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1 :ANO D.TI JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 2 de setembro de 1938 

"REALIZACOES DO GOVERNO 
J 

ARGEMIRO DE FIGUEIREDO' 

NOTAS DE 
PALACIO AS COMEMORAÇõES NÊSTE ESTADO "O DIA Õ.A: 

1 

médio do dr. Salviano Leite, o 
O GENERAL MEIRA DE YAS• gcnernl Mcira de Vasconcélos, 

Por telegrama, o dr. Demétrio de 
Tolêdo congratulou-se com o inter
ventor Argemiro de Figuelrédo pela 
alta compreensão dos postulados do 
Estado Novo, 'l'evelada por s. excia. 
no seu último discurso pronunciado no 
almoço em homenagem ao major Del
miro de Andrade. 

MOCIDADE", NO INSTITUTO COMERCIAL "JOÃO PES
SOA - AS FESTIVIDADES NO RIO DE JANEIRO 

CONCE. LOS AGRADECE AO nosso ilustre conlcrranco atual
mente no comando da 1 . a Re-

SR, INTERVENTOR FEDE· gião ~lililnr, com sécle no Rio d,! 

A .Janeiro, enviou ao Chefe do Go-
RAL A REMES$ DE UM verno paraibano o seguinte ex-
EXEMPLAR DO DOCUMEN• pressivo telegrama: 

- "RIO, 31 - Dr. Argcmiro de 
TARIO ESTATISTICO .fo. Figueiredo - Interventor Fede-
TOGRÁFICO DAS REALIZA• mi na Paraíba - João Pessôa 

Ç-Es DO GOYli!RNO DA - Por intermédio do dr. Sal-o li:. viano Leite, recebi o precioso 
--- PARAIBA --- album de nossa muito querida 

terra, onde vejo o surto de pro
gresso que o govêrno de v. exc. 
,·ai, coin alma e patriotismo, itn
primindo ú administração pú
blica cio Estado. Muito grato. 
Cordiais saudações. - General 
Meira de \ asconcélos". 

E ~I agra<lecimenlo á reme~
J sa de um exemplar do clo

cumenlúrio eslatíslico-foto-
grúfico "Realizações do Gover
no .\rgcmiro de Figueiredo'", 
que lhe fora oferecido por inter-

Esteve ontem, em Palácio, o sr. Flo
doaldo Peixôto, a fim de agradecer o 
telegrama de felicitações que lhe en
viãra o sr. Interventor Federal, µ01· 
motivo do seu aniversário natalicio. 

Em telegrama enviado ao sr. Inter
ventor Federal, o sr. Ronaldo Mendes 
Brandão, secretário do "Centro Be
neticente Paraibano,., agradeceu, em 
nome dessa sociedade, a promoção do 
seu presidente, sr. Juvenal Pereira da 
Silva, para guarda-chefe da Fiscali
zação de Gêneros Alimentlcios. 

Durante o dia de ontem, estiveram, 
ainda. em Palácio. sendo recebidas 
pelo sr. Interventor Federal. as se
guintes pessôas: drs. Ismael Ribeiro, 
Pedro Ulisses. Adernar Vidal e João 

A HOMENAGEM 
DO INTERVENTOR ARGE· 
MIRO DE FIGUEIRtDO AO 

M~JOR DELMIRO DE 

Não há na Paraíba o mosquito que Franca; prefeito.s João Ursulo Filho, 
está causando o paludismo do Rio Carlos Pessôa, Antonio Santiago, Ma
Grande do Norte e do Ceará. Mas nós rója Filho e Cunha Lima Filho; pro
temos outros mosquitos tra.nsmissôrt-s 

I 
fessor Francisco Sales. tenentes Ma

para causar a doença. Nio deixe agua nuel Gamara Moreira, José Fernandes 
empoçada ou parada para. que não se da Silva. Gil de 'Faula Simões e Juve-
crie o mosquito. nal Espinola. 

ANDRADE 
Transcrito no "Diário de 
Pernambuco" e no "Jornal 

O LIVRO DO DIA 
COSTA RtGO 

lRedator-che!e do "Correio 
da Manhã". do Rio) 

Tiveram inicio ontem, as comemo
rações da •· Semana da Pata-ia··, nesta 
capital e em todo o Estado. 

Por determinação do Departamento 
de Educação, de aeôrdo com as ins
truções do Govêrno Esta.dual, veem 
sendo rE-aliza!las, nos estabelecimentos 
de ensino, preleções sõbre o movi
mento da. Independência, visando as 
mesmas integrar a. mocidade estudio
sa. na. significação da. ·· Semana da 
Pátria". 

Para o dia 1 de setembro estão pro
jetadas brilhantes festividad~ com 
que o pôvo de nossa. terra se associará 
áL" homenagens do País á data da ln
dependência . 

O programa deS::ias comemorações, 
já divulgado pela imprensa. serj cum
prido fiehnente, dado ~ interesse do 
Govêrno em solenizar. de maneira a 
mais condigna. a jubilosa efrméride, 
contando, para o mesmo fim, com a 
solidariedade de nossas cla!..:ies repre
sentativas. 

O DIA DA MOCIDADE 

O ''Instituto Comercial João Pes
sóa." festejará, domingo vindouro, o 
"Dia da Mocidade", tendo organizado, 
para êsse fim, um atraente programa, 
a cargo do Centro Desrorth·o "Arge
miro de Figueirêdo". que lhe fica 
anexo. 

Terá lugar uo "Clube Astréia" uma 
festa desportiva. em beneficio da.s. 
crianças pobres, ::iue constará do se
guinte: 

A's 8 horas 

do Comércio,, º discurso do 
O 

eminente sr.. Getúlio V. ar-1 como A Comedia humana, de Balzac, t.• pro,·a _ Torneio de volley-ball 

Chefe do Govêrno paraibano ~:a v~br~criit':~~~~ :,~to~n~~ ;~t~a~~ ~~g~~a ~~~~~:~:e~~~~·~. BJ; ~1:s~:!~~l c~~
1
~~!it~~c~:r;;:r~~J0 "i?,ã: 

RECIFE, 1 _ <A UNIAOl _ Em volumes, de uma obra a que Zola, do padre Mouret ao doutor Pas- .Paraíba Clube, dedicada ao exmo. sr. 

~ua edição de hoje. o '"Jornal do Co- ::gtôde legitimam.ente chamar de jo- ca~ que mareá a posição d.o sr Ge- :!:r~:n!:oF:1=~· t!~! ::1:en~:::r~ 
mércio" e o "Diário de Pernambuco'" Trata-,;e da coletanea. de todas as túlio Vargas é :;jUa neutralldade em 2.• pro,·a - Tenis (dupla)•- \'er
uoticiam rom. de.staquc o almoço que 
o interventor Argemiro de Ficucirêdo 
ofereceu a~ major Delmlro de Andra
de, transcrevendo, na integra. o dis
curso pronunciado por s. cxcia. cm 
reconhecimento á:-- brilhante atuação 
daquêle oficial no comando da Poli
cia Militar do Estado 

manijestaçóes escritas do pensamento face dos acontecimentos. Nenhu,m melho x Azul, vencedor com A~tréJa. 
a da açdo do atual presidente da Re- fáto, nen11um actdente, nenhum des- Dedicada ao comandante da Policia 
pública, em longos anos de lallores, fecho imprevisto o peqa para cumpli- Militar do Estado - Premio: medalh:i 
pois abrange programas e discursos ce, porqJl,e todos os fátos, acidentes e de ouro. 
dêsde a Aliança Liberal ao Estado desfechos o encontram como o ho- 3.ª prova - Salto em distancia -
Novo, ou seja désde o apêlo âs fór- m"em. estranho que é chamado a ar- Instituto Comercial "João Pessôa" x 
mulas classicas do regime representa- bitrar. Astréia - dedicada ao dr. Mateus de 
tivo até ao golpe final ão regime dito Assim., enchendo quasi uma dezena Oliveira. - Premio: medalha de ouro. 
de autoridade. de anos na função pública de chefe 4.ª prova - Salto em altura - Ins-

Im;ére ainda o "Diário de Pernam
buco" l::mgos trechos do discauso de 
:;agradecimento proferido pelo major 
Delmlro de Andrade 

Pela vrimeira vez:, uma cri.se htsto- do pais, ~le apresenta a stnuularida- tituto Comercial "João Pessôt.. x 
rica se apresenta e se confessa por si de, que é de certa maneira u.m para- AstréJa - dedicada ao dr. Josr ;'\lariz. 
m.oma perant.e o juízo critico do Bra- d(!XO, de não encantar um únic.o, po-

1 

_ Premio: medalha de 0.uro. 
stl, com seus impetos e expectativas rem. numerosos governos. 
:om. seus lances e desenganos catalo- E' certo que isto sucede normal- A 's 14 horas 
gados mente nos sistemas representativos dJJ. 

Scnnos todos ainda parte, mesmo tndole parlamentar. Aí não ha meri
quando simples espectadores, nessa to em qu.e as tempestades passam ·! o 
c:rise. Não poderemos aprecia-la devi- c1iefe pennaneca. A forca do che,IJ é 
damente, antes que sôbre ela o Tempo toda estatica. A novidade está - 0 es
haia exercido a influência do exame tá com éla o mérito - na mesma ati
á distancia. tude mantida pelo chefe cuja força 

O perfil do sr. Getúlio Vargas, tão é dinamica e que não che/ía o Estado, 
. com:plexo pela propria natureza do porém o govêrno. Uma coísa é assis-

ALGODOEIRO I 
homem, transmu'!,a~se a ~ada passo, tir ~ mutação dos govêrnos; outra coi
no curso déstes ultunos oito anos. A sa e acompanha-los em suas substi

PELO NOSSO 
COMÉRCIO 

µublicacão da obra iá escrita e ape- tuiçôes como ator·! autor. 

e o M A A L E M A N H A ~~~~º s:gn;~;:~~ p~e::~!d~~r ~~1:p~~~ 1)::;;a g~~1;~:j:ici~L c:~ª1:~::;s º/~!; 
Exprimindo os desejos do. nossso ai- do, se não expresso, tacitamente in- de governo que resultaram da pre

to comercio exportador, o mte~ventor duíivo, que o autor atingiu o ponto Ji- sença do Sr. Getulio Vargas no poder. 
Argcmiro de Figudrêdo fu_ rya dias um nal de sua idéia. Erro patente. Po- O passado r•;rocla-nos, neste sentido. 
apêlo ao presidente Getuho Vargas, d.endo ess'!- obra cha7!1-a.,.,..se O Estado alguns períodos pela simples evocação 
no sentido s. cxcia. facilitar as relações Novo, designac;ào ho1e tão preferida, dos ministros da Justiça havidos dêsde 
comerciais com a Alemanha, no que chama-se contudo A Nova Politica do novembro de 1930. Período. diaamos 
toca ao algodão. Brasil. O termo Estado restringe, assim, 1Junitivo: Osvaldo Aranha; pe-

Conc~mitantemcntc, o cht.fe do abarca um certo nümero de preceitos nodo constitucionalizante: Maurício :~e~~,~~1~,c~
5
t:~~ª~e e~:~

0n:i!~1~!;~~~! ~~a.e~g~;t:~e;~s teer;~~sibt~}1~~s ªo1:= ;f':r~ºJ°i;~ii~~doe:~f~~°r;:t·ta11ªc~~~~t 
Grande do Nortr- e Ceará, a fim de lras, suscepti_veis de ultrapassar o Ráo; período da Idade Média: Mace
corrobvrarcm aquélc seu instante' ap~lo campo de açao do Estado em s~u for- do So<:,res; pertodo do Renascimento: 
ao Chefe da Na,:ão, tendo já recebido maltsmo. O Es.tado Novo teria, em Francisco .c.am:po:t. 
~omt,,nicaçó::s afirmati\'as dos drs. Ra- .sum~. apenas cinco _volumes. A N_o~a E!ses vanos, oor vc.:es antagonicos 
facl Fernandes e Menezes Pimentel Poht1ca do Brasil pode ser uma serie, pertodos não compõent d. e . .::trutura de 

SERÁ SOLtNE A CERIMO
NIA DO SORTEIO MILITAR 
O . TO T , E l Assistirão, ainda, á solenid.ade um 

A ERA LOGAR D · cabo e seis soldados de bôa conduta. 
POIS DE AMANHÃ NA conscritos dêste ano, para conhece: 

:;:rcri;v~~:~lt::r::;;a~i;n::_s,tu~ 

:ul~~tc!: ~:i~~~!:to d~o:~~!ª· q~;~~ 
que passam depois a correr apenas 
~;r~~u~~:Jit

0
.entre ,os muros parale-

Na segunda m,Jtade do . .::éculo vas
sado, após o advento da Terceira Re
publica, era costume em França lem
brar os Jiorrores da Revolução. Disso 
muttos Jllosofos tiraram conclusàes 

s.• prova - Torneio feminino de 
volJey-ball - InsUtuto Comercial 
'' João Pe~õa" x Escola Normal do 
Estado x Paraíba •Clube - dedi.::ada 
ao comandante do 22." B. e. - Pre
mio: taça. 

6.ª prova - Basket-ball - A~tréia 
x oficialidade do 22.º B. C., ded?rada 
ao dr. Fernando Nobrcga. prefeit(I da 
Capital. - Premio: taça. 

7.11 prova - Volley-baJI - rapazes 
- Instituto Comercial "João Pcssôa" 
x Astréia - dedicada ao dr. Raul de 
Góis. - Premio: taça. 

8.n prova - Lançamento de pêso -
Instituto Comercial "João P~s,)a" x 
Astréia - dedicada ao rlr. Ferna1:Jt1 
Pe.5[,õa, chefe de Policia. do Estad,l. -
Premio: medalha de ouro. 

interpretativas, o que fez Clemenceau 
proclamar: ·· A Revolução e um bloco. 
Devemos aceita-la ou recusa-la,,. Foi 
desta apostrofe que nasceu a escolha 
do nome Blóco :.·ara designar certos 
partidos onde s_e reunia muita gente 
sem muita unidade e onde. por con
seguinte, nunca se •!:raminavam os as
pectos particulares da política. 

A revolução de 1930 não foi para o 
Sr. Getúlio Vargas um blóco e sim. 
uma coleção de mosaicos. que êle tra
tou de harmoni;;ar 1.•.:las córes. E' o 
que nos mostram os cinco volumes de 
A Nova politica do Brasil, que deve
mos .,,êr com a mesma compreensão 
de nosso país que tev·.: o seu autor lla 
pouco, presidindo cm São PauzO a 
inauguração festiva do Tunel Nove de 
Julho. 

Pelas 19 horas terá. inicio o chá• 
dansante, com o comparecimento da, 
nossa "ébte ,social, para o que -estãc, 
sendo distribuídos os ingressos-con
vites 

Ourante os jogos e as dansas, haverá, 
surprezas, como sejam: - prendas,. 
rifa.s, kermesses, etc., a cargo de se• 
nhoritas da nossa sociedade. 

Será madrinha das festas do "Dia.' 
da Mocidade·• a srta. Lindalva. Gama .. 
á qual cu.mpre fazer a entrega da~ 
taças medalhas, por ocasião das dan
s:as, uais serão oferecidas peloff 

i ,•o homenageados 
melhor ordem e organização,. 

esl§ ~ á frente destas festividades a. 
Diretoria e Corpo Docente do Institu
to Comercial ·· João Pessôa ·•, em coo
peração co'm as sras. Joana Emili~ 
Gama, America 11\lonteiro, Amella 
Falconi e Elisa ~lodesto. São as se• 
guintes as senhoritas que estão traba• 
lhando no sentido de maior brilhan
tismo da festa do ·• Dia da Mocida
de": - Betanía Neves, Carmen Via• 
na, Silvia Mélo, Helia J\foura, Elsa. 
l\'low·a, Cledite Baía, Cleide Baía, Cle
nír Baía, leda Machado, Esmeralda. 
Silva, Diomar di Deli, Alice Pinheiro, 
Lauridice Gama, Lindalva Gama, Lin• 
da Gama, Auzenda Cavalcanti, Feli• 
na Carvalho. Maria de Azevêdo, Hil
da Ferreira, Oscarina Galvão, Maria. 
de Lourdes Velôso, Maria José Fon
sêca, Anita Scheinberg, Virgilia Cor• 
deiro, Maria de L. Araujo, Zita Car• 
dôso. Raquel Scheinberg e outras alu .. 
nas do Instituto Comercial Joã-0 Pes• 
~ôa 
AS CO)IEMORACOES DA .. SE~IAN~ 

DA PATRIA" 
RIO. t lA VNIÃO) - Iniciaram-se 

entusiasticamente as festividades da 
"Semana da Pátria" 

Como já foi noticiado, entre as re ... 
feridas comemorações se destacam a 
grande "Parad:i. da Mocidade", no 
próximo domingo pela manhã a con.
centração escolar do dia 7 

Colaborando, igualmente, na. parte 
artistica daquelas solenidades, a. "Hora. 
do Brasil" começou a irradiar, hoje .. 
programas constituidos de musica$ 
sobre motivos nacionais. 

Também, será divulgada uma peça 
teatral de Joraci Camargo, calcada. 
nos acontecimentos q,ue precederana 
á Independência. 

:<iO RIO GRANDE DO SUL 
PORTO ALEGRE. l IA UNIAO) -

N'esta capital e em todo o interior do 
Estado· fôram iniciadas, hoje, as festas 
comemorativas da "Semana da Pã
tria" 

Das mesmas constam paradas mi ... 
litares e desfile de civis, dos quais 
participarão, nesta cidade, os atletas 
~e todos os c.lubes esport_i~os. 

