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A PRlfltRA ETAPA DO REGIME A PASSAGEM DO INTERVENTOR AR
le enlrc o porn e os seus inter- GEMIRO DE FIGUEIREDO PELA BAIA 

A EXPOSIÇÃO NACIONAL 
COMEMORATIVA DO 1: 
ANO DO ESTADO NOVO, 
SEM UMA EXPLANAÇÃO 
OBJETIVA DA RECONSTRU
ÇÃO DO BMSIL FE 1T A 
PELO PRESIBENTE GETO
- LIO VAIGAS -

COMEl\lOH.\Nl>O a passa
gl'm do 1. o ani\'ersúrio do 
Esl:Hlo ~o\'o, o ~linisll•-

rio da ,lusli\·a vai realizar 11111,, 
t·xpo~i\·{10 nac:innal sc'Jhrc ,•si.a 
1irimeir:1 t·tapa fio n:ginw. 

lh brasileiros kr:io, assim. 
oportunidade para ter uma i111-

prcss:io llc l'onjunlo, n~io sú do 
que \'CHI se realizando na Yigi'·n· 
eia da Consliluiç:io de 10 de No
,eml,ro, tomo de aquilalur H 

ohra ck rcc·onslru~·:io cio P:!Ís 
ll'\'ada a cabo (K'lo prcsidenl,: 
Gellilio \'ari:as, dêsde :J de No
Ycml,ro de 19:JO, até os noss<>s 
dias. 

Ein ('n(rc, ista rcl·cnlt• aos jol'
nais l'ari<kas, o sr. Nl'f,(rà() (),: 
Lima, minislrn illkrino da ,Jus
li\·a, tledarou que essa grandiu · 
sa exposi<;:io pro,htzir:'l u111 Í.f'
nê)mcno inll'ress:inlc: muitos do, 
•1u,•, displiecnlenlc'nlc, a,·ompa
nham a ohra do go,·ê-rne , ou 
mesmo injuslatnenlc a c:uhm 1 

mn, se scntinio su11,ri'·sos ao ,-.~ 
rcm <Juc, alr:l\·í·s de Iodas as d'· 
íiruld:uks <·0111 ((IIC' lutam o~ 
poderes p1º1hlic-os 1111111 Pais l:'ic 
\':t\i.lo, 11111 \'Ullo~o trabalho sf' 
km <'XCl'lllatlu, ele maneira a as· 
segurar a 111ais fi1'1nc confian\·:1 
pop11lur no rC'gi111c inslilui<.lo en 
IIJ de N o,·c mhro. 

prel<"s - tudo isto procurando 
cn(ravar o nalnml desenvolvi-
111cnlo da Narionalidadc. 

~ão fôssc1n a \'isàu aguda, o 
))l'rft""ilo senso tlus nos~as r~ali
dades, a energia e a s,•renidade 
cio sr Gclúlio \'a1·gas, - - ron
ft•ss,·111os claramcnlc -- o llra
!tiil mio scri.:. l"otno l; hoje en
quadrado no Estado No\'o. 11111 

exêmplo a st•r seguido pelos po
,·os que 1leseja111 se libertar dos 
extremismos intolerantes. 1nai.; 
um pasto da •:obiça inlernacio

CIDADE DO SALVADOR. 21 1 
(A UNIÃO) - O "Oceania", a · 
cujo bordo viaja o interventor AS HOMENAGENS PRESTADAS A s. EICIA, PELO &O· 
Arg!miro de, Figueirêdo, que &e VlRNO BAIANO E MEMBROS DA COLONIA PARAIBUA 
destina ao Rio, chegou, ontem a 
êete porto ás 20 horas. DOMICILIADOS EM SALVADOR - 0 SR. ARGEIIRO DE 

o intenent?r redera 1. _interi- FIGUEIRtDO FOI ENTREYISfAlRf-l'D.t ."Effllftl ~ 
no, sr. Lafa1ete Pondre, em 
companhia do Secretariádo e do ---- DA BAIA" E "A TARDE" 
prefeito da cidade, sr. Neves 
Rocha, estêve a bordo apresen
tando culflprimentos ao inter
ventor Arsemiro de Figueirêdo. 

nal, rnmo a pobre e desgraçada A HOMENAGEM DOS MEM
Espanha. 

Oulra s,•,·ç:io de mnila impor- BROS DA COLONIA PARAI· 

te os sr~. Homulo Serrano e O«'í
lio Polari, homenagearam o i.1~ 
lcr\'entor Ar,:emir:o de Figueirê
do por ocasião tle sua rápida 
pas~agem por e~sa ('apitai. 

(.\ l ' 'IÃO) - Logo que o "Oce
ania11 atral'OU ao cáis. o inter· 
nntor Argemiro de Figueirêdo 
foi procurado pela reportagem, 
tendo sido entrevistado pelo 
"Estado da lhia" e ".\ Tarde". 

Lanl"ia da cxpossçã11 nadonal co- BANA O 1~~T1~/,~1·1~~iiI'i\~ -~}~';,~t·.~~tO 
111c111oruli\'a <lo J. 0 ani\'crsúriu 
,lo Estado Novo, ,, a ,t,•dk:ula a CIDADE DO SAI.VADOR, 21 IMl'HENSA B.\l.\!\'A 

O ''Ocear.ia" le,·antou ferros. 
de viagem ao l<io, ontem me~mo 
:í, 22 horas 

uma impressi,m:mle dcmonslr·1· (A UNIÃO) - Os membros da 
ç:io sührc O rnrnll'r da aç:io co- col~nia paraibana, tendo á (ren- CIDADE DO SAL\'.\IJOR..- :_I SEGUE HOJE AO RIO 
munisla no mundo l' os seus no- A'nmt:llTA CONSIDERAVELMENTE o N 
~ir~:\efeilos, especialmente no UlfW, 1 f - O PREFE{TO FERNANDO 

.:\'ús kmos sitio duramente JEDl:4:SE PELO LJVRO DO PRESIDENTE NÓBREGA 
arnssados pl'lo perigo hokhc\'is- ,1\1;.J ~Je 30 Recife. on;;:-;::;: 
la que, ))OI" \'al"ias \'C7.Cs, já lentou. cará a bordu do ltapagé, com destlno 
implantar-se, a ferro e f()go, dcn- GET.,;.uo· VARGAS interrogado pelos reporteres. tendo de- ao Rio de J:ineiro. o ilu~tre dr. Fer-
tro <lc nossas fronteiras. l\las. U clarado: "Considero o aparecimento nando No~rega. prefe~to da Capital. 
felizmente, o:, a~wntcs Uc l\Io-;- do livro c!o presidente Getuho Vargas s .. ~. Ya1 tratar ~e importantes in-
c-ou f{):·:1111 ~1.·111pre rcchassados um ato de alta_ de~ocracia, pais Que !~t~-~se;s ~ºu;~~j~J;~~o a~e ~~JJ~~ 
pelas armas do glorioso exerci- U A NOR POLITICA DO ° Chefe da Naçao divulgando os seu~ Viação. a abertura de um ramal da 
to nacional co111 a mais ,lecitlida BRASIL" UT.A' DESPER• discursos, idéials e realizações admi
repulsa <.la!:. nuiss·ts condentes nist··attvas está em mais intimo con-
dos Sl'Us sculimentos aislãos ,, TANDO EXTRAORDINARIA lacto com o povo que governa tão sa-
1,alriúlic:os. I biamente. O Chefe do govêrno assim 

Essas re,claçúes cl ,, rnmnnis- AT IÇIO DOS ESTRANGEI• agindo está no mesmo nível dos eran-
m~ na exposi\·:io a Sl'r l'l'aliza-, ROS, JORNALISTAS E des chefes rle E.stado do mundo r.on-
~ 1>elo Minisll•rio da ,Justiça, DIPLOMATAS temporaneo". 
serão repn•sentadas em <·arla- Tambem o sr. Sousa M~lo. ctiretor 
1:es, lt'lrciros, m:.11,a!ti, diu~rmna~. ,:1:1. Carteira Cambial do Banco do Bra-

uras, livrns e prosperlos, RIO. 2l l6,. 1/. l - O Interesse ma-
nos c1u:..iis Sl' n•vdarú a sua si~· nifestado peio livro "A Nova Polltica ~la~~~~::,': ~ealid:!e~ei:,~~:~ , 
niíieaçüo <' a lll'l'C"isidatle de nos do Brasil" awnent.ou. hoje, ronsidc· 
opôr1nos :l sua 1n·o1lagantl:1. ravelmcnte. 

Assim. a cxposiçüo ,·0111C'1110ra- Hoje, foi intenso o movimento nas 

lciras sob todos os seus aspectos. con
sidero o livro do presidente Getulio 
Vargas uma obra de elevada signlfka· 
ção e que está destinada a ter pro
funda repercussão mundial". 

ti\'a do J. 0 ano <lc vicia cio Es- J....,vra1ia.s, notando•se Rrande procu
tado Novo ll'rã um earalcr cs- r:-. do livro da parte dos estrangeiros, 
scnciahrn.•nlc n:wionalist:1, sendo Jornalistas e diplomatas. 

\ºoha-sc O olhár para o pas- uma cxplana\·tio objcli\'a e con- A reportagem dos jornais ~ndam 
,ado· O 11uc se cnrnnlra é " cr<'ta da formidavcl reconslruçih colhendo as:,ectos do movimento. nas 
~i,pula_ dcsc!,frcada_ <!0 • poder, :. política e administraliva do Hra- livrarias. 

Não há na Paraíba o mosquito que 
está caasandn o paludl,1110 do Rio 
Grande dr, Nortf' t' do Ceará. Mas rro~ 
temos outros mo!lqnitos tr ... n~mis~r'"" 
para causar a dornça. Não df'ixr acua 
empoçada 011 parada par:a. que não M 
rrfr, O fflO'liQDitn. 

'\ onsalisíaçao pa-rt11lan,1 açula- sil conseguida nêstes oito :mos o sr. Edmundo Miranda Jordão. ex
'ª (ll'los condi:l\os regionali,·- pelo pulso firme do presidente presidente do Instituto dos Advogados, 
t.,~. í· a mcom1lreen,.iio existe11 1 Getúlio \'argas. quando adquiria-OS cinco volumes foi 

NOTA.Sa DE 
PALACIO rrlamente para a cidade baixa. com o 

rim de evitar o intenso trareao de ça .. 
A SITUAÇA- o DA PARA,,., BA rodov:.,;::: F:e:::::::::. àl-

Esteve ontem em Palácio onde foi ________ sões identicas, noutras oportunidade!i minhõcs nos bairros residenciais. Ain-
rl'<léblm, -pelo --~-p-- o SURTO ADMIIHSTRATIVO QUE OR ela é cogilacão, !!_o__p.rf1tl.~Foruancl!>. lnt<rlno o Ten. Cel. Magalhães Ba- A SE VERIFICA NA e noutros Iucares. Nóbrega nesta sua viagem ão'""iíil<li 
rata, comandante do 22. 0 B. C., a- PARAIBA DESAFIA EM IITEISI A Cooperação, enfim, dt' todas as lor- Pai-., promovu negociações para que ~;r.;:,11~~

0
,:::.1 ·;.,:n~n~ ~!r~u!: , , D DE E SE&URAIÇA, ças produlh'as • superintendencia sei• ~ubsutuocta ª atuai e antiquada 

Ptlmentar o dr JOSé Mariz pela sua QUANTOS MOVIMENTOS SE TENHAM PROCESSADO NO geral por parle ~o ESlado. de lodo_ 0 ~:~t'"~onize~~=ª~o!e~;cr~os!: 1': 
imestldura na chefia do Govérno do MESMO SENTIDO DO BEM POBLIC l complexo admimslrallvo e economi<o Ide progrescr.>. 
Eiitado e aa:radecer ao mesmo tempo O N STES ULTI• da unidade, eis a slnlne e a divisa do J De acôrdo com u~ recomendação 
°" sentimentos de JléZar que s. ,xc1a. 1 ______ MOS TEMPOS NO PAIS ______ go,·êmo singular do .r. Argemiro de do interventor Ar~emoro de Figuefl!é-
lhc enviára por motivo do acidente Fi ueirêdo .. ao, o prefeito da Capital vlslt.ar• Belo 
de automovcl ocorrido no Parque So- RECIFE, 21 IA UNIAO) - A I e · Horizonte e SJo PauJo. a fim de ob-
lon de Lucéna. do qual resultou o ra- , propósito da vlarem do lnler- AFIRMA O "DJARJO DA srrvar de perto o slsttma de serv.., 
lechnento do cabo Carlos de Farias .. ntor Arcemlro de Flrueirê- 1 A QUESTAO DO CHACO NA municipais adotadoo naquelas adlan• 

~
11~!: Ja,:~= ."ºno~~=~~ do ao Rio, aonde vai lralar de allos MANHÃ" DE RECIFE, NA SOCIEDADE DE GENEBRA t.,~so'::f!:"°1e~;~~-s':i,rerelto Per-

fcur do carro acidentado inle......,. do F.otado. o "Dlarlo da SUA EDICÃO DE ONTEM nando Nóbrega passou o exerclclo do 
. Manhã", preol11ioso arrio da lmpnm- · • oi?v~Br~:re!!nl.:n~r:-~:ntitK>O ~~ e:i1:~ %~~~:.P~~ ~;!".ii/n~é ed~: 

Prl'> ~cu 8 ludantc de ordens o Inter- • dcSta capU.al, publicou O scgu.in&e de aUridadn verdadeiramente nota- Sociedade das Nações, falou sObre a da d8 Pdilidade peswcnse. 
;:ntol' .TIJtlé- M:irlll ltlándcnr a))l'l!lltn- iópico: ffll.', e lanlo mal• exlraonllnarlas reoolução da questão do Chaco. exls- Em seguida, 0 prefeito da Capital e 
S>e~o ~nrolbnenclasto ~' Pambollla Coutinho "Dt- pas.sacrm para o Rio, estive, ••nto e sabido ,ue tudo se f•• e tente entre a Bollvla e o Paraguai. o sr. José de Carvalho esttver'&ID em ª ec en "º ca Cario,; de ante-ontem, em Reelle, 0 interventor - O sr. Ollvera salientou os esforços P_alclcio .. fazendo a devida comunl•· 
:.arlBB Coutinho e ae fazer repreaen- -raiban d A I d FI 

1 
. tudo me torna peadvel. sem o mínimo dos pafses medianeiros, congratulan- çao 80 interventor Jose Mariz. 

• no enterro do llll!SIRO. ~ •· r. riem~ • rae re- apêlo ao IIOC6rro aparente doa ~mpres- do-se com o Brasil, e com o Chile, - Em companhia do digno aUldllar 
do, a cuJa admlnlstraçao sadia e vlco· tlm0& pelos. srus esforços em pról da paz. do GovÇrno seguem a sua exma. ea• 

Durante o dia de ontem foram re
c:ot,ktln "" pelo sr. Interventor Federal 

tertno as segulnks peas6ai,: 
,.~tores Antonld SantlAgo, Ialdro 
""""" e Dwitan "1randa: aenhons 
Pll!feito Joio JOM: MluóJa, maJor Joa-

:n a~~=:~~~":'.:.'· Pe-

O profesaor Pra~ 8itea Albu
q<louerqu., em nome cio corpo docente 

OruJ'IO Escol11r "llllhaclo Peae6a ", t;:ntou cumprldlanlaa ao dr. .Jooé 
de pela aua ln"11111i111111 no carso 

Interventor Intin1í1D. 

ron deve o vizinho Etilado a Inveja- outros delegados ralaram sõbre o posa sra. Nanci Nóbrega e flDiaa. 
vel sila111:io em ,uc ora •• manlém. No seUir da produ9io &crleola cum- assunto, alimentando-se a esperanca - A' nclle, o prefeito Fernani!o Nó• 

FQI oavl-lo .. DI d M nhi" pre aatnalar o deeidido empenho ora de que o Bra.il volte a participar do brega esteve em nosso gabln6te reda· 
em enlrevina ~ae Jáan;ubl::.....:.. E posto a servk)o da lnlenalflca9lo da Instituto genebrino. clonai. apre.sentando-nos despedidas. 
u palanu de L exela. lio a aontlr- policultura, com o eutüvo, ell&re oa
mafio de Iodai as apreelllf6es fllle &r-. da olllclaa, do IIIT09, do milho, 
daqDI lemos enanc,lado acen,a do 1ea do llipdio, Bati i frente da lieerela
felleiaimo soYêrno. ria da ,\pieDl&ara am homem 1,qa 

O •arta admlniJllraU•o ,ue ora oe capacidade Ji oe ffldeneloa em mb

FOI 
o 

FESTEJADO ONTEM 
"DIA DA ARVORE" 

Yfflflca na Paralba, «!-fia, em in
telllidade e ~. quanloa mm- A 
me.toa oe lenham ,.._.... no ESTADAcoMo DECORREU 

COLAR 
A CERIMONIA NO tRUPO 
"F.PITACIO Pt:SSOA" =":e"...":: ':..116

bl1eo ...- DO lfflRVENTOI DA BAIA 
"-- -a1taneamea1e 1mper- NA METR"'-" DO PAIS lante. aenl.- oanllirloe, am admira- ucva.r, 

'nl plano ed-nal •ae ·-
-· u -~ da allabetla... ª" .. mala .,..., ....... m61o-
.... IDnnltlo &6onlao-,.-C -L ........................ _ .. ., ....................... . 
.......... ap1ea1a, ...... ... 
.......... na111a • ....,... 



2 :A UNIÃO - Quinta-feira, 22 fü• ~etembro de 19:!8 

NOY!~~S D~1~~~2~ :¼~~~~~t1)i:i~f PUREZA ! SABOR! QUALIDADE 1 
locara. aU, momentos antes. · < • 1 

A LIGA DAS NAÇÕES E o IMPJ::RIO Em outros pontos do pais morre- vitimado trás-ante-ontem num desns-
JAPONES ram três ãrabes, ficando feridos vá- :i

10
~e d~tt~~c~v;!·. 0<:orrldo no p~ique 

GENEBRA ' 21 (A UNIAº) _ Ac- drios soldtrados e t0rêts ju~~ush, lkC?,0 !ª0
• o feretro saiu da restdencht do cõ

o-se e~ e os m r os O e e u.ra.- nego, José Coutinho, á 1·ua da Cate
cedendo ao apelo do govêrno chinês, b«: Bohvi, que servia na me.squita de dral, n. o 15, pnrn onde fôra trans-
o consêlho da Sociedade dns Na- Sao João do Acre. portado 

O 
corpo . 

{i~~s l~;cà~t~,J6;~~nt~~ ~8/r!~n"to ªJ~ VATÍêANO co~~~g:~~~1~~~};gafiãe~11~~~:~n;~p1~ 

Requisitos somente encontrados na INSUPERAVEL 
manteiga "LIRIO" a manteiga de maior consumo 

na Paraíba ! 

infr:t!~ei!rr~e~~br~ga cientificou O tão '1acob Frantz, ajudante de ordens 
Japão déssa medida, convldancw-o "' o PAPA FALA A PEREGRINOS do sr. Interventor Federal, represen- e I N E M A 
aceitar a Jurisdição da S. D. N. Em FANCESES ;ª~~o ;,;1::~iacÍ~ ~~c::i~ !-~ ~o~ Bw~: 

~ ge ~\'g respoil:: nãg~tll~~ ~ CIDADE DO VATWANO, 21 (A hington de Carvalho, representando o !r---------
d ca o, a. d a õ~n uar e te a ONIAO) - O "Osservatore Roma- prefeito Fernando Nóbrega, tenente 
; ~ente, li e ~c ~ o com -o po.c o. no", orgão da Santa Sé, publtcou, on- Antonio Ferreira Vaz, representando 

CARTAZ DO DIA 
fazer a np caçao ~s sançoes. tem, a integra da alocução feita por o coronel José Arnaldo, comandante da 

sua santidaae o. quinhentos peregri- Polícia Mtlltar cio Estado, o 22.0 B . 
nos da Cofederação Francêso. dos S1n- C., Bateria de Dôrso e Companhia 
dlcatos crtstão..t;. Quadro encorporndos; srs. José Ra-

INGLATERRA 
PA!JEC"EIU o EX-CHANCELER DO Néssa alocução PIO XI exprimiu os malho da Costa, pelo .. Sinclicato dos 

NEOUS seus sentimentos de afeição pela Comerciários", José Pequeno, pela 

LONDRES, 21 CA UNIAO) - No
ticias do Egito, dium que faleceu em 
Bati!, naquêle pais, o sr. Blattengeta 
IHerouy e>1-minlstro cio Ex;terlor da 
Ab~a e que havia acompanhado 
o "Negus" na sua. viagem á Af11ca. 

ESTADOS UNIDOS 
MORREU UMA ANTIGA EST!U:LA 

CINEMATOORAFI<J.A 

França e condenou a concepção dos ·'Liga Proletária dos Carroceiros", Se
estatos totalltarios. verino Gomes pela "Sociedade Bene

ficente ··2 de Setembro", Severino 
Lopes pelo "Círculo de Operários Ca· 
tólicos ", Odilon Carvalho pela "So
ciedade dos Funcionários Municipais" 

FRANÇA 
PRONTO PARA SERVIR A INGLA• e "Clube Municipal", Francisco de 

TERRA Assis, João de Freitas e Domingos 
PARIS, 21 (A UNIAO) - Amigos Sorrentlno, pela "Sociedade Mecan!

intimos do duque de Windsor, ex· ca 1• e grande número de pessôas a
rei da Grã-Bretanha, .a!irmam que migas da familia do Inditoso conter
êle está pronto a servir a seu pais, raneo. 
~fie,ndendo ao primeiro chamado de Antes do saimenio, o mons . Odi
s'1la pátria, para. desempenhar qual- lon Coutinho, tio do infortunado Jo-

HOLL YWOOD, 21 (A UNIAOl - quer serviço. ven, fez a encomendação do corpo. 
Faleceu, ante-ontem, nesta cidade a ~ardo vm espera Incorporar-se O ntaúde foi conduzido a mão pela 

PLAZA: - Na. vesperal, "A 
Sonata. a.q Luar", Complemen
tos. 

- A' noile. "0 Perfeito Ca· 
valheiro .. , com •·rank Morgan, 

da "Metro Goldwym Mayer". 
Complementos. 

~ REX: - "Cinco Gêmeas da 
Fortuna". da .. 20th Century 
Fox", Complementos. _ 

SANTA ROSA: - "0 Ho
mem Esfing-e" e .. A Sonata. ao 
Lua.r". Complementos. 

FELIPtIA: -Na 1'Sessio da,s 
Normalistas", "Féras do Mar", 
com George Bancroftt, da •• Co

lumbta". Complementos. 

- A' noite, "0 Grande Jôgo", 
com Frcston 1'o., U!-r e Bru<'~ C':.a.. 
bot, da .. R. K. O. Uadlo ". Com
plementos. 

JAGUARIBE : - ".Mensagei
ro da Vingan;a ••, com Richard 
Dix, da "R. K. O. Rádio". 
Complementos.. 

METRóPOLE: "A lllão 
Invisível", co1n Robert Young, 
da ''1\-letro Goldwym Mayer". 
Complemento. 

S. PEl)RO: Sessiio das 
Móças - "Hurrah ao Amôr " e 
"Corações Errante.e;". Comple
me-ntos. 

antiga atriz clr.e:m.atografica Pauline no exercito inglês. caso rebente uma oficialidade das forças militares nqui 

~~~:ri:~:.itgn; ~: d:~~ebe~~ ~ivel conflagração. ~~~~~~~d1~!~1~~e:t!º 3c~~~:0 co~0 ; 

munidos de aparêlhos de respiração J ,í'========;:====='11 várias grinaldas do comando, oficla-
PELA CHEFATURA TORNO MECANJCO pegando 1 

metro entre centros 1>0r 0,40 de dia
metro e completamente equipado. 

~~~~;~!n:~oste~1~uca~:a~~e asJ~ Doenças de Senhor as :!::f~ed~ª~1~fg:.panh1a quadro e ra-
horas fazer a artista voltar a sl, não o - ESPECIALISTA - A banda do 22. 0 B . ç. executou 

D E p o L Í e l A I _v._nd_• -_o_ME_G_A _NA_CR_E. -

VIDA ESCOLAR conseguindo. ,marchas fúnebres durante o trajécto. GABINtTE DA CHEFlA 

BELGICA 
AS ORGANIZAÇÕES REXISTAS E 

FLAMENGAS NA BELOICA 

DRA, NEUSA 
ANDRADE 

Consuitorlo: 

DE 

a uBto1;.fct~~~A;,J~ia~ u~br:i> d;-i~ ' Rua Barão do Triunfo, 333 
talar inquéritos contra as i0rganiza.. l.º andar 
çõe5 militares rexist:is e flamengas da Consultas de 14 ás 11 honu. 
Belgica, acusadas de fraude nas leis Residencla: - Trincheiras, 208 

do~alsÂ.ntuerpla, fóram encontrados 1 \\:,============::!! 
distintivos,' :C,ocumentos, Uniformes e 
armamentos, na séde do "Agrupa..
rnento Nacionalista Flamengo", figu .. 
rando como principal acusado o se
nador flamengo Clgneron. 

o 

ESTADOS UNIDOS 
REGRESSO DO ALMIRANTE 

SALDANHA AO BRASIL 

SAO JOAO DE PORTO RICO, 21 
< A UNIAO> - De avião chegou a es
ta cidade o comandante Bltencourt, 
adido mllita.r brasileiro em Washing
ton, que velo tomar wna decisão de-

, lfinltlva i:;õbre o navio-escola u Almi· 
r an te Saldanha". 

Presentemente dual. soluções são 
en~aradas para a reparação daquéla 
l"'IP1onave: '"1 o nav, trA até Nor
folk , na Virgínia, cuja viagem dura
r á dez dias e as despesas de concertos 
i-'Ubirão a 200.000 délares. Em. caso 
contrano será rebocado para. o Rio de 
J aneiro, demorando-se de viagem por 
vinte dias,· diminuindo as despesas de 
vinte e cinco por cento. 

ESta; última versão apresenta-se 
com mais possibilidade de escolha, 
\listo o "'Saldanha da Gama" estar 
em condições de resistir a qualquer 
viagem, 

PALESTINA 
O TERROR "Is A R1"W)LUÇAO NA 

TERRA SANTA 

JERUSAI.;EM, 21 CA UNIAO) -
Continuam os atos de terrorismo e 
asswne proporções grandiosas o mo
vimento revolucionarlo irrompido nes
ta cidade. Ae tropas brltanlcas lutam 
em Merte e Naplouse, morrendo nesta 
última. cidade o .. chelk" árabe Abou
tchaled. 

FOI FESTEJADO ONTEM O 
"DIA DA ARVORE" 

(Conclusão da 1.• pg.) 

Mendonça; uvem Primaveran, núme~ 
rc., de canto pelo Jardim da Infancia; 
"0 Jambeiro", versos declamados pela 
menina Noris Miranda: •· O Sol", can
ção interpretada pelos alunos de Jar
dim da Infancia; "Arvore da Serran, 
poesia recita da pela menina Maria 
Terêza Magalhães; "Canção á Prima~ 
vera", bailado pelos alunos do Jardim 
da Infanc1a, tendo á frente a aluna 
Colange Caçador Henriques e o Hino 
Nacional, pelo Orfeão do Grupo. 

Em seguida, o interventor José Ma
riz, num gesto significativo, distribuiu 
flõres e brindes aos alunos do aludi
do estabelecimento de ensino, tendo 
também Igual atitude o dr. Matêus de 
Oliveira, diretor do Departamento de 
Educação . . 

Devido ao tempo chuvoso, deixou de 
ser executada a parte do programa, 
:iue constava do plantio de uma. ar
vore. 

Finalizando a solenidade do "Dla 
da Arvore", o professor João Vinagre 
proferiu brilhante improviso, em no~ 
me dos presentes, saudando o dr. 
Matêus de Oliveira, por motivo de seu 
aniversário natallcio, recentemente o
corrido. 

Nessa ocasião, os alunos do Jardim 
da Infancla ofereceram ao digno di. 
retor do Departamento de Educação 
um lindo ramo de flôres. 

