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F. Coutinho de L. e Moura 

ESPERTEZAS DO VARANDAS t PORTtS PUREZA ! SABOR! QUALIDADE ! 
Requisitos somente encontrados na INSUPERA VEL 
manteiga "LIRIO" a manteiga de maior consumo 

na Paraíba ! 

O portu11Uês José Varandas de Car 
valho constltUlu familia aqUI. onde 
1noreJou no comérclo sem grande êxito 
é verdade, mais também tSem fracasso 
absoluto; tanto assim que educou sua 
não pequena, prole, sendo muito estl 
mado pelo seu gênio folgasão; vlven 
tio vida alegre e fell• como boemlo 
que não era dado 4.s farras. 

MODIFICAÇOES FEITAS PELA F, 1, F, A, NA LEI DE 
TRANSFERUCIA DE JOGADORES ENTRE 

ASSODIAÇOES NACIONAIS 
Os seus ditos, faceclas e anedotas o A Lira DesporU,a Paraibada. rece· 

tornaram celebre e porisso, não é fóra beu da •·ect:era.ção Brasileira. de Fute-

deJ~~f;:~~~ ~~~e~e~r p~~a:~;~ª~ ~:I L~1 :.~~~!1e~~~v~c~;'1~a~~~:! 
comércio do Par, preparou-se para entre associações nacionais, pela Fe
uma viagem de exploração naquêle deraçlo Interna-0lonal de Futebol As· 
grande centro e logo que chegou ao sociation: 
domlrúo pUblico a noticia da viagem 
não llie faltaram os pedidos para levar Art. 30.º - SI um Jogador, quer seja 
daqul encomendas de pessôas que ti amador ou não amador com contrato 
nham parentes e amigos naquela Me ou licença. ou profissional, deseJar 
tropole . trocar de Associação Nacional. nenhu-

Entre outros pedidos mencionarei ma associação poderá qualifica-lo pa-
o de um Jrmlu do presidente daquela ra qualquer de seus clubes si êsse jo
Provincia de então, dr. João Fereira gador não estiver de posse d~ um 
Chaves. paraibano Ilustre que dáqUI Certificado de Tranoferencia outorga
se ausentou. logo depois de formado do pela Associação Nacional que o Jo-
e jama.is voltou. gador deseja abandonar. 

Não se podia furtar a satisfazer se- O Certificado de Transferencia será 
melhante pedido o Varandas que, in- outorgado pela antiga. Associação. em 
teligente comu era, viu logo a grande dois exemplares, devidamente firma
vantagem de ise por em contacto com o do por esta Associação. 
magnata da terra, onde ia pisar pela Um exemplar deverá ser enviado 
primeira vez, sem conhecer nJ.nguem por carta registrada ao secretário da 
ali. F. I. F. A. e o outro entregue ao Jo-

Chegando no Porto do Pará, na oca- gador. 
sião do desembarque, é intimadí" o O Cert.if1cado de Transferencia de
Varandas a exibir o salvo-conduto e verá conter a declaração de que o 
diz ao agente: "não uso". Como assim, ,ossuldor do Certificado está autori
retruca o policia; pois tem que ir co- zado a exercer a atividade desportiva 
migo ao Comissario. Assim seja, res- em outra Associação a partir da data 
ponde Vru:andas. 'nd1cada no Certificado. 

Chegando perante o Delegado, mos- Pela entrega do Certificado de 
tra-lhe Varandas cartas e pequenas Transferencía a antiga Associação re
encomendas que trouxera da Paraíba conhece que todas as obrigações de 
para o Presidente da Provincla; o que ordem financeira e inclusive uma 
fez aquela autoridade arregalar os I ouantia eventual para a transferencia 
olhos e cercá-lo de consideração, che- - ficaram liquidadas. 
gando até a gentileza de oferecer-lhe A nova Associação, para a qual o 
o seu carro para transportá-lo ao Pa- jogador deseja ser classificado, deve
lácio do Oovêrno. Aceitando O ofeui- rá exigir a entrega do Certificado de 
cimento diz Varandas: o sr. certamen- Transferencia e o eonservàrá nos seus 
te. não quererá que O saco de cô- arquivos. 
côs que eu trouxe para o Presidente Art. 31.º - Si um jogador amador 
siga para Manãos no meu camarote não conseguir seu Certificado de 
e mandará dar·lhe O conveniente des- Transferencia, não poderá ser quali
tino. ficado por outra Associação senão de-
E assim saltou varandas no Pará sem pois de haver informado por carta re· 

despender um real com transporte de gistrada a sua antiga Associação Na
sua pessoa e das encomendas que le- cional, do seu desejo de abandoná-Ia. 
vara, conforme tinha planejado. Deverá outrossim informar a Ass0-

0 dr. João Ferreira Chaves encon- ciação para a qual deseja ser qualifi
trou-se um dia no Rio de Janeiro com cada, indicando a data em que comu
um amigo de infancia que lhe sen- nic?u .. ª sua decisão á sua antiga. As
surou o procedimento de ter abando- sociaçao. 
n~do a Paraiba, sua terra natal, onde A nova Associação deve informar 
nao voltou mais . Respondendo diz por carta registrada á antiga Associa
êlE:_: Então achas que eu conseguiria çã.o a respeito do pedido do jogador e 
o ex1to que consegui aqui no fôro e na esta deverá observar as prescrições 
politlca ficando na minha terra. onde do artigo 18 dos Estatutos da F. r. F. 
todo o mundo me chamava de .. Jeca A. Durante o prazo de um ano acima 
Chaves"?., . mencionado, o jogador não poderá jo

O boticario Frutuoso Ferreira Freire, 

~~~~:ut~:;ai:r1:~tr~g~~~:1ezi~~ Z:ºvS:: 
randas a ponto de não poupar-lhe a 
pele na ausencia. 

Sabedor do procedimento de Fru
tuoso para com êle, resolve Varandas 
pregar-lhe uma .. peça" e, comprando 
uma banana comprida bem madura 
dirige-se para a · botica de Frutuoso'. 
onde o encontra estirado em uma es
preguiçadeira e diz-lhe inopinadamen
te: Sev patife, você anda falando de 
mim, pois tome lá o que eu lhe trouxe 
e, estirando o braço, empurra-lhe com 
força a banana na barriga, que se des
mancha em uma. papa. 

Com a Impressão :prodUZida pela 
surpresa, Frutuoso, julgando-se feri
do, brada por socorros colocando aa 
mãos na barriga onde a papa da bana
na dá.~lhe a. impressão de ser as ba
nhas sahidas com a facada. 

Chegando o médico dr. Manuel Car
los de Gouveia, retira as mãos do ve
lho do abdomem e cai a banana es
papaçada ! ... 

Cherou, via e venceu a afamada 
Dieta •e.. Anl". Exoluslvldade da . ;::~=·. 86 para senhoras. 

OPERAÇÕES.PARTOS 
0011:NÇAS DAS SENHORAS 

Dr, Lauro Vanderlel 
Chefe da Clinica Olnecolõglca da 
Matemldade e da Cllnlca Clrur

ctca In!antu. Ct-urgtão da 
santa casa. 

Baa VINon4e de Pelotaa <Em 
rrente ao .. PJ&r.a"). 

Du I u 1 - POne J.~ 

gar ~em~ pela nova nem pela antiga 
Assoc1açao. 

Um jogador profissional ou um jo
gador amador com contrato ou licen
ça, não póde abandonar a sua Asso
ciação Nacional enquanto estiver li
gado pelo seu contrato e pelos regula· 
mentas ~e seu clube, da sua Liga e da 
Associaçao Nacional, por mais sevéra 
1:1ue possam ser, desde que não este
Jam em oposição com os Estatutos e 
Regulamentos da F. I. F. A e as leis 
do seu país. 
. O jogador não póde pedir o Certi

ficado de Transferencia senão quan
do, em virtude do seu contrato e dos 
ReguJamentos do seu Clube, da sua 
Liga e da sua Associação Nacional se 
encontre de novo li\rre, salvo nos ca
sos de urna a_nulação antecipada, · e 
leve a aprovaçao das duas partes. 

Nenh~m clube, Liga ou Associação 
tem o direito de reter por contrato os 
serviços de um jogador sem pagar-lhe 
~o~:;:~~~ minimo previsto pelo seu 

Os. litlgios eventuais concernidos 
aos Jog~dorcs que trocam de Associa
ção serao resolvidos pelo Comité Exe
cut_lvo depois da informação prestada 
ro~is~o "!er;:~r~~~~omissro de Ama-

Enquant? dura.r . 0 ~r~~s~~ e antes 
da re~luç~o defm1t1va, 0 jogador em 
questão nao poderá jogar nem pela 
antiga nem pela nova Associação 

o_ Comité ao dar a sua declsãO de
vera. também resolver sobre o reem
~lso eventual do salário perdido pelo 
Jogador no c9:--,o em que fique estabe-
lecido que o Jogador não está em fal
tas. 

Anof~ócs 

A$. seguintes prescrições deverão :,er 
respeitadas nas relações entre os clu· 
bes e os jogadores profissionais. 

Si o contrato contiver uma clausula 
permitindo dar-lhe fim antes de sua 
tennlnação, cada parte tem direito. 
no caso de t.al rescisão anteciJ)daa a 
um preavl.so de tres méses, pelo me. 
nos. 

Si wn contrato, com ou sem clausU· 
Ja de denuncia antecipada, contiver 
uma clausula permitindo a retenção 
do Jogador depois de finalizado o seu 
contrato, ou si uma clausU1a parecida. 
figurar nos regulamentos do Clube, 
da Liga ou da Associação, o Clube que 
considerar necessário fazer valer a 
clausula de retenção, deverá dar avi
so ao jogador, no mais tardar. um 
mês antes da terminação do contra
to, e, no caso de denuncia antecipada 
por parte do Jogador, ao mais tardar 
quinze dias depois de recebida a de
nuncia. 

Passados êstes prazos, a denuncia 
do contrato pelo jogador será valida 
e sua Associação Nacional deverã en
tregar-lhe seu Certificado de Trans
ferencta, salvo no caso em que o jo
gador fôsse objéto de uma medlâa 
disciplinar. 

Art. 32.' - SI um Jogador, depois 
de haver trocado de residencia, tiver 
sido declarado Jogador profissional ou 
não amador pela Associação que a
bandonou, a nova Associação póde a
pelar desta decisão junto á Federa
ção seguindo o processo estabelecido 
no artigo 31. 

A SOLUÇÃO DO PROBLtMA 
DA LUZ DE CAMPINA GRANDE 

Campina Grande, 31 IA UNIAO) -
Foi assinada, no dia 26 do corrente, 
no primeiro cartório desta cidade, a 
escritura que altera, em pontos subs• 
tanc[ais, o contrato que a S!A E. L. e 
Força de Campina Grande tem com 
a Prefeitura, para o fornecimento de 
luz á cidade. 

Pelas condições estabelecidas, o mag
no problema da luz, entre nós pode
se considerar resolvido. Dentro de 
mais noventa dias a Emprêsa terâ um 
motor novo, funcionando com a força 
de 330 H P., devendo ser, ainda, adqUl
ridos novos motores a fln; de comple· 
tar a força de 1.200 H. P . 

Igualmente, dentro de 90 dias, serão 
iniciadas ·as instalações de transforma
dores nas rêdes de iluminação, dP 
modo que, mesmo nos pontos mais 
afastados, teremos assegurada uma 
luz bôa e sem oscilações. 

f1cil situação financl:'it'a. como é do 
conhecimento de todos. Fê-lo asslnan~ 
do, ontem, a reforma do contrato com 
a Empresa, nos termos a que acima 
nos reportamos, entrando com a vul• 
tosa soma de 90:800$000, sem que. du
rante os 8 mêses de sua administração 
interrompesse o ritmo dos diver
sos trabalhos que Sf' rPaltzam pPla ci
dade. nem o pagamento das dividas 
encontradas. E não se perca d~ vista 
que atravessamos exatamente o se• 
mestre em que as rendas públicas so
frem sempre grande decrescimo, o que 
no corrente exercido. assumiu maiores 
proporções, diante da crise tremenda 
que nos envolve. Dai o vulto extra
ordlnario do serviço que o prefeito 
Bento Figueirêdo presta a Campina 
Grande". 

REORGANIZADO O "MIRA-MAR", Noticiando êsse Importante fáto, em 
DE CABEDtLO sua. edição de 27 ,a "Voz da Borbore

Dr, Newton Lacerda 

Segundo comunicação que recebe· 
mos acaba de ser reorganizado o velho 
clube cabedêlense Miramar Esporte 

1 

Clube que, ha anos passados, foi fi
liado á Liga. Desportiva Paraibana, 
tendo disputado vários jógos oficiais 
do campeonato do Estado, dirigido por 
aquela Entidade. 

Nesta sua segunda faze o Miramar 
está sob a direção dos esforçados es
portistas daquela localidade, srs. An
tonio Sãlvio de Azevêdo, Francisco 
Serafim da Silva e Sebastião Fernan
des .... da Costa, respectivamente, presi
dente, tesoureiro e secretário. 

O Mira.mar Esporte Clube, de certo, 
levantará o nivel esportivo de Cabe
dêlo, conta.ndo para tsto não só com o 
apoio daquêles srs., como também de 
vários outros associados. 

ma º publica os seguintes comentários: 
"E por esta fórma Campina Gran

de tem resolvido o seu maior proble
ma. depois do serviço de agua e esgô~ 
to, pois, interessa êle a todas as clas
ses dêsde o grande a.o pequeno, do po
bre ao rico. 

E' de justiça salientar que devemos 

ESPECIALISTA EM DOENÇAS 
INTERNAS 

RUA DUQUE DE CAXIAS. 604 
ONDAS ULTRA CURTAS 

nos casos indicado! 
-- Telefône 1.203 --

!~ofure:i~~I ~~n~ov!~~~ei~~d~,t~~r:;, ~ REAFffiMANDO A TRADI-
solução dêsse problema, o que repre- 1 CJONAL AMIZADE ARGEN 
senta quasi um milagre, tendo, assim, 

1 
• 

o edil cam~inense prestado mais um I TINO-BRASILEIRA 
notavel serviço ã sua terra. 

Dizemos quasi um milagre, porque, <Conclusão d.a 1.• pg.) 
de ha muito o problema vinha sem 
solução: vinham, passavam e se su-1 túllo Vargas; ás 21 horas, jantar ln
cediam as administrações municipais Uma no 1. 0 Regimento de Cavalaria 
e a luz da cidade, apezar dos justo.:: Divisionâria. 
clamores de wna população revolta- Dia 6: Manhã - Entrega do quadro 
da, cada dia se apresentava peior. do general Campos, feita pelo tenen-

TORNEIO LICEÂNO DE FUTEBOL ~~· a~ ~!~;~J~~~rl:ct~~g~a q~~~= i!~ã~ron;~s Or~~~fote~1:iec~d~~re;~~ 
tração, em janeiro do corrente ano, Exército Argentino ao Exército Bra
tomou a si a ingente tarefa, resolveu sileiro. A estas cerimônias compare
solucionar o magno problema, apezar cerão. além do mlnistro da Guerra e 
de ter encontrado o mwlicipio em di- do Chefe do Estado Maio1·, todos os 

Reina a maior animação nos circu
tos estudantinos desta capital pela re
alização do Torneio Liceano de Fute
bol, que será levado a efeito na próxi
ma segunda-feira, 5 de setembro. 

A comissão encarregada de sua efe .. 
tivação é composta de dois represen
tantes de cada série, e muito tem .se 
esforçado para o maior brilhantismo 
do referido torneio. Cada série apre
sentará uma equipe, sendo a vencedô
ra premiada com medalhas de prata. 

Oportunamente daremos outras in
formações sobre o Torneio Liceano de 
Futebol. 

E. C. RIO BRANCO 
Treinam, hoje, no seu campo, no 

alto Santa Rosa, os amátllorés que 
compõem os 1.0 e 2.0 times do clube 
acima. Este treino terá lniclo ás 14 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

generais que setvem nesta capital: ás 
11 horas, visita á Fábrica de Projetis 
de Artilharia A' tarde, visita ao tumula do tenente Pedro Aurelto de 
Góis Monteiro, onde será colocada 
uma placa oferecida pela Missão Mi-

Ctrurgliio do Hospital Santa Isa- litar Argentina. 
bel e da Maternidade. A' noite - Banquête no "Jockey 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Peregrino de Carvalho, U.6 
Das 10 às 12. 

Club •·. oferecido pelo ministro Euri
co Dutra . 

Dia 7: Espetaculo de gala. no Tea
tro Municipal, oferecido pela Pref.:1-
tura 

Dia e: A '.s 13 horas, alm.oço na em
baixada argentina: ás 17 horas. re
cepção militar e entrega da men;:;a
gem enviada ao Exército Brasileiro. 

Dia 9; Manhã - Visita á Escola 
e 30. _ 111::,===========::ÍI Naval e ás 12 horas, almoço nomes-

"SAO PAULO FUTEBOL CLUBEºº NOTAS mo estabelecimento Aº noite, ban-
Em substituição ao Piragibe Futebol POLICIAIS quête oferecldo pelo general Quiroga. 

Clube, acaba de ser organizado O São Dia 10 J. 14 - Visitas a várias ci-
Paulo F. e., na Ilha Indio Plragibe dâdes do interior de Minas e S. Pau-
se!)dO a sua diretoria composta de AI~ lo, inclush·e as capitais. 
fredo Amaro, presidente; Pedro Sales, INSTITiT~ifcJº[:J'!tlCAÇAO f No dia. 14 ãa Missão M11itar Argen• 
fl~e~; :a~::,uel Luiz de Lima, capi. e!~ª 5~~\~r e o Br~si~i emba~ando, 

Cai ie1ra de ldentificaçao. 

1 

Aires. s, oro es no a. ueno:; 

SECRET~1: P~~!~,i'N~ESPORTI-1 O Instituto de Identiflcacão c Mé- Senhorita diga-me O que prefere 0 
N s · . dico Legal do Estado f'xpediu em da-

p ª· ecretarta da Liga . Dcsporti,·.a ta de ontem carteira de identidade ás cu Jhe direi se sabe escolher o que é 
ara1bana precisa.se falar com os a- seguintes pe'ssõas· bom. Melas para senhora 16 ""Casa 

~1:i~~o~es ~~a!xºia ni primeiro expedi- José Fern~des· de Miranda, Pedro I Azul"'. E· bóa e é barata. 
• as s oras, e , no segun- Daniel de Mélo Antonio Galdino de 1 -------------

~~~i:ª~a;! !}e~t~ ~~ra:ég~~~~i8za~i
0
di~! Santana, Pedro' de Oliveira e Fran- ASSOCJACÕES 

lnscriçõão dos mesmos amadores: cisco Antonio de Barros. --» 

of.•porte Clube - Climar.o Farias Exames periciais: ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE CI-

:~::r::~·"._-J:rfo 1c';1~~;\1> Fõram submetidos a esamcs peri- RURGIOES DENTISTAS 

01
fvª~t:.':1~LJ. - Severino Ramos de ~~~ic~

10 
L~~!ttui~ ~~g~~~~tfi~~as ~ do~~!!1dc,~g~~ ~i~e~é~e 

1
s~t~'{ª~ n~ 

Antonio de Castro, Alfrêdo Josê Fer- d~s Trincheiras, 239, a posse da nova 

P11'AGUARES ESPORTE CLUBE 
Para os Jogos do próximo domingo 

com Auto Et1portc Clube a. dJreção ~s .. 
po1•tiva do Pitaguares es~alou ~ ae
gutntes Quadros: 

1.0 
- Stuckert, Dasneves e Gerva.sio 

Ghocolate I, Marcial, Vlvaldo, Cho'. 
oolate II. Godofrêdo. Vlégas. Dobur
ro e Tlm. 

