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FUNDAMENTOS DE UMA POLITICA DE R~VIGORAMENTO 0 Õ JORNALISTA" 
A As.<:ociarcio Paraibana de lmpren .. 

se, associando-se ás homenagens que 
sera.o prestadas ao Dia. do Jornalista, 
premo verá. hoje, as 17 ,30 uma sessão 
comemorativa, em sua c;éde proviso
ria, no ~dificio de-sta fôlha 

N A e I O N A L 
A REUNIÃO COMEMORA TI-

• V A DE HOJE NA "ASSOCIA-
n,sse sentido uma campanha ÇÃO PARAIBANA DE IM-E-1\l S('U . J'{'('f'1Üt' (lis('Ul'SO. 

pronuntiado no ·· Oia da 
Pá.td.:i • , o 'pre:>idenk 

Getúlio Var~as declarou que f' 

na. fol'maf'.'.io da mocidade qur 
~ .. tá o foiidamcnto de uma po
liti<·1 c{;nstrutiva e dinamica 

E~te conceito <'nce-rra em ~í 
um dogma do.; m:.1.is tranceden
ies t" <los mais belos de uma po
lítira. QU(' não st• volta apenas 
:pa:·-t o presente, mib também 
[Mra o futuro da. I:a.ça 

~er.do o Estado No,·o essen
r•'lhnent:- nacion ... lista. no seu
ti~o de uma u,...iclade perfeita. 
clJ pátria hrasileira, é natural 
oue êsst> r outros prol>l~mas de 
tão inocultavel rel(vancia, por 
u,a. naturua sotia.l e human 1. 

sejam pontos bá~icos do regime 
im:tituido t'm 10 dt novem!no 
dC' PJ37 

A mocidaile ha tle ser sadi;i 
e fott(', discipHnatla e con:-ien
te. 1>ara que alcancemos a ple
nitLidr dos pJindpios tumla
n,entais tl,~ coesão moral e po
líika da Nação a que se vem 
c!!'.'tJicando o Estado ~o,·o, soh 
a inspiração serena. e resolu
b do sr. Getúlio Val'g·as. 

E o chete da Sação. tocando 
os tora,oes dos bl'asileiros. ex
da:-nou, numa. convocação a. to
das ;:s ccnC'iências brm fmm~
da•·: ·· \quêlcs que amam sua 
terra (' sua gente; os homens dE' 
visào e sentimento. que traba
lham c acumulam forluna, e:,-
1ão t·onvot:idos parn coJabor.·t' 
com o p1..de-r públiro na obra Je 
prE'l!ara.,·io d:is uo,a, gt"r.lfÕC':i. 

Presidente GetUlio Vargas 

dêsde o berço á juventude, pelo 
i'.ltnparo á maternidade e in
fancia, os dois pólos mais po
dC'1·o~os da afetividade humana. 
O JrOvêrno nacional ~e propoz 

UM TELEGRAMA AVENIDA GETÚLIO 
VARGAS 

l~!. 1·,dama O ,·oncurso de io- PRENSA" _ AS FESTIVI-
A·; comemora<'óe?o, da. P;l.fria. 

Alêm do~ membros da Diretoría e 
Consêlho Deliberativo, são convidados 
a comparecer á mesma re~nião o~ de ... 
mais associados 

, <11 Ra~a deverão ..... daq,,i -- DADES NO RIO --
por diante, uma demonstr.:u~ã,. 
inequívoca tio nosso esfor<;o pP.-
lo levantamento do nivel <'111-
tural eugénico da mocidadP. 
fonte de revigoramento d:1s 
enel'gias nacionais e penhor se
gUl'O do progresso da Pátria." 

Não cabt- u1licamente ao 110 · 
der píablico a. p,·eparação espi
ritual tias novas gera«;ões; é in
dispensavel que cada. cidadi\o 
colabore nessa obra, patrioíica
mente, visando o revigoramen
to tngênico a fim de que o 
Bra;il não pereça em meio .i 
concurrencia rrescente do:; po
vo!> modernos, 

Pe-1:i pl'imein vez n2 histó
ria brasilt"ira. se volta pratica
rnenM", racionalmente o E~tad'<, 
p1ra a fátrb. de amanhã, re
pre~enlada nas resnvas d:.t in~ 
fancia e da adolescência que, 
dentro dos postula.dos da Car
ta de 10 de ::'lfo\'emb1·0, encon
tram o apóio deeidido do Poder 
Público. Um regin1e com di'i
posi('ões tão elevadas Je solici
tude e zê lo pelo futuro da Na
ciÓnalidade é um regime con
sul:>sfo.ncia<'lo org-anframente á. 
vida de um potó. O Estado Xo
vo, com uma visão tão nobre r 
tão humana elos problêm'.ls 
fundamentais da organiza('ão 
nacional, não é apenas um si'i
tema deo govérno; é a própt'1a 
Na('áo deliberando '1- 'lfindo 

1 

O dia de hoje e consagrado ao Jor
rialista Nenhuma demonstração fes

' tiva mais própria á da ta do~ obreiros 
da Imprensa que o rumor das maqui
nas na redação, que as tiras de papel 
cob1indo-se rapidamente de artigos 
dP fundo. de noticiarlo, de telegramas 
para serem entregues à linotipo O 
Dia do Jornalista deve ser de traba
lho, o mais intenso e exaustivo dos 
trabalhos que é o de dar ao público 
a síntese dos fátos do dia. 

Todos os jornalistas do Brasil, 
numa intima comunhão de sentimen
tos e ideiais, senten-se hoje, mais cto 
que nunca, irmanados pela solidarie
dade de classe e pela aspiração co
mum eh~ cooperar con, o Estado Novo 
parn o esplendor e bom nome da civi
li:1,ação brasileira 

AS COMEMORAÇOES ~A ·•CASA 
DO JOR~ALISTA"", no mo 

RIO, 9 tA UNIA.O) - Comemora
se, amanhã, em todo o Pais, o dia 
consagrado ás atividades jornalística 
e por isso, denominado "Dia da Im
prensa " . 

Festejando o acontecimento, a As
sociação Brasileira de Imprensa mu-
àar-se-á para a sua 
"Casa do Jornalista" 

nova séde, na. 

Ali será inaugurado o retrato do 
conde 'Afonso Celso, discursando, na 
ocasião, o acadêmico Osvaldo Orico. 

A's festividades de hoje, na nova 
séde da A. B I. comparecerão re
pre~entantes de todos os jl)rnais do 
Distrito Federal. 

EM VISITA 
PESQUIZAS 

DE 
ÁS 

ESTUDOS E 
PRAGAS DO 

ALGOºº E IR O 1 
~1ambuc9. _ ali colhendo as mais vivas 
1mpressoe,..; por tudo o c,ue obsena-
ram de perto · 

No NORDÉSTE 
Chegados que fóram a Recife, os a-

., ... cat_ados entomologistas em ccmpa-
nh1a do dr. Oscar Espinola Gued:?!io, 
inspetcr do Serviço de Plantas Têxteb 

E 
do vizinho Estado do Sul. vi~itanm 

E 
• _. d . - ---; ncontram-se, nesta capi- a Escola cte Agricultura. depéis do que 

delegacl·as do lnst·,tuto Ma ta ' os rs. enrrque Sauer perCOl"l"endo ,_ános campos de algodão. • Ed H bl Essa viagem durou 8 dias. estenden-
do dr. Ismael Ribeiro, dire
tor dos "Diários Associa

dos" ao sr. Interventor 
Federal 

m viagem e 1nspeqao as l l d H . VIaJaram ao intenor de P»rnambuco, 

rifimOS no Norte e son am eton, mem- ido-se att Vila Béla. no alto sertão 

O Chefe da Nação agradece Procedente d~ sul cto Pais, encontra- , bros do Instituto Biológico pe~~~~~~~~!:~~ á noite. os ctrs. Henri· 
• se nesta capital o sr J P Ribeiro V1- d s- p I que Sauer e Edson Hambleton chega-

ao prefeito Fernando I dai mspetot do Instituto dos Mont1• e ao au o ram a esta capital. procurando ime-
mos, que 01a vem reahzando uma via- ------ àiatamente o dr. Lauro Montenêgro. 

Nobrega gem de mspecão ás respectivas dele- secretário da Agricultura. fazendo-sP. 
gacrns no No1 te Chegaram, ante-ontem, á n'>ite, a acom~nnhar do dr. Jof:o Henrlqu~s. De regresso de sua visita a êste Es

tado, o dr. Ismael Ribeiro, ilustre di
retor dos Diários Associados, trans
mitiu. do Recit~, o seguinte telegra
ma. ao interventor Argemiro de Fi
gueirédó, agradecendo as atenções que 
lhe fóra.m dispensadas pelo govêrno. 
durn.nte a sua permanencia na Parai
bn: 

· Recife. 8 IntPrventor Argemlro 
de Figueirt'"do Palácio da Redenc:ão 

Agradecendo a homenagem da Pre
feitura Municipal, dando o nome do 
prei>idente Getúlio Vargas á princi
pal arteria desta cidade, o prefeito 
l'.,ernando Nobrega recebeu do sr. 
Luiz Vergára, secretario c'a Presiden
cia da Rrpública, em nome Ce s. 
t:xtin _, o :-;eguinte telegrama: 

"Palncio C11tête - Rio. 8 - Prefeito 
Fernando Nnbrega - João Pessôa -
Presidente República ,om.011 conhe
ci'.llento f'Omunicação seu telegrama 
seus corrente e autorizou-me agrade
cer expressiva homenagem lhe foi 

Êsse alto funcionário do Ministén,J João Pessôr, prosedentes de São Pau- auxiliai técnico dL. Inspetoria de 
do Trabalho traz, igualmente, a il1- lo, cs ilustres entomologistas ctrs. Hen- Plantas Texteis de Pernrunbuco, com 
cumbencia de reinstalar as sédes das rique Sauer e Edson Hambleton. mem- quem mativeran. longa e cordial pa
referidas delegacias. as quais, na ~U.:l bros do Instituto Biológico de São lestra sôbre a fin:i.liclade que os trou
nova organízação, 5erão actaoa5 de Paulo, que vieram ao Nordeste. afim '.:em. ao Nordeste. 
serviço médico e !1osp!talar. de estudar as pragas do:- nossos algo- Ontem, ás 10 horas. º" técnicos do 

Ontem, em companr.ia do dr. Dus. doais. Instituto Biológico de S. Paulo, acom-
tan Miranda. inspetor regional eh Mi- Esses notavei~ cientistas. que há panhado.c: do d1s. Lauro Montenêgro 
nistério do Trabalho !l<'ste EstJ"J.O, e anos. veem trabalhando com o mais e Clarindo Gouveia, inspetor de Pian
do sr. Law·o Vasconcélos, delegado do absoluto êxito naquêle Instituto, são tas Texteis nêste Estado, estiveram no 
Instituto do~ Maritimos na .?<traiba, c~nhecidas autoridades em enc.$.fnolo- Palácio ,la Redenção em vi.<üta de cor
o sr. J. P. Ribeiro Vidal esteve .'m d- gia. dialidade ao interventor Argemiro de 
sita á redação desta fõ 1ha. demorn.u- Néssa visita que os d!'S. Hen'fi.q-Ge Figue1rêdo. expondo, nos seus mínimos 
do-se em palestra com o diretor e 1e- Sauer e Edson Hambleton fazem a es- detalhes. o plano dos trabalhos, que 
datores presentes. 1 ta região. estiveram no E~tado de Per- (Conclúe na 7.• pg.) 

- Jcão Ptssôa - Sc-n.sibilitmdo com 
as a tcnções recebidas de v. exc.:ia. e 
~eus dignos auxillares, renovo os 
meus melhores agradecimentos, fa
zendo votos pela continuidade profí
cua da administração de v. excia. , 
para maior engrandecimento c'a Pa-
1niba. Cordiais .saudações - Ismael 
Ribeiro". 

tf~~~~a~\u~:·{;~;~~~;,, s~~;~~t~ "R E A LI z A ç õ E s . D o G o VÊ R No 
_O_D_I_A_D_A __ P_Á_T_R_I_A ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO" 

li Bastavam sómente a construção do Instituto de Edu- Educação. na cap1tnl, e as Obras de 

TELEGRAMAS DE CONGRATULAÇÕES RECEBIDOS PELO cal!ão, na Capital e as Obras de Saneamento de Camp,·na ~:;:,e•;::~~!~ ºd;eu c;~t~,es~::~~;í 
SR. INTERVENTOR FEDERAL 

Por motivo da passagem do Dia da I congratulações elo povo da Baía e do 
Pátria .. fóram ei:ivia~os ªº. interventor seu Gove·rno pelo transcurso da maior 
ArE;em1ro de F1gue1rédo os !>~guintes data da Nação Brasileira. - Landulfo 
tck1?.ram,1s de congratuJacões Alves. Interventor Federal. 

F1orianopolis, 7 - Congratulo-me AracaJU', 7 - E1nio a v. excia. efu-
C'Om \:. exua. pelo transcurso, hoje, ~ivo.s congratulações pela passagem 
do Oi~ da. Pátria que, aqui, foi sole- , da daLa de hoje, consagrada ao Di:l. 
n~me.nte comemorado Saudações cor- da Pátria. Atenciosas .sa. u_ctações -
d1a1s. - Nerf'u Ramos. Interventor Carvalho Barroso, Interventor Fede-
Fc-dcral ral em Sergipe. em exerc1c10., 

Cuiabá. 7 - Tenho ;1 honra de a- Maceio, 7 - Tenho o prazer de con-
presentar a vossa excia. os meus cor- gratular.se com v. excia. pela passa
diais cumprimentos, pela passagem da gem da data maior àe nO$Sa nacionali
glorlosa efeméride dP .._hnje, que assi- dacle. Cordiais saudações - lnterven
nala o aniversário da nossa emanei. tor Osman Loureiro. 
pação pohtica. Atenciosas saudações Reci.:e. 7 - Tenho a s_atisfação de 
- Julio Mullf'r, Interventor Federal. con~;ratular-se f'Om v. excia. pela pas-

São P:1ulo, 7 - Congratulo.me rom sagem cln data comemorativa da nos-
v. exc1a. P<'lo trnnscUl'f-õO de mais um i:;a JndependCncia fei;tí'jadn. nêste Es. 
atúver. ... ,u io dn h1dcprnclf·nda ctn. nos. ta<lo com solrnidades C'ivic:u- que de
sa, Pat,na. O nras1l rgue o ~eu grnn- mon~trnr:un n. compreí'nsão do povo 
cif' <kstino oril'ntndo nela visão r µrrna1nbucano no verdnrleiro M•ntido 
pelo patriótbmo do eminente Chefe de nw·•i011nlida:1<.•. Cordiais ~auda~·õl's. 
üa Naçúo, a quem Sft0 Paulo, com o - lntnv('tiior Agamenon :\fagalhães. 
mais vivo sentimento de brasilidade, Nnlal, 7 - Envio a v. excia. as mi. 
reafirmará o fieu inteiro P incondicio- nhos con~ratulações patriótkRs oeh 
nal apo10. Cordiais saudações. - grande data nacional oue hoje trans. 
Ademar de Banas, JntervPntor Fede· corre. SaudaçõC's. - Rafael Fernan-
ral. des, Interventor. 

Niteroi, 7 - Aprc~ento a v. í'Xcia. a Fortale-..:a, 7 - Tenho a honra de 
homenagem do Govl•rno Fluminense ,congratular-me com v. excia. pela 
pelo transcurso do 116.º aniversário pas:,;:1gem da data que hoje comemo
ela Irufrpendt!ncia. Saudações cordiais. ramos. Saudações atenciosas. - Inter
- Emani do Amaral Peixôlo. Inter· ventor i\leni-zes Pimentel. 
vc-ntor Federal. Tcresinn. 7 - Queira v. excia. a-

Baía, 7 - Queira v. cxcio. aceitar as (Conclúe na 7.ª PI,) 

~ ' na Para1ba, isso sem levar em conta 

Grande, para tornar o seu nome inesquecivel na Paraí- â~s':u~~P~~;.1~;g.:;e~ii~~~10sgj~J~~"o~ 

ba", - afirma o general Delfino Moreira Lima, em carta i!~n~~ na capital como no interior do 

dirigida ao interventor Argemiro de Figueirêdo, agrade- como paraibano que me urano d• 

cendo a oferta que lhe fizéra s. ex eia. de um exemplar !~.~·1~t~~º ;i;~:~ª n~~it~s~~Z!fv:t f:~~!= 
do documentário estatístico-fotográfico das realizações ~~~~~~ºpe~o q~;~ :.~-~~cte°nt: ~;.~~d~ 

do govêrno da Paraíba ----- ~~;~ei~~aed~i~:1~ ~Õv6ªg~·f~ib~en~
1
~~: 

E 
M agradecimento ã oferta de fica situação econômica em que se teve a felicidade de tê-lo na suprêma 
um exemplar do documentário ~nio~trra1~ta~º~~~d!~~~· ~i~~ini~~; admini~trac:ão do Estado 
P.<:tatí5 lico-Jotográfico ··Reali- com os recursos do próprio Estado sut:{r~,~~:~:ºcoªm g:ft~lê!:u;;! ~fe~~i 

:;ações do governo Argemiro de Fi- Já disse ao nosso amigo dr_ Salvic1- dJstinta consideração. 
gueirêdo'', que lhe Ji21fra o sr. Inter- oo e aoui repito, que bastavam so- Seu admirador e amigo agradeciQo, 
ventar Federal, por intermédio do dr. mente a construção do Instituto de Gene,:al Del/mo Moreira Lima". 

Salviano Leite, o general Delfina Mo-
reira Lima, nosso ilustre conterraneo 
residente na Capital Federu.l, enviou 
a s. a seouinte expressiva 
mensaqem: 

"Rio. 31 de agôsto de 1938 - Meu 
caro amigo dr. Argemiro de Figueirê
do - ln terventor Federal na. Paraíba: 

Por intermCdio do nosso amigo dr. 
Salviano Leite, recebi um exemplar 
do album intitulado "Realizações do 
Govêrno Argemiro de Figueirêdo", 
que teve a bondade de enviar-me 

:tste album evidencia o quanto tem 
sido profícuo á Paraíba seu ben~
merito e honesto govêrno. 

Por êle vê-.se que somente com a 
campanha do fomento agrícola, o 
eminente amigo conseguiti a magni· 

COMISSÃO DE 
MINIMO DA 

SALARIO 
PARAíBA 

A sua instalação, hoje, no Palacio da~ Secretarias 
Ocorrerá. hoje, solenemente, a ins- A Comissão de Salario .Minino da 

tala,;ão da Comi,"ão de ~falario Mini- Paraíba tem como seu presidente f) 

no dêste Estado, num dos ~alões do nosso colaboraJ'or sr. \'asco Tolêdo, 
2

·"0 ª:!ªrsed:e~i~:::~: !:s 1:e~::~::i:1s~- ex~rtpf('! entante rla'>sista J. Cam.:na 

vendo comparecer ao mesmo n•prest'n- Federal 
tantes de todas as organiza('óes pa. , Ontem, á tardf', t!<I~ digno C'ont~rra.
tronais, de empregados e operáriO!<o neo t·\tt~,·e .em nosso gabinêt,• ri-daclo
desta eapit.al, assim como outra'i pe~- nal, a fim dr- nos t'o1wida1· par I a.s.,is-
sôas convidadas, tir â refenda soleonldad~ 

I 
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k-SENSAOONAL .PARTIDA, AMANHÃ, ENTRE O "AMERICA F. C.", DE NATAL, 
----Em benefício da Escola Pa· 

roqulal de N, S, de Lourdes 
A atencão do público esportivo está 

voltada para. o embate que amanhã 
.sei·A travado entre os poderosos es
quadrões do America, do Natal, e Fe
lipCia, desta cidade. 

E "FEUPÉA" s. (.", DESTA CAPITAL (órgão Lilcrarl:·~ F~:rtlvo dos Fcr- Comunicou-nos a comissíi.o encar
regada de anga11ar donativos em be
neficio da Escola Paroquial de N. s. de 
Lourdes, haver recebido da mehina 
Elizabete de Novais Fernandes a o
Ietta de utn lindo serviço para refrês
co, em cristal, pnra ser sorteado, com 
aquéla flnalldade. 

A arande vitória conquistada do
mingo passado contra os rubros nor
te-riograndenses, ocasionada em gran
de parte, pelo descontrole que se im
plantou nos minutos finais da pelêja, 
entre os elementos que compoem o 
quadro representativo do esporte de 
Na tal. não deve ser motivo para um 
arrefecimento do entusiasmo dos afei
çdados do futebol. 

Os norte-riograndenses esperam fazer uma exibição 
completa das suas possibllldades técnicas 

1·oviarlos da. Gnat Wcst.ern1 em João 
• Pc~ôa) 

Parn um treino rigoroso, a diretoria 
técn1ca avh;a nos componentes dos 
quadros verde e rubro que. ~ 15 horas 
de hoje deverão se encontrar no cam .. 
po da Avrnicla Indto Piraglbe 

E' verdade que o Pitaguares alinhou 
em campo um quadro potente e en
tusiasta, em que figuraram muitos 
dos nossos melhores peboltstas, mas 
também é verdade que a turma dos 
visitantes apresenta apurada t'cnlca 
de futebol. principalmente no seu ata
que que obrigou a Pagé fa1,cr 15 difJ
cci.s defêsas. que tanto emocionaram a 
grande assistência que acorreu ao 
campo do Paraíba Clube . 

