , _________ _:_ ___ _ 
ARltECADACAO: 

Em João Pessôa 
Ent Campina. GranCT<~ 

TOTAL 

35:274S800 
197 :406S50U 

232 :681,300 

Secretaria da Recebedoria t..lc Rendas de João Pessõa. 12 de agosto de 1938 . 

VISTO 
J. Santos Coélbo Filho, diretor. ~· .- ~ · - - }- '11\l. -:~rz.:. ... 

AO COMtRCIO 
Viriato Tavares & Filho comunicam 

ao comercio em geral que, nesta data, 
transfertram o seu estabelecimento 
comercial, denominado .. Casa São 
L~". sito á rua Presidente João Pes
soa n.0 111, ao sr. Victor Hugo Barros 
Andx:ade, que assumiu o Ativo e o 
Passivo da firma a ser extinta, pas
sando, assim, a ser o seu suces~or com 
todos os direitos e obrigações. 

Quem alguma contestação se julgar 
com direito a fazer, queiram ~e diri
gir ao nosso sucessor ou aos abaixo 
~:a~~s 

3
Ôrâ:~tes nesta cidade, no 

Campina Grande, 10 de agosto de 
1938. - Viriato Soares & FilhQ,S, 

Confirmo; - \'irtor Hngo B. An
drade. 

<As firmas estão devidamente reco
nhecidas). 

EMPREZA NACIONAL DE 
ECONOMIA L TDA, 

(CASA BANCARIA ENEL) 

EMPRESTIMO POPULAR DA 
CIDADE DO RECIFE 

Resuitado do sorteio realizado no 
Teatro Sta. J1.n.bel, do Recue, no 
dia 13 de agosto je 1938 

1.0 Premio - 141. 768 - 7 :OOOSOOO 
2.0 Premio - 144.575 - 2:000$000 
3.0 Premio - 144.984 - 1 :000$000 
4.0 Premio - 157. 864 - 500SOOO 
5.0 Premio - 138. 588 - 500$000 

Chama-se a atenção ctos srs. 
Presta.m1stas que, terão direito a.os 
premias, aqueles que estiverem 
com as suas cadernetas perfeita.
mente regularizadas, devendo, pois, 
procurarem o enderêçO abaixo para 
efetuar os respectivos pagamentos 
em atrazo. 

F. REIS 
.\.gente geral neste Estarlo 

Rua Barão da Passagem - 12 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo um dos socios da codhecida 

rnereearia u A BARATEIRA" de se 
retirar para o sul do pafs, vende-se 
e.te Importante estabelecimento, o 

:,~e:~:iue;~~. da Capita1\!J~ sem 

João Pessõa, 26 de julho lle 1938. 
Rua Joaquim Nabuco, n. 0 

Mais vale vacinar-se e evitar a va
rlola, qae esrapar drssa dOf'n~a ter· 
liftl, 

Iracema H Maia. escriturária 

-
CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 

ELETRICIDADE MÉDICA 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex-interno de Terapeutica Clinica (Serviço do Prof. São 

PauloJ. Médico do Hospital Santa Isabel. 

Consultas: - Das 14 ás 16 horas diariamente. 
consultório: - Rua Duque de Caxias, 312 - 1.º andar. 

Residencia: - AV. GENERAL OSORIO, 180 
- Telefõne Autom. 1531 -

LEILÃO JUDICIAL DECLARAÇIO 
J. Minervino & Cia.. desta praça., 

ANDRADE LIMA ~~!~11l~%~es~~ ~~~ a~:::e~:s deeixa~ 
a firma o sr. José Justino de Macêd=> 
Paiva, que exercia o cargo d.e auxlliar 

Da massa fahda de ''Solemar'' Com- l de esc1itór10, tendo recebido o :;aJdo 
panh1a Come1cial, Duehnfah1 & Rei- , de seus ordenados, férias, gra.tiflca
mng ções, etc. dando plena e geial qmta-

Nn sexta-feua, 2 de setembro do COI· ção de tudo quanto lhe era. de cilre1to, 
1 rente ano ás 14 ho1as em ponto, a rua fICando a firma hvre de quc.lque1 ir.-

\ 

Maciel P1nhen o numero 181, esta bel e- I ctemzação que mais tarde venha o 
cimento dos fahdos mesmo sollc1tar 

Andrade Lona, le1loe1ro oflc1al au-1 João Pessóa, 15 de agosto à,. 1938 
tonzado pelo:; senho1es J Banos & -J. l\finervino & Cta. 
F1lhc, smd1cos e hqu1datanos da refe- Confirmo - José Justmo de '1Ja-
11da massa falida. !ará leilão no dia, ·d P 
lugar e hora acima indicados de todo 1 ceT:ste%:ª~has· - Luiz G~h·ão, Lou-
acervo ('.a mesma massa o qual consta 
do seguinte: 9 motocicletas de 7 e 10 
1 2 H . P . ; 20 maquinas de escrever 
"Mercêdes", em vários tamanhos: dita 

~~e~~tfc~ia~: 1t&:11
,~1e~{oªr~~~· d~\~~-í~ae 

~~1:1aªr~ic~~1!1~t: ~~o!·ci3~ta~ª}:
1/%~! 

para automoveis, fitas para maq~ma 
ele escrever !30 duzia~J; pncumaticos 
para bicicleta <' motocicleta; correntes 
para automove~. chapa para copia f~
tográfica, eletnca; Cf1xas para maqm
na de escrever, portateis; aspas, trans
formadores de 11:1z, cofre ··Nas~1mcn
to"; tampa e caixa para J?laquma de 
tscrever; bureau secre~na; 4 secre
tarias, mê!='as, bancas, ditas para ma
ouinas dP <'<'.crever; 1 balcão, 1 11teiro, 
àrquivo de aço. _annação, cade1r1:1.s de 
junco, ditas de vime, mo.struano.-. p~ra 
maquinas. mêsa de ac;o para maqmna 
de calculàr, mapas geograf1cos, escar
cela~. materiais para conc~rtos de ma
quinas de escrever, 1 cammhoete !nar
ca Tempo, 217 duplicat_as, 48 fogoe~ a 
querosene, etc .. e . mais 1 ~aquma 
"Macédes", portat1l; 1 maqmna de 
calcular, detrica; 3 maq1:1mas de e~
crever, ·' Mercêdes ''; ~ dita por~~til, 
"Seleta", nlém de vános outros obJetos 
menores os quaes acham-se ar,r'?lados 
e estarão presentes ao áto d(! le1lao, no 
dia :::! de .setembro proximo .. a rua :t:-1a
ciel Pinheiro. 181. onde estiver ~ smal 
âo leiloeiro oficial - Andrade J..,zn~a 
. . Nota: -- Esse 1eili\o será continuo, 
até final liquidação do total da massa. 
,-A. L. 

rival F1·eire. 

<As firmas estão ctevidamentt: nro-
nhecidas). 

DR. JóSA MIGALHIES 
(Medico especialista) 

---
Tratamento medico e operatorto 
das doenças dos olhos, ou.idos, 

nar!Z • garganta, 
---

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS 

---
Comultórlo: Rna Duque de Ca:Jdu. 

5414. - De 2 ú 5. ---
Resldencla: RUA VISCONDE DE 

PELOTAS, ~ 

- JOAO PESSOA -

APROVEITE A OCASIÃO 
Vende-se um c>13 ldo de cami, fazen-

do bastante negócio, na avenida Ca-
pitão José Pessôa, n. 
do cinema Jaguaribe . 

197. defronte 

o motivo da venda o dono expltca-
rá ao interessado. Tratar no mesmo. 

ESTIMATIVA DA SAFRA ALGODOEIRA 
1938 = 39, POR MUNIOPIOS 

(COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA 
E PUBLICIDADE) 

Conforme aconselha. a técnica estatística, deve.se fazer\ estimativas 
para o calculo da produção agrícola : a l. ª , no início da safra, a 2.a., um mês 
antes de atingirem as colheitas o seu maximum e a 3.ª, ao terminar a safra. 

O Departamento de Estatistica e Publicidade, pela p1imeira vez, di
vulga o prognostico da 'safra do ouro branco, por municípios e zonas. 

