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ASSISTENCI .4 
A INFANCIA 

MATERNAL EO DIA DA PÁTRIA 
NA PARAíBA UM TELEGRAMA DO PRESIDENTE GETúLIO V ARGAS 

AO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊD0 
" A ASSISTÊNCIA MATERNAL EMPOLGA O SR. ARGE
MIRO DE FIGUEIRÊDO, PELO SEU ASPECTO TOCANTE 
NO QUE DIZ RESPEITO A' MULHER POBRE QUE V AI SER 
MÃE E AO FILHO DESTA QUE PODERÁ, MAIS TARDE, 

ás crianças sem pai, sem lar e sem 
pão. · Te".d~ o interventor Argemiro de 'gratular-me co1n v excia. pela passa-

O seguimento do progrnma daquêle Figueiredo enviado congraLula\ões ao gem do Dia da Pátria, que vem sendo 
govêrno, de sentido nitidamente edu- presidente Getúlio Vargas. por motivo conduzida cem o r:atriotismo e a sabe
caclonal e eugenico leva-o, nêste mo- das solenidades do Dia da. Pátria E" doria do eminente fundador do Esta
mento, a imprimir uma nova feição á da brilhante oração pronunciada por do Novo. o pre~idente Getúlio Vargas. 
Escola Correcional de P indobal, trans- s. exc1a. nas referidas c?memoraç~es, Saudações cordiais - João Bley - In-

R 
10, 9 (Pelo Aéreo) - "Jornal 

I 

SER ÚTIL A' PÁTRIA" -
f d L. - d A te or o Chefe da Nação transmitiu o segum- terventor Federal 
c?~~t~r~-~ ~~e 1~e~nt:ou re; :nte~= te telegrar~a de agradecimento a() sr. Belo Horizcnle, 7 - Interventor Ar-

do Brasil", em sua edicão de 
cnlem, publiCOlL palpitanle diz o dr, Lauro Vanderlei, 

entrevista concedida pelo dr: Lauro effl entrevista aO "Jornal 
dimentos com os salesianos especia- In.:ervento1 Federal . . gemlro de Figueirêdo - Palácio da. 
llzados nêsse genero de educação. R.ro, _ 19 - Inte1_v~ntor A1gemi:o Redenção - João Pessôa - Tenho 0 

;:;~!~1:i, ª~;;;~:~t'!º d:lri;~l~e~n~e:;: -,--- do Brasil" ---
dessa capital, -~õbre a grandiosa obra 
de assislênl·io sociol que vem. sendo terra de Vidal de Negreiros. Por essa. 

1·eali;.ad_a vel~ goi1ênt0 . Argemiró ~e ~f:~s~ ~n~~rr:~r:e~~ato:.fz~J:~~ont;ou~~; 

Mas n. assistência maternal empol- de F1~ue1red~ - Palac10 da Rerlencao prazer de congratular-me com v, excia. 
ga. o sr. Argemiro de Figueirêdo, pelo - Joa-0 Pessoa - Tenho o pra~er de pelo transcurso da grande data de 
seu aspecto tocante no que diz res- agrade_cer as suas congr~tulacoes .ª hoje, em que assistimos ás mais vivas 
peilo á mulher pobre aue vai ser mãe I pro.po_s1t? elas comem~~açoes do D1a demonstrações de civismo de nosso 
e ao filho de.c;ta que podet'á, mais tar- d~ Pa.tria. e do meu discurso. J?ron~n- povo, exprimindo sua confiança nos 
de, ser úlil á Patrin. Aos dois não eia~.º naquela data - Getuho \ ar~ de:stincs da Pátria. fortalecendo e vivi-
faltará nada quanto se faça mic;tér jgas ficada pelo regime instítuido pelo emt-

Figueiredo. Ets a entrevista em apre- Lauro Vanderlei, que se acha empe
co, a qual repercutiu magnijicamen-

1 

nhndo no estudo do problema de as-
1 te nos círculos médicos e sociais cario- ~istênc_ia modern~ á mat~rnidade e _á 

nos meios eficientes da organização . . . . nente presidente Getúlio Vargas. Sau-
de que vai ser dotada a Paraíba.. A Amda, pm motiv? d~ tt anscurso da dações cordiais. - Benedito \'alada .. 
mulher terá todos 05 cuidados obsté- data ~a Indep~ndenc1a, o Chefe d,.., re!'i. - Governador de Minas Gerais 
tricos e o fílho contará com um abri- Executivo paraibano recebeu os se
go digno c'e suas elevadas funções so- guif:t~s. telegramas de c~ngratulaçõe~; 
ciais. ~V1Lona, 9 - Dr. Argem1ro de Figue!-

mfanc1a nos meios hospitalares mais 
cas: - adiantados do Brasil, e nas metrópo-

··Encontra-se nestn cn.nital. recem- les daquelas duas Repúblicas, isto, 

[i~~~~ t~ncÍe~f:/b~n~~~ro ~~~·t~~s?st21~~ 1 ~~~~êfit:~n~~~n~~~n~~e~a~°';º;s~~V:ª! 
<:ia hospitalar n cargo daquéle Estado Paraíba, dos recursos materiais e ci
e. ota comi~ionado prlo Interven- entificos já em voga em nosso pais, 
tor Federal. ali. afim de observar a no Uruguai e na Argent.ina. 
obra de assistência pública á mater- O fr. Lauro Vanderlei, procurado 
nidade e á infancia, como é organiza- pelú nosso redator, acedeu em dar a 
da e exercida no sul do pais e nas entrevista que estampamos linha&. 
capitais da Argentina r do Uruguai. abaixo. 
Trata-se de uma inicintivu. oficial que - O sr. Interventor Fcdera.l nn Pa
vem ao e11contro de uma das maiores rníba, Ví'm dedicando pnrticular inte
necessidades elo c.impo dt' assistkncia resse á obra humanital'l:1. e pntrioticn. 
social nos norc'cstinos E' de notar da assisténcia á maternidnde e á in
que só dois Estados dnouela região do fancia. A puericultura já dispõe de 
pais contam com ho~pitais localiza- recur:-.os que prometem a maior efi
c.lo.s em zon:i.s sertanflja::.: o Rio Grnn- cicncia para dentro em breve. O 
de do Norte com o '· Hospital de Cai- Alrigo de Menores Abandonados é 
có'' e a Paraíba cotn o "Hospital de uma organização de envergac'ura, ca
Cajazeiras" Logo, ésse tentame do paz de resistir a confrontos com o que 
govêrno paraibano está vinculado a de melhor exista no Brasil, visando, 
um interesse palpitante do pôvo da apenas, beneficiar aos filhos das ruaf;, 

''BEA UREP AIRE ROHAN" 

E' certo que O nosso Estado dispõe redo ~ - Interventor Federal - Joao 
duma maternidade, porém, esta se Pessoa - Tenho a alta honra de con
acha instalada, hn. alguns anos, em 
edificio improprio, mesmo inadaptavel 
ao destino forçado que lhe deram. 
Agora vamos ter o edificio que con
vem, ultra--mod.erno, com aparelha
gem e secções que no.da deixarão a 
desejar. Para isso o govêrno local 
confiou-me a missão c'e examinar in 
sito o que já se fez n. respeito no sul 
do país e nns Repúblicas do Prata. 

Vou, portanto, reunir os elementos 
indispensnveis á.. elaboração do plano 
donde sw·girá a maternidade modélo 
da. Pnrníba.. · Já visitei alguns estabe
lecimentos especializados e venho tro
cando idéias com os colegas versados 
naauêle genero hospitalar. Em breve 
seguirei com destino á Argentina e ao 
Uruguai". 

ARGENTINA 
DDU :SUE~I AS EXPORTAÇÕES 

VIAJOU ONTEM AO 
RIO DE JANEIRO 
O DR . FLAVIO RIBEIRO 

Seguiu ontem, de nutomo\'el, :t Re
cifr, a, fim de tomar pass:1gem ali, a 
bol'do do ·· Highlam.l l\-tonarch", com 
destino ao Rio de Janeiro, o nosjo 
ilu!,lre amigo dr. Flavio Ribeiro, pre
sid('nte da Associa<'áo Comercial des
ta cidade e grande indu!,trial da var
zea.. do Paraíba. 

Figura cl~ lal'go conce-ito nos vários 
,~irculos sociais de nossa ten·a. vai o 
dr. Flavio Ribeiro â metroJ)Ole do 
País em trato de interesse~ particula
res, fazendo-se acompanhar, nes.;n 
viag-em, de sua exma. esposa. 

INSF'ETORIA REGIONAL DE 
DEFU A SANITARIA ANI• 

MAL EM RECIFE 
Reassumiu as suas funções 

o dr. Umberto Vernet 
Reasnuniu as suas funções de che

fp d~ lnspetoria Regional de Defê'i•t 
S.anitaria Animal. com séde em Reci
ff', o dr_ Umberto Vernet. que arab..1. 
de ré,.!,rc: Sar da d1pital da República. 
onde !::iC encontrava _a scniço 

A propósito. s. s. enviou ao inter
ventor Argemiro de Fürneirêdo, o se
guintf' telegrama de comunicação· 

.. Recife, 12 - Interventor Argeml
ro de Figueirêdo - Palácio da Reden
ção - João Pe.ssóa - Tenho a hon
ra de comunicar-vos que havendo re
gressado do Rio, onde me encontravn 
a serviço, reassumi a chefia da Inspe
toria de Ocfêsa. Animal, continuand1 
sempre a a~uardar as vossas ordens 
em defêsa dos rebanhos p1.raibanos 
SaudA('ôes - l"mberto \-'erne-t, inspe
tor-ch~fe'· UMA CARTA DE CORIOLA

NO DE MEDEIROS SOBRE 
ÊSSE ESCôRÇO BIOGRÁFI
CO QUE V AI PUBLICAR O 
- DR. RAUL DE GóIS -

r'.o alto aonde todas as tnrdes in t'l~ 
contemplar o panorama. dn nossa Ca
pital e estudar-lhe a remode1ação qve 
chegou a iniciar. A referida rua, que 
o orc~idente Rohan denominou .For
mo~a e que, apesar dos anoc.. e do ])l'O
gresso tem grande parte rf'm ,:alça
mento, é o unico preito t:::_ltf' a Paraíba 

BUENOS AIRES, 12 IA UNIAO) -
Dw·ante os oito primeiros mêses do 
corrente ano a Argentina exportou 
mercadorias no valor de 929.223.000 
r-êsos, contra um total de 1.712.940.000 
em igual periodo de 1937. 

Ontem, á tarde, o distin~uido con
terraneo este\'e no Palacio da Reden
ção. apresentando as. suas despedidas 
ao iuterventor Argemirn ele Figueirii
do, mantendo com s. excia. conli:1.1 r- ------------
pa~Sl~~ companhia do dr. Adalberto A CONTRIBUIÇÃO 

rendPU 
:::::~:: t:v:~~1~~!:"::!"·n~/~;.a~~~,i: DOS l\fUNICIPIOS 

o ilustre historiador e l'omancistP 
contenanro, prof. Córiolnno cte Mc>
deiro~ acaba de diritui· -:.10 dr. Raul de 
Góis a 1;eguinle carta a propósito do 
escórço biografico ei-icrito por êste ,,. 
lido no Instituto Histórico, ~ 7 rio cor
-rente, Pm tórno rtri vida e da ação 
Mlministrativa e pólitica de Beaure
paire Rohan · 

Agora vem o meu c:11·0 c.lr. Raul rle 
seu abraço de despedidas. 

Góis concretizar outra ho1nenagem e PELO APROVEITAMENTO DA f •sta de real significação, mais consLs- AZENDA 
tente. mais patriotica: - é uma bio-
f!l''lfia rto grande brasileiro em apre-
ce, que, a.onde' pisou neste país, mili- e A M A R A T u B A florestamcnto e Coloniza4;"ão do :\-línis-
tnr ou administrador, viu somente um té1·io da. ,\g·1icultura. 
Brasil, não distinguiu unidades terri- S. s. que foi recebido na \'izinha ca-
toriais administr~tivas. pital pe1·nambucana por wn represen-

doO AB;l~~~al/i~mJ:,11 p!~ ~eél~e~~~~~:i~; Está em João Pessôa o en· ~~?!ead!sts;·E~~~~~.á:iom~~d;tr~c:~t~~~ 

~º~~~~~ c~;·i!ªbfo~~a~f!ectoc~rJ~~º;e~ genheiro Alvaro Outra Via- 1~:~0~º:;q~:1ª01~~.:1:: i:::~~:s.r:de;f! 
~~~~r~:~~~: Raul de Góis: ~1:~n;:it~ªn;ª;!!~1!; a~;orud~xo~~~J~ na, assistente da 3/ Secção :: ~!r::i:a~~~-·::o·~:~c..e::!si~~!:~=~ 
Wuito l)enhorado e satisfetto fiquei a cargo da eloquência e da verdade Técnica da Diretoria de Co- tuba, uma en?1:m_e propriedade elo Es-

eom a gentileza de dar-me a lêr a bio- dos fatos. São excele!ltes notas bio- • tado no mumc1p10 de Mamanguape 
grafia de Beaurepaire Rohan. traba- grnficas e não uma biografia no sen- Ionização do Ministério,, da o técnico. qll:e. ora n?s _visita .~ 
Jho Que o seu talento e o seu patrio- tldo atual do termo. ' • um engenhe1ro-c1v1l e.speciallzado em 
tismo acabam ele realizar brilhani~- Assim, o seu trabar,o, r.1~·u caro ~u. Agricultura trabalhos de engenharia hidrográfica, 
mente Raul de Góis, reaJça mais a m~mc.ri:;,. tendo sido o diretor e organizador da 

e ~~n~~i~o~me~~:t> n~~n~~!nª!~i~;~~i: ~~ ~~~~: ~r:;~~;oQ~/~ ;ae1\fia t~~~ P assageiro do ''Comandante Aiexan- ~f~~~~en~~ :e;~~.'get:;·r:: e~:ra!:i~i~~ 

vez P. or isto m .. esmo, até. noucos dias.·. Uma idéia me veiu. Publicando o · encontra~se nesta. capital O dr. Alvaro comJ!o~ta de terras alagadas e rõco de 
os !ldm1rustradores da Paraíba. Tal-1 para com êle. • ' j dl'ino" • que aportou, ª lO, no Recife, Petrõpoles Aquela colõni,L, que era 

~~~t·pte~ü~~~ ;~~e~º~qh:g;~ºni:'~u~u~ (Conclúe na. 3.ª pg,) ~ ;:~:caV~aa.nrii :'est~~i:~: :~i:~~!~ci'f~ impaludismo, está hoje saneada e po-
voada por mais de seiscentos colonos, 

N
alu,OThdo admAinisstradDor Eabriu a. pa.rf'.1r E .M J o A-o p E s s o" A o s DR s. na sua grande maioria nacionais 1\-Iotivou a vinda dêsse alto funcio-

uário do Serviço ele Coloniza4;"ão uma 

PALACIO 
GONTRAN COSTA E SEVE. 

i1~~i~
1
t~~.~: : u:r.":!\~n~:~:!~ºF~~Ler!~ 

por intermédio do Sect'etário da Agri
cul tura, dr. Lauro Montenegro, quan-

R I NO A LV E S I 
Paulo, e rrmão do sr dr Fernando do da. rrcente estada de s. s. na capi-

O dr. Gratuliano Brito telegrafou 
ao interventor Argemil'o de Figueil·ê
do, agradecendo as felicitações que 
lhe fôram enviadas 'Jor motivo do se11 
aniversá··lo 11,\talicio 

..J Costa, llusLre técnlco qur vrm ocu- tal Federal. 
pondo com raro brilho o cnigo ele O dr. Alvaro Viana. segue amanhã 

D E S O U Z A 

ministro da Agricultura a Carnaratuba, cm compan hia do a-
' O dr. Severino Alves de Sousa. que gronõmo Pimentel Gomes, Diretor de 

demorou largo tempo nesta redação, Fomento da Produção 

para a Instrução Pública 
º" prefeitos de S José de Piranhas. 

Santa Rita e Serra do Cuité comuni
caram ao sr. Interventor Federal o 
recolhimento âs Mêsas de Rendas lo
cais. das importancias respectivas· rte 
2 :482S600, 674~700 e 634S800, destina
das á In1:,trução Pública. sendo a pri
meira quantia referente aos mêses, de 
Jnlho e agosto e as demais do último 
rnês 

1gualmente, o prefeito Bento de. 
Figueirêdo, de Campina Grande. co
municou ao Chefe do Executivo pa
raibano haver recolhido ã Recebedo
ria de Rendas daquela cidade , a taxa. 
desti11ada ã Instrução Pública. de a
cõrdo com a arrecadação do mês re ... 
(em-findo 

ESTADOS UNIDOS 
YEM PARA A MISSAO ~fiLTTAR 

"YA:SKEE" NO BRASIL 

WASHINGTON, 12 <A UNIA01 -
O Departamento de Guerra norneou o 
tenente-coron~l Douglas Gillete, do 
co!'po de engenheiros militares. para 
fazer parte da Missão Militar Norte
American:i. no Rio de Janeiro. 

O tenente-coronel Gillete, ex-ins
trutor militar da Escola de Engenha
ria de Beh·oir, Vil'ginia. partirá para 
o. Brasil no dia l.f) de novembro pró
ximo 

lgualment.e, o dr. José Pereira Lira 
ag:~·acteceu ao Chefe do Executivo pa" 
ra1bano, o telegrama de cumprimen
tos que lhe foi endereçado no dia do 
:,eu aniv.erYário. 

Ss. ,;s., em palestra nesta 
redação, tiveram a oportu
nidade de salientar o pro
gresso da capital e a orga
nização dos serviços pú
- blicos da Paraíba -

é juiz federal em disponibilidade, ten
do exercido essas funções no vizinho 
Estado do Ceará. 

O~ nossos visitantes conversando 
conôsco tiveram a oportunidade de 
externar o~ mais elogiosos conceito'i 
sôbre n administra~ão do govêrno Ar
gemiro de Figueirêdo, salient11ndo o 
progresso impressionante do Estado f> 

a organização, que julgar:1.m excelen
te, dos nossos traba lhos públicos. 

NOME A D o MELHORAMENTOS 
Por trl('gramn, o dr. Xavier Ftr-

1iandes. prc!::iidentR da embaixada do 
America Futebol C'lub~. de Natal. 
que esteve em visita a e.sta capitàl, 
apresentou despedida8 no Interventor 
Argemiro de Figueirédo. em nome dA 
toda a comitiva, ng1·ajecendo, ainda, 
ns atenções que fôrnm dispensada:,; 
pelo Govêrno elo Estado á refer\da 
embaixada. 

EstevP ontem. cm Palácio. o dr. 
Flávio Ribeiro, a fim de se despedir do 
interventor Argemiro de Figueirêdo, 
por ter de viajar ao Rio de Jancil'O. 

A~ompanhado do dr. Lauro Monte
negro, esteve ontPm, no Palácio da 
Redrnçâo, em Vifóita de cumprimentos 
ao H. fnterventor F"dcral, o dr:-~· 

<Conclur mt 3." png.> 

Referindo-se á capital. o dr. Gon
tran Costa, que esteve ha anos em 
J oão P_essôa, mostrou-se admirado do 

Estiveram, ontem, nesta reda- extraortliná rio desenvolvimento da ci
çáo, acompanhados do nosrn ami"zo dade 
sr. Francisco Neves, os drs. Gontrãn Ss. ss. tiveram oportunidade de vi
Costa e Severino Alves de Sousa, sitar a Secretaria da Agricultura, o 
respectivamente superintendente e Departumento de Public idade. com 
inspetor geral da Companhia Prudên- suas novas instalações e vários outros 
eia Capitalização, os quais vieram n. estabelrcimentos do Estado. notando 
esta. capital cm serviço dC' reorgani- em todos nma perfeita e modelar ctis
znção <la ag;éncia locnl da referidü posição de t rabalho. 
Emprêsa . Em viagem de regresso, ainda hoje 

co~;;r~h~
0

~~r~~~ c;~~.q:;~~~'\:~ 1 ~~r1:~0 3: i!~~os s::~r:rote~a~:ra s o 
Carmen Costa. e magistrado em ::3. Paulo. 

DIRETOR DA ESCOLA DE 
AGRONOMíA DE AREIA O 
DR, PIMENTEL GOMES 

Por n to de ontem do sr. Interventor 
Federal. fci nomeado diretor da Es
cola ~e Agronomia de Areia o ilustre 
dr. Punente! Gomes, Que á frente da 
Diretoria de Produçáo vinha exer
cendo um~ atuacão altamente pro
veitosri. á vida agr_ícola do Estado, pela 
sua cultura especializada e vastos co
nhecimentos da ciência ngronomica. 

A nomeacão do dr. Pimentel Go
mes para a _direção daquéle importan
te est.ab~Iec1mento de ensino .<.;uperior 
é um áto digno de elogio e simpatia. 
p~la !::iUa comprnvada competrncia de 
tecnico e publicl~ta dos mais reputa
dos do Nordéste. 

no municipio de S~rraria 
Comunicando ao interventor Arf?e" 

miro de Figueirêdo haver assinado 
cvntn\to 1Jar:i. a iluminação elelrica Ja. 
vil::i. ele Aram, no município de Serra
ria, o prefeito Francisco Rufo envio11 
a s. excin. o séguinte telegrama: 

"Serraria, 11 - Interventor Arge
miro de Figueirédo ~ Palácio dn Re
denção - João Pessõa - Comunlco a 
v. excia. que acabo de assinar cen
trá.to para o fornecimento d~ luz pú
blica da ,·ila dr Arara, cléste munici
tl'º Saudacões - Fra.nc-i;;.ro Rufo. 
prefeito .. 

Não há na. Paraíba o mosquito que 
t'Stá causa ndo o paludismo do Rio 
Grande do Norte e do Cea1·á. :\las nos 
temos outros mosquitos h-an1Qni11.&r"' 
para causa. .. a doenc:a. Xá.o dt'isr arua 
f'mpo,:,ada. ou parada para que não ae 
rrie o mo!l;qult.o. 
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1 ESPO-RTES 
• 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
FORD e de outras marcas 

-- --- ,_,l 
EM óTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODICOS 

DIANTE DA FRACA EXIBIÇÃO DO "FELIPÉIA", O "AME- AGENCIA FORD 
RICA", DE NATAL, CONSEGUE VITORIAR POR 3 X 1 

RUA MACIEL PINHEIRO, 38 
João Pessõa 

o 2 ° e último jôgo da temporada 
potiguar foi uma decepção para os es
portistas paraibanos. O quadro for
mado pelo Fellpéia. fracassou ante a 
força de vontade do Amé1·ica, de Na
tal. os natalenses souberam aproveitar 
o descontrole dos fellpéenses e triun
faram por 3 x 1. 

O esquadrão paraibano pisou a 
cancha com vários pontos fracos e 
quando se dava wna substituição en
trava sempre outro jogador mais fraco. 
A direção esportiva do Fellpéia. deu 
provas de desconhecer o segrêdo da té
cnica fUtibolistica! Exemplo: foi subs
tituido Biquára, que não estava atu
ando bem, por Everaldo, que jogou 
muito peJor do que aquêle. Tiraram 
Mário Correia da ponta direita e pu
zeram Cabo no seu lagar, o que re
dond,ou num jôgo ainda mais fraco do 
do que o desenvolvido pelo prhnitivo 
avante. Lucêna, não estava. nos seus 
bon.s dias e não foi substituido, ha
vendo, no entanto, presentes no cam
po 6 ( sic) zagueiros de reserva. 

