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"O MEU ESTA D O SE O R G U L H A D E ESTAR I N TE
GRAD O DENTRO DAS NO·RMAS DO ESTADO NOVO" 
--AFIRMOU, ONTEM~ Á IMPRENSA CARióCA Oº "A NOVA POUTICA DO BRASIL" CON
INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO TÉMENSINAMENTOS-DtRB~o-DE 
o CHEFE DO GOVÊRNO DA PARAiBA VEM SENDO MUITO VISITADO NO HOTEL NEGOCIOS E PROBLÊMAS PúBUCOS" 
GLORIA, ONDE SE ACHA HOSPEDADO-PESSôAS QUE COMPARECERA~ Á , 
CHEGADA DE S. EXCIA., ANTE-ONTEM, NA CAPITAL DA REPúBLICA DECLARA O EMBAIXADOR JORGE PRADO REFE

RINDO-SE AO LIVRO DO PRESIDENTE VARGAS 

R 10. 2:l (A UNIAO ) - Ocu
pa ram lu~ar de expressivo 
destaq ue . as declarações 

fe itas ú imprensa carióca -pelo 
sr. Ar~cmiro de Figueirêdo, in 
1crvcníor federal da Paraíba, 
<JUC dê:q)c ontem ~e encontra 
ncfla capit;tl . 

1)c inicio o sr. Arg~miro de 
Fii;.rucirê<lo Cfclareceu os objeti
,·os riC' sua dogcm , vh;ando 
principalmente convidar o pre~i
<lentc Getúli-.> Yc.:rgns para as
sistir :í inauguração das obras 
do Saneamento de Campina 
Grande, o maior ecntro comer
cia l <lo se11 E~lado. N·1turalmen
tc. tliz o cntrcvi:-.fialo, ,1pru,·eita
rci a OJ>ortunitla<lc J)éfra pre::; lar 
<·ontas de ,iva , oz ao Chefe da 
Nação, cio que tem feito o govêr
no do meu Estado. que ~·e orgt1-
Jha <lc c~tar intc~rado dentro 
da:-. nonnas <lo E~lado No, o. 

.A uma pcrg-unla :,;ôbrc a me
c;inizacão ,,~rária, di~se o in
lcr,cnÍor paraibano: Os método..,,. 
rotineiro-.; e~tâo desaparecendo . 
.\ mccanizaç:lo agTí<·ola é um 
fato n.a Pnraílr1 . Govêrno e pro
dutores colé.lboram IH!~sa obra de 
racionalização da lavoura, já ::,;e 
encontrando putlronizado.s os 
nofsos produtos . 

ins tantaneos. no momento em que 
o interventor Ar~emiro de Fi
gueirêdo de:sembarcava do uoce
&nia''. 

• 
VEM SENDO MUITO VISITA
DO. NO HOTEL GLORIA. O 
INTER\'ENTOR AIWEMIRO DE 

FlGUEIRf:DO 

' HIO , 23 (A UNIÃO) - Dêsde 
a primeira hora da chegada, o 
interventor pa raibano começou 
a re :.eber, no Hotel Gloria

1 
inu

meras Yisitas de figuras do maior 
deshu1ue no mundo social e ad
ministralivo carióca. 

O dia de hoje <lecorrcu . para o 
chefe do Govêrno ela Paraíb,1, 
da me~ma fórma, continuando 
~. cxcia. a recepcionar amigo"'i, 
admiradores e jornalbtas. 

PESSOAS QUE COMPAltECb
Ri\M A' c1rn,;110., no lNTER
VENTOH ,\HGE:vrmo DE FI-

Gnmomo NO mo DE 
.IANEIHO 

HIO. 2:J (A UNIAO) - A re
cepção e.lo interventor Art{cmiro 
de FigucirêcJo con:-,;U1 uiu venh1-
deiro acontecimento tendo cara
le r fest im . Muito antes <le an
rorar o pa4uete, enorme multi
!:ão aguardava o <le::;cmbarquc 
que :se verificou precisamente ás 
11 horas. 

Concluc o chefe e.lo g-oi,·êrno 
paraibano, a :5 Ua entrevista, a
firmando: "Cuidamos da !)Oli
cu ltura e s:io os mah; excclenl,.-!s 
o:s .seus resultados". Ainda a borclo. foi o intcr\'cn 

lor Argemiro de Figueirêdo cum
.\ IMPRENSA CAIUOC.\ E O primcntado pelo mundo oficial. 
INTER\'ENTOR ARGEMIHO DE deslacando-se o ajudante de or-

FH;UEllrnDO dens <lo Presidente da Republi
ca, r epresentantes dos ministros 

ltlO, 2:l (A UN IÃO) - A im- dH .Jus tiça . Guerra, Marinha, 
!>remm pelos seus Órl{âos de I Yiação, Agricultura, Fazendn, 
mai?~ exprcs~âo e suas ret·istas Educação e Trabalho e general 
de elite, en,,1aram rPdatores ~ ' Góis Monteiro , chefe do Estado 
fotografos que colheram vários/ )Iainr do Exercito . Comparece-

O DIA DE ONTEM NO APARTA
MENTO DO "HOTEL GLORIA" 
O ex-presidente Epitacio Pessôa, acompanhado de sua 
exma. familia, visitou o interventor Argemiro de Figuei-

rêdo, prometendo vir á Paraíba ---

ttJO, 23 (A UNL-\0) _ 0 mtcrvcn- RIO,. 23 !:',_ UNIÃO) -:- Ourante o dia 
t.or Argrmlro de Figuerrédo contm .. Ja de hoJc, v1~1ta.r~'!1 o mterve_nt.or Ar
a ser muito cumprimentado no .. Ho- g~mtr? de_ J:1gue1redo o urbarust~ Nes
tl'I-Gloria.. 1 tor F1guell'edo, ~rs. drs. Saturmno de 

Hoje, á iarde, o d1efc do executivo :~~!:· ~~~l~i~teRi~~~:ld~ G~::~~r~~ .~i'~ª:!r:•i, i:cc,>h~u a. \isila do cx-pre- mede~ Limtl. C'l.mara, Joã.o 'Dua11.e, 
~P1ta.cw Pc!)so~, que se demo- 1 José Euclides Antonio Araújo Couti

;:, e:" longa ~ cordial palestra, na ] nho Filho, L~iz Ramos. José Alvaren-
. e oca.!tiao. de ressaltar a sua 

I 
ga Antonio Ramos João Ponce Ma

":::mfica imprcS.!,;ão com o desenvol- n.;el Costa Teixeir~ ,Je Freita; Ar
v O e~~o d3: P~raiba_ !1º seu govêrno. tur Vitor,' On~ldo Rapôso, c,.'uerra 

pauhar· ::•~:,
1º e~!~~ªc,~!.,C\ ª~~:o-. Font-es e Rafael de Holauda. 

lendo prometido visitar êsi,c Estado 
<ln p1i11ripio do ano viudourn. o nevo superintendente do 
"~ ns,ns uo 1NTERvENToa porto do Rio de Janeiro 

ARGF.Mmo IJE Jo'IGU•:mi,no 

ltlO, 23 IA UNJAO) - O interven
tor Argemiro d<' Figttcirêdo, acom
panhado dos drs. Raul de Góis e Sal
v!ano Leite, esteve no Palacio do Ca
tde, deixando o J,CU agradecimento 
ªº' CUmprlmentos en,·Iados pelo pre-

RIO, 23 1 A UNIAO, - O presiden
te da Rcpúbllca. assinou um decréto 
nn pa.sta da Viação, designando, em 
ccmis.c;ão, o engenheiro Silvestre Go
mes de A1·nüjo, para o cargo de supe
rintendente da ActminJstração do Por· 
t<, do Rio de Janeiro 

As impressões do ministro 
Negrão Lima 

RIO, 23 IA. N.J - Contintia ades 
pertar grande interesse o livro ·· A 
Nova Política do Brasil", de autoria 
do presidente Getulio Vargas: 

Os jornais. interessados no assunto, 
publicam, hoJe, novas opiniões de cli 
versas pessôas sôbre os volumes da oht·a 
em apreço. 

O sr. Negrão Lima, ministro, inte
rino, da Justiça, declarou: ''Reunin
do num livro todas as palavras de sua 
ação politica de 1930 até este momenp 
to. o presidente Getulio Vargas evi
dencia unidade publica. A._ circuns
tancias que propiciaram ao sr. Varga:. 
uma tão singular missão na vtda elo 
Brasil, encontraram no Chefe do Ec;ta
do Novo um interprete avisado. um ho
mem capaz de comandar o espirit.o d~ 
chefe decidido e, ao mesmo tempo com
preensivo. humano. um 11:>1-:-iem políti
co, um patriota capa1. de enfrentar, 
com firmêsa e ta to. êssr comple:rn e 
dificil momento da vida brasileira". 

FALA O EMBAIXADOR JORGE 
PRADO 

negócios e problêmas publicos e do 
patriota cheio de fé nos destinos des
te grande e nobre pafs 

Durante a primeira fase de minha 
gestão no Brasil, na qualidade de em
baixador do Peru', pude testemunhar 
as grandes qualidades de estadista do 
presidente Getulio Vargas e isto desde 
o ... eu govêrno provisório até grande 
parte do seu govêrno constitucional e. 
de lm~ge de minha pé tria acompanhei 
com o mesmo interesse os aconteci
mentos que determinaram a nova evo
lu:;ão e fase do povo e da vida poli
ti.ca do Brasil oue se engrandece cada 
\'ez mais na ·e};tima e admiração dos 
povos am".'ricanos" 

NOTAS DE 
PALACIO ~. 