A ELETRIFICAÇÃO 
DA CENTRAL DO BRASIIJ 
Vão prosseguir os serviços 
até Entre-Rios e no ramal 
-- de Santa Cruz --

RIO. l - IA UNIAOI - Conferen
ciou. hoJe. com o ministro Mendonça. 
Lima. tratando da eletrificação da. 
Central do Brasil. o presidente dd. 
"Metropolítan Vickers" 

Ficou assentado o- prosseguimento 
dos trabalhos até Entre-Rios e no ra ... 
mal de Santa Cruz 

PROCURANDO AGUA, EN• 
CONTRARAM PETRóLEO 
BJ;;LO HORIZONTE. l IA UNI~ 

AOl - Na cidade de Alfenas, nêstet 
Estado. estão sendo perfurados diver
so~ póços para abastecimento d 'gua á. 
cidade 

Hoje. entretanto, notic1arn dali que 
num dos referidos póços jorrou um S

'5in ' rem os processos que os trouxeram a 
- r.uE DA 1 S. • C,. R. - caserna 

Por iniciativa, do nustre tenente
coronel Magalhães Barata, coman
dante do 22. 0 B. e., vai revestir-se 
da maior i,olenidade a cerimônia, êste 
ano. do sorteio Militar 

"O BRASll PODEº & TORNAR SE UMA g~:.~iel!~:t!n;!t,~~~~o e inflamavel, 

O 40º ANIVE~SÃRIO GRANDE POT!NcÜ ECO N ô MI e A,; ~tii!~r:ç~t:i:1~~~: ·;~~-·=c~~= 
O sorteio do~ futuros conscritos 

para o ano de 1939 terá assim um 
cunho de grande expressão cfvtca, 
C"orn o comparecimento de altas au
toridades civis e militares, realizan
do-se o ato na séde da 15.ª e. R., 
As 12 horns do próximo dia 4. 

AbrJlhantará a solenidade a banda 
de musica do 22. 0 B. e. 

DE REINADO DA RAINHA Declarações do ministro Entrevistado pela reportagem. de- A R E F o R M ~ 
GUILHERMINA do Come'rc1·0 d p clarou o ilustre titular que está COl1· e ortugal cretizando os objetivos de sua missão, 

CUMPRIMENTOS DO CHANCE! F..R ----- no desempenho da qual tem encon-
OSVALDO ARANHA ' S. PAULO, l (A UNIAOJ - Via- Irado sempre a melhor bôa vontade 

jando pelo ºCruzeiro do Sul", che- do Govêrno e do pôvo bra,'.iileirog 
RIO, 1 (A UNIÃO) - to chanceler gou, ontem. a esta capital, proceden- A seguir, manifc.stou-~e encantndo 

~!':í~sº a!ra~:ai:~:~end:u J:.;!~ te do Rio de Janeiro, a Missão Eco- com o que tem observado em no:;so 
nesta capital, pela passagem do 40.• nõmlca Portuguêsa, chefiada pelo ml- País, acentuando: "Ó Brasil poderá. 
aniversário de reinado da rainha GuJ- nistro Sebastião Ramires, titular da tornar-se uma grande potência eco-
lherminJ. ,Pasta do Comércio. 

1 
nómlca ". 

da lei de sindicalização 
RIO. l IA UNIAO) - No gabinêl• 

tio n1inistro do Trabalho, reunJu-tt, 
hoje. sob a presidêneia do sr. Oliveira. 
Viana, . consultor jurídico des,;a. c,asta, 
a Comissão Especial de LegJslaçâo so .. 
cial, encarregada da reforma da J.ef 
de Sindicalização 

O ante-t>:rojéto da refórma, jll eJa .. 
borado, esta sendo :n1bmehdo a discUI• 
i;;ão, 
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f tSPORTtS,l 
o ESTADIO NACIONAL 
A CONSTRUÇÃO DA "CIDADE OLIMPICA" - 65 MIL 
CONTOS DE RtJS O ORÇAMENTO - O QUE SERA' A 
GRANDIOSA OBRA EM PROJtTO - O PRESIDENTE DA 
·REPúBLICA OUVIRA' A COMISSÃO ENCARREGADA DA 

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO 
RIO. 1 iPelo aéreo) - Realizou-se truçôes de monitores dos diversos es

no gabinéte do secretário do Inte:.·ior portes. e um museu esportivo. 
e Segurança da Prefeitura, uma reu- Duas grandes avenidas com 100 me-

1 nHio dos membros da comissão perma- tros de largura ql.l.e serão a Avenida 
nente pró construção do Esté.dio Na- da Lagôa. e a do Estádio, fac111tarão o 
cional, á qual compareceram os repre- trafego em dias de grandes competl
t;entantes da Confederação Brasileira ções. Uma grande praça comportará 
de Desportos, das Federações de Bas- 12. 000 carros, sendo o seu acésso e sa
~eL-ball, Pugilismo, Ciclismo e Tiro, ida disposto atravez a Avenida do Es
de Associação de Cronistas Desporti- tado e wna grande praça central: a 
vos. o engenheiro Antonio Laviola e o Praça das Nações. 
capitão Antonio Pereira. Ao longo da parte da Restinga ba-

0 comandante A'tila Soares, presi- Ilhada pela Atlantico será construida 
dente da referida comissão. fez uma em estilo de auto-pista, a grande Ave
exposição dos trabalho> desenvolvidos nida Oceanica. 
pela mesma no sentido de dotar a nos.- O projéto em questão foi orçado pro
sa capital de wna verdadeira "Cidade visoriamente em 15 mil contos para 
Olímpica··. saneamento e preparo do local e 50 

A seguir falou o engenheiro Antonio mil para a construção da .. Cidade 
La viola, que apresentou um projéto, Olimpic9i ••. 
de sua autoria, traçado com senso e A área a ser desapropriada é de qua
habilidade, pormenorizando detalhes sl quatro milhões de metros quadrados 

~~-~di6~7cta~~ ~~esi~~s tr~~:~!~em a ~:r~~ : !~fºcºonºto~etro quadrado, cus-
Em linhas gerais, o projéto Laviola A comissão chegou porém a um a-

fr O seguinte: côrdo com os proprietarios dos terre-
Estádio para futebol, atl-etismo e nos em questão, segundo o qual êstes 

ciclismo, com 200 x 150 metros, e ca- prontificam-se a ceder ao govêrno a 
pacidade para 150. 000 pessôas. Para p_arte elevada da Re~tinga que é que 
essa construção, será feita uma esca- fica ao lado. da lagoa, em troca do 
vaçáo, em cujas rampas seria cons- 1 aterro do baixio que constitue a par
truido o primeiro lance de arquiban- te banhad~ pelo oceano, o que será 
cadas. com a terra que sairia. seria facil, em vista de ter que ser feita a 
feita uma rampa externa, ajardinada, dragagem da lagôa, cujo barro será 
para actsso aos lances superiores, evi- · conduzido até ali por processos hidrau
t.ando assim que o público precise su- Ucos. 
bir 45 metros para se ~alocar no úl- A comissão irá por êstes dias á pre
timo degráo da arquibancada. Haverá sença do chefe da Nação ao qual expo-
44 portas de acésso, sendo as e.lo pri- r~ o que conclúe e pedirá a encampa
meiro lance subterraneas çao do projéto por parte do govêrno 

Estádio de natação, com capacidade federal. 
para 15. 000 pessóas, tendo wna pis-
cina para nado e water-polo, de 50 x PEDIDA UMA ENTREVISTA AO 
25 metros, e uma para saltos, com 20 CHEFE DA NAÇAO 
x 20 metros. 

Serão construidos locais especiais 
para os fotografas, a fim de poderem 
fotografar os nadadores, por baixo. 

Estádio para polo e hipismo, de 280 
x 220 metros, com lotação para 10. 000 
pessôas 

Estádio de tenis, com vários •1 cow-ts •· 
e lotação de 15 . 000 Jogares. 

Estádio de jockey e esportes conge
neres. com 10.000 lagares. 

Raias para remo e regatas, com 200 
x 2.000 metros na lagóa. As regata.s 
pesadas serão realizadas no oceano. 

, 1\0 longo da raia <ta lagôa, a Central 
construirá um ramal especial para o 
público acompanhar as provas. 

Ginasio para basket.-ball, volley-ball 
e pugilismo, com capacidade para .. 
lp . 000 pessôas. 

'·Stand" para tiro; teatro gre~o. 
com salas para os chamados jogos de 
salão. como seja o xadrez, e um grande 
palco para exibição de cantos orfeôni
cos e espetáculos culturais; vila olim
·pica, para treinos e preparação de 
valores, academias esportivas, para ins-

RIO, 1 <Pelo aéreo) - A comissão 
encarregada da construção do Está
dio Nacional, pediu ao chefe da Na~ 
ção, uma entrevista coletiva, a fim de· 
expor os resultados atingidos. 

Foi o seguinte o oficio enviado: 
"Elij. nome da grande comissão com

posta de todos os representantes de to
das as entidades esportivas reunidos na 
Secretaria Interior e Segurança a fim 
de estudarem instalação no Distrito 
Federal de urna praça de esportes 
digna de obra grandiosa do Estado 
Novo, venho solicitar ao eminente chP
fe da Nação uma entrevista coletiva 
no sentido de qut possamos apresentar 
a vossencia os resultados atingidos 

Nessa~ entrevista, as· Confederações, 
Fede~açoes e entidades autonomas, são 
unarumes em reconhecer a necessidade 
de uma única orientação em materia 
de Educação Física, e farão sentir 
perante v. excia a sua confiança no 
programa do Brasil Novo e nas reall~ 
zações que êle promete em prol do 
desenvolvimento.fisico e moral dos bra
sileiros". 

DENTRO DE POUCOS DIAS A NOSSA CIDADE HOSPE
DARA' A VALOROSA EMBAIXADA DO "AMERICA" DE 
NATAL -- "Pl)"AGUARES" E "FELIPtJA" SE PREPARAM 

Continúa sendo o assunto de todas 
as rodas a próxima temporada inter
estadual de futebol, entre o valoroso 
·· America ", de Natal e as adestradas 
equipes dos nossos slmpatlsados clu
bes: Pitaguares e Felipéia. 

Asslm, aguarda-se com anciedade 
o~ dois grandes jogos do~ dias 7 e 11 
deste mês, em que natalenses e parai
banos se empenharão em busca dos 
loiros da vitória. 

Ainda estamos lembrados do que foi 
a Ultima temporada do A. B. e. entre 
_nós, em que presenciámos duas gran
_de$' lutas, nas quais. no entanto nem 
paraibanos nem natalenses consegui-
11ani.''vitoriar. Agora porém, é posslvel 
que essa vitória tão almejada penda 
para um dos dois lados, porque se no
v~s empates fôrem verificados. então 
flcaramos certos da igualdade de nosso 
futebol com o dos riograndenses do 
norte. 

-
' 

'~ CIRURGIÃO 
' 

- As lutas que se avizinham são 
da maior responsabtlidade, cwnpre 
~ortanto aos organizadores dos dois 
times que enfrentarão os natalenses 
~ maior cuidado, a fim de que sejam 
estes realmente a expressão máxima 
do nosso futebol. 

- Ontem, á tarde teve logar mais 
wn rigoroso treino entrP os times do 
Pitaguares e Felipéia, tendo compare .. 
cldo ao mesmo, não só os amadores 
escalados como os respectivos reservas 
além de nwnerosa assistencla. interes
sada na. orgapização das nossas repre
sentações. 

- O último treino de preparo ser! 
no próximo domingo, depois do que 
serão deflntttvRJDente escalados os dois 

i:~!s ~is ~1t~e~t~rt : ~~;~~~t~l-
- As diretorias dos clubes PJtacua.

res e Felipéia, vêm trabalhando de co-
- - -. - -
DENTISTA 

ARLINDO •• CAIBO IM t ' 
. Diplomade> ,.,.ia Faculdade de Medicina, do Rio ele Janeiro ~ 

. ~ 
CLINICA E PROTESE DENTARIA . 1·-,_.,,__,.,._ 

ExpedlenlA, de biira livre Medlant., prévia oblen9io ele 
segundas, quartas e sexta& feiras cartio ele hora 

7 \í ás 11 li, 2 ás 5 horas Terças, qUlntaa e ai.bacios 
8 ú 11, 2 ú 5 horas. 

RUA DAS TRINCHEIRAS, 117 

ill 11111111111111111111111 li l l l l Ili li l 111111111111111 

ROTAS POLICIAIS 
SOBRE O DESEMBARQUE· DE ES

TRANGEIROS 

Do Diretor do Povoamento o dr. 
Chefe de Polícia recebeu o seguinte 
telegrama: 

RIO - Circular acordo art. 280, de• 
ereto 3010, vinte corrente, estrangei• 
ros desejarem vir Brasil deverAr di
rigir-se consulado brasileiro ... endo 
pnssaporte visa.do carater temporá 
rio, cabendo policia. marítima comple
tar classificação de desembarque es
trangeiros, utilizando carimbos refe-

DOENÇAS DOS OLHOS 

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

Consultas dt 10 ás 12 e de 3 is 6 horas, diariamente, A rua 
João Peuôa, 163 - 1.• andar. 

Recife --:-- Pernambuco 

~i:r°,5 R:~s~~~to~e~_m,F!~~!êo~~
1
1~~ 1 ~========================d 

fronteiras e estações publicadas para 
conhecimento tnterassados. Sauda
ções - Dulce Pinheiro Machado - Di
retor Geral Povoamento. 

APRESENTAÇÕES DE QUEIXAS 

Apresentaram queixas na Delega
cia do 2°. Distrito os srs. Antonio Fe
lix dn S!lva e Elias Perelra 

PRISÃO NESTA CAPITAL 

Por investigadores da Delegacia do 
2°. Distrito foi prêso o individuo Jor
ge Manuel de Andrade, acusado de 
crime de furto. 

DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
ESPANHA 

~ MORTE DE UM FAMOSO TOU
RtIRO 

SAN SEBASTIAN, 1 CA UNIAOJ -
Em cot~sequência de três operações 
cirurgicas a que se submeteu, u1tlma
mente, faleceu, ontem, nesta cidade, 
o famoso toureiro Manolo Btenvenida, 
um dos mestres de sua profissão na 
escola de Andaluzia 

INGLATERRA 

to do Congresso Cat.ólico .. Pax RO· 
mana••, de que participaram repre
sentações de todo o pais 

Na reunião de ontem, o ministro 

~r~~:~~o~it~l~~u~~Jª
st

Jis~~r;~t~~i;::~ 

~~;e~~~~mr~~u~~m~oda~er:.:· d~~~ 
sões, 

EGITO 
REGRESSA DA EUROPA O "PRE-

1\UER" MOAIIMED PACIIA' 
Como testemunhas do Inquérito Ins

taurado na Delegacfa do 2°. DistritQ 
depuzeram ontem os srs. Manuel An 4QUISIÇAO DE 400.000 TONELA- ~Z1

!~~~d:1ei~,;'
1
c't~~arl ~a ~~~~ 

~d~~ de Carvalho e Candldo Flguel- DAS DE TRIGO RUMENO capital, de regresso da Europa, 0 
"premier" Moahmed Mahmud Pachá 

ATESTADOS FORNECIDOS 

Pela Delegacia do 2°. Distrito foi 
fornecido um atestado de miserabi
lidade á indigente Maria Francisca. da 
Conceição e um de conduta a José 
Rocha da Silva. 

REMESSA DE PR:t.SO 

O dr. Secretário da Segurança de 
Pernambuco solicitou ao dr Chefe de 
Polícia do Estado a remes5a para 
Timbaúba, logo que fique livre de cul

LONDRES, 1 (A UNIÃO) - Segun
do uma noticia divulgada pelo "Daily 
Telegraph" uma importante firma 
comercial britanica pretende a.dquirir 
l)or compra, ao Governo rumeno, .. 
400. 000 tonel_adas de trigo na impor
tancia de dolS milhões de libras. 

Diz, ainda, aquêle jornal que me
tade do pagamento seria feito em mer
cadorias manufaturadas na Grã Breta
nha. 

IUGOSLÁVIA 

ROSSIA 
CONFERtNCIA SOBRE OS LIMI 

TES DA FRONTERA RUSSO 
MANDCIIU' 

pa, do réu Manuel Cariri, atualmente ENCERROU-SE o 
recolhido á cadeia de Alagôa do Mon- ''PAX ROMANA" 
teiro, em virtude do mesmo estar res 
pondenrlo por crime de morte em 
Afogados de iugazeiro, daquêle Esta. 
do. 