Após, o dr. José Mariz, acompa
nhado pelos professores presentes. 
percorreu todas as dependências do 
Grupo Escolar ., Epl ta cio Pessõa" 
mostrando·se encantado por todos o~ 
melhoramentos que teem sido intro
duzidos no mesmo, saUentando o ga. 
~~~~~- denti\rio. ótimamente aparê-

BOTOES de fantasia, flvébs e ca
buchôes o ma.is lindo e variado sorU.· 
mento acaba de receber a CASA 
AZUL. 

A INDUSTRIA DO VINHO 
NA PARAISA 

"Cajú Champanha", nôvo 
produto lançado ao merca
do pela Fábrica de Bebidas 
"Sanhauá", dos srs. L. Car-

valho & Cia. 
!Entre os l'Stab2lecimento~ . !abris 

nesta cidaae, que concinuam impul

Observações de horários: 

O dr. ,Chefe de Policia, baixou em 
data de ontem, a seguinte portaría: 

O dr. Fernando Pessôa, Chefe de 
Policia dà Estado, recomenda o cum
primento do horário anteriormente 
estabelecido para os departamentos 
que lhe são subordinados : 1º expe
diente de 8 ás 11 e 2º de 13 ás 16 ho
ras, com exeçâo dos sabados que te
rá um único de 8 ás 12, de vês que 
esta Chefia o vem observando regu
larmente. 

Ao dr. Chefe de Policia, comunicou 
o respectivo Secretário, sr. Filadelfo 
Lacerda a fundação, nesta Capita~ 
a 17 do corrente.do Sindica.to dos En
fermeiros em Hospitais, Laboratórios, 
Clinicas e Congeneres. 

sionando a sua industria, com novos O dr. Chefe de Policia atendeu, a-
f.~:~:. J;~,;,1;1i!~~! fir!!bt~a~~ inda, em seu Oabinête divem.s pessõas 
valho & Cla situada á rua da Re- 1 que o procuraram, apresentando quei
J1(ibllca, n•. 135 a 155, com filial em I xas e tratando de Interesses ligados 
Recife, á rua Vida! de Negreiros, nº á Policia Civil. 
7
· ~sse conhecido estabelecimento vem I r,::=============::-. 

!&11Çando ao mercado, com grande 
aceitação, uma variedade de bebidas, DR. ALUISIO RAPOSO 
como vinhos de frutas, co-ngnac, \li- --:--
nho (IUJ.nado, gawsas. agua tonlca, Cirurgião do Hospital santa Lsa-

:.~ ::~':,'~~ ::;;;,~entos como v!na- bel • da Maternidade. 

Agora, a Fabrica de Bebidas "Sa
nhauá." acaba de expôr á venda, em 
João Pessôa e Recife, o seu novo pr.o
duto Ca.J'fr Champanha, refrigerante 
sem alcool e de excelente sabor, apro· 
priado para reuniões e passeios. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Peregrino de Carvalho, 146 
Das 10 "6 1~. 

Por gentileza. do sr. Alexandre Pes
sôa Ramalh-o, socio da conceituada 
firma L.. Carvalho & Cla., recebemos, 

d~teF'::b;t~~t:;:i~~ ?,~';,ºnh~~1~~to 1 ~============-::!/ 

COBREIII-SE botões em vários ta
manhos e formatos a preços sem 
competência, na CASA AZUL. 

Maria das Neves" e "Tomás Mindê· 
lo"; professores Arnaldo de Barros 
Moreira e professoras Marta Fernan
des e Clrene Carvalho, pelo dlret.or 
d('I Grupo "Cel. An.tonio Pessôa": di
retores e professoras do Grupo Esco
lar ''Epitaclo Pessoa", além de várias 
famias. 

BIBLIOGRAFíA 
Boletim do Instituto do Açucar t do 

Alcool : - Oferecido pela Diretoria 
Regional da Pa.rafba, recebémos o Bo~ 
lettm. do Açucllr e do Alcool, referente 
á 2.ª. quinzena do ml:s p. findo, que se 
pubhca no Rio de Janeiro. 

A importante publlcação em aprêço, 
pelos .quadros estatísticos que traz. 
está digna da com,Ulta dos que se in
teressam pela produção de açucar e 
do alcool, em todo o Brasil. 

Na estrada que vai daqui a Jericó 
um bando rebelde ata.cava os auto
m .oveis, sendo dizimado pelas forças 

PESSOAS QUE COMPARECERAM 1. 

A' FESTIVIDADE 

Estiveram presentes á solenldacle do tSPORTtS NOTICIARJO '.'.:!~fo t:~~~::, ~ ?e~~te~s~~: j 
sôas: 

LOTERIA FEDERAL Intervent.or José Mariz, professor ' 
José Batista de Mélo, secretário da 

Extração em 21 de setembro de 1938 Interventorla; dr. Matêus de Olivel-
ru, diretor do Departamento de Edu- o 

16319 - Aimoré . . . . . . 200:000$000 cação e pr0Jeso0r Severln Ro h 
3531 - Rio . . . . . . . . 20:000$000 cretário do mesmo esta';,.,lec~m"én:; 

22791 - Bafa . . . . . . 5:ooosooo professores Alcides de Lacerda Lima 
8293 - São Paulo . . 2 :000$000 e Joaquim Santiago, respectivamente 

22468 - Natal . . . . . 2:000$000 1 diretores do Grupo Escolar "Izabel 

CAMPEONATO BRASI
LEIRO DE FUTEBOL -

1 ~ ~--~ 

· CARROS E CAMINHOES USADOS : 
Será o território nacional dividido em quatro zonas 

1 

1 
1 

FORD e de outras marcas 
EM OTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS l\IODICOS 

AºGENCIA FORD 
RUA IIIACIEL 

João 
PI N BE I Jt O, 

Pe1sia 
3. 

RIO, 20 (A UNIAOl - Consegui
mos importantes detalhes do regula· 
ment.o em organização, no. C. B. D., 

1 oara o campeonato brasllelro. que foi 
i 

1 
~ifd~~~pvado pelo consélho daquela 

O certame começará no dis. 30 de 

1 ~~f~%~s s:~~~ ~s J~ii~. realizados dos 
Para êsse fim o terrttorio na.clonai 

foi dividido em quatro regiões, a 
primeira, do Amazonas ao Ceará, a 
seguncla, do Rio Grande do Norte á 
Bala, a tertelra compreendendo o 

Espírito Sont_o. Rio de Janeiro, Goláz, 
Mina~ e o Distrito Federal, e a quar. 
ta, Se o Paulo, Mato Grosso, santa 
Catanna e Rlo Grande do Sul 
. Cada time poderá inscrever Ô.té 22 
Jogadores. Não hn verá substituição, 
:~!>~e.para o arqueiro em ca60 de 

Os Jogos terão caril.ter ellmlnatorlo, 
com excepção da partida final que 
será na melhor das três, e serão dlvl
f~~it,,/:,.".;. regionais, Inter-regionais e 

LWf:U PARAIBANO 

Prova parcial 

Foi afixado ontem, na portaria do 
Licêu Paraibano edital chamando 
hoje á prova parcial todos os alunos 
matriculados nas seguintes discipli
nas. 

A's 8 horas 

Ciências, 1.ª série, 1. turma . 
Francês, 2.) série, 2."" turma . 
História Natural, 5." série, l.ª tur-

ma . 

A's 9 112 

História, 2.• série, l:'- turma. 
História Natural , 5.ª série, 2.ª turma. 

A's 13 horas 

Geograffa, 1.ª série, 3.ª turma . 
Português, 3.ª série, 1.a. turma. 
Inglês, 4.a. série, 1.ª turma . 

A's 14 1 12 

Geografia, l.ª série, 4.ª turma. 
Português, 3.ª série, 2.ª turma . 

1 ::f:~ii:a~é;~~· s:i~i/u[f~Unna. 

O 3.0 ANIVERSARIO DO CENTRO 
ESTUDANTAL DO ESTADO DA 

PARA1BA 

Recebêmos: 

Passou na data de ontem o 3.o ani· 
versárlo do Centro Estudanta.l do Es
tado da Paraíba, agrem1ação que reu
ne a tnB.iorta dos estudantes de João 
Pessôa, e que vem exercendo salutar 
influxo renovador no espirtto da mo· 
cidade estudiosa da Paraíba. 

A completar seu terceiro a1úversá
rlo o Centro Estudant.al do Estado da 
Paraíba oferece um quadro social de 
J600 associados, entre· os alunos de to
dos estabelecimentos de ensln'o •e
cunda1io da cidade. 

No tocante ao amparo do Estu
dante o Centro Estud~ntal do Estado 
d~;. Paraiba, conseguiu numa patrioti
ca campanha junto ao roemo. sr . dr. 
1rgemito de Figueirêdo, Interventor 
Pederal o crédito de quarent.a. contos 
!e réis, fundando assim a Casa do 
~studante da Paraíba, cuja Iniciativa 
:onsagrou as realizações desta asso· 
~1ação de classe. 

O presidente do Centro Estudantal 
lo E,sLado da Paraiba a proposlto da 
,assagem do 3.0 aniversário dessa so
~iedade recebeu os seguintes telegra
nas: 

Dama.sio Franca - Centro Estu· 
lantal - CA.sa Estudante Brasil asso
:ia-se manifestação. terceiro antver
ário Centro Estudantal da Paraíba. 

- Cass.) Henrique Nogueira. 
Damasio, Franca - Llcêu Paratba

r"lo - Ao passar terceiro aniversário 
Centro Estudantal do Estado da Pa
<aiba, que deve ilustre colf'ga o que 
hoje representa edificante, mocidade 
Licêu Cearense envia meu intermedio 
!randes felicit.ações por ei;sa auspicio
;a data - Cass.) Gilmario Maranh,ô..o. 

Damasio Franca - Centro Estu
Jantal - Estudantes curso comple· 
mentar de engenharia fE'ltcita colegas 
paraibanos pela passagem de mais 
um aniversário Centro Est.uda.ntal cu
ias realizações tem honra.do classe es
tudantll Brasileira - awvant Tosca
rio e Eloi Cunha. 

BOLSAS e LUVAS para SENHO
RAS, a.a 6lt.imaa novld&dee, encon• 
tram-se sempre na CABA VEBUVIO, 
rua Maciel Pinheiro, 160, 

. 
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SOB A PRESSAO DOS GOVERNOS DE PARIS E LONDRES O PRESIDENTE BENES· 
- - - - ~ 

ACEITOU O PLANO DE ANEXAÇAO DO TERRITORIO DOS SUDETAS AO "REICH" 
.. ~~~:i!~·0 

2~r:~1~;i~~ q~~ª~ª g~~ A papulação de Praga reclama a instituição de uma ditadura militar - A prll• 
vfrno do. Clncoslovaqula ocei\ou sem clama,.ão do govêrno ao pôvo - As outras minorias querem concessões 
reservas o plano franco-b1'1t..'l11ico . ~ 

dos sudetas. sucedernm-'ie mani!esla
ções patrioticas r,u~ ruas ,1a c1dadf. 

Os man.itestamts, em 'li ·."''=' gritos, 
!)Peitam uma cUtaJura mthtar, H,'al""dO 
o general Snovy ao exercito c·heco. 

DONDRES, ~1 (A UNIAO) - Num 
a.vJào da Britil)h Alrwys embarcará 
no aérodromo de Hendon amanhã., 
ás 8,30, com destino a Godesberg, on
de se encontrar! com o "fuelu·rr" 
chanceler Adolf Hitler, o sr. NevUle 
Chamberla!n. 

o encontro deverá ter lugar ás 15 

ho~as.:premler" brltanico viajará em 
companhia dos srs. William Strang, 
chefe do protocolo do Minfatério ctac; 
RPlnções Estrangeiras, Horace Wilson. 
conselheiro pdlltlco, e do ,seu secretá
rio parLicular. 

},. CHEGADA DE CHAMBERLAIN A 

o povo a nm de que evite as manifes
tações. 

A cidade est.é. sendo rigorosamente 
policiada por troµo.s especiais conduzt
das em automoveu.. 

O FINAL DO DRAMA DA EUROPA 
CENTRAL 

BERLIM, 21 (A. N.) - Prepnrn-se 
cara amanhã o ato linal do drama 
da Europa Central 

As autoridades requlsltâram os ca
minhões das firmas comerciais para 
usá-los no transporte de tropas para 
as regiões orientais do Relch~ inclu
sive a Austrln. . 

QODESBERG ,ITVINOFF ACUSA A FRANÇA 

BAOON- GOD'ESBERG, 21 (A GENEBRA. 21 (A. N l - No seu 
UNIAO) - Varias homenagens estão rtiscurso pronunciado, hoje, na assem
sendo preparadas nesta cidade par'\ bléia da Liga das Naçõe!"l, o sr. Lit.vi
receber amanhã o sr. Neville Cham- i1off acusou a França como responsa
berlain, que vem conferenciar com o vel pela situação e pelo abandono da 
chancelêr Adolf Hitler . Checoslováquia cm face da Alemanha. 

Prosseguindo cm ling-uagem incisiva, 
},.$ ATIVIDADES DO SR. NEVILLE o comissário das Relações Estrangei-

CHfu'\IBERLAIN ras dos Sovtets advertiu ao mundo que 
1 amputncão da Checoslováquia não 

LONDRES. 21 CA UNIAO) - O sr .. evitará, amanhã, uma guerra genc
Neville Chamberlain conferen~iou, ho- ralizadn.. 
je pela manhã, com os ministros da 
Guerra, Defêsa Nacional e com o 
chefe do Estado Maior do E..xercito 
Jmper1al. 

A' tarde, o gabinête rew1iu dura11-
te duas horas, tendo sido recebidos 
depois os lideres trabalhistas. Por 

~:ierici~h~~~ doo 1!t~~~~ ;f,tê;i ;:::_ 
Já.cio de Buckin.gham . 

TEME-SE QtJE REBENTE UMA RE
VOLUÇÃO EM PRAGA 

A EVACUAÇAO DA REGIAO SUDE· 
TA PELAS TROPAS CHECAS 

GODESBERG, 21 (A UNIAO) -
Nesta cidade, o sr. Chamberlain de
elarará a.o cha.nceler-presidente a sua 
~s,perança de que as tropas checas eva
tuem a região dos sudetos dentro de 
uma semana. . 

Esse desejo será coll'untcacto con
juntamente ao sr. Eduardo Benes pe
los govérnos de Londres e Paris. 

TROPAS ALEMAES NA FRONTEIRA 

A's 15 horas de hoje chega
rá a Godesberg o "premier" 
Chamberlain, onde confe
renciará com o sr. Hitler 

Pelo contrário, o sr. George Bonnet 
manifestou o propósito da França em 
auxmar financeiramente a nova Che
co5lováquia, em virtude de haver per
dido o principal <le suas grande., 1n
du,,trtas. 

ACEITAÇAO DA PROPOSTA 

PRAGA, 21 (A UNIAO) - O sr. 
Krofta, ministro do Exterior, entre
gou, hoje aos represent.antes diploma
ticos da França e da Inglaterra a res
posta do govérrlo deste país, em que 
são aceitas as "demarches" conjuntas 
daquelas na<;>ões para solução do pro
bléma dos sudeta:-;. 

A IMPRENSA ALEMA E AS NOVAS 
MINORIAS CHÉCAS 

BERLIM, 21 (A UNIAOl - As re
clamações dos governos polonês e 
húngaro, referentes ás suas minorias 
na Checoslováquia, veem merecendo 
grande apoio da lmpl"en-"'a alemã , 

Ao que parece, o "Dnce'' himbém 
.apoiará as novas pretensões na Che
coslováquia 

A INTENÇAO AMIGAVEL DA 
FRANÇA COM A CHECOSLOVA
QUIA 

PARIS, 21 (A UNIAO) O sr. C".-c-
orges Bonnet, ministro do Ext('rtor, 
recebeu hoje no seu ga.binête o embai
xador brllanico nesta capitnl. Lord 
Crewe. com quem conferenciou longa
mente. 

Após, o chanceler francês conver
sou pelo telefone com o presidente 
Benes, da Checoslovaquia, asseguran
do n.s intenções amiga veis do govên10 
da França com aquêle país, 

DECRETADA A MORATORIA BAN-
CARJA NA CHECOSLOVAQUIA 

PRAGA, 21 <A UNIÃO} - Foi de
<Tetada, pelo chefe do Govên10, a mo
rntvrin, temporaria, nos hancos do 
país. 

"CRUCJFICOU-SE 
DA EUROPA 

NO CORAÇAO 

PRAGA, 21 1 A UNIAO) - O mt-
11is.tro. d:1 Propa~a.nda pronunciou, 
ltOJe. importante d1scur~o pedindo que 
a. população compreende~..,e u situação 
do govêmo do pais. 

No seu cl.iscurso. o m!ul~t!'o checo e
vocou a figura do prr·~ i!ier,te Masa
ryk, afirmando que o sr. Eduardo .Be
nes aceitou a propo,;;ta de separação 
dos sudctas para cv!tar ~ hecatombe-. 

O titular da Propagar.da terrumo•t 
lizendo: '' A Checoslovaqt.ia cruclfí· 
cou-se no coração da Et1ropo.: nitrará 
na nova. fase de sua histort'1. de cabe
ça erguida," 

UMA PRESSAO SEM ANTECEDEN· MANIFESTARAM CONFIANÇA EM A HABILIDADE DO SR 
TE NA HISTORIA DALADIER BERLA!N 

'mA.M-

PRAGA, 21 CA UNIAO) - A deci
são do presidente Benes em aceitar a 
proposta anglo-francésa de resolução 
ao problêmn. das minorias alemães foi 
comunicada ao povo numa declaração 
radiofónica. 

f:sse aviso dizia que o govêrno da 
Checoslovâquta sofrêu uma pressão. 
sem antecedentes na hi~tótia, con
cluindo assim : "Estamos nos sacrifi
cando a nós próprios para salvar a 
pa7., como Cristo se sacrificou a se 
próprio para salvar a humanidade". 

MANIFESTAÇÕES EM PRAGA 

PRAGA, 21 (A UNIAO) - Estãc 
sendo realizadas hoje, á noite, nesta 
capital, grandes manifestações. 

PARIS, 21 (A UNIAO) _ o "Bu- ROMA. 21 <A UNIAOI - Follltldo, 
reau" do Partido Radical-Socialista hoje. aos italianos, o •·ouce " declarou 
1Jotou hoJe uma moção de confiança. que a paz da Europa está entregue ás 
no sr. Edouard Daladier, chefe do ga- habilidades do sr. Neville Chamber-
binête francês. lain, premiei· da Grã-Bretanha. 

O CONHECIMENTO DA PROPOSI
ÇAO FRANCO-INGU:SA EM PRA
GA 

PRAGA, 21 1 A UNIAO) - Após o 
l!onhecimento das proposiçÕfls franc::o
ing!êsas para resolução do rroblema. 

AÇAO POSITIVA 

PRAGA, 21 <A. N.) - Sabe-se que 
o sr. Adolf Hitler ordenou, para ama
nhã, uma. ação positiva, caso o presi
dente Benes continúe :1. fau.,r f'bjeçõe·~ 
sobre a anexação das áreas habitadas 
pelos l-Udetas ao Reich ----------

PRAGA, 21 ( A UNIAO) - Esbo
ça-se um perigo de revolução nesta 
capital, devido a tensão existente de 
p:irte do exército e da população. 

Teme-se que isso aconteça. pois o
casionaria a. imediata invasão das !or
ças germanicas para submeter os re
voltosos . 

BERLIM, 21 (A UNIAOJ - Encon
tram-se concentradas na fronteira 
rom a, Checoslováqu1a, vinte e duns dt· 
·li.sões do Exerci to Alemão. 

Os jornais pedem ao põvo calma e 
serexúdade, estando o quarteirão das 

1 legações guardado pela pol!cla para 
MEDIDAS DE CARATER MILITAR evitar depredações. 

A REPERCUSSÃO DOS UlTIMOS ACON
TECIMENTOS NOS ESTADOS UNIDOS 
A Am ' · • ' Ch I da Checoslováquia e abordando a e-errca nao e a eco- ventualidade d_e se querer repetir êsse 

MAIS TIU:S ATAQUES DE SUDE-MUSSOLINI QUER JUSTIÇA PARA 
TODOS 

NA POLONIA l 
V ARSOVIA. 21 (A UNIAOJ - tl TOS ALEMAES 

eslovaquia para 
1
questões 1~lja:'o':i ~menca, 0 senadºr Plttman 

de minorias - declara o de;~e~a:!t:;.d~d~:ia1
1
~:;.~~ic~ ~~~ 

ROMA, 21 (A UNIAO) - Pronun
clando o seu 4.º discurso, hoje, em que 
se refere á situação europeia, o sr. 
Benito Mussolini disse que se impõe 
que a Checoslovaquia reconheça tam
bém, os direitos das minorias eslovê
na, húngara, polaca e rumêna , 

HODZA PEDE CALMA 

PRAGA 21 (A UNIAO) - O sr . 
Mllian HÓdza, presidente do gabinête, 
falou na noite de hoje, apelando para 

'?ovHno decretou, hoje, severas medi
'"'"'"' d.,. Mra.ter mUitnr, ::i. fim de evi
tar qualquer emergencia. decon-ente 
1a rec"'nte questão das minorias po· 
lacas da Checostová.quta.. 

GEORGE BONNET NAO SE MOS· 
TRA OFENDIDO 
PARIS, 21 tA UNIAO) - Um por

ta-voz do "Quay d'Orsa.y" rliz que o 
sr. George Bonnet não se mostra ofen
dido com os termos amargurados da 
resposta do govêrno da. Checoslová
quia. 

FOMENTO A PECU ARIA 
J. CLEl\1ENTINO DE OLIVEffiA 

O 
RECENTE d.1créto do inter- to dos rebanhos, mercê da. orientação 

ventor Argemiro ~ Figueiré- ~~ti!~~fotos:1
:le srráio~i~;~~1:d~~ 

::>o ~bT~Jitst~ã~e:~o u::Z~~:~= '.!S O meio infalivel de se nortearem a 
pri.edade destinada á instalação de pratica dos process?s que conduzem .. a 
uma Ja •~da modelo de cnaça:o e vanta;osa exploraçao de sua indusk 

:;~~~sof~ie despertam os rnais vivos lÁS.s1m, consegmrcio com, Jacztutaae 
n não só o deseJado melhoramento do 

Um áto tanto mais louvavel. qua. e: seu. gado, pelo cruzam . .mto com espe-
to vem satts/azer uma das mais P7 cimens representatwos ~as mais puras 
mentes necessidades do Estado ·t raças que O estabelecimento é obri-

~Qt.•Jm acom~nha cf:e per lo a si ua- ~ado' a manter, mas também obter~. 
Çao da pecuarta ~ara1bana e conh~~~~ por prO(' '~sos cxperimentats, noi;oes 
em detalhes, .as ~i/1cuLdad. es que se . ~-1,;egtira.~ sôbre O ctLltiV'O das melhores 
cteparam para ltberlar-t•! dos empin plantas Jorrageiras, altm de outros 
cos moldes que vim mametando O seu eonliecímentos imprecmdiveís á arte 
progresso, nao pode deu:ar_ de tecer de bem criar. 
trancas ·~togws a empreendtmento CiR Para qu!, entretanto, 0 estabeleci~ 
tal na_tureza. . menta em perspectiva possa alcançar 

Fator de. marcada, tn/luencla na vi- os resultados esperados cumpre dota
da econõnuca .do ~stado, a nossa zn- to de pessoal su/icienie que PJ'.mita 
ttUJtrta pecuar~a vinha, ha muito, re- estender a sua ação as principal.S zo._ 
clamando medzdas capazes de lhe as- nas criadoras realizando simultanea
~egurarem o grau de. prosperidad,J mente, 0 indispJnsavel 'trabalho de 
ompat:vel com a. .sua im .. portancta. propaganda. 
lnstatado que seia o projetado esta-- Atlas devemos convir que é a de/f:-.. 

t>etecimento, abnr-se-ao, ntconnsta- ctencia' de pessoal de que s•J ressente 
r:imente, novos Jtort::ontes ~ aos cen- 12. Estaçáo de Monta de Umbuzeir'?, 
tos criadores, por l~so q.ue _ele consti - nma das causa.~ que mais tf>1!1, contn
ui~á. o pont'? de 1rradia.çao dos co- nutao, nao di:.J.m1os para d:i.svirtu.ar

~t>.!Ctmentos _ ~nd~pe11.saveis para ope- lhe de todo a finalidade, m.as par.a 
n~ a rellabthta.cao dos nossos reba- restrtngir, de modio sensivel, tJeneti-

s ·. . . . :-to~ e va.ntagens qu•J, da 1nesma, serza 
Vtra. a..~R1m, a fazenda>-modelo lan - ltcito esperar. 

çar os Jund.amentos de uma ingente o caso é tipico e deve ser tomado :ra, qual s.eia a de preparar ,_! enca- como salutar advertenc1a. 
nhar ativutactes .para exerc~rem 1·ornar pots acesstvel a todos O.! 

com real proveito a industria anunal, cnadoP,s' indistintamente o amplo e,1 to<1;a,11t as suas modalfdades _ aonltecrn~nto dos fins a qÚe se deStl
de fot compn,:ndendo a ncc_,e:ssutad.e na, ci?ve ser uma das diretrizes da fa
Po restaurar, quanto ante_s, esse mi- zencta-modelo que o govêrno pretende 
io:tante ramo de produçao para co- tnstatar no município de Campma 
torl.-lo a yangu.arda dos c.11mats fa- Grande. 
ter~""' de riqueza do EstadfJ, que_ o ur- Só dê.ste modo loprará ela promo
rt .. tor Argem1ro de ,.. iguetre~o se ver e acoroçoar á altura QU" merece 
P~~iu a soluctonar tão palpitante o desenvolt•ime1Ítio do 11,ossa Pecuaria. 

E ema. . _ Agora, Jon~wlemos calorosos vol'os 
cerc:O.· ezcta. o compreendeu mui a- para que o mterventor Argemiro de 
ça amente, 7X?rque, sem a funda- Ftgt.''tr~cto traduza quanto antes em 
ni:ttC..'.! um mstituto m.odêlo d~icta- realtd.ade o sru oportuno e m04ni/ico 
tro.n/ aparelluulo, ,amais pode-riamos pro,eto,. porque, quanto, mais brev• 
~ue Por o ambiente cte rottna em conseguirmos mdusln_all::ar r~ionai 
em • ,~u. hoJe, nos temos conseniaâo, mente1 1~m. seus 1nt1ll1plos aspéctos, o 

8en ,trimenta d.o nosso progresso. cabedal qu..e nos ~Jerece a tndustrla 
orgu.n?º a Jazeruta- nwd.elo, pela sua pastora, tanto niaz.s d.epres1.a conquis
Celénc,Zaçáo, '? estabelec:w1..ent~ 7?0r ex- taremos a nossa cobL{'ada •Jmanczpa

a destinado ao apcr/eiçoam-.Jn.. ção econômica, 

PRAGA, 21 (A UNIAO) - Hoje fô
ram realizados mais três ataques de 
sudetos alemães contra. as fronteiras 
chécas. 

senador Pittman : 0~º~asc~~~~:iá:u~º·e Ni!n~f0º :~ 

As tropas do govêrno estão recuadas 
a trts quilometros da fronteira, a fim 
d~ evitar incidentes mais sérios. 

TAMBÉM AS MINORIAS POLONÉ· 
SAS 

VARSOVIA, 21 (A UNIAO) - A 
Polónia iniciou hoje o seu entendi
mento com a ChecoslováqUia no to
cante ás minorias daquêle país. 

O ministro da Polónia em Praga 
entregou ao govêrno um cumunicado 
exigindo para as minorias do seu pais 
as mesm:1s concessões dispensadas aos 
sudetos. 

NEW YORK, 21 (A UNIA01 - A 
aceitação do plano franco-britanico pe
lo presidente teve profunda repercu.c;são 
nesta cidade. apesar de já ser espera
da, em virtude da pressão dos govêr-
nos de Paris e Londres . 

Por motivo de haver chegado tarde. 
a integra da declaração do govêrno 
de Praga, somente amanhã, os Jor
nais divulgarão noticias detalha.das 
sóbre os motivos que originaram a 
clefinitiva aqmescencia do presidente 
Benes. 

''Daily Herald Tribune" tirando con
clusões sôbre o caso cht!co escreve o 
segulnte: 

ENQUANTO NAO RECEBER 
SUAS MINORIAS 

VARSOVIA, 21 (A UNF •J) - 1.-tes
pondendo ao apelo franco-britaxúco 
para garantia das novas fronteiras da 
Checoslováquia, o govêrno polonês a
firmou que só garantirá as novas de
marcações chécas, apó.s o reconheci
mento de suas minorias. 

"0 ano de 1938 trouxe três fatos de 
AS importancia historica:. 1.0 

-:-- ~ prin
cipio do fim do Império Bntamco; 2.0 

- A decadencia da França e, 3.0 
- A 

implantação do Império Gerruanlco, 
maior do que o de Carlos Magno". 

A AMERICA NAO E' A CHECOSLO
VAQUIA 

NEW YORK, 21 CA UNIAOJ - Fo
TROPAS HúNGARAS NA FRON- Jando sôbr:_as pretensões das minorias 

~~lJ..A COM A CHESCOSLOVA- V I D A 
BUDAPEST, 21 <A UNIAOl - Nas l RADIOFÓNICA 

til~imas horas vem se notando grande 
atividade .militar das tropas húngaras P R 1 _4 RADIO TABt\JARA DA PA-
na frortte1ra com a Checo.slováqu1a RAtBA 

Concurso para Escrevente 
do Serviço de Classificação 

do Algodãt 
Fôram ont.em aprovados, cm Mate

matica, o::; seguintes candidatos: 
Vicentina Pint-0 Pcssõn, Elsa. Fer

nandes da Sil,lla. Pedro Sousa, Elmano 
Sinésío F. da Silva, .Elça. Aguiar Sam
paio, Feliciano Dias da Silva, Oda 
G1'edes cavnlcnnti, Joana B. Dias, 
Paulo de O. Costa. Ivone Marié F. Ju
bert, João Jardélino Costa, &ter Ma
cêdo, Diagorn.s Corrf>ia, Euclides Pon
~c de Leon. Antonio Soares da Costa, 
Eustaqulo G. de Medeiros, Ivone Cos
ta, Hugo Leite, Maria da Penha San
tos, Eremita Benevides, Jurandi F . 
Barroso, Maria das M. Pereira, Arlin
do Agra Cavalcantl. Odete Cavalcanti, 
Rosa Borges de Lima, Eunice Serrão 
de Olivetrn, Clovis Moreno Gondim, 
Calmou Viana, Maria. Anita. C. de Al
buquerque. Diomedes P . Souto Maior, 
Antonia Torres. Maria Emilia de Vas
eoncélos, Iracema Cruz Viana, Maria 
Neusa V. de Aquino, Estefanfa. Freire, 
Neusa de c. Carneiro, Dirceu da 
Cunha Machado. 

Fôram eliminados nas provas de 
ontem mais 11 candidatos. 

"A prova de dai llografia realtzar
se-á hoje 6.s 19 horas, na. Secretar ia 
da Agrlcultw-a. 

Programa para hoje: 

11.00 - Programa do almôço Gra
vações populares oferí'Cidas pelo Cine 
São Pedro, a casa dos grandes ro
mances da téla. 

12.00 -Jornal matutino - Noticia.
rio e informações telegraficns do pais 
e do estrangeiro. 

12.15 - Continúa o programa do al-

f!ç~e~ g~~v~çloe
5
P~~fo~

1~~~~u°/i;:ec1: 
l!rio Silva). 

18.00 - Programa do janlar - Gra
vações seleciolnactas. 

18,45 - Boletim esportivo. 
19,00 - Sintese dos acontecimento~ 

do dia. 
19.05 - Musica regional - Manuel 

Tenório. 
19,15 - Hora catolica - a cargo do 

rev. padre Hildon Bandeira, 
19,30 - Musica popular brasileira 

- Esmeralda Silva c jazz. 
19,45 - Vnlsns brasileiras - Orlan

do Vnsconcélos c•vtolóes. 
20,00 - Hora cto Brasil. 
21,00 - Foxes canções - Eunice 

Sétl c jazz. 
21.15 - Jornal oficial. 
21.20 - Velho nlbum de musJcas 

brasileiras - Tania Ferreira. Jota 
Monte iro, Rapitéte, José Lisbôa e 
conjunt.o serenata. 

22,20 - Jornal filiado da P R I -4. 
22,30 - Bôa noite. (Locutor, Jorge 

André). 

pouco terêmos uma esquadra que será 
três veses mais pderosa do que as da 
[talia da Alemanha e do Japão, re
unidas . Se querem vêr ... tentem .. " 

HITLER E' UM HABIL JOGADOR 
DE "POCKER" 

NEW YORK, 21 CA UNIAO) - O 
"New York Times" comentando a si
tuação da Europa, escreve : 

·'Hitler é um habil jogador de po
cker. Quando êle 1n1c1ou a. partida, já 
sabia quais eram as cartas que o sr. 
Chamberlain trazia" 

Delegacia do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões 

dos Marítimos 
A SUA INSTALA<'AO, ONTEl\l, 

NEST.\ CAPITAL 

Instalou-se, ontem. nesta capital, á. 
Praça Antenor Navarro, 39-1.0 andnr, 
a Delegacia do Instituto de Apo!ilentn.
doria e Pensões dos Marítimos, que 
vinha funcionando em Cabedêlo. 

DirigP. o I. A. P. M .. neste Estado, o 
sr. Lauro Deodoro de Vasconcéioi:;. 

NOVO MÉTODO 
DE TRATAMENTO DA FE

BRE AFTOSA 
BERLIM, 20 (A UNIÃO) - Por 

ocasião da.i assembléia dos médicos 
veterinários que se realtza atualmen
te em Stutgart, fOro.1n dados a conhe· 
~er, hoje, exitps notavei.s obtidos com 
um novo método de tratamento de 
febre aftosa resultante de traba
lhos realizados durante mais de dez 
anos pelC' diretor do Instituto de ln· 
vestJgaçóes de Pecuária da Ilha de 
Riem, nas cercanias de Greifswald, 
professor Waldmann. 

Em principios de abril empreende
ram-se as primeiras aplicações ~m 
grande escala, vacinando•se quarenta 
e cinco mil cabeças de gado. O exito 
foi quasi completo, pois unicamente 
o.te por cento dos animais trotados 
fõram atacadoo pelo temivel mal. 

A ptoteçáo não durou somente dois 
mêses, como se previa, porém cinco. 
Emquanto isso, pcude-se aumentar a. 
produção do novo sóro, de duzen.tos li• 
t.ros até mil e duzentos semanais. A 
ba.se essencial para a luta. contra a 
febre a rtosa com o novo sôro seria. 
chegar-se á conclusão dE: conventos 
Internacionais, para poder aplica-lo 
no local em que urja o primeiro fóeo , 



:íl'l,• A UNIÃO - Qulnfa•leira, 22 de ~~tenibro de 1938 -
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ADMINI STRAÇIO DO EXMO, SR, DR, JOSt 

'(*) DECRETO N," 1,139, de 20 de setembro de 1938 
Abre a Secretaria do interior e Segurança 

PUblit:a u cr- .:.rro rttJ1lLmenta r de 15:000$000 . 

Ju~é Marques da Silva Mnriz, Interventor F í!ri ffa l inte rino no FA-;t.."\do da 
Paraiba, usando dns atrlbtüções que lhe coruen· a Com,hLuJçào da Repu
blica, 

DECRETA: 

Art. 1° - E' aberto à Secretaria do Interior e Segurança Publica, 
o crédito de qu1n7.C contos de réis U5 :000S000) sup~mentar 4 verba cons
tante do 1 5.º Q II - Chefatura de Pollcl" - Material - COmllustivcl e per
tences de autos, do dec . n.0 927 de 31 de Dezembro do ano passado. 

Art. 2.º - Revogam-se as dtspo::,ições em contrátio. 

Palácio da Redenção, cm João Pessôa, 20 de Setembro de 1938, 50.0 

da , Proclamação da República . 

;,• w.r ' 
José Marques da Silva Mariz 
Lauro Bezerra .Montenegro 
Francisco de Paula Põrto .... 

,., • , ( • > Reproduzido por ter saldo com Incorreções. -
lnterv~toria Federal Decretos : 

~EI?;l;_N'ff DO: lNTERVENTOR Es?..Jont~~ve;!°r!nraedc"o"ii,-it~te~inoz~~ 

Decretos: 

do imposto que fol pago por outrem . 
Prova-o o conhecimento anexo, ex• 
traido em nome de Manuel Pedro de 
Amorim . Por êste motivo, delxo de 
mnndar processar o pedido. 

Portaria; 

Recomendando ao sr . Tcsoureirn 
Geral depositar no Banco do Estado 
da ParaJba, a lmportancla de cem 
contos de réis (100 :000~000), que de
verá ficar em conta corrente de mo
vimento 

EXl'EDIENTE DO GABINllTE 

Ao diretor do Tesouro: 

Petições: 

N. 0 10 . 474, do bel. João Scrgio 
Mala 

N. 0 10 . 499, de Telemaco Santiago 
N.º 10 .498, de Eduardo Cunha & 

Cia. 
N ° 10 . 322. de Odilon Pereira lo 

Egito . 
N.º 10.500, de Gaspar Blnter . 
N.º 10.501, da Anglo Mexlcan Pe

troleum Co. Ltda. 
N ... 10 505, de Luiz Gonzaga Cal

das. 
N. 0 9. 168, de José Ewrazio . mira Maul de Andrade, hab11itada em 

concurso, para reger a cadeira rudl· 

O Interventor Federal Interino no ~~n~: ;:;ta dru:~be::v1i~o~u:u~; Processos: 
F.stado da Paraíba resolve conceder titulo a presente portaria . N.º 9.263, de Em1dio de Oliveira 
sessenta (60) dias de licença, com 1,.,S o Interventor Federal Interino no Madruga . 
vencimentos integrais, de acõrdo com Estado da Paraíba nomeia a profc,3- N. o 9 _ 235, de Pedro Filgueiras & 
o art . 156, letra Ji, da Constituição sóra de 2. • entrancia Nair Batista Irmão . 
Federal, á. professôra de classe wli- Gusmão, com exerciclo no Grupo Es- N. o 9 . 553, de José de Oliveira Ma-
ca Ad.elta Gomes da Silva. regente da colar "Clementina Procopio" de Cam- druga. 
cadeira rudimentar mista de Umarl, ptna Grande, para exercer Interina- N. o 9 . 432, de Andersen Clayton & 

:~n:!:;111J~ip~~e!~t:nd~~:~ Navarro, a ::~~o o e~~1?~ie~~:if~~~~dti;c~~d~~ Cia. 
O Interventor Federal Interino no mento da funcionária efetiva d. Ra- N · 

0 9 · 246, de Clodoaldo Soares de 
Estado da Paraíba exonera a pedido, quel Esmeraldina, que se acha ltcen- Oliveira· 

~t!r1:s~%!s.d~a 
2 

c:d~~~a~~~tn:~r~; ci~a interventor Federal Interino no O!lcios: 
mista de Marau·, do munlclpto de Pe- Estado da Paralba resolve efetivar a 
dras de F<j$o. normalista diplomada Sevl de Sousa 

O Interventor Federal Interino no COentro, no cargo de professõra. de 
Estado da Paraíba á vista do laudo l. a entrancia. do Grupo Escolar "Cle
médlco, a que se submeteu o profes- mentlno Procopio ". da cidade de Com
~r de 4. ª entrancia, Manuel Perelra pina Gnmde, devendo solicitar seu 
do liasdmento, com exercicío na ca- t..ítulo do Departamento de Educação. 
dtlrtL elementar do sexo masculino tJ Interventor Federal Interino no 
da clda:de de PJcuí, resolve conceder- Estado da Paraiba contrata. d. Jo
lhe quarenta <40 > dias de licença, pa- .séfa Emilla Pinheiro. não diploma-

N.º 15.177, da Secretaria da Agri-
cultura . 

N .0 15 ,176, da mesma 
N.0 15.175, d• ll!esma 
N. 0 15 . 182, do Diretor da Cadela 

Pública. 
N . 0 15.179. do Diretor do Insutut-0 

de Identificação e Médico Legal. 
N .0 15. 178, do mesmo . 

~~n':~o.tr~a~~~· dc:~ei~i~e~tgn~~r ºJ; :~· a:r~r~;::;~:a i~:rl~aªd~~~tee1~~:~: Prestações de Conta$: 
presente data . l tar, do sexo masculino de Plcul, du- N.º 12.261, do dr. Luciano Ribeiro 

O Interventor Federal Interino no rante o impedimento do serventuário de Morais . 
Estadd da Paraíba remove a prof e~- efetivo, que se acha licenciado, Ma· N . o 14. 579, do snesmo . 
JS6ra de 1 . ª entrancla Estér Holmes nuel Pereira do Nascimento. servindo- N. o 13. 602, de João Luiz Ribeiro 
Pedrosa, da escola rudimentar rnls a lhe de titulo a presente portaria . de MoralS , 
de Poste de - Sinal. do munlciplo de O Interventor Federal Interino no N.º 13.358. do mesmo 

~n!:1s:lt~~ ~:~~e:asc~e~~s~~m~~= :t~~~iã~ d~a~~:~ ~o~~:a~ ;:;:e~!~ hv~l~ºa .308, de Francisco Luiz de 0-
nlcJpio, devendo apresentar seu titulo ercer o cnrgo de Sub-delegado de Po- N. o 283. do mesmo . 
ao Departamento de Educação, para lícia da circunscrição de Fagundes do N o 14 892, do dr . Graciano Me-
ser · devidamente apostilado dü;trito de Campina Gr;p1ri <' ddrn'l. , 

O Interventor Federal Interino no O lntf rvcntor Federai rme11110 no N !J 1'l:.634. do mc.smo . :::d~e a: ... P:~:;~~cr:.mo;tar~a pr~r~; :t~~t:!iiã~ar~!bªc~:~ne~a ~u~: rc:~ re: o 1 G02, de• Joaquim MUltúo pJ. 
Bezerra Cavalcanti. d~ cadeira el~- cargo de ~ub-delegado dr Pô1•cla fie N .º H C".70 , do ' Mesmo 
~e!ltar mista de Barreiras. do muru- clrcunscrtçao de Santo Antoi nu :.lo N o 2.314, de Francisco Lucas Uc 
c1p10 de Santa Rita , para a e~ola Noite do d1str1to de S01edade . SOU'-O Rangel 
ru~lmentar mista de Po!ste de Sma l O Interventor Federal Interino no N o 2 253, do mesmo . 
do mesmo munlc1pio, devendo apre - :&tado da Para1ba nomeia Aôeltno 1 · N o 2.481, do mesmo . 
sentar ~u titulo ao Departamento de Bez.crrn p::t ra exer~r o cargo de 2 .ª No 14. 198, de Inácio Romero do. 
Educaçao, para ser devidamente a- Suplente de Delegado de Policia do Rocha 
postflaQo d1~lrito de Ararunn . N.º 14.609, do mesmo 

o I t1terventor_ Fedrral Tntermo no N. 0 3.491, de Eneslo Barbosa 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR E,lado da Para1ha n-sol·,e nomeas, N .• 3.480, do Estacionirlo Fiscal de 

DO DIA 20 : em corms.:,ão. o sr. Dan:1 da Costa Serraria. 

Petições , 

De PPC:lro Correia de Oliveira guar
da clvico .. de .3- ª ela~. da InsJ)('tor ..... 
Oeral do TráJego ·Publlco e da Gu.1r
da Civil, requerel\dO. quinze ll5, ui~, 
de férias regulamentares, a que &e 
julga com direito, na fôrma da 1e1. 
- Como requer, á Vista das inforn'ia 
çõei. 

De Clcero Dlniz da Silva, guardo 
clvtco de 3 . ª classe da Inspetoria Ge
ral do Tráfego Público e da Guardo 
Ctvll, requerendo ~\la exoneração do 
cilto cargo . - Como requer . 

De Sevl de Sousa Coentro, profcs
Góra. de 1. • entrancla. com exercicio 
no. Orupo Escolar ·· Clcmcntlno Pro
cop!o1'. da cidade de Campina Gran
de. sollcitando a sua efetivação no 
referido cargo. - Despacho : Deferi· 
do, á visl• das Informações . 

ne Estér Teixeira Lima, professôra 
de ·2.. ª entrancta com cxerciclo na e:;
colfil elementar do sexo masculino d'! 
C~délo, solicitando quarenta e cin
co . (45> dia:; de hcença, para trata
mento de saú.de . - Despacho : Sub
meta-se á Inspeção de saúde, nesta 
Capital. 

Ramc..:- pnr., f'.·~-"rcer o cargo de dtre· N.º 3.516, do Ad . da Mêsa de Ren-
1· r d Dir, .. oru cto s,·ntço de Clas- das de Alagôa Grande. 

'1c 1 o <.'• A l,zo·láo. :.1 ,·ontar de 14 N. 0 3 .189, de Antonio Marinho Fal• 
. o 1:orr ntr ~1>:s, ~~n-~ndo-lhe de tl· cão. 
t i:o .1. p re "'nte portaria ·N.º 14.942, de José Moura Filho 

o J ,c~ :> •r.•,,r_ f'cderal Interino no· · N.º 14. 773, .de Antonio Augusto de 
t" t : l::i l- · nqha rv;olvc. conceder Almeida 
qOHt"'n 1,~1 :i_t .... de licença, ao --sr. N.º 21, de Gaspar Btntcr 
Joáo úo M onte, Chdc de Oficinas da N. o 2. 378. de Sllvla de Pe.sóa . 
E!-colR de Ar 1·onomfa do Nordé&t..e <A· N .º 14 . 599, de Antonio Menino dos 
1·e1u J. com ord<·.n~do. á vista do laudo santos , 
de inspeção rn1:d1ca a que se subme- N.º 14 . 204, de Francisco ctC Me-
teu . dclros Dantas . 
E.s~d~ntâ~ve~~%ifaed~~:~1J~i.:~~~e~~ N. 0 14. 521, de João Alves da Sll• 

go~lint~~c~:;n% x;ovte~~gi~:o ~! v~ . 0 14. 530, ~ Sever1no Silva 
~ccretarJn d~ Agricultura, Comércio, Sa~i~/4.205, de Francl&co Alves dos 
Viação e Obras Públicas, por não 60 N. o 13 . 669, de Francisco Medeiros 

z:~,:m~i't!ria~ · mesmo quite com O Sei·- D-~\ª\s. 794, de José Gadêlha de 

Secretaria da Fazenda Mrlo . 
N.º 2.329, de Valfrl<lo Duarte da 

Silva, 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO N.º 14.264, de Evandro C. Rlbclro 

DIA 21 (afl1'Ónomo>. 
N .• 938, de Nuno Teixeira Néto . 

Petições · 

N. 0 10.406, de João Belarmino. -
A' Mêsa de Rendas de Bananeiras 

Ao Tribunal da Fazenda: 

~ereto: ~:r: :b~:u~rl:~~to di;r~trc~d~ 
e dar batxa na coJêta. 

Petição: 

N.º 8.441, de Amaro U,ll.e dos San
tos . O Interventor Federal Interino no N.º 10.279, de LUiz Telxelra de 

A' Mésa de Rendas de Ant.enor Na
varro: 

Ebtado da Paraíba contrata d . Hen- Barros . - A' Mêsa de Rendas de 
rlqueta Alves Vieira. não d1plomad3., Areia para cobrar o imposto devido 
para exercer interinamente. o cargo até á data do requerimento do inte-

:~~~~~r:P~~ :!~~fp1~u~'!11bo~~ ~~iq~0
e ~ :!s!~~ªei!16u coJ::nu't:~ Petição: 

celçáo. durante o impedimento da ser- mente o excrclclo da Industria e pro- N.º 9.948, de A Broco,. 
ventuária efetiva, que se acha Jlcen- fissão . 
dada, d. Amalla Cassiano e Silva, N.º 10.307, de Severino Ramos da A' Procuradoria da Fazenda: 
t;ervlndo-lhe de tltUlo a presente por- Luz . - A' Mêsa de Rendas de Pi-
tarla , cul para cobrar o Imposto devido até Petição: 

a data do requerimento de baixa. 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR N.º 10.441, de Miguel Moreno. - N.º 9.417, de Sandoval Ncv ... 

DO DIA 21: Relaclone-se pari, oportw,a abertu-
ra de crédito. A' Imprensa Oficial: 

Petição: N. 0 10.169. da viúva Nlcola Porto. 

De C)o<loaldo Passos Fialho, aopi- - N~~u!~.~;~"J:ºÁuce de Azevêdo Petição: 
ranle a oficial da Policia Militar do Monteiro. - Inclua-se em fôlha. N .• 9.652, da S!A Casa Pratt . 
Estado, requerendo 3 méses de roldo N .0 10.603, de Gerson Ta.vares Be-

:.;.. aquisição de fardam'::·· :_e:_:. n:,:_to~·--.:.:....~=.:..:JJ'ré'"lirrlolalll. li-:llOll4r;.;eqiiueidtre61njile::_jn::::·'°i.-iiiéwliparleiii,-·:!.iJt~: Recebedoria de Ren.~ ~· _ ºª:~ 

1 e 1 A L 
MARQUES D A SILVA MARIZ ~ "kJ 

TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesoo. 

raría Geral, no dia 21 do corrente mês 

RECEITA 

Saldo anLcrlor • • 

Recebedoria Rendas da Capital 
Arrcc. do dia 20 

Repartição de Aguas e Esgõtos 
Renda do dia 20 . • . • .. .. 

l!ospltal Colonla "J . Moreira" -
Renda de pensionistas em agosto 

Enésto Barbosa (E. Fiscal de Tapc 
r<l!I) - P e arrec. agosto . . . . • 

Dr . Luciano Ribeiro de Morais -
S11ldo de adeant. . . . . . .. . • • 

Pedro Toscano - Caução de luz .. 
Oapm. José Gadelha de Melo - Sal-

do de adeant . . . . . • 
F. Pelxõto & Irmão - Divida Atl-

.va . . .. .. .. . . .. . .. . . . 
Diversof:i Funcionários - Desc . Abo-

no n .0 105 . . . . . . . . . . . . ... 
Pltnlo Pinto Ramalho - Qult. s :pro-

missórla (Caixa de. Fomento> . ... 
Aluisto Lemos - Divida Ativa • • • . 
UblraJára Sales - Divida Ativa . . • • 
Costa & Filho - Divida Ativa .• 
Banco do Estado - Cta . Movto . -

Ret n ,data 

13 :700$000 

13 :381$400 

4:360$000 
J 

543S900 

1$000 
30$000 

3$000 

40$400 

817$800 

5:QOOSOOO 
92$400 

134$200 
378$400 

168:028~00 

38:482Í500 

12:425$600 

218 : 936$500 
DESPESA 

3886 - Telcmaco Santiago - Con- ) 

1:560$000 
300SOOO 

ta . . . . .. . . . .. . . . .. . .. 
3883 - Abel Vanderlel - Conta .. 
3896 - Dias, Galvão & Cla - Rcst. 

de caução . . . . . . . . .. 
3892 - Dlv<rsos Fw,clonárlos - A-

bono n .0 105 . . . . .. . . ... 
3893 - Montepio do Estado - Rest.. 

desc. Abono n . 0 105 .. . .. .. . 
3859 - Santtna Melquiades da Sil

va - Vencimentos . . . . . . . . . . 

38;!nhã;o~u~Tg:~;;,i:;,uq_uer~~e M-i-
3882 - Soe . de Professóres da Pa

raíba - Desc . de vencmtos .. 
3897 - Inácio Rom.éro Rochá (Re -

part . C . de Policial Adeantam • 
3885 - Dlr. de Viação e Obras Pú

blicas - Fólha de pagamento . . 
3751 - Dr. Luciano Ribeiro de Mo

rais !Hosp . -Colónia) - Adeant . 
3863 - Pa ullno Barbosa de Lima 

!Córte de Apelação) - Adeant. 
3887 - Dr. José de Farias (Sec . Int., 

- Adeantamento . . . . . . . . . 
38U - Secw,dino Toscano de Brlto 

- 'conta .. .. . . . ..... 
3738 - Antonlo Lopes Gondlm Lins 

- Pa:;amento . . . . . . . . . . . . 
3889 - Delflno Costa - Conta • • .. 

3 :500$000 

' IZ:425$600 

817$800 

150$000 

856SOOO 

1,a02sooo 
3:000~000 

834$300 
(j 

3:000$000 

600$000 

" " 2:000~000 

3:386~00 

18Sl00 
9 :p~,ooo 42 :486$400 

Danco do Est-aclo Cta . Movt.o 
Depósito n ,daLa 9 . . 

Saldo c1ue pa~ . . . . 

100 :000$000 

76 :451$100 

218 :936$500 

Tesouraria Geral <lo Tesow·o do Estado da Paraíba , em 21 de setem• 
bro de 1938 . 

Ernesto Silveira, 
'l'esourelro Geral. 

Aloisio Morais 
Escrlturàrio 

Petição: 
N.0 10.348, de João Trajano 

Silva. 

Compar(cC'ram os srs . ; Romualdc 
da Rolim, diretor do Tesouro, por desig-

São convidadas as partes interessadas 
a regularizar, na E:menta, o~ procc;;

sos abaixo, a fim de que tenham 
a ndamento : 

· N .0 1.967,· do dr . José Mario Por-
~- - . 

N. 0 9.511, João·Llra Xavier- <la Cu-
nha. , 

N. 0 9. 508, Adauto Luiz de Albu
querque 

N ° 10 . 428, Dias, Galvão & Cla . 
N. 0 14.312, Duelo de Oliveira Be

nevides. 
N. 0 14. 054, O mesmo 
N .0 9.529, Alice de Carvalho Fer-

reira da Silva. 
1 

N. 0 238, Professor Sizcnando Co::;
ta. 

N. • 9. 745, Manuel Feliciano da. Cos
ta. 

N. 0 9.029, Antonio de Albuquerque 
Borllurema. 

N. 0 13.462. José Luiz do Régo Luna . 
N .0 10.088, Oscar Amorim & Cla. 
N. 0 IJ.635, José Lulz do Ré;o Lu-

na. 
N. 0 382, Capitão José Gadelha .:le 

Melo. 
N. 0 14.805, João Ferreira de Dcw;. 
N. 0 J0.151, Joáo Alves da Silva. 
N. 0 14. 962, dr. Luciano Ribeiro de 

Morats. 
N. • 870. Luiz Gonzaga Amorim. 
N,0 9.907, Raimundo Stolano de 

Sousa. 
N. 0 333, J osé Bento de Morais. 
N. 0 1. 353, Miguel Serafim da Sil

va. 
N. 0 12.560, Prefeitura Munlclpal de 

Pombal. 
N. 0 8. 265. Maria Montenegro LI!· 

cêna e Elvira M. Catolé. 
N. 0 4. 284, Fernando Sebcas. 
N. 0 621, Irmã Maria Joana 
W. 0 3.115, Secretaria da AgricUl

lura. 
N. 0 299. Emprêsa Luz e Força de 

Campina Grande. 
w.• 1,561, Antonio Vieira da Ro· 

cha & Cia. 

TRIBUNAL DA FAZENDA 
SeS6io do dia 20-~. 
~dente: Romualdo Rollln . 
~!a: Be!l.!gila ·Leal:· · -

nação do Secretário da Faienda, JosC 
Florentino Junior e Acrlsio BorgP:-, 
respcctiva.~nte, chefes de secção d a. 
Receita e do. Despêsa, e o dr. Sevt
rino Cordeiro de sousa, procurador 
da Fazenda 

No ink 10 rl o.s seus trabalhos, o Tri· 
bw,al IOJJl Ocl _ cQDheJ;lmento da pro
pósta,- tle&·""'. -Anoonlo Gulma>áe• & -
Cia.. parli fornecimento de 10 Sc
mcadeiras de uma linha. marcfl .. SA· 
TURNO", para milho, feijão, algodão. 
para a Diretoria de Produção. con· 
fórme edital n. 0 22 da Comlss.lo de 
Compras . -- O Tribunal converte o 
julgamento cm diligencia a fim de ser 
ouvido o parecer da Diretoria de Pro-
dução . ' 

Em seguida, o Tribunal visou as 
seguintes : 

Conta: 

N. 0 1:; 109. de Gilberto Stuckcrt. 
na quantio de 305$800 

O Tribunal julgou certas : 

Prestações, de Contas : 

N. 0 12.261, do dr. Luciano Ribei
ro de Morais, na quantia de •. 
3:000$000 

N .0 14.579, do mesmo, na quantia 
de 3:000$000 . 

N. 0 13. 602. dr ;João Luis Ribeiro de 
Morais, na quantia de 1 :300$000. 

N. 0 13. 358, do mesmo, na quantia 
de 5:163SOOO. 

N. 0 308, de Frnnclsco Luls de Oli
veira. na. quantia de 3 :OOOSOOO. 

N. 0 283, do mesn10, na quantln de 
5:000$000. 

N. 0 14.829; do dr. Graciano Me
deiros, na quantia de 500$000. 

N.0 14.834. do mesmo, na "quanlia 
de 10 :000$000, 

N. 0 14. 602, de Joaquim Mllllão Pi
res. na QWlJ!tla de 100$000. 

N. 0 tt.~' do mesmo, na quantia 

dcN 
3
~~(:' de Francisco Lucas de 

Sousa Rangel, na quantia de .• 
2:000$000. 

N. 0 2. 253, do mesmo, ha quantul 
de 2:oootOOO. 
t1ti1~~~~9 mesmo, na_ ~uantill 



R ····--· l)iret;or • "Col. ~,.._ 
JS.ano M'oreirl", . 

-~ inecfiCJ.,_; 
,JJOBN'0.111 NaYOIIA& 8 

IDNtim .. 

Consultas: • Diariamente 
de 3 áa 6. JO! 

~T6Rlo:ª~ 

au ~anro Dll ~,411u. 
LBO, HI • 

N. 0 14 .19•, de Inicio RÓméro da 
JIOChli, na quantia de l:OQOtOOO . 

N. • ·14. 609. d~ mesmo, na quan• la 
de 2:000$000. 1 

N.º ·:t-491, de Eneslo Barboaa, na 
quantia de 11 :885SOOO. lf. 

N. 0 3. 480, do Estacionário Fiscal 
de Serraria, na quantia dllt1'11i..UO . 

N.0 3.518, do Admln11Ulador da 
MOS& de Rend1111 de Alagti1 Grande, 
na quantia de 775$400 . lfr. 

N.0 3 .189, de Antonio M- Fat,
cão. na quantia 4le 5 :3681QOO. 

N .º 14.942, de Jooi: Moura Filho, 
na quantia de 1 :000$000. 

N. 0 14 . '173, de Antonio Augusto de 
Almeida, na quantia de 35:000$000. 

N.0 21, de Gaspar Blnleria1J111quan-

llaNd.,e 2T.cie Sllvla de ~- na 
quantia de · lsotOOO. ,o. 

N.0 H .599, 'de Antonio Menino dos 
Santos, na quantia de IIMIIAQO: 

N.0 14.204, de Pra11claoo de Medel· 
1116 Dantas. na quantia de 18000$000. 

N . • 14.521, de Joio Alves da Sllvn, 
na quanUa de 200IOOCJ. "" 

N . 0 14. 530, de Severino Silva, na 
quantia- de IIOIOOO . ":. ' 

N .0 14.206, de Pranclsco Alves d~• 
Santos, na quantia de 35tllO. 

N. • 13. 888. de l"ranclsco Medelr,,. 
»aptas, na quantia de 1:~. 
li. 0 15. '1114. de José Gadelba de 

Mélo. na quantia de J&Oal. 
N. 0 2.329, de Valfrldo Duarte Ja 

SIiva, na quantia de 20tOQI; 
1'.0 14.llM. de Eftnd?o e. Ribeiro 

(agrônomo> na quantia~
N.0 9:tll, de Nuno Teixeira Nilo, na 

l(Uantla de 500eQ00 . 

Secretaria do lntelWJI e 
SelllJ'ança Púbtiti, . 

DEPARTAMENTO DE EÍlllêAÇAO 

Efi!ºJ~E DO DIRETOR DO 
PGOlarla: 

O Diretor do Departament.o de Ecl.1-
cação designa o lllapetor 'IlicJllco lle· 
8k>nsl da 1. • Zona, profesaôr~ubens 
Pllguelru, 1111ra Instalar um lnqaerl-
111 em Jacarf, munlclplo desta Capl-
111, a fim <le apurar Irregularidades 
Pnllcadas pela profeu6ra ~ 
Cavalcantl, no deaempe~- d- SUIIII 
fllnGõe&. c:Qllf(>rme represe • en-
Yloda ao st. Intenent.or ,In-
terino. 

r," 

Secretaria ..; A..-iitura, 
Coméreio, ViaciÕ e 0-
Nbleaa 

IKPEl>Immi: DO 
DO DIA lT.: 

'91-larlu: 

Clllllllftcaclcr de Alladle, por t8r tb• 
frinlldo o 1 1.0 cio u:t. 10.• dD lle· 
~nto ela Dlrelmta do Serviço de 
ólaMlflc:aclo do Alpdlo. 

Prefeltara ....... 
~~DO,PRBPBJTODO 

Petlç6eade: 

cuno dit ...,.,,,,11ec10 .,. o 

=·~,::,.~ 
1lio IIO lllo • )IIDllllo. l>lailllla
t,ao ._ d& '1llllmlklle • 
iratameato JIOI' ..- ----- --- ----

DOIDIQAS DO APARB
LBO IUr8PIRATORIO 

........ ..,..,.. .. 
L•--.-N.J.a 

I e I e P a a a Ia 

A P R 1•4, ~ Tabelúa da Pa· 
rallNr. em comblnaclo - • Pellera· 
çlo C&ma'flllesa da Paralba, lança 
Pllr& p carnaval do lUII, um caacuno a 
fim de eaolber u melhora -po· 
...,_ mualcala nordelUnu, IOb u ae
l!Mta bale&: 

a> - ooncuno para frtvo 
b) - eoncuno para marac:atQI 
e> - mncuno para rrtvo-caaç6ea. 
1.0 

- Para o - de trtvoa u 
111ualcu aerio a_..&adu eom or
ques!Nçlo, e uma NdQClo para plano; 

2.0 
- Para• -•e 111&~tao, 

Igualmente orq~. e redllfio 
JNll'&P!&•: 