O sr Jo:,;ê de Carvalho comumcou 
ao exmo. sr Interventor Federal in
terino haver sido destgnado para subs
tituir o prefrito Fernando Nóbrega, 
durante a sua ausencia d~sta C?tpi
tal 

Du.rant" o dia de ontem fôram re
ct'lbidas. cm audiencia. pelo chefe do 

RIO, 23 iA. N. J - o ,:,mbc1ixrid0" ~ovêrno. a~ feguintes pe.:,...,õa.s: drs. 
Jorg~ Prado. chrfr cta mi~ :,üo chp1'J- Alvaro de Carvalho, Oscar Brandão e 
mática rlo P1·ru'. falnnc!o ~ôbre ''A Jn·<- M:::i,;i,..L srs. Antonio Marinho 
Nov~ Po1ilica do Brasil", dí.i;sc · Fn!cão. João Alfrêdo, Anaclet.o Vito-

"Con~idcro ês.<;c livro um verdadeiro rino. Antonio Soares. Arlindo das C.ha• 
códi~o da politica m.oderna. prátic.a e I IJ~ fü.b~iro ~. João pelso .. Peixoto e es
lntel1g-cntc. que deve ser lido e medi- posa sra. H11da Neto Peixoto e a se• 
tado por todos o:.; povo~ das Amencas, nhoritu Nadlr Coutinho 
pot<,; que contem ensinamentos elo au- -

ram ainda os generais Meira de 
Vasconcélo!-l, com~ndante da l.ª 
Regiiio Militar; Newton Caval
cnnti, Azantbuja Vila Nova e 
:Ioreira Lima; dr. Luiz Vieira . 
inspetor gera.1 das Obras contra 
as Sêcas; éonde Dolabela Porte
la . dr . Salviano Leite. represen
tante da Paraíba junto dos 
Poderes Centrais da Repú
blica ; dr. Camilo de Holanda, 
drs. João Pequeno Azevêdo e 
resar Coutinho, engenheiro Sa
turnino de Brito, drs. José Pc
reirn Lira. Alexandre dos Anjos 
e Severino Mindêlo, :,:eneral Ful
i,:encio de Lima Mindêlo. dr. 
Plínio Espinola, m ajor Delmiro 
de Andràdc. Jrs .. Jo~é Re,ris e 
Agenor Nóbrega. cônego Rafael 
de Uarros representando o arce
bispo d. Moisés. sr . .José Mi
r .1 nda pelo..; irJT'lãos Lt!'1clg-n•:1 

dr~ FJovio Ribt'iro . o~valdn T 1 i
gueiro. Lauro Vanderlei. Hum
berto Pinho e ,\marilo de Albu
querque. ~,roncl Luiz Lõbo. 
'lartolomcu narbo~a . tenente' Ri
vuhlo Gi,i~. Manuel l!-'1dro Mi
randn, 1·eiu·e-.·e11tante~ do..; jo1-r1·1-
Ji~l~..; \~-..:i8 Chnlcaubriand e {it• -

raldo Rocha re~pc:th·amcnte
diretore~ dos "Diários AsHocia
dos" e da "A Nota ": d1·s. Abi
lio Bnltar e Higino Brito e jor
nali sta ;\ ldemar Baia. 

tentico f'stadista verdaClcirnmente ex- Ao exmo. sr. Interventor Federal 
perimentado no trafo clt1 resolucão de inicrino foi comunicada a fundação 

.. --------------------------- :la Caixa Escolar "Padr~ lbiapina" 

LITERATURA E AMBIENTE SOCIAL anexa. á Escola Pública Rudimentar 

' 
, , 

11 
Mista de S. José das Pombas, do mu-

• 1 '1icipio de S João do Cariri 

(Çopyright do Departamento Nadonal de Pro1)aganda 1 O.sr. Osório .Mila1lês .. I?~1lti\S comu
nicou ao exmo. sr. Interventor Fede
ral interino haver a:,;.;umído o exercicio 
de juj7, municipal do termo de Ingá, no 
qualidade de 2." suplente, em virtude de 
~eu titular efetivo se encontrar em 
gów de licença 

(Especial para A UNIÃO) ERSANI FORNi\RI 

S OU, talve?, um. pouco mgenua- aos ensaios, criticas, sermõcj e estud;s 
mente, pela literatura pura. dr,vtrinarios, cargo, portanlo, dos so
Ha os que são pela aplicada a ciclogos, filosofos, especialistas, etc 
téses, principalmente revoluc i - Esta hoje em moda. por c:i:emplo, 11 ·n . -· - _ _,,__ -~ ~ .... ' 

cnãrias. em. todos os sentidos. E' um gênero de romance social, dito prolr.-
11onlo de vista preferencial. que eu res- tá.rio ou agrário, t mas que de prolc
peito , mas discuto, já que e ni..eu tem târio ou aqrário nada tem sendo uns 
sido tão disculido. personagens solecistas que, apresentan-

0 escritor, para tnim, deve ser apc· do·se como tais. só sabem proferir 
nas um contador de casos, um sim- ameaças e palavrões, e. como exper•
ples narrador de "histórias interessan- mentados jeiuadores de porta alngad'J 
tes". As intrigas e conflitos que elas prissam fome durmite lrez.c1lla'i pág.'
e.tploram é que, por si mesmas, deve- nas, sem morrer de inanieão .. , que Mi 

rão refletir as ~poc.as, com suas i1~- i carateriza cspecialme. nte pela. ausenc.·ia 
quietações sociazs, c1enti/icas, artisll- total de qualquer nota de bom qosto 
c:as, religiosas ou fzlosofi<:as. A êste em sua.e, cenas rcpuqnantes ou obsc,• 
respeito vou mesmo ao ponto de afir- nas, ,,.,ria deturpacão gramatl(·al e zr.

Ao Chefe do Govérno. o dr. João 
Luiz Beltrão oficiou comunicando ha

C'l' reasumido o exercicio de Juiz Mu
ntcipal do termo de São José de Pi-
1a.nhas. 

Ig-u~lm.ente o dr. Jo.c;é Clemente de 
Farias comunicou havf'r as.sumido o 
exercício do cargo de juiZ de direito 
da comarcn de Pombal para o qual foi 
nomeac!o por recente ato do cxmo. 
~r Interventor Federal 

mar que, fazer o contrário, e falsear continencia verbal - tida.'l, aliás, como p 01 motivo de sua investidura na. 
fht~:.:z~. 1!1i·~r;,~LÍa~:;1:e; ~':{º/r?;~~ ~:o~~~i~~as re,vindicar;óc8 do belo e dr; Tnt"rvnn~oria Federal, o dr. José Ma

Tidnde. O romance de fic,::ão p~de e Esta11ios 11uma época em q11c rscrr- ;}
1
;,:;_,.,~~~\ c~r _fe~~:!~~~~s ~:r,s~gg~:n~~ 

dP.P! fO(·a-las ; 11lf1tC:a, _porem, direi.a- vrr mnl e maf PSC1"f'VN' ,, prt..<f.<::rrr pr; 7 ,no Alféu Rabêlo, sta. Hortense Peixe. 
mente. como olnetmo w1edzalo r /111;, •·bem" c~crilor, ou. pf'To 111c1w.~. por rffoírs•mra Silvin de Pessóa, sr. Nuno 
exclusivo. A doulnnaç~o. o combate c:,·cntor q11f' "escreve /Jem" Trixcir:i. dr. Pina Junior, professor 

~~r~ dtt::,~l ,ded~:~os~ri:r d~i1~i~[at; arf':r~~ 
1
~íom~ucli~.~oJ.,.g;:,1 'j"~:;er'r~~,.~~~ I\.Icidc;.; Lacnda Lima. srs. José For-

, mii;n <' Man11rl Severino de Sousa, pro-
. fC'.c:::'iorn Alice de Azevêdo Monteiro e A p Q s T Q (Coudue na 7.ª JJfJ.) ~r. Sobral Filho. 

NA PREFEITURA DE INGÃ A EDUCAÇÃO DÁ SAúDE 
O retrato do interventor <Da Diretona da Solide Plib1\;~~ d;vt;,"~;,1id~~i;', Departamento de Estati,

Argemiro de Figueirêdo 
Prestando uma homenagem ao in

terventor Argemiro de Figueirédo pelo 
vulto das realizações do seu govêrno, 
foi fe!ta no salão de honra da sédc 
da prefeitura de Ingá, a aposição do 
retrato de s excia. 

Ao ato, que foi s~lêne, comparece
ram autoridades mumclpais e estaduais 
naquela cidade, além de ~urneros'=t.<; 
pessôas de destaque na sociedade lo· 
cal. 

A propôsito, o lntervenLor José Ma
riz recebeu o sesuintc Ucspacho tele
grafico : 

"INGA', 21 - Comunico a v, excla. 
que nesta data, perante autoridades 
estfl.duals e municipais e familias foi 
feit.a a apo&ição do retrato do inter· 
ventor Argemiro de Flgueirêdo no sa
lão principal desta prefeitura. - Sau
clações. - Zaca11as Rtõeiro, prefeito" 

Não se qurr referir otqui ã rrcupr- tr r-mprq;;lda.'i ni",~r scntidf>, como 
ração da saúd(', 'JUC é um áto, rujn tambfm numa <"erta .!tOlfla. d(' roi1hc
'1rindual e drcisivo papd f' l'<'Jlfl'"iCII- dmrntos, que a(lqmre a. população. 
ta<it:> 1»efo mrdiro. L' c..-ta a razão pela qual se póde 

('0~~:;:;~1:m\~~· ª/u;~n~.!~s!ód:e~:~ ~ri~~n~~riue c~t~~~:~~~11:
1' s~:::::.:lú; 

prof1%1onal, que. \'alcndo-sc dos co- no(an~lmcntf' efkientf'. quando a po· 
nh<'ciment.c, te"Cn~cos <'Om (]ll..! sr ar- r.ularão r<.;liver sufiC'ientemente edu
mou. rcstit•jp o pacicn(e ii aormali.:h- , ~atla do ponto dfl' vlo;;t.a. sanUarlo. 
de. . _ . _ O ~;e1·viço d(' propaganda r educaç3o 

O ~or-ntc . nc.'-!--C raso. ruw ,·:u ~lf'm _,:;;-rnHaria torna-se por isso mesmo, 
de mrrf' t'ompar1o;a da r, 11r(': rntat1.•_•. duma g>rand(' o;;ig-nifie3ção. 

Quando .. norf'm . .,e, (rat~ da ")rd,.<"i- Bem arN·tado, andou , pajs. o Gu-
na. !lrcycnt1va, -!'- ma,ior rt' l ('\'IUH'!:1. ~ a vêr110 do E! tado, cogit:l.ndo de incent.i• 
do md1viduo leigo, _Jogando o t.ccnu·o, var ª" atividades referentes a. êsso 
medico ou seu auxiliar, o pap<'I apc- serviço. 
na.5 de gu!:1. Ao traballio que executam prlnci• 

L.?~t 
0
Q'tkªt~~·:it,~VENlft F.' I\lE- ::•1;:~f;-~ :; s:6~~~i;i:~~~~:·:~"to~~ 

:ª!~e~~~;ã~Pr::, basf'ia, <'Htrelanto. cilio o:.; ensinamentos de bon~ princi .. 
não sómente nas medidn~ diretawcn- <Concl~ na.. 2.• pJ.J , 



t 

2 A UNUO ..... Sábado. 2.1 de st>tf'mbto de 1938 

1 ESPORTES 
C iN EM A 

CARTAZ DO DIA 

PLAZA: - N:t VMIH'tal, "O 
PP-rfeito Cavalh('Íl'O". Comple
mentos, 

Môças - '' CinC'o Oêmeas do. 
Fortuna·•, rom Jean llerrhoU 1• 
R0<:ht'llt1- Hudson, du. ''?..Oth 
Century Fo,c", Complementos. 

A PARTICIPACÃO DA PARAíBA NO CAM-
- A' noite, na SeS9â.o das 

M6ças, n mesmo programa.. 
JAGUARIBE: - "A Casa 

das Mil LuzeS". com PhUUps 
Holmes, da. "Rtpublic Pictu
r~ Complementos, 

"' 
PEONATO BR AS IL EIRO DE FUTEBOL 

RF.X: - Na veapen.l, "Garô
ta de Sorte", <'Om Jean Arthur 
/' Ray Milland, da. "Pa.ra .. 
mouni '' Complementos. 

Désde que a LIGA DESPORTIVA 
PARAIBANA rercbeu comunicação da 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FU
TEBOL sobre a próxima realização 
do Campeonato Brasileiro do popular 
esporte. que tratou logo de tomar pro
vifü,ncia.c. no sentido da participação 
da Paraíba. 