CONGRESSO 

MOSCOU, 1 (A UNIÃO) - Duran 
te uma conferencia, hoje, entre o co 
missário Litvinoff e o embaixador ja 
ponês Shigemtsu, chegou-se a um 
acôrdo definitivo sobre os documen 
tos que servirão de base á nova deli 
mitaçáo da fronteira russo-n!andchú 

Botões cobertos em todos os tama 
BELGRADO, 1 (A UNIÃO) - Ocor- nhos e em qualquer tipo só na. CASA 

l'eu, ontem, em Bled, o encerramen- AZUL, Preços sem competencla, 

APRESENTAÇÃO DE MENOR CINEMA 
"JORNADAS HEROICAS", DOMINGO, NO "REX" 

O Delegado de Serraría apresentou 
á Chefatura de PoHcta a menor de 4 
anos de idade Terezinha Chaves que, 
mordida por um gato atacado de h1 
drofobía, necessita ser submetida a Será exibido àomingo prõximo, no I historia da colonização dos Esta.do 
tratamento na Diretoria de Higiêne "Rex ", o grandioso filme da Para- Unidos, desenrolando-se na mesma 
nesta Capital. ~::;,tr~~ioº~ªtS:r~elr~i;;,ec~~~ ~::1r:~:1~

0
:mocionante e de magnifi 

REMESSA DE INQUtRITO 

O dr. Chefe de Policia recebeu um 
ofício do Delegado de Picui, comunl 
cando haver remetido ao Juiz de Di 
reito daquéla comarca o inquérito 
instaurado sôbre vários roubos ocor
ridos alí, e em que são acusados João 
Chagas e Clrode Nelson. 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAI

BANO 

Orfeão u Gani de Sá" 

O diretor do Departamento de Cu! 
tura Arttsttca dêsse Centro Estudan 
tal solicita o comparecimento de to 
dos os membros matriculados no Or 
feão "Oazzi de Sá·•, a um ensaio que 
se realizará, hoje. ás 16 e meia horas 
no t.tceu Paraibano. 

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

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

mum acôrdo, no sentido de realiza 
rem uma temporada brilhante. 

Por todas essa razões é que esta 
mos a crer no sucesso da vinda do 
pujante esquadrão americano do Rio 
Grande do Norte até aqui, e ac"lidita 
mos ainda no sucesso das ne~ .. as re 
presentações. 

-----

Arthur. 
Essa pelicula, que é dirigida pelo 1 '·Jon1adas Heroicas" serã focada em 

famoso diretor Cecil B. de Mille, foca- três sessões. no "Rex"~ havendo, ainda 
11za uma das fases IT)Jlis dramaticas da novos complementos. 

CARTAZ DO DIA 

REX: - "Suprêmo Sacrifí
cio", com Peter Lorre, da .. 20th 
Century i'ox ". Complementos. 

PLAZA: - "Bom Partido 
Para. Dois", com Robert Young 
e Bárbara Stanwick, da "Uni
ted Artists". Complerr1 ntos. 

FELIPÉIA: - "0 Papa Vos 
Abençôa.", filme religioso. Com
plementos. 

SANTA ROSA: - "0 Impe
rador da California,., filme de 
aventuras. Complementos. 

JAGUARIBE: - "A Grande 

Conflagra~io l\lundlal ", 
plementos. 

Com-

REPúBLICA: - "A Fô~a 
do Dever", filme de aventuras, 
com Buck Jones. Complemen
tos. 

METRóPOLE: - Sessão da 
Alegria - "O Rei se Diverte", 
com Franchot Tone e Grace 
1\-loore, da ºColumbla". Com
plementos. 

S. PEDRO: - "O Campeão 
de Luva Branca." e, mais, a G.ª 
série de "O Império dos Fan
tasmas", Complementos. 

·--------------------
PELA CHEFATURA 
DE POLICIA 

GABINtTE DA CHEFIA 

Esteve no Oabinête da Chefia de 
Policia, em visita de cortezta ao dr. 
Chefe de Policia, o tenente-coronel 
Magalhães Barata, digno comandante 

Doenças de S en h o r as 
- ESPECIALISTA -

DRA, NEUSA DE 
ANDRADE 

COnsuJtorlo: 

P A R Ai 8 A CLUBE 
da Guarnição Federal neste Estado. 

o ilustre militar, que se fez acom
, panhar do tenente Mario Américo de 

Rua Barão do Triunfo, 333 
1.0 andar 

Consulta, de 14 ú 17 hora.a. 
Resldencla: - Trincheiras, 208 

O próximo encontro de do
mingo entre os times "Pre

to" e "Vermêlho" 
De acôrdo com a tabéla oficial para 

o cam·peonato interno de futebol do 
Paraíba Clube, deverão defrontar-se 
domingo, no campo de esportes da 
Avenida 10. de Maio os times PRETO 
e VERMtLHO. 