R~crvà.s: - Ricardo, Eduardo e Biu.. 
2.º - Mandacaru', Arnaldo e Cho-

~~·::;an~~~~~~: ~rs P~r~a::::~ 
e Camptnense . 

reira e Gcni Ccsar de Mélo. d1ret.oria da Asiroetaçâo Paraibana de 

Idc-ntlficados; 

Apresentados pela diretoria da Ca
dela Pública desta capital, fôram iden
tificados. no Registro Geral, os prêsos 
José Alves Bonito e Antonio Inácio 
da SUva. 

Cirurg1õ% Dentistas. 
A es..'la soknidadc deverão compa

recer todos os associados, 
A nova diretoria da A.::soclação Pa· 

raibana de Cirurgiões Dentistas, que 
terá de dirigir os destinos daquéla 
aKTemiaçã.o cientifica até igual data 
em 1939. está assim constituida: 

1

• CARROS E CAMINHOES USADOS _.,.., - Fernando. Pedro Lira. 

1 
Vó:\,á, .10111e e Gasolina 

Ao dr. C~1efe de Policia. oficiou o 
Jul21 Municipal de Pilar, apresentan
do os réus José Camêlo dos santos e 
Luzia Lourenço da Silva, pronunciados 
por crime de homicicUo, os quais vão 
aguardar na Cadeia Pública o juln
mento dos seus proce&s06. 

Presidente. dr. Janson de Lima: 
vice-presidente. dr. Newto11 de Almei
da; 1.0 1;ecretá1io. dra. Lindalva Ga
ma; 2.0 secretário. clr. Claudio Lemos; 
tesoureiro, dr. Paulo Borges; orador. 
dr. Manuel Coutinho; bibliot..ecário, 
dr. Alfredo Miranda H. Filho. 

CLUBE CAMPONtSES FADISTAS 

1 

FORD e de outras marcas 
UI GTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODICOS 

AGENCIA FORD 
B 1J A MACIEL PINHEIRO, 31 

Joio Pe11ia 

CORISCO FUTEBOL CLUBE Pela mesma aui:;;-ridade !oi encami-
Foi fundado neata cidade mats um nhado o réu Manuel Francisco da 

elube Infantil de futebol com a deno- Silva. condenado por crime de roubo 
tnlna.ção acima. cUja diretoria ficou a fim de cwnprir sentença na e 
~~"::~e~berto JusUno de An- dela Pública de•ta _:apitai. a-
dradé: secretário. Inácio Pedroaa So- Ao dr Chefe de Policia co · 
bri~o; diretor, José Laé Pedroea PI- o Delegâcto do 2.0 distrito ha~~~~u 
~o, teoaurelro. Severino de Oliveira; 1 devolvido ao dr. Jutz de Direito da 1 ~ 
Ndor, Haroldo Rloo Pessõa e :llelador, . Va.ra wn Inquérito contra Manuel Pe-

Hllmber!Jo Oosta AraQJo. reira e Damlãó Pe!'lllra. 

Reuniré., no l).J,'óximo domingo, ás 16 
horas, em sua séde social, á rua Ara
gão e Mélo. n.0 337, no bairro da Tor· 
rela.ndia, êsse tradicional gremlo car
navalesco. 

O presidente solicita o compareci• 
mento de todos os associados. · 

LOTERIA FEDERAL - 3 DE SET. 
2.008:000$800 - 15.oot BILHETES. 
HABILITE-SE. 



:A UNIÃO - Quinta-feira, 1 de setembra de 1938 • 
ENT~E OS HEROIS NACIONAIS A SEMANA DA -PATRIA 

<conclusão da 1.• paJ.J 

Dia 7 de Setembro: 

A ELEIÇAO DA RAINHA 
DOS ESTUDANTES <Especlol para A UNIAOJ ADEMAR VIDAL 

(Copyright do Departamento Nacional de Pro~aganda) Pela manhã - Volle1-ba1l feminino 
com o Paraiba Clube, na séde do 
mesmo. 

NAO se conhece nacional.tdad.e 
que não tenha as suas /zquras 
ler1darias. A 's rezes ess~ Ji
gtlTa..~ variam mutto de signi-

ficação. Enquanto umas ie mostram 
grand~s nas letra8, na<: ciências e na": 
artes, outras se destacam 1la politica 
e na gucrru 

Sem dút.'tda que a guerra lia sido 
um fm7'ortante fator de ünprovlwr,ão 
de tlV08 em todos os tempos. A histo
ria mundial está c}1ela dêles. Para 
exemplo to-mcmos apenas o que ocor
reu na última chamada grande guer
ra. Todos D/1 C'ombatcntes tiveram os 
:i:eus co11.andantes que se d~stacaram 
1totavelme1ite. Náo foi sómente de um 
lado qne surgiram a.-.. surprezas, ma~ 
tambem do outro. 

03 rtlíados ficaram ricos de nomes 
r,,1crretros que venceram. a guerra .. 
Nm, dias contemporaneos os feitos d'! 
um Jofre e de um Focll tomam, vulto 
dr, legenda. Sdo lendarios 110 sentido 
e na significa,:cio. Afinal todos os po
vos tem, os seus tipos que se Ji.:eram 
no campo larr,o do hrroismo. 

Na Amerzca uma outra civiliz.acão 
nasce e cre.w.:e. E co111 ela o góslo 
pelos herói:;; tem um luqar de relevo. 
Não poderia fugir á continoen~ia 11u
mana. De ponta a ponta do continen
te se encont'.a1n aqui a alt as figuras 
ma.1,3 notave1s de guerreiros. 

No Brasil não se pode fa~er historia 
nactonal sem se destacar o Marquez 
d.o Herval. O que foi eze todos nós sa
bentos. O papel que desempenhou 
Tudo quanto fe-::, em beneficio da ter'ª e de sua gente. Por todas as ra
zões exerce sóbre as imaginações uma 
influencia extraordinari.a porque jus
ta e em relação perfeita com os seus 
feitos de chefe. Nota-se-lhe mesmo 
uma fl,ama dtficil de ser surpreendida 
e!n outros que. têm. o seu lugar dis
tinto na h is tona dos povos 

O Marquez do Herval era o calculo 
e a medita.cão amadurecida dos planos de guerra elaborados com .. minu
ciosidade. A'2:ecutava as teorias béli
cas com 1m~ melodo e um.. rigor que 
só a disciplina de inteltgencia e de 
caráter pode sustentar com êxito. E 
éle podia aliar a tais virtudes indis
pensaveis num general o impéto de 
entusiasmo que lhe dava incompara
vel relêvo nos momentos de luta. 

Então os soldados se deixavam ar
rastar ~eduzid'?s por mna bravura que 
t11fundia confiança. A vitoria seria 
certa. Nada de fracassos, C01n êle 
tudo estai'a garantido antecipadflmen
te. Foi sempre assim tudo quanto de
pe_~eu daquele que entre p.s chefes 
"::t1:~:;fga~e toniou a figura mais sig-

os Jei110s que Osorio creou estão 
?"'eclsan_do de m,n escritor de justas 
p7:oporç_oeB, tsto ~. de quem escreva a 
biografia do herot fazendo ressaltar as 
passagens, os detalhf!s e sobretudo a 
figura hm1'!ª1!ª do vencedor da bata
l~a de Tuiuti. Fazer o que outros já 

{~~~~ª1::n~t:;:ar.s grandes tipos da his-

Ain.da ha pouco tivemos ensêfo de 
lêr uma blogra/ia de Napoleão. Dessa 
leitura não lia quem não sata dela en
cantado com as descricóes elabo1'adas 
com preocupação de movimento. Qua
si literatura de acdo. Aliás a literatu
ra de guerra é ltteratu'.a de ação 1m
ra e simples . E' q11c nos nos habiluu
mos a chamar tal as historias de 
aventuras dramaticas onde a pplicia 
tem o .seu lugar marcante. 

Pois na t•ida de Napoletio vamo,· 
surpreender muita coisa que exa_lta o 
mab frio temperamento. f'ica-se 
mesmo admirado com a analise nu
mwiosa dr, tudo quanto viveu o pri
meiro Bonapar·tc. Parece que nada 
1Prla fica.do em seqredo ou ignora.elo 
Toda a sua titda foi exposta .e estuda
da c:om o fim de servir de exemplo no 
que ela tem de exaltante. As suas 
marchas por terras estrcmqciras ~s
condem pequeninos detalhes que avul
tam na sua beleza moral. 

fato é Que precisamos fazer quanto 
aus heróis. Devemos mostrar ao póL'o 
a riqueza de caráter que êles osten
tam e que precisa ser revelada Pm 
sua., minUcta.s. Porque isto constitúe 
fórqa educutiva e necessaria á vida de 
um póvo fovem e combativo como o 
brasileiro. 

Osorio 111.arclu,u resoluto na compa
nhia de POUCO.$ homens dentro do ter
rittrrio par1guaio e é "assim que o ve-

1 H A 35 ANOS.u 
1 O que publicava A UNIAO 

Em J . 0 de aetembro de 1903 < terça -
ça-fetra) A UNIAO. publicava o .,. 
fUl#le: 

n!~~:a ~A
0 im~~[.~ .;; co~ 

memora~ á 1HU1aue1n feliz do ani
veradno ,at~icio do virtuoso bi&po da 
diocese 111:raibana, d. Adauto Aurelio 
de Mlrt11da Henriques, circulou an
te-on:r3e nesta ctda.de em munuo e,s .. 
peclal 5 pagllla.,, trazendo bem 
traç artigos e belas r,oesMZS, no1 

~:~. •:tfg:;::, :: p~::'!'!1:'a":.t. q~~ 
digno ct,,te 4a igreja católica pr,rai
banii. 

PEN O COMERCIAL' - Co,n ts-
te dls acaba de abrir-se nesta ci-

mos, garboso, os olhos ardentes, a ea
pada cortando o e.,paco como um 
glaudio de vinganca, lançado para a 
/rente comu 1•m . centauro, abrindo o 
caminho do triunfo''. Impõe-se que a 
.. ma figura impressiona11 te seja metho1' 
,,.onl1ectda entrf> as crianças. A sua 
11..i.,toria deve ser difundida nas escola& 
como exemplo nos seus traços épicos Os feito.'í das arma~· imperiais não 
têm siqnifica<;ão sem.. o vulto central 
do .,cldado c1ue fala de perto a toào.s 
os coracnes :rinceraniente brasileiros. 
As nacóes vi11em dessas venerações. 
Venera.cães .~alutarrs e imperiosas 
Devem ser fome11 taclas principalmente 
en/rP. a~ crian~·a.\. 

Não é sem razão que um homem. da 
estatura ü•lelcctual de Rodolfo Gar
cia lenha dito que o "maior vulto da 
historia do Brasil é Caxias". O extr
cilo esla cheio de tipos imortais . Cul
tivemo;s os nossos heróis divulgando os 

A 's 19 horas - Sessão ctvica no 11\s
tttuto, tendo como ora.dores o prof. 
Itaglba Ca valcantl e padre Hlldon 
Bandeira 

H~c~ta;~~i!~a p~lis F~;~tt!·~/~~-;t":tvda~ 
Lourdes Araúja e CarmonisP. Gulma· 
rã.cs 

No inicio e no encerramento das 
seesóes. será entoado o Hino N,i.ci'>Wt.l, 
sob a regencla do prof. Camilo ldbeiro 

Nesta sessão firrão entregues µre
mio~ aos alunos, do curso primário 
que obtiveram o 1.0 lugar nos concur
sos reo.Jizadôs 110 mês de agosto, de
vendo ser .sorteado um premio entre 
os piesentes. 

reillvt'ct~
0
de~~

5
~-~1~~o~a~~~l,~çã:u1~:ss;~ 

Instituto Comercial durante a se
mana, com cxccpçáo do dia 7 

seu~ feitos de poderosa signi/icacão 

1

. NA ACADEl\flA DE COMERCIO 
social. "EPITACIO PES8óA" 

P R E F E I TU R A Na Academia de Comercio "Epita
cio Pe::-sôa ··, rm comemoração á Se
mam1 ela Patria, f6ram designaclos os 

M U N I e I P A L 
se~uintes lcn_t.es para fala.rem nos 
quinze primeiros minutos das respec- 1 
Uva. s aulas, durante a refenda sema- 1 
na· 

Dia 1 - Curso de Admissão - Pro-

Assistência médica ao Asilo re~f; re~e~~º ~~~u·~:opedeuttco _ 

de Mendicidade Pr~:ssr _:º~~ v~~:c,grepropedeutlco -
Tendo o sr. Delfino Costa, um dos Professor J. Batista de Mélo. 

diretorc:; do Asllo de Mendicidade Dia 2 - 1 .º ano propedeutico - dr 
"Carneiro da Cunha··. solicitado ao Clovis Lima. 
sr. Prefeito asststencia médica para Dia 2 - Curso de admissão - Pro-
aquela instituição, o dr. Fernando No- fessor F. Guimarães Nobrega 
brega prontificou-se a enviar o seu ir- Dia 3 - 3. 0 ano técnico - Professof 
mão dr. Humberto Nóbrega, o qual Vasco Tolêdo. 
se acha prestando gratuitamente os Dia 5 - 1.0 ano técnico - Dr João 
seus serviços profisisonais. Dias Junior. 

A contribuição da Prefeitura para Dia 6 - 2.0 ano técnico - Dr João 
atender essa soltcitaçáo, limita-se ao Lelis. 
transporte de .. automovel, ás sexta- Falarão. alnda. representando 0 
feiras, do aludido médico áquêle esta- Curso de admissão, 1.º, 2.0 3.º, 4.º, 
belecimento, das 16 ás 17 horas. 5. 0 e 6.0 .anos, respectivamente, os alu~ 

nos abaixo: 

CAPli'ANll DOS PORTOS sa~t;;\t,~ºN~~~~:ºN!irBii~~;!~"o,F~~~~ 
pmo Cipriano. Cesar Paiva, João Ma
ciel e Vicente Alencar Luna. 

Os candidatos que se inscreveram 
para matricula nas Es~olas de Apren~ 
dizes Marinheiros nos Estados, devem 1 ------------
comparecer nessa repartição no dia 
5, ás 12 horas, para receberem instru
ções. 

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

"REMINISCtNCIAS" 

Duarte de Almeida. 

ACABE!, agora rnesmo, de virar a 
Ultíma página do "Reminiscências!', 
que o meu e.Tcelente amigo, coronel 
Francisco Coutinho de Lima e M ou
ra. me ofereceu, com expressiva dedi
catória. 

Fôram bons os momentos que êsse 
livro me proporcionou. Momentos de 
que, 1ámais, me e.'>quecerei 

A alegria que transborda no "Re
mmiscência.'i" é dessas que contagiam. 
e, ao mesmo tempo, enternecem. 

Para o coronel Francisco Coutinho 
de Lima e Mcura, de nada serve aquê
le rloloroso aviso de Alfred de Musset. 
em '' A Confissão de Um Filho do Sé
rnlo·:: "Si é.~ homem, cuidado com o 
des1osto. Vale mais• a morte do que 
a vida de um sêr desgostoso". 

tle é homem. Mas, por 1tma felict
d~de supe~ior, soube evitar aquéla te1·
nvel fatalidcute que há destruido inú
meros sêres verdadeiramente felt
:;es. 

BOLSAS e LUVAS para SENHO
RAS, as últimas novidalles, encon
tram~se sempre na CASA VESUVIO, 
rua l\Iacie1 Pinheiro, 160. 

festival no "Plaza", em 
beneficio do Asílo de Men• 

dicidade "Carneiro da 
Cunha" 

Por iniciátiva de senhoras e senho
ritas de nossa sociedade, realizar-se-á, 
no próximo dia 8, no Cine Teatro 
"Plaza", um festival em benificio do 
Asilo de Mendicidade .. Carneiro da 
Cunha", desta cidade. 

"f:sse espetáculo constará da comédia 
Intitulada "O Direito do Mulher", em 
três átos, de autoria de Virginio de 
Oliveira, além de um excelente áto de 
variedade. 

"O Direito 11& Mulher", que é uma 
peça de enredo dos mais hilariante:-, já 
tem sido apresentada, com sucesso. 
em várias capitais. 

Abrilhantara aquela festividade uma 
parte mw;ical. sob a direção do conhe
ddo maestro cap. Camilo Ribeil'o. 

O programa, a ser levado a efeito. 
serâ oportuno mente divulgado. 

Dada a. finalidade altamente filan
trópica da festa em aprêço, vem a 
mesma alcançando o apc>io e sunpa
tia da saciedade pessoense. 