Pagé, que Jnegavelment.e é o arquei
ro n.0 1 da cidade, deixou passar duas 
bolas perfeitamente defensaveis . Uma 
até de um tiro livre de 50 jardas, ba
tido por Alemão, ficando o nosso óti
mo arqueiro inteiramente paralizado 
entre as traves. O 2.0 tento feito pelo 
América foi, ainda, devido a um golpe 
em falso do arqueiro botafôguense . 

Pitôta não parecia Pitôta, tinha-se 
a impressão de mediocre 
e que atuava 
jogos de respo es . Perdeu as 
melhores oportunidades de aumentar 
a contagem do Felipéia, Chutou várias 
vezes perto da barra potiguar e não 
conseguiu acertar á méta. 

De parte dos paraibanos a luta de 
domingo foi um desastre . A respon
sabllldade do fracasso cabe, unicamen
t.e, á direção esportiva do Felipéia que 
integrou o seu esquadrão de algum 
amad_ores que mal podem figurar nos 
nossos principais primeiros times . 

O quadro do América F . C .• de Na
tal, eo contrario do seu rivaJ, desen
volveu um bom futebol, tendo todo o 
seu onze jogado á altura da fama que 
goza. no nordéste . Mereceu a vitória. 

Rossini, o arqueiro americano, bri
lhou na luta de domingo passado, fa
zendo algwnas defêsas sensacionais. 
Segurou todos os raros tiros desferi
dos pelos avantes do Felipéia . Provou 
ser arqueiro de classe. 

Os outros jogadores potiguares se 
mantiveram nas suas posições com ar
dõr e combatividade, não dando tré
gua ao adver:<SarJo . Todos se portaram 
como perfeitos controladores da pelóta. 

REMINISCENCIAS 
F'. Coulinho de L. e Moura. 

UM MIMO LITERARIO 

Acabo de receber de "Murat", que 
não é senão o meu boníssimo amigo e 
primoroso poeta, José Faustino Ca
Yalcanti, estas florinhas mimosas, co
lhidas de fresco nos jardins de sua 
excelsa bondade e aprimorada men
talidade, ainda borrifadas dos aljofo.
res da irradiação de seu bélo e culto 
espirit.o, as quais, beijando-as cari
nhosamente, dou a beijar ao leitor 
amigo, como a imagem da candura: 

•· Caro coronel Coutinho : 

Todo feito em re/erenclas. / r 
Agi:adeço, com cahnho, 
AS suas "Rcminiscenctas" 

Que livro bom ! Que delicia 
Deu a nós paraibanos: 
Historias dos outros anos 
Sem maldade, sem malicia. 

Sua leitura nos traz 
Recordações do passado: 
Do velho tempo de atraz 
Hoje mal visto e julgado! 

·Fala do pobre e do rico. 
De miseria e caridade, 
Onde revive a bondade 
Nos atos de D. Ulrtco 

Com mui carinho c desvêlo 
Cita os homens de primeira: 
As lérlas do Padre Melra, 
A fama de Gama e Mêlo. 

Daquêle entrudo de cn~o. 
Nos dias de carnaval . .. 
Das noites de S. João, 
Doo brinquedos de Nata 1 

Da..s festas da Padroeira, 
Das cantatas ao luar 
Da negra velha doceira, 
Do picadinho sem par 

De tudo mais, meu Coutinho, 
Antigamente na ponta. 
"'Re,minlscencias'' nos conta. 
Tão fiel, tão direitinho 

Que ao Jé .. Jo me fez voltar 
Ao tempo da mocidade, 
Para depois me deixar 
Quaal morto de 11Budade! 

Mural," 

cida firma dcsLa praça J. Minervino 
& Cla., em propaganda do café Ta
bajára e da manteiga Mantiqueira, de 
que são agentes exclusivos. 

Atuaram como lucotores os srs, 
Josué Jwúor e George André 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAI

BANO 

A EMBAIXADA ESPORTIVA 
DO "AMERICA" RETOR
NOU ONTEM A NATAL 

O fracasso do quadro paraibano, a
pesar de ter na sua defêsa ótimos ele
mentos. deve...se principalmente, ao 
completo desentendimento da Unha de 
avantes que, atacando pouco o adver
sário, facilitou a êste wn longo traba
lho de infiltração e decisivo rlominio, 
cansando assim a queda por três vezes 
dos nossos redutos finais . 

A's 19 horas de hoje, reunirá no Sa
EMBARCOU ONTEM, PELA MANHA, Ião Nobre do Licêu. o Centro Estu
DE VOLTA A NATAL A EMBAIXADA dantal Paraibano, em sessão ordlna-

DO AMtRICA ria. 

Ai fica a lição . 

RESUMO DO JOGO 

A luta começou com entusiasmo de 
parte a parte notando-se logo que os 
nossos avantes não poderiam fazer uma 
pressão perigosa contra o Améric.._, 
pela imcompreensão com que procura
vam levar a pelóta á finalização das 
jogadas. 

O quadro rubro, pelo contrário, pro

De volta a Natal embarcou onLem, 
pela manhã, a distinta embaixada es
portiva do América Futeból Clube, dei 
Natal, que aqui viéra disputar jogos 
de futeból com clubes filiados á Liga 
Desportiva Paraibana. 

Ao bota-fóra dos bravos esportistas 
vizinhos compareceram representan
tes do L. D. P. e seus clubes filiados, 
csportlstas e povo. 

TENIS 
RESULTADO DO TORNEIO ENTRE 
PARAíBA E R. G. DO NORTE, EM 
QUE AS NOSSAS CORES FORAM 

VITORIOSAS 

curando reabilitar-se, empregou um fu- Sábado, á noite, realizou-se a par
teból bem marcado, sem afobação, com tida de duplas de cavalheiros, entre os 
vontade de vencer . elementos representativos do Améri-

E' verdade que o l.º ponto do Amé- ca, de Natal. e Paraíba Clube. 
rica foi conquistado de maneira surh O resultado de 2 x O í6 x 4 e 6 x 4) , 
preendente, ao tirar Alemão uma falta exprimiu fielmente o transcorrer dês
fóra da área perigosa, estando na bar- se cotéjo, saindo-se melhor a dupla 
reira os componentes do esquadrão representativa do Paraíba. 
local. O tiro foi violento, mas a dis- Ambos adversarias exploTaram o 
tancia era enorme. . . E Pagé, que é jogo de colocação e sutileza, sobre
wn grande arqueiro, não fez nP-nhum I saindo-~e o volêio e esmaches. Alzir 
movimento para deter a pelóta consegum inutilizar certas vezes o 

Assim terminou o primeiro tempo jogo do adversaria: Apezar de ser um 
com a vantagem de 1 x o para os nor: jogo de defêsa, o lobe foi pouco explo-
te-riograndenses. rado. 

Na fase final. registam-se substitui- Domingo'. pela manhã, fôram <'fe-
cões no Felipéia, mas sem influência tuados os Jogos de simples. A partida 
para melhoria do seu jôgo, cuja falha ent~e P_aulo Mo.ntenegro e Umberto 
principal estava na composição do seu Nes1 fo~ bem dlSpUtada. 
trio atacante. De um "penalty" , Hum- Termmou com a c~ntagem de 2 x O 
berto faz wn "goal", empatando O (6x3 e 7x5) , a favor do nosso_con
luta. terraneo. O representantf' pot1guar 

Nêsse tempo aumentou a pressão 
americana. de maneira a descontrolar 
os defensores do Felipéia . E os dois 
tentos conquistados pelos rubros fõ
ram mais motivados pela. facilidade 
da defêsa que deixou que os seus au
tores se aproximassem demasiadamen
te da méta . Esses tentos fôram ocasi
onados por dois tiros muito fracos, 5em 
nenhuma belêza de estilo . 

Assim mesmo, Pagé teve ocasião de 
praticar magnificas def êsas em cir
cunstancias mais criticas, com largos 
aplausos da assistência. 

o América, que na partida com o 
Pitaguares foi derrotado por 5 x 2, 
aproveitou bem no jôgo de domingo 
a oportunidade que lhe deu o quadro 
do Felipéia para uma reabilitação, 
vencendo merecidamente por 3 x 1. 

- Como juiz da luta serviu o sr. 
Luiz Franca Sobrinho, que atuou com 
imparcialidade e critério. 

O JOGO FOI IRRADIADO PEJ,A 
PR 1-4 

A exemplo do que praticam as gran
des emissôras, a Radio Tabajára. da 
Paraíba, com seu microfone instalado 
no campo do Paraíba Clube, graças 
aos esforços do seu diretor sr. Fran
cisco Sales Cavalcanti, fez wua ma
gnifica inadiação da grande partida 
de futeból de domingo passado. 

Essa irradiação que transcorreu oti
mamente foi patrocinada pela conhe-

firmou-se melhor rio segundo set. 
Paulo salientou-~e num re~u!ar jogo 
de fundo de quadra, com draives lon
gos. Tivesse o adversário con~eguido 
apUcar a tática do voleio. diminuiria 
as probabilidades d<' vitoria do joga
dor do Paraíba Clube. 

Em seguida, AJzir, Leal e Antonio 
Lamas deram inicio á 2.ª partida de 
simples. No primeiro set. Lamas con
seguiu o score de 7 x 5. Quasi no fin
dar o 2.º set, quando o nosso jogador 
estava com a vantagem de 6 x 5, o 
defensor das côres do América f.ofrcu 
wn acidente, com distensão do mllii
culo do ante-braço. 

Durante o transcorrer do jogo, Al · 
zir e Lamas ofereceram ao seléto pú
blico bélos lances, equivalendo-se am
bos em rapidos movimentos de joga
das bem calculadas. Golpes como o 
voleio, o revez e esmache fõratn explo
rados pelos contendores, salientando
se o bom serviço do Lamas, 

SUNOCO x UNIVERSAL 
o~ clubes acima jogaram domingo 

Ulttmo, saindo vencedor o Sunoc<.J. 
pela contagem de 2 x O. A luta foi bem 
interessante e teve fá.ses de bom fute
bol. 

LIBERTADOR x 19 DE MARÇO 

Na luta pebolistica de domingo pas
sado, entre os clubes Llbet"ta<lor e 
19 de Março, triunfou por 4 X 2 o onze 
do Libe1·tador. 

-------
OS ESPORTES NO CLUBE ASTRtlA 

como vem acor1tecendo, o domingo I ao dese~volvlmento da cultura. fi::,ica 
ultimo correu muito animado no par- pela defesa pessoal. 
que de Tamblã. Essa demonstração ficou a cargo do 

A. pugna pebolistica da manhã lm- campeão de lançamentos sr. Alutzio 
pressionou pelo entusiasmo dos rapa- . Galvão. 
zes que constituíam os dois quadros Para evitar a invasão de elementos 
valorosos do Astréia. estranhos ao clube, exige-se a extl)l-

A final do bóia â cesta do Astréia ção do cartão n.0 8 para sacias e do 
contra o Comercial João Pessôa cons- infantll para os filhos dos mesmos 
tituiu a nota do dia e terminou com Esses cartões infantis estão sendo for
a vitória do alvi-celeste pela conta- necldos pela secretaria do Clube. 
gem 26 a 22. Nota: - A cessão do Clube para 

Com essa prova, o A,,ttrHa, que con- competições desportivas só poderá. ser 
hnúa invicto em valei e bm;k.cte. le- feita mediante parecer do Departa
vautou o premio de uma béln laça o- menlo de Esportes. com apresentação 
ferccida pelo dr. Fernando Nobrega. dos nomes dos juizes das provas e Jos 

Domingo proxlmo serão Inaugura- competidores. o clube rese, Vh-se o di
dos novos aparelhos do ginasio e por relto de solicitar o . cancela.!nento ele 
esse motivo haverá um espetacular elementos julgados mconvcmentes ao 
encontro de voleibol, baskete e tenis meio social. 
pela manhã, seguido de várias provas 
Inéditas, á tarde. 

A essa reunião, onde serão tratados 
assuntos de interesse da classe, são 
convidados todos os associados. 

O Departamento de Cultura Ltte 
rária funcionará-, tambem, ouvindo
se varios oradores . 

CENTRO ESTUDANTAL DO ESTA
DO DA PARAíBA 

Realízar-se-á. hoje, ás 15 horas, na 
8éde do C. E . E . P . uma reunião da 
comissão central promotora dos fes
tejos da coroação da Rainha dos Es
tudanles . 

A fim de serem determinadas as 
últimas providencias, o presidente 
pede o coinparecimento de todos os 
membros da aludida comissão . 

COLEGIO DIOCESANO " PIO X " 
A diretoria. do Colegio Diocesano 

"Pio X" avisa aos interessados que as 
provas parciais a se realizarem ama
nhã, 14 do corrente, obedecerão ao 
hora rio abaixo: 

A's a e 15 - Historia Natural da 3.fi, 
Geografia da 4.0 e da l .ª A . 

A's 9 112 - Geografia da 5.ª e In
glês da 2? . 

A's 13 112 - Português da 3.' e da 
4.ª e Ciências da l.ª A. 

NOTICIARIO 
LOTERIA FEDERAL 

Extração em 10 de setembro de 1938 

20753 - S. Paulo 
4658 - Rio 

11461 - Corumbá 
22824 - Porto Alegre 

1993 - Curitiba 

500 : 000$000 
20:000$000 
10:000SOOO 
3 :000$000 
2:000$000 

Há, nR Repartição Geral dos Tcle
~rafos, telegramas retidos para: 

João familia , Barão Triunfo. 451; 
Estevam Sousa, Quartel Policiã. 

Chegou, viu e venceu a afamada 
meia n Casa Azul" . E:r::clusivldade da 
"CASA AZUL". Só para senhoras, 
Preço 10$0000. 

ra de Futebol concorrer como lhe 
; umpre para a maior difusão e desen~ 
volvimento do futebol nacional e es
treitar ainda mais os laços de frater
nal cooperação que unem as Entida
des brasileiras, f.ará realizar ainda 
~ste ano, o Campeonato Brasileiro de 
Futebol, aberto ás seleções das En
tidades filiadas. 

Pretendia também a Federação Bra
sileira de Futebol, realizar o Campeo
nato Brasileiro de Futebol, entre os 
quadros campeões das Entidades ii
liadas, mas, o atrazo dos campeona
tos estaduais em algumas regiões mo
tivado pelo comparecimento do Bra
sil ao Campeonato Mundial de 
Futebol e noutras a fatôres sobeja
mente conhecidos, impedem-n'a de 
levar a bom têrmo com o desejado 
êxito a disputa de tão interessante 
certame. já de uma feita realizado 
com brilho e sucesso. 

Pensa, porém, a Federação Brasi
leira de Futebol, que a disputa do 
Campeonato Brasileiro de Futebol 
entre os quadros representativos das 
Entidades regionais, se de um lado, 
priva os clubes campeões dos Estados 
de um passivei e quiçá. desejado co
tejo, por outro, oferece. no entretan
to, ás Entidades estaduais uma feliz 
oportunidade para, sob o intercambio 
das pugnas esportivas patentearem â 
;ociedade o progresso alcançado por 
,eus elementos e os elevados propó
.,itos que as irmanam de cooperai 
,jempre e cada vez mais para o de
senvolvimento do futebol nacional. 
concorrt:ndo assim para o 8CU engrn.n
dechnento e maior glorfa. 

A Federação Brasileira de Futebol 
desde que nada ocorra em contrâ._.·10 
Iniciará o Campeonato, que será- dis
putado pelo sistema elirn1natorio, dos 
extremos para o centro, de fórma &. 
evitar passiveis prejuízos de respeita
veis interesses em causa, no dia 30 llc 
outubro próximo futuro 

NOTAS POLIOAIS 
lNSTITUTO DE IDEN'fff!CAÇAO E 

MtDICO LEGAL 

Carteira de identidade 

O Instituto de Identificação e Mé
lico Legal expediU, ontem. carteiras 
le identidade ás seguintes pessôas : 

Odilon nutra do Nascimento, João 
'vfansuêto de Arruda, Antonio Soarrs 
ia. Costa e Francisco Xavier de Ma
·êdo. 

Fôlha corrida 

H.equereram fôlha corrida os srs. 
\ntonio Tôrres Brandão e Josué Car
os Galvão. auxiliare:a: do comercio, re
;ldentes nesta capital 

Exames periciais 

Fôram submetidos a exames pcri
:ials as seguintes pessôas: Raimundo 
'lonato Dantns, Paulo Monteiro de 
:..ima, Anfrisia Maria da Conceição, 
\faria Adelita de Lima, Analia Rlbei
·o cte Oliveira e Rozendo José Alexan
dre. 

Identificados 

Fôram identificados, no Registro 
3eral, os seguintes individuas : 

José Cassiano. Maria das Neves 0-
1iveira. Lourival Cordeiro da Silva, 
José Camêlo dos Santos e Manuel 
Francisco da Silva, 

Rernéssa. de mapa 

Para a elaboração da Estatística 
Criminal do Estado, a cargo dêste 
Instituto, remeteu o diretõr da Cadeia. 
Públiêa da capital o mapa do movi
mento de entrada e salda de prêsos 
naquêle estabelecimento, durante o 
mês p. findo. 

Petições despachadas 

A fim de sêrem informadas pelo 
Arquivo Policial Criminal, fôram de
vidamente despachadas as petições 
das seguintes pessôas: 

Severino Guedes Pereira, José Pe
dro de Araújo, José Januario Evange
lista, Antonio de Araújo, Manuel Ru
fino de Almeida. Francisco Bento 
Fernandes, Sebastião Fernandes de 
Assis. José Marcelino dos Santos, Jo
sé Inácio da Paz. Antonio Pinto Pe1-
xôto, José Lourenço da Silva, João 
Caetano Sales, Daniel Ferreira de A
lencar, Deoclécio Inácio da Silva, 
José Izequiel do Nascimento e Pedro 
José Vicente. 

Rcmcs~a.. de inqucril-0 
o delegado de Policia do 2" dis

tlito remeteu, e,m data de ontem, ao 
juiz de Direito da 1•. Va~-a desta ca
pital. o inquerito instauro.do contra 
a companhia proprietária. da Fabri
ca de Cimento, referente a acidente 
no trabalho de que fol vitima um o
perário da mesma Fabrica 

Pl'isão de gatunos 

A Inspetoría Geral de Policia co
municou á Chefatura haver efetua
do a prisão dos gatunos João Avelino 
de Souza, vulgo "Pé de Poeira" e 
Manuel Mendes: Cavalcanti, vulgo 
··Mauzinho" , em poder doe quais fô
ram apreendidos várioo objétos rou
bados. 

Também pela n.1esma Inspetoria 
foi efetuada a pnsão do meliante 
Carlos Aires, em poder de quem fô
ra.m encontrados diversos furtos. 

Ferhncnto casual 

Em Alagôa do Meio. do município 
ct,~ Araruna, o popular Francisco 
San tos de Carvalho, quando manc-

!~~!dei~c~~~~a~;J~~r.u~~d:e:~~~;[; 
a Luiz. Mandu da Silva, que recebeu 
um fenmento grave. 

O delegado local tomou a!) provi
denc~as necessá11a.s, prendendo o 
crim111oso e instaurando o competen
te inquérito. 

TORNO MECANICO pegando l 
metro entre centros por 0,40 de dia• 
metro e completamente equipado, 
Vende - OMEGA NACRE. 

O Departamento de Esportes está 
t:'nvldando esforços para fazer uma 
demon~tração de box, como estimulo 

Os premias a serem distrlhuidos Sl'· 
rã.o entregues prcvjamcnt.e á Direto
ria, que fará. sua entrega aos vence
dores, ante o parecer dos Juizcs. 

CAMPEONATO BRASI
LEIRO DE FUTEBOL 

1p~e;is~~:ân~~~a~6 acai~fs~
01

~i~h~~;! 1 rr============ .. 

DIRIGIDO PELA FEDERAÇAO BRASILEIRA DE FUTEBOL 
Será iniciado no próximo d~iii~mt.,e~~':,~1r!.rªt~!r

0 s~r.~~~b~~ 
- dia 30 dt OUtUbrO - 19i:-mo. sr. Presiclenlc da Liga D•s· 

A Liga Desportiva Paraibana re-- porth·a Paraibana: 
cebcu, ontem, da Federação Brasllel- Tenho o prazer de comunicar a v. 

~l~ r:1er::\iz~ç~~1c.~; ~~ ~~~iaciee~Jai:ei: t~e;:.;,i·i:u:;; 

filiada logo que seja aprovado pelo 
Consêlho de Administração, á cuJa: 
luzes e cotnpetencia já foi submetido 

Ao ter a honra de fazer a v. exclR. 
'.l. presente comunicação, desejo trans
mtlir a v. excia. os sentimentos QUI! 
1nlmam a Federação Brasileil'a de Fu
tebol, de que esta noticia será recebt
:la prl.a Entidade de sua operosa pre
>idênc1a com os encomios que m(!re
·::em as bôas iniciativas e a solidarie
dade que se dispensam aos propósttoo 
dignos e r.levados. 

Reitéro a v. excia. os meus prote~· 
tos de elevado apreço, 
d![é·~Uvlo W, Nélo Machado, presl-

OPERAÇÕES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr, Lauro Vanderlel 
Chefe da C11nica Glnecolõgjca da 
Maternidade e da Clinica Ctrur

glca Infantil. Cirurgião da 
'31inta casa. 

Rua Vlscpnde de Pelo&aa CEm 
frente ao .. Plua"). 