As.i;im. íoi enviudo um oficio h F. B. 
F. mandando ln<::crever a nossa terra 
no dito certamen e, em seguJda, o sr. 
Luiz E.<1pin1"·li, diretor interino de es
ponPs da Entidade J?nraibana, rece
beu instrucões a re~pr1to da sua atua
ção no que concen1e a organização do 
nosso selecionado. 

Entre outras coisas, ficou delibera
do que o sr. Luiz Esplnéli terâ a mais 
nmpl:i libetdade de ação, não interfe
rindo a diretoria de modo nenhum, no 
programa. que o diretor de esportes 
está organtzando e levará a cabo. 

Ontem, o diretor de esportes da L. 
D. P. requisitou, por oficio, a fim de 
partictpa.rem dos futuros treinos, os 
jogll.dores dos seguintes clubes: 

Do "Botnfôgo": - Pagé, Félix, Clo
doaldo, Sorrentino, Alirio, Ronal, Hé
lio e ~éamcrico (8). 

"Palmeiras .. : - Juarez, Alceu. 
Reis, Batista, Pingo, Gabriel e Holan
da (7). 

"Auto Esporte": - Lucêna, Pltôta, 
MlsaeJ. N éco e Gerson ( 5) . 

"União''· - Lins, Bál, Massilon e 
11.llrlo (4). 

"Pito.guares": - Marcial e Dobur
ro (2). 

"Esporte Clube": - Miguel (1). 
"Felipéia'·. - Sinval (1). 

OS TIMES DO PALMEIRAS PARA 
OS JOGOS DE AMANHA 

A direção esportiva do "Palmeiras 
Esporte Clube" escalou os seguintes 
quadros para o jôgo oficial de ama
nhã, com o "Felipéla Esporte Clube": 

l.º Quadro: 

Juarez 
Braz e Alceu 

Paulo, Zélequlnha e Batista 
, Telxeira, Alderico, Gabriel, Holanda e 

Landlnho. 

2.0 Quadro: 

Elpidio, João e China 
Almlr, Babão e Mestre 

Farei, Seuná, Raminho, Arnaldo e 
Artur 

Reservas: Sandoval, Gasosé., Coló e 
José Freire, do 1.0 time, e Grilo, Gal
vão, Azemar e Julio, do 2.0

• 

PITAGUARES ESPORTE CLUBE 
Amanhã, no campo do '' 19 de Mar

ço", ás 7 horas, haverá um animado 
treino de futebol entre dois times 
compostos do simpatizado clube "Pi
ta~nares ". Estes dois conjuntos to
roqram os nomes de "Manuel José" e 
"José Roberto", e estão assim organi
za.cios: 

Time "Manuel José"· Stuckert, 
Dasneves. Gervasio, Lira, Chocolate I, 
Vtvttdo, Marcial, Pereira, Pontes, Vá
vé. Paulodino. Pernambuco, ... campi
nense, Gamaliel e George. Camisa oJ
vi-rubras. 

Time "José Roberto'': Mandacarú, 
Chocolate II, Pedro Lira. Dunda, Xi-

~~?,~~~~\)u;t~;~la~~~I, E.;'.;!~:: 
Biu e Sinesio. Camisas Alvi-celeste. 

SELECIONADO SUBURBANO 

E' o seguinte o selecionado suburba
no que enlrentará o "Time Negl'o", 
amanhã: Campinense, Bugão, Arman
do, Joslas, Severino, Abel, Tátá, Clga
no, Luiz. Elol, Joel, Esperto, FraJóla 
e Sapé. 

COLEGIO BATISTA JUVENIL 

Haverá, hoje, uma reunião dos c11. 
retores e !ocios do clube acima, na 
séde social, ás 19 horas. 

POPULAR ESPORTE CLUBE 

A direção esportiva do "Popular 
Esporte Clube" convida todos os ama
dores para um rigoroso tl'eino, ama
nhã, no campo do "'Mandacarú ". 

TIME NEGRO 

O "Time Negro" escalou os amado. 
res abaixo para. o jogo com o selecio
nado suburbano: Louro, Btnha, Sapé
ca, Coutinho, Léque. Mariano, Aluisio 
João. Odilon, Çarllto, Henrique, Gale
go e Tatá. 

A. F. A. 

O sr, diretor técnico encarece o 
comparecimento de todos os amadores 
dos quadros vérde e rubro, para um 
rigoroso treino individual, que terá 
lugar. hoje, ás 15 horas, no campo da 
avenida Indlo Piraglbe. 

CA.'1PEONATO JUVENIL DA ÇI-
DADE 

Em disputa do campeonato Juvenil 
de. cidade Jogarão amanhã pela ma
nhã, na praca de esportes do "Ui1t
lio ", os !órtes quadros Jt1Vent1i .do "Bo
tafógo ·• e "19 de Março". Esta luta 

O dia esportivo, amanhã, 
está sendo mutt,o esperada pelos tor
ceclores de ambos os clubes. 

o "19 de Março" escalou o seguinte 
onze: 

no elegante Clube Astréia 

NOTAS DIVERSAS 
futeból, basqueteból e volelból, estan
do em construção um campo de tenis 

r - A' 11oltt1 "Pão Duro", com 
Edward E. Horton, da. "Para,. 
mount". Complementos. 

SANTA ROSA: -"Vende-se 
Uma Mulher". Complementos. 

FELIPi:IA: - S<'SSáo das 

S. PEDRO: - 11Mata Har-1", 
com Ramon Novarro e Greta 
Garbo, da '' Metro Goldwym 
Mayn". ComJ)lemeutos. 

METRóPOLE: - "Herois Sem 
Pátria", com Miguel Strogolt, 
da "Ufa.... Complem~ntos. Louro, Luna, Follnho, Valdemar, 

Curió. Geraldo, Oovano, José, V:1lfri
do, Binhn e Carlito. 

e uma piscina para. natação. 1 ------ ---------------------....: 
o quadro da Escoln de Agr. do 

Nordeste enfrentou domingo seu fotte 
adversario de Esperança., "Botafõgo 
F. e." conseguindo venCÊ:·lo pela. ele

"B0TAF000 ESPORTE ÇLUBE" 

(Oficial) 

A direção esportiva do "Bota!õgo" 
pede o comparecimento. amanhã. no 
campo do "Paraíba Clu~ ", ás 7 ho
ras, dos amo.dores abatxo · 

Pagé, Clodô, Fellx, Quidão, Le,oos, 
Galêgo, Alirio, Americo, Idalino, Ro
nal. Hélio, Flavio, Rovere, Marlo, Bau, 
George, Barros, Queiroz, João, Tonico, 
Gilberto, Toscano, Salvador, Geral?o, 
Lampa, Ralfe. Edisio e os demais Jo
gadores thscrttos. 

O JOGO DE AMANHA ENTRE OS 
CONJUNTOS "APRENDIZES AR-

T1FICES" X "COLl:GIO 
BATISTA" 

A tarde desportiva de amanhã pro
mete ser multo animada, no campo 
da rua Indlo Plragtbe. 

Aslm é que, naquêle dia, ás 14 ho-

~~s~:~~r~~ f~~~n~~~j~to~u:o j.~~ 
prendtzes Artífices" e "Colégio BatJs-

1 ta s. Clube''. 
ÊSSes clubes veem treinando ativa

mente, prevendo-se que a disposição 
técnica de ambos, no encontro pebo
lístico do próximo domingo, satisfaça 
aos seus admiradores. 

o II Aprendizes Artifices", conta com 
'Joru. elementos, e é, incontestavel
mente, um clube que promete muito. 

O sr. José Alves, diretor de espor
tes do "Aprendizes Ar tifices", escalou 
-"ls seguintes jogadores para a. partida 
ie o.manhã.: 

l.' TIME 

Mário 
Eduardo - Brinaldo 

Carlos - Almeida - NUson 
tvo - Carioca - João - Dequivan -
Çabedêlo 

Reservas : - Sebastião. 

2.0 TIME 

Carmélo 

vada contagem de 6 x l. 
O time do. Escola. estava. assim 

ccnsutllido: 
III 

LUiz - Andrade 
Sebastião - Jeno - Jarlno 

AUrio - ÇJov!s - Leonidas - M1nô 
- E.stelio 

Salientou-se o arqueiro 3.0 que fez 
bõas pegadas. 

Pizeram os pontos da tarde os joga
dores : Leonldas (2) - Jeno (2) -
Minõ (1) e Alirio (1) . 

Antes do Jôgo a diretoria da Escola 
recepcionou os visitantes tendo usado 
da palavra o dr. Pimentel Gomes. dl· 
retor da Escola, o dr. Hortensio Ri
beiro, orador do ":Potafõgo F. C. ". o 
prof. Almeida Junior, do Instituto 
~edagoglco João Pessôa. de Campino 
Grande e o sr. remando Nascimento, 
pela Sociedade Esportiva de EAN . 

Atendendo ao convite da diretoria 
da Sociedade Esportiva da E. A. N .. 
ccmpareceu ao jógo o Instituto Peda
gogico de Campina Grande. 

o time de Esperança, embora der
rotado, demonstrou perfeito controle 
na pelota e educação esportiva admi
ravel. 

TEMPORADA INTERESTADUAL 

S. João Egparte Clube x Santa Cruz 
F. Ç. de Goiana 

o S. João Esporte Clube, da Uzlna 
São João, no intuito de incentivar a 
,-:ordialidade Esportiva entre congene
res, vai promover no próximo dia 9 
de Outubro, data do seu aniversário 
de fWldação, uma interessante tem
poradai interes.adual enfrentando o 
valoroso e tradicional gremio esportivo 
de Goiana, o Santa Cruz F. e. 

Além deste encontro haverá outras 
provas, onde tomarão parte elemen
tos convidados pela direção do Clube. 

CONTRABANDO HUMANO 
A carga macabra - Bur
lando a lei - A luta contra 
os infratôres da ordem -
Os "G-Men" contra o crime 

a poHcia aduaneira, com a colabora .. 
ção eficiente dos "G. Men" consiga 
alguns exitos que pódem ser classifi
cados como nota veis. 

O engenho e a habilidade dos frau
dadores da lei atinge os Umites do 
fantastico. Quem lêr, por acaso, a 
narrativa de uma façanha dos ho· 
mens da polícia, póde pensar que ela 
seja o fntto de um excesso de imagi
r.ação. 'l'nl, porém, não acontece. 