Inegavelmente uma. das principais 
causas do fracasso do América diante 
c'o Pitaguares foi a retirada de Ros
sini, o excelente arqueiro potiguar, 
que deixou de participar da pelêja 
durante todo o 2. 0 tempo. Enquanto 
Rossini figurou no arco rubro, éste 
só se viu baqueado uma única vez. 

Assim, é de esperar que, ao enfren
tar o Felipéia amanhã. o América te
nha oportunidade de apresentar uma 
técnica mais exigente, á altw·a do 
valôr dos seus defensores. afim de re
alçar o belo padrão de futebol de que 
é µossuidor o seu quadro 

O F elipéia vai se apresentar em 
<!ampo com um quadro de grande va
lôr. assim compõsto: 

Pagé, Féliz e Lucêna; Batista, Mar
cial e Gerson; Néco, Sinval, Pitõta, 
Alirio e Mário Correia , Reservas : 
Pin~o. Miguel, Holanda, Cunfia, Eve
raldo. Antonino e Biquára. 

O América pisará a cancha organi
zado do seguinte modo: 

Rossini, Lucas e Alemão: Piancó, 
Sidúca e Portéla; Garibaldi, Nenen, 
Belinho, Demóstenes e Raimundo . 
Reservas : Alvaro, Varéla e Mário . 

VIRITAM-NOS OS DIRETORES DA 
EMBAIXADA ESPORTIVA DO 

A~RICA 

óntem, á noite, tivemos o prazer de 
acolher em nosso gabinête redacional 
os srs. dr . Xavier Fernandes, conhe
cido clínico em Natal, presidente da 
embaixada do América F . C ., daque
la cidade ; B. R . Sampaio, gerente 
de Standard Oil , na métropole poti
guar, que vem como secretário da de
legação, e tenente Jaime Machado, 
da. Escola de Aprendizes Marinheiros, 
do Rio Grande do Norte, que é o di-

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Secção do Estado 
Paraíba 

da 

A· hora e local do costume. reali
zou-se ante-ontem mais uma reunião 
do Consêlho da Ordem rlos Advogados. 

Presidiu-a o dr. Mauro Coélho, se

retor técnico do simpático esquadrão 
rubro, que ora a Paraiba hospéda. 

Na longa e cordial paUestra que 
mantivemos com os diretores da em
baixada elo A 111,érica F. C., tivemos 
oportunidade de colher as mais lison
jeiras expressões dos mesmos sôbre o 
adiantamento esportivo da. Paraíba. 

Disseram-nos ainda, que esperam, 
no jôgo de amanhã. uma exibição 
completa das possibiltdades do. Amé
rica que, inegavelmente, possue um 
dos times mais poderosos do Rio 
Grande do Norte. 

A derróta que os americanos ~a
viam sofrido no embate com o Ptta
guares. não era motivo para desani
mo. Sabiam que o quadro natalense 
ia enfrentar outro poderoso conjunto, 
mas isso era uma oportWlidade para 
uma ampla reabiHtação perante o 
grande público que assistira aquêle 
encontro. 

Solicitaram-nos que registássemos ·o 
J.Rradecimento da embaixada ás gen
tilêzas que lhe vem sendo dispensa-

NOJ ASPO U CJAif 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E 

Ml':DICO LEGAL 

Carteira de Identificação 

o Instituto de Identificação e Mé~ 
dico Legal expediu, ontem, carteira 
de identidade ás seguintes pessôas : 

Napoleão Imperiano Sobral, Alonso 
Freire de Moura, dr. João Lelis de 
Luna Freire e Murilo de Araújo Rêgo. 

FOLHA CORRIDA 

peR;~~e~re~e~!~:!. c~;i8?;;r 
0
ct~r co:J:.: 

cio, residente nesta capital. 

EXAME PERICIAL 

Pelo dr. Osvaldo Brainer, médico 
legista da Polícia, foi submetido a 
exame pericial, no Ho.§pital de "Pron .. 
to Socôrro '' , o paciente Muniz Vitõr 
da Silva . 

IDENTIFICADOS 

Apresentados pelo dr. diretor da 
Cadeia Pública da Capital, fôram 
identificados, no Registro Geral, os 
individues José Camêlo dos San~ 
Manuel Francisco da Silva e Ascendi
no Martins de Luna, vulgo "Benti, 
vi" . 

REMESSA DE MAPA 

Para a elaboração da Estatística 
Criminal do Estado, a cargo dêsse 
Instituto, remeteu o mapa do movi
mento criminal verificado naquêle 
juízo, o dr . juiz mw1icipal do têrmo 
de Sapé. 

PIITIÇOES DESPACHADAS 

cretariado pelo dr. Sinesio Guimarães A fim de sêrem informadas pelo 
e Ostas Gomes, tendo comparecido Arquívo Policial Criminal. !ôram de, 
ainda os drs. Evaudro Souto, Seraflco vidamente despachadas petições da~ 
ela Nobrega Filho, Severino Alves Ai- seguintes pessõas : Francisco Hubeli
xes e Joaquim Costa no, Damião Braz de Macêdo, José 

Não existindo áta preparada para Joaquim de Miranda, Severino Ma .. 
leitura. passou-se á hora do expidi- nuel Francisco. Jorge FéUx da Cruz, 
ente, que constou do seguinte: Odllon Candido Ferreira, Zoroastro 

a) - oficio do dr. Levi Carneiro, CO· da Silva de Oliveira, Otacilio Quirino 
muntcando ter deixado o cargo de pre- da Fonsêca, Manuel Roque Vieira 
sldente da Ordem dos Advogados, por Valdemar Crispiniano dos Santos, Pe.= 
conclusão de mandato, e agradecendo dro Lira da Silva, Sebastião Arnaldo 
á Secção déste Estado a sua coopera- de Oliveira, Severino Ferreira da sn .. 
çáo devotada e esclarecida. Acompa.- va. Antonio Ferreira da Silva, Manuel 
nhou o referido oficio uma copia do José de Mélo, Francisco Gtnuino da 
discurso que o dr. Levi Carneiro de., Silva, Manuel Antonlo de Oliveira, 
veria ter pronunciado na sessão de José Urbano Gomes, Severino Augus ... 
instalação do Consê}ho Federal da to, Antonio Benicio Barbosa, José Ro .. 
Ordem, o que não fez por não se ter berto da Silva, Manuel Vicente dn. 
a mesma realizado . 1 Silva, Severino Pequeno da Silva, João 

b) - oficio do dr. Atilio Vinagre, Mauricio de Assis, Luiz José da Silva 

:~~!~r~~r:iri!~a~~o º~:~:. dgs c~~:t ~?i~a.F~;to~iso ~tan~°i1~~o!é J!s~ti~e~~ 
lho Federal adotado em a sua reunião te da Silva. 
de mato - jWlho diversas deUberações 
de caráter geral. PRISÃO DE GATUNO . 

Após a leitura dos ofícios, o conse, 
lheiro Sinesio Guimarães, l.º secre
tá.rio, leu um oficio do dr. Irlneu Al
v~s de Oliveira sobre uma representa
çao que constara haver sido feita con
tra o mesmo, 

Foi mandado arquivar . 
Entrou depais, em julgamento, um 

parecer favoravel. firmado pelo dr. 
Francisco Lianza, o pedido de inscri
ção do dr. José Genuino Correia de 
Queiroz, o qual foi aprovado por ma
ioria. 

O J.0 secretário procedeu em segui
da a leitura de wna representação do 
julzo de direito de Prlncésa Izabcl, 
contra o adyogado Osias Gomes. 

Ante de ser a mesma discutida. a
c1uéle causidico pediu a palavra para 
tuna explicação pessoal tendo discor
l'ldo por alguns minutos sobre o moti
vo que a provocou. 

O Consélho resolveu, por unanlmi
clade não tomar conhecimento da cita
ela representação, por falta c,le objeto. 

Por fim, o dr. Sinesio Guimarães 
comunicou haver o dr. Praxedes Pl-
1 anga perdido o mandato de conse
lheiro. pelo que &e devia proceder a 
eleição de um substituto 

A casa votou pela perda do manda
to por dolo; votos contra um. Teve lo
car em seguida a escolha do novo con-
6~hetro, a qual recaiu. pela maioria 
de seis votos, no dr. José Rodrigues 

de ~q~~l:;.Ihos foram encerrados ás 
21 1 2 horas. 

O inspetor geral da Policia comun1 ... 
cou á Chefatura haver sido efetuada a 
p11são do individuo José Camilo da 
Silva, acusado de furto na resldencia 
r\o sr. José Carvalho. 

APRESENTAÇÃO DE MENOR 

A fim de ser submetida a examt: 
pericial. foi apreirentada á Chefia de 
Pollcia a menor Analia Pinheiro da 
Silveira, procedente de Cabedêlo 

CRIME EM CONDADO 

O dr. Chefe de Policia recebeu do 
sub-delegado de Malta uma comuni
cação de que em Condado, daquêle 
distrito, os indivíduos Antonio Pereira 
da Silva e José Pedro de Almeida em
penharam-se em luta, resultando sai" 
o primeiro com vários ferimentos. 

Adianta a comunicação que o cri
minoso se evadiu, logo após a pratica 
do crime. estando a Policia no seu 
encalço. 

ACIDENTE NO TRABALHO 

Em oficio dirigido ao Chefe de Po
licia participou o cllretor das Obras 
Públl<':as do Estado haver sido apre
sentado ao Serviço Médico daquela 
repartição, o operário Antonio José da 
Silva, vitima <le um acidente quando 
em trabalho nas obra.a do l118tltuto 
de Educação. 

das pelo Pitaguares e Felipéia que, 
em sessões especiais. tecepclonaro.m a 
embaixada nas suas respectivas sé
dcs. 

A RECEPÇAO NA Sl':DE DO FE
LIPUA 

Realizou-se. ontem. ás 20 horas. na 
séde do Feliptla a visita ofkial da. em
baixada do America •·uteból Clubt-, de 
Natal, sendo prestada por essa oca
sião várias homenagens aos dignos 
visitantes e em seguida inauguração 
da bibllotéca º Antonio Medeiros Cor~ 
reia•· e o quadro do socio benemerito 
Salvador de Carvalho , 

Em seguida foi levantado wn brin
de de honra aos homenageados dos 
jogos da temporada, srs. drs. Raul rte 
Góis, Flávio Ribeiro Coutinho, Fer
nando Nobrega. 

Ao álo compareceram várias autori
dades e representantes da Li,a Des~ 
portíva. Paraibana. 

O ESPORTE CLUBE UNIAO TREI. 
NARA' AMANHA PELA MANIIA 

Em virtude de não haver amanhã, 
pela manhã, jogo da Liga Jurenil, a 
direção de esporte do União convida 
seus amadores para um rigoroso en
saio, fazendo-se necessario o comoa .. 
recimento dos seguintes: Lins - Nilo 
- Matias - Braz - Noé - Dalvino 
- Massllon - Allrlo - Lélo - Blu -
Lula - Fagw1des - Palite - Ma
nuel - Milanês - Batuel - Nestor -
Odilon - Agenor - Helvécio - Lauro 
- Leal - Caldeirão - Alberto e os 
demais inscritos. 

Tendo-SC' em vista a toun1Ce qUP. a 
A. F. A orgnnizou para ser tnlclacl~. 
no próximo mês, espera o compareci
mento de todos os associndos á hora 
indicada . 

POPULAR X SAO LOURENÇO 

Estarão frrulc á frentr ri1m\llhã, á& 
8 horos. no campo do São Lourenço. 
os 1.0:-: e :Jºs. quadro:; dos Limes acima 
num jogo amh;toso. Dado n organiza_ 
ção cm que se acham ambos os con
te11dores. espera-se uma luLa cheia de 
entusiasmo 

81\'ftLITE X VETERANO 

Terá lugal' hoje, no gramado elo "li:' 
de Março". um encontro pebolistico, 
entre os fortes conjuntos do Satélite 
e doh Vet"ranos . 

O Satélite, que é um conjunto for 
mado exclusivamente da rapaziada do 
Banco do Brasil, é homogéneo e for
te e espera sobrepujar o seu rival. 

SATl':LITE 

Esaú - Alceu - Abdon - Moises 
..- Primola - Braga - Edson - Ro
sado - Leal - Oliveira - Kopingh. 

Reset·vas - Manuel e Cavalcanti. 

A MANHA ESPORTIVA DE DOMINGO NO PARAIBA CLUBE 
Defrontar-se-ão num "match" de cordialidade os com
binados ",Paraíba Clube" e "Clube Atlético Dolaport" 

A manhã de domingo, no Campo de O ., Dolaport" está assim escalado: 
Esportes do Paraj:ba Clube, promete I RICHARD, Chocolate e Luiz Gomes; 
revestir-se de grande animação com I Elias, Varela e Newton; Nilson, Déda. 
a realizacão de um match de cordia- Zé Pereira, Renato e Pedro. 
lidade erÍtre os combinados do "Pa~ Reservas: Leônidas e Casemiro, 
raiba Clube" e do "Clube Atletice Será permitida a entrada aos fun-
Dolaport." cionários e operários da Fabrica de 

O encontro terá lugar ás 7 e 30. a- Cimento ao campo de futebol. 
tuando como árbitro da partida, o juiz Após a realização do encontro de 
Carlos Neves da Franca. fui ebol serão disputados entre os so-

Ao ser iniciado o préJio entre os con- cios do Paraiba Clube partidas de te
tendores, as madrinhas de ambas as nis, voleibol e bola ao cesto. 
equipes trocarão lindas "corbeilles" A manhã esportiva será encerrada 
de flôres natw-ai.s. com um "'cok-tail"' dansante, ao qual 

Ao quadro vitorioso a Companhia deverão comparecer as famtlias dos 
Anta.rtica Paulista. por intermédio dos associados. 
seus agentes nesta praça A. da Cunha 
Rêgo & Cla. oferecerá custosa taça. 

O "eleven" do "Paraíba'' terá a 5e
guinte constituição: 

HUMBERTO, Machado e Alonso; 
Ranulfo, Lemos e Edgard; Clovis, E
vandro, Vieira, Jorge e Clidenor. 

Reservas: Franqulnha, Machadou, 
Romulo, Ubira.jára, Luiz Franca e 
Newton. 

As dansas serão realizadas ao son da 
ma(inifióa •• Jazz-Tabajara '' , (Jlle 
comparecerá completa, inclusive os 
cantores. 

Assim, é de se esperar que a mati
nal de amanhã no "Paraíba Clube' ' 
supere ãs demais que ali se tem rea
lizado. 

CLUBE ASTRÉIA 
DEPARTAMENTO DE 

A Diretoria do Clube Astréia, ateo
, dendo a uma solicitação do "Departa
mento de Cultura Física". avisa aos 
associados que os menores para têrem 
ingresso nos campos de esporte, deve
rão exibir um cartão que será forne
cido pela seceretaria. 

Essa medida se impõe pela necessi
dade de melhor orient(lr a educação 
fisica dêsses menores e garantir a sua 
segurança. 

Os senhores socios deverão comptf'
ender a carência dessa providência. 
pósta em prática pela imperiosa ne
cessidade de bem assegurar aos meno
res uma convivência selecionada ~ob 
o ponto de vista moral. 

No intuito de evitar que as crianças 
entrem no bar, a Diretoria resolveu 
Instalar em local aorazivel, no parque 
de esportes infantis, uma venda de 
refréscos, bombons e frios, especial pa
ra menores. 

Amanhã serão inaugurados novo.s 
aparêlhos do ginásio 

Acha-se cm cons~ rução um rJnque 
de patinagem. com 11ma s11prrflc1,! ri,. 
de 630 metros quadrados. e que tam 
bém servirá de danclng 

ANIMADA MANH,\ DE FUTEBóL 

EDUCAÇÃO FISICA 
Guilherme 

Windsôr 
Diógenes 

Fernando 
Reservas - Raul II e Zezé 

SIZF.NANDO COSTA 

Pctruci 
Gerbasi 

Washington 
Alulslo 

Válter 
Zédctóta 

Arnaud 
Heronldes 

Orlando 
Vergára 

Maromba. 
Reservas - Baiano, Helio e Lemos. 

OS PREMIOS 

São os seguintes os premlos atê on
tem oferecidos por dlverso.s socios do 
"Aslréla": 

Ao jogador que abrir a contagem -
1 c_amisa de sêdn., oferecida por OUvier 
Pe1xôto; ao que encen"B.1' a contagem 
- 1 cantvete-estôjo, oferta de Alberto 
Teixeira; ao conquistador cio tendo da 
vitória - 1 estôjo.gilete. oferta do qr 
José Mousinho; ao jogadõr que mais 
Lentos marcar - custoso cJnto. ofe .. 
recido pela conhecida "Ca.c;a Rio"· ao 
.1ogadõr qne mais se destacar no aio 

A referido. comissão jã está passan. 
do os respectivos bilhétes, que veem 
merecendo a melhor aceitação por 
parte do pôvo conierraneo . 

DIRETORIA REGIONAL DOS 
CORREIOS E TELEGRAFO$ 

"Dados,Notas e Indicações" 
O nosoo :rnUgo confrade dr impren

sa, A. Rocha Barrêto, chefe do Trafe .. 
go Postal, neste Estado, elaborou. sob 
os estímulos do atual diretor regional 
dos Correios e Telegrafes, dr. Tibtrtçá 
de Souza Carvalho, wn interessante 
trabalho destinado a orientar o servi
ço de expedição de malas, distribui
ção da correspondencia, consultas e 
informações. 

Para levar a cabo o seu empreendi
mento, o jornalista A. Rocha Barrêto 
teve de recorrer a divesas fontes, den
tro e fóra de sua repartição, resultan
do do seu paciente esforço ,investia:a
ções e buscas. uma produção de irrc
cusavel utilidade pratica. 

Com o titulo de " Dados, Notas e ln .. 
dicações", · ocupa êsse trabalho, vasado 
em linguagem sobria, dentro de rigo
rosa stntese, 71 fôlhas de papel dati
lografadas, acompanhando-o seis ira
ficos estat1stico. 

E' do seu texto o seguinte : Correios 
e Telegrafes da Paraíba - (Comen
tários) - Edifício dos Correios e Te
legrafes <Detalhes da construçãoJ -
Cidade de João Pessôa - Campina 
Grande - Distribuição domiclliaria 
da correspondencia {Distritos postais 
e ruas da cidade} - Localizaçá-0 da~ 
caixas de coleta - Caixas de assinan
tes -Expedição de malas - Linhas 
postais. - Distribuição das linhas pos
cais por zonrup; - Porto e Navegação 
<Distancia entre Cabedêlo e os portos 
do sul e ão norte} - Ferro-vias - Ro
dovias ( Informações para viagens en
tre João Pessôa, Recife, Natal e For
taleza) - Agencia da Região, posta.is
telegraficas, postais-telefonicas e iso
ladas - Agencias com se:-vtço de dis
tribuição domiciliaria - Agencias qne 
?xecut am o serviço de vales e de co
brança de titules - Localização das 
agencias urbanas - Movimento da 
correspondencia no último qulnquenio 
- Movimento de malas - Movimen
to de "colis" - Serviço aéreo - Esta
tística telegrafica - Divisão telegra
flca da Região - Estação de Rádio da 
?araiba - Renda da Diretoria Regio
nal nos ultimes cinco ar.os - Insta
lações de correios e telegrafos em pro
prios nacionais - Carros existentes 
na Diretoria Regional - Linhas de 
onibus (sõpas) ligadas á capital - Li
nhas de onibus no interior do Esta
do - Transportes urbanos - Locali
zação das repartições públicas. quar• 
teis, bancos e outros estabelecimentos 
na capital - Estbelecimento de edu ... 
cação do Estado 1.Estatistlca. escolar) 
- População do E.Stado p<'lo Rrcen
:-eamento de 1920 q odos os municf 
pios) - Estatística demografica do 
Estado, no ano de 1937. com a popu
lação provavel de cada municfplo -
Principais estabelecimentos de credi
to do Estado, inclusive caixas rurais .. 
Arrecadação e despeza do Estado de 
1933 a 1937 - Divisão Judiciária da 
Paraíba (Comarca e termos componen
tes) - Coletorias Federais do Estado 
- Jornais diários. 

Toda a matéria sumariada. dirêta. 
ou indiretamente interessa aos Cor
reios e Telegrafes da Paraiba. Se al
guns capltulos lhe parecem extranhos, 
revelam, entretanto, elementos de in
fluência na evolução dos serviços pos
tais-telegra!icos, que avultam na me
dida das atividades. possibilidades e 
cultura de um pais ou de uma provin
da 

Dr, Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

Consuttôrto: Rua Visconde de Pe
Jot:is, 290 - I.0 andar. 

<Em !rente ao "Plaza"J 

Rcsldencla: Rua Duque de Ca
:uaa, 6H. 

Coru,Ultas: Das 16 "'8 18 horas. 

- Tclelône: l.OG6 -

Está. destinada ao mais completo 
sucesso a realização, amanhã, da se
gunda partida entre os equilibrados 
times "F'lodoaldo Peixóto.. e "Sizc
nando Costa". 

Dh-puta~la em •·melhor ele três", te
ve lugar no c11a 7 dêstc o primeiro jõ
go. duramente vencido pelo "Flodo
aldo" 

~~i:! d3e ti~~~t::'
1
61e~~do;a -:,i1:~~~l:; I "''=============!' 

Eslá oferecida bôa copia de premies 
aos jogadõres que participarão do en
contro de amanhã, cuja relação da
mos abaixo. 

Os Umes 

FLODOALDO PEIXO'IO 

Idalvo 
Vicente 

Petrarca 
Romero 

João 
Arqulmédos 

Mau! 