Daa 3 6a 8 - l'One J,qtll 

·11rmz---===J 



A UNIÃO - Terço-felrn, 13 de setembro de 1938 

~~~~~ :2~~ UN~!A~~ES JAPON!SES VISARAM, ONTEM, A A "FESTA DA CRIANÇA POBRE" 
avanço Japonés foi dirigido, hoje, FERROVIA PEIPING A HAN-KOW S )' - d' 12 d b N p d 
contra. a ferrovia Pc1pmg a Han- Ua rea IZaçao no la e OUtU ro - a raça a 
!'.t~;t:;;:~iii~i~~ encontra prutícamen- ------- Independência, será feita distribuição de roupas ás 
av\;;'.:1.u'l!~~:;d.~~~ ºJ~~:i;~1~~~º d~ Esquadrilhas de aviões bombardearam ininterruptamen• crianças pobres de nossa ca!)ital 
dia as concentrações c111nêsas do nor- -- te as pcsições chinêsas da norte da Yang-Tsé -
te do Yang-Tsé. 

OS CHINf:SES ANUNCIAM HAVER 
DETIDO O AVANÇO JAPONJ!:S 

HAN-KOW, 12 (A UNIAOJ - O 
alto comando chinês anuncia havei 
detido o avanço japonês no vale do 
Yang-Tsó. 

"A LUTA NAO TERMINARA' EM 
HAN-KOW" 

CHANGAI, 12 <A UNIAO) - Uma 
alta patente do exército nipônico em 
conversa com alguns circules politico
militarcs, declarou que o atual con
f11to sino-japonês não terminará com 
ri ronquistn de Han-Kow. 

A seguir. aludiu que enquanto hou
ver um soldado do marechnl Chiang
Kai-Chek. de armas nas mãos. have
rá luta. até o seu completo f'xternú
nio-

projéto para a Instituição de um nôvo 
~ovêrno na China, com os elementos 
dos governos provisórios de Peiping, 
e Nankin e dos governos provincia
nos de Hnn-Kow e Cnntão, se tam
bém esta cidade fôr tomada. 

A MAIOR OFENSIVA DE TODOS 
OS TEMPOS 
CHANGAI, 12 <A UNIAOl - O ai-

to comando japonês informa que na 
frente de Han-Kow os nipões desen· 
cadcam a ma1Q,r ofensiva de todos os 
tempos, organiznda com o fim d<' 
conquistar aquela cidade, antes do 
fim do mês 

Ali;uns meios são de opinião que 
dificilmente o marechal Chtang·Ka1· 
Chek poderá salvar o grosso do seu 
exército. 

Vem alcançando a melhor simpatia 
na sociedade pessoens~ a Iniciativa 
do Instituto Oomerci:11 "Joáo Pes
sôa" e de várias senhoras, em pról 
da rl'!alização da Festa da Criança 
Pobre, no dia 12 de outubro próximo. 

A's 7 horas, na praça da Indepen. 
dencia, será celebraCa uma missa 
campal, assistida pelas crianças, se
guindo-se uma distribuição de roupas 
ás mesmas 

serão distribuldas tlchas, a partir do 
dia 15 do corrente. 

EM BÉLO HORIZONTE A MIS-
Para êsse rtm. já !Oram alistadas 

2 .050 crianças pobres dos nossos dí· 
versos bairros proleté.rios, ás quais 

A dirL:torla do Instituto Comercial 
"João Pessôa" e as senhoras organ1.

zadoras da mesma Festa, por nosso 
intermedlo, apelam para as famtllas 
conterraneas e firmas comerciais no 
sentido de reservarem córtes de fa
zendas. isto é, chitas, morim, brim, 
etc., que serão procurados do dia 15 
em diante, podendo ainda ser remeti
dos para o Instituto ou para as rest
denc1as das senhoras, que fazem par
te da comissão. 

~!~ºRl~!E~~! !!l ~e!a:~.~~~~c~o 8.~~:1~~~:.~~~ica-' VIDALo~AA~!~~~ DIAS" 

na.·" - Temos em mãos um exemplar Reallzou•se no dia 5 do corrente, lb - Chegou a esta capital a Missão Mi
litar Argentina, chefiada pelo general 
Abraham Quiroga. e que foi recebida 
pelo Estado l\laiol' da 4.ª Região Mili-

de saudação, .-cferindo·se com pala- do "Boletim da União Pan America· anw1ciada sessão liturgica da loja ma
na'', publicação destinada a divulgar çonica "Branca Dlas". comparecendo 

na.s de entusiasmo á tradicional ami· assuntos referentes a éssa instituição. avultado número de Maçons do Qua
que abrange vinte e uma Republicas dro e das Lojas desta capital, além 
americanas, inclusive o Brasil. de varios visitantes de Pernambuco. zade argentino-brasileira. c1~fJo 6tff FgR;fiXJ:r:iAgfs tar 

~APON~SAS J~::;:;::--::;--;;;;:::;:-:;;;:-------"-::,:===========i 
TEATRO 

A União Pan A"mericana, estabele· Os trabalhos fõram iniciados com 
ctda em 1890, está consagrada a fa. uma saudação á Pátria. proferida pelo 
mentar relações intelectuais, comer· Ir. ~ug~to Simões_ que dirigiu a pre
ciais, ju1idicas e econômicas entre as ce l!turgica da sessao. HAN-KOW, 12 <A UNIAOJ - Tu

do leva crêr que após a conquista des
ta cidade o próximo objetivo do alto 
como.ndo japonês será a captura de 
Cantão. a grande metrópole da Chi
na do Sul. 

Cantá.o já tem sofrido !'.Uce.o;sivos 
raids da aviação naval japonésa que 
destruiu completamente a sua usina 
r.entral eletrica. 

A TEMPORADA. NO PLAZA, DE 
JANUARIO DE OLIVEIRA E UIARA 

DE GOlAZ 

A plattia paraibana teve a oportu
nidade de aplaudir, no Plaza, essa!; 
duas vttoriosas expressões interpreta• 
tivas da música popular brasileira. 

J11nuario de Oliveira é. incantesta
DúVIDAS SOBRE OS MOTIVOS DO velmente, única no Brasil no seu. ge-

NAUFRAGIO DO "CLAUDE nP.ro artistico, com a sua voz de am 
CHAPPE" · bos os sexos. Quem o ouve, pelo ra

HONO-KONG, 12 <A UNIAO> -
Os circulas britanicos desta cidade 
mantem dúvic....~ sôbre os motivos que 
determinaram o inceudio e naufragio 
do navio mercante francês Claude 
Chappe, em que perecl'raIU além da 
tripulação cêrra de 100 passJ:1geiro$, 
na maioria oficiais e soldados do 
exército francês. 

Acredita.se que o Claude Chappe 
foi alvo de algum bombardeio de 
A.Viões japonêses. mas sôbre isso não 
ha a menor confirmação 

dio, imitando o timbre vocal de Car
men Miranda em "Eu dei" e "Tabo
teiro da baiana". custa a crêr que 
~eja uma imitação masculina, tal o 
milaqre qnc opéra a sua voz mudan
do de sexo 

Uiára de Goiaz, .já bastante canhe ... 
-:.ida da nossa platéia e que conta nu·
merosos "fans" nesta capital, deu.nos 
o prazer do seu regresso ao palco do 
Plaza. E' uma deliciosa voz feminina 
na interpretação de números alegreR 
de canta, a que ela empresta uma vi
vacidade estontean.te 

HAN·KOW SERA' OCUPADA ATE' 10<; ,:;::::ee:.:·_ ~~rr;;,~ ;:~~i:ri:iae~~~ 
O FIM DO M:BS resistivel e um fôlego de sete gatas 
CHANGAI, 12 IA UNIAOi _ De- 1zas suas engraçadissimas embaladas 

pois de lançarem mais 4Q uiil homens ~u~~~ cg:tii~~~~g :o J:J:!vªJe d~~~~ 
~1a nova _ofensiya contra. ~an-Kow. foi um fator decLçivo de êxito, pela 
. .,5 japoneses sao ~e opimao que a ~ua .fina coniicldade 
con~uista d~quel.a cidade. deverá ser A p R /·4, Radio Tabaiára da Pa-
reahz8;da ªt:é o fim do mes. raíba, 110 ob1ectiva de aprese11..tar um 

eOs Japo.neses .denotam ab.soluta su-.1 programa selecionado para gaudio dP, 
p rtoridade em terra, no ar ~ no ma1 <1eus ouvintes de r todo O Brasil, acaba 
contra , os chm.êses, acred1tan~o-se 'ie contratar êsses três popularissim.o$ 
~in~K~~cosê~ot;i?oc~i'.a~esi~~nr~~r d~ rirtislas que tanto suces~a têm alcan;

1 maior número de baixas possivel en- 1 ra~o na sua pennanencia no norte à 
tre os invasores. Pai:l 

O estado-maior nipônico tem des- -------------

:;sol~~~PI:.ª~~iar:'J~vi1:d~r~~~ ú!J:~ NOTAS DE PALACIO 
<Conclusão da l.ª pg. > 

varo Outra Viana. engenheiro dn Mi
nisténo da Agricultura. 

Senhorita dJga-me o que prefere e 
ru lhe diref se sabe escolher o que é 
bom. 1\-lelas para senhora. sõ ''Casa 
Azul". E· bóa e 6 barata, 

VI DA 
RADIOFONICA 
I' R 1-4 Ri\DIO Ti\Bi\Ji\R,\ D/\ Pi\

Ri\iBi\ 

Programa para o dia 13 de setembro 
de 1938 (terça-feira.) 

11,00 - Programa do almoço -
Ora v11.ções populares 

12.00 - Jornal matutino - Noti
ciá.rio e Informações telegraflcas e.lo 

O sr. Interventor Federal recebeu 
comunicação da Secretaria do Minis
tério elas Relações Exteriores. de ha· 
ver o sr. R. S. Smith reassumido ao;; 
funções ele vice·consul da Grã·Bret.a
nha, né.ste Estado 

Fôram enviadas. ainda, comunica
ções ao Chefe do Govêrno, a propósi• 
to das eleições das novas diretorias da 
"Associação Paraibana de Cirurgiões 
Dentistas", desta capital. e "União de 
Artistas e Operarias Beneficente". de 
Pirpirituba; e da fundação da Caixa 
Escolar "Epitacio Pessôa" anexa á 
escola de !poeira, do municipio de So
lcdade. 

país e do estrangeiro ApresP.nl.lrnm agradecimentos ao 
12.15 - Contlnúa o programa Uo Chefe cio Govérno. o sr. José Marques 

almoço - Gravações popuh.u-es . Fo1mlg~. peln sua nomeação para e.c;-
CLocutõr Alirio Silva,. criváo da Segunda Delegacia de Poli~ 
18.00 - Programa. do janta.r - Gra-1 tia desta. ca.pital; D profes_sor3: Laura 

vaçõcs selecionadas Rocha. pela sua tra~fe1 enc1a para 
18,45 _ Boletim esportivo esta capital. e senhorita Jan~ira Pl-
< Locutór Jorge AndréJ . res. pe!a su9: recente nomeaçao para 
19,00 - Sintcses dos acontecim('ntos professora publica. 

do19dJ~· Música variacla _ Jor3:- Durante o dia ~ ontem estiveram 
·rav~r,cs~ no Palá.rlo ela Redf'nção. mnts as se• 

19,20 _ Música. popular brasílciru g11tnt.es pessõas: drs. Renato Ribeiro. 
_ Roberta Leonardo Ar<'OVerde, José Maciel e 

19.35 _ Foxs canções __ carlo::; Guedes Pereira; srs. tenente Antonio 
BrainC'r. Pontes, Julian Mendel. GodoJrêdo 

19,45 - Crônica da cidade. ~:~fin:~uJ!
1i,, ~:~~~-!~ 1~º~st/~~~~~ 

19,50 - Valsas brasileiras - E(lja- Jo:::é Matias de Oliveira e Ranávulo 
nete Ribeiro· Martins; sras. e srtas. A leira Baltar 

20,00 - Retransmissão da Hora do carvalho. Marln Ivnn Queiroz, Ger· 

Br23f::0 - Música variada - Janua· }'1J~1~ ~~1~~~!~º· Edite Pedrosa e Eu· 
rio de 011vctra, Ulára de Goiaz e spca-
ker hmnorbtico Ba.rrêto 

21,15 - Jornal O!lclal. 
21,20 - M1lslca variada - Jor~c 

TRvares. 
21.30 - Música varia.da - Januario 

de Oliveira, Ulára de Goiaz e spea
ker humoristico Barrêto. 

21.45 - Milslca popular J,rasllcira -· 
RobertR. 

22,00 - Jornal !alado da P. R. I -,. 
22,10 - Música a.mrrieann. - Crci· 

ner, ;Jorge André e i•zz dn P. R. I. -
4 aob a. regencla do inaé!itro Olegn
rlo do !,,una Freire. 

22,25 - Oltlma.s noticias - P. R. 
l ..-4 Informa. 

22,30 - BOa noite. 
(Locut.Or Josué Jlllllor> . 

De pns.c.ascm por pc:-tn c;1pilal. ('Stfl· 
ve ontem. prla manhã, em Palacio, 
em visita de cumprimentos ao inter
ventor Argemtro de Figueirédo, a em
bal:rnda de doutorandos da Faculdade 
de Medicina de Recife. que se destina 
ao Pará constituida dos univcrsltá~ 
rios FTAga RoC'ha Sobrinho. Carlos 
Arn11ha de Mourn, Lauro Llns Gama, 
Jamrsson Ferreira Lima. Jabes Afon
so de Méló, Murilo Almeida, Adonio 
Lima e Otoniel Jordão. 

ROUPAS PAR/\ BANHO DE MAR. 
Calioões. mallot e capu recebeu o 

maior sortimento • OABA AZUL o 
Nti ftlldendo a pre9CJI de vetdadelnl 
reclame. 

Recebedoria de Ren
das da Capital 

IMPO~TO DE INDUSTRIA E 
PROFISSAO 

Noutro local desta fõlha, a 
Recebedoria de Rendas está 
convidando os contribuintes do 
imposto de industria e profissão, 
cujos tributos seJam superiores 
a 1 :OOOSOOO, a recolherem ate 
30 do corrente, sem multa, a 
terceira presLação do imposto 
em apreço 

Para inteiro conhecimento 
dos interessados, a repartição 
avisa que não poderão adquirir 
est.ampilhas do hnposlo de ven· 
das mercantis e consignações. 
bem como despachar quaisquer 
mercadorias, os contribuintes 
que não estejam em dia com os 
seus impostos. 

De acôrdo com o artigo 3.0
, do 

decreto n.0 467, de 30 de dezem
bro de 1933, são os seguintes os 
prazos para pagamento do im. 
posto de "industria e profissão''. 

Até 50$000 maio ll.' presta. 
çãol. 

Até lOOSOOO junho <1.• pres • 
tação). 

Até 500$000 maio e outubro 
(2.ª prestações>. 

Até 1 :ooo~ooo abril, julho e 
outbro <3 prestações). 

Superior a 1 :000$000 março, 
Junho, tetembro e desembro < 4 
prestaçoes). 

Os pagamentos: efetuados fóra 
das épocas aprazadas sujeitam 
o contribuinte á multa de 6':í, 
dentro dos primeiros 30 dias e 
10',,,. depois 

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

DELEGACIA FISCAL 
RELAÇAO N. 1. 

A D.elegacía Fiscal. neste Estado, 
convida os pensionistas abaixo rela
cionados. a irem receber seus titulos. 
mediante restituição dos .respectivos 
recibos· Maria Amelia Barbosa de 
Medeiros. Claudio Gonçalves de Me
deiros; Jacinta Medeiros: Eunice de 
Medeiros, Antonio Gonçalves de Me· 
deiros, Inacia Xavier dos Santos, Ozo
riolina Avelar Xavier dos Santos, Odl· 
lha Avelar Xavier dos Santos, Gene· 
zia Avelar X. dos Santos. Maria Te· 
reza Gonçalves de Medeiros. Amelia 
Augusta de Medeiros, Albertina Gon
çalves de Mf'deiros. Herminervina Jo
séfa dê Macêdo Neves, Maria Amelía 
c. de Avelar, Mal'ia do Carmo, Ilda, 
Helena e Dulcelina, Maria Hamilton 
de Oliveira e Maria das Mercês Ha
milton de Oliveira. 

Bot.õea cobertos em todos os tama· 
nhos e em qualquer tipo só na CASA 
AZUL. Preços sem competencla, 

"BEAUREPAIRE ROHAN" 
<ConclUBão da 1.• pag.l 

I 

c;;e11 trabalho. como espero e desejo. 
bem podia acostar. cm apendice. a 
tncomparavel I\felUiagem que o coro· 
nel de engenheiros. Henrique de 
Beaurcpatre Rohan dirigiu á Assem· 
biéla Legl>latlvo da Para iba. em 1858. 

Mas onde vou! Isto é uma cRrta 
para levar-lhe os meus parabcns pelo 
excelente trabalho qne acaba de f"S· 
r;rever, lembrando o nome Imortal de 
um dos maiores, dos mais desinteres
sa.dos benfeitores desta Paralba. 

Posso dizer-me, ao terminar, seu 
att.0 admor. e amo., Coriolano de Me· 
:1'io'ia:- João Pe..Oa, 12 ele sÃM!mbrn 

nações que a constituem, sendo man· . Fora~ recebidos no seio da maçona
tida por contribuições de todos os pai- ! na ~ruversal sete novos obreiros, es
ses, em quantias proporcionais á po- 1 colhidos ~ntre o.s bons elementos dó 
pulação. nosso meio . . 

o Boletim em apreçc contém vas- Apó~ a cerimonia falaram os srs. dr. 
to noticiário sõbre a sua finalidadE, Ant~ruo Nonato M .1rqu7s que_ leu uma 
com várias ilustrações. prestando em P~esia c!e s~a l~vra dechcada a Branca 
sua pagina de honra uma homenagem Dias, dr._ Fimuno Silva, que leu _brt
ao grande vulto da Independéncia lha!1te discurso sobre a Maçonart~ e 
Brasileira José Bonifacio de Andrada mais os Hs. Ponce de Leon, Cecilto 
e Silva Vieira e Ronaldo Brandão 

ni:~ 1;~~~:r~~:n~~. "i:~~ti~s~~oU~ .. ;~~~~e~t~ª~oã~·~;s~a"A~:r::; ~ 
sr. Altino Macêdo, residente em Iba- m.aJor Elias ~crnandes e d~. Severino 
baiana, de quem recebemos o aludido Lms, na quahdad~ de Presidente das 
exemplar. referidas corporaça:s. 

Revista "Q. T. C.": _ Está em cir- O ~«mente Mo~a1s de Almel~a pro-
cmaçáo o novo numero de agôsto de nunc1011 a sna._5. conteren~la O ~a
"Q. T. C.", revista técnica destinada çon e a Atraça~ Maçonlca magmflca 
aos rádio·amadores de todo o País. peça que deveria ser ouvida por todos 

A aludida publicação. que é editada os m~çons. . 
pela I. A. B. R. E .. divulga matéria de Foram. entre~es. tit,1:tos de Repre.~ 
interesse para o desenvolvimento do sentantes _Junto a Lo)a Branca Dias 
rádio-amadorismo, contendo o mime- · os Irs. Lu~ Franca ~obrinbo, Jo~é Au
ro em apréço um interessante sumã· gusto Romero e Tenustocles Pereira do 
rio nêsse sentido. Lago, envi~dos pelas Lojas "Plaridel", 

.. ·Vida Militar·" - Recebemos o úl· de Los AnJeles <Estados Unidosl ''LUZ 
timo númern d'a revista "Vida Mili· do Ocidente·•. de Cali, lColombia) e 
tar" que circula no Rio de Janeiro, sob "A~õr" de Vtl~hermosa <México). 

~:i~ei~~a d~sp c~!~!f~~teri~te Olivar ne~1!~rr;·s~.::~~e;:~~se~~rN~r:\ 
Publicação ·moderna e ·ilustrada. P~lo seu 2.º yigilante\,dr. Manuel MU· 

:t~~f;fi~o~ âesp~~ti~adi;i~~~~~~Í ~~~ ~~ ~9eldl~!~º~~~ ~;'eJ:1e~eaç~~~m-
defeza do Pais. Marinha. Exército. Se~uiu-se a ceia. da pragm~ttca que 
Corpo de Bombeiros e dos Estados. ter1:1mou com o hrmde ao Grao Mestre 

O presente número insére um opor- e y1vas ao Brasil pela Semana da Pá-

~~~~ ~o~l~rá~~ie sJ~~á~ioú18~~i~a~1: tr~. Veneravel mestre da "Branca 
do pt·esidente Getúlio vargas, reali- Dias" convida todos os_ membros do 
zacta aos Estados de Minas Gerais e q~a~ro p_ara, uma reuniao e.xtraorc!,i
S. Paulo. nana ?~Je, ~ 2 horas, de mstruçao 

PELA CHEFATURA 
DE POLíCIA 

GAB!Nf:TE DA CHEFíA 

À "União de Artistas e Operários 
Beneficente" de PirpiI1tuba. comuni
cou ao dr. chefe de Polícia haver sido 
eleita e empossada a 7 de setembro 
corrente, a diretoria que tem de re· 
~er os seus destinos, durante o perío· 
do de 1938, a igual data em 193Q, 

Esteve no Gabinête da Chefía de 
Polícia, em visita ao dr. Fernando 
Pessôa, o sr. Osorio de Aquino, pro· 
prietarlõ no município de Guarabira, 
".>nde é elemento de representação so
cíal. 

e admmistraçao. 

8: CONFERtNCIA PAN• 
AMERICANA 

WASHINGTON. 12 <A UNIÁO) 
O sr. Cordcll Hull, secretário de Estado 
das Relações Exteriores, tez interes· 
santes declarações a respeito da. 8.• 
Conferência Pan.Americana a realizar
se proximamente em Lima.. pondo ,em 
relêvo sua alta finalidade. 

Até agora, Já se manifestaram sou .. 
dario~ com a realização daquêle con• 
clave as seguintes nações: uru,ua.i, 
Bolivia, Salvador, S. Dominros, e os 
Estados Unidos. 

VIDA RELIGIOSA 

O diretor _do Gabméle da Secreta- FE?,!,;tqt~~d~ F;:5;1p':;~T1~/~a1f!t~t 
ria do_ lntenor e Segurança Publi~. ,· á. hoje, á. hora habitual, na séde dés· 
r;omumcou ao dr. Chefe. de P~iCJa sa sociedade, á rua 13 de Maio, n°. 465, 
que por a to de 26 de agosto ultimo. durante a sessão de estudos fllosõficos, 
o sr. Intervent~r Federal exonerou uma palestra subordinada ao téma: 
o s~. Jo~o Inac10 da Silva do carg_o PRECE 
de mvest1gador de 3°. ciasse da Poh-

1 
____________ _ 

eia Civil do Estado 

o dr. Fernando Pe.ssõa, chefe de 
Policia. em portaria de hoje datada, 
1;uspendeu por dez , 10} dias, com 
prejuiso de seus vencimentos, o in· 
·1estigador de Polícia Meneleu Alves, 
visto ter o referido IJwestigador dei
~ado fugir um prêso que se achava 
:.;ob sua guarda. 

o dr. Chefe de Policia recebeu em 
seu Gabinête de trabalho diversas 
l)cssôas que o procuraram apresen· 
tando queixas e tratando de inte
resses ligad08 á Policia Civil. 

GRECIA 
Pi\RTIU Pi\Ri\ i\ ALEM/\NHA O 

GENERAL PAPAG/\GOS 

ATENAS, 12 (!< UNIAO) - A con
vite do marechal Ooering, partiu para 
a Alemanha o general Papagagos, 
chefe do Estado Maior do Exército. a 
fim de assistir ás manobras militares 
que estão sendo levadas a efeito pelas 
tropas germanicas. 