(Correspondencia especial de Certa ve4. o, hvme11s da polícia 
Einar Jonson ela "Agencia Star" aduaneira encontraram um caminhão 
para A UNIAO). ~arregado de caixóes de defunto. Nâo 

Pra a primeira vez que os homens da 
NOVA YORK - O contrabando de lri cruzavam com ésse <'arro. o fá.to 

pessôas assume extraordinarías pro- de êle realizar tantas viagens parecr·u 
porções nos &tados Unidos. A alfnn- :,uspelto. Uma noite, o cano foi de
dcga se mostra excessivamente rtgo- tido. Os pollciais passaram, então, 
rosa quando se trnta da entrada. de uma revista no seu Interior. Nada se
imigrantes clúnê.<;;es em nosso terri- ria encontrado de suspeitoso, se u:11 
torto. dos detetives não tivesse os ouvidos 

Durante muitos a.nos, as costas do muito apurados. Graças a. êsse deta .. 

r~~~~ t:~~~a ~~~o CO~l~ra~~J~! ~l~~/~aL~~i~e~ ec~~:~ar, dentro de 
e funcionários aduaneiros. O contra- Não é sómente êsse caso que póde 
bando humano era. feit.o em larga es- cer citado como prova do engenho e 
cala, Milhares de chinêses, seduzidos do. astucia dos crintlnosos. outros 
pela miragem da America e pela pro- mais poderiam ser narrados. A ver
paganda habilmente feita entre êles, dade é que, apezar da Juta sem tre
tudo arriscavam para poder atingir &uas que a policia move aos contra
êsse pais lenda.rio onde todos viviam bandistas, diariamente, novos chinêses 
bem, onde todos eram ricos. entram no país. A polfcta sabe disso 

Durante muito tempo, os contra- e procura por todos os meios ao seu 
bandista.s que se dedicavam ao nego- alcance reprimir êsse comércio ilegal. 
cio de amarélos agiram nas costas do A vigilancia em China Town é ri
Pacifico. Com as providencias ener- gorosa. e também nos portos e ao lon
gicas e com a vigilancia incansavel ~o da costa. Tudo isso, porém, não 
que a polícia norte-americana adotou, impede que os contrabandistas conti
os contrabandhstas tiveram que aban- nuem desafiando a lei e burlando dos 
dona1 êsse campo de ação Desloca- e-~forços dos funcionários da aduana 
~~1;1a: ~n~io~foº J~x~i~~~as operações I ii:OO~ão homens competentes e valo~ 

Atu·.i.lmente, os homens da lei estão 
perfeitamente apnrêlhados para com-

~~fs _ t~ ii~~J!. d~s b~;~~~a~i~e!1!~ 
que sao os que comumente se empre
gam ":êssa atividade ilícita, estão sen
do c1:11dadosamente controlados pelas 
autoridades. A vlgilancia tem sido 
muito proveítosa e tem permitido que 

Dr, Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 

Sebastião - Djalma 
Elpidio - Nlvaldo - Corrêa 

Dantas - Desutto - Adalberto 
Wilson - Holanda 

- Havendo necessidade de resolver 
diversos casos que dizem respeito aos 
negocios do S. João Esporte Clube são 
a:onvidados todos os associados a com
parecerem a sessão a realizar-se ama-
nhã, ás 20 horas, n:. séde socla.l. i t.r=============~ 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 
ONDAS ULTRA CURTAS 

nos casos indicados 
-- Telefône 1.203 

Reservas : - Coêlho e Inocêncio. 

A "ESCOLA DE AGRONOMIA DO 
NORDESTE" VENCEU O "BO
TAFOGO F. Ç," PELO ELE-

V ADO ESCORE DE 6 X l 

cultivando os esportes foi fundada 
na Escola de Agronomia do Nordeste 
uma. Sociedade :Msportiva, composta 
de professores, funcioná.rios e alunos. 

Esportes praticados : - o estabele
cimentp dispõe de ótimos campos de 

- A diretoria de Esportes do S. João 
Esporte Clube encarece a presença de 
todos os jogadores ·no domingo em seu 
campo afim de se submeterem a rigoso 
treino. A falta não justificada impli
ca na. desclassificação do jogador para 
os próximos jogos. 

Além dos elementos dos 1.s quadros 
a diretoria exige a presença dos ama
dores : Oton, Adernar, Hermes, Lima, 
Porfirlo, Gabriel, Aleixo, Lopes, Zé, 
Gogeba., Alexandre, Henrique, Dan
tas e atavio. 

--- - ------
PR O METE GRANDE ANIMAÇAO O DIA ESPORTIVO DE 

AMANHA NO "CLUBE ASTRtlA" 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do HospltaJ Santa IM
bel e da Maternidade. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Peregrino de Canalho, 146 
Das 10 As 12. 

ASSISTENCIA 

A EDUCAÇÃO DÃ SAúDE 
(Conclusão da 1.• pg.) 

pios de higiene e medicina preventi
va., se tem juntado a propaganda es
crita e a falada. 

O cinema, de grande alcance a êste 
respdto, vem iendo estudado carf
nhos.j_mente, como recurso eficjente a 
empregar. 

R~t"orçando tudo Isto, quanto ao in
tericr do Estado, que não fica assim 
relegado a uma atenção menor, deli
berou o GQvêrno do Esta.do organizar 
o curso de enfermeiras, criado com o 
decreto 994. 

Um programa de provas interessantes, destacando-se S A N I T A R I A 
a de travesseiros 

t8~e curso é destinado exclusiva .. 
mente ás n·prt'sentant.es envia.das pe
lo& municípios, que as apro•eitaráo 
de.pois na obra de propaganda sanita-

Prosseguindo no seu vitorioso cer- l 4.ª prov_a, ás 9 15 - Corrida de car
ta.me esportivo, o "Astréia" apresen- ros de mao. 
tará amanhã, aos socios e suas fami- 5.ª prova, ás 9,30 - Corrida de cen-
Uas, momentos interessantes e de in- topêias. 
~ensa movimentação. 6 ... prova, ás 9,46 - Luta de tra-

Em sua ultima reunião. o "Departa- 1esseiro~. nR qual tomarão parte os 
nento Esportivo" organizou escolhido esportistas João Albuquerque, Huber-
1rogram.a cujas principaLs competições to Maul, Idalvo Toscano, Eugenlo Ver
ão as se.S'utntes: gà!2, Francisco Gerbasi e Edimar St-

1.ª prova, ás 8 horas - Tenis : João rnoes. 
Ramos e Luiz Franca x Valter e Fre- 7.0 prova, ás 15,45 - Partida de 
derlco. voleibol, entre as equipes representa-

2.ª prova - Tenls: (mista> Alzira e Uvas do "Astréla" e do "I. C. Jcnío 
Valter x Antoniêta e Abelardo. Pessôa". 

3.ª prova, ás 9 hôras - Cabo de 8.ª prova, ás 16,30 - Encontro de 
nierra a quatro. ~:f\ue;e~f;tiéi;1°,~. a Guarnição Fede-

NOTAS DA PRAÇA 
CHURRASCO DE DOMINGO, OFE
RECIDO PELA "ANTART!CA P AU

LISTA", EM TAMBAú 

Foi recentementE> nomeada a im
Jortante firma A. Cunha Régo & Cia. 
desta praça para. agente da Compa
:i.hla ·• Antártica Paullsta ·•, no Estado 
la Paraíba. • 

Por êsse motivo, o sr. Carlos Cierco. 
nspetor da referida companhia, ofe
·eceu, domingo Ultimo, na. aprazível 
)raia de Tambaü, um churrasco aos 
;eus amigos e freguéses. 

o ágape, que decorreu num ambi
~nte de e~treita cordialidade teve o 
-;ompareclmento de númerosas pessôas 
do comércio e da sociedade conterra-
1ea. 

Convidada pelo sr . Carlos Clerco e 
.. epresentantes da firma A Cunha Ré· 
g(' & Cia., '' A União·• esteve presente 
por um dos seus redatores. 

YISA'NDO INTENSIFICAR A 
EXPORTAÇAO NORTE-AME· 

RICANA PARA O BRASIL 
WASHINGTON, 23 (A UNIAO) -

O serundo adJdo comercJaI da embai 
xada dos Estados Unidos no Rio de 
Janeiro sr. Archie W. Childs, empre
enderá antes de partir para- o Brasil, 
uma. vlagtm aos ~entros de neroclo do 
pais, afim de estudar a maneira de 
tn&enstrJcar o comercio entre os dois 
palies. 

O ar. Chllds partirá boje e deverá 
vialtar os homens de ne1oclos de Ft
ladellla, Nova York, Boeheater, Bufalo, 
e outras cidades norte .. americanas. 

A ESTATJ'sTICA dos S<'rviços riaNão dE>vc, poi~ ser confundido c~m 
hospitalares que ª<'ª ba de Sf'r di- as aulas que sera.o abertas para efeito 
vulgada, acusa espirito de reoi·gani- , de c~n.curso aos ca~rg.os de_ e.ntermei
za<-úo oportuna. o govêrno não dei- .. as v1l!l1tadoras da soucle Publica, mui
xou o problêma entregue apenas á~ ,0 embora st'j~m dados paralelamente. 
iniciativas privada"i, como a<'ont"' Teremos, po~s, aumentado o _contln-
cia. antigamente. Fôram estabeJe<'i- rentt' de m1s~1onarios da saude que 
das normas para os efeitos duma ráo lc,·ar por toda a part.e do Estado, 
fiscalizatão neeessaria, a exemplo is tnsina!llentos ~asicos acerca da 
do que se faz em outros setôres ad - ·onservac;;ao da sa.ude e da preserva-
niinistro.tivos. Os hospitais devem ·ão da doenta. 
cumprir os dec;tinos, de vez que nác 
J>ertencem mais ao gênero das ca-
s~~ de torturas e experiências á 
custa. dos enfermos pobres. Manten
do-os poi- iniciativas próprias, sub
"encionando-os, qua ndo de inkiatl
vas privadas, o govêrno leva. a. ter
mo um programa. de asslstencia CO· 
Jet;va, dos mais seguros. 

O:;, a lgarismos da. e-stalistica. fa 
lam agora com ni.ais clareza. Sabe. 
se- qUP ha muito a fazer, pois os es
tabelecimentos apurados na estatls
ti~a. fôram apenas 1.2..'>8, sendo 500 
nf1<'1ai~ e os oniros particulares. A 
educação sanltaria do povo só póde 
se~ feita par _intermedlo dos hospi
tais, que dlSPoem dos meios eficazes 
para tanto. O novo regime não poz 
á margem o problêma. Suas exJgên · 
das, longe de pl"ovocarrm desani
mos, e-!·tlmulam as energias do go
vêrno. Isto é o que nos afirma a es
tatistica. 

Nunca a.Ili popula.çõe, pobres pu
deram estar mJ.is t ranquilas. 

O 1ovêmo a,e agora com tena.ci• 
4'&de no sentido dos interesses cole· 
tlvos. A assbtencia hospitalar vai 
ser esplendida realidade dentro rle 
1)011('0 tt"mJH). 0 1ói mnld f'!II: ª'º"ª fi.io 
outro, e o aproveitamento dos re
cursos é fei to com rigor. 

Departamento de As· 
sistência ao Coopera

tivismo 
O Diretor convida. a todas a~ 

coopera.tivas em funcionament(I 
no Estado e que ainda não cum 
priram as exigenclas do decreLo 
1058, de 23 de maio de 1938, a, 
requererem o respectivo registo 
encaminhando os documento~ 
necessários. 

Esgotado o prazo de vintv 
dias con tado da. presente publi
cação, o Departamento agh·'.1 
rigorosamente, aplicando as pe
naUdad,es previstas no citado 
Reguia me'1to. 

Estão obrigadas ás dcterml
na.ções ~q referido decreto, to
das as .coope-ra.tlvas, de qw,1· 
quer espécie ou tiPo, em fun
d ona.mento no 'Estado. 