A apuração final de ontem Foi eleita Dor rrande 
maioria a senhorita Liséte Moura - Para Princêsas fô
ram escolhidas as srtas. Maria de Lourdes Coutinho e 

Liséte Gu.sm;;o 

Senhorita Liséte i\Ioura 

Realizou-se ontem ás 16 horas, na Maria de Lourdes Coutinho. numerosa 

~~t~i~~o drin~t~u:i~Íei~f~b;ra~ct~·~Co~ , ~~::ã~e ~:t::!u~ic~:ld~5 J:P~Í~~~ 
lha da Rainha e Princésas dos estu- dirigiram-se á residencia da senhori
dantes . ta Liséte Moura, tendo falado os es-

A sessáo foi presi,1:lida pelo sr An- tudantes Solon Benevides e Damasio 
quises Gomes diretor do "Liberda- Franca, presidente do Centro. agra
de" e secretariado pelos srs. Dama- decendo em seguida a senhorita Li
sto Franca, Gumercino Brunét e Ovi- téte Moura . Rainha dos Estudantes 
;~°ur;1Jir~eia, T~:::~~a ~a a~:;~slo~ paraibanos. 
verificou-se este resultado: para Rai- Dai fóram ás residenclas das prin
nha, Liséte Moura. g. 541; Nôrma Van- cêsas Liséte Gusmão e Maria de Lour
derlei, 4.470, Iná Pedroza, 1.266 e de::; Coutinho, havendo discw·sos. 
Altair Guedes Pereira, 485; para A coroação da Rainha dos Estu
Princêsas: Maria de Lourdes couti- dantes será oportunamente anuncia
r.ho, 12.555; Liséte Gusmão. 11.701: da, e de amanhã em diante o Centro 
Sílvia Mélo. 3. 601 e Niele Camboim, irá publicando o que houver a respei-
3. 283. lo das grandes festas que estão pro

Proclamada a eleição das senhori- Jetada.s á Ramha e Pricêsas do es
tas, Lisête Moura, Lisête Gusmão e tudante paraibano 

A FúRIA SANGUINARIA .DE STÁUN 
VOLTOU-SE, AGORA, PARA A ARMADÁ 
AO ·MESMO TEMPO QUE ANUNCIA UM PROGRAMA NA
--- V AL DE GRANDE ENVERGADURA ---

MOSCOU, 31 e A UNIAO) - A fu- ram desnecessária a intensificação de 
ria sanguinaría do .ditadÓr vermêlho I um progra. ma de constrnçóes navais. 
voltou-se, agora. para as ::i.ltas paten- ·sTALIN ANUNCIA UM GRANDE 
tes da Armado Soviética. PROGRAMA NAVAi, PARA A 

No fim do ano pas.-;ado eram 21 ge- RUSSIA Em ·'Reminiscências", conta o coro
nel Francüco Coutinho fátos interes
san l PS da Paraiba de antanho que 
pelas suas desC:ric;õcs, satisfazem ple~ 

O SABONETE DION supera em nerais do Exército vermêlho extermi- MOSCOU, 31 (A UNIAO, - DlvuJ .. 

namente á curiosidade. 
Nélas. aparecem tipos engraçadissi

mos, cujas historias divertem o espi-

~i!~Vo:p:sag~e~;s!;~ç~~o~;~':et J::~ 
cisco Coutinho, dão que pensar •.. 

Através das páginas do "Rem.inis
c:éncias". deparCP-se o leitor, constan
temente, com o riso contagiante do 
·velho Coutinho, riso que muitos mô
ços dese-jaria_m ter nêste Século XX. 

Teve liobeJa razdo o escritôr Orris 
Barbosa, quando, em uma crítica s6~ 
bre Francisco Coutinho, publicada. 
n~.sta fôllta. disse, entre outras cou
,;as: ·• E em Coutinho há qualquer coi
.,a de Bernard Shaw, principalmente 
êsse dasafío á velliice. que lhe dd. uns 
ares de sameador impenitente de ale
gria e bom humor". 

Nenhum conceito que. por acaso, 
venham a fa:er do autor de "~e'7!-i-
11lscf!ncias'", chegara, nunca, aquele 
que o escrltôr Orrls Barbosa teve a 

f~~:t!'c~:~:~~ªª~·ue o coronel 

. !;:!;~ :·c:::·te!r;:1'.'5:;::!e>a ::~:: nados a tiros de tuzil, agora chegou 
tria Brasileira. a vez dos chefes da esquadra do Bál-

Fortaleza _ Ceará Corrêa & tlco e o chefe do estado-maior da Ar~ 

ga-se, oficialmente, a noticia de que 
Stalín organizou um programa de 
construções navais de grande enver
gadura. C:ia, - João Pessôa. máda, sob a acusação de que julga-~----------·--------

EM PARIS E LONDRES VOlTA-SE A FALAR NO PLANO 
DE EVACUAÇÃO DOS VOLÜNTARIÓS 
ESTRANGEIROS NA ES.PANHA 

que as tropas republicanas aliviaram 
completamente Alrnâden da pressão 

~a~~?ç~!s\~.~~:d:~ ~=~:~ e;1 'nu1l;. 
COMU, ICADO INSURRtTO 

SALAMANCA, 31 !A UNIAO) - O 
Q. G. Na<>ionalista di'l\t'lbul.u o segutn-

OS INSURRtTOS ESTÃO OPONDO TENAZ RESJSTENCIA tc .. c;::~:'.:C:!º~tremadura - A noua 

Á CONTRA-OFENSIVA REPUBLICANA EM EXTREMADURA I aviação .bombardeou com êxito as U

t.ão contra-atacando os nacio~~lista 1 ~:~~r!:n~~ga:r::«, ~:'ºmgfc,:~"; 
Iniciada uma trócà de prl• na _frente de Extre'!'dura, ~dm1tmdo, r1·ocuravam controlar as comunica,\: 

• ::.~::;.e~~ os inimigos opoem tenaz de Cabeza dei Buey". 

s1ontlros 1lvis "P•bHcanos Na frente do F.bro os nacionalistas 

-- 1 naclonallstas -- :1~:t::O~ª: ~::."~~·r::::.~~:t~ ~:e t!:= GIBRALTAR RECUSA 
Francisco Coutinho escreveu, na re
dação da "A União", em meio a pa
lutras e anedótas as mais divtrtida.,, LONDRES, 31 (A UNIAOI _ Os 
~a~:Z v!~1;:"~n1::ês~: _ zê sempre com 

O 
representantes inrlêses e trancêses vol-

Coronel Coutinho: Deus lhe /oi taram a falar, hoje, no plano de eva
muito pródigo, dando-lhe. em plêno cuacão dos voluntirios estrangeiros 
Século XX, bastante alegria f)llra en- na Espanha. 

reno recentemente perdido . 

TROCA DE PRISIONEIROS 

GIBRALTAR, 31 IA 1'NIAO) - A 
fim de melhor esclarecet a 11ua politl
ca de não ingerencia, o comiuirto .,.,. .. 
tanico recusou ceder os diques ofl.elalll 
para concerto do dest.royer republica• 

PARIS, 31 (A UNIÃO) _ Já se en- no "José Nunez Dla1" ser;:mente a
conlram viajando com destino a Bar- variado num co~bate "to~·c! baTafe 
cetona, 100 prbioneiros civis espanhóis, 1 com o cruzador insurre aadM . 
procedenles das Canarlas, que fóra.m OS GOVERNISTA Mgl,BOBAK AS 
trocados por 100 outros nacionalistas. SUAS POSIÇOES A 8UDOB8TE DE 

frentar a tristêza de certos môços · Sabe-se que foi enviado um· memo
que, d.e môçoa, só teem o n.oms. . . rial ao generallsslmo Franco nêâ 

Meus agradecimentos, pela sua -va- sentido. 
liosa oferta, e que, muito breve, publi
:fci':u!: 0 volume de suas 

11 .Remfnts- A RESISTENCIA INSURRl\:TA EM 
EXTREMADURA 

MADRID 

EXTREMADURA vjolontos ataques. as tropas madrQeaa · tlad• ti da Alegria n. 12, onde /oi 
11 p .Rt~trp, uma bem montada Flço por aqui, porqu• lnfett.imento 

nllo dt,pon'ho, no momento, de 711411 BARCELONA, 31 !A UNIAOI - O 
1ovêrno an1111cla que u 1aa1 tropas ea-

CONTINúA A LUTA NO SETOR DE I M&DRJD, 31 !A UNIAOl - Alllla 
ret.lflcaram •• 1uu poalç6ea & 111d1NI• 

BARCELONA, 31 (A UNIAO) - Um te, lnfUlrando•IO nas llnllaa lnlllllru p""'/JO ob a dlreç4o do aimf)lltlco 
m6Ço IO Adolfo ae Vaaconcéloa. tempo par11 ucrevlnhar . .. comunicado da Generalidade informa em Tolêdo. , 
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DECRETO N,º 1,099, de 30 de agosto de 1938 
Assenta normas tendentes a constituir. de ma

neira uniforme, uma sistematica complem,entar da 
que se acha estabelecid.a no de~rcto l. 010, de 30 de 
março de 19S8, nos termos ela lez nacional n. 311. 

Argemíro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraiba, 

Consiclerando a resolução n. 108, de 19 de julho de 1938, da Assem
bléia Geral do consélho Nacional de Estatística; 

considerando a necessidade de assegurar, efetivamente, e da melhor 
maneira passive}, a estabilidade do quadro_ territorial do Estado, durante o 
ciuinquênio em cujo decurso se desenvolverao os trabalhos do censo g:rral de 
1940; 

considerando que o Instituto Bra_slleiro de G~ografia e ~st~tisti~a 
tem em vista estabelecer, com alcance nacional, rito umforme e comc1denc1a 
de data para as solenidades_ que dcvei!l dar_ execução - com os respe.ct.ivos 
átos de in&talaçâo, declaraçao ou confirmaçao - aos decretos-leis deftmdo
res do quadro territorial brasileiro, prefe~ida como expressiva e ade~uada 
.. date. nacional" para tais i::olenidades o dia ~. 0 de janeiro, em que se mJcia 
o quinquênio durante o qual o no~o q~adro deva prevalecer s~m alte:açoes; 

considerando, afinal. que e m1stér asse11urar a conveniente divulga
ção e o seguro arqui\'amento, como document:,os históricos de grande ~i~lifi
cação nacional, das átas 1·eferentes ás solemdades pelas quais se imc1ar a 
efetiva vigência do novo r.iuadro territorial do Estado, 

DEQRETA: 

Art. l. 0 - O áto legislativo estadual pl'evia.to n. , l. 0 do artigo 16, 
do Decreto-lei n. 311, de 2 de março do corrente ano, poderã ser baixado até 
15 de novembro, 

Art. 2.º - t:sse áto determinará. apropria vigência a contar da data 
da. sua publicação ou a partir de qualquer outra data até 16 de novem~ro, pa~a 
o efeito de poderem ser tomadas até 31 de dezembro as medidas admmistrati
vas requeridas a fim de que as suas disposições relativas ao auadro circuns
cricional administrativo e judiciáro possam ser efetivadas, com os respectivos 
átos solenes de instalação, transferencia ou confirmação, a 1. 0 de janeiro de 
1939. 

Os períodos quinquénais a que se refere o* 3. 0 do art. 16 do decreto-

j~in~~c~~~~o~·se3r!(~~~~~d~n~ v~!~~ir
0 

d~isf~;~~ d~~e~~·e:-~~v~S i5e~~· g~~a~! ~~ 
dlvisão territorial recair nos anos de milésimo 3 e 8. 

§ 1 .0 - A essas leis se aplicará igualmente o disposto no o.rugo 2. 0 , 

po.ra o efeito de entrarem suas disposições efetivamente em vigor a 1. 0 de 
Janeiro do ano seguinte, consequentemente aos ãtos de inst..'llaçâo, transfe
rencía ou confirmação, delas resultantes. 

§ 2. 0 
- Considerar-se-ão caducas todas as disposições das leis ge

rais de divisão territorial que, por não haverem sido satisfeitas as fonnali
ciades requeridas, não entrarem em efetiva vigência segundo o disposto no pa
râgrafo precedente 

~ 3. 0 
- Entrados em caducidade os átos de creação, transferência, 

a1teração de limites e quaisquer outros, ao iniciar-se a vigência das novas leis 
de divisão territorial, por inadimplemento dos á.tos solenes de insto.lação. ane
xação, definição ou confirmação, passam a prevalecer por todo o periodo 
qulnquénal imediato as disposições que houverem vigorado no periodo an
terior. 

Art. 4. 0 
- Constituirão n única exceção i normn. gernl do art. 16 

do decreto-lei nacional n. 311, de 2 de março do correnLe ano, os áLos de su
pressão de municipios, previstos no * 2. 0 do art. 13 do mesmo decreto-lei. os 
quais fixarãa.:as datas para a efetivação, em solenidade especial, das incor
porações que determinarem. 

Art. 5. 0 
- Os decretos-leis estaduais sóbre divisão territorial, in-

~}~~~~ ~stri;~~~ p~1o ªb~ns
1
éi~o a~~~~~~!~ ~~a G~~~~;ri~~ fe~-~~ !~ P:!~ºa~:= 

gurar ao seu conteúdo uniformidade e sistematização em toda a República 
na. fórma pactuada na Convenção Nacional de Estatística. 

§ 1. 0 
- Entre as formalidades a serem assentadas em virtude dêste 

artigo, i~cluir-s~-á a da remessa ao Diretório Regional de Geografía, em 
duas cópias autenticas. das átas das solenidades previstas, uma das quais fi
cará recolhida a um arC]uivo proprio, e a outra será enviada ao órgão oficial 
para publicação. 

• § 2. 0 
- No decreto estadual a que se refere o artigo 1 .0 ficará pre-

VISto que as átas ou termos que solenizem a entrada em vigor em relação a 
cada. _circunscrição, das disposições legais que lhe alterarem a .situação ou a 
mant1vei:am na mesma situação anterior, obedecerão igualmente ao modêlo 
ou ~adrao 9ue !ór fornecido pelo co.ns.élho Nacional de Geografia, ouvido o 
Instituto Histórico e Geográfico Bras1le1ro. 

. ~rt. 6. 0 
- O presente decreto-lei entrarã em vigor na data da sua 

pubhcaçao, revogadas as disposições em contrario. 

Pósto de Higiênc de Campina Gran- com o art. 156, letra h da Constitui
de, requerendo noventa <90) dias de ção Federal. - Deferido, a contar 
licença. com os vencimentos integrais, desta data. 
para tratamento de sua snúde. - De Maria Regis de Mélo, pl'ofessõ
Concêdo quarenta. c cinco e 45) dias, ra de classe única, com exerciclo r~a 
á vista do Jauclo medico, com direito cadeira rudimentar mista da rua da 
ao ordenado, na fórma da lei. Cruz, da cidade de Mamanguape, so-

Do bel Jurancllr Guedes Miranda <lc licitando noventa <90> dias de licença 
Oliveira, promotor público da comarca para o mesmo fim. - Deferido, a 
de Guarn.bira, requerendo noventa (90) 1 contar desta da.ta, 
aias de licença com os vencimento.; De Maria Carmelita Cavalcanti, 
integrais, para o seu tratamento çle professôra de classe única, com exer
e::túde. - Concéclo sessenta <60J dias, ciclo n:l cadeira rudimentar mista de 
á vista do laudo médico, com dtreHo S. Jose. do muntcipio de Princêsa 
uo ordenado, na fórmn da lei. Isabel, solicitando noventn (90) dias 

De Valdemir Braga, requerendo re- de licença, no mesmo sentido. -
consicte1ação do ato que o exonerou do Igual despacho. 
cargo de 3. 0 escriturário do Gabinê · De Julia Milanez Dantas, professõ-

~ie~~e;~611;ª~~~11~1?av::;~c~~:~·nt; ~ri;o 
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cedentes do peticionário. resolvo ior- Ingá, :;olicitando trinta <30) dias de 
nar sem efE>ilo a sua exoneração e a- licença para tratamento de saúde. -

1plicar-lhe a pena de suspensão pelo Deferido. 
espaço de três mêscs De Maria de Lourdes Bezerra, pro~ 

De Antonio Gomes da Silva, car- fessõra efetiva de 1. ª entrancia, com 
cerciro cta Cadeia Pública da cidade exercicio no Grupo Escolar "Targinn 
de Pilar, déste Estado, requerendo Pereira", da cidade de Araruna, soli
noventa (90) dias de licença, para tra- citando noventa c90) dias de licença, 
tamente de sua saúde, com os venci- para tratamento de saúde. - Concé
mentos integrais. - Concêdo novcn- do noventa <90J dias, á vista do lau
ta (90) dias, com direito ao ordena- do médico, com direito ao ordenado, 
do, na fórma da lei na fórma da lei. 

De José Feliciano Barbosa Lima, De Leonidas Leonel da Silva San-

de classe única, corrr exercício na ea
deira rudimentar mista de Praia de 
Jacaré, municipio da capital. soltci·
tando trinta <30) dias de licença, em 
prorrogação, paro. tratamento de saú
de_ - Submeta-se á inspeção de saú
de 

D~ Maria José de Sousa Campos, 
professôra de classe único, com exer
cicio na cadeira rudimentar mista de 
Salgado, municipio de Itabaiana, soE
Fitando trinta <30J dias de licença, em 
prorrogação, para tra.tamento de saú
de. - Submeta-se á inspeção de saú
de, nesta. capital 

De Luiz de Azevêdo Soares, profec:
sôr-diretor cio Grupo Escolar •· Apolo· 
nio Zenaide ", de Alagõa Grande, S(I· 
licitando dois 12) méses de licença. 
para tratamento de saúde - Iguc.l 
despacho . 

De Raquel Esmeraldina da Silv~ 
Costa, professôr-diret.or do Gn1po Es
colar "Clementina Procopio ··, de 
Campina Grande, solicitando sessen
ta 1 60 > dias no mesmo sentido. -
Submeta-se á inspeção de saúde, em 
Campina Grande. 

De João San.tino Bastos Lisbôa, re .. 
querenoo pagamento de alugueis de 
casa atrazados. - Deferido, aguar• 
dando abertura de crédito. 

esc.rivão de Paz, do distrito de Santo tiago, inspetor técnico regional na 2.11 Decretos: 
Antonio do Norte, requerendo quatro zona, Guarabira, solicitando noventa 
<4> méses ele licença, para tratar de (90J dias de licença para tratamento I O Int.erventor. Federal no Esta.do 
mteres.c;e particular. -: Concêdo tri!!- de saúde. - Concêdo sessenta (60J da Paraíba nomeia Carmcn Cavalcan
ta dias, na fórma da lei. dias, á vista do laudo médico, com di- ti de Albuquerque _para exercer, ef!-

De Maria Rosa Viana. enfermeil·,1 reito ao ordenado. na fórma da lei. 1 t.ivamente, as fu~çoes de 2. 0 ta~l~o 
contratada para a Colonia "Juliano De Carmen Silva, regente da esco- 90 P~blico •Jud_ic1~1 e ~atas, e5<:_n~ao 
Moreira", requerendo a sua efetiv~.- la rudimentar mista de Guaribas, mu- do C1ve!, Comerc10, Cnme, Orf~os e 
ção no refendo cargo, na fórma da nicipio de Araruna, solicitando a sua seus anexos, ~estamento~ e Resi_duos, 
lei em vigor. - Agunrde oportunt- exoneração. - Como requer. Fazenda, Registro especial de titules 
dndc De Francisca Rosado de Oliveira, e documentos e Prot~stos de letras rla 

De Ame lia de Almeldn Sá, profes- alw1a.. da Escola Normal "João Pe~- c?marca ele Umbuzeiro, deyendo s~H
sõra de classe única, com exercido na sô.1. ", da cidndc de Campina Grande, citar seu titulo á S~cr~tana do In~e
radeira rudimentar mista de Perico, .solicitando desentrnnhament.o de do- rior e Segurança Pubhca. 
municipio de s. i.}oão do Carlrí, soli- cumentos. - A' Secretaría do Inte- O Int~rventor Federal :1º Estado 
citando dois <2) mêses de licença, com rior. da Para1ba promove ? guarda <:1e 3. 
os venQ.mentos integrais, de acôrdo De Eufrasia Cavalcanti, professõra ~~:âa ~~;i~ªàa 1;,~~~tfza~~o ~~vÓe: 

TESOURO DO ESTADO DA PàRAíBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

raria Gera l, no dia :n do corrente mês 

TIECEITA 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . . . . . 
Recebf'doria de Rendas da capital -· 

Arrecadação do dia 30 _ . . . . . . . 
Repartição de Aguas e Esgõtos -

Renda do dia .ao . . . . . . . . . . . 
Dr. Luciano R. de Morais - ( H. Co

lonia) - Renda de julho . . . . . 
João Maciel dos Santos - (!. Tráfe

go) - Imp. veículos êste mês .. 
João Maciel dos Santos - <I. Tráfe · 

go) - Venda de placas êste mês .. 
Antonio da Costa Ferreira - ( Caixa 

Est~~~nt~\s;l ~~ii~fl~mi~s:l~~ ci~ 
Adiantamento . . . . . . . . . . . . . . 