As estimativas dos varios municipios, fõram obtidas pelo processo 
das medias e das avalia(ões, de conformidade com as opiniões colhidas junto 
a cerca de 400 informantes selecionados, entre agricultores. proprietarios de 
maquinismo, técnicos agricolas. industriais, etc. 

Representam elas, por conseguinte, as quantidades que, possivelmente, 
serão produzidas nas varias zoii.as agrícolas do Estado . 

Trata-se de algarismos suseeptiveis de critica, j á se vê, mas que, no 
momento, satisfazem perfeitamente 

Observando~os. é facil verificar que o sertão concon-erá com quasi 
50--,. dn. produção total, seguindo-se-lhe a caatingü com 24 ' .. , o cariri rom 
18'}. , e o restante com 10·., . . 

Not.a-se ainda que Patos mantém o seu titulo de rf'i do algodão no 
Estado. 

O total da produção do algodão em caroço fica, portanto. calculado 
em pouco mais de 101.000 tons. , e o do algodão descaroçado <pluma) , em 
pouco mais de 30. 000 tons. , admitindo o coeficiente de conversão de 40 ';"; 

Em outubro próximo faremos a 2.ª estimativa que confirmará ou re
tificará a 1. ª, e. em dezembro ou janeiro, divulgaremos a 3. :i (final) cujos 
dados ainda ficarão sujeitos a ligeiras correções, mediante o confronto da. 
exportação, importação, consumo e stocks. 

Para concluir ; Qualquer restri~áo ou crítica que parta Jt" ignorantes 
da técnica. da t"sta.fü;tica. agrícola, ou mesmo de algum tlltendido, não piils~a.rá. 
de mera conjectul'a ou "Aí).lpite: 

ZONAS 

Litoral . .•• 

Carüinga . 

Brejo .. 

Curimataú .. 

Carirí 

Sertão. . . • • 

MUNICIPIOS 

1
1 

João Pessôa CJ l 
Santa Rita. . . 

11 Mamanguape . . 
1 1 Pedras de Fôgo 

soma 

li Pilar 
11 Sapé 1 

11 Itabaiana . 1 
• • 11 Umbuzeiro • • • 1 

1 Ingá .. . . . . . .. 1 
1 Alagõo. Grande . 
11 Guarabi.ro. . . . • 

soma . 

Alagõa Nova . . .. .. 1 

Esperap.ça . • • • 1 

Areia .....•.•..•• 
Bananeiras • • • • • • . . l 

Serraria .•.• -· •• , . 1 

1 
Somn •••••. 1 

1 
Caiçára . .• , ••.•.• 1 

Araruna .. •• . . 1 

Cuité • . . . .• .• 1 

Picuí ......••••.• 

soma ..•... 

1 s . J. do Carirí. ... . . 
Cabaceiras . . . . . . . . 
Alagôa do A1onteiro 
Taperoá. ..•...•. 

1 Soledade ........ . . 
11 Campina Grande .. 
1 

1 Soma .••• .. 
1 

I ' Patos .... 
1 S. Luzia do Sabugí .• 
' Pombal ...• • ... 

11 Catolé do Rocha • . . . 
1 Brejo do Cruz .. • • • • 1 

1 sousa ••••••.••• 
•• l i Piancó ......... . 

11 Misericordia . . • • • . 1 
1 r Antenor Navarro .... 1 

[I S. José de Piranhas . . 1 

11 Cajaz.eíras • • , • • • , • 1 
\ Conceição . • . • . .. 
1 Teixeira ...• .•.... 
f I Princêsa . . . . . . .. • . . 

soma .• .. .. 1 

/ Total do Estado 
1 .. .. 

1 1 

11) Produção inapt'eciavel. 

Algodão 
em 

car~o 

1 
96 ,851 

915.556 
732 . 857 1 

1.745 .264 

3 300. 000 
8 .333.333 
4 000 .000 

688 . 889 
4 . 100 .000 I 

600 .000 1 
3 . 600 .000 

1 

24.622 .222 I 
l 

42. 700 
100 .286 

1.000 .000 1 

1.152.891 
521.428 

1 
2 817 305 I 

1 
755.664 I 

1.285. 714 
1.010.000 1 

1.614.286 , 
1 

4 665 664 I 
1 

1.600 000 
520 .000 

6.542 .000 
4 616.666 
1 000.000 I 

4 300 000 
1 

18.578.666 I 

9.120 .000 I 
6,056.467 I 
3.500.000 I 
2.600.000 1 

1.196.936 
4.901. 738 
2.214.286 
2.200.000 I 

3.922.222 / 
3.357 .800 
4.657.000 1 

1.200.000 I 
924 000 

2.904.000 1 

48. 754.449 1 

1 
101. 183. 570 1 

1 

Algodão 
•m 

pluma 

'!9 . 055 
274 . 667 
219 .857 

523 . 579 

990.000 
2 .500.000 
1200.000 

206. 667 
1230 .000 

180.000 
1.080 .000 

7 . 386 .667 

12 .810 
30 ,086 

300 . 000 
345.867 
156.428 

845 . 191 

226. 699 
385. 714 
303.000 
184 286 

1 .399 . 699 

480 . 000 
156.000 

1.,62.600 
1.385.000 

300.000 
1 290.000 

5 .573 . 600 

2. 736.000 
1.816.940 
1.050.000 

780.000 
359.081 

1.470.521 
664.286 
660.000 

1.176.667 
1.007 .340 
1.397.100 

360.000 
277 200 
871. 200 

14 626. 335 

30.355.071 

-
' 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
AD V o GAD o 

ACEITA CHAMADOS PARA o INTERIOR 

IIBORITORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 
USIDENCIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, !111 

Joio Peaa8a 

B A d H I na viradelrn a pedal parn fllnilelro ~ om emprego t cap 1 1 um maquinismo completo pan fabrl-
Vende.se um maquinismo completo I cação de espêlhos com molt:lur~ts oe 

para fabricação de caixas de papelão. ! flandre. . . 
11.CI 1J9, Um tesourão a. pedal para cortar cha- Trata-se na Rua Din•ita 

pas de zinco ou nandre. Uma ma~ui- Recife. 



' 8 1 A UNIÃO - Scxta-lt>lra, 19 de ugoslo de 1938 

--- . - ·- -- ------- ---------
CONSELHO TECNICOlfE-ECONOMIA E FI· O BRASIL NO EXTERIOR 

O M I N I S T E R I O D A F A Z E N D A 
(RESENHA DA AGENCIA NACIONAL) 

N A N Ç A S D 
Ç
l'AMOA DOINTCEORNESSU'SLAANDTOE BPRUA~LIIL~~-- Essa publicação é dlstribulda •m 

~ _.. todos os melo~ Interessados da Ingla· 
< Continuação) RO EM LIVERPOOL terra, cooperando eficazmente parn a 

J>rojéto ltabir• lron - ~· As vanta
gens de tal prdjéto sôbre os demais 
são as seguintes: 

l.ª - Menor preço. para o trans
porte de minerio. 

2.ª - Capacidade dn. linha mu1to 
além das necessidades previstas, ~elf1:S 
excelentes condições técnicas passiveis 
e adotadas no projéto. 

3.ª - Nenhum onus para os catres 
públicos. . _ . 

4.• - Ausência de cond1çoes que un
pliquem diréta ou indirétarnente, no 
presente ou no fUturo, na emissão de 

\ pa.pel rnoéda., coin qualquer obJetivo 
pnrticularizado. 

S." - Construção de uma estrada 
com condições técnicas especiais li
gando o "hinterland .. ao li tora 1. per
mitindo, pelo preço de transporte, ~ 
escoamento facil para toda produçao, 
visando a exportncão, nlém da 1nineral. 

6.11 - Importação do capital ouro 
necessário é. realização. 

7.ª - Estabelecimento no país de 
uma atividade estavel que produzirá 
um.a soma notavel de cambiais, com 
bru;es absolutamente sólidas. contribu
indo permanentemente e progressiva
mente para a melhoria da nossa ba
lanca de pagamentos. 

8.ª - O transporte marítimo do mi
nério cria uma perspectiva de frete 
retorno em condições altamente van
tajósas pare qualquer empreendimen
to, que dependa da matéria prima es
trangeira, carvão mineral ou coke me
talw·gico. 

Apreciação do Relator "Mas 
qual a vantagem diréta para o Estado 
do Estabelecimento de tal exploração? 