Moderna,.; idem. idem na linha m'!- NQTJCJARIQ 
fila, idem - I meia de futrbó!, da 
casa "Lira Bra:;;Ueira": idem, idem do 

'J:ELEGRAMAS RETIDOS 
time ºSlzcnancto" - um custôs.:, sus
pcns<?rlo, oferta do esport!c;tn An1onlo 

i~ntaº~ai~~~·f:~:clàan~,Jf~º {~~:~c~ Há. na Repartição Geral dos Cor-
Alzir Pimentel; ao arqueiro ;~icnos va- reios e Telegrafes, telegramas retidos 
~ado - caro vidro de oerfun,c, com para· 
estôjo, oferecido pelo sr.' Antonio Nu- Le~~~~e~;ft-0~~~n~~ioco:u~~~b~:o;:~~·~ 
~e~u~~ ~~s~~;-v!.la.q~re~~~ ~~n~:.dtt; e Aidil Henriques 
~:~e~~r~~~~ado~s ~1!;~~:i),doa~lnd~\~ J, ---::V:-.--E--X:-,C:-.-V_A_I_A_P_R_AJ_A_? __ _ 

Pi~~~f~;~s extremas que marcarflm Procure comprar sua roupa de ba• 
Os soclos Odilon Amorim, Edlgár nho na CASA AZUL, pois 6 onde .., 

Farias e Durval Esplnola ainda o!ere. encontra o maior aorllmento pelOI me. 
Cflfão pre!D!qa. DO!ff WeilOI, 



A UNIÃO - Snbndo, 10 de setembro de 1938 1 

REUNIU,ONTE~,O CONSítLHO CASA DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO 
REGIONAL DE GEOGRAFíA A "Campanha dos Móveis", iniciada pela embaixada academica ora nesta Capital 

PRINCIPAIS OCORRENCIAS DA SESSÃO 
SOb n preRldencla do dr. Lauro Mon- g-rama do diretório de geografia de S 

tenégro, secretário da Agricultura, es- José ele Piranhas. protestando contra 
teve reunido. ontem, o Consêlho Re - a inclu.süo do povoado de Monte Ore
gtonal ele Geoi;rafia. cm sessão ordi- bC', na circunscrição territórlal do no
nárin. vo município de Boni l o. Fnlanclo sôbrc 

Comparecerum os conselheiros f e- o assunto o profe~sôr Sizcnando Cos
nen.te-coronel MagaUlães Barata. co- t.a esclareceu que Monte-Orcbc sem
nego Matins freire, professôr José de pre pertenceu ao distrito de Bonito, 
Mélo, professôr Slzenando Costa, pro- 11ão se dando, portanto. o desmenbra
fessôr João Vinagre. sr. Leomax Fal- ·ncnto de que fala o telegrama 
câo e conego Florentino Barbosa e o Em vista do que e C. R. G. resolver 
padre Luiz SanLlngo, vtgario de Cui- tesponeler ao despacho cm questão, 
té. ,1êsse sentido. 

Iniciando os trabalhos o dr. Lauro O presidente lembrou a convenien-
Montenêgro pronunciou algwnas pa- :ia de convidar os interessados para 
lavras a proposito do falecimento do discutir, peranl.e o Consl'lho, o·caso do 
conselheiro Pedro Batista. cuja atua- htígio existente entre os municípios 
ção salientou, propondo que contas·,~ de Piancó e Misericordia. 
da áta da. sessão wn vót.o de profun - O padre Luiz Santiago fez vá.rias ce
da saudade e se ofici(lsse â. familia do ,numcações a respeito dos nossos Umi
cx t into, comunicando éssa resolução. tes com o Rio Grande do Norte, cuja 

O professôr José de Mélo comuni- wna lincteira acaba de percorrer, ln
cou aos seus pares haver depositado forma1"!do, amda, que na linha divi
uma corôa no fcrétro do companheiro ,oria com o Ceará., não encontrou ne
desaparecido. em nome do c. R. G. e Jhuma violação do nosso território, o 
o professôr Sit..Cnnndo Costa alvitrou a 1ue não se dá com relação ao primeiro 
realização ele uma se$s:\o solene, pal'a iês.scs E':itados. 
homenagear á memoria do mesmo, O dr. Lauro Montcnêgro, antes de 
tendo ainda o professór José de Mél:> ?ncerrar a sessão. congratulou-se çom A Casa do Estudante de Pernam huco, prestes a. inaug-urar-se. 
participado que o Instituto Histórico u Departamento de Estatística e Pu- , . . . 

pelo que_se decidiu entrar em enten- ,ovas mstalações. acolhida C';O nossa capl~al a embai~ !aram sobre a fmahdade de sua vtn- d~o as vocaçoes de economias inci-
dimento com o referido sodnhcio para Em 5eguida !óram encerrados os tra- xada academica de Re~1fe, que aqu1 aa á nossa c~pttal. p1entes 

projetava prestar igual homenagem, J. lic1"da~e pela inauguração das suas Vem. encontrando a mais s1mpát1r:a l 5ecre.tari~º· e !remar. F. ·a. lcone, que .la.- l c«:ssitad.os, colJ:en. do. no. se.io d_a multi· 

realizar uma sessão conjlll1ta das duas ou.lhos, ftca.;ildO marcada. nova reunião se e.n.contra com a flnahdade de obter _Fc:1 o segumte, o discurso do aca- De 1930 a 1937 os dias sucederam_.. 
ent..idades. para a próxima quaqa-feira, ás mes- aux1hos para a Ca.i;a do Estudante. dem1co Pedro Velôso. _ se guardando a monotonia. dos esfôr-

Nesse sentido ficou Msent ado que O nas horas. "ituada 1_1a_quela cidade . ·'O estu~ante de hoJe e ~em d1fe- cos in~mpreendidos As duvidas e as 
conselheiro conego Florentino Barbosa ____________ I~stituiçao de eleyado cunho mert- rente daqueles de outrora. Nao é.mais desc~nfl~nças emP:anaram a cert~a. 

que t.a~b~m é 1°. secretário do lnstitu- Os a1 tigos da Perfumaria MALVIL ~6:i~tesp~~b;:s dJ:hro~oa 0ª~~~.~~s~!~u; ~o~!i:i~id~~se/s~~;:~r::~~e~~a~~reJ; ~~:J~~~~. A M~!~aets dciue ~~~â:n~e d~: 
fo J:it5 tor1co. ~~ ~ncarrcgass<': de _dar o,; vencem pela ~ua superior qualidade. (:'asa do Estudante de Pernambuco congressos, defende seus i.nterêsses. Perm,,mbuco instalou-se. provisoria.fct~~~ necessano.:; á obJétivaçao da ( Coofe~ção esmerada, fi.na e criteriosa. tem merecido o decidido apoio e sim- constróe Casa do Estudante mente, á rua do Hospicio, hospedando 

~~eguid~:etárlo ~~ tele- ~1;~~:1e:'~ ~:arfri~iraco::ê~em& :f~~odo govérno e pôvo do vizinho no~· a~~~be~b:~1gous;~~o e~~~ôf:;~~.q: 35 A~c~~~~~~~s~e dissipam na reallda-
Cia. _ João Pessõa. Igualmente, na Paraíba, êsse em onerosas taxas escolares, criaram ou- de insofismavel da objetivação de Um 

DEP AR TAMENTO 
DE E DUCAÇÃO 

O diret.or do Departamento de Edu
cação. em despachos de ontem man
dou louvar os professores Francisco 
Sales de Albuquerque, Alcides Lacer
d~ Lima. Joaquim Santiago, Sílvia de 
Pessôa, João Fo.lcão e Arnaldo de 
Barros Moreira, diretores de Grupos 
desta Capital. pela atuttção brilhantP 
dos professores e alunos dêsses esta
belecimentos. nas festividade:; come
morativas do "Dia da Pátria" 

Igualmente brilhante foi a coopera
çáo dos Grupos Escolares "Santo An
tonio•· e "Frei Martinho", que têm 
como diretor o revmo. Frei Amadeu. 

A~ Superintendencic1s de Educação 
Astistica e_ Educação Física respecti
vamente dn·igidas pelo maestro G~zi 
de Sá e professor Aluizio Xavier, de
ram realce inegualavel ás festividades 
ante-ontem encerradas. 

A todos a Diretor.ia do Departa
mento de Educação, de público ma-
nifesta o seu contentamento. ' 

A SEMANA DA PÁTRIA NO 
GRUPO ESCOLAR " SANTO 

ANTONIO 
Nêstc r~tabrJPcmwnto. duig1do pelo 

rcvmo, Frei Amadeu e sob ri orienta
ção técnica da professora Julit~ c!e 
Va~concelos, realiz~vrarn..se pr~leçôes 
cívicas pelas professoras Maria Alice 
Sale.s, Maria de Lourdes Navarro 
L1ndalva Fiçueirédo e Durvalina Fal
cão, dw·antc os dias da Semana da 
Pátria 

Depois de cada preleção os alunos 
do õ. 0 ano pr1marlo e do Cur.,;;o Com
plementar do referido Grupo Escolar 
redigiram. em classe. trabalh,os sóbre 
os assuntos esplanados pelas profes
sor:.\<;., 

Disttnguira~n-,se os trabalhos dos 
alunos Boancrges Santiágo. Debora 
Isidro da Silva. Carmen Coeli Gou
vêin. Bernadete Araújo, Helalla Lopes, 
Inês Peixôt.o, Hrloisa de Figueirédo, 
Corina Silva, Rosa Pereira. Adaci Es
pino1a, Maria Bernadete de Andrade, 
Maria das Dôres Andrade e Maria de 
Lourdcs Holanda 

f:sses trabalhos fôram lidos pelos 
alunos na sessão clvica. realizada no 
dia 6, no teatro do Grupo, havendo 
em -seguida umn parte recreativa. na 
qual se destacou o menino SP.bastião 
Vinagre de Mc·deiros, que executou 
diversos número~ de canto 

H A 35 ANOS.u ll 

O que publicava A UNIIO 

Em 10 de setembro rlc 1903 cquinfa-
Jriral A UNIAO publi<.:ava o Re-
gutnte: 

CLUBE ASTREIA - ,:ste apr !Cia
do clube, que esta iempre a JJTOpor· 
danar diversões aos seus as~odados. 
r ealizou no dia 7 de setembro .:!m co
memoracão ci grande data da nossa 
cma.ncipaçrio, uma animada sotrée 

VISITA - Estiveram mztcm rm 
nossa redação, dandíJ-1lOs o prazer da 
mais aqradavcl vüâta, os nossos apre
ciados amigo.t dr Antonio Sem.ião, 
chi/e de Policia, Jn.<:.é Daminqos Por
to, 1ui? municipal de AU:Lgôd. Grande, 
SalUltino B/1genio Carneiro da Cunha, 
juiz m.untctpa.l de Borbor cma. O távio 
Novais, promotor público de B1>nanet
r ..,, e Barnabé Gcmdtm, /utz muntct p1>l 
tle Sffl'al'la. 

preendimento encontrou o melhor tro tipo de estudante. estudante com- grande empreendimento. Peitos (re

DELEGACIA FISCAL 
apoio da pnrte do Govérno, que já penetrado dos seus deveres, empre- mem de entusiasmo. vozes se levan
destinou para o mesmo um auxilio de endedor, utilitarista. ~· um produto tam aos céus entoando hosanas na 
5 :000$000, destacando-se ainda a soli- expontaneo do mundo que o rodeia, apoteose de um novo resurgir. 

Recebemos: 
dariedade dos nossos estabelecimentos dêsse mundo que vive aturdido com Hoje, A Casa do Estudante alça 

"0 sr. Delegado Fistal, para conhe
:::imento dos interessados, e de acôr
::lo com a ord<"m telegráfica n.0 1.107, 
} .. de 2 do corrente. do sr. chefe do 
;abinête do Ministério da Fazenda, 
1visa que consoante a circular n.0 38, 
le 2 de setembro vigente, o exmo. 
r. minis~ro da Fazenda resolveu pro
·ogar, ate 15 dêste més, a selagem dos 
''>toques de tecidos contendo mais de 
tor~ de fios de sêda, como esclarecem 
1s letras B e H., primeira parte da 
;ircular n. 0 35, de 27 de julho último, 
á. publicada na imprensa local" 

de ensino e adesões de industriais, as necessidades mais comezinhas. vóa mais largo: constróe um impo-
comerciantes e outras pessôas de des- Estudar, dizia e prof. Agamenon nente edifício. aue é o símbolo vivo 
taque. Magalhães, agradecendo uma mani- do dinamismo dos mõcos e da alma 

Iniciada, pela embaixada acadé- festação dos universitarios pernambu- generosa das autoridades e do pôvo 
mica, a ··Campanha dos Moveis'', com canos, "é uma vocação bonita e agra- de Pernambuco 
o fim de obter apoio material para a davel para os i;cos, bonita e penosa, A Paraíba, que sempre se 1dentlfi
iniciativa em apréço, vem a mesma cheia de dificuldades para os pobres" cou ao Leão do Norte, na comunhão 
alcançando completo êxito, como se As vocações teem a fôrca dos ins- de idéias e cte sofrimentos, não esqui
depreende das adesões recebidas, in- tintos; nenhum suplicio é maior e vará seu concurso a essa punjante: 
clusive· dos usineiros drs. Flavio Ri- mais doloroso do oue contraria-las. .:irganizaçáo estudantina. Confiamos 
beiro e João Ursulo. Eis porque ha estudantes pobres que nas nobres virtudes aue palpitam na 

Ante-ontem, ocupou o microfône da fazem do livro o in~trumento essencial sua alma de cidade progressista. A 
RadlO Tabajára o doutorando Felicia- da vida. A êstes impressiona uma fôr- atitude do interventor Argemiro de 
no Jorge, presidente da embaixada, e ça interior, um quê de extra-humano Figueirêdo. abrindo um credito espe
ontem os académicos Pedro Velôso, apaga-lhes da visão a inferioridade cial para a "Campanha dos Moveis'', 

--------------- -------- financeira. Enfr'entam todas as difi- patenteia nossa afirme.tiVa. Resta, 

O DIA DA INDEPENDENCIA 
Como foi comemorado no 

estrangeiro 
NO URUGUAI 

MONTEVlDBU. 9 <PELO AEREO> -
Por motivo d,1: data nacional brasileip 
ra o Presidente da Repüblica, General 
Alfrêdo Baldomir e o Ministro do Ex4 
terior Sr. Alberto Guani telegrafaram 
BO Presidente Getúlio Vargas e ao Mi
nistro Osvaldo Aranha, congratulando
~e pela passagem do aniversário da 
Independência cio Brasil 

O Ministro do Exterior apresentou 
igualmente. por inLermédio do intro
dutor de embaixadores. os seus r:um
primentos ao encarregado de Negocios 
do Brasil. Sr. Osvaldo Furst. 

NA ARGENTI NA 

BUENOS AIRES. 9 <PELO AÉ
REO) - Na Escola Brasil foi realiza
da ontem. brilhante cerimônia come
morativa da data nacional brasileira. 
Estavam presentes o Embaixador do 
Brasil, Sr. Rodrigues Alves, altas au
toridades, os membros do Consêlho 
Nacional de Educação e outras perso
nalidades. 

O diretor da Escola. Sr. José Grosso 
saudou o embaixador Rodrigues Alves 
e agradeceu a presença das pessôas de 
destaque oficial e social. Vá.rios alu
nos recitaram. cm português. versos de 

Festival no "Plaza", em 
benefício do Asílo de Men• 

dicidade "Carneiro da 
Cunha" 

Olavo Bilac sôbre a confraternidade 
americana e lêrem trechos de Belisá
rio Roldam e de Sarmtento. 

Fôram cantados hinos e a marcha 
de San Lorenzo. 

Ein lodas as unidades do Exército, 
ele acôrdo com a resolução do Minis
tro da Guerra, General Marquer., fô
ram feitas preleções alusivas á Indc
pendéncia do Brasil 

Os jornais publicam arLi,ros sôbre 
o acontecimento, exaltando a tradi
cional amizade entre o Brasil e a Ar
gentina. 

"La Prensa" escreve que o Brasil 
seguiu uma traJéctoria de progresso 
e de engrandecimento que lhe deu um 
posto de vanguarda, . não só entre as 

rconclÍlE> na fi • og > 

V I D A 
RADIOFôNICA 
P R 1-4 RADIO TABAJARA DA P A

RAtBA 

Programa para o dia 10 de setembro 
àe 1938 < Sabado l 

11.00 - Programa do almôço -
Ora vações populares 

12,00 - Jornal matutino - Noti
ciaria e informações telegráficas do 
país e do estrangeiro 

12.15 - Contlnúa o programa do 
almóço - Gravações popul&.res (Lo
cutór Alirio Silva) 

18.00 - Programa do jantar -
Gravações selecionadas - <Locutôr 
Jorge André) 

19.00 - Sintcse dos acontecimentos 
do dia. 

19,05 - Valsas brasileiras - Anto
nio de Castro. 

19.20 - Musica popular brasJletra 
Rctl\tzau-~c. ante-ontem. no Cinc ~ Marluce Pessôa. 

rratro "Plaza", o festival promovido 19.35 - Musica de oprréta - so
por senhoras e senhoritas de noss::i. prano Dóra Martinery e Orchestra de 
oc1rdn.dr. cm benefício do Asilo dr Salão da P R I-4 sob a rrgência do 

M.endicidndc "Carneiro da Cunha" maestro Olegario de Luna Freire. 
dc~ta capital 20,00 - Retransmissão da Hora do 

A comédia encenada, "O Direi to da Brasil 
Mulher", em três áto. de autoría do 21.00 - Musica brasileira - Con-
rcnhccido comediógrafo Virginio de junto serenata 
Oliveira, conseguiu da platéia muitos 21,15 - Jornal oficial 
.:iplauso.-.. 21,20 - Vals~3 brasileiros - Anto-

Tivera.m fclír. dc..<.;empenho, em "O nlo de Castro 
Direito da Mulher'', os amadores con- 21.30 - Musica popular brasilelrn 
tf'rraneos Orln.ndo de Vasconcélos, Ce- - Marluce Pessôa 
ran Nacre e senhoritas Valqulria Fcr- 21.45 - Musica ligeira - Soprano 
nande~ e Dalva Teixeira Dóra Martinery 

Também agradou. sobrem~neira. o 22.00 - Jornal fnlndo dn P R I-4 
ó.to variado, cm que, mais uma vez, 22.10 - Musica de serenata - J éitn 
reafirmaram os seus pendôres artís- Mon teiro. 
dcos. em números de canto, o sr. Or- , 22,25 - ú l timas noticias - P R 1-4 
lando de Vasconcélos e a senhurtta informa ... 
Marluce Pessóa, figuras d-estacadas 22,30 - Bôa noite - (Locutôr J o. 
da " Rádio TabaJára da Parafba •. sue Junior). 

culdades, marchando tempo a fóra i;ois, srs. industriais, comerciantes. 
arrastando um rosario de privacões capitalistas, professores, Que demons-

A Casa do Estudante nasceu da lreis vossa bôa vontade, contribuindo 
contemplacáo dês!;e espetaculo con- com um pouco ele vosso esfôrço para. 
tristador. Um grupo de jovens empe- essa obra humana e patriotlca. 
nhou-se na fundação de uma socie- A Casa do Estudante de Pernam
dade que pugnasse pelo engrandeci- buco necessita de vosso auxilio; aten
mento da classe, amparando aos ne- dei, portanto, o nosso .a.pêlo" 

o 
co 

ROMA N CE HISTóRI
DE E U DES BARROS 

DUARTE DE ALMEIDA 

J 
Á é muita gloria para Eudr.::: Tão patriota. que chegou ao ponto de 
Barros haver escrito "Cnnticos apenas. conversando com Francisco 
da Terra Jovem". que a critica Miranda. herói da América Espanho-

nacional recebeu tão carinhosamente. la, impregnar-se de uma exaltação 
Mas. uma inteligência "-1lgurante fóra do comum. 

como a de Eudes Barros não podia. E. iogo, desejou 1ibertar o Brasil 
em absoluto, ficar estacionada dos grilhões coloniais 

:tle precisava vôar alto Escrever Eudes Barros. Inquestionavelmente. 
uma obra aue, não só fõsse digna da escreveu um romance histórico de 
Paraíba. como também do Brasil. real valôr. Não só pela pesqulza de 

E escreveu. Com grande felicidade dados autênticos, como principalmen 
Explorando um assunto histórico pal- te, pelo encanto da narrativa. _ 
pit.ante. ~m ··Oezes.sete", afirmo sem med?. 

Está. ai, "Dezessete", o livro impres- . foi que o estilo de Eud,es Barros mfl.~ 
sionante de Eudes Barros, ésse poêta I se aperfeiçõou. Revestiu-se de uma 
de sensibilidade requintada. belêza adm_iravel. . 

Li-o, há pouco Achei-o magnífico, Aquélas tmtas. vivíssimas'. que saero 
Apesar de críticos sumamente exi- da pena do brilhante escritor parat

gentes haverem notado alguns enga- bano, parecen1 desenhar-se no livro 
nos 119 "Dezessete". não conseguiram. Tem-se a impressão de q~e Eudcs 
todavia, com isso, desprestigiar Eudes Barros, antes de escrever Deze.sse4 
Barros. te" e1::nbebcu os olhos e o espirtto na 

Longe de tnim, porém. querer des
fazer nos critieos, que Vargas Vila. 
êsse apaixonado da verdade, qualifi
cava de fracassados na vida. 