Estação Fiscal de Ingá - Saldo de 
Adiantamento .. 

Estação Fiscal de Ingá - Saldo de 

53 :255S600 

45 :OOOSOOO 

1 :238S400 

5 :732S500 

692$500 

llOsOOO 

4 :OOOSOOO 

37$400 

IS300 

ncros Alimentícios, da Diretoria G~
ral de Saúde Pública, devendo apr.;
sentnr seu titulo á Secretaría do In-
Le1ior e Segurança Pública, a fim de 
ser devidamente apostilado. 

<Reproduzido). 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 31: 

Petição: 

N.º ~0,3J,2 - De Odilon Pereira do 
Egito. guarda fiscal da Fazenda, com 
exercido na Estação Fiscal d,,• Umbu
zeiro, requerendo seis (6) mêses de li
cença para tratamento de saúde. 
Submeta-se á inspeção de saúde. 

Decretos: 

O Int.erver.tor Fed.1ral no Estado 
da Paraíba nomeia o bacharelando 
Mario àa Cunha Rapõso para exer
cer, interinamente. o cargo de aju
dante do Procurador da Fazenda, du
rante o impedimento do titular efe
tivo, servindo-lhe de titulo a presente 
portaria. 

Palacio da Red~nção, em João Pessõa, 30 de agõsto de 1938,~0. o da Adiantamento . . . . . . . . . - - •. 
Proclamação da Repúbhca. Estação Fiscal de Ingá - Saldo de 

Adiantamento . . . . . . . . . . . . . . 

6SOOO 

lc,100 

o Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera o sargento Seve
rino Cardoso da Silva do cargo de 
sub-d('legado de Policia da circuns
crição de Araçá, do distrito de Sapé. Argemiro de Figu.eirédo 

Jose Marques da Silva Mariz 

DECRETO N," 2,000, de 31 de agosto de 1938 

Estação Fiscal de Ingá - Saldo c)e 
Adiantamento . . _ . . . . . . . . ~ . 

Estação Fiscal de Ingá - Saldo de 
Adiantamento . . . . . . . . . . . . 

Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 
Adiantamento . . . . . . . . . . . . . . 

Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 
Abre á Secretaria, da Fa~enda, o credito su- Adiantamento . . . . . . . . . . . . . . 

plementar de cento e trinta e cinco contos de réis Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 
1135:ooosooo,. Adiantamento ..... , .•...... 

Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 
Argemlro .d~ Figueirêdo, _ Interventor Federal no Estado da Paraíba, Adiantamento . . . . . . . . . , . . . • 

usando das atribmçoes que lhe sao conferidas pela Constituição Federal, Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 

DECRETA: 
Adiantamento . , ....•... , .. 

Dr. Graciano Medeiros - Saldo de 
Adiantamento . . . . . . • • . . . . . • 

Art 1 ° - E' abe1 to á Secretaua da Fazenda o credito de cento e Dr. Graciano Medeiros - Juros r.1C' 
tunta. e cmco contos de 1é1S (135 OOOSOOO), suplementai ao § 5 ° - Imprensa Adiantamentos . 
~i~c1al - constante da let n. 927, de 31 de dezembro de 1937, assim distribui- ! M~~rJ~ ~:~~~!~a:eentoC~~v~l.h~. :: 

Pes~oal 
Manuel Martins - Divida ativa . 
Dr. Claudio Lemos - Divida ativ,1. 
Dr. Jaime Lima - Divida ativa 

Pessoal assalariado . 25: 000$000 Dr. Alberto Fernandes Cartaxo -
Caução de luz . . . . . . . . . . . . . . 

Dr. Isaac Leão Pinto - Caução de Material: 
/· 

luz ..................... . 
Concerto e aquisição de maquinas e outros material e com-

bustivel .......• ,;· •.••..• , ... , ........ , • 
José Martins -- caução de luz . . • . 

110:000$000 

135: 000$000 
Art. 2. 0 

- Revogam~se as disposições em contrario 

Palacio da Redenção, em João Pessóa, 31 de agósto de 1938, 50. 0 da 
Procln.mnção da República. 

lnterventoria 

Arq,mtiro de Fiqu.eirêdo 
Francisco de Paula Pôr/o 

- Submeta-se a m.spcrao de saude. 
Federal 

I 
rogação, pura trntame1_1_to c1c saúde. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 26· f!O DIA 27: 

Petições: 1 Petição: 

DESPESA 

3511 - Inácio Roméro Rocha - (Rep. 
da Policia) - Adiantamento . . . . 

3470 - Dr. Luciano Ribeiro de Mo-
rais -- t H Colonial - Adianta-
tnento . . . .............. . 

3447 - C;ip. José Gadclh:i de Mél> 
- tCont. Policia) - Adiantamrnto 

3510 - João Luiz RibPiro de Morais 
- (Sec. do Interior) - Adianta-
n1e11to ................... . 

3513 - João da Cunha Lima Filho -
1Sec. do Interior) - Adiantame:1.-
to .....•................ 

3585 - João Cunha Lima Filho -
tSec. elo Interior) - Adiantamen-
to •. ,, .••• ,. , . 

Saldo que possa·,. • , , . . . ,, ,. 

2,000 

35SOOO 

J 539,;5ocr 

461$400 

24S900 

735$800 

304$000 

80$000 

163$300 

$300 
22S000 

184$800 
198 000 

30$000 

30$000 
30SOOO 

1 :coo,ooo 

3:000SOOO 

400SOOO 

1: IOOSOOO 

8:000$000 

20:000$000 

60:660$200 

113 :915$800 

35 :500$000 

80:415$800 

De Gencsio Freire. requerendo jubi· 
]ação de sua espôsa d. Maria Tavarts 
Freire. professora de 2.ª entranch, 
com exercício na cadeira elementar 
mista de Pltimbú, município da capi
tal. - Submeta-se á inspeção de 
saúde nesta capital a professóra cm 
apreço. 

De Laura Cavalcanti de Olinda 
Campêlo, prof'essóra de 2.ª entrancia. 
com exerciclo na E~cola de Aplicaçuo 
do In,;tltuto de Educação, solicitandr, 
trinta 130> dlas de licença, em pror-

De ,Juvenal Pereira da Silva, guar~ 
da sa1útario de 3." classe da Direto
ria Geral de Saúde Pública, com mais 
de vinte anos , 20) de serviços públl
C'OS estaduais, requerendo a sua pro
moção no cargo de Guarda Chefe do 
referido Departamento. - Deferido. 

EXPEDIENTF. DO INTERVENTOR 
no DIA 30: 

113:915r·o 

. Tcsournria Geral do Tesouro <lo Estado da Paralba, cm 31 ele agosto 
de 1938. 

Pcliçõe~: 
De Neusa Fernandes, parteira do 

E1·nesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

Aloislo Morais 
i:tcrltllfário 

~: ~~r~i~~ ~:~~~r~e AI'\º1~~pl!~~01J~ 

1 

o Interventor Federal no Esta::Io 

delegado de Policia do distrito de 
Sapé. 

o Interventor Federal no Estad'l 
~ da. Paraíba exonera Manuel Francis-

co dos Santos do cargo de carcereiro 
da Cadeia Pública da cidade de Santa 
Rita. 

o Interventor Federal no Estado 
da Paraíba, atendendo ao que reque
reu Valdemir Braga, tendo em vist~. 
a comprovação dos antecedentes do 
~eticionário, resolve tornar sem efeito 
a sua exoneração do cargo de 3. 0 es
criturário do Gabinéte da Secretari:i. 
da Agricultura e aplicnr-lhe a pena 
àe ~pensão pelo espaço de três (3l 
mêses, a contar da data em que foi 
exonerado 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba, atendendo ao que reque
reu Antonio Gomes da Silva, carce
reiro da Cadeia Pública da tidade de 
Pilar. tendo cm vista o laudo de ins
peção de saúde a. que se submeteu o 
peticionário, resolve conceder-lhe 90 
dias de lit?cnça para tratamento cie 
Saúde, com direito ao orcteniido, na 
fôrma da lei. 

O Interventor Federal no Esta.do 
da Paraíba, atendendo ao que reque-
1·eu d. Neusa Fernandes. parteira do 
Pôsto de Higiêne da cidade de Cam
pina Grande, tendo em vista o laucto 
de inspeção ele saúde a que se sub
meteu a petic:ionárin, resolve concP-

·f1~;;·1~en't~5J de d;~Jctt c~1~i"J~:cug";,~ 
ordenado, na !órma da lei. 

o Interventor Federal llo Estado 
da Paraíba, atendendo ao que requ~
reu José Feliciano Barbosa Lima, ~s
crivão do distrito de Santo Antonio 
do Norte, resolve conredet-lhe ( 30) 
dias de licença, para tr~tat de inte
.resses particulares, sem veb.ctment,is, 
na fórma da lei. 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraí!Jia, atendendo no que reque-
1·eu o bel. 'Jurandir Guedes Miranda 
de Azevêdo, promotor público da co
marca de Guarabira, tendo em vist1. 
o laudo de inspeção de sa.'4de a QUA 
sr submeteu o peticionário. resolvo 
conceder-lhe sessenta <60) citas de 1, .. 
cença para tratamento de 8'úde, com 

w 



A' Reparti~ de AJWIII e Esg6tos: 

Petição: 

N. 0 9.026 - De Joaquim Brasiliano 
da Costa. 

A' Recebedoria de Rendas da ca
pital: 

Oficio: 

N. 0 14.868 - Do S retirlo da Fa· 
zenda do Estado do ( arf.. 

A' Secção de Co raa: 

Oficio: 

N. 0 1. 025 - r Secretaria do In
terior e Seguran~ .. Pública. 

TBmVNAL DA FAZENDA 

Se95ão do dia 30: 

Presidente - Romualdo Rollm. 
secretária - Benigna Leal. 

EXPEDIENTE DO SECRll:'l'~O DO Compareceram os srs. Romualdo 
DIA 31: Rollm, diretor do Tesouro, por desig

nação do Se~ett,rio da Fazenda, José 
Porta.nas: Florentiru, Junior, Acrlslo Borges, res-

~ 
pectivamente chefes de Secção da Re-

Removendo O. guare! f An.to- celta e da Despêsa, e o dr. Severn:o 
n1o Perelfa de Mélo da 114 íi/1 Ren- Cordeiro de So11Sa, procurador lia F!4· 
dl!II de Arçla para a e «gõa do zenda 
Monteiro. No inlc.io dos seus trabalhos, o Tri-

Remove!l!ll> o guarda ,...;xr•.Milton bunal tomou codheclmento das pro
Nunes de llbnelda da 114êsáUê0Ren- postas apresentadas pelos srs. Anto
daa de Areia para a de Alagõa do nio Guimarães, Leonel c. Duarte e 
Moptelro. Alfrêdo Whatley Dias, para vendas de 

l!XiPEDIENTE DO. ~ffi ~~~." a"c~~::" .;,,,;; o ~a~::! f;l: 
Xli /ii'te,._,_..,....,.._.,....,,3e; 1-etorla de Fomento da 1/'J'oduçio Ve-..,.. ..., .,._....,.. 

1 

getal, aceitar as prepostas das ~ 

Pet1ç6es: , ~e:,..~â ~en~ =e~ 
salitres, 1-espect1vamente, coniórmc 

N.º 10.330 - De C. Rosaa & Cla. ed1t 1 n. 17 da Secção de Compras 
N. 0 10.329 - De A. F. 'M:61:'a. Em seguida o Tribunal visou as .;,_ 
N. 0 10. 331 - De Celit11, )'.ereirB guintes contü: 

Gondlm. N. 0 10.283 - De Celestino Silva, 
N. 0 l3.VS6 - De d. ~? Glo- na qW\lltla de 40$000. 

l'la dé Barros Llns. N. 0 10. 215 - De Dei fino Costa, u 
N. 0 10-.3115 - De Sousa ~- quantla de 9:333$000. 
~· 10.324 - De Manueí.,~ N.0 10.195-De A. Batista de Ara-

de Medeiros Pilho. újo, na quantia de 951$000. 
N. 0 10. 321 - De Antonio R!!i{ou., N. 0 10. 285 - Da The Texas Com-

Pllbo. pany Ltda., na quantia de 7:800$000. 

Oflclos: 

N. 0 14.886 - Da RepaiiçiQ dos 
Serviços El•trlcos. 
s!~t~~o - Da Secre~ ~ A-

N.0 14.8112A. - Ide111. 
N. 0 H.883 - Da mesma. 

N ° 10.251 - De Eduardo Cunlla & 
Ola • na quant;ja de 935t200 

N.• 10.194 - De J. Minervlno & 
CiB • na quantia de 4.:41lal. 
q~a:e2.~~ola Ooaentbu>, na 

N.0 H.887 - Da Re~ 
8erviÇIIIJi:1etrJcos. 

N. 0 14.51T - Da RePlll'tl9io dos = llletrlcoa • guant1à de ••• 
doa N ° 10.193 - Do Bai:1co do Estado 

~ Paralba, p. p. B. K P. do Bra
""• '11B cuantta de lL:218tJ.oo N.• W 188 '-.Da mesma. 

)I'.• ll.8118 - Da mesma. 
:\'l'.0 14 Wl - Da mesma. 
• 

0 
lt/.11112 - Da -· ~ • 11:'8llíl - De JuUo Ba'JiJili San-

#ifl J&.ftõ - Da Pollcfa -~ 

N. 0 ll,,'1113 - Do .._. !P, JI, Ai
~~ ilhl,, na qwmiJã ft ..•. 

N. 0 11>079-Domesmo,p p. BA = "Ol'bron", na tiuantla ~.; 

•

o .... - Da o.tn de .. :..:J:ll. 
Penll6ea de Behlçog ~ 
ca~~de •• 

o direito da 'Caixa d l'éconllece li ,de 

n' 

*** 
N. 0 3.544 - De .Joio da cunha 

Lima, na quantlà de 1 2811 :303$300. ·
O Tribunal jutga certM u contas do 
sr. João da CUllha Lima, na lmpor
tancla de 1. :aa&:383'300, devéndo ser 
debitados o sr. Tiago Martlns de 
Oarvl\lho, pagador do Serviço de Sa
neamento de Campina Grande, pela 
4uant1a de 550:000$0\III, ,e o dr. Seve
rino Cordeiro, procurjior da Fazen
da, pela quantia de 40:000IOOO, pa1:a 
as devidas prestaç!ies de contas. 

O Tribunal deixa de visar a seguin
te prest,Lção de. cont,r, 

N. • 3. 539 - Do administrador da 
Mêsa de Rendas de Cktolé do Rocha, 
na quantia de 7 :300$000. - o Tribu
nal deixa de julgar a prestação de 
contas, em virtude de irregularldade 
no processo: 

Petições: 
N. 0 8.819 - :,;,e ~eu de Sollsa. 
-o~~oJ~ 
em dlllaencla, a flmítlie ser -ouvido o 
parecer do Procurad• da Fazenda. 

N. 0 9.026 - De Jllflllulm Braalllano 
da Cceta, :reqllmllldo ;dispensa do pa
Baml!'.!lto da t,.za de IISIOto cio pl'l!dlo 
11. D, á J1lll Ce.1'llll&&ll :vieira, Desta =~ --;::;::: ~lmru!d~ ~ 
a re~ t= e Esgôtos ln
forme QIUll a la exita a res
tituir ao petwonàrlo. 

N ° 13 7SIS - De d. Maria da Gloria 
àl! :er.r- Llns. requerendo pagamen
to da pen,jio c:Oncedlda eonfórme de
Cleto n • 1 OI8, de 11 de abril de 1938. 
- O "l'db onhece o dlnlto de 
d. lllal1â\' Barros Llns, mãe 
do eqe Dlretol'la de Viação 
e Obras PIÚ!llcas, Luiz Gonzap de 
Bam>s Llns, á percepção da lmpot
tancla mensal de 300$000 que Dle ca
be e aos irmãos menores do falecido 
tunclOIIArlo. 

N. 0 9.811 - De AIJ,tonlo Joaquim 
Pequeno, requerendo diferença de ta
lia 40 1iUOat,o de estatlstlca. - O 
'l'ClbalW ·,1a Jl'Bzenda reconru,c,;. ao sr. ~..-!~ulm l"eqJJeno o direito á 

~~3euan.,!1:.~~s6; 
111d • RNebedorla de Rendas de 
~ .· <hlr,mie, c:ant'órme ecmbe· 
~ D " 2. '1'16, daquéla Reparti• 

.ora de 1. • ent,ancla, eom e:r.&!!Clclo 
no Grupo ~4'0el. An.tonki Pes-
80& '", de t1allllaelro, sallc\t.&ndo Jw • 
tiflcaçAo de oito (8) faltas dadas du
rante o mês de agosto ffuente, por 
motivo de molestla. - Deferido 

Prefeitura Municipal 
EXPEDil!INTE 00 PRBPEITO DO 

DJA 31: 

Petlç6es de : 

LIBl!I Fernandes de carvalho, re
querendo licença para Instalar agua 
na casa n. 31, á rua JOlllé Pel!clano. 
- Em face da informação da D. E. 
E., deferido. 

Rosendo Miranda. r111111erendo licell· 
ça para renovar a coberta da casa !l. 
3.171, á avenida Cruz das Armas. -
Em face das infonnaçiles, deferido. 

Antonio Flmdno de Sousa, reque
rendo llcebça para construir uma ca
sa de taipa e telha na rua Antonio 
Gomes n. 381. - Indeferido. de a
c6rdo com o parecer da D. o. P. 
M. 

S:enrique Lage, requqendo licenr,a 
para construir um traplche no terre
no de marinha situado junto ao slti, 
'·Martins . - Como requer. 

Herdeiros de Joaquim Vicente Tor
res. requerendo licença para renova
rem a coberta das casas ns. 225, 235, 
236 e 36. á avenida Joaquim Torres. 
- Como pedem. 