~~~~r;o-: :e:= ":!.a can:..O""."' orqUNtraçlO, e 
1 1.• - A auaencta de witer reg1o. 

nal, puramente nordeetlno, como tam-
bém a preearledllde 4a letra, eonatltue 

eom uma fll!rlca de YIIIIOID'II i rua motivo para deoclaulflcaçio na prova 
lllaclel Plnhelto, n .• 440, aem a devt· ellmlaaata. 
da licença; JOlé Bandêlra de Wlo, 1 2.0 

- Para Maracatú e para Prtvo. 
canção, a letra deve ter cariter Dlti· 
damente J'etlk)nal, mtando-e ~ 
ou palavru de baixo cal6o ou de aen
tldo dublo que pouam tornar ú au,a. 
mas amorala. 

1 3.0 
- .Aa Gil~ deveaa 'rir 

CjllD u leSUlnlel parlel: 
l.0 - Bai<. Ali.o; 2.0 Sax. tencr; a.o 

~~ -~~;~i .. ~; 1.0 Trom· 
bone; contra-bulo em dó e uma parte 
de plano. 

1 único: - A lnatrumentaçlo acima 
-~- 161Deme para u mar
chaa rrtvo-cançlo e Maracatú. AI 

OOIUJIDO D& ~ IIIIIT&a inareb&s·Mvo deftrio ae apresentar =.r&DO D P&IWIIA DO ~r.1::~taçio adaptavel 

Qllartel em Joip Pesaóa. 21 de ae-
temllro de 11188. ~ 

Servlç0 para o dia 22 < Quinta-fel· 
ra. 

1 4.0 - AI mUslcaa premiadas pode

rão - lmpreuu. cravadall e -· PIias pelo Departamento de Eatatla-
tlca e Publicidade. 

dr~~ALde ~._a. ·--0 
Suplente ena eUllliGlo ~.,., 

~ da~:..tal. dolltl.-,:,0 ela ~ 

do~ra·f~-::::.O~ 
onllnarla do conente - o rur1 .... 
:pl.:t,:"~ ~ - a W. 
ra cmn oe 4 Ji eo~rfi 
noe lermol do art. • 1 2.0 da Lei 
de 51119311, rormare111 a 11,st.1! 4119 
que têDl de aervir na referida llldo 
tendo lido ~ os aesamtet: l ..: 
cartoe l'enwldes da Ílllva OUl:Mdea· 
2 - Sebasllio Viana; 3 - dr. J'Cll6 
~o Ferreira; ~ - BnMBtl, 91..., 
velra; 5 - dr. Genebaldo Avelar; 8 -
Raul lfama~ 1 - Re!Mllo oal.vte ., 
8'; 1-ifr.1!:litaniJel.-.C;-~ 
Henriques; • - dr. Arnalde Ribeiro 
Gomes da Silva: to - l!ltlll&ldo de A· 
fleffllo CUnha; 11 - Joio Antallló'tla 
Silva Peu6&; 12 - Joio a- Car• 
nelro Irmio.; 13 - dr. Joio Santa 
Cruz de Oliveira; 14 - dr. Joio ltr• 
lindo Correia; 15 - Joio Banlmlm~ 
Bar:oe: 18 - Offllldo Peu6a 
cantl de Albuqueiq~; 11 - dr. , 
mes Ermeto Alves da eoota. Slo -. 
aegulnteo os Jurado& Ji mrtead08 -
termos da lei: 1 - Leonel Pinto · cte 
Abreu; 2 - dr. Pednl Bento ~ " 
3 - Joio da Cunha Lima PIiho • 6 _: 
dr. Severino Pelll6a OUlmaria. 