Mas, essa observação não vem ao 
caso 

'·Dezessete" é, no momento, um li
vro que está sendo apreciado pela im
prensa de todo o País 

Nada mais bélo, em "Dezessete", do 
que a movimentação quasi que cine· 
ma tográfica dos seus personagens . 

A figura impressionante de Domin
gos José Martins se destaca como o 
principal personagem do romance 
histórico de Eudes Barros. E, tam
bém, da revolução pernambucana de 
1817. 

Nota-se, facilmente. pela leitura df' 
··Dezessete.", que Eudes Barros em
birrou nêste ponto: fazer aparecer 
com grande destaque, Domingos José 
Martins. 

:tsse personagem, bem pintado pela 
Imaginação de um poêta, agiganta-se 
á vi.são de quem. como eu, o analizou 
detidamente 

Másculo na vontade e intrépido nas 
resoluções, Domingos José Martins 
domina o entusiasmo do leitor 

o padre João Ribeiro, frei Canéca 
e pa(re Miguellnho, que ilustres his
toriadores patrícios teem salientado 
tan to, ficam obumbrados diante de, 
fascinante idealista. 

Ntnguem foi , no Brasil , mals pa· 
triota do que Do!nlngos J osé Martins. 

°"atureza. 
Não néga que é poéta . 
A Machado de Assis não lhe im

portava a Naturêza. Era um revol
tado eterno contra ela. Por isso mes
·no. seus romances. si bem que pin
tem tipos humanos imortais, fogeffi 
do maravilhoso engenho de um Alen
CH. 

Jo5é Llns do Rêgo, uuma judiciosa. 
critica escrita, si me não engano, para 
esta fólha. qualificou de duros oo ti· 
pos humanos pintados por Machado 
de Assis. 

•· Deze5sete", em que o brilhante 
escritor pernambucano Mário Mélo 
notou que "a imaginação em nada 
sacrificou a verdade histórica·•, se 
Impõe á opinião da crítica nacional . 

Estou satisfeito com a proveitosa 
leitura que me proporcionou, ultima
mente. "Dezessete"'. E parabeni1.o 
Eudes Barros pela estupenda tnJciaU
va que teve de escrever, com verda
deiro sentimento patriótico, um ro
mance histór ico de que o Brasil esta 
va precisando 

Para sua. pele ? Nada de misturas 
prejudiciais . O LEITE DE MALVA, • 
o melhor no renero . Use e veri de•· 
parecer as manchas da pele . 

Fortaleza - Ceará - Corrê& • 
Cia . - Joio Peaôa . 
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R T o 1 e 1 A L 
alMIIIITIIIÇIO 10 EXMO, SR, DR. IRGEMIRO IE FIGIEIRIIO 

Interventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 9: 

~ Petição: 

DP JosP Osorio de Mélo, solicitan
do voltar ao serviço ativo da GuardJ. 
Civil, donde fórn excluido. a pedido. 
- Deferido á vista da informação. 

Decretos : 

o Interventor Federal no Estadc, 
da Paraíba nomeia Manuel Gomes 
áa Silva para exercer, interina~nen~e. 
o cargo de Carcereiro da Cadeia Pu
bbca de Pilar, durante o impedimen
to do :,;erventuãrio efetivo que se a
cha licendado, servindo-lhe rte títu
lo a presente portaria 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera o tenente Anto
nio Pontes de Oliveira do cargo te 
Delf!gado de Policia do distrito j(' 

Guarablra 
O Inter1/entor Fee!,..ral no l!.:staoo 

da Paraíba nomeia o Cap. Manuel 
Benicio parn exercer o cargo rle De
legado de Polícia do distrito de Gurt-
1·abira 

o lnlerver,tor Fed~ral no Est.ano 
da Paraíba nomeia o sargento Carlos 
Sobreira para exercer o cargo de 
Sub-delegado de Polícia da cirrunscri
çào de Santo André do distrito de 
São João do Cariri 

Secretaria da Fazenda 

Secretaría do Interior e 
Segurança Pública 

ordem do sr. Interventor Federal, re
solve reintegrar, sem direi to á pe··· 
cepção de vencimentos atrazados, na.'-' 
funções de escrevente da Diretoria do 
Serviço de Classificação de Algodãn, 

DEPARTA:\IENTO DE E DUCAÇ A.t) sob contráto, pOl' nada haver sido o.
ourado a ~eu respeito, o sr. J osé Cas

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO Lôr Corrên Lima, exonerado em vir-
DIA 9 Lude da acusação de professar ideolo~ 

gía polltica contrária ao regime vi -
Port:wia gente 

O Diretot· .do Departamen.to de E~l:1- m?rc!~"~i~{~~ ~n Ob~~~ic~1~~~~s <;.~~ 
c~ção no1~1e. '" .. o. d.1:. Fla~10 .MaroJ~ 1 rnlve exonerar o sr. José Neves ... do 
Filho patn f'xeae1 o caigo de lns- cargo de técnico agrícola do mumcJ· 
petor Admm1~trat~v<? do Ensmo, . dP pio je Soledade. 
Muc.uta. do muru.c1p10 de Santa Rita o Secretário da Agricultura. Co
ser~mdo-lhe de titulo a presente por- mén::io. Viação e Obras Públicas r~. 
tana · !.Olve contratar o sr. Acario Lins etc 

J\lbuquerque para exercer o cargo ·tP 
Servente da Diretoria de Serviço de 
Classificação elo Algodão, servinàQ
lhe de título a presente portaria. 

Secretaría da Agricultura, 
Comércio. Viação e O. 
Públicas 

O Secretário . da Agricultura, Cn
mércio, Viacão e Obras Públicas re
solve contratar o sr. José Pedro de 

EXPEDIENTE 00 SECRETARIO DO Sousa para. exercer o cargo de Serven-
DIA 9: te da Diretoria do Serviço de (;Jassi

Portarias 
ficacão do Algodão, servindo-lhe cl<> 
título a presente portaria. 

mici~.ec~~!~~i ed~b~;;·i~Jt\'f~ª~s ~-~~ Prefeitut-a Municipal 
rnlvf' dcspensar o sr. Orlando Henri- EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

PREFEITURA DA CAPITAL 
DECRETO N.' 397, de 6 de setembro de 1938 

Denomin<l Avenida Getulio Varrias o prinC'i1lal 
logradouro da cidade. 

o prl'feito da capital do Estado da paraíba, usando c'al:> atribuições 
que lho l:ião conferidas por lei, e 

,;onsiderando os inesti-maveis serviços prtstados ao País pelo presi
dente Getúlio Vargas: 

considerando que hoje constitúe indf'clinavel devér público homena
grar a ugura insigne e notavel. por todos os títulos, do Grande ChPfe K:1-
cion~l; 

considtrant'o que se trat~ de excepcional reverencia ~o fundadór do 
Estado Nõvo, a quem devemos o 1mperio definitivo da ordem, a tranquilidade 
t!a lamilia e i\ gr1.ndeza do Brasil, 

DECRETA· 
Art. 1. 0 

- F1ca denominada Avenida Getúlío Vargas a que, partindo 
cio Parque Solon de Lucêna, passando em fr~nte ao Instituto c!f' Educação. 
:;e Estende á rua Heraclico Cavalcanti. 

Art. 2. 0 
- O presente decreto entrará em vigor na data nacional que 

amanhã transcorre 
Art 3. 0 - Revogam-se as disposições em contrario. 

João Pessha, 6 de setembro de 1938 

1 a., Fernando Carneiro do Cunha Nobrer1u 

Fci publicado nesta data. 

ra.1 José de Carvalho, diretor- de Expediente e Fazenda . 
ques do cargo de chauffeur desta Se- DIA 9: 
cretaría. que exercia interinamente, bano prorrogado até o dia 30 de no- Permanente à S P , guarda de 1 ' 
determinando que o mP.smo vnlte f.;;. Petições de: ,·embro do corrente ano r classe n. 0 7 
suas antigas funções, na Diretoria ele Odenor Nacre Gomes. requerendo Rondantes: do tráfego, fiscal de l , 
Fomento tia Produção e Pesqui1.as A - Edivardo Muniz de Medeiros, re- licença para a1:>rir uma janélo. na co- classe n ° 48; do polic.iamcnto, fiscn. is 
gronômicas querendo indenizaçâo de um terreno .sinha cto pred10 n ° 89. á rua Cruz rondantes llS. 1 e 3 

O Secretário da Agricultura, Co- do predio n.º 528, á av. dos Estados, Cordeiro. - Como requer. Plantões guardas civis IL<lj 13 , :!3, 
EXPEDIENTE DO SECRETãRIO DO mércio, Viação e Obras Públicas re- cedido para abertura de uma ~VP- Joaquim Pereira do Nascimento, re- 19. 65 e 84 

DIA 9 · sol\'~ designar o sr Moacir Velõso nida. _ Deferidô, para encontro cte querendo licença para construir um 

Portaria: 

Removendo o guarda fiscal Antonio 
Sales Santos da Mêsa de Rendas de 
Mamanguape para a Estação Fiscal 
ele Pilnr. com séde em Serrinha. 

EXPEDIENTE DO GABINtTE 

Lopes para exercer o cargo de chauf- conta. na base de àez mil réis . . . mausoléo no cemitério público desta Boletim n ° 198 . 
feur desta Secretaría. interinamente, {10$000) para cada metro quadrado. cidade. - Deferido 
dm·ante o impedimento do efetivo. Móta Silveira & Cia requerendf) Artur Ferreira da Silva, rcqueren- Para conhecimento da Corporação ~ 

O Secretário da Agricultura, Co· cilspensa de uma multa _ Em facf' do licença para construir um telhPiro devida e:-.:ecução , publíco o seguin
mércio, Viação e Obras Públicas re- das mformações reduzo a multa á 

I 
no quintal ~a casa n ° 514, á av E- te· 

solve contratar o sr. Geraldo de AJ- metade p1tac10 Pessoa - Como requer 
n~ei~a e Al?uquerque par~ .o.lugar de ,João Batista ele Sá e outios, requ~- Ov1d10 ele Mendonça reque1f'ndo 11- 1 - MuH:t~ P,i~·as: Frlos srs. F. 
reci:nco, agncola d~o Mumc1p10 ele A- rendo prouogação do prazo pata 

1
~ cença par:1 c0tu;L1uh fóssa na~ crsas Men(lonÇ<l &, Cio. e dr Julio Nól.Jre-

Jago:1. Nova, de acordo com o dec. n.º tnada de estabulos do penmetio tu- 1 ns 65 e 70 á av Nova e n 95, á ga, foram pagas as multas de .... 
,. . H63. de 7 de .dezembro ~e 1937. bano da cidade _ Atendendo as ra - 1 ua Fehx Antonio - Quite-se pn- 10SOOO e 250$000, respectivamentt., 

'• 1 O ~ecretár~o da Agncul~ur.a, Co" z~es alegadas fica O piazo para re- me11amente com os cofies mumc1nan sendo esta com 50° .0 de abatimento, Ao diretor do Tesouro: 

Petições: mérc10. Viaçao e Obras Publicas, de tirada dos estabulos do perimetro ur- pa~~tu:~b~i~1~:\> ~7~ie~~n~~rcd\i~e~;~ feº:o i~J~~~~ do Regulamento do Trá-

TESOURO DO ESTADO D 53. á rua Desembargador Trindade II - Recolhimento de lmpol'tan-
daN S~tv~~ · 3

95
· de Hermenegil

d
o Dias I A PARAíBA -M~~~re

0
pi~e~°oe: Funcionários Púbhcoc; t~s~ T .. ~'\;;~se~~~~e r~~ib~~á~e:~ad~~ 

N. 0 10.342, de Manuel Benedito da 

I 
D _ elo Estado, requerendo licença para pela Recebedoria de Rendas da cid=i.-

Sllva . emonstraçao da . receita e despêsa havidas na Teson. substituir caibros e ripas do tecto do de de Campina Grande e Mésas de 

ro~-º 10.401, de Pedro Leite de Que1- ra ría Geral, no dia 9 do corrente mês i\l~~~io_n;,e:2;i·d! Praça Pedro Amé·· ~~~i.!~. ~i;~\'~il~~ie~ae:l ~.:~~tll~oc~ 

Oficias; 

N. 0 3. 572, da Mêsa de Rendas de 
Guarabira. 

N _ 0 15. 008, da Cadeia Pública, 
N. 0 15.009. da Secretaria da Agri 

cultura. 
N. 0 327, do Secretário da Interven

torla. 
N. 0 15.011. do Diretor da Imprensa 

Oficial 
N. 0 15.019, de Augusto Santa Ro

sa da Silva Barbosa 

Cõpias dos Decretos: 

N. 0 l. 095. de 30 de agosto de 1938. 
N _ 0 1.100. de 31 de agosto. 
N. 0 1.103, de 1. 0 de setembro. 
N. 0 1 . 109, de 5 de setembro. 
N. 0 1.110, de 6 de setembro. 
N _ 0 1. 111. tie 6 de setembro. 

Ao Tribunal da FazPnda: 

Prestações de Contas: 

N. 0 3. 583, do Estacionário Fisc..=i.l 
de Ingã 

N. 0 15.849, elo dr Jaime Lima. 
N. 0 l5.84f!, de Francisco Alves clJi 

Santos. 
N. 0 15.850. ele José Luiz do Rêg.:i 

Luna 
N." 3 -585, de Francisco Lucas de 

Sousa Rangel. 
N.º :::.584. do mesmo. 
N. 0 2.484. do mesmo 
N.º 14.998. do Diretor do Tesouro. 
N -º 3 344. cie Seunat Silva. 
N -º 3. 590, de João da Cunha Lima. 
N. 0 15. 013, de João Martins Lou-

reiro 
Al!~~d~4 -454. de Antonio Augusto cte 

N -0 2. 385. de Francisco Lucas ele 
Sousa Rangel 

~. 
0 322. de Francisco Luiz de Oli

,1e1ra 
N.º 14.948. de José Faustino c. de 

Albuquerque. 
N. (1 14. 960, de Mardokéo Nacre 

LI:~º 14 · 915, de Severino Gome; df' 

P etições: ' ~ . 1. · ... 

N." 10. 336. de Edm,rdo Cunha & 
Cla, 

N. ª 10. 313 de Diogenes Chianca 
N.º 10.278. de Mota Silveira & Cia 
N. 0 10.329, de A. F. Mota 
N." 10. 328. de Williams & Co. 
N." 10.335, de Sousa Campos. 
N." 9. 756. de Raul Batista 

A' Recf"bedorin de Rendas da Capi
tal: 

P etição: 
N. 0 10.370. de Zacarias de Olivf'1-

ra 

A' Prncuradoria da Fazenda: 

Petição: 

N .º 10.324, ele Mnnuel Firmino de 
Medeiros Pilho 

REC!ilITA 

Saldo anterior 

Recebedoria Rendas da Capital --
Arrec. do dia 8 . . _ . . . . . . . 

Mêsa de Rendas de Santa Rita 
Saldo arrec. agosto . . . . . . . . 

Repartição de Aguas e Esgôtos 
Renda do dia 6 . . . . . . . . 

Repartiçâo de Aguas d Esgôtos 
Renda do dia 8 . . . . . .. 

Dr Luis Galvão - Caução de Juz 
Comercial Clube - Caução de luz 
Daví Franco - Dívida Ativa .... 
Franrí!-:CO Bra.síl de Oliveira - Dívi-

da Ativa . . . _ _ _ . _. 
Manuel dos Santos - Dívida Ativa . 
Severino João da Silva - Dívida '\ -

ti,•a __ . . __ . . . _. . .. 
Dr. Ednaldo Pedroza - Dívida Ati-

va __ . _ . . . _ ... 

~;~d~~~d~ LJ~. -:_ ~t\~~ ii~;~ 
Diversos Funcionários - Desc. Abo-

no 98 .. _ _ . . . . . . . ... 
Mêsa cte Rendas de Patos - Sald0 

arrec. agosto . . . . . . . . 
Moisés Dermann - Dívtda Ativa .. 
A. Machado & Cia. - Dívida Ativa 

Banco do Bra.sil - Cta. Movto. Rct 
n data .. _ . 

Banco do Estado - Cta Movto Ret. 
n data 

DESP tSA 

3653 - Diver!'õos Funcionários - A-
bono n. 0 98 .. _ _ . _ . . . 

3668. ~ Diretoria de Viação e o 
Publica~ - Fôlha de pagamento .. 

3675 -:- Diretoria de Viação e O 
P ubhcas - Fôlha de pagamento . 

3676 - Antonio José Moreira - A-
juda de custo _ . . . . . . . . . 

3669 - José Ferreira de Sá - Aj uda 
de custo . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3626 - Inácio Roméro Rocha < Sec. 
Int. 1 - Adeantnmento . . . 

3624 - Inácio Roméro Rocha I Sec 
Jnt. 1 - Adeantamento . . _. 

3625 - Inácio Roméro Rocha e Sec. 
Int. l -- Adeantamento . . 

3670 _ - Dr_ . Jaime Lima ( D G 
Saude Pública, - Adeantamento 

3628 - João Jansen <Sec. Agr., --

36:3d~1.1~e'n~~t~o · jo~ge de' 
0

AraúJo ~~ 
Aux11to rCasa~ udante Pernam

buco, 
3654 - MontePio do ·E.~tado - R~st. 

Desc. Ab. 98 

Banco do Estado Cta. Movto. - De
pósito n data 

Saldo que passn 

31 :200&000 

1 :413S200 

2 :843$400 

2:791$700 
30$000 
50SOOO 
16$500 

92S400 
13$200 

44$000 

l8·1S800 
rnasooo 
567S600 

10 :213$700 

12:557S800 

~;it:ii 

42 :782sOOO 

2 018$200 

l75SOOO 

206$000 

153$000 

sosooo 

IOOSOOO 

sosooo 

3 :OOOSOOO 

350$000 

5 :000$000 

9 :862S700 

Ferciliana Maria Candeira, recrne~ referidas repartições, rcspectivamen
rendo dispensa do imposto de déCÍm,1. te. as importancias de 5 :445SOOO. . 
urbana da casa n. 0 476, á av. Bar:i') 2:405SOOO e 1:865$000, referentes á.s 
de Mamanguape - Como péde. rendas de veiculas e vendas de plo.-

57 :107S300 Otávio Pernambucano, requerend:1. cas arrecadadas no interior do Esta-

63 :781SIOO 

50 :OOOi>OUO 

licença para ampliar o predio n. 0 12, do. no mês ele agosto. cujos recibos 
á Praça Antonio Rabêlo. - Deferido. ficam arquivados nesta RepartiçâQ 

C. Pereira & Cia .. requeren<lo li- III - ·- Peti('óes Despachadas: - De 
cença para distribuirem boletins-re- Oscar Serrano Cavalcanti. chauffeur 
clame da manteiga Lírio - Como profissional, requerendo para presta;.-
1 equer. exame de motociclista. - Como re-

Maximiliano Monteiro da Franca quer. SêJa submetido ao exame ás H 
Fllho, requerendo licença oarn f~.zer horas ele hoJe , 
.diversos serviços em casas de sua pro- De Arnaud de Figueirêdo Nóbreg:1, 
priedade, á av, João Mauricio, em motocic?ista, requerendo uma licença 
Tambaú - Como requer d~ praticagem por 30 dias para o sr 

Portarias 

N. 0 161. - O Prefeito da Capital 
do Estado da Paraíba atendendo "º 
que requereu o dr Antonio Pe;·eir~t 
de Andrade, Diretor de Jardins. .'\
griculturn e Limpêsa Publica, Tesol/f' 
conceder-lhe seis mêses de licença 
premio, com todos o~ vencimentos, de 
acõrdo com a lei em vigôr 

Senpe Pires Ferreira . na motociclf-'
ta n. 0 70-Pb, de propriedade do a
prendizando. - Como requer. 

!\' -· Guias; - Entrega-se à 1.ª 
S T .. duas guias de registro de ve1~ 
culos, remetidos pela Mêsa de Ren
das ctr Alngó::i. elo Monteiro 

, As.1 1.º Tt'nente Jo,-w df' ~ousa. ~ 
Sih'a, inspetor geral. 

Confere com o original: - F. Fer .. 
reira d'Ollveira, sub-inspetor. 

~.º 162. - O Prefeito da Capital 1-------------
do Estado da Paraíba resolve des( · 
gnar o Técnico Agrícola do Munic.i·· 
p io - Abelardo Costa, para substi
tuir o Diretor cte Jardins, Agricultu
ra e Limpêsa Pública. durante o seu 
afastamento por motivo de licença 
premio 

42:431~000 COMANDO DA POLICIA MILITAII ---1 DO ESTADO DA l'ARAIBA DO 
213 :31%400 NORTE 

1 Qua,tel cm João Pessõa. 9 de se· 
tembro de 1938) 

63 :746$900 

50:000SOOO 

99 :572~500 

213 :319S400 

Serviço para o dia 10 1 Sábado). 

Dia á Policia Mllitar, 1. 0 ten Ma
nuel Camara Moreira 

Ronda á Guarnição. sub-ten _ M,l 
nuel João da Silva. 

Adjunto ao oficial de dia. 1 n sgt 
J oão Coriolano Ramalho. 

Dia á Estação de Radio, 1. 0 sg,t. 
Manuel Bernardo. 

Guarda do Quartel, 3 _ 0 ~gt Uilson 
Clandino Ferreira. 

