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AS HOMENAGENS DA PARAIBA A MEMORIA DE I NA U G U R O U -S E 
JOAO DA MATA, HOJE, NA PASSAGEM DO 9.º ANI A NOVA UNHA DA "FROTA DA BOA VIZINHAM· 

ÇA" COM A CHEGADA Ã GUANABARA DO TRANSA• 
TLAtUIC O "BRASIL" ..... e h-z aco111pc.111har de ~ua exma. 

t'"l>O.s;1, ,r~1 Darci Yarg~s. e fi .. 
lha sen!Jorila Alzira Vargas. 

1 4 1-'ARAIBA, na data de ho7e, 
volta-se para a figura do seu 

..... molvidavel filho João da Ma-
la Correia Lima, ao pr•1star-lhe sen
tidos hamenagen:s ·da 9_0. aniversário 
da sua morte. 

Homem pUblico de perfe:t,to aprmna 
moral e mtelectu,ll, dêsses que são 

João da l\lata. 

dc::;tinados a servir de '.?Xém.plo pela 
iu)lexibifidade das suas atitudes, João 
da Mata, apesar da sua curta mais in
tensa vida, co,u,ut.stou a unanime sim
patUt e a<lmiração do nosso pôvo. 

Podemos repetir o quP já, dissemos 
ccrlc, vc.:, dcala~ mesmas colunas a 
rr.'i71eilo d1• Jo6o da Mola · era ~m 
tcm,peramento mfle:rivel e reto, tinha 
uma aprimorada cultura geral, espe
cialmente a jurídica, e a sua persona
lidaa',_• de eleiçâo era i1n1)ulsionada por 
um invejavel dmamísmo intelectual, 
de maneira a ser êle renomado juris
ta. tribuno, professor e político. 

Curta e agitada foi a sue vida. Mas 
os seus feitos são um exêmplo edift· 
~ante do noder, de reali2ac;ão de uma 
mtelluencia de estir1)e alinda a um 
carater nobre. para a uloria maior da 
terra com.um. 

VE R S AR 10 DA SUA MORTE Oferecido um almôço ao 
APóS A MISSA QUE SERÁ CELEBRADA NA CAPÉLA DO presidente f.etúlio Vargas 
CEMITERIO DO SENHOR DA BOA SENTENÇA, OS AMI- - O chancelêr Osvaldo 

Cr mJrnrC'ceran1 ao ágape de 
curdialidadc ,·ário, ministros de 
Esl-....o.· -<tt+lor-klndes, díplôn111tas 
, jornalistas. 

A h saudou 
O 

coman- ~" ch11111p1tyne, o chanceler 
GOS E ADMIRADORES DO QUERIDO MORTO FARÃO A ran ª ow:ildo .\runha fez uma ,au<la-

-- TRADICIONAL ROMARIA AO SEU TOMULO __ dante do luxuoso paquête, 1c_·õo n,, ""niandnnte sac11er. re-
erguendo a Sua t "P l alca,ido " <ignificaç,iu do acon-aça e a lcr1mento. 

dr. João da Mata Correia Lima as A essas expressivas solenidades, na prosperidade das Américas Por fim, lt orador ergueu a sua 

~~mf~:g;:';st~ó~tu~~a q~~r~:·~~/;~ ~~~~.~~.d:Ié~·'â;,;~~i;:;,';~rl~ci~~~~: e pela felicidade pessoal do laea "pela prosperidade das A-
termédio de todas as suas classes são res do inesquecivel paraibano, inu- •d R l ,, mericns e pela felicidade pessoal 
justisstmas, revestindo-se de um cunho mera.:. representações de a~c;;ocfaçõe$ pres1 ente ooseve t cio prrsidrnll' Roosevelt''. 

es:~{:tef~c~ur~~~;ê~~:aio~e~;~grama culturais e de classe. HIO, 20 (,\. ~.) _ \ rlw!..!arla G .t\~,
1
~c~ c11,! almoço n prcsidenle 

dessas homenagens á memória do sau· AS JIOMF.NA<iENS DA ASSOCIAGAO ,, C' tt 10 argas 1
1
,: rcorreu as 

doso homem público. PARAIB~1"A DE Il\1PRENSA do lransatlnnlico "Drasil'' qllc rrinripais <lepend~ncias do mo
faz a viage1n inaugural da •· Fro· cltTno barco, sendo serYido aos 

A MISSA NA CAPf:LA DO 
CEM!Tf;RIO 

Os amigos e admiradores de JoÃ.o 
da Mata mandarão celebrar ás 7 e 30, 
de hoje u·a missa na Capéla do Cerni· 
tério do Senhor da Bõa Sentença, sen· 
do o!lciante o cônego José· Coutinho 
A essa ~olenidade re!igiosa d~ve,rão 
comparecer membros da família do 
que1ido morto. 

PleuR.mente solidária com as ho- ta da Bôa Vizinhanca··. consli- prrs(nles um aperitivo, no 
menagens póstumas que serão presta- tuiu u111 verdadeiro· aconlcc'.· 1'deck" 
~~~s X~J~.ªtj~~n~!~tr;;::;.;!t,~t; jnirnto. Entre os membros da comiti-
mesmas por intermédio de urna co- No c:'.iis, aguardav:1111 a thC'ga. '"ª espe<.:ial do "Hrasu··, ,iajain 
missão composta dos sr,. Aderbal Pi- da elo luxuoso paquêle numero- " almirante Fand, chefe da Ma
~~i~:u tw~\•es de Mélo P, sr. Mar- s.as pcssôas, incluindo-se o em· ri nha ~forcante norte.america-

. hai.xador norte· aincricano sr na, almirante ,,·iley e sra., sr_ 
A REPRESENT.\ Ç,iO DA U GA .Jefferson Catfrey auloridncle, ,. \\'illiam e. nurcletl. almirante 

DESPORTIVA PARAIBANA jornalistas. . EmorY s Land e sra .. sr. Ro-
A TR,\DICION.\ L ltO~IARíA AO A LIGA DESP ORTIVA PARAIBA- .\'s 11 horas. o cnma1Jtlant,, hert i.iYingslon Clarkson. presi-

Tl'./l\1ULO DE JOAO DA MATA NA, de que o hportista João da Mata SHdler ofereceu um ahno~·o ao dente da A mericnn Expres• 
A scgUir. realizar-se-á. a tradicio- ~~\;!~~:. v~~a~:S~~:;:e~:J1a m~~~ presidente Getúlio \':1rgas, que fompany e ~r. \Yil1iam B. Man

ual romaria ao túmulo de João dA. homenagens que serão prestadas á A CONTRIº{ TJ".A-Ü ky, correspondente da United 
Mata, falando nessa ocasião o sr . sua memória, pela seguinte comissão . .. !U~ \ , P r<•s . ..;. 
João Vasconcélos, ex-deputado á ex- srs. dr. Orris Barbosa, jornalista An- 1-------------_. 
tin~· _ta_A_ss_em_b_Ié_ia_L_e_g1_·s1_at_iv_a_Es_ta_du_a_1. _____ •_r..o_n_e1_"_• __ nR_h_• _:_ºR.:.:•:__-•_ iJOS MUNJ CJPl 0:-, SEP.ÃO RASG ADAS - DUAS 

Â M_4JS LJNDA .JOVEJlf p~r! .. ,r~to ~~S
8
h~!~~º !.~!~i~~ HOYAS AVENIDAS NO RIO 

Do BRA St:L 
municou ,,o Cheíc do Govêrno ha- RTO. 20 A UNIAOi - Segundo 
,.(.,. recclhido á Mêsa de Rendas 10. nc,·os projétos do prefeito Henrique 

J. · r.al, a importancia de 1 :292S800, cor- Dodsworth serão rasga.das mais duas 

Amanhã e domingo, no " Clube Astréia " e no "Paraíba 
Clube", vai ser eleita a representante do Estado no cer
tame dos " Diarios Associados" - Quem será " Miss 
Paraíba" ? - "Miss Pernambuco" será escolhida ama-

~~~~~~l~t~ú\l~~~.tr~i~{~éoa d!r~!:ct~~ a\-enidas ao 1ae'o da estação Pedro 
ção do mês df' setembro rr 

QUANTO VENDE MOS 
DE ALGODÃO EM 1937 nhã, no " Clube Internacional" do Recife • 

O 
PLEITO para escolha de I o grande entusiasmo d:>s nossos circu. <Comunicado do Departamento de Estatística e Publicidade - Serviço 

"Miss Paraíba." está adquirin· los sociais. de Estatística 

mação d~o!m :sp~cp\?ox~fçlondJo a~:; quFaªt;oa-soeu acb1_necrotamcaendte!d tno nomte de o PRESE~TE romunic:\do é um ncs!õ;os compradores em menor escala.: 
, . 1 n a as que eem d · . . t 1 . \ ·• t• e·· t· .· p . b R'o cm que será realizada a eleição. grandes possibilidades de obter o t[. , o~ nlª'~- rnln.cssan e-, , . s,.n.. ,1 J.1ma. ~n1_am _uco. • 

Inicialmente. os diversos grupos tu lo m.áxilno. / _ ~ua_nlos Ja temo".- publicado Grn~rJe do Sul, Alagoas, RJO Grande 
AS IIO~IENAGENS QUE SERAO de eleitores desenvolviam uma propa. A festa de amanhã no Clube As- E na.o e 5'.o: - Irlcrt:'>~antc e {'1~01·: do ;'\o_rte .. ct~ - . -

PUESTADAS HOJE A JOAO DA ganda discreta em tõrno dos nomes t réia., que promete se revestir de ca. hmo, ponme, c~mo .sabemos, todos o:s .\ d~stribu1~ao d: ~xpo~taçao geral, 
1\1,\TA de suas candidatas. rateristicas inteiramente inéditas na olhares e atenrocs_ ~" _'"olt_am: n')_ mo- por ntl'~cs, fo1 a sc0 umt.e. 

Transcorrendo, hoje, o 9.0 aniver· !loJe. o m~vimento de. cab~la assu~ vida da cidade concentra as atenções mcnt~, par~ .º caso d~ c:-xpo, t__a,<:~o do ,.~ r::. • 
sário do trágico desaparecimt2-nto do mm proporçoes extraordmanas, dado das rodas elegantes de João Pessôa alg~d_ao paiaibano paia ª ,\l~~~1~ha. Jant'iro ·-·~~;.,~ 

Reina a maior ansiedade em tõrno dÕ ~'eJamos alguns dados esta.1sh:o,1 Fe,·erdro 6.226.15R 
inicio da votação, cujo resultado po- ~obre o assunto: . i\1an·l J·'º~·84'.! O NOVO QUADRO TERRITORIAL DO 

BRASIL E O SEU SENTIDO NAOONAL 
deria assegurar o triunfo da cand1· - Em 1937. exportámfl'i -16.36~. 73~ \hril .... s~:·~10 
data. quil~ d: algodão cm pluma no y;1;!or :\i::tiCl 

1·1~8-519 
Outros se preocupam vivamente dr 1.>3.9al:91~~40~, ::;('nd? que a ma.rnr Junho 1.

6
~7 · 740 

COlTI a matinal dansante do domingo, qu~ta ~~ube_ a C-XJ?.Or~1~ao )!ara .º e'.\ !;~~~O ! ·:s5'.214 
cem a qual o Paraíba Clube contri- tenor, isto e. 28 .6,)8. d .. quilo~ \alC't~- . ZlG 126 

IDO JORNAL DOpar~~:e!ftd~- E~fa ;;!~ic:'~u~~t1fc,;:,,e;araiba pelo De- ~~Ifn:Rªrs'~r~ ;;1t~e~âad~r;~cu;~~ss~ !~ ;~~~~~.;!::~~?.?n :n\:,;t;::· qm- z~~~~;.ºo t:~f ~~ 
mu11~ano e decidirá em úl till)a ins- 5~.27?:521$500, foram _r_xportaclos para Dezembro 6:236:222 

O Brasil precisa ir construindo, ca-1 rama de uma. realidade mais do que tanc1a qual a moça cuja graça e be· dncr:-:os po_nto~ do Pª1
"'i· . _ _ 

da vez mais, uma civilização generosa visi1-'.el o Mun1cipio ficava apenas a lezn representarão o nosso Estado_ na ~u_anl~ ª v_ia. d,e c:,:ped_i<;ao, ª d,...,_ 0 qu<' clã u'a média mensal de 
e forte. Para alcançar es.c::c objetivo a servir de e.ema ele debate da vida na. t grande parada de el~gancia do d1a 6 crm11na<;ao foi a S(',:-uinte. 3.B63 647 quilos. 

Quilo,;,; \":1.lor que as gerações vindouras traçrim li- cional; mas. praticamente quasi que de novembro. no Casmo da Urca. 
tnltcs ele amplitude que ris anlcce:len- desconhecida era a sua existencia. O concurso promovido pelos Diarios 
ff's nfio poderiam imaginar, torna·se No documrnto em que o Presidente J\s1-ociados e Radio Tupi em todo o 
lmpcraUvo atender :1 <luas ncccss1cta. do Instituto Histôrico e Geográfico país. foi organizado na Paraíba pelo Via maritima :n.1G~.2 l0 llll.!

1
í.X:'.'

5
:?'S:\~JG 

dcs estruturais: definir bc-m, p0r wn Brasileiro. 0 nosso ilustrado colabora· Djá rio de P ernambuco, em colabora. Via tcl'r~tre 12.900.549 1'?.:lfli :99:;s1oo 
1nclo o quadro territorial elo pnic,;. para dor. <.Ir. Manuel Cícero Perigrino enca. ç~o com A UNIÃO . 

Qu·rnto â "e:\.portação para o exte
rior··. aF,umíu a vanguarda. a. Ale· 
m:i.nh~ que concorreu com W,'73°,º ..em 
rcla,:-ão á rõfra global do no5SO co .. 
mércio e;..lcrno. \ seguir, ,•em a. ln
;laterra com 12,'14º 0 e Portugal com 
apena<, 1,07º 0 • 

Q~ic. por outro lado. dentro delle. nn minhar o projeto do ritual cm causa ao Neste Estado, o Departamento do 
h_1rorqula natural que une as diversas Presidente do Instituto Brasileiro ele Concur~o é constltuido dos srs. Ade· 
c1rcun.:;crições aclmilüstratlvas. fa.ca- Geografia e Estatística.. aquêla verda· mar Vidal, Orri.s Barbosa e Virgllio 
mo:, a unidade nacional, ~onho dos ele trl;:;te estâ assinalada de maneira Cordeiro. 
nossos maiores e objetivo culminante cabal. Até agora, alí se salienta, os a - A aposição da faixa shnbólica de 
de s.uas descenelencias. em todos os contecimentos da vida municiµal não "Miss P ara íba", oferecida por wna 
1.empos. repercutiam nos planos superiores da <Conclúe na 7.ª pg .) 

Podc·se dizer ser êsse o sentido que vida nacional. :N'éla não se integravam 1 - -----------
vae marcar a gran:ie celebração cias com o sentldo de base que devem ter. o R D E N A D A 
!-Olenidades nacionais, nos termo.e;; do tanto sob o aspecto gorvernamental 
brio ritual propó.sto ao Instituto Bi'a- como sob o aspecto econômico e social. 
s l~1ro de ~cogrnfía e Estatbtica pelo Essa 1hdiferença deverá ter uma SO· 
lnstttuto Histórico e Geográfico Bra- lução dP continuldadc por força do âto 
~Helro, ritual fonnulado no projeto que que, dentro elas normas organicas de!i-
0 Prcsidenle d~sta última Instituição nida.s na lei nacional de 2 de Março 
enviou ao presidente da primeira. Nes- de 1938. ,·~e declarar em vigor, para 
:;;e documento, superiormentz redigido. todos os. efeitos, em 1 de Janeiro de 
cst~ assinalado com feliclda:le e pre· H:'39, o novo quatro territorial do Bra
cisa_o, o papel do Municipio na organi- .-;i_ 'T'r,;,t,a·.~e ele ~m episódjo Lnec,lito 
zaçao da vida brasileira. em toda a hlstóna da formação or · 

Deve ser reconhecido que O Munici· g~nka elo país. Num só dia. através 
Pio. po~to que considerado a CC'"lula toda a imensa extenção do território 
:ate-r de ~ossa existencin te1Titoria_l. brnsilrlro. sob a proteção de uma só 

0
~mtnistrat1va e judiciaria, era mais bawlr~ra, ao soar de um só hino a alma 

tnenos uma ficção. Aludia-se fre· munic1oal. intrcgada no seu patrimo
~~entemente a essa. finaliclaclc medular nio. lrá vibnu com a alma da Patria. a/ lhe cabe no sL:trma . político que Formar·se-hão, assim, numcrosissimas 
é itamos. Nada_ mais se fizera, porém, correntes de pensamcnt,o que. parti
ln e.mcntavel d1zc-_I0. elo que procla· elas de todos os angulos do pais, con
eoªr as virtudes tcoricas do Muntcipio fluirão p,na o grande estuarlo da 
do mo Iorc;-a aglutinadora da grandeza grandeza naciona 1 

Pais No fundo das rou.sns no pano- <Conclúe na 7.• pg.> 

a cobrança compulsória dos 
débitos dos empregados ás 
Caixas de Aposentadorias 

e Pensões 
RIO, 20 f i\ . N.) - o mirustro Val

demar Falcã,o baixou a. aeguinte por
t al"i&: 

" As Caixas dos Institutos dr Apo
sentadoria e P~nsóe3 pro.tnoverã.o, de~
,Je já., cobrança compulsória dos de· 
bitos dos Clllpregados, segundo deter .. 
mina. a. lei n 65, de 14. de dezembro 
de 1937. sem tomar em consideração 
qualquer pedido de reduçá.? ou relera• 
9áo de multa de moratória, a. qual 
não poderá sobre estar o andamento 
da. respectiva cobranç&u 

Dos 17.n5.0!7 qui lo:-., qu<' ron~titui· 
ram o comér,:io infrrno. ~:i.uhou 1 ° 
lugar o Rio d{' Ja n<'im ('oro 
10. r.::o. 117"1 quilos no , a.lor d~ 
35.825:4:i7!"900; Htn, clcpol!>i, ~ão P:iu· 
lo que nos comprou 4.8::1.151 quilo"i 
valendo 16.2H:3G9S500 Fôram ainda 

P aíse~ 

Alemanha 
ln1daterr;t 
Porlugal 
Fran~a. 
H á.lia 
P olónia 
Chi11a 
Bélgica 
Holanda 
t ndia, Inglêsa 
Suécia . 
~gnorado 

TOTAL 

Quilos 

21 R2(; ~1~ 
::.Hl.9::.-i 
1 17~ 111 

3%.(:;1'\ 
312.215 
::32. !15l 
2'.ll .118 
1'.1'.00:J 
ft'.!.8íl'! 
H.!n.: 
1.1.111 

570.!l!;:: 

~8.6:!8 1n 

O c,ua.dro ahaíxo f' bem expressivo 
e \;Cm demonstrar de maneira ini1u
divel atrn,·C'l a eloquência dos alga• 
ri"'mos êssc:- nosso asserto: 

\':dor 
( ronlos de res) 

71 703 
11 775 

3 850 
1.356 
L ?.H 
1.121 

805 
13G 
.m 

!11. 1;78 

•, 
f\'1llor l 

7f1,13 
!Ui 
4,0'1 
U3 
t ,31 
1,19 
0,85 
0,16 
o,:1z 
P,19 
O.IS 
1,8'i 

100,00 

Como ê d~ domm io público,_ o ca.so 

I 

tf'ncntor Argemil'u de J<'igueirêdo, se .. 
da. exporlac;ao do nosso o lgodao para J"âo ,·o roa dos do meIJ1or êxito, o que 

~i·~le::~il~~·; ~
11::t;·i~~s d:,.;;:n;~ reprc~cntará ~~ gramle benericio ~ra. 

Govêl'no F ederal . o no5.:)o comereto e para o dcsafogd 
Certo, os patrióticos esfor<,'os du ln- da'i [iuanças estaduais 
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A UNIÃO 
ASSI ATIIRA 

Por nno • . . . tatOOO 
POr aemestre . . . . . . . . 34'000 
Número avulso • . • • . . PIO 
Nilmero atrazndo do ano 
corrente . . . . • • • • . • MOO 

Toda correspondencia relativa a 
assinaturas, anunctos e pubUca
ç6es p~as, deve ser dirigida à 

Gerencia. 

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
REPúBLIOA 

isxrluslvldade para contratar e 
tect'ber antmcios e outras publl
cnções pagas, no Sul do Pais. 

lllttlor - ,\LJ)F,1\lAlt BAfA 
Praça FlorlaDO, 19 

Edl!iclo Império, 4.0 andal' 
C&lD Postal, 3Sl 

RIO DE JANEIRO 

REMINISCENCIAS 
F. ('outinho de L. e Moura 

O .\MIGO l~ESQUECl\'EL 

Mais nm ano, na ampulhêto do 
temPo. se regista , do desaparecimen
to daquêle que foi entre nós o idolo 
da Paraíba . wna esperança fagueira 
que a fatalidade destruiu com a rapi
dez do raio. 

o dr. João da Mata Correin Lima, no 
dia de hoje. ha 9 anos, delxou de exi..6-
tir, quebrand:> o seu espirita de elei.
ção os grilhões da materla. que o 
prendiam neste mundo para alar-&e 
aos pó.ramos celestes. onde o vejo glo
rioso pelo bem que !~z neste mun
do. 

Amigo verdadeiro com todos os pre
dicados, exigidos para o ser, não po
dera. jámais ser esquecido dos que o 
conherrram. dos que gozaram do 11,eu 
conVlvio. dos que o admiraram no ca
mJnho da gl<.ria quando principiava 
a se afirmar como uma estréla que 
slll'gia rutilante no Urmamento da 
terra que lhe serviu de berço 

E ~~~ · wna 
0

vez a Paraíba. ·~ -~e~ 
mnigos., se curvam reverentes ~Obre 
sua campa para deixar cair a lagrima 
cta saudade 

LEIS E 
D E 

DECRtTOS 
1 9 3 l 

Acha.se á venda, na 
Portaria da Imprensa 
Oficial, a coleção de Leis 
e Decrétos de 1937 ~ 

PREÇO 4$000 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL 

PARAIBANO 

Orfeão •· Gazzí de Sá" 

Hoje, ás 16 horas, haverá mais um 
ensaio dês.~ cõro vocal. na Liceu Pa
raibano. 

c~~/'f ~r!:~ár~:i~~~:rá c~~.!~e~~ 
do ··Orfeão", encarecendo o prot. 
Augusto Simões, regente do Orftão 
•· Gazzi de Sá", o comparecimento de 
todos os côristas. 

O PRESIDENTE GETllLIO 
VARGAS VISITOU A FEIRA 

DE AMOSTRAS 
RIO, 20 (A UNIÃO) - O p-n · 

w Gdúllo Varps uwv•, hoje, - vi
sita á F•lra de Amootru, aeompo .. 
nhado do general Francisco José Pln 
to, ministro Fernando Costa e do !lr 
Lourival Fontes, diretor do Depar&a 
mento Sa.donal de Propa1anda . 

O Chefe da Nação viaitoa demora , 
damenU' o Pavilhão do Estado do 
Rio, se:ndo recebido ~lo lntffve-nto, 
Amaral Peixôto. 

UNIÃO - Sexta-felra, 2 df" outubro J. 19~& 

ilSPORT(S ANTONIO GALDINO GUEDES 
ADVOCADO 

Causas nesta Capital e no interior 

CLUBE ASTRÉIA ·À;'. .loão Ma('hado, 161 -:-
.,., 

Telefône 1.811 

CAMPEONATO MIXTO DE VOLEIBOL 
O sextêto do time "Caramurú" vence brilhantemente o 

quadro do "Tupan" pelo resultado de 2 x l 
GRAVE INCIDENTE NA 

CHECO - ALEMÃ FRONTEffiA Conforme vinha sendo nolicinclo 
pela imprensa, realizou-se, ont<'m a 
noit.e na quadra do CLUBE A.STREIA, 
o primeiro embate do CAMPEONA
TO MISTO DE VOLEIBOL, entre os 
fortes sextH.o~ do ·•Tupan" x "Cn· 
ramurú". 

turmas voltam com o mesmo entu
siasmo, consegulndo o se:ictêto do ° Ca
ramurú" vitoriar pelo f'S<'Ól'e df' 2 x l 

Dirigiu n partida o Juiz LulA Fran .. 
e.a Sobrinho qur s<· conduziu cotn prt• 
cisão 

S GUARDAS CHECOS MORTOS E SOLDAOOS ALEMÃS 
FERIDOS - REFORÇADA A FRONTEIRA 

$('guramente ás 18 horas o Juiz Luis 
Franca Sobrinho, fez irUlrn.r o o.pito 
chamando os combdU'ntu á luta 

Entram imediatamente no. quadrn 
os dois sextêto~ sob calorosos aplau-

A julgar-'SP J}f'lo <'ntwilnsmo des
pertado nas rodas astréianns o encon
tro de ontem, auspicia-se bastante 1n
teressante o desenrolar do nlttdido 
campeonn to . 

•os da STande assistência. O PROXIMO ENCONTRO DE BAS-
Inlclada a grande peleja os quadros QUETEBOL ENTRE AS EQUIPES DO 

mostram-se Jogo dispostos para a con- CLUBE ASTREIA E DO 22. 0 B . C. 
quista da vitória . 

Eustaqulo, Eugenio e Eunice, de um Como Já é do domlnio do público 

PRAGA, ~o (A UNIAO, Vchfl• 
c·01l-se, hoje. um lncldemc rl,• gra.v · 
coruequénclus nu fronteira c.:om a A
lernn nha 

Soldados do Retch e guardat; fe,e
rr,19 da Cchecoslové.qUia empenharam
se em cerrado tírotRlo, calculando •St 
:iue houve pcrdn:.. ele parl-0 a parte. 

5 GUARDAS MORTOS 

PRAOA. 20 <A UNIAOI - Notícia• 

'ª frc.at~iro. c1iu·m r1 JC no combnt ... ., 
le holf r,ntre e hPCos e alemães, mor
·eram· 5 e:uard.18 fl'<h rníS e numero os 

,·olctnoo.'i akrn!.c·s ficaram fcnclos 

llEF'ORÇADA A FRONTEIRA 
BERLIM. 5 lA UNIAOJ Ern con-

1'.!qlléncia dos l:imEn1;:.u~L u,c1 er. e, 
lc hoJe à Lird<. n govêmo determ1-

1mu r1ue um rlestu·~mrnto da Guaria 
Nf"gra refrwrn· e, 1mediataml"nte, a 
froutrtra ('1,m a Chec oslováqub 

lado e Oerúval, Windson e Hebe do esportivo de João Pessón, reullza.r-se-á. 
outro. surpreendem os seus "fans" com no próximo domingo no parque do 
magt.~trats defêsas. Clube Astréia, o sensacional encon-

A luto. torna -se bastante movimen- tro de ba.c;queteból entre as equipcf 
tada havendo por po.rte dos dlspu- prlndpais e 6ccundárh1s dt'ssP !':Oda- ATOS DO PRESIDENTE DA REPúBUCA 
tantes uma exibição surpreendente ltcio e da~ ndextradns do 22. 0 B . e . 