.Joio Pessôa, 17 de setembro 
de 1938. 



l Caminho para a Guerra! 
NAO PERDERA MAIS NEM UMA 

POLEGADA DO TERRITORIO 

PRAGA, 23 <A UNIAO )- O gene
ral S1rovy. nôvo chefe do gablnélc, 
está decidido em não perder rnn1s nem 
uma polegada de territoi'io, nJém das 
sudetos subtraido no govêrno do sr. 
Hoclza. 

2.000.000 DE SOLDADOS CHECOS NÃO PERMITIRÃO JA
MAIS QUE SEJA DESANEXADA UMA POLEGA
DESMENTIDA EM LONDRES A IN- D A D O s Eu TER RI T 0, R 1 0 VAS/1.0 NA CHECOSLOVAQU1A 

á. fronteira fra.nci•sa, ondP ,-;e notam 
grandes concentrações m1litares: 

OS SUDETAS CONQUISTARAM A 
CIDADE DE ASCH 

de ,._~?lso': d ~!:/1~) .-;;m~!; ;~~: 
tas, os qual.':. proclamaram hoje o 
"aru;chuls" com a Alemanha. O nôvo minJstro da Defeza ordenou 

o. dissolução das mHiclas heileinistas, 
o que foi feito em todo o país, em me
nos de uma hora. 

OS SUDETAS DESERTARAM 

PRAGA, 23 (A UNIAOl - Os postos 
de vigilancia inslalndos pelos alemães 
sudctos em várlns cidades já sob sua 
jurisdição fóram destruidos, tendo os 
,mUcianos desertado. 

A polícia checa voltou a. ocupar, 
assim, as suns funções. 

LONDRES. 23 <A UNIAO) - Fó-
rnm desmentidas o.s noticias trans
mltidas de que o exérclto alemão 
auxiliado por corpos livres de sudelos, 
havia invadido o território checo. 

DESMENTIDA EM BERLIM A IN
VASAO DO TERRITORIO CHECO 

BERLIM, 23 <A UNIAO) - Foi 
energicamente desmentido nesta cn· 
pital o boato veiculado de que tropas 
alemães haviam transposto a Jront.eira 
e penetrado no tcrriLórlo checoslovaco. 

NOTICIAS NAO COMFIRMADAS 
ANUNCIARAM EM PARIS A IN- VOLUNTARIADO FM VARSOVlA 
V/\SAO ALEMA NA CHECOSLO
VAQUIA 

PARIS, 23 (A. N,) - De tuna agen
cia telegrafíca de húormnçóes, o Quay 
d 'Orsay acaba de receber despachott 
p.roce<ientes de Praga e ainda não 
confirmados, de que tropas alemães 
estão, nêste momento, penetrando no 
território checoslovaco. 

As forças estariam acompanhadas 
de corpos de voluntarios sudetos. 

VARSOVIA. 23 CA UNIAO) - Nes
ta capital foi aoerto o volutariado pa
ra os corpos llvres de milicianos. Qo 
mesmo modo como o qur foi empn:
gado pelo sr. Conrad Heilein nn AlP
manhn. 

CORDELL HULL CONFERENCIC>LT 
COM O EMBAIXADOR FRANCí".S 

A RUSSIA 
FRANÇA 

ACOMPANHARA 

WASHINGTON, 23 (A UNIAO) -· 
O secretário de Estado das Relações 

A Exteriores. sr. Cordell Hufl. conferen
ciou. hoje, com o embaixador dR Fran
ça. sr. San Martin, o.cerca dos nov?S 
acontecimentos pollticos da EurooR. GENEBRA, 23 (A UNIAO) - O sr. 

Livltnoff, delegado da u. R. S. S. ao 
Instituto de Genebra, declarou que a 
Russia saberá honrar seus compromis
sos, lutando ao lado de Praga, caso a 
França não tergiverse. 

INVASÃO GERAL DO TERRITORIO 
SUDETO 

PRAGA, 23 (A UNIAO) - Esta-se 
anunciando a invasão geral do terri
tórlo sudeta por forc:-.as armadas. 

As autoridades checas estão toda!! 
em espectatlva, diante da invasão. 

QUAL A ATITUDE DA IUOOSLAVIA? 

BUDAPEST, 23 !A UNIAO) - O 
govêrno hungaro está em entendimen
tos com a Iugoslavia a fim de sondar 
qual a atitude daquêle pais, no ca
so dwna invasão hungara no sul da 
Checoslovaqula, onde hal>ita1l). as m.i-
nó11as magiares. -

O diplomata franc~s disse, entrr-
tnnto. não ter recebido nenhum co
municado do govêrno do seu oais 

TROTZKY PREVJ;; A QUEDA DE; 
STALIN 

M.:XICO, 23 (A UNIAO) - O co
nhecido ngitador comunista Leon Tro
tzky falando aos jornais sóbre a soUda
riedRde soviética é. Checoslovaqula, dis
se que a Russia não póde entrar na 
guerra porque Stalin nú.rá, marcando 
um novo momento histórico. 

Hitler terá então, diz Leon Trotzky. 
o caminho do Mar do Norte e da 
Ukran:1a. 

M0BCLCZAÇAO GERAL NA CHEUU• 
SLOVAQU1A 

PRAGA. 23 (A UNIAO) - O pre
i,idente Eduardo Benes decretou. ho
je, a mobilização de todas as forças 
militares e todas as re,.. .. ervas do pajs. 

BERLIM NAO W O GENERAL SI- demro de seis horas. 
ROVY COM BONS !LHOS o áto do govêrno foi difundido pe-

lo rádio de Praga ás 22,40 horas 
BERLIM, 23 (A UNIA0) - Toda qun.ndo o presidente Benes lançou um~ 

e. imprensa faz as mais fortes cen.. proclamação ao pcvo. 
sw·as á. constituição do nôvo gabinête Todos os homens de menos de 4,1 
checo, dJzendo ser o general Sirovy um anos devem se apresentar aos seu 
preposto de Stalin. pontos de mobilização. pois antes ~, 

Alguns jornais mais exaltados di· amanhecer, dois milhões de homens 
zem que tal govêrno não pócte per- estarão de armas na mão, sendo 
manecer, quando a Alemanha não O 800 ono soldados regulares e . . . . . 
encara com simpatia. 11. 200. úOO reservlstas. 

F·ôram requisitados cavalos, autoi, 
AINDA A JUSTIÇA DE MUSSOLINI caminhões. a.vioes particulares, ei,, 

ROMA, 23 (A UNIAO) - A Italla e~:~:~i~i~t!d~Je~a~~~:u:ri~;~e e~: 
Qll_e até agora estava ah.stada do pro- 1 censura rigorn5tssima. 
blema checo, começa a insisllr para que O genernl Sirovy falando :10 po\'1 
a Hungria e a Polônia sejam incluldas do pais, apelou para Que todos per
nos planos de concessão ás minórias. manecessem no seu posto e com cal-

Já o •1 Jornale d'Italia", orgão ofi- ma. 
cioso de Fasclo, diz que a Italia não O decrPto foi !leio nas Unguas <'he
s6 tem direito como deve estar pre- rn.. nlcmã, eslovaca, húngara e rumê
sente a uma nova revisão da paz. na. terminando pelas seguintes pala-

vras: "Sêdr bravos e sêde fieis A 
AS TROPAS FRANCll:SAS EM nossa luta é tm1a luta pela Justiça". 

PRONTIDAO Taml,ém- fóram proibidos VÔOS C:e 

STRASBURGO, 23 íA UNIAO) -
As tropas do exército francês des

qualucr n1tui-eia. e 09craçõPs mtuta. 
res. 

tacadas nesta região, receberam or- A POSSE ONTEM DO GENERAL 
dens de prontidão para qualquer SIROVY 
emergencta. 

Um desta,~mento de engenharia PRAGA, •l CA UNfoO) - Empos-
segutu par'\ :J. linho. Marginot, esta.nela ' Rando, hoje. o nôvo ministro dn DP
as forças. militares do interior atentas f~za, e v,remier, o presidente Eduardo 
ao prbneiro sinal. Benes pronunciou importante dtscw·-

DALADIER nu, HOJE A LONDRES 
AO QUE SE INFORMA, PARIS E LONDRES DECI-

Despachos de úHima hora informam que milicianos su• 
detas invadiram a Checoeslovaquia, proclamando o 
"Anschluss" inicial das cidades de Aussig e Asch - Pa· 
ris e Londres decidem, hoje, a sua última atitude -
Moscou adverte Varsovia - Budapest consulta Bel-

RRina grande nlf'gria no seio dos 
helnleini.sta~. 

LORD HALIFAX ACONSELHA PRU
DE;NCIA A' POLONIA 

LONDRES, 23 <A UNIAO> - Lord 
Hallfax convidou, hoje, o mmL.;.;tro di
plomal.ico da Polonia a comur.recer ao 
~u gablnête, onde, aconse-ll\<.•11 que a 
Polouin não toma.<.,.~e atunlmt>llt-e, ne
nhum.a n.tltude no toea.nte áJ. suas mi· 
norl..a.s. grado - A ltaUa em espectativa 

so, terminando a~~1m · ·· A no.·1;~.i ar~ 

~!'~'~~~~o~º~\'.}~~o~;,~7c1~1Í;;"~~':l·~-ri- úL TIMAS NOTICIAS 
SOLDADOS CHECOS APRil'IONA

DOS 

A RURRIA INVADIRA' A POLONIA O ESTADO DE ALARMA NA FRON
TEIRA F'RANC.:SA 

PRAGA. 23 (A UNIAO) - Três sol
dados do exercito checoeslovaco fôr.am 
aprisionados por um destacamento a
lemão na fronteira, e condUZidos para. 
campos de concentração. 

MOSCOU, 23 <A UNIAOJ - () 
Co;nis~:ú.rio Adjunto elo:; Nrgoc:io:--; Ex~ 
lerlcrr'f: rlecl:uou ho.ie no ministro po~ 
taco .iunto aos poclcrrs ::-.oviétic'O!,, que 
reccheu mlormncâo etc que haviu mo
vlmf'nto etc tropa!S JlOl!lPú.~ 11.:'l. fron 
teir:.t tom n Checo-lo\·aquia, p"ontas 
par·• toutar parle numa r.-.gres:;f .,. 

Dissl' o tliplornnLn 1u-;so que o go
vêrno ela URSS esp,·ra nm drsmcn
tldo <' se élc n.~o chegar. os "OVléts 
dennnci..1rão o p,"'.cto de não np-ressâo 
pohico-nL-.so. sem nviw prévio. o que 
eqll!vo.lr< a dizer que in\·adirá o terri~ 
tório palonês. 

CAlTROU SURP!lEZA EM V.A."lSO
\i!A A .\TITUDE SOVIETICA 

VARSOVIA, 23 (A UNIÃO) - Cau
sou extraordinária surpreza nesta ca-
pital a nota do govêrno russo no to~ 
r>ante ás tropc.s polacas destacadas na 
fronteira ~,11 da Checoslovaquia 

Os circulas a.ctministrativos são ilP 
parecer que a Polo11ia n..'10 tem a quem 
prestar conta dos seus â.tos. 

RESTABELEC!DA A ORDEM F.Jv( 
PRAGA 
rtl.AGA, 23 CA UNIJ\.0) - A anor

malidade cessoú, volt.ando a cidade ao 
seu estado de animo costumeiro. 