Guarda da Cadeia. 3 ° sgt. Cícero 
Alves de Andradt 

E letricista de dia, soldado Sine:.10 
Mariano de Lima 

Telefonista de dia, soldado Sevni
no Ferreira de Sousa I l. 0 1 

0,1.() BI. e a Cia. de Mtrs. da
rã_o ~s Guardas do Quartel. Cacteh 
Pública, reforços e patrulhas 

Boletim númern 196 
<as.) José Arnaldo Cabra l de Vas

.:onct'lo,;;, C'f'I. rml. gernl. 
Confere C'Olll o or iginal: - Ma nu,.J 

Viéras, major sub-cmt. interino. 

INSPETORIA GERAL DO TRAn:• 
GO POBLJCO E DA GUAltDA 
mvn, 
Em João Pessôa, 9 de setembro de 

1938 

flllll Uf IOtiUflRB 
P O D• R OS o._ 

TPsonrnl'ía GPral do Tr!.onro do Estado dn P nrnJba em 9 de setem · 
bro de 1938. 

Ser vh;-o para o d ia 10 r sábadoJ. 

Uniforme 2. 0 (caqui). 

Aln'I-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 
·-••a•••- ., 

Ern.-s to Silveira, 
Tesoureiro Geral . 

A toi!lin Morai!I 
~ Wll'árlo 

Perma nente á 1. ª s T ., a manuen 
a~atlsta btulllH dD 181111 



O DIA DA INDEPENDtNCIA 

nações americanas, mas no munrto cm 
geral. Declara que o nni\'crsário da In
dependência cio Brasil const it ur ffi_)f I

vo de regozi,lo purn toclos os l)Ú\'OS ir

mãos cio novo munclo 

'IA BOUYI\ 

LA PAZ 9 1PELO AERE01 - Em 
~uas rdiçõrs dl' ontem, Lodos os jor
nais cledic::uu arnplo noti<.:iúrio á DaLu 
Nacional do Brasil. fazendo C'l'Jgío:-,ns 
1 e!erências no Estado Novo 

Na Escola Brasil loi levada a efeitr:> 
uma homenagem áquele paíf, á qual 
compareceu o Ministro da Educação 
Que hasteou pes.sôalmente a Bandei
ra brasileira em frente ao eclíficio da 
Escola. Pc:· sua vez o Ministro elo Bra
sil i<;ou ao lado ela brasileir:1 ::t bandé'i
rn da Bclivia. Em !.-ieguida rrolizou-st• 
umn sessão litero-mm,ical 

'-'O PAR.\GUAI 

ASSUNÇAO. 9 <PELO AÉREO> 
Os jornais ccnsagram artigos â daln. 
de 7 de Setembro, fazendo ressaltar J. 
amizade que une o Pan,guai ao Bra
sil e rnuctnndo o Presidentt' Getuli0 
Vn.rgn.s e o Ministro brasileiro nest,t 
cal)il.RI. Sr. L:,.faiétc Canrtlho. 

"0 M>:XICO 

MÉXICO, 9 <PELO A!l:REO> ~ A 
data da Ind.ependi:nci:i do Er::i sil foi 
comemcrada nesta cnpita1 com a pre
senca do Embaixador Abelardo Roca, 
dos· representantes elos Ministros dos 
Neg·ticios Eslrang2iro.s e da Educaç:w 
e de grnnde número de pen,on.llictades 
ele clestnquP no munrto políti<:o t• sotial. 

A imprensa clcclicn. t::unb~·m lonr_:o.; 
G.rtigos á Data Nacional brasileira e 
publica em lagar de destaque o :"~trab 
e a biografia do Presidente Getúlh 
Vargas. 

NA FRANCA 
PARIS, 9 <PELO AÉREO> - Em 

comemoração á passagem dí' c;ét,c df' 
seLembro a rmb:üxada e o cou.-;ubd() 
do Brasil nestn capital oferccl~rnHt uma 
recepção aos bro.sileircs aquí n·~idcn
tes. 

O Embaixador Souza Dantas, de
pois de um almoço oferecido em co~ 
memoração da Data Nacional do Bra
sil. pelo primeiro secretário tja Embai

VIDA MAÇONICA 
Loi~ Mac:tmil:;1 "Seu· de· St•! tr>L:\1 .. 

J:tu<:rbcmo!: comunicnçfw <l.1 Pº·"'· 
da nnvn administracào d:1 Lo., \11. -
ÇOJ1ic11 '·Sete de setembro"' qL L1•1n 
:-.ua st"•clr no pabcêtr da "1.,, :wl, 

Di:i•". :.'l 1.vt'11ictn. Ge1vr~l Osori.). ,11... -
t;, canit.il 

F.>.":1 administr;1rão, que cH1igirá o:; 
clc~tiuo .. c,.a rn m I ojn no nerio~1 ; 

c.ic 19::.B-1939. e '.1 a. im -:1 .. :rnizad~ 
D:q1tidade::s; l lT . hl".;tr , Jo ·, 

Marin Na:-.cimt 10 1·er · "'i Jl: l O Vig 
AUl;tt'-tO !\!ariniio; ~-) \,'ig •. ' b .. id Ab("J 
crc.cl,'iLO• 

0/.r,ais: Or:i.ci J11;10 Belisio de 
.:\r:1ujo 1rech;101 ;· S:>cr: ., F :i...:i: . .:..0 
Dioni!-,in da Silva; Te~.: , Mant!el M., __ 
ria de Figueirédo: Hosp .. , Jul,o .' t ·1-

dr; Chanc;.. Manuel Hermo~, •r<;; 
Meo:t- CCer: ., caçitão Can,110 Ri
beiro do~ Santos; 1. 0 Diac: ., . anavo
Jo Martim.; 2 º Diac José .'i"'ninn 
dos Snntos: 1. 0 Exp . , Pedro Leão: 

DE 

ACÇÃO DYNAMISMO 
Garanta-o para vencer na vida 

Nos tempos que correm o vicforia é dos quê agem com 
inteJJigencio e segurança. Para isso o foctor saúde é in
d1spensavel. ENO controlo o systema intestinal, combate 

o pr;sõo de ventre dando bom humor e garantindo 
a saúde. Comece já porque 

A VIDA' DE HOJE PRECISA DO 

'SALDEFRUCTA' ENO 
ONTEM PARA HOJE APRESENTA-SE MAIS 

SERtNA A SITUAÇÃO EUROPÉIA 
(Conrtm,áo da a.~ p~.) recC'beu. em audiencia, o sr l.~. ',...y 

CABELOS BRINCOS 
av:ttam-se e aesaparecem com 

"LOÇAO JU\l.t;NIL" 
Usaaa como wçao. nao e tlnture.. 

~O;nr::l~p,Mt:S/I~~~1/ºPot?u11k~
1
, ·:

1.~~n- rladc ele umri. guerra. de\'ido u tl"n:;[LO 
p e ml ernad::mnl con8equentc elo proble-

embaixador cht?co 

CONTl'ff.\ltAO AS . 'l:GO('l\(.'OES 
Depostt.o: l"~rma.cta MINERVA 

Rua da Republica - João Pesaõa 
DROGARIA PASTEUR ~~1b1a~ ,0L~

11
8iv~~~a~ift~:Irst~

1
;
1 

Bna~~--· m:l checo. . " ,. 
Jcão CnlCas: Gurird:. do Templ: ., Fnquanto 1:so, a . _Home Fleet 
capitão João Ar:1.ú.1o Pessôa; cu 'rd:. ~ompletamentc mob1llzac~~, est~ .rm 
Ext: .. tenente Manurl Almf'id,t so- { i:nanobr~s no Mar elo No1 .e. proximo 

PRAGA, 9 1A UNIAOJ - Conside
ra-se vinualmcntc C'ncerr.i:lo o inC"L 
dente ele Mosraskn.Ostrawa 

Alguns meios afirmam (]tlC o me!'imO 

Rua Maciel Pinheiro n.0 6li e • Mo(la 
Iniantlln. 

Preço: - -· llrinho a Escoem 
Acliuntos de: Orad Manuel ci1.:; 

Neves; Scc Jnãri Fnu,,tino itiLeirn; O SR. BOS"NET ADIOU \ S(TA VIA-
Te.'.i Manu!·l Virgi11io dr. Arrigão: GF'.\I \ GE~EBR.\ 
Hosp: ., 1"ailonle H Cavak.111ti; 
Mt·~tr de cc~r:., Eduardo C 1st.1 PARIS, !) <A UNIÃO) - Em con