João da Costa Cabral, requerendo 
licença para fazer diversos serviços 
na casa n. 544, á avenida Vasco da 
Gama. - Como requer. 

Alice Maria da Conceição, reque
rendo licença para concertar a fa
chBda da casa n. 708, á avenida Cen
tenarto. - Deferido. 

Antonio Camêlo, requerendo licença 
para renovar a coberta da casa de 
sua propriedade, á avenida Palmares, 
42, Independente ·de pagamento. -
Deferido. 

Rafael Pereira da Silva. requerendo 
licença para renovar a coberta da ca
sa de sua propriedade, á avenida Con· 
celção, n. 661. - Como requer. 

Francisca de Sousa Trindade, reque
rendo licença para construir uma ca
sa de taipa e palha, á rua 5 de Ja
neiro. - Deferido. 

Joana Ribeiro da Silva, requerendo 
licença para renovar a coberta da 
C8$B n. 721, á avenida Minas Gerais. 
- como requer. 

AntoDio Rillel&'O;, requemndo licen
ça para construir uma casa de taipa 
e palha na avenida Avila Llns. -
Como péde. 

Alfrêdo José de Atalde, requeren
do llce- para iDstalar agua no pre
dlo n. 465, á rua da República. -
Em f•c• dM Informações, deferido. 

Sever.no 1.,a.mpinelro, requerendo 
transferencla da coléta de dois pre
alos situados á avenida Buenos Aires, 
para seu ru,me. - Indeferido, em 
face das lnfonnações. 

Manuel Luiz de Plguelrédo, reque
.rendo compra de um terreno perten
cente á Prefeitura situado na aveni
da Conceição. - Indeferido, em face 
das lnfonnações. 

Claudlno Pereira, solicitando recon
sideração do despacho de sua petição 
de Julho próllimo findo. - Recon
sidero o despacho anterior, para arbi
trar a 4ea mil riu cada metro qua
dr do dO 1leneDo eedldo pelo supli
cante, para aJa:rpmenio da avenida 
Alberto de Bdto. Registre-se o crédl-
1:Q para ser descontado no lmp&to 
pndlal das casaa que f6retn construl-

dl'8SÍm&iltolo Nuni,s da Silva, zeqw;
:n,1'40 pjlplllettt.o clà Cl!l&ntla de .... 
~. ellllS . orulente a f~en
to dtr ....,1 6 ... ~ Bub-Ptefe.1-
tura l$e e -êlo - l'rlive o atega
oo e volte, q~. 
~ P1'IIDllt,,cD de 0lifllra; a,Jlcl

ta!tdo ~ dg dUDacho que 
Indeferiu aeu requel"qftto -de · 2t de 
maio do cotrent.e aru,, - Reteneide
ro o meu deapaçllo ~ JilllS8i ••· 
tal' as razlles do sujillcante e no pa-
~ *' dr. ~....ior da Faaenda 
ilimlofpal; lllllliPlo <Claferldo. 

lfdUatdo ~. ~ue~ Biler
• de uma .~IP,J!!lo a ave
nida .Talo da vata á rua V«a Cruz 
- Dllfelllg-, ~ a a'llelt'Clta ser 
ei, 1~ ~ êmlata da 
,pJa;cdiae t.ean.decom-

==.:,..:r; 

aberto uma porta ru, oltip clà casa n. 
91, á rua Maciel Pinheiro, sem a de
vida llcenc,1; Severino Pinto Jllllho, 
por estar vendendo cereais com ~· 
das viciadas na feira do dia 27 do co.., 
rente; Zoroastro da Silva, por ter 
construido uma puxada coberta de te
lha na casa n. 131, á rua s. Bebas
tllio, sem a respectiva licença: João 
Chlnez. por estar vendendo CBlllBl'6o 
com um litro viciado na feira do dia 
31 do corrente; Severino Pinto Pilho, 
pqr estar vendendo feijão com me
dida VJC!ada na feira do dia 31 do 
corrente, por ter construido quarto e 
fóssa na casa n. 638, á rua Barão de 
Mamanguape, sem a devida licença, 

Convite: 

São convidados a comp,uecer á D. 
O. P. M.. os srs. Flnnlno Caetano 
Alves de Lima, Antonio Plnnino da 
Costa, José Dantas e Argentina Pe,, 
reira Gomes. 

COHANDO DA POLICIA JIID.JTO 
DO ESTADO Dà P.&B&mà DO 
NORTE 

Quartel em João Pessõa, 31 de agos
to de ls..8. 

Serviço para o dia 1 de seteml>ro 
,<quinta-feira>. 

Dia á Policia Militar, 2. • tenente 
sebastião Maurlco da Costa. 

Ronda á Guarnição, sub•tenente 
Pedro Dias de Araújo. 

Adjunto ao otical de dia, 1. • sar
gento Enlo soares de Mendonça. 

Dia á Estação de Radio, l. • ar
gento Manuel Bernardo. 

Guarda do Quartel, 3. 0 sargento 
Wilson Claudino Ferreira. 

Guarda da Cadela, 3. 0 sargento 
João Gonçalves de Mélo. 

Eletricista de dia, soldado Rubens 
Bartolomeu de Araújo. 

Telefonista de dia, soldado José Ma• 
riano de Lima. 

O 1. 0 B. 1. e a Cia. de Mtrs. da· 
rão as guardas do Quartel, Caclela 
Pública, reforços e patrulhas. 

Boletim numero 189. 

<as.) José Arnaldo Cabral ele V111-
concélos, cel. cmt. geral, 

Confere com o original: - Manuel 
Vlépa, major sub-cmt. interino. 

INSPETORIA OEBAL DO TUn. 
GO POBLICO li Dà GtJ'&aDA 
CIVIL 

Em João Pessóa, 31 de agosto de 
1938. 

Serviço para o dia 1 de setembro 
(quinta-feira). 

Uniforme 2. 0 (caqui) • 

Permanente á 1. • s T., amanuens,, 
,João Batista. 

Permanente á S P. , guarda de 1. • 
classe n. 7. _ 

Rondantes: do tráfego, fiscal de 1 • · 
classe n. 48: do policiamento, fiscais 
rondantes ns. l e 3. 

Plantões, guardas civis ns. 23, 13, 
29 e 19. 



1 ' À UNIÃO - Qulnta-(eira, 1 de setembro de 1938 

CINEMA 
A "SESSAO DAS MOÇAS" NO dado o horario da "Ses.são das Mo-

" t'ELIPf:IA" 1 çns", daquéle cinema, para is 19,15 
_ Esteve ontem, á ~oite, nesta reda- horas, ª.º.s sábados, atendendo a sua 

çao, o gerente do cmema Ff'lipéia, a gerencia &.o pedido de várias senho
fim de nos comunicar haver sido mu- ritas, feito por lnterrnedio desta fôlha. 

CARTAZ DO DIA 

PLAZA: - Na vesperal, wn 
escolhido filme da "M:et1·0 Gol
dwym l\loycr". Complementos. 

- A' noit..c, "Bom Partido", 
com Robert Young e Bárbara 
Stanwick, da "Unitcd Artist". 

:complcme1atos 
1 

REX: - "Suprêmo Sacrifi
eio '', com Petcr Lorre, da "20th 
Ccntury Fox". Complementos. 

SANTA ROSA: - "0 Impe
rador da CaUfon1ia". Comple
mento!';. 

FELIPtlA: - Na. Sessão das 
NormaUstas, "Começou nos Tro
picos ", com Fred l\lac l\'lurray 
e Cuole Lombard, da. "Pa.ra
mount". Complementos. 

- A' noite, ºO Papa vos A
bcnçôa.", libnc reUglóso. Com
plementos. 

JAGUARIBE: - "A Grande 
Contlarração Mundial". Com
plementos. 

ltEPOBLICA: - "A Fôrça 
do Dever", filme de aventuras, 
com Buck Jones. Complemen
tos, 

S. PEDRO: ~ Sessão das 
l\lôças "O Rei se Diverte", com 
Franchotc Tone e Gracc Moore, 
da "Columbía. ·•. Complementos , 

lUETRO'POLE: - "Romance 
cm New York'', com Gingcr 
Rogcrs. C~plcmcntos. 

• DR, LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS E 
MENTAIS. 

Consultas: - Diariamente 
de 3 ás 5. 

CONSULTORIO : 

DR, .aosa IAGALHAES 
(Medico -lallala) 

Tratamento medico e operat6r1o 
dai doenças doa olhos, ouvtclol, 

nariz e 1arganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Co11111116rlo: Rua Duque de Caldaa, 
M4. - De! ú 1, 

Realdencla: RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 242 

- JOAO k'l:SSOA -

RUA PEREGRINO DE CARVA• DlRETORIA DE VIAÇAO E O-
LHO, HS :~zs_r~:~!f~~. 20 S.:_~~.!a c::n: 

correntes ao forneclmento dos seguin
tes materiais, co1ú61me condições a-

tinta ou datllogi:afadas e assinadas de baixo: 

SECÇAO LIVRE 
REPARTIÇAO DOS SERVI• 

ÇOS ELURICOS DA 
PARAIBA 

Aviso ao Público 
Tomamos público que, 

no próximo domingo, 4 de 
setembro, o fornecimento 
de energia á Cidade será in. 
terrompido das 3½ ás 5½ 
da manhã para efeito de re. 
tirada da rêde antiga da 
Emprêsa Telefônica. 

A Administração 

â~vi~~~~~;. •:1~J!"i:Jf,;\~!~~~ar':i~ viço de pintura): SINDICATO DOS BANCA· 
modo leJiVel, sem rasuras, emendas I Pal'a O Palacio da Redenção (scr-

NOTICIAS DO EXTERIOR ~;it~::::~::~::i1::::::?~::::'..1 Mi;i1.~1~:r1~&kJ~~\::~::a. "Vcllio Rl~!.!tJ~:N~o~!!Ã~õA 

1 

práso para cntréga dos materiais ofe- 40 lat~s de agua raz. _ De ordem do sr. Presidente, fic1:1m 

IN~LATERRA dromo desta cidade, com destino a recidos. , Os p1oponent.es deverao fa~r no convidados todos os associados déste 
u Odessa, em prosseguimenl.o da sua via- Em separado das propostas, os con- \esour? do Estado. uma, cauçao em Sindicato a tomarem parte na Assem

gem de observA.ção pelo interior da correntes deverão apresentar recibos ctinheilo, ?e 5% sobre o \alôr prov~.. bléia Geral Extraordinaria a realtzar-
DESORDENS NO SUL DA INDIA Rússia. de haver pago os impostos federal. es- ,el do folnecimento que servirá pa1a se no próximo dia 6 do corrente, ás 

o famoso "w;" norte-americano via- tadual, municipal, bem como da cau- garantia do contráto, no caso da pro- J: g~~!~ ~~ ~: ~t~ áder: ~~6~~ 
LONDRES, 31 IA UNIÃO) - Tele

gramas procedentes da Incha infor
mam que se registaram, em Tivan
<lrum, ao sul daquéla colônia. mani
festações de desordem contra as au
toridades. 

14 soldados ficaram feridos, sendo 
que um se encontra em grave estado. 

POLONIA 
ESTRANGULADO PELOS AGENTES 

DA G. P. U. 

VARSOVIA. 31 (A UNIAO) Rosen
tal. conhecido agente soviético foi es
trangulado, ontem, no interior de um 
vagão ·ferroviário sendo o seu cada
ver atirado é. margem da estrada. 

O ex-funcionário do Komintern ha
via cumprido penosa sentença, pre• 
tendendo retirar-se das atividades 

ja em companhia de sua esposa. çãXs d;rci:s:~~et~~eãoed~~l.entrégues po~ ;~~!f!ªdeverão ser escritas a der a eleição de um membro para 
nêste Serviço, que funciona no Palá- tinta ou ~atllografadas ~ assinadas de preenchimento de wna vaga na Co
cio das Secretarias (salão da Direto- modo legivel, sem rasuras, emendas missão Excutiva, em face da renuncia 
ria de Viação e Obras Públicas), até 011 borrões, em duas vias, sendo uma do socio sr. Antonio da Sllva Mou-

BULGARIA 
EMVENENAMENTO EM MASSA as 15 horas do dia z de setembro vin• <:levidamente seláda (sêio estadual de sinho · 

douro. em envelópes devidamente fe- 2$000 e de Educação e Saúde). con- Mario 1\-1. Araújo - 1.0 Secretário. 
SOFíA, 31 (A UNIÃO) - Conti· 

nuam as diligências da policia com o 
fim de apurar a natureza do veneno 
contido nos bôlos de uma pastelaria, 
com os quais fôram entoxicados mais 
de 200 pessôas. 

Das pessôas envenenadas, na maio
ria operários e crianças, 50 se encon
tram em estado grave. 

chados. tendo preços por extenso e em alga-
Os proponentes obrigar-se-ão a tor- tismos. 

nar efetivo o compromisso a que se Os p:uoponentes deverão marcar 
propuzerem, caso seja aceita a sua prázo para entréga dos matel"iais for. 
proposta, assinando contrãto na Pro- neddos. 

LEILÃO JUDICIAL 
ANDRADE LIMA curadoria da Fazenda, com o prázo Rm separado das propcstas, os con-

máxlrno de 10 dias após solucionada correntes deverão apresentar recibos Da massa falida de "Solemar" Com .. 
a concorrencia. de haver pago os lm~tos federal, es- panhia Comercial, Duehnfahr & Rei

A caução de que tráta êste edital tadual, municipal, bem como da cau- ning. 
reverterá a favor do Estado. no caso ção de que trata êste edital. Na sexta-feira, 2 de setembro do cor-

SUIÇA fistf:1~~8!
0 

edtu~~:~~~ad~~m causa nt,~ p~:r~~~ q~:v~~~ii~~ ~~trt~~~ ~~Jfeti~~1~~. ~0
t:e:i1i~tn:ti1t~ 

PIU:SOS DOIS "SCROCS" DO TRA- Fica reservado ao Estado o direif:.v cio das Secretarias (salão da Direto- cimento dos falidos. 
FICO JUDAICO de anular a presente, chamando a ria dé Viação e Obras Públicas) até Andrade Lima, leiloeiro ofkial au

comunistas. Prevalece a opinião de que BASILf::A, 31 (A UNIAO) - Em fe
o~ autores de sua morte fôram os liz diligência, a polícia desta capital 
agentes da famigerada G. P. U. conseguiu prender, hoje, dois "scrocs" 

nova concorrencia, ou deixar de t" fe- ás l!l horas do dia. 6 de setembro' vin- torizado pelos senhores J . Barros & 
tuar a compra do material C'On .. tante douro. em envelópes devidamente fe- Filho, sindicas e Uquidatarios da refe-
do mesmo. chados. rida massa falida. fará leilão no dia, 

Serviço de Compras da Dir"tor(f\ de Os proponente~ ol,rigar-se-ão a ter- lugar e hora acima indicados de todo 
- 1 que se entregavam á tarefa de iludir 

R úSSIA ~~r~u~~~;á/~~m;!1;dti;
1
:o !~~li~~~~~ 

OS VOOS DE OBSERVAÇÃO DE rosas gratificações. 
LINDENBERGH I Entretanto, depois de embolsar os 

Viação e Obras Públicas, em João Pcs- nar efetivo o rompromisso a Que ..e acervo da mesma massa o qual consta 
sôa, 19 de agosto de 1938. - José propuzerem, caso seja aceita a sua do seguinte: 9 motocicletas de 7 e 10 
Teixeira Basto, encarregado. proposta, assinando contráto na Pro- l '2 H. P.; 20 maquinas de escrever 

cw·adoria da Farenda, com o prázo "Mercêdes". em vãrios tamanhos; dita 
mãx.bno de 10 dias após solucionada a "Seleta 11

; 1 maquina grande, eletrica, 
concorrencia. de calcular: ditas menores; ditas de 

DIRETORIA DE VIAÇAO E OBRAS 
PUBLICAS - EDITAL N.' 19 - Ser
viço de compras: - Chama concor
rentes ao fornecimento dos seguintes 
materiais, confórme condições abaixo: 

cobres, os doís tratantes procuravam 
KIEW, 31 IA UNIÃO) - Charles a todo custo se livrar dos filhos de 

Lindenbergh levantou vôo do aéro- Israel. 
A raução de que trata êste edital somar; bicicleta N. S. U .• materiais 

reverl erá a favõr do Estado, no caso para bicicleta e 1!1-otocicleta; farôes 

fiii~~s~o r~~~~~!!~s:.m causa jus- â:r:s~1~~ºer;:
0

r;~,d~
1::stª1

tne:;iri~~~ 

E D 1 T 
REGISTRO CIVIL - EDITAL -

Faç? saber que em meu cartórto, nes
ta cidade, correm proclamas para o ca
samento civil dos contraentes seguin
tes· 

José Alves Ferreira e d. Antonia de 

~~.ve~~~ei~~;~~ ~~~~1~5 ~e~~~~~~~ 
Luba, àêstc Estado e fllho de João 
Alves Ferreira, ali morador e da fa
lecida d. Ana Marta da Concelção: e 
ela de profL,.são domestica, natural 
de Canguaretama, Penha, Rio Gran
cle do Norte, filha dos falecidos Iná-

~~n~e~~o t~~~i~¼
1 

oes ~;\;:,1eª~!:S Jâ~: 
miciUados e residentes na vila de Ca
bedêlo. desta comarca da capital. 

Si alguem souber de algum impedi
mento, oponha-o na fórma da lei. 

João Pessôa, 30,8:1938. 

O escrivão do registro - Sebastião 
Bastos. 

DIRETORIA DE VIAÇAO E O
BRAS POBLICAS - Serviço de C..m
pras - Edital n.0 1'l - Chama con
e rrentes ~o fornecimento dos segllln 
tes matenais, confórme condições a
baixo: 

Para o carro 16Z 8. E. "Ford" V. 8 
- Tipo 35; 

4 pneumatlcos 600 x 16, de 6 lonas 
com cnmaras de ar, l." linha - refor
çados. 

1 camurça, 
1 flanéla. 
1 espanadór. 
1 est.ójo de chaves de bôca. 
1 chave de fenda. 
1 jógo de cortinas, compléto. 
1 allcáte 
Os proponentes deverão fazer no 

Tesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5 % sobre o valôr prova. 
vel do fornccimc11to. que. servirá para 
garantia do contráto, no caso da pro
po:sta .ser aceita. 

AJ:; propostas deverão ser e&erit.as a 
tinta ou datilograradns e a.s5inadas de 
modo legivel, &em rasúras, emendas 
ou borrões, cm duas vias. sendo uma 
devidamente seláda <sêlo estadual de 
2$000 e de Educação e Saúde), con. 
t~ndo preços por extenso e em alga
rismos. 

Os proponentes deverão marcar 
prAso para cntréga dos materiais ofe
recidos. 