Terêmos de considerar em primeiro 
lugar a sua participação prevista. pois 
deverá receber um imposto fb:ado, de 
acõtdo com a exploração. 

Sabe-se que para a remuneração 
do capital ser compensadora, torna-se 
necessário que a quantidade ele miné'
rio exportado atinja a 10 milhões de 
toneladas, anualmente. Não ha difi
culdades que impeçam sêr êste nu. 
mero facilmente excedido, e. como to
do o interesse reside nêste fáto, pode
mos razoavelmente tomar o nwnero 
médio de 10 milhões de toneladas 
pe.ra o argumento 

Calculemos, pois. em 10 milhões de 
toneladas a exportação. E' claro que 
êsse numero só será. atingido ao fim 
de algum tempo. Se a participação do 
Estado corresponder a (1,5 sh.) 4.500 
réls por tonelada, teremos 45.000 cin
tos para o valor anual dêsse imposto, 
mantendo o cambio adotado para es"
tudo de 60$000 por libra. 

O desmonte e o transporte déssa 
quantidade de minério por ano, ou 
30 mil toneladas por dia, exige, no mi
nimo1 8 mil operé.rJos, correspondendo 
a uma popUlação total de 24 mil a 
30.000 pessõas. A despêsa com ésse 
pessoal atingirá, mais ou menos, a 30 
ou 40 mil contos anuais. 

Ha ainda a considerar o imposto de 
renda. 

(reação da grande siderurgía nacional e a ex
portação de minério de ferro em larga escala 

LIVERPOOL - !A. N.J - O Con
&ulado do Brasil nesta cidade está 
editando regularmente, todos os mê
ses, um boletim de informaçõei:; do 
Brasil. prlacipalmente econom1ca.s e 
financeira~. redigido cm inglés. :-;ob o 
titulo "Brasil News". 

5.ª - A execução dêste Contrato na.l tem d sua solução 1medl&.ih., pela 
cria condições especiais para o ctesen- monta.gero de uma usina de ioo mil 
volvimento da siderurgia em larga toneladas ,,m Santa Cqt.irlro, Paraná 
escala. ou Rio, no ponto em qJe o encontro 

6.11. - A possibilidade de tr~nsport.E• ó.e minério, de coke b,·asllelrc, e de 
em condições de permiti.c a \·enda 110 fundente, se verifique em :;1~lhores 
exterior, de uma mercadoria de pro.:~o condições, permitindo o menor preço 
tnfimo. como é o minério de ferro, dos produtos nos mais impnrtantes 
cria a possibiltdade de exportação de centros de consumo. 

Quem tr~;--o-pa-l-ud_i_sn-,o-é-o 
mosquito. O II martelo", que se cria. na 
agua empoçada, fórma o mosquito. 

todas as mercadorias do "niT1terlanri · a.n - Esta solução garante a conti-
brasüeiro. nuidade pu:igressiva da produção e ATOS DO PRESIDEN

TE DA REPúBLICA 
Siderurgia nacional póde mesmo permitir a exportaçãv 

do:s produtos. 
7.ª - O p1oblêma sirlerm·&ico nado- (Con(inúa) 
- - - ---- ------------------

0 S CÉREBROS INVISIVEIS DECRETOS ASSINADOS NA P/\STA 
DA Vl/\Ç/\0 E DA FAZENDA 

RIO, 16 !Pelo aéreo) - O presiden
te Getúlio Vargas assinou os seguintes QUE GOVERNAM O MUNDO decretos: 

Na Pasta da Viação: 
Nom.eando: Maria Antoniêta Mes-

A · ' · d "G" J b p h d I d I quita de Barros, para a carreira de m1ster10 O - aco eters, O ornem e a ma O [ bibliotecário; o porteiro-continuo em 

demonio - O mar de sangue - O tribunal secreto ~;s~~~~i~g;~io: b![~~n~fiir\~~~~= 
ta Rabêlo, para o cargo de agente; 

<Correspondência especial de Gary Ross da Agencia Star, para A UNIAO) José Gomes Machado e Rosa.Ivo Ca-

PARIS - O mundo é governado 
pelas sociedades secretas. Cada país 
mantem o seu serviço de espionagem 
e de contra-espionagem . São êles, 
que decidem, em última instancia, 
das conveniencias da guerra ou das 
vantagens da paz. 

Na Inglaterra, o lntelligence Ser
vice se encarrega de velar pela segu 
rEinça, do grande império, estendendo 
os seus olhos invisiveis e vigilantes, 
por todos os continentes. Em Sco
tland Yard, existe uma secção, que se 
encarrega de solucionar as casos poli
ticos. Os funcionários dêsse departa
mento não estão, porém, sujeitos aos 
regulamentos ordinarios da policia. 

Em Dublin, existia o celebre depar
tatnento "G", cuja função era cuidar 
dos prisioneiros polittcos da Irlanda. 

o seu serviço era tão perfeito, que 
nenhum partido tomava uma. reso~u
ção, embora cercado de todo sigilo, 
que. não chegasse ao seu conhecimt'n
to. Sómente, depois, que surgiu a 
temida Ira, que foi tambem, organi
zada sõbre principias secretos, é que 
os irlandêses conseguiram vencer o 
Gominlo inglês. Não é só a Inglater
ra, a Russia e a. Alemanh~, que pos
t,úem .um serviço secreto. modelar. 

A Italia tem a sua Organização sP-
"creta; que pode ser catalogada, como 
Um~ das· mais poderosas do mundo. 

- ---'--~ valcanti Ribas, ambos, interinamente, 
A Ovra estende pela península os seus para a carreira de carte!ro do qua
dedos de aço. Cada fascista, vem a dro XVIII: Americo de Faro Teles, 
,;;er, uma especie de policial não ofi- interinamente, para a carreira de a
cial. Poucos são os que conseguem gente de estrada de ferro; e para. o 
escapar das rêdes da Ovra. cargo de agentes postais: Eva de Car-

Conhecem-se casos, em que os poli- valho Feito~a. de Caxias, em Goiaz; 
ciais fascistas da Ovra passaram, mê· Maria Antorlta Néto Campinho, de 
ses, em paises estrangeiros, perseguiu- Goitacazes, Estado do Rio; Jovlta 
do, um individuo até conseguir o seu Correia da Sllva. de Lagôa, no Espiri
sequestro e em mmtos casos levaram to Santo; e Maria Olivia Dantas, de 
o seu prisioneiro de volta para a Ita- Sã-0 Francisco de Sousa, na Paraíba. 
lia, onde foi julgado pelos tribunais Efetivando Aniceto Ferreira Maia, 
secretos. A G P U, na Russia, tem es- no cargo de telegrafista. 
magacto os seus proprios membros. Declarando sem efeito: a nomeação 

iiif~s~·qJ:enã:
0
!e~:m s~h;~~ir~~' si~ ~:e::r~aosfarr~;ra L!~~.ln:i~d~.gJ:i~ 

conhecimento. Santo e a exoneração, a pedido. de Li-
Stalin soube, qU:e êle havia inter- dia Gerhardt von Muhlem, do cargo 

ceptado a sua linha telefônica. Essa de agente postal de Pinheiro Macha
foi a razão pela qual o celebre chefe do, no Rio Grande do Sul. 
da G P u foi executado. concedendo aposentadoria: ao ofi. 

A G P U é a continuação da Tshe- clal administrativo Maria flt1que Es
ku, ideiada por judeu franzino e pa- trada, de Barros: ao escrituraria José 
lido, com alma de demonio, que se Julio Rodrigues; ao carteiro Agenor 
chamava Jacob Peters. Seu espirito Fernandes; ao agente Carlinda Costa 
desequilibrado ~e comprazia em der- Carneiro dos Santos; ao estacionaria 
ramar sangue com abundancia. Antonio Diniz Damasceno; e ao ser-

Para dar uma idéia, do que foi a vente Antonio Monteiro da Silva. 
atuacão de Jacob Peters, na chefia da Concedendo exoneração, ao eEcri';u
Tsheka, basta. dizer, que quando dei- rário Miguel Pais do Amaral Pimenta; 
xou êsse departamento, as execuções e aos agenres postais Ana Fernandes 
diminuiram · de 65%. Atualmente, na de Carvalho. de Santana. em Goiaz; 
Europa. a discreção, em materia poli- Maria Leonor de Andrade, de Paço 
tica é bastante aconselhavel. O si- Verde, em Sergipe; e Noemt Miranda 
lencio é ainda mais. Não se sabe bem de Sant'Ana, de Caxias, em Goiaz. 