c;equencia ela ~ituncão ela Checoslová-
11ma o H. George Bonnet. titular do 
<;_uai d'Orsav, adiou a sun viagem a 
G('r.cb:·a 

~~~n'{~ª~~g~~~;Íraexngeraclo 1wh1. im-1 i'O parn o go_vt"rn~ ,::,, ~~a:;o.. 
o premier Hcdza confcr -nr•;.;,.rá. _ . Pe_la mai:ih~ _trrao rem~c10 a!:. nego-

mt1nhã, c:om os rPprc.'>cnü,i tes s 11 _ c1açoe~. A 1101te, o presidente Benes 
detas Iara_ uma proclamar ao sobre a cow;

truçao do e. t.::ido, reconhecendo .J 
C6mn·si,es µermaneu:"::s - F. nan-

La, Leonel Pinto de Abret1. João 
Lui, Ribeiro ele Morais e Jofiu Alves 
c)c Mélc 

Ctntral; - Capitão Camih Ribeiro 
cios Santos, capitão João :\r.,újo Pes
~ôa e Eduftrdo Costa 

Soliclaricdade: - Manuel Virg:ini0 
de Aragflo. Mnnurl Ht'rmog:1..ncs e: .:osl' 
!\It.11i110 d:, SHv,t 

BIBLIOGRAFíA 
.. Universidade" : - Rccehrmos o 

n.º 2, ano 4. 0
, do aprí'cin.do boletim 

culturnl Universid..:.dc, qur si rclila nn 
vizinhn melropnlf' do ~ul 

A tlegante µublica,:ao contém tun 
,;;umái-io ú altura de ~ua finalidade, 
incluindo cdaborac;-óe:~ dt> non11's dt:' 
projeção nas 1:. tra·. n,~cic11ais . 

Ditigem U11:versidade os acadêmi
cos Rodrigues de Miranda e Alfio 
Pcnzi, sendo o número atual referen
te ao mês de agôsto último. 

Os chancel{,rcs da Grã Bretanha, 
Belgica e Russia também adi:1ram ,, 
seu comparecimento ás reum>Jt- d.:. 
Eocieda de das ôações 

Na manhà de hoje, o .sr D.1ladir?r 

ASSOCIAÇÕES 
•\LIANCA PROLETARIA BENEFI

CENTE "EL!SIO JOSE' DE 
SOUSA" 

\ IT.\LL\ SER.\' CONTR.\RI.\ \' 
L\'FILTRAÇAO ,\l~E:\IÃ ::\.\ CHT> 
CO:iLOYAQUI.\ 
PARIS, O (A UNIÃ0f - Diz-:,.., qur 

numa conferencia havij~, 1.oje, -?rat 
Roma, entre o sr. Blondell. e_· ~arrega. 
do dos Negócios da França o c01"!rl.c 
Ciano. ministro das RehtG-'lr:· Exterio 
rps dn Italin teria f•stc> clccl:::irado qllC", 
cmbór:1 Ltvornvel aos oilo pout·is c1t• 
Karloviv.:irv. o gabinêtP serie.", hostil 
á rcalizac:ão de um plebiscito como á 
anexação ao Reich do tenitório checo 
QCUP~.do pelos sudrtos • • 

Ocorrerá. amanhã, o prim<·it·o ani- O Ti?'/'s1:,'~iA~,;\!:f \~~1\?AZ.\INO.\ 
versário ela morte do sr Elísio de 
Sousa, patrôno dessa ng~·,·miarão. ope- ROMA, D cA UNIAOI Declara. 
raria, 1·0111 :.éde á avc1_11rla Oei~Jamin se oficiahuf'llle que o goi,:êrno não to
Ctl_lstant, n." 117 · Por_ esse mot_ivo, os mou quai~quer mcclid:.u; de <.'~Há.ter mi
am~go~ ~ colegas da9ue_lc. sa~doso opc- litar porque ainda tem esperan\'a 
rano lf':1-0 prestar s1~ruficahva home- 1 numa solução pacifica. Entretanto se 
nage:m a sua me:nona, a _qual conSta- J as necessidades ditarem o contrário, 
rá da mauguraçao de uma placa na I g milhões de camirns-ne&t as estarão, 
"Ua que tornou o seu nome· dentro de 24 horas. de arm~ , rm pu-

principio de <1 uto-admint tro.ção das 
nacionalidade~. 

O presidente Benes falará em che
co e. depois, Nn alemà0 

SURPR1'S.\ EM BERLll\1 
BERLIM, 9 cA UNIAOl - Os cir

culas politicoc: rece~!'fün com verd~
deir.t surpr,;s.::i a notíria do reinici::> 
elas conversaçõe.o: entn• os .:;udetos e 
o go\'t:u10 ele Praga 

Espt·rnva-sc que a~ mesmas fôssem 
reat .~da:; dentro em pouco e não com 
a hrevidaàe anunciada 

AVIS O 
Os;:." Eud~sia Vieira. avisa. :is 

suas dientc:» que duraute toda a 
t-sla(:.io balnearia, a. começar de 
outubrn próximo, só abrirá. o seu 
consultório nas segundas, quartas 
e ~f'xtas. das 14. ás 17 horas 

1 Rl'A Dl'Ql'E DS CAXIAS, 516 

xada. dirigiu-se em companhic. do se- Medicina ArC!dêmica - Editada 
gundo secretário sr. Mélo Franco á pelos alunos da Faculdade de Mediei
estação de ráclio "Paris Mundi:il", on- n:.t de Rc•cife, vem drcnl.indo nessn. 
de, depois da execuçüo da Marselhe;,,n c:i'1:a<l<; n rcvis~a ftii•Jdicllw Ac:adCmica. 
e do Hino Brasikiro, ocupou o micn. CUJO ulhmo numero acabamos de re-
tone para dirigir umn men.sa~em de I ceber. . _ 

0 áto terá lugar, ás 8 horas, deven- nho 
do ao_ mesmo .comparece~·ec.i,. reprP.- o órgão oficioso "InfGrmazio':1c Di
Ecntaç?es de sociedades operar~~s des- plomáti:a ·· escreve que o r,o,.·f:rno it.a_ 
ta capital, nlém dr out_rn.s pcsso~s .- Uano apoia, inconjictonalmenle. as 

A's 13 horas, . haveiá lll~Hl _ ses:sao últimas reivindicações ele Konrad 
se.iene na refenda agremrn.çao. nJ. Henlein 

LOUÇAS SANITARIAS 
~ AZULÊ.JOS, o maior e 
melhor sortimento, a pre. 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n.0 271. 

qual devC'râo ialar vános oradores 
JeliciLações e simpatia aos ~eus com- Publ1cn.çao bimestral, trt_n a mesma 
patriótas. como diretores ~s acadt!m1cos DJalma 

UM DIA ATl\'0 rAR.\ O GOVER-
UNIAO DE MOÇOS CATóLICOS :SO DE PRAGA 

Depois do discurso do Emba:xador B~rbosn e Fc·hctano JorJe de A:·aújo, 
realizou-se um concerto de música'> alem d~ outros cooperadores 
brasileiras, findo o qual o Sr. Souza O , l'"l:umero em aprêço enfeixa um 
Dantas dirigiu calorosas felicitações a sumario a contento, em que colabo-

em sua séde social. á avenida Gene- PARIS, D ,A UNIA.O> - Espera-·~ 
Realizar-se-á amanhã, ãs 9 horas, 1 

todos os artistas. ram professores e alunos daquela Fa- ~!l }~·~~~ig, d~~oç~~pi~tó~~~s';~~~~~ que. amanhã, seja um dia muito atj-
NA CHECOSLO\'AQIJIA culdade cap,tal. ,,1 =========================::.. 

PRAGA, 9 <PELO AÉREO) - On
tem, pela passagem do 116° aniversá
rio da Independência do Bra&iL o mi
nistro Sebastião Sampaio. representan
te daquéle país ne5ta capital t' o mi
)1istro da Checoslováquia no Rio ele 
Janeiro, sr. Josef Svagrovski. falaram. 
ás 18,15. pela Rádio Jcrn::il durante 
a hora dedicada ao Brasil. 

NA ITALIA 

ROMA 9 •PELO Af;RE01 - O 
Embaixador do Brasil junto ao Qui
rinal, Sr. Guerra Duval, ofereceu on
tem. nos snlôes ela C'mbaixadn, um:1 
rectpcão p,1rn ccmrmorar a claia cln 
IndependC'nciu do ~eu pais, tr·ndo sido 
a. Bandeira Brasileira hasteaca '~1a 
sacada do edificio em presença d'? to
do o pessôal da embaixada 

Compareceram à recepção vario~ 
membros da colônia brasileifa ~ mui
tas 1:ersonalidades da sociedade roma
na. 

Fôram leYantados brindes em honra 
da Nação. bra~ilcira r do Prcc:icteme 
Getúlio V:ugas. 

EM PORTUGAL 

LISBOA. 9 1PELO A>:REO> - Ce
lebrando a data de ontem, o embai
xador do Br:i.sil nesta capital, sr. Araujo 
Jorge, de).1 uma recepção á colónia 

Boletim da Inspetoria do Serviço de 
Plantas T J.1:teis do Rio Grande do 
Norte : - Recebemos o n.0 91, refe
rente ao mês de julho, do Boletim da 
fn,si,;foria de Plantas Te:r:tcis do Es
tado do Rio Grande do Norte. 

O reierido boletim insére um inte
ressante serviço de estatística e ou
tras mformações relacionadas com a 
prcdução algodoeira. naquéle Estado 

brasil<'ira na sédc ela embaixada 
A proposito d:J mesma ela ta. o '' Dia

do de Lisbôa ·· escreve: "O Brasil·· cf
lebra o 116° ani\ ersário da sua in
dependência. Mais do que qualquer ou
tro pais, Pori.ugual. a velha mas sem
pre jovt:. rn naç? o curop~a da qual se se
parcu, aconipanha-o CIJ.lorosamente 
na sua alegria 

Agcra que SP aproximam as come
mcraçêes da fundação da Pátria e do 
::stabelecimento da sua Independência 
agora que o Brasil foi co1widado a ce
lebrar ccnosco as glcrio<;as tradições 
que ncs recordam 1139 a 1640. é com 
maior orgulho do qe.e nunca que mos
tramos eSla béla e prós1:era nacão. cria_ 
ela pelos portuguê!:es do cutro lacto do 
Albntico.·· 

Além de outros assuntos . a serem 
ventilados na mesma, tratar-se-á do 
estudo das novas propostas de socios 
e de sugestões para o desenvolvimen
to e eficiencia do departamento es
portivo da mesma sociedade. 

Dado o caráter dessa reunião, en-
carece a diretoria respectiva o maior 
c0mparecimen to de associados. 

GRlà:MIO LITERARIO "EUCLIDES 
DA CUNHA" 

1 Anexo ao Colégio Anchieta, 

Realiza-se hoj~, 111 sédt! dessa. agre
miação, á. rua Duque de Caxias. 165 
uma reunião de assemblé,1 geral na 
qual serão discutidos vários assuntos, 
n:.t.re éles a da eleição da nova di
retcría. 

Para a aludida sessão o presidente 
do G. L. E. e. pede o compareci
mento de todos os associados. 

SOCIEDADE LITERARIA "RUI 
BARBOSA" 

Hcverá, hoje. ás 18 horas. nessn 
agremiação, uma sessão ordinária. a 
fim de se tratar de assuntos impo··-
tantes. 1 

é A diretoria pede o comparecimento 
tle todos os associados 

VERANISTAS! 
Para melhor confôrto da ,·ossa estaçã-0 
halnC'aria e maior encanto do \'Osso 
.. bungalow" adquira os moveis de vime 
ou rle junC'o nacional íde côr inalteravel). 

São os monis prôprios para o nosso. 
C'lima 

E'\aminc· os nrodutos da CASA FlJN .. 
CII.\L ! Máxima !ieguranca e perfeição 
no seu fabrico Execu('áo de toda e 
qualquer peça em vime ou em junco na-

cional que \'. Excia. idealize. 

CASA FUNCHAL 
J o Ão GOMES 

RU.\ BARi\O DO TRil'NFO, 459 
JOAO PESSóA -.- PAR/UBA 

Camas '"PATENTE'' - ·vassouras, escô
,·as e ctpanadores. 

'º" ~é Maria 
COMO 'ElLE" ESTÁ DIFFERENTE 
DOS BONS TEMPOS DE NOIVADO! 

CAlMA,JANJÁO, QUE O DESGOSTO, UMA IDÉA [UM I NOSA 
A TRISTEZA DA MARIA, NO MEU CEREBRO SE METTE ! 

,..O_H_!-9u-A-NT_A_S_UA_V_ID-AD~ TORMAR o ROSTO As;rM TENRO 

NO TEU ROSTO BARBEADO! 1 AFINAL GIUEITE LOGRA. 
É VÊR QUE NIM MESMO O ROSTO FAREI MARIA DITOSA, 
TU BARBEIAS TODO DIA! PEDINDO AUXILIO Á GlllETTE ! 

EU JÁ NEM SINTO SAUDADE PARABENS, DEMOS AO C.ENRO • 
DOS SONS TEMPOS DE NOIVADO ... QUE POSSUE TÃO BÔA SOC.RA ! 

Em seu proprio ber.~f·rio, bo5~::~-rn ,fü,riamente! 

Sí ;ia1:n':::~ :~~c~:o ::v~:r~~osdi~; 
commentarios que provoca sua apparen
cia descuidada, ao avaliar quanto isso 
o prejudica não deixaria de exclamar: 
.. Si cu 1oubcsae ..• " Mas... porque 
dei:1:ar de fazer a barba diariamente, si 
• G1llcttc t tão pratica e cconomica? 
Compre, hoje mesmo, uma Gillette e 
pnHp a barbear-se, todas a1 man~~ com 

IAminas Gillette Azat. L('mbre-se de que 
a bôa app3rc-ncia ajuda a vencer na 
vida. Compre umo Gillettc e delicie.se 
com a sua maneira suave de barbeaf. 

Gillette 
Caixa Poatal 1797 .. Rio de Jane,r• 



e A UNIÃO - Sabado, 10 de setentbro de 1938 

E D 1 T A 1 s RENE HAUSHEER & CIA. Bateria Independente 
Artilharia de Doru 

de Os propontmte3 deverão apresentar 
·atação em moéda nacional. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
je anular a presente, chamando a no
va concorrenr.ia, ou delxat de ef P.tuat 
, compra do material constante do 
mesmo. 

persl convido a comparecer i sessão-de 
JW'l. tanto no dia 26 do corrente para 
quando rol convocado, ás 8 horas, co .. 
mo nos dentais enquanto durarem os 
trabalhos da mesma :;essão, sob as 
penas da lei se faltarem. E para que 

~~:~; k~ c~:;~~~~n~~e d:e;âd~~b;~ 111:========================:::t li 
cado e afixado legalmtntc. Dado e 
passado nesta cidade de João Pessõa, 
aos 6 de setembro de 1038. Eu, Carlos 
Neves da Franca, escrivão do jurl o 
escrevi. { Ass.) José de Miranda llen~ 
riquer,,. Conforme com o original. Su

VOLUNTARIADO 

Torna-se público. para conhecimento 
dos interessados. que se acha aberto 
o voluntariado nesta Unidade, da. pre
sente data até 15 de outubro do cor
rente ano, devendo os candidatos sa
tisfazerem as seguintes condições: 

1) - ter bôa condutn, atestada pel1. 
autoridade policial da localldade em 
que residir <êsse atestado deve decla
rar quanto tempo o candidato residiu 
na zona de sua jw·isdiçãoJ, ou por um 
oficial do corpo ou finalmente, por 
tntormaçóes idoneas colhidas a seu 
respeito; 

2) - ter aptidão fisica para o ser
viço militar, CC'llllJl"Ovada em inspeção 
de saúde; 

3 J - ter de 17 a 28 anos de idade, 
apresentando, em cnso de ser menor li
cença do pai ou tutor; 

Secção de Compras, 2 de setetnbro 
je 1938. , 

João da Cunha Lima. Filho, chefe de 
Secção. 

bscrevo e assino. 
o <'ScrivfLo; - Carlos Neves da 

Franca. 

El>ITAL de cltacão de herdeiros -
4.º ca1·t.ó1io - O di-. Sizenando de Oli
veira. Juiz de Direito da Segunda Van:i 
~la comarca da capital do Estado da 
Paraiba. em virtude da lei. ef.c 

Faço saber aos que o presente edlt.al 
virem, déle noticia tiverem ou interes-
.1:.ar possa, que tendo se iniciado pe-
rante êste Juizo e cartório do escrivão 
que ê-ste subM.:reve o inventá.rio dos 
ben:.. deixado~ pelo coronel José Seve~ 
rino de Araújo Benevides, foi pela in
ventn.riante e viúva do de cujos, decla-
rado residirem em Recife ca}lital do 
:::i:stado de Pernambuco e em Guara-
iJira dêste Estado respectivamente. os 
herdeiros José Araújo Benevides. bra-
sileiro. de 50 anos de idade. solteiro, 

ARMAZEM DE 

JOIO PESSOA 

Rua Des. Trindade, 
--N.0 5--

TECIDOS EM GROSSO 

-:-
-:-

CAMPINA GRANDE 
. ., 

Rua Pres. João Pessôa 
-N.0 84-

AVISAM A' SUA VASTA CLIENTÉLA EÃOS 
DEMAIS RETALHISTAS DE TECIDOS QUE 

MANTERÃO, DE ORA EM DIANTE, 

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA 
AS VENDAS 

EXCLUSIVAMENTE A DINHEIRO 
4) - provar a sua naturalidade na 

hipótese de não ser brasileiro nato; 
5) - ser solteiro ou viuvo sem filho 

e não servir de arrimo a pessôa al
guma; 

6) - não ser ~orteado convocado. 

EDITAL de J.0 praça de venda e ar
rematação - O dr. J o6é de Miranda 
Henriques, juiz suplente, no• exerciclo 
da 3.• vara dos feitos da Fazenda em 
virtude da lei, etc. - Faço saber a 
todos quantos o pre.!':entc edital de ven
da e arrematação virem ou dele noti
cia tiverem e interessar possa. que, no 
rlia 27 (vinte e sete> do corrente mês, 
ás 14: horas. na sala das audiencla.s. 
sita no prédio n.0 42. nn rua das TrJn
rheitas, desta capital, o porteiro dos 
auditorlos ou quem suas veze'i fizer, 
trai."á a público pregão de venda e 
arrematação em l.ª praca fl. quem 
mais dér e maior lanço oferecer, além 
da respectiva avaliação, UM TAN
QUE para fabricação de gêlo, com ca
pacidade para l. 500 quilos, guarneci
do com cortiça e asfalto com a res
pectiva serpentina. avaliado por vinte 
contos de réis <20:000$000). bem este 

funcionário público e dona M:wia Be- li•.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;=;.;;.;==-==~ 
~1~~~d~e 1~a!:u~!

1
iàd~r~~~i~a,ci~~d:~ 1 r,_ 

Quartel cm João Pes.sôa, 3 de setem- penhorado a Aluisio Gomes e Ir-
bro de 1938. mão a requerimento da Fazend! 

Municipal. o q\1al vai ser vendido em 

!~~t:nte~raújo, 1.
0 

tenente Sub-Co- ~~~~tE.-,ú~!~~lki~~t: dgag::~~~~o d~! 

Osorio de Aquino; pelo q~e. ordenei I s 
se expedisse o presente edttíl.l com o 
prazo de 60 dias para o primeiro e 
de 30 dlas para o segui,do. em virtudC' ECÇÃO LIVRl 

1 1936 e 1937 E para que chegue a no-
SECRETAR iA DA F:\ZENDA - 'iria ao conhecimento de todos, man

EDITAL N.º 21 - SECÇAO DE COM· dei passar o presente edital que s.>rá 
PRAS - Abre <'oncorrencia. para o afixado no lagar de costume e publi-
segulnte: ca.do, pelo imprensa. Dado e passado 

PARA A IMPRENSA OFICIAL nesta cidade de João Pessôa. aos seis 
60 tonelad..i:,; de papel de jornal co- dias do mês de setembro de mil no

mwn, filigranado { verge) com linh::i ,·ecentos e trinta e oito. EU. Eunapto 
dagua de 5 em 5 centímetros, pesan- da Silva Torres, escrivão da fazenda o 
do 54 gramas por metro quadrado, bem datilog•fei e assino. (as.> José de 
calhandrado, em bobina de 139 cen- Miranda Henriques. Está conforme 
timetros. com o o11ginal, dou fé. O escrivão Eu-

As partidas do papel acima meneio- napJo da Silva Torres. 
nado devem sn de 20 tone lactas cad '\ 
um.a. e entregues cm 30 dr outubro de RECEBEDORIA nF. RENDAS OE 
1938, em 30 de janeiro e em 30 de .JOA.O PESSOA - ''lndí1stria e Pro
março ele 1939 fissão'' - Edital n.0 11 - De ordem 

As propostas deverão ser escritas a um conto de réis. íl :~OSOOO>, rcferen-

r1o qual ficarão dit.os herrl.e'.1 us cita-
dos para no prazo de 48 hQra> Qllr ror
rerão cm rartório do dia da última ci
tação dizerem sobre as declarações da 
lnventariantR e demais ttlteriorcs trr
mos do mesmo inventãrio. tudo sob as 
ppnas da lei. E para conhrcimento dos 
lnteres.c.ados e especialmente dos her-
deiros supra nomeados. lavrou-se êste 
edital que vai publicado pela impren.sa 
a afixado no lpcal do costume, na fór
ma da lei. Dado e passado nesta cl
tlade de João Pessôa, em 8 de setem
bro de 1938 _ Eu. João Nune.• Travas
'-OS, escrivão o datilografei e subscrevo 
O escrivão João Nunes Travassos, St
r.cnaodo de Oliveira. 

Confotme o orte:inal; dou fé. 

João Pessô&. 8 ele setembro de 1938. 
O escrlviio cto 4.0 oficio - João Nu

nes 1.'ravassos, 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos correndo prazo nesta Secretal'Ía: 1...,.. . 
Embargos ao acordão nos autos de agravo cível 

da Comarca de Mamanguape. (Acidente no traba. 
lho). Embargante: A Cia. de Tecidos Paulista -
Fábrica Rio Tinto; embargada: a operária Emília 
J anuária da Silva. 

Com vista á embargada pelo prazo da lei. 

João Pessôa, 9 ele setembro de 1938. 

Os proponentes deverão fazer no do Sr. Dirf'tor desta Repartição. faço 
Tesouro do &tado. wna caução em público que deverão ser pagas, sem 
dinheiro. de 5C'.Q sóbre o valór prova- multa, até o último dia útil deste mês, 
vei do fornecimento, que servirá para á boca. fio cofre desta Recebedoria, as 
garantia do contráto, no caso de a- terceiras <3.as) prestações do impos
celtaçâo da propcsta -, to de indústria e profissão mnior de 

tinta, ou datilografadas e assmadas te oo corrente c:x:Prcic10. de acôrdo com 
de modo legível, sem rasuras. emen- o art. 3.0 , do decreto n.0 467, de 30 
cias ou bo-:-rões, em duas vias, sendo d<' dezembro de 1933. 

EDITAL de cita«;áo de hcrdeíl'o 1 
ausente. - O doutor Salusttno Efi
génio Carneiro da Cunha Juiz de Di
reito da comarca de Sousa, Estado da Paraíba, em virtude da lei, etc. .;._ _____________________ _ 

uma devidamente selada Csêlo esta-1 2.0 Seccáo da Recebedoria de Ren
dual de 2$000 e sêlo de saúde), con- das Pm João Pessôa. 6 Je setembro 
tendo preço cm algarismo e por ex- de 1938. 

dt~r~tf~e~º~s ~u~r~?or~:n::;;~~r~ 1 ASSOCIAÇAO COMERCIAL 
dias virem. ou dêle conhecimento ti- A Diretoria da Associação comer
verem. que, a' requerimento do Cura- cial deliberou, em sessão de 3 do cor· 
d~r Ger~l de ausentes, ~e pron~ove rente, apelar mais urna vês para os 
neste Ju1zo os termos do mventã.rio e seus distintos associados, no sentido 

teru;o. Lourh·al Carvalho. Chefe 
As propostas deverão S<'l' rntregues J. Santos Coêlho Filho, Diretor. 

nesta Secção em envelopes fechado~ 
• :,é ãs proximidades da reunião do 
Tribunal da Fnzenda, que não será an
ces das 14 horas do dia 4 de outubro 
p. vindouro, 

1r ~~~!éA~ede~i~~~~aaç~~ir~Q~:~~ Ju~ ~:r~::iad~!at:rss~~:e~:. ~a~:c;~si~r~ de quitarem-se co~ as mensalidades 
uplente em exercicio na 3.ª vara da no togar São Joaqtúm, dêste termo. 
')marca da capit.ál do Estado da Pa- e como das declarações do viuvo in-
1iba. em virtude da lei, etc ventariante José Antonio Sarmento, 
Faço saber que tendo sido convoca- consta se achar ausente, em logar 

o para funcionar em su., 3." sessão não sabido, João Pereira de Andrade, 
rdinaria do corrente ano O juri desta casado com a herdeira dona Joaquina 
apital. procedi. d<' acôrtlo com a lei, Sarmento Pereira. residente no mes
•o sorteio dr 17 cidadõr:.., furados. pa- mo Jogar São Joaquim, mandei cxpe
g_ com os 4 já <'Onsiderado~ !-iOfl<>arlp,<( <llr o pre!'ient.f' c<litril. com o tpor do 
·os termos do arL. 39 ~ 2.º rJa Lei 167 qual, cito e chamo o rC'frrido in!erC":i
"!' f, 1 '938. formarem a lislR elos 21 :,;ado João Pereira de Andrade, para 
·ue têm de servir na referida sessão, dentro de 48 horas que correrão cm 
"'ndo sido sorteado os seguintes: 1 _ Cartório do escrivão que éste subscre
~arlos Fernandes da Silva Guimarães: ve, após o prazo do presente edital. 
~ - Sebastião Viana: 3 - dr. José dizer sobre as declarações do tnYell-
1etamlo Ferreira; 4 - Ernesto Sil- tariante, ficando désde logo citado 
·eira; 5 - dr, Genebo.Ido Avelar: 6 - para todos os termos ulteriores do in
l.aul Massa; 7 - Renato Galvão de ventár10. sob pena de revelia na fórma 
•á: 8 - dr. Emanuel de Miranda da lei. E para constar. mandei expe-

Os proponentes devqrào enviar i• 
mostras do papel oferecido. 

Os proponentes deverão oferecer co. 
taçf.c., para os m.&.ttriafa de pn;c(;den
cia nacional ou nacionalisados, posto~ 
na Repartição requisitante, e <le pro
cedencia estrangeira CIF, Cabedêlo 
ou postos na repartição l'eqUisttante. 

do sr. Inspetor de Higiene da Alimen
tação e Policia Sanitaria das Habi
tações, torna público, parfl conheci
mento dos interessados. que multou os 
srs. J. Mmervino & Cia. e João Ma
gltano. por in(ra('.ão do artigo 1084; e 
Osvaldo Tavar<'s. por ilúraçáo do arti
go 10f)2. do r~g11kunf>nl.<> cm vigor. 

O.-: intrr(':,;:,;ado~ lcc111 o p1·rtr.o dr dn
co f;}) dia~ a conlar <.la data da publi
cnc;ão do presente edital, para inter
porem recur110, flnclo o qual a Inspe
toria remeterá os processados á. pro
curadoria dos Feitos da Fazenda pa
ra cobrança judicial 

João Pessôa, 9 de setembro de 1938 

Em en\-'Plopes separados <las pro
postas os concorrentes deverão aprt:· 
sentar recibos de haver pago os hn· 
pôstos federal, municipal. estadual 
no exercicio pas.<.;ado, certidão de ha· 
ver cwnprido as exigencias de que 
trata o artigo 32 do regulamento ~ 
que se refere o dec. 20.291, de 12 àe 
agosto de 1931 nei dos dois terçosJ, 
bP.m como da caução de que trata êsle 
edital. 

Ienriques; 9 - dr. Arnaldo Ribeiro dir o presente edital que será aflxa~lo Mafêr Pinho Rabê1o - Escrituraria 

Os proponentes obrigar-se-ão o 
tornar efetivo o compromisso a q:1~ 
se propuzeram. ca!;o seja acclta a sua 
proposta, asslnando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazn 
máximo de 10 dias, após solucionado 
a concorrencia, com a previa cauçào 
arbitrada pelo Tribunal competenh:, 
não interior a 5";. sóbre o valór do 
fornecJmento. a qual reverterá em fa
võr do Estado, no caso de rescisão do 
contráto, sem causa justificada e fun
damentada a Juizo do referido Tribu
nal. 

}omes da Silva; 10 - Edua1·do de A- na porta do Fórum e publicado no 
evédo Cunha; 11 - João Antonio da I dlél.rio oficial do Estado. Sousa, 28 de 
1ilva Pessôa; 12 - João Gomes Car- agosto de 1938. Eu. Francisco Antonio 

;~.~·~ d;r~\~~~ir~
3
: 14 ~· Í1~ã~oã~a~~~ 1 :e a~:en~een~v~~~~~vTsc~~!~) d;al:~~i: 

·~~~~o~o\rsei~ 1gs~l~~~::~·:"bª~~a~~ 1 :i:1~~~~~e ~~~eri;~~n!f ~ranl~~·p f Está 

~~!~ti E~·':n:~bui?ve~~qu;~ ~7osta. d1~ã~e~~ ) Sá O u:~;;r:~s .- Francisco Antonio de 

-;eguintes os jurados jâ sorteados nos 1 -
,ermos da lei: 1 - Leonel Pinto de EDITAL - Instituição de bem de 
A.breu; 2 - dr. Pedro Bento Colier; familia. - Venancio Santiago, oficial 
3 - João da Cunha Lima Filho e 4 - do Registro de !moveis do termct e 
Ir. Severino Pessôa Guimarães. comarca de Catolé do Rocha, Estãdo 

A todos os quais e a cada um de da Paraíba, na fórma da Lei, etc. 

A MAIOR DESCOBERTA 
PARA A MULHER 

, • ~ 1 t:i I Cf i ~ 1 J : i i 1 ~ t ~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrcrá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
Emprega ... com nntagem para com• 

Dat.er a.a Flõrea Brancu, COllca1 Uterina.a 
Kemtru&e1, ap()s o parto, Bemorrbagla.a • 
oorea 001 o,ar1 ... 

li:' poder010 calm11nle e I'Cl'll!&dor par 
•oeUencla. 

PLUXO-BllDATIN.1., pela - IODl• 
pr119&e1a etnoat1a • .-nada por m&!a de 
10.000 mecl1-. 

Faço saber que, nesta data. proto
colei. no livro competente. wna escri
tura de Instituição de Bem de Fami: 
lia, apresentada por Simfronio Gon
çalves da Costa e sua mulher d. Fran
dsca. CavalcanU Costa, proprietarios 
e residentes nêsle t.ermo, onde são do
miciliados, pelos mesmos constituido 
com o prédio, sita á Praça Presidente 
João Pessõa, n.0 11 desta cidade. 
nos termos da escritura, lavrada 
em data de dezessete <17) do cor
rente mês, nas notas do segundo 
tabelião Jenival Ferreira Diniz. des
ta cidade. pelo que aviso com a 
presente publicação a quem se jUl· 
gar prejudicado com a aludida 
1nst.1tuiçáo vir perante mim Oficial de 
Registro reclamar por escrito contra 
o áto dos instituido ves acima decla· 
rados, dentro do prazo de trinta dias 
contados da data desta publicação, 
findo o qual, sem reclamação, trans
creverei no livro competente dita es
critura como condição de validade da 
Jnstltuição nos termos do art. 73 do 
Código Civtl Brasileiro. do que con.s
tar, lavrei o presente edital que faço 
publicar pela imprensa e correr em 
obediencia a Lei. Dado e passado nes
ta cidade de Catolé do Rocha, aos 24 
dias do mês de agosto de 1938. Eu, 
Vemmcío Santiago, oficial do Registro 
de !moveis, o datilografei e sub8crevo. PLUXO • BIIDATIN.1. --- -

IOclllaparle, 
DIRETORIA GERAL DE SAODE 

L•=-==-=------------•alllllllllSaa!llll;a'III POBLlC:A - EDITAL - De ordem 

EDITAL de v~nda em ha.sta públi· 
ca de bens penhora.dos - Primeira 
praça - 4.0 cartõrio - O dr. Braz lia· 
racui. Juiz de Direito da Primeira Va
l'a da comarca da capital do Estado 
da Paraíba, em virtude da lei. etc. 

Faço saber aos que o presente edital 
com o prazo de 20 dias virem, dêle nc,
tlcia tiverem ou interessar possa, que 
ás 14 horas do dia 29 do fluente. na 
sala das auclienctas no prédio n.0 4~ 
á rua das Trincheiras desta capital. 
o porteiro dos auditorios Lult Eurlcte~ 
Moreira Franco, ou quem sua'- vezes 
fizer. trará a público pregão de venda 
e an-ematação a quem mais der e 
maior lance oferecer além da avalia
ção os bens adiante descritos os quais 
fôra.m penhorados ao dr. Isidro Gome~ 
da Silva e sua mulher. n:1 execução ele 
uma decisão da Junta de Concillacã.o 
e Julgamento do Mun1cipio desta éH
pital em favor de José de sousa Mélo. 
os quais são os seguintes: 1 chalet 
construido de taipa e coberto de te
lhas. sito á avenida Juarez Tavora, 
nesta capital com duas portas parti 
o poente, três jan~hs e duas porta, 
no oitão olhando pPra o norte e ou
tras dependencias. <:m chãJ proprio, 
contendo 1 forno, fogão e aparêlho e 
t terreno anexo medindo 4 metros de 
frente por 30 ditos de fundos. o qual 
tol ava1iado com suas bemfeitoria!) 
TJela soma de 4: OOOSOOO e 1 terreno 
,
1•1 á avenida 25 de outubro também 

1esta capital, proprio o qual mede 10 
netros de frente por 60 ditos de fun
dos. o qual foi a valia do pela soma de 
l:000$000. E para conhechnento de 
·ooos lavrou-se êste edital que vaJ pu. 
blicado pela imprensa e afixado no 
local do costume na fórma da lei. Da
lo e passado nesta cidade, de Jott.c., 
Pessôa, em 6 de setembro de 1938. Eu, 
João Nunes TravassoN. cs:i: ~vão o da
tilografei e subscrev'l. Joio Nunes 
Travassos, Braz Baracuí. 

conforme o original: dou fe. 
Data supra. o escrivão João X mea 

l'rn-1, _-

ntrazadas, dando-lhes, para êsse fim, 
o prazo de 30 dias, sob pena de ellm'.
nação. 

Confiando, porém. ser atendlda., 
tanto mais pela necessidade da coo
J)eração de todos os soclos para en
grandecimento social, a Diretoria con
fessa-se dêsde Já agradecida. 

João Pessõa, 6 de setembro de 1938. 
Estevam Gerson, 1. 0 secrettrin. 

MASSA FALIDA DE MOI• 
Sts DERMAN 

LEILAO DE MERCADORIAS 

"ie,ta-feira, 9. â!-> 2 horas da tarde, á 
Rua Gama e Mélo, n.0 31 

Devidamente autorizado pelo dr. 
Jaime Fernandes Barbosa, ltquidata.rio 
da ma&Sa falida, o leiloeiro oficial 
Aristides Fantini venderá a.o correr do 
martelo, todas ns mercadorias da 
nassa, cm leilão continuo, a saber: 

Moveis. novos e usados, tecidos em 
córtes. ijQmbrinha.s e guarda-chuvas, 
manteaux. agasalhos. calções para 
banho, chapéus, bonés, pó de arroz, 
tapetes finos. atoalhados, cortinas, 
material a granel para camas "Paten• 
te". idem, idem. para sombrinhas e 
guarda-chuvas. prensa para copiar, 1 
cofre inglês. guarda-sol para praia, 
carros de crianças, bancos para mar
ceneiro. balança. decimal, ações do 
Banco do Estado. ditas do Banco dos 
Proprietarlos. e ditas do Banco Cen
tral. e mais um grande lote de cartões 
de prestamistas, de Rio Tinto, Cabe• 
dêlo e desta cidade 

Este leilão será contínuo até final 
liqutdaçãr.i. 

A VISO: - No dia 24 do corrente 
;cràc. vendidos na Agencia, á Praça 
Pr,dro Americo, 71. os trés prédios da 

!:~;~ª·c1~1t~~t~e1~n~ ~1T:id~a~~ !1:;i~ 
1a Torrrlandia. 

AI!ISTIDllS l'ANTINI, leiloeiro ofl
:ial. 

~5;~1c;e~~~ça Pedro Ameríco, 71. 

LEILÃO 
ANDRADE LIMA 
Terça-feira. 13 do corrente, ás 14 

horas em ponto, á rua Barão do Tri
unfo. 329, 

Grande leilão de moveis e merca
dorias, inclusive bureaux, escreva
ntas, grades para escritórios, etc., 
e um grande lóte de mercadorias, 
como meias, tintas, gõrros, pó de ar• 
roz. etc., etc. 

Terçá-feira, 13 do corrente, is 14 
horas em ponto, onde estiver o sinal 
do leiloeiro oficial ANDRADE LIMA. 

NOTA: - Aguardem caWogo no 
dia do leilão, neat.e Jornal. 



A UNIÃO - Sabado. to de ~rtembro de 1938 'I 

R E G I 
FAZEM ANOS HOJE : 

Aniversaria, hoje, o jovl3m Edvaldo 
Brandão, funcionárlo da lmpr~nsa 
Oflctal e terceiranista do Licêu Pr,
rnlbauo. 

- A senhorita I::;a Costn. filbn. dQ 
sr. Antonio Nunes da. Costa, comer
ciante ne:,;ta praça 

- O :,;r. Fehpe Jo!'iê Barbosa, agri
cultor em Alagóo. l'!ovn. 

- O sr_ Severino Carneiro de Fa
rias. proprietário em Cochlcilól:a 

- A 1;enhorlta Maria de Jesus Lu
cena, filha do sr_ José Barbosa de 
Lucen.R, prcprietário em Alagoinha. 

- O jovem Vnldemir Pereira de 
Mélo, filho do sr. Francisco de Assis 
Pereira de Mélo, rrsidente em Serra 

s T o 
doaldo Pe1x:õto e esposa, sra MaJia 
Olfvta Pclxóto, sr. Hermilo Cunha e 
u·a. Hermcllnda Cunha. 

A 's p('ssôas prc~entcs fol oferecida 
tnuta n1êsa de dôcc~ e frios. 

VIAJANTF.S: 

En<.'onl rn-fic, h{\ din~, nrsta cai1~tal, 
cm visita n pcssóas de sua familta, o 
nesse conterraneo sr. Moacir Lins 
Pessôa de Mélo, funcionário do Ser
viço do Algodão, em S. Paulo. s. s., 
que si achavn ausente da Pe,raíba há 
cérca de dei anos, vetu acon1panhado 
da . fnmílio., achando-se hospedado na 
t cs1dênc1a de seu cunhado1 sr. Luiz 
Bf"?:rrra da Costa 

Dr. Clodoaldo M en.donca : - Se-
Redonda. gue hoje com destino a Picuí o dr. 

sr- ~eJf~~.n ~~~t~·i!á.~ii~io.e~
1h0

lt~~ Clodoaldo Mendonça, recentemente 
baiana. nomeado para o cargo de protnotor 

- O menino Ornldo. filho do sr. publico daquela comarca. 
~~~~ú:-~.ei~~ tiãoB~~toc:~i.\~ente cim O digno conterraneo, qU!> viajará 