OS preliantes pisarão o gramado na 
seirulnte forma: 

~~~'to, Joaquim e E4son; Fer
nandes, Lemos e Blbf; Newton, Ubi
rajára, Clidenor, Von Shosten e Ke
nard .• 

.Ruen•a.: Rocha e Edlgardo. 
VERMltLMO: 
CAMPOS, Góis e Olegirlo; Edgard e 

IEVandro, Orlando e H!glno. 
Re.,,rvas: Jorge e Luciano. 
Serão c!lsputadas, tam~m. na ma

nhã de domingo, partidas de tento 
voleibol e bola ao cesto. 

Completar! o programá um "cock
tail" dansante animado por excelente 
orquestra. 

Moura, entreteve cordial pâlestra com 
o dr. Fernando Pessôa. l lll===========::!I 

Esteve no Gabinête do dr. Che!e de 
Policia, em visita ao dr. Fernando 
Pessõa,,o dr. José Oaudenclo, julz de 
dlreito de Cajazelras. 

o dr. Chefe de Policia recebeu, ain
da diversas pessoas que estiveram em 
seu Ga.bl!'lête tratando de negocios a
Unentes à Po!lcia Civil. 

O dr. Che!e de Po!lcla recebeu em 
seu gabinête Ull)a comissão de estu
:inntes do "Instituto Comerclal "João 
Pessóa", que convidou o dr. Fernan
do Pess~'f{)ara parantnfar uma pro
va desP,::.,. a que promoveri o "Cen .. 
Iro Desportivo Argemlro de Flauelrê
do ", daquéle Instituto, e que terll lu
gar no próximo domingo, 4, no Cl\\))e 
Astréia. 

BIBLI0GRAF1A 
Revista da Semana - Enviado pele. 

sua reda.ção, recebemos o n. 37, do 
conceituado magazine carioca. Revista 
da Semana. 

brt'í~:1n\ se~bfi~~~~~ !tcf~~aá!x~a~ 
terta, destacando-se inumeros traba
lhos assinad05 por nomes da maior 
projeção na lntelectua!ldade brasileira. 

O magnifico serviço de cUcherie fo
ca!lza os !!tos mals importantes da úl
tllna semana carioca, ilustrando Inte
ressantes reportagens. 

As demals secções do costume estão 
dlghas de atenção, estampando em sua 
capa de agora, a Revista da Semana, 
um !lndo quadro - Rio Plabanha, de 

Fe='~~o ~~~:· c~~ g:b:~~:"oo':.1'~ I _M_a_nu_e_l_F_a_rl_a_. ____ · __ _ 

vld!-lo para aaslstir a um !estival ar- llenhartta -..-me a que prel- e 
tlstlco e111 beneficio do Asilo de Men- ea lhe dfllel M sabe eocolher o qwe 6 
dlcldade "Carneiro da Cunha". a co- llom. Melu para oenllara 116 •ca1a 
missão promotora do referido !estival. Anl". Eº b6a e , barata. 
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O EXtRCITO E A POLJ- DURANTE O DIA DE ONTEM A AVIAÇÃO NAQONAUST~ 
TI e A NA R E p o B L I e A ESPANHOLA REALIZOU DIVERSOS "RAIDS" BOMBAR

(Especial pnrn A UNIAO) 

D ESENVOLVIA-SE. a COllCi
encta republicana, na pa.rte 
pensante do póvo bras1Imro 
mtnoria culta onde figurava, 

em destaque, uma élite militar since
ra e patrfólica. 

~sse ideal republicano, ináto em 
nosso pôvo. difundiu-se, corporificou
se e sedimentou, instintivamente, em, 
aspiração das massas po-pulares. 

Em tal estado de espírito coletivo, 
quando por convicções teóricas das 
élltes eruditas e impulsos instintivos 
das massas, o pôvo brasileiro reclama
va e queria a fórma republicana J>ara 
o regime democratiao adotwto, o 
Exército Brasileiro, mais uma vez. fi
cou com a conciência da nacionali
dade, assumindo a iniciativa dos ris
cas e dos perigas a que está votado 
por dever profissional 

O dever constitucional nem sempre 
corresponde ao dever profissional das 
Jôrr;as armadas. 

Quando a Constituicão PoliUca de 
uma Nação não promove a felicidade 
social da comunhâo governada, as Jór
ça.s armadas ficam,, automaticamen
te, transformadas e1n. guardas preto
,.iamos da prepotência e em janizaros 
de tiranos. 

Mas, o Exército do Brasil, recruta
do entre homens livres, constituindo 
com as demais corpofllcões armadas, 
do país, a melhor organização de ci
vismo, pela nítida compreensão de 
deveres, pelo culto da disciplina e do 
amôr á responsabilidade, iámais seria 
uma instituição manejavel por crimi
nosos regionalismos de lesa-patria ou 
por visionarios imprudentes, partida
rios de exotismos sociais de importa
ção. 

No período pré-agonieo da monar
quia moribunda politiqneiros sem al
ma tentaram transformar o Exército 
em bando armado e seu,s oficiais e·m 
capitães de mato. 

A captura de miseras prêtos foragi
dos não era missão que coubesse ao 
F:rPTcito, dentro de S11a elevada fina
lidade constttucional. 

E. assim sendo, com altivez e desas
~ombro, recusou-se o Exército a cum
prir tão humilhante tnvestidura, fí
cando ao lado do sentimento de hu
manidade do pt3vo brasileiro que 
oplaudiu, entusiasticamente, tão bela 
otitu.de. 

Imiscuir-se na polílictt. · da corôa se
riq transformar-se em alqoz de ente,~ 
humanos, pPT~Pquidos e maltratados. 

A politica?em demo-liberal, em 
.,,.,ais de quarP?tta anos de anarquia 
rrpublicana sempre quiz envolver o 
E""ército Nacional em suas impa!Tiô
ticas maquinações de "Delenda Bra
sil". 

Chegou mesmo a movimentar pe
quenas e arandes unidades em suas 
arremetidas regionalistas, partidarias 
e vutocráticas, contra os Estados fe
derados e, coT' .~Pquentemente, contra 
a Unidade Nacional. · 

Porém nu11~a o Exército, integrado 
e111 .intfl finaz;~nde constitucional, em
penh-Ou•se como organtzaelio armado. 
contra os interes:::es e aspirações na
rlonais. 

:'.!'!-L:· gOV!'r11nntes1 fazendo das po
sic6es de mando instrumento de pai
xões políticas, muitas vezes, determi
naram míssões bem penosas ás Fôrças 
Armadas, que elas não podiam, dei
xar de cumprir,· a menos que quizes
sem abrir os perigosíssimos preceden
tes de sovietismo insubordinado ou de 
caudilhismo anárquico., 

Mas aí a culpa cabia ao despotis
mo d~s irresponsaveis chefes de qo
vérno do rPQime liberal-dPmorraf-ico 
que permitia tais monstruosidades, 
par isso que não prestava conta$ a 
ninguem. 

o Exército, preocupado e confran
(lido, via o cáo! en: qlfe se a_fund:ava o 
Brasil· e a concíencia nactonal; em
bota.d~ por um parasi_ti."'fmo oli.gargut
co de politicagem regwnal e part1da
ria, não enxerga?!ª o abismo cavadu 

dU:..~t~:lrc~f~\Jis Cabia agi~ pela vio-
lencia; si tal o fi.ze_sse jumn.a á sua 
tradicional e fiistórica ltnlza de con-

du~a. semente da renovacão política 
lançada pelos jovens idealistas de :!'.? 
só poude brotar, em realidade dt 
ação, tm 301 . . 

Oito anos fôram necessanos pai_a 
que a conciência nacioual se capaci-_ 
tas!e da necessidade de revoluciona1 

as nossas instilutcões polilicas -
Estalou a convulsão armada ~e 3(1 

para rea.lt2ar a revolução política e 
social que se fa'?ia indispensavel. 

ff A 35 ANOS •• ~ 
O que publicava A UNIAO 

Em 2 de setembro de 1903 (quarta
/eira) A UNIAO publicava o seguin-
te: . 

EM PALACIO - Com o e.,mo. sr. 
duembargador Presidente do Estado 
e,tit:Jeram outem no palc,cio do Go-
11hno os segutntes cavalheiros: Drs. 
Antonio Simeão, Afonso Rodrigues de 
scnu,a. Campos, José Domingos Pôrto, 
SalU6tlno E. C. da Cunha. desembar-
11adores Caldas Brandão e Antonio 
Saltar, coronets Manu4' Genutno de 
,traújo, José Francisco • ile Moura, 
Jo40 Lira. Tavares Valente e Felicia
na ~ Lira Tavares, capitão Verecun
do Alves Pequena, tenente Tomé Lino 
,trcoulrda, comendador Joaquim Pio 
Nrs~do. 

\IAJOlt CORREU LIMA 

Entüo o F.:rhcilo, mals uma vn fi
cou com a ,wcionctlicla<le agrndo po
rém em duas fase ... clistintas, escq.lo
nadas no tPmpo 

DEANDO ALICANTE, TARRAGONA E PÃLAMOS 
O movimn1to de 32 representa um 

desatino da pllltocracia paulista que 
!entava revigorar o quadro tndi1Jidua
lista àem.o-ltbr.ral. a fim de continuar 
1Jiue11do a custa do sacrifício da na-

BARCELONA, 1 (A UNIAO) - Em 
com:equencia de llD'I "raid" realizalio 
contra o porto de Palamos, ao norte 
desta cidade, os aviões nacionalislas 
def~ej:uam 50 bombas sobre aqu1'la ci
dade, causando 30 morotos e 40 fe
ridos. 

A Comissão Britanica de Investigações sobre bombar• 
deios aéreos na Espanha já se encontra em Alicante 

c-âo. 
O ExérUlo, cortando na propria 

r.arne, pre ... ervou a Unidade Nacional, 
:Jeriqosamente a111earada. sufocando 
~om qalllardia e µatriotisnio essa dis
·ocictrlora i11ve.~lida regionalista. 

A maior partt- das bo111bas exploaiu 
no c.-ntro populoso, destruindo nume
rosO!S edWcíos 

O RÉSULTADO DAS IN\'F.STIGA• 
(!õES SOBRE OS BOMBARDEIOS 
At:REOS EM ALICANTE 

Após bombardearem aquC'la cídade, REGULAOA A F.NTRADA E SAíDA 
os aparêlho·s.· .insurrétos .rwnaram para. j OE ESTRANGEIROS NA ESPANHA. 
Valência, atirando a.leu mas bombas. lNSURRl::TA 

~ AVlõE:S n~BELDE:S AllA'l'IDO~ BURGOS. 1 (A UNIAO) - 0 gene-
EM VALt_,,~( IA ralh:!iimo Franco a.,..,inou um decreto 

O Brasil. porem, e;:auria-se ·.!m ca
da uma dt'.'tML.'i .-.a11grzas impatnoti
"as,· o póvo brasileiro estava cancado 
das intentonas democraticas, dos cri
minosos atentados comunistas e das 
11mPacas apocal1tzcas profendas por 
:ntegralistas alucinados. 

Todos os bons brasileiros sentiam a 
neu·ssidade da mudant;a do regime 
político, ])Orque o e.rts'"'nle, promul
qado em 34 nada mais , do que uma 
:ias multas manobra.,, .. avilosas dos 
politiqueiros ltbernfa democratas que, 
manhosamente sou.1:1,ra m clet urpar o 
idealismo dos percursores de 22 que 
colheram, prematuramente, em, 30 fru
tos lemporões. 

ALICANTE, 1 !A UNIAO) - A Co-
missão lhiíanica de lnvesílgação sôbre 
bombardf'io.-. aé1·eos concluiu que de 
J5 "raids" dos aviõe~ nacionalíitas 
contra esta cidade, 40 tiveram objeti· 
vos militares; 2 fõram intencionais 
contra a população civil; 1 por erro 
de cálculo, e 2. pode-:se admitir que 
fôram por engano. 

TARRAGONA BOMBARDEADA 

TARRAGONA, 1 {A UNIAO) - Os 
aviões rebeldt>s lançaram 60 bombas 
sôbre esta cidade 

MADltlD, 1 IA UNIAO) - Infor
mam de ValCocia. que a!l. baterias an
ti-aêreas daquela cidade derribaram 
trê:s aparélhos na<'ion;i,listas, durante o 
"raid" realizado t'Ontra aquela cidade, 
na. tarde de on~c~ 

RECLAl\lOU CO?l!TRA O ABANDO?l!O 
DA QUESTAO ESPANHOLA 

LONDRES. 1 IA UNIÃO) - O em
ba.ix.ador republicano espa.nllol. sr. 
Azcaralle, conferenciou com o títular 
do Foreing Offke, retlamando contra 
o abandono b que estava relegado o 
conflito espanhol 

,..ue r""gula a entrada e, saída de es• 
trangeiro:-,, em território naeionalista.. 

948 AVIÕES REPUBLICANOS JA' 
FõRA~t ABA'flDOS DESDE O 
rn1c10 DO CONFLITO 

SALAMANCA, 1 IA UNIAO) - Da• 
Jos estatísticos informam que dêsde o 
inicio da guerra já fóra.m abatidos 
$'18 aparêlhos i"'limigos. sendo 139 
francêses e 80'9 russos. 

Outros números esta.tisticos a.pre
sentam enorme quantidade de mat~· 
rial bélico d<;? procedencia estrangeira. 
captura.do aos republicanos 

A inlpT':nsa batia-.~e pela renovação 
polftica da nacionalidade; as massas 
anc_eiaram por éla e as elites dos qa
binétes por fiavam nd procura da for
mula mais conveniente. 

16 BOMBAS SOBRE ALICANTE 

ALICANTE, 1 !A UNIÃO) - Duran
te a tarde de hoje, aviões rebeldes vôa
ra.m sõbre esta eidade, atirando 16 
bombas, das quais 8, incendiárias. 

ESTATISTICA E PUBL.ICIDADE 
Em tal conjuntura o resultado só 

poderia ser o revolucionário, mas en
tão no justo ;,:ntido do termo. 

(Comunicado do Dep1-rtamento de Estatística e Publicidade) 

Estatística e publicidade são coisas 
Para evitar a convulsão armada de 

e/tifos tãCJ pernicioso, era indispen
save~ qve. a revplução partisse de cima 
para baixo, isto é, dos responsavets p1!
los destinos do pais e não da parte 
de agitadores profissionais e demago
c:os oportunistas como sempre ocorre
ra em prejui;;o da propria patrl.a. 

ALICAN'fE BOMBARDEADA co-irmãs. Estatística implica em pubh-

1 
cidade, mas pubhc1dade lógica e, rac10-

BARCELONA, 1 (A UNIÃO) - A- na~. moldada nos ensin~entos ~a _té
vlóes insurrétos bombardearam o por- cmca moderna de expos1çao es~a!ist1ca. 
to de Alicante. Antigamente, certas reparuçoes de 

Em consequC'nria, fóram mortas vá- estat_ística divulgavam vol~osos "a-

Dt·z de Novembro de 37 reali2ou a 
profética aspiração do velho Andra
c1rr - "façamos a revolução, nós do 
Govêrno, antes que o pôvo a faca". 

~t~a~!~~as, ficando destruídos dois fa~ár~~s~~r~~~~!~~~l~~~!éd'!~ ~=~ª~!= 
nhum critério técnico 

E mais. Sómente o faziam com 
Departamento de Educação 3 ou 4 anos cte atrazo. º que lhes ti

rava todo o valor prático 
Em 30 e 34 as revcluçôes /ôram apa

rentes. porque, tanto numa como nou
fra, na violenta de 30 e na pacífica de 
34, Jõram mantidos os postulados bã
~icos do individualismo, partidário e 
-eoionalüta, de carater oligarquico e 
r>lutocratico, mascarados com o pom
poso rôtulo de liberal-democracia. 

O Diretor do DPpart.A.mento de Educa
ção ainda uma vês nvisa aos profes
sôres que tiverem de requerer licen
ças. que sómente 'após a concessão das 
mesmas e pago o sêlo de portaria se 
poderão afastar de seus exercicios, sob 
pena de perda dos vencimentos. por 
tempo igual ao que se tiver afastado 
ilegalmente. 

Alguem J:Í disse, em feliz expressão. 
que tais publicações só tém um desti
no - os museus - como contribuiçõ~s 
de valor histórico ... 

Realmente, si estamos em 1938, o 
que nos interessa saber que a expor 
tação do produto X em 1934, <01 de 
tantos quilos? 

Ainda: O que adianta saber que 
a produção do algodáo em pluma, 

O Brasil. até 37, continuava 1néra 
ficção e-,n face dos interesses de gru
pos. famílias e partidos! 

Até qz,.! o advento do Estado For
te representou a esperada vitória da 
coletividade social brn.silmra em fac~ 
rio retrogrado individualismo liberal, 
anti-nacionalista, então im1:-3Tante. 

15,ª CIRCUNSCRIÇÃO 
RECRUTAMENTO 

DE finel!~t:s~º· si,emn~
93~,..!~ d!el9~}

3
~ 

O Exército Brasileiro, não podia ir 
,;ontra as aspirações da coletividade 
hrasileira, neste quartel de século, tào 
"heio de justas conquistas sociais. 

Agindo pela opinião e dzcisâo de 
seus 1nais crectenciact~ iexpoenus, 
vremamente con.~ultados, o ExérC?,to 
RrasHeiro, mais uma ve:, ficou ao la
do do póvo brasileíro. em esplendida 
simbio.,! polUica com o governo cta 
nacâo. 

E as:tim suraiu o Estado Forte com 
Ci apoio irresthto e conciente do glo
rlo.110 E:rercito Nacíonal, baluarte da 
integridade brasileira. 

Poucos despeitados, remanescentes 
da mentalid(rde demo-liberal que sem
pre procurou a sizania no seio das 
classes armadas, é q1·P se manifesta
ram,. dentro do Exer~,q •. contranos 
ao~ mteresses da nacionalidade. 

t:sse.'f. elementos e.~purios e incon
tentave1s, ncío obli1,eram, com. suas 
ativLCtades teatratmente insuoora.ma
das, a menor rc,percussão na concien
cw cívica do Exercito que se manlem 
firme :! res~lvicl<> a bater-se pelo atual 
estado bra.Jilezro 

As carpideiras inccnsolaveis do li
bC'ralis1110 apeoam.-se até á persona
lt1>mns rtdtC1llos para argumentarem 
contra o Estado Forte que adotamos. 

Pura t> E.tércilo esi'P argum.ento sô 
pode. ser /avoravel porque nenhum 
prc~idente ~1~,cral-democrala J-•z mm., 
pot nó.,;, m1l1lares, e 1.t•las classes ar-
11u1.dru, do Qlle o atual Chefe de Esta
do. ~osso grande e sincero amigo. 

Sao os atos de seu govêrno e não 
trapos de retórica p,PSidencial que il~ 
qa_m. cada ve;.. 11.iat'i, ao _coracão dos 
11ulitares do Brasil, a indwldualidac!e, 
emmente1nente patnot1ca, do mais 
alto magistrado da Nação 

S~ opor.t~ni.slas .: visionaras, mino-

;~~ã~is;g:g~cr~~;ea~~sf~C::e:o~rt!~ª~ 
seus atuais dignitarios. 

O Exército Nacional defendendo o 
Estado Forte está defendendo o põvo 
brasileiro e con.sequen ,::mente seu 
querido Brasil./ - <Departamento Na
cional de Propaganda>. 

TORNO MECANICO pegando 1 
metro entre centros uor 0,40 de clia
metro e completamente eqalpado. 
Vende - OMEGA NACRE. 

A fim de tratar de assunto de inte
resse proprio, pede-se o compareci
mento nesta C1R <2.ª Secção), dos ci
dadãos Manuel Paulo de Araújo e Pe
dro Correia de Araújo. 

ROUPAS de BANHO para SEN110-
R6.S ,. CR!ANÇAS, os mais lindos 
modêlos. re<'ebcu e vende a preços 
vantajosos, a CASA VESUVIO, rua 
Maciel Pinheiro, 160. 

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

NOTICIARIO 
PASTA PERDIDA: - Ontem á 

noite o no~so amigo dr. Newton La
cerda deixou uma pasta com dois li
vros de medicina. no portão de sua 
residencia, á rua das Trincheiras, a
lém de documentos de caraler parti
cular. A' pessôa que encontrou aquéle 
objéto, solicita s. s. entregá-lo no ~eu 
consultorio, á rua Duque de Caxias, 
504, ou em sua resldencia 

TELEGRAMAS RETIDOS 

Na Diretoria Regional dos Correios 
e Telegrafos ha telegramas retidos 
para: 

Iracema Maia. Casa de Saúde São 
Vicente de Paula; Rosalla, Avenida 
João Pes!-ôa. 511. teneo: Marta Freire, 
rua São Mamede, 61: insp. Henrique 
de Oliveira 

• • • A DIFTERIA é uma doenca 
grave que mata multas criancas. Ela 
1taca a garganta (angina difterica), 
o laringe (laringite dlrterica ou cru
pel. o nariz, a pele, etc. 

Ha uma vacina contra o difteria, 
muito eficaz, que a Saúde Pública 
'\ plica, de graça, nos Centros de Saú
de. 

Vacine os seus filhos, para que não 
venham a ter difteria. - S. P. E. S. 

ORDENADO 
------- O REGRESSO DA BANDEI-

VIDA RELIGIOSA Rf. "PIRATININGA" 
FEDERAÇAO ESPIRITA PARAIBANA se R~~~ :ol-or~~o:::~~i'o ~a:ê~-~~ía~ 

ourante a sessão publica de estudo regresso imediato da u Bandeira Pi
do ~vangelho, a realizar-se, hoje, á ratininga ", sob acusação de estarem 
hora habitual, na séde dessa socieda- os seus membros praticando grosse
de será comentado 6egundo a doutri-
.,a' espirita. o ver~iculo 16, do capitulo rias contra os indtos. 

20, de Matêus. cUJO e~mn7tado é o se- O general Rondon e o antroµolo
~uinte: Assim, ~s prune!ros serão os ~ista ROQuete Pinto condenaram os 
últimos e os últunos s~rao 05 primei- métod~ &dotados por aquála expedi
ros, pois qU!' m~itos sao 05 chamados çio para atln1tr os seus objetivos. 
mas poucos os escolhidos. 

que nos interessa é a previsão da 
safra em curso, ou ao menos, o 
resultado da última safra. para orien
tar os mercados e os negócios? 

Do exposto, é facil concluir que a 
importancia de uma estatística reside, 
sem duvida, na sua atualidade. 

Além do mais, a comparação, cm f'S
tahst.ica, é essencial, a fim ele facilitar 
os P.studos de confronto. 

Publicar, por exemplo. a receita do 
Estado X, no ano Y. isoladamente, por 
titulos orçamentarios, sem nenhuma 
referencia ás receitas anteriores, para 
termos unediatamente uma noção do 
aumento ou decrescimo das arrecada
ções, não é fazer estatística 

o aspPcLo absoluto, igualmente, não 
é o bastant.e. E' misté-r ressaltar todos 
os aspectos relativos do fenômeno ob
~ervado, que, muitas ve.res, nos dão 
uma interpretação mui diversa dos da
dos reais <1U positivos. 

Outrn ponto imp01iante digno de 
menção P. o modo como se deve fazer 
a divulgação dos resultados estatísti
cos. em outras palavras. a arte. au 
melhor, a técnica de publicar 

Hoje em dia. tudo tende para a lei 
do mínimo esfôrço 

Vivemos uma época de sintese. 
o lufa-lufa da vida hodierna - agi

tada e di!icU - uão permite mais a.o 
homem ser confuso. 

E' mistér fugir á dispersão e á ro
tina. 

Daí, a tendência sem_1re crescente 
de substituir as volumosas pnblicaçõts, 
por pequenas publicações, !acil.Jrente 
manuseáveis: boletins, fasciculos, si
nópses, monografias, etc 

E, sem duVida, o meto de divulgaç.ãn 
que vem ganhand~ terreno e simp~tia, 
por parte do publico, é o "comunica
do" 
•E é, exatamente, o que está fazendr 

o Departamento de Eiitati6tica e Pn· 
blicidade, por intermédio .dos seus ór
gãos competentes: o Serviço de Esta
tística e o Serviço de Publicidade. 

A• proporção que as estatistíca.s ,ão 
apuradas e concluídas, vão sendo di-

Plantão de Farmácias du· 
rante o mês de setembro 

de 1938 
Central 1-11-21 
Minerva 2-12-22 
Londres 3-13-23. 
Santa Terezinha 4-14-24 
Santo Antonio 5-15-25 
Teixeira 6-16-26 
Confiança 7-17-27 
Véras 8-18-28 
Brasil 9-19-29 
Pôvo 10-20-3.0 

vulgadas sob a fôrma de "comunica.
dos'' á imprensa 

Brevemente, o DEP editará um. 
ºmensário" ou, então, ocupará uma 
"página estatística", no órgão oficial 
do Estado, onde focalizará. ao lado de 
comentárws elucidativos, os aspectos 
mais interessantes da estatística naci
onal e, em particular, da estatiStica 
paraibana. 

Terminado o corrente ano, divul
gará entáo o "anuário de 1938 '', que 
nada mais é do que um repositório, 
uma sumula, de tudo o qu~ se publicou 
dw·ante o ano 

Em seguida, editará uma "sinópse", 
que enfeixará as e&.t_atísticas dos anos 
em atrazo, ficando, assim, tudo abso
lutamente em dia. 

Eis porque, até á presente data, o 
Serviço de Estatística ainda. não im
primiu o seu Anuário Estatístico. 

Fica. assim, destruída qualqut:r opi
nião derrotista, partida, naturalme~te, 
de insatisfeitos ou incapazes, que ten
tam debalde diminuir o valor da esta
tística e do Departamento de Estatís
tica e Publicidade, cuja ação se torna, 
dia a dia, mais eficiente e útil, em 
face do apoio integral que vem mere
cendo do Interventor Argemlro de Fi
gueirêdo 

ITALIA 
RECEBIDO POR MUSSOLINI O 

ADIDO COMERCIAL BRASILEI
RO 

ROMA. 1 (A UNIAO) - Mussolini 
recebeu no Palácio Veneza o adido 
comercial da embaixada brasileira, sr. 
Luiz Sparanao. com quem conversou 
demoradamente, sobre assuntos de in
teresse dos dois paises. 

A fim de solucionar vários problê
mas sobre que versou essa co1úerên
cia, haverá, hoje. uma reunião do 
Ministério Comercial do Exterior. 

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. 

A 
DA 

COROAÇÃO 
RAINHA DOS ESTU· 

DANTES 
A sessão extraordinária de 

domingo 
O •· Centro Estudantal do Estado da. 

Paraiba" exporá amanhã, na vitrine 
da "Casa Lider .. , a antiga corôa das 
anteriores rainhas do Estudante para
ibano e que se achava em poder da 
exma. sra Violêta Vasconcélos, última 
soberana da classe. 

A sagração da Rainha do Estudan• 
te Paraibano terá lugar ainda éste 
mês em dia oportunamente anunciado, 
no salão principal do •· Clube AstTéia ". 

A Rainha. ocupará o trono ladeada 
pelas duas princêsas, senhoritas, Li
séte Gusmão e Maria de Lourdes cou
tinho e cercada pela guarda de honra 
composta de doze cavalheiros, sendo 
executada a seguir a valsa ºLiséte I", 
m\lSica do maestro Camilo Ribeiro e 