Não há na Paraíba. o mosquito que quem é amigo e quem é inimigo. Demitindo, por incursos em incisos 
f'Stá. causando o paludismo do Rio _____________ Ido art. 130, do regulamento, o escrl-
Gran'1,t do Norte e~ Ceará. M:1-s ,,nos 2.000 camisas de jersel de 5êda re- tw·ário Raul Rod:igues Gomes, a 
temos outros mosquitos _ir.t.ns.~ms,;orf'S b u O "ARMAZEM l\1IRANDA u e agen~ postal de Filgueiras, em Juiz 
para causar a doença. N.M> deixe _agua I ce ,e de S$SOO de Fora, Deollnda Mendes Costa: o 
emt,oçada ou parada para. que nao se esta vendendo ª começar ; escriturário Maria de Lourdes Ramos 
crté o mosquito. BIBLIOGRAFíA Silveira: por abandono de emprego, o 

telegrafista Reginaldo Fernandes de 

VIDA MUNlªPAL Oliveira, o servente Almir de Oliveim 
Sanson, o escl'iturário Irineu Guedes 
Muniz. e o escriturário Henrique Sa

propaganda do Brasil nêste pafs. 

/\ CERAAIICA TAPA.JO/\RA E AS 
ILIIOT/\8 DE S. PEDRO E S. PAU
LO NUMA REVISTA ARGENTINA 

BUENOS AIRES - (A. N l - O 
úJLimo numero da Revtsla Geogré.fka 
Americana, que se edita nesta capital. 
publicou interessante artigo, de auto, 
ria do dr. Argentino B. Bossani, !.Õ
bre a arte da ceramica entre os tn
dios brasileiros do rio Tapajoz, no Es
tado do Pará. O referido trabalho 
está ilustrado com duas fotografias e 
cinco desenhos representativos de ex
emplares da ceramica tapajoára, de 
autoria do sr. Alaor Mocho 

No mesmo numero da Revista GC'O
gráfica Americana, encontra-se wu 
artiguêtR. sôbre as ilhotas de São P(' · 
dro e São Paulo, pertencentes ao Bra
sil e situadas no Oceano Atlant1co, 
ao norte da 11ha de Fernando Noro
nha. f::ssc trabalho, de autoria do sr. 
J Barra, está ilustrado com três 
fotografiEls do ~r. Domingos Salvo. 

/\ EVOLUÇAO DO RIO DE JANEI
RO RESUMIDA POR UM JOMaL 

ROMANO 

ROMA - (A. N.) - O jornal dia• 
rio "Lavara Fascista", a propósito de 
recentes acontecimentos registados .10 
Rio de Janeiro, publicou uma interes
sante dissertação acérca da desco
berta, fundação e colonização da ca
pital do Brasil, tecendo elogios a sun. 
situação toPográfica e ao progres':iO 
moderno da metropole sul-amer:tcan.i. 

O paludismo não é um miasma. E' 
uma doença. que viaja no corpo do 
mosquito, de uma. a outra. pessôa. 

A PENITENCIÁRIA AGRI• 
COLA DE ITAMARACA' 

KIO 18 - (A. N.) - Grande nú
mero dos jornais desta. capital publi
ca. boje, uma reportagem da "Ag_e~
cia Nacional" sôbre o grande presidio 
agrícola do nordést.e a ser construld'J 
na ilha de ltamara.cá, em Pernambu
co, em substituição ao da ilha de Fer 
nando de Noronha, cedida ao Govér
no Federal para ser transformada cm 
presidio político. 

Intórma a. reportagem que a Peni
tenciária Agrícola. de Pernambuco se
rá construida de acôrdo com a técni
ca moderna, visando o mais possivcl 
a regeneração do criminoso pelo tra
balho profissional e não apenas a pu
nição do mesmo. 

Chegou. viu e venceu a afamada 
meia "Casa Azul,.. Exclusividade da 
"CASA AZUL". Só para senhoras. 
Preço 10$0000. 

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES Não falemos nas industrias subsl
diá1ias, que devem surgir e em outras 
consequências vantajósas do aconte
cimento. As considerações feita,; bas
tam para dar-lhe o relêvo social me
recido 

UMBUZEIRO "BO!TO E A SUA ARTE REQUIN
TADA. - A. Bóa.ventura. - Edições 
"Cultura Moderna•·. - S. Paulo. 

latiel ele Carvalho; e, em virtude dr 1.--------------; 

O Estado tem a faculdade de se as
wciar ao empreendimento. se qulzer, 
participando diretamente dos Jucros "'. 

Depois da apresentação do primeiro 
P',\rec~r do Relator fôram ouvidos pe
lo Consêlho as pessôas já rf'>feridas 
Anteriormente, trazendo cada quar o 
seu ponto de vista. sob os dois pro
blêmas. 

Todos os depoimentos fõram meti
culosamente analisados e o Relator, a 
27 tie junho. n.presentou seu parecer 
final. confirmando as conclusóes Ç-o 
primeiro e aconselhando a montagem 
de uma Usina Siderurglca para 200.000 
toneladas no Paraná ou Santa Cata-

A nomeação do novo Chefe de Po
licia : - Repercutiu muito bem, entre 
nós, a nomeação do dr. Fernando 
Pessóa para o exerclcio das elevadas 
funções de Chefe de Policia do nosso 
Estado, em principios do fluente. 

Môço, ativo e enérgico, alia a tudo 
isso tunfl Qtnamica capacidacle reali
zadora, que o ha distinguido noutros 
car-Jos 

Dr . Carlos Pcssôa - Viajou a João 
Pessóa, no dia 9 do corrente, o operoso 
Prefeito deste Municipio, dr. Carlos 
Pessõa. Foi o mesmo edil á. capital 
do·Estado resolver, junto- ao-exmo. sr. 
Interventor Federal, assuntos relacio
nados á Prefeitura que dirige. 

Dr_ José Francisco - Em visita a 
esta cidade, esteve entre nós ~ d~. 

n~~as conclusões fõra~ discutidas e ~9st.r~~~~~t~º· d~r~i:od~e n~~~!:~ 
votadas em quatro ~essoes sucessivas b.c c . · ' 
Cduas em 8 de julho, uma em 13 e I us~tia:i"s : _ Em visita ao seu pro-
01:1_tra a 20) s~ndo apr~vadas na reu- genltor que se encontra enfermo na 
mao do. C?nselho no dta 13 de julh_o, .vila de Natuba. esteve naquela locall
as conclusoes que se seguem estabe)e- clade O dr. Henrique Solon de Albu-
::~~~-~ i~e~~

1cÜrk!~~:· p:-1
~~ e:~~ . qucrq_ue. Montenegro, secretário da 

proµo~tas na Quinta Conclusão, sôbre prcfcit~rj. R if 
O 

dr Pa.tricio 

~ 11;
0
~~lr~~s c~~al~ ·~~\~:\;~~~~ii; Lc·~. m:d~~~ ~esid~1l~ nesta cidade. 

propostas, por outros membros do _ -. No trato de negócios .da repart1-
Cons.êlho. <;ao que <!irige, neste mumclpto,. este-

CONCLUSõES FINAIS ve em Joao Pessôa, .º sr. Antomo Is-
Projét.os ex~minados m~l,N~si~o~á~~ cf~~:~·te registou-se 

1.11. - O projéto Denlzot não resolve 
o problêma df> expartaç.ão de minérios 

2.'J - o proJét-0 Raul Ribf:.,tro não 
re.solve sati~fatoriam('nte o µroblêm.8 
de exportação de minérios em larga 
escala, nem o da grande siderurgia, 
1>015 a solução da. "ltablra" produz 
concllções cconõmicas mais favoravels. 

•::.portaçã.o de minérios 
a.• - Deve-se dar melhor redação 

ao Contrato com a "Itabira Iron", 
suprhnindo a clausula XIX e alteran
do outras. confórme as indicações fei
tas rrn 84:>RUlda, inclusive tortl'lr ex
J>re a tt obrigaçfir:, dl'! pa~amento '.lo 
Imposto "-óbr~ a Renda, crcado depois 
do contrato ora rcvU;to. 