A t.odoa oa quais e a C*la um de 
peral convido a comi-- fi IN8lo • 
Jurl, ianto no dia :is do - paq, 
quando foi convocado, ú a boraa. eo
mo noa demais enquant.o durarem m 
trabalhos da m- sesslo. sob ..., 
penas ela lei se faltarem. E para que 
cbegae ao coaheclmel>tc de todos J111 
_, este mandado que aeri Pllbll• 
cado e atlxado 1.-lmellte. J>ed4I e 
pcwado nesta cidade de Joio Peeí6I;: 
aos 8 de setembro de 19311. Eu, CadN 

~.:1.~~~~e;;i=-=-~· 
rlq-. Conforme com o orfslnal. su. 
bscrevo e asalno. 

O escrivão: - e... JlieTW u 
Fra,-. 

1 único: - Nlo aerio devolvidos oe 
orlglnala d1111 IIIUllcu envtadaa pan 
concurso. 

~ 1111• _!O~~ i(lulàr. 2,.
0 

ten. Joa6 1 5.0 - E' obrlptorla • rem .... em 1.::::::::::::::::::::::::: .. 
~ ... ,_ - .... · ~ <5> .cinco viu. utuocrated1111 d1111 1e. 

ROnda • o~. ,állb·'8n. Joio traa que -panbarem mualcu de 
Coriolano Ramalhe. 1 11&:aeat(I OII de Mvo-canção, u guals 

AclJilDt.o ao oflclaf de dia, 1. 0 l!llt oJe modo ' ltenhmn deverAo ccmtel' tn· 
Enoque Slqllêlra. l"l s,s de calio 1111 sentido d1811o. 

Dia 4 Bataclo ,4ii Radio. 3.º sct. 1 8.0 - o eoncuno aeri encerrado 
Joa6 Leite de~, no dia ~ de now,mt,ro do corm,te 

Oli&rda do Quarlel, 3. 0 a,t. Oso• ano, DO "studlo• da P R I-4, Radio 
rio Ollmplo de. Quikma. TabeJtra, napeltendo-1111 aquela data 

Guarda da ciiiíeTá,'3. • ..n. Joio no carimbo do correio para oa candlll•· 
Nunes de ea.tro. · ,a tos notdealel ..._ da capitel . 

A VISO 
Dr.• Ead&la Vleln a'flla 6-

•UU c1leDta 1• ........... li -~--·-· .. , ............. "' *"" • -
Nmalt.irle- ......... .-C. 
eNStu. ... 116alT ... . 
BIJA D'DQ1JB 09 C.&D&tl, Ili E1etrlelsta de dia, soldado ~ t 1.0 - Os candldatol poderio, caso 

Bartolomeu de ~ - -1/._ "~. quell'ám, u.r de paeudODIIDca. Nesta p~ ___ -' _'-_"-___ ..:._;.e_;,_ ___ -'-_..:._..:._...;. ___________ ..:. __ -./::;-.. 

'lltilefalwda de • - llnfflo h1pMlel9• ~ ~·
tio~ de sou. (1. 0 >. · - doede-~.dentl'o'lla111ual 

~ ~ o~:., '*q;,.'!~1:'~~ "s;' a.". ~.!'!=-tnlmc!iourso 
Nbllca, reforços e patnilluia. aeri feito por uma comllllo de pro

Boletim n<imero 28. 
f~ pelo chefe da Radio, l'ede
raçlo Carnavaleeca Paraibana e um 

las.) I• Arll&ldo C&bral de Vu , rew~i:. 1:ci:t =·- con-eoneé• Coronel Çmt. Geral. curso maslcu de autroo CDDCUllN an
tertona ou Ji \'lllle!1ZldU. 

Confere com o ,lldllnal: BUu l'er• t 10.• - ~ ó Jlllpment.o o 
1U11111es. MIIJcr Jllilll. .,..,. "*-coman· Dlnt.ar do Departuaento 4• Dtatla-
do. tlca e Pullllcldade. · 

~~ .::M:~~an;~ 
1 12:0 - AI cedulu para a votaç1o 

qitlltario das segulnlel palavraa: 
..,......,._JliaeOlilu,que-

•~. Joio Peu6a, ·21 de !letfiDbrO de pondem aos n<imerae 4, 1 e 12. 
...., t 13.0 - Os premloe a dtatrtbulr lio 

lietlVi90 para o dia 12 (~ta-fel- ~~ ~ ~ ~· 
ra>. • b) - lllaraeatll, 1.0 lopr, 4MIOOO; 

Idem - 2.0 tor ·r. 2&0IDOO. 
C) - Fltr·...., •, 1.0 lapr, 46QIOOO; 
..... 2.0 lapr, 3601008. 

1 ;t;• - BIil - de empate na clu
slf.._ p. 1 11,._t um aecm,do 
eiauCIDlD•qi.ie, nttftcadl O IDeilllll re
lUltlldo; o li'elddeDte nsol•erl pelo vo
to .. mlllltnà; 

115.0-Aalll1lllllalsdo-
lla ~ pela J- da PR I-4, 
dll!ala do I e -to do COJ!CU'ID· 

111.0 -'OI CCJIIIIIIINDt. dnerlo eu"'* _.,. .ia aanwpoad.-. para 
Para ccnbrtmrto da CclrpDracl.o e P 8 14. lladlo ~ mlD Poa· ::;v• -.a. pUbJfOD O lllllillD- tal .l-1·' - ,tolo ...... 

OUII E PUTI 
N. GBDIBBIIG 

aulorlado pelo Bueo df ~ 
compra ouro e prata. objftea llll_, 
pelo melhcr pncJO. e-Iam- fflo 
legtm e Jotu cmn • m'1llla ...., ~- ' 

AV. GtlBDES PIIRBIRA K,o..a ...... 
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O MATE BRASlEIR8 EI FRANÇA 
(Comunicad o do Serviço de Publicldl&de do ~llnlslérlo da ;l,rlcllltu ra) 

Um dos resultados que se espero.m 
dn organização do Instituto Nacionnl 
do Mate, recentem.ente creado por d~
creto•lei do sr. Presidente da Repll· 
b!!ca, será a tntetlSlflcação da propa
gnndn. pelo maior consumo da hervto. 
no interior, como no exterior do Bra
,u. 

o consumo nacional está ainda mut
tisslmo longe do que pôde e deve .e
presento.r em quantidade e valôr. Em 
toda a região setentrional do pais não 
se observa o emprego da herva com 
a feição de l;labito quotidiano do pôvo. 
Ha p~ssôas ou grupo de pessôas _que 
bebem mate, mas falta a generalI.z 1-

ç:lo e falta a permanencia do uso da 
bebida. 

Ambas virão seguramente com o 
efeito de uma propaganda tenaz e 
bem conduzida. Porque o mate, além 
de agr.1davel ao olfato e ao palada~· 
possúe propriedades higiêrucas extm
ordinár,as. E', na realidade, um lllt
mento; sua função de tônico organico. 
re~taurador e creador de energias, t
.reconhtctda e prcclamada pela ciência. 

Dêsde, portanto, que se vttlgariSf>m 
Intensamente as virtudes magnifica•, 
da plant..a e sendo, como é, extre~:i
mente :nodtco o seu custo, parece m
questionavel que o consumo interno se 
alargará rapidamente. roncorrendo de 
maneira eficaz para ,a despêsa ecn
nõmlca de um produto nneione.l atn
da sem difusão ponderavel no estran
geiro. 

Conseguintemente, ao mesmo tem
po em que se promova a propaganda 
pelo maior consumo do mate no i~
terior, dever-se-á empreender com vi
gor, em bases seguras, o preconic.l l 
e,xtcrno, part1cularmente nos Estados 
Unidos e na Europa . 

Precisamente com relação á Fran
ça, as possib11idades para a nossa her
\'ll. sãn mtlito animadoras. O '' ComP
toir Internacional du Mntte '', c\)n 
6éde em Paris, vem desenvolvendo a
preciavel atividade no sentido de pro
pagar e radicar o habito do mate in
fusão. 

A principio, o artli;o era vendido a
penas nas farmacias e drogo.rins, co
mo remedia. Venda naturalmente 
mediocre, porque o mate se perdia. en
tre numerosas outras hervas exotlcn..; 
para tisanas e chás, e sofrla a dos ... 
vantagem de serem ignorados os seus 
excepcionais atributos higiênicos. 

Graças· ã propo.ganda inteligente e 
pertinaz do "Oomptotr l nternacton1\! 
du Matte" pela. imprensa diaria, pe 
las revistas médfcas e pelo radio, pas
sou n "ille.-.;" a ser consumida como 
i,iroduto aliment8r; e de tal !.:10netr1, 
cum ritmo progressivo tão auspicioso 
que, de 12.000 quilos em 1936, as ven
das subiram a 108. 000 quilos em 1937. 

Calcula-se em 450.000 o numero de 
comerciantes fro.n~êses que vendem o 
mate brasileiro, em pacotes de 100 
gramas, no preço de 10 francos 50, u 
6$600 da nossa moéda, o que dá pnra 
o quilo do produto no varejo . em 
Frrinça. o veJho vo lôr rle. aprox~m':· 
damente, 66~00, confórme l':e ve ~e 
uma correspondéncia de P!'l.rts para 
"La Nacicn •·, de Buenos Aires, err. 
data de 17 de maio findo. 

No dia 1 de junho deve ter sido ini
ciado o uso do mate-bebida nos car
ros-restaurantes ctns estra.dns de fer
ro, o que é, indubitavelmente, ~elo 
raminho andado para a populandO.·· 
de rapida de um produto alimenticio 

Aliâs, já o ma.te é servido em nume
rosos cafés e restaurantes parisiense., 
(lm chavenas ~ copos, ao preço de : 
francos. 

Tudo 1sso é obra da propaganda, ct.i: 
uma propaganda organizada com cJ
rJnho e com visão pr:.í.tic::i.. bttseanc!.o 
;1,lcançar o maxtmo proveito do poder 
1e sugestividade exercido sôbre o Pll 
;:>Jtco pela técnica :noderna :to rer:~a
mismo cbmercial. 

Póde-se, pois, acreditar no futuro 
do mate brnslleiro, àêsde que cuiJe
mos de propagá-lo e fazê-lo penctr:.1r 
nos inr.1meros mercados cstrangeim:-: 
susceptiveis de largamente cons.u.m1-Jo 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SERRA DO CUITE' 

DECRETO N.0 8, DE 7 DE SE
TEMBRO DE 1938 

Muda a denominatáo da rua 
Direita para. rua Presidente Ge
túlio Varg-as. 

João Venancio da Fonsêca, prefeito 
municipal de Serra do Cutté, usando 
das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e considerando que o Presiden
te Getúlio Vargas, Chefe da Nação, é 
o fundador do Estado Novo e a quem 
devemos os dias de tranquilidade que 
estamos vtvendo em todo País. resol
ve mudar o nome da rua Direita, pa
ra rua Presidente Getúlio Vargas, CO· 
mo prelto de honra e homenagem ao 
grande Presidente. 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Fica denominada Rua 

Presidente Getúlio V-a.rgas, a antiga 
rua Direita. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposi
ções em contrario. 

Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Serra do Cuité, em 7 de setembro 
de 1938. 

João Venancio da. Fonsêca, prefeito. 

l\lanuel Leonel da. Costa, secretário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PICUí 

DECRETO N.' 7, DE 8 DE SE
TEMBRO DE 1938 

Abre créditos suplementares 
ás verbas n.0 10 - Despêsas di
versas e 13 - Fomento Agrico
la, na importcrncia total de rs. 
3:000$000. 

O prefeito municipal de Picu! usan
do das atrlbuições que lhe são' confe
rida~ por lei, 

DECRETA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAJAZEIRAS 

Bal3.ncête da receita ,. despês!I. do 
l\tunicipio, reft-rente ao mês 1le 

julho do ano de 1938 

DA RECEITA 

Imposto de licenças 
Impasto predial 
Imposto de diversões 
!mposto de feira 
Matricula de veículos 
Taxa de plaqueamento 
raxa de Estatistica 
Entra.da de. diversas origens 

Patl'imonio 

Renda da Emprêsa de Luz 
Renda do matadouro e a. 

çougue 
Renda dos cemitérios 
Renda dos mercados, 

campo e açougue de 
Cajazeiras 

Divida ativa. 

anecadndas nêste 

1:728$300 
l0:271S800 

528$000 
1 :554S900 

390$000 
21$000 

8l2S400 
210S200 

15 :516$600 

3:161$900 

2:513$400 
99$500 

1 :337SOOO 

7:111S800 

Pelas 
mês 270$900 

270S900 

Renda com aplicação especia.1 

Taxa. de calçamento 
Taxa de limpêsa públ1ca 

391$100 
263$000 

654$100 

3aldo do mês de Junho 
23

'
553

S4
00 

de 1938 

DA DESP€SA 

Verba l.11 Prefeitura: 
J.) pessoal 
ll material 

5 :641$534 

29 :195$034 

1 :900SOOO 
228~00 

cÍ - escrivão· do Jttrl 
e- - e~r.rivflo dn polidn 
f - oflclnls clr Ju,c;tl('tl 
h - fóros 

~~=. _-____ ...;:. ____________ ,,_ _____ _ 
1;gmi O Jt R I S S- A R B O S A 

1 - evPntunis 2101:000 ADVOGADO 
1 :000$200 

&UA DUQUE DS ()AXIAi! , Ili 
servlQO de Est:l.tlsttcn 240SOOO 1 ' ------------------- - -------

Saldo para o mês de ngos
to de 1938 

21 :255U66 

7:939$868 

29 ·195!,034 

Prefciturn Municipal de Cnjnzclras, 
31 de Julho de 1938. 

J . Matos. prefclto. 

Pitf.FEITUitA )IUNICIPAL DE 
C/\JAZEIRAS 

A PRODUÇAO MUNDIAL DO LINHO 
O Ministério da Agricultura 
toma medidas visando am• 
parar a linaceocultura em 
- -- nosso país - --

precedentes, que foi de 3.520.000 quin
tais. 

Na Argentina. a primeira t!sttmat1,1a 
da produçâó se eleva a 18.800.000 
quintaL'3, cotnctdindo praticamente com 
a média quh1quenal precedente, com 
uma pequena diferença de 100.000 
quintais a favor da atual estimativa, 

O Ministério da Agricultura toma ~~~d:~~~e:aa~~,n~~r:r;~i;5~.0~~ ~~f~~ 
medidas visando amparar a linaceo• tais. Baseado na atual estimativa o 

Oa.lan"ête d a. rcreita e <lespêsa do cultura em nosso pais. Govêrno argentino nnuncla uma pos-
'.\'lunicipio, rPfl"'renie ao mês d(' O ''Boletim Econômico'' do Mlnts- sibilidade de exportação calculada em 

a.gu .. tu do ano de l!J::H térlo d:is Relações Exteriores publica, 17.300.000 qUintats. 
,;ob o titulo acima, lnt.ercsso.nte artt- o Uruguai não forneceu dados oft .. 
1to bo.seado no estudo feito pelo Ins- clais sóbre ns possibilldades de sua 
ütuto Internacional de Agricultura e sarro., porém as Informações de fon-

DA RECEITA 

Imposto de licença~ 2:757$000 intitulado "La i:troductton Mondlale ~ particulares tndtc11.m uma area. 
Imposto predial 11 :933~00 de la Graine de Lln". cultivada igual ã safra anterior, e 
Imposto de ciiversõrs 870$000 De acõrdo com a referida publica· as.sim como a da. Argentina, com bons 
Imposto de fc>irn. 1 :096$200 ç-5.o, tomadas as estattsticas dos pe.t- rendimentos. 
Mn.tricula de veículos • 130$000 ses produtores e informações do estn.- Na India Br1tan1ca, que ocupa o de-
Taxn cte plaquf'nmcnto 42SOOO do dns culturas. a produção mundial, cimo lugar entre os patses exporta.do• 
Taxa de Est.atist.ica 2:079$500 estimada paro. o ano agrícola de . . . res de grãos de Unho, a estação é ge .. 
Entractn de diven,n~ origens 167$600 1936-37, com exceção da Russla, ~ reimente favoravel ás cultura.s, po. ----1 avaliada entre 28 e 29 milhões de rém, devido aos estragos produztdM 

J9:075S."700 quintais, contra 25,7 mUhões em 1935 pelas tempêslades no momento da 
e 28,9 milhões na. média do quln"1e- colheita, sua produção acusa uma 

Patrimonio nio precedente. Mau grado as colhei· quéda de cerca de 9% em relação t 
tas deficientarias da Ameríca do Nor- 1935 e de 1,3o/,. em confronto com a 

3·114$400 te e os danos que reduziram a produ- média do último quinquento. Renda da Emprêsa de Luz 
Renda do mn.tadouro e a

çougue 
Renda elos Cemitérios 
Renda dos merendas, cn.m

po, casn novn c- ncude 

Divida ativa 

Pelas 
mês 

nrrecnclndns nE-str 

çáo da India, a safra do· linho de . . . . No continente africanoaé o Marro• 
2:441SOOO 1936-37 pode ser clas.s1ticada entre os cos francês o maior produtor de grão 

R6S500 anos melhores, graças, p1·indpalmen· de linho, que , na safra atual, obteve, 
te, aos bons resultados previstos na para uma. superticle quasi igual á do 

977$000 Arg~ntina e ao crescimento da pro- ano anterior, porém inferior de cerca de 
duçao europela_. ~ . 22"j, é. média quinquenal. uma. colhc-1-

6 618~00 Entre os pnises que tem mtensltl· ta que ultrapa..c;sa de 29,6% a de 1935, 
cado a cultura do linho, a Al~mn.nha que r01 pesstmn., em virtude da. sêca 

, se destaca especialmente, muito em·· , d:1 primavera. 

1 
bera seja relativamente nova .ª cultu- o Brasil possue condiçllf>S cUma.!1-
ra do Unho em seus campos, Já ob- cas, principalmente na zona s\ll, ra-

1~600 teve o terceiro lugar c~tTe os produ- ra O desenvolvimento de uma provei-
tores col~cnnda-se 1medtatamente tos::i. cultura do linho. Já existe em 

1S600 após a. Polonl!.l e Lituanta, excetuada São Borja, no Est.ado do Rio Grande 
n Russ1a. do Sul, um campo de experlmenta~ão Re11da com aplicn.('fio C'SJ>ccia.l Neste último país, a cultura do 11· e iniciativa particilares têm demons-

1 :4o7s700 nho contrariamente ao que se verifi· trado as possibilidades dessa <:xplora-axn de, cn.lçnmrnto 
Taxa de limpêsa pú'b-iico. 

50''; do imposto dP In
dustria e profissão 
lançado pelo Estudo: 

Recolhimento da Mésn de 
Rf'ndas nêstc mês 

189sooo :u no~
0
~e:r1~ 0

~n.1s~
0
:~~~n~:~~ ~Tiios6~m resultado francamente aus-

1 :SOGS?OO fi;;i;ud~on;:iI~ :;ª:!raç~~ ~u1i3s~3~ te;>ml~~is~~~o~ª est:~~r~.h~~ i:nt1~~ 
ultrapassando igualmente a média de se desenvolver a cultura do linho 
quinquenal avallnda em 7,6 milhões de em nosso pais, prometendo nmparar 
quintais. Embora coni:.tdernvel a pro- e auxiliar as iniciativas prlvadas que, 

7 :506$200 ?~~~º en:et~~ra~ ~~:::-~~ia él~on:.~ ~ªc~1~ºt~~a~~:~~~:·. deseJcm se de-

7 :SOBS2J>~ ~ia~u::fU:~~;i~~~~~~a~~~~:ld~01~~ l\lAILLOT-de. Jã e atgodáo em lin

Saldo do mês de julho 34 :799Sl00 :~r:1~~f~:tere~· :tirs~~~::C!~!~~; ~3:, :n~i~A1;!º Aa.Z~~ços de re<,la-

de 1938 7 :939$868 ;t{a c~::~~:o~a~' de:1 ;ii~~~~~c~a. ~~ 
42:738~968 ;:::~~~ ~os~~~te~º~r:~to~!!s:e tn:o~ 

DA DESPI,SA Estados Unidos e Canadá é estimada 
apenas em 1.953.000 quintais, o que 
representa. uma diminuição de cerca Verba. 1.n - Prcfciturn: 

a) V~;:º~
1
.0 -Fi:'icnlizaçf~o 

Verba 3.0 
- Tcsow·aria: 

1 ,9oosooo de 50% sôbre a de 1932 e de 42,6% 
gsosooo sôbre a cifra média dos ctncos anos 

ª\~;~!º~\ - Agricu/lura: 
1

'
42

0S800 
a) pessoal 300$000 

Verba 5.ª --Obras públicas 2:180SOOO 
Verba 6.ª-Limoêsa pú

blica: 
a) pessoal 2:076$900 

Verba 7.ª - Emprêsa de Luz: 
a) oessoal l :056$000 

Vnba 9.ª - Cemitério: 
a) pessoal 120$000 

Verba 10.n - Ordem Social: 
al pessoal lOOSOOO 

Verba 11.º - Subvenções: 
a) escolas rurais 630$000 

Verba 12 ..• - Aposentados 166$666 
Verba 13.ª -Despêsas diversas: 

a - alugueis 104$000 
b - impressões e publica-

ções 
c - concertos e aquisição, 
d - escrivão do Juri 
e - escrivão dA. Policia 
f) oficiais de justiçA. 
i - even tuals 

Verba 14.0 - Divida 
passiva 

Serviço de Estatistica 

Saldo para o mês de se
tembro de 1938 

756$000 
110$400 
50$000' 
70$000 

120$000 
805$000 

2:015$400 

1 :500$000 
240$000 

Recebedoria de Ren
das da Capital 

lll1P 0ST0 DE INDUSTRIA E 
PROFISSAO 

Noutro local desta fôlha, a 
Recebedoria de Rendas está 
convidando os contribuintes do 
imposto de industria e profissão, 
cujos tributos sejam superiores 
a 1 :000$000, a recolherem até 

~rc~~a co;~:~~eÇã~e
1
~o m~~~ti 

em apreço. 
Para inteiro conhecimento 

dos interessados, a repartição 
aylsa que não poderão adquirir 
estamp1lhas do imposto 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 pnra pagamento do im
posto de "Industria e profissão". 
çã~~ 50$000 maio e 1.0. prestn-

Departamento de As· 
sistêncía ao Coopera• 

tivismo 
O Diretor convida a todas as 

cooperativas em funcionamento 
no Estado e que ainda não cum
piiram as exigencias do d~reto 
1058, de 23 de maio de 1938, a 
requererem o respectivo registo, 
encaminhando os documentoi, 
ne<'essários. 

Esgotado o prazo de vJnte 
d.ias contado da. presente publi
cação, o De-partamento agit~i 
rigorosamente, a.plicando as pe
nalidades pt·evist~ no citado 
Regulame,1to. 

Estão obrig·adas ás dttenni
na,çóes do refe1;do derreto, to
das as coopt>ralivas, de qual· 
quer espécie ou tipo, em fun
<"ionamento no 'Estado. 

João Pessôa, 17 de setembro 
d.e 1938. 

IARATIIIHAS MIUIAS 
Só desapparecem com o uoo do unlOO 
producto liquido que attrahe e ater· 
lll1D& u fonnJ.gulnha a caseJru • Ioda 

eapecte de bar&taa 
ª IIA&AEOBMJGA 11" 

Cllc<mm-ae nu -. Phanllaoláa • 
Droprlu 

D&OGA&IA LOND&n 
Art. l.º - Ficam abertos á Tesoura

ria desta Prefeitura créditos suple
mentares ás verbas n.0 10 - Despêsas 
diversas e n.0 13 - Fomento Agt·fcola 
da vigente lei orçamentaria na im~ 
portancta total de três contos de réis 
<3 :000$000). sendo assim distribuídos: 

14 :655$766 

28:083$202 

42:738$968 

Verba 2.11 
- Fiscnlizacflo: 

2
:l2S$500 Prefeittu·n Munlclpnl de Cajazell'as, 

>) pessoal 9M$000 31 de agosto cie 1938. 

At.é 100$000 junho íl." pres. 
!ação) 

Até 500$000 lllaio e outubro 
(2.a. prestações). 

- llafllel Pinheiro. 19 

Verba 10 - Despêsns di
versas - lêtra - f -
Transportes: n.0 13 -
De autoridades, funcio
narias municipais em 
obJéto de serviço, ma-
terial. etc. 1 :200$000 

Jêtra I - Publicações e 
impressões 1 :300$000 
Verba 13 - Fomento Agrlcola: 

l - Manutenção do Cam
po Experimental 

Total, rs. 

500$000 

3:000$000 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposl

çôt>s em contrario. 
Prefeitura Municipal <je Picuí. 8 de 

oetembro de 1938. 
Antonio Xavier de Macêdo, prefei

to municipal. 
F.. Macédo, secretario. 
Samuel Antf'ro de- Farias, tesourei~ 

io. 

Verba 3.11 
- Tesour::i.ria: 

ü ~15.::'ª~.• - Agricultura: 
1 

'
519

$800 
i) pessoal 300$000 

Verba 5.ª-0bras públicas 2:977$800 
Verba 6.ª -Limpêsa pú-

1/e~~~a 7.• - Emprêsa de L~?978500 

•) pessoal 1 : 056$000 
b) material 2 :824$400 

Verba 8.• - Assistencla 
3 

'
8805400 

social 3 :044$300 
Verba 9.• - Cemitério: 

a) pessoal 120$000 
Verba 10.• - Ordem Social: 

a) oessoal 100$000 
Verba 11.• - Subvenç-0es 1 :630!;000 
Verba 12.• - Aposentados 166$666 
VeJ~~rsl.3/ - Despésas 

a) - alugueis 
b - ~ impressões e publt-

caçoes 53$100 
c - concer tos e aquisições 864$500 

474$500 

J. Matos, prefeito. 

José Cesario de Lira, secret.árlo. 

4$.iOO é quanto custa um calção 
para banho em todos os tamanhos e 
variadas cõres . Só na CASA AZUL . 

Até 1 :OOOSOOO nbril, Julho e 
outbro <3 prestações). 

S uperior a 1 :000$000 março, 
junho, setembro e dezembro (4 
prestações) . 

Os pagamentos efetuados fóra 
das êpocas aprazadas sujeitam 
o contribuinte á multa de 6c:-,, 
den tro dos primeiros 30 dias e 
10,..,.,, depals. 

DR. OSORIO ABATN 
CONSULTAS: 1 Olrursl.lo da Asststencla Publica e do 

Boepltal Santa Izabel . 

..,10ú12honao 

19 ú 18 horu. 

'l'ralamel!te ~ • elnrsloo d&II doençae da vn11ra .,._... 11n1p 
o rln1 . C79tooeaplao • 11Nlhrueoi,tu'. ' 

OOlllltlLTOIUO: - Rua Gama e Mello, 72 _ 1.• I.IICb.r 
--- JOAO PB880A ---

Dr. Newton Lacerd3 
ESPECIALIST A EM DOENÇAS 

INTER NAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 

ONDAS ULTRA CURTAS 
nos casos 1ndfcad09 

-- Telefõne 1 .%03 --

ANDRADE LIMA 
LEILOEmo OFICIAL, conUnúa 

a aceitar todo e qualquer movel, 
corno ainda. toda. e qualquer mer~ 
cadorta., po.r a serem vendidos em 
leUão, em ~~ agencia, á rua Ba• 
rão d o Triunto, 329, ou fóra des
ta. oferecendo sempre as melhores 
vantagens aos In teressados. 

1 \\:::==== === ==l 
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A s1ruAçAo EcoNOMlcA oo MUNDO NorAS-Po1.1aA1s--v I n A M u N I e IP A L 
O di-.. Juiz de D1re1to ,do, Comarca, OE UMBUZCIRO Umbu:eiro Futeb6l Clube, oqnl che-

Observações das Comissões Econômica e Financeira 
da Lira das Nações 

tle Alagou Grnnde, em oficio <Ir 20 ele ,aram, pela manh:í do dia 7, os Joga-
Setembro corrente, fez o.presentar á Umbuzeiro, 14 e Do correspondente) •fores do A merira Futeból Clube de 
Chefia de PoUcla ~s réus Fr:incisco _ No dia 4 do corrente, nn Coletoriâ rn~á. com o fim de disputnr uma nn.r
Soares,tereira ~. Joao _Gráz de Souia, Federal desta cidnde, teve fogar a tida amistot:a, 
vulgo Bacuráu , aquele acompanha- o.posição do retrato do presidente Ge- necebido·- n:1 :..éde do ,refE'rido Clu-

GENEBRA, Setembro - IA UNI
AO) - Em um dos seus últimos nú
meros. o Bolí'tim Quinzf:"nal da Liga 
da Naçóer. trnz llltC'ressnnt.es Informes 
sobre a situo.çúo económic:i do mun
do bru:0ndos em estudos feitos pela 
co'mtssuo Econômica e Fin:inceiro. da 

s.N~N·extcnso relntório envto.cto ao 
consêlllo dn Llg·n, n Cotntss:1o Econô
mica drclnra q~e- nté qun~1 a metade 
de 1037 foi po!:s1VC'l constatar em mui
tos paf!;cs, embora com ceI"ta diteren-

:~ºe~~ ~ ~~:f~e~0
~:.11°p~:~it°u:nx:~~ 

econõm co. HOJC, o quadro se acha 
muito r.1odtflcndo. 

Nos f:st.'\dos Unidos da América do 
Norte. notndnmente. certos domtnios 
da pr0<.1urfio. voltaram á mesma si
tuaçáo de 1929-1931 

os Estndos Unidos representam no 
atual rriunüo financeiro um papel de 
tio esst:ncial lmportn.ncia, 5tuc a de
pressão p:irctnl de que estao presen
temente atacados se faz sentir com 
certa intensidade em vários outros 
pa.fses. · 

A influência que, nêsse país, n re
gressão- exerce sobre as aqnlsições no 
estrangeiro é manifesto.da por um 
!é.to: st u comércio. no corrente ano, 
está radicalmente modificado em re
lação ao ano passado; os:;im, a balan
ça deflt!tárla de 93.000 000 de dólares 
nos cinco primeiros mêses de 1937 se 
transformou em uma bal9nca fnvo
ravel d•' 546.000.000 de dólares nos 
mesmos mêses do ano vigente. 

Até o-, últimos tempos os preços 
mundiais das materias primas não 
cessaram de cah·, os negocios se re
trairam. c~rtas produções declinaram. 
E todos êsses fenômenos se manife:$
taram. convém salientar, apesar dos 
estimulo.ntes que numerosos govêrnos 
adm.1nlstrarnm á. sua economia nacio
nal, como seja: criação deliberada de 
trabalhos, encomendas de armamen-

to~ ~~inissão Financeira, chegando 
qtmsi á.s mesmns conclusões, poz er.n, 
!6co alguns aspectos da questão. Pr1-
meira.1T1ente, chamou a atenção para 
a quéda da :itivldade econômica e das 

~~: f~~~l~~~is f~~~~n~&i~:;s~ 
es.sa regressão sido tão importante 
quanto a que se manifestou entre 
1928-1931. 