A assistência aplaude deJirnntemen- Cc-rtamente a luta a sér travada cn· 
te os "craques'" de ambos os lados. tre esses fortes ronjuntos !-erá reves-

A primeira partida é vencida pelo tida de grandes lances e bóa tkcnica Decrétos assinados nas pastas da Educação, Viação, 
Fazenda, Agricultura e da Guerra conjunt.o do "Tupan" por 15 x 9 devido os valores que integram os 

Trocadas as barras o sextêto do respectivos quadros. 
"Catnmurú" desenvolve um Jõgo de . Sendo assim, o próximo domingo 
defês..'\. bem seguro, conseiJUlndo ven- , rsPOrtivo do vitorioso CLUBE AS
,:er o quadro de Genival por 15 x 8. J TR.l!:IA, será uma nota digna de re· 

RIO, 18 <Pelo tlÜeol -- O prrs1-
dente Getúlio Vargas as.:;inou o~ se
guintes decretos 

tom 7:; d.l"l ,ão .. lttud.1 no q1 .ildme•.ro 
159,480. dR linha de Cacequ, ao Hlo 
GrandP.. dn refcrlda Rêde de Viação 
Férrcr 

Coberto o necessário descanço os gisto 

NO PARAtBA CLUBE 
!'ta. pasta da Educ.;1('ão 

Nom~ando o datilógrafo cm dispo
nib1litl:.clt~ da .Jusllça. Ele1t.oral Car
men Tavares dos Santos Lima para 
o cargo dP.. classe D, da carreira de 
almoxar1fe do Ministério da Educurio 
e S'.l1lclt· 

Al)rovsndo o orc:am!'nto 1 1rovave1 
n~ impomncln de fl85 632$250, paro a 
dupltcnção da insta.lação me,c,mlca dr 
descal-ga de tf12o n R.Tane1. t•xist· ".lte 
entre os llrmazens. Internos 8 e 9 do 
parlo ct~ Santos 

Iniciade ontem o campeonato interno de tenis 
Cotó Teve brilhante inicio ontem, á noi

te. no Paraíba Clu1k9, o campeonato 
tntemo de tenis, cujas partidas logra- Re!i;ervas : - Pináio, Zépequeno e 
ram interessar a elegante e numeroso Rato. 

Na pa.\ia. dJ. FJ.1tHd l 

~" pa:i;:ta. d~ \'b,:ão asslstencia que alt compareceu. 
As provas de ontem fõram entre os Nova Cnu · 

Nom'!ando· o diretor em dispcnib1-
Jidade dn Justiça Eleitoral Togo de 
Albuquerque para o cargo da classe 
J, da carn:ira de oUclal administrn
tivo do quadro I. do Ministério da Fa -
tPnrla; o jutz, federal em disponibi
lidade da extinta Justiça Federal na 
secção de Alagóaft Alfeu Rosa Mar
Un~. para o cargo da classe L, d:1. 
carreira de tlfklal administrati\·o :lo 
quadro II, do Mmistério da Fazenda 

disputantes da turma C, apresentando 
o seguinte desenvolvimento : l .º ou adro · 

Nomeando o rxtranumf'!rário Moema 
Azanha de Oliveira para o cargo da 
rl6.S."*" E da carreira de escriturário 
cio Ministério da Viacào e Obras Pú

Oliveira x Alberto - Vencedor, Al
berto, por 6 x O e 6 x 2. 

Vanclregfselo x Abelardo - Vence
dor. Abelardo, por W O . 

Valter x Hélio - Vencedor, Hélio, 
por 6 x 4, 3 x 6 e 6 x 3 

Rinaura x Barbosa - Vencedõra, 
Rinaura, por 6 x 3 e 6 x 4. 

OS JOGOS DE DOMINGO 

Prosseguindo o campeonato de te-
1 nfs, serão reallzadas no próximo do-

mingo n..s seguintes partidas : 
A's 8 hor:ts - Alberto x Aberlado. 
A's 8 e 30 - Hélio x Rlnaura 

PEL!Pf:IA ESPORTE CLUBE 

Rrnli.zar-se-á, na séde do Fe!ipé1a 
Espcrte Clube e Recreativ<>, no próxi
mo dia 22 do corrente, a eleü;ão e posse 
de sua nova diretoria que terá de re
ger os seus destinos durante o pertodo 
de 1938 a 1939, fazendo-se necessário 
a prest>nça de todos os seus assocla
do:s naquê-le dJa ás 18 e mela horas. 

Após a eleição, será oferecido aos 
~eus a~soclndos e aos convidados do
ces e frios. Em seguida terá lugar as 
dan:.as que se prolongarão até alta 
madrugo.da, Eoendo para isso contra
tado uma Jazz-band. 

LIBERDADE x NOVA CRUZ 
No próximo domingo haverá o se

gundo encontro dos dois sinpatlsados 
clubes acima, para decisão do empate 
do primeiro jõgo 

A Juta, que promete multa anlma
C'.ão e interesse, será efetuada no cam
po do Nova Cruz, em Oltl.zelro 

Os times são ê:;tes : 

Liberdade: 

Jorg• 
Dun-al 

Alcldes 
Sllvtno 

Joeuê 

"A 

v,v, 
Renato 

Quatro 
Moror6 

PlnUno 

PATROA" 
11111 •xcelente óleo comenl-.el pa,. 
ma e eoelnha. E' um produto da 
- C1A. SWIFT DO BltASIL -
A' Tenda em &odu as b6u mercearlu. 

Honorato 
Maia 

Pinheiro 
Ferreira 

Outro. 
China 

2.0 ouadro: 

Batata 
Senhor 

Lsaque 
Cria 

Batat.ãn 
Arlfndo 

Silva 

Valdemar 
106é 

Arlindo t 
Oal&:o 

Tana 
Jararáca 

blicas 
Aprovando os J)rojetos e orçamen

t.os 1·elativos o. con.strução dr um ô~s
vio dP l'r11zsmento e casa p,ua o en
carregado de parada, no ramal de 

1 

Monterri:n:o a C.·xia'.1, na Rede ele 
Viacão L;,pfrPr\ FP ~eral do Rio Gr:md~ 
do Sul - e rel:ttlV·.JS ao reforco na su· 
p::r-estru+t,ra meté.lica da ponte de 

1 
festival com vê.rias provas esportiva! 
cultivadas peln Liga Juvenil. iniciamos 

1 

o r.egundo tm.·no c.i. __ ue .decorre.u regular, 
samd, L:arr:peão o pnmr1ro e .s~ unrlú 
quad1 Js do BotaJogo, os ottals dispu
taram a MELHOR DAS TR~S . 

Acham-se 1nscntos na Ltqa Juvenil 
237 amP.dores sendo. 59 pelo Tone Ne
gro; 45, nelo Onte, 40 pelo Bota/ôgo; 
35 pelo Fel,péia ; 27, pelo 19 de Março 

Pro1novendo n agPr.te fiscal do im
po1to de consumo n:i. capital do Es· 
tado de São Paulo o do mtertor do 
Estaào do Rio de Janeiro José Gre
gório Mitancta; nomeando, a pedido, 
""rA idênticas funções no interior de 
Alagóa8, o do lnte,ior do Maranhão. 
St1v1o Correia de Sou.~. vista ha\'er 
&rio declara.do sem efeito a transíc
tC'ntb de Alex:indrc Herculc1 no de 
c,uva1ho; e noineando o PX-a.gentª 
fL~al do mesmo imposto no Jntenor 
.tlo Estado da Bafa, Amando Fontes. 
para idêntico lugar no interior do 
E.stado do Rio de Janeiro 

Blbht 
Plólho 

'\rllndo II 
f1~~ 1:e~~a~~'<i:tu:1r::;~n~uelt~!~eci~~~~ 1 . ·a pMtt.a da Agricultura 

~a;,~.~~~~sj~t1!e~rce~i~g~{fn~g. L~~~ Norru-ando. o auxU.iar de primrira 
RESUMO HISTO'RICO DA LIGA rnldo de Oliveira, Manuel Fagundes, classe em dispoiúbil1dade do Serviço 

JUVENIL PARAIBANA Alm~io Ribeiro Lira, João Batista 1e Tnr!ustrhl Pastonl Alvaro de Aze
Cruz, José Afonso Galoso. Antonio vêcto Coutinho Duque Estrada para o 

<OticialJ Guedes da Co!-ita, J~é Rlbeíro e O :seu "ary.o da classe E._ da carrf'1ra de nl-

1 

pre,ictente Veneltpe de Almeida. os ..,.,nxarife do Mim.stétlo dn Agricul· 

10:7~s io~~·s ~l~er~Yct::'~~ ~ul~~o c~~ ~u:isL;/;l~~~~t~t'~s J;ta~~':,~u~li~~~ tura 
mo representante do Untão Esportr. trconhcc1mento ofJcial. Na. p:1!-;ta da Guerra. 
Clube, Benedito Costa, pelo Time N~- J 
qro, Salvador de Carvalho, pelo Feli- RIO BRANCO FUTEBOL CLUBl!. 

t:~~~.06~f;l~~~·,f;~~ ~~~t~:o~~ iJuvenll> 
residencla do diretor Amerlco Couti
nho, fundaram a primdrl' LTGA JU· <\cnb:1 rle ,;er fundado mais um clu
VENIL DESPORTIVA PARAIBANA, be Jm,nll que tomou a denominação 
sendo aclamado para diligir a nov" ti.e R,.., Branco Futebol Clube, no bair
agrcm1ação o sr. &rnldo de Oliveira , o dt- Cruz das Al'mas, composto de 
e os demala ficaram com() diretorf'~. 111Jemcnlos excluslvament<' daquêle bair
ttndo reogularmente disputado o prl- ro. 
metro campeonatn juvenil da cidacle A dlretoria do Río Branco é a se
em um turno. o qual foi campeão in- gutnte · - presidente, Manuel Pires 
vlcto o juvenil do Felip~ío e corno se- filho; 1.0 st'rretárlo, Nlvaldo da Silva 
cundirio o .1uvenll do UnMo. Nc mê.s Torres; 2.º dito, Alcldes Ferreira; te-

Nomeando o major de- artilha.ri:t 
"-ttgusto Fredi!rlc:o de Arali}o Coirclll 
Lima, adido militar á. Embaiuda na 
Reoúbllca Oriental do Urug•iat 

O presidente da r..epública, por de· 
·reto ontem assinado, nomeou mem~ 
.,ro efedvo da Comissão de Estudos 
le Seguranca Nacional o dr. Anlbt:tl 
Freire da Fonslcn. cohsultor geral da 
Rel'úblico . 

~\';,~~e~rr~~o~f.8~~nfa'r!,~t.1ºiJ~~~ !~;;:;~~~- Ji\~~~ :~~~1\0~r:~~ ~: OPERAÇÕES • PARTOS 
rn eletçlo da Mffltclra Juvenil sendo Elndlcancia: Fernando Garcia, Mart0 DOENÇAS DAS SENHORAS 
pte~idente o sr. Venelipe Joaquim de t- Claudto. Os times do Rio B,·anco 
Almeida. Ao assumir. deltgnou uma e:t\o oo seguintes: 
comissão para elaborar os Estatuto., l.º : José - Eduardo - Salatiel - Dr. Lauro Vanderlel ~.,rs:: =:~~~~s .:te;-:i~u:s q~= ~~~~in_-., .Al~r~-=-~A~~~ = ::;: ehete-da Clinica Ginecológica da 
Liga Desportiva Paraibana. Discutidos nambuco - Mari<>. Maternidade e da Clinica c1rw·-
e aprovados vêm sendo observadcw; Reservas : - Guilherme - Maria ~º g:Jca Infantil. CL-urgtAo da 
com multa ordem. OrganllOu as ar- e Alcldes. Santa casa. 

as financas dos ftliados. aumentou o cia~:f11_o·~oN-Ut!n~n1°ose-:-JN
0
ip

0
o~;~ Rua ~~=d!o d~Pla~··> . 

:i~s p~~~:~~r:.c:Jo}e~:' o 
8~u~:1a; lnhn ~ Joãozinho Das 3 U 8 - FOne 1 · 0,61 

DR. ALBERTO FERHIDES CARTAXO 

quivos da secretaria etc. Regulamentou 2.0 
: Mario - Arnaldo - Firmino l p I taa (Em 

.1ulzeo. conseguiu filiar o 19 d• MarçV. Rerervas · Manuel Severino e 1 
Deoois .elegemos o benemertto e esfor- João . - • - - '"=-==========="' ~~!~:rn:n:en ~~~:;ude: :~s.:~s~r- 1 " ....... _.,,,. ... _ _,,._..,_.,,,._..,_ .. --... __ .. -_ ... _.,,,._..,_.,,,._..,_.,,,._..,_.,,,._..,_ .. --... _ .. -_ ... _.,,,._..,_,.,,,._ .... ,_"", 

ciamos o torneio o aual foi campeãn n Ex-Interno da Clinica Dermatológica e Bifilológica do Hoeplt.al Pedro U 
<Serviço do Prof. VALDEMIR MIRANDA> e da Pollclfnlca do Rio de 

Janeiro (Serviço do Prof . EDUARDO RABC.0) 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS APECÇOES DA PltLE. Sill:ILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO 008 TUMORES MA• 

LIGN08 DA PELE PBL08 PR.OCE8808 MAIS MODERNOS. 

Diatermia - Vl&ra -.lolitaa - lnfn•ftlnllilhoo e alta ,......,_ 

OON9tJLTORIO: - Rua Dr. Gama e Mêlo, n.• ICII • 1.• andar 
OON8tJLTAS D'ARI&lflPITE: - OU li ú 12 e du li ú 11 borU, 

RmmatOU: - Avallda Dr. Joio da Ma&& 11.• a,, 

'119 de Março, tendo stdo ofcrt.ado o CARROS E CAMINHOES USADOS trofeu 'pelo presldente de honra sr. 
1 i1

~!f~r1~ºnd~t·~rA~ i~~~1'b1;i':.' ~ 
FORD e de outras marcas 

EM OTIMAS CONDJÇOES E A PREÇOS MODJCOS 

AGENCIA E.ORO 
RUA 111.&CJll:L PINBll:180, 31 

seu campo na av. 1.0 de Mato para 
dlsput,lr o crunpeonat.o do corrente 
&no. obedecendo a praxe da reira mo
derna . Organlsamos o campo parn 
pOdermos oflclallsar: nesse trabalhn 
a Liga cherou a deixar Quasl ltlda sua 
finança, tendo ainda concorrido nllra ••la Ol'll&nlzaçlo o Fel/péfa e o União 
Decorrido o primeiro turno foi cam
r•5o o primeiro e segundo quadro do 
Felipéia. No Intervalo roallsirnoe um ' -,,,.,,,.-.,.,......,,,.-.,.,......,,,._,....,,,._,....,,,._,......,,,._,......,...,_,......,....,._,... 
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p R T E· o F 1 e 1 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO. SR. DR, JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ 

lnterventoria Federal Alagolnhn do distrito de Guarabira 
o Inte-rventor }'ederal Interino no 

Estado da Paraíba nomeia Nlcome
EXPEDIENTE DO JNTERVE.i.~TOR. des Martins rle Ar!'lujo. para extff('.?1 

Secretaría do Interior e 
Scirurança Pública TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA 

no ~IA 19: ~a~~g~e d~o~i;lasuc!~1:~~c~~i:t~;~el~; 
Petição Alng~nha do ctistr.JtO ctt Guarabira 

J>J:;P Alt TAl\ffü, TO 

EXPEDIENTE DO 
DIA 20· 

DE EDl'(;AÇ,\O 

DIRETOR DO 

Demonst ração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raría Geral, no dia 20 do corrente mê~ . 

De Porfirio Anselmo da Cruz. fi.c .... nJ 
de 3.• clnsc:e n. 0 22 elo Inspetoria G<'
ral do TráfC'go P!1blico e da Guarda 
Civil. requerendo qu11r 115> ,un~ Je 
férias reguiamcnt:nes a que se, J~tlg-a 
com direito - Como ITQner, a vista 
das m!onnnçõ<:s 

o l'nterventor F\?dernl Intc.rino no 
Estado da P:,raíba ·nomf'la Alfrl'do 
B11 rhosa de Lucéna, para exercer o 
c&rgo de 3 . 0 Suplente de Sub-delega
do cfe Polícia d.a circW1Scrlçáo de A
hgoieb:1 do distrito de Gua .. ·abira 

RECEITA 

Decretos 

O 1111.ervcntor Federal Inte.1:i110 no 
Estado da Parafha exonern Carlos 
Martins Beltrão. do rargo 6e 1." Su
plente de Sub-dej'egado de Policia da 
circun,cria5,o de Alagoinha do distri-

0 Intenentor Federal Interino no to de Gua.;abirR. 
Estado da Paníba exonera Kcl'Ulrd O Interv~ntor Federal Interino !10 
Galvão, 5 ° e.scrituràrio do Impren . ...;1, E:,;tado exori,em Fronci~co Furtado da 
0!1c1Rl. por não e:-.tar quite com o Pilva, do c::Tgo de 2. 0 SUplente de 
:;ervlço nlllltRr Sub-dele!!ado d~ Polícin da círcun~-

0 Interv,nlor Federal In terino no cnção de Alagoinha do distrito de 
Estado da Para1ba efetiva a norma- Gunrnbira 
lista diplomada Olga Lustosa Cabral , O Interventor Fcdernl Interno no 
no c~rgo de professõra de 1 . • entran- Estado rta P araibn exonera. \ r n io 
ela com exercício no Grupo E~colar Jerontn10 de Sáles, do carg, P 3 ° 
"'Dr Miguel Santa Cruz··. da cidad~ Suplente de Sub-delegado de P,:,J ic1a 
de Alagõa cto Monteiro. devendo soh- da chTunscr~ão de Aln1:oil1hn <1 0 dlS
cttar seu titulo do Departamento dt: trito de ,'3ua1 abira 
F.ducacão O Inte1·ven~or Federal Interho no 

Portari,1:; 

O Diretor do Depnrta.menlo ele Ed\1-
caçâo exonera d. Maria ele Lourde:-. 
Miran·Ja e Silva, do ca:~o de Inspe
tor Auxiliar do Ensino, da <.:idnd.e d,. 
Serra do Cuit~ 

O Dilelor do DepartnmC'nto de Edt1· 
cação nomeia o professor Antonio A 
lencar de Oliveira, para exercer r. 
cargo de Inspetor Auxili~r do Ensino 
da cidade de Serra do Culté. servindo~ 
lhe de título a presen1.e portaria 

Montepio do Estado 
EXl'El l '\TE DO DIA 20 · 

Prtiçol 

Di H ... udilo Diniz da Prnlrn , n:-
qurrrndo reatamento de sun~ contri
buições para o Montrp10. Dco;pAclr> 
- Submeta-se a inspeção de saúde e 
cuntpr.;. tudo mais que c:-<ige o art. 
10 do rep;ulamento em vigor 

Saldo anterior ..... • • • .. • 

Rt•n bcdoría Rendas da Capltnl 
P e arre dia 19 

Rrnartic::"io c.le Aguas l E!;gôtos 
Renda do dia 19 . . . 

J. Sobreira - Caução de luz 
Mili:1 Costa - Caucão de luz . 
Ccl Oscar Apocalipse - Caução d1• 

lui . . . . . . 
Vcnelipe Joaquim àe Almeida - Cau-

ç~o t:r. luz . . . . . . 
Lui.1 Luct'na Amnrn.l - Ca ução dr, 

luz . . 
h;m;-arl Gouveia Divida Ativa 
Msmuel Sabino de Mélo - Divld;'l Ali-

\":\ .. . . .. 
M.i1eo:; Adriano Alves Dividu A-

tivn . . . . 
Orrí.!'. BRrhos:1 - Di\'idn Ativa 
M~ rla Anunciacln dn Cru z; Co:,;t.1 

lmp rec . a mais , 

156 369~300 

li !)()OWOO 

8 ·970~400 
30.~000 
30S000 

30$000 

30~000 

30 or,o 
110 000 

52 800 

184 800 
!:19 000 

~2 700 21 ·s1sqno 

177 :888SOOO 
(!) 11Interventor Federal Intermo 10 E.c;tado da, P2.rníba remo\"e o san:ento 

Estado da Paraibrl remove a profe.'sôra Francisco df'J A~is Lunn. Sub,-cleleg0do 
de 1.• entrancin Estér de Albuquerq 1.1e de Policia da circunscril'."ão de Ala
Moura. da escola elementfü mist:i. golnha. do distrito de Gunr.ibira par~ 
"'Martl.11.1 Leitão .. . pnrn o Grupo. E~colar Ia de CUitê, do me:-mo ctistrito. 
.. , Isabel M:nia das Neves ", ambos de:;-

Do contribuinte Jo-:;é da Si1n1 Lu
cêna, :1em ... erendo por compra o 11r,:,
dio n ° 19 á rua Frutuoso Barbo~a.

1 

OESP.€SA 

ta Capital. devendo apresentar se -J -
tltu.lo ao Departamento de EJucação. par.n sêr adaptado para sua residen- 1315 - Scvrrlno Vici.rn de Mélo 