- A senhorita Eurides Barbos~. fi .. de automovel, vai ~umir o exercício 
lha do sr. Manuel Barbosa, residente das suas funções. 
em Belém de Guarabira 
zc~e?ros1~mM::11;~nr~:·c1rn Dinlz .. ia- I\GRI\DECIMllNTO~: 

- A meniua Maria. filha do sr. 
Leonel Ferraz, residente em Guaro.
blra. 

- O sr. Alcides Rocha, residente 
em Logradouro, Caiçá.ra. 

- O menino Luiz, filho do sr. Jú .. 
ho Ferreira da Silva, funcionário da 
Prefeitura Municipal. , 

- O sr. Luiz Pereira Vitoriano, ar
tista, residente nesta capital. 

- A menina Zoraide, filha do sr. 
Arlindo de Sousa, comerciante e in
dustrial nêste Estado. 

ci~á;;_osrdo~
0

~01~~f~ses ~ob~eefeirl~~;, 
nesta cidade. 

Esteve ontem, nesta redação, o dr. 
Xavier Pedrosa que, em nome do dr. 
Flavio Marója, nos Veiu agradecer a 
noticia do aniversário natalicio dêss~ 
ilustre e venerando médico conterra
neo, transcorrido no dia l.º do cor
rente. 

Igualmente. agradece o dr. Flavio 
Marója, por nosso lntermedio, a todas 
as pessóas que lhe enviaram cumpri
mentos, pelo mesmo motivo. 

NOTAS DE 
PAL A C IO - Ocorre, hoje. o aniversário nata

lício do dr. Osvaldo Bralner, médico
l_egista da Polícia do Estado que, por Estiveram ontem. em Palácio (l'ffi vi
esse motivo, deverá ser muito cwn- sita !1º mtet ventor Argemtro de F1-
primentado. gueiredo, os drs Hemique Sauer e 

- A sra. Neusa Sales sousa, P.spo- ~dson Ha~bleton memb105 do Ins
:-:a do farmacéutlco José Clem'entino j htuto Biologico de S. Paulo, que se 
de Sousa, residente em Borbw·étha.. Ozeram acompanluu- dos drr:. Lauro 

- O menino Valdo, filho do sr. Montenef?"l'O, serretário da Agricultura 
~i~;~nio Cordeiro de Lucena, já fale- ~i;laJ~11i1ai~~ivfl:Xte~!rec~~r p~~a~e:.-

- Completa anos hoje a menina 
Creusa, filhinha do capitão do Exér
cito Placldo da Rocha Barrêto, que 
~e_rve presentemente na D. p. A., no 
rv1g

0
:eB;~~êe~~· e de sua esposa sra. 

- A sra. Filomena Bezerra caval
cantl, esposa do sr. Anfsio Bezerra 
~:~~C:ctnct.1, funcionário estadual, ncs-

CASAJUEN'l'OS : 

Realizou.;-,<;e, ont.cm. ncstn cldndc. o 
enlace malrimoninl da senhorita Ma
ria .Esm~ralda Róco, filha do sr. An
tonio Roca. comerciante nesta praca, 
com o s~ .. Agenôr Vasconcélos, do 
nosso comerc10 . 

Os é.tos civil e religiôso, que tivP-
ram lugar na residência dos pais ae 
noiva, fóram celebrados pelo dr. Sl
zenando de Oliveira, juiz de Dirclto 
da capital, e padre João Coutinho, vi
gário da Catedral, servindo de pa
drinhos, por parte da noiva, dr. Fran
cisco Xavier Pedrosa e esposa, sra. 
Carmelita M&.róJa Pedrosa, sr. João 
Evangelista Róco e Maria das Neves 
Róco; por parte do noivo. o sr: Flo-

Ontem. esteve no Palâcio da Re:len
ção, em vista de cortezla ao Chefe 
do Govêrno, uma comissão de profes
roranda,; do Colégio "N. S. do Rosá- j 
rio", de Alagôa Grande, constituída 
das senhoritas Maria Celí Pereira. N1J 
:i:a Montenegro, Angelina Vasroncélos, 
No!?mia Regis, Leonidfa Leite, Dirce 
Paiva, Maria do Carmo Albuquerque, 
L?w·dc~ Gondim, Hilda Gnndim Dirce 
Lms e Scverina Mola. ' 

Aprescut.aram ngradecimrntos ap sr. 
Interventor Federal, o clr. Josué de 
Fana.s .. pela sua nomeação para juiz 
de direito de Pombal, e a scnborita
Helen de_ Figueirêdo Tavares, pela sua 
designaçao para professõra de primeira 
entrancia. 

o Chefe do Govérno recebeu comu
nicação a proposito da eleição e po.,;;,c;e 
da nova diretoria da Loja Maçônica 
"7 de Setembro", desta capital. 

Durante o dia de ontem esU ,:e1 am 
ainda. em Palácio, as seguint,s pes
sôas: drs. João Florença .Tosé Maciel, 
Adalberto Ribeiro, João H,?nr;rt·t •s e 
Glldo Florença de Lima Ba1Toso; e o 
prefeito Sabjniano Maia. 6$000 é quanto custa um calção de 

lã para banho de mar na CASA 
AZUL, a ca."3 que. pelos seus baixo• ROU_PI\S PAR A BANHO DE MAR. 
preços, se tornou li der no ramo, C_ah,oes, ~ailot e capas recebeu o 
________________ 1 maior sortunento a CASA AZUL e 

EM VISITA DE ESTUDOS E :~t.:.~dendo a preços de verdadeiro 

PEsqu1sAs Ãs PRAGAs NOTAS 00 FoARO 
DO ALGODOEIRO NO 

NORDtsTE 
<Conclusão da 1.• pag.) 

<lespertaram vivo mtcresse ao Che!C' 
do Govêrno pnraibano 

Hoje, ás p1imcir~ l'iorn.s da ;nanhã. 
os drs. Henrique Sauer e Edson Ham
bleton, em companhia dos drs. Cla
rindo Gouveia e PimentP.-1 Gomes, via
jam, de automovel. ao interior do nos
so E~tado. com o fim de observar os 
nlgcdoais elas zonas ela mata, caatin~ 
i;a, carirí, seridó e sertão. 

Em Condado. os <Ugnos visitantes 
paulistas serão esperados pelo dr. Jo
st" Augusto Trindade, chefc- dos Ser
viços Complementares de Obras con
tra as Sêcas nêste Estado, que os a
companhará até Ceara. 

O:,; Estados que, né:,,sa viagem de 
f:'st udos e pesquizas. percorrem os ctrs 
Henrique Sauer e Edson Hamblelon. 
são PC'rnambuco. Paralba, Rio Grande 
do Norlc e Ceará , 

Na Paraiba, deverão 06 ilustres en
tomologi6tas fiegulr com elesllno 11. Pi
lar, onde farão wna demorada visita 
ao 08.lllpo Experimental dé::isa cidade 
e, ainda, aos Campos de Cooperação 
da Inspetoria de Plantas Têxteis e da 
DITetorla de PrOdução do Estado. 

FOI O SEGUINTE, ONTEM, O MO 
VIMENTO DOS CI\RTORIOS DESTA 

CI\PITAL 

Correm proclamas, com. editais afi 
xados, para casamento dos con traer.
t.es seguintes: 

Antonio Paiva da Cruz e Severina 
Henrique da Silva; Luíz Gonzaga de 
1rasconcélos e Maria da Silva; resi 
dentes nesta. capita.l; Antonlo Virguli
no de Sousa e Celma Chagas; Anto
nio Joaquim de Amori.m e Estór da 
'31lva Marinho, residente na vila do 
Cabcdélo, desta comarca 

Fóram registradas, nêsse cartório 
1s E>eguintcs crianças recem-nasctdas: 

Francisco Pess6a de Albuquerque, 
To!'>é de Andrade Silva,, Manuel dos 
'3anto~ Lima, E.stéla Ferreira da Silva 
~ Iracêma Batista Bernardo. 

No mrsmo cartório rõram registra
dos os óbitos ocorridos onlem, das 
pc~ôa~ ~l'gutnt.cs: 

Maria Salv1llna da Conceição, Bea 
Lrtz Martins da Silva, Manuel dos 
Santos, Rosa de Lima e um nat imor 
to. 

Os demais cartórios nào fornece
ram nótas á reportagem. . 

Um typo e um modelo para 
cada fim. O f urgão reprodu
zido acima, /. somente um dos 
muito~ que offcrece Cbenolet. 

- diz o vesp ertino "A GAZETA" de S. Paulo que 
emprega uma flo tilha de caniinhões Chevrolet 

"4 Gazeta·•, o apreciado vespertino da 
.f-1. Capital paulista, sabe á hora certa 
e precisa distribuir os seus exemplares com 
rapidez e segurança. Porisso escolheu, para 
a sua "Esquadrilha de Distribuição'', 
carros commerciaes Chevrolet. 

custa menos em manutenção. O chassis 
Chevrolet refor~ado é seguro, forte e mai• 
duravel. E em virtude do seu molejo com
pletamente novo, Chevrolet tem o rodar 
sua, e de um carro de passageiros. l\tesmo 
assim, o caminhão Chevrolet cusla menos! 
Para ter baixo custo por kilometro, lam
bem o Sr. deve escolher Chevrolet. 

O motor Chevrolet de seis cylindros é 
possante, consome menos gasolina e oleo, a 

É UM PRODUCTO DA GENUA L MOTOIS 
AGENTES CIIEVROLET EM JOÃO PESSO \, 

J, BARROS & FILHO Rua Macid Pinheiro, 172 
Oulros Agenlcs crn lodos os ci<lu<lc,:, do Brasil 

-------~-----º DIA DA PÁTRIA C I N E M A 
(Conclusão da 1.• pg.) 

celtar as congratulações do Piaui pelo 
decurso da grande data da Indepen
dência da Nação. Saudações atencio
sas. - Leonidas I\1élo, Interventor Fe
deral. 

S. Luiz, 7 - Tenho grata satisfa
ção de apresentar a v. excia. efusivas 
congratulações pela passagem da ma
gna data da Independência da nossa 

" CAFE' METRóPOLE", AMANHÃ, NO "REX" 
O •· Rex" exibirá, amanhã, em ves

peral e "soirée", a mag~fica pelicula 
"Café Metrópole, que tem como seus 
principais personagens os conhecidos 
artistas Tyrone Power e Loretta 
Young. 

''Café Metrópole" é uma cinta de 
enrêdo elegante e st desenrola no am
biente social de Paris. 

Tyrone Power e Loretta Young. êsse 
"duo" sempre atraente aparece, em 
"Café Metrópole'' , da "20th Century 
~ox ·•, compenetrados dos papeis que 
lhes fóram confiados 

Juntamente com "Café Metrópole", 
:;erão focados complementos escolhi
dos 

ioát~=~~st,e~~~~:::e~t~1ªi~~~r~ Pau- 1 r------- CARTAZ DO DIA 
Belém, 7 - Congratulo-m.e com v. 

excia. pela passagem do sagrado e glo 
rioso dia da nossa nacionalidade em 
que o Brasil inteiro festeja com a mais 
justificada e patriótica emoção. Sau
dações. - José Malcher, Interventor 
Federal. 

''Manáus, 7 - Interventor Arge
mlro de Figueirédo - Palácio da Re. 
dencão - João Pessôa - Tenho a 
honra de apresentar a v. excia. as 
hom·enagens do povo do Ama1onas e 
desta Interventoria, pela passagem ela 
grande data da Independência. -
Ah·aro l\-f aia, Inlerventor Federal". 

Rio Branco. 7 - Tenho a máxima 
satisfação de congratular-me com v. 
cxcia. em nome ctêstc Govérno e no 
meu proprio pela passagem da magna 
data comemorativa da nossa emanci
pação politica. Cordiais saudações. -
Epa minodas '1arlins, Governador. 

"Recife, 7 - Tenho a honra de con
gratular-me com v. cxcia. e o povo 
paraibano pela passagem do glorioso 
a nivcrsârio da Inctepcnrlêncta do gran-
de paf~ amigo. - Walmslcy. consul 
americano··. 

"'Joào Pessõa, 7 - Pela data come
mora tiva da Independência do Brasil, 
apresento a v. excia. sinceros cumpri
mentos. - Einar Svendsen, Vice con
sul da Noruega". 

J oão Pes.sôa, 7 - Em meu nome e 
dos demais funclonário!-í desta Dele-
gacia Fiscal congratulo-me com v. 
excia. pela passagem ontem, da data 
magna da história nacional. Cordiais 
saudações. - Salustlano Vinagre. 

Senhorita dlp•me o que prefere e 
•• lhe direi H aabe eacolher o que 6 
bmn. Melu para oenllon 16 "Cala 
&sal" , E' Na e f i.rate. 

REX: - "Na vesperal, ''O 
último Trêm de l\ladrid ", com 
Dorothy Lamour. da "Para
mount." Complementos 

- A' noite, "O Táxi da l\leia 
Noite", com Brian nonlevy, da 
"20th Century Fox" Comple
mentos. 

r r .. AZA: - :ia vr-.1,C'ral, 
"NasC'e U111a fü,;t1•i• la". <'Otn 
Frrd<'rkh March <' .f:\net. Gay
nor. ÇomJllem<'nlos 

- A' noite, na téla, o 1ucs
mo programa. No pal<'o, ,Ja.nu
ario de Oliveh-a, Uiára de Goiâ~ 

FELIPíUA: - Sessão das 
i\lôças - "Mod êlo dt" Tenta::. 
(.'Õcs", com Gf!'n e Raymund e 
Ann Sot.h crn , d a. "R. K. O. Rá
d io" Compl<-mentos 

SANT.\ ROSA: - "l\fayer
liug", com Charles Bo;\ er e Da
nielc Donicux, da "U F A". 
Complementos. 
Complementos 

JAGUARIBE: - "8Upl'émo 
Sarrificio ·•, com Petf'r l,orrc, da 
"'!;;,,- Century Fox". Comple. 
mfntos 

J\.,TJ~'fRorO l ,E: - "O llHimo 
Trêm dr Madríd ", rom Duro
f.hy Lamour, da. "Paramouut". 
Complemento::;. 

S. PEDRO: "J\g-u;ls Vin-
~a.dol"as", filnw d<' :lvrntums, 
rom Ken I\faynard ('ompte1. 
ffi("Jl{OS 

OLEIRO 

Precisa-se de um 
Fábrica de Cimento. 11 

QUEM ACHOU ? 
Pede-se a pessóa que achou umh. 

na carteira de cedulas. com pequena. 
importancia, perdida no festival do 

J dia 8. no PLAZA. o obsêqu1o de en
tregal-n é. rua Santo Elins 180 ou 

ENXERTO 
Vendem -se otlmos e variados tipos 

de enxértos de manga, abacate, sa.
poti e graviola. 

Avenida Duart,, da Sllvelra. 863. 
<Em frent,, ás casas das viúvas dos 
soldado,;), 

Barão da Passagem !.f, que será gc
nerosnmente gratiíicncla, O objéto 
prrdJdo que é o unko rxistcnte cm 
.seu formato, t.em para o l:ieu dono 
altó valor estimativo 

Botões cober tos em todos os tama
nhoa e em qualquer tipo aó na CASA 
<\ZUL. PrCÇOII eem Cilll!P•~. 



ÚLTIMA HORA 
(DO PAiS E ESTRANGEIRO) 

XO>IE.\DO DTRETOR DO COLllGIO REFOR~[ \DO A INTERESSE no 
~IILI'l.\R DE PORTO .\Ll'GRE SER\'1('0 PúBLICO 

RIO, !) c,\ C'11Ã0J - O presid('n
te Gt-túlio \':ugas as;siuou u.n:. decn·
to nn 11:hÜ\. da Gutrra nomeando u 
coronC'l de resena Luis Cal'los Uc 
Morais para o cargo dr diretOl' do 
Col?gio i\IHitar d(' Pot·to Alegre. . 
l':\I \ C.\~E AhRF. \ E"i\1 FEHN.\~eo 

DE XORO~HA 

RIO, 9 (.\ l"\l'J.\Ol - F.m ::i.ríso ;H) 

Sl u <:olÉ'~.t cfa \'ià(:lo, o genetal )-[Nl

tlon('a l.ihl;l, t> titular ela t>asta rio 
'frahalho sul:i·eriu a nec<'ssidade de um 
f'ntendimento entre o Departamento 
,te Arronauti(·a r o :\linistério da JUS,· 
liça para o estabelecimento de uma. 
,base aé1·ea na ilha Fernando de -;,..·o· 
,·onh:t 

/\ VE~DA DE APoLICES IH DiVI
D.\ PLTBLIC:A 

RIO, !) ( A UNIÃOJ - O ministro 
Súusa Costa ret"ebeu o ante-projéto Ja 
lei sõbre ,·e1ula de apólices da diYida 
J>úblka 

/\LE:X.\.IDRE IIIRGC:.: XÃO FIC:A
R\' 'iO BRASIL 

lhü, !J ( \ N ) - O p1·esirlent, .. 
Getúlio \'ãrgas as...,iuou um decreto na 
pasta da Ju-.ti('a, reformando o tenen
te-t·oronel da Policia JUilitar do Dis
trito Federal João Calado da Sih·a 
Gomes. <lf' acôrdo com o artigo 177 
da. Con~litui('ão Feder.ti. 