4!1 o contrato com a "It~birR 
lron ". nos tênnos asstm propc,gws rt!
&olverá o programa da ~xptoraçlo cio 
minério de ferro em larga e&eal3 com 
enorme vanta1em para a economia 
aaçlollal, 

o aniversário natallcio do sr. Durval 
de Andrade Lira, functorlá.rio da pre
fcitw·a municipal. 

- No dia 26 do mês recem-findo 
completou mais um ano de existencia 
R menina Maria Ivanovitch, ftlha do 
prof. Emilio Chaves e sua espôso, sra. 
Cclina Chaves . 

- Com avançada idade de 70 anos, 
faleceu nesLa cidade o sr. José Dona
to da Costa, genltor do sr. Severino 
Donato, guarda-fiscal neste munici
plo. 

O seu cntcrram('nto efetuou-se no 
cemitério local, notando-se grande n
co1npanhamcnt.o. 

<:huva,; - Têm caido ótimas chuvns 
cm todo o municipio. Tudo faz crêr 
que ~ mesmas contribuam para a me
lhoria da presente safra de al&odlo. 
Entre os agricultores reina b86tante 
satisfação por êsse motivo. 

e Do correspondente1 . 

"Cultura Moderna." a conhecida e 
reputada ed1tôra paulista, segue publi
cando a sua Série Cultural em que já 
se alinham livros do maior destaque 
num conjunto de autentico valôr. -
As escolhas tem sido acertadas na va
riedade de secções em que éssa série 
se reparte. 

Foi distribuido mais um llvro de va
lôr: '" Boito e a sua arte requintada", 
pertencente á. série "Os Grandes Ar
tistas''. Não desmerece dos anteriores. 

Baita merecia, pela sua excepcional 
envergadura, figurar na coleção dos 
~rndes maestros e, assim, o livro tem 
toda a oportunidade. Acresce. porém. o 
que lhe aumenta a valia, que se não 
trata de um panegirico caceteante. nem 
de uma biografia enfadonha com hor
rlvel clesdobramento de datas e fátos 
mais ou menos notarias. 

O Snr. Boaventura define o homem, 
cuja vida foi sempre um gesto de amor 
peia arte, pela patria e pelo próximo; 
analisa o artista sem irritantes preo
cupações de escola, nem endeusamentos 
promanantes de morbida slmpati~. 
mas com um notavel critério de sadia 
imparcialidade: explana-se dcpob; 
fm considerações i:;ôbre a arte na sua 
mais elevada expressão e o artista na 
.<;Ua anela creadora. São excelentes es
tas paginas traçadas em estilo vigoroso 
(" encerrando conceitos valiosos, mor
mente na época que atravessamos. 
Recortemos: ••o sentido da vida só se 
apet'cebe após fadigosa peleja e á cus
ta de grandes abdicações: ctescobri-lo 
ê voltar á consctencia; é áto de nova 
criação feita por nós mesmo. Arte é 
r.ste áto de comunhão. O artista que 
mu'te destas premissas idéias, susten• 
tado por sua fé. desenvolverá as suas 
faculdades de fiscalização sõbre o seu 
processo intelectual de expressão. Re
conhecendo que a origem da sua emo
ção é pura, procurará traduzi-la e co
munica-la ao mundo sensorial o mais 
fielmente µosslvel com um esforço de 
memoria. e de concentracáo. luclda
mente guiado e imposto pela sua von
tade." 

"Revi.,ta do Serviço Público" : 
Recebemos o n,,. 1, volume II . da "Re
vista do Serviço Público", órgão do 
Con.s!tho Federal do Servlco Público 
Civil, oue clrcu!a na capital do Pais. 

E'ssa publicação, que apresenta uma 
elegB11te feição material, lnffre mala 

ter sido condenado pelo TrH.mnal de 
Segurança Nacional, o carteiro Jaime 
Stuart Dias. 

Aprovando o projéto e orçamento 
para a construcão do ediffcio da:c. ofi
cinas de reparacão do material roc'an
te do porto de Recife. em Pernarr,bu- 1 

Curso de especialização com o 
Prof. Clementino Fraga no Hos· 
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Dlagnós· 
tko Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo· 

co. 
Concedendo pe1missão á Sociedade 

Radio Pelotense para estabelecer uma 
estação radiodifusôra. 

Prorroganrlo, por dois anos, a con
tar de 19 de junho do corrente ano, o 
prazo. para apresentação dos pn,~· ~to~. 
especificações, orçamentos e memó
rias justificativas, das obras a serem 
realizadas no porto de Caravélas, no 
Estado da Bafa. das quais é conces
sionaria o cidadão José Nunes da Sil-
va. 

Ka pasta da Fazenda 
Aposentando o agente fiscal do im

posto do consumo no interior de Ser
gipe, João Crisóstomo de Matos; e 
nomeando. a pedido, os agentes fis
cais do mesmo imposto no interior do 
Espirita Santo, Antenor Carpinteiro 
Peres para o interior de Sergipe; no 
interior do Piaui. Severino Rabêlo 
Rangel, para o interior do Espírito 
Santo; no interior do Espirita Santo, 
Abelson Pragana Toscano, para o in
terior da Pat·aiba; e ainda, nomeando, 
Romeu Castelo Branco e Sllva para 
irtentico cargo no interior do Phrni; e 
declarando sem efeito, a nomeação do 
agente fiscal do mesmo Imposto no 
interior do Esptrito Sanl-0, Lui?. Cor
reia de Sousa, para o interior da Pa
raiba .. 

de cem paginas, contendo matéria de 
sua especialidade. 

O sumário dês.se número compre
ende assuntos do matar Interesse, 
destacando-se a sua secção rcferenLe 
ao Direito Administrativo. 

Esporte Ilustrado: - Recebemo~ 
o nº 17 déssa publtcação esportiva, 
referenU' a C'.stc mês, oue vem alcan
cando, cm todo o Brasil, grande êxi
to 

"Esporte Jlustrado" trás. em sua 
capa as córes, e retrato de Florida 
Mayer dPstacado elemento tentst:,i 
cerlóca. contendo selecionada maté
ria .sõbre aa atividades de todos os 
45,portes inactonals e estrangeiros, 
atém de amplo magnífico serviço de 
• OIICherle ". 

dernos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dla• 
riamente das 131.A ásl5 horas. 

Rua Barão do Triunfo, 420 • 
1.'' andar. - TeL 1606 

João Pcssôa 

TORNO MECANICO pe1ando 
metro entre centros oor 0,40 de dia
metro e completamente equipado. 
Vende - 01\tEG/\ NACRE. 

PROPRIEDADE A' VENDA 
Vende-se a propriedade S. Vicente, 

antiga '"Tapado", medindo majorada
mente eo quadros de 50 braças, com 
bôa casa de vivenda grande nWJlero 
de frutcfras de várias especJes engenho 
a tração animal com coslmento para 
açucar, adaptação para alambique, ete. 
/\ tratar com Pedro Batista de Albu
querQue em Guarablra. 

TERRENOS 
Vendem-se em lotes pequenos, a S, 

6 e a mil réJs o metro. na A venlda 
Maximiano de Flguelrêdo, perto do 
Instituto de Educação. Agua, exgõto, 
luz e bondes; lugar de multo futuro e 
saluberrlmo. A ~ratar na rua Maciel 
Pinheiro. n. 0 303. 

AOS PROPRIET ARIOS 
FAZENDEIROS 

E 

Motores para luz e ridlos com 
llt'&nde redução n06 preços_ vende a 
CASA LIDER. Rua Duque de OUIU, 
uo. PoDto <1e cem R611. 

, 
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, O DIA DO SOLDADO 
U LT I MA H O RA AS COMEMORAÇóES CtVI- Fm(ollr,sa.SRliUl'l,i~&c,rrulitaresdo 

CO-MILITARES NESTA CA- ~~~c~l:."' 
2

r, se,r, ''º"'"'"º""dº feSb-

( D O PAtS E ESTRANGEIRO) PITAL,NOPRóXIM0DlA25 O 22() B. e. que lcm, JU'N;ent.ement.e, 
sob o seu comando, o ilustr<' tenente

O V1~~;~~N;Ep.J,~CI
1
ttr>'1B~~~~ I v-1,IRg1

1
}rni~~~I~~ ~ij~,ENTE O rito,~t!~::'nj:~!:°!:º~e;!~':.':s:e 

1::~t;s 
)'IÇA DO DISTRITO FEDERAL de réis a quantia desviada. 