Noticiam os jornais que igual con. 
vite foi feito aos chefes de Fstado 
Maior do Exército dos outros paJses 

PROBLEMAS URUGUIAO-BRASD.EIROS 
Entrevistado pela imprensa 1 •á~~:0~:ir:~ ªj!~~:,"·; :.,.=.~:.,. 
gaúcha o embaixador Ba- ~i~:ª:::u~t~rs o;:51t!~;.';S:';~1;;9:,ª dV:.; 
-- tista Luzardo -- r:;~e:~n::::~.4::••r::i::.:~ :1:: 

PORTO ALEGRE, 12 (A UNIAO) - conferênela de combate ao contraban
Proeedente do Rio de JaneJro, com do nu fronteiras. Dfsse eonclive. aflr .. 
destino a Montevidéu, passou, hoje, rnou s. excla. participarão, além do 
por esta capital, o embaixador Batis- Brasil, ,o Uru,uai e a Ar1entina. 
ta Luzardo. chefe de nona missão di- Por ftm, 0 embaixador falou, atada. 
plomãtlca na metrópole llnlJU&ÍL do ~ldlao mabeleebnento de am 

S. exela. recebeu cumprimentos do Ira.feio a'"8 enln, o Ul'IIJU&l e o Rio 
lnterve11lor Conlelro de Farta o de Grande do llul. 
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IIIIIISTRIÇIO 10 EXMO, SR, DR, ARGEMIRO IE FIGIEIRIIO 

i DECRETO N," 1, fl 1, de 12 de setembro de 1938 
Dá 11otJa disfribuiCâo aos services da Dire

toria do Fomento da Produção. 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
UFanclo das atribuições que lhe são confe~·ida:. pela Constituição, e, 

Considerando qµe os serviços agncolas do Estado não se encontram 
R cargo de secções distintas, mas são. ao contrario, praticados em conjunM: 

Considerando que a distribuição. por secções, melhor correspondendo 
á finalidade de cada serviço, reclama. como ~ondição essencial á bóa ordem 
li.e trabalho, uma divisão racional de atribuições; 

Considerando tambc-m. por outro fado. que o vulto dos serviços agri
colns da Paraíba se elevou a tal ponto. que seria inpraticavel conti'lUá-lo sem 
uma equitativa distribuição por s_ecçõe~. o que será possível conseguir-se com 
pequena majoração de despêsa; 

DECRETAc 

Considerando que os serviços experimentais do Estado, óra a care::o 
eia Diretoria de Fomento da Produção e de Pesquizas A&Tonomicas precisam, 
pt>la sua natureza, de laboratorios destinados a estudos e analises; 

f:onsiderando que a instnlaçào dêssl.!:, laboratorios obrigaria o Es
l&do a despêsas vultosas, cuja realização será possível evitar; 

Considerando que a Escola de Agronomia do Nord~ste disponc'.o de 
labcratorios para o estudo de seus alunos, poderá utilizá-los nos r-;t•rvicos 
Acima referidos, representando a providencia, consideravel economia para 
( Estado; 

Considerando que, por outro lado, os alunos obterão vantagens na 
rnexação dos serviços experimentais á Escola, pois que isto lhes pennitiri 
~eguir C:e perto todas as fáses de experimento. sejam quais Iôrem os aspec
los em que elas se apresentem, 

Considerando que os técnicos encarregados dos trabalhos de expc-
1·imentação, sem prrjuizo das suas funçóes, poderão ser tambem protcssô-
1 es da Escola; 

Considerando. emfim, todas as vnntagens de ordem técnica e ero
nõmicn Clue a medida representa; 

DECRETA· 

ça Pública resolve aprovar as Instru ... 
çôer apresentadas pelo diretor de Saú
de Pública para o curso de enfermei
ras a que se refere o dec. 994. de 21 
de março do corrente ano e regula
mentado por ato do Govêrno datado 
de ü de junho último, estabelecendo: 

a) o curso será feito em três me
ses e mais o e~tagio de 15 dias no~ 
~ervi<:;os domiciliar e de dispensário 

b) O numero de aulas será de 82, 
cstabelecenclo o Govêrno uma gratift
cação de 10$000 por aula. a cada pro
fessôr 

e) A frequência será obrigatória, 
sendo excluída a candidata que não 
com1~arecer a 3 4 das aulas dadas C' 
ao estagio final, bem como a que fôr 
H·provada cm qualquer ~teria. 

d) As notas serão de O a 10, sendo 
o gráo 4 o mínimo para a aprovação Art. 1. n - A Diretoria de Fomento da Produção compreenderá as 

.se~uintes secções Art. 1. 0 - Ficam subordinados á Escola de Agronomía do Nordéste 

~-~ ~:~~:~~ dt~c~~:diente ;{;;::1~ia ºJe s;i):;~~tge ffcC:;t~~~ª~o~::;::;~~!:!n~e s~~é ª ª~%:çloerà~n~e~m~ Secretaria da Fazenda 
Art. 2.º - A Secção de Expediente compreenderá· expediente, conta- Esta.belecimento. a contar desta data, o campo Experimental de Pilar, os 

bilidade, propaganda e publicidade serviços agrícolas. em execução, em Mumbaba, e todos os serviços de irri-
EXPEDIENTE DO GABINtTE 

Art. 3. 0 - A's demais secções, que serão técnicas cabem as seguintes gação e drenagem. assim como quaisquer campos que se venham a instalar. 
atribuições com carater experimental 

Ao diretor do Tesouro: 

2.ª Secção - Algodão e outras plantas téxteis: Postos de expurgo; . Art. 2. 0 
- O material e pessoal passam com os serviços, ao domi-

classificação e padronizaxão. de produtos vegetais; 1:10 da Escola de Agronomía do Nordéste. 
Petições: 

3.ª Secção - Fumo, Café. Abacaxi, Batatinha, Cereais e Leguminosas; _ Art. 3.-~ ~ O diretor da Escola de Agronomia do Nordéste. poderá, 

Plantas ~~:o~je~~l~s :_ s~:~~~~s~~i;~~~~~t~r: =!~~;~~~~~~~; :1l~ij~=~~-~em~~~c1r;;e~~;0 ;u~~%P~~n~eeni~~~~n~tr~e;;~ço;at~ r1~11e;i~~~nt~%:s~ 

N.º 10.415 - Da Cia Paraiba de 
Cimento Portland S A. 

5. ª Secção - Industria Animal. gene~o, propond? á Secretaria da Agricultura, Comércio. \'iação e Obras 
Are. 4 ° - As secções ~rãa dirigidas. em carater efetivo, a primeira Púbhcas a ampliação dos referidos Campos; 

N .º 10.416 - Da mesmn 
N. õ 10 .410 - De José Primo Vio.n.a. 
N.º 10.411 - De F. Mendonça & 

por_ um Chefe de Secção do corpo de funcionalismo estadual: as demais por . Art. 4.º - _A Diretori~ c'e Fom~nto da Produção e de Pesquizas 
Ass1~tente~-chefes, os qu3:1s deve~·ão ser agrônomos, de re~onhecida coi:npe- Agronomi~as passara a denominar-se. D1retpna do Fomen.to da Produção. Ci~ n \tg~08 _ D E nio C vai an-
tenc1a e t1rocimo em serviços agncolas, salvo o da 4. ª Secçao que podera ser Ai t .. 5 .º - Revogam-se as d1spos1çoes em contrario. . - · e uge a c 
nm especialista em assuntos de ~1ecanica. . ~ _ _ . ti O • • . • • 

Art. 5. 0 - O cargo de diretor da Diretoria do Fomento da Produção Pa}ac10 da Rede_nçao, em Joao Pessoa, U de setembro de 1938, 50 ° da I N · 1.039 - De Diomsio Carneuo 
será exercido em comissão, e. preferen. temente, por qualquer dos Assistentes. -1 Pi oclamaçao da Republica. . . . da Cunha·. . chefP·"· N ° 10.253 - De Jose Nascimenl() 

Art 6. 0 - Os cargos de A.c;s1stentes-chefes das secções compreendi- Aryem1ro de Ftgue1rêdo de Anctracle. . 
das n_os !15, 2 ~ 3 poderão ser logo preenchidos de acõrdo com o art 2.º; os Lauro Be:.erra Monle":_egl'() N.~ l0.

42
,}- De G Pet.nl~l & Cia..,. 

demais. a medida que o serviço, pelo seu desenvolvimento, o exigir Francisco de Paula Porto N - lO · 4 ... l - De Antomo Sale ... 
-'.rt_ 7. 0 - Os ,:encimentos c1os chefes das secções ns. 2, 3 e 4-. serão ----- ----- Santos ~= hi~·!i~~~o2 /o~:so~~n~~

0
1~ovc~~~~~sd: ~J:~~ntn mil rêis1 menc;ais. cada, e o !nterventoria Federal ~~~s~ci ::ta~o, ;1!~\::e ~~li~1;~0:~: Oficias: 

A1:t. 8. 0 - Quand~ o cargo de Diretor fôr exercido_ por um Assisten- EXPEDIENTE DO r'NTERVENTOR ção presL::i.da pelo coronel coma.ndan- N.c 3 _587 _ Do Estacionaria Fis· 
te-chefe, este perceberá. alem dos seus vencimentos. a gratificação necessaria DO DIA 6: te geral da aludida corporação. resol-
:1 completar os daquêle cargo ve reformá-lo com a percepção do:, cal de Pilar 
Ob P ~~f: 9. 0 

- E'. aberto á Secretaria da Agricultura, Comércio. Viação 'e Prli~5.o · vencimentos anuais d<> quatro contos, ~: ~ t ~:~ - g~ !~~!~6 
f ras

1 
u 1~asd. o c!·e1.htodde 7:800SOOO !sete contos e oitocentos mil reisJ, para D J l.r('zentos e vinte mil réis J4:320s000i N.º 10 413 _ Do Seccrtário e.la J\rri·i·· 

azer ace as espe!-as ecorrentes dêste Decreto. ".:' osé Carn~iro c.le Morais, am:1- c.Je ~córdo com o art. 48 - Cnpituio "' 
Art. 10.º - Revogam-se as disposições em contrario. liar têcnico do Laboratório Bact.erio- IV _ letra e.· do art. 53 e art. 6'f _ cultura 
p l . d Red . lor;~~? da Diretoria Geral de Saúde Capitulo V - Titulo I da Consolida- ~. ~ ~~041

_: D0D~~~r~~r1~0 do lnte-

p O l 
. a.acido Ra .be

1
_nçao, em João Pessôa, 12 de setembro de 1938, 50. 0 da Pdu 

1
1ca, solicitando sessenta 1601 dias ção dos Regulamentos dn Policia Mi- n·o,·. 

r c amaçao a epu ica, e 1cença, com os vencimentos inte- litar. devendo solicitar seu titulo i 

Arqemiro de Figueiredo 
Lauro .Bezerra Montenegro 
Frane1sco de Paula Pôrto 

------
DECRETO N,' 1,118, de 12 de setembro de 1938 

Abre o credito de 500:000SOOO 1quinhentos 
contos de réfa 1 . para a aquisição de uma proprieda
de destinada á instalação de uma fazenda de cria
ção modêlo 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba. 
usando da~ ~tribuições que lhe são c.onferi_das pela Constit~ição, e, 

Co11s1derando a necessidade imperiosa da melhona de nossos re
banhos; 

Considerando que a imp01:tação de reprodutôres do. sul do pais, como 
vinha fazend_o o Govêrno. ê onerosa para o Estado e particulares; 
. ~on~id~rando que uma fazenda em que se criem, em larga escala, 
esses amma1s, _e o melhor mei? de aumentar e aperfeiçoar os rebanhos paraí
hanos, com 3: introdução de tipos de raca pu_ra e propri<:>s á r~gião; 

. . Conside~·ando q_ue Campina Gra~de e o mumcip10 md1cado, pel~ sua 
posiç_ao geograhca e clima, r,ara a localizacão de uma fazenda de criação 
modelo: 

DECRETA; 

Art 1 . n - Fica aberto um credito de 500: 000$000 lquinhentas con
~ de réisJ. par~ aquisição. no município de Campina Grande, de uma pro
priedade que reuna todas as condições necessaria.<; á instalação de uma fa
zenda de criação modêlo 

. Art. 2. 0 
- Um.a ('omissão, prev1a1~1ente nomeada pelo Chefe do 

~overno, darã parecer sobre a melhor propriedade para o fim a que se re-

fere ~ ~;t. ªf.~i~r A t~~~:p1~:h~gl~. a; ii~~~õe~s ddeo r~~1~~~~~· oª~~t:~~'. ~!~à 
Pm vista o valor venal d~ propriedade declarado -µelo proprietario para pa
eamento do imposto terntorial e :ivaliação das benfeitorias 

Art. 4. 0 
-~ Revogam-se as disposições em contrari~. 

f"'.º :"l' 

Argemiro de Figueirêdo 
Lauro Bezerra Monteneqro 
Francisco de Paula Pôr.to 

------
DECRETO N.° 1, 119, d~ 12 de setembro de 1938 

Abre o credito suplementar de 100 :000$000 
(cem contos de réis1. à Secretaria da Agriculturu. 
Comércio. Viacrio e Obras Públicas. 

Argemiro de Figueirêdo. JntervJ>ntor Federal no Estado da Paraíba 
ui-ando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Repu~ 
bllca. e, 

. Considerando a modificação d~s clausulas 4_;, e seu !$ único e 6. 0 , 

c.1,o acordo celebrado a 25 de fevereiro do corrente ano. entre a União e êste 
Est~do, pa~a a execução dos serviços relativos á produção, melhoramento P. 
àefesa samtaria do ~lgod.ão e outras planta::; téxteis, de valor econômico, 
C'.'Clstentes no territor10 paraibano, 

DECRETA: 

Art. l. ~ -:-- Fica abe~to á Secretaria da Agricultura, Comércio, Via
ção e Obras P'!bhcas o credito de 100:000SOOO <cem contos de réis). suple
mentar ao ~ 4. - Serviço de Cooperação com o Govêmo Federal - Quota 
contratual - do Decreto n. 927, dt 31 <\.e dezembro de 1937. 

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

Palacio da Redenção. em João Pessôa, 12 de setembro de 1938 50. 0 da 
Proclamação da República. • ' 

7 

' 1 

' 

1 , 
Argemzro de Figueirédo 
Lauro Bezerra Montenegro 
Francisco de Paula Pórto 

------
DECRETO N,º 1, t 20, de 12 de setembro de 1938 

Transfére á Escola de Agronomia do Nordé.-:
te 1Areia,, os serviço, expertmtntais a cargo da 
Diretoria de Fomento da Produção e de Pesaui:!UB 
Aor01W1mccu. 

grais, para o seu tratamento de saú- Secretaría da Interventoria Federal 
1de. - A· Secretaría do Interior para o Jntervcr.tor FedJral no Esta.ao Ão Tribw1al da Faz,mda: 

atender da Paralba nomeia d. Maria das Petiçôes: 
Mercês Onofre para exercer, interina-

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR mente. o cargo de professôra da ca- N.º 9.842 _ De Cicero Matildes de 
DO DIA 8; deira rudimentar místa de Carnaúba, Carvalho. 

Decretos: 

O Interventor Fedi::.ral no Estado 
da Paraíba contráta Maria do CE!r
mo Lima. não diplomada, para exercer 
o cargo de professôra da escola notur
na do Centro Operário de Pirpirituba, 
servindo-lhe de titulo a presente por
taria 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba contráta Ubirajara Mari
bondo Vinagre. não diplomado, para 
exercer o cargo dé. professôr da cadei
ra noturna .. Prior Maximiano Fran
ca .. , desta capital, servindo-lhe de ti
tulo a presente portaria. 

do municipio de Araruna, servindo- N.º 10.351 _ Da Cia. Paraiba de 
lhe de titulo a presente portaria. Cimento Portland s A 

O Interventor Federal no Estado N.º 10.353 _ Da mesma. 
da Paraiba exonera Anisio Teixeir;". N. o 10. 352 _ Da mesma, 
do cargo de 1. 0 suplente de cteleg:adJ No 10.354 _ Da mesma. 
de Policia do distrito de Araruna N. o 10. 37& _ De severina de Ho-

0 Interventor Federal no Estado 1::tnda cavalcantí 
eia Paraíba. exonera Severino Ambro- N.º lC.34.6 _ De A. F. Móta. 
sio de Lima do cargo de escrivão do N.º 10.222 _ De F. Galvão 
distrito de Tacima, do têrmo de Ara- N. o 10. 121 _ De J. Barros & Fi-
runa lho 

O In~erventor ~eder3:l no Estado N _ o 10 .115 _ Da standard Oil co n-
da Para1ba nome1~ _Luiz. Pmto dos pany Of Brasil 
Santos para e.x~rce1, mtennamente. o N _ o 10. 326 _ Da Cia. Brasileira r1 ~ 
c~rgo de <:scrivao do distrito de_ Ta- E. Siemens-Schuckert s. A. por 5:eu 
cima, do termo d.e Araruna, se~vmdo.- ·1 proc.urado .... Daniel de Araújo. 
lhe de titulo a presente portaria. N o 10 343 _ De Abel vanderlci. 

O Int~rventor Federal no Estado N n 10 254 _ De Manuel Bento 
da Para1ba nomeia José Leão Carne1- Fernande8 
ro da Cunha para exercer o cargo de 
1. 0 .mplente de delegado de Policia do 
distrito de Araruna. 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba contrãta Maria do Cru 
Brito, não diplomada, para exercer ..:, 
Car·go de professôra da cadeira rudi
mentar mista de Gameleira, do m..i
nicipio de Guarabira, servin,cto-lhe de 
titulo a presente portaria 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba nomeia o cap. Raimu.1-
do Nonato Gomes para exercer o cor

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR go de delegado de Policia do distrito 

Secretaría da Agricultura, 
Comércio. Viação e O. 
Públicas 

DO DIA 9: de Araruna EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 9. 

DeNetos: 

O Interventor Fed~ral no Estado 
ela Par::i.íba nomeia o bel Abelardo 
de Araújci Jurema, redatõr do Depar
tamento de Estatística e Publicidade 
para exercer. interinamente. o cargo 
de diretor de Publicidade do mesmc. 
Departamento. servindo-lhe de titulo 
a presente portaria 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera o bel Claudio 
Oscar Soares do cargo de diretor de 
Publicidade. que vinha exercendo in
tc-rinamente, no Departamento de Es
tatistica e Publicidade do Esto.clo 

O Interventor Federal no Esta'io 
da Parafba nomeia o bel. Claudio Os
car Soares para, em comissão, proce
der o levantamento do patrimônio do 
Estado. com os vencimentos que lhe 
fôrem arbitrados, servindo-lhe de ti
tulo a presente portaria. 

O Int~rventor Federal no Estado 
d~ Parn1ba l'etifica o ato que nomeou 
N1valdo de Sousa para exercér O car- Port;1ria 
go de escrivão do distrito de s. José O Secretário da Agricultura, Comér-
cio~ Cordeiros, do municipio de s. cio, Viação e Obras Públicas, de or
Joao do Cariri, visto chamar-se O no- dem do ~r. Interventor Federal, re· 
meado Ni.valdo Murilo de sousa dr- solve reintegrar, sem direito á perce!)
vendo sohcitar seu titulo á Secre'tarrn ção de \'encimentos atrazados, nas 
cio Interior e Segurança Pública funções dl' escrevente de 2. ª classe da. 

O InLen·entor Federal no Estad'l Diretoria de Serviço de Classificaçã'l 

~~si~~rt~~i~-r~~c~aºri!~º pii~.~ ~~l~~~~l ?i~v:l~g~~~º·ap~~r~d~on;t!!~: ris~:ei:.c.1~ 
o cargo df' 1. 0 suplente de sub-dele- 1 sr. Jose Castor Correia L11!1ª· exone
gado da circunscrição de s. José dos rado e1~1 v1rtu.cte da. 3:cusaçao de pro
Cordel_ros, visto o nomeado chamar- fes~ar 1ct~olog1a poht1ca contrá.rin no 
se Josmo Maciel de Farias. regune vigente. 
. O Intt:rventor Federal no Estado . lRepr?d~1z1cto por haver saído com 

an Para1ba resolve exonerar, a pedi- mCOlTPÇoe~ 
cio, o ag-ronomo Raimundo Pimentrl 

?c,~r:;e~/~0~;~~
0 
':f. ~:-~::'iç:Oª rnrc- Prefeitui:a Municipal 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba resolve nomear O agrontJ- EXPEDIENTE DO PRl-:FEITO DO 
mo Raimundo Pimentel Gomes. assis- DIA 12 : 
tente - chefe da 3. ª Secção Técnica 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR da Diretoria de Fomento da Produ- Petições de: 
DO DIA 12: ção pnrn exercer. em comissão. o lu

Petições: 

De Carmen Menezes. recenseador 
do Serviço de Estatistica, solicitando 
90 dias. de licença. para tratamento ~l,.. 
saúde. - Deferido. 

De Julio Francisco Cordeiro. solda
do músico de 1. ª classe da Policia Mi
litar do Estado, requerendo refórma 
- Deferido. 

De José Severino da Silva, 1. 0 sar
gento da Policia Militar do Estado. 
sollcitando três mêses de licença . -
Slfbmeta-se á inspeção de !;aüde. 

De Pedro Galvão da Silva. ex-sar
gento da Policia Militar do Estado, 
solicitando ser reincluído na referid1. 
corporação. - Indeferido, á vista das 
informações. 

Decretos: 
O Interventor Pederal no Estado 

:.,. P;.:;~ba~n~e .:?~ 

g8:r de diretor da Escola de Agrono
mia do Nordéste tAreiaJ. 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba resoh·e nomear o a.grano. 
mo João Henriques da Silva parn exer
cer, efetivamente, o cargo de assisten
te-chefe da 2.ª Secção Técnica da 
Diretoria de Fomento com os venci
mentos que por lei lhe competirem 

O Interventor Federal no Estad:J 
da Paraíba resolve nomear o agron.J
mo João Henriques da Silva, assiste:1-
te-chefe da 2. ª Secção Técnicn Ja 
Diretoria do Fomento para exercei., 
em comissão. o lugar cie âiretor da 
mesma repartição. 

Secretaria do Interior e 
Segurança Pública 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA 9; 
Portaria: 
O 8ecret6rio do Interior e SelUraU· 

Joaquim Pereira do Nascimento, re
querendo licença para fazer diversos 
serviços no predio n. 424, á rua Du· 
que de Caxlas. - Como 1)éde, em 
face dos pareceres. 

Antonio da Silva Pessôa, requeren
do transferência de seu estabeleci
mento comercial á rua da Repúbllcll~ 
680, para o nome de sua espôsa, Ce
cilia de Carvalho Rios Pessôa. - De
ferido. 

Tito Silva & Cia., requerendo nova 
numeração para o predio onde se acha 
instalada a fãbrica de vinhos. - co
mo requerem. 

Ernesto Teixeil'R., requerendo Ucen
c:-a p=i.ra renovar a coberta da casa n. 

~:~~. á_ªQ~lfe~se ~~t~~f:a!:~~! :'e,':;. 
~ cofres municiplais. 