vag 1~t~rv~~~ir";~~~~ .• ~P1º~;~1
~~~ · no Hecreta · da Fa·tcnda 

da DPspacho - Junte planta e or. Conta .. 
~an1ento 4320 - Antonio ~u1marães & Cia 

Do contribuinte Sandvval Neves Rcst de _cauça? 

EXI EDIE~'l!E DO GAllJNCTE requerendo por tompra para ~ér a- 4319 - A!ltomo Gu1marães - Rc~t 
mortizado em 180 prc~taçõe-.. men- de cauca.o . 

Estado da Para1ba exonera.. a p~dido. 
d. Maria das Mercés Mirnnda Nóbrr.. 
do cargo de professóra de 1 . .., rn-
trancía. com exerdcio no Grupo Es- Ao diretor do Tesouro: sais, o preclio n. o 310. à rua Barão 1300 - A1:to:1:, Au"usto de Almeida 

da Pas.síl.gem. Despacho - De1cn- 'Sec . A 0T I Ad?ant:lln ('nt :> colar "l-"abel Maria das ~e\'CS" tlPs
ta Capital 

EXPEDIENTE DO INTERVEJ.'ITOR 
DO DIA 20, 

Dçcrnt-0s. 

O Intenentor Federal Interino no 
Estado da Paraíba nomeia d Maria 
Sou~a Fon.sêca da Stlva. para exercer 
interinamente o car~o de servente
porteiro do Grupo Escolar •· D Vi
tal", da cidade de Mbcricórdia, ser
vindo-lhe de título a pre::;ente porta
ria 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba remove a prote.s
~õra de 1. • entrancta Helena de Lu
na Freire, da cadeira elementar m1S
ta ••santa Julia ·•. do municipio da 
Capital para a "Martins Leitão", do 
mesmo mtmicipio. devendo aprt:senta!" 
beu Utulo ao Departamento de Edu
cação µara ...,er apostilado 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba nomeia a norma
lista diplomada Nanci Cavalcanti de 
Albuquerque para exercer interina
mente, o cargo de professôra de l • 
entramia. com exercício na escola 
elementar mi.Eta •• Santn Julia ·· de.:-. te 
Capital. servindo-lhe de titulo a pre
sente portaria 

O lnt.erventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba nomeia AnLonio 
Bemvlndo de Vasconcélos para exer
cer q cargo de Adjunto de Promo_tor 
Público da ComarC'a de Guarab1ra , 
'devendo ~olicitar seu titulo â. Secreta
ria do Interior e Segurança Pública. 

O Interventor Federal Interino !10 
Estado da Paraíba nomeia Heraclito 
Augusto de Almeida para exercer ,:, 
carço de 1. 0 suplente de Juiz de Di
reito da Comarca de Guarabira, du
rante o quadrienio que comPçou a 23 
de t.evereiro de 1937 e terminArá a 22 
de fevereiro de 19-H. de\·endo solid
tar ~eu título à Secretaria do Inte
Tlor e Segurança Pública µor si ou pro
curador. dentro do praso legal 

O Interventor Federal Inttrino no 
'Estado da Paraíba nomeia José Ju
Hns de .A,, lbuqu~rque para exercer o 
<:argo de 2. 0 sltplenle eh.- Juiz de Di
reito da Comarca d'! Gnarablra, du
rante o quaclrienio que começou a 23 
de feverPiro de· 1937 e terminarã a 22 
de fPVf'TPirn de 1941 , devendo solici
tar seu titulo â Secretaria do Interior 
e Segurança Pl.blltn dentro do pra
fiO lecal 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba nomeia Heracli'O 
Bezerra Cavalcanti p;1ra excrrer o car
go de 3 " suplente de Juii de Direito 
da Comarta de Guan1:l>ira. durante o 
quadrienlo que começou a 23 de feve
reiro de 1937 e terminar:"\ a 22 de ie
verelro de JCi41. de,·pndo solicitar seu 
título à SPcrelaria do lnterior e Se
gurança Pública. por E-l ou pro-:ura
dor, dentro tio prnso le~al 

O Intcrn·ntor Federal lnterino no 
Estado da Paraíba remov,.. o tenen!~ 
&\'hino Lucénu . Dclegndo de Poli
cia do distrito .de Curcma. para 10en
tica~ /un~ões no de São José de Pi
ranhe.s 

O Inttrvrntor Fede1al Interino no 
btaao da Paraíba remo'Ye o tE>ncnte 
Ufü;01) da Sllveira Vu,roncélos, 0?
Jegado de Polícia .do dl,trito de ser
ra de Cu1té, para 1dentlcas funções no 
dt: Curem::. 

O Intervrnlor PM:Seral lnt,.rino no 
E::it&<lo da Paraíba e~onera. , a pcdht1. 
Amértco E.strê!a do cnrgo de 2 ° su-
1>lente de Juiz de Direito da Comarca 
de <Juarabira 

rciiçõc3 · do 4301 - Antonio Au;;usto de Almdda 

N. 0 9.410 
Andrade . 

Do contribuinte dr Maria Rib~iro - 1Sec "PI" J Adcantamento 
de J9~ê Nascimento de Ou'imão, nd1uh'ente por compra com 4071 - J Fernandes & Chi 

reserva de dommio do µrrdio n. 0 73:; CiJnta 
N, 0 2 259. de João Batista Corre,a 

Llns. 
N. 0 10. 760, de Josue Be.!.erra t.le 

Sousa . 
N. 0 2. 172, de Domingos da Costa 

Ramos 
N.º 10. 752, de Luiz Bet:errn de vas

concélos. 
N. 0 10 751, de Manuel Camelo Uu

mor. 
N. 0 10. 756, de Antonio Rodolfo ~a 

Fonséca. 
N .• 10. 753, de Abel Vanderle1 
N. 0 10 .758. do dr . Onildo Chaves. 
N. 0 10. 757, de Raimundo Alves~ 

O!lclos 

N .• 15.882, do Chefe de Policia 
N. 0 10. 754, da Repartição de Aguas 

e Esgôt.os. 
N. 0 2.622, da Diretoria do Grup\ 

EscoJar "Isabel Maria das Neveo'' 
N . 0 15 .538. do Diretor interino ela 

Cadeia Pública. 

á avenida TabaJ:!tras. requerendo trans-

!~~:nc!~b:~o m:~Jn}i~'r'i.-a~ci~~
1
t
1
~t~~ Saldo que pa~sa . . • . . . . • . . . . . . 

pacho - Deferido, pagando o int ... -
ressado a diferença precisa e a just:u-
sc á extgencia do art. :25 ) 1. 0 do D~
creto 954 de 7 de fevereiro de 1938, ou 
seiom 14:300$000 , 

Do contribuinte dr. Joflo da Silu1. 
Porto, adqUircntc por compra com re

TC'sourarla Geral elo Te~ouro do 
bro de 1938 

i-: 1 ne!!ilo Silvtira. 
Tesoureiro GerRl 

serva de domínio, do predto n .º 83 i cnnstrnção á ,:v D Pe<..lro 1. de pro
tU'\ Fen1c11~do ~do. r~queren d•J priedade do sr. Alzir Pimentel 

i~~~~~;;n~~~d~~t~!?!~., pai
1
~~de~11~~~~= te~~t~e G~;:~1ç~c~%~

nd
~ia1~~:a s~~ 

do-lhe o Montepio n qunntia de Prefei tura , durante o pcnoclo d~ 20 
5:00C~OOO que dlopendcu com a am- de Janeiro a 12 de julho de 1932 se-
pliação do referido prcdio Despacho Ja cont:i.do na ~ua \ida fw1cional -
- Indeferido, em \'ista do que expres- De arêrclo com o pu.recer do dr Pre
samente dispõe o f 4. 0 do art 25 do curador da Fazenda Municiprn.l, con-
regulamento em vit,"Or te-se o tempo de s!'.'rviço solicitado . 

Do contribuinte Valdemlr Braga, re- Juarf:.'Z de Sous0 Távora.. requereu-
querendo por compra o predio n ° 83 do licrnça para co1u;truir fossa na 
á rua Fernando Delgado. por dc~istrn- cas[:. n. º 649, á av Mnrcilto D1a~ -
eia do adquirente o contribuinte dr Como requer. 
João da Silva Porto Despacho - :vtarcionila Maria da Silva , reque-
Deferido pelo saldo devedor ao Mon- rendo licença para renovar a cober-

m~·t: ~~·ºi~·mg~
1
~~1tod

0
d~"ra~1~ncc1- i:~10. caso convenha a ambas as µar- , ;~ LI_~ ctsoam~-~-e!1:~r~ rua Lôpo Gar-

N .0 15.063, do mesmo De R~im:1ndo ~tzenando _Coêlho ~ e Enéas carvalho, requerendo hccn-

Carta: 
de . sua 1rma Marie rio . C1~·r.uns1rao ça para rebaixar o meio-fio cm fr t"' n 
Coelho. rcquerend? h11bthta.r.~o e pa- te no portào do precho n. ª 470. a av 
gamento de pensao na qu:lll,?adc de João M.i.chaelo - Em ta re do par"-

N . 0 15.372, da Irmã Maria Angeli- lcgr.té.rlos de seu falecido 1rmao Mon- cer cia D.O P.M. deferido 
na Carvalho senh~r Sab.in.o Coélh. o. a cu1.·as expen-1 ca. rmélo Rufo, ;e. querend0 liccnra 

sas nviam , atento o estado de pobreza. parn alterar a planta do prr<.'io eni 
Ao TribWlal da Fazenda: Despacho - Defendo. á v1.i;t.a do a- construcão na praia de Tambaú.. dr 

testado medico. qur Juntou refrrente 
I 

propriedade do sr Josê Petruci . -
Petições · ao legatário Rannundo Coélho Como requ<'r 

N.º 10.567, de A F Móta re~uecr~~~~ t~t~l~ta~i~lt~uj;:g;~~~~:~ 1 . Gabriel Gomes da S11,•a . requerendo 
N . 0 10.538, de Cunha & Di Lascio de pensão pelo falecimento de ;,-,C'u I llc~nçn para ~azer um tclhel,ro 11.1 
N. 0 10.678. da Viúva Nlcoia Por- marido O e:<-contnbuinte Severino: casa n .º. 669, a. rua Abdon M1lan~z 

to • · Ma1aquias · Pessóa Despacho De- - Defcfldo · . 
N ° 9. 548, de Alf•·êdo Whotley Dias. ferido I RUI Paz de Araujo. requerendo l~-

Prestaçõe, de contas . Prefeitura Munici1>al / [~:;?J:"': ,r;;e:..1:~~o r~:'\~i~/ª~ 

N . º 15.872, de Artonio Menmo dos EXPEDIENTE DO rnEYI:.l'fO DO M:tnuel Ferreira Junior, requert'ndo 
santos. DIA 20 licença para construir uma garagrm 

N.º 15.543, de Jo.,é Moura Filho no pr,.el1o em cons.trução á av. PrJr-
N.º 14.962, do dr. Luciano RibPi-

1 

PPliçôes de · cê"a Isabel. de propriedade do sr A-
ro de Morais. nibal Niclsen de Araujo Soares 

Otoniel Ferreira da Silva, rrqueren- Deferido . 
N ° 15.545, de Inácio Romero :ln do Ucençn. para se estabelecer com Agriplno Lima. rrquerendo licenC<' 

Rocha. barbear.ia no predio n. 0 611. á ruo d::i p:ira armar um carrocei na av. João 

Despésas realizadas · 

N. 0 1. 106, da Prefeit11ra Munlcl1>al 
de Catolé do Rocha 

N . 0 15. 540, de Moacir de 11 k deiro;; 
Gomes. 

A' Recebedoria de Rendas de e tm
pina Grande: 

República . -· Sim, pagando logo n Machado. durante a fe~t.1 da p:t~,)
QUc fôr ele direito . Qllin cic N . s. ele Laureies . - D·~fe-

Carm-élo Rufo, requerendo licPncR rido 
µarn r'lnstru1r balaustrlà'1B e muro d1 
1. l~or,o nr,,, pred1os ('111 construção ,, 
ni.1 S . ,Jn~P. de propr1ctl:i.de do dr 
Paulo Jh •<.·to elo Sllva - Coma rp, 

Multa 

A Prrklturn mullo11 o sr. João Ro
drigues. por trr sido rnC'ontrado vcn

Gonçol<" Pereira da Silv::i: , rrqucren- clenclo leite com 5 décimos clrigun . 
do lir1•nra p:1.ra renovai a coht•rta ~i.t 
c:'lsa n ° 373. á. rua Lâpo Garro -· CO~I \'.'\1)0 ]):\ ,POLJC I '\ ,11 1.1TA1t 
Como pede 1)() J'~T .\ DO DA l 'J\ll.\l~.'\ 1)0 

Mílria da~ Neves Alves de Líma, rc- .:\'O l tTE Petição : 

N ° 10.513, da Cla 
mãos Llda. 

Ollv1•lru 
f!Uerendo licença parn construir un~a 

Ir- íósstl n:,. casa n. 0 763. á av Carnei
ro da Cunha. - Deferido 

1Quartel em João Pessóa. 20 ele ou
tubro de 19381 

A' Pro<"lfl""Hiorlu. <.la Fa1.cncln 

Prl11· i • 

N .º i:; ,, i, ·1r L;1m·11 Guen11 Ju:;ta 

A' T1·..,111rnria Geral 

Petl~áo 

N ,0 JO .,~o. ue Mlllon ele /\lmf"irlíl. 

Ao Moteplo dos Funcionário~ Pu
bllcos; 

Petição: 

Srrviço para o dia 21 1 Sext,1-felra • 
Maria Apolicene Marque.:i:. reque

,·encto licença para construir bolaus
trada e fazer reparos gerais na ca-
sa n ° 476. é. rua 12 de Outubro Dia à Poliein Mtlitar 2 ° tcn Jos"' 
Como requer Fcrn1:1nde:-: da. Sih·a 

Rnul de Sfl. requerendo Jkença pct- Ronda ã Guarnição sub-trn Pí"-
ra fa1.er pequenos rep~ros na ca~a _n, 11 dro Dias dP Araújo 
2'38, á rua Sá Andrndr , ~ Defendo Artjunto ao oficial df> diét 1 Q t.•;t 

Ckero Sabino dos Santos, rf'C'! 11P- :Mario Ferreira de sousa 
rPndo diminuição do valor lo~nt_ivo Dia á Estação dr r..ádlo. 3 ° sgt. 
do 1,rt-dlo n. o 710, â rua dn Rcpubhca Airton Nunes da Silv.1 
- Tendo a m~joração f.ido !cita rm Guarda do Quartel. 3. 0 sst Schu:-.-
1937 sem qualquer reclll.maçao e ~s-_ tião Snlu,tlanc, Serpa 
{ando fóra de prazo a~ reclamac;oes Guarda da Cadeia. 3 ° ~gt f'rr.n-
para o corrente exerclcto, aguarde o cisco Braz Hemique. 
requerente a coleta p1ufl o próximo Eletr1ci!Sta de dia, soldado Smt'slo 
excrcieio, sendo o presente pedido m- Mariano de Barros 
deferido. Telc!c,ui'>ta de din, soldado Jo"":c 

39:•JOOO 

3J0$000 

400 ººº 
;?: 3a2 000 

rn,sooo 
280\000 3 :9725000 

173 :916~00 

177 :888WOO 

Esta ,10 d::i P,uaíba. cm 19 ti c outu· 

Alohio Morai .. 
E'>c rlturt\rlo 

rt..o as guardas do Q un rtrl. Cac.le1a 
Pú.bhca. r~1orços e patrulhas 

Boll!t1tn uumcro 230 

q1,s I Eh.,, Ferinnd,.,, Miljor re 
ponci cndo PVO e:..:i>e<.Jientc 

C<Jnfc·rc c:om o ori r. inal - ~~bast1án 
l\lauri<'io d.1. Costa, 2 ° len . :.1.Judanlc 
interino 

INl<PETORlA GERAL DO TKAR-
GO P(JBLICO E DA OUAJIDA 
CIVIL 

Em João Pt&ió a, ?.O de outubro Cil' 
1938 

Serviço para o dia 21 uscxta -.'dn. 

P ermaneme á 1 ª S T nm anurn'.c 
Manuel Gome'.'> 

Pnmancnte á S P, gua rda de 1 
cla.s'-c n i a 

Rondantes do tráfego, fiscal de I J 

cla"sr n ° 2 , do policiàmcnto. hsc ,1 
rondantr n '-' 4 e guarda de l ." clas
M•· 11 ° 7 

Pl<rntôe-" i;uardas CÍ\"ÍS ns 84 :!3. 
19 13 e 65 

Boletim n ° 233 

Para corihcr imcnto ria CorporM,:âo e 
devida execução, vublico o t;Pi;:uln
te · 

I - Certificado de Resen•ista. : 
Apre.:i:entou~ ontem. certi!icndo de ,qu i
tação com o ::.eniço m.ilitar o f1sc:\l 
cio trafego n > 59, Florêncio Gonçal
ves de Mtlo, 

II - P<'ti,·ões nesp:lC'hada~ '. - De 
Antomo Pir::-s Bezerra . ri?qur rrndo 
par::t prcs t11r rx:tmC' de chauffcur nm:t 
dor. - Como requer . Séja wbmctulo 
no exame ás 11 horas ele hoje 

De Antonio P'r('s Bezerra., n ·Qu,' 
rcndo trnn~frrC'noia de propned:Hlr 
p:irn o seu nome. do automovcl plnr a 
46'l-Pb. adq1:rrido por compra no ~r 
Jo~ :- Corrí'ln Oom"s. - Como prcl"' 

, n.s ) ,João dl' l--ntt\a e Sih ;l. l O te· 
11entc, u1~pl"t-0r i;rrnl. 

Confcrr rom o original : - F. ••~r· 
reira d'Oltv•ira. ,ub-tru;oPtor 

Companhia de Quadro 
o.. l·andidatoc. a. rrscrvi.sta!'i da 

("om oanhia de Quadro. do 2'?. • 
Batalhão de Caçadorc-.-;, de,·rriío 
<"om parf'rrr ao quartel dc~t., uni
dadr, ás 11 h oras, do dia. 22 dé!>itc 
mês vt.)IHl 

EIS'flc;VILDO ,\:-ITU1'ilc;S UOS 
SAXTOS, 2.º 'tenente, responde»· 
do !leio Cm t . «'a Cia 

O Intervent.or f'edcral Interino no 
Estado da Paraiba nomeia Am~rico 
Torres de Albuquerque. para P.xercer 
o cargo de 1. 0 Supler.tle de Sub-dele
pdo cte Policia d~ clrct!llSCWâo <lr 

N ,0 10 7SO, ele Jalva 
.MedclrOB. 

Moreira d<· Cannélo Rufo requerendo licença Mariano de Lima 
para !E1zer tU11 11':restin10 º" prrdlo -em i O 1. (1 B l e a ~ · tl» .M-tr'i "11,.,..l'--------------



:A UNIAO - Sexta-feira, 21 de outubro de 1938 

:os JAPONtSES ANUNCIAM A OCUPAÇÃO DE NOTICIAS DO EXTERIOR. 
CANTÃO :f ARA DENTRO DE 48 HORAS FRANÇA <;::~a~aara:t//:.~::t.,_debando 

HONG-KONG, 20 <A ~IAO) - A VIIIUIRDA IIPOIICA ACHAVA-SE AS •• NORAS 
~~~t: ;;;.i ~~..:'!f.anN J~:S~ IDE OITEI (NORA LOCAL) A 20 IILNAS DA GRANDE. 
oc~Pª;!!g~:J~d·::::~a~an!~ mar- ME.TRóPOLE. DO SUL DA CHINA - 100 MIL CNINUE.S 
charuto nwna ve1oc1dade de .. ~o muhaa PREPARAM-•11 PARA A DEF•SA 

CHAMADO A PRESTAR CONTAS 
SOBRE 08 INC1g::::n8 DO ~NE- PORTO R• 

HOMENAGEM AO CONSUL BRASt-
PARts, 20 IA UNIAO> - A bordo LEIRO E A OPICIALIDADE DO 

do "Mar•elha" acha-se em viagem "ALMIRANTE EALDANHA" 
por dia, em dlreçio á granile capital ----______ - s. ~ 
da China do SUi · · 

1 

devida unicamente á sua lnhablll-

para a França o ar. Coppet, governa-
do.- da Afrlca Ocidental Prancésa • S. JOAO DE PORTO RICO, 19 <A 
rõbre quem caem as respansabllldade;, t UNIAO> - Real1*>u-,e nesta .,.p11a1 
dos últimos Incidentes verlrlcadoo 110 

1 
ums parada do sexto Ret!llnento da 

Senegal. <luando se re\'Oltaram lnu. Infantaria, sob o COIQ&lldc,. do corolW 
meros lndiger.as. Wrlght. em homenagem ao ~i 

100 MIL cHimsEs DEFENDERAO As últimas noticias infor- dade · 

cANTAO mam que u tropas japonê- ASD:.~:i?=o T~~oW"ImsAs 
HAN-KOW. 20 <A UNIAOI - 100 

mil chlnêscs preparam-se para de- SaS do norte penetraram, 1 TOQUIO, 20 <A UNIAO> - Os 

~e;~:~a~a c::,d~;..\u~oru~sst~~=~:~ ao cair da noite, na primeira ~;::n:11à.~~r. ~~á d~e~~~o q: 

dos Japanéses. linha de defêsa de Han-Kow ~U.~-i~:."' q~: é~~~~ ª1n~~::n:~ 

O sr. Coppet rol nomeado para aquê- brasileiro Brae..,r e i olle!aDdade do 
le cargo durante a gestão do sr. Uon navlo-eecola "'Almirante Saldanha". 

:!1::c 'ie~'~:o d!c~:~rn;lae 1:!!re~: 111111 
Fa direitista de de1>truJr o re8peito dos 

o~~DES COMBATES • CAN- 151.• Divisão do El<êrclto Chlnk, bem vel. 
~~~1:.:e~~.utoo

rtd
:~~

6 d~:;t~gi AS MULHER.E$ GREGAS VIBTIR• 
chamado a prestar contas sóbre os ln· SE-AO A NACIONAL 
ctdenteJ. 

WASHINGTON, 20 IA U.NIAO) -
Noticias do _Extrêmo Orleilte Infor
mam que estão se tra,·anpo vloleh
tos combates dentro da ·cidade de 
cantâo, onde os chlnêse1i reslstellJ. 
heroicamente. 

A artilharia pesada dos ' Japanése., 
rstá em grande atividade, ass.lm como 
a aviação que procura Impedir a reti
rada dos soldados Inimigos. ' 

como 10 peça& de artilharia. A RAPIDEZ DO AVANÇO SOBRE 
Durante o bombardeio aéreo rol CANTÃO 

abatido um avtio japanês quando CHANOAI, 20 IA UNIAO> - O 
voava muito baixo sõbre as tranchel- avanço Japonês contra Cantão está 
ras de Poc•Lang. prosseguindo com extraordlnaria ra-

pidez. 
CENSURA AO GENERAL YU- Ontem, o flanco esquerdo das tropas 

HANMU Imperiais estava a 50 milhas daquela 
cidade, emquanto as tropas do cen

HONO-KONG, 20 <A UNIAO) - tro se acham mais ou mena, a 30 mi
A imprensa desta cidade faz acres lhas. 

PORTUIAL 
A RECEPÇAO DO PROFESSOh 
ALUIEIO DE CAETRO NA ACADE

MIA DE CIENCIAS 

ATENAS, 20 <A UNIÃO> - O 111• 
nt.térlo da Propaganda patrocinou a 
exibição d08 primeiros model08 apre
Etntados para o estabelecimento de 
uma moda nacional para as mulhe
res. 

~s"" modélos tém caráter puramen
te helénico. 

IIILITERU 
05. JAPON&BES. AVANÇAM CO!f- censuras ao general Yuhanmu, chefe Ac que consta. o alto comando está 

TRA HAN-KOW ~~-:e=o~esC:.~v~an;I~ ~~..:~~ ;r:a.,:a~~1::.""=a a dª.,";º~ª~: 

LISBOA, 20 <A UNIAO - O clen
Ustp bra~Uelro prc!es. ... or A lulsio rtc 
Castro será recebido, amanhi à noite, 
na Acedemla de Clénclas desta capi
tal. 124 BELONAVES EM CONSTRUÇAO 

TOQUIO, 20 1 A 1JNIAO> _ Os jor- nlp6nlca do sUI da China, a qual foi final a Cantão. 
O áto será Folene, comparrcendo ao 

mesmo. além de ílguras de destaqu~ dos 
meios clentifkos portuguêses, altas au
toridades diplomatR'-. in:luslve o Mn
balxador Araújo Jorje, representan
te do Bl"asll nesta c~·pital. 

LONDR&S. 20 1 A UNIAO\ - O 
programa de rearmamento n&\"al a ser 
executado no corrente ano atinge a 
um total de 526. 000 tonelada! . 

nais da tarde not1c1am que a van- C i d "CI ..... A t ... u ... ,, O I IH t Nist6 lco B · 
RUarda japonêsa no norte da China f r a O no Uus S ..... ftS U O r rall• 
~~;1,~·0 ~~ h~{,",;_~~:,r

1~:~ª 11
~

1
~º~~ o Departamento de Cultura leiro homenageará, hoie, a 

dést• daquela cidade . e Arte memória do Visconde de 
A propósito, o Almirantado dlstr1-

bulu o seguinte comunicado : 

A LUTA NA CHINA CENTRAL (COnclusão da e.• pg.) Portó Seguro 
CHANOAI, 20 1A UNIAOI - Um 

comunicado do comando japonês na 
frente de Han-Kow informa que as 
tropas imperiais completaram a ocu
pação das cidades de Tel-An e Slng
Yang, após M dias de luta. 

JAPAO co~Oso 
1~!.i::::n::;..,. i:::1 ';;'ens~~ 

l toneladas, compreende cinco couraça· 
,oo VITIMAS DAS INUNDAÇOES dos, 6 parta-aviões. 19 cruzador<$. 35 

"destroyers". 19 submarln08. 18 tor-

A conquista dessas cldadés, - se
gundo Informa b comando Imperial -
facilitou, agora, grandemente a mar
cha contra Nan-Chang, panto termi
nal da ferrovia Hon-Kong--Cantão
Han-Kow, e lmpartante base militar 
com o principal aeródromo da China. 

ANIQUII,ADA A 
CH!Nli:SA 

151." DIVISAO 

TOQUIO, 20 < A UNIAql . - Nos 
combates de Chlng-Cheng~"'- aviação 
nipónica destruiu comple,..,.ente a 

VI D A 
RADIOFONIIA 

<Conclusão da 3.• pg.l 

quencia G S B e G S O e comprimen
tos de onda, respectivos, de 31,55m e 
19.76m. 

HOJE: \l . 
A·~ 20.20 - Com que se parece ? -

Rr,·Jsta em inglês. - Ação passada 
numa loja de ·gramophortes: Livro, 
letra, conto e musica de Julien Jones. 
O f'lenco inclue: Bernard Cllfton, The 
Thrce Herons e Van Straten e su& 
orchestra. Apresentação de F. H. G. 
P11!ard. , . 

A's 20.50 - A Real Blbllyo~a do 
Castello de Windsor - No• em ln
glés por Owen Morshead, O. V. O .. 
D. s. o .. M. e. , blbllothec&flo de sua 
ll!a~est..de Britanlca. 

A's 21,5 - Recital ao Orai.o da Sala 
de Concertoo da B B C por Douglas 
Hawkrldge. 

A ·s 21 30 - Resumo em Inglês dos 
Programas da próxima semana. 

A's 21.40- Notle!Ario em lnirl6o, .... 
A's 21,45 - Sinal horarlo de Gre

en"ich. 
A "s 22.00 - Blg Ben. COllcerto pela 

Orchestra Imperial da B ~ C aob a 
regencla de Erlc Pogg. Danças chlle
nag CNorman Praaer) . Duaa dan-
: r~~:,a:~lcas: m So~ 1a> Or-

A's 22.30 - Blg Ben. - Nottclirlo 

t~ o"":O~~j0 edeN~ea~nals 80-
cut:~ 22,45 - Notlc:lárlo ~ portu-

tr~!:.,.- Blg Ben. - Plm da 

PARIS MUNDIAL - Estavio radlo
d11us6ra do JroVêmo franca& - Tralllj · 
Dllte em ondas de 25,24m e 26,80m. 

HOJE: 

A's 21.00 - Múalea em d1scoo 
CoA's 22.00 - Nottclirlo em lranc:fs: 
1aç':f;\'

1 
~~ut.os coJCllllals. Co-

A:s 22.20 - Notlclirlo ,,. eapanhól. cu1.~ 22.31 - Notlclirlo - portU-

"''.• 22.&o - Múalca eJD d~. 
"'• 23,15 - Plm da ellllaillli. 
~ ROSO KI~ Radio 
~-- do Japio - Tranamtt.1.1 ::, /z"'mer!~ do SUi, ~,.f~en-
Ge lllda ~: fr.,of!· :of,;_~entoa 

•o.JJ:: 

Anréla o Departamento de Cultura é RIO, 20 (A UNIAO> - Em come-
Arte, com os seguintes objetivos : moração á passagem do seu centena. 

TOQUIO, 20 <A uNIAOI - As úl- pcdelros, 5 navios-escolta e 17 nartoo 
Um&!'- inundaç5es registajas na ilh..1 menores". 

pe:~ º) p~~~~~ cru~; progresso e rio o Instituto Histórico Brasileiro 
2. º) Estimular O interesse dos 80_ inaugurará, amanhã, no Jardim do 

de Kinsin causaram a mort~ de 2.:0 1 Informa, ainda, o Aln:irantado. q~e 
pess:>as tendo desaparecido tgual nU- : em fevereiro próximo será anunciado 
m('ro. centenas cte casas fõram der- !\ plano de construçã) p~r.t 1939 

cios pela- cUltura e pela arte: Gloria, o monumento em homenage1n 
3.º> Melhorar as condl<:ões do atual ao historiador e diplomata Francisco DEl\'lOCRACIA 

salio de leitura, sollcltando asslnatu- Adolfo varnhagen V.ls~onde de Porto 
~!s :::t. ~r1;i1:~='.cos culturais I Seguro. ' · 

DINAMICA 
4. 0

) Crear uma blbllotêca, oi-gani- 1 -------------
!Espeolal para A UNI.10) )IANOEL DUARTE 

:"c,~~:'~ ~q=o~·~ obras, a; As homenag1111 da Paraílta <Departame1'to Nacional de Propaganda• 

5.º) Realizar. em mod.ernos moldes., Í memoria de João da Mata SUSTENTANDO, embora, a dou- ação do govérno. No Parlamfftlorls-
duas sessões ordlnarlas por mês, de- 1 trina institucional do govlr,w mo, isto é, no regi= Ih túuaç<lo J14t-
slgnando-se um ou maJS soclos para hoit, na paS .. gllll dO 9, 0 do& partidos, como aqutle que lamentar, dad4 <1 JX)Ui'1ilidade Ih u1114 
apresentar um trabalho de críttca l . ,, . v1Q"c,rava pendula.rmente no., ação direta do verbo da tribuna. irres· 
CUiturai OU artlstlca sôbre um assun• 

1 
aniversario .. $UI fflOrft Eal4'lo& Unidos, já o ez-prUido-'nte pamavel do C(J11(Jres,o, contr<1 o ü-

~~~~ª!~i.:.it."'J:":;,1a.:'! :~: 1
~• da !.• PS-> :~':1;..°'t'...::•~: s~·,:.:t;:t~ti;i,::,~ ~=~ 1tv".';:"~, ~ r;:;,,::'1~:.; 

~:n:w::r~~;'l:'ate~-~ feição quises Gomes,' srs. Luiz Espinoll e mentas mcw Cllludoo clcl mele naelcm41, ::..t!'.eg~m":' ::::=e=::;: 
8.º> Promover a reallza.ção de uma Carloo Nevccs da Franca. ,~,!: ;:;,~'/:::. cerrada a. üse ,u- montá-lo, tet•.: cu intriga.,, levanta. ,a 

co~~:)r6~~~:::a! ':::i!'t:r d~ ~~':,.~: A RE,PREISEN1:AÇAO DO CLUBE q,:.or:::eri:.':O::.::~r"' 4 in,:::.,en~: ':':a~~·e.41:.:e~ 'J,,;;;;~,.,,.":;' :;.~ 
moraçio pública das nossas prlncl- At;_TRilIA_. l Parlamentos, composto, li leicão dos d~IUl/logico C(J11(Jrey4m toda., ru JICli-
palll datas hlstorlcas e hcmenagens O Clllbe A,tré..., 11$taia presel!te ª' J)<lrtidos, deveriam ser o p<1triotismo, zõe.s do publico e do& corredores Jl4f'IJ 
adequadas a outros quaisquer acon- homenagens á '!'•morta de . Joao da o espírito de utilidade geral, o <1mõr produzir ,.., tormenta,, dentre ...,., 
tecim t d . ré Mata pela seguinte comlssao srs.. d.a juitiça, a prudencia e cu ,olicita.. quais os governo, são leva.doa li e,a.
cu1tU:.:l.'."' e mte sse para os meloo Flodoaldo Pclx6to. 1irofessor Slzenan- çfi,s palpitantes do& inurts,e, Jlllcio- ch,,r ""' tempo em manobr,.., 1k ü-

do Costa e P. Coqtjpho de Lima e nais. Na pra.lica, em que as Junções /úa ... isto é, uterilmente ... 
8. 0> Apoiar e facuttar a publicação Moura. essenciais do regime ,e uercnn pela Enquanto iuo. m.e.smo no, circvlo$ 

de trabalhos de autoria dos sacias: ação do• diretore, dos partido&, 0 que da maioria partidoria, trabalhadti J)flq 
9. 0

) Patrocinar a difusão e promo- A REPRESENTA.ÇAO DO PARAIBA ~ vt , 0 que se Vi<l, entre nós, OT<l O am6ição, cad4 um V<li '!Fendendo, 
ver a. expcslção de obras arttsticas CLUBE Parlamento, sob .a. in.stante tn/luenc:a com. o abandono do interesse da. !10'· 
produzidas peloo soctos: aos 1atoru, q1te poctertamos chamar ção, a refjnar .sua., arma., contra este 

10. 0 > Promover lntercamblo cultural O Paraiba Clube, que surgiu da ru- c,rr,tamcnte aimoo/encos, domlna40 1 ou 4l!Utle minutro: - 6te-toi de lã, 
com organlza.ções congeneres de ou- são do E. C. Cabo Branco com o ptlos recurso.se trucs do., homem que, que í•; m) met.s .... 
tras cidades do Pais, constituindo-se, Clube do• Dbirlos, tendo João da Mil· acima d~ ludo, e <i /all<1 posaivel de . No ;egime ,,,.~. modalizadD 
periodicamente, embaixadas com êste ta sido presidente dêste último, se ra- outr,.., qualidades de esttulis14, tenh<1m <1 Jei,;ao Ih idade do JIOl'O ~ que e (lJ)lf
fim: rá representar nas homenagens que sc- vontade, duemb<lraço, evoilmo... e cado, como o regime .,,.titutdo tf!l'r• 

u. º• Intensificar a observação e O rão prestadas á sua memória pela co· J:)Ulmôes ! nó& a 10 de Novembro. dizem o., a•,p-
estudo da poesia popU!ar e da musica mL<são seguinte: dr. Abelardo L6bo, ou 1)0Slui8,e,n,,... /rGSJ ,u summer- tos d'! parlamen~n.,mo estenl e J)fl'
pralelra promovendo excursões e pi- srs. Manuel de Oliveira e Luls Cle- M<1ine uma mor<11JilhostJ ap<1rtlhC19em laJl(ltao, que nao 114 re,nedio J)Ol'<l 
que-niques ás suas fontes regionais: mentlno. de lugaru-comun, e 4 preci1<1 loqud- as cme,. M,.., é que tais ""'"' 