Comcmorando-se no próximo dia 25, 

1 

coro1iel Barata, solenizará aquéla data, 

RIO, 18 - (A UNIÃO) - Respon
dendo ao convite que lhe fizera. o 
desembargador Vicente Piragibe, o 
Presidente Getúlio Vargas afirmou 
que brevemente visitará o Pala.cio da. 
Justiça, au.."icuUando melhor as ne-
cessidades da justic:a no Dhtrito Ft'<le
ral. 

O 'fRIBUNAL DE SEGURJL'IC'A 
ESTA' JULGANDO OS INTEGRA· 
Ll~TAS 

RIO, 18 - (A {INIÃO) - Eslà reu
nido sob a. pnosidt>1wia.. do jtti'1 ('ost,, 
Néto, o T1·ibunal de St•gu.-au('a Nacio
nal, qut> procede ao julgamento dos 
integralistas implicados nos aconttd
mentos de 11 de maio, entre os qu.::lis 
se encontra o sr. Belmiro Valverde. 

SEM EFEITO UM,\ NOMEAÇÃO 
PARA A ESCOLA POLITE'C:-IICA 
DA BAIA 

RIO, 18 - IA UNIAO) - Pelo Pre
sidente Getúlio Vargas foi assinado. 
hojf', um dr<"rc-lo na pasta. da Edu
ca(âo, que torna M'm efeito a nomea
('ão do dr. Jaime Cwtha Gama e A
breu, para o cargo de professôr ela 
Eseola Politécnica da Baía. 

CRE'DITOS PARA O i\flNISTE'RIO 
D.\ VIAÇÃO 

RIO, 18 - IA UNIÃO) - Fõram 
apro\'ados, hok, no Ministério lla \'ia
.;-áo, os ('réditos ,le 227 :4755339 e 
154:129~5~0 para. os serviços de remQ
delac;-áo da t>st.ação de Serrinha e 
constru<:áo de um depósito de locomo
tivas naquéla dtlade. pertencentes a 
,estrada de forro da Linha Federal do 
Acre. 

TODosj 
- Cora,;ões de ferro ! 
Não se trata de qualquer pai

'"{ão., a.mor ou ndio, por exemplo. 
Trata-se de resist.encia do cora
,çã.o. . . á bala, o que é bem mais 
sério. Em setembl'o de 1915 na 
&"tande guerra, o aviador francês 
J\-la1·cel Bailleul recebeu urna bala 
no coração. Foi impossivel extraí
la • Vinte (' três anos depois, o 
homem a.inda vive ... com, o pl'o
jetil, enterrado no musculo car
díaco. Ha. outro caso em França, 
,e tah'ez mais impressionante. 
Ainda. na grande guerra, também 
em 1915, o soldado Arcade Chocu, 
de 47 anos, apanhou urna. bala no 
('Oratão. Permaneceu 17 mêses no 
hospital entre a vida e a morte. 
O projetit resbtiu á sirul'gia. 1\'las 
Arca.de pare<'e ter-se acomodado 
com o intruso. Tintureiro de ofi
cio e pai de três filhos f' muito 
esportivo. Especialista em carreira 
a pé. E ullimam<'nte g-anl1ou uma, 
bem difi<'il. 

- v~ndeu-sc, ha pou<'o, cm lei
lão, em Londres, por 350 libras 
esterlinas, um sabre que perten
ceu a Napoleão. Conjecturam-se 
as curiosa'i vicis~itudes por que 
passou a arma até en<'alhar no lci
toeiro londrino. O sabre perten
<:ia a. familia reinante no Egito. 
ao tempo em que o general Bo
naparte, com J\,lurat e outros fa
mosoo guerreiros, foi conquistar 

o país dos faraób. Murat apo
derou-se da rica arma e presen
teou com e1a o ~eu futuro cunha
do e imperador Trazia para Pa
ris, Napoleão nunca deixou d<" 
tê·la em sua companhia nos seus 
passeios militares através da Eu
ropa. Mas, detTotado em Water. 
)oo, ficou o sabre abandonado 
nwn carro, t> os venc('dort>s guar· 
daram•no. Como porém, andou 
êle oculto por mais d<' um seculo, 
e em poder de quem, é o que não 
se sabe. O arrematante no leilão 
de Londres foi um diplomata egi
J)do 

- Um castigo ao modernismo. 
Em Vf'rrhis, Turquia, um respeí
tavel macrobio de 95 anos, cha
mado Uachid, enviou ao hospital 
de indigentt>s da )()('ahdad~. Jt) _ 000 
libras turra4, ra:rE-ndo arum1>anhât' 
o donativo dt· uma r:.1rta tlel'la
rando qut, a1>Õs sizudas d<'hbcra· 
~ões provocada~ 11or de~go'.',tOs de 
familia, ia tleixar o dito ho~'Pitãl 
<·omo herdeiro de tudo quanto 
possuia. Soube-se, então que os 
desgostos de familia de Ra.ehid se 
resumiam no t·omportamf'nto de 
sua única néta. que, para. satis
fazer ao avô tinha sempre usado 
o trajo tradicional tm·co, mas que 
uma ,·ez casada, dcC'idiu vestir à. 
O<'idental mmr"rouge" e esmaltar 
as unhas, E!Sta conduta de aberta 
rebelião exa.,perou o intransigente 
Rachid, que, dt-pois de haver ten
tado, em vão, internar a pequena 
num manicomio, rf'soh·l'u drser-
4á-la. 

RIO, JS - IA, N.) - O juiz da 3.ª 
vara. resolveu, ouvlr, novamente, o AUTORIZADO A VISITAR OFl-

o "Dia do Soldndo" tc-râo lugar nesta organi1.ando um µrogrnma comemora .. 
c:lpital solênes festas cívicas crn hom. e- tivo, com a re .. alizaçâo ele u.ma festa füi• 
nagem, também, ao grande soldado portiva. ex-presidente da "Cita", sr. Perci OIALMENTE O BRASIL 

Leví, para e-sclarecer vários pontos 
acêrC'a. do inquél'ito. 

brasileiro Luiz Alves de Lima e Silva . . 

VISITOU O INTF:RVENTOR ADE
M \R DF. B.\RROS 

S. P.\ULO, 18 - IA UNIAO) -
Este\·e, hoje, no Palacio dos Campos 
Eliseos. cm \'h.ita ao interventor Ad~
mar de. Barros. o general Sika Ju
nior, romarnlante da 2.:' Região Mili
t:n. 

O GE:-IUL\L HORTA IURDOS,\ 
\'ISIT\ \S lllS'l'lL.\Rl,\S PE'l'IW
LUTIUS UE S. l'.\l'LO 

S. PAULO. 18 - IA UNIÃO! -
O general Horta Barbosa, presidente 
da Comissão Nacional de Petroleo, vi
sitou, hoje, duas das maiores distila
rias pf'troliftrJ.S: dêste Estado, maui.
icstanclo ele tudo a melhor impressã.o. 

EM POR10 .\LEGll.E O COMA'i
D \N'fE D.\ ::.• DltlGAIH UE .\ll.
TILffUtlA 

PORTO ALEGRE, 18 - IA UNIÃO) 
- Encontra-se nesta C'apital, o gene
ral .\rtur Portela, comandante da 3.a. 
brigada de artilharia, com séde em 
Cn11. Alta, dê~te Estado. 

Bl'ENOS AIRES, 18 IA UNIÃO) -
Foi assinado, hoje,, um dtttét.o na. 
pa.sta. da. Guerra, autorizando o gene
ral Quil'oga, chefe do Estado Maior 
do Exército, a visitar o Brasil, em ca
ráter oficial, devidamente acompa
nhado de uma missão militar. 