Afirnrn. a Comissão Financeira. que 
seria errôneo encontrar certa analo
gia entre a baixa atual e a. depressão 
anterior. seja quanto ás causas, cir
cunstancias que as tem acompanhado 
ou sua duração. 

A Comlssáo Econômica resumiu as 
medidas internacionais a serem pos
tas em pr~ tica para evitar-se que se
ja agravact1:1. a situação econômica do 
mundo, não formulando nenhuma o
pinião sobre a possibilidade da ado
ção dessas medidas em virtude da si-
tuação politica atual. . 

Essas medidas seliam: restabelecer 
a estab1lldade monetária e a confian
ça na. moéda; restituir ás moédas 
"controladas" a função normal que 
elas devem exercer como meto de tro
ca relativamente aos estrangeiros, 

CHEGOU, viu e venceu as meias 
"CASA AZUL" de pura sêda natural 
Somente para. senhoras. Preço: 
10SOOO. 

O RADIO~ 
POLPITO MODERNO 

A propaganda religiosa pelo 
microfône nos Estados 

Unidos 
Não é somente nos laborató1ios de ra
dio e fabricas que se verificam progres
;;os nos Estados Unidos. Ao par das 
conquistas cientificas. comerciais, vem 
lambem a espiritual. São faces interes
tantes da éra moderna que nos ~u
&~rem certas considernçOes. 

~undo uma estatlstica de 1938 h,. 

r~ ~~~t~"ss~.';;,dº:ei~-t~~~. 
5
~
0
e ffa':il~ 

em cn!a, isto é, 82% do total de .... 

~~~·~~tzla:u~~s:~:~~d:::'eli~ 

~~~n:01::~~~~ia~á~! ~~n\1~:e~~:~ 
na organização de programas. 

Entre um dos mais antigos está. n Programa religioso. Recentemente fol 

~~~~rir~~º ~:o~;:a~~i:e~~{~~: ~~r~ 
~~ro;;~ae:a;~~J'ªf~~~!~~~ ~ ~t 
~las Federacões da Igreja dos _Esta• 

ti~! g:~~1;e,Se i1 ~1:i~~l i;ºf~~ric~1 

(' A rru~ração dos oradores religiosos 
1,
0 PUlp1to para o microfone conseguiu 

"vantar uma campanha intensa e fer-00ro.,~ _com re..,~ltados excelentes par:1 
fi esp1r1to de rehgião em todas as clas
c{:· ~· essa sem duvida. uma nova face 
co ~1Vll1zação norte-americana que 
sa~Vida á inedlt.:lção. As Igrejas pas
Pirt~in a exercer seu grande poder es
\oeic t~al, em todos os lares. usando Uo 
a ~ 0 rna.ls facil, de melhor_ aces.c:c 
a.ss as as familias - o radio. Foi 
for~ que os pregadores conse~uira?T' 
fervo r ttma nova conciencta reUgtosa. 
Que1/

0sa adepta do cristianismo 11a 
11 · Pais. 

an,!". são poucos os rru tos de <!Ulme 
.... e mtenso labor! 

isto é. espaçar e depois abolir o con
trõle das trocas; operar a comunhJ.o 
dos meios f!nancelros destino.dos a fa
cilitar em um pe.riodo de tran.sa.çã.r, 
essns operações monetâr1aS (os pafses 
"rlco~ •• fornecendo a maior parte dos 
fundos em tttulos ' 1 de fac11 coloca
;ão"); rever e consolldo.r certas divf .. 
jas lntern!l.cionais; fazer prosseguir o 
c-ré.dito Internacional, prlncip~lrnente 
~omercial (depois o crédito a longo 
prnzo>; liberar o comércio tntemacio
'lal aas dificuldades mais graves, por
anto. ampliar gradualmente os con

~tngentes em vista de sua supressão 
~ventun.l: redu.zil· a. um n1ve1 racional 
,1~ direitos prolblllvos ou excessiva .. 
.ne{lte elevados; atenuar o protecio
nismo tndlréto; organizar uma clrcu-
1ação mais livre elas mntérlas primas; 
.Jrocurar a liquictnção das dividas de 
guerra. 

do_ d~ competente gu1a de sent~nça e túlio varga~. Je, os rapazes ingaenses fôram sau-
Q últ1D10 vem aguardar na Cadeia des- Ao áto, que foi presidido pelo ilus- rtados pelo seu orador. professor Emi
ta Capital o Julgamento do processo tre prefeito do município, compare~eu lio Chaves, que lhes o.presentou, ein 
pelo qual responde. grande número de pessôas, tendo sido nome dos nossos desporlistas P da PQ

AtJ dr. Chefe de Pollcla o!Jc!ou o de
legado de Policia de Santa Rlta co
municando que a 19 do correnle, em 
Barreiras, daquêle distrito o lndivl
duo Camilo de Tal, armado a cacête. 
prodUZiu :no popular Santiago de Li
ma, diversos ferimentos, evacUndo-se 
em segUida, 

O dr. Chefe de Pollcla mandou sub
meter a vitima a exame de corpo de 
delito. 

O sargento Lauro TOlTes, 1°. suplen
te em exerciclo de Delegado de Poll
cia de Pedras de Fôgo, fez recolher A 
Chefatura de Polícia. 5 facas peixeiras, 
3 ditas de ferreiro, 1 pwlhal e 3 trin
chêtesJ 1apreendidos naquêle distrito 
pollclal. 

orndor oficinl drt solenidade o dr. pulação umbuzeirense, votos de boas 
Mário Rodrigues dos Anjos. Também vindas. 
usou da palavra, reportando-se á ho- Em resposta, agradeceu o i:;r. Do
menagem que prestava ao eminente mingas Trigueil'o. o?"'...dor do Amerlca 
Chefe da Nação, o profC6SOl' Emflio que, em bem feito improviso, disse da 
Chaves. ;a,Lisfaçáo dos visilanies em jogar na. 

Aos presentes, o sr. Cícero Carneiro gloriosa terra de João Pe~sôa. 
rle Mesquita . digno coletor federal, o- Após ligeiro descanso os embaixa-
fereceu profuso copo de cerveja. leres de Ingá fóram hospedados no . llotel e, ntral. desta cidade. 

Pelas 14 horas, entraram em canmo 
l3 2.ºs quadros do U. F'. e. e A. F 
e. que, após o tempo regulatnentar r 
de uma luta brm equilibrada, !:in.iudo 
Vt'.nctdor o quadro visitante, pelo es
córe de lxO 

Seriam. precisamente. 15.20, quan
do teve inicio a partida principal dn 
tarde, entre os l.ºs quadros. ,or AS DO FôRO Ao dr. Chefe de Polícia fez apre

sentar o dr. Delegado do 2º Distrito 
JONSTOU DO SEGUINTE ONTEM o .individuo Antonio Domin~ues, lm-

0 MOVI1ti~~J~ gf;IT~'i_,RT01'l.IOS j f~:ca:o~d~~a'J'iv:l~nt;~<;,;;i35 d: i~~ 

O Dia da Pátria - A.e; festas come
morativas ao dia da Independencia, 
em Umbuzeiro, correram com o maior 
entusiasmo o realce. Pela manhã, os 
alunos do Grupo Escolar "Cel. Anto
nio Pessôa ", devidamente "formados, 
assistiram ao hasteamento da bandei
ra, tendo sido cantado o hino nacio
nal. Antes, o diretor do mesmo esta
belecimento, fez alusiva palestra pe
rante os docentes, discentes e pessõn.s 
convidada~ para assistir á solenidade. 
Em seguida, o sr. Tito de Sout.o Lima 
dirigiu a palavra á juventude umbu
zeirense, numa ardorosa alocução cí
vica. Cantando hinos marciais, ru
maram todas os alunos para a praça 
Joáo Pessôa, onde foi executado um 
programa esportivo dedicado ás fes
tas da.quêle dia. 

Trocadas as saudações de estilo. 
coube a saída ao A. F. e. que, e!ll 
l'ápída. inve1itida, procura. vasar a. bar
ra adversária, sendo, porém, Inistado 

3.t1 Cartorio - Escrivão João Bezer
·a de Mélo Filho: 

Autos conclusos ao dr. juiz suplente 
na 3.ª vara: 

Acão penal. acusado. Antonio Iná
l"io da Silva; ação executiva, exequen
e. Augusto Domingos Meiréles; aci
'rnte no traralho. acidenta.do, José 

~"erreira da Silva; falencia de Fran ... 
cisco Dantas de Moura; nç5.o executi
va~ exequentes. Mendes Lima & Cia. 

Com vista ao dr. 2.º promotor pú
hlico: 

Os autos da ação penal movida con
tra Raul Alves Pequeno. 

nor sentença do ctr. juiz suplente 
em exercfr-lo na 3.a vara. datada dP 
ontem, foi condenado Durvnl Antonio 
dos Sontos á penn. de 7 mêses de prJ~ 
,;ão simplf's, multa de 5':t sobre o va, .. 
ior do ob iéto furtado. além do sêlo pe ... 
nltcuchtio <le 10$000. e aboslvido Se
verino Pereira da Silva da acusação 
intentada contra o mesmo. 

õ.'' CartorJo - Escrivão 'Elmo.pio da 
Silva. 't'Ofl'f"S: 

Autos conclusos ao dr. juiz de rJi
relto da 1,:i vara.: 

Invenln.rio etc Daclo Henriques rlo 
A.mar;,.!. 

Autos ao dr. juiz suplente em exer
·"icío na 3.ª vara: 

Ação ex('cntivn em que é autora n 
Fazenda Municipal e réus os srs. 
Aluisio Gomes & Irmã.o. 

Com vista ao dr. Guilherme da Sil
vetra: 

Ação executiva rm que é autora a 
Fazen~a Municipal e ré S. A. Indus
trias Reunidas F. Matarazzo. 

Os detnais carto11os não fornrr.eram 
notas á ,reportagem. 

QUANTO VALE UM 
AUTOGRAFO 2 

(Reportagem especial da U. J. B, 
para A UNIAO) 

Calcula-se que existam cerca de 50 
mn coledona.dores de autógrafos nos 
E$tados Unidos, sem contar os que 
oossuem apenas de leve a x;nania do 
autógrafo. 

Os verdndPiros colecionadores pro
curam obter assinaturas em cartas e 
documentos de valor. Uma carta dati
lografada e assinada pelo Presidente 
Roosevelt vale 5 dólares, ao passo que 
um manuscrito vale de 15 a 20 dóla
res. Poucos autógrafos de mulheres 
possuem alto valor, embora. o da Rai
nha Elisabete, da Inglate1Ta, valha 
500 dólares. 

O mais valioso autógrafo que se co
nhece é o de Shakespeare, que apenns 
deixou duas ou três asslnatw·as, va
lendo cada uma 1 milhão de dólares. 
Das personalidades americanas o au
tógrafo mais procurado é o de George 
Washington, cujo custo é de 50 dóla
res para cima. Em seguida vem o de 
Lincoln, valendo em média 15 dólares. 
Já Thomas Llnch Jr. que assinou a 
declaração da lndependencia ameri
cana, nome muito pouco conhecido, 
mas que apenas delxou uma carta as
sinada, tem quem dê 100,000 dólares 
peJa sua assinatura. 

Dos americanos vivos, a assinatura 
de Llndbergh vale, do ponto de vista 
do colecionador, 10 dólares, e quanto 
a aposta. a uma carta., 50 dólares. 
Quando Ltndbergh morrer, natural
mente êsse valor subirá, pois a morte 
é a grande valorlzadora de autógrafos. 

O autógrafo de Joe Louis vale 2 
dólares; e de Jorge Arliss 3; o de Pa-
1erewsky 10; o de Helen Wills 1: os de 
ministros de Estado l; e os dos vice
presidentes 2 dólares. com muita ofer
ta e pouca procura. Os autógrafos 
mais baratos são os dos pollticos -
e.$Crevem tnulto e dizem pouca coisa. 
Qs presidentes nnturn.lmente estão em 
classe aparte. Um autóg-ra!o do ex
prrslden~ Hardtng vale 50 dólares e 
um de Collclge de 15 a 20. 

Os do almirante Byrd, embora êste 
é:tploro_~or tivesse pasasdo muitos 
meses Isolado no Polo Sul, valem pou
co ma1s de 10 dólares. Bvrd escreveu 
muitas cartas para angariar dinheiro, 
a !im de levar a cabo a sua aventura. 

gurança Nacional. 

Ao dr. Chefe de Policia enviol1 o rlr. 
Delega.do do 1 ° Distrito as ocorrencias 
abaixo de emplicaclos de 21 do cor
rente: 

"Fclram as seguintes as ocorren
c1as, ontem nesta Delegacia; foi ou
vido em auto de interrogatorio o in
dividuo José do Nasdmento da Sil
va, para conclusão do inquerito ins
taurado sôbre o falecimento do ope
rário Odilon Feliciano, foi intimado 
a comoarecer hoje a esta Delegacia 
o sr. Nestõr Antonio dos Santos para 
denôr no mesmo inouerJto: a Ch. Pn
raibana. 'Cimento Portland, S[A, co
municou acidente dos seus operários 
José Ferreira de Lima, José Julio da 
snva., Agrlp!no Da vld Pereira • Ar
naud Gome5 de Mélo; requereram 
atestado de conduta as seguintes pes
sôas: Joana Martins de Abrêu, Manu ... 
el Franctsoo da Silva. Manuel Lou
renço Filho, ,José Paulo da Silva, J9-
sé Ramos dos Santos, Manl)el Jero
nirno dos Santos, João da Costa Tra
vassos, Jerclz de MoW'n. Mororó e Jo
sé Paulino do Nascimento." 

A.' \Chefia Jde ,Policia enviou o De
legado do 2º Distrito o relato das o
correnclas al1 veriftcndas em data. 
de 20 do corrente. 

F:>i expedido wn oficio ao Diretor 
das Obras Plíbllcas do Estado. e fõ
ram recebidos os seguintes: Um da 
Diretoria de Viação e Obras Públ!oas, 
dois da Inspetoria Geral dl" Polícb 
e wn do Comandante do 1 ° Batalhão 
da Pol!cia Militar do Estado. 

Fôrn.m recebidas, \ uma queixa de 
LucJB.Jlo Gomes e tuna de Antonio 
Costa. VJcentP RtbPiro a.presentou 
queixa. contra Rosa Ferreira, que rol 
posta no xadrez depois de npurad.a a 
procedencia da queixa. Damiana da 
5ilva aoresentou queixa contra José
fa de Tal, tendo sido tomadas as de
vidas providencias. O sr. Lindolfo de 
Ara!újo apresentou queixa contra 
Adauto Ricardo Ferreira , sua mu
lher. Requereram atestados de con
duta, Nirval Gonçalves Mala, Sergio 
Grangeiro rios Santos. Francisco Tra
jano da. Silva e Pedro Dias FetTelra 
(este, •t1.'11b~m de residência). Fô
ram ouvidos: em auto de perguntas 
Sebastião Corrêia, e como testemunha. 
Severino Tiburcio. 

Fôram os seguintes os pareos dis· 
putados : 

1.º CORRIDA DE RESISTtNCIA -
Patrono : dr. C:irlos Pessõa. 

1.0 Prêmio - Manuel Augusto d.e 
Souto Lima. 

2.º Prêmio - Valdemir Donnto da 
Costa 

2.º CORRIDA DE VELOCIDADE -
Patrono : dr Henrique Montenegro. 

1.0 Prfanio - Acioli de Castro. 
2.º Pr.;mio - José Caldas Lins 
3.° SALTO EM DISTANCIA - Pa

trono · Cicno Mesquita . 
l.º Prêmio -- Manuel AuguMo de 

Souto Lima . 
2.º Prêmio - Alberto de Souto Li

ma. 
4.° SALTO EM ALTURA - Patro

no : Jorge Pessôa . 
l.º Prêmio - Valdemir Donato da 

Costa. 
2.0 Prêmio - Manuel Augusto de 

Souto Lima. 
5.° CORRIDA DE ESTAFETA -

Patro110: João dr Andrade Lima. 
TURMA VENCEDORA : - • Ama

rela'' Idelzufth. Ivan Chaves, Mn.Iia 
Ofelia, Maritela, Adites, Adauta e 
Irací. 

6.° PARADA OE ELEGANCIA -
Patrono : professora d. Esmeraldina 
Calda1, Lins. 

1.º Prêmio - Gilvete de Castro. 
2.º Prêmio - Marluce de Souto Li

ma. 
7. 0 BRIGA DE GALO - Patrono : 

Antonio Ramalho. 
1.0 Pr~mio - Gla.uro. de Santos 

Lima. 
2.0 Prêmio - Mal'ia dos Anjos Fa

rias. 
8.° CORRIDA DE OBSTACULO -

Patrono : dr. Patricio Leal. 
1.0 Prémio - Inácio Machado. 
2.º Prêmio - Alberto Souto Lima . 
9.° CORRIDA DAS AGULHAS -

Patrono : dr. Roberto Pessôa. 
l.º Prêmio - Irene de Vasconcélos . 
2.º Prêmio - Alzira Arantes 
10.° CORRIDA DE GALO - Patro-

no: Tito Souto. 
l.º Prêmio - Deomar Vieira. 
2.0 Prêmio - Valdemar do Egíto. 
li.' CORRIDA DE SACO - Patro-

no: sargento José Antonio de Almei~ 
da. 

0'>Tndareoeram ao Gabinête afim l.º Prêmio - José Nesinho 
de prestarem esclarecimentos, Queixas, 2.º Prêmio - Severino Aires. 
etc. Severino Corrêla da Sllva, José da /., 
Silva Torres, Vicente Ribeiro. Manuel FUTEBOL _ Ainda em comemora-
[:~eJ~fâ.~~n;:l1cf~~6s ~~~~5~et;!~e~~ ção ao_ Dia da Pátria, e a convite do 

te Romano, Antonio Fraclsco da gar Eugenlo da Sllva, Antonio Firml
Sllva, Jovlta Gonçalo Ferreira, sar-1 no de Me11donça, e Seve1ino de 011-
gent.o Manuel Quirino Santos. Evan- veira. 
a:o Souto. Damia~a da Silva, Vitor Requereu fôlha corrida Francisco 

~~~~~Ve~i~~n~r~J~:t1ina~f;t~eJ;:: ~::t!º~íctaJ~au!eur, com residência 
e João Cipriano. Solicitado pelo Dr. José Alves de 

o Instituto de Ideotlflcacão e Mé
dico Legal do Esto,do, expediu, em 
data de ontem carteiras de Identtda-Oe 
li. Sebastião Cavalcanti de Albuquer
qw,, Emllio Serrano de Carvalho, Ed• 

<'ASA AZUL avisa a todos OS' ba
nhistas que os preços das roupas 
para banho serão os mesmos do 
Recife. 

Mélo, 2º Delegado da Capital, foi sub
metido a exame pericial, o p'lclente 
Sebastião Corrêia da Sllva, residente 
no distrito Policial do Conde. 

Fol preparada cardernêta para li
vramento condicional, do sentenciado 
Izldoro Fldeles da .Silva. 

Para a elaboração da ·EstatJsUca 
Criminal do Estado, á cargo de4e 
Instituto, remeteram mapas do mo
vimento criminal verificado em seus 
distritos, os Delegados de Policia de 
Mizerlcordia, Ala-Q'ôa do monteiro, 
Santa Rita, Espfrlto Santo, referente 
ao mês de Agosto p. findo. 

o intento. 
Decorridos 10 minutos. o U. F. C. 

1.bre o escóre a. seu favor, sendo, en
tretanto, nulo o ponto. Aos 25 minu
tos de jôgo, novamente conseguem os 
locais novo tento, desta vez valido. 

Reagem os visltantf'S sem proveito. 
Termina o l.º ·'haf-time" com a se
guinte contagem · 

UMBUZEIRO 1, INGA' O 

DepoLc; do desranso regulamentar, 
voltam ao gramado o:, preltadores que, 
agora, de parte a parte. desenvolvem 
um jõgo bem equilibrado 

Dominam no entanto, os locais. 
Not.n.-sc verdadeira vontade de vencer 
por parte dos valorosos americanos. 
A defêsa. umbuze1rense é intranspo
nivel. A no.•;.sa linha segura e rápida 
0.táca constantemente, conseguindo 
tnais quatro tentos, sendo considerado 
nulos 2 dêstes. Termina a pugna pela 
Vitória do U. F. C ~ pela alta conta
!;Cm de 3x0. Atuou como JUiZ o crite
tio ,:o cidadão Edgard Móta. 

A' noite. no "dancing" da Pracn. 
Pública, realizou-se animado baile 
oferecldo á embaixada e jogadores do 
A merica, que correu animadíssimo. '. VIAJANTES ' - Com destino a 
Cabaceiras. para onde foi removido, a 
fim de ocupar o cargo de estacionário 
fiscal daquela cidade, seguiu o sr. 
Anl.onfo Ismael de Oliveira, que por 
maL., de um ano ocupou as mesmas 
funções em Umbuzeiro. 

S. s., que se fez acompanhar de 
sua fanúlia. deixou aqui vasto circulo 
de relações de amizade. ... 

Vem de chegar a Umbuzeiro o sr. 
Manuel Camelo Junior, novo estacio
oá1io fiscal desta locultdadE', o qual 
"t- fnz acompanhar de sua fn.mílla . .. 

Seguiu, em dias dêst.e mês, a João 
Pessôa, o sr. Odilon Pereira do Egíto, 
tuncionário da Fazenda do &t.ado, 
que aH se submeteu á inspeç.ão de 
~núde, com o fim de licenciar-se para 
tratamento de saude 

BATISADOS : ~ Foi levado á pia 
batismal, na matriz desta cidade, a. 
pequenina Heloiza Maria, filhinha do 
sr. Severino PerC'irn de Castro, fun
cionário público aqtú residente. 

Serviram de padrinhos o ilustre 
prefeito. dr. Carlos Pessóa e sua es
posa, sra. Marina Pessõa . 

Em regosiJo pelo acontecimento1 os 
pais de Heloiza Maria ofereceram um 
lauto almóço ás pessõas de sua ami
zade. 

Dr. Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

Consultório: Rua Visconde de Pe
lotas, 290 - 1.0 andar. 

(Em frente ao .. Plaza '") 

Restdencla: Jtt1a Duque de Ca-
xlas, IH. 

ConsUltas: Das 16 às 18 horas. 

- Telefône: 1.066 -Geor~e Bernard Shaw também está 
n_.., classe dos 10 dólares. iá temia vj:lli
do os seus autógrafos mai~ rlP 100 rló_la
rf'c;. A "'SSinatura do ex-kaiser, apesar 
d" meclJr 2 poJeg$'\das rle altur,i por 5 
de extensão. já foi cotada a 25 rtóla
res. mas hoje não vale mnls que 5 dó
ls'"es. A do atuPl rP.t da In~lotç,rra 
vr lp entr~ 15 :1 20 dólare.c; e a de Mus
solini de 30 a 40. 

~[:i':o ~olr~t:t c~~f~~1:a:1~n~ 1 ~===========:!) 

A um dólar póde-se obter autógra
fos rte Llo:vd George, Lon~fellow. Loi
sa M. Alcott e Gracic Allen. A /\O cen
t.'lvos os de Cnruso. Stf'phPn Douglas 
e Piemont. Mor~an. O de Shirl,w Tem
ole vale 20 centavM. O rle 'T'h('l"1BS 
E11son 2 dólares. O de Amrlia li',ar
hart, que desaparaceu quando fazln. 
um vôo em redor do mundo, vale 25 
CPntavos e o rriPsmo valor têm os au
tóitralos de Kav Francis Edgttrd 
f'!upi::t e Zane Oray. e o do cahtor 
~udy Vallee apenas 10 cen(avos. 

caminhadas as petiçõec; de Lui7. Gon
çalves de Frei ta..-, Alfrê Jo Felipe d~ 
Rocha, Antonio dos s,mtos. João Do
mingos dos Santos, Manuel A1exsn
dre Alves, Adalberto Caetano da S11-

va, João Paulo da Silva, José Aprl
gio da ·Silva, Antonio José de Frei
tas, José Pedro Pessõa, Adauto Josl 
do Nascimento, Valfr("<lo de Arruda 
Cnmara, Arnôr Alves Siqueira. An
celmo Claudlno da Silva, Calmon 
Viana, Fernando Ferreira da Costa, 
Manuel Matias de Oliveira. Severino 
Aragão da snva, Manuel Cario, 
eira. Julio xavier de Alencar, José 
Menêses da Silva, Joaquim Delmlro 
de Lima, Sebastlão L!berato, José 
ApollnMio, Francisco Braga, e Jai-

OPERAÇÕES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr, Lauro Vanderlel 
Chefe da Clinica Ginecológlca da 
Ma ternldnde e da Clinica Cirur

g1ca Inl"nntil. Ci.11rg1Ao da 
Santa Casa. 

Rua vi.conde de Pelotas !Em 
frent.e ao ºPlaza") 

Das 3 àa 6 - Fõne 1 .0,68 
l'lr'r'!", / . ~ 

me Pedro Barbosa. 1 ~:=======;:====~ 



JOÃO PESSOA - Quinln-felrn. 22 de scfc111b1'0 de ln38 , FESTA DA CRIANÇA POBRE 

Ultima Hora A simpática iniciativa do 
Instituto Comercial " João 

Pessôa" 
Como vem sendo divulgado, reali

zar-se-á no dia 1.º de outubro próxi
mo, nesta cidade, a Festa da Criança 
Pobre, promovida pelo Instituto C<?"' 
mercial "João Pessôa", com o apoio 
de distintas familias contenaneas. 

OS MILAGRES DA DEMOCRACIA 
PONTES DJ; MORAIS 

(Copy1·lgbl da U. J . B., para A UNIAO) 

Quando extendêmos a vista pelo ] E o que se viu, nos primeirds mê
programa da politlca internacional ses, foi uma debandada . Até Changaí ( DO PAfS E ESTRANGEIRO ) ;~~:ã-0 ~!ej!é1te~:~a~~ ;~diº s~~ ii!:~~u ~! ;~:t~u~~:::r':"am rea-

ELEVA.DO O NUl\lEIW DE l\IEM
~ROS DO TlllBllNA.L •>E CON
'l;A.S D~ DISTRITO FEDERA.L 

RIO, 21 (A, N.) - O presidcnle Ge-
túlio Vargas as,sinou, boje, 11m decre
to-lei elevando pai-ü ,.étt', o numerll 
d05 membros do Tdbwial ele Conta,j 
do Distrito Federal. 

EM TORNO DO CA.l\lPF.ON \J'O SUL 
A.'IJERICA.NO DE FUTEBOL 

RIO, 21 (A. UNIAO) - A.s perspec
tiYa& sã.o pouco tavorn,·eis á realiza
ção do Campeonato Sul Americano de 
FutR.bol. em Lima. calfital do Pcrú_ 

Os cU'culos csporü,•os acreditam 
que com a não partidparáo do Rrasil 
e da. Argentina, o Camp<'onato uâo 
constituirá um acontecimento de rclê
wo, 

Elll UBERDAOE O EX-CAPITi\O 
Tl!IFINO CORREli\ 

RIO. (A. N.) - Tendo sido ultima
mente allsolYido, o capitáo Trifino 
Çorr~ia foi apresentado, ontem, á noi
te. ao delegado especial, sendo a ~e
pir posío tm libtrdadc. 

Â A. B. 1. SOLIDA.RIA. CO~I O 
"CORREIO DA ntANU11" 

1 

RIO, '?1 (A. N.) - O "Correio da 
Manhã." noticiou haver sido vitima da 

violen<.'ia d(' dois policiais, que lhe in
vadiram arbitral'iam"nie as oficinas 
i:rafif-as cm busca dum rnof.jrista qul" 
~balroou com um automovrl. moti\'o 
por que a Associação Brasileira de 
Imprensa telegrafou a,1 rlirc>tor da
quélc jornal, solid=irizamlo-sc com o 
mesmo. 

O SA.LAIUO M INIMO EM Si\O 
PAULO 

S,\O PAULO, 21 (J\, N.) - O mi
nistro \'aldcma1· Falcão nceheu uma 
romunicaçã.o de bavrr sido instalatl<' 
em São l'aulo a comi~-.ã.o de Sa.l ,irit .. • 
Miniml!.. 

A EXPORTA.('AO DE CA.RNES DO 
BRASIL PA.RA. i\ INGLATERRA 

f:sse acontecimento promete se re
vestir do melhor exlto, dada a sua fi
nalidade filantrópica, motivo por que 
vem o Instituto ComerCiJl.l "João Pes
e&a" recebendo inúmeras adesões. 

o número de crianças pobres que 
deverão ser beneficiadu no dia de 
sua fest.a se eleva, até agora, a 2.100. 

Ho.ie, serão visitadas por uma. r.o
mi~são de senhoritas. as seguintes fa
milias : Viúva ·castanhola, mme . Al
frêdo Ataíde, S!',tas'. Ada J.,emos e Ge
ní Mesquit$., rnmes .· ~çendino No
brega, Francisco Galvão, Newton La
cerda , Severino Candido Marinho, Jo
rr. do carmo e Silva, Sizcnando de 0-
Jivrirn, Ney de Almeida e Osvaldo 
Brníner. dra. Neusa. Andrade e srta 

LONDCES, ?I (i\, N., - De acôrdo T~~\;~a~~i;u:ll~~n~vii;: · contribuição 

~~:,.::~io~ºafu~i~~o
0
t.'\d:(' c:~;!~I!'(CJ~ ~r:io: doc~~~~rut~0

:b
1
~ ci!o~f!eui;;:~ 

do Brasil para o Reino l.1nido, é de t ôa, Laura de ,fi.lbuquerqu{', Jaime A-
310.725 tonelada~ de carn.c con,clada rnnhas. Belarmino Gonçalves, 'Mar-

P3;.~0o r~}t~t~p~~;:~~
st;"~~~~1~e :~'~ne i garida Moura e Orlau<to Maia . 

!'esfriada.. A próxima 1•cunião da 0.m
terenda scl'i, rl'-aliza.da ~10 dia 18 de 
outub~·o, 

DÕR DE 
CABEÇA ? 