Portarias: 
N. 0 165 - O Prefeito da capital do 

Estado da Paraiba determina que u 
2" 0 t•mente patrlo m6r lllanuel Uen• 



ctonc:1. Uchón, falecido ont<·m, em <-O.i
u•qltl'IltÍJ. d!' un\ <ksn.c..tn· clt'. :t11lo1110-
ve}. st•i!.t ~:l·Jrnltado !lo c·an1c111! 11. HU 
do CcmiLcrio elo 8C'uhor da Do:l Se11-
tença, indepcllílente de qnalqU('l' p~: 
gamento, como homenage~n. destn Pre
feitura. no infortunato oficial da Mr.· 
rinha Brasil('ira 

N. 0 166 -- l) Prefeilo d,t capilal <lv 
Estaclo da Parrnba resolve desip:nar u 
guarda de 2 · classe, Antonio de. Sou
sa Carvalho para fiscalizar o d1stril0 
de Tambaú 

N. 0 167 - O Prefeito da cap1tnl elo 
Estado da Paraíba resolve determirn1r 
que o f(Unrda ele 3." classe, Everalào 
Garcia Barrdo passe a prestar seu.::; 
serviços na Dirrturüt clr Abasteci
nwnto 

Multa; 

A Prf'feitura multou o sr. Nfonuel 
Bernardo nor eMar ,·endenclo C;ama
nlo com medida viciada na ieira do 
dia 10 do conente. á praça E;1rii.o do 
Abiru 

COMANDO DA POLICIA MJLJTAJI 
DO ESTADO DA PAU.AJBA UO 
NORTE 
Quartel em João Pessôa, 12 de se

tembro de 1938 
Serviço p::ira o dia 13 1terça-feira.1 
Dia á Policia Militar, 2. 0 tenen;e 

Isaac Lope!3 Lorctão • 
Ronda á Guarnição, sub-tenente 

Severino Ces:Jrino da Nobrega. 
Adjunto ao oficial de dia, 1 ° snr

grnto Otonü:J de Sousa Maia 
Dia 1\ Esbr:'í.o cte R::tdio. I O sargim

to ManuPl Bernurdo 
Guarda do Quartel, 3. 0 sargento 

Deoclecio Ferreira Leite 
Guarda da Cadeia. 3. 0 sargento 

José Mariano de Lima 
o 1 ° B I e a Cia de Mtrs. da

rão as guardas do Quartel, Cadeia 
Públicn, rrtorços e patrulhas 

Boletun numc10 198 
XVIII - Exelu..~ão por tlt>ser('áo: -

Seja excluído do estado efetivo da 
Policia Militar e respectiva unidade, 
por crime de deserção, o S?ldado d.t 
S B., n. 1.291, Mozar Correia de Oli
veira visto haver se completado o 
tempo de espera marcado em 1ei para 
con~tituir•se o referido crimé 

<as.) .José Arnaldo Cabra.1 de Vas .. 
t•oncélos. cel. cmt. geral. 

Confere com o origina): _. Manuel 
Viégas, major :mb-cmt. intnino. 

INSPETORIA GERAL DO TRAFE, 
GO POBLJCO E DA GUARDA 
CIVIL 
Serviço para o dia 13 1terça-feira) 
Permanente á 1 S T , amanuense 

João Batista 
Permanente á S P gwirda de 1 

Pluntões, gunrclu.s rivi~ ns, 23, 13, 
1!1. 65 1• H·I 

81,lt"t1u1 111lrt1t•lü :.!OU 
Par;1 t·<.>nlu·tl111f'lllo tln Co1 µr,1 ,11:ao ,; 

clevid:.t l'),,t'c11e;·10, publil'o o .!."(.;Uin

te 

I - EnL1·ega dC' impor(anC'ia - En
treg;.-..-se ao ~;r almoxnnfc pagador 
inLerino, a Hm ele recolher ao cofre 
cio c·E:., n import::nc.:i;\ ele 152S500, 
senelo: I02S500. remetidos pela Estação 
Fiscal de Alrigón Nov:i:; 14SOOO, pel~ 
de Brejo cio Cru:i;: 22~UOü. pela Mêsa 
ele Rendas dr Princesa Isabel e 14$000 
pela de Arein, referentes á taxa de 
sélo ele culunbo desta Inspetoria. ar
recnclacln por aquelns Repnrtiçàc'i. 

II - Guia~ - Faz-se entrega á 1. ª 
S T., de 3 cuias ele registro de vcícu· 
los, sendo: 1 pela Mésa. de Rendas de 
Princêso Isabel e 2 pela Estaç{to Fis
cal d~ Brejo do Cruz. 

III - Permissão - Tem permissáo 
para vir a esta capital. o fi~cal do 
tráfego de 1 ' c:lasse n. 49, Sebastião 
Viana ele Oliveira. pC'rtencc:nte n 2. 0 

ST 
IV - PC'ti(.'Ões dtsparhrulas - De 

Heliomar T. ele Oliveira, motociclis
ta amador. requerendo dispensa da 
multa que lhe fóra imposta por infra
ção do Regulamento do Tráfego Pú
blico. - A' 1.-' S T. para informar 
se é verdade o que aléga o requeren
te, adiantando se o mesmo já teve 
alguma multa dispensada, Curante ('! 

tempo em que é motociclista. 
De José Ferreira da Silva, C"h..'1.uffeur 

nmaclor. requerendo para prestar exa
me ele profissional - Como requer 
Seja subrnetido ao devido exame ás 
10 horas de hoje. 

De Vicente Ferrer de Araújo e Sil
va. no mesmo sentido. - Deferido 
SeJa submetido ao devido exJ.me a:. 
H horas de hoje 

V - Resultado d~ cx,1me - No~; 
exames n que :,;e s11bn1.eternm. hoje, 
nesta Inspetoria GerRl, os srs. José 
Ferreira da Silva ~ Vicente Ferrer ele 
ArauJo e Silva, pnra ~hau.'feur pro
fissional. como result:1do fóram consi
derados habilitados. 

VI - Ainda despacho de petições -
Do bel. José da Silva Mousinho. re
querendo parn ser certifica.do a :iuem 
pertpnce a bicirleta placa n. 212 Ph. 
-- A' 1.ª s;T paro. rrrLHi<:nr o (lllC 
constn1 

De Dinatnéric1 Tavares dr 8"1\lSO., 
i:equerendo JKl.l'."1. prcslar exame de 
l·hauffcu1· profissional - , Como re. 
quer. Seja submPticlo ao exnme ás 
15,30 rie hoje 

VII - Ainda. Pnf.rcga de guias 
Entrega-se á l:º S.'T. 4 gui~s de re
gistro de ve1culos, remetidas pe.iJ. 
Mêas ele Rendas de Catolé do Rocha 

classe n. 7 ias. J João de Sousa. e Silva, 1 .0 te-
Rondantes: do tráfego. fiscal de 1. ª 1 nente. inspetor geral 

~~n5J:n~es ~~. ~o cpjliciamento. fiscais ! te~n!f.1Ju~~ira~ 
6
0:~!~b~~ F. Fer.-

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

raria Geral, nos di~s 10 e 12 do corrente mês 
DIA 10: 
RECEITA 

Saldo nnterior . 
Recebe:loria de Rendas da capital -

Arrecadação do dia 9 . 
Recebedoria de Rtndas da capital -

P r da arrecactaeão de a~osto 
Mêsa de Rendas de Cajazeiras - P c 

da arrecadaçao de agosto 
Repartição de Aguas e Esgôtos -

Renda do dia 9 . 
Cunha & Lima - Imp. 5'., sóbr~ 

:s contráto . . . . . ..... 
Cunha & Lima - Taxa de registro de 

contrito . . . . . . . . . . 
Biron Brainer - Saldo de adianta-

mento , . _. . . . . 
Alvaro Lemos - Divida ativa 
Ursulo Ribeiro Coutinho - Divida a-

tiva . . . . . . _ ..•.. 
Manu<>l Coêlho - Divida ativa 
Diversos funcionários - Desc. do :1.

bono n. 99 
Pedro Feneün - Divida nt.in\ 
Alves & Mortanc - Multã infrnç:'~ 

ctec. 22061 

23 :lGOSOOO 

2ó7S400 

133S900 

8 ;8l7S300 

2 :700SOOO 

54S000 

5~200 
l84S800 

4S400 
52:;800 

3·174S900 
33SOOO 

99:572S500 

Saldo ri.nterior 

nr, 12: 

lliêí'F:T'f A 

~ecebrdoria de Rendas da capital -
.\rrecadação do elia 10 . . . . 

E. F. dr S. S. do Umbuzeiro - P e 
da 'lrrecndaçfio d<' abril a agosto de 
1938 

José LcO\'egildo eia Rocha - Caução 

Lo~~rj1~:o de A1bu(1u~rque ·..:_ · Ca~çâo 
de luz ................... . 

I. R. F. Matarazw - Divida. ativo 
I. R. F Mntarazw - Divida ati't".l 
Severino Rodrigues - Divida ativa. .. 
Manuel CorrchL de Lima - Divida a-

tiva .. 
Diversos funcionários - Desc abo-

no n. 100 ....... . 
Diversos funcionários - Desc abo-

no n. 101 . . . . . 
João Hardman de Barro~ - Saldo de 

adiantamento . 
Severino Lucena - Divida ativa 
Francisco Jo~é da Silva - D1vida a-

tiva . 
Reparticáo de Aguas e Esgõtos - -

Renda do dia 10 . . . . . . . . . 
João Luiz Ribeiro de Morais - Sald·J 

ele adiantamento . . 
João Luiz Ribeiro de Morais - Saldo 

de adiantamento 
João Luiz Ribeiro ele Morais - Saldo 

de adiantamento . . . . . . . . . . . 
Joáo Luiz Ribeiro de Morais - Sald:> 

de adiaQtamento . . . . . . . . 
João Luiz Ribeiro de Morais -· Saldn 

de adiantamento . . . . . . 
Manuel Inácio dtl Rocha - Divlclu 

ativa . . . . . . . . . . . 
Isabel Fernandes - Caução de lu 
J. Batista de Sá - Divida ativa 
Francisco Galvão - Caução de lu1 
Nicodemus Martins de Araújo - Cai-

xa Fomento - P c. débito sipromb-
sól'ia . . . . _. . ...... . 

Antonio Dias de Frelta~ - Salários üc 
o,>crários 

Banco elo Brasil - Conta movimento 
Ret. n data . . . _ . . . . . . . .• 

Banco do Estado - Conta moviment:> 
Ret n data 

DESPESA 

3725 - Diversos funcionários - Abo-
no n. 100 . . . . _ . . • •.. 

3729 - Diversos· funcionários - Abo-
no n. 101 . . . . . . _ . . .... 

3726 - Montepio do Estado - Rest 
desc. abono n. 100 . . . . . . . ... 

3730 - Montepio do Estado - Rcst 
desc _ abono n. 101 . . . . . .. 

3727 - Dr. Giacomo Zacara - (0. 
G. Saúde Ptlblica) - Adiantamen-
to . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

3728 - Antonio Pereira de Andrade 
- Conta ... 

3718 - Bfron Brainer - ( S€c. da 
Agricultura - Adiantamento . . . 

3665 - Siemens-Schuckert S. A. -
Conta ................... . 

3731 - Mardoquêu Nacre - (Impren
sa Oficial) - Adiantamento . . . . 

3634 - Deocleciano de Beli - (Dep 
Estatistica) - Adiantamento . . . . 

3732 - Moacir de Medeiros Gomes -
Pagamento . . . . . . . . . . . . . . 

3733 - Moacir de Medeiros Gomes -
Despesas realiznda..s 

Banco do Estado - Conta movimento 
Depósito n data .. 

Saldo que passa 

45 :000,000 

20: 170~900 

30$000 

30$000 
15$400 

lSBOO 
44$000 

44$000 

5 ;268SGOO 

4 ·545S400 

3S600 
92,400 

29)400 

4 :446$900 

389SOOO 

299SOOO 

109~100 

23IS600 

116~700 

105$600 
30SOOO 
23SIOO 
30SOOO 

2 :OOOsOOO 

4~000 

ao :sor. ·soo 

24 :504s3oo 

5 :060$600 

3 ;990S900 

1:700~000 

2:550$000 

15:000$000 

4 :421S200 

2:000$000 

12SOOO 

138$100 

351!;000 

07 ·7C0Só00 

113 GG0~50J 

40 ;000$000 

104 430$300 

295 :851$300 

l40:41GS600 

80 :OOOSOOO 
75 :434:>.tlil) 

295 : 851 S300 

Tesouraría Geral do Tesouro .1.o Estadc da Paraíba, em 12 de setem
bro de 1938. 

E, 
Ernesto Sih•eira, 

Tesoureiro Geral. 

D 1 T A 
Aloislo Morais 

EscritwíU1o 

1 s 
Severino Lucena - Divida ativa 
Belarmino Carneiro -- Cauç?io dr> lm; 

100$000 
79S200 
30sOOO 

Jurzo MUNICIPAL DO TER!l[O nente • :·islovão da parle do Sul com
DE ANTENOR NAVARRO - EDl-1 pree·1dendo o Riacho do ~OÇO a Lui
TAL de Citação de Ausentes, Cou- za Tereza e sua irmã Julinna Qua.
fl'outantes e Condominos da. Data. de resma, em o dia 25 de m,.io de 17~,i. 
Gamelas. dê~te Termo. a.... O dl·. no govêrno de Jeronimo de Melo 
Francisco Vaz Carneiro, Juiz Muni-1 Castro, como se vê do documento cm 

1 

cipal do Termo de Antenor Navarro, anexo sob o n. 0 12, 3.0 Pp. que. por 
3s-nGs9oo b~; ~o~~:~ç!~ ~tt!11

E~t~â1deF~ft>a:~ :i~. ejus~:m:~~c;~~1re6ut~~~ c~~r;i,~~r= 

Banco do Estado - Conta movimente 
Ret. n,clata 

DESPf:SA 
3673 - Di\·ersos fm1rionânos - Abo-

no n. 99 .........•...... 
3720 - Hospital Colonia "Julian,1 

Moreira .. - Fó\ha de pagamento 
3674 - Montepio elo Estado - Desc 

do abono n. 99. . ..... 
3716 - Francisco Luiz de Oliveira 

1Sec. do Interior, - Despesa rea-
lizada . . . . , . . . . . . -

3680 - Francisco Luiz de Oliveira -~ 
Aditmtnmento 

3715 -- F. Na\'ano - Cont~ . . .. 
3714 - AlclroviJe D. Gri.~1 - Perc 

s multn.s . . . ... 
3724 - Dr. Virgilio Cordeiro - 1Reµ. 

Serviços Elet1·icos Actinntam€'1'!· 

37~ __: Dr. Virgiho Cordeiro - <Rep. 
Serviços Eletricos -- Adiantamen
to . 

372~ - Dr Virgilio Cordeiro - 1 Rep 
Serviços ElctiiC'OS) - Adlantamen· 
to .• . . .. .. .. .. . 

3721 - Dr. Virgilio Cordeiro - <Rep 
Servicos ElctricosJ - A~f~n,tamen-

27 ~~ :_~ :~;e~i;at· siiv:; • ~ · c'Jrifu 
Banco elo Estado - Conta movirnrnto 

Depósito n data . 
Saldo que passa 

31 ;843$700 

, ;467S900 

2 :892SGOO 

400SOOO 

1 :500$000 
840S000 

248SGOO 

2 :500.·ooo 

5:000$000 

800SOOO 

l ;006S900 
GOOSOOO 

de ausentes com o praso de 30 e 60 nos. a posse e c,mmio das terras ela 

31 :560$800 *:d~;~e~is~~! gº:uti~~l~:r J~~q:: :~~i~~~~!~- c;~e~~fng~e~º n:i :J:~ 
169 :860S200 ~~~t:crii0~6r ~i:~ô~ricuºr~~g:· e r:g;~= ~y;_~iv:~ ;p~_~.~ll~u:! 1:;:s dâo. ~~~!= 

gado Deoc1ecio Cipriano Manicóba. rida data de St"sm:iria. com o dr~ur
mc !oi dh'igida a petição seguinte: so do tempo fóram sendo ven~1das, 
Exmo. sr. dr. Juiz Municipal de An.. inventariadas e distribuídas ictea!· 
tenor Navarro. Dizem Joaquim Teo- me.nte por diversas pessóas. nascendo 
dora Lisbôa e sua mulher. João A- dai o conctominio ('m que atualme11 .e 
driano de Andrade e sua mulher. Fe- se encontram. 5. 0 Pp. que dita data 
linto Alves de Moura e sua mulher. ao tempo da concessão se limitava, 
João Evangelista ele Sousa e sua ao nascente com as terr0is do Padre 
mulher. Francisco José de Moura f! José Gomes de Farias: ao poente com 
sua mulher, Raimundo Felix de Mou- a serra de S. Pedro, Boqueirão e Ca
ra e sua mulher, Joaquim Correia de labaço. até o caminho do sul: e- pe
Lima e sua mulher, Francisco Libera- lo norte e ~-ul com as referidas -'>'l
to de Ohveira r sun mulher. Josias bras. Limitando-s" atualmente, pf'lo 
,José Batü.ta e sua. mulher, Antonio nascente com a data de Santa Ritn, 
Braz Torres e sua multn. Manutl no lugar Rio do Peixe; pelo poente 
Coreria dos Santos e sua piuiher, Jo- com o declínio das aguas dt:'ste com 
sé Joaquim Duarte e sua n.ulher, Jo- o Estado do CearR; pelo norte com 
sê Barbosa do Nascimento e sua mu- a data de Santana. e pelo sul com 
lher. Antonio Teodoro Lisbõa e sua. as terras das Freh·as do Convento de 
mulher. Manuel Lisbôa Net.o. Antonio Pernambuco. 6. 0 Pp. <rtte a comu
Alves de Mow·a. AnLonio Valdevin..> nhã.o daquel~ terras 1 ·n originado 
Lisbóa, José ValdP.vlno Lisbôa. Ma- dúvidas e produzido riclt entre os 
nuel Luiz do Nascimento e Manuel respectivos condominos, nã1 lhes sen
Joaquim de Moura, por seu procura- do mais conveniente nela 1: rmane
dor e advogado abaixo assinado. o cerem. Por isto, requerem os supli
seguinte: E.S.C. 1. 0 Pp. que são cantes a V. Excia. se digne de or
senhores e possuidores de partes ele denar as citações dos interessados, 

52:099$700 terras que se acham pro-indivisas, llil constantes das relações que a esta a 
data dr sesmaria denominada Ga- companham, de que ficam fazendo 
melas situada nêste termo, <does. pal'te integrante, a fim de na prim':!i

fiO :OOOSOOO jtos.1. 2.º PP. que essa mesma da- ra audiencia dêste Juzlo, depois dr. 
G7: 760$500 ta fôra concedida com as sobras li 1 Ceitas todas as citações, virem com os 

data de Momingos Jorge da· parte tio suplicantRs louvar-se em agrimenso.· 
U\9:860$200 Nascente e a& aobras da !late. dp T•· e arbitradores, que procedam a uc-

>t * * \ AI ROM A ill\l.\ FEsT.\ Fl 
S.\l t UNSTIP,\1'0 

UM UNGUENTO VAPORIZANTE 
TRAZ ALIVIO IMEDIATO 

"Eu estava me sentindo mUit.o ma.1 
cm virlu<le de uma coru;tipação qu~ 
apanhei num sarau dansante", ate::;
tr~ o sr. O. Silveira, de S. João da. Bõa. 
Vista, São Paulo. "Usei vários reme .. 
dlos sem resultado algum, até que, fi
nalmente, experimentei o Vick Vapo .. 
Rub. Agora, graças ao VapoRub, es
tou completamente livre da. imperti
nente con~tipa<7áo". 

Para se acabar com todas n.s cons .. 
Upações mais depressn, basta friccio .. 
nar o VapoRub no peito, na garganta. 
e nas costas, antes da hora de dormir. 
Intantaneamente o VapoRub começa 
a agir através da pele como um em
plastro e, ao mesmo tempo, a dec;
prcnder vapores mL·dicinais que são 
aspirados pE-lo doPnte. A~indo por ho
ra.~ de!)las duas manr·ira!i diret.!1::i, o 
VapoRub de~prende o catarro, nlivi~ n. 
tosse, desconge::;tiona o p('ito e fac.:ili
tn a respiração Geralmente, acaba 
com o resfriado numa noite 

* * * 
marcação e divisão, e abonem as res· 
~ectivas despésas, sob pena de re'te
ha; assim como requerem, que dêsde 
logo fiquem citadas pnra todos os ter
mo.,; da camm até final sentença ,.~ 
sua final execução. Os suplicante~ 
proU.•:,;lam desde logo haver a sua. 
quota parte dos frutos e rendimen
tos do imovel demarcando e dividen
do, igualmente protestam restituição 
a si O\! a quem de dirrito fór cte qual
quer porção indcvidamtnt~ ocupad.1, 
inàenizaçáo das bemfeitorias e danos 
causado:,;; bem como para que não· 
se f.:tçam novas bemfeitorias, nem se 
ampliem as já existentes. Pede:n 
oue di.<:;tribuida e autuada a presente 
Com os documentos que á acompa
nham. ;;e realizem as citações dos in
tere3sados residentes néste Termo, 
por mandado, dando-se-lhes a respe
ctiva contra-fé, mesmo que pedic:h1 
não seja. Assim como mandar na 
primeira audiencia lavrar Edital de 
Citação com o praso legal de 30 e ele 
60 dias. a fim de serem citados igual
mente os interessado,:; em termos ou
tms dentro do Estado, e os ausente,:; 
em lugar interto e não sabido inclu
sh·e o~ ctesconhecidos; pelo que, •·e
querem a V. Excia. designação ,Je 
dia e hora, para se proceder a de
vida justificação; sendo tudo de a
có: . com o art. 743 incisos I, II, III, 
IV e V, do Cod. do Proc Civ. e 
Com. do Estado. Outrosim, se qual
quer linha do perímetro apanhar 
bemfeitorias dos confrontantes, fei
tas a mais de um ano, sejam res
peitadas, bem como os terrenos res
pectivos. não sendo computados na 
avaliação da área do imovel dividen-

1 

do e ficando salvo aos condomin.os a 
ação competente para os reinvindica
rem segundo as forças dos seus titu
las, ex-vi do artigo 789, do Citado 
Cod. do Proc. Civ. e Com. do Es
tado. Em conclusão requerem os su
plicantes a V. Excia. que SPJa tam-
bem citado o cura.dor Grral de Or
fãos dêste Termo, para o flm acima 
aludido. ficando os :mplicados nou
ficados, proporcionalmente a SCilõ 
quinhões, a fazerem as despésas eia 
medição da área superficial do im-:>
vel demarcado e dividendo, consoan· 
te prescreve o S unico do artigo ti24 
do Cod. Civil Brasileiro. Dá-se a cau
sa o valor de 150:000SOOO> cincoenta 
contos de réis; e protestam por todo 
gênero de provas admetidas em di
reito. inclusive o depoimento pesso11.l 
daquêles que, porventura, contesta
rem a ação em apreço. Nêstes ter
mos. Pp. deferimento. Antenor Na-

~T::i~· ~ip~fa~~º
st

~~i~i;JJ!~ ~· ~~~1l 
dei o seguinte despacho: D, e A. qi
tern-se na fónna requerida, bem co
mo cite-se o Cw·ador Geral de Or
fãos e Ausentes. Designo o dia 27 
do corrente mês, pelas 14 horas, nn. 
sala das audienrins, p:ira ter lugar a 
justificação. Antrnor Na\·arro, 25 de 
agosto de 1938. Francisco Vaz Cnr
neiro. Feitn a ju~lificação proferi o 
de:.pacho do tcór seg:uintt·: Vistos. e::,·. 
Julgo procedente a justiflcação Je 
fb.., á vibta da prova produzida. pa
Ta que produza os t·feitos de diJ·cito, 
prosseguindo-se na ação de confor
midade com as normns legais. ExJP
ça-se Edital de Cita<,'áO, pelo praso clp, 
60 dias, que também de\e ser publi
cado no jornal Ofkial do Este.do. 
custas na fórm.i da lei. ncando apro
,·ada a contagem de fl.s. Publique-~·e 
e intime-SC'. Antenor Navarro, 29 Je 
agosto de 1938. lass.) Francisco Va1, 
Carneiro, Juiz Mw1icipal. Em virt~t
de do que chamo e cito pelo praso dP 
30 dias, a cont2r dn primeira publi
cação dêste Edital no jornal oficiJJ. 
a. ·· A UNIAO, no:,; citnndos confron
tantes .José Feliciano dr Abreu, resl· 
-:tente na cidade de Cuja~eiras; JO!-.é 
Duarte ele Santana, residente no lu
gar Capoeiras <la Comarca de Caja
zeiras; Nelson Meira, pelas Freiras do 
Com·ento de Pernambuco. resident-e 
na cidade de Sousa dêste Estado. Aos 
condominos José Gomes dos Santos; 
Perpetua Evangellsta de Moura; lvla
ria Gomes dos Santos; Rosa Gome~ 
dos santos: Emidlo Gomes dos San
tos: Vicente Severino Gomes; Ser:i
f1m Rufino Ferreira e Marcelino Fer
reira Rufino, residentes nu cid de ::le 
Alagôa Grande dês te Estado; Helena 
Duarte de Sã; Antonio Quaresma dP. 
Mendonça; Inácio Quaresma de Me:1-
donçn: Cosme Quaresma de Mendon
ça: Maria Joana da Concei<'âo; Te .. 
n~za Maria de Jesús e Maria da Con
ceição de Jesús, residentes na cidade 
de campln,R O.ande /lê te &tadQ• 



,.. ' .., 
,... ...... 