letra do poet.a Genar Vanderlei. 

Em próxima nota divulgaremos todo 
o programa das festividades da coroa
ção da Rainha do estudante paraibano. 

Realizar-se-á no próximo domingo, 
ás 14 horas, no salão nobre do Lict!lb 
?araibano. uma reunlio do .. Centro 
Estudaot.al do Estado da f.'aralba ·• 
para fixar a data da. Coroação da Ra
inha dos estudantes e ainda o pro
grama das aludidas !estlvldades. 

Para esta reunião o presidente do 
Oentro Estudantal do E. da Paralba 
encarece o comparecimento de tem.os 
as estudantes de João PeS8Õa. 
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r(*) DECRETO N,· 1,100, de. 31 de ago1to dt 1938 
Abre á Secret,,,.ia da Faunda, o credito su

plementar de centq e trinta e cinco conto, de rt!I! 
<135:000$000). 

Argemlro de Figueiredo, Interventor Pederal no Estado da Paralba, 
llsando das atribuições que lhe são conferidas pela constituição Pederal, 

DECRETA: 

. Art . J. 0 - ' E' aberto , Secretaria da Fazenda o credito de cento e 
trinta e cinco contos de réla U35:000SOOO>, suplementar ao 1 5 .0 - Imprensa 
Glflclal - constante da lei n . 927, de 31 de dezembro de 1937, assim distribui
do: 

Pessoal: 

Pessoal assalariado . • . . ,· 
Material: 

Concerto e aquisição de maquinaa, e outros material e com-
bustlvel • . .. .. .. . • .. . . .. .......... .. . . 

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

25 · nno. ooo 

110 :000$000 

135:000$000 

Palaclo da Redenção, em João Pl's.,õn, 31 ,k agtis1o de 1938, 50.º da 
l"roclamação da República. 

A rQ'rm o fl,~ P q, "r. dd 
Fra, u d · l'n 1n. Pôrto 

<•) Reproduzido por ter saido rc1T1•1 ,e ,,,,,Jr,,) . 

DECRiTo N,· 1,101, de 1, de elembro de 1938 
Tran.3/ere da verba " pessoal " para a de "ma. 

terial" , na Pol icia Militar, a importancia de 
19:000$000, 

\ll&ndO ~e:;~~U~~~~:ir~e"'s~t~:~~,;"J..":t!ª~!t~~~~ t:d!':a~~a, 
· Considerando que se torna necessario o funclonamen to das Escolas 

d,, Ensin? Milite,' creadas na Policia MWtar pelo Decreto n. 942, de 24 de 
Janeiro deste ano; 

Considerando que a verba orçamentaria para o corrente exercicio 
destinada ás despésas com as instalações das mesmas Escolas foi insuficiente· 

Considerando que existe saldo na verba "Gratl!lcaçóes a professõres 
das Escolas de Ensino Militar ", 

DECRETA: 
·r.-.-.,....,. 

Art . 1. 0 
- Fica transferida da verba "Gratificações a profeissõres das 

Escolas de Ensino Militar", do titulo "pessoal", para a verba "Moveis ma
quinas de escrever para Instalações das Escolas e outros materiais" , do 'titulo 
•material". a importancia de dezenove contos de réis , 19 :000$000) . 

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

o 1 e l~L 
Ili, Ili, 11111110 IE FIIIEIIIIO 

:, J::._ma da lei, a co~tar da preaen-

0 Interventor Federal no Esta·lo 
da Paralba, atendendo ao que reque· 
reu a professõra de classe unlca, Ame
lia de Almeida Sã, regente da cadeira 
l'Udlmentar rural mista de Perlco, do 
munlclplo de S . .ioão do Cariri. resol
ve conceder•lhe dois f2) mêses de li
cença, com a& vencimentos integrais, 
de acõrdo com o art . 156. letra h da 
Constituição Federal, a contar da pre
sente data . 

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

raria Geral, no dia 1.0 do coi:rente mês 

O Interventor Pederal no Estado 
da Paralba, atendendo ao que reque·• 
reu a _professõra de classç única, Ma
ria I~r('r is rtr Mélo, com exercicio na 
cadeirll n1clhnentar mista da rua da 
Cruz. u,· M:.unanguape, resolve conce
der·t.hl" nnvf uta l90) dias de llcença, 
com os vc11riJnentos integrais, de a
córdo com o art . 156, letra h da Cons
tltutção Federal, a contar da presen
te data . 

O Interventor Federal no Estado 
da Paralba. á vista do laudo médico 
a que se submeteu o sr . Leonidas 
Leonel da Silva Santiago, inspetor 
técnico regional na 2. ª zona. com sé
de em Guarablra, resolve conceder
lhe sessenta <60) dias de licença, pa
ra seu tratamento, com direito ao or
denado. na fÓrma da lei. a contar da 
presente data . 

O Interventor Federal no Estadll 
da Parafba . á vista do laudo médico 
a que se submeteu a professórn efe 
tiva, de 1. ,1. entrancia, Maria de Lour
des Btzerra . com exerclcio no Grupo 
Escolar " Targino Pereira", de Ara
runa, resolve conceder-lhe noventa 
(90) dias de licença, para seu trata
mento, com direito ao ordenado, na 
fórma da lei, a contar da presente 
data . 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 31 DE AGOSTO: 

Petições: 

RECEITA 

Saldo anterior .. .. .. . . . .. . . . • 
Recebedoria de Rendas da capital -

Arrecadação do dia 31 . . . . . . . 
Rep . dos Serviços Eletrlcos - Saldo 

da renda de agosto . . . . . . . . . . 
Repartição de Aguas e Esgõtos -

Renda do dia 31 de agosto . . • . . • 
Imprensa Oficial dn Estado - Renda 

de 16 a 31 '8,38 .. .. . . . . .. 
Jullmar Pinho - Venc . rec . a mais 
Inst . Comercial Underwood - Quóta 

de fiscalização .. .. .. . . .. . . . . 
José Mousinho - Divida ativa .. 
Francisco L . Sousa Rangel - Saldo 

de adiantamento . . . . . . . . 
Carlos Guimarães - Caução pa:a 

Fornec.imento . . . . . . . . . 
Carlos Guimarães - Taxa reg . con-

tráto .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 
Severino Augusto 11c Oliveira - Cau-

ção de luz . . . . . . ...... . 
Lupicino Gonçalves Ferreira - Cau

ção de luz .. . . . . . .• .. 
Maria de Lo11rdes Pereira - Caução 

de luz . . .. . . . . .. . . . . . ... 
Diversos tunc1onários ~ Desconto do 

abono n . 93 . . . . . . . . . . 
Diversos tuncionárlos - Desconto do 

abono n . 92 . .•• . .••••.•.••• 

Banco do Brasil - Conta movimento 
- Retirada nesta data . . . . . . 

Banco do Brasil - Conta moviment.o 
. -- Retirada nesta data . . . • . . . 

DESPESA 

De Helena Barbosa de Farias. pro· 3514 - Diversos funcionários - Abo
fessôra de 1. • entrancia , com exerci· no n . 92 . . . . . . . . . . . . . · 
cio na cadeira rudimentar urbana 3516 - Diverso~ funcionários - Aba
de Natuba, do munlcipio de Umbu· no n . 93 . . .. .. . . .. . . . . - -· 
zeiro, requerendo a sua efetividade no 3518 - Diversos funcionários - Abo· 
aludido cargo . - Deferido, á vista no n . 94 . . . . . . . . . . . . 
das Informações. 3515 - MonLeplo do Estado - Rest . 

De Maria Madalena de Oliveira. desc. abono n . 92 . . . . . • .. 

18 :300IOOO 

7:501$800 

1 :6941400 

10:070$200 
36$300 

100$000 
198$000 

7$000 

2:832$000 

57$000 

30$000 

30$000 

30$000 

5 :JSU500 

32 :633$900 

95 :655$900 

30 :780$000 

1:810$600 

31 :824$400 

5 :110$800 
301$000 

80 :415$800 

78 :675$100 

150 :000$000 

127 : 393$300 

436 :484$200 

enfermeira visitadora do Põsto de 3517 - Montepio do Estado - Rest . 
Higiêne de Areia, requerendo a sua desc . abono n . 93 . . . . . . . . . • • 
e!etlvação no referido cargo - A- 13508 - Aníbal Moura - Conta . . . . 

Palaclo da Redenção, llltl João Pessôa, t.• de setembro de 1938, 50 . o da guarde oportunidade . 'I 3507 - Aníbal Moura - Conta . . - . 

Proclamação da República. _ pr:e~~1~ted:•J~n~1:~::,.c1r;;;,~~~: :~g = i>ia['G~f.'f.; & c'r:~t~ con: 

161$,500 
615$000 

Argemiro de Fig1'iirêdo com exerclcto na cadeira rudimentar ta . . . . . . . , · · · · · 
José Marques da Silva Mariz mista de Pedro Velho, do município 3521 - Dias, Galvão & Cia . - Con-
Francfaco de Paula Porto de Umbuzeiro. requerendo a sua ere- ta - . . . . . . . , . · · · : · 

DECRETO ••.. 1, 10-2-,-d-.-1-.·-d-e-Htembro de 1938 :~~~~es-: Deferido. á vista das in- 35~ -:-: N . Consen.~n~. & CI.~ . . -: ~º~: 
Abre á Secretaria da. Agricultura, Viação e 

Obras Públicas o credito especial de duzentos contos 
de réis 1200:000$000). 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paralba 
u~do das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e ' 

considerando que, nas bases do acõrdo a ser assinado com o Govêmo 
da União, passará para o patrlmonio do Estado o predio da antiga Escola de 
Aprendizes Marlnhe!r<>s, com o respectivo terreno, á avenida Joio Machado, 
ntedtante a obrtgaçao de construir o Estado, nesta capital, em terreno da 
!{.nl:;is,um predlo para a Capitania dos Portos, até o valõr de duzentos contos 

DECRETA: 

Art. 1. 0 
- E' aberto á Secretaria da Agricultura, Viação e Obras 

Pllbltcas o cre_dito especial de duzentos contos de r~is 1200:000$0001. destina
co á construçao de um predlo para a Capita~os Portoo dtate E.stado 

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

l'leclau!;~cid/a~tj~';,.~· em João Pessóa, t.• de setembro de 1938, 50 . 0 da 

De Severina Almeida de Lima. .! 3530 - Alice de Azevêdo Monteiro -
Moura, professõra de 5 .11 entrancia. (Dep . de Educação) - Adianta-
com exerclcio no Grupo Escolar .. Dr mento . . . . . . . · . . · · · · - · · • · · 
Epitaciu Pessóa " , desta capital. soli- 3519 - Iolanda de Alencar Lima - 
citando noventa i90) dias de licença Subvenção . . . . . . . . . . . . . . · -
para tratar de i .... resse particular . - 3577 - Eduardo Monteiro 41 J'1'cl-

Ing:r~~i~~Uta D . Mangueira. proles- 35~is:: .!'~t::;n~g-~stO. cij d~ 
sôra de l. ª entrancia, com exercic·:_o tSec . da Agricultura> -
na cadeira rudimentar de Bom Je.. mento . . . . . . . · · · · · · · · · 
sus, municlpio de Cajazeiras. solici- 3532 - Antonio Augusto de iaa 
tando trinta <30) dias de licença "º 1sec . da Agricultura> - Adianta-
mesmo sentido . - Indeferido, oflci- ment-0 . . . . . . . . , . ·, · · , · , · · • 
ando-se ao Tesouro para o desconto 3533 - José Bonifaclo de Albuqucr-
das faltas . que - isec . da Agricultura> -

De Nanci Rodrigues de Albuquerque Venclmei:itos . . . . . . . . . . . . . · 
professóra de 1. • entrancia, interina. 3593 - Ahce de Azevêdo Monteiro e 
&ubstltuta na cadeira elementar de s . Hilda de Holanda Albuquerque -
José, do bairro de Santo Antonio, da Pagamento . . . . . . • . . . . · , • 
cidade de Campina Grande. solicitan-
do pagamento de veacimentos . - A' Banco do Estado - Conta movimen .. 
vista das informações, nada ha que to - Depósito nesta data , , 
deferir. Saldo que passa .. .. .. .. .. • • 

De Genf Cavalcanti Lemos. proi.as
sõra de 1. • entrancta, com exercicio 

1 :265$200 

5 :390$000 

8:442$300 

1:000$000 

300$000 

620$000 

12:600$000 

20 :000$000 

150'6()() 

360$000 216:386$100 

150 :000$000 
70:097$500 

436 :484S200 
Argemiro de Flgueirêdo 
Lauro Beumi Montenegro 
Francuco de Paula POrto 

:a~~~ •=~a~;' 'b%b:~~~ioso~1~t Tesouraria Geral do Tesouro do Estado da Paraíba, em 1. 0 de setem-

IECRETO N,· 1,103, dt I,º dt 1tt111•ro dt 1938 . 
Abre <i Secretaria da FIJU1lda o credito'-1'.s:,,e

cilJl de quatro mU contos de réis < 4. 000: ooosooo, , 
:'~"::,.,~ c101 Serviço, de Saneamento !l Canw-

,, •• h..,_ ~emlrt.~ Piguelrêdo, Intervent.or Federal no Estado da p , a a 
_......, .._ atrlv..._. que lha sio conferidas pela COnatlt!fGio f'e<J•. i, ' 

DEORETA: 

An. Wllco - E' aberto 11. 5ecretaria da Pazenda o credito especial de 
~to cc:i'!~a::'P:!' Ó~~~), destinado ao cwitelo das obras de 

~3.~o. em Joio Pee86a, J .• d• selembro de 1938, 50.º da 

tando trinta <30) dias de licença, pa- bro de 1938 . 
ra tratamento de saúde . - Deferido . 

Decretos: 

O Interventor Pederal no Estado 
da Parafba remove a profet;Sóra de 
1. 11 cn• and..a, Marluce de Sales, da 
cadeira r· dunentar mista de Maraü. 
de Pedr , rlc Fôgo. para a cadeira e
Iementa1 1 11 t.a 11 Almeida Barréto '' , 
desta cap1Lal, devendo apresentar seu 
titulo ao Departamento de Educação, 
para ser devldalQente apostilado. 

O Interventor Pederal no Estado 
da Paralba remove a professóra de 
2. • entrancla, Eurldlce de Sales, da 
cadeira elementar mista "Almeida 
Barrfto " , desta capital, para a cadei
ra rudimentar mista de Maraú, mu
nlclplo de Pedras de P6go, devendo 
apteaentar aeu titulo ao Departamen
to de Educaç&o, para oer devidamen
te apoaUlado. 

O Inlervenlol' J'ederal no Estado 
da Paralba reaolve exonerar. por 11-
bandol)o do C8l'IIO, a protesa6ra de 
clasae wúoa, Maria Carmelita de car-=· :•en~::. ":e~.:-.'6'!r;~ 
Prlncfla Isabél. 

O Inliervuat.or J'Mleral no !:atado 
da Paralba contrt&a d . Lalr Duart2 
da Coita, habWlllda em conclll'IO, 
para exercer, Interinamente, o carso 
de JIIQf-6ra no Grupo ll:ocolar "An
t.onlo l'NIOo. ", de Umbuselra, em auba
tltu1çlo li. tunclonll.z1& efetiva, que se 
acha llceDclada, cl. Oenl Cavalcantl 
Lemoe, aenlndo-lbe de t1_.. a pre
aite pa,tarla. 

º l'Dllnmtor Neal' L 
da PUallla -- • Ili• 111d OUdlllo 

Ern~to Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

mentar mista de Rio do Meio, mu
nlclpio de Santa Rita, em substitui
ção à rcsente efetiva, que se acha li· 
cenclada. d . Maria José Marinho, ser
vindo-lhe de titulo a presente porta-
ria . 1 o Interventor Federal no Estado 
da Paralba resolve conceder trinta 
1301 dias de licença, para tratamento 
de saúde, á professóra de 1. • entran
cla, Genl cavalcantl Lemos, com 
exerclclo no Grupo Escolar Antonio 
Pessoa", de Umbuzeiro, com direito 
ao ordenado, na fónna da lei, a con
tar da presente data. 

O Interventor Federal no Botado 
da Paralba comissiona o profeuõr
dlretor do Grupo Escolar "coelho IJa. 
b6a... de Santa Luzia do Sabugl, sr . 
Pedro Jorge de C...-lho, para auill
tltulr o professõr Leonldaa Leonel da. 
Sllva Saiftlago, na Inspetoria Técnl· 
ca 'do Ensino da 2.• zona. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTO» 
DO DIA 1: 

Petlçio: 

N. 0 9 .835 - De carJoe Ribeiro, 
guarda flacal da Puenda, requerendo 
noventa (90) dlaa de licença para tra
tamento de sawle. - CODcldo trinta 
(30) dlaa de lloença, com os venol
menlol. para tratamento de sawle, li. 
mta do laudo m6dlco e das lnfor
mape. 

Alolslo Morais 
Escrlturirlo 

peçáo de saúde a que se submeteu o 
sr. Carlos Ribeiro, guarda fiscal da 
Fazenda, resolve conceder-lhe trinta 
130) dias de licença para. tratamento 
de saúde, com os vencimentos lnte· 
grala. 

Decreto.: 
o Interftntor Federal no Estado 

da Paralba nomeia o sargento Albino 
Gomes de Lima para e- o cargo 
de sub-delegado de Pollcla da clrcUllB· 
crlção de Araçá, do distrito de Sapé . 

o Interventor Federal no Dt.ado 
da Paralba nomeia o sargento Sebas· 
tião Dias da Silva para exercer o car
go de sub-delegado de Policia da clr
cunacrlçio ~ Passagem, do dlltrlto 
de Patoa. 

O Interventor Federal no BIiado 
da Paralba exonera o sargento Ant<l· 
ro Borges de Preltas do cargo de IIUb· 
delegado de Policia da clrcU111Crlçio 
de Passagem, do dllltr1to· de Palol-

0 Int.erventor l"ederal no Bidado 
da Paralba nomeia Ant.onlo Bonorlo 
de Mêlo Pllr& exm,er • - de 2. 0 

suplen&e de deiepdo de PoUcJa do 
dlatrlto de Sapé. 

daº~~~ ~.:::to == 
Borgeo de PnllU para - o _.. 
go de aub-delepdo de Pl>llcla da alr• 
cuoacrlçlo de .Juares Tavara, do dia• 
trito de Alap Orulde. 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

INSPETOl\l& GERAL DO n.u'&• 
ao PUBLICO 1: DA QUOD.& 
CIVIL 

Em João Pessoa, l de setembro de 
1938 

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPÊSA DO MÊS 
Df AGOSTO DE 1938 

Serviço p:.ira o dia 2 , sexta-feira). 

Uniforme 2. 0 (caqui). 

RECEITA Permanente á 1. 8 S 1T ., arquivista 
LoW'ival Santana 

Saldo do mês de julho 
Receita do mês de agosto . . . . 

lv 

68 ;357$900 
86 :317SOOO 154 :674$900 

Permanente á S:P., guarda de 1. 11 

classe n. 6. 

DESPBSA 

Rondantes: do tráfego, fiscal de 1. n 
classe n. l; do policiamento, fiscal 
rondante n. 2 

Plantões. guardas civis ns. 65, 23~ 
13, 19 e 29. 

Despêsa geral do mês de agosto 
Saldo que passa para setembro 
No Banco do Brasil . . . 'OL ~. 
Em documentos de valôr . . . . 
Dinheiro em CaLxa . . . . .. ~ .. 

20:451S200 
630~000 

12:28~$700 

121 :311$000 
33:363$900 

33 :363$900 

Boletim numero 192 
Para conhecimento da corporação 

e devida execução, publico o se
guinte: 

Tesouraria da Prefeitura \,tmlicipal de João Pessôa, em 31 de agosto de 
1938, 

I - l\lultas pagas - Pelos srs , José 
Alves da Cunha e Antonio Tó Filho, 
fóram pagas as multas de 30$000 e 
10$000, respectivamente, por infração 

Geral depositar no Ba11co c;Jo Estado 
da Paraiba. a import:.ancia de cento e 
cincoenta contos de réis <150 :OOOSQOO), 
que deverá ficar em conta corrente de 
movimento. 

Inquerito administrativo remetido 
pela Administração do Porto de Ca
bedêlo: 

N.º 14.263 - E1n face das conclu
sões do relatório de fls. 18;19, arqui
ve-se. 

EX.PEDIENTE DO GAJ}}N>:TE 

Ao diretor do Tesouro.: 

Petições: 

N.º 10.336 - De Eduardo Cunha 
& Cia. 

N.º 10.337 - Da Cia. Paraíba de 
Cimento Portland S

1
A. 

N. 0 10. 341 - De Holanda & Ir
mão. 

N. 0 10. 339 - De Francisco Cicero 
de Mélo. 

Pc~;;le:i· 3~~~a~: L~t!~\o-~exican 

Ofícios: 

N .0 14.900 - Da Secretaria da A-
gricultura. 

N. 0 14.907 - Da mesma . 
N . 0 14.909 - Da mesma. 
N . 0 3.561 - De João RO<;lrigues Fi

lho. 
N. 0 14.591 - Da Repartição dos 

Serviços Eletricos. 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Petições: 

N. 0 9.837 - De Francisco Cicero 
de Melo. 

N. 0 10.259 - Da The QrcaL Wes
tern Of Brasil Company Ltda. 

N. 0 10.240 - Da Cia. l;'aralba de 
Cimento. 

N. 0 10.239 - Da mesma .. , 
N. 0 10.154 - Da mesma 
N. 0 15. 840 - Do major Manuel Vié

gas. 
N. 0 15. 839 - Do tenente Lino Gue

des dos Anjos. 
N. 0 9.679 - De Wllliarn,s & Cia. 
N.º 10.278 - De Dias. Galvão & 

Cia. 
N.º 10.233 - Dos mesmos. 
N .0 10.216 - Dos mesmos. 
N. 0 10. 252 - Da The Great Wes

tern. 
N. 0 10. 249 - De Telemaco Santia-

go. 
N. 0 10.302 - De Auler & Cia. Lida 

Prestações ele Contas: 

N. 0 14.696 - De Genuíno Albuquer-
que Bezerra. 1 

N. 0 14. 797 - De Antonio Augusto 
de Almeida. 

N. 0 14.798 - Do mesmo 
N. 0 14.897 - De f,]onatas Carêcas. 
N .0 14.898 - De Alvaro Henriques 

Correia. , 
N. 0 14. 809 -" De ManuJ!l Marinho 

Falcão. · 
N. 0 3. 560 - Do estacionário fiscal 

de S. João do carirí ~ 
N. 0 14.775 - De Anto1i1o AugUti~U 

de Almeida. 
N. 0 15.833 - Do ca1> José Gade-

lha de Mélo. 

A Repartição ele Aguas e Esgôtos: 
Petição: 
N. 0 10.064 - De Sebastu'Lo Hard-

man de Barros. 

A' Estação Fiscal de Cabaceiras: 
Petição: 
N. 0 10. 340 - De Capit.ulmo da Cos

ta Ramos, por Joséfa Felismina. 
A' Diretoria Geral de Saúde Pú-

blica: 
Oficias: 
Devolvendo o processado n. 14. 385. 
Solicitando providências no sentido 

de &er inspecionado de saúde. para 
efeito de licença, o guardai-,fiscal Odi
lon Pereira do Egito. 

Secretaria do Interior e Se. 
gurança Pública ;~b-ou. 

DEPARTAMENTO DE É~ÚCAÇAt) 

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 
DIA 1: 

Portaria: 

Q Pff',lof..do Dep 

José Rezende, 
Subs. Tesoureiro interino. 

cação. em virtude de uma sugestão 
do inspetor técnico regional do Ensi
no na 1. ª zona, determina que a pro
fessõra de 4. 11 entrancia, Maria San
tina da Silva, regente da escola no
turna "Padre Rolim ··, responda pelo 
expediente das cadeir:i s noturnas que 
funcionam no Grupo -1:scolar "Epita
cio Pessôa" 

SECÇÃO DE Blr:.IOTE'CA E AR· 
QUl\'O PU'BLIC J 

Movimento do : .iês de agosto: 

Arqui.vo: 

Expediente do chete: 

do Regulamento do Tráfego Público. 
11 - Petições despachadas - De 

Manuel dos Santos Leal, chauffcur 
profissional, requerendo para prestar 
exame de motociclista profissional. -
Como requer. Seja submetido ao exa
me, ás 14 horas de hoje. 

De Sindio Figueirêdo de Albuquer
que, requerendo restituição de sua 
certidão de idade, que se acha arqui
vada nesta Repartição. - Sim, me
diante recibo. 

De Severino Silva, chauffeur pro
fissional, requerendo prorrogação por 
mais 30 dias da licença de pratica
gem para o sr. Mario Rodrigues. -
Como requer 

De Kaj Eric Friis, requerendo trans
ferência de propriedade para o seu 
nome, do auto marca Adler, placa n. 
84 Pb., adquirido, por compra ao sr. 
E . A. Heidelmann. - Faça-se a 
transf eréncia. 

Oficios expedidos 
Certidões expedidas 
Petições 
Oficies recebidos 

29 De Paulino Caetano Borges, ao 
U mesmo sentido, do caminhão marca 
8 Ford. placa n. 454 Pb .. adquirido por 

29 compra ao sr. Benedito Nogueira da 
Silva. - Igual despacho. 

Bibliotéca: 

Visítantes 
Livro ofertado 
Jornais recebidos 
Revistas recebidas 

1.8,0 
1 

731 
37 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 1: 

Petições de: 

Carmélo Rufo, requerendo licença 
para construir 3 predios na rua 13 de 
Maio. - Como péde. 

José Alves Moreira, requerendo li
cença para abrir uma janéla na casa 
n. 52. á avenida Abel da Silva. -
Em face da informação da D. o. p 
M., indeferido. 

Alfrêdo José de Ataide, requerendo 
licença para fazer diversos reparos 
na casa n. 744, á rua Silva Jardim. 
·- Como requer, em face dos parecê
res. 

Celestin Marius Malzac, requerendo 
licença para fazer diversos serviços 
na casa n. 55, ã rua S, Vicente. -
Deferido. 

Josê Isidro Gomes, requerendo li
ce~ça para construir um quarto de 
taipa e telha na casa n. 354. á ave
nida Abel da _Silva. - Como requer 
em face das mformações. ' 

Joana Tertuliana Torres, requeren
do lice1,ça para concertar o aparelho 
d_!l casa n. 345, á avenida da Reden
çao. - A' vista das informações, co
mo requer 

(As.) 'l'enente João de Sousa e Sil
va, inspetor geral. 

Confere com o orig,ipal: - F, Fer
telra d'Ollveira, sub-inspetor, 

MISTlRIO Manuel R. C. de Oliveira, reque-
1 endo ltcença para substituir o rebó-

~~. â ~u~isi. d~i;~!1~e~o Ad~itc:i~à P~~: Ter sorte em negocios, em jogos, a-
carto, deferido. môr, adquirir riqueza, empregos difi-

B. Vicente Dália, requerendo licen- ceis. Quereis resolver qualquer difi
ça para con?ertar a fóssa da casa 11 uldade? Escrevei hoje mesmo para a 
906, á avenida carneiro da Cunl·a· Caixa Postal, 49, Niterot, E. do Rio, 
- Como requer. • · enviando um envelope selado e subs-

José de Luna Sobrinho, requerendo critado para a resposta. 
licença para construir alpendre e um 1 
irt~~OJ~:;ap~:l:.

1~4g_ª ~·~~:ri~~- CABELOS BRANCOS 
Máximo do Monte, requerendo u: SV1tam-se e desaparecem com 