12. º> Promover, com a cooperação cidtule P4r<1, 4 lodo momento, empre-1 nã.o se pódem ,,,.aduzir. Porq,.,,, n<1 
do Instituto Hlstorlw e Oeograflco da A EDtÇ.10 COMEMORATIVA DO gá-llU I Porque ,i li noção VCl!l<l e di- v~e. SI • ,e ,,,.esumem a., 1n.,ti-
Paralba, excursões Instrutivas aos lo- VESPERTINO LIBERDADE luida dos interwe, gerou, pôd, im- t1oçoes pr<1t1coda, segundo o •entido 
cais mais significativos para a ·.hls- Como ·vem fazendo todos os anos, pres,ionar mola s0Mi1Jelmfftle O C19lo- ,/uoso/,co da ma doutrina, náo hlJ J)Of-
torla da nossa formação étnica e Poli- o brilhante vespertino LIBERDADE. morado, 1,to é, 0 ,rande nlÍ'71er"O llru- silli/tdode, de .c<m/lllo, 1k lllàorfdad<! 
tll:Aóelàl · dirigido por Anqulses Gomes e AJve; to .,..,..,; irraciocinante do& P<1rlamen- ct>ll:,lltuc""'4l, ~~ ""' autorfllo-

13 • ; 1 1 . de Mélo, clrcU!ará hoje, ás 16 horas, to,, perdendo, ,..,sim, como um motivo de, aimllolo e rq,resenlaç4o, ~ C01IMt 4 
• > Parte par daa nossaa restas em edlçio especial comemorativa d11 dútante .,, <1 bem dizer, /iloso/jco; ao IFOJW14 ,ob.Jr111114 clcl naç<I<> · -;- não 

regionais com proglamas lltero-re- vida de João da Mata. ccntrcirio .u.,o, <1 noção do i11terê.!1e ,. _dit>ide Mm se mborduia. ,: uma 
creatlvos; particul<1r ou cmual, <1/eta désde 10(10 unidade. u1114 /úrç<l_ ,e,n contra.ste, 

14.º) Instituir TORNEIOS LITE- NA ACADEMIA DE COMl!RCIO o raciocinio individual e /,u o homem que «11e, /,u a., leia, mterpreta-... .,._ 
RARIOS e premloe destinados aos "EPITACIO PESSOA• de ação, que não é nunca O /unnt:m tfflticamente e aplica-a.,_ nm ca,os qi.&: 
melhores trabalhos apreaentadoo; parlamentar... ,e lhe, <1Fesen_te,n, dinamizando-a.,, 

15.
0

) Ttabalhar pela rundaçio de A homenarem do Centro ACAdemlco 1,.0 está na bue teõri~ dai in.,li- ~:".=.:..:". icia,,,..,:;:;!"'e %~~~ 
uma revistá bl-mensal que reuna to- • Joio da Ma&a • ao seu tnaqueclvel tuiç6e, , deve ser considerad4 como nando 

4 
<1tioidade econômica ;;,-Plll8 

dos os .:.,U:.:tos para se tomar o ór- patrono um fator de duenuolllimento do, re- , nt!le ffl<lntendo, de IIU!oridllde ,ró-
f:" d~ rece1:i: = ~lu~!~~ ta?, ~,:1tza!=:mJ~d~=:~ª .. =: glmu, sef<1m lles de re,J)OlllllbUidade prúi 4 abaolut<1 1egur11Rça do, direi• 
Cultural e Artlatlco; taclo Pcssôa", prestarão, hoje, ás 19 :4::1'~ ,,:;14.::,.:~~: tos ;,;,.., e J)Ollticos 'fo pólJo, Pr<1ltn-

l8 "J Ponnular conVltes, para a horas, significativa homenagem á me- J)ORl<lbUidlulc indíctuliz ou individual, !:ica~s,e modo, 4 democrf1Ci4 dina
reallzaçio de conre~nclaa, ás flgu- morta de Joio da Mata que, em vida, como no regime tlOIIO e,n que llive
raa de maior elll)ressio nos meios cul- fOra um dos mais destacados mem- mos. 
t~":: d

2
o 

0
Norc1;::- dispos! :oi:.:::e::,:~ docente do citado esta- Benon di8ae que 4 invef<1, ,endo um 

o6ea ém 'contrar10'."am-se 
88 

- A seúio será presidida pelo diretor ~:'f.::',,:;:. ~~,i f~ qu,= 
Sala d.. 8esa6ea, em 18 de outu- daquela caaa de ensino, devendo ra- ,e elevtU"e,n na .,,.,. olJra (IOOef'lllltiN, 

bro de 11138, ano 53. • do Aatréla. lar em nome do seu carpa docente a pela constante querela de ,..,.._ 

Dr, 1111101 Lactnla 
IESPSCLILISTA UI DOSJIIIÇA8 

INTSBNAS 
RUA DtJQtTB DE CAXIAS, Ili 

ONDAII 1JL'l'&A CIJ8TAI 
__ ...._... 

T9Whe1.m 

<,\18.l Lawo Montenegro, AdeJDar dra. LUia Guedes, lente de geografia cm que villlom, cad4 qual •e de/lm
Vldal, AntonlO BOto, JDH Jonll Be- e pelo Centro Academlco os estudan- dendo 1>n11111mnte do ,u1,,.,,o parti· 
urra. Joio Lemlax Paleio, Pranl:laco tee Oesar Pinheiro, Albertino Mlran- dano. Num, contraditorla.s democnl
de Paula l'Orto, On1s Barbou, Jos! da e Vicente Luna. elas parlamntare,, 11<1 mamo, peor 

.Moualllho, Clemente Ralai. Maurlclo " MISSA QUE MANDAM' CELE- :;4 "v:::J:· .~ ::r:,'t:,; r.':.!~: N O M E A D A =· :,:0 ~taMarl~ BUR A FAMILIA CORREIA LIMA No regime, en/jm, mldl io,fco, do pre-

Y&lcantl, AntoDID Nonato llarque&, Ml~~1!° :e r=a ~a~:j•U.::: ~=,-~~ ';.~~ 
SéYel'lno Cordelni, Danllo Ralas, -Dd• celebrar u'a missa em memó- como ,.ilemfflto '""""° da lltuaqdo. A 
=n =--~~~ rlacomde oJ~ ~ Mdoªtacon. Vlte na _ _.ft l11t>efa, na .,,.,. aç&, J)Olltico-J)Ol'l<l
Abelardo casta, Anlbal Moura, .Joio - .,, ......,.., 111ffltiu', pó4e .ler Umltada pelo poder 
da Ounba Vinagre, :,~ Borres de competente, aerá celebrada boje, ia 6 pre,fdeneilll e /le4 restrffa ao desato 

AU,uquerque, Rello de Ara"llJo Soa- ~;:1!J~ :0 ~~ : 1;: ª.i!"' .:;:if014 
:

11:.U,!,:U! oov:'~~C.. =: dr. Joio da Mata mandada celebrar 
QO Góis, J:veraldo aa.ree da Rocha, pelo ,._ compNlilelro P. Coutinho 
04r1c1 de Oan'alho Pinta, Fernando de L. e Moura e {amllla · 

~~L~tl;..~cim: A IN8TAUÇAO D00Bl"ABTAMEIII
Aquli,o, OUllbl!fflll' JCl(lll Baerra, TO DE CULTVM 11 ABTS. DO Ali-

.d OU -'"- • '-• -. ...... C -. TBaA U:8"' n:1'1'A BO.IS DI 
l.ulll e ...... - -- • -- -olUA - .IOAO DA lllATA aca. B...i.ta Soans, Geneato a.a- - ua 

J'llllo. Bdpnlo JMP, Or1aDdo 
1 

A IIPRF.SENTAÇlO IRA~ 
SUIRA AO 8: CONGIU

SO SUL • AMERICAIIO 
DE tlMA 

JIUO. 11 (.1 UNl.&01 - ,iq-.. 
'li* foi~• ..,p1ate ...... 
llrUllelnNl,•~(!111-...... ri-·----.....-& =...-..=.:;· = ...... 
.............. 11'. ....... .__.~ 
.,..i-.c.- .... e-....... 



1 A TTNií.0-- S<:>...Ja-frir~, !?l ,i., nutuhro de rn;is 

A PRODUÇÃO B~!~ ~~,~ ~~~ 1 

O P , 1 Em 1937, nos gr!lndes mercndos comnosso a1S OCUpa O Se- prndores, a oferta foi Inferior á procu-

( RECEBEDORIA DE RENDAS 
EXERCICIO DE 1938 

ALGODÃO EXPORTADO DURANTE O M~S DE SETEMBRO 

! Fardos DESTINO Qnilos V. Oficial 

gundo lugar na exportação r\i Brasil nfio é o maior exportador 

2. 292 ,, ~95. 405 11. 033 :081$200 

1
1 Algodão de outros Est.:idoo (qutloo) 
1 

mundial dêsse produto f,:'s-8!~ ~~~~rJi.oto"~n~i~'à'i •. ~o:~g;%'~~ Despachndo cin João Pessôa: 

RIO. 18 (PELO Al':REOl - Infor
mo. o Boletim Econômico do Ministério 
das Relações Exteriores que a produ
ção mundial de cncáu está em franca 
prosperidade. 

Os mais importnntes centros de aqui
sição e, distribuição do cacáu são Es
tados Unidos. 270.000 toneladas; In
glaterra, 96.000; Alemanha. 70.000; 

ROTAS POLICIAIS 
2.• DELEGACIA DE POLICIA - MO· 

VIMENTO DO DIA 19 

OFICIOS EXPEDIDOS 

Fôram expedidos ofício ao diretor 
do Instit.uto de Identificação e Médi
co Legal, ao Chefe cte Policia com1mi
cando as ocorrenci::1s do ctia 18. FôrE\JTI. 
recebidos ofícios da Inspetoría Gi-~
ral de Policia, da Sub-dPlegacia de 
~ruz das Armas. e da chefatura. 

ATESTADOS REQUERIDOS 

Requereram atestados as seguintes 
pessõas: Gutemberg Albuquerque_ Mé· 
lo e Francisca Rodrigues, de misera
bilidade; Joaquim Nunes da Silveira 
de residência: Maurício de Oliveira. 
,1e conduta Amelia Batista, de idonei
dade. 

OUVIDOS EM AUTOS DE PERGUN
TAS 

Fôram ouvidos. em auto de pergun 
tas, a menor Izabete Mendes da Silva, 
Miguel Pinto e Antonio Braz de Araú-· 
jo, respectivamente em três inqlteritos. 
Fôi prêso Lafaiéte Cardoso da Silva, 
para avertguações. 

APRESENTARAM QUEIXAS 

Compareceram ao Gabinête da 23 • 

Delegacia de Policia a fim de prestar 
queixas, esclarecimentos. etc., as se
gu.int.Ps pessõas: Antonio Alves de Vas
concélos. Antonio do Nascimento, Se
verino Rozendo da Silva. Antonio Braz 
de Araújo, Joséfa Menêses da Silva, 
Antonio Bezerra, Maria Francisca da 
Conceição, Antonio Bezerra, Severino 
Candido da Silva, Antoniéta Soares de 
Matos Zacarias Nunes, Porfirio Men
des de Morais, Miguel Pinto, José Viei
ra, José Lourenço, Florivaldo Soares 
de Freitas e Agripjno Lima. 

REMESSA DE AUTOS 

O delegado do 1°. distrito desta ca
pital remeteu ao ctr. Chefe de Policia, 
devidamente processados os autos de 
exame de côrpo de .delito procedido n~ 
pessôa de Anselmo Arante, juntamen
te com as suas declarações, a fim dr 
os mesmos serem encaminhados ã au
toridade policial de Santa. Rita. 

COMUNICAÇAO 

O Chefe de Policia recebeu do di
retor da Diretoría de Viação e Obras 
Públicas a seguinte comwlicação: "Le
vo ao vosso conhecimento que foi a
presentado, hoje, ao Serviço Médico 
desta Repartição, o operário Joaquim 
José de Santana. acidentado na cons
trução do prédio do Instituto de Edu
cação." 

VIRADA DE CAMINHAO 

O delegado de Policia de Santa Ri
ta comunicou ao dr. Chefe de Policia 
que, no dia 18 deste mês, pelas 19 ho
ras, no lugar Socôno. o caminhão 
placa 15.06, de propriedade do sr. José 
Mariano Barbosa, residente em Aruet
ras, do municfpio de Umbuzeiro, ao 
passar no dito local carregado, suce
deu virar na ocasião em que o moto
rista procurava desviar-se de uma cnr
roç.a tendo morte o ajudante do ca
minhão, cujo nome não foi identifi
cado. O Motorista, que se chama Ma
nuel Vicente Ferreira, evadiu-se após 
o desastre. A aludida autoridade trans
portou-se ao local e fez remover o côr
po para aquela cidade, prosegu!ndo o 
respectivo Inquérito. 

ARMAS APREENDIDAS 

O tenente Severino Lucena, delegado 
de Curêma, remeteu á Chefatura de 
Policia as armas apreendidas naque
le distrito, que são: quarenta e cinco 
facas e punhais, um "parabelum '' 
dois revolvers. uma pistola "mauzer•· 
F. N .. acompanhada de uma cartuchei
J"a com bainha e quarenta cartuchos 
para a mesma. 

ENTREGA DE OBJÉTOS 

O Chefe de Policia autorizou a en
lrega dos seguintes objétos apreendi
dos em poder do gatuno Rivaldo Ro
drigues: 1 pequeno vidro de loção, uma 
caixa de pó de arroz, um Isqueiro e 
mais a tmportancia de 270$000, que foi 
entregue ao seu legítimo dono, tripu
lante do navio "Duque de Caxias''. 

SOI.JCITAÇAO ATENDIDA 

Em petição dirigida ao dr. Chefe de 
PoUcta, a "União Teatral Pessõense" 
sollcitou permlal!lão para encenar, no 
Cine-Teatro "Rex", a comédia em 3 
1otos, de autoria de Ml&uel Santos, 

xo cio. Costa do Ouro que fornece no 
mundo 238.000 tonclndas. O terceiro 
e quarto lugares cabem. respectiva
mente. á Nigeria com 102.000 toneladas 
e ao Cnmerun com 20.000. 

Durante o último uno houve nego .. 
cios que atingiram a GSt.000 toneln
c\ns, !ato b:isLante significativo para 
se ter a idéia da valorizacô.o désse nrtí
go, com o qual, em nos.c;o país, o Estado 
da Baía reforça as suas po.:ssibilida
des econômicas. 

SINCERIDADE 
(Conclusão da 3.0 pg.) 

Tinha.mos um l'egime, gozada.mente 
batizado de libera.l-democracía.. onde 
o bemn.rdismo autocrata, foi lei irreto.-
quivel durante muito tempo. 

Esse absolutismo, tipo Caraça, ce-

Liverpool . . . . . . ....... . 
Sar,.tos . . . . . . • . . . . . • . • , .. 
Rio de Jzaneiro ....••...... 
ItaJal ....... .. 
Antucrpia ..... . 

Despachado em Campina Grande: 

Rio r:le J:i.neiri> • . • , , .••• , •.••• 
Santos .. , , . , .. , . , ..... 
Liverpool . . . , . . . , , . . . 
ILajo.i . . . . . . ............ . 
Bremen . 
Ha1.<1bur&'o • • • • • • • • • • • • • • • • 
Rotcrdam .. 
;..etxôrs .. 

1.838 280.901 813:438$200 
774 1 125. 759 358 :968$800 
110 1 20.002 58:005$800 
62 11.176 20:2ll$100 ---,---

5 076 1 839.243 J 2 283:705$100 

==1===1--
5. 527 1. 010. 632 2. 863: 192$000 
!. 335 244 396 1 690 : 460$300 
l. 304 1 237. 953 691 :Gl6$üü0 

925 169. 448 480 :982$300 
490 88 . 166 ·, 264: 498$000 
397 72.250 1 214:530${;)0 
119 

1 
21. 925 61 :390$000 

60 i 10.963 32:889$000 
-- 1 --- 1 ----

11,603 
100.603 
36.296 

154.502 

229.215 
44. 865 
21.381 
68.075 
GO 450 
11.985 

235.971 

deu lugar á mais d<'sen~reada. dema• 1 TOTAL DA EXPOR1'AÇÃ\) •• 
gogia-parlamentar, de a.pus 30, provan-
do a necessidade imperiosa <la. refor-

10.157 '~ 15.299:438$600 

15 233 1 2.694.976 J 7.583:143$700 
-- 1 --- 1 -----

390.473 

1 1 ma. de regime politico, pois o existente 
osc.ilava. J)f'la elasticidade de seus pos
tulados e a insinceridade de seus exe
cutantes, entre as igfllominiosas pra· 
licas da autocracia ben1ardesca e o si
baritismo entorpecente de uma maioria 
parla.ment.ar, inexpressiva e amorfa, 
entreg"lle a uma minoria com11osta de 
oportunistas, demagogos e visiono.rim 
sociais. 

O Estado Forte, hoje instituido em 
nossa pátria, se propõe realizar a ver
dadeira técnocracia social -nacionalis
ta. po1·que aceita o concurso de todos os 
bons brasileiros e orienta e aproveita 
a opiniáo dos colaboradores sinceros, 
filtrando-a.. a.través dos órgãos técnicos. 
Exalta a coletividade, que tem o pri
mado prcfe1·encial em face do interesse 
ind.Jvíd.ua..l ou do intel'esse de grupo ou 
fação. 

Não é considerado importo.no, ou 
contrario ao regime aquêle que apre
senta uma. sugestã.o ou aponta uma de-
ficiencia ou lembra uma modificação 
sempre que sua intenção seja constru
tora e patrJoticamente elevada. 

Zola. em seu magistral l'Omance "La 
Debacle", ultra-nacionalista, empresta 
a.o seu principal personagem Weiss, 
alsaciano, uma sinceridade rude, quan-
do dizia que a França não estava mi-

_________ F_I_RM_A_S_E_X_P_O_R.,_.T_A_D_o_R_A_s ________ _F~os ____ Q_ut_l_os _______ _ 

A r~l!jo Rique & CiA. . . • , , • • , • , 
Abil111 Dantas & Cia .. , .... 
Jo•,e de Brito & Cla. .. . . . .. 
Jo~é Henriques & Cia .... , .. 

~f:~~~n~e J~~;~~: ! g~: ·. ·. ·. ·. ·. ·' '· 
Demo~tene.s Barbosa & Cia. . .. 
Anden;on, Clayton & Cia. Ltd. 
Comp. Ame rica Fabril . . . . . 
Exp. de Produtos Brasileiros . 
Soe. Alg. Nordeste BrasileirQ 
J. C. Arruda & Cia ... 
J. Ferreira Ta vares . . . . 
José Simões & Filhos .. 
Joã·o Araújo & Cia ..... 
Vieira Filho & Cia. . . 
Joaquim Amorim Junior 

TOTAL ... , .... 

2.698 
2.226 
1.872 
1.806 
1.517 

846 
826 
600 
559 
549 
439 
397 
30~ 
201 
194 
170 
29 

15.233 

484.074 
342.505 
34'1.3>8 
328.117 
252. 918 
161 990 
151.930 
JJ0.360 
101.603 

99. 61d 
83.517 
71.578 
55. !Dl 
~0.357 
30.884 
30.733 
5.243 

2,694.976 

Recebedorin. de Rendas de João Pessôa, 18 de outubro de 1938. 

VISTO 
J. Santos Coêlho l"!lho, diretor. 

Ir3cema H. Maia, escriturária. 

litarmente, nem economicamente em VIDA MUNICIPAL 
condições de enfrentar a Alemanha 
de 70. 

CULTU RA FI SICA 
A RT I STI CA 

E BIBLIOGRAFtA 
Weiss era anatematizado de "boche" 

pelos francêses que não o compreen- tNGA' (Conclusão da a.• pg.) 
diam. o Govérno mantem uma escola. Es- História da Ra.ça Humana - Hen.11,• 

~edan veiu dar razão a-0 grande pa- Escola. Mnnidt,al '1 Arg-em.iro de Fi- tarnos pois' perfeitamt~,te equipados :::_011~ i_; J!~~~ ~ 
1
~3

8
~~J.?Ufu~:: 

triota francês Weiss, morto na. luta., gueirêdo'': - Completando o progra- par~ levar a cabo, a mais premente 
de fuzil na mão, defendendo o sóJo de I ma da Semana. da. Criança. 0 prefeito obr1gação do Estado para com seus da Raça. Humana'' e uma coletanea 
sua pátria invadido pelo inimigo agres- municipal creou mais uma escola lo- filhos. de 48 rápidas biografias das persona
sôr. calizada em uma zona pobre do mu- Esta.is pois de parabens, criança de lidades mais eminentes que a Ruma• 

Um brasileiro que disser que o Bra- nicipio. o áto foi recebido com aplau- minha terra, esperança de meu Bra- nidade já produziu. Nêste magnifico 
sil de hoje precisa; resolver uma série ses de toda a população. No dia 17, sil, per tudo que em t<>u favor vem livro, Henry Thomas nos descreve a 
de problemas, intimamente entrosa- teve lugar a inauguração da nova praticando os homens de govêrno, nu- infancia espiritual da raça humana 
dos com a defêsa nacional e com a se- escola. que recebeu a denominação de ma compreensão de oue de tua educa- ª parada. da espada e da cruz. o. sel
gw-a_nça ~ocial e o engrandecimento "Argemiro dei Fi1ttell'êdo, achando- rão depende a grandeza da Pátria e vageria da Idade Média, o despertar 
palno, nao poderá ser acoima.do de se presentes o prefeito Zacarias Ri- por todos os titulos digna de louvo- do Homem e o inicio da verdadeira ci-
derrotista, porque o Estado Forte te- beiro, o diretor de Higiêne Municipal 1 es. viliz,,ão · . b 

;:::.i:: .. c:n;~~;::J::. :~ªºº~:::~te~ 1~ii0
:::;~~ d.m~it~;~· d~~~~~ssâi 1e~ .. ~~.a1

~ª~~t~ª ~~::.ai:i~ª~ª f:1
~~·: :.i~~irI?::J;;~;ti~~ 

e. providenciar_á, como está providen- Grupo Escolar ,, Abel da Silva·•, pro- zonas ao Rio Grande, é bem o índice que, por seu pensamento ou suas ações, 
c1ando, na defesa dos sagrados interes- fessoras e alunos. Nessa ocasião O do interesse que á criança brasileira, se tormuam vultos notaveis da Hu
ses, do nosso querido Brasil. prefeito deste municipio recebeu ~x- votam os responsaveis por nossos des- mani(ade: Moisés, Jeremias, Buda, 

_Os .brasJleiros podem confiar nos dig- pressiva manifestação popular, usan- ti.nos, mais do que nunca imbuidos de Confucio, Ciro, Pêricles, Platão, Ale• 
rutanos do Estado Forte. ~~ag:. palavra o sr. Benedito de An- ~~:~~esponsabilidades presentes e fu- xandre. Epicuro, Aníbal, Catão Cesar, 

TORNO MECANICO perando 1 Ainda, revebeu o prefeito Zacarias Especialmente aos alunos de todas ie:1~6~ ~::~o~~:~o A:r:~~1!~º:~ 
metro entre centros por e,4:0 de dia- Ribeiro uma mensagem de agradeci- ss .fscolast q~ero fazer um veemebte Francisco de Asls, Dante, Marco Polo, 
metro e completamente eqnlpado mentes firmada por diversas fam.i- ape º· nes a ora em que em sua o- Mussolini, Petrarca, Joana d'Arc, Tor
Ve-nde - OMEGA NACRI! , lias, pela creação da eS<'ola municipal :~~~f~~\.ef:o_realizn.m festas pelo - quemada, Colombo, Leonardo, Lutero, 

.. Argemiro de Figueirêdo". Sêde, meninos, antes de tudo, do- Maquiavel, Shakespeare, Lutz XIV, 

NOTICIARIO 
TELEGRAMA RETIDOS : 

Ha na Repartição dos Correios e Te
legrafas telegramas retidos para : -
Adelino Honorio e A Sabenca Paraíba 
- Hotel Jacob; Hyiy Garla Céu. av. 
Enltácio Pessõa, 899. 

foi n~:e:J~ dirot~:~~~to ct1:un~1o~~ ceis e obedientes ás recomendações e ~g{~li.ª· ~~~Íl~ ª;J~z~fnt:º1:!tii'Jet 
"Argerniro de Figueirêdo", a senho- ~~?e~! d!o:~:osd~:~~·!sp~~~~~~~~~; ~~ Darwin, Lincoln, Tolstoi, Guilherme II, 
rita A van1 Cabral de Mélo, que Já vi- evangelho; tende em vossos livros, vos- Gandhí, Roosevelt e Hitler, 
nha })restando o seu concurso no Gru- sos maiores amigos; zelai 05 interesses "Histó1ia da Raça Humana" foi um 
po Escol.ar "Abel dl\ Sily_a". do Estado, como vossos proprios inte- dos livr?S que, no nno passado, al~n-

- Po1 medida de higiene acaba de rtsses· respeitai as autoridades· amai- çou maior venda nos Estados Unidos, 
-ser regularizado o serviço de açou- vos lli1s aos outrosj temei a bens e pois, ma.is de d_o~s milhões e meio c!c 
~ues, tendo todos os seus empregados 1 fazei c·a Rellgiáo O relicario de vos- f p~sõas. o adoUir1ram naquele grande 
,t: submetido a exame, para observa- sas bóns obras; imitai os bons, repro-1 pru.s. Sobre essa notável obra de 1!enrY 
çao de s.uas condições_ de saúde, ft - vando as más ações dos máus: prote- ~homas, ~ernard Shaw: dJ~e: :Est~ 
cando ainda _ determmado que os gel os fracos; amparai aquêles quo livro fa.~cm?u-~e d~ pr1m~ira á ulti. 
mesmos deverao no seu trabalho usar precisarem de vossa proteção: com- ma pagma' . Smcla1r Lewis decl_arou. 

"Hotel dos Amores"._ o Chefe de avental branco e respectivo gcrro. portai-Vos em fim, como homens edu- "Esta é a História como eJn devia ter 
:>olicta exarou O seguinte despacho: Esta medida. repercutiu bem na ci- cados que em suma sois homens em sido sempre escrita". Theodore orei· 
ATENDA-SE. rlade. embrião!'" ' ser escreveu: "Eu gostaria de ver êste 

- Deverá rcaliiar-se por êStes clias ----------- Hvro nns mãos da juventude de todo 
REMESSA DE INQUERITO 

O delegado do distrito de Senarfa 
iomunicou ao Chefe ele Policia que re
meteu ao sr. Juiz municipal daquele 
têrmo, o inquérito aberto por aquela 

· :telegacia, t,;Õbre o assassinio do ag:ri
ulto~ Jaime AlveJ dos Santos, fato 

Jcorr1do na noite do dia 9 do corrente, 
no lugar Cutté do Araçá daquele Dis
trito, tendo prestado depoimento \O 
testemunhas, recaindo a responsabilt
dacle do crime na pessôa de Lindolfo 
Gomes Caldeira, que foi prêso em fla 
grante, e se encontra detido na Caaeia 
Públlcti daquela cidade. 