Em tieparado das propostas, os con
correntes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impooto., federal, es
ta.dual, municipal, bem como da cau
ção de que trata êste edital. 

As propostas deverão ser entrégues 
nt.tc Serviço, que funciona no Pa!A-

A 1 s 
cio das Secretaria~ (salão da Direto
ria de Viação e Obras Públlcas>. até 
ás 15 horas do dia 1 de setembro vin
douro, em cnvelópes devidamente fe
chados. 

Os proponentes obrigar-se-âo a 
tornar efetivo o compromi:;:so a que se 
propuzerem. caso seja aceita a sua 
proposta. assinando contrãto na Pro
curadoria da Fazenda, com o práso 
máximo de 10 dias após solucionada 
a concorrencta. 

A caução de que tráta êste edital 
reverter_á a favor do Estado, no caso 
~e rescisão de contráto sem causa 
Justiflcadn e fundamentada. 

Fica reservado e o Estado o direi to 
de anular a presente, chamando a 
nova concorrc11cta, ou deixar de efe
~~arm!s~~~pra do mate1•ial constante 

Se~viço de Compras dfl Dlretoría de 
Viaç~o e Obras Públicas, em João 
Pe~oa, . 18 de agosto de 1938. -
Jose Teixeira Bast.o, encarregado. 

DIRETORIA DE VIAÇAO E O
BRAS PÚBLICAS - Serviço de Com
p1•as - Edi(al n.0 18 - Chama con
correntes ao fornecimento dos seguin
~~x~atcriais, confórme condições a-

Ed1;.~~~~: construção do Instituto de 

480. pedras d(' sanéfas de ccramica 
~~~!ic~.- Caetano, de Om:15 x om.15 

' 250 pedras dr. se,néfa!'l Pl'étas, S. 
~

0
aetano, de Om,075 x On1,15 _ Mosaí~ 

1 -~00 litros de ac·ido n111rial.ico. 
atZsst~~~c~~r~;::ic~~vcrão apreseniar 

Os proponentes deverão fazer no 
Tesouro do Estado. uma caução em 
dinheiro, de 5% sobre o valôr prova
vel do fornecimento que servirá para 
~~~~

1
t!:r d:c~Uri~ráto, no caso da pro-

As provo.st&.l:i dr.verão .ser escritas a 

Para. a construção do Instituto de Fica reservado ao Estado O direito I para bicicleta e motocicleta: con:entes 
Educação de anular a presente, chamando a para. ~utomove~: cha~a para copia fo-

nova concorrencia, ou deixar de efe. tograflca. eletnca: caL~as para maqui-
152 metros quadrados de táco ama- tuar a compra do material constante na d~ escrever, portateis; aspas, ~rans-

rélo. da mes.ma. formadores de 1~. cofre "Nascunen-
Os proponentes deverão fazer no Serv!ço de Compras da Diretoria d~ to.,: tan_ipa e caixa para ~~Uina de 

Tesouro do Estado. uma caução em Viação e Obras Públicas, em João esc~ever, ~ bureau secre~11a, 4 secre
dinheiro, de 5"ó sobre o valôr prova- Pessóa, 23 de agosto de 1938. - Jo.sé tartas, mesas. ban:as, ditas para ma
vel do fornecimento que servirá para Teixeira Bast-01 encarregado. ~~~~fio d~c e~c;,vC:;m

1
a:~~ãcºàd~i~:1~°<; 

garatntía do crtntráto, no caso da pro- JUIZO DE DIREITO DA··ª UAflA. jUilCO. ditas de vime, mostruarlo.s para 
pos a ser ace a· - • nn. • maquinas, mêsa de aço para maquina 

As propostas deverão ser escrita a DESTA COMARCA - FALENC:IA de calcular, mapas geograficos, escar• 
tinta ou datilografadas e asslnadas DE "SOLEl\fAR" COI\IPANHIA CO- celas, materiais para concertos de ma• 
de modo legivel, sem re1súras, edmend1G ~E!~!!L 3~~1!~:t:!~ !:_ CRoEmNulnNi<c·o· quinas de escrever, 1 cam.inhoete mar
ou borrões, em duas v as. sen o uma .. ., ca Tempo, 217 duplicatas, 48 fogões a 
devidamente selada Csêlo estadoal de aos credores e demais interessados querosene, etc., e mais 1 maquina 
2SOOO e de Educação e Saúde), con- que se acha em cartório. acompanh:i- "Mercêdes". portatil: 1 maquina de 
tendo preços por extenso e em alga- e.ta dos respectivos documentos, du · calcular. eletrica; 3 maquinas de es .. 
rismos. rante o prazo de vinte (20) dias. para crever. "Mercedes"; 1 dita porta.til, 

Os proponentes deverão marcar prá· ~;e~~~s ::r:;~'at~i~~ ~~·be~ttai~erl~~ "Seleta". nlém de vários outros objétos 
zo para entrêga dos materiais ofere- menores os quaes acham-se arrolados 
cidEoms. sepa1·ado das p1·opos·tas, os con- ~~;~~~:o~~e Company, pela 4uontia de \iest2ardáo prtesebntes ao álto doáiruellãoM, no 

João Pessôa. 25 de agosto de 1938. - a a e se em ro prox mo, a a-
~~rrtn~;!r ~~~~ãis ~~«;s~~~ar fel~e~/~~~ O escrivão, Pedro Ulisses de Carvalho. â~\eti~~~;~r~fi~f ~i ~~en:;;;J:r L1r:!~ª1 

~~a~~a~u~1~ltt~~t!e~~~;i,io da cau- Em qualquer casa de Varêjo desta D t:~f~;l liq~i5J!çl~lã~ :~r:1 d~O~~~~'. 
As propostas deverão ser entrégues capital, encontra V. S. os produtos - A. L. 

neste Serviço, que funciona no Pala- MALVIL - Desde o sabonete ao me- 1------------
cio das Secretarias ·Salão da Diretoria lhor extráto. TORNO MECANICO pegando 1 
de Viação.~ Obras Públicas) a~é ãs 15 l Fortaleza - Ceará - Corrêa & metro entre centros oor O,.fO de dfa,. 
horas do dia 5 de setembro vindouro, Cia. _ João Pcssôa. metro e completamente equipado. 
em envelopes dP.vidamente fechadc,ic;. ______ Vende - OMEGA NACRE. 

na~s .~~ff.,o;'e;t~~d:~~~~f;.s;-!º q':ieto; T U B E R -C U L O S E 
propusérem. caso seja aceita a sua 