~~~dfo ~~;.ª á c~~!~i~i! ~~mdete~~~:b;~~ ·LOÇAO .JUVENIL• 
U•lld& como loção, não e tintura. 

COMANDO DA POLICIA MILITAJI 
~gRT~TADO DA PARAIB.& DO 

Quartel cm João Pcssõa, J etc se~ 
tcmbro ctc 1938. 

Serviço para o dia 2 , sexta-feira). 

Oficial ele ~ia, 1. 0 tenente Manuel 
Camara Moreira. 

M~~~~a Joto ~~ª~fi~~º· sub-tenente 
Adjunto ao oficial de dia, 1. o sar

gento Severino Ferreira de Sousa 2. o 
Dia á Estação de Radio, 3. 0 sargen

to José Leite de Andrade 
Guarda do Quartel, 3. 0 sargento 

Hrraldc., Cavalcanti de Paiva. 
Guarda da'Cadeia, 3. 0 sarge1ho 

Clcero Alves de Andrade 
EleLricista de dia, soldado Sineslo 

Mariano de Lima 
Telefonista de dia, soldado Severino 

Ferreira de Sousa 1. 0 

o 1.• B. !. e a Cla. de Mtrs. d~
râo as guardas do Quartel, Cadeia 
Pública, reforços e patrulhas 

Deposito: Farmicla MINERVA 
Rua da Republica - João -

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.• 811 e •Jlloda 

Infantil•. 
PNco: - qooe. 

i
fllllR .. tf D !º.fi!~!B 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 

õeio~aii~ dos:nraê 
-VENDE-SE 

O predio n. 46, sito á Ladeira D 
Vital < Roger>, i.:om frente moderna, 
todo de tijõlo, oitões livres, um gran
de quintal repleto de verduras, com 
agua encanada, luz eletrica, dois qua :
tos, saJa de visitas, sala de Jantar, có
pa, banheiro e aparelho, coslnha, etc. 

O Interessado dirija-se ao local ou 
com. o proprietário s,·. Morat., no e~
crltórlo <Ili (lia Texas, á nia Jllirão 
~-~*~- .... ·~-· 

D 
REGISTRO CIVIL - EDITAL -

Faço saber que em meu cartório, nes
ta cidade, correm proclamas para o 
casamento civil dos contraent,es se
guintes· 

Abelardo Guilherme dos Santos e d. 
Oora.cl de Mélo Ferreira, que são sol
teiros. êlc, funcionário público federal 
na Escola Artífices, maior, natural 
do Estado da Baia e filho do falecido 
tenente Gregorio Taumaturgo dos San
tos e de d. Laudelina Dias dos Santos, 
esta, moradora na cidade do Salvador, 
capital daquêle Estado, e ela, ainda 
menor, de profissão domestica, natu
ral desta capital, e filha de José Vi
cente Ferreira Junior e de d. Maria 
da Luz Ferreira de Mélo, sendo que 
êstes e os contraentes, são domicilia
dos e r<·sidentes nesta capital ás ruas 
Des. Peregrino, 269 e das Trincheiras. 
491. 

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

João Pessóa, 3Ó de agosto de 1938. 

O escrivão do registro - ::iebastiáo 
Bastos 

DIRETORIA DE VIAÇAO E O
BRAS PúBLICAS - Serviço de Com
pras - Edital n. 0 18 - Chama con
correntes ao fornecimento dos seguin
tes materiais, confórme condições a
baixo: 

P .tra a construção do Instituto de 
Educação: 

480 pedras de sanéfas de ceramica 
vermêlha S. Caetano, de Om,15 x Om,15 
- Mosaico. 

250 pedras de sanéfas prêtas, S. 
Caetano, de Om,075 x Om,15 - Mosai
co. 

1.000 litros de acido muriatico. 
Os concorrentes deverão apresentar 

amostras do mosaico. 
Os proponentes deverão fazer no 

Tesouro do Estado, uma caução em 
dinheiro, de 5% sobre o valôr prova
vel do fornecimento que servirá. para 
garantia do contrãto, no caso da pro
posta ser aceita. 

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datilografadas e assinadas de 
modo legivel, sem rasuras, emendas 
ou borrões, em duas vias. sendo uma 
devidamente selada (sêlo estadual de 
2$000 e de Educação e Saúde), con
tendo preços por extenso e cm alga
rismos. 

Os proponentes deverão marcar 
práso para entréga dos materiais ofe
recidos. 

Em separado das propostas, os con
corr,entes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal, es
tadual, municipal, bem como da cau
ção de que trata êste edital. 

As propóstas deverão ser entrégues 
nêste Serviço, que funciona no Palã
cio das Secretarias (salão da Direto
ria de Viação e Obras Públicas), até 
as 15 horas do dia 2 de setembro vin
douro, em envelópes devidamente fe. 
chados. 

Os proponcnte.s obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso seja aceita a sua 
proposta. assh1ando contrãto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prázo 
máximo de 10 dias após solucionada 
a concorrencia. 

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

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a p,·esente. chamando a 
nova ccncorrcncia, ou deixar de t fe
tuar :'. compra do material ror.··tanta 
c1o mesmo. 

Serviço de Compras da Dir,.tol'tri de 
Viação e Obras Públicas, cm Jéo Pes
sôa, 19 de agosto de 1938. - José 
Teixeira. Basto, encarregado. 

DIRETORIA DE VIAÇÃO E O
BRAS P(JBJ,ICI\S - Comis.sã<, de 
Compras - : . clital n.0 21. - Chama 
concorrentPs ao forneciment~ dos se
guintes n. .L ;..riais, co1úónne condi
ções abaixo: 

Para a Uzina de Beneficiamento de 
arroz de Pirpirituba: 

1 Ventoinha para gasogeneo Deutz 
modêlo U-103. 

1 Mandril para serra circular com 
1 lj2" de diametro, montado em 1·ola
mento, de esféras, com base de ferro 
fundido, para armação dt:r madeira. 

2 Discos para sefl"a circular de 22" 
de dlametro. 

2 Metros de transmissãc5 de ferro 
polido com 1112" de dlametro. 

1 Manca] S. K. F. completo para 
eixo de 1112". 

1 correia de sóla laminada com 
5,m de comp. x 3" de largura. 

4 Télhas de zinco com 2,m x. O,m75. 
Os proponentes deverão fazer no 

Tesouro do Estado, uma caução em 
dinhf':iro, de 5% sôbrc o valôr prova
vel do fornecimento que servirá para 
garantia do contrãto, no Ld :;o de. pro .. 
posta ser aceita. 

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datilografadas e asinadas de 
modo legivel, sem rasuras, emendas 
ou borrões, em duas vias, sendo uma 
devidamente seláda sêlo estadual de 
2$000 e de Educação e Saúde), con
tendo preços por extenso e em alga
rismos. 

Os proponentes deverão· marcar 
prazo para entréga dos materiais o .. 
ferecidos. 

s 
Em separado das propostas, os con• 

conentes deverão apresentar recibos 
de haver p~go os Impostos federal, 
estadual, municipal, bem como da. 
caução de que trata êste edital. 

As propostas deverão ser entre~s 
néste Serviço, que funciona no Palá
cio das Secretarias (salão da Direto
ria de Viação e Obras Públicas), até 
ás 15 horas do dia 8 de setembro 
vindouro, em envelópes devidam.ente 
fechados . 

Os proponentes obrigar .. se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem, caso seja aceita a sua 
propósta, asinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o praz.o 
máximo de 10 dias após solucionada 
a concorrencla. 

A caução de que trata êste edit;,J 
reverterá a favôr do Estado, no caso 
de rescisão de contrito sem caU6a 
justificada e fundamentada. 

Fica reservado ao Estado o direito 
de anular a presente, chamando a 
nova concorrencia, ou deixar de efe• 
tuar a compra do material constante 
do mesmo. 

Serviço de Compras da Diretoria 
de Viação e Obras Públicas, em João 
Pessóa, 25 de agosto de 1938. - {José 
Teixeira Basto, encarergado. 

ALFANDEGA DE JOÃO PESSOA 
- EDITAL de praça sob n.0 40 - De 
ordem do ST. Inspetor, se faz publico 
que, nos dias 30 do corrente mês, 2 e 
6 de setembro dei.te ano, ás 14. ho
ras, ás portas desta Alfandega, seráa 
vendidas em hasta publica as merca
dorias contidas nos volwnes abaixo 
menrionados, que se encontram no 
armazern. n.0 5, das Docas do J"'ôrto de 
Cabedêlo. 

Lote nº. 1 : 
Oito caixas pesando bruto 296 qui

los, contend<' liquido nas latas 256 
quilos de querozene, das marcas "Ja
caré" e e. Aurora", s número, vindas 
pelos vapôres Dunsta.n, Clement, Ai
dan e Lycia, entrados em 13 e 29 de 
abril, 1 de Junho e 18 de maio de 
1937. 

Lote n.0 2: 
Onze caixas pesando bruto 407 qui

. :s, contendo liquidas nas latas 330 
quilos de gazolina, das marcas "Texa
co ' ' e "Essolene". s 1nú.mero, vindas 
pelos vapôres Husvik e Clemznt, en
trados em 23 e 29 de abrll de 1&37. 

Lote n.0 3: 
Um tambor de ferro, galvanizado, 

pesando bruto 200 qutlos, contendo li
quido 150 quilos de gazollna, vindo 
pelo vapor Antenice, entrado cm 20 
de fevereiro de 1937, da marca ARCOB, 
s número. 

Alfandega. 19 de Agosw de 1938 
Antonio Gomes Forte, escriturário 

da classe "E". 

EDITAL - Se<retaría da AgTicnl
tura. Comércio, Viação e Obras Pú· 
l>licas - CONCURSO PARA PRO
VIMENTO DE CARGOS DE IN!;PE
'l'ORES AGRICOLAS - O sr. Secre
tário da Agricultura. tendo em COU.i!
deração os motivos expostos por vários 
candidatos ao concurso para Inspeto
res Agricolas, cujcs diplomas e de
mais documentos não lhes poderam 
chegar, a tempo. ás mãos, tomou s
deliberação de reabrir es insc~ições por 
mais sessenta dias, a partir da pre
se:nte data. 

Encerrarias as mesmas ser4 então 
fixado o Inicio das provas. 

João Pessóa. 20 de julho de 1938. 
F1-ancisco Vidal Filho, diretor do 

Gabinête interino. 

MINIST1':RI0 DA JUSTIÇA E NE• 
GOCIOS INTERNOS - Autorização 
de permanencia. de Estranreiros -
EDITAL - A Comissão constltulda 
por ordem do senhor Presidente da 
República convida os estrangeiros que 
se encontram irregularmente no pais 
a. dentro do prazo improrrogavel de 
cento e vinte (120) dias, contados da 
primeira publicação do presente edital, 
e nos termos do art. -84 do decreto
lei n.0 406, de 4 de maio de 1938, re
quererem autorização para per.Jtane
cer no pais. 