Comunicando. ainda, que esteve na
::iuela cidade o capitão M:annel Benici:J 
ia Stlva, delegado de Policia. de Gua
rabira, por detcrmtnaçlio do Chefe de: 
Policia que tomou conhecimento da 
~xatldão do inquérito refelido, que 
foi avocado ao mtsmo pelo Juiz muni
cipal. 

APRESENTAÇAO DE MENOR 

O delegac!o do Santa Rita, em oficio 
ao dr. Chefe de Policia, fez apresf'n 
tar a menor Olivla Francisca da Silva, 
a fim de ser a mesma submetida a 
exame de côrpo de delito e determina
ção de Idade. 

Interessante festa desportivo. protno- Marinho o mundo. E Harry Elmer Barnes, 0 

vidll pelo Cruzeiro Esporte Clube Osvaldo maior critico literário cos Estados Uni-
Em 17 dr outubro de 1938. · Oeraldo Il. ~:;'/àrºPj~i

1
~: ~~E1~a~~;i ~~~!., ~ 'ã: 

(Do co1·responde11W) fl~elg~:1·e1~ce~il:sªn!~~in!~~~;e~~ w,;H~:t~rr:o~;. Raça Humana" é um 
SAPE' te pelos locais, que apresentnvam o tlvro próprio para ser lido pelas pes# 

Encontro de Futebol: - Realizou
se, domingo último, 16 do corrente, 
nesta cidade, o esperado encontro de 
futebol entre os valorosos times Fla
mengo Futebol Clube, de Campina 
Grande e o fudependencla Esporte 
Clube, local. 

Presidindo a embaixada pebolistica 
visitante, veiu o sr. Murilo Buarque. 
A's 15 horas, já era grande a aflu
encia de tol'cedores do esporte bretão 
ao gramado onde iria. ferir-se a pug
na. Logo a seguir, dava entrada na 
cancha o onze camptnense com a se
guinte formação: 

Jumento 
Glló 

Adenmrio 
Lulinha 

Martélo 
Julio 

Geraldo I 
Boemlo 

seguinte esquadrão: sôas aue apreciam biografias mas que 
não dispõem de tempo para ler ns 

Memeu 
Moacir 

Lins 
Pé de ferro 

Galêgo 
Valentim 

Meireles 
Lelé 

Tavares 
Guedes 

Gazolina. 

A luta, que fel animadlssima, ten
do decorrido entre o maior entusias
mo e correção por parte dos jogado
res e da nwnerosa assistência, termi
nou com brilhante vitoria do onze 
local, pelo scon de 1 x O. 

A' noite foi oferecido, á forte tur
ma campinense, um u.n.hnado saráu 
na séde do IndependencJa.1 tendo o 
mesmo decor1ido num ambiente da 
mais fina distinção. 

Oferecendo a recepção falaram os 

gl·a~d::sl~~~. ~tS:\:!n~
1ti,na, foi fel-

ta por Gilberto Miranda, um escritor d: 
\·alor e com a prodigiosa cu1tura d 

LI~~ ~eu':f:.;w.~;!:{,;, que é !ndiscoii; 
velmente uma das mais notáveis obra 
de literatura judaico-alemã,_ apba~~~ 
em brllhant e impcavel traduçao ra 
lira de Juvenal Jacinto de sousa. 

srs. Orlo! cabral e Mamede San~~: 
go, tendo agradecido o sr. Munlo d• 
arque, que enalteceu a. gentuezo. 
socledad~ sapéense. Q(IO 

Abr\U"lantou as dansas o. afi~es· 
conJun'l:o musical 1D1perial JaP, tro 
ta. cidade, .sob a reg-encia do ::à:S 05 
João Barbosa, deixando a. t es,sã•· 
presentes a mais lisongeira. 1111pr 

Em 18
1
10138. 

(Do corr...pondonte). 



A aDAD! DE N 
GIONARIOS FASCISTAS 
O REI VITOR EMANUEL. lll. EM UNIFOIME DE PRl· 1 A :f!P~Nt~.=T:~~~8 a~~~~t 
MEIRO MARECHAL Di CAMPO, COIIPUICEU AO Ul'CIA 

- DESEMBARQUE DOS 10.000 VOLUNTÃRIOS - ,r:::::~!'::?~i,;..A~::: 
NAPOLES, 20 IA UNlAO) - E1ta , ,..nh& - ''" da eenoellio d• dlftl. 

·• A VlllVA ALEGRE", DOMINGO PRóXIMO. NO "PLAZA" 
Qtaré., domingo próximo, no oar- mente papets de ,randes ..,_bl

taz do Clne Teatro •Plaza", a magnl-1 lldad,.s, tomando-se dignos da adml
ttea operita "A Viúva Alegre", de ração das platéls mundla!S. 
l"ranz Lenar, tendo como principais "A Viúva Alegre", que o •p!aza• irá 
ln~ • artlatoa Jeanel&e Mac lfoear, domtnco pr6xlmo, na sua 1161a, 
Donald e Biaurice Chffaller. em Hsperal e "solm", ê uma pellau-

Jeanette Mac Donald e Maurtee i. a que todoa clavem ...isUr, pois ae 
Chevalier, trabalhando Juntoo, conse- trata de um desempenho dos mals 
gulram desempenhar maravilhosa- perfeitos da cinematograflp. moderna. cidad• rec•beu com grandes fes(:,s o• A. p daa italianu Da E,. • de llelipNnal& ao pn....u..lmo 

legionário• !asdstas que se encontra- er hanoo, - 911.4& do - ~r 
vam na Es_panha rombatendo ao lado panha elevaram-li. lZ 247 .... o repatriamento d• vala I A 
do ,enerahsslmo Frant'o. • es&ran1elro1 da ... nha. PROXIMA EXIBIÇÃO 

ZENDA", 
DE 
NO 

"0 PRISIONEIRO 
".REX" 

DE 
O rei Vllor F.manu•I 10, ffll unllor• h O me D 1 -

me de- primeiro marethal de ~'1DP.J, 
romparttfu ao desembarque dos vo
Junt!1·ios italianos. 11Tande dHla<1ae, a eh .... • • 10 

mil volutirloc 11.U.noo ,ue -•-A LISTA DAS PERDAS ITALIANAS ::.::eo ~r.t!b~!º~:-: = 
ABSOLVIDO O GENERAL VILALBA 

BAIICUONA, li IA tJHIAOJ - O 
Trtnaal Militar l!lptdo.1 abNlffU o 
llftleftl Vllalba, .. - oomo ;-eo
..,..vel pela ,•da de Malaca, NAPOI.E~. !O (!I. UNIÃO) - .\Jllln- DIio npanhol. 

('ia.sr '-ue o ·total das prrd:u. rt.àtla· 
nas na E,panha "' •levou a l2.Z47 si:.:~t.l~ot.U:~~ rA:-:õ"~~.~ CAPTURADO UM NAVIO MBRC!I.N-
homcns, entn mortos e e-xtravladoa. LERO TE OUGO 

"O prisioneiro de Zen da". da 
tlnlled Ar&lllla, é o rume que esté. a
nunciado para domingo próximo. no 
"Rex" . 

Essa produção, cujo desempenho rol 
confiado n Ronnld Colman, Madclel• 
ne Oarroll e OouglM Palrbanks Ju· 
nior. evoca a época ca.valhelresc:i do 

romance e da aventura. em que os 
homens lutam de florete em punho, 
pelo conqWsta de um trono ou e:.c 
uma dnma. 

"O prisioneiro de Zcnda ", além elo 
seu assunto hh;tórkn, apresenta um 
luxuôso cenirto a<1aptndo ao ambi
ente medieval. 

COM\JTAÇ,\0 DE PEN!!. DE MO,R• 
TE PARIS, ZO IA UNL\0) - (li,_, 11.\IICZLONA. 18 IA tJNIAOI - l .-------

ontem, a N&a cidade, p ar. Lu-p l,'a· , ... ,,. •• lnRrNIU eaplvanm • na
baUero, •ex,premler" do raffl'IMI et• ,to mereanle 1reô "Krlme" qoe se 

CARTAZ DO DIA: -----. 
ne:;:::~:· i!~! !:!:,~! 1 c~ns:: 
nados á morte-, transformando a pêna 
em prisão pe1·p.etua . . 

Os réus fôram &C"Usados de aa1assl~ 
nios e atroC"idadM durante o n-~me 
do te-rror, t"m dlvf'n.'ls totalidades. 

!1. IMPRENS!I. DF. ROM!!. DERTACA 
A CHEGADA DOS VOLUNT!I.RIOS 
ITALIANOS 

:.~\n: ~e.'!/:;!.rt., ~ J:~ 1 :=..,..,;.:;~,!";:• :"1::;!:::: ud': 

lb~~e !:!'!;. 0 ar. Cabo.li- nlo feo I trtg"· • Krlmc • aerutu eoeoltado para lj 
nenhuma deelaraoio i lmlJftDI&, 1 Pa.llaa de Maiorca. 

DISSOLVIDO O PARTIDO COMU-
1 

NISTA DA CBECOSLOVAQUIA 

REX: - •Travenla Miai•· 
riasa". eom Jamn Dunn e 
lean Rogcel"I, da "tlnlvenal". 
Complemento... 

Pl,AZA: - "BatterDy", com 
Lillllno. Complll!lllentoo. 

FF.LIP21A: - • O )dolo de 
Nrw York", com Edward Ar
nold, da "R. lt. O. Rádio". 
Complementos. 

qao Ar(o, c:om »f'US bonicos 
falanleo;. 

IAGUARIBF.: - "'.Hil Dõ
larfl Por Minuto"', com Bo1 ~· 
Pryon. e- a 3.ª Hrie de .. O Ca• 
valeiro Alado" . Complementos. 

MF.TRóPOI.F.: - SNsio b 
Ah1ria - .. Tudo Pode Acon
teee-r ... <"Om ('lark Gable e 
Constance BenneU.. ComplrROMA, 20 (!I. UNl!l.01 - Toda a 

ttmprrnrn. dettta capital noticia. com 

O NOVO QUADRO TERRITO• 
RIAL DO BRASIL E O SEU 

SENTIDO NACIONAL 

01 rovêrno1 de Pra,a e Badapeat concordam em que o SANTA ROSA: - Na téla, s. PEDRO: "Sorte 

critério racial deve preval,cer Da IOluçáO do problê• "C:aprlcho Branco", com Kay ~_'~Cd~ar·r·ll,loe. XC'adaompl:'11•!_~
0
"1o.· com 

menLoa. 

Fraaeia. No palco, o W"eotrile- a..cv • ._ 

ma,iar - A Checuleváqaia puaará a chamar-se Repú- ll_-_-_-_-_-_-_-_-_-_;_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_"'.'_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-' 
blica doa Checos, Eslovacos, Carpato1 e Rutênios 

(COnelusão da 1.• pg,) 

Neonhumu in~tituição estaria em me· 
Ihores rondiçÕE:'s como de interprete 
do senti.:!o deS!;e fáto elo que o Instituto 
H!Stórico e Geogrit!co Brasileiro. Foi 
auspiciosa, portanto, a. lembrança que 
teve o Instituto BrasUetro de Oeogra
fía e Estatistlca, pedindo á. velha cor
poração que encerra os e!crinios mais 
caros da tormnção histórica do pais, 
ns luzeos do seu SRb~r e a ~upertorldade 
do seu de!cortlnio. para o fim do pre
paro c:!o projt"Lo etc orga~ização do ri
tual das solenidades cfv.cas que assi
nalarão, á entrada do ano próximo, o 
iniclo de vigencia do nõvo quadro ter
ritorial. edminlstrnt!vo e Juctlclárlo da 
República. Ei.l'.e quadro ·•igoral"Í\ <.Nq 
31 de Dezembro de 1943. 

Trata-se de um empreendimento 
magno. tão vasto quanto a propria ma
gnitude natural do Brnsil. R~alizamo
lo com R experiencia amarga colhida 
na histó1·ta d08 litlgios de fronteiras. 

BERLIM, 20 (A UNIÃO) - Um ao
munlcado dlstrlbuldo pela ag6ncla D. 
N. D. anuncia que, as oollfednelas 
realtzadas na "fuehrer~11111" e11tre o 
chancéler Von R.lbentrolll> e dlplolasa
tas h1U1garos e chkos. abrlranl uma 
porta larga à solução do problêma ma
giar. 

Essa. pelo menos, é a oplnlio pre
dominante nos clreuloa f!dedígnOI 
nl ... m.Aes. 

NADA RESOLVIDO AINDA 

PUDAPEST, 20 (A UNIA0l - Até 
o presente nada foi resolvtdo, ainda, 
sõbre o problêma das minorias hfln
garas na Cheeosloviqula. 

Nos meloa oficiais desta capital c:on
•ldern-se que as tlltlmu propostas a
~resentadas pelo 1ovérno de Praga 
sã.o mais amplas do que as anteriores, 
mas não satisfazem, ainda . 

nuàftdo na ezecuçào do plano de re
forma polltlca e administrativa do 
pala, o govémo eati tomando medidas 
que ha um mês atraz seriam conside· 
radas !nconeebtvels. 

Ainda hole, o ditador Sirovv docre
too a dls.'IOlução do Partido comu
nista. 

MEDIAÇAO DE HITL~"R E MUSSO
LINI 

BUDAPEST, 20 (A UNlAO> - l!!s· 
pera-se que II ação mediadora de Hi
tler e MuRSOllnl dê uma solue4o defi
nitiva ao, probléma! mtnoritirtqe na 
Checoslovéqula. 

A MAIS·--.UND-----""ÀJ JOVEM 
DO BRASIL 

(CancluaAo 11a 1.• pg. ) 

tantas vezes abertos dentro do pa(s. o CRITtRIO RACIAL PREV ALE· 1enhore da alta aocledade r,essoense, 

:;~ra":'er~:~ :n~,:~:O~"';. :=:~ CERA' ~:/·lllªr em dia previamente anun-
como SP não fossemos parcelas U'lvlo
lavei, e hflrmonicas de um solo indi
vislvel. coloc.ado em plano inacessivel 
ás compr-tições e cubiças internas. 

A fixação do nôvo quf\d.ro terrtto1iaJ 
cta Repúbilca ballsará os confins de ca
da circunscrição da area total brasl
lelra, marca-los ha por uma conven

BUDAPEST, 20 IA UNIAO> - Tan· 
to o govêrno h(lngaro com,, o da Che
coslovaqulB concordam em que o cri· 
tér!o racial dêve prevalecer a6bre o 
econômico na solução do prol>léma 
minor!tirio que originou o conruto 
entre os dnis palses. 

cão felta de fé e amor na grandeza dos A ALEMANHA NAO E' PAVORAVEL 
destinos da patrla, susceptlvel de mo
dificação após vencida. ou tran~ 
a etapa do tempo previamente lixa
da. Bastaria •ssa s!gnlrtcaçio que é a 
•ubstancla do episódio. para lncllcar 
com que tdebrações int~rnas o devere
mos comemornr. 

BERLIM, 20 <A UNIAOJ -- Parece 
que a Alemanha não é favoravel i 
dlstrtbulçf,(> dn 1errllórl8 Clll'l)8to-U• 
cranian<> entre a Pol6nia e a Hun
gria. 

Sabe-se que a conter6ncla ontem 
realir.ada em Budaped, entre OI 
chanceleree polaco e ru.._, fneu• 
sou completamente. 

Ena conrerenela vllava ccmMIUlr 01 
fins a que o Relch se opOe. oomo ae,la 
o estabelecimento da fl'tllltelra ao
mum polono-hdneara na Checollovi
qula. 

A C11a008LOVAQ'IJIA MUD.uL\' 
DE l!IOMI: 

Disse o Instituto Histórico e Oé;iwri
flco Brasileiro multo bem o que o a
contecimento reveste um s•nUdo Jurl
dlco. uma ílnalldade histórico. t um 
significado cMco. Do ponto de vllta 
Jurld!co, ficarão todaa as c!rcullllCl'lçôes 
que formam o pala, como gra,.deza 
!mobiliaria, de posse dos nomes e da 
corut.ttul'6o territorial que a lei lhea 
vae atribuir. Hlatorlaunenle, • dlll,a de 
1 de Janeiro de 1039, a qual aquele ft• 
nerando sodallclo de estudo, d41 pes-
qulaa e de cM.emo •uaere seja éémll- PRAGA, "'=~Ol -PrOue-
dersda o Dia do Munlclplo, ficd ,IIOS 111a OI ee ,- rttonlla da 
faatos nacionais come a d1fintolli .ter- OOMtltutolo . 
l'ilorlal das dlvil6ea naturais do IOlo da J/1. oaf• pl!idét6 a atual ~ 
~~~:' .!•es1~~::~ iiã' ~~;::.i:5':"C 
Pk...., siltematlallllnle realli&r • tfnlOI. 

~':~ C~~=en'te~ :r:.se~ :: Dlaft,VIDO O PAJl'l'IDO 00110'• 
ler que a naçio vae deapertar melhor NISTA 

I:~ d~~'a~~n~ unlt&rla do seu PRAGA, 1IJ <A 100AOJ - Oontl-
o Idéia! de união 11aclonal aq- 1------------

llelnpre o coraçlo braallelri,. A unida-
VIDA l&IOIIII 
LOJA "811TB D• dTDDIJl0 DII 

1'11" 

!';!_ da llngua, a conformidade d4!;~• 
...,.Qto, a unlqrsalldade de re!IIIIO, 
• fraternidade da familia, madalllda 
11o mesmo estatuto de wn ao oilVD 

~\:: .te~~.:,f=n; -.1\11&1', .......... M .... ..... 
a-.-o naelonal, detualinllnllll a • f.,oJa . ......_, • l'alacMe 1nâ
•111•· • Diu•, ' P8111â Cllalll&l o.to. i..n;nc1a harmanlca da raça caue •· aa11 IUU.......,. ........,..., __ 
IIOr ~=ra:::==. e:::: :i=_~- de IJllportulla para ::......_,Iam o lnelmaftl de - Apde a 1eltllr& do~e 
lllllalndo "::'!: ~ ~ :.:.de cdlClal, ~ 9 

~lllblo dos ens ~ COUIU 4118 41a & eis.:~&.. 1111• -~~v=-~= ~IIIUICI&, "•rellllllcJ 

i5'..": ~~ ~":Fijf j ,Cllldt4US4UNIIIIÇ&O- :=. 
~-=-71: .. 

,1·~- . !ã~~ 

A "SOIRÊE" NO "ASTR*IA" 

A Nirée dannnlle que • realizará 
amanhã no .ll&réla tezii. Inicio is 21.30 
horas. • 

Tocari para a• dansas a lus Ta
baJara que ei<eeutará um modemlssl· 
m, l)l'Oil'llllla de blues, 111an,has, sam
bas • .rnmbu e vabal de S\lllM80 nos 
bn>8*utlnp americano e carlóca. 

Os soc:los deverão apresentar o re
cibo n. 9 e recebe rio, i entrada, bem 
como suaa familias, - espeelals 
nara a ~- dlstrlbuldc• pelo 
DIArlO de Pe~b-. 

TraJe: paalo. 

A MATI!lf/1.L 1)0 "PAR.AtBA 
CLUBE" 

A'• 9 hora& do domlnao o Panlba 
Clue ..u.ri uma nllltlllal danan
te. na Cl1llll oonttnual'll a votqlo JIUII 
"Mlaa i'anlba", obedeaelldo 11a mea
mu lnltruçllel. 

PIia m 191te, ext,e!ICIU ldtnUcas 
11a do Chdll! .utrtla. 

AKAIUU. A IIIIOOt.HA DE "MIBS 
Pl:RNAKB11CO" 

REGISTO 
F!I.ZEM !I.HOS BOJE: 

O Jovem Hermano Alve.. da Silva, 
aluno do Colégio Diocesano "Pio X", 
~ rllho do sr. Antonio Clemente dn 
Sllva, resldênte nesta capital. 

- o sr. Henr!QUe de vasconeélos, 
tunc!onirlo do. Santa Casa de Miserl• 
cordia. desta cidade. 

- o menino Joaqu!m, filho do dr, 
Leonardo Arcovêrde. •n11enheiro•che• 
fc do 2.• Dlltrito das Obras Contra a.s 
l!éeas. neste Eat.ado. 

- O menino Rubens, filho do sr. 
JOl!é Dorotéa Outra, res!dénte em Ca· 
tolé do Roch.'\. 

- A menln~ Ione, filha do sr. Jai
me Cabflll. , .. tdénle em Areia. 

- A menina Len!ra, fllba do sr. 
Manuel de Castro Pinto. Já faleclrln. 

-- A senhorita Severtna de Ali"'· 
querque, filha do saudoso conterraneo. 
&1'. Pranelsco de Albuquerque. 

- O menino Eno,, rDho do sr. s,. 
,-er!no l'lodrlguts Chaves, arti.ta. r•
t~nte nesta capital. 

- A menina Terezlnha, filha do t•-
11•nte Mortinho Maurlc!o L<'lte. ofi
r.lal da Policia MWtar do Estado. 

-Transcorre hoje o aniversário na-
1 allclo da senhorita carmen .Arcovêr· 
de, fUha do dr. Leonardo Arcorirde. 
en,enhetnl-ehefe do 2.0 Dl.strito da.• 
Obras contra as Sécaa neste E.stado 

-- O monlno Edlnaldo, filho d<> sr 
Lind61fo Bezerra, funcionário osta· 
dual, r•.sld6nte nesta cidade. 

- O SI'. 1t1:do Cavnlcantl Mala. re · 
sldénte no Estado de Pel'Jl1lmbuco. 

H!l.8CIMENTOS: 

Marlene é o nome da menina nas
cida ontem, nesta capital, filha do sr. 

nC'Sta praça, e de sun ec;1>osa. sra . 
Naza sena Pereira. 

- Nasceu, no dia. 14 do corrente, 
nesta capital. a menina Anuu:1za, fi
lha do sr. Pedro Candéa Ga!LZa, ar
tista aqui resldênte, e de sua. esposa, 
sra. Maria Sobrelra Candéa. 

- Ocorreu no dia. 11 dêste mês. em 
Qalelé do Rochn, o na,c,mentc da m•· 
nina Valmar, primogénita do hach.1-
relando Lourlval Cavalcanll de Oli
veira e de sua espõsn sra . Maria do 
Lourdes Soares de Oliveira. resldênt.es 
na. cidade de Arei.a. 

VI.U/1.HTES, 
Regressa, hoJe, pelo trêm do horá

rio, com destino a Caiçàra. o sr. José 
Alves Neto, 1uarda-!iical naquela ci
dade. que Sfl- encontrava nesta ca:,ftal. 
a passeio. 
Tenente-coronel F. Coutinlio de L. 
e Moura : - Regressou onlf'in de Seor-
1"8.ria, o nosso prezado amJu:o e con
frade tenente -coronel F. Coutinho dP 
Llma e Moura. 

s. s .. fõra Aquela localidade em vi
sita a peotiSoas de sua familia, ali se 
havendo demorado pouco!; dias. 

Dr. Paulino Gouveia de Barro& : -
Encontra-se nesta capital, dêsde on
tem, o dr. Paulino Gouveia dt Barros. 
l.º promntor pll.blico de Campina. 
Grande. 

s. s., que vetu ali aqui em vlsllo 1 
pPssõas de sua família, deverá re,-res
ssr. hoje, áquela cidade. 

Dr. Boulangtr Uchóa : - Proce
dente de Campina Grande, acha-se 
nesta capital o dr. Boulanger Uchôa, 
advogado no fclrn daquela cidade. 

s. s .. ve-iu a João Pessóa no trato 
de lnterêsses particulares. devendo re
tomar, hoje, ao centro dA suas at.M· 
dades. 

João Domingos Pereira, negoe!anto ROUPOES e CAP!I.S de banho, .a-

POliucu&, a liltlma apuraçio da vo- rlado sortimento, a preços exeepelo-
taçll.o popular. nail. na CASA VESUVIO, Maciel Pl· 

Pol o seiulnte o resultado: nbelro, 180. 

Amanda Carneiro de Al-
'114uerque Clube 
Português li . 139 

NledJa varejão, "Mias 
PllmllNI" 7. 5()8 

Matia- ~rea Valença, 
"Mias Qaranhwu" 8.:151 

l!W·abeth P'lllehar, "Mlss 
Tlmb.Oba" 4. 5541 

Ea~ Coelho, "Mias 01-
nAllo PIO X"' 3.284 

Corrlella Perrelra, "MliM 
Olinda· 2.2'12 

W. ...,._, "lllla X" Z.137 
Oriuilala Rapõao, "Mlaa 
· Esollla Dollleatica"' 1.819 
Maria Pllmnena Peaa6a, 

"lllills Goiana" 1.197 
Vlt<ma -..ia de Oóla, 

"MSaa Spbrt" 488 
0t;~~- "Mlsa '84, 

Irene Dldl~ Plta, "Mlla 
............. IH 

Net!J Oll•aleantl, "MIM 
WClrla" ro 

votoa 

A arta. 1a1a s-rra. dsndldata 
avu11a. fOI ClaMlllel,la llltft H aa mas 

-------------
NOTAS DO FôRO 
CON~TOU l)('I SEGUINTE ON"M"M 
O MOVIMENTO DOS CARTORIOS 

DESTA CAPITAL 
Cartorlo do Recllllo Civil - Escrivão 

- Sebastião Bastos: 
N'êMC Cartorlo fõ111m registadas as 

cria nç,s recemnascldas 11e11u1ntes: 
Marlene Silva Nascimento, Maria da• 

Neves XB'ller, Josenllton LeoJ Gomes. 
No m .. mo Cartorlo correm procla

mas para o casamento doa contraentes 
""gulntes: 

Luiz de França Beserra e Donatlla 
Lula Gomes, moraclore1 em Caberlflo, 
e l!ldoon de Andrade e Ealellta ROia 
da Silva, meradorea neata Cap6tal. 

P6rnm 1'ellltadoo OI óbitos daa PM· 
- seguintes: Janele Perrelra Nunes, Francllca ~~e~a= lau~:::.18M!'it 
do SOcorro Mélo, Antolllo ~rnardo de 
l!antana e Maria das Ne- Paulo. 

Os demais cartorlos não forneceram 
nótaa 1. reportagem. 

belu" aom o titulo de "Mia X". A IDIIIIDIIIA -· RIO, :IO (A. l - 0&-Jornall 111-
Wlpm grande ftlllortaaem 116111'11 li 

oultura da ~ am l'emllllllueo, 
1nfol'1118Qdd ,/aue ._,_ Jflaelltlvo , ln
duatrta da ifãn4 )IIIIUloaNI; o ln
tnven'9r .,\flllllllllll ~ re-

dutia • -- • aa.u~a1m
póttlll;lo ~e•tàdo. 
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ÚLTIMA HORA 
CRIADO NÕ-''CLUBE ASTRÉIA" Ô 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E ARTE 

(DO 
PARA ,\ CONSTRUÇAO DO SANA
TóRIO l'OPULAU no DISTR!TO 

FEDERAL 

ltlO, 20 (À. N.) - O Tribunal :Ir 
Contas ordf'nOH o r~isto do crédito d~ 
1.275.000~600, como a.din.utamento pa
J'a 'a. consh·ução do Sana.tório Popufar 
do Distrito Ff'cleral. durante o qual1o 
1.rimest.1·e do COJTC!lte ano. 

O )JINISTUO FERNANDO COSTA 
O PATRONO DO AGUONOMANDO 

CEi\llE1'SE 

PA íS E ESTRANGEIRO) 
O Ml'1JSTRO 00 TRABALHO DEU UM/\ CRO;'\'ICA SóDRE O BkASII, 
PRO\l~lf.;'\''l'O AO RECURSO IN- 1 
TEllPOSTO PELA SUL-AMERICA MOKTEVIDF.U, 2a IA l 'N IAO I -

COMPANHIA DE SEGUROS ''El Debat l'", fJ (" ho.k, publi<>ou intc
rt:1-omnte rrfmlN\ c;Dbr" o B1·3~n. salie.o-

RIO. 20 (A. '.'/.) - O mjnistn., Vai- tnntf\ as btlnR.S naturais do Rfo d e 
dcmar Falcão dC'U prodmcnt'J a.o re-1 Janeh-o. 
uu~o intrrprt'>lo pela Companhia de -
Segurnc. S.ul-Amel'ica. da decisão do OJl\11Nllll l l:;F.'\'.CJVF.LMF.NTF. Q ""lú
Cnll'·f'lh o Nacional do Tl'3b:tlho que .\tF.JtO DOS 'EM 1.'JlA~ALJIOS NOS 
co.t<:iderou as.c.ociados obl'igatôrio::; do ESTADOS UNtn.OS 

Empossa-se, hoje, a diretoria provisória, em cuja presi. 
dencia está o dr. Lauro Montenegro 

Tomará posse. hoje, no P ~lacête I gencidade objetiva entre as pc-ssóas 
Tmnbiá, a diretoria provls61·ia do que aqui se interessam pela sua fun
Departamcnto de Cultura. e Arte do dação; 

r;ei~ig~~~~n~i~~b~ :~trt:~:c c~tn~~~~= ri~~ ~~n~r:~:n1~lr~~a t~d~~~~ ~~~fl~ 
gro. secretário da Agricultura. propulsor do progres.so social e cultu

Publicamos abaixo a resclução n. ral do noss::> Estado; 
4, de 18 do corrente, que inst1tu1u no - Considerando o mr..vimento de 
elegante sod~Ucio aquêle :C~parta- renovação que se processa no seio do ln titulo do" Comc-rdário, os agente,;; 

de S< blll'O~ da mesma comp.:1.nhia. \VJ\SHINOTON . '?O (A UNIA.O) mento : Clube Ats:lréia, graças á larga visão 
As r-s t:tti .. ticas tnfoi,n:,m que O núme- "R~olução n 4. de 18 de outubro dos seus atuais dirizentcs - cmp~-

O E11B\J:OllF DOS JOI:NALIST/\'5 
RIO, '!O (.\. N.} - A turma de es- BRA~ILEIROS PARA A ITALIA 

tud.ant:-s de Agronomia, que termina 

ro de desf"mprtgado~ diminuiu 11-c cr-r- ele 1938 . - 0 ,5 sccios do Clube Astréia, nhados em aparelliá-lo de todos os 
ca dt" 1 mHhiio. em t'J'do O país. duran- abaixo fi11nados. no pleno g~zo de r-lemcntos indlspensaveis a um clube 
tf" 0 ano con•ente. seus dircit1Js sociais: moderno, 

o curso N.le a.no, l'ecebeu um tclegra- ruo. '?O t \ . S.l - O cmb'\niue .do ; 
1na dd ministro Fernando Costa in- iot·nvli ... ta~ hra-.ilcirn, qut> fônm c'on
formnndo que a.tendera ao convite que ddados para \'isilar a ltalia foi mui
Jbe loi frito pal'a assh,tir i cerimônia to concorl'ido. 
da colae;ão d e gráu da referida tur- Ao c~is <'rm;::irccera.m iuumera,;; 

E'-"-f' fáto ,tcvc~sc t"m grande pa.1·te - Ccmsiderando que a sã cultura - ConsidC:rando que ó cxercicio da 
fls,. Iabl'lcas lle. ,it,-1l1Qlutt.,veis- qut: rffm- constitúé O maior obstácul::> :ios fa- cultw·a física e a prática da cultura 

:;"•;,::,\~::•r:;~'::;wr;:::11E~1 ~{~~i:;~~;~nr:{l!ii1:.11~\:::: ~~J;~~ri:~11::0° ::~n:s ::t:i:~:~ 

ma, servindo como patróno. J ~n~õas ,le dc..-c.hqu•_ 1~a im~rcn~a .. na 

O REGRESS O DA- J\lISSi':0 ECONô- 1 e~~<lai~~-n~J~~~~d~~j
1
~~~r~aob!-~~l,c;~ 