As fábricas já. estão tre.balhando, o 
transito restabelecido e tudo parec~ 
lndicnr mais calma e serenidade. 

MAIS INTENSO DO QUE NUNCA 
1-..AGA, 23 (A UNIAOl - O pre

~tdente Eduardo Benes declarou que 
'ie acha agora mais intenso do que 
nunca o movimento revolucionário do.,: 
sudetas, ocasionado pelos alemães. 

As baixas são de ambos os ln.elos, 
nos últimos encontros realizados. 

')EMITIU-SEU CHEFE DA MIS~--" 
MILITAR FRANCESA E NATURA
LIZOU-SE CIDADAO CHECO 
PRAGA, 23 (A UNIAO) - O gene-

ral Louis Eugene Faucher. chefe da. 
missão militar francêsa na Checos
tovaquia. notificou o gqvérno do seu 
país. pedindo demissão do cargo que 
ocupa, e pondo-se á disposição do ex
ercito checo. 

O general Faucher que se natura
lizou, agora. cidadão da Checoslava
quin.. conta 64 anos cte Idade. possu
indo o título de general do exército 
:heco. 

MEDIDAS ESPECIAIS NA FiiON
TEIRA 

VARSOVIA. 23 <A UNIAO) - O 
govêrno vem de tomar varias medidas 
de car:'l.ter especial ao longo da fron
teira checo-polaca, onde se encontra 
grande numero de destacamentos de 
tropas. 

AS ATIVIDADES 
EM VARSOVtA 

MimSTERIAIS 

VARSOVtA. 23 IA UNIAOl - O 
col'Onel Joseph Beclc. primeiro mint::;
tro, conferenciou. hoje. demorada
mente com o embaixadores da Ingla
terra, França e Japão. 

TIROTEIO ENTRE FORÇAS CHE
CAS E POLACAS 

PARIS, 23 (A UNIAO) - Foi de
cretado o e.c;tado de alarma em toda a. 
extensão da fronteira. francêsa com a 
Alemanha. 

CORTADAS AS COMUNICAÇõES 
TELEGRAFICAS ENTRE BERLIM 
E PRAGA 
PRAGA, 23 (A UNIAO) - Fõram 

cortadas todas as liga.çõrs telegraflcas 
rom Be-rlhn e outros pontos principais 
da Alemanha 

AS FAMILIAS DOS MEMBROS DA 
EMBAIXADA BRITANICA DEL
XAM PRAGA 

PRAGA. 23 (A UNIÃOI - Um a
vião inglês partiu, hoje, :.\s J:J horas, 
conduzindo as familias dos functona
rlos da embaixada brttanlca nesta ca
pital. 

AUTORIZADOS A DEIXAR PRAGA LIGAÇÕES RESTABELECIDAS 
PARIS, 23 !A UNIA0l - Foi res

tabelecido o serviço de ligação tele!o
nica ent1·e esta capital e Praga. 

WASHINGTON. 23 (A UNIAO) -
O ministro diplomatice dos Estados
Unidos na Checoslovaquta está auto

CONTINl?ENTES ALEMÃES RUMO rizando todos os cidadãos americanos 
A' FRONTEIRA FRANC:tSA a abandonarem Praga, em virtude da 
BERLIM. 23 IA UNIAOJ - Varias extraordinaria tensão das relações da

contingentes alemães marcham rumo quêle pais com a Alemanha. --------
ESTÃO ROMPIDAS AS NEGOQAÇõES 
ENTRE CHAMBERLAIN E HITLER 
Segundo as últimas noticias, o "Fuehrer" teria proposto, 
em Godesberg, a invasão da Checoeslovaquia, para 

depois negociar um acôrdo de paz 
que estava marcado para amanhã foi 

CHAMBERLAIN REGRESSA, adiado" 

HOJE, A LONDRES o :r.'r°tii'r~\U:/:VADffi o TER· 

ROMPEM-SE AS NEGOCIAÇÕES GODESBERG, 23 !A UNIAOl -
Os membros da delegação britanica de~ 

GODESBERG, 23 (A UNIAOl - Está clararam que na resposta de Hitler 
oficialmente confirmado o rompimen- ao ministro Chamberlatn. o chanceleT"
to das negociações entre o primeiro presidente manifestou o seu propósito 
ministro Nevile Chamberlain e o .. IU· de ocupar militarmente a região dos 
ehrer". em torno do problema checo- .;udeta_s na Checoeslováquia, tratando 
alemão. 

1 

posteriormente de qualquer ententu-
A legação btitanica desta. cidad-? menta diplomático. 

!~tr~~~iu,.~~a;~:fa~~ca~~~·ig~~~la~~; ul~~~s~~~~.Chamberlain tentára um 
carta. ao chanceler Hitler. O encontro CConclúP nA fi ª 02. > 

A LEI DO SALARIO MINIMO 
ADAUTO ROCHA 

O 
A.TO que r.eoula o s. alário p~- - '·Anota Rowan que ''en Iuirlater-
1·a os trabalhadores e o-pera- ra los Jueces son rectos e lndepien
rlo do Brasll, bastaria isso para díentes &. partir del Reinado de Gut .. 
11nortalizar e verpetuar o nome llermo lll en aue se estableció por 

,, u acao Droficua cto sr. Presidente un acto del Parlamente la estabilldad 
n.etulto Varqas dentro e fóra da cole- de cargos y salarios. '' 
tivirtade ,z.acional. "DeRde esos tiempos el pueblo tnglés 

Até bem pouco tempo. antes dfl nd- ha gozado como ninguna outra comu~ 
vento da nova ordem de coisas inau· nidade, de la tranquilidad de espititu 
qurada com o Estado Novo. vivta o I r segurt~ad de personá y bienes qua 
'>perárto brasileiro a se debater numa constituyen la esencia del bienesta:r, 
lncertêsa torturante decorrente da fa~- :·l ~te s61o se alcanza bajo une. justa. 
ta de uma leqisla<:tio sec,urâ e Nmdfrmn ·~ 1mparcia.l administraclon de las 
que lhe recmlamentasse o salário: teyes". 

Agora, porém, o aspecto social jó Em meio as cita?óes com que o sr. 
não é o mPsmo - poroue o nos.~ri llo- zu,~eran Arocena ilustra s_eus ~omen. ... 
mem. vrodutor, o operário de todas a~ tános ~m to_rno da te.se 1undica. de
comadas, que é o agente real da gran- ;e~volvzda ~obre_ as sentenças estran~ 
r7ésa e dfl soerg11,imento vatrio. pa.~-:m, !lélras do dworcw, encontram-se, tam
a ter estavel e padronísado o qanho bem, os seguintes pensamento.! <!,e 
nrectso para a sua suàsistencia diá- Kent :"Para que los Jueces tengan 
ria. decisión es menester que confien en 

DIRÃO A PAZ OU A GUERRA PRAGA. 23 <A UNIAOl - Um gru-
REUNE H G Nf:T po de soldados deste oa.s fez !ógo. 

o SALA'RIO MIN!r.tO não dei.To la completa seguridad de sus salàrlos 
'1~ ser uma grande conquista social ,. V cargos". 

Provavel a demissão do GLES. OJE, 
0 

ABI E IN- ~~!"'t.;~E:va:'~f.av:~;~ª~º}rlii:&~ 

gabinête d D I d' LONDRES, 23 (A UNIAO> _ 0 ga- matando dois dos invasores. · 
O sr. a a ter OOnête brita.nico foi convocado para ce ~cl:~~a~heco. a fronteira permane-

A CHEGADA HOJE, A LONDRES ~~un;;!ru:"hª~.!be~la~\;'.' q~e 
0
r~~fes~ O MINISTRO POLACO RECLAMA 

DO SR. CHAMBERLAIN sará da Alemanha. 

LONDRES, 23 (A UNIÃO) - O 
"premier" Nevllle Chamberlain deve
rá chegar a esta capital até o meio 
dia de amanhã. 

bi~rr~dt;~~~a s~~~l:~~ocado o ga-

DALADIER VAI A' INGLATERRA 
PARts, 23 (A UNIAO) - Cré-se 

~a possibilidade do sr. Eduardo Dala-

t!~ v:~ ª~ ~nd~!;;,. ªbi:m8
~e1~~~-. 

conversando sõbre a Cn~ internacio
nal 

E~a viagem, ao que se propala. será 
ªfanhã, para abreviar, o mai., possl· 
~-um entendhnenlo dns duas Na-

A INGLATERRA PROTEGE-SE 

LONDRES, 23 !A UNIAOl - Fô
l'am tomadas urgentes medidas no 
5entlcto de proteger a Inglaterra con
tra possíveis "raid.s'' aéreos de bom
bardeio, caso a guerra venho. a reben ... 
tar. 

DALADIER RENUNCIARA' 

PARtS, 23 <A UNIAO) - Comen
tam nf'sta capital que o sr. Eduardo 
Daladier renunciará á chefia do ga
binêle. logo que seja definida a atual 
situação, 

Nenhumn not.lcia, a proposito ha, 
porém, de fonte oficial. 

PRAGA, 23 !A UNIAO) - O mi
nistro dlpJomalico da Polonia nesta 
capital reclamou do general Sirovy 
wna resposta á not!\ do seu govêrno, 
sobre a questão das minorias que ha
bitam a Sllesia. 

GR.ANDF. ATIVIDADE 
RIAL EM LONDRES 

MINISTE-

LONDRES. 23 f A UNIAOl - O 
"Foreign Office" viveu, hoje, um dos 
seus grandes dias. 

Em conferencia com º lord '' Halifax, 
que substituiu o sr. Chambcrlain, esti
veram, hoje, o ministro da Fazenda, 
o "leader" e o "sub-leader" dn. opo
~,icfio no Parlamento. e M emhnlxado· 
res da França, Russia e Poloo1a .. 

nd.mtnistratiua no ciclo dos nossos /ô- ''La retribución permanente y segu
ros tra~alhistas e do edificanl" 'tlTan,, ridad del uoesto son imprescindibles 
fle govêrno instaurado pelo Chefe da para garantiza.r su autonomia." 
Nova Politica Nacional. E' um Jato inso/iS'm.avel o qu~ fot 

o presidente Getulio Varga.~. ele esposado, ácima. e não dei:ra de ser 
r,ropria. compreendeu, melhor tio aue tal conceit~ aplicavel, igualmmte, ao 
ninquem a elevada finalidade do jus- caso e á Clrcunstaneia em que se tome 
to .çalárk> e a sua imperiosa nece~si- <!m consideracáo o operário ou fu1t
dade varn estimulo e amparo â.s elas- cionário que exerça, aqui ou acolá, 
ses traha111adoras do Brasil. este ott aquele gênero de atividade. 