Para êsse fim., os interessado.s deve
rão apresentar á esta Comissão: 

1.0
) - Requerimento em papel al~ 

masso de formato usual (22 x 33), d.a
lado e assinado pelo proprto sôbre 
uma estampilha federal de dois mil réis 
(2$000) e wn sêlo de educação e saú
de de duzentos réis 1$200), por meia 
folha escrita de ambos os lados. com 
a firma reconhecida por tabelião, de .. 
clarando: nome por extenso, idade, es
tado civil, profissão, nacionalidade ~
sldencia ( rua, cidade e Estado), data 
de entrada no terrltorio nacional por
to ou fronteira de entrada, categoria. 
em que foi classificado segundo o de~ 
ereto n.0 24.258, de 16 de maio de 1934 
~unigrante agricultor, jornaleiro rural, 
~fgrante não agricultor. esU'angeJro 
nao emigrante, estrengeiro cm transl-

\~n:rlsd~· ;i';~~ ~~~~;;::,,ref:i::~ 
contratado, etc.) 

pefl~:~~~v:, ~e~t~~~~n:1:~;~.~o~ 
~~~:~unhas, sendo reconhecidas as 

2.') - Três fotografias de frente, só
bre fundo preto. medindo três 13) ccn
timetros de largura por quatro (4) 
centimetros de altura. 

3.º) - Uma individual datiloscoplca, 
fornecida pelo serviço policial de iden-

B O M B E I R O • l url~f~ ~~;~':!ir~~ :s~",:1.:J~uer ou-

E N C a· N A D O R . ::tos d:u:'u!n:C1.rn'!i~~·e, ·~~;'.'!: 
PRECllilA.•SE DE UM NA tado civil, Idoneidade e profissão. 

· FABRICA DZ. -CDIBN!i10 51"1 - Prova de -· Ucltll (IJOI.' 
la proprta O\I r.omc1 eDlp(egado) '411" 



11 A UNIÃO - Sexta-feira, 2 de setembro de 1938 

SECÇÃO LIVRl 

• Th~:~I~;,,:~~~,:::~;:,:~: ... L:~::~1' 
,Joaquim, Maria, Brrnadéle e Paulo Joremar Fernandes Lisbo,1, 
Idfrila Fernandes Correia, João Sanlino Bastos Lisb<ia, Maria 
Toscano Lish<ia, Laura e P:1lmira Tos,·ano Lisboa, Arsênio Fer
nandes Correia, Luiz Fernandes Correia, convitlam seus pnrC'n
tes e ainigos para assistiretn ú missu tlc 7. 0 dia, (Ili(' rm sufrúgio 
da nlma eh• sua inesqurch·rl <·sposu. mãe, filha, nóra, eunhad!1 
,, irnúi - MARIA DllLCE FEH"l.\"IDES LISllôA - mandam cr· 
lehrar no prbximo dia :1, ús (-j e tneia horus da mnnh:.1, na igrej:1 
da Sanla Casu de l\liseri<·o1•dia. 

A lodos que comparecerem a êsse ato de piedade, ronrrs
sam-se, dt)sde logo, ~u1n:..uncntc gratos. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo 

na Secretaría: 
Embargos ao acordão nos autos de Agravo 

de Petição civel da comarca de Campina Grande. 
Embargante Esmeraldino Macêdo e Silva; embar
gado S. B. Cabral & Cia. 

Com vista ao bel. Otávio Amorim, advogado 
da parte embargada, pelo prazo da lei, em data de 
30 de agosto corrente. 

REPARTIÇAO DOS SERVI• LEILÃO JUDICIAL 
ÇOS EU.TRICUS DA ANDRADE LIMA 

1PARAIBA 

A viso ao Público 
Da massa falida de "Solemar" Com

panhia Comercial, Duehnfahr & Rei
ning. 

Na sexta-feira, 2 de setembro do cor~ 

Tornamos público que, ~~~fe;";.~;,~i~~-~J~e;~''i~f.n:1at!i~~ 

no próximo doming~, 4 de ci~~~~~d~osL;::,ªa~ºfénoeiro ofiéial au
setembro, O fornecimento I torizodo pelos senhores J. Barros & 

de energia á Cidade será in• ;i~~oins~~cf!u~~:qf!~:ti!ffão d~or11~~ 
terrompido das 3% ás 51/z ~~~~o

0
ct~º;:.si:;;~m::i~~~c;~~

5
aJd~o~~i~ 

da manhã para efeito de re- r; s;rt~:2g ;:~~~~ta:. dees~r:v~~ 

tirada da rêde antiga da :::!~~~~s·~· ~1;:q~~~ ;~~!'.11~i~tj~~ 
Emprêsa Telefônica. iim~~\c~fá~1:~·N.m~no~s_: .;:~~ia~: 

A Administração g:;:: ~t~;;~.~- :r:~~~~ta;m1;~~! 
LOUÇAS SANITARIAS 

E AZUU:JOS, o maior e 
melhor sortimento, a pre. 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 

de escrever (30 duzias); pneumaticos 
para bicicleta e motocicleta; correntes 
cara automovel; chapa para copia fo
tográfica, eletrica; caixas para maqui
na de escrever, portateis; aspas, trans
fo11nadores de luz. cofre "Nascimen
to .. ; tampa e caixa para maquina de 
escrever; bureau secretaria; 4 secre
tarias, mêsas, bancas, ditas para ma
quinas de escrever; 1 balcão, 1 fiteiro, 
arquivo de aço, armação, cadeiras de 

Barão do Triunfo ~-º 271. ~~~~in~:ism~:av~~e~:~!~~ar::q~f~: 
de calcular, mapas geograficos, escar

po&.e de capiteJ.s ou bens !moveis no celas, materiais para concertos de ma
Brasil. quinas de escrever, 1 caminhoete mar

ca Tempo, 217 duplicatas, 48 fogões a 
querosene, etc., e mais 1 maquina 
"Mercédes". porta.til; 1 maquina de 
calcular, eletrica: 3 maquinas de es-

6.0 ) - Atestado de bõa conduta, pas
sado por dois comerciantes legalmente 
estabelecidos. e de reconhecida idonei
dade, do local de sua resldenci.a, ou 
folha corrida pollclal. crever, "Mercêdes"; 1 dita porta.til. 

"Seleta", além de vários outros objétos 

·eANCO DO POVO 
MATRIZ EM RECIFE - PERNAMBUCO 

INSTALADA EM 27 DE ABBIL DE 1920 

AUTORIZADO A FUNCIONAR POR CARTA PATENTE N.0 1.529, DE 21 DE JUNHO DE 1937 

CAPITAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.000:000$000 11 FUNDO DE RESERVA .. 2. 050 :000$000 
FUNDO PARA INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL 300:000$000 
LUCROS SUSPENSOS 108 :893$990 

DIRETORIA: 

Alfrêdo Alvores de Carvalho - Presidente; dr. Severino Marques de Queiroz Pinheiro - Vwe-presldente; Afonso 
de Albuquerque - 1. 0 Secretârto: Antonio Martins do Eirado .- 2.0 secreté.rlo. 

FILIAL EM .JOAO PESSOA 

INSTALADA EM 2 DE MARÇO DE 1938 
CARTA PATENTE N.0 1530 DE 21 DE JUNHO DE 1937 

RALANC.tTE EM 31 DE AGOST,O DE 1938 

Matriz ................... . 
Emprestimos e C/C Garantidas 
Letras a Receber . . . . . . . . . . . . 
Let1·as Descontadas . . . . . . . . . . 

ATIVO 

Agentes e Correspondentes (saldo a nldisposição) .. 
Diversas Contas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CAIXA: 

Em moeda corrente no Banco 
No Banco do Brasil .. 

Matriz . . . . . . . . . . . . . . 
DEPOSITOS: 

Em C\C Sem Juros ... . 
Limitada ..... . 
Movimento ... . 

PASSIVO 

265:430$400 
572:941$200 

Rs. 

6:384$900 
187:769$600 

1.300:341$500 

722:516$300 
126:010$300 

1.851:742$900 
977:882$300 
31:826$900 
45:205$900 

838:371$600 

4.593:556$200 

1. 014 :342$800 

Prazo fixo e Prévio aviso 200:500$000 1.694:996$000 

Credores por Efeitos em Cobrança 
Agentes e Correspondentes .. 
Divel'sas Co.ntas . . . . . . . . . . . . . . 

Rs. 

1. 851 : 7 42$900 
10:085$700 
22:388$800 

4.593:556$200 
João Pessô:t, 1 de setembro de 1938 

MARCOS DA COSTA - Gerente C. A. BARELMANN - Contador 

SUL AMERICA CAPITALIZAÇÃO 
A mais Importante Companhia. de Capitalização da Amerlca do Sul 

AMORTIZAÇAO DE AGOSTO 

NO SORTEIO DE AMORTIZAÇAO REALIZADO ONTEM FORAM SOR• 
TEADAS AS SEGUINTES COMBINAÇÕES; 

U D 1 SOR F AR ZIM AYL NZP 
•rodos os titulos em vigor, portadores de uma d8.s combinações supra, serão ime
diatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito no EscrlV,rio 
de Pernambuco: RUA NOVA, 310, 1.0 

- RECIFE ou com os ln~etores e Agentes. 

Arente cobrador nesta eidade - ADAUTO SOARES DA COSTA 
Rua Maciel Pinheiro, 262 - 1.º andar - João Pes.sõa 

Os doctnnentos e atestados juntos 
serão apresentados em original e se
lados com estampilha federal ó. razfio 
de wn nú! réis (1$000) e um sêlo de 
educação e saúde de duzentos réis .. 
($200). 

menores os ciuaes acham-se arrolados l~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.----.;;.1nume--
âi!sr~~º t.i!::;;~s :,~~/l 1~!0

M~~ TERRENOS 

Os documentos deverão ser enviados 
sob registro e por via postal á Comls-
1lo de Permanencia de Estrangeiros -
Mlnlstérlo da Justiça e Negócios In
teriores - Palácio Monroe - Rio de 
Janeiro, podendo ainda ser entregues, 
peéSOalmente. ao secretário da mesma 
Comlssã.o, dlarla.mente, de 12 ás 14 ho
ras. 

Despachado o requerimento pela 
Comlssio, será fornecida ao Interessa· 
do, pelo Departamento Nacional do 
l'ovoa.mento CMID!stérlo do Trabalho. 
Industria e Comércio - Avenida Apa
rlclo Borges. !.º andar - Rio de Ja
neiro) a competente certld!l.o, sendo 
arquivado o processo e restitu1dos, me• 
diante recibo, ,,. docwnentos a que ., 
refere o Item 4.0

• 

Os estrangeiros que obtiverem auto
rlmção para permanecer no pais de
verão, dentro do prazo de trinta (30> 
dias, apresentar-se, para registro, • 
autoridade policial do lugar de relllden
cla, ficando, também, obrigados, dentre 
do prazo de seis (8) mêses, a obte1 
a respectiva carteira de Identidade. 
fomeclda pelos serviços pollclals li• 
tdentlflcaçll.o. 

Findo o prazo dêste edital, os es, 
tranplro& que nio houverem obtld~ 
a autorlzaç!l.o acima referida ficam su
jeitos 6s penalldadea previstas no ca 
pltulo XIII do decreto-lei n.• 408, ct, 
4 de maio do corrente RllO, 

Rio de Janeiro, 28 de julho de 1938, 

A Comluio: 
(Ale.) Dulphe Pinheiro ~ 
Carl01 AI- de Souaa Filbo 
Jooé de OU.eira Ma...-
Emanl Bela, 

ctel Pinheiro. 181, onde estiver o sinal 1 

~ºJ~i!i:ei~ f~!ª~etl~~:~ec~~
1
J~Uo, R E N E H A u s H E E R & e I A Vendem-se em lotes pequenos. a 5, 

até final liquidação do total da massa. • 8 e à núl réis o metro, na Avenida 
- A. L. Maximiano de Flguelrêdo, perto do 

SINDICATO DOS BANCA· 
RIOS DE JOIO PESSOA 

PRIMEIRA CONVOCAÇAO 
De ordem do sr. Presidente, ficam 

;onvidados todos os associados dêste 
~indlcato a tomarem parte na Assem
:>léia Geral Extraordtnaria a reallzar
;e no próximo dia 6 do corrente, ás 
l9 horas, em sua séde, á rua Duque 
ie Caxias n.0 596, a fim de se proce
jer a eleiçâ-0 de um membro para 
?reenchimento de uma vaga na Co
nissã.o Excutiva, em face da renuncia 
10 socto sr. Antonio da Silva Mou
llnho. 

Marlo M. Araújo - 1.0 Secretário. 

BOA OPORTUNIDADE 
"/ende-se uma mercearia bem afregue
·ada, fazendo bom negocio, em bom 
ponto do centro desta cidade, como 
ambém aluga-se a mesma casa con

~endo ac01nodações para famllia, agua 
'ncanada e instalação de luz. O motivo 
la venda é o proprletario querer re
' lrar-se para outro Estado. 

Ver e tratar á rua de Ta.mblá n.0 

63 com o seu proprletario. 

PRENSA PARI MOSAICO 
Vende.se uma completa 

por modico preço . Avenida 
João Machado n.0 795. 

11=========================='1 f!t!t~:nd~;~~~;~~~-m~ft:iªri:'t~~ 
salubettlmo. A tratar na rua Maciel 
Pinheiro, n. 0 303. ARMAZEM DE TECIDOS EM GROSSO 

JOIO PESSOA -:- CAMPINA GRANDE 

Rua Des. Trindade, -:
--N.05 -·-

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 DINIIEIRO 

AOS PROPRIETARIOS E 
FAZENDEIROS 

Mot.orea para luz e rédloa com 
grande redução nos preços, vende a 
CASA LIDER. Rua Duque de oa-. 
470. Ponto de Cem 11.618, 

Cherou, viu e venceu • afam&cla 
mela "Casa Azul". EsmllllYidade da 
"CASA AZUL", 86 para oenhoru, 
p._ 1..-. 

MOÇAS E RAPAZES 
Convidam-se moças e ra• 

pazes para trabalhar, po• 
dendo fazer um ótimo orde• 
nado de 300$000 mensais e 
comissão. 

.Os interessados deverão 
tratar na rua da República, 
n.0 584, nesta praça. 





's- joAO PESSOA - Stxlo-Ceira, 2 de ~elcn,bro de 1938 

U'1t· H ·MEN·OS TENSA A SITUAÇAO EUR OPEIA lma Ora DE UM 6NCONTRO, HOJE, EM BERCHTESGADEN, ENTRE O "FUEHRER" E O SR. 
HENLEIN, CHEFE SUDETA, AFIRMA-SE QUE DEPENDERA' A SORTE DA EUROPA 

nistro da Aeronautica, sr. Kings Ley 
Wood. acaba de dar mafa um passo 

_( DO PAts E ESTRANGEmo ), Paris e Moscou convocaram as reservas de 1917 e 1918 
- O presidente Lebrun presidirá, hoje, nos Campos 
Elísios, a reunião extraordinária do Gabinête francês 

na preparação militar cij.2,nte a even
tualidade de uma guerra. criando a 
reserva voluntária de radio-telegra
fistas junto ás fôrças aéreas. EFETIVADO NA DIRETOR!.\ PRUIIOS AOS PROFESSORES 

DO DEPARTAMENTO NA
CIONAL DO CAFE' 

RIO, l - (A UNIÃO) - Por 
decreto h,oje assinado. foi efeti
vado no cargo de diretor do DP
partamento do Café o sr. Jaime 
Fernandes Guedes. 

REGISTO DE CRE'DITOS NO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

RIO, l - (A UNIÃO) - Na 
reunião de hoje. do Tribunal de 
Contas. foi ordenado o registo 
dos créditos de 3.000:000SOOO. 
2.000:000SOOO e 500:000SOOO, a
bertos nos Ministérios da 'tazen
da e da Viação, para pag,1men
to de juros de apólices da divi
da interna. 

!SAIBAM TODosj 
O esperanto, lingua internacio

nal, cujo nome - que signil!ca "o 
que espera - foi de com~o . o 
pseudonimo do fundador, sw·gm 
em 1887, criado por um médico 
polaco, o dr. Zamenhof. Essa lin
,uagem convencional consiste em 
16 lições, que se aprendem rapi
damente. A grarnatica de uma 
exlrêma simplicidade limita-se a 
fixar a derivação e as refle
xões dos têrmos. O autor esco
lheu, nas linguas mais faladas. 
ralzes mais familiares, que se es
crevem foneticamente. e acrescen
tou á raiz, uma terminação, indi
cando si a palavra é um substan
tivo, um adjetivo, ou um verbo, 
~i a ação é no p~sado. no presen
te ou no futuro. Si se toma, por 
exêmplo, o radical "am", que in
dica a ação de amar, tem-se, 
acrescentando um "o", o subs
tantivo ''amo", amôr: um "a'·, o 
adjetivo "ama". amoroso: um 
"e", o adverbio "ame", amorosa
mente. Para constituir o verbo, 
ajunta-se ao radical: "i" para o 
infinito, "as" para o presente, 
"is" para o passado, •· os'' para o 
futuro. Sua nitidez e sua simpli
cidade grangearam para o espe
ranto um certo êxito. Ha os espe
rantistas em quasi todos os paí
ses, inclusive o Brasil. No Rio, 
existe uma rua Zamenhof, em
bora por aí se contem pelos dedos 
os esperantistas. 

Em 1720, numa fábrica de Ams
terdam, um rapaz de 34 anos de 
Idade, chamado Gabri('l Fahren
heit, produziu o primeiro termo
metro rigornso de mcrcurio. Fi
xou arbitrariamente o ponto de 
congelação em 32 gráus, e o de 
ebulição cm 212. Como, néssa 
mesma fábrica, Fahrenheit fazia. 
aparêlhos astronomicos, e os seus 
instrumentos de mediac:áo apre
sentavam circunferencias comple
tas, adotou para escala do seu 
termometro um semicirculo, divi
dindo, asshn, em 180 gráus a. dis
tancia compreendida entre o pon
to de congelação e o de ebulição. 
Embora outro!:i, antes de Fa
hrenheit, tivessem utilizado o 
mercurio no fabríco dos seus de
feituosos termometro!'..·, foi êle 
quem achou a maneira de lhe dar 
aplicação prática, ideando um 
procésso de limpar o rnercurio, 
graças ao qual deu ao seu termo. 
metro uma precisão absoluta. 
Tanto pelo referido procésso, co
mo pela escala do termometro, a 
Real Sociedade de Londres ele
geu-o seu membro. Fahrenheit fez 
ali alcumas conferencias durante 
os poucso anos que ainda viveu, 
poi.., veiu a morrer em 1736. 

Eis uma iniciativa interessante, 
que devia ser imitada em todas 
as cidades do Brasil: uma das 
praças públicas da cidade de Bar
bacena acaba de ser arborizada 
com amoreiras. Trata-se de um 
lograduoro central e movimenta
do, a praça Padre Corrêa, até 
então núa de qualquer arboriza
c:ão. De acôrdo com o prefeito 
dêssc importante municipio mi
neiro, a ltí'1,eto1ia Regional de 
SerlcicuUura que o Ministério da 
Agriculutra mantém em Barbace
na plantou na aludida pra~a nu
mero5a5 mudas de divel'sos tipos 
de amoreiras. Com que vantagens, 
- perguntará, a<:aso, o leitor. -
Com estas: be1êza de porte e bôa 
sombra do vegetal, e. . sugf'Stáo 
aos transeuntes para que culti
vem a rica planta do bJcho da 
!lêda, podendo, assim, tornar-se 
&ericicultores. SI a moda pegasse, 
1e toda., a.CJ cidades brasi leiras ti
vessem o seu pequeno parque de 
amorel:ru - que belêza e que far-
tura: ~ 

RECIFE. l - (A UNIÃO) -
A Secretaria do Interior acaba 
de instituir 5 prêmios que cabe
rão aos professôres que mais se 
disting-uirem no useminário Pe
dagógico". 

OFERECIDO UM ALMOÇO AO 
GENERAL LOBATO 

NATAL, 1 - (A UNIÃO) ~ 
interventor Rafael Fernandes 
ofereceu, hoje. um almoço ao 
general Lobato Filho. coman
dante da 7.ª R. M .. que se encon
tra nesta capital, em viagem de 
inspeção. 

Estiveram presentes àquela 
homenagem auxiliares imedia
tos do Govêrno do Estado e ou
tras autoridades. 

LINDENBERGH 
PRAGA 

CHEGOU A 

PRAGA, 1 - (A UNIÃO) 
O a))arêlho do aviador Linden
l>ergh desceu no aerodromo des
ta capital, precisamente ás 17 
horas. 

O famoso '"ás" americano fez 
uma aterrissagem forçada em 
Krakoda, devido a desarranjo 
no motor. 

MAIS TERREMOTOS 
PÃO 

NO JA-

TO'QUIO. 1 - (A UNIÃO) 
- Violento tufão varreu, hoje, 
mais uma vês, grande extensão 
da costa léste do pais, causando 
~ensiveis prej uizos materiais. 

REUNIAO EXTRAORDINA'RIA DO NAO SERA' CONVOCADO O REI-
GABINtTE FRANCtS CHSTAG 

PARIS, l - (A UNIAO) - Terá 
lugar amanhã, uma reunião extraor
din~ria do Consêlho de Ministros, sob 
a presidência do presidente Albert 
Lebren, no Palácio dos Campos Ely
seo;, 

Nessa reunião, o chancelêr Bonnet 
·ab'orda:1·á o problêma europeu. em face 
da ques~ão minoritária na Checoslo
vaquia. 

RECEBIDO NO QUAi D'ORSAY O 
EMPAlXAD.OR ALEMAO 

PARIS, 1 ~ (A UNIAO) - O sr. 
George Bonnet recebeu. hoje, uo 
Quai d 'Orsay. o conde ~n Herczay, 
embaixador alemão nesta capital. 

:E:sse encontro entre o titular das 
Relações Estrangeiras e diplomata a 
lemão têve um carater amistõso, ha
vendo o sr_ Bonnet declarado que os 
rumôres incontrolaveis das noticias 
alarmantes não corresponderam á. re
alidade dos fatos. 

O sr. Bonnet fez sentir ao embai
xador von Herczay os desejos do go
.\l'êrno francês cm ver solucionado pa
cüicamente o probléma checo. 

O SR. KONRAD HENLEIN EM BER
CHTESGADEN 

LONDRES, 1 - (A UNIÃO) -
O acontecimento do dia, comentado 
pela imprensa, foi a viagem d.o sr. 
Konrad Hanlein a Berchtesgaden, 
onde co1úerenciou com o chancelér 
Adolf Hitler, sôbre as últimas negocia
ções com o govêrno de Praga. 

OS MOTIVOS DA CONFERENCIA 
DE BERC,HTESGADEN 

BERLIM, 1 (A UNIAO) - Os meios 
oficiais desmentem a noticia sobre a 
convocação do Reichstag. 

A propôsito, alguns circulos dizem 
que a reunião de Nuremberg é o pró
prio Reichstga, pois alí deverão reu
nir-se os principais chefes da organi
zação na-zista alemã. 

UMA TR~GUA DE TRtS iUtSES 

PRAGA, 1 <A UNIÃO) - AnW1cia
se que o presidente Benes proporá 
aos .sudetas á reorganização adminis
trativa do pais em troca de uma tré
gua de três mêses, para a discussão 
dos sete itens seguintes que servirão 
de base para um acórdo definitivo. 

1.0 
- Garantia da proporcionalida

de racional da nacionalidade. 
2.0 

- Aproveitamento de alemães 
para cargos públicos mais importan
tes. 

3.0 
- Divisão orçamentaria por na

cionalidade. 
4.0 

- A policia será retirada das re
giões nústas. 

5.0 
- Alargamento da lei de nacio

nalidade. 
6.0 

- Admissão de elementos de ou
tras nacionalidades em funções pú
blicas. 

7 .0 
- Autonomia culturla parcial. 

Se o sr. Konrad Henlein não acei
tar a nova proposta do govêrno. o pre
sidente Benes tomará outras medidas. 

NOVA CONFERENCIA EM BERCH-
TESGADEN 

BERLIM. 1 <A UNIÃO) - Amanhã, 
o chefe sudeta Konrad Henleln con
ferenciará, oficialmente. com o sr. 
Ado!! Hitler. 

A essa reunião estarão presentes 
vários generais alemães. 

AS MANOBRAS 
FRANCtS 

DO EXtRCITO 

PARIS, l <A UNIÃO> - 125 mil 
homens pertencentes á. primeira par
te da classe regular do Exército. se
guiram para os seus postos nas atuais 
manobras que estão se reahzr.hdo ao 
sul da fronteira franco-alemã 

A FRANÇA PREPARA-SE PAltA 
QUALQUER EVENTUALIDADE 

PARIS, 1 !A UNIAO) - Na úiti• 
ma reunião de ontem á noite, após 
a decisão de uma ação em conjun
to da Inglaterra e d&.. França em face 
de uma guerra na Europa, o gabiné
te resolveu tomar severas medidas de 
precaução. ficando todas as classes ar
madas prontas para qualquer eventua
lidade. 

500.000 HOMENS EM ARMAS NA 
FRANÇA 

VARSOVIA. 1 <A UNIAO) - O jor-
nal .. Maily Dgieniki" escreve que o , 
govêrno francês convocou as reservas 
de 1915 e 1916. que entrarão imedi
atamente em exercícios militares nas 
manobras que estão sendo realizadas 
em Besançon. na fronteira franco-ale
mã. 

Com a presente convocação, estlma
se que a França mantem em armas 
cerca de 500,000 homens 

EM MANOBRAS A ESQUADRA 
ALEMA 

BERLIM. 1 (A UNIAO, - Acham
se, presentemente. em manobras no 
Mar do Norte, os encouraçados Gnei
nau, de 26 _ 000 f-0neladas, Admirai 
Graf Spee, Admiral Scheer e Deuts
chland, de 20. 000 toneladas cada wn, 
e os cruzadores de combate Nurem
berg, Lelp~ig, Kocln e Koenigabcrg, e 
várias flotilhas de contra-torpedeiros, 
torpedeiros, submarinos e navios-au .. 
x.iliares. 

ITALIANOS, CASEM-SE! 

LONDRES, 1 - <A UNIÃO) -· 
Comenta-se que Lord Runciman fi
cou profundamente impressionado 
com os novos propósitos pacificas do 
sr. Konrad Henlein, chefe dos sude
tas alemães, sabendo que o mesmo, a 
instancias do conselheiro politico bri
tanico, foi que tomou a deliberação 
de entender...fie pessoalmente com o 
"Fuehrer". 

D1í,AQ~tRi~1;[-NDERA' A SORTE 1 - - ------------

PARIS, l (A UNIÃO) - Acredita- NESTA (APJT AL 
1 ROMA. 1 - O Consêlho de 

Ministros decidiu, em ,·eunião 
de hoje. que os funcionários pú
blicos só serão promovidos, de 

se que da reunião de aman.:1ã entre o 
sr. Ko~ad Henlein e o "Fuelu·er" de-, o prefeito Cunha Lima Filho 
pendera a sorte da Europa 

ora por diante, se fôrem casa-1 MELHORA A SITUAÇÃO INTERNA- EXPERIMENTA-SE A DEFllSA AN-
dos. CIONAL TI-At:REA DE BERLIM 

Tamhém ficou resolvido que PARIS. l _ (A UNIAO) _ A si- BERLIM, 1 <A UNIAO) - Inicia-
as mulheres não poderão ocu- tuação internacional tomou, hoje, no- ram-se hoje, os exercicios de dcfésa 
par mais de 10% dos cargos tavel desenvolvimento para. melhor, anti-aérea da cidade, 
públicos. Ainda mais, os funcio- restabelecendo-se, pouco a pouco, a 
nários púhlicos usarão, agora, t1~anquihdade anterior. 

unifórmes especiai~. ESTIVERAM PRESENTES A' REU-

FEC'HAD.\S AS ESCOLAS RE
LIGIOSAS DA AUSTRIA 

YIENA. l (A UNIÃO) -
O (;ovêrno determinou. hoje. o 
fechamento de todas as escolas 
religiosas. sob alegação de q u e 
o problêma da educação. é .ele 
competência do poder civil. 

.\os judeus foi proibido fre
quentarem as Universidades. 
sendo criadas escolas particula
res para o~ mesmQS. 

PAR,\ TORNAR EFETIVA.\ 
SOBERANIA DO ME'XICO 

NIAO ~ BERCHTESGADEN 

BERLIM. 1 - !A UNIÃO) - No-
ticia-se que o marechal Hennann 
Goering e o general Keitel, chefe do 
Exército alemão, assistiram ao encon
tro entre o sr. Konrad Hcnlein e o 
chancelêr Adolf Hitler. 

DESCONHECE-SE O ASSUNTO 
·-TRATADO PELO SR.· HENLEIN 

BERLIM, 1 - <A UNIAO) -
Não ha nenhuma noticia sõbrc 
os assuntos tratados na cont'crência 
havida <>m Berchtcsgaden entre o ;.;r. 
Konrad Henlein e o "Fuehrer". 

LORD RUNCIMAN RECEBE MAS-
;\,IE' XJCO. 1 - (A UNIÃO) - CARAS CONTRA GAS 

MOSCOU CONVOCA AS RESERVAS 
DE 1917 E 1918 

MOSCOU. 1 <A UNIAO> - O go
vêrno convocou as reservas de 1917 
e 1918. 

Fôram. também. convocados 10.000 
aviadores. 

A SUIÇA CUIDOU DE SUAS FOR
TIFICAÇOES 

BERNA, 1 f A UNIAO) - Termi-
nou o serviço de fortificação da fron
teira norte. 

10.000 homens estão encarregados 
da sua defêsa. 

MAIS UM PASSO PARA A PREPA
RAÇ,\O MILITAR DA GRA BRE
TANHA 

Jornalista Aldemar Baía 
Durante a aberiura do Congres- .. PRAGA. 1 <A UNIAO> _ Lord Encontra-se, désde ontem. nesta ca
so. hoje~ o presidente C~rden as ~~ci:fxna ~~;~~ucio h;:!â~a~:s c~:;:r~ pital. o nosso confrade da imprensa 
pronunc10u eloquente discu rso, gás, do ultimo modêlo d&s atualmente carióca, jornalista Aldemar Bafa, di-
referindo-se a.o decreto q ue de- fabricadas na Inglaterra. retor da "Organização Luiz Mendes", 
terminou a expropriação dos do Rio de Janeiro, uma das mais con-
bens das emprêsas petrolíferas A IMPRENSA BERLINENSE VOLTA ceituadas cmprêsas de publicidade do 

Acha-se dê!.de ontem nesta capital 
o nosso distinto amigo Sr. Cunha Li .. 
ma Filho, digno prefeito do munici ... 
P!o de Areia, onde vem realizando efi
ciente administração em pról dos in
terêsses da comuna que dirige. 

Ontem. â tarde, o prefeito Cunha 
Lima. em companhia do sr. Juvenal 
E~plnola de França. esteve no Palá
cio da Redenção, em \'lsita ao Inter
ventor Argemiro de Figueirédo. ali se 
demorando em cordial palestra com o 
Chefe do Govêrno 

Não precisa V. S. adqufrir no cs ... 
trangeiro ! A Perfumaria I\-1alvyl do 
Ceará vende os extrátos de grande 
luxo ANERGE e A.MANTYS. 

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

FO MENTANDO 
cultura de hortaliças 

Sendo pensamenLo do sr. Intcrvcn ... 
te»" Federal fomentar a cultura de 
hortaliças, a fim de melhorar as con
dições de alimentação da população 
da capital. !lrincipalmente das elas 
ses pobres. a Prefeitura avisa que e:; 
tá apta a fornecer, gratuítamcnte, 
não só assistcncia, como tamb~m i;:c estrangeiras. A ATACAR A CHECOSLOVAQUIA Pais. 

Declarou s. ex.eia. que êsse ato BERLIM, 1 <A UNIAO) - A im- Ontem á noite o sr. Aldem.ar Baia, mdoensto_elso e máquinas para o prepar 

:.~~oau,s;bnei~::;:"J!· ~<;:ç~:~ efeti- ~~:~~q~~;~s~~n ~~~o:~~~~!ntes~he.. que dlrJge a Sucursal da A União, na Assim todos os interessados que clis 
--=-=========--- Capital da República, esteve em visi- puzerem de terreno ou quintal que s 

INTENSIFICA SE NA ITALI ! ta ã. redação desta fõlha, demorando- preste para urna horta. poderão pro 
• , .. ~, s~ em cordial palestra com o diretor curar o técnico agricola do Munic1pio, 

e redatores presentes. na séde da Prefeitura 

A CAMPANHA ANTI-SEMITA -
TODOS os JUDEUS CHEGADOS A'QUELE PAIS DEPOIS A ESTADA DA MISSA O MILITAR 

ROMA.! <A UNI~!) ~~9G~~~1~~~~~t~J~~ót~~~d~e~~~rbira~ ARGENTINA NO Rl,.ê! e~ o !~en!~~n~a~ ! o?a 