57"( DAS RJ'SEIH"AS l\JUNDIA1S DE _ considerando a imperiosa ne- i::rogrcs~o esportivo real1zado ultima-
OUltO cessidade da pnrticipnoão de to,.los o: mente no nosso Clube, no sentido de 

MICA PORTUGUl>:SA .. X•lun;a ", 
brasileiros concicntes. na luta cm apct1eiçoar a culttrra física dcs . .seus 

WASHINGTON. '?-C\ f 1\ UNtAO) - rról do mais amplo descnv lvlmcnto associados, nõo pode prescindir do 

RIO, 20 IA UNIAO) - Regressará 
no próx.imo dJa :?5, a. bordo do "Al
cantara ", a Missão Econômica Portu
g-uêsa. que se encontrava ha vários dias 
nesta capital. 

NAO J'UNCJOXARA EM 1939 O CUR
SO DE EQUITAÇÃO DO EXERCITO 

RJO, 20 1 A UNIAO) - O gabinêt.c 
.Jo m.inlstério da. Guerra publicou um 
aviso infonnando que durante o pró
::dmo auo não funcionará o curso de 
,l"quitaf'á-O do Exército. 

CRtDITO l'ARA AS DESPilSAS COM 
O FOJIENTO j , PRODUÇÃO YEGE-

T,\L DO PARANA 

&10. 20 (A. N.) - O Tribunal de 
Contas ordenou o rrgisto de 100 con
tos para :. Otle;;·ar.ia n~cal do Para
ná, de.,.tin.adoc; ao cttsf"fo das de"pê
~ com o scniro de Fomento á Pro
dução \'r-gcta.l. 

VAI SF.R HOMF.NAGEAJlO PELO 
PREFEITO DOf>SWORTH 

RIO, 20 (A. N.) - O prefeito Hen-
rique Dod~wonh ol<-r<.t ..__ 
«:'O ao ~,·. Gcorgino .\ velino, din•tor <b 
J•'eb·a Internacional de .\mo;.;t.ra!'>, em 
regosljo p:-lo tr3baJho qu':! o mesm~ 
realizou Jt.Ha a abertura da Feira, qu" 
está constituindo ,m, grand~ ~uces.,;o 
JtOpular. 

~ RENDA IH EXPOSJC,\O AGRO
PECl'!\RI.\ DE BAGll 

PCll'fO .\LE<Sl!ll 20 IA UNUO) -
Elevou-sr a l.'?.74 :770SOPU o t"'tal da -; 
ver~dac; "ir animais 11 'l F.,r,~si~ão Fei
ra. Ag1·0-Pccuiria de E.tgé. 

Anuncia.-se our o t<tf<tl 11n 11.~umuJa<'ão intelect.uEll do Pafs; desenvolvimento da cultura intelec-
de- oum S(" <'kva a 11 l>Ílh ii-cs de dóla.- - Considerando o exemplo ele ou- tual; 
1·fs nu s<"Jam :-,7 por cento d;t s reser- tras ciáades norclestinas de menor -- Con,;;iderando, ainda, que a ini-
vas mu11drn1s. .:lensidadr de população que a da ciativa dP- elevar <'Olet!vamente o ni-

- J nossa capital, nas quais Já fô1am to- ve!. cult,~~al dos soc1os do Clube A.'t-
SERA LA.Pln \DO Ei\J ADi\ISTER- madas medid~s ef!caz~s de defesa da t~·~1a, v1rta enobrecer o ncsso soda-

DAN O J}l,\~J~r~~S',' PRESIDENTE 1 ~~:~urftn.:'il~~:s de 01grnizações com hc.'._": cºonsidernndo, afinal, que o fun-

AO!\tSTCFD1\ i\f. 2n (A. K.) - Os _ Ccnsidera~do a notavel piosperi- cionamento do um _Depa1 lamento de 
<'ircuJo~ do mf'rr:-,tlo d,. r , .. 1n-. pr~io- clD.dc mateilal do E~taào e O tradicio- Cultura e Art.?. nao seria , oneroso 

.\ Ct~V0"" \ '<\ f FH,"-1H? ''OLHAl v1s m'lnilr-qt,m r-.fo., f~"ão p~J.o fã.to nal pendor de seus filhos para os pata os cofres d:t sociedade. ma,. aQ 
OS L1Jt.JOS 00 C,\MPO.. da rC'ml"~;a p ·:-1. r.. r:;h ciia'll:-- do maior 1,iab ... ihos da mtellgeucla, cont1áu~. aument:lna o seu quacho 

"'iamanh .. ,n"on'r1rPq no Bra,;;Jl. a,·a- _ Considerando as dificuldades d~ 

1 

social, fa1..endo crescer pa1alelamcn-
P<'RTO '\LEGUE. W IA l'Nli\O) - liado e 400 ·1 d'I b l' a.d t o seu p1est 1 

\lolicia-se que a Cin~dia vai film,1. i· com O ~ome d~' .. rr~s~;~~t= v!r;~ .• ~ functar..se uma organização cultural e igio moia, 

~,?k~,;fc:\~~;ii~!i!~.Campo", de autoria Acrrt1ita-s,. on" a rde1ida, pedra !:·e- ~~Jr~::111J~1~~it:i~~onod~ª· ii~t~Im~~~ 
0 

REfOLVFM 
~-------------r _ã._la.:.J>_id_a_da_aq.:.u_i_. ------ desta ordem na primeira fáse de Art 1 - Fica 111.Shtuido no (;Juhz 

"BRASH. aQ PAIS DE ,FUTURO" A SFÜrüRAª ÉscÕiÃCNACIONA[ITE_e 

1

AGRO-
IMPRESSÕES DO CAPIHO 
ROIDAR LOVLIE, JORNA

UST A NORUEGUÊS 

O Cepit.Ao R?id.:ir I.t0vli:• mo,;;tra
!'C' um Pntucla•·~;:i. rl0 Br~.:;J. J,ncnr1o 
C'raníl0 p::-0DP!?fi11·la rlfl<; ,'iUas possibi
lidadc!õ; oc('nómlc~~- F·~rudR a no~c;a 
agrirultura os problêm~" d<' Pf'trólco 
e sic}rrüre1~,. a ff>rr-~ hidráulica e o 
dc..'-~.n.,1olvimento industrial. 

NOMIA SERÃ UMA DAS MAIS IMPOR-
JANTES Do MUNDO I mente resolvido que a ful~a .Escola 

· Na,..1onal de Agrcnotnn ~r-r.:1. pela sua 
imrortancia e apan·1h:imt"nto tkcnir.,, 

RIO. 18 (PELO AJ;:P.EOl - A - 'N°() Brn;,jJ. ~IUC COll'ir)r-rn ser o Paf,;; ABERTA A CONCORRf.:i';CJA P.\R!\ um~ da~ m"lhorC!-i <lo m1.mtlo 
·ret_arfa do_ lt.~mar;:ti rPccb<>H d::t _L~ - elo futuro. tétn ot)ortunill:~dr de frizar A ENTREGA DOS PllO.JETOS O i•refh:1t>nt" Getúlio Var;:-a:,; auh-
7acao Brasil?H"a. cm Os10. llma ,copia I nílo hnvcr nenhum prt'Co11ceito de ra- - ri 7-0'1 :\ abertura cJa C'onrorr1>nl'ia para. 

~:1~º~~ci/~:~~/1~0~~~-e~a1}~~~i.~ ·;)~l!;s!pi- f:~cl~~~~~1t·;~~~= ~;11\<'t1~~~~1~J~05i~= RIO . 20 (/\. N.) ·- Está <lefinitiva- entrega dos projétos que Ucvcráo sêr 
•o Rc1t:lnr L')·:-he. Jorn~llsta e e~plo- ~re nó~ lmt".lr para t<YJo.s os ciuc de~·e- 1 _ ____________ ~-·w:iminhadc3 ao minjst.ro da t\:ricul · 
~dor noruegues. at;·av(!s da ráeho-e- ,1arem ti-:-1bfllh;,r, poi-; "no Brasil tudo 
•w•rnrc daqurh capital. e grandr. ·• REGRESSOU DO RIO lura. 

·coNSÊLHO REGIONAL 
DE GEOGRAFíA 

CCNSÊLHO PENITENCIARIO O DR. 
DE 

PEDRO ULISSES 
CARVALHO A's 1'1 hora s de ho.i "'. rrunc-sr. no 

Joral dr costume, o ConGêlho Prni
tRnrüArlo. : ob a prcsidenctn do dr . 
EvnndJ'O souto, Do Rio Janeiro, onde se encontrava 

Fnf'ilit.a-·•t· o ,,ag .. ,m,·uto nu :ir-rita
,r um sodu. 'l'ra.lar (·om ,, propn
cta.rio J10 mt·.~mo C!'oilabclrdmculo 

O 25," ANIVERSÁRIO DA 
PAflóQUIA DE NOSSA SE, 

NHORA DE LOURDES O prefeito de Guarabira entre[(ou as plantas daquela 
cidade e das vilas do seu municipio 

Antlt:,1do é n ni'11nrm rlos mlli"''~fo;n F~sc n.úmrro ac~b~ de ~cr ~crescido 

Prdr-~c. pnrn a r<"f"1ida sessão. o 
rommi recimento de todos os consc
\heiros. 

IMPRENSA OFICIAL 
que t«m clrldo cabal desempenho ás rom o ele Gtw.:·abin.1, n cuj~ frent~ _se · 
obrigações. rlf'corrrnt<'s do decrrto-li;i 

1
. cncOJ\tr_ª_ º_ 1lm.tr~ clr. Eabiniano Ms1a. l 

federal n°. 311. ele 2 de março do cor- ~dminh·t.r~r:or (;,. r!ara r sr•!111·n v1c:· ~ 

~~n~a:n;ia
1
~~aiu~a~z s~C:fe1!~e~ e:

1
tJ~ / ~~;~:~~d:ii~~~~ â~e

1
~,~~!~\~ido

0 Jii~ \. GERENCIA ÓA ll\1PREN· 
5édes distritais. ~êJ':o Rrg:10t~a! ele C-rogra.ífo a3 plantas SA OFICIAL AVISA QUE NAO 

a pr,.ssc10, regressou a,ntc-ontem, ;i, 

rsta capital. o nosso ilustre o.migo dr. 
Pedro Ulisses e'e Carvalho. ex-vice-
r~·e;--identr ela C'-:tinta Assemblêia Le
gislati\'a Estadual. 

Cntcm, ã tarde, o digno -:onterra-
neo e!. têve no Palácio da Redenção 
em visita de cordialidade ao sr ln-
tcrventor Federal Interino, agradeceu-

NOTAS DE 
PALA CIO 

fifi í'ida"ic ele Gua.nbira e dns vilas de HA VAGAS NESSA REPAR-
Pirpiritubn, Aln•~")in'"I~. ~r~r~'!i. cu;~.,._ do a s. cxcia. os cumprimentos Que 
gí 1Cuité' e Mulungú trabalho crlte TIÇAO. ll1e mandára, por motivo do seu re-
rio.,o do cngenh"iro Leon Franc18Co gresso da metrópole do Pais. 
Clcrot. .. .•. ·r------~-~---~----'-,--~---------

O Cl11::fc do Govi.l'no recebeu comu
nicação de haver sido instalada a 
Caixa Escolar "Dr. Argemiro de F1-
gueiréclo ". a néxa á escola pública de 
Serra Redonda. 

0 procedimento ele Guarabira deve COMISS -o DE SAL, RIO MINI Mo . .:ervir ele rstú,1ulo aos demais muni- A A 
rip10, qc,e amda ni'o c1tml)ri •a 1;, aóu•-
la nhric::,ç,io p::irs providenciarem, sem 
perda de tempo. p~ra se desobriga
rrm d? rne!-"ma. tendo em considera-

A SUA REUNIÃO DE ONTEM 
ção n ncccr~icinde lmp~r~o~ da remes- Reuniu on 1,., in . á.c.. 9 horas. em sua. 

Estiveram ontem, cm Palácio. o dr ,_ ... (1
"'(;,"'''!- tn·b.,Jho~. ª fn1:, <le P~d-cr _ 0 ::.:Cde, no PalácJo das Sccretari~s. a 

Demêtrio ele Tolêdo e as srtas. Daluz C. R: ~.:. pros~egutr nn ~1stemat1~_::'tçao 
II 

Comis.5ão dr. Salário Mínimo do Es
Bonavides e Aclclia Soares de Oli-1 da dlVl."-:?.O tcnitori::al do Est~do, Ja em t~do. sob a prcsidencia do sr . Vasco 
Yclra. membros da comissão organi- rit1.:irimcnto. ,· . Tolêdo . 
zadõra dos. fest.ejos do 25. 0 aniversá- IComunic;aclo elo Conselho Regional ComJ?areccram os vogai.; patron;;i,i!-, 
rio da Paroquia de N. S. de Lourd~<;. de Geografia l .Tofé Aires CEtrnelro e Antonin Murt 
a fim de convidar o interventor Jos~ • • • béca e elos cmpr<'~ados Aluisio Navano. 
Mariz para assistir ás referidas CO· o Bri:1sll foi convidado para Leonel Vale Melo e José Ramalho. 
memorações. • r Deixou d~ comp~recer. tendo justtfi-

Em cartão endereçado ao in~erven
tor Jo<;é M?.riz. o !:.r. Antonio AlV"."'l 
de Albuquerque, residente em S _ Fran
cisco de Aguiar , congratulou-se com 
s. exci2.. per motivo de sua inve.sti
dura na lnterventoria interina do 
E.stado ·. 

O sr. Interventor Federal interin:: 
recebeu comunicaç;:io do sr. Mini~tro 
das Relaç(){:s Exteriores, ele que foi 
concedida cnquatur á nomeação do 
sr. Hsns Wcgelin para exercer o car
go de agente consular da Sulça, nés~t 
Estado. ~m substituição à.o s;: Char
les Ocrtle. 

EstcYc no P~lticio eh Redenção ., 
diretoria da •· Unflo Teatral Pe-;:m
ense", que foi c:onvid~ r o sr. Jnt.,er
ventor Federal pars. assistir ao e';
petáculo realizado ontem, no Cinr 
Te~tro ''Rex" e o.gradccer. ao m?'iID<' 
tempo. o ::tJ)Olo que vem clispen:samlo 
o Chef~ do Govêrno pare,. o maior 
desenvolvimento ela rPfcrida asrncia-
ção. 

15 Dhmiriadas de 1940, em r.ado a sua falta, o dr. Francisco Li-H I . f rn!3. vo:;:al dos empregadores. 

e smg ors º,.;i\':i".'iºi~~s oºs s~~~~ri:~~~ ~~. r~\~V!~ 
HF.LSlNOf•'OI!S. 20 (A. N.) - Nava1To, procedeu á leitura da áta 

Fôraro distribuido~ ronvit.es oficiai rnt~rlor, a qual foi unanimemente a-
1ara :1 part.icip1."ão de S8 nações ã, prO\ ada. 
JJ:mpiadas de 194f\ Em ,c;eguida, foi lido o expediente, 

Entre ('llS vaísf'~ "'m\"itl;,clos. figuran, oue r.onc:;tou <lc tele~ramas entre o 
, Crasil e as de-mais naçõrs latinos- presidente da Comissão e o diretor do 
imrrican~~. qu~ !ornaram parte 1w, Departamento de Esta-tistica do Mi
jógos o1ímpicos <3 ~ 1"1'.!C. em B·.•-r!im r1lstério do Trabalho, um oficio do 

CONFISCADOS OS BENS DOS 
REBELDES NA PALESTINA 

AS TROPAS INGLÊSAS DISTRIBUEM ALIMENTO Á 
POPULAÇÃO DE JERUSALÉM 

CONFISCADOS OS BENS 
.JF.RUS,UF.M, ?C (i\ N.) - As I LONDRES, ?O (A UNl.\0) - No-

.~~:\!~:::11~i~~'> 1':::::m dc:m cf~ªc~ !~~ :~':!d~;~os ~:i!i~:rl~ i~~= 
·isto receiarcm minas explosh•a,;. nico l'f'Solve-u confiscar os bens dos 

rebeldes ã.rabes. 
DISTRIBUIÇÃO DE PI\ES 

HOLOFOTES PARA lLUMlNAR A 
CfDADE 

m(f-lTIO sôbre assunto de orclem i11-
ten1a. um comunicado da Comissão 
do Distrito Federal e exemplarec. de 
r-onferencias procedidas em São Pau
lo e no Rio de Janeiro. pelo dr. Cos
ta Miranc'la. diretor d~quêle Departa
·ncnto. as quais , brilhantemente de
,.e-nvolvidas. elucidam bastante o as
unto referente ao salário mintmo . 

Um dos telegrama-; cm aprêço cons
tou da transcrição. na integra, da con
sulta que o diretor c'o Dcpnrt.1mento 
de Estatistica fizérn ao consultor ju
rldico do Ministério do Trabalho. ílr. 
Cliveirn Viana. sôbre a incompatibili
dade do vogal José Aires Carneiro 
~ptando o mesmo pela incompatibili
claC:e do referido vogal. por estar est.e 
exercendo uma funcão publica, no QUC 
'J ministro Valdemar Falcão foi acor-
1e. 

O presidente. sr. Vasco Tolêdo, drin 
do ciencia á Comissão da decisã.o do 
mini.a:l ro do Trabalho. lamentou a n'?
cessidade de se retirar do seio da 
mesma o sr. José Aires Carneiro, Que 
âli vinha, com desprcnC.imento e in· 
teresse. desempenhando as suas fun· 
cões. n1J que foi apoiado por todos oo:; 
membros. 

Ficou entendido que o sr. José Ai
res Carneiro somente seria considera
do destituido das funções de vogal 
quando fosse, pelo presidente, rece· 
bida o nomeação do seu substituto le
gal. 

Por proposta do vogal José Rama 
lho e aprovação c:a maioria o presi
dente irá consultar o diretor do D~-
i:artamento de Estatistiea do Minis-

As festividades terão inicio 
no próximo domingo 

Conlinuam o·~ preparativos para o. 
comemoração do 25.º aniversário da 
paréJuia (~~ No':s~ Senhora de Lour
clf'S. que terá inicio no próximo do
nunio. 

f:ssc acontecimento vem despertau .. 
..-;o, no seio das fnmillas resid:mt!)s cm 
Trincheira.s, o · ni.ais vivo interesse, 
r :omctendo as festividades grande a-
1.imaçã.o. 

E' digno de menção a atividade qne 
clcsenvol"lrrn as comissões encarrr~ 
,;adas da festa externa, no sentido de 
dar intenso brilho á mesma 

As fe.stividades serão iniciadas. no 
prêxuno domingo, com a inauguraçflo 
oficial da exposição de trn bnlhos m3 
nuais. oferecido por distintas sen.horitl\S 
de nossa sociedade á Escola Paroquial 
Jaquêle templo 

O áto se rc:llizará ás 20 horas ~c
vcndo ao me.~mo comparecerem au
'.ortd;1drs ciYis e _militares, além d,. 
itmmcras familias 

Será a:·mado ao lado da matrtz um 
or!istico pavilhão, destinado ao servi
ç-o de ''bufíet". do aual se encarrega
rão trê~ blócos de gentis senhorJtas 
conteraneas. que são: baianas. hú.nga· 
ras e ciganas. 

H~vcrã. , ainda, um pavilhão. cm que 
funcionarão jogos e vários rnlrctctJ
mrntos para a petizada, além de um 
serviço tclegrafico. bilhetes o de preo· 
das ··kermésses. carroceis. etc. 

A fesla terá o concurso da bau<l·J 
de música da Policia. Militar do Es .. 
tado, gentilmente ced:.cia pelo co~::~ 
d1..atc José Arnaldo Cabral de 
:unccios. 

Dura ntc o clia de ontem estiveram 
ainda, cm Pa1Rcfo. as se~nintes p"'s-
5ôas: drs. Pedro Ulisses. José Fermü 
João Franca. João Leli,'! e José Mo
rais: prefeitos Pr~xédcs Pltan!Za ,. 
Sablniano Maia; e o sr Moisés Ro
llrlgues 

LO'IDR~:S, 20 IA UNIÃO) - As 
1 ropas b1Jtani~.a.s q~c ontem pene
'r :-iram cm .re-r1Jsalim di.etribuit1am 
·nill1ares de pães com a. população . 

JllRUSAU:M, 20 IA UNI!!.Ol - A, 
aut-0rldadti~ 1br.tt.a.n.icas fi:rp-am ins
ta.lar nas vortas da cidade 15 grandes 
holofotes pata ilwninar a cidade-, per
mitindo o serviço de desob.3truiçio dus 
ruas e eYitando as emboscadas de .Pe· 
quenos rcdutO!'j árabe~. 

~!\:,ºs ~. T;~~~~~~d~~.~~~ ~fu:a~~',~;; Farmácia de plantão 
reconhecidos, deverão pleitear a va~ Está de plantão. hoje, a "Fa.:· 

As fa:milias, ha. mais de M horas 
não .se 1·ctira.vam de suas casas, cliante 
rJos cerrados combates entre os rebel
tlrs ,. ~.., forças fW Imperio 

~~g~l ~e verificar, com a saida daquêle I mácia Central,,, á rua Duque c,.e 

tr~~~~·tol1~~c:r~~d1!d~ s::i~. nada a 
1 

!,.;;C;.::a:;:x:ia;,s;.. ________ _ 



PREFEITUR!S DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAPEROA' 
PBl!FEITUBA JIWNICIPAL DE 

SOLEDADE 

'DECfü:TO N.º \::fali de ouhlbro de :e::::,: .. -::-:::;. '%:roº':; 
1911 

Abre o crédito supleQllllltar de 
df':t. contos d<" J"éis, 10:0i>olOOO 6, 
·Verba - 7 Obras PQblÍcu": 

o Pr•f••to Mwilclr,al de Tapero6, 
usando das atl"lbulções que lhe aio 
conferidas por lei : 

DECRffA: 

Art. 1.º - E' abert<> á 'l'lllourarla 
desta Pr•leltm·a, o crédito Slll!lemen· 
tar dr. dez contos de réis 10:0dOSOOO. 6 
,,verba - 7. Obras Públicas•, para 
ocon·er ns despésas com o reslante dos 
serviços do prédio de~tlnado a um ho· 
t.el r calçamento d• Avenida PreBl
dent.r Getulio Varga~. 

Art. 2.º - Revogam-Sf' aa dispos! .. 
çóes rm contrário 

Prdt•ilura Municipal de Taperoà, 
rm 11 cll• outubro de 1938 

RECEITA 

IJcençaa 
Impmto de feira 
Impmto predial 
Gado aba!Jdo 
Aferlçio 
Talla de llmplsa publica 
Patrlm6Dlo 
lllatrlculaa 
Impllsto aJdlversõcs 
Taxa de eatatlr.tlca da 

produçio 
Rendaa divenu 
Talla de vlaa publlr.n.s mu

nicipais 

Saldo do mês de Bl!O&to 

DESPS:SA 

3:2'1l1S500 
803$300 
6188000 
2958500 
148tofC) 
Ul3SOOO 
~ sseooo 
503$600 

1:001'200· 
fill$800 

~ 

8:2!13MOO 
3:0631400 

I0:2'16S500 

Abdnn ,1, Sousa /lfaciel, pnfelto, 

DEC R no N: 8, de II de ovfll!Jro de 
1938 

Prefeitura 
Teoolll'llrlll 

1 :llOOtOOO 
1:18ffl00 

118$ll00 
1 :fli71ill00 

861IOOO 
2:103l'100 

350$000 
180$000 

a - Patrlmllnlo 451IOOO 

280SOOO 
tO$OOO 

)l 1 
1
0"'0 nóo t.r< \.JAt:r CJ so\dad1nho ,éo f· FLIT 

Abr(' o crédilo suplemeiltar de 
um t:cnto e quinhentos mil réis 
1 · r.00:,000. á ··Verba 11 Asencla 
de EstatLs.tica Muni<"1pal.,. 