A UNIÃO - Terço-feira, 13 de setembro de 1938 

VERANISTAS! 
Para melhor confôrto da vossa estação 
ba1nearia e maior encanto do vosso 
"b1U1galow" adquira os moveis de Time 
ou de junco nacional (de côr lualteravcl). 

São os moveis próprios para o DOBSO. 
clima, 

Examine os produtos da CASA FUN
CHAL ! Máxima segurança. e pel'felçáo 
no seu fabrico. Execução de toda e 
qualquer peça cm vime ou em junco na-

cional que V. Excia. idealize. 

CASA FUNCHAL 
JOÃO GOMES 

RUA BARÃO DO TRIUNFO, 459 
JOAO PESSOA -:- PARA1BA 

--:--
Camas "PATENTE" - Vassouras, cscô

vas e espanadores. 

São dispensados da apresentação 
dos documentos referidos nos ns. 1, 3 
e 4. os juízes municipais e membros 
do Ministério Publico dêste Estado. 

Secretaria do Tribunal de Apelação 
em João Pessôa, 13 de setembro de 
1938. - Euripedes Tavares. secretário. 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA 
- Edital de praça n.0 42 - De ordem 
dç, sr. Inspetor, se faz público que, no 
cila 14 do corrente mês, ás 14 horas, ás 
portas desta Alfandega, serão vendidas 
em hasta pública as mercadorias con
tidas nos volumes ababm menciona
dos que se encontram á disposição dos 
interessados no armazem n.0 1. das 
Docas do Po1~to de Cabcdêlo. 

Lote n.0 1: 

SECÇÃO LIVRE 
ANIS I O DA CUNHA RlGO lt 30.' dia 

V 

Sarn Mendes ela Cunha Rêgo e Ani~io da Cunha Rêgo ~'ilho. 
convidam os HeU!:1 parenle8 e amigos par.a. a8siatircm ú:-i missas <.1ue 
mandam tclebrar pelo repouso eterno da alma do seu cxtremoHO es
poso e pai Anisio ua Cunha Régo, na !l(reja de Nossa Senhora de 
Lourdcs ás G 112 do dia 15 do corrente (quinta-feira). 

Agradel'em antecipadamente aos que assistirem á êsse áto de 
caridade cristã. 

Pq~~essõ~~~~h~ ~a l 
carteira de cedulas, com pequena 
importancia. perdida no festival do 
dia 8, no PLAZA, o obséquio de en-
tregai-a á rua Santo Elias 180 ou 

JUIZO DE DIREITO DA 2.• VARA Barão da Passagem 9. que será ge
DESTA COMARCA - li'al~ncia de nerosamente gratificada. O objéto 
·• Solcmar" Companhia Comercial I perdido que· é o unico existente em 
Dunhfahr & Rcining - A VISO AOS seu formato. tem para o seu dono 
CREDORES - Participo que se acha alto valor estimativo. 
em cartório, acompanhada dos respe- ________ _ 

~l:,Vt~s /~o';Ul~f!tºs·p~~~ª~~e r~ri~r~:.1:, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
~a ha b1Iitação do credor retarda ta- A Diretoria da Associação Comer-
n.o a Fazenda Federal, da quantia de cial deliberou, em sessão de 3 do cor-

6.~~tS:ºiessôa, 11 de agosto de 1938. 1·ente, apelar mais um.a vês para os 
o escrivão - Pedro Uliss~ de Ca.r- seus distintos associados, no senticlo 

va.lho. de quitarem-se com as mensalidades 
atra.zadas, dando-lhes, para êsse fim, 

Bateria Independente de o prazo de 30 dias, sob pena de eumi-

Artilharia de Dorso 11

ªó!~fiando, porém, ser atend.ldB, 

LEILÃO 
ANDRADE LIMA 
Hoje! A's 14 horas c-m ponto, em 

sua agencia, á. rua Barâo do Triunfo .. 
329. Hnif"' 
Grande leilão de moveis diversos. in

clusive moveis para escrttorio e gran
de lote de mercadorias. além de um 
ótimo Radio Philipps; joias, objétos de 
arte, fina maquina de escrever, etc., 
etc. 

Com o praso ele 60 dias nos citan
dos confrontal1tcs: Nelson Leite Ma
ciel, residente na cidade de Apodi do 
Estndo do Rio Grande do Norte, e 
aos condomlnos José Francisco de 
Moura; Manuel Francisco de ~ºº!ª• 
Maria Gomes de Moura, Genezia B
vangelista. de Moura. Maria Franc~
ca da Conceição, residentes na cidade 
de Fortaleza do Estado do Ceará; 
Pedro Evangelista de Moura, residen
te em Pacatuba no Estado do Cea
rá.; Manuel Pedro Lisbõa. residente 
em José de Alencar do Estado <.lo 
Ceará; Maria Dionia Lisbõa; Fran
cisco Pereira de Brito. Ana Tereza 
Telxeira, Avelina Tereza Teixelr:i., 
Helena Rosenda de Santana, residen
tes na Comarca de Icó do Estado do 
Cearã; Raimundo Nonato de Santa
na, residente na Comarca de Lavras 
do Estado do Ceará: Raimunda Ma
ria da Conceição, João ~Joaquim de 
Paula, residentes cm Varzea Alegre 
do Estado do Ceará; Maria Cecllla 
Teixeira por si e por sua filha me .. 
11or Maria, residentes em Missão Ve
lha do Estado do Ceará; Manuel 
La.ur1ndo Brasil e sua mulher, resi
dentes em Umari do Estado do Cca
rã; José Maria da Conceição, resi
dente em Lavras do Estado do Cea
rá; José Correia dos Santos, resi
dente em Capanema do Estado do 
Pará; Manuel Lisbõa da Hora; Sim
plicio José Teixeira, Joaquim Gomes 
Ferreira. João Gomes Ferreira, resi
dentes no Estado do Maranhão em 
lugar não sabido; Ana Umbelina Ri
beiro, residente no Estado do Ama
zonas em lugar não sabido; Antonio 
Pereira de Paula, Francisco José de 
Moura, Antonio José de Moura, M~
ria Pereira, Rosendo Lopes Teixeir~, 
Manuel Correia Ferreira, João Ru!i
no Ferreil·a. Joaquim Rufino Ferrei
ra, Felicia Maria da Conceição, José 
Batista dos Santos e Maria Moreira 
Pinto, residentes em lugar não sa
bido; para o fins da petição inicial 
acima transcrita, ficp.ndo outrossim 
ciêntes de que as audiencias des~e 
Juizo têm lugar urna vez por sema
na, as terças-feiras, as dez horas. na 
sala das audiencias. Paço Municipal; 
ficando por força da lei. essas audi
cncias adiadas para o dia seguinte. 
sendo dia útil. a mesma hora, quan
do caiam em dia feriado. Dado e pai,
sado nc.sta cidade de Antcnor Navar · 
rn. aos trinta dias do mês de agosto 
de mil novecentos e trinta e oito. Eu, 
F.diva1· Pires Braga, escrivão, o dati
lografei e subscrevo Eu, Edivar Pi
res Braga, esrrivão que o subscrevi. 
!Assinado) Francisco Vaz Carneirn, 
Juiz Municipal. Está confórme com o 
originas, ao qual me reporto, dou ié. 
Eu, Edivar Pires Braga, escrivão o 
datilografei e subscrevo. Eu. Edivai
Pircs Braga, escrivão, subscrevo. 

Oito caixas pesando brnto 296 qui. VOLUNTARIADO 
tanto mais pela necessidade da coo
peração de todos os soctos pata en
grandecimento social. a. Diretoria con
fessa-se dêsde Já agradecida. 

Andrade Lima, leiloeiro oficial, au.
torizado por quem de direito. venderá. 
hoje, em sua agencia. ás .14 horas em 
ponto, o seguinte: 1 ótima escriva
ninha para guarda-livros; 2 finos 
hureaux; l etagére grande; 1 môxo 
para escritório: 1 ótima mesa grande; 
1 ditas menores; 1 rli'.a para suporte 
de prensa; 1 dita para ma.quina de 
escrever; 1 escada de abrir: 1 dita 
menor; vá1ios quadros; 1 toilette com 
marmore e espelho; 1 relogto de pa
rede; 1 gua1nição de porcelana para 
lavatório; 1 porta-chapéus: 1 comodn. 
excelente com 3 gavetões; 2 ótimas di
visões para escritório, enverniza.das: 
1 gradll, idem. etc.; e mais cadeiras 
avulsas de junco e outras madeiras 
grande campainha elétrica para cine
ma; 1 medidor de 5 ampéres - Sic
mens-Schuckert: 3 lances de grades 
para divisões; 2 portas para escritó
rios; 1 grande lóte de objétos para es
critório, inclusive finas escrivaninhas, 
tinteiros, etc.; 1 porta-carimbos para 
12 carimbos: bouvar<.1es, furador de 
papel, campainha elétrica. etc., etc.; 
e ainda um grande lóte de mercado
rias, cotno sejam: metas para crian
ça, pó de arroz, marrafas, bonetes 
para crianças 1grande lóte); calix, 
elastico1 pomada para sapato. retrõz 
de sêda': bolsas para criança: sabão 
para barba; fitas para maquinas de 
escrever, etc .. além de uma infinidade 
de outros moveis e mercadorias que 
estarão presentes ao ato do leilão e 
que serão vendidos ao correr do mar
télo, hoje, âs 14 horas em ponto. onde 
Pstiver o sinal do leiloeiro oficial An
drade Lima. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO - E
dital n.º 2, - Concurso para· o cargo 
de juiz de direito. - De ordem do 
exmo. sr. desemba1·gador presidente 
do Egregio Tri_bunal de Apelação do 
Estado, faço publico. para conheci
mento do_s interessados. que. pelo pra
zo de trmta t30J dias, a começar do 
dia 14 de setembro corrente e a termi
nar a 13 de outubro vindouro, acha
se aberta, na secretaria dést.e mesmo 
Tribunal, a inscrição dos candidatos 
ao concurw para o preenchimento do 
ca_rc:o_dc Juiz de direito da comarca de 
Mt:-.f.'nconlia, por não se ter habilita
elo nenhum dos candídatos inscritos 
no concurso anterior, de acórdo com 
o art. 37, da Lei n.0 159, de 28 de ja
neiro de 1937. tOrganização Judiciária 
do EstadoJ. 

O pedido de m.scrição deverá ser a
companhado dos seguintes documen
tos; 

1.0 ) cllploma rlent.ifico ou certidá-0 
cl(' íldrnr-~c o mC':-.mo rri;::istrado no 
Trli.>Unal ele Apelação; 

2."J folha corrida. extraída no lugo.r 
ou lugares onde houver residido nos 
dois ultimos nno!i, ou prova de fun
ção efctlva~ 

3.0 > ccrtldão de idade ou p10va equi
valente; 

4.t11 atestado ele saú.ctc. firmado oor 
mtdko ela Saúde Pública; 

5.<', rertidócs extraídas dos autos e 
protocolos, que provem ter o candida
to 1 ano~. prlo menos, de pratica de 
f6ro, ndquirfda na profi.5:-ão de advo
ga.elo ou na Juclicotura Federal ou ei,
taçlual Llé:ste ou de outros Estados ou 
ainda em cargos da Policia Civil; 

6.0 , documentos comprobatorlos de 
capacidade clentl!lca, intelectual e 
moral. 

los. contendo líquido nas latas 256 qui- \ 

~-~r~~a?u;~J:':e~o~.ª'y~~~;asp;l~~ar;.~ do~ºI;;t;;;ss~~~~~
0
q~~ar:e c~,~~!cil:i,~~[~ 

pores Dunstan. Clement, .t\,idan e Ly- o voluntariado nesta Unidade. da pre· 
f"la, entrados em 13 e 29 de abril. 1 de sente data ate 15 de outubro do co1·
junho e 18 de mato de rn:n. rente ano, devendo os candidatos sa

Lote n.0 2: 

0J1Ze caixas pesando bruto 407 qui
los. contendo liquido nas latas 330 qui
los de gazolina. das marcas Texaco, 
Essoene e s números. vindas pelos va
pores Husvlk e Clement. entrados cm 
23 e 29 de abril de 1937. 

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

pesando bruto 200 quilos, contendo lf_ 
quido 150 quilos de gazolina, vindo 
pelo vapor Antonlce. entrado em 20 de 
fevereiro de 1937, da marca ARCOB, 
s!número. 

Alfandega. 9 de .,et.~mhro ele 1938. 
Antonio Gomes Fo1·lc - Escritura

ria da classe ·•E" 

RECEBEDORIA DE RENDAS DE 
JOAO PESSOA - "Indústria e Pro
fissão" - Edital n.0 11 - De ordem 
do Sr. Diretor desta Repartição. faço 
públiC'o que deverão ser pagas, sem 
multa. até o último dia útil deste mês, 
á boca do cofre desta Recebedoria. as 
terceira6 <3.asl prestações do impos
to de indústria e profissão maior de 
um conto de réis, (1 :OOOSOOO>. referen
te ~-º corrente cxercicio, de acôrdo com 
o art, 3.0 , do decreto n.0 467, de 30 
de dezembro de 1933 

2.ª Seccão da Recebedoria de Ren
das em João Pessõa. 6 Je setembro 
de 1938. 

Lourh-al Carvalho, Chefe. 
J. Santos Coêlho Filho, Diretor. 

JUIZO DE DIREITO DA 2.ª VARA 
DESTA COMARCA - Falencía de 
"Solemar•· Companhia Comercial 
Dunhfahr & Reining - A VISO AOS 
CREDOR~ - Patticipo que se acha 
em cartório acompanhado dos respe
ctivos documentos, durante o prazo de 
vinte t20l dias. para os fins legai.,, 
uma habilitação do credor retardata
rio a Fazenda Federal, da importan
cla de L300SOOO. 

João Pessôa, 11 de agosto de 1938. 
O escrivão - Pedrn Ulisses de Car

,•alho. 

tisfazerem as seguintes condições: 
1) ____,. ter bõa conduta, atestada pela 

autoridade policial da localidade em 
que tesidir (êSse atestado deve decla
rar quanto tempo o candidato residiu 
na zona de sua jw·lsdição), ou por um 
oficial do corpo ou, finalmente, por 
Informações idoneas colhidas a sêu 
respeito; 

2) - ter aptidão flsica para o ser
viço militar, comprovada em inspeção 
de saúde; 

3) - ter de 17 a 28 anos de idade, 
a.presentando, etn. caso de ser menor li
cença do pai ou tutor; 

4) - provar a sua. naturalidade na 
hipótese de não ser brasileiro nato; 

5) - ser solteiro ou viuvo sem filho 
e não servir de arrlmo a pessõa al-
guma; 

6) - não ser sorteado convocado. 

Quartel em João Pessõa, 3 de seLem-
01·0 de 1938. 

.\.dauto Araújo, 1.0 tenente Sub-Co
mandante. 

EDl'l.AL - Secretaria da Agl'icul
Lura. Comércio, Viaf,'ão e Obras PU
hlicas - CONCURt;O PARA PRO
\ l~lt..NTO DE CARGOS DE INSPE
l'ORES AGRICOLAS - O sr. Secre
tário da Agricultura, tendo em con..>!
deraçáo os motivos expostos por vários 
candidatos ao concurso para Inspetu· 
.-es Agricolas. cujos diplomas e de· 
mais documentos não lhes poderaw 
t•hegar, a tempo, ás mãos, tomou fl 
cleliberação de reabrir v.s insc,:ições por 
mais sessenta dias, a partir da prc
Hnte data. 

Encerratias as mesmas será então 
flxado o inicio das provas. 

João Pessõa, 20 de julho de 1938. 
F1·ancisco Vidal Filho, diretor do 

Gabinête interjno. 

TERRENOS 
Yendem-se 4 lotes de terrenos si

tuados nas A,·enidas 25 de Janeiro, 
Floriano Peixoto e Coêlho Lisbôa. A 
tratar na Rua Duque de Caxias, 37. 

João Pessõa, 6 de setembro de 1938. 
Estevam Gerson, 1.0 secretárt,,. 

Sociedade Cooperativa de 
Crédito e Vendas de Fumo 

Com unice a todos os interessados 
que não tendo havido numero legal 
para a ultima reunião marcada por 
esta sociedade, deixou a mesma de 
se realizar, ficando convocada. para 
o próximo dta 17. quando terá lugar 
com o numero de socios que compa
recer. 

O presidente - Evandro C. Ribeiro. 

BôA OPORTUNIDADE 
Francisco Clcmentino Pereira, esta

belecido á Praça General João Neiva, 

~~t;:~?e dJo s:ure!i:~~ l~~rap:b1~~:1~h~ 
geral que está liquidando todos os 
seus artigos de calçados, perfumarias 
e miudezas. por preços nunca vistos 
e tambem vende uma bõa armação e 
diversos moveis. 

HRITINHAS IIUHS 
Só deaapparecem com o WIO do untoc.i 
producto Uquido que attrahe e exter· 
aw,a u rormlgulnha, caseiraa , IOdl 

eopecte de baratu 
ºBAUEOKMJOA n• 

ancc,11&ra.ae nu bõu Pbarmaolu t 
Oroprlaa 

D&OOAKIA LO!fDaft •aa Maolol Pinheiro. 111 

CABELOS BRANCOS 
&vltam-ae e desaparecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 
Usada como loçAo, nlo e t1ntura. 

Deposito: l"armM>la MINERVA 
Rua d& Republica - Joll.o Peuoa 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.0 &18 • • Moda 

IJUantu•. ~,- ...... 

Nota: - Andrade Lima, leiloeiro o~ 
ficial, continúa a aceitar todo e qual
quer movel, como ainda toda e qual
quer mercadoria. para serem vendi
dos em leilão. em sua agencia, á rua 
Barão do Triunfo. 329, ou fóra desta, 
oferecendo as melhores vantagens aos 
interessados. 

t 
OLEIRO ] 

Precisa-se ele um na 
Fábrica de Cimento. 

SERRALHEIRO - Pre. 
cisa-se de um na Fábrica 
de Cimento. 

SOLDADOR, que saiba 
trabalhar em solda elétrica 
e de oxy.acetilênio_ Preci. 
sa-se ele um na Fábrica de 
Cimento. 

CURSO PARTICULAR 
Prof. João Vlna~e avtaa aos 

Interessados que manUm um CUt'• 
so primário e oecundárlo fanolo
nando diariamente de 7 ½ ú 11 
e dali 19 ás 21 horas. 

AVENIDA GUEDES PEBEm,., 70 

',t' 
Pagamenlo adúmlado. 



A úNIÃO - Terç11•felra, 13 de aetembro de 1938 

TODA A EUROPJ EM PÉ DE GUERRA, CONTINOA INALTERADA A SITUAÇÃO DOS EXÉRCITOS 
aguarda acontecimentos trágicos e imprevistos R E p U B LI CANO E REBELDE EM hrécha na frente dr E:\trcmadw-a e 

expul~ar os govf'rnistas para a mnr
i:-em léste elo Ebro, a avia('ão fran
qulo;;ta vem. ullimainente, reaHr.ando 
"Ucessivos "raid!i." nas cidades Htora
neas ainda em poder do!, governamen
tais. 

,conclusão da 
3

.• pg.) o;~r:gAgEAVJSlfo9iilr:lc~H°.:'6~. TODAS AS FRENTES DA J:SPANHA 
rêncla, o genC'ral Gnmcllin, chefe das " 
forças a1-madas. EERLIM, 12 1 A UNIA O J - O pon-

Sobre rsh. <'idade fôram atirada", 
11as últimas 72 horas, mais de 300 
bombas que, contudo, não tiveram o 
deito desejado 1>elos fnlmigoc;. 

A REPERCUSSAO DO DISCURSO 
DO '"FUEHER" 

PARIS, 12 - IA UNIA01 - Aind; 
ê muito cédo para se avaliar a· reá
ção prortuzltla pelo discurso do :sr, 
Adolf Hitler. 

Ce;nsidera-~e. porém, que a sit11ação 
permanece tnJ\ltcrnda. que o "Fuehrer ·• 
reconhece a necessidade, da Conti
nua<'ão das negociações. 

Espera-se, também, que seja des
mobUlzado, apos as manobras, o exér
cito alemão. 

DE PRONTIDAO TODAS AS FOR
ÇAS ARMADAS DA ORA BRETA
NHA 

LONDRES, 12 IA UNIAOJ - F.s
tão de prontidão todas as forças iu
madas 

A aviação está preparada Pm con
dições de levantar vôo ao primcir<1 
sinal c!e parti d!\. 