Combato a cau
sa tambem com 

Secretaría da Agricultura 
!NOTA JJO GA.BINl':TE) 

frendo em vários setôres do globo. Els que, em det.ermlnado momento, 
Na Alemanha, na Italla, em Portu- um fator tmprevlslvel, wn fenómeno 

gal no Japão e outros pai.ses é éla não esperado, surgiu aos oll1os atônitos 
wna cousa morta. Na Espanha e na do mundo. A China democratlca, 
China éla lúta desesperadamente pa- ameagada nas suas liberdades, rea
ra sublslstir, empregando os melho- gh.\ Reagiu e operou o núlagre que 
res esforços para não ser esmagada nlng-uem ,esperava: uniu-se Os ge
Entretanto, conforta-nos- o espetáculo nerals rebeldes, os chefes de bandos, 
que nos oferecem a Inglaterra, a os masorquelros. fizeram wna admi
França, os Estados Unidos e os demais ravel frente untca e gritaram aos in
paises da Amerlca, onde -as liberd~ vasores : _" On ne passe pas". Vcrdun 
des demccraticas persistem como co1- renroduziu-se. 
sa intangivel, desafiando. como a 1'0- Todos os chinêses entraram a de
ltdez das suas instituições, os a.ssal- fender os stms milênios de civilização 
tos de que vêm sendo vitima. acoimados de "barbe.ria" pelos ja-

Até a um ano atraz a China éra ponêscs sedentos de terra e do mlné
wna nação- desorganizada. Grupos po- rios. 
líticos da Celeste República se entre- E hoje o Mikado assiste, com as suas.
chocavam, destruindo-se. Generais in- hostes melo desorganizada.':i , ao cspe
dísc\plinados, conduzindo bandos de- tacu1o cruciante das suas derrotas . 
senfread·os disputavam o poder nas A marcha militar transformou-se nu
provinclas~ ensanguentando-a e de- ma luta sangrenta e duvidosa. Os cor
QUitando•a . E, assim, a China ia-se deiros pusaram a desempenhar o pa
tornando, dia a dia, uma coisa amor- pel de lobos. Os agressores calram na 
fa. miseravel. onde a fóme e a peste defen.slva1 e lançam mão de desespe ... 
matavam aos milhões. rados ,esforços para não serem mas• 

Entretanto, um imprevisto, mudou sacrados dentro da casa do vis1nho. 
radicalmente a feição pclitíca da Chi- E' o milagre da Liberdade. O mila
na. O Japão, carente de território gre das barricadas de Paris re-edita• 
para a sua prodigiosa população e de d;i::, nos campos espanhóis e rcprodu
maté11as primas para o seu podero- zidos na tena de Confucio. E que 6e 
so parque industrial, entrou a "civi- reproduzirá. em todos os recantos do 
lidar" os chlnêses rebeldes e invadiu mundo onde, a Democracia for agre
a grande re}Nblica, opondo aos seus dida. 
rudimentares sistemas de luta, uma O milagre instintivo provocado pela 
ma,avilhosa máquina de guerra, do- ameaça de perda déssa coisa tnegua
tada dos mais aperfeiçoados procéssos lavei, que custou tantos sacrlficios ao 
de matar. mundo: a Liberdade. 

,_SAIBAM 
ENO ~~:~~ 

TODOS 1 -p 

SERVIÇO DE CLASSIFICA· 

O dr. Laurn l\lontrnegro, Secretário 
da Agricultura, rc:,pondl'ndo pelo ex
pediente da Secretaria do Interior e 
Se{.uram;a Pública, no intuito de me
lhor distribuir as horas dos seus ex
pedientes, de modo a. conciliar os in. 
terêsses das partes com os da própria 
Secretaria, toma público que, pela ma
nhã, só receberá os chefes de Servi
ços, destinando o tempo restante ao 
~studo dos processos que lhe são afé~ 
los. 

R E G I S T O 
-- ÇAO DO ALGODAO DO 

daN'!x:::;i~~!º d:0 :.;:~,t1~raitº.~ ESTADO 
FAZEM ANOS HOJE : 
Faz anos hoje a Interessante crian

ça Marlêne, filhinha do nosso amigo 
Flodoaldo Peixôto, comerciante nesta 
praça, e de sua esposa sra . Marta 
O li via Peixôto . Por êste motivo Mar
léne oferecerá um lanche ás suas ami-

- Regista-se na da ta de ho.fe, o 
aniversário natalicio da sra . Mao1a 
das Neves Vinagre de Andrade, dígna. 
esposa do nosso amigo, dr Antonio 
Pereira de Andrade, diretor de J ar
dins. Agricul tura e Limpêsa Pública 
da Prefeitura desta caaital. 

exJ)Osição abe11a no mês p. findo. 
figuravan1 couros curtidos de pci-
1:es de g .. ande tamanho, capl ura
dos par pesca.dores italianos á al

tura. do rio de Ouro, nas costas de 
Marrocos. Ao lado dêsses rouros 
~puzera.m•S<', também, calçados 
feQJinino'i fabricado~ com o mes
JQO maUrial, até hoje desprezado 
pela jndustria do cortwnc. o~ cal
<"ados sáo lindissimos, deYidJ á vi
va.cidade das eôres e aos desenhos 
naturais dos couros de peixes, 
curtidos por procéss~ que não os 
prejudica. A húciatiwt ~uscitou 
grande, interrssc na Jblia e, tam
bém, na Franra, ond<' conhecidas 
.tevistas p~risienscs de modas a. 
a:sshtalàram com fartos elogios. 
Além djsso, a nova industria cor
rr$J>Ondc aos objetfros autarqui
cos do go,·ên10 italiano, pois os 
couros mencionados podem substi
tuir vantajosamente os couros 
mais estimados de origem estran
l'Cira. Por aí se vê a enorme rique
za. que se está perdendo no Brasil, 
onde superabundam grandes pei
xe-; ma.ritimos e fluviais, cujos 

~::i°:s°~ :i~·r:::~~~;·eJ::~ad~~~n-

Saber falar ao tC'lefonc não é 
pi\ra qUalqucr. Exige aprendizado. 

Assim o comp•·ecmle o Consêlho 
Municipal d<> Londres. Tanto gue, 
p9r sua iniciativa, se insUtuiu um 

.m:1cC!,~t{ª~i!~$ Â~si~~;;1t:é~l~--
~1mtngs e Sf'is pence, aquéla cdi
ljpade adquiriu numerosos apa
relhos telcfonieos íóra de uso e 
d!stribuiu-os pelos c~labf'lecimcn
tos de ensino. dos quais duzentos 
jil ult.imamentc se achavam pro
vidos dt'l('S. Os prqucnos cstuclan
tr,, dirigidos por especialistas, a
prendem a manejar o h-lefone, a 
fim de que lhes seja familiar o 
seu uso quando en~ta.rcm suas 
C<UTeiras na vida pública. Falam 
de uma pe(a para outra da escola, 
e _en!)ina-se-Jhes uma parçã? de 
coisa&: a ~raduar a ,·oz llc,. acõrdo 
C!_'m o aparélho. a fazn as llga
('O~~, a ser pa<'icnte, eortêz, e só
hrm nas con,·crsas, etc. O telcfon<' 
drve ae_r tl~o na c.onta ,d(' um ob
jéto util nao para um só indivi
duo, mas para muitos. E' a. doutri
na capital do novo ensino, c-siri
ha_do no "thucs Is moHey" do~ in
gl.,es. 

O emprego do · ar aconôiciouado 
'"nenliza-sc r tende a. popuJari-
7.a.r-~e por todo o mundo. Acrrdi
ta~~ qul", d.entro de pouco-; a.no-., 
todas ª!i pé(as de uma. habitação 
- e nao somente os quartos de 
dormir e as salas de a lmô{'o ou 
Jantar - serão servidas por uma 
temperatura ideal em plC'nn ri -
«or do r':ttio torrido dos trópicos. 
Ma, já ha un,a antf'f'ip?.,rão. 
b.P rpreendrntr. O dr. Crowder. dr 
Londres, acaba de tornar púhlj(•o 
o seu invento da casa porta.til de 
ar acondicionado. Assim, os que 
1~nha01 a croprecndrr jornadas a
traxés df>b df"~ertos ardentes ou 
d~ florestas tropicais já encon
tram o meio dr poder repousar r 
dormir a salvo da Jnclemen'da do 
clima. A casa portatil do dr, 
Crowder é dh•idlda cm 21 !frcçõcs 
separadas, cada uma das quais 
contém um isolador metálico. As 
secÇôe1 podem ser unidas, impro
,isando·se, assim, uma camara 
fria no e1pa90 maxlmo de uma 
hora, 

Empossado, ontem, o seu 
diretor sr. Darcí da Costa 

Ramos 
Empo.ssou-:;c. ontem. no gabinête do 

sr . Secretario da Agricultura. no car
go ae diretor, cm comissão. do Serviço 
de Classificação do Algodão elo Esta 
do. o sr. Darci da Costa namos. 

o áto te\·e Jug ?- r ás 15 horas, con1 
a presença do represeotante do sr. In
terven~or Federal. cto dr. La.~ro Mon
tenegro, secretário d~ Ag-rlcuttura e 
funcionarios daquêlc Departamento. 

A Diretoria do Serviço de Classifi
cação do Alg:o~Jão do Estado. que é 
subordinada diretamente á Sccrrtaria 
da Agricultur~ , acha-se instalada á 
rua Gama e Mflo, n.0 95. 

O sr. Darci cJa Costa Ramós perten
ce no quadro dos funcionários da Co
missão de Classificação Federal do 
Algodão, com séde nesta capital. ten
do sido posto á disposição do Govêrno 
do EstacJo no dia 14 do corrente, para 
as funções que vem de assumir. 

Dun.nte o expediente da tarde, isto 
e, de 14 ás 1'7 horas, serão atendidos 
2-quêlcs ci{ac o procurarem. 

VIAJA, HOJE, AO RIO O 
DR, PEDRO ULISSES DE 

CARVALHO 
Segue. ho.ie. a R.eciCe, onde ~mará 

o paquete , .... Jtapage·· . com dcstmo ao 
Rio de Ja1\eiro, o ilustre dr. Pedro 
tní::iscs de ,G::arvaJho, cx-vicc-prcsidcn., 
te da antiga Assembléia Legislativa 
Estadual e figura de larga projeção 
nos circules sociais de nos.c;a terra. 

o digno contcrraneo vai a metró
pole do pfli$, no trato de i~tercsscs 
particularp&, dcvencJo ali se demorar 
cerca de alguns di:is. 

Ontem, á tarde. o dr. Pedro Ulisses 
de Carvalho est.eve no Palac.1.0 da Re-

?i~~t~~d,1I; J~5;Jª M~~lz, d~~~~~íd~::i~ 
mente á 1Wação desta fôlha, com o 
mesmo fim , 

CASA DO ESTUDANTE DE PERNAMBUCO 
l A inauguração, ontem, do seu moderno edifício 

Ocorreu ontem, em Recife, a sole...ll
cJade àa inauguração das novas ins

·talações..· da Ga.&a , d0-- .Estudante de 
Pernambuco , cujo edificio fica situa
do no Derbi 

E~se acontecimento teve a maior re
percussão nos meios estudantinos do 
Nordeste, dada a hnalldade da refe
rida Casa , oue é a de abrigar O$ jo
'lens procedentes dos diversos E~tados 
e que frequentam as escolas superio
res de Recífe 

. A.~UNIÃO. !?Specialmente convidada 
para assistir ás soleniáades , se fez re
presentar nas mesmas por um dos seus 
redatores. 

o "Centro E:;tudantal do Estado da 
Pa1'aiba", e o "Centro Estudantal Pa
raibano", tambem convidados, envia
ram representações ás festas c'la inau
guração da Casa do Estudante de Per
nambuco. 

Para conseguir essa importante rea
lização. bastante se movimentaram as 
classes estudantinas, empregando O I ANIVERSARIOU ONTEM O 
máxim~ dos seus esforcos e c1edicaçã'J, 
".~:1/~1~~;.~ti :!1t~1ram coroados cto DR, JOAO FRANCA 

O prédto du Casa do Estudante, que 
' Ciba de ser inaugurado em Recife, I:,~istou-sc ontem o aniversário. na
b~drcc a um plano moderno e per- talic10 do ilustre. dr. João Franca, fi
<'lto. dispondo dt> todas a<r adaptações ~ura ~presentat1va. dos !1ossos circu-
ondizente3 com a sua finalidade. los sociais e adnu111strat1vos . 
o áto inaurniral ttvc a pn:seuca do Ex-chefe de policia do Estado, car-

ntervcnt01· Agamcmnon Magalhães, go que exerceu_ com a.prumo e devo
rcrctãrios de Estado, general Lobato tado csplrito publico, s. s. nc~a fWl• 

~ilho. comandante da 7.ª Região, pre- ção teve oportunidade de mais uma 
cllo (!(' Recife, sr. Novais Filho, au- vez, prestar relevantes serviços á Pa
oridaclcs. diretores e professores dos raiba. 
•c:tr1bclrcimcutos de ensino, presidentes Por motivo da data elo s~u na~a 
!as associacõcs acadcmicas, Jornalistas Ucio o dr. João Franca f01 muito 
· outr;:1s pcs.soa...'S gradas cumprimentado pelos seus amigos e 

admiradores. 

Por êsse motivo. deverá o casal ser 
muito cumprimentado, cm sua 1·e&i· 

guinhas , na tarde de hoje, em sua re- déncia, á rua das Trincheiras. 
sidéncia, á rua Duque de Caxias. NASCIMENTOS : 

_ A menina Herta, Iilha do sr . Al- Ghama-se Luiz Alberto, o menino 
frêdo sobral, artista, residente nesta ~:c~~o, s~~~-eºd~~~~ º ~ t:a ~d![~~~~ 
ca~tªl · sra. Maria Borges, esposa do funcionário da Prefei tura Municipal 
sr. Luiz Borges, !unciouário estadual, ~~~~~e~id~~~~jr~ ~eou~f~110esposa, sra 
residente m;sta cidade . BATISADOS: 

- A menina Ivonéte, fiJhe. do dr · Foi levado, no dia 18 do corrente 
!~r~~~jied~g~~~~ Fonséca, residente mês. á pia ba tism:11, na. matriz de Pir-

- A senhorita Maria Elita, dos San- pirituba. 0 menino Alcides. filho do 
tos , filha do nosso amigo, sr. Jeremiai:L Sr . Solon do Rêgo Barros, ali rcslden
Venancio dos Santos, comerciante e ~ ~:ri~~~ esposa , sra · Joana do 
prapriét.ario em Serra. do nuite. Serviram de padrinhos o sr . Au-

- O sr . Gorgonio Maurlcio da No- guito Odilon da Co5ta. funcionário da 
br~a() ff~:~n~egfeoed~np~~ºtosta Lima, Pc'1ícia Civil do Estado, e a senhori ta 
filho do sr. José da Costa Lima, rt:- Arie~~aA~?rE~í::go Barros. J 

sidente em Campina Grande · yindo de Picuf, esteve, ontem. Jt .. 
m~ci~n~· :i~sép~~~reida Filho, co- geiraniente nesta capital, o sr LWB 

- A senhorita Maria Pinheiro So- ~~~~a~~~ctfanta.s, com,ercianl,e 
1
~ a>-t 

~i~in~~Í·e~~h:es1ge~~~ ~~ld1_~~r;inheiro - Acl~a-sc_ nes ta cidade, proceden-
- O menino Paulo,, filho do sr . Le de Pirp1ntuba. n senhorita- Maria 

Manuel Lins de Albuquerque, residen- de Lourdes Gonçalves, filha do sr . Fir
te em Patos. mino Gonçalves de Mélo, proptictá-

- o sr. José Justino Dantas co- rio e fazendeiro naquela loc~lic~a.de 
Jüe,;c?ante em Serra do Cuitê , ' 1 ao;d:;t~n~uÍr~rote:, n~~o~:~;1~~~~~ 
João ~~M~na F;!-

1
{:í~~. fi~~~ne~giat~~ particular _ in~rêsse, o sr ._ A4gusto O -

cm Guaragira. ~~~n ~~J:~1;,"~~~d~uncionário da Po-

llc; ~~orj~ve~jeEdu~~;rgrs~!~ct~~~~ - Esteve, ontem, ligeiramente nes-
aplicado aluno do Ginásio "Leão ta cidade, o sr. Feliciano Marque!i, 
XIII", do Recife, e filho do nosso dis- comerciante em Pirpirituba . 
tinto amigo, sr. Francisco Mendonça, 
do alto comércio desta praça . CONSUMO REGIONAL DE 

- O jovem Osvaldo Fagundes, fo-
tógrafo, residente em Natal. GEOGRAFIA 
anive~~~6,

1
eotaineh~{;~ tafd~, ~fii:::,eiJ~ Nã<_? tendo se realizado a se~ ão do 

sr . Odemar Gomes, funclonâ.rlo da [ Conselho Regional de Geo~rat1a, con
Imprensa Oficial. voe.ada yara ontem., o presidente de.s-

Dr. João Mauricio de Medeiros· _ sa ent1~ade convida todos os srs . 
Tr~nscorre. hoje, o aniversário n~ta- ~~nf;~:~~~.ro~o ª1~:I rJ~ 11

~~::~
11

~oje, á.5 
hc10 do nosso ilustre conterranco, dr . 

João Maurlcio de Medeiros, diretor do E·,STA' NO RIO 
Departamento de Plantas Téxteis do __. 
Minist.ério da Agricultura, onde vem 
prestando relevantes serviços á cultu- U M N O B R E INGU S 

Impressões do Marquês dt 
Wellington 

ra do algodoeiro. 
o dfstínb'Uldo nataliciante, que des

fruta de arraigadas ~impatias, tanto 
na sociedade carioca, como na pessô
cn~e. deverá, pelo grato acontecimen
to, ser muito cumprimentado. 

R_IO, 21 <A . N, > - Chegou a esta. 
capital o marquês de Welllrigton 

Foi ori:::aniz.ido o srg-ulntc progra~ 
na. que teve cabal execução : 

A 's 8 hora.s: mis.sa solene, ~ grande 
rJl"Questrn. e com o concurso do orfeão 
rio Colégio Marista, na Basílica de Nos
,a Senhora do Carmo. A's 9 horas: 
benção do predio e cntronizacão do 
~rucifixo na sala principal do edHlcio. 
t\ 's 20 horas : se~ão solene presidida 
' )~lo interventor federal. pronunciando 
discurso o sr. dr. Lutz Ribeiro Pessóa, 
orimeiro presidente da. C. E. P. e o sr. 
Ga~p:u Rcgueira Costa, atual presl 
dc:ntc. 

EM INSPECÇAO AOS 
REBANHOS DO ESTADO 

Entrevistado pela imprensa o nobre 
ln!!lês declarou ter acompanhe.do d& 
longe o progrc!Sso do Brasil acl'esccn
tando: ·· Não exagero, dizeI\do que nR 
qcgstão intelectual o Brasil está Jndo 
maravilhosamente e, nesse particular, 
precisamos incentivar mais as nossn~· 
relações'' 

O Ilustre vlaJantc concluiu a sua en· 
trevi-~ta afirmando que levará da A
mcrica do Sul uma impressão admira
•vcl. tanto que pretende voltar ainda. 

Em 1-i<:guida. foi aposto o retrato do 
inlerven.tor Agamemnon Magalhães, 
faJando o sr. Luiz Pinto Ferreira. 

O Bando Academico de Recife exe
cutou um programa de musicas do seu 
repcrtorio, durante a sessão. 

Na. parte externa do ediflcio tocou 
uma banda de musica recebendo a 
rua festiva ornamentação e feerica nu~ 
fJllnação, 

1 

próprio inspetor chefe percorrerá, nes-

Está excursionando no ln- 1~péEs:~~un:·."~~':i1!~1r1.
00J~l~~f·J~ 

terior uma comissão da lns• r o
0
t~)~opg~~~~:· ec~fig~aª 2,r~i1~ie~:o~ 

petoría Regional de Defêsa ~r.'.'d~~~';.\'n;.'~;º~r~'::J~ ~;i~1.~tect~ 
o marquês de Wellington fará. ama• 

11hã, no salão do Itamaratí, umi:i con
ferencia sôbre "Po~içáo da Inglaterra 
no mundo moderno." 

Sanitária Animal pr~~~ã~s c~f~\~~:º~e:s:e~'!I'ct~;~isma-

De passagem por esta capital esteve 
ontem Ull\jl. comissão rle técnicos da 
Inspetoria' Regional da Defêsa Sani
tária Animal com séde em Recife, sob 
a chefia do dr. Humberto Vernet. 

,\ ç~r~v~n• q1ie é ct!rl~l<la pelo m1 

tenais para estudos de quaisquer zo- , Fa á i d I f- 1 OnOSP.S por Ventura existentes nessas rm e a e p an ao 
ret~fà capital, dita comissão esteve Está de plantão. hoje, a "Far-
em contacto com o dr. João Fernan- mácla Minerva .. , á rua da Rcpú-
~ê!t!ªi~t;cto'."spetor do mesmo serviço I __ b_u_ca_. __________ _ 
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A União l 4 PAGIN~ l 
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' DIRETORIA GlfüAL DE SAII
DE PúBLH'A - Ef)JTAL - A 
}nspetol'Ía de Higiene da Ali-
1nentação e Policia Sanitnl'ia da~ 
Jfabita1·ões ,la Jlii·etol'ia Gemi 
de Saúde l'úhlica do Estado. 
considera IMPROPRIO PARA O 
('ONSLTMO PúllLl('O, a mantei
ga marca CHLlZEIUO, de acôrdo 
,·om o artigo n." J 6G do Regu)n
mento em vig-o,-. 

Ü!'-'. inít'atoL"es do prl·~enle Nli
lnl. incorrerão na multa dt• um 
(l) ronto a cinco (.,) tontos de 
rti~. 

João Pessôa, 21 de setembro de 
,938. 

MAFFER PINHO R.\Ilf:LO, 
escritural'io. 

Visto: - Em 21 de selemhro 
lle 19~R. 

DR. Af,llERTO FERNANDES 
('ARTAXO. inspelor. 

.IO,\U PESSOA qui111a-feiru, 22 de ~el{lmhro dt.· lH:lk 

A 1 s 
3,00 ineLros dL' correin de sola lumi

nada de 3 I 2·· 
6.50 metro.~ dr l'OITela de sola k\mi-

1rnda de 4" 
56.00 melros de coneia ele sola lami

nada ele 4 l 2·· 
9.00 m('lros de <·arreta de bnlnttl de 

6" 
15.00 metros de correia de batata de 

7" 
1.80 metros dC' tr~nsmissão dC' feno 

polillo dr- 2 1 2" 
2 m:1nc::iis ele 2 1 2" com 1·0Iamt:'nto 

Mn N>féras. 
2 polins de lmt. x 8" d~ t·nsto x 

2 l 2" dp l"l\lJO, !-.Clldo Ull1U lixa t' 011-
t.l';l falsa e· bul'h:t parn •·ÍXO dt' 2 1,:!. 

1 polin d<• '10 l'l. x 7 • cte rn:,lo x 
2 l 2 dr cubo 

1 polia de 75 ct x 7·· de rasto x 
2" de tubo 

2 cai'<ílS de p;rnmpos para emendo. 

* * * 
QUANDO SE SENTIR 

AMEAÇADO ... 
Qtmndo se !;;f>nUr nmea.çodo ele dõres 

ou cte inflamação dn gnrgantn, f.:i.çn. 
uso durnnLe o clia e á noite, ao clei· 
tar-se, cte :JJf{umas pasU1has de Pnn· 
flavina. Os resullnclos serão magnifi-
cos. 

A base elas pasUH as de Panflavina 
é a Tripaflavina. que destróe, com se
gurança, os germes mo.is perigosos e 
resistentes, mesmo o~ estreptococos, 
sem apresentar o minimo efeito nocivo 
6. pe~c;ôa que ns usa. Pôde-se empre
ga-las l r..nto em crianças de oouca 
.i.<ladc, romo tm pe.ssôas de idade a
\·o nçadn, sern qualquer receio, mesmo 
durante semanas e mêses. 

A!-i pnsUlllas de Panfla.vina têm a
,:radavel sabõr de chocolate, dissol
vem-SP na sa.liva, distribuindo-se pela 
mucosa de toda a cavidade buco-fa-

CABELOS BRANCOS 
&vttam-se ,. o.esapartcem com 

•LO(. • .> JOVF.NIL" 
oaa.c1a como 10çào, nào ti tintura. 

Deposito: l"armáel& MIN~:RVA 
Rua. ela tte!)ubllca - Jotto Peuôt. 

DROGARIA PASTEUR 
aua Maciel Pin.h~tro n.° 618 • .. M<XU 

Inta.ntll". 
Preco: - IIODI . 

José Prazen;;, CCX'lho. 60S000, Antonio 
Murilo S. LemO!-i, 80SOOO; Gc>nival Gue
des Pereira. l 7S500; João Cesta Ca
bral. 22S500 1 muro,: dr. Valfrtdo Gue
des Pereira. lOOSOOO; Rosalina di Pa
cls, 75WOO: João Girão. 10~000: João 
Leopoldo Santos. 20~000; Seba.<tião Al
ves. 15$000; dr. Raul de B::i.rrns, 
25~000; o mc<.;mo, 240!.iOOO: Mariana H 
Sant'Ana. 50S000; José Minervíno de 
Araújo, 50SOC:l; Mal'iana, 17t;500; Rita 
Maria Sani"Ana, 35!SOOO; Honorina 
Freitas, 75SOOO. 

de co..rei:1 n.0 20 
2 cnixas de grampos para emenda ringeana. AV. TIRADENTES 

de correif.t n.º 25. A Wl1. doente em cuja. garganta foi 

1 
d/ ('~~1~;~~ 1~; 3~~·:1mpos pnra emenda ~1;!!ÍJ~~~l~a~a~~~::ni~sfi~h~~tr:to;;~~ Vi~;au1~~ioLí~º:.e~~~ÜoJ~~g~~-io~c~~~~~a~ 

45 metros dr cnbo dr aço de 5 8". flavína: ao fim de paucas horas, o 20~000: Joaquim An.Lonio Ma!·ques ... 
Os proponPntcs clever:io fo7~er no exame- <ia.~ mucosidades buco-far.in- 50WCO: o mesmo, 60.jl)OO; Henrique 

Trsouro do Estado, uma cauC"ao em gcanns se rf'velaram livres de eslrl!- Siqueira, 50SOOO: Laurentino da Silv:i 
, EOITAJ, DE ClTACÃO COM O Llin:1eiro. ele 5', sobre o valo1_· prova- plococos vi1·ulento" 35SOOO 
PltAZO nE ij0 DIAS - O clr. José de vel do fornecimento, que scrvll"á pa1:a O l1>1lor, se fõr prtvlctenle, terá 
Mir:rnda Henriques, Juiz suplente, no garantia do contrato. no caso de ace1- sempre em casa, um vidro destas pas- RUA ARGEMIRO DE SOUSA 

~~~If!~i~od~s:~·dov~i; p~~·a1g:a~~\o~~ tal~º ;:~:o~~~~s~~-verão ser escritas a tilha:s. * * * Joaquim A.ntonio Marques. 25SOOO, 

* * * 
OS OLHOS SAO O ESPELHO 

DA ALMA, DA SAODE 
TAMBEM 

Já i'eparou que ha pessO:ts que 
Leem as pslpebras sempre inchad~. 
como se houvessem de6pertado de 
um longo somno? Sabe que si.gniH_ 
caro esses olhos empapuçada&? S1g
nificam que o organismo está. !O!_ 
frendo de infiltração do excesso de 
agua que os.rins enfel'mos não conse
guem eliminar do systema com a devi_ 
da presteza. Os rins não estão podendo 
extrahlr diariamente do sangue .., 
quantidade normal de liquido super_ 
fluo e de impureza.s nocivas. Seu~ 
milhões de canaes filtradores se a
cham em parte obstruid0t; e isso tor _ 
na moroso o trabalho dos rins. 

Essa lPnta intoxicação organica. se 
manite.sla por dó1·es lombarfS. reu .. 
matismo, dôres de cabeça, inchação. 
0ansaço, alteração na quantidade e 
colorido da urina ilTitação da bexi_ 
qa etc. Deixar que se prolonguem 
esses so.ffrimentos importa em convi
te a que molesti.as graves (Nephrite, 
uremia, mal de Bright> se insta.Hem 
no organismo. 

A traqueia re-nal deve, portanto, 
.:;er combatida logo de lniclo por melo 
das Pillulas de Poster, que são e.o_ 
nhecidas _ de lenga data. como o me_ 
lhor medicemento para de.~inflam
mar, limpar e fortalecer ~o.s rins e 
á bexiga, m~a~~ ~~be~tca todos quantos o pre- ~

1
~~ªo ~~gt~tl~~:f~ds~~-a\ª!~~~~:! i~ f _ . . l O 

mesmo. lOsOOO 
sente edital de citação virem ou dêle borrões. em duas vias. sendo uma de- timo dia do ~orrente mês, es_ta Pref~1- RUA VICENTE JARDIM 1 * * * 
noticia tiverem e intel'esar possa. que J vidamente selacla _,sêlo estndual de l~ra recebera,_ á boca do cotre: as ul- . _ 
tendo o dr. procurado1· _da Fazenda 12sooo e sêlo de saude). contendo pre- bmas. prest.'l('oes _ele todo . o .imposto Santa Casa de. Mise1icorcti~, l~SS00,7 m •. •.somo;º'A7ns5to0n01;0 Jcos.ésT. ªsvaanretoss.Fo3n5,s~ocoa. 
Municipn.l, requerido. as citações para ço em algarismo e por extenso. supenm,- á qunnt1~ _<le 100$000:.. ~ I!1esma, 10SOOO, Manuel Bt anclao, ~ ,>U 

pagarem dentro de vinte e quatro ho- os proponentes deverão i:n"rcar o . Prefeitura Mumc1pal de Jono Pes- l7S000 João Fernandes, lOSOOO; Manuel .:osc 
ras as importancias respectivamente pr:izo para entrega do material ofere- soa, em 15 de setembro de 1938. - Macêdo. 45$000; severino Vasconcé!o.,. 
de 218$000, 577. 000, 165SOOO. 440SOOO. cido. Helena de 1\,-íeira Lima, 2.ª escritura- TRAV 4 DE NOVE:VIBRO 78500 ; Manuel José de Macêdo, 

L!~~o~~ t:fg_s~~ºãodi!r!
1~~ª ~é r~~~~~ ne~t

5
a p~~~i:~~se~e:~·:~10~~~ 1~~~~gd~es~ ria. Avelino Cunha de Azevf>do, 80$000; ~:~ºkS!!x~~o~ 1~~:oo~O~OO~;e:n;"'o-

ti!~~el?~ !~!Jj~ºe~~ªciu!f~:;:e;e~i~: ~~bt:1a't'â~i~iiz~~~~. ~~te r~~~iãose~~ PREFEITURA MUNICIPAL o mesmo, 
125

sooo. . :2~,otfjétctt9B~f:~!l'~, }~]~g~:n~!; 
~~~~:e~~~~~ci~fse ~~gi~;ºs~ ed~0i1~e~~~ :~~~! ~~~-14 horas elo di~ 30 elo cor- DE JOIO PESSOA AV. DUARTE DA SILVEIRA ~~~~tt&o;~~!m~~~ªt~5's~~~dsen, 

nham os oficiais de justiça encarrega- Em envelopes separados das propos- EDITAL N.º 16 ru:1i~e~iz~~igsocig~0~~ .. ':a.Y!1º~do t 1~~= 

:\.ruf~rl~i~~g~~~iiuta~e~;if;~a~~h~~ ~~ 1 ~!~· r~~1~i~1~º;\~~~!~ ~:~~r~~ f!~~~et~; De ordem do sr. diretor ele Expedi- des Pereira. 200S000; o m.:!!>mtJ. AV VASCO DA GAMA 
lugar incerto e não sabido, chamo e 

I 

federal. municipal. estadual. no exer- ente e Fazenda, de conformidade rom lOOSOOO; o mesmo, 50SOOO: o mesmo. 