Obras públlcn.s 
Ilumlnaçio 
Llmp&a pública 
Desp&as diversas 
Campo de cooperação 
Subvenção 

9 - JmpCsto BOllr 
CUIO& 

10 - - Matricula& 
11 - Impõ&to te 

e suburbano 
12 -- Rendas dlv 
H - Divida ativa 

o Pr{'fCito Muniripal dt' Tape~. 
Usando '1n.'> a tribuirões que lhe são Saldo para o mês de ou-

7 :843$600 Soma 

confericl,1s por lei : tubro 
Sal<lo anterior 

2:432IIIOO 

DECRf:TA: 
Total 

10:276$500 

Art. L" - E' aberto á Tesouraria Soledade, 30 do setembro de 1938, 
desta Prekitura, o crédito Slq)lemen-
tar de tun conto • quinheutO& mil réis s .... ertno Nunes d• Fi&Uelrêdo, se-
1:SOOSOOO, i, "Verba •• li Apncla de cretArlo-tesourelro. 
Estatí::.tica", para ocon·E>r tlS deepllaR 
com aumen~~ ~os vencimentoe do a- Conf. _ Em 30 de setembro de 
gente e aqu1!-i1cao de matetial. lB38. _ M. Bamoa. escriturirto. 

_Ali. 2.0 
- R_evogam-se as dlsposl- Visto: _ Em 30 de 9 de 1938. -

çoe.s em contráno. Franclaco Correia Queiroz, prefeito. 

em 11 de outubro de 1938. p ' SERRA DO CITE' 

Vflf• 

rlnl • 2:479'500 
2:8028600 

23:570$11)0 
506S600 

al:0761100 

3:165NOO 
830tOOO 

3:291IOOO 
2'10$Q()() 

2:08U800 
2::IOOSOOo 

8*10C 
lONtlOO 
128IOOO 
,-,oo 

2:311*1UO 
8:521MOO 

POUCllA MILITAR DO B TADO 
DA P.lúdlA - c--urrenela pli
bllca - ...... D li De ordem do 
sr. pn!8idente do COlll61hO de Ad· 
mlnlÃr'IÇiO, confonne aut,orlaçio 
con&lda n:> arttao 7. 0 do o-etc, n 
113, de i de Janeiro deste IIDO, faço 

~': :i ~-=bro~~ Prefeitura Municipal de Ta~, 1 BEFF.ITURA -;.UNICIPAL DE 

Abdr,n ,•.· Sousa _!faciel. prefeito. Balanei't<' do a.• trim- de 193' 

DECR1:TO N.• 9. d~ li de nutul>ro 4! 
1938 

6sl4~no~I da Pvllc:I& 
Militar, ..,., ..-bldu ~ 

18:50lllllli :::.: ~ '.t: ·=r..::.: = JIBrA o :...:...1..: ..,. cal .. ~.~ Pll1', ... PNÕí,I 

Aure o crédito especial de se
le conlo.• de réis 7:0009000, á 
"Vnba 12 - Eventunls". 

O Prefeito Municipal de Taperoà, 
usando das atribujções que lhe são 
tonfe1idas por lei : 

DECRtrA: 

Art . 1.0 
- E' aberto á Trsourarla 

de.sta Prefeitura, o crédito espec:lal de 
sete contos de réis 7:000~00 á "Verba 
l:?-Eventuais", para ocorrer a diver .. 
6aS àe!ó.pésa.s l"OllsignadA.S á JDesma 
Verba. 
_Art. 2.0 

- Revogam-se as dl.sposl
çoes em contráiio. 

RECEITA 

1 - Licenças 
2 - Imp6ato de feira 
3 - Impõsto predial , ru • 
ral e urbano) 

4 - Taxa de estatlstlca 
da produção 

5 - Gado abatido 
6 -- Af e11ção 
1 - Taxa de llmpésa 
pública 

D 1 

tubro .,_ l:5'0SIOO desliitClliiDGillllllu 1!11111 .... de úil-
2:7t0$000 gos ~os; conllldldo doa 1111· 
3:163$800 Total M:078"1~ gu:o I _ Unlt019* <MUI& prl• 

3 :0911500 Serra do Oalté, 30 de •etembro de ma). 
1938. _sruoo ll - C&lçadCIII IMaterlà prl• r= Mannel I.Nuel da CCIIII&, BOOretirio-. '~ m - Pernelraa (lkt,arla 

l08$000 ~_:_ Joi9 Ye_,.,.o da Fomê• ~ 1V - Ar\111111 canfl!éclell&CICIII 
23$400 ,ea. prefeito. ás A~te ~ e:;=: 

Rbalso. 

co~ ":..:=d:=.i~ T A 1 s so\1111 do at.adO a Jmpa m:I -
polllllmte li li" o lllbre o ~ 

DIRETOIUA DE V IA Ç A O E nova concunenclll. ou delsar de efe- vel da fr t enm que Jllll'II 
OBRAS PUBLICAS - Sentço de tuar a compra do matetlal constante ga...ta dO eomrato QO - IIIO-

ccoonmcurr-ente-s Edlao 1~m~ni;;" .f.!~ dos:::'ile Compras da Dlret.orl& de posta - lllltl& tu~ 
Viação e Obras Públlcu, em Joio 2·º - _.. P'111* ,-

Prefeitura Municipal de Taperoá." gulntes mate1·lals, confórme condições PeasOa, 11 de outUbrO de 11138. -lmi escrltu a l4lita ou e 
em li de nuLubro de 1gaa. abaixo: · Telulr& llulo, encarrepdo. asstllllllu de IDOdo lelhtl. ._li 

Abdon e>: Sousa /lfaciel, prefeito. ras, ~OII ..,.; -
Para o Depolilo de Obras P6bllcu BEGl""'BO CIVIL _ EdlW _ Pa· vlalf, eado Ullla dil'lldem .... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEDRAS DE FOGO 

(Eaorl&óriol "'ª com 4ala mil* -,O 1e llllo • 
1.000 ftch1111. eonf6rme modêlo em- ~:,O~ ~8.:n:'16..'::· ~:!,~ tadli&t e ~1111> ~ • ..... 

Bala tentes neste Serviço, sendo 500 de aametea· nto civil dos contraentes lelllln· P==, ,,.., ncéte da Receita e Des)lésn do 
mês de agósto de 1938 º?inovei destinado a conter as ri- Luiz de Prança Bearra e d. Dona- ~ ..... ~::,C 

RECEITA: 

~as patrimoniais : 

~JJ~tlo 
hid · profissão 
~ças diversas 
&l>O&to Predial 
Af~i:ca 

~de taxa 
DIVlcta .~::rsas 
:Renda c aplicação espPclal 

llldo do m@s de Julho 

1:158S900 
7'111800 

'19$300 
2.8371900 

BUS"IOO ~}= 
21poo = 13"300 

lua200 

chas e facWtar e seu manuseio. Tipo til& Lula aomes, que do malons e d".._-~ 
"Knrdex" cu equivalente. dOIDlcllladCa e realdentes na Praia ~ 

T~.f:ner:=o~e: ca': !: :::r·e~~~ ~~ =,,:,,-.• .a._,, 
dinheiro, de 5" 0 a6br& o valar prova- ra1 desta caplt.al e rtlhO clGs falealdas ~..-Ji·.C:: 
vel de forneclDlento que servirá para Manuel Betierra P d. Deollnda AIUI· · 1-.~ 
garantia do contrato, no cuo da pro- da ~; e ela, solteira perante II çiO in<a 
posta ser aceita. lei, dcmeaUca natural de Da1Qli6,._.. ' • ..,,.;:l!'"lct..l::~;;" 

Aa psopostu deverto ser eecrltas a ~"!° C:..,~e ~"." ==J$E, d ::i:,,:~ 1:i~:.~~ ~ aendo que foi_._ da 
d borrOla ..- dUM v1aa aendo mente cam Manuel TumU da auva. 
U:a °:levldune,;te Miada' llllkl esta- Edaon de Alldl'ade e d, BiteUt& 
dual de 3t11QO e de Bducaçio e 8&6.- Rma da Silva, que s10 .,.... • na
de>, contendo preçoa por extemo e turala deate F.ltado; êle, -~. "°" 
em aJgartsmca. merc:l&nte e filho de Jov!no Dcmln-

7 .8'-1$100 0a propcnentea dmirlo marear :" ~:e.i:"1'.:':e n: ~ 
3:402900 =~ entNP d0& materiais ofe- leclda Seftrlna c:,orrela de Andrade; 

11:lM8$100 e::.,~_::-.= ~ ~~ ~eia :::..i:-.. llail.:: 
1 eoOllllO de haver pa,o ~ federal, da llllva, a.te morador D& cidade de 

llillOOO NllllllaJ, mUlllelpal. lN!m como da AJaaOa N-. deite BRedll mlde foi 

ll:14MIOO ª:'° ..:C:. i::.:.,ie =~-- WIIIIIIND~~ .,,,.. 1,:-': E = ::r=..:., rui::~ ~"J!!l:'e:,.:.... ~...:M; 
~~ relorl& 1111 '911141D e tlllrU P6.llllel!!i> J:m. da ~ ~ ~ Oba-

Pllbllcoa 'ãíliii'ó •t' ::, '=9 ..:.=.: ~T:: ~ 6::i- lltlllber de af111i11 lapl-
,_ dllillllmo,~D&fmmll .. 1111. 
_,.. Ô8 ......-- o11r1pr--ac, li lar· ;:~..,,,,,.,~ ~.r, ir: = nar efetivo o m.p1 leo a que • .., ~-. ,1av ·--

~. - ..... lllllllt& • -

~ ==~ :-;:; --~c;,w.-~:ara. 
para ae- mulmo de 10 dlu ... IIOludllliada 1D .... 11118 a,..::''"'·-~ r:: .-: . ~F--=:-edStàl~ ::CiiiV«at -~~ · = ~-1!.! -- '~ ~a,11:,: ~..-ro &Wllda,t__í de ..;:. 

......, ~ pre- -~-1~-i! ~ ~ 

quarenta 40> dias contadca da data 
de pedido; 

a • - os -entes deccrrentes 
do for.,eclmento serão efet\!lldoa pelo 
Teaoaro do Estado: 

1 ° - Pica rae"9do ao Condlho 
de Adminlatraçlo o direito de anu
lar a presente, c:bam&Ddc a nova 
eoncurrencl& ou deixar de efetuar a. 
eOmpra do materl&1 constante da 
m-a. Quartel da. Policia Militar 
em João PeeaOa, 17 de outubro de 
.1938 Cap. Jeai Glldilba de Méla, 
diretor dllR oficinas 
llelallio _____ ,...__ 

rid• -..i1e --· púlllkla, ----Grupc, 1 - ~ de 1llllflrmM 
(M- (lrimaJ 

28.592 metrus de brim caqui con· 
fOnne amoatra mdatenle DO almolla· 
rifado. 

1.500 metrua de brim mescla azul 
marinho -sorteado" 

2.888 1D1!LrC111 de allDdio IIN'& f6rro. 
ai Olli m,troa de ei,,MJOe para ca

mllas • "'*11&. 
660 metzs de" llrbll _. aall. 
'I08 melro& de pano de 11 au1 ma-

rinho para capole. 
140 metros de llll'Ja para fom,. 
40 - metroe de antagem. 
S6 .420 botlies brllllllOS de osso. 
22 200 bot.áa, pequenos de massa 

para camlaas 
5 900 bot6ea Jarlna panlo. 
1 500 IM>t6es pm,cs de coso. 
8 400 - de colchete metal bran· 

co para tunlca. 
5'11 tubos de 1. 000 Jarcl111, de linha 

m:-~te1rooo50Jarc1as de linha 
preta corrente n. 68. 

450 metras de moljm para fGrro. 
1.332 metros de cadlll'fO branco de 

li mm 



! 

DR, JOSA MAGALNAES 
(Hedlco .. peclall.l&al 

Tratamento medico e operat.órto 
<lal doenças dos olhos, ouv ldOI, 

narls e prganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Connllórlo: Jtaa Daqae •e C•:du. 
IM,-DeZill. 

RM!dencta: RUA VISCONDE DB 
PELOTAS, 243 

- 'º"º ll'l:880.& -

150 litros de· goma para ~de. 
3 qUilos de peclrn bumc. 
20 galões de oleo "Mobiloll" BB 
20 latas <le graxa "Mobiloll" n. 3. 
16 Frisas n. 60. 
10 frisas n. 16 
10 frlaas n. 18 
20 rolos de lixe n 1 l 2. 
20 rolos de lixa n. O. 
200 quilos de papelão. 

Grupo DI - C'onfecçáo de perneiras 
tMnie1ia p1·itna) 

360 qUilos de sola lamJnada de 2.". 
300 pares de as()l\s. 
300 pares de pegadores. 
300 fivelas. 
300 illlozes. 
300 grampos. 

Grupo IV - A..11igo.s confeccionados 

1 duzia de torquez de aço para. sa
pateiro. 

1 duzia de marlelo pequeno para sa• 
pateiro. 

1 duzia de alicate para sapateil·o. 
1 duzia de vazadores de bater n. 5. 
350 capaeêtes caqui "tipo Exérci-

to" com dois <2l fuzis cruzados, de 
metal amarelo de Om04. 

300 pares de dlstlntlvos de metal 
amarelo para. o 1. 0 Batalhão (1). 

300 ditos Idem, idem para o 2. 0 Ba
talhão <2J. 

4.0 pares de distintivos de metal 
amarêlo para a Cla. de Metralhado
ras de 0,025, para. a gola da tunica. 

40 distintivos de metal amarelo para 
a Cia. de Metralhadoras, de Om04, 
para capacêtc 

25 pares de distintivos para Cava
laria, •duas lanças cruzadas de 0,025, 
parn a gola da tunlca. 

250 cocáres circular com as cõres 
azul, amarelo e verde. 

3. 800 pares de mela de algodão para 
praças. 

70 pares de estrelas de metal ama
relo com broche para praças da Cia.. 
Extra. 

15 pares do distintivos para radlo
tt'legraflsta (duas centelhas cruzadas 
do 0,025 de metal amarelo). 

10 pares de distintivos para sargen
to-ajudante. <de metal a.mareio). 

100 cobertores de lã "tipo Exército" 
verde oliva. 

Qua.rtel em João Pessôa, 17 de ou
tl\bro de 1938. - Ca.p. José Gadêlha. 
de Mélo, diretor das oficinas. 

ADl\1INISTRAÇAO DO DO!IDNIO 
l)A UNIAO NA PARAtBA - EDITAL 
N.0 5-A - Aforamento de terreno 
JJróprio uacioual. - De ordem do sr. 
delegado fiscal do Tesouro Nacional 
nê,t .. Estad., faço públlco que o sr. 
Pedro Dant.as da C0.ita requereu o a
foramento do terreno-proprlo nacio
nal beneficiado com wna casa de pa
lha e parte de uma outra da me~ma 
natureza, situado próximo á praia 
Fonnosa, distrito de Cabeéélo, neste 
E•tado. 

Os detalhes técnicos e demais escla
reoimentos constem do edital n.0 5, 

J>ubllcado no Jornal oficial A UNIAO, 
desta capital, em sua edição de 22 de 
setembro de 1038. 

AdmJnistraçào do Domlnlo da Uni
ão. cm 22 de setembro de 1938. - Sa
bino de Campos, escrivão encarregado 
da Administração - Classe G, 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 
JURI DO TERMO DE SANTA ltlTA. 
- O dr. Antonio Alfrêdo da Gama e 
Mélo, Juiz de direito déstc termo de 
Santa Rita, cm vlrtudc da lei. ele. 

Faço sabei· aos que lnlercsar possa. 
<1ue tendo sido convocado para fun
donar cm sua 3.11. &essão ordtnarta, o 
Jurl deste tenno, procPdl. dP acõrdo 
com s lei. ao sorteio dos vinte o um 
<21) jurados, havendo sido sorteados: 
1 - José Vieira de Albuquerque, ci
dade: 2 - Manuel Herculano da snva, 
Usina São João; 3 - Joào Bati.ta 
Esplnell, Barreiras; 4 - Salvador 
Guedes de Vasconcélos, Tlblrl; 5 -
Joaquim Moreira d,, Silve. Fagw1des; 
6 - Alulslo Patrlclo, cidade; 7 •. Sa
lustlano Joiff? Monteiro, Livramento· 
8 - Adauto ct,, Sousa Lbna, cidade: 
!) - Lourival de Vusconc~los Furtado, 
rldade; 10 - José Batista Correia, 

~(~:~~/ ~~ = ~~~~:;"1:a~Jo Nt:r~f: 
ra, Barreiras; 13 - Joslas da Mota, 
Varzea Nova; 14 - Allrédo Tavares, 
cidade: 15 - Pedro de Mendonça. 
Furtado, cidade; 16 - Severino Pe
r('lra da Co:,t.a, cidade: 17 - Antonio 
,Justino do Andrade, Ribeira; 18 -
Antonio Bcnt.o Fernandes, cidade; 19 
Luiz Emlllo de Albuquerque. cirlnde; 
20 - Joií.o Jo,é ele Oliveira, u,ina 
~anh1.na: 21 - Altlno Meireles, clda ... 
de. A todo:, os quais e a cada \Un de 
per 1,1, convido u. comparecer á sessáo 
do Jurl, tanto no dia vinte e quatro 
(:!4J Llc outubro proxhuo, para qua11• 
do foi convocado, ãs oito (8) horas, 
como uog dema18, enquanto durarem 
-.taillll.llll lia. -- IIC8k'J,,~ 

A tJNlAO - Sex!n-felra, 21 de outubro de 1938 

marchas-frho deverão se apresentar 
com uma Instrumentação adaptavel 

DR, LUCIANO RIIEIRO • :~1~ ~~n:~;~.·. premlndas pode-

DE MORAIS 
rão ser lmpreBSas, gravadas e propa
pdM pel<I Oêpartamento de Estatla• 
llca e Publicidade. 

1 línlco: - Nlo eerão devolvidos os 
Diretor da "Colonia Ju. or11111a1s das musicas enviadas para PLAIÁ 

liano Moreira,. coro~s~ E' obriga torta a remessa em 
(6) cinco vias, dutllograladas das le
tras que acompanharem m\llllcas de 
Maracatú ou de frêvo-canção, as quais 
dé modo nenhum deverão conter !ra
ses de calão ou septldo dublo. 

. WA N DER LEf l (,A. Lro.- Fr11H toGi; 
Clinica medica : 1 

DOENÇAS NIIBVOBA8 • 
MENTAII. 

.a 6.0 - O concurso seré. encerrado 
no dla 30 de novembro do corrente 
ano, no "stUdio" da P R t-4, Rad1o 

* ., 
* 

1 1 

Consultas: • Diariamente ~!~it:iior~~~~~~~1~0~~:!u~~d~~!~ 
de 3 ãs 5, l°\~"".!.'.1"~esci~~~~t~Jrão, caeo 

CONBUt.TORlO : 
queiram, usar de pseudonttnos. Nesta 
hipótese os orlgilials, lrllo acompanha
dos de uma sobrecarta, dentro da. qual 

RV.& PERl!!GRINO DB CARVA• eatá a revelação do pseudonlmo. 

LBO, U I sO:é s;el~ ~tu!J::e~;~ão e;;~·~~~ 
tlsslonals, pelo chefe da Radio, Fede-

as penas da lei se faltarem. E para ~:g~!se~ti!°~tev~:s~:d!ª{0~fª e um 
que chegue ao conhecimento de todos, ! 9.º - Não poderão entrar em con
mandei passar o presente que será a- curso musicas de ouhos concursos an-
~d~~!:f~!:' ." J:..~::d~e~;;_ ~t terlores ou Já vulgarizadas. 
dade de Santa Rita, aos vinte e dois .ote:.:° d~ ii!~~~1:,;,t~u!J:n'~~~ls~ 
dias do mês de setembro de mil nove- tlca e Publicidade 
centos e trinta e oito. Eu, Ablatar ij I li.º _ A votaçiio será efetuada 
Vasconcélos, escrivão do Jurl, o escre- 1 por escrutlnlo secreto 
~él~~s~~J~::,'!1ºco~~.:'~,tm~o: 1 12.0 

- As cedula; para a votação 
fé. - O escrivão do Jurl, Ablatar vas- constarão das segulnt~s palavras: 
concélos. Po~~~f;;e!~ ~e~o~tr:, ii~ .corres-

EDITAL N.0 2 - Diretoria de Fo
mento da. Produção - Aceita propos .. 
tas para a venda de 25 sacos de algo
dão em pluma, nas condições abaixo: 

A Dlreto11a de l,'omento da Produ
ção vende. no seu depósito de Bar
reiras, 25 sacos de algodão em pluma, 
com o pêso bruto de 2. 568 qullos, pro
duzidos no campo experimental de PJ. 
lar. 

Co1úo1me ce1·tiflcado de claslflca
ç§.o Interna é o mesmo dos tipos 2 a 5 
e fibra 26 '28, com a seguinte distribui
ção: 5 sacos do tipo 2; 12 dltos idem 3; 
7 ditos Idem 4; 1 dito Idem 5. 