~i~f~~~i~ ª;;in;~~:nJ~~t~!~ ~a p~ã~~ D R • A R N A L D o G o M E s 
~~~~~irºcic~alO dias após solucionada a!.---------------. 

A cauc:ão dr que trátu este EdOal re
verterá a favôr do Estsido, no ca,;o de 
rreci.são de centrá.to sem causa. Justi
ficada e fundamentada. 

Flca reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, cl)amando a no
va conconencia. ou deixar de efetuar 
a compra do material constante do 
mesmo. 

serviço de Compras da Diretoria ~e 
Viação e Obras Públicas. em Joao 
Pes,,óa, 22 de Agosto de 1938. 

José Teixeira Basto~. encarregatl(' 

. Cw·1m de especie.lliação com o 
Prof. Clemcntino Fraga no Hos
pital dr Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Ja.netro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo
---- dernos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPlRATORIO 

Consultas e tratamento cm ho
ras previamente marcadas e dla-

LOUÇAS SANITÁRIAS 
E AZULÊJOS, o maior e 
melhor sortimento, a pre. 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Ba1·ão do Triunfo n.0 271. 

V. EXC. VAI A PRAIA? 
Procure comprar sua roupa de ba

nho na CASA AZUL, pois é onde se 
encontra o maior sortimento pelos me
nores preços . 

DR, HUMBERTO NólREGA 

r 
riamente das 13\, ásl5 horas. VENDE-SE 

O ptedlo n. 46, slto â Ladeira D. 
Vital (Reger), i.:om frente moderna, 
todo de tilôlo. oitões livres, um gran
de quintal rrplrto de verduras, com 
agua e11canada, luz eletrica, doL,; qua ·
tos, salR" de visitas. sala de jantar, cô· 
pa. banhelro e aparélho, cosinha, etc. 

ELETI'IICIDADE MtDICA 

CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 
Ex-Interno de Terapeutlca Clinica <Serviço do Prof. BIO 

PaU!o). Medico do Hoopltal Santa Isabel. 
Rellldencla: - AV. OENERAL OSORIO, 180 

OonauJtórlo: - Rua Duque de Caxias, 312 - 1.• andar, 

Coru;uJt.as: - Das 14 is 16 hórBB dlarif,mcnte. 
- Tele!ône Autom. 1531 -

Rua Barão do Triunfo, t:W 
1.• andar, - Te!. 1608 

Joio Pe1R6& 

PIIENIA PARA MOSAICO 
, Vende.se uma completa 
por modico preço . Avenida 
João Mach~o n. 0 795. 

,- . 

V 

O interessado 11rlja-se ao local ou 
com o proprietário sr. Morais, no es
critório da Cla. Texas, é. rua Barão 
da Pallsagem, 49. 

8$000 é quanto custa um calgio de 
lá pàra banho de mar na CASA 
AZUL, a casa que, peloa 1e1111 Nlsoa 
preÇOt, ~ tomoa Uder 110 ramo. 



A UNIÃO - Quinta-feira, 1 de aelelllbl'fl de 1938 ' 
~1!!w~'::~~~!VElS AS LlN H As .DE- RENE HAUSHEER & CIA. 
correspondentes estrangeiros que 66 FENSIVAS HA N • KO W 
encontram nesta cidade, declararam ~ 111========11 
que consideram Jnexpugnaveis ns li• 
nhas defensivas construidas pelo ma
rechal Chtang-Kai-Chek 

Comentando a denuncia do chefe 
nacionalista chinés sQbre o emp~·ego 
de gaz q,sftxtnnte pelos Japonêses. os 
jornalistas declararam que a denun
cia foi um tanto exagerada, acimittn
do, no entanto. que os invasores o 
põem em uso sómente diante situa
çA.o extremamente delicada. 

REGEITAD0 O PROTESTO AME
ll.ICANO 

TOQUlO, 31 (A UNIAO) - O go
vêrno regeitou o protesto nmerlcano. 
afirmando que o avião derribado era 
de propriedade chinêsa 

O chefe do govêrno nipônico lamen
tou, comtudo, que tives!i.e estado em 
perigo a vida de um cidadão norte
americano, apesar ele considerar que 
cidadãos norte-amerlca11~ con.'!ti
túam sempre grande parte dos avia
dores estrangeiros a serviço da Chtna. 

OS JAPONJl:SES AVANÇAM 

CHANGAI, 31 <A UNt.'\OJ -/Is 
tropas japonêsas estão avançando cm 
ambas as margens do Yang-Tsé 

Urna das vanguardas nipônicas e!'.
tá distante ,;penas ~O qUilômetros de 
Han-Kow. 

UMA DIVISAO NAVAL NIPÔNICA 
SOBE O YANG-TSE' 

CHANGAI, 31 < A UNIAOl - Umo 
divisão naval japonésa está ,;ublndo 
o Yang-Tsé, encontrando-se a 45 mi
lhas a oéste de Kiu-Kiang. 

TROPAS CHINJl:SAS 
SITIANDO HAN-KOW 

CHANGAI, 31 CA UNIAO) - As 
tropas japonêsas estão cada vez mais 
apertando o assédio á cidade de Han
Kow, que se encontra com as suas co
municàções ferroviárias cortadas en
tre Cantão e Peipi.ng. 

O JAPÃO RECEITOU O PROTESTO "YANKEE" SOBRE 
O BOMBARDEIO DO AVIÃO DE PASSAGEIROS DA 
- "CHINA AVIATION NATIONAL CORPORATION" -

A vanguarda nipônica acha• 
se a 90 quilômetros de 

Han-Kow --
IMINENTE A INV ASAO DA PRO· 

VINCIA DE HO-NAN 

CHANOAI, 31 <A UNIAO) - Com 
a última vitória Japonêsa alcançada 

:~lãoL1dY.:l~nf:s v:;;;:;·d;g ~~~~S: 
tros a noroeste da Provincia de Ho
Nan. 

AS DIFICULDADES EM QUE SE 

11orte do Yahg·T"é e norocsU' do lago 
Po-Yang, em conseql1cnc!a da lntet
rupçáo das comunicações fel'rovlé.rlas 
com Hah-Kow, 

O PONTO FORTE DA RESISTENCIA 
DE HAN-KOW 

FRENTE OESTE DE K!U-KIANG, 
31 CA UN!AOJ - As cidades de Ma· 
Tow e Wu-Sué estão constituindo 
pontos, de tenaz reslstencia na defesa 
de Han-Kow. 

Calcula-se que 250 m!I chinêses es
tão concentrados em toda aquéla 
frente, constituindo três linhas de for
Uf!cações. 

ENCONTRAM OS INSTRUTORES COll.TADAS AS COMUNICAÇóES 
MILITARES RUSSOS ENTRE MA-TOW E WU-SUf: 

CHANGAI, 31 (A UN!AO) - Com 

ARMAZEM DE TECIDOS EM GROSSO 

JOIO PESSOA -:-

Rull Des. 1'rindade, - :
- N.05 -

CAMPINA GRANDE 

Rua Pres. João Pessôa 
-N.0 84-

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

MANTERÃO, DE ORA EM DIANTE, 

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA 
AS VENDAS 

EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO CHANGAI, 31 (A UNIAO) - Os 30 
instrutoras ros~o.5, que substituiram 
os técnicos milltares alemães, e&.âo 
em situação difícil em vista. da falt~ 
de abastecimento das tropas chinas 
distribuidas nas frentes de batalha ao 

b~e~;~ü!1c~~1~:1s~~afl~a~~;~~ d~n~;: 11~:_~------------------------~ 
rotnpldas as comunicações entre as R E G I S T Q NOTAS DO fOA RO guarnições chinêsas de Ma-Tow e 
Wu-Sué. 

INFORMAÇÕES AGRíCOLAS 
(Conclusão da 8.ª pg. > 1 certos limites, as épocas de inicio e 

pécie do produto e as condições do termo das semeaduras e das recoitas. 
tempo. clima, etc. isto é, as épocas em que, de um 

Entretanto, eliminando as pequenas modo geral, elas ocorrem com maior 
variações e considerando a norma ou intensidade. O quadro abaixo eviden
moda, podemos estabelecer, dentro de cfa melhor o que vimos de ex pôr: 

PRODUTOS PLANTIO COLHEITA 

Arroz .. Abril a Agosto 

FIZERAM ANOS ONTEM: 

O Jovem Levi Lopes Pereira. a uxi
líar do comércio de nossa praça. 

FAZEM ANOS HOJE: 

Dr. Flavio Marója: - Tranco1Te, 
hoje, o aaiversário natalicio do nosso 
ilustre conterraneo, dr. Fla\'io Maró
ja, figura de destacado relêvo nos 
círculos médicos e sociais de João 
Pessôa que, pelo grato evento, deverá 

FOI O SEGUINTE O MOVIMENTO 
ONTEM DOS CAll.TOll.IOS DESTA 

CAPITAL 

Cartório do Juri Escrivão: - Carlos 
Neves da Franca 

Alvará de soltura: - Assinado pe
lo Juiz da 3a. vara. foi expedido al
vará de soltura em favór do réu José 
Luiz da Silva, vulgo •·José Tris~ ... 
por ter o mesmo cumprido n pena a 
que foi condenado. 

receber muitas felicitacões de seus Habeas-corpus " concedidos: - Fô-
inúmeros amigos e admiradõres. ram ccncedidas ordens de "ha.t,eas-

DIFICIL O ABASTECIMENTO DAS Algodão · · 
TROPAS CRINAS Abacaxi .. 

Ja.neíro a Maio 
Janeiro a Junho JuJho a Dezembro 

Setembro a Dezembro 
Janeiro a Dezembro 
Maio a Setembro 
Junho a Setembro 
Julho a Janeiro 
Março a setembro 
Agosto a setembro 
Maio a Dei.embro 
Junho a Janeiro 

- A menina Guiomar, filha do sr. corpus'', pelo dr. Juiz da 2a. Vara, em 
Antonio da Cunha Lima, criadôr et)1 favôr dos pacientes: Joiio Velo~o da 
Bréjo do Cruz. Silva, Ornildo Daniel. José Sebastião 

- O sr. Egidio Vileforte, funcioná- de Oliveira e Antonio José de Santa-
Banana .. 
Batatinha (1) .. 
Café .. 

. . Janeiro a Março 
Janeiro a Dezembro 
Fev., Abril e Junho 
Março a JWlho 
Maio a Agosto 
Janeiro a Junho 

rio da Fazenda Estadual no interior na, tendo sido todos éles postos em li· 
do Estado. herdade. HAN-KOW, 31 (A UNIAO) - Em 

virtude da interrrupção do tráfego 
ferroviário está se tornando extre
mamente dificil o abastecimento das 
tropas situadas ao norte do Yang-Tsé 
ea noroeste do lago Po-Yang. 

- o sr. Antonio Nogueira Campos _ 

Cana de açúcar . . . . 
Feijão .. 

proprietário em Borburêma. Cartório do Registro Civil - Escri-
- A sra. Tomires Souto Maior Lt-1 vão: - Sebastião Bastos. 

AFASTADA A POSSIBILI· 
DADE DE UMA GUERRA NA 

Fumo .. 
Milho .......... 
Mandioca .. 

Março a Julho 
Janeiro a Maio 
JaneiJ·o a Agosto 

~a, esposa do sr. Ranulfo .de Ol!ve~ra Fôram registadas, ontem, nesse car
~~m~t!~~tonárlo do Arqwvo Pubhco ~fa~ts seguintes crianç.·as recem-nas-

- A sra. Alaide Oliveira de Andra- Maria das Neves Miranda. Jovita 
de, esposa do sr. Diogenes D. de o\n- Maciel de Souza. Mana de Lourdes 
drade, comerciante nesta praça Domingos, José do Nascimento Go

- A sra. Abigail Olivei!a de An- mes. Leonardo Domingos dos Santos 
drade, esposa do sr. Salust1ano D. de e José Miguel 

(1) Três colheitas. 

EUROPA "' Feijão ....... . 
VII - CONSUMO PER-CAPITA I Milho . . .. .. . . 27,0 

)2,5 
2U 
4.0 

27,0 
14,0 
20,0 

4,0 

Andrade, comercJ~lte nesta praça. No mesmo Cartório correm procla-
- A menina Iéda, filha do sr. José mas para O casamento dos contraentes 

Carlos Gonçalves. proprietário t.m seguintes: <Conclusão da a.• pg. > Estabelecendo um confronto. atra- Açucar . . . . . . . . 
vés uma série de anos, e_ntre os dados Arroz beneficiado 

A GRÃ BRETANHA NÃO FAZ AME- da exportação, di; Importação, do Caf,; em grão .. 3,4 
0,9 / 
6.4 
3,8 
1,8 
0,26 

3,4 
1,0 
6,4 
3,6 
19 
0,20 

Guarabira. Raul da Costa Melra e Elvira da 
AÇAS consumo e dos stocks de certos pro- 1 Laranja 

dutos, podemos <a considerar como Banana .. NASCllrENTOS : 

m~~~ffc~:is 3
~rocf:m~i::I:~) o- g~~ 1 ~~~f\~:a~::e;st:1~::asc:fi~!i~~ ~tg:".1: · 

vêrno de S. M. não fez nenhuma ame- de consumo individual, discutiveis, é Alcool .. 
Ocorreu, ontem, nesta. capital. o 

nascimento do menino Inácio, filho 
do sr. Inácio Ferreira Serrano. fun
cionário estadual. e de sua esposa, 
sra. Joana Ferreira ::;crrano 

ao Reich, tendo apenas feito al- claro, por~m próximos da realidade, 
gumas ponderações sobre a. situação que servlrao para o cálculo do consu
e definido a sua atitude em face de mo tc?tal ou absoluto. 
uma guerra. resultante da questão Assun, é que, temos; 

São essas as médias de consumo, 
clcmenaos de l,,l ordem para o compu. 
to das quantidades produzidas e das 
previsõe5 das safras, principalme11te 
quando .se emprega o método indiréto 
ou o das avalJações - único aconse
lhavel no nosso Pais e. particular
mente. no Nordéste (método repre
sentativo). 

- Nasceu, no dia 19 do mês ncem
findo. nesta capital, o menino Alber
to. fJlho do .sr. Jorge Francisco Elihi 
mas, comerciante nesta praça. e d~ 
sua esposa, sra. Irêna Prrclra Elihi
ma.s. 

chéca. 

A MISSÃO DE MR. HENDERSON EM 
BERLrlll 

LONDRES, 31 fA UNIAO> - Os 
meios politico-diplomáticos depositam 
inteira. confiança na missão que levou 
a Berlim o embaixador naquela capi
tal. sr. Nevllle Henderson. 

o sr. Henderson, que é esperado ~á 
tarde de avião. na metropole aletrta. 
pode;á. expôr ao "Fuehrer", no .c~o 
de ser solicitado, a atitude definitiva 
da Grã Bretanha em face da crJse 
européa. 

MARCHARAO CONTRA BERLIM 

Produtos 

Farinha de mandioca 

Consumo 
per-cáplta 

1936 1937 
36,4 34,4 VJAJANTES: 

ATOSDOPRESIDEN- BIBLIOGRAFíA 
Dr. José de Avila Lfns: - SeguP 

hoje pflra o Rio de Janeiro o dr . Josi 
de A\'ila Ltns, alto funcionário da 
Inspetoria de Obras contra as Sêca~. 
nêste Esta.do e secretário geral do TE DA REPúBUCA .. Pra Você" - A publícistica de nos- consêlho Regional de Geografia 

sa terra vai ser acrescida de uma re- s. s., que viajará a bordo do Co-
DECRETOS ASSINADOS NAS PAS- vista literaria, cujo primeiro número mandante Riper, vai á metropole do 
'liAS DA EDUCAÇÃO D'.l\S RELA- circulará a 5 do corrente. ·'Pra Você" País em trato de interêsses particulaw 
ÇõES EXTERIORES E DA VIAÇAO é o titulo dessa nova publicação que res. 

contará com a colaboração de inte- - Segue, hoje, de automovel. a Re~ 
RIO, 30 <P~lo aéreo) - O presidente lectuais conterraneos e de outros Es- dfe, onde tomará o Alrnanzora, com 

PARIS, 31 <A UNIAO) - Div~~a· decretos· Magazine ilustrado. estampando cli- Francisco Elilú. mas, comerciante nes-
Getulio Vargas assinou os segU.intes tados . 1 destino ao sul do País. o sr. Jorge 

ca, Rumanla e Iugoeslavia marcharão NA PASTA DA EDUCAÇÃO "Pra Você" será dirigida pelo sr. A. tos comerciais 
se que os govérnos da União Sov1eli- , 1 chês de senhoritas do nosso set. social, ta praça, que ali vai tratar de assun-

contra Berlim, se rebentar uma guer- Gomes. VISITANTES : 
ra em virtude da invasão da Checos~ Nomeando o 0(1cial de JUStlça do · Encontra-se nest.3; capital. em 
lováquia. por tropas alemães. extmto juizo seccional da Paraíba, em NQTJCJARJQ companhia do seu hlho sr. Manuel 

d1sponibiltdade, Manuel Nascimento Lourenço Pe.dro. o sr. Lourenço Pe-
A POLONIA AINDA NAO FALOU para o cargo de almoxar1fe. ~~~·

1
/ªi~~!~.ro á ~~te. E!~t~~~~1~ e~ 

LOTERIA FEDERAL vLsita á redação desta fó!ha. LONDRES, 31 (A UNIAOJ - Até 
agora. não 6e sabe qual a atitude do 
govêrno polonês na hipótese da defla
gração de wna guerra, consequente 
da questão chéca. 

DEMINUEM At, POSSIB1LIDADE8 
DE GUERRA 

PAll.IS. 31 CA UNIAO) - Certos 
meios comentam a situação politica 
destas últimas 12 horas, declarando 
que diminuiram as p0ssibilidades de 
uma guerra em virtude da recusa da 
Italia em participar de wn conflito 
na Europa Ocidental. 

A propósito. diz-se que a declaracão 
do govêrno italiano constituiu Wll gol
pe imprevt:,t.o a Berlim. 

ANSIEDADE EM TORNO DO DIS
CURSO DE MUSSOLINI 

LONDRES. 31 íA UNIAOl - Os 
meios chegados. ao DownlnC' Street 
aguardam. com ansiedade, o discurso 
do sr. Benito Musolini, definindo 
a atitude da ltalia em face de uma 
conflagração européa. 

Em Paris, os clrculo.<i d1p1ollJ.8itlcos 
se mostram em expectattva, priooipal
mente após o. reunião minlsterlal de 
ontem. em que o chancelêr Bonnet 
abordou o assunto relativo ás conver
sações franco-itallanaa. 

NA PASTA Dtt~o!~~AÇOES EXTE- Extração em 31 de acosto de 1938 BODAS DE PRATA: 

Nomeando interinamente, Maria de pr:~:~e~a~;. h~;ãc~~an.~uaJl'll!:~g;,s c~~ 
~~

0
:~d: ~q~?!f:tae. Sousa para a Cal'- ~::~~; -:_ ~~~ · PBui~ 2~rggg:gg merciant,e nesta. praça, e SUl\ ('Sposa. 

15 . 243 - Corwnbé. . . 5 '.000$000 ;;r· ê~!c~t~vt,c ofe~~~~~:\ ~:~i~c!~ 
NA PASTA DA !\Vli\ÇAO 

Promovrnclo ás classes hnediata
menLe superiores : os oficiais admlnis~ 
trativos da classe I , Joaquim Roque do 
Amaral Caldeira e da classe H, José 
Benedito cout!nho e Carlos Antonio 
da Trindade Mélo; os Inspetores de 
linhas Lelcgraficas da classe G. Car
los de Almeida F!lho, Elpfd!o Manuel 
rta suvcira. Francisco Lopes, João No
nato Josctti. Luiz LOJJ:es de Mendon
ça Raimundo de Aqumo P'lores, An
to~o Proença, Pedro Martins Perrel
ra Presidio de Paula t;oonteo. José Ho
nOrto Mendes Viana: o ensaiador da 
classe G, Lauro da Silva Azevêdo; os 
carteiros da classe C. Angelo Sartt e 
da classe B, Tertuliano Egtdto dos 
sant..os; 0 mecanJco da classe D, Car
los Eugenio Rodrigues Torres . 

Nomeando O ex-escrevente juramen
tado do extinto ju.1zo de direito de A
llstamento Eleitoral. Moactr Nazaré, 
para escrlturario da classe D, e Car
los Sandronl Néto para servente da 
classe A ficando sem efeito o decreto 
que n0meou José BarbOS& para o car
lO de serYente da cl1155C A· 

t~~~ = ~r:ªJ~~t() Z:OOO$OOO sua residencia, á rua da Republica 2 :000$000 uma recepção ás pessóo.s de suas rela

O instrutor da E. I . M. 223, pede o 
comparecimento elo sr. Manuel Marja 
Costa á Academja de Otmercio "Epi
tacio Pessõa. ". a ftm de receber seu 
certlflr.ado de reservista. 

FRAllfA 

ções de amizade. 
AGRADECIMENTOS: 
Do !lustre dr. José Maciel, concei

tuado clinico nesta capital, recebe 
mos atencioso cartão de agradeclmen~ 
tos á noticia que publicámos de seu 
aniversário natalicio, recentemente 
ocorrido. 

VARIAS : 
Por motivo do seu natallcio o dr 

José Maciel recebeu cumprimentos. 
NAO SE COGITA DO LANÇAMENTO por cartões e telegramas das segu!n-

DE NOVOS EMPRESTIMOS tes pe8"ôas: 

PARIS, 31 (A UNIAOl - A,; auto
ridades desmentiram os boatos de que 
o Govêmo pretendia solucionar a 
questão do "deficit" orçamentário 
com um empréstimo e novos impost.os 
no to~! de oito a nove bll!ões de fran-
cos. ~ 

Segundo informa "L'Intranslgeant" 
o "de!lclt" atinge a qufnze bll!ões, po
rém, meomo uslm, não se apelará pa
ri, novos Impostos pois, pa.ra. <1ecreta
los o Governo cuece de aprovação do 
Par~ntv. 

Interventor Argemtro de Figueirêdo. 
drs. Raul de Góis, Fernando Nobrega 
Isidro Gomes, Arlosvaldo Espinola, 
Sizenando de Oliveira, Pereira Diniz 
Oscar de Castro, Newton Lacerda, 
Val!rédo Guedes Pere!rn. João E,.pi
nola, Aquiles Scorzem. Evtlasio Pes
sõa, Flavio Maró.ta, Alvaro Lemos. Ro
drigues de Aquino, Joubert Torres 
Barbosa e Alfredo Monteiro. srs. João 
Vasconcelos e famllta, José Mtncrvl
no de Araújo, do Automovel Clube c!a 
Parafba, srs. P'. Mendonç• & C . • 
Ltd&,, LabOl'&torló Ralll úelte, ar. 

Medeiros Dantas; José Alves Ferreira 
e Antonia de Oliveira. 

Fôram registados os seguintes óbi
tos das pessõas, ocorridos ontem: 

Avani Barbosa dos Sant.os, Manuel 
Felix da Silva, Filomena Maria da 
Conceição. Antonio Joaquim Genuino, 
,José Miguel, Inaclo Dionisio e Anto
nio Batista da Fonstca. 

3º Cartório: - Escrivão João Bezer
ra de Mé-Jo Filho 

Conclusos fio juiz suplente em cxer
·icio da 3a. Vara 

Acão penal acusado Manuel Aure
liR no de Vasconcélo~; idem, acusados, 
Durval Antonio e outros; idem, acu
sado. Armando de Araújo: idem. acu
sado, Inácio Pinto Serrano: idem, acu
...,,-a,dos, Manuel Angelo dos Santos e 
outros;: idem, acusado. Antonio Bélo 

Cotri' vi.sta ao 20. promotor público: 
Autos de falencia de Serrano & Cia. 

5º. Cartório - Escrivão - Eunapio 
da Silva Torres: 

Autos conclusos ao dr. Juiz de Di· 
rei to da 3ª. Vara· 

Justificação em que são justl!ican
\es os srs. Alvaro Jorge & Cia. e jus
tificada a Fazenda Municipal: 

Ag-r~vo cm que é agravante a Fa
~enda do Estado e agravado Manuel 
rle Farias Leite. Ação executiva de 
.\.ntonio Porto Viana: idem, de José 
.\.ntonio Viana; idem. de Maria Line 
\.iarinho; idem, de João Luiz de Fran
~a; idem, de Lourenço Gadêlha de 0-
'iveira; idem, de João de Araújo: 
·ctem, de Manuel Cavalcanti; idem, de 
João Fau~lino de Albuqurrque; idem, 
1C' Ben,iamin Frrnandes: idem, de 
\prigio dr Carv!llho: idf'm, de Clau
lino Alustoo 

Autos conclusos no Curador Geral~ 
Inventario de Joséfa Leopoldina 

\lme1da Leal 
Os demais cartórios não forneceram 

,otas á reportagem 

'\dolfo Mae:a.lhães e familia, srs. 
'Cj'lrancisco Mendonça., Otavio Mont<'l
·o. Pauln ca,·alcnntt, José Coêlho. 
T'lto Silva, Ovtdto T1wares e familia, 
.,..,str1a Espinola Coutinho r filhos. 
·-iosa Barrê:to df' Lciros, JuliCta Gue
les Pereira. Torquatn Guimarães e 
ilhas, sr. Renato Sá. e ramiUa, Hs. 

:icero Gu,.<lcs ,. familia, Luiz Tava• 
~s e familia. "A Previdente", srs. 

\lfrêdo Chaves e Pedro Gu11mirães e 
rnhora, srs. João Alvares Cesar 

r~ourcnço Cesar. Luiz Dorntla.'i. Val
'rido Carneiro da Cunlrn. Mario Go• 
·nes. Otavio Marinho Trigu<•lro, An
'onio Rabêlo Junior, Enéas e Camilla, 
Porflrio dr: Góis, Durval de Albuquer ... 
'lUC. Lourival Chave, e familla. José 
ll:duardo de Holanda, Manuf'I Colaço, 
José de Borja Peregrino. PercJra Go
mes, José Augusto Roméro, Simão 
Patricio da Costa, Cidronlo Mororó, 
desembargador Paulo Hlpacio e dr_ 
0<!metrlo Toltdo. 
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Ú L TI MA H O RA INF,!!~~S!~,~~'~"~'~! .. ~ .. ~!AS 
La~çamos h.9Jc á publicidade ?,lgu.. Fôgo, ~ampina Gra1u.lr Pilar, Sapé, 

( D O P Aí S E E S T RANGEI R O) :;!,;~ 1i 1i~~;'::•!. ::;, g;:;.Wiu1~\~~
1~!~! \g:i~'í.'::~'.r'½:sp~;':,gita ~º~~.1fª 11

ªneira•. 

"TURING 'CLUB DO " t · d -· 1 t ' d 40 0 las. munic1pios Prmcéso. Isabel. Umbuzei-
ELEITO PRESIDENTE DO O "Clube de Regatas F lamen- , Iniciar-se-ão amanhã as com e- os que se dedicam aos estudos agric.o- .Cal.é: - .Planta-se café em poucos 

BRASIL'' r,~nug~;a~--: se~r~oa;:ne~~útlfu~r: ::1n~!:~::;i:~I~ .. :~~=~~r: r~inh'a ta~ór~~iri~h~~m:~o; o~~~~ ~~~i~aos cer- ~:e:ananc~iras, St-rraria Alacóa Nova, 
que otorrerú th•nfro de poucos Guilhermina. O Departamento dr Esla.LísLica e Fe-ijã.o, mitho: Em Loclo.c; os mu-

RIO 31 _ (A UNLlO) dias. _ Publicidade, tendo realizado mhrncio- mcipios: , 

Foi eleito, hoje. presidente cio E?lre as solenid~des que ser~o O . "LIEUTENANT-VAISSEAU" !~r\~~ftti;Ys,s~'!;;g;~ ~º~;~1:~~
1~t:: ni~~l~!m~~: Es~er~~

1
l~vac\t.n1~g';,'.~,-

"Tonring Club do Brasil" o sr. realizadas, h!vera um desfile CHEGOl' AOS ESTAD OS UNI- interessantes. Vejamos por partes· Campina _Grande, Alagóa Nova. Areia 
Juvenal llturtinho que vinha em que tomarao parte os atletas · • e Bananeiras. 
exercendo, intel'inamente, o re- de 22 clubes esportivos. DOS 1 - PRODUTOS AGRICOLAS Ca,na. de açucar: .- Planta-se nos 
fel"iôo cnrgo. Algodão: - E' cultivado em todos :u~fti~

1%~l~~~~1~1;~-i~;~~i~es~~= 
O ESCRITOR OSVALDO ORI- \VASHINGTON, 31 (A os municípios. destacando-se as zonas go, Campina Grande. Pilar. Itabaia-

REGRESSOU ,\ S. PAULO O C'O FALOU NA "HORA DO UNIÃO) - Chegou, hoje, a esta do sertão, caatinga e cariri, pelo vul- na, Alagóa Grande, Guarabira. Ala-
l:'\TER\'ENTOR ADEl\lAR DE BRASIL capital, o grande avião francês :;':gi~ã;ua produção. Patos é O rei do t":. l 1~t/!~!~ei~~~n;;.~t· e!e;~~= 

R,\RROS uLieutenant-Vaisseau de Paris", As safras do ouro branro nêsses de: Patos. Pombal. Brejo do cruz. 
RIO 31 - (A UNIÃO) que fez o "raid" Paris-\Vashing- dois últimos anos. sofreram uma qué- Sousa. Piancó, Misericordia, Antenor 

RIO 31 - (A tTNIXO) -
Em ,·arro e,pel'ial tirado ao 
"Cruzeiro do Sul'\ regre:-isou, 
hoje, a S. Paulo. o interventor 
Adernar de Barros. que se encon
tl'ava nesta capital em visita ao 
presidente Getúlio Yargas. 

Na metrópole bandeirante está 
~cndo preparada uma festiva re
cep~ão ao Chefe do Govêrno 
paulista, com a qual se solidari
zaram represenl:111tes de Iodas 
W'I c1as~e~. 

O NOYO EST,\'DiO DO "C. R. 
FLUIE'I/GO" 

RIO 31 - (A UNUO) 

!,~;·:::::,~ cf,~ n~::f~º~ª~~~;it!~ ton. via Lisbôa e Açôres, onde ~~s s~;J;:!· ~i'fmffi~c!t !d~~rf~~ª~: ~e~:;,roc:c~d~~~ ~~i~:f:anha~.r~~i~; 
Osvaldo Orico, membro da Aca- se demorou, por alguns dias, de- 1938 sed, pouco maior de 30 000.000 Isabel. Alagóa do Monteiro. etc. 

vido ás más condições de tempo, de quilos de pluma. Banana: - Em lodos os munici-
rlemia Rra~ilcira de Letras, ocu- Arroz: - E' cultivado nos rnunici- pios. 
pou. hoje, o microfone da "Hora pios seguintes: Santa Rita, Maman- Mandioca: - Em quas1 todos os 
do Brasil", proferindo um bri- DINAMITANDO OS REFU'GIOS guape, Pedras de Fôgo, Patos, Pom- municípios. No sertão é pouco cultiva-

1hante discurso sôbre ª expres- DOS ARARES ~~~~ª~/;n~â. ~:~ic:{Jri. dtnf.~~ dai1amona: - Embora pouco cultiva-
sividade das cerimônias civicas Navarro, São José de Piranhas, Caja- da, é encontrada em estado espanta-

que começarão amanhã. J E R u s ALE' M, 31 - (A ~:~b3:i. c1r~:l~ãod0Te~~~~iro:1·i~~r::. nefa:~j;~d~ º~a~~ni~I~~~s. Maman-
UNIÃO) - As autoridades bri- Sapé, Areia, Guarabira, Alagóa Nova. guape, Pedras de Fógo, Teixeira, 
tanicas eR>tão dinamitando os e· Bananeiras, Serraria. Caiçára. Gµara- Princêsa Isabel. São João do Cariri. O 40.0 ANIVERSARIO DO REI

NADO ll.\ RAINHA GUILHER
MINA 

dificios onde se, refugiam os a- ~t~d~.ª maior plantação de arroz do :~~g:~a~º l;~~i;e1Ó~a~~~Pg\~a1~~t-~~ 
rabes envolvidos nos últimos Abaeax:i: - Cultiva-se abacaxi em Alagôa Nova, Esperança, Bananeiras. 
conflitos com os judeus. Santa Rita, Mamanguape, Pedras de Sen-aria. Araruna. Plantação em ter-

-------------------------- ------------~ renos frescos nas proximidades de a
HAIA, 31 - (A UNlAO) -

AFL4ST ADA A POSSIBILIDADE DE çudes: Patos, Pombal, sousa. Antenor 
Navarro, São José de Piranhas. Caja
zeiras, Conceição. etc 

TODOS' ~ND!.f(AU~)l!! R RA NA Eu R OP A 
jornais comentam que. a situação eu- ! A ALEMANHA CEDE SOB A PRESSÃO DAS CHANCELA· 

Fumo: - Quasi todos os municipios 
cUltivam o fluno. á excepção de Ala
gôa do Monteiro. Taperoã, Soledade, 
Picui, etc. 

Jl - INDUSTRIA AGRiCOLA 

Acucar: - Fabrica-se nos munici
pios· de Santa Rita. Mamanguape. Pe
dras de Fôgo, Pilar, Sapé e Alagóa 
Grande. 

Até bem pouco tempo, nenhwu. 
prestimo industrial tinha o tuba
rão. De alguns ano~ a esta. parte, 
é que se \·erihcou que o "tigre do 
mar" encerra wn ronjunLo de ma
terias primas de incontestavel va· 
Jor, cuja exploração abriria largas 
perspectivas economicas. O couro, 
os oleos do figado, a. C'arne {'Omes
tivel. a farinha, o ~tduho et<'. são 
sub-produtos valiosos que podem 
fornerer a industrializa('ão do t-e
mivcl esqualo. Sos Estados Unidos, 
na Australia, na Africa do Sul e 
no Japão, a pesca do tubarão é 
muito ativa, e as suas ma.terias 
primas são objéto de um comér
cio Oorescente. O couro do ani
mal é utilizado no fabrico de cal
çado, bolsas, sacos e rarteiras para 
senhoras, a carne e os ossns na. 
prepara..çáo de farinha para as 
aves domesticas e, na. de fertili
zante, para as terras cansadas, en
quanto que os oleos do figado en
tram nas manipulações da terapeu• 
tica. Fundou-se, ultimamente, em 
Hamburgo, uma companhia para 
a pesca do esqualo em larga es
cala. e para. a utilização industrial 
dos sub-produtos, o que faz prevér 
que a cxplorat;>áo do tubarão toma
rá, dentro em pouco, wn desen
volvimento ronsideravel. 

Pol' ocasião do Congresso Eu
carístico Internacional de Chi
cago, o cardeal Kaspar, arc'ebispo 
de Praga, aproveitou o ensejo pa-
1·a pô1·-se em contá.to com os seus 
compatriótas residentes nos Es
tados Unidos. A convite de um 
padre chêco, o cardeal visitou a 
tribu dos indios Sioux convertidos 
ao catolicismo no norte de Dako
ta.. Os aborigenes apreciaram e .. 
no1'lllemente a visita do prelado, 
que foi muito festejado p~la tribu 
e a quem os indios quizeram ma
nifestar o seu reconhecimento de 
um modo ~ignificativo E envia
ram-lhe, recentemente, para Pra
ga, uma carta comunicando que 
tinham nomeado sua Eminencia. 
chefe honorario dos Sioux da mis
são de São :\-liguei da dioce.<.e de 
Fa.rgo, com direito ao titub de 
··.\\'ambdi C~itika", o 9.ue signi
fica •· Aguia 1mpavida.". O cardeal 
Kaspar d("rlaron-se sensibilizado 
por ésse ttslemunho de re~peito 
estima dos de,·otados cl'istãos pe
les-YCt"lllêlhas 

Em numero~os Estados da U
nião americana. são deficientes ou 
imperfeitas as leis e regulamentos 
1·cfcrcntcs ao trabalho de \'Ciculos 
auto-moto1·es. Daí a. prog-ressão 
do número alarmante de acidentes. 
Por isso, como o govêrno da União 
fornecr aos fü,tados subsidios para 
a ron,tru<'io, <·ofü,rl"\11(':.íO e me~ 
lhoramt'nto.., das estrada-. dP roda
tf"m, prdiu t'lt> t· oblevr do Con
:ressq Jlma )ri ("m virtude da qual 
a Un1ao ,não entregará subsidios 
aos Estados onde não haja. di~po· 
siti\·os legais que atP.ndam aos se
guintes requisitos: primeiro. regis
to de todos os veiculos...._auto.mo
tores; certificados de proprieda
de dos mesmos; reprc%áo dos rou
bos de automoveis~ segundo, licen
t;as d(' <'Ondutores profis~ionais e 
a.ma.dorf's: visto1·ia. prriodira. da~ 
máquinas: tertciro, C'apaC'idade ci
\'il dos. proprietarios e motoristas: 
quarto, responsabilidade financei
ra dos mesmos; qu.into. regulamen
tação do transito nas ruas e es
tradas, 1;r,W1do o padrá.o federa!. 

rope1a a.presentou, hoJe, um aspecto 
:<;,1t~;.; ?~;~;e a atitude enérgiéa do RIAS EUROPÉIAS, TENDO A' FRENTE A INGLATERRA 
"DE PRONTIDÃO TODAS AS FOR- - E A f R A N ç A - ~r:ii~ :?c!t~~"[;~iio o f;~-n~~

1
ª!~ici:= 

ÇAS ARMADAS DA FRANÇA rá contra Berlim se soldados alemães 
Reiniciam-se, hoje, sol> o invadirem a Chécoslováquia ", 

Aguardente: - Santa Rita, Ma
manguape, Pedras de Fôgo. Sousa 
Antenor Navarro. São José ele Pira
nhas. Cajazeiras, Conceição. Princêsa 
Isabel, Campina Grande. Pilar. Sapé, 
Alagôa Grande, Guarabira, Alagôa 
Nova, Bananeiras, Serraria, Caiçára. 

PARIS, 31 (A UNIAO) - Após uma 
reunião do gablnêtP, o sr. Eduardo 
Daladier derlarou que as forças ar
madas Pstão prontas para. qualquer 
eventualidade. 

AFASTADi\ A IDEIA 
GUERRA 

DE UMA 

benepláciJo de Lord Runci
man, as negociações entre 
o govêrno de Praga e os 

sudêtas 

"MANTENHAM A CALMA" 

LONDRES, 31 (A UNlAO> - A úl
tima mensagem do embaixador ame
ricano, sr. Joseph Kennedy, a Was
hington, dizia: "Mantenham a cal
ma. Não ha na(ia de nôvo•·. 

Comentando os termos dessa men-

Farinha de mandioca: - São pou
cos os municipios que não fabricam a 
farinha de mandioca: Cato lê do Ro
chaJ São João cio Carirí. etc. 

LONDRES, 31 <A UNIAO) - Ante. 
a repulsa internacional, a Alemanha 
parece haver desistido de sua intenção 
de intervir pela fôrça na Checoslová
quia, 

11~0 se conhe.c~ oficialmente qual. ~ sa~~~· n~ hº:1~!d~sc~:v~:ôvo, por que 
atitude da llalia diante um confli!_ 1 o sr. Kennedy envia, de instante a 
armado entre a Alemanha e ª Ch instante, wn relatório ao presidente 

co~~i~f~to, alguns circulos dignos Roosevelt?''. 
de crédito declaram que o marechal O PRESIDENTE ROOSEVELT NAO 
Italo Balbo, durante a sua estada em 1 

III - l\lEDIDAS 

A cuia de 10 litros é usada em todos 
os municipios, á excepção de Santa 
Rita e João Pessõa, onde é comum a 
de 5 litros. A arroba de 15 quilos tam
bém é usual em todo o Estado. Para 
o algodão em caroço. porém, usam a 
de 20 quilos os seguintes municipios: 

\ FRANÇA ACOMPANHA A SITUA
ÇAO Berlim, foi portador de uma comuni- IRA' A LIMA 

cação do govêrno italiano de que não 
PARIS, 31 <A UNIAO) - O gabl

néte acompanha, com interesse, os mi
nimos acontecimentos politicos. 

participará de qualquer luta armada WASHINGTON, 31 <A UNIAO) -
por motivo da. questão dos sudetas. Em consequencia da crise politica eu-

Patos, Pombal, Sousa, Teixeira, Tape
roá, Pilar, Ingá; e a de 16 quilos os de 
Catolê do Rocha, Brejo do Cruz. Es
perança. Serraria Cniçárn, Aranma e 
Serra do Cuité. O sr. George Bonnet, titular do 

"Quai d'Orsay" recebeu, hoje, em con
ferencia, o embaixador inglês, tratan
do com o mesmo sobre a situação eu
ropéa. 

ropéia, o presidente Roosevelt desis
CONVOCADO O COi\UTE' POLITl- tiu de sua projetada viagem a Lima, 

co DOS SUDETAS a fim de presidir á instalação do Con
gresso Pan-Amerieano. 

Após essa reunião. o sr. George 
Bonnet conferenciou demoradamente 
com o sr. Daladier. presidente do Con
liiêlho de Ministros. 

PRAGA, 31 (A UNIAO) - O Comi-
té Politico dos Sudetas foi convocado A FORMAÇÃO DOS ESTADOS UNI

Quanto á unidade agrária, o quadro 
de cincoenta r 1.21 Ha) é a geralmente 
usada entre os lavradores. Ha prefc .. 
rência no sertão pela tarefa <25 bra
ças em quadro) nos municipios de 
Pombal. Brejo do Cruz. Sousa. Ante
nor Navarro. São Jo:-ê de Piranhas, 
Cajazeiras, Conceição. Princêsa Isa
bel 

para uma reunião, amanhã. 

O PRESIDENTE BENES DARA' A 
CONHECER NOVOS PLANOS 

El\l ATIVIDADE O FOREL"<G OFFI- , PRAGA, 31 (A UNIAO) _ Espera-

i 
CF se que amanhã. ou depois o presidente 

Benes dará a conhecer novos planos 
L(!NDRES, 31 ( A UNIAO) - O sobre a questão dos sudetas, ou fará, 

1 
~:r:~r:ia~J!1.ce esteve hOJe, em gran- então, uma proclamação aos chécos. 

Pe.la manhã, antes de partir para NOVO INCIDENTE NA FRONTEIRA 

1 

Berllm, o embaixador Neville Render- CHtCO-ALEMA 
son conferenciou com lo1·d Halifax, 

~~n~~v~~~~a~~~l: aúlii!';il,;,dvertencia nô~:R~~ent!l a~~b~;Ã~jrifka;:': 

1 

I,ord .Halifax recebeu, pouco depoi.5, na fronteira chéco-alemã, tendo dois 
n embayxador ~rancês, sr. corbin, que chécos civis e um soldado feito fõgo 
transnntiu as ultimas deliberações to- sobre as linhas alemães situadas nos 
madas pela França diante a eventua- postos 7 e 5. 
(~~~~e de uma guerra na Europa Cen- HENDERSON CHEGOU A BERLIM 

PROSSEGUEM, HOJE, AS NEGOCI
AÇOES EM PRAGA 

PRAGA, 31 <A UNIAO) - Deverão 
prosseguir, amanhã, as negociações 
Al.ltre o deputado Kundt, lider parla
mentar dos sudetas, e o premit-r Milan 
Hoaza. sobre as novas pro,ostas do 
govêrno. 

BERLIM, 31 (A UNIÃO) - O em
baixador inglês nesta capital, sr. Ne
ville Henderson, chegou a esta capi
tal, de avião, ás 18 horas. 

O EXÉRCITO FRANCtS MARCHA
RA' CONTRA BERLilll 

PARIS, 31 (A umAO) - Após uma 
---.. 

DOS DOS BALKANS 

BELGRADO, 31 (A. N.l - Certa 
fonte muito chegada ao primeiro mi
nistro Stoyadinovitch, declarou que a 
ideia da formação dos Estados Uni
dos dos Balkans se encontra presen
temente bastante adiantada, tornando
se facil sua concretização na hipótese 
de wna riova guerra européia. 

O mesmo informante adt:zmtou que 
a atual Entente Balkanica já repre
sentava os fundamentos d,ii,quela idéia 
que, reunindo cerca. de 55. 000. 000 de 

O hectare, que é a medida legal, é 
muito pouco usado pelos agricultores. 
Somente nos campos experimentais 
da Diretoria de Produção e da I. S. P. 
T ., é que se reconhece o hectare. Aliás, 
essa medida já começa a generalízar
se. 

IV - IHÉDIAS 

iugoeslavos, rumaicos, turc?s e gregos, Para os cálculos de conversão e re
formari?- uma muralh~ pol1:_tico-econo- dução. adota o Departamento as mé .. 
mico-militar contra a mvasao dos Bal- dias seguintes: 
kans por exércitos estrangeiros. 1 lCO quilos de algodão em caroço 

HENLEIN DESISTIU DE APRESEN- ~ã~Ô ~~1 :~i~~: 3o o. 
31 de plwna e 

67 

TAR UM "ULTÍMATUJ\I" di~~02~~
1
º2; ~e"i-!~::;~;ª·d~ã:;;:;Ji~'J.-

LONDRES, 31 (A, N.l - Noticia
se que o lider sudeta. sr. Konrad Hen
lein, desistiu da sua intenção de apre
sentar um ultimatum ao govêrno ché
co para resolver definitivamente o pro
blêma minoratário. 

100 litros de a.mencloim em casca 
pesam mais ou menos 60 quilos. 

O arroz em casca dá, aproximada~ 
mente, 2 3 de arroz beneficiado. 

1 litro de feijão pesa aproximada
mente 910 gramas. 

1 litro de arroz s casca pesa aproxi-

(Conclúe na 7 .• pg.) m~dtir~n~e \~7fh!r~:!s. aproximada .. 
r,l'i sudetas rnclamam igualdade de 

<hre1tos aos checos e autonomia local. 

BERLilll CONSULTA A VAll,SO:Vµ 
A REUNIÃO SEMANAL DO CONSÊLHO 

mente 870 gramas. 
1 litro de café em grão pesa aproxi

madamente 660 gramas. 
1 litro de f. de mandioca. pesa apro

ximadamente 640 gramas. 
VARSOVIA, 3l <A UNIAOJ - O em- R E G I O N A L D E G E O G R A f I' A 

baixador alemão consultou o coronel 
1 litro de farinha de araruta pesa 

aproximadamente 790 gramas 