~!.~º :: !fit~i~o~u~~~-~u~~d.r~!. pd~~. ~.e~; ~;i~o pa~s.s:x~~. ~i;t.;~d~~ gt~e ~~~:~ ~u:::= ~o~~tYá~J! eo:u~~o~i~:i~~i~s e ct!' [!~~~1~ ::~

0
::. HERACLITO CA VALCANTI 

decorrido o prazo do presente edital, Ugo 32 do regulamento a que se refe- nos baldios dn cidacte a virem pagar, 

~~~1.~~r:c:i~:r~:e.C!i\~OI~~ ~~l~~~~·i~;~ , r;~~ 11!~ J~s
19

Joiieter~~s1~ b:!~s;im~~ ~~ri~o1l:1 ~Ouiºin~~~~e~~ebre O osi~f/~~i~ Eugenio Vasconcélos. 35S000; dr 
Secretarias, andar terre?, na Praça da. caucão de que trata êste edital. dos terrenos. José Teixeira Vasconcélos. 60SOOO: Mo-
Arb;tides Lóbo .desta capital e efetua- os propcnentes obrigar-se-ão a tor- outrosim, tórno público que os ter- desto Cavalcanti, 25SOOO; dr Coralio 
rnm os respectivos pagamentos e caso nar efetiYo o compromisso a que se renas mencionados, são ot não cons- Soares. 40$000 
não queirnm, virem ver e acompanhar propuzeram. caso ~-eja ac!'ita a s\la truidos, nas zonas central e urbn.na e 
as penhoras que serão feitas em be~s proposta.. assu1.:::i.ndo contrato na Pro- muros no alinhamenOO das vias pú
dos executados, sob pe1~a de reveha. curadoria da Fazenda: com o prazo blicas, confórmc- relação abaixo. 
E_ par:t ()UC' chegue a not1ci~ ao conhe- maximo de 10 dias. apos solucionad~ a Prefeit11ra d" João Pessõ::i., em 9 rte 
cimento de todos, mandei passar o concorrencii:t, com prévia caução ar- setembro de· 1938. - li. Meira Lima, 
pl'esente edital que será afi:-.:ado no bitrada pelo Tribunal competente, não escriturária. 

!Continuação) 

AV. PEDRO II 

lugar de costume e publicado na im- inferior a 5'~ sobre o valor do forne
prensa, orgão oficial do Estado A cimento. a qual reverterá a favor do 
UNJAO. Dado e passado nesta capital Estado, no caso de rescisão do contra
de João Pessôa. aos vinte dias do mês to sem causa justificad:i. e fundamen
de sett::mbro de mil n?vecent~s e trin- tada a jui:r,o do referido Tribuna~. . 
ta e oito. Eu, Euna.p10 da Silva Tor- Fica reservado ao Estado, o direito J. e Manuel Fernandes, 25$000; 
res, escrivão interino o d~tilografei. ele anular a presente, chamando a Mauricio Rosental. 17SOOO; Josefina 
,as.) José de Mir:,,~d:1 Henriques. Está nova concorrencia. ou d~ixar de efe- 1 Pires, lOOf:000; Dncío H. Amaral, .... 

~:;~~~ed~º~a~e~~1:~n;~,0 ~~fo f~~ Si~ ~~ª~!s~ºa~pra do material constante 1 :;i~~ial~ 4:~i~1.;º·vi~;:ºt~ben~a~if~~ 
va TotTes. Nas propostas deverão ter_ por ex- cazo. 110$000 

tenso o valor total do matenal ofere-
ADMINISTRA('AO DO DOMI"IIO 

T>A IINIAO ~.\ PARAIBA - ET>l
'l'AL N.0 5 - ,\íora.mento de terrf'no 
prnprio narional. - De ordem do sr 
delegado fiscal elo Tesouro Nacional 
nêste Estado, faço público que o sr. 
Pedro Danlns da Costa requereu o a
foramento do terreno proprio nacio
nal beneficiado com uma casa de pa
lha e partf' de uma outra da mesma 
natureza, situado proximo á praia 
Formosa, distrito ele Cabedêlo, muni
cipio de Joào Pessõa, abrangendo a 
área ele 3.210m.2 x 3518. 

Limita-se: ao Norte, com o terreno 
))roprio nacional na posse ilegal de 
Luiz de França Bezerra; a Léste. c::>m 
o terreno ela mesma especie, lote n.0 

12, anligo 127. aforado n.o sr Adolfo 
Pereira Mai;.1 e com pequena parte 
em :-;erviclão pt;blico: no Sul, com ser
vidão publica C' rom o terreno pro
prio nacional na posse il~gal de Maria 
Flôres ela Silva; e a Oéste, com a 
zona de :,;ervidão da estrada de roda
gem de Cabedêlo a João Pc~sôa 

São convidados todos os que se jul
garem pre,iudicados com o aforam~n
to requerido, para, no prnzo de trinta 
•30) dias, contados da data da pri
meira publicação dêste edital, apre
M!ntar protestos no gabinête desta 
Delegacia Fiscal, de acórdo com o iu
tigo 16 do decreto n.0 4.105. de 22 ele 
fevereiro de 1868, provando ~uas ale
gações com clocunwntos ha.beis. sob 
prna de !-i(> proceder pela fórmn ~lle 
melhor carnnta os interesses da 1'.,a
Y.t>nclu. Naeional. 

Outrosim. faço ciente que o afora
rnento em quPstõ.o ficará sem efeito 
st, em qualquer tempo, !-ie verificar no 
tnreno cm apreço, a exhitencia de 
aretas monaáticas ou melais precio
sos, nos têrmos da Circular do Minis
térlo da F:lzPndn, n.º 39. de 4 de se
tembro de 1912. 
. Actministração do Dominlo da Uni
ao .em !) de !'.etemhro de 1938. - Sa
hino de Campos, escrivão encarregado 
da Administração Classe G. 

cido AV 1,4AXIMIANO DE FIGUEIRBDO 
Srcçio de Compras. 15 ele setembro 

de l!J38. - J. Cunha Lima Filho, che
te de secção 

EDITAL DE INTIMAÇ,\O AO R'il:U 
AUSENTE. - Euclides Jo~é Vicente 
da Silva. - Faz saber ao réu ausente 
Euclides José Vicente da Silva que. na 
ação penal que lhe move a Justiça 
Pública, foi, por sentença do juiz de 
direito d:l 2.º vara desta comarca, de 
15 de !;etembro ele 1938. condenado á 
pena de 8 mêses, 22 dias e 12 horas 
de prisão simples. gráu médio do a1t. 
303 da Consolidação das Leis Penais. 
e ao pagamento do sêlo penitenciario. 
r que peJo presente fica intimado da 
referidri sentenca de acórdo com o 
dispositivo no art 280. ~ unico do 
Cod. oo Processo Penal do Estado. E 
para con~ar ao mesm_o réu e a que-i:n 
inleressar-!poss2.. passei o presente edi
tal que será afixado na porta da sala 
das. audienrias e public~do pela Im
prensa Oficial. 

João PeK,óa 21 de srtC"mbro de 1938. 
- O escrlváo. r~dro rli~c:f- . .; <le Carva
lho. 

EDITAL DE INTIMA('AO ,\ 0 Rl::U 
AUSENTE. - Joi,.é 1\lal'ia. de Araújo. 
- Faz sabf'r ao réu n11~ente José Ma
ria ele Araújo que, nn açúo penal que 
lhe move n Jnst ica Pública, foi, por 
sentem;a do juiz clp dJreíto da 2.0. vara. 
desta romarra. dr 17 ele setembro ele 
1938. absolvido da mesma :1c:ão. a 
qual -já foi a.pelada pela promotoria 
pública, parn o egregio Tribunal de 
Apelação do Estado. e que pelo pre
sente fica intimado da refcridn sen
tença de arõrdo com o clisoositivo no 
art. 280. r uniro do Coct. do Processo 
Penal do Estado. E para constar ao 
mesmo réu e a quem interpss~r possa, 
passei o pre.~ente edital que será afi
xado na porl~ da sala das nuctiencias 
e publicado na imprensa 

João Pessôn, 21 ele Sf'tembro clP 1938. 
- O tscrivão, P Nlro ll lic;ses de Carv:i -
lho. 

PREFEITURA J\IUNICIPAL DE 

Josefina. Pires, 200SOOO; Julio Car
reira. 152SOOO; o mesmo, 70SOOO; Olin
da de Holanda, 75SOOO: dr. Valfredo 
Guedes Pereira, 250SOOO; Antonio 
Vergára, 100~000; mons. Sabino Coê
lho, 50SOOO; João Leopoldo Santos, .. 
25$000; dr. Dustan Miranda e Abdon 
Miranda, 50$000; dr. Raul de Góis, .. 
50$000; Manuel R. Chaves Oliveira, 
60~000; dr. Franrisco Gouvêa Moura, 
75SOOO; Marcilio Coutinho, IOOSOOO. 

VILA AMORIM 

João Regis Amorim. 173SOOO; o mes
mo, 20sOOO. 

A V. TABAJARA 

Filhos do dr. José fiegis Cavalcanti, 
75SOOO: Venancio Medeiros e José M.-i
ciel. 400SOOO; João Toscano, 9:SOOO; 
Severino Carneiro, 35SOOO; Viuva Ma
nuel Sal via no Medeiros, 35SOOO: dr. 
Valfredo Guedes Pereira, 60SOOO: dl'. 
Lupen:io S. Branco. 57SOOO: Otacilio 
Coutinho. 30$000; Pedro Henriques de 
Araújo, 22S500; Diogo A. Sá, 45SOOO: 
dr. Valfrecto Geudes Pereira. 50SOOO: 
dr. Antonio Bôto ele Menezes. 
150SOOO; Oclílon Regis Amorim, ..... . 
250$000; Odilon. Odete e Oto Amo
rim. 5&000: Humberto Marques. 10$000: 
Olnvo Guimarães Vanderlei, 50$000. 

AV DOS ESTADOS 

Viuva clr. Azevêdo e Silva. 25SOOO; 
M~:muel Amaral Vasconcélos, 50SOOO; 
Lourival Freire. 35SOOO; Lauro Caldas 
ele Barros. 40SOOO: dr. Valfredo Gue
des Pereira. 50$000: o mesmo, 125$000 · 
o mesmo, 120$000: o mesmo. 70$000; 
Amadeu de Sousa, 50SOOO: João Ca
bral. 20SOOO; Antonio Murilo Lemos, 
40SOOO: dr Volfredo Guedes Pereira, 
175$000; Anlbal Gouvêa Mourn.( , .. 
75SOOO; Ursulo Ribeiro. 755000; Pedro 
Ulisses rte Carvalho, 40SOOO: dr. H. 
Araújo, 40$000. 

AV. COREMAS 

DES. BOTO DE MENEZES 

Hers. João Brito Mouro. 150:slJOü; 
Antonio Arcela, 75$000; o mesmo 
20SOOO; hers. Bôto Mene1.es, 20S000: 1.•..i 

mesmos, 40SOOO: hers. José Luiz Cas
tanhola, 50$000; os mesmos, 60SOOO: 
Pautilia e Palmira Silva. 12SOOO; as 
mesmas, 4SOOO; Antonio Barrêto Car
valho. 200SOOO; o mesmo. 50SOOO; Joii.o 
Pereira de Lima. 30SOOO. 

RUA OSVALDO CRUZ 

Maria do Carmo. lOSOOO 

AV GENERAL BENTO DA GAMA 

Viuva Ratacazo, 30SOOO: a mesma. 
40S000; a mesma, 100:sOOO; n mesma 
2oosooo: Tertulino C. da Mata. 20SOOO, 
Joaquim Fernandes FRrias, 50SOOO, 
João Tomé, 50SOOO; Francisco Ribeiro 
Mendonça. 25SOOO: dr. Antonio Avila 
Lins. 10SOOO: João de Sousn. 40SOOO. 
Lourival Sousa Carvalho, 40~000; Ra
nulfo Lima, 15SOOO; bers. Joaquim V 
Torres, 25SOOO: os mesmos, 17S:'>00; Ff
lhos de Einar Svendsen. 50SOOO 

AV EPITACIO PESSOA 
Eugenio NPiva, 200$00~;. o mesmo 

300SOOO; Leonardo e Inac1a A. Lins, 
lOSOOO; Antonio Pes.sôa, 40SOOO: Anto
nio Rabêlo Junior. 25SOOO: dr. Graci
ano Medeiros, 30SOOO; João Clemente. 
20SOOO; Aluisio Pereira. 20~0UO; V~
cente Dalia, 50SOOO: o mesmo, 90SOOO; 
o meemo, 75SOOO; dr João Maurício 
Medeiros. 40SOOO: Adelaide FJgueirédo 
110$000; a mesma. 90SOOO: d1 Jullo 
Nobrega, 40SOOO; Alfredo Ataide. 
100'-iOOO; Severino Carneiro Mesquit~. 
25SOOO: o mesmo, 45S000; V1.nanc10 
Toscano de Brito. 20SOOO; Bal'tolomp·1 
Toscano de Brito. 150SOOO: dr. Pedro 
Ulisses, 50S000; Bartolomeu Toscano 
ele Brito. 200SOOO: dr. AntonitJ Av1Ja 
Lins. 60$000: Manuel Emidio Costa, 
60S000; dr. João Soares 40:SOO'J; ~evt::
rino Amorim. 40SOOO; Erneisto Jenet, 
20$000: dr .. San Juan, 30$001 o mes 
mo, 100S000; Carlos Rochn, CiOSOOU· 
dr. San Juan. 40$000: João Barbosa de 
Limn, 20SOOO: dr. SAn Juan. 75SOOO: 
o mC'smo, 100<:iOOO 

AV. MIRA-MAR 

Mitra Paraibana, 125$000: R mesma. 
125SOOO: SPminario Paraibano. 
150SOOO 

A V. ALBERTO DE BRITO 

Hers. Vicente lelpo, 25SOOO: Manuel 
Porfirio. 17S000; hers. Vicente Ielpo 
40SOCO· Mariana H Sant'Ana, 40SOOO· 
a mesÍna, 20SOOO: a mesma. 22$500; 
hers. Francisco Gomes Silva, 40SOOO; 
os mesmos. 60SOOO; hers. Antonio J 
Sant'Ana. 15SOOO: João Carval'10 Cos-

8EC'RF.TARJ.\ DA FAZENDA -
Se<'('io de Compras - ,\ hre (·onror
rt'lll'ia pa.ra o .st·Ruint<' mrilí"rial: 
:~;~

0
~ I>it·í"tori~t tio J•'o111ento d:\ Pro· 

2,fJO m<'lros cl<· c·o1Teirt ele ~ola Ia.111i
l"ludu ctr 2 t 2". 

.TO.li.O PES~OA - Edita l n.n 9. - De 
ordf'lll cio sr. d lrPtor clr Expediente e 
F':nenda fuço público, para conheci
mento <los lntercssaclos que até o úl-

Dr. José P l'azercs Coêlho, 35SOOO; ta, 30,000: Maria A. Borges. 7:,500; 
Antonio Gama, 25$000 <muro): o clr. Joaquim Costn. 50SOOO: o mesmo, 
mflsmo, 35SOOO (muro>; Jonna Figuei- 25SOOO; Amancla Ama lia dos Snntos, 
rêdo, 15$000; E. Leão, 42$500 rmurol; 112~000; Elias de Castro, 10$000; o 

Antonio Mendes Ribeiro, 60SOOO: O 
mesmo, 12SOOO; LUiz F. Pacote, 
15:sOOO: Dr. Clarindo Gouveia, 25SOOO; 
O mesmo. 12SOOO; Georgina Rodrigues 
Almeida, lOSOOO Carlos Pereira da Sil-

1 ~i ~~~~~: d~rn~~
1
n~!~e~5s6~:J!J~ 

Albuquerque Mélo. 32$500 Gero~imo 
Lins P. de Mélo, 12S500; Ermalmda 
?õrto Albuquerque. 60SOOO 

A V FLORIANO PEIXOTO 

Hers. João Coreia, 30~000; João 
Florencio, 15SOOO: Luiz Pacote, 32s500; 
M1nuer Cacimba. 15SOOO; José Santos 
Barros, 45SOOO; João Costa Cabra.!. 
6sOOO; Osvaldo Pessôa, 50~000; Carlos 
.Rocha, 20SOOO; Inácio Cunha Pedro
sa, 25SOOO; Ag;eu Cavalcanti. 9SOOO. 

AV MINAS GERAIS 

Hers. Vicente Ielpo, lOSOOO; Henri
que Justa. 12SOOO: Manuel Santos 
Leal, 75SOOO, João Florentino da Sil
va, 20SOOO 

AV VERA CRUZ 

Joaquim Pereira, lOSOOO; Dr. F Ca
milo de Holanda, 30SOOO; Eduardo 
Stuckert. 75SOOO; Giovani Petruci, 
80SOOO; Consentino & Irmão. 15SOOO; 
Fernandes & Cia., 50SOOO; Manuel 
Soares Londres, 125SOOO: O mesmo, 
100$000; Hers. João Lacerda Lima, .. 
30SOOO; João Honorato Silva, 10SOOO. 

TRA V. FLORIANO PEIXOTO 

Ma~il!. Araújo,. 30SOOO: .Osvaldo Pes
sô::t, 30S000: O mesmo 12$500; Juve
nal Codho, 40SOOO; Carlos Rocha, . 
50SOOO; João Seli, 60SOOO: Severino 
Ramalho Leite, 30$000; Carlos Ro
cha, 7S500; Montepio do Estado, 50SOOO; 
Carlos Rocha. 11$500 

AV. MAX. MACHADO 

João Teixeira de Carvalho, 10$000; 
Pedro Pessôa, 12S500: 17$500; Inácio d• 
Sousa Morais, 15$000; Pedro Benja
mim, 25~000. 

ÃV. CONCÓRDIA 

José Lins Fialho, 20$000; Dr Efi
genio Carneiro da Cunha, 12$000; o 
mesmo, 15SOOO; João Magliano, 27SSOO, 
Caixa Rural e Operária, 7~00; Osva..1-
do ..P.essõa. 15S.OOO; .J ..... Minervtno & 
Cia , 10:SOOú: Tarcil~ Pessóa Caval
canti. 15SOOO. 

A V CAP. JOSÉ PESSOA 
Hers. Mariano Morais, lOOSOOO tmu

ro): Geraldo Von Sohosteu 15~000 
<murai; O mesmo, 30$000; Dr Flo
vio Maroja Filho. 25SOOO: Dr Adnl
berto Ribeiro. 17S500 unuro); Dr. 
Adalberto Ribeiro, JOS500 Dr Lau
ro Vanderlei, lOSOOO; Joaquim Pereira 
do Nascimento. 12S500; João Camnra. 
12S500; Manuel Siqueira. 5$000 1mu-
1·01. 

AV. 12 DE OUTUBRO 

Clidenor José da Silva, 18$000; Maria 
Carolina F. Brito, 12$000. 

PRAGA GENERAL JOAO NE!VA 
Manuel Sonres Londres, 100$000. 



A UNIÃO - Qulnta-leh·a, 22 de setembro de 1938 

,--------------. f Laé Pedrosa. 40~000; Francisco Augus

IMPRENSA OFICIAL 

Aviso 
Estão autorlsados a passar re

cibos e receber qualquer quantia 
pertencente ã Imprensa Oficial, 
as seguintes pessôas: 

to Ferreira. 15SOOO; Ro.sendo Francisco 
da Silva, 12$500; José Ribeiro·, 10$000; 
Manuel Bernardo Cordeiro, 10$000 
<murol; MLsael do Egito, IOSOOO (mu
ro>; José Belmiro Irmão, 8$000 <mu
ro) ; Alice Maria Concclçll.o, 12$000; 
José Correia. Ollvelra, 15$000; José Ca• 
bral. 7$500; Manuel do Esplrlto San• 
to, 100$000; Severino José da Silva, 
6$000 cmuro); Llndolfo Chaves, 7$500; 
Maria Matias, 7$500; Manuel Marques, 
15$000; O mesmo, 12$500; Antonio 
Francisco C. Llns, 12$500; Adaut.o Ta
vares de Mélo. 13$000; José Correia de 

Plaza ,--------------Domingo ! três sessões: DOUGLAS 
FAIRBANKS JR. - em 

CAVALHEIRO DE IMPROVISO 
Empreza W ANDERLEI & C. • Ltda. UNITED 1 

CAPITAL: 

Rafael da SJ1velra 
Antonio da. Costa Belrlz 

CAMPINA GRANDE: 

Elisio Ncpomuceno 

INTERIOR: 

?o~~g~;aM;~~~~0
P1i"ó~rnºJ;s, ~5o~;°1~ié 

Mendonça Furtado, 15$000. 

PRAÇAS. FRANCISCO 

Mons. Valfrédo Leal, 60$000. 

RUA VISCONDE PELOTA$ 

Hoje ás 7 e meia horas 

llletro GoldwJn llla;rer 
Apresenta FRANK MORGAN (o co

mediante irresistivel) - em 

Domingo 2 de outubro! 
Metro Golctwyn Mayer apresenta : 

l<'redie Bortholome". !Ili• 
ckey Rooney e Jaekie 

C'oOJJer - @m 

HermeneeiJ.do Cunha 
RaJmundo Nonato da Costa José Joaquim Sant'Ana, 97$000 

<muro). 

Todo e qualquer recibo não as
sinado por uma da.s pessôas aci
ma, é, portanto, nulo, salvo quan
do -do PELO GERENTE. 

PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS 

Dr. Guilherme da Silveira. 360$000 
(muro); Clube dos Dlarlos, 635$000. 

RUA ARTUR AQUILES O Perfeito Caval~eiro o DIABO É UM POLTRÃO 1 • 
AV. 1.0 DE MAIO Godofrédo Miranda, 28$500 (muro) ; 

João Barbosa de Lima, 30$000 (muro) . 
(contin11.a) • Ordem 3.ª d(' S. Francisco, 22$500 

<muro); José Holanda Filho, 48$000. DIRETORIA DE VIAÇÃO E OBRAS 

A V. 24 DE MAIO ~~~~Sdo -;r. ie:~::ii~:~~:li; 1 

Complemento: -Reflexos da Irlanda 
e um nacional. Preços 2$200 e 1$600 

o mais humano dos filmes moder
nos ! Um, programa -extra que 

o PL.A.Z.A. lançará no dia 2 
Dr. Adernar Londres, 40$000; Traja- que "Diretoria de Viação e Obras Pú

no Chaves. 25$000; o mesmo, 20. ooo; blicas, devidamente autorizada, vende 
Manuel soares Londres, 75$000; se- a quem melhor preço oferecer sacos 
gismundo G. P. Junior, 35$000; Ma- vasíos, de cimento, usados. que os in
ria Araujo, 30$000; Carlos Rocha, . . . . teressados podei-íio verificar no Depó-
20$000; o mesmo. 10$000; Olivier sito e Ofidnas da mesma Diretoria. 
Von Sohosten, 60$000; João Lou- Os concotTentes deverão enviar as 
renço, 70$000; o mesmo, 15$000: se:- suas pro~stas sel!idas. sem rasuras 
verino Ramalho Leite 40$000· Ma- nem borroes e suf1clent.emente escla
nuel José Macedo, l 7SSÚO; MaXÍmo do I recidas, á ~ttç~ do Expediente até ás 

SANTA ROSA- Hoje ás 7 1/2 horas - Preços 1$100 e 800 rs. 

GRANDIOSO PROGRAMA DUPLO 

o H O l\;:( E l'Vl ESFINGE 
Monte e Silva, 30$000; O mesmo, 10 horas do proxlmo dia 22 do cor-
15$000; Claudino Pereira, 30$000. rente, mencionando os pl'eços por 

saco 

e mais sonata ao luar 

'RUA COELHO LISBOA A Dil'elol'ia se reserva o direito de 
anular a "presente conco1Tencia ou dei ... Ma!inee l101e 110 PLAlA SONATA AO LUAR - Pre~o un1co 

Ló Rorres. 22$000; Lindolfo Nicôr xar de efetuar a venda caso os preços 

la Araújo, 30$000. propostos não sejam considerados a

RUA PROFA. ANA BORGES , 

Adolfo Lima, 12$500. 

AV. A. B. C. 

Dr. Mariano Falcão. 45$000; Oliviel' 
Von Sohost-en, 45$000; Hers. Francisco 
C. Travasso, 25$000; Os mesmos, 
45$000. 

AV. JOÃO DA MATA 

Dr. Francisco Serafico Nóbr~ga. 
37$500 (muro) ; Hcrmilo Cunha, 39$000 
<muro); Dr. Francisco C. Holanda, 
65$000 <muro) ; Eduardo Stuckert, 
42$000 (muro>; Hers. Delmlra Euta• 
lia Paiva, 250$000; Os mesmos. 200SOOO; 
Manuel Soares Londres, 60$000; O 
mesmo, 95$000 (muro) ; Dr. Mariano 
Falcão, 115$000 <muro) ; Maria Caro
lina Falcão, 67$000 CmUl'o) ; Edmundo 
Alverga, 80$000 <mw·o); Dr. Leandro 
Maciel, 40$000; Dr. Francisco Serafico, 
40$000 (muro>: Hres. Dr. José Luna 
Pedrosa, 15$000 <muro); Joaquim C. 
Albuquerque, 15$000 (muro); Dr. Ade
rnar Londres, 55$000 Cmuro): Dr. 
Pau!o Borges Mélo, 52$500 <muro\; 
Cristina Chaves Paiva, 55$000 (mu· 
ro). 

PRAÇA SIMIAO LEAL 

Clauctino Pereira, 75$000; O mesmo, 
20$000 <muro); Pedro Guedes Perei
ra, 120SOOO; O mesmo, 50$000; O mes
mo, 40 ooo. 

AV. BUENOS AIRES 

Evonoi Néto, 40$000; Juviniano da 
Silva, 12$500. 

AV. DR. JOAQUIM HARDMAN 

Rosendo Franci8CO da Silva. lOSOOO; 
João Monte\ro da Franca, 9$000 Cmu
rol; Alice Monteiro, 20$00; Vilor Ci
raulo. 10$000; Olivicr Von Sohosten, 
15$000; Vlrglho Barbosa, 5$000; Janson 
Lima. 9$500 cmuro); Camilo Lucena, 
14$000 !muro) ; O mesmo, 12$500; An
to1úo Cunha, 54$000 !muro>; Juvenal 
Coêlho, 8$000 (muro> ; - O mesmo, 
15$000. 

AV. C.:RUZ DAS ARMAS 

João Araújo de Sousa. 30~000; o mes
mo, 260$000 t muro) ; Dr. Arlindo Cam
boim, 180$000; Lourival Li,bóa, 75SOOO; 
João ArauJo de Sousa. 17$500: Julio 
August.o de Mélo, 35$000 cmurol ; Dr. 
J\demar Londrr..s. 40$000; Ana Mcne
ic>s Santo8, 250~000 <murol :A mesma, 
40$000; Maria Luiza. 125$000: Ama.ro 
Con·eta Ara ú.io, 15$000: Dcodaw Pe
reira Borges. l :oooi-ooo; o mesmo, 
48$000 ftmu·o); Dr. João Mcira de 
MeneZ<.'S, '1~000 <muro): O mf'srno, 
12$000 Cmurol; O mesmo. 45$000; O 
mesmo, 11$000 rmurol ; O mesmo, ... 
12$000 rmuro); O mrsmo, 12~000 lmu. 
ro); O mesmo. 14$000 rrnuro); Dr 
Mariano Falcão, 125$000; O mrsmo, 
lOiOOO I murol; Joao Tavar<"s Olivei-
1'Q, 9SOOO <mw·oJ: O mesmo, 60. 000; 
José L. Barbosa, 16$000 <muro); Dr 
J. Mcira de Menezes, 10$000; Manuel 
da SHva Torres, 12$000 (murol; José 
Correta Oliveira, 16$000 rmurol; Aris
tides Cunha Azevedo. 3$000 <murol; 
Manuel Frlfosa RHmos. 17$500; Ma
nuel I<'erreiro. l~Sf.>00; Julio Martins, 
1 asooo: Cil<icnor Mororó. 14SOOO; L'la
hrl Torres, 12$000 1 muro 1 : Severina 
Cava.Icanti Araújo, 14$000 (murol; José 
Raposo Andrade, JO 000; Jo..<;é S. P1-
mentel, 7$500; O meomo. 12$500; Pedro 
Monteiro Guedes. 10$000 <muro); 
l"tauc~o '.B. da co.1111, ~QfOOO, Jllilé 

ceita veis. 
Secção do Expediente da Diretoria de 

Viação e Obras Públicas. cm João Pes
sôa, 6 de setembro de 1938. 

Byron Brayner - CJ}efe de Secção. 

TRIBUNAL DE APEL&ÇAO - E
dital n.0 Z. - Concurso para o cargo 
de juiz de direito. - De ordem do 
exmo. sr. desembargador presidente 
do Egregio Tribunal de Apelação do 
Estado, faço público. para conheci
mento dos interessados, que, pelo pra
zo de trinta (30) dlas, a começar do 
d'a 14 de setembro c01Tente e a termi
nar a 13 de outubro vindouro, acha
se aberta, na secretaría dêste mesmo 
Trlbw1al. a inscrição dos candidatos 
ao concurso para o preenchimento do 
cargo de juiz de direito da comarca de 
Mísertcordia, por não se ter habilita
do nenhwn dos candidatos inscritos 
no concur,so anterior, de acôrdo com 
o art. 37, da Lei n.0 159, de 28 de ja
neiro de 1937. (Organização Judiciária 
do Estado). 

O pedido de inscrição deverá. ser a
comvanhado dos seguintes docwnen
tos: 

1.0 ) diploma c1cnt.ifico ou certidão 
de achar-se o mesmo rcgjstrado no 
T:libunal de Apelação; 

2.0) folha corrida, extralda no lugar 
ou lugares onde houver residido nos 
dois ultlmos anos, ou prova de fun
i;ã.o efetiva; 

3.0) certidão de idade ou pt0va equJ. 
valente; 

4.0 ) atestado de saúde, firmado por 
médico da Saúde Pública; 

5.0
) certidões cxtraidas dos autos e 

prot.ocolos. que provem ter o candida
to 4 anos, pelo menos, de pratica de 
fôro, adquirida na profissão de advo
gado ou na Judicatura Federa) 011 es
tad11al dêst.e ou de outros Es!ados ou 
ainda em cargo, da Policia Civil: 

6.0J documentos comprobat.orios de 
capacidade clcnl1flca, intelectual e 
moral. 

São dispensados da a.presentação 
dos documentos referidos nos ns. 1, 3 
e 4, os JU!zes mUnlclpals e membros 
do Ministério Público déste Estado. 

Secretaria do Tribunal de Apelação 
em João Pessóa. 13 de setembro de 
1938. - Euripedes Ta vare:;, :secretário. 

Policia MilHar do Estado 
da Paraíba 

A Secretaria da Policia Militar avi
sa. a quem interessar pos~a. que, a 
partir desta data. estarão encerrados 
os alistamentos nas fileiras dessa cor. 
poração. em obedtencia ao que estabe
lece o art. 118.0 - Capitulo XIV -
Titulo 1 - do Decreto n.O 823, de 6 de 
juiho de 1937. 

Os interessados no ingresso na Po
licia Militar deverão aguardar o dia 
1.0 de janeiro do ano próximo vindou· 
ro, quando terão Jogar novos alista
mentos. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NE
GOCIOS INTERNOS - Autorização 
de pennanencia de Estrangeiros -
EDITAL - A Comissão constltuida 
por ordem do senhor Presidcnt.e da 
República. convida os estrangeiros que 
se encontram irregularmente no pais 
a, dentro do prazo impro1Togavel de 
cento e vinlc (120) dias. contados da 
prlmcli-a publicação do presente edital, 
r. nos t.crmos do art. 84 do decret.o .. 
leJ n.O 406, de 4 de maio de 1~38, re
quererem autorização para. peúnane
cer no pals. 

Para êsse fl.m, os interessados deve· 
rão apresentar a esta. Comissão: 

1.0 ) - Requerimento em papel al
masso de formato usual (22 x 33), da
Lado e assina.do pelo proprio sôbre 

-uma estampilha federal de dois mil réis 
C2SOOO) e um sêio de educação e saú
de de duzentos réis ($200), por mela 
folha escrita de ambos os lados. com 
a firma reconhecida por tabelião, de• 
clarando: nome por cxten.c:o, idade, es~ 
tado civil, profissão, nacionalidade, rc
t.idcncia (rua, cidade e Estado), data 
de entrada no terrlt.orio nacional, por
to ou fronteira de entrada, cat.E::goria 
cm que fot cla..'lSificRdo segundo o de
creto n.O 24.258, de 16 de maio de 1934 
(bnlgrante agricultor, jornaleiro rural. 
imigrante não agricultor, est.ra.ngeiro 
não emigrante, estrangeiro em transi
to, turista, arttst a, domestico, represen
tante do Jirma~ comerciais, técnico 
ronf ratado, ('fc. > 

V E R A· N I S TA S ! 
Para melhor confórto da vossa esla9á,o 
balnearia. e maior encanto do vosso 
.. bongalow '' adquira 011 moveb de vime 
ou de Jonen JtacJonal (de CÔI" tnaJtcraveJ). 

São os moveis próprlM para. o nouo. 
clima. 

Examine os produtos da CASA FUN. 
CIIAL ! Máxima 8"gurança e perfeição 
no 5ru fabrko. h'xecuçio de toda e 
qualqner peça cm vime ou em Junco na .. 

clonai que V. E<0la. Idealize. 
--:--

CASA l<~UNCHAL 
JOIO GOMES 

RUA BARAO UO TRIUl\lJlO, 459 
JOAO PESBôA -:- PARAlBA 

---.--
(.'am.tt!I "PATENTE" - VA.""!oo.ns, NffJÕ

vu e eopanadores. 

ç t n 

u ' .. - : • ••• j ., · :: 

Quando se tratar de analfabeto, a Tesouro do Eotado, uma caução cm 
petição deverá ser assinada a rogo, com dinheiro, de 5% sôbre o valôr prova.-
2 testemunhas, sendo reconhecidas as vel do fornecimento, que St'-rvirá para 
firmas. garantia do coutráto, no caso de a· 

2.0
) - Três fotografias de _frente, sõ- ceitação da proposta. 

b;1"e fundo preto, medindo tres (3) cen- As propostas deverão ser escritas a 
time.tros de largura por quatro (4) • tinta, ou datilografadas e assinadas 
centunetros de altura. l de modo legivel. sem rrusuras emen· 

3.º) - Uma individual datiloscoplca, das ou borrões, cm duas via~. sendo 

!~~=~~~~ f.~~";{';,~ :f~~~~lde ldcn- ~J ~tk~t:e~tesel~e::a.sa~J;~ '::"o~: 
4.º) - Passaporte e quaisquer ou- tendo preço cm algarismo e ~r ex

tra~ docwnentos pessoais, comproba- tenso. 
t.onos ~fo sua nB:cionaJtdade, idade, cs- As propostas deverão ser entregues 
Lado civil, idoneidade e profissão. ncst.a Secção em em·elopes fechados 

5.º) - Pr~va de ocupação licita (por té ás proximidades da reunião do 
conta propna º':1 como empregado) ou !:'rtbunal da Fazenda, que não será a.a
poss~ de capitais ou bens wiovcis no es das 14 horas do dia 4: de outubro 
Brasil. , vlndoW'O 

6.0J - Atestado de bôa conduoo. pa,s. ·os propo,;entes deverão enviar •· 
sacio por dois comerciantes legalmente nostras do papel oferecido. 
estabelecidos, e de reconhecida idonei- Os proponentes deverão oferecer co
dade, do local d'? sua. rcsidcncia, ou ..a~ú para. os matBriai& de proctden .. 
íolha corrida pohcial. ~1a nacfonal ou nacionallsados, postos 

~s docwnentos e atestados juntos na Repartição requisitante, e de pro
serao aprese~tados cm original (' se- cedencia estrangeira CIF, Cabedêl!> 
la.dos com cstampllha federal á razão ou postos na repartlçáo requisitante. 
de um_ mil réis ~1$000) o um sêlo de Em envelopes separados das pro· 
~ducaçao e saude de duzentos réis ·.• postas os concorrentes deverão a~rç

S200), sentar recibos de haver pago os lll1-
0s. d~umcntos cleverão ser enviados põstos federal, municipal, estadual, 

s~b 1egistro e por via postal á Comis- no exercicio pasAAdo, certidão de ha~ 
63.? de P71111a.nencia de Estrangeiro, - ver cumprido as exigencia~ de que 
Mmisténo da JusUçu e Negócios ln- trata o artJgo 32 do regulamento a 
terlorcs - Palácio Monroe - Rio de que se refere o dcc. 20.201. de 12 de 
Janeiro, podendo ainda ser entregues, agosto de 1931 <lei dos dois terç05J, 
pessoalmente, ao secretário da mesma bem como da caução de que trata este 
Comissão, diariamente, de 12 ás 14 ho- edital. 
ras, Os proponentes obrigar-se-ão o. 

Desp~chado, o requcrune1:1to pela tonlar efeUvo o cQmpromlSSO a qua 
Comlssao, sel'a forneclda ao mteressa- se -propuzeram, ·eat:.-o--seja aceita a sua 
do, pelo Depart-amc.11!0 Nacional do proposta. a~sinendo contrâ.to llR Pro
Povoamento t Ml!11steno do Trabalho, curadorJa d~ Fazenda, com o praz'l 
I!1dustria e Co~ercio - Avenida Apa- máxtmo de 1.0 dias. após solucion~a 
neto Borges. 1. andar - .R!o de Ja- a concorr(mc1u, com a prévia cauçao 
neiro) a competente ce~tldao, :cndo arblt.racla pelo Tr1buna.l competente, 
arquivado o processo e rcbUtuidos, me- não in!erJor a 5':0 sôbrc O valór do 
diant.e r~ibo, '~ docwncntos a cJue .e rornecímento, a qual reverterá em !a
refere o item ~· · võr do Estado, no caso de rescisão do 

Os_ estrangeiros que obtiverem auto- contráto, sem causa justlttcada e fun-
:~~;o d~!~:o r::0~~~:c~cnfri~~s <~~) I ~:fentada a Juizo do referido Tribu .. 

~_ias, apresent;ar-&, para regtstl_'o, á Os proponente.:; deverão apresentar 
auto~dade policial do l1Jgar de res1den- cotação em moéda nacional. 
r/ª· ficando. também. ob11gados, d1·11tro Fica re~rvado ao F..,stRdo, o direito 
l O prazo rlr. Mis t6) m(>seM, il ubt.er de anular a presPnte f'haman<to R no
" res~L1va carteira de ideuUriade, va 1.:oncorrencla, ou df'txar de efetuar 
~ornPCida pclo.s .serviço.s policiais d~ a compra. do 1naterta.l constante do 
1dentlficaç,ao. mesmo 

tr!':i~~ J'~~~lã~ês~cou~:!1rt:i~ ~~JtfJ~ deS1~~:o de Compni:;, 3 ele :,ckmbro 
tl autorização acima referida f1ca111 su- Joilo da Cunha Limu FiJho

1 
chefe de 

jeitos ás penalidades previstas ncJ ca. · Secçào 
pltulo XIII do d<>croto-lel n.0 4or;, <le 
4 de m&io do corrente nno. 

Rio de Janeiro, 28 <le Julho do l038. 1 r,;:=============, 
A Comi8sá.u: 

<As:i.) Dulpbr l'Jnhriro Ma..,.J,~do 
(:ar10~ Alves df" Sousa l'llhu 
,José dr Oliveira Marques 
Erna.ni ReiH. 

SECRETAR!& D& J•.AZEND \ -
EDITAL N.0 21 - 1-lECÇAO DE COM
PRAS - A brc COUCOITl"JU.:ia para o 
..guJnte: 

PARA A IMPRENSA OPICIAL 
60 to°:eladas de: papel de Jornul c·r.i

nrnm, filigranado (vcrge) com Jluha 
dag.ua de 5 em 5 centlmetros, pr'San
do :i4 srarnaH por metro quadrado, bem 
calhandra.do, cm bobJna. de 139 ceu• 
Umctros, vom embalagem rtc madrln,. 

As parUdas do pape) ac1JUa meucto ... 
nado devem 15,ei· de 20 toneladas cada 
uma e entregues cm JO ele outubro cle 
~!~ço e: :at Janeiro e em 30 de 

,. 

DR, JóSA MAGALHAES 
(llltdJco especlal1"ta) 

Tratsmento medico e opera.torto 
Claa <1oem;aa dos olhos, ouvJdol, 

oar!JI • garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Comnllórlo: Rna Duque tio CHlal, 
IH,-De%ill. 

Re&ldencla: RUA VJSCO.NDJ!l D.l!l 
Pl'lLO'J.'AB, 212 

- .JOAO k'IBSOA -

0• proPQll~!lt.es deverãt• fa:t.er i,o , •·~=~..-=:::;.,a.,...,..,..,.......,..=·.a..,.,;Ja1111-



A UNIAO - Quinta-leira, 22 de setembro de 1938' 

IMPORTANTE ' • A CIA. EXIBIDORA DE FILMES S/A. AVISA AO DISTINTO POBLICO PARAIBANO QUE D'ORA AVANTE TODOS OS FILMES QUE APRE
SENTAR NESTA CIDADE SERÃO EXIBIDOS EXCLUSIVAMENTE NO "REX", "FELIPtA", "JAGUARIBE" E EM MAIS NENHUM OUTRO 

CINEMA DA CAPITAL !!! 

DEFINITIVAME.NTE NO PRÓXIMO DIA 2 DE OUTUBRO PRIMEIRO LANÇAMENTO DA NOVA PRO· · 
DUÇAO DA UNITED ARtlSTS - NO "REX" !!! 

ABAFANTE! SALVE O IDOLO DA GARGALHADA! 
EDDIE CANTOR-em 

w H O O P E E 
Uma maravilha toda colorida ! ! ! Um deslumbramento de mulheres, musicas, movimer.tos e côa- ! ! ! 

CINCO CREATURAS A' ESPERA DA 
HORA DA VINGANÇA ... PORQUE ? UM 
RAPTO ... E O SUICIDIO DO UNICO QUE 
PODERIA DIZER ALGUMA COISA ! ... 

DOMINGO "Matinée Chique e "Soirée" VICTOR MAC LAGL EN[ 

---:--
Uma dramatica produção da 

20 TH CENTURY FOX 

R E X 
HOJE - Soir~ á., 7,:lO - HOJE 

10 GRANDE BRUTO> 

NANCY STEELE i 

DESAPARECEU 
-COM -

PETER LORRE - JUNE LANG - ROBERT KENT 

....... ,.tlf'W,. 

Mais uma vez o romance humano e sentimental que reune as 
cinco irmães DIONNE ! 

SÁBADO_ "MATINÉE" COLEGIAL - NO " REX" - A's 4,15 1 
250 gs. de JEAN ARTHUR, 3 calices de RAY MILLAND e 2 co
lheres de EDW AR ARNOLD. Depois de tudo bem misturado, o 

resultado será um irresistivel "cock-tail" de gargalhadas ! -_, .. 
GAROTA DE SORT E JEAN HERSHOLT-ROCHELLE HUDSON 

- em -

CINCO GEMEAS DA FORTUNA Uma aventura tão verdadeira e natural que chega a 
parecer absurda ! ... 

Um romance da 20 TH CENTURY FOX 
COMPLEMENTOS 

J·;\lc íilnic é prúprio para todas a, idad(:s - No ta da C C C 

~ ~1'P ~ II". 
Uma comedia da PARAMOUNT 

PREÇO UNICO - $600 

DOIS NOVOS LANÇAMENTOS DA "UNlTED ARTISTS" NO "REX" 
RONALD COLMAN 

PRISIONEIRO DE ·ZENDA RUA DOS PRAZERES 
ESPETACULO MAXIMO 

FELIPÉIA 
HOJI: - .'oircc ás 7,15 - JI OJ E 

O amôr, hem rombinado com cspol'ic ! ! ! 
BRUCE CA BOT 

PREST O N FO S T E R 

O GRANDE JOGO 
Um filme da - R. K.O.RADIO . 

oonl l'LE~IENT O S 

Este fil me é proprio para todas as idades. - Nota da e. C. C. 

Um magnifico filme musical romance ! 

HOJE-FELIPÉIA 
Sessão das Normalistas 

GEORGE BANCROFTT 

FERAS DO MAR 
Um dra ma da <JOLU~IBIA 

Preço unico - SSOO 

DOMINGO-FELIPtlA 
Muita ação e heroismo na vida de um 

jornalista ! 
Fred Maç Murray - Françes Farmer 

REPORTAGEM DE SANGUE 
-cont -

Charlie Ruggles - Lloyd Nolan 
UM DRAMA DA " P ARAMOUNT " 

JAGUARI BE 
110,l E - SoirC'c." á\ 7,15 - 110.H, 

O drama de um advogado combatido pelos 
seus companheiros ! 

RICHARD DI X 
- em -

MENSAGEIRO DA 
VINGANÇA 

Um filme ela R K O RADIO 

Este filme é proprio para t odas as idad es. - Nota. da C. e. e. 

Cl.~~o~O:.ao!!PJº 1 
l'.NrlllAQUECEU -IE? • 

Altula tem te111, tlôr "ª' 
101ta1 1 no p11to? 

U1e o 11edero1• ton ice 

=-= = ;;::;a 

JI METROPOLE 
e, OllQMA MA.11!1 ARF.J ADO DA OAPITAL 

IIOJE - A's 7,1 

StSSAO DAS M OÇAS 

Um formidavel programa duplo ! 
l\1ah unia. \'f'.t. pa n1 ~ nl rgrhL dos·· farn,.', npnrn r. 0 1,;NE; U.AVMON ent 

IIURUAH AO AMôR 
,TUNTAUENTE 

CORAÇóES ERRANTES 
- 1•nJ·:('OS : - Senhoritas 500 r éiit --

AMANIJA - Hrloniam "º seu ninho nnliGO - CINE s Pl,;DRO -
Os flln1<1 d• "Melro' n prescntomlo RAMON NOVARRO e ORETA 
GAn UO e111 ; .... ..... r 

MATA HARI 

O VtO PlNTAPO 
com GRl':TA GARBO e GEORGE BRENT 

! 
VIKHO CBE0SOT1DO 

6 iuiôo'ibsiiva"mrun 
(111,rrg•~• ee• . • · 
Ctlst IH IH.IM 1 

COIIVIIUctl~t 
TONICO SOIEHllt 

901 PUlMOIS 

FORlfflHAS CASEIRU 1 

16 4"•~ eom • - ,. 1111181 
produeto Uqaldo que ettr•he • ,swr. , 
IIIDa •• f01'111111DhU -lru • "* 

oepecl<! dt baralM 
"8/UI\Al'OllMIOA li• 

IIIIIOlllr&..1111 n~ Pbanl'Ulal ' I 
., eaooAJUA LOIQ)UI 

110.JE - A' \ 7 e 30 h oras - IIOJL 

SENSAC IONAi, ESTUPENDO 

A .. Metro·• o m nrca cio lcilo aprc~l'nta H YOtrNO t·111 

A MÃO INVISIVEL 
Como complcmc11t-0 n " Metroº nprrsen ta. a unpagavcl niinNhn OLA 

VIZINHOS e NACIONAL D . I'. B 

Um programa lodo d a 1' .:'tlclro ", a ma rr:1 i11 su 11rt :nf"I 

SABADO - O as tro de MIGUEL SmOOOFF clll 

HERólS SEM PÁTRIA 
U f A 

DOMINGO-Ramon Novarro e G ret a G a rbo cm MATA IIAIH-"M<·trn". 

----· ---======;:;::;::======~ 
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S E. e ·~ _ 0 L I v R E FANTASTICO ! ••• · A · t O maior. sortimfLnto de bolRu P!lf'Q. 
:,,,.. ' · . '.4"nhor:ts, cintos, len,;:os e tnnn qu~ 

~ ' PROF. JOAO 8Ã~IS'i'A LEITE DE ARAUJO ,12nifiq,ae novidade encontro.-se n, 

REPAR'flÇAO DOS SERVIÇ~S EU.TRICUS DA PARAtBA . s:· aniversário . ~:sp~.::UL, pelos menor•• prero. 

A V I S O Liliosa de Paiva Leite e filhos convidam '" parentes e am,- ESPORTES 
A Repartição dos Serviços Elétricos da ?araíba avisa aos srs. gos parn assistirem ú miaaa que _será c~lebracla por ai~~ de se.u A CASA AZUL acaba de receb,r 

l'onsumldores que está convidando a todos aquêles que possuirem ine~4uecivel espôso e pai - J~ao Balista Leite d~ Arau 10 - am.1- grande quantidade de camisas p:u:.i. 
(•m strn.s in~talações medidores que tenham sido violados por perfu- nhã, no :Mosteiro ctP São Bento, as 6 1,2 hora:,;, c·onl t·~~andcH-w <lp~de futeból em varJa.da. comb;na<:ão de 
"l':.t.rOO na chnpn protet.ôra, inutiliznção do sêlo ou outro qualquer já agradecidos no~ que comparecerem. côres. Aceita encomenda. em qual 
11rÔcPdil11ent.o. a comunicarem o caso ~ E~crltório ?ent~·o d_? prazo tJuer côr que não tenha. no momento. 
flp qufoze dias, findo o qual procedera a rigorosa f,sca!izaçao, des-

Jí1rnndo n instalação e impondo multas áquêles apanhados em foltn.
1 
~=======:====::=::=::=:=:=:=::="'==;:;:':;==;':::;::':=======1) 

João Peasôa, 15 de setembro de 1938. A Administrnção. LITZ FERIIINIO I Cll. LTDA. 
ATTENÇÃOI!! 

Antonio Cariota, no lône 1.56!: d1.1 
praça. Vida.l de Negreiros, 4esta ei~ 
ll~de, informa para qualquer s.ervlM, 
luxuosos autos de aluruel. O fi1n1i 
pel'tcnce á Bomba Ener,:ina. 

REPARTIÇAO DOS SERVIÇOS EUTRICOS DA PARAIBA 
A Vis o 

A RPpnrti~ão dos SPrviços Elétricos da Pnrníhn a~·i~a nos srs. 
iuterrssndos pm lii::t~ões dr luz nas praias de Tnmhaú, Cnhrcli'lo e 
J'ôçn~ que e:-it:'t rxi).!indn nov:is 1101·m:u1 para cnh·adn. de corrrnle f' 

q11aclm p:ir:,. o medi<lor, conv;nr!o que os mesmos se nprrscntem no 
}';~critórin C'Om ant('ccdêncin, a fim de evitnr demora na. execução 
do pedido de lignção. 

A Administração. 

OJBtlJIOU 11M: QUAL - ARTIGO!! OIRUROICOII - 4PP,UUI
LJIOII o• DATBJ:RIICA, APPAaELBOS DB RAI0ts X D08 Mll
LàOlUIII l"AIIRIOANT!:8 . .EXCLUStVf&'l'AII DOS M[('1tOt100PlOII 
Ul!Tlli » 'rC>DOe 08 PRODUOTOS Dll ll, L.8Il'r,, 'fOIX) IUTSIU4L 

· l'AJU LA.l30RAT0RI0 0Bll4.ICO, 

.............. 10,-. ... --, 
tOlll li I li A, 

0All(& l'OWI',U. 11 -:- rND. TJIL, - n_,.. 
Rua Duque de Caxias, 576 

(OON8'CLTOIUO DO Dlt . J . MELLO LULA) 

CASAS EM TAMBAU' 
Alucrnm-SE", wna bOa rasa. e chiu 

mt-noreM e vendem·se dois peqUE"T\01 

ct1alets, por módico pre('o, no "Gon. 
çalo ". A tratar na rua Maciel Pl .. 
nhciro n.0 303. 

Primeira Convocação Geral 
Extraordinária do "Centro 
dos Chauffeurs da Paraíba 

A V I S O AGUARDEM 
REPARTIÇAO DE AGUAS o grande sortimento e llS novidades 

OPORTUNIDADE úNICA 
ENXERTO 

Vendem.se otimos e variados tfJlrnl 
de enxêrios de manga, abacnte, sa,. 
poti e graviola. E ESGOTOS ' que espero. receber dos centros de 

produção o ARMAZEM MIRANDA 
No próximo dominto sel'á oferecido 

á. distinta familia pcssocnse na Av. 
B . Rohan, 164, uma. linda exposicão 
de artigos para banho de mar . Não 
deixem de verificar os excepcionais 
preços . A CASA AZUL a~radece. 

Avenida Duarte da Silveira, 863. 
<Em frente ás casas das viuvas dos 
soldados>. do Norte 

De ordem do sr. Presi
dente, são convidados todos 
os associados dêste Centro, 
que estejam em pleno goso 
de seus direitos, a se reuni. 
l'em em sua séde p1·ópria á 
rua Diôgo Velho, 318, no 
111·óximo dia 22 do andante 
mês, ás 19 (dezenove) ho
ras, para tratar de assuntos 
dentro do art. 21 dos nossos 
Estatutos. 

x
3
t â;~: ~e e~~.~~~~o d~in!~~r~~~rfgr~ J ,d_e_n_tr_o_d_e_3_o_di_a_s. ______ _ 

serão pagas até o dia. 25 de cada mês. ' VENDE-SE em perfeito estado de 
Os consurnidO!t"S que não liquida- conservação um Ford Upo 29. Capó

rem seus debitos no prazo acima es- ta, pintura, pneus, completamente 
tabelecido terão ÃS sua~ penas fecha- novos. ~ mãquina reparada . 
dns. independentemente de qualquer Preço de ocasião. CASA A' VENDA 

PECHINCHA 
Vende-se, por pre<;o de O<!astâo, !i. 

casa n.0 185, sita á rua Borgf's cm 
Fonsêca, nesta cidade. 

av~~i-a reabertura das penas dagua, A tra.tar á Av . Cruz das Armas, 
torna-se necessario a- quitação -elo dé- 785 . 

Vende-se uma rasa á Avenida Cruz 
das Armas n.0 930. propria pàra ne
gocio e morada, com três portas de 
frenle, duas salas, dois quartos. alpen
dre, oitões livres. cl<:. Bonde á porLa. 
Otimo ponto para qualquer ramo dC' 
negO('iO a trnlar no oitão da Catedral 
n.0 119. 

A tratar na mesma. 

Josaphat Fialho, 1.º se. 
cretário. 

bito anterior e o paga.menta da taxa 
de reabertura. 

(Dec. 1133, de 16 de setembro de 
1938). - A Admiuistr~ão. 

Repartição de Aguas e 
Esgôtos 

Convida-se a pessôn. que levou o re
cibo de esgôto de consumo dagua, 
dês te ano, do predio n.0 390, á A veni
da dos Estados, a comparecer a esta 
repartição, trazendo o referido reci
bo. 

Em 20 de setembro de 1938. - A 
Administração. 

------,-.- CENTRO DE PROPRIETA· 
Soe. Coop . de Credtfo e RIOS DE PADARIAS DA 
, Fic:i s!!~!~ro ~ec!n~!'!0 ante- . PARAJBA , 
l·ior para " reunião de Assembléia Ge-1 ASEEl\ffiLEIA GERAL ORDIN.ARIA 
ntl e."'tlraordinaria, por não ter sido De ordem do senhor Presidente 
J·egul::iment.ar o prazo decorrido entre dêste Centl'o, ficam c~nyocados to.
~ primeira publicação do edital e o dos os socios dêste ~alicio para wna 
dia da realização da reunião. Estão I reunião de Assembléia Geral Ordiná
novamentc convidados todos os asso- ria a realizar-se ás 20 horas do dia 
Ciados para uma reunião de Assem - 22 do co1Tente mês em sua séde c;o
bléi.a Geral extra.ordinaria no_ próximo. cial -sita. a a·v:enida.,-Ba.rão. ,d.o ,Triunfo 
dia 28, ás 13 horas, na séde da referi- número 489 - segundo andar, parJ. 
da sociedade, na qual será procedida tratar do que estabelece o :trtigo 31, 
a eleição. de dai~ membros do (?onsê- leira B e c, dos Estatutos em vigor. 
Jho Aclmmistrat1vo, que re1~~mc1aram. João Pessôa, 20 de setembro de 
Sendo esta a segunda reumao convo- 1938 
cada para êste f~m, serã realizada com .To~ge Gomes de Freitas, 1. 0 secrc-

o t~~eJ~o dt.sº~\~!i~~~ câl~:io~ec;;:!r~t _á_ri_o_. ----------
dente. 

JUIZO DE DIREITO DA 2,ª 
VARA DESTA COMARCA 

Falencia de "Solemar" 
Companhia Comercial Duhn

fahr & Reining 
A\~SO AOS CREDORES 

Comunico aos credores e demais in
teressados que se acha em cartorio, 
"'companl1ado dos respectivos docu
mentos, durante o prazo de 20 dias, 
para os fins legais, uma habilitação 
do credor retardatnrio Aktlebolaget 
Faelt, pela quantia de 32 :493$700, 

Joiio Pessõa, 16 de setembro de 1938, 
O Escrivão, Pedro Ulisses de Car

valho. 

TERRENOS 

EMPRlSA TELEFôNICA DA 
PARAliA 

AVISO 
A Emprêsa Telefonica da Pa

raíba , atendendo a diversas soli
citarões dos seus distintos assi
nantes, resolveu não fechar o seu 
escritorio no primeirO" expediente 
do comercio, facilitando desta 
forma a pontualidade no paga. 
mento das mensalidades. Ficam 
desta fórma avisados, que será o 
seguinte o horario a começar do 
dia 22 de setembro: aos sábados, 
elas 8 horas até :ís 12 horas, nos 
demais dias: das 8 ás lG horas. 

Aos domingos, dias santos e fe
riados não dará expediente. 

A Administração. 

BANHO DE MAR 
Vendem-se 4 lotes de terrenos si• é o melhor remedlo para • . s. Com

tnados nas Avenidas 25 de Janeiro, pre hoje mesmo sua. roupa de banho 
Floriano Peixoto e Coêlho Lisbôa. A na CASA AZUL. O maior sortimento 
tra.tar na Rua Duque de Caxias, 37. da praça pelo menor preço . 

ALUGA .. SE1 em Praia Fol'mosa 1 
casa de telha . 

Tratar na avenida General Osótio, 
113. 

ALUGA-SE BOA OPORTUNIDADE 

Compra-se ouro e concer• 
tam-se relogios 

Agripino Leite, aurorlzado pelo 
Banco do Brasil, compra ouro pelo 
melhor preço. Os concertos de reJo
gios estão a cargo do conhecido relo• 
joeiro ~varisto Neves. A casa n.• 162, á Praça da Inde

pendência, com acomodações para 
grande familia e bélo pomar,. 

A tratar com Anibal de Gouvêia 
Mow·a, Telefône 1.608. - Residên
cia n .0 134, na mesma praça . 

Vende-se tuna mercearia bem afregue
zada, fazendo bom negocio, em bom 

Rua Visconde de Pelotas, 290. Em 
frente ao Cinema "PJam ~,. 

ri;,~é~º a~i;;:~e d;s;;es;;~d~~;;. ~;~ PRENSA PARA MOSAICO 

MEIAS PARA SENHORAS 
Marca JACY e CECY, Duas mar

cas de qualidade para o fino gosto 
das senhoras. Preço 7$000. ARMA
ZEM MIRANDA redebeu 1.200 pares. 