A estabi7idade e sequranra do sa- O SALARIO MINIMO constitu,e, in• 
lário e. consequentemente. de carna~ 1avelmente, o que se chama seguran
surqe. 110 presente, como um movel ça e garantia de salário que a.Tsistc 
~nnrtliador e harmonizador das at,. ao homem brasileiro, cuja, estabilida
vi<lade.i. 1iumanas despendtdns nos ,,á- de de cargos nas funções publicas ou 
ri.os .i.etores da existencla sôbre a face particulares, lhe proporciona um des.
da terra. µrendimento individual só esperimen-

Acahl) de ler, numa. revista forense- taclo pelos que são remunerados á me
"rgentina. um trabal1to sub.~fancioso dída justa do qtte produze1n. 
õ-e autoria do dr. Carlos Zumeran Por a! se 11é, n_a verdade, que o sr. 
Arocena. em que sõo apreciados inu- ;,residente Getuha Varqas agiu com 
"ll'tPros conceitos emitidos por nnfnhi- aprecttfvel. equililrrio de um grand" 
tidflt!P.<i one u pronunciaram, infcli- bemfeitor da coletividade, vroc14ranrfo. 
qentemente. s6bre a seaurança pessoal com_ isso, t com tantos outros tmprt
e a tranc:,uilidade espiritual só alcan. e1td1mentos de i•ulto. nacional, g,trar 

:i'tio"~.:ta~~r~ª;i:di;~o 'cargo e no 1 ~;7oª J~,~~bt:'t:~:/1/g:as~l:,:~~jdvel no 
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IEORETO N,· 1.a.1, ele 23 ~e setllllllro de 1938 
Srupenjje em parte a e:recuçdo do dec. n.• 

Secretaria do Interior e 
Serurança Pública 

923, de 30 dt dezembro de 1937. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO I 
1 

Jooé Marques da Silva Mariz, Interventor Pederal Interino no &- EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 
l,do Paralba, DIA 23: 

atendendo á situação atual do comércio Importador d~te Estado, 
com a diminuição .. nstvel de negócios, 

DECRETA: 

Art. 1.• - FlcB suspensa a partir desta data, a cobran~ da taxa <le 
Estallstlca, crlad,. pelo dec. n.0 923, de 30 de dezetnbro de 1937, para as 
mercadorias de qualQuer proced.encla, que tenham pago as taxa.s J)Ortuárias 
oenstantes da tarifa aprovada pela portaria n.0 884 - A -, do M L~té!"io 
de Estado dos Negocios da Viação e Obras Públicas. 

Art. 2.0 
- Os despachos continuarão a ser apresentados á rr1>artteão 

fiscal competente. sujeitos, entretanto, 110 pagamento de trio mil réis <3$000) 
em estampllhas de sék> adesivo, a titulo de expediente. 

Art . 3.0 
- Revogar_n-se as clisposl~ em contrirlo. 

Palácio da Redenção. em João Pessóa. 23 de Setembro de 1938, 50.º 
da Proclamação da República. 

IQ&effentoria Federal 

José Marques da Silva Mariz 
Francisco de Paula Pôrto 

Secrt'tana di Fazenda 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR. ÉXPEOJ ~Nn: DO SECRETARIO DO 
DO DIA 22: DIA ~:J: 

Petições : Portarl J. 

Portarias: 

O Diretor do Departamento de Ecl~
caçio exonera em face da 1ei de acu
mulação. o dr. Jaime Camara. do 
carso de Insll'lt.or Administrativo do 
Ensino de Serra Branca, muntciplo de 
5. João elo Cariri. 

O Oirelor do Departamento de Edu
cação, nomeia o sr. Vamberto Tor
reão. para exercer o cargo de Inspe
tor Administrativo do Ensino, de Str· 
ra Branca, do munlctpio de S. João 
do Cariri. servindo-lhe de titulo a· 
presente parlaria . 

Prefeitura Municipal 
.E~EDIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 23: 

Petições de: 

João Ferreira Nobre, requerendo li
cença para construir muro no precUo 
em construção á av . Cruz das Ar

De Alaide Pereira da Silva, cnfcr
Jnelra visitadora da Diretoria Gcnl 
de 5aúde Púbilca, requerendo trinta 
<30) dlas de licença, para o seu tn 
tamento ele saúde. - Concedo trh1ta 
c.lO) dias, com direito ao ordenado, 
na fórma da lei. 

Tornando st•m efeito o ál-0 n. 0 303, mas . - Deferido. 

~ Pedro Alves Bezerra, requerendo 
inclusão como guarda de 3. • classe, 
na Inspetoria Geral do Tráfego Pu
blico e da Guarda Civil. - Inclua-

""· De Geraldo Sampaio de Araújo, 
guarda de 1. • classe da Inspetorl:L
Oeral do Tráfego Público e da Guar
da Civil, requerendo quinze 115) dias 
ele férias regulamentares. na fórma da 
lei. - Como requer , á vista das in
formações. 

Decreto: 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraiba nomeia o sr. João 
de Oliveira Costa Machado, para ex
ercer o cargo de Depasltárlo Público 
do Termo de Alagõa Nova, devendo 
oollcitar seu título á Secretaria iolv 
Interior e Segurança Páblica. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 23; 

Decretos : 

ele 20 do rorrcute, que removeu o guar- Osvaldo Pessõa. requerendo licença 
da fiscal Vak.lemar Galdlno Naztaze- para reformar o pred1o n . 0 207, á rua 
no, da Estação l"lscal de Araruua pa- , COncordla. - Deferido. 
ra a Mésa de Rendas de Princesa Ermanttna Gomes Ribeiro, reque-
Isabel. rendo licença para se estabelecer com 

EXPEDIENTE DO 0.&BINETE 

Ao diretor do Tesouro: 

Petições: 

N. 0 10.252, àe Williams & CO. 
N. 0 10. 520, de Antonio Guimarães. 
N. 0 10.521, de Artur de Albuquer-

que Llns. 
N. 0 9.917, de Oscar de Morais Coê· 

lho 
N. 0 10. 528. de João Luiz Ribeiro de 

Morais. 
N. 0 10.529, do mesmo. 

Oficias : 

uma quitanda na rua S. Eltns. -
Sim, pagando logo o que fõr de di· 
relto. 

Severino de Brito, requerendo li
cença para construir um quarto e fós
sa na casa n. 0 329, á av. Maxbniano 
Machado. - Deferido. 

Marta do Carmo do Nascimento, re
querendo licença para construir cal
çada. e sapata 110 .. predlo n. 0 904, á 
rua da Redenção...: - Como requer. 

Severino RamaJ.ho Leite, requeren
do licença para renovar a coberta da 
casa de sua proprlettade, á rua Mar
etilo Dias, n. 0627. - vomo requer. 

Valfredo Duarte da. Silva, requeren
do licença para Instalar agua na ca
sa n. 0 198, á av. 12 de OUtbro. -
Deferido. 

José Amancio Soares, ·requerendo Ji-

N. º J5.t91, da Secretaria da Agri- :nJ: fu',:\~:;:~b=~~ ~:n~~i 
cultura. 

1 
Deocfato, n. 0 1,004--, , - Deferido, 

N.º 15.2!0, da mesma.. , José Freire, requuendo licença pa-
N · 

0 
15 · 202, da mesma· ra renovar a cobert_a da casa de sua 

N · 
0 

15 · 203, da mesma· propriedade, ã rua Caetano Fllguei-
N. º 15,205, da mesma . ras. n.º 42 . _ Como pede. 
: : : \~·.:t". ~ªa 1':,~1fuf~ MUitar Martiniano Gomes, requerendo li-

O Interventor Federal Interino no N. (1 15;209, do Posto de F. de Comb. cença para construir- uma casa de tal-
Estado da Paralba contrata d do Estado. pa e telha na rua Abdon Milanez. -

t."i:fna~e~~us: ~à~!~~ª· ~J::-i,;~:~ N. º 15 .195, do Tribunal de Apela- De~:~al Torres, requerendo llcen
mlsta de Pedra do Fumo. do muni• çã~ .. º 3.620. da Estação Fiscal de Ta- ça para reconstruir wn oitão da ca
ciplo de Mlserlcordla, durante o im• -""roá. sa n. 0 276, á rua São João. - como 
pedlmento da funclonãrla efetiva T~r- N. 0 15. 198, da Secretaria da Agrl- pede· 
tullna Gomes da Silva, que se acha cultura. Odilon Pereira, requerendo llcenç1< 
:=!!.~:aPo. ~~\~?o-lhe de título a N.º 15.219, da Sociedade de Fun- fªg:/~e~.°J:~~':""-nt_~~d,:1·º 15, 

O Interventor Federal Interino no clonárlos Públicos. Silvestre Dias de Lima, requerendo 
Estado da Paraíba contrata d. Pai- A' Procuradoria da Fazcud~: ltcença para ligar uma pena dagua no 
mira Mendes Lavór, para reger a ca- predlo n. 0 1609. á av. D. Pedro H. 

~:ta~:m:i~n:~n~~~ :: M:~lco~~ Propó
stª' - c':t::fa ~: Monteiro, requere1-

~18po~=~o-lhe de tituloª presen- N.º 15.085. de Tarcilta de Ftgueí- ~ºço!i~ç~a!.ar~.ºr;::~ ád~:~80~a~~i 
t, lnterventor Federal Interino no rêdo Ca,•aJcantl. Deodato . - Como requer. 

Estado da Paralba exonera a pedido. N.º 3.349, de Alfredo W. Dias. Sebastlana Bento, requerendo li• 
d. Maura Martins Vieira, do cargo cença para construir uma casa de pe.-
de professóra da cadeira rudimentar A' Prefeitura Municipal de Bana- lha na av. D. Moisés. - Deferido. 
mista df vila de Tlmbauba. do muni• nelras: ·çaf?::n: :~r:, =e=~~l~~e~; 

c~~~~Mf"i11ii,,:íi,o~iio·····e!~ºj,.. "'?_:-~ .. ~..:.,.. cana na av. (Joio Maurlelo, em Tam• 
Estado da Paralba =Qtrata d Zllda bau'. - Como requer, pagando logo 
Leite Ferreira não -dlplomad~ par:\ N ·º i 5.o20. de M. Munlz. pelo Con- o que fõr de direito. 
reger lnterlniÚnente a cadeira. rudl~ tador da Great Western of Brasil Ral· Souto Vilar & Cla., requerendo li· 
mentar mista do sitio Varzea de Den- lW!I-Y Co · Ltda · cença para se estabelecerem com en-
tro, munlclplo de Po111bal, durante o .chlmento de aguardente na Ladeira 
lm;pedlmento da (unelontrla detlv,. A' Eatação Fiscal de Eaperança: São Francisco, 375. - Como reque-