NOVOS REFORÇOS PARA A LlNHA 
MARGINOT 

PARIS, 12 (A UNIAOl - Novos ,. 
poderosos reforços seguiram pa.n:1 a 
linha Ma.rginot. 

to de vista do Reich rclatlvamente 4 
,ituação internaciona.l póde ser resu• 
1nido do seg·ulnte modo: Apenas durante o dia fôram registados alguns "raids" 

dos Hiões franq~l~tas no litoral do Mediterraneo aJ - A situação futura depencterá 
dns gamnlins que o go\rêrno de Pra
~a possn dar no sentido de preservar 
1 integridade ff~ica dos alemães su LONDRES, 12 ( A UNli\O) - São Os despachos da !rente do Ebro di- '\J:gtuJ~f:rot E:~~~~Aci~ai~s 
létas. muito escassas as noticias proceden~ zem que os franqu1stas utlltzam todas 

b> - Apesar dn atmosfera de alar
ma provocada no mundo, os dirigen
tes elo Relch estão cettos de que a si
tuação será soluciono.da pacificamen

t.es da Espanha, as armas na~ suas Investidas contra l,ONURES. 12 (A UNIJ\O) - Foi 
Alguns telegramas limitam-se, a. rc- a !.aliencia. entre Gandeza. e Co1·béra. relegada a t,,t•gundo plano a proposta 

gistar alguns combates de pouca iro- rlos Soviet-1) no senfü.lo de chamar a 
1>0rtancia em diversos· setores da.. fren• REPETEM-SE OS BOMBARDEA- esta capital ('missârios do._ govêrnos 

te. te elo Ebro I MEN'fOS JU:REOS ,Je Burgos e de Barcelona, a lim de se 
Apenas dw·ante o dia, M'iões fran- ~ratar da qul"stão da retirada dos vo-

Qulstas realizaram alg"W1s ralds pelo VAL_ENC~A, 12 (_!\ UNIAO) - Em ] 'untários estrangeiro!ói da Espanha, APENAS IGUALDADE DE DIREITOS 

NUREMBERG, 12 IA UNIAO) -
Alguns meios pol1ti~l)-ctiplomáticos 
jeclaram que o Reich não deseja a a

litoral do 1\-tediterraneo, bombardean- repres~lia a anuJaçao dos esforços na- ~m vii,ta da tensão relnantl" na Euro
do cidades ainda em poder dos ro· clonalistas no sentido de romper uma pa Central diante o problêma chéco. 
Yernamentais. 

iexação do território dos sudêt<>-s, ESTACIONARIA A SITUAÇAO NO 
111as, apenas reclama igualdade de di- EBRO 
reitos PRl'a os cidadãos alemães QUt" 
ivem na Cl~ecoslavaquia de vez que IIENDAYA, 12 (A UNIAO) - No· 

tos estrangeiros de outras naciona- tit-ias procedentes de Barcelona inlor
idades são facultados os mesmos prl· mam que apesar de desesperados es
lilégios de que gosam os checos, em íorços, o~ nacionalistas não consegui
·econhecida minoria. ram conquistar nenhuma posição o-

Os mesmos meios lastimam que as copada na margem ocidental do Ebro. 

~~~re;}~:nc~!d~soni~~ c~pft~~~s jeudo~- ROUPAS de BANHO para SENDO· 
:os estejam explorando a situação I RAS_ e CRIANÇAS, os mais lindos 
·om o unico ojetivo de prejudicar a modelos, recebea e vende a. preços 
.\lemanha sob o ponto de vista poli~ ,•antajosos, a CASA VESUVIO, rua 
tico e econômico. Maciel Plnheiro, 160. 

C INEM A 
CARTAZ DO DIA 

REX: - ''Café Metrópole'', 
com Tyronne Power e Lol"etta 
Younc, da. "20th Century Fox". 
Complementos. 

PLAZA :-Na vesperal, "May
erling ", com Charles llo:ver e 
Doniellc Darieux. Comptemen
'tos . 

SANTA ROSA: - "Traido· 
n-s·• e ''Pedra Maldita'*". Com
plementos. 

JAGUARIBE: - "Modêlo de 
Tenta.çâo ", com Gene Ray
mond f' Ann Sothern, da "R. 
K. O. Radio". Complementos. 

A HOLANDA REFORÇA A SUA DE-
FESA ~ONCENTRAÇAO DE FORÇAS SO-

REGISTO 
- A' noite, a ultima rxibição 

de "O Rouxinol Branco ', com 
1\-laria- Cebotari e Ivan Petro
vick, da '' Cine AILiança. •·, Com
plementos. 

S. PEDRO: - "0 Ultimo 
Trem de Madrid··, com Lcw 
Avres e Dorothy Lamour. Com
plementos. VI!!:TICAS NA FRONTEIRA COM 

A RUMANIA 

FIZERAM ANOS ONTEM: 

METRóPOLE : - "Aguas 
FELIPf;IA: - "0 Taxl da Vingadõras", eom Ken l'\tay-

1\leia Noite'., com Brian Donlo- nan.l e "Uma Xoite Encantado-
''Y, da ''20th Century Fox''. ra·•, com Ramon Novarro. 

HAIA, 12 IA UNIAOI - O Consé
lho de Ministros, em reunião. ordenou 
que fõssem reforçadas imediatamente 
todas as fronteiras com a Alemanha., 
ficando as "'.lasses armadas d~ sobre~ 
aviso diante a eventualidade de uma 
guerra. 

PARIS, 12 fA UNIAOI - Os jor
nais dáo curso ás i\oticias de que es
tão sendo concentrados em Kiew e na 
fronteira com a Rumania, numerosos 
:antigente$. de tropas soviéticas para 
a eventualidade de qualquer pertur. 
bação da paz na Europa Central. 

A senhorita Neusa da Sllva, fllha Complemrntos. Complementos. 

MINADAS TODAS ESTRADAS QUE 
LIGAM A BELGICA A' ALEMA
NHA 

1~:1~·ná~f~~!nke!~fw~~te~~. ~::~ I '---------------------------! 
capital. 

BRUXELAS, 12 <A UNIAO) - E:n· 
centram-se minndas todas as estra
das de ferro ou de rodagem que ligam 
êste país á Alemanha. 

TODO O ESTOQUE DE DINAMITFJ 
DA SUIÇA FOI CONDUZII)O 
PARA A FRONTEIRA 

A ALEMANHA CANCELA LIENÇAS 
CONCEDIDAS AOS SOLDADOS 
DO OESTE 
BERLIM, 12 (A UNIAO) - Aca

bam de ser canceladas todas licenças 
concedidas aos soldados pertencentes 
ás guarnições da fronteira do oe$te .. 

Mantem-se completa reserva sôbre 
os motivos que determinaram éssa 
medida. 

Viti.va ioão Rapôso: - Defluiu on
tem o aniversário natallcio da exma. 
sra. Blandina de. Cunha Rapóso, vi U
va do saudoso conterraneo sr. João 
Rapõso e dama de alto conceito em 
nossa sociedade. pelas suas virtudes 
? distinção de trato. 

A veneranda senhora foi mUito 
cumprimentada pelas pessõas de suas 

BERNA, 12 (A UNIAOJ - Todo o 
estoque de dinamite foi, por ordem do 
c_ovêrno, enviado para a fronteira, $\. 

fim de fazer voar pelos ares todas as 

A BELGICA ESTÁ ATENTA relações de amizade. 
BRUXELAS, 12 IA UNIAO) - O 

~etsr~~~~~~; ~~~~~11:m dioigi~~~l~~ 1 FAZEI\I ANOS HOJE: 
de Mmi~tros e titular dos Negocios A sra. Glacinda Lira Carvalho, es
Estrangeiros. tratando sõbre a. situa- posa do sr. Manuel Carvalho. resi-~º~\~~n~1[1~~:ov~~s q~1~~!1~~ ~~afªct~ 

guerra. ção da Europa nos ültimos dias. dente em Duas Estradas. 

CALMA EM PRAGA A AFRICA FRANCESA APOIA DA
LADIER 

PRAGA, 12 (A UNIAO) _ Reuniu ALGER, 12 IA UNIAO\ - O pre-
º· Consêlho de Ministros, que d)scu· sidente dos /ellah.s árabes do norte da 
tm sôbre n t'etPssidadP. de uovas let::.. Africa telegrafou ao general Lebeau, 
de ordem m11ltar. governador geral, nos seguintes ter· 

O Consélho chegou á conclusão de mos: "!'-nte a gravidade da situação 
que, por enquanto, a lei ordinaria re- e o perigo para a mãe-patria. assegu. 
primirá qualquer perturbação de· or- ramos noss~ lealdade e dedicação á 
dem no território dos sudetos. causa francesa. Queira V. excia .. in· 

1 

formar á França que estamos pron
tos para responder ao seu chamado 

EM SAO PRANCISCO O CRUZA- e cumprtr o nosso dever como em 
DOR "YORK" 1914." 

SAO FRANCISCO, 12 <A UNIA.O> r _ 8$000 ê quanto cu..ta um calção de 
- Acha-se. fundeado na baía o cru- 1 lã para banho de mar na. CASA 

~'!';1°c{0 ~)gJ::ei~r:; ~e a:~tc~i~~:1~= AZUL, a casa. que, pelos seus balxoa 
tos na Europa pre4;os, se tornou Uder no ramo. 

Diz-se que essa bclona ve bri tanica 
será utilizada como transporte, con· lHECROLOGIA 
duzmdo para Londres os arti~ta.s in- ., 
glêses em Hollywood, que deixaram a 
farda pelo cinema e acabam: agora. 
de ser convocados 

BAIXARAM OS TITULO$ EM NEW 
YORK 

NEW YORK, 12 rA UNIA.O> - A 
despeito de uma perspectiva de att.a, 
os Utulos baixaram 

Todas as operações de hoje lem
braram as de 1914. 

Somente se mantiveram ef.!aveis os 
tit~lo!S da borracha e elo aço, a libra 
baixou 

CONFERENCIARAM EM GENEBRA 

GENEBRA, 12 ( A UNIÃO) - Du
rante ~ sua estada nesla cidade, o 
canceler Bonnet conferenciou longa 
mente com o sr. LJtvinoff, comissá-
1io das Relações Estrangp,tras da Rui-
MO e com os reprcsf'nt.intcs dt• Bel· 
gica e da Rumania. 

GOERING ESTA' ENFERMO 

LONDRES, 12 <A UNIA.Oi - Noti
cias de Berlim dizem que o marechal 
Hermann Goering foi acometido de 
uma sublta cnff?rmidadc, que exigirá 
no f.rgw1do Fehrer alguns dias de re· 
JlOllYO 

DR. RAUL SOARES PEREIRA: 
No dia 1.0 de setembro faleceu. na ca
oital do Maranhão, o dr. Rnul Soares 
Pereira, que ali exercia a sua ativida
de. tendo ocupado vários e importan
tes cargos administrativos e politicos 
" todos êles emprestando o brilho da 
sua inteligência e cultura. 

Era natural dêste Estado, sendo fi. 
lho do descmbanmdor Constantino da 
Costa Pereira e da sra. Camila Soares 
Pereira e irmão dos drs. Paulo Afon
·O Soares Pereira, coronel méd1c·o rio 
Exêrcito: Celso Afonso, ju1z da cidade 
do Rin Grande: Maria S. Pereira, 
engenheiro da Prefeitura do Distrito 
Frdcrnl; Hervol S. Pereira, clinico na 
Capital da Rcpubllca: sra. Mariêta 
~obrcga, ca:-.ada com o dr. Gctullo 
"fobrcg:a e sobrinho elo nosso amigo 
ilr. Oscar Soares, antigo deputado fe
lleru.l. 

Era casado com a sra. Mary Soares 
Pereira, não iendo deixado filhos. A 
ma morte causou funda consternação 
na sociedade maranhense e entre os 
JetL,; amigos dêste Estado. 

RINS Debilitados 
Q~odo N ... tal 6c1m eadUNcidu 4 

•• ar&ic:ulaçht tocltadH pelo eaONeO d:1 
acide mico, a caua 6 ••• 
funcc:iooameale doa riu. 
N1:1H caio. começe i11101e

diatam1n.l• • tomar o reme~ 
dio iocomparanl D•r• ..., 
hmular OI riu debei11 

Pilul11 DE WITT 
PARA OS RINS E A BEXIGA 

- O jovem Geraldo V1rgolino de 
Mesquita, residente em Campina 
Grande. 

- O menino Antonio, filho do sr. 
João Soares dos Santos, artista, re
sidente nesta cidade. 

- O sr. Jandír Torres dos Santor 
Lima, residente em Serraria. 

- A sra. Lieia Torres Cabral, es
posa de sr. Manuel Cabral. residente 
em Esperança. 

- O menino Geraldo. filho do sr. 
José Virgolino, residente em Espe
rança. 

- O sr. Osias Guedes Alcoforado, 
escrivão em Borburêma. 

- A menina Célia, filha do sr. 
Odilon Pereira de Mélo, agricultor em 
Alagõa Nova. 

- A sra. Ollndtna Vieira de Barros. 
esposa do sr. Jonas Vieira de Barros, 
residente em Miserlcordía. 

- Transcorre, hoje, o aniversârio 
nataliclo do nosso companheiro de 
trabalhos Adernar Nobrega, auxiliar 
da redação desta fólha. 

- O sr. Jóta Monteiro. cantôr da 
Rádio Tabajára da Paraiba. 

- O dr. Hlldebrando Ribeiro de 
Morais, advogado no fôro desta capi
tal. 

- O sr. José Verissimo de Oliveira, 
residente em Porto Alegre. 

- o menino Aiivaldo, filho do sr. 
Severino Fonsêca, residente em San
tn Rita. 

NASCIMEN'fOS : 

Nasceu, trás.ante-ontem, em Sapé, 
a menina Valda Lucia. filha do sr. 
Osmar do Rêgo Luna. funcionário es
tfl.dual. residente naquela cidade, ~ 
de sua esposa, sra. Neli Toscano de 
LUM. 

ESPONSAIS: 

Do sr . .1osé Frrrrtra dr Mflo e dfl 
,enhoritn. Judite Cantalice da. Trin
dade. recebêmos um cartão, comuni
cando-nos o seu contrato de casa
mento cm Belém, dês te Estado. 

VIAJANTES: 

Encontra-sr. nesta capital. o sr. 
Godofrêdo Mata, que vem de ser re
movido para a chefia da Mêsa de 

~i11:~~~0J~~ p~~~~q!A:·cfá.!vctetd~ i1~ 
de assumir o excrclcto do seu cargo 
F,m ~ua companhia viaja o seu filho 
Edmllson Mala. 

Dra .. Ivone Pinto: - Seguiu ontem 
para Campina Grande, onde vai ins· 
talar consultório médico a dra. Ivone 
Pln to, reccm.chegada da Bafa onde 
"ez um estágio nos hospitais de Sal
vador. 

MISSAS: 

Será reza.da, ho.1e, as 7 horas. na 
Catedral Metropolltana, mlsoa de 7.' 
dla. em sufra1Jo da alma.. do saudoso 
conterraneo, sr. Raimundo Nona.t.o 
Dantaa, a mandado de aua familia. 

ROT _4RY CLUBE DE 
JOÃO PESSôA 

A sua semanal de sábado último A palestra do sr. 
Hermenegildo Di Lascio Prestada uma homenagem 

ao "Dia do Jornalista" 
Verificou-se no último sabé.do, ás 12, 

30, no Resta.w·ante \Vcrncr, mais uma 
reunião do Rotary Clube de João Pes
sôa. 

Presidiu á sessão o dr. Leonardo 
Arcoverde, secretariado pelo prof. Co
riolano de Medeiros, comparecendo 
ainda os rotarianos João de Vascon
célos, Nerva Grangeiro, Dorglval Mo~ 
roró, João Morais, Einar Svendsen, J. 
Prazeres Coêlho, Abelardo Lóbo, Her~ 

INSTITUTO 
SÃO JOSÉ 
(NOTA DA SECRETARIA) 
Departamento de Assisten

cia So.cial 

menegildo Oi Lascio e Jósa Magalhães 
e sr. Benedito Sampaio. do Rotary 
Clube de Natal 

De Início. o presidente Leonardo Ar
coverde fez a apresentação do sr. Be
nedito Sampaio, tendo palavras de cor~ 
dialidade ao mesmo visitante. • 

Foi dada. em seguida. a palavra ao 
~r. Hermenegildo Oi Lascio, escalado 
para fazer a palestra do dia, que dis
sertou sóbre o têma - "Trabalhemos 
pela paz sem odlo e sem rancor" -
-3.ssunto que o mesmo rotariano de
senvolveu com apreciações muito opor
tunas. 

Ao terminar, foi o sr. Hermenegildo 
Oi Lascio bastante aplaudido, con
gratulando-se ainda o presidente Leo
nardo Arcovêrde com o plenário pela 
referida palestra 

O professor Coriolano de Medeiros, 
após. fez a leitw·a do expediente, des
tacando-se a carta mensal do novo 
governador rotâ.rio eng. Dias Lins, em 
que o mesmo apresenta o seu prosra-

Apresentado pelo sr. Rogério Fer· ma de trabalho â !reate dos dlstlitos 
reira da Silva, alto funcionário apo- brasileiros. 
sentado dos correios e telégrafos, Pelos rotarianos Ncrva Grnngeiro e 
chegou há poucos dias o sr. Antonio I Leonar~o Arcovêrde fõr~ relatados, 

~~êteR1~elr~ai:ito~eves ao nosso ga- ~~so:~~1;:J~~neteB~~a~º;~t~~t~~~~-l:cbe: 
- Venho lhe pedir uma esmola, pa- Festa da '· Arvore da Amizade" e a 
dre, porque estou muito velho, não i distribuição de premios esco.lares, pro
posso trabalhar e, acima de tudo, do- movidas por êste Ultimo. 
f'nte. O sr. J. Prazeres Coêlho tratou do 
- Só você esperando uns dias, meu assunto referente ao salâno minlmo, 
amigo, lhe respondeu. o nosso dlre- sugerindo convidar-se brevemente o 

i~r. t~dr:~e!:tri~a n:~ ~~;1~~ ! ~1::c~ede s!~~º· ~r~i~~n~)~s~! i~: 
que vá lhe dando alguma cousa. 1 tado. para uma explanação sõbre o 
-E' só por uns tempos, pois estou assunto, o que fícou aceito, 
perto da morte. Tenha pena de mim, O sr. Einar Svendsen, em seguida. 
que ha treze anos não recebo o meu comunicou a passagem do Dia do Jor-
soldo. nalista, tecendo comentários sôbre a 
- Como assim? significação dessa efémeride 
-Sou reformado da Polícia do Esta- A:o terminar. propôs uma salva de 
do clêsde de 6 dp setembro de 1920 palmas em homenagem á data, assim 
Reclbi dinheiro até novembro de 1925 como um oficio de congratulações á 
Trabalhava na oficina do foguete!- Associação Paraibana de Imprrnsa 
ro Pimentel em Cruz das Armas, pelo molivo o que foi aprovado wuuü
quando étn. se Incendiou pela qutn ta mcmrnte 
vez. Fiquei ligeiramente fe1ido, mi- Fórnm tratado~. auicla, oulro., .1~1111 • 
nha í":-posa cnlouquccr.u e ru perdi tos ele intcrrs~c· do c~ube, 1tcandu 
um filho que morreu queimado. Fui marcada wna rewlláo do Conselho 
levar minha mulher em Fortaleza Diretor_ para ás 19 112 horas, domes-

~~~~ fa1:ie1:;P~~~~~ f:po~:.m~f:ue?é~3;; mo dia· 
Ceará nove anos. Em 1934- voltei a Após, foi encerrada a sessão. 
João Pcssôa, procurei meus direitos, 
falei com o sr. José Batista, empre-
;::ado na polfcla civil e Ctcero Miguel 

~~! ~~~°;· p~~cr~~~arr~~!~ i~r ª~~~: D R , H U M 8 E R T O 
Penso que está tudo perdido N Ó B R E G A 
- Não, meu amigo. Vou tratar do seu 
caso. Esteja aquf terça-feira que en- };L};TRICIDADt: M>:IIICA 
caminharei todos os seus papeis. E CLINICA MI::DICA DO ADULTO 

~!c°ê ;:~ierâ~~~~ºse(:ita b~e:~~e:[i -- S1PIT..JS 
réis todo mês e os dez contos atra~ Ex-intcn10 de Tcr..i.pcullca Clinica 
zados de uma só vez. Reconstitutrel <Serviço do Prof tião Paulo,. 
todos os seus papeis. Medico do Ilospllal Saut.a Isubcl. 

E o sr. Antonto João Ribeiro das Residcncio: - Av General 
Neves. tão vulgannente conhecido nos Osorio. H:10 

Cow,11\torio: n.w, Uw111r. de 
Caxias, 312 •. 1.º u1u.ia1 

meios proletários da cidade pela al
cunha de "Prego Torto", saiu muito 
esperançoso de receber o seu dinhei
ro. 

Hoje mesmo o n08So diretor vat Cont:iultt1}:i'. - o,u;. lo\ k~ 10 hnr1-1s 
iniciar 08 serviços de coleta de to- dlarlamente. 
cumentos no Quatel, no Arquivo1 no TeJefône 1531 
Tesouro e oncle for pi-ecloo. 



f g~ ' ·u TODA A EUROPA EM PE DE GUERRA, AGUARDA Ultima ora AcoNuc1MENTOs TRAmcos E 1MPREv1sTOs 
( DO PAfS E ESTRANGEmo) 

AS MANOBRAS DA "HOME FLEET" 

LONDRES, 12 - IA UNIAO) - A 
Quntta FlotilhJ. de destroyers eh 
'' Home 1'"leet ", integro. d a pelos 
" Krempenfelt'', "Basillsk", ''Bea· 
glc'', ''Blance", "Bodicea'', "Boreas~•, 
•· Brazen '', ·· Brillian", ·• Buli Dog" e 
'·Keit'', chegou, hoje, ao largo d:
Portla.nd, a fim de iniciar, oficial-

ENCERRANDO ONTEM, A' NOITE, O CONGRESSO NAZIS
TA DE NUREMBERG, HIIlER PRONUNCIOU UM DISCUR
SO DEFININDO A ATITUDE DO "REICH" COM,RELAÇÃO 
-- AOS SUDETAS -- ~}~~t~~:~0 d~l~~i:iecºh~fg~~~~~n~.e~~~a~~ 

O NOVO DELEGADO DA SEGU
R \NCA POLITICA E SOCIAL 

RIO, 12 (A. N.) - O sr. Israel Sou
to, em carta dirigida ao capitão Fe
linto Mtlll('r, a<'aba de solicitn.1· ~ ua 
t xonera~ão do cngo de delegado da. 
Seguram:a Política <' Social. 

O ptt'~idente Getúlio \'argas a ... ..,inou 
um decreto conceclendo a dcmiss3f}, 
tendo nomeado rara. substitui-lo o c.t
pitáo .\ri Pires. 

REFl'GIADOS P\R.\GU.HOS ~O 
RIO DE JANEIRO 

RIO, 12 1A. N'.) - Acab;1n1 de ehc-

{~1~r~it~~t~a~::!~~. ~e~: 5~fi:*1! v;~;: 
en, Mato Gro~so, sendo refugiados JtO
liticos. 

i:sses ofi<'iais e~tão aguanl:udo ins
truções do minislro da Jtl'~lka. para 
6Ua devida Jocalíza<'ão. 

"ASPECTOS DA PREVIDtNCIA E 
ASSISTl;'ICIA SOCI.\L NO BRA
Sn, ·· 

RIO, n (.\ U"llAO) - N'o ..,alão no
bre d9 sindicato dos Lojistas, reali
zou-se. hoje, uma nova conferência 
promo,ida Jlt'lo :\-Iinistél'io do Traba
lho. 

O conferenci<õta foi o csuitor Be
zerra de Freitas, que dissertou sobre 
o têma: ... ·\specto!l. da Pre\'idênci::t e 
Assistênria Sodal no Bra!'iil 

t ; "S. Cristóvão", 3; "América", 1; 
"Bangú", 3; "Bom Sucesso", 3. 

VENCEU O "GRANDE PRt;:MIO 
JOCKE l' Cl,UBE" 

RIO, J·? (.\. N.) - O ra,•alc- ''0 -

~1~i::1·~·11(~~·n:r~~~~(;~~d~u(~~d;:1~~~~o,~~1f::~ 
o '·Grande l"rl•mio Jockcy Clul)e''. de 
ontem. · 

A distancia de 3.WO metrns foi co
berta no tempo ··record" d l." l!'J8 se
gundos e c1n;1tro tfUintos. 