NO V AS DENOMINAÇOES AOS 
TRANS.\TLANTICOS DA LINHA 
~UL-AJ\IERICAN!\ 

WASHINGTON, 18 (A UNIAOJ -
O presid<'nte Roostv<'lt dirigiu-se, ho
je, ao almirante Land, pre,sidente da 
comissão marítima. no sentido de que 
DS três novos transa.tlantlcos "Pen-

:n;~~t:rd:a~::~~;; ;~..-.~~:~se~~ª~!~ qu~~~:, ~:~~.~;~ ~~ni~=~~v,~~de~xé~~ 
talha que agitaram O pais nos primei- cito, recebemos atencioso convite que 

nos dias do Império e nas operações de nos foi feito, pessóalmente, por uma 
guerra do Paraguai, como nas esferas comis:~ão de oficiai, do 220 B. e .. em 
da política dominante nome do seu respectivo comandante 

CONSÊLHO REGIONAL 
DE GEOGRAFíA 

~~;a~~~., ~.;~~g~~i• ;;nl~a .. ~:lii"::;ê~;~ Três prefeitos municipais presentes á sessão de ontem 
~1it"~~!A~;!~~~ª'!, s:r..e8::i;~:;,~. "Bra- prestam informações sôbre os serviços de sistematiza
rr!i'::"d:"il~ vf:i~ha:;,:1.?_mi=

d
a,,"A) ção de limites inter-distritais e levantamentos topográ• 

11rnonoso TREINAMENTO PARA iicos nos seus municipios - Decidida favoravelmente a 
OFICIAIS AUSTRIAcos pretensão dos habitantes do distrito de Bonito - Ainda 

te1:.~R.~~:'i~ 
1! 0;;'0b~~Ac~~.,;:-d~:i;:.:~ os limites inter-estaduais 

:~~1~:~ci~!!i~:~~!~{
0
ºse:ces~~ :r::~~ Presentes os conselheiros dr Lauro valecerem os atuais limites distritais, 

dada a diferenca de métodos existen- Montenêgro, tenente-coronel Mag~- 1 entre Bonito e S. José de Piranhas, 
tes entre. 05 e"<ércitos alemão e aus- lháes Barnta. drs. J. Avi1a Lins e Pi- visto os mesmos reunirem todas ás 
triaco. mentel Gomes. conegos Matias Freire condições exigidas pelo Instituto Bra-

OR o EGRE o e Florenrino Barbosa, professôres Jo- sileiro de Geografía 

E~~:r~&OAl~~i.i p B,\ilST~\L ~CZ.\R O GENERAL VUILLEMIN FOI RE- ~n~~r~é;~ .. J~:~11t1
;~~n~º~:lc~o ~o~~ po~çt~ ~~mc~~~~~~.~~:i ~~~ 1!~::t t:~: 

DO CEDIDO ,ELO "FUEHRER" visitantes prefeitos Praxéde~ Pitanga, ritoriais dos munic1ptos em apreço, de-
PORTO ALEGRE, 18 _ {A UNIAO} BERLli\l. 18 rA UNIÃO) _ Na sua Antonio Santiágo '? Malaqm~ Barbo- monstrando que ambos possuem ele-

- Está SPnüo esperado, ne-sta capital, residencia. particular em Berchtes- sa e o dr. José Morais, reahzou-~e a mentes para ter vida autonoma, sem 
o embaixador Batista Luzardo, chefe garden, o sr. Adolf Hitler recebeu o ~~sst~o:~~:w;ª~r~~idf;:si!roa :.er~~~ ajtda ce;~~:~h~atías Freire aborda 0 

i;rf º!'~u:i:~.:ii~':"lá:!.:~r~';.:;r~;- . ~!:~~:]; 1:;f ::1:~;~:r:~:ª:·~ :1~iftl~tt~!:~~:~}: ~:tot:~r:t~:: ~;~Jã1~ii;ir:i~~:i~='r~~~~ 
DESFALQUE NllJ\IA SOC'JF.DADF. ~=:rilor!,º~

1
:;::.~end;

0
m:~! ::~~e

1
;I: do expediente, o conC'go Florentmo e oferece ao Consêlho importantes 

DE SOlt'rEIOS de c<!rdialidade. . . ~e~~~~s:o t~~~~a~~e1~~~r:~~~~ofl~.,i~~~~~ ~~~~ii~~l c~J~.~~tt~n~eFí~lt~l~~ie~~ 
A 1.m~rens!1- d~ta. ca.pttal regas~a. dos tecnicos enca~rcgo.dos dos ,serviços bo.rgador José Fen·eira Novais e dr. 

SANTA MARIA !Rio Grande do co~ satisfacao,. o a.to do gene~~· Vu1l-1 topograficos. Manuel Dantas Coneia de Góis, ex-
Sul}. 13 'A UNIA O} - Foi constata- !~mm condeeo!,ando quatro piloto~ do O sr. Leomax Falcão apresentou uma traídos dos arquivos do Instituto His-
::deh~j:, s~~:r

0
s: ~.e:~~~: n:i:::!~,: ~randenbu~g !d''u~ re<;entemente re- demonstração da marcha dos traba- tórico deste Estado. 

desta cidade. ~ z~.ram O ral erhm-New York- lhos orientados pelo Con~êlho. nos mu- Estando presente. o prefeito de lta-
er im. nicípios por onde se verifica que as exi- baiana, dr. Antomo Santiágo. o sr. _C_H __ E_G __ A ___ H __ O_J_E ___ A_O ____ I_O_____ - gencias do decreto~lei 311 vão sendo presidenle facultou lhe a palavra para 

R O MI atendidas com a maxima prestesa. . o mesmo expór o estado em que se-
' , . , • o sr. presidente convidou o prefe1~0 acham os servtços de sistematização de 

NISTRO VALDEMAR. FALCA_ 0 f~:;tteâ0 ~~~ar:i~~nf~~~0 ~e~~!\:iaç~~ ·;~~i:su~i~!;f0~tamen00 topograficos do 

1 aos vários serviços exigidos pelo in...l:i- 0 prefeito AnOOnio Santiágo fez li-
tituOO Brasileiro de Geogra.fi~, _e este, geira sintese de seus estorços para pre
com a palavra, fez uma. expos1çao sus- encher as exigencias do decreto-lei 
cinta do assunto. . _ 311, senao, ao terminar, feh~itad? pelo AS GRANDES HOMENAGENS 

DAS CLASSES TRABALHIS
- TAS AS. EXCIA -

RlO, 18 - 1 A UN!AOJ - Chegará. 
amanhã. n esta cupital. de regresso 
da Europa aonde fóra presidir !l. 
Conferéncia Internacional do Traba-
lho, que se reuniu cm Genebra, o mi
nistro Valdemar Falcão, titular da 
pasta do Trabalho 

O ·· Alcantara ··, que conduz s. exc. 
l exma. esposa. será recebido ao lar
go da Guanabara, por uma flotilha 

Ministro Valdemar Fakáo 

f::eu regresso e êxito de sua missão, e, 
no próximo domingo, o ministro Val
demar Palcão recepcionará, em sua. 
residência~ os seus amigos. 

Na segunda-feira da semana vin
doura. o núnistro do Trabalho reas-
tumirá as ,suais funções, recebendo, ás 
16 horas da(fllêle día, em seu gabinê
tc os funcibnários do seu Ministério. 

Nesta capital, já se enconlram de
legações trabalhistas de vários Esta
dos, que vieram assistir ao desembar
que do ilustre titular. 

AS FESTAS 
INAUGURAIS 

O presidente agradeceu a. exphcaçao sr. presidente, pela maneira mtehgente 
do prefeito de Misericc:-dia e convie1ou como vem cumprindc ás referidas de
o:; srs. José Morais e o prefeito Mala- terminações. 
qtúas Barbosa, para expõrem os seus o profe~õr Sizenando Costa trans
pontos de vista: n~ caso da projetada 01itiu ao Consêlho a sua impressão re
criação do município de Bonito. \ativa á narcha dos trabalhos dos Can-

o primeiro fez um resumo das ''de- sêlhos Regionais de Geografia. nos es
marches" que tem realizado, visa.ndo tados que acaba de visitar, confessan
áquêle objétivo, e o edil de S. Jor / de do-se desvanecido com o trabalho rea
Piranhas declarou não ser contrario, tizado na Paraíba. que não foi supe
cm princípio, á criação do nôvo fl:1\:tni- rado, em nenhuma outra parte. 