~~~~~ge~.~~~·so1;f~tiiut~~! !el;~f: Sob a presldencia do dr. J. de Avila 
ma. em farp eh~ um conflito armado Lins. esteve reunido ontem, o Consê
en!rr. o AlPmanha e a Checoslovã... lho Rrglonnl de Geografia, em sessão 
q~ua, obtendo a resposta de que o ,:o- ordinária. 
,·.erno polonês manteria uma neutra- Compareceram os conselheiros, te• 
h~actc .ami~tosa para com O Reicb, r.ente-coronel Magalhães Barata, co
nao pcn~itmdo a passagem de tropas nego Matias Freire, professõr Size
c~tra1:1ge1ras pelo seu território, com ~~1!cd~~~~~a, esr~ ~6~~~l~~t~~ni~L~or~ 
<tr.Slirio á Alemanha· Leon Clerot. Estiveram presentes, co
DESMENTIDA A CONVOCAÇÃO DO 

I 
mo visitan~ o prefeito Eduardo Cos-

REICHSTAG ~· %sf·c~~~v:ia.Carlrl e o engenhe1-

BERLIM. 31 <A UNIAO) - Os meios o c. R. G. tomou conhecimento de 
oficiais desmentem a noticia propala- ; vários assuntos pendentes de suas re
da de que teria sido convocado o Rei- 1 soluções, inteirando-se também do ex-
chstag. j pedien~ co!posco de comunicações 

1 1 

de varias pr edencias, 
RESERVAD,\ A ATITUDE DA [ TALIA o sr. Pé ro Batista submeteu á 

apreciação dos seus pares u ma suges
LONDRES, 31 (A UNIÃO) - Ainda tão (los prefeitos de Guarabira e Cal-

çára, a respeito de retificações das m~d~:~n~e 5~g1~~~~- pesa aproxi~ 
linhas divisarias, dec1dtndo o C. R. G. 1 cacho de bananas tem rm média 
oficiar aos diretórios de geografia 100 bananas. 
dessas cidades para os mesmos se pro- 1 espiga de milho pesa Nn média 
nunciarem a respeito. 230 gramas. 

O professõr Sizênando Costa comu- 1 garrafa de ar;uardente pesa 1.190 
nicou que a Comissão Tecnica havia gramas. 
concluido a sistematização dos limi- 1 garrafa vasin pesa 650 gramas. 
tes do município de Alagôa do Mon- 1 côco (tipo médio) pesa 530 gramas, 
teiro, prosseguindo nos seus trabalhos 1 abacaxi <tipo mêdio> pesa 1.540 
com relação aos demais. gramas. 

o dr. Leon Clerot apresentou ao C. 1 laranja <tipo médio) pesa 280 
R. G. as plantas da cidade de Caicára gramas. 
e das vilas de Belém e Cupaoba, rea-
lizadas por fôrça do seu contrato com VI - tPOCAS DE PLANTiO E CO-
o mwlicfpio de Caiçára. 1 LIIETTA 

Ao encerrar os trabalhos, o dr. J. de . As ép~as de plantío e colheita va
Avila Lins desped_lu-s~ dos seus pares, riam muito, conforme as zonas. a es-t:~ ter d.e viaJar a metropole do . • (Conclúc na 7 .• Pi,) 
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