~~~~<;él~~t~~~~i:t~o~ct~!ª 0~e J~~~~~.me- ~:~~,an"~e~~~551~ 1i,~1!1ªi1~~~i~ : ,1~: . ,.. " e no tómulo do Duque de Caxias, ond 
Um decreto assinado pelo govêrno nisia. Depositadas coroas de fio- colocaram corôas de flôres naturais 

i~1~~eleeus o a~~~zr~n1ea ~!~~1::::1~e~fc~~~ - ----- ------- 1 res no túmulo de Caxias e i Nêste último .. discursaram os general 
na!. IUIIRII no monumento de Oso'ri'o "brahan Queiroga e Eurico Dutra. 

Essa medida atinge, mesmo, aos ju
deus nacicnaiizados cidadãos italia- CHEGOU A BUDAPEST O DEPU• 
nos, com excecác da.auêles que profes- TADO L~~SBURY 
sam a religião católica. 

BUDAPEST, 1 <A UNIAO) - Che· 
EXTENSA A CAMPANHA ANTI-SE- gou a esta capital o deputado Inglês 

MITA AOS DOMINIOS ITALIA- Lord LansIW,ry, que está visitando 
NOS tod!iS os p..,..s danubianas, convidan

do-os para uma próxima conferênctã 
ROMA. 1 e A UNIAOi - A campa- econômica lnternacional que se reau .. 

nha antHcmlta Iniciada pelo laec~- zará provavelmente em l,Qndre8, 

------··----·- -
RIO, 1 <A UNIÃO) - A Missão 

1

, . 1 
M111tar Argentina visitou, hoje, os ge - Farmácia de plantão 
nerats Eurico n utra e Góis Monteiro, 
respectivamente ministro da Guerra e Está de plantão. hoje. a. F AR-
chefe do Estado Maior d-O Exército. !t~!~. MINERVA, á rua da Re-

Mals tar<le, a delegação portenha es- 1 __ ;,., ______________________ _ 
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