~Ta1º~a pl;~~:ª~~~i:g~~~o ~~~{~~~~~ct~~ da~ it~~f~:~õ:s ~~ã~o~/i~:f~ete~~~~~ctr: 
de Bonito com a séde, em atenção á ~endo que a sua interinidade nêsse 

~~;~n~~i~~ri~r~~~ri~l d~~~n~~~~~a;~~f~ ort~~·e!
15

to f~~~;~r;1~;~~6 :P~~~~~°ó 
previsto. dr. Avila Lins pede n atenção do Con-

Para exclarecer o debate, o !,r. Leo- c::êlho para o litigio entre a capital e 
max Falcáo procedem na leitura do pa- Santa Rita. que ainda não têve uma 
recer emitido pela comissão tecnica solução e, em seguida, congratula-se 
sõbre o memorial dos habitantes de ::om o sr. Malaquias Barbosd, prefeito 
Bonito, pleiteando a elevação do <lis- de s. José de Piranhas pela sua atitude 

DA FAZENDA NOSSA SE· tr~ d~·.c!~~f~rL~n~\~~~~:-a questão e gfti.ª~ed~i~~~ç~~ ~~r~f~~~~1º de Bo-

NHORA APARECIDA ~1C:staa ºnf~ei~:~ ~~:;r~~~: 2e pr!'t!·~= ; RIO DA 
Celebrou a primeira missa ;!º.?ii~r~~~i~,;~·s~ã~·i;i~"}' .. ~~~ ~:r~iit ~O:~i ::1

~::~NDE -DE 
na igreja local, recentemen- nt~;t~"n~;~';;' ;~~~~p.i~:,,~·~~.;i;~: PELOTAS 
te construida, O arcebispo "ªbã~fe1~f:i Praxédes Pitanga, diz que RIO 18 - TA UNIAOI - Trans-

t julga desnecess::íria éssa providéncia, eorn:u: c..ntem 1 o 43.
0 aniversário da. 

pois ambas as localidades estão em con- morte do geue,·al José Antonio Cor-
o casal Frutuoso Dantas, recepcio- dições de prosperarem com as· suas reia da Camara, Vis<'onde de Pelotas. 

non a sociedade paraibana. segunda - proprias forças a figm·a de atuaÇ'iilo desta.cada no tem-

D. Moisés Coêlho 

feira passada, na fazenda "Nossa O prefeito Malaquias Barbosa con- T>O do lmoério. 
St:"nhora Aparecida", situada em Ou- fessa-se conformado com a c1iação do Em horÍ1enagen't ao ilustre soldado 
rinhem, neste Estado. inaugurandc, :1. nóvo munic;pio. aceitnndo o 3lvitre do CfUe tão l.lrilhantt."s serviços preStºu 
~ua aprazivel re.l:iidencia ele verão, que comandante Bo.r:ta. no sentido de pre- ~aºra~~·~~; 11

.~
11
~~:n;,o d~r~:[.~.~u:i, e~~~ 

~01~1!~~~ç~6g~~~~e~~'l adeu~ª~f1~· ~~(i~ todos os hóspe-de_s_d_o_d_r Frut:0-so àr. '\-lal'io rlt Castro Pinheiro Bitten-
court e um m<'mbro~a fami.lia do lo Lropical. Dantas e familia. in<'lusive grancle homenageado. . 

A' fazenda de propriedade do casal ti.lunero dt> pessôas residentes em loca- Amanhã, em reunião do Clube Mi-
Frutuoso Dantas ,naquêle dia, aflui- lidaçles act,iacentes. havendo o sr. Ar- litar, ás lS horas, usará da palavra. 0 

ram os elementos mais representati- cebispo Metropolitano cri~maclo nu- coronel Alves Cerqueira, gue se ocu-

ae lanchas, clevencto aportar às 7,10 ;~! ~º:oc~~fs~te~~iu~~in;~~~fJ~~r~~= ~a~\~s~sa c[~~~ci~:1~sib~~~cida,; naquéla pa1·á da persona1idacle d()\ Visconde 
horas. no cáis da pn1ça Mauá. Oai, tre outros, o ~r. Arcebispo Metropoli- A's 13 horas. do mesmo dia. reali- 1 _,le_P_el_ot_a_s. ______ 1.,.....--
formar-se-n. um cortejo até a resi- lano d. Moisés Coêlho,· que se fez zou-se um lnulo nlmoço ofcrrcido nos R E' f' u L A D A 
ri~ncia elo ministro do Trabalho. de- acompanhar do conego Matias Frei- visitantes, que decorreu num ambirn- \.Jr 

Yendo 110 trajéto fal:n os rrprrsrnlnn-
1
;~~.v~~·;to~~~l ~l~· G~;~.~~~;J~ári~fb~;~~-. tf" A~~:~~~:i~~~:. <'~~·~~~lii•~;~: Frnt uo· A SUBSTJTUIÇA-O DOS fJJN-

tes ela.ti das.,;(·S patronais <· dr emprC'- prefeito da capital; clr. Antonio San- so Dantas que ncractcctu a ge11\ ilct.u , 
gados. upn•srntando a,,<; bóas vindas. liai;;,o. prefeito de Itabaiana e dr. de todos os presentes, cm terem atC'n- CIONA-RIOS PÚBLICOS\, 

Por iniciativa de amigos de s. exc., Abelardo Jurêma, pela "A União". dido ao seu convite, especialmente ao 

~erá resada uma missa na Igreja da lrt~.u~s E~%ª h!:~~~a~·u::~~s;s a C~~= ~
1
;:. t~~risg~ góiro;:t~e~eº:t~~t: ~~ daRii'ép~titau:;;~c:u -~ r!::!~~~l~f 

Candelaria, cm ação de graças pelo ~·a tgreja construida ao lado da casa sr. Interventor Federal. que regulariza a substituição de fun- \ 
residencial, ao oficiar a missa, pro- Em seguida realizaram-se animadas denários publicas. de acôrdo com o \ 

Policia Militar do Estado ~u~~~\~1 
~~xr:!!fi;~u~~!~!ºDa~~~~~~ ~~~it~·~ reªJ~~~r,n~~~~s~~mcteufo~a~~= :~!e:~~:n!~n h:1~~!s s~~ti~tu~~:~~~~; 

dotrirr aquela região de um templo rPS de sanfona, que emprestou ao am- no cítado decréto 

co!:ni~~~~.~: ~'1~~~::., ªJo:~t:r~:~: ::~l~ti:r~º:f ~~~t~j~fErr~i:r~:.~ t:~t:~~~·dr!~:;~~:~::;:.:::::: , .-------------. 
Cabral do Vasconcelos haver nsswnl- salientando all\da ser a primeira igre- a esta capital. de automovel, os convi- Farmácia de plantio 

1 

do trás-nnte-ontem, o comando da Jn "Nossa.-Sêhhora Aparecida". cons- i dados, todos aindn encantados com a 

Policia M.ilita~ do Estado. post~ para 1 ~~~~~at~~a~:-t;o!º !r~i~~:loc~ftü!~ :~~:~~1i1~:~t i~~tu~~6 ~!~~/ei~; i m!~~ã ,?é:a~la;t:~~ ~i~~e ªde F;:: 
o qual !01 recentemente comissionado I Brasileiro. 1 desfruta na alta sociedade paraibana xias. 
pelo Govêrno do Estado. A êsse ato religioso, compareceram d~ largo e elevado conceito. !:.....--------·----' 
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i Hoje, ás 7 1/2 horas
: Y AR I ETE' com An· 
í na bela e Hans Albert
í PreQos 1$100 800 ra. , ~---------~ : BREVl!MENTI! 1 

jc,anet Mac Donald (o rou-1 UY ARA DE OOYAZ A REVELA 
xlnol da tela) Nel10n Efldy INOIA DE 19 38 CANÇÕES, SAMB 
o maior barytono do mundo MARCHAS e PO!SIAS SERTANEJA 

Charles Boyer e Danielle 
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Um cartaz muaviUaoso de poesia e romantismo ! 1 ! 

UM SUPER DRAMA DA - w·"RNER. FIRST 

ALEGRE. E FELIZ 
1111A PSOl\c7C O - PABAMOllNT 

A ESP HA EM CHAM~4S! 
D811110 PlóXl•D 10 - FELIPll 
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