As propostas deverão ser escritas a 

~~~ ~~ ~;~~~'~ª~in!~~ e~~~~~ 
legível. 

As propostas serão enviadas ao Dire
t~r de Fomento da Produção, em en
velopes fechados. = a declaração 
"Proposta para compra de algodão 
em pluma". 

As propostas só serão aceitas até o 
dia 31 do cottente mês, e para paga
mento é. vista contendo preço por qui
lo, em algarismos e por extenso. 

E' reservado a esta Diretoria o dl· 
relto de anular a presente, chamando 
a nova concutrencia. 

Secção de Expediente, em João Pes
sôa, 15 de outubro deª 1938. 

Mo:wlr de M. Gomes - Chefe de 
Secção. 

§ 13.0 - Os premlos a distribuir são 

~o:oe~~~!~o ª2.. r~êr~~ 21~sJgfar, 
b) - Maracat6, 1.0 lagar, 450$000; 

Idem - 2.0 Jogar, 250$000. 
c) - Frêvo-canção, 1.0 Jogar, 450$000; 
Idem, 2.0 lagar, 250$000. , 

1 14.0 - Em caso de empate na clas
sificação proceder-se-á um segundo 
escrutinio que, verificado o mesmo re
sultado, o presidente resolverá pelo vo
to de minerva; 

§ 15.0 - As musicas do concurso se
rão divulgadas pela Jazz da P R I-4 
depois do encen·amento do concurso. ' 

§ 16.0 - Os concurrentes deverão cn. 
vlar toda sua correspondencla paro 
P R I-4. Radio 1'abaJára, caixa pos
tal - 110 - João Pessoa. 

CASA EM T AMBAU' 
Aluga-se uma bôa casa. em Tam

baú, situada no bairro Santo Antonio, 
á rua Cora(áo de Jesus n.0 132. A 
tratar á rua Duque de Caxias, 152, 
nesta Capital 

AOS MtDICOS 1 
Alugam-se apartamentos para médi

cos no 1°. andar do "Edlffcto Tereza 
Cristina" á Praça VldaJ de Negreiros. 

A batar com UblrGJam Sales no 
Pavllhji.o de Chá. 

0
J;f,,;~ - João Henrlgues _.gr, _ P!,~ ':!~~~ v: !a~!S!,~~~t! 

de miudezas da praça, recebido dlre• 
tamente das principais praça do Sul do 
Pais. SECRETARfA DA INTERVENTO

RIA FEDERAL NA PARAtBA -
.EDITAL -Esta Secretarfii !az público, 
de ordem do Exmo. Sr. Interventor A CASA AZUL avlaa a dist.lnta fa
tutorino que, confóm1c comunicação m.llia pessôell8e, que receb,u das prin
do Exmo . Sr. Ministro das Relações clpais fábricas de Rlo • São Paulo. 
Exteriores, foi concedido exequatur grande quantidade de meias ~ que está 

~;~1m~~~
0
d~

0
1G

8
r~e J!~m~~g~l~tm;~! I ,v=e=n=de=n=d=º=ª=J>=re="°="=e=xc=e=ps=i=º"=ª=is.;·== 

exercer. nêste Estado. o cargo de A- G U a r n i ç Õ e s 
gente consular da Sulça, cm substi
tuição ao sr Charles Oertle que foi 

para 

exonerado. 
e a m a e mês a 

Em rendas, bordados e linhos es

* *· 
* *) 

* * 
* 

ULTIMA ,\PiiESENTAÇAO DA GRANDIO-
SA OPERETA COM INTERP!tETAÇAO DE "LILJANI" 
O l\1AI0R TENOR DA JTALIA, CANTANDO TRECHOS 

DE "AIDA" E "RIGOU:TO" EM 

BUTTERFLY 
Preços: - 2$200 e 1$600 

SABA DO - Em "Sesliâo das 1\-loc;as .. 
GEOltGE Ri\F1' e JOAN BENNE'fT 

- em -

A DANSA DOS RICOS 

APRESENTA - DOI\IINGO, 23 

A VIUVA ALEGRE 

SANTA ROSA 
HOJE - A~s 7 1 : horàs 

KAY FRANCIS-em 

CAPRICHO BRANCO 
No palco: - ARGO e seus bonecos. - Preços 1$600 - 1$100 

SEVERINO CORDEIRO 
ADVOGADO 

Ac@ita causas civeis, comerciais e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

Reeidencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pe11Ga \-------------Secretaria da Interventorla Federal 

cm João Pessõa, 16 de outubro de 
1938. - (as.) José Batista de I\Iélo, 
secretário interino. 

tampados, em côres firmes. Recebeu A CASA AZUL acaba de rec<'ber 
a CASA LIDER, Visitem a grande grandt' sortlmf'nto df' rooplnha.s para 
exposição, criam:as e está vendendo a preços de 

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 
CONCURSO DE MUSICAS 

PARA O CARNAVAL 
DE 1989 

A P R I-4, Radio Tabajãra da Pa
raiba, rm combtnaçáo com a Federa• 
ção Cnmavaleoca da Paralba, lança 
paro. o carnaval de 1939, um concurso a 
fim de escolher as melhores compo
sições 1nuslcats nordestinas, sob o.s se
g1ctnte• bases: 

e l - concurso para frêvo 
b) - concurso para mRtacatús 
e) - concunm para frêvo-canções. 
1.0 

- Para o concure:o de frêvos as 
musicas serão apresentadas coin c,r. 
queatraçào. e uma redução para plano; 

2.0 - Para o concurso de maraeatús, 
Igualmente orquestração, e redução 
para plano; 

a.0 
- Para o concurso de !rêvo•can· 

çôes. Introdução ~obriga.torta de frevo 
e parte de canto com orquestração, e 
redução para. ptano. 

§ l.º - A ausencla do caráter reglo
na.1. puramente 11ord&ith10, como tam• 
bém ~ precariedade da letra, cotu1tltue 
motivo para. desclasolflcação na prova 
ellmlnatorla. 

1 2.0 - Para Maracatú e para F'révo. 
canção, a letra deve ter caH.ter nltt· 
damente regional, evitando-se frnoes 
011 pelavra6 de baixo calão ou de :sen
tido dublo que po&t;am tornar à3 mcs• 
nu1s atnorata. 1 

1 3.0 
- As on'!ue•traçõe• devem vir 

com as seguinte• partl!l!: 
1.0 - s .. x. Alto: 2.• Bax. tenor; 3.0 

Sax. alio: 4.0 sax. Barltono ; 
l.º - Ploton: 2.0 Plotou: 1.0 Trom

bone: Contr1>· bbe110 em dó e uma porte 
de plano. 

, único: -, A lnaLrwnentaoão acima 
compreende-se eómente para 1111 mar-
1:li;w. U.10~ il *""1ú- ... 

CINTURÕES, <arteiras para. cedu
las e porta-niquei. em couro de Jacaré 
e sucurljú, artigo chie. Só na. CASA 
AZUL. 

ocasíã.o. 

V. s. ,•ai ao comércio? Vai as com
(Jras? ... J)irija.-sf" a CJ\SL\ AZUL e seu 
<'"sejo será ~Usfcito, cm preços e sor
timento. 

:1~:r c~re:;afs ~~~~do "!~m~~tm d: AL U G A M • S E 
RENDAS, bicos e rendões brancos 1 

praça. 
Alugam-se 2 ca.c;as, saneadas, com 

GRANDE e variado •ortlmento de 3 quartos todos forrados, tendo os 
bolón df" fantasia e <~abuchões, só 11a plsos dr mosaico e taco. 
CASA AZUL. Botões cobertos a prc- A avenida Maxbnlatio l\faeh•cln 
Ç(ls ~em competcncla.. 160 e 162, a tratar no Banco Central, 

rua Borão do Triunfo, 420. 

Objétos para presentes 
PRra toaos os preços, acaba de re- EM PRAIA FORMOSA 

~!'.J~~r;nA:~ P~~Pc,E~~ 1:r;l~~nto Aluga-•o umo. bôa cas1> cm • l'raia 
Formosa", A trataT Df\ •1 Farmácti 

ROUPAS para banho d• mar rm lã 1 ;;;O;ll;ve;ir;a;";, ;;;á;;;rua~;;;M~ac;;;lc;;;l;;;P;;;in;;;h;;;e;iro~, ;;;4.2~6. 
a l,:odã.o, fornddavrl MorUmcnto. MaUot I , 
dé,dc 12..<000 a. IIO'°OO, calções désde 
t$:IOO a 35'000. Modelos novo, 

Roupas para banhos de mar 
A OASA LIDER recebeu o maior 

sortimento e estã vendendo a preços 
bari.tlsslmos. 

Máquina "Remlngton" 
Vende-se mna nova. Quem pre

tender dirija-se 6. rua Conselheiro 
Henriques, 50. 

DR, F, PINTO DE ABREU 
(DA OltDEM DOS ADVOG>\DOS 

DO BRASIL) 

ACEITA CAUSAS NA PARAtBA 
E RESPONDE CONSULTAS POR 

ESCRITO 

Enrlerrço: - nEOIFl•J, Jr,r;t,roda 
de Belém. 179 

VENDE-SE - Uma casa em Prata 
PormOBa. um plano "JUtter", nOvo e R:s~l::d~ ~~at!h:,a..:ªcR:~Ç~i: 
alguns moveis. Tratar na rua Des- desde 5$000, recebeu um rormtdavel 
tmbar;ador Peregrtno n.• 576. sortimento a CASA VESUVJO, l\f.a-

,---- --Curso de especlalJ.zaçao com o 
Pror. Clementlno Fraga no H.,.. 
pltal de Isolamento S. Sebas· 
tlão no Rio de Janeiro. Ol8gnÕ6· 
Uco Precoce da tuberculose e 

· tratamento por processos mo .. 
---- demos. --

DOENÇAS DO APARE· 
LHO RESPIRATORI0 

Consulta..~ e tratamento em lio
re.s previan,entc marc.adRB e dl& .. 
rlomqntc das 13 '·• '815 boras, -Rua Barão do Triunto, •it • 

1.• 11Ddar, _ '.l'•L 1601 

João Pr,116a 

--
Doenças de Senhoras 
- - ESPECIALISTA -

DRA, NEUSA 
AN DRAD E 

ConoultorJo: 

Rui. BuriiO do Triunfo, 1131 

• 1.0 andar 

Co111ullas de U. "" 17 h
0,...j08 

Rc&ldcncla: - Tr!ncilolra& rJ 



A UNTAO -.Sexta-(eira, 21 de outubro de 1938 

- - - - -------··----------------
DOMINGO 
"Matinée Chique" ás 

"Soirée" ás 6,30 

D O MI N 

3 horas 
e 8,30 

G O 
FINALMENTE 

<>==><>==><>==><>==><>==><>=<>==><><;;=<>-=:><~ 

Todas as emoções e aventuras que o nosso publico reclama ui 

Um episodio onde tudo é romance, amôr, desapêgo á vida e 

muita audacia ! ! ! Duélos arrebatadores ! Aventura sÕobre aven-
. .... ~ • li, 

tura ! Um entrêcho repleto de emoções que jámais se esquece-, 

O campeão máximo da UNITED ARTISTS em 1938 que alcançou 

grande êxito em suas exibições á semana passada no PARQUE. 
---~i 

IMPORTANTE: - Este filme só será exibido no REX, FELI. 

PÉIA e JAGUARIBE e em mais nenhum outro cinema 

desta Capital. 

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

SOIRtE FELIPÉA JAGUARIBE 
JAlltES DUNN - JEAN ROGGERS - cm HOJE - SOlRtE A'S 7,15 DOJE - SOlRÉE A'S 7,Jã 

TRAVESSIA MISTERIOSA A HISTORIA DE UM MILIONARIO MALUCO ! ROGER PRYOR - em 

Um filme da UNIVERSAL 
Proprio para todas as idades . - Nota da C C . C 

EDWARD ARNOLµ MIL DOLLARES POR MINUTO 
Juntamente a. 3.a. série de 

AMANHÃ-NO "REX" 
-- em 

lv!ATJ:Nf:E COLEGIAL 
RAY 111ILLAND-em O IDOLO DE NEW-YORK 

O CAVALEIRO ALADO 
Com TOM MIX 

O REI DA Stl.A ! - UNIVERSAL . 
AZAS SôBRE HONOLULU U:11 FIL111E DA "R. K. O. RADIOº 

U" Este programa é proprio para todas as idades. UNIVERSAL 
PREÇO UNICO - $600 Este filme é próprio para todas as idades - Nota da e.e C. Nota da e. e. e. 

g==-= 

CINE s. PEDRO e A M 1 s A R 1 A M ET Ró p o L E 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA 'l'ELA CONDOR O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAT, 

HOJE - Uma sessão ás 7 e 15 - llOJE - DE - HOJE - A'S 7.30 - HOJE 

Venancio Toscano 
LEO CARRILLO, corréto como sempre, na --:-- Atendendo a pedido gcl'al pas.sa.1·cmos ai.ntla., J•rla ultiina \'U, 11a 

Sortimento tompleto de camlsaa atr;i.cn1.e "Sessão da Akgria. •·, ao preço geral de 600 rei,s, o simpático 

magnifica comédia dê!ide 10$000; pljamu desde 15$000; e romantieo CLARK GABLE e CONSTANCE BENNETT em 

SORTE GRANDE ... E NADA MAIS cuécas de bramante e trlcollne TUDO PóDE ACONTECER para 54,000 e 7%,oot II tlUzia; tri-

Ainda no elenco: - 'J'EO HEALY - LOUISE •'AZENDA. e ZA.ZU PITTS 
collnes e sêdas em liJldM padrões. JONT.Al\-lENTE os interessantes bambas do automovel <'Ul 

No mcsnfo programa:...-- Uma impagan•I comédia do saudoso "Chico Boia.", Aceita e11comcndu IIOb medidas 

A FILHA DO ZELADOR ---- para eutrcga de11tro de 61 minu• 
Domingo - Helen Hayes e Robert Montgomery em tos, rarantlndo • confecção. 

VANESSA - seu drama de amôr --:-- SENHORITAS! - Aguai·dcm nôvo brinde Gurizada,, domingo será 

Ull(A SUBL1111E PRODUÇÃO DA "111ETRO". Rua B. do Triunfo, 445 entregue a bóla. ao felizardo. Todos ao METRÓPOLE ! 

6.' feira próxima - AMOR E ODIO - colorido. 
1 

AMANHA - JOAN CRAWFORD cm 

Só ASSIM QUERO VIVER 
No dia 30 - ANNA KARENINA - Greta Garbo 

- CURSO PARTICULAR ~ 

Pror. João Vinagre avlSA e.os •++H 11J 1111 l+-++++:++++H-+H·+++++t+++-+-+++~++H-tttH++ 

JAIME FERNANDES BARBOSA interessa.dos que mantém um cur• 

FUMO EM FôLHAS ,o prlmflrlo e secundário funclo-
nando diariamente de 7½ âs 11 e 

:A D V O G A D O 
das 19 âs 21 horas. 

(FERMENTADO DE GALPÃO) 
.. Avenida Guedes Pereira, 70 .• 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 
• PAGAMENTO .ADIANTADO • A "Fi3RICA POPULAR" compra ao melhor preço 

do mercado, qualquer quantidade. - --------
:~~~~~~i~·- AVENIDA GENERAL OSóRIO, 231 

Artigos de elétricidade PRAÇA ANTONIO RABÊLO, 85 - JOÃO PESSOA 
Nao compre sem verificar os pre ... 

.-, .... , 
ços da CASA LIDER no Ponto de ' 11 t t 1 1 11 1111111 + HH++-+H·H++-+-++-+++++-H +-+++++++t+H 

Joio P.eaa&a 100 réis e na ILUMINADORA (filial). NEGOCIOS A VENDA CABELOS BRANCOS Maciel Pinheiro. 145. Os menores 
preços da praça. 

óTIMO NF.GOCIO 
Evitam-sr r rlrsnparocrm com - V1·11dr-(;~ "LO('AO .JUH:NJLº 

1 R, OSORIO ABATN 
1 

OONBULTAB: A QUEM ENCONTROU nesta, ra.pital, wnu prns:io r- um rnl- U:,;udn 1·01110 )()(,;ao, nt,o (o tlntt1J'JL 
do de cana, sendo nqnrln un tua Ba· Depóslto: Form(J.cla MINI,;RVA 

Olnutllo O.a Asslstencla ... 10 ú lJ boru • No trajccto da estrada de rodagem en• r.io da Pa55n~em, n 288, l' êstc nu 
Publica e O.o Ire Alagolnha e Santa Rita, dcspren- run. Cardo~o Vieira, n 41, 1ui parte nua ria Repúhlicu. - João re,;w~ 

Eoapttal santa I1.abel. 19 ú li lloru. dou-se de um auto po.rtlcular "Opel" traijclra da pensão, eontcndo uma UHOGARIA PAflTEtm 
uma roda, devidamente equipada coin moenda etctrlca, uma gt.•ladeira, um Rua Maciel Plnhctro, n.0 618 o "Moei; 

1'hll&ma14, ...Uce • elna.rrJco 11M 1"'<'n9 .. ~• areu.r., 11rNtate, MS&p camara de ar e pneu "Continental". oparelho de radio, fiteiro, etc. A pen- Infantil" 

e rlml. Cnt.osooplu • arethroaoo11la1. 5.50 uro 16. :;;ão é bem a!rogue.sado. e com boDtie Preço: - 6$000. 
A pessõn. qu<' a encontrou deverA. ~a ~~:Pr1!~~f~ :~et~i~J~~o n~,~~a~5l~~ IJOl'IBtlLTORIO: - Rua Gama e Mello, 1, - 1.• IIIIW, entrega-!~ t rua Maciel Pinheiro n. 0 MIUDEZI\S! •.• NOVIOADES? .1,: 

--- JO&O PS880& --- 404, nesta Capital, pelo que será bem ramo de negocio. A tratar na mes- a CASA i\ZUL qu"m rnai,. barat.o rrn 
i.ratitlcada. lllll~Qt ac. nriliqw, dv ti>e oJ ••~ rrc\o,. 



·sECÇÃO LIVRE 
-- --- - ~- ---- --- -- -

L .._, • - ' 

ty DR, JO::::,Mt~,;::::~t LIMA 

Fran(.'1,co Coulinho dr L t· ~loura e l;tmil1a conv1Uan1 nos 
parrnles ~ amigos do inr,qncciwl dr .. Jo:10 da ~lala Correia Li
Jll:) par~1 assi.,.lírPm :'t mi"sa qn(' mancl:tm relrhrar hOJC, 11:1 :M:1.o1 
triz de Lourdrs. peJ:i.,_ (j t' llll'ia hor;1s. 11:1 111\C'n-.;:i.o. ,l:lqul·l<' que
rido t"'xlinlo, confp.;.,.ando-sl' clt,".scll• jú sum;u11(•nlc w·~1l<1s pl'lo com
pnrrcimt.•nlo dos eonYid:1do.;; :1 ~."..,e ~110 dr Hrligiüo e Cnri<lade. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Despacho da Presidência, do dia 18 ele outubro· 

RECURSO DESERTO 

Apelação criminal do têrmo de Antenôr Na. 
val'l'o, da comm·ca de Sousa. Apelantes os réos 
.Joaquim Cipriano e Alcides Cipriano. Apelada a 
Justiça Pública. 

O exmo. eles. Presidente julgou deserto o 
present. recurso, po1· falta de pl'eparo, no praso 
legal. 

~ AVISO 
Retirada de mercadorias 
DECRETO N ° 19 751 DE l8 DE 

MARÇO DF. 19:lJ 

Qu;1rent.n P qu,11l' i ,4 .:11nnrr:Hlos 
caixas com ta(·o.- ia.u~:~c 1 

, "L", pc•-
sando 2 .8GO u11110~ 1.•1111 ·cactos em 
Belém· do Pará.. pel Jinna.. Carlos 
Santiago & Ciu. no vapo:· "ItA.imbé" 
Vgm. 91, so? coPhl cimf'nto n.º 2, A 
ORDEM e baldeados no Rio de Janeiro 
para o vapor "ltagiba" Vgm. 202, en
trado rm Cabedelo 1. 17 rle setembro 
de 1938 

Pelo prC'srnt<'. :.1v1so ao romercio r n 
quem inlL're::;s:11· i,u .. 1 qu,· os srs. e. 
Pereira & Cia.. í ,l.,.lwlt-ci<lo!:> com es
critório de Reprl.,f'utaçoe~ á rua Ba
rão do Triunfo nn 277 solicitaram :1. 
entréga do.s rohunt-!- t'm ;;i.preço, ale
gando e.\:travio cio conhecimento ori
ginal. 

GRANDE LEILÃO DE 
MERCADORIAS · 

SP,ln-rrirn, 21. '" 2 horns da 
laHle, :'• r11:1 M!leirl PinhC'iro, n.'' 
J;i:1. 

Dc·,·idamcnlc :rnloriz:ido pelo 
comrrrianle ~loic;;l's Dcrman, o 
leiloeiro oficial Aristides Fanli
ni wnclcr:'1 ao correr do martélo 
loclo o esló(]ue dr mercadorias, 
como sejam ,omhrinha~. guarda
rh11v:11.;, rortin:1,. ll'ci,los. n1ó
,·eis, livros, pa1ll'is, r:1lções de 
lii. ele, 

O lei lúo scr:'t ronlinuo, até fi
nal liquich1<;,io, para reno,·aç,io 
do eslóqne de 111rrr:1dorfas. 

ARISTJT)ES F.\'.\'TJNI, lci-
loeirn oficial. 

Agrneia: Praça Pedl'O Améri-

FAVORITA 
PARAIBANA 
. RPsultado cio sorteio dos cou
pons-brinclea gmt.ultos, reallwdo 
pelo eluh<' de sort.,,Jos FAVORITA 
PARAIBANA, em sua !iéde à pra
ça Antonio Rabelo, 12, no dia 
20 de outubro, ás 15 horas 

1," Premfo 
2.• 
:,,D 
4.º 
5." 

P.168 
r,80'1 
::1143 
!J612 
34811 

João PP~sõa, 20 d<' outubro dC' 
1938. 

JOSI:' DA MATA CABRAL 
Fiscal. 

ASCENDJNO NOBRFOA 6' CU .. 
- Conccsslono.rtos. 

JUIZO MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA 

Falencia do comerciante 
José Souto 

O liquidalario da massa falida José 
Souto, avisa aos interessados na re
rerida falencia qur. tendo sido pagos 
todos os encargos r dividas, está pro
cedendo a distribttlçâo dos dividendos 
entre os credores na base de 10º 0 

fdez por cento> dos creditos habilita
jos. 

AVisa que deverá ser procurado lo
Jos os dia.,;; úteis á rua Alexandrino 
Cavalcanti. 133 cm Campina Grande. 

Esperança. 18 de outubro ele 1938. -
Augusto de- Brito Lira.. liquidatarto 

BANCO DO ESTADO DA PARA.1-
BA - última rha.mada. de capital -
De ncôrdo rom n drliberaçrto dH As
sembléi:'.l Grral Ordinarin. renli:i-,acla 
('tn 24 de fevcrcU·o debtc nno. convl·' 
dnirnos os srs. Ac10111.sL1.1s a virem .sa
lL-;fazer o pagamento, na séde deste 
Banco, das suas quotas subscritas e 
correspondentes á última chamada 
de capital. 

Notificamos, outtosim, que, na con
f01,nidade do art. 33 do dec. n.0 434, 
de 4 7 1891, serão considerados em 
com.isso as ações que, dentro de 30 
dlns contados do presente edital. não 
fôrcm integrn.JJzn~as. promovendo. 
em seguida. este Bnnco, n ação com
petente. 

João Pessôa. 18 de outubro de 1938 
- Banco do Estado dn Paraíba -
José Luiz de Assis, presidente: Ave
lino Cunha. de Azevt'clo, 1 . 0 :-;ecrelá· 
rio: João Luiz Ri~iro de Mora.is, 2 ° 
secretário. 

PROF. WALTER 
N0RTE Af...iERiCANf> 

O MA!()U KXPOEN'l'l·; °OAS CIP.NC'IAS OCUL'J'AS ! 
CHIROMANTE DE FAMA r~UIIDIAL! 

CHIROMANCIA Jut11rn dfl rn:-101 <'· uurn tit-t1rlt1 clus rnui.., :mt.f .. 
g:,s eswdnudn a }Jal111Et du 111;io. ~mas hnlia... t11~ montes, !-.Pus ~luáis 
n tormn. dos d,·d<Js como se 10. i,,. um mapa. ~eo~rJ.1ko ,·t!vl.'111111-bf' a dura
ção da Vida, o cstAdo de saüílC', ::is tendencias. o caratcr, os defeitos do 
c·onsultRnte, ~ua bóa ou mú. ,1.,vric> pas.>Htl.:i 1· fuLura t· permite aliviar u. 
J:JUmanidnde (10~1 ·~ofrimeuto~, pn·vlne os golpes do de:-.Uno -

Por m,os JP11z q11e st.itü.• tendes ltlll fPi:,inlclo n dPsvrnclar, nm 
ronselho r1 pi·d1r, uma l"OUtrar-it•dade a rvita1 

Dotado de uma notavel <'h1rividade o 

PROF. WALTER 
Ie na vossa nu1.o COIHIJ uum livro ~ibato, rf'sol\·c· 0}. caso.<i mais compli

cados, os probll!Jn:..1.s meus (ijficeis cor11 f.iuma facilidadP e facilHar~vo. ·á 
1, modo de realizar o~ vo.• ,11.· ctesejos 

......:.-=- . . 
Que1·eis melhorar ,,os~a ~,tu.1.1~ao. n•(·o11"111,Lu aft1~11h ru,nlítfaq, ,a. 

hP1 o q\lr rt--.t'l"V<i o 1- li'l..'l ltO·! l,m pa.,-.o ,t t 1\"ilaL", u1.11.t fffi1•11lal·ao ;t 

li•1111Jo 1Judcm modil"ic·ar \.Ol,,a ~itua('ão 
IJ>J,; CO"ISl'L'l.\-1,0 !\,\ SUA ltESIDL:-0('1\ NO 

P .\ R .\ í H A . H O T E L 
CONSULTAS: - 20$000 

nas 10 â~ 12 r das 2 ás 5 !dia\ ull'is) 
, A'l'ESUll CllA.\lAf>OS A 00.\fll'lLIO~ 

LLOYD NACIONAL S. A. 
SÉDE-R10 DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED:ê::LO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

PAQUETE ".\RAK\QUARA" - E.sp,•1aclo de Porto Alegre e es
calas llo dia. 26,....CÍo corrente saindo no me.-">1110 dia parR Rerife, Maceió, 
Baia, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale
gre, para onde recebe carga e passageiros. 

CARGUEIRO "ARATAIA" - Esperado de Belém e escalas no dia 
28 do corrente, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió. Baía. Rio de 
Janeiro, Santos, Paranaguá e Antonina. para onde recebe carga. 

CARGUEIRO "CAMPEIRO" - Esperado ele Porto Alegre e esca
las no dia 29 do corrent.e, saindo ·no mesmo dia para Natal, Macáu, Ara
ca.tf, Fort.alez.a, Camocim P ·rutoia, receb(>ndo rarr,a parn. Pnrnafba, com 
baldeação rm Tntoia. 

Para demnts tnformac:íl('s rom os agt..,ntes: 

A, DA CUNHA RtGO & ClA, 
A rntrega s<"rá f{'ita dentro do pra

zo de cinto 15) dias, a contar desta 
data, não havendo reclamação relati
va á proprirdade ou penhor do res
pectivo conhecimento. de acôrdo com 
o § 1.0 , art. nono !9.0 1 do Decreto do 
Govêrno provbório n.0 19. 754 de 18 de 
Março de 1931 

co. 71. 1,-------------, AGENCIAS EM GERAL 

João Pessõn, 18 dl' Outubro de 1938 

Pela Companhw Nacional de Nave
gação Costeira. 

P. Bandeira de Cm-:, agente 

AVISO 

., oiio Prsscl:1. 

BANCO CENTRAL 
O nGsso empenho pela maior reali

zacão do credito e pelo maior desen
vohimento do Banco Central faz-nos 
vir á presença dos nossos associados, 
num apêlo justo e razoavel, no sentido 
1e con~er,uirmos o pagamento das 
ações em a traio, tendo em vista que 
fl nossa tolerancia veio até agora ao 

Retirada de mercadorias i::~~~~~ !tã~ª~~ª~~~~~~~:d: ~!; 
DECRETO N.º 19 754, DE 18 DE poc;;sibilida<lcs maiores de liquidação 

MARÇO DE 1931. cteE~~~~:1f1~~~~~~~!i~~os~osso capital re-

REPARTIÇAO DE AGUAS • 
E ESGôTOS 

O pagamento das taxas dagua. 
e esgõtos será feiio até o dia 25 
de cada mes. 

Do dia 26 por diante serão fe
chadas todas as penas dagua. que 
não estiverem com o seu debito 
liquidado, naquela data, sem mais 
aviso. 

(Decr n.0 1.13:J' de 16 de setem
bro de 1938) . 

Em 20 de outubro de 1938 

CODJGOS: l\tascotte, 2.• ed., Bol'geS, Ribeiro, A. B. C. 6.a ed. e Partlcalar 

Caixa Postal, 65 - RUA JOAO SUASSUNA, 43 

--- JOAO PESSOA - P.'\RA1CA - BRASIL ---

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro D - 1.550 

uma OI caixa com perfumarias, gistra.clo ~1a imp~rtancía de Rei_s .. l!-------------
marcada. "J M & Oia" . pesando 1.ooo.09osooo, paia efeito d_a tians-
102 quiloi., rmb:lrcnrh~ no porto de Rio íQl_-rnaçao em Sociedade Ai:ionuna, co~
<lc Janeiro peta filnla con· SAB. sob ,~1 n~e. documentos, Já _enviados ao M1· 
conhecinu·nlo n." 19, A oRn~M. emi- msteno. urge que envidemos os no5:11:os 
tido pata O vapor "ltnquat..iá" Vgm. melho.res. esforço~. no sentido ~e n~-
170. <'ntrado C'm Cabedf'lo a 24 de se-1 teg-r~hza1 mos o 1 estante, na 1mp01 -

A ADMINISTRAÇÃO. DIREÇÃO DO DR. i.UCIANO RIBEIRO DE MORAIS 

trmbro de 1938 tanc1a de duzentos e pouc'?_s contos 
· . . é . e Tomando em consideraçao os ber.e-

Pelo .prese1~te. avu;o ao com. r_c'.º -~ ficios prodigafütados p<.'los pequeno<:; 
4u~m mter~flr. possa, que. 0 :,t: Luiz Banco:; de nossa praça á aglicultura, 
Paiva. ~Sl3.belec1d<:1 com escntouo de á industria e no comércio a ninguem 
Pespa~h~'i á avem?a 5 de ~go5to 11 ·') ~ dado ntgar seu valioso ~paio á esses 
55, solicitou a entrega ~o volume ei_n institutos que vêm formando esteios 
&preço, a~e?ando extravio do conheci- a todos os ramos cta atividades huma
mento ongmal 

A cn!:.ter;a será feita dentro do prazo 
de cinco 151 dias, a contar desta datE\, 
11ão havendo reclamacão relativa a 
proprirdadr ou pC'tm.or do respe~tivo 
conhecimento. d(> acordo com o ~ 1 .0 • 

:irt. nono 19.0 , do Decreto do Govêr
no provisório n.0 19. 754, de 18 de Mar
ço de 1931. 

João Pessôa. 17 de Outubro de 1938 
pela Gompanh1a Nacional de Nave

gação Costeira 
P. Bandeiru da Cru;:, agente 

CASAS EM TAMBAU' 
Alugam-se, uma Lôa casa e duu 

menores e vendem-s~ dois pequenot 
chalets, por módico preço, no ºGon• 
çalon. A tratar na n,a Maciel PI· 
nhelro n.• 303 

:1n. 
Assim, quereinos, nestas linhas. ro

municar aos nossos associados que o 
Banco Central completando seu DE
CIMO aniversário de fundação, fará, 
u exemplo do que tem trito nos anos 
A.nteriores, uma exposição no dia 15 
de dezembro próximo, da marcha de 
!:oeus negocios com a maior sofnà. de 
seu capital realizado. 

Tendo o nosso Banco merecido até 
agora o apeio e a confiança, cada C.ia 
mnis crescentes do nosso meio e, con
tando, em particular, bons .amigos, es
tamos a esperar êsse concurso tão pro
fícuo para a nossa obra que é da~ 
maiores que se tem realizado em nossa 
terra. 

Estando, portanto, avlzados os nos
sos amigos iremos extraindo ~ res
pectivo~ recibos, certos como estamos 
ela melhor atenção di<,;pP.nsada. ao nos· 
so anêlo. 

CASA A' YE DA 
Vende-se uma ca~ i ti A en1da Crnz Joaquim Cav~lcanu, gerente. 

das Armas n.0 930, pr·mi,::i para. UC'· 

goc10 e moro.da. com t,, portas de Cofres, balanças, geladeiras 
frente, duas salas, tlot. q1!~ .. tos, alpe:n-

~ttn~1~~/~vi;elf ,' t~;1a?~~/!:- r!n~gr~r(' Quando precisar déstes obj~tos pro-
negocio a trn · ur "º ,ltav ti~ Catedral cure n ILUMINADORA (filial da 
Jl,º 119. _ -- . -- . _ 1 CASA LIDER). Maciel Pinheiro, 145. 

PI ANO 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS IIIERVOSAS E MJ:NTAl8 

Vtnde-se um plano alemã.o mar• 
<a. BECRSTEJN. A tntar :í avenida Durante o tratamento os doentes poderão ser acom• 
General Osorfo n..0 1'71. p had por seu medico assistente an os 

OTUIO EMPREGO DE CAPITAL -
Vende-se o estabelecimento CASA 
RECORO, com on sem as oficinas de 
Tipografia. Pautaçã.o e Encadernação, 
-á rua. l\laciel Pinheil'o, 129 desta ci-

ORR IS BARBOSA dade. 

AGUARDEM o df':dnmhrante ~orti- ADVOGADO 
mento de, hol~as pal'a senhoras e se-

DUQUE DI: '1AXIA8, ~ , . nhorita,;;, n,.c;; mais modernas cria('õe,., SUA 
no geut!'ro, dirrta.ment<' elo Rio e São 
Paulo :í CASA AZUi. 

o ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme-

dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rim~, fonte de vit31 importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 

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

"CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-febril sern 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 

Pernambuco Dlsting,lldo -com menção honrosa no 2.· Congresso Medico de 
(VIDE PROSPECTO QUE ACOMPANHA OADA VIDRO) 

A' VENDA NAS MELHORES FARMÁCIAS _.,JJ 
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