~~~~~:cict;
1
~:t~':.~ .. 1;,a~~ f~~n~a~~~~~ 1 Vende-se uma completa 

d.a venda é o proprietario que,ter re- por modico preço. Avenida 
tirar-se para outro Estado. 

63vi~me ot"tet~\~o~i::tá~·ToTambiá n.• 1 João Machado n.º 795. 

VENDE-SE 
Uma casa, pqnto de negocio, com 

um salão, dUas salas, dois quartos, 
uma cozinha, quintal a com.ado, com 
banheiros, em Oitizeiro, á Av . Cruz 
das Armas n .0 2.634 . 

A tratar com Severino Paulo, á 
Av. 28 de Outubro n.0 400. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro II - 1.550 

DIREÇ~O DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS . 

A MAIOR quantidade de camisas Durante O tratamento os doentes poderão ser acom• 
ele jersei recebeu o ARl\fAZEM i\fi- j 

RANDA . O preço é o menor da pra- panhadOS por seu medico assistente. 

ça. As principais côres e os princi- , 1
6
l;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::,.Vl pais modêlos. '::! 

O l\IAIOR sortimento de Fivélas, J A 111111: FERNANDES BARBOSA 
~:Sbo:c:::~a!e ;:;: r::i:=~ P~:es~n:~: ; IUlfl~ 
recebeu o ARMAZEM MlRANDA, 1 'A D V O G A D O 

O MAIOR sortimento de perfumes 
se encontra no ARMAZEM J\IlRAN-
DA. Orbleu de Bazi~ Reve Rose, 
Narciso verde, Royal Briar, Coty e 
muitos outros . ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

'(... 

LOUÇAS SANITÁRIAS 
E · AZULtJOS, o maior e l 
melhol' sortimento, a pl'e• 
ços sem competencia, só em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n.0 271. 

ESCRITORIO _ AVENIDA GENERAL OSóRIO 231 RESIDENCIA _______ ' 

Terrenos em Tambaú 
Vende-se no bairro de Santo Anto

nio, na praia de Tambaú, dois terre
nos medindo cada um dez metros de 
frente por cincoenta de fundo. 

Os interessados podem procurar ln· 

:João Pe11&a 

PILYL!\S no ABBADE Moss 
1o~~mrõ ... DEPENDE DA EscoLHA 

TODO l:STI!: OORTl!:JO DI!: SOFF&IMl!NTOS 8& 
RESUME NUM MAL llNICO - DESOBDENS 
DO APPARELBO GASTJtO-INTESTINAL, -

:t~~~l::T:R~~~~J·Dt~~~!N!Asil\::t:, 
QUANDO CONSEGUI! DOBMIR A ACÇAO DI
RECTA E EFFICAZ SOBBI!: O E~TOMAGO, Fl• 
GADO E INTESTINOS QUI! l!:DRCl!:M AS 
PILULAS DO ABBADE MOS8 81!: TJUDUZ NO 
Dl,;SAl'l'ARECIJ\U:NTO DESSES SOl'BDONTOS ..,...MIi ,ara M l:1tado1 !le Parahy'b e RI• o. •• NHte: 

ALMEIDA I COSTA 
IIUA OAMA E MELLO, 87 - !.º ANDAR. - EJ/d, TeJ, -,- ALMEmA 

--- JOAO ••••ea---

Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme
dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vitnl importancia. 

A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 
póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente . 

"CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-feb1·il sem 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 
D1stl11g1ldo com menção honrosa no 2. • Congresso Medico de 

(VIDE PROSPECTO QUE ACOMPANHA CADA VIDRO) 
Per11ambuC1 

---_ .à-}J A' VENDA NAS MELHORES FARMACIAS 
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