A PEIOI.\N!:'IC'I\ OE ESTIUNGEJ 
RO:, NO BH \Sll, 

;~n\~x~'ci~~g;1~~;~~nc;~,~~1,;~~: .. cc- A "Home Fleet" estende-se 
Embora O Almirantado Britanico numa linha de Cinco qUIIO• 

b:~!is~~/~~r;~~~~u~~e c~~!!ã;~1

~~ metros, no Mar do Norte -
rãgr;~~~~~ds~~un~~º 1~~:ri~taciº~!~ eJ; As últimas medidas dos go• 
;,i;/~~;~'~ ~~~~~e~";,\~~;}i~~~~~sct!r~~;;, vêrnos de Paris, Londres, 

te a J U\'('ntutle Uitl('riana; 
•· Se a ;:arte decidir que havcerá um~ 

outra guerra mundial, a Alemanh1. 
não perderá. Ela ha de vencer 

A Alemanha, nunca, nunca. nunr.,l 
ts1c!) mais viverá sem honra··. 

ENCERROU-SE O CONGRESSO NA
ZISTA DE NUREMBERG 

A FROTA BRITANICA VAI REAL!- Bruxélas, Haia, Berna, BU• - ~~~~P.~r~~·d,1\;. 'ctor~~~~?i' 

dti~;n:;n~!c~N~O)E~a~g~~;;s~.!~ ZAR O CRUZEIRO DO OUTONO -- careSf e MOSCOU -- gri~~~!~u e o ~7;~~~-1~e1;,,,~1~?~~ d~1~l~~ 
solveu tomar, hoje, novas medidas re- MALTA, 12 - (~ UNIAOl - Sob cerramento do 10 Congresso Nazi;-
tath·a~ ás sua.s fnn(.'ões. o comando do alnurante sir Dudlet iriarechal Hermnnn Goering, ministro ta. 

Pound, cuja bandeira se acha hastea- da Aviação do Reich, assinou, hoje, O sr. Adolf Hitler comecou recor-
o 7.° CONGRESSO NACIONAL DE da a bordo do couraçado "Warspite", wn decreto, proibindo os vôos sõbre dando a realização do 1.° Congressl') 

ESTRADAS DE RODAGEM a frota britanica fez-se ao largo a toda a região da fronteira do oesl ':! Nazista em 1923 para. anunciar, ag1-
RIO, l'? IA TINIÃO) - O ministro fim de iniciar o habitual cruzeiro de da Alemanha, nos setóres ele Aix la ra, o primeiro do Grande Reich 

,~alclf'mar Falcão comunicou á direto- outôno. Chapel!e. Trvees, Palatinado e Ba.dcJ"' Reportando-se aos problêmas ale-
ria do "Automo,·el Clube do Brasil ·• A frota britanica está integrada por r:, partir do dia.. 20 do corrente mães, o orador mencionou o tratado 
qU<' o Go\'C'rno l'tsolveu areita.r o con~ cerca de 60 unidades, sendo provave1 naval anglo-alemã.o. afirmando que a 
vH.e- d<' participação no 7.° Congresso que regresse n éste porto na primei_ 1. SE A SORTE RECIDIR A GUER- Alemanha não cruzaria espadas a Grã 
Nacional de fü,tradas de Rodag'em. a. ra semana de noYembro. RA. . Bretanha e abordou a questão da Al-
realinl'-se brevemente nw ta capi tal. GOERING PRO.tBE VOOS NA FRON- !.acia-Lorena. declarando que hav'!.?. 

Jlll.G \:\IE~TOS ~O T S. N. TETRA DO OESTE DO REICH PARIS, 12 - i A UNIAOl - Os ~:~~n~iari~ ªdeq~~~~j:~ ~r~,~;s:im n~ 
RIO, 12 IA UNIAO) _ o Tribunal BERLIM, 12 - tA UNIAOJ - O I jornais transcrevem sem nenhum co- França. 

t:. ;~g,~~~::: ;;:~~~.·~ª~b r~u. ~~~;t:~n~1; NUM D E S AS T R E DE AU c:ec:e~rii~·qit:.cº~~us~~~;i~ª~~~~l~ 
d:> desemhar~ador Bal'ros Barre-lo. . . - de Praga de primeilo haver dt>nuncia-

O "FLU:1-IL 'DISE" ABATEU 
"FLAMEXGO·· POR Z , O 

ri!ú1~~~iJ(~Sbn~:ti::;1:,;J: lgdaem~~~,.:-,·; / T Q M Q V E L EM Q LINDA ~~a,ª J~!~d6~ti~:u d~c~<;~bi~z~h~1/l~; 
O de arc1l11v~mentos de p1·oce,;:~o!l.. estado da ChecoeslO\'aquia de ter quz

RIO, 12 J A. N.J - Foi o ~e;ouinte ::, 
re!.-Ultado da rodada de Olltt'm, do 
Campeonato Carioca de Futebo1: 
"Fluminense", ?.; "Flamt-ngo'', O; 
''VãS<'o d~, Gama'', ·1: ''Madurf'irn.", 

1 SAIBAM TODOS l 
Os antigos consillerava1n .a 

feni'\. c::>mo a,·e rara: os europeus 
acreditam (lU<' aYe rara é o melro 
branco: o fá.to é porém que o 
melro branco não é tão raro como 
dizem. :\tais rara é a rosa \'e1·de, 

~ em que até muitos técnicos em 
floricultura não acreditam. Mas 
.-stá <1emonstrada a sua e'.\istêneia. 
A rosa vnde assemelha-se bastan
te á. rosa "pompon" no tamanho 
e na expressão do tioo petalar. E' 
consideravel o número de suas 
petalas. que se dunlicam na extr~
midade do caule da roseira. Acre
dita-se c-eralmentC' que es~as pe
talas sr metamorfosearam em fô
lbas verdes; mas, se isso aC'onte
ceu o fáto é que a flôr consena 
intacto o ,uoma r:u·a.c·tf't'bti1.•11 da. 
ro,;;a. 

l!m cél.:-bre artista comico amr
ricano acaba de mot'l'er aos 77 anos 
de idade. Chamava-se Jamrs. 
Thomtonc e mal t'ntrava em céna 
o público desandava a. rir. Era um 
ol'iginal no que concerne á pontu
alidade. Quando seu nome figurava 
nwn cartaz de teatro, era sempre 
seguido de um ponto de admira
ção. Pol'que ninguem sabia se êle 
iria 1·ei::resentar ou não lima Uni
ca vez na. sua longa vida James 
Thompone foi ,1erdadeiramente 
exato. No dia do seu casamento. 
M.s.s, para isso, tomou uma precau
ção essencial: nediu com efeito. ao 
padre que de,,ia casá-lo permi,.são 
para dormir na ,:espera em sua 
ca!:>a, pob só assim teria certeza. 
de não faltar á hora da cerimo
nia. ... Jaml."s Thomtone nunca se 
pintou. Passa\'a dirl."tamente da 

::ri!s e~:~· ~::d~i:!1;:r~:a~s Âi 
:inos não mais rcprl."scnta\'a, Rl."a
parect"U em cêna certa ,·ez, não há 
muito. na. "B(•la dr Nova \'u.rk",. 
t· ainda c·onsei:-uiu ••nt.usiastic,, 
i•xito. 

Oecidida.nwnte, o-, nazistas es
tão S<' eX<'l'dt'ndo na questão do 
arianismo. Att' as abeU1as devem 
ter sangue alemão pu1issimo! En
tram, portanto, êsses laboriosos 
insétos no dominio do racismo exi
gente e intran~ige_nte. )las, como 
proceder a pt>squizas genealog-icas 
nos t"nxa.mrs? Como investigar a 
ori~ern f'"tnica do nnzão e da abe
lha-mestra? Como f:n<'t' a pro,·a 
liquida e certa de que o sangue da. 
aht> lha alt>mã tem a. mesma ine
qul\'oca purêza do plasma do "ho
rnus g<'rmanicus" das priscas éras? 
Como evidenciar que, no~ vasos 
arteriais da. ra<'a apicola. não cor
re wn globulo de sangue judeu. 
Jmr ext'mplo? ;\las a revista alt>mã 
" Dt>r Tunnrr.. não sr embaraça. 
ne<1sas nugas. Como o me l expor
tado por uma firma. de Hamburgo 
tenha. no vidrn uma etiquéta in~ 
rlicativa de provir de 'ºabelhas J>U• 
ramente a lemã....,", a revista mos
trou-se, há JIOU<'O, insatisfeita r
preconizou que ~f' dê aos insétos o 
nome de arianos e se imprima na 
aza ele cada abelha a nuz 
swastica! 

rido alarmar a Europa·•. 
A COTAÇÃO CAMBI ~ T GICA Manuel de Mendonça Uchôa saiu do O sr. Hitler atacou. ainda. de ma-

RIO. 12 1 A _ UNIAOb>. l-d r':: .ª. ·r PERDEU A VIDA, RA • , Recife, guiando o carro de sua pro- nelr~ virulenta. as democracias. cha-
~umte a cotaçao cam 1ª ~ oJe. 1

- TENENTE MA priedade que desenvolvia regular ve- mando-as dr> aliadas cta bolche•:ismo 
bra, 85S7_92; franro, St87; dolar, . ·:·. MENTE, O 2 • lccidade 'em direção a João Pessõa. Particularizando o probléma doa 
l~S~88; hra, S%O; marco, ~S963 ~ peso,. NUEL MENDONÇA UCHÕA Em M!tricota, perto de Olinda, porém sudetos. o sr. Hitler declarou que o ~;r..i·2~:o~~ma. df' OUl'O fmo fOI cota- _ , , sucedeu áquél_c of~cial d~ Marinha uma govêrno de Pr~ga havia criado tuna 

O . .; bancos r ca.sas bancátias vende- PATRÃO-MOR DA CAPITA- grande desgi. aço.. havia uma .. gtoss~ situ:1çáo impos~ivel parn o:, alemães 
t·am moéda!l. na. í''>}M'rie no valor de corrente _atia~e.ssada _na refe1_1da. es- ali residentes Ma;:; - cre.!-cento1t 
21:J :952S200 " (·ompruam-s<' no valor NJA DOS PORTOS DESTE trada, cuJn. ut1hdad~ e a ~e so deLxl:r - "se essas criaturas oprimh..l~s não 
de 368 :3H!)SOOO. ENTERRO pass~r os automove1s devidamente 11- puderem obt<'r o d irrito que preten-ESTADO - Q cenciados:. . . . dem elas o obterão do:,; alemães 

ONTEM DO SAUDOSO OFI- se!~; ºJ!~~~.~t~:n"cio co,r~~u!'.~un:el~~t mfi~a;;~~!~t;i; P!:';t~~s~ili,:r t:~= ARRECADOL 667.000:000SOOO EM 8 
~lt:SES 
SA1'TOS, 12 IA UNIAO) - A Al

fandega. tlesta. cidade arrecadou, nos 

1

8 primeiros mêses do corrente ano, 
667 ·ººº: ooosooo. 

da.d.e e, num dado momento, foi o ve~ ma~ha nao ~x1ste mais. Desde 28 Lle - CIAL DE MARINHA - iculo de encont.ro, violentamente. a\ maio <[Ue estao prontas as nossas for
~:~f!.\i, ia~icJi~~~~[; :endo morte ~~1c!~~Jc.c~o oeste, a:; mais form1dnvc!s 

DEMITIU-SE O GAB!Nt:TE CHILE 
NO 
SANTIAGO, J-! IA UNIAO) - O 

gabin~t( ministerial demitiu-se coleti
va.mPntt", e.-;ta tarde. 

CalC'ula.-se quti essa. ajtudc fo i to 
mada em virtude dt> , contecirnen í<:>s 
dccorreuíes do frac'lCiUdc " putsch " 
nazista. 

ELEITO PRESIDENTE DA LIGA 
D.\S NACôES O SR. DE VALER A 
GENEBR;\, H IA UNIÃO) - Em 

rfuniáo eh• bo.i<', a Liga. da-3 Nações 
ele~tu s~u ))residente o sr. De VaJ,-ra. 
chPf~ do Govérno do Estado de Eire. 

O 1·csuJL11lo foi de !:9 l."ontra 3 vo
tos, tendo o ',I'. De Valera feito um 
discurso d<' a~radecimento, no qual 
manife!Stou as t>speranças df' que des
sa reunião da L. O. N. resulte o esta 
belecimento da paz mundia l. 

Repercutiu, dolorosamente, na so
ciedade cg11terranea, o impressionante 
desastre de automovel ocorrido, ante
ontem, mais ou menos á<; 6 l '2 horas, 
em Maricota, entre Paulista e Olinda, 
no qual perdeu a vida de um modo 
brusco, o 2.0 tenente Manuel de Men
donça Uchôa, ofici~l da. Marinh a de 
Guerra Brasileira, e patrão mór da 
Capitania dos Portos dês te Estado. 

Segundo colhemos em fon tes fide 
dignas, o trágico acidente se verificou 
do seguinte modo: 

No sab!U\o, á noite, o tenente Manuel 
de Menddnça Uchôa., dirigindo um au
tomovel de sua propriedade, viajou 
com destino a Recife, aonde fôra le
var seu genitôr, que lhe viéra fazer 
uma visita. 

Destinava-se o referido cidadão a 
Maceió, onde reside, há anos. 

Ante-ontem, bem cêdo, o tenente 

PASSOU, ONTEM, POR ESTA CAPITAL 
UMA EMBAIXADA DE DOUTORANDOS 
PERNAMBUCA
NOS QUE SE DES
TINA AO PARÁ 
A VISITA AO INTERVEN
TOR ARGEMIRO DE FI
GUEIRÊDO E A' "A UNIÃO" 

F raga Rocha Sobrinho, presidente; 
Carlos Aranha de Moura, secretário; 
Lauro Lins Gama., orador; J amesson 
F er reira Lima., tesoureiro e J abes A
fonso de l\ifélo. Murilo Almeida, Ade
nio Lima e Otoniel Jordão. 

Durante o Congresso Mé::lico-Aca.
demico. os doutorandos pernambuca
nos apresentarão os seguin tes traba
lhos; 

"Sindrome hemorragico dos recem
natos '', "Um caso de paraplegia no 
termino da gestação" - Fraga Rocha 
Sobrinho; •· Contribuição ao estudo de 
algumas helmintoses nos hospitais de 
Recife". '' T uberculose no meio esco
lar " - Carlos Aranha de Moura; 
'' Da reação gamglionar peri-bronchi-

Pelo Afonso 1~cna. que aportou on- ca. Contribuição ao seú est*3,o", '' Das 
tPm, à:-, 7 horas c>m cabedélo. viaja lesões anatómicas em individuas 
uma embaixada de doutorandos da brancos e pretos" e "Um caso de 
Fnculaade cie M<'dicina de Recife. que miocard ite tuberculosa com formação 
se cte~tin21 a Belém do Pará. a neur ismatica" - Lauro Lins G ama: 

Apro,·eitando a estada do navio em •• n as sindromes ban tiform es·:. e " O 
nosso ancoradouro externo, os acade- r _meio médico em Pernamb~1co. - J . 
micos pernambucanos realizaram um F er_reira Lima; "Dos rad icais sul!o
P:'l!':':.f'io n Jcfto Pessóa. estando em vi- a m ido E': seu emprego na~. infec~oes 
~.itn {i rPdac:üo cksl:i fôlha. obstétricas·· - J abes Afons~ de Melo ;.. 

A _rcf('l'ida rm~aixacta ~ai alé áq~e - ~; g ~n 0~~~~çc!,~ 1~!t1~~~ .. t~n~ ~rft~t~j 
~~'1 c;~~~ifclis/·x;,~rn~[elJt~~ ~io~;t d~ Almeid_a, " Do valôr quali~t~V?, da 
a fim de t.oÍnar parte no congres5o ~lJmenta_ç~o . en tre os .colegia is .e 
Medico Acackmico. que ali se realiza- Das im ~.iahvas aca~emic~s e.m .~e1-
rá na E('gunda c1uinzt•na do corrente nambuco . - ~ dem_o Lima, y m 
me~. rnb 05 auspícios do Diretório A- ~aso de 1nsu!ictenci~ pulmol'l;ar e 
cademico daquela escola superior. <-_Tempo de circ~la~no ,,sangumeo. e 

0:-, universitarios pernambucanos ~m d1:_omes hcmonagicos -- Otom el 
são portadores de mensagens do in - Jordªº· 
terventor Agaml:"non Magalhães, do A's 10 horas, os membros da embaí
prefeito Novais Filho e do prof. Oscar xac.la estiveram no P alác io da Reden
Coutin'10. dir<"tor ela Faculdade de ção, em visita de corteúa a o inter
Medicina do RPcife. e do prof. Ageu ventar Argemiro de Figueirêdo. 
Magalhães, ás altas autoridades pa- Em a utomoveis, po.!' tos á sua d ispo
raeuses e no diretor da Faculdade de sição, pela sr. Antonio Gama, presi
Medicina do P ará. den te do °:1Centro dos Chauffeurs". os 

O<i emUnix:acJores serão hospedes ofi- doutora ndos: pernambucanos visitaram 
ciais do prefeito Abela rdo Condurú , diversas obras da administração Ar
quando cm sua estada em Belém . geotil'o dt" Figuelrêdo e os pontos 

A clelcgaçüo está assim constitulda : principa is de nOllSa capital, lrulo t.am-

Não tardaram a chegar as primei- Atraz dessa~ paredes de aço toda a 
Alemanha esta em pé de guerra ras noticias a esta capital, sendo o co

mandante Al!rêdo Salomé Silva. capi
tão dos Portos no Estado, imediata
mente informado do que houvéra. 

Horas depois do horrivel desastre, 
foi o corpo do tenente Manuel de Men
donça Uchôa transportado, de auto
movel, para esta cidade, onde chegou 
ás 19 horas. 

No Hospital do P ronto Socôrro, já 
se enccntrava armada uma. camarr 
ardente, sendo af depositado o côrpo 
do malogrado oficial de Marinha 

Estiveram no H. P. S .. além da es
posa do tenente Manuel de Mendonça 
Uchôa., representante~ de autorida
des civis e militares e elementos des
tacados da sociedade conterranea. 

O comandante Alfrêd10 Salomé 
Silva, capitão dos Portos, esteve pre
sente no local onde se achava o côr· 
po do infortunado tenente Manuel de 
Mendonça Uchôa, até o salmente do 
féretro. 

O enterramento realizou-se, ontem, 
ás 9 horas da manhã, no cemitério 
Senhor d~ Bôa Sentença, saindo o 
féretro do Hospital do Pronto Socôr
ro, com grande acompanhamento de 
autoridades federais e estaduais, 
além de inúmeras pessõas da socie
dade pessôense. 

Antes de baixar o côrpo á sepul
tura, um pelotão do 22°. B. e. pres
tou as devidas honras a.o morto, dan
do a salva de estílo. 

No momento, usou da palavra o 
comandante Alfrédo Salomé Sllva, 
que, num sentido improviso, exaltou 
a~ qualidades do saudoso oficial, ao 
mesmo tempo exprimindo o sentir de 
seus colégas de farda, pelo seu trá
gico 'tlesap9jecimento, ressaltando a 
sua disciplina e retidão de atitudes. 

o intel'ventor Arg·emiro de Figuei
rêdo se fez representar pelo se4. aju
dante de ordens, capitão Jacob FranW 

Sõbre o ataúde viam-se corôas com 
expressivos dizerPS dentre as quais se 
salientavam as que depositaram sua 
desolada viúva e o comandante t\ l
f rêdo Salomé S ilva, capitão dos Por
tos da Paraíba. 

O 2°. tenente Manuel de Mendon
ça Uchôa, exercia as funções de pa 
trão mór da Capitanía dos J>:ortos 
dêste Estado, onde se vinha d istin 
guindo p elo seu senso de responsa
bilidade e disciplina. 

Era o saudoso desapart>cido casado 
com a sra. Eleonôra Uchóa, de cujo. 
consórcio não houve filhos, sendo 
membro de distinta familia alagôa
na. 

F izera -se o tenen te Manuel de 
Mendonça U chôa na ca1Teira que tão 
dign a mente abraçára com a maior 
perseveran ça, sallen tando ... se sem}Jre 
pelo seu a môr á P átria e dedicação 

A fim de dar á Alemanha o ct~ito 
que lhe devia compelir, en, primeiro, 
reforcei o exercito e n. nvht('ftc1 e, sro~ 
gundo, dei ordem para n constrnçftp 
de fortificações 

Eu não mais poderei assistir á o 
pressão dos sudetas com nma calmr.. 
intermlnavel. Isso não póde duror 
sempre. Os alemães querem apena-" o 
direito de dispor de si memnos e na 
Checoc;lovaqub 3. 500. 000 a Iemã~s e· -
tão sacrificaLlos cconomiern1c11 t l' r11 .. 
virtude da oprcssflo cio govêrno rhc:-
co". 

O ~r. Adolf Hitler terminou o !ien 
discurso, dizendo 

•· Vivemos inomentos histo11rns. Vol
tai 'ao vosso lar. Jamais obec;rcc-:T
mos á vontade de um estrancreiro, eu 
, os juro, e Deus ha de me ajudar 

REUNIU-SE O GABUffiTE DE LON
DRES 

LONDRES, 12 - 1 A UNIAOl - O 
gabinête sob a presidencia do sr. 
Newville Chamberlain esteve reuni
do durante pouco menos de duas ho
ras. 

Durante essa reunião fôram tratados 
os últimos assuntos com relação a 
situação da Checoeslovaquia. 

Pouco depois do discurso do sr 
Adolf Hitler, em Nuremberg, o gabi· 
nêtr voltou a n:·umr chmmtc J)OU(;O 
mais de uma hora, tc>ndo i;;e chcgaG'J 
á conclusão de que o discurso do 
"Fuehrer" em data alterou a situa 
ção, sendo ainda ba~tant.e cêdo para 
se- tomar novas medidas. 

Foi n1arcada UO\'a reunião elo ga
binétr para amanhã, de manhã 

A REUNIÃO DO GABINJ];TE FRAN. 
C>:S 

P ARIS, 12 - <A UNIAOl - O ga
binête reuniu-se, hoje, á Larde, ~10 
Ministério da Guerra. sob a presidên • 
eia do sr. Edoard Daladier 

O ~r. Albert Sarrault, ministro do 
Interior, fez uma exposição detalha
da da situação interna. Após, o mi
nistro das Relações Estrangeiras, sr. 
George Bonnet, C(uc muito cêdo re
gréSSou de Genebra, mnnistc>stou a 
sua satisfação pela caltun e ~an gu,~ 
frio dos francêses c,m face d..t 8itua
ção Internac10nal. 

Amanhã, haverá nova reunião do 
gnbinête, em Consêlho de Ministros. 
wb a presidência do presidente Albert 
Lcbrun, no P alácio do~ Campos EI~ -
seos. 

O sr. D:iladie1· recebeu, cm conte-

(Conclúe n a 7.• pg ,) 

: : n t:t~~os;ei~ausJgsd
0
seis s:~ é:a~ss~; 1 ;--------------

farda, funda consternação..! 
Farmácia de plantão 

bém á pra ia de Ta mba ú . 
A's 16 horas, regressaram os visi- Está de plantão, hoje, a FAR-

tan tes a Ca bedêlo, a fim de tomar o MACIA LONDRES, á rua i\Jaciel 
!:::in~a~ ~s=~~~ viagem r-~P;,;ln•h•ei.,ro ... ________ _J 
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