D,! AUTOGRAFO DE LUTERO, F.1\1 
S P.\l'LO 

~- P\llLO, !) (A llNlj\0) - O st. 
Esrr:1g11ulle Taunay, dii'etor do Mu
seu lpiran~a. f'nviou á Alemanha. um 
autógrafo de Lutero, encontrado nes· 
ta capital 

Depois df' prova.da a auteucidade J:, 
referido autógrafo, o sr_ Es<'rairnolle 
Taunay ficará sendo membrn hono
rá1·io do :l-luseu de Berlím 

O 11\IPOSTO DE INDúSTRI.\ E PRO
Fl~S-\0 NO RIO GR/\NDE 00 
SUL 

l'ORTO ALEGRE, 9 IA UNIÃO) -
O imJ>Clsto de indústria e profissão ar · 
recariado nê.::ite Estado nos primeiros 
mês,.~ do co1Te-nte ano atin~"iu á i,;ô 
ma df' 8 MO :000~000 

RIO, !) (A. ~ ) - Em d('spacho 10 A NO\'.\ ESCOLA roJ,JTf~CNICA p;\ 
1·eqnerim<'nlo pedindo ruonsiilerJ.ç:'io B, i \ 
do :,to que d<'h:rn1iuou a. t:'.l..pulsã.o th 
":,croc·: ~'\le~.11~drc llirgué, o p1'f'si~rt_1- S.\L\ADOR, 9 IA. N.) - o inte1·· 
lc G~tuho \ a1gas mante\'e a dectsau J \Cntor La.ndulfo de Almeida, acom
anter10.1· - . . . , panha.do do secretário da Educa.ção, 

. Em lac·c· ~esse d~spach_o. o M1m-"t.:- sr !saias .\h·es, visitou alguns pon
rio da .Tm-,hc:a far.1. _aquele estrangc1- tos da cidade, a. fin de escolher nm 
ro ausentar-se do Pais. dentro do pra- local apropriado á nova Escola Po
zo legal litécnica, que será construida talvez 

no início do auo vindouro. depois da 
ltual passai· par~i o domínio do Esta
do. mediante acúrdo firmado entre o 
MinistP1·io da Eclu<'a.ção e o Govêrno 
da Bah. 

tor Rafael Fernandes e outras auto
ridades 

O "l,IEUTEN.\N1"' 
HORDllUS 

CHEGOU A 

BORDI.CUS, 9 (/\ UNIÃO) - Pro
cedent"-" de Lisbôa, desceu, hoje, no 
aeródl'omo dbta. capital, o grande a· 
,·ião fram·~o; "Lieutenant de Vaisseau 
Pa.-is" 

INSTALAR/\M-SE OS TR.\BALIIOS 
D\ S. D. 111 

G>.NEBR/\, 9 (!\ UNIÃO) - Insta· 
laram-se hoje, os trabalhos da Liga 
das ='la('óes, com a pre.seu,;a de repre
c-entantes de vários paises. 

A ,i\lPORT/\CAO DE MOllDAS ES-
TRANGEIIlAS 

W\SIIIJI.GTON, 9 1/\ UNIÃO) -
Acentúa-se, cada. ver.l mais, a evasão 
do our'> europf'u para. os Estados Uni-
dos. r 

Na semana que terminou a 2 de se- 1 tembro, se~undo informa o Departa
mento do Tesouro, os Estados UniJo., 
romJ)l'aram moédas no valor de 
87:000.000 de dólares. 

fü,sa foi a maior aquiziçâo monc
tiria dêsde outubro de 1936 

\ SAFRA DE ALGODAO nos ES
TADOS 1'Nmos 
W.\SIIINGTON, 9 IA UNIÃO) -

De acõrclo eom os cálculos oficiais do 
Departamento de Agricultura, hoje, 
publicad~. a safra. de algodão nos 
Estados l..'nido atingirá no corrente 
ano l 1 _ 825. 000 fardos. 

f:sses eálculos levantados até o dia 
1. 0 do con·e-ute, representam 65ºjº da 
prf'visão anterior. 

·coNTRA o - /\UST/\MENTO nE 
"YANKEES" P/\RA /\ ESPANHA 1 SAIBAM TODOS 1 
W/\SHINGTON, 9 IA UNIÃO) -

J'.'JSTALOU-SE A COMJSSAO DE 'fendo rec.,.hido denuncia. de que doi!'; 
SALARIO ;\-UNIMO líderes comunistas estavam arregi~ 

men tando jovens americanos, em Bo'i-
N A TAL, 9 IA UNIÃO) - Ocorreu. ton, com o fim de enviá-los á Espa· 

hojl·, ne,;ta c:apital, a in.stalat:ão Ua nha, o Deparbmento de Justi«_:a vai 
Co,ni~,ão de "ial:hio ,linimo, pt:esidi- ("Xt>rcer sevé1·.a fi!,calizaC'â.o nêsse sen-

TEATRO 
o BRILHANTE 

DE 
FESTIVAL, 

OLIVEIRA, 
ONTEM, DE 

NO "PLAZA" 
JANUÁRIO 

Januário de Oliveira 

Alcançou brilhante sucesso o festi
val do cantor patricio Januario de OIL 
veira, ontem, no P1aza. 

Nome de projeção nos circulas artis
tices de S. Paulo, a estréia de Januá
rlo ele Oliveira estava sendo aguar
da.da com Juftificado interesse pelo 
público de nossa terra. 

Dotado de magn1ficos recursos vo
cais, que usa com grande facilL:lade, 
Januário de Oliveira agrajou inteira
mente a distinta platéia, que ontem 
enchia o Plaza, a qual aplaujia com 
verdadeira simpatia o conhecido ar
tista patrlcio. 

Enlrc os números inlNPl'C'tadO'. des-

1 

tacou-se prla sua orig:malidacle a Ra
psodin. int<'rn:i<'ional, lrechos de ope_ 
ras, em que o festejado artista imita, 
perfeitamente celebridades mundiais 
do tl'átro 

0LtLro uúnlC'ro frliz <i<· Janu:irio tle 
Oliveira foi o cm qur imitou Marta 
Egerth, intcrprC'tando '' Diga-me ou
tra ves·· . 

Igualmente, merece registo a sua 
admiravel imitação cte Carmen Miran
da e Silvio Caldas, no rnmba •· Quando 
penso na Baía" 

Emprestaram o seu concurso a essa 
festa de arte o ronhr"i.:.lo fpeakf'r e 
átor humorü;ta M O Brinêto. do 
gril-room, do Grande Hotel. de Reclie, 
e a cantora da P. R. 1-4, Esmeralda 
Silva. que fôram muito aplaudidos 

M. G. Barrêto teve a SU".l mel'"'lor 
interpretação em Angelica, musica de 
palavras esdruo,:u.las. 

Esmeralda Silva, ~ubstituiu a con
tento a . cantora Uiára de Góis, que. 
por motivo de força maior não poude 
se exibir ontem 

A orquestra da P. R. 1-t sob a di
reção elo prof. Olegario de Luna Frei
re, executou vários números de mu
sica do seu magnifico repertorio. con
correndo para o sucesso do festival ele 
ontem, no Plaza 

Recebedoria de Ren
das da Capital 

l~IPOSTO DE INDUSTRIA E 
PROFISS,\O 

Noutro local desta fôlha, a 
Recebedoria de Rendas está 
convidando os contribuintes do 
imposto de industria e profissão, 
cujos tributos sejam superiores 
a 1:00CSOOO. a recolherem até 
30 do corrente, sem multa, a 
terceira prestação do imposto 
em apreço. 

Dando preferencia. á.s palavras 
Ql!?' represr:itam joias, côres, 
metais pre~iosos, etr., os fran
<'êses tiveram a decorativa idP'ia 
de batisar <:om pot'tiros " pito
l't'sCos no,mes as rlifnent.:·.!; cos
tas do seu pai,_ .\s,im ê (!Ut' a, 
bela. região banh::ula pl'lo ~,;oiro 
de Ga~conha, que se edend~ 
dêsde a. fronteira espanhola até 
ao estuario do Gironda, recebeu 
o nome de ·· Côte d' Argent" 
(costa ela Prata). devido ao es-
1:;.Jendor argenteo das aguas do 
Atla.ntico. '.\fais ao norte encon
tra-se a "Côte de Nacre" !costa 
de Nácar), assim .:-hamada em ra
zão dos mtmerosos parques rle 
ostras que contém_ Adeante ain
da se situa.m a "Côte de Jade'' 
(costa de Jade) e a "Côte 
d'Amour•· tcosta do Amôr). Na 
extremidade da cadeia dos Piri
neus acha-se a "Côte de Yermeil
]t'~ (costa da Prata Dourada) 
e, linalmente, â borda do )-ledi
terraneo a universal.Jnente co
nherida ··Cúte d'Azur•· lC'osta 
Azul) 

d~ \~C"l.,:t;I' ·(·~::::~~~(/:..âc:::a~te inte1·ven- 1 :!ts°· r:r;~:u~;~ef'n~._!:, !)tjam burladas as o "SIQUEIRA CAMPOS" 
VOLTOU A FLUTUAR 

Para inteiro conhecimento 
dos interessados, a repartição 
avisa q_ue não J?Odcrão adquirir 
estamp1lhas do imposto de ven
das mercantis e con.<ügnações, 
bem como cles1x1rhar quaisquer 
mercadorias, os ccntl'itJ\lintes 
que não estejam rm din com os 
seus impostos 

Para recordar a permanenc1a 
que fez o cel~bre compositor hun
ga.ro Franz Lisit em Genebra. a 
munieipalidade de Buôapt>st ofe
recfu ac,uela cidade sui('a uma. 
lapide <'omrmorativa. cm bela 
pedra da HungriJ., a qual foi ha 
pouco colocada na farhada de um 
predio da rua Tabazan, onde o 
compositor residiu. A lapide, que 
c:ontém a efi~ie de Liszi, recorda 
que nl'~sa ca!-'.l. o mestre hungaro 
,·i\'eu de 1835 a I83õ ~essa data, 
c:om efeito. o f;rantle musico. 
o.compan1ath da. runde-;sa 
d' .\.goult, tinha saido de Paris 
para Genebra. fm busca de tran
c1uilidadt" e ventura ::'\o outono 
de 35, inaugura"ª êJc um curso 
gt.i.tuito de piano. no Conserva
torio gc1l(:brino, para alunos su
f,i'riore!<.. Ensinou tambem, no 
Casino de S Pedro onde, 8 anos 
antes, linha dado dois conce1·tos, 
conquistando '" simpatias da ci
dJ.de e obtido aos 16 anos aprnas. 
o diploma de honra da Socieda
df' de l\lusi<·a local 

A Liga das ~a('õcs tem um 
._ervic:o bf"m organizado fü: fis
<'aliza<:ão ela prnduc-:ão (> e-mpré
~o dl' drogas f'ntc..rpHcntes, ~ais 
como morfina, di".ic·f't.il-;morfina. 
cocaina cod<'ina f" dionina fiscali
:za('ão feita, naturalmente, pflr 
al'órdo ~om o, governos dos pai
fies ond<· tais drogas são produzi
das. O !:iCl'\'ü;u da Liga tem dado 
JJOnt l't·sulLtdo .. \ p.irhl· de rn:ti. 
11 J>rodut;áo <lt• opio e '-t'U!<. dl'1·1-
,adus: tem-se ma.ntido nta..is ou 
menos no ni\'el das neces~idaclt.·s 
li<'lbs, rmhoca um documr-nto 
apresentado ao Con .. êlho Consul
ti\'o de Opio tenha revela.do que, 
nos últimos tempos, 90 tonclada'
dc morfina fúram laiJrkadas .llén1 

das nrre~idades legitimas f" pas
sadas em ,:uotrabando. O t,Cnd~n 
es11eci:1.l da Liga das Na,·oes ver1-
f1ca, f'ntrctanto, que o <·onsumo 
Jidto de entorperrntes \'('Ili 1.111-

meniaudo n~velmenle. 

NOTICIAS MILITARE DOPAIS 
Em homenagem ao "Dia da Pátria" o presidente da Re
pública assinou, na nasta da Guerra, numerosas promo
ções, por merecimento, nas armas da Infantaria, Cava-

laria, Artilharia, Aviação e no Côrno de Saúde 
RIO. « A. N.1 - O Presidente da Re

pública. homenageando o "Dia da 
Patria" a..smou na pasta da Guerra 
numerosas promoções, por mereci
mento, correspondentes aos corpos da 
Infantaria, Cavalaria. Artilharia A
viação e Saúde 

Na infantaria 

·1', 

No Corpo de Saúde; 
A Coronel-medico, o tenente-coro· 

nel Dr. Alberto Mariz Pmto: a tenen
tc-ccronel médico, o Major Dr. Flo· 
rencio Carlos de Abreu e Silva; a Ma
jcr médico, os Capitães Drs. Benjamin 
Gonçalves, Alcebíades Schneider e Or· 
lando Parente da Costa; n. Major den· 
tista. o capitão Alberto da Fonsêcn. e 
Souza. 

HAMBURGO, 9 (/\ UNIAO) - O 
navio brasileil'o "Siqueira Campos'', 
que <'stava encalhado no rio Elba, em 
viagem dêste porto pa.l'a o de Santos, 
voltou a flutuar, gra.ças aos esforços 
lo seu comandante e tripulação. 

Nenhuma avaría sofreu o "Siqueira 
Campos". 

De acôrdo com o nrUgo 3.º, do 
decreto n.0 467. de 30 de dez~m
bro de 1933, são os seguintes os 
prazos para pagamento do im
posto de •·industria e profissão". 

• Até 50SOOO maio Cl.ª presta
çaoJ. 

Até 100$000 junho I L' pres
tação). 

ESTADOS UNIDOS 12:;t~r:~i.sgg~S) maio e outubro 

PARA o MELHOR APROVEITA- outi;.o 1,'~º~~~~~aç\~~i;: jul
h

o e 
MENTO DO PETRÓLEO Superior a 1 :COOSOOO março, 

CHICAGO, 9 <A UNIÃOl - Dois junho. setembro ~ dezembro c4 
cientistas desta capital que estão to- prestaçõe~ 1 

mando parte no congresso da Chimi- Os pagamentos efetuados fóra 
cal Societ.11 Milwankee, anunciaram a das épocas aprazadas suJeitam 
descoberta de um novo processo de --o contribuintf' á multa de 6' 
extração da gasolina. dentro do::; prinwiros 30 din~ e 

O novo prOC"SSO é 1501'1 mais eco- lO"o depois. 
nômico oue os- adotados n.tualmenle,..:.._.J.:::-:===========I 

A Coronel, os T<'llCllll's-Coroncis 
<•m·iquc Pereira e Farn-;tino Candido 
Gemes; a Tenente-Coronel, o Major 
Tito Coêlho Lamêgo. 

Na cavalaría: 
A Coronel o tenente-coronel Cedar 

M:1.1 q_ucs ela Silva. a Major, o capitão 
0:-.,car Furtado de Azambuja. 

Na artilharia: 
A ccronel. cs tenentes-coroneis 

DE ONTEM PARA HOJE APRESENTA-SE 
MAIS SERÊNA A SITUAÇÃO EUROPÉIA 

1 

Euclides Hermes da Fonsêca, Temis
locks Cordeiro de Mélo e Alcio Souto; 

~e~~~~~~~ã~or~~~ào~~-~l~~·;i ~!t VJ; 
Aguiar e Inac10 José Venss1mo; a Ma-

1

)01:. os c·a. pitãcs E1ins Ai:nericano_ Freire, 
J.::..1mc Pess'.:>a da S1lve1ra e Lmz Bra
ga Mun 

1 AN~ot~~~?~· tenente-coronel Angelo 
Mendes de Morais; a tenente-coronel, 
os iVlajorC'S Vasco Alves Seco, Carlos 

A tensão internacional desafôgou-se com a inesperada 
resolução dos sudetas em reiniciar as negociações com 
o govêrno de Praga - O presidente Benes fará, hoje, á 
noite, uma proclamação sôbre as novas propos
t a s d e p a c i t i c a ç ã o ;:;.~~pi~~:~âº~·ª 'l:i"1~11n..~~';,".~ i~· s~Z; 

/\ GRÃ BRETANII/\ /\CEl'.fARIA A 
REALIZAÇÃO DE Ul\I PLEBIS
CITO 

WASHINGTON. 9 <A UNIÃO> -
Noticias de Londre::; informam que al· 
guns circules politicos acreditam que 
se Hitler propuzer a realil.açtlo de um 
plebiscito para a incorporaçj,o do ter
ritório dos sudetos ao Reich, a Grã 
Bretanha aceitará; outros, porêm. cre
em que a Checoslováquia preferirá a 
guena ao plebiscito 

Pfalt,gralf Brasil e Ivan Carpenter A imprensa francêsa exige 
;ir~~~;~t:e1~ê!;~jo;il~~.c~~~t!~; 'b:~i;~; uma enérgica advertencia a 
~~·a:1\~~tc J::cês~~p;\~vi~e M:~~~~~ Hitler - Londres _pela pri-
e Armancio Perclig:io. meira Vez adota medidas 
A posse do comissário geral militares 
do Brasil junto á Feira Mun-

1 

PoR uMA ATITUDE cLARA E DE-

dial de New-York F1N1T1v/\ DA GRA BRETANH/\ 

LONDRES, 9 IA. N.) - Anuncia.se 
~omunic~ndo ~o interventor Arge- que alguns membros do gabinête bri

miro de F1gue1redo a _posse do dr. tanico exigiram que o govêrno assu
Armando Vidal Leite Ribeiro, no car- ma uma atitude definitiva e clara, 
go de comissário geral do Brasil jun- apoiando as medidas militares fran
to â Feira Mundial de New York, o cêsas. 
ministro Valdemar Falcão. ilustre ti-
tular da Pasla do Tmbnlho, transm!- LONDRES AGUAROA O DISCURSO 
tiu o segumte ck•spacho ao Chefe do DE IIITI,F.R 
Govt_-rno pamlb:rno· LONDRES, 9 rA. N.l - Os circules 
Fi~~~~:e~o =... 1~;!~~f~ll~~ ~~~~'::~~~ ~ ~o~iticos ªíf1:1atdam com a ~is jus-
Joi,.o Pes!-ón - Trnho a honra de co- , tlflcada ansiedade as declaraçoes que 
municar n v. rxcia. a posse do dr. ' o ·.·Fuehrer" !nrá no ~eu discurso. de 
Armando Vidal Leite Ribeiro, no cargo hoJc, no 5.0 dia do Congre_sso Nazista 
dP comi~~;irio geral da Feira Mun- de Nuremberg, embora nao c~nslde
dial (e Ncw York, criado pelo decre- rem _como_ certa alguma alusao ao 
to-lri n. 63~. de 1 do corrente, fican- problema checo. 
elo o mesmo autorizado a se dirigir 
diretamente a v. excia. sóbre assunto DE PRONTIDAO !\ ESQUADR/\ 
uuc f:óe relacione com aquHe certame. FRANC'.t8A. 
A1endosas saudações - Valdemar 
Falccío, nunLstro cio Trabalho". BREST, 9 <A. N.l - O porto acha-

folgas em virtude da. ordem do minis
tro da Marinha. mandan:io cancelar 
as licenças aos m:irinheil'os da frota 
do Atlantico. 

SCHUSCHNIG /\CHA-SE ENFERl\10 \ '\IARINH/\ ,DRITANIC·\ TO~L\ 
VIENA, 9 1A N.J - O ex-chanceler I PRECAUC,OES 

~:u:i.~~t~~ao 1~·1g~~~~s:~~l: ~l~~eesà~ .LÇ>~DRES, 9_}A UNIAOl - O Mi-
alta traição perante os tribunais na- mste110 da Ma1_mha est~ tomando t~
zistas. foi acometido de um colapso das as precau<;'oe~ cont1 a a ev;ntuah. 
cardiaco nervoso. (l.,onclue na 5. pg,) 

A ESTADA DO "ENTERPRISE" 
NO RIO DE JANEIRO 

F.m sua mensagem, o primf'iro ma• 

Um teltgramal de agradeci• ) gistrado. do, Estados l 1
nidos r,ssalta 

a amizade nunca drsmrntula- rntn os 

mento do presidente Roose• dois Pª"º' · 
velt ao Chefe Nacional 

RIO, 9 !A UNIAO) - O presiden
te Getúlio Vargas recebeu um telegra
ma do presidente Roosevelt, agrade
cendo o acolhimento que teve, no pot·
to desta capital, o porta-a.viões ''En
terpri~~", da. Marinha de Guen a 
"yankee". 

Farmácia de plantão 
Está. de plantão, hoje, a "Far

mâcia do Pôvo •·, á run Duque de 
Caxias. 


	19380910_001
	19380910_002
	19380910_003
	19380910_004
	19380910_005
	19380910_006
	19380910_007
	19380910_008