f1ce!!':!!i.,i.:;.~~i::• :~• t~ut':."1': Petição: ;~. pagando logo o que for de dl· 

~~~:Federal Interino no d:tà. 8.912:9816, de ~lUPl Lmo da re:1:"U::e~':";!rad;., ~~~~e~:~ 
Eltado da Para.lba nomeia a norma- estlvu a retalho na av. Buenos Aires, 
14ata cltplomada Haldé Nóbrega de A. Administração do Porto dr Ca- -i;ia. - Sim, J)llgando logo o que fór 
l(ellelro6, para exercer lnterlnamen- bedêlo: de direito. 
te o eaq;o de pro!eas6ra de 1. • en• .lntonlo Mini, requerendo carta de 

~d~ ~ro ej~g.::~·~1~!~ Petição: ::,•=:::.,~:r: ~v~~~~~n~~~ 
lhe d~ titulo a preaente p,rtarla , N v 10 •31 d 8e J •-· Pc--~- Expeça-se 8 carta oob o n. 0 169. 

O Interventor Pederal Interino no · · · ~ ' • n am..,. ""'"'· Sebaatlt.o Antero da Silva, reque-
Estado da Paralba atendendb ao qae A' Diretoria de Viação e Obras Pil· rendo licença para construir uma ca-
req"""'° d. Alalde Pereira da Silva, bllcas: sa de palha na av. Avila Llns. -
Enfermeira Vlaltadóra da Olretorl·, como requer. 

:\ d!'au~:'1:l! i:1'~:0 d!"~d:':! Petição: pa'!::'1:0:~~óaoareq:re= ~~n~~ 
que &e submeteu a petlclonãrla, re- N:' 10 .532, de Cunha & 01 Las- á rua Senhor dos Passoa . - como 
IIClllle conéeder-lbe trinta (30) dtas de cio l'l!<IUer. 
lleença, com direito 110 ordenado, na Daniel de Araújo, requerendo lleen-
tónna pa lei. Ao Tribunal da Pa7.enda: ça para C9Dstrulr muro Interno no 

O Interventor Federal Interino no terreno de propriedade do dr. Alber-
Estado da. Paralba reaolve nomear o Petições: to san Juan, em frente á Praça da 
IIJ' . Pranclaeo das Cl>agas Montenegr, lndependencla. Deferido. 
pua exercer Interinamente, o ca1110 N.• 9.284. dr Holanda & Innlo. Antonio Albino de Sousa, requeren-
de ~o do Trt.!ego da A;I- N. 0 10.502. de Arlel de Partas. do licença para conatrulr uma caaa 
mlnlatJaçlo do Porto de C&bedêlo, du- N .• 10.4211, de o. Petrucl & cta. de taipa e telha para os fUhna me-
nnle li IDJpedlmento do proprlet6rlo N.• 10.386, da l!ocledade de Ais. narea do ar. Afonao de P&llla , -
do re..,Uvo cargo, servindo-lhe de aoa Lazal'na. Deferido. 
&IAIIÍI • p,eoente portaria. N.0 10.443, de IJOlé Juattno Pilho. 
~ . '.IJlteffentor Pede;ral Interino no 

J:ju4o da Para1ba exonera o tenente 
tJ1laon da SIIYelra V~loa. do 
- de 'Delcado de Policia do cl!a· 
trito ... C&Juelna. 

o tntervemor PederaJ Intmno no 
ai.do da Pudl& nomeia Pedro Al
,.. ...,.., para_ o carao de 
IIJlll'da clftl de a.• c1- da I~ 

11o 'Trtleeo ftlllloo • da <Juan1a 
... tMsllle ............ 

Empreitada: 

N. • 15.218. de llunuel de Brito. 

Pree~ de CoJ\t&a: 

Convite: 

co'nvlda-ae o sr. Carlos Plcorell " 
CCIJP~r , Q. o. ,p. 114. 

Multa: 

1 e 1 A L 
MARQUES DA SILVA llRIZ """ 

TFSOURO DO ESTADO DA PAIWU 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Teaou. 

raría Geral, no dia 23 do corrente mês 

RECEITA 

Saldo an~1·lor . . . . 

Rcebedorla Rendas da Capital -
Arrec. do dia 22 • • • . . • 

Repartição de Aguas e Esgótos -
Renda do dia 22 .. . . . . . . • • 

Benigno Barclo - Divida Ativa .. 
Luls Paiva - Divida Ativa . . . . 
E,.equlas Costa - Divida Ativa . . . 
Francisco Xavier Navarro - Dlvlda. 

Ativa .. . . . . . . .. .. .. . . .. 
Dr . José Mou.,;inho - Caução de lur. 
Capm. José Gadêlha de Mélo - Sal

do de adeantamento . . . . . . . . . . 
ltep. dos Serviços Elétricos - Saldo 

lmp. de energia . . . . . . . . . . . 
Empresa Tele!õnlca da Paralba - P, 

garantia cláusula 27 seu cont. . 
João Maciel dos Santos Clnsp. Vele. l 

Imp. veiculos arr. êste mês . . . . 
João Maciel ..to,; Sant.e& _Jlll8p. Yclc. >, 
-. Venda .de placas êste mês . , 

B\•ron Bralner - Saldo adcantamcn-
.to . • •• .. . . .. . . . . • . 

3949 - Eduardo Cunlrn & Cla. 

39f1º~ª Edu~"rcio Cwilia· & · éta 
Conta .. . . . ...... . 

3950 - Eduardo Cunha & Cia. 
Conta . . . ........ . 

3934 - Mota Silveira & Cla. - Con-
ta . . . . . . . . ............ . 

3890 - Severina de Holanda Cavai
canil - Conta . . . . . . . . . . . . 

3947 - Cunha & OI Lasclo - Con-
ta . . . . . . . . . . . . . ..... .. . 

3935 - Adalberto Gomes da Silva -
Conta . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3958 - João Gomes Vieira - Con-
ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3961 - Hortênclo Rnmos & Comp. 
Conta .. . .. 

3954 - Horténcio Ramos & Comp 
Rest. de caução . . . . . 

3952 - Hortênclo Ramos & Comp. -
Rest. de caução . . . . . . . . . . . . 

3960 - Horténclo Ramos & Comp. 
Conta .. .. . . .. .. .. 

31/oJ - Horténcle Ramos & Comp 
.n.est. de caução . . . 

3944 - José Justino Filho - Con-
ta . . ............ . 

3943 - José Justino Filho - Con-
ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3942 - José Justino Filho - Rcst, 
de caução . . . . . . . . . . . . . . 

3941 - José Justino Filho - Rc;t 
de caução ............... . 

3984 - Dias. Galvão & Cla. - Rcst. 
de caução ............... . 

3963 - Dias, Galvão & Cla. - Rest 
de caução . . . . . . . . . . . . . . 

396S - Dias, Galvão & Cla . - Rcst 
de caução ....... ..... . .. . 

3966 - Dias, ualvão & Cia. - Rcst 
de caução . . . . . . . . . . . . . . . 

3946 - Avelino Cunha & Cla. - Rest. 
. de caução ............... . 
3962 - PRI-4. Rãdlo Tabajára da 

Paralba - Fõlha de pagamento .. 
3891 - Dep. de Assistência ao Coope

rativismo - FOiha de pag ..... 
3909 -· Dr. Italo Jofill P. da Costa 

- FOiha de pagto .......... . 
3988 - Darci da Costa Ramos e See . 

Agr. ~ - Adeantamento . . . • . . . . 
3989 - João Hardman de Barros 

37: 6-00$000 

2:980$400 
184'800 
103$200 
145$200 

105IOOO 
50$000 

$900 

112$800 

2 :000$000 

817$500 

45$000 

2$400 

1 :041$600 

2:850$500 

l :889$000 

57lf>°° 
570$000 

1:719$000 

9:329$000 

1 :G14S500 

7~ 

360$000 

l;OOOfOOO 

2~465$600 

' 300$000 

1:;31500 

462$000 

140$000 

80$000 

300$000 

500$000 

700$000 

200$000 

3:110$000 

8:140400() 

60$000 

120$000 

1 :000$000 

174 :042$700 

.. -- .~ -

44:li7$200 

218:189\1)00 

<Sec. Agr.) -.& ·Adeftltantt'lrta -ir ........... ~ .. . .,~.,..,._,,,, 
3913 -·- Marie das Neves Vasconcélos 

- Subvenção . . . . . . . . . . . . . . 
3987 - Oaoar de Morais Coêlho -

Ajuda de custo . . . . . . . . . . . . . . 
3981 - Dr. Severino Patrlclo da 811· 

37;::: ~~~~~ d~ A1.;.~1ci~ .:__ 
Ve,wlmentos • . . . . . . . 

001000 

381'000 

40Q$0t(I 

250«,>00 41:751$800 

Saldo que pes.a . • • . . , 176 :438$100 

218:189$900 

Tesouraria Geral do Tesouro de Esl.ad~ da Paraíba, cm 23 dr sctrm· 
bro de 19;18 . -

Erne,,i., SUveira, 
Te30uretro Geral. 

Alelolo Morai• 
Escrllurirlo 

Boletim número 208. 

<a$. l JGR 
0

Arnaldo Cabral de \'as· 
Quartel em João Pessóa, 23 de se- eoneólos, coronel Cmt. Geral. 

tembro de 1038 · Con1ére com o original: Manu,t 
Vlêpa, MaJot sub-comandante lnte· 
rtno. Serviço para o dia 24 <Sábado>. 

INII~ OSUL DO nAft• 
GO Pll&fflO • DA ou.DDA 
CIVIL 

Em João ~. 23 de setembro de 
19;18. 

Serviço para O dia 24 (8'1,adO) · 

se"=~ .. '.·ª s1T., amanuen· 

Permanente_..l, BIP., IIIIMª de 1.• 
tlasaen. 0 0. 

Hondantea: ilo tdfe110. flacal de 1.• 
c1a8ae n.• 2: do pallclamento, fllcJI 
rondante n. 0 t e suarda de 1.• claB· 
ae n. 0 a. 
ai~~- IIU8l'da.a elvla 118. 1,3, ~· 



:l: UNIÃO- 8'We, 14 a....,.. i1e 1938 

NOTICIAS DO EXTERIOR li UNÓPll4jU IE 
TERIAS I .... IIIERI 

CHINA eleições presld•nclt!ls se realizarão em Ulll 
~:' ,!~~\ d:::0

,.;: :ii:~te Retardad'a a âüe,a 
as ENCHENTE DO RIO 

LO 

IIILITDRI 
tVi. 

A S~~tJtsº DAS LARANJ~11B~A
{ "8 J 

LONDRES. 23 <A UNIAor,to:.._ A.a 
laranjas brasileiras obtlvenllif',• hoJe 
f'ffi Londres as seguintes çofi4ções : 
caixas de 120 frutos 9 shlDltiis: de 
150,10 shlllings, de 150 a 21,,te shll· 
lings e 6 pence . 

ITILII 

POLOIII 
A EXPLOBAO DE UMA BOMBA El\l 

VARSOVIA 

VARSOVIA, 23 (A UNIAO) - Uma 
bomba explodiu hoje A tarde no edl
flcto do sindicato de profesaores polo• 
nfses, matando uma pesa6a e ferindo 
, ·Arfas outras. Os autores do atentado 
ainda não f6ram deocobertoo. A.a au• 

1og~i.:t.rir:: :~::~:á. 80Clalls· 
tas pronuncldas . 

PORTUIIL 
OS EXERCICIOS DA ESQUADRA 
LISBOA, 23 <A UNIAOl - Com 

destino a Setubal zal'J)Oll, hoJe, do 
TeJo o avlao capitanea da esquadra 
portuguêsa, "Bartolomeu Dias• 80b o 
comando do comodoro ~lho de 
Sousa. o avlao português vai ao en-
contro de sua esquadl"a que no mo

EM DISPUTA DO "RECORb'- DE menlo realiza as manobras navais de 
ALTITUDE verão. 

l ·• 1' A referida esquadra eetA realizando 

nota do Máico 
WASHINO'l'OJII, 21 (A VJIIIAôl 

Dlveraenclaa df pontoo de Vllta no 
selo do Departamento do Batado re
tardam a entrada da nota do pwemc, 
ao .M6xlco IObre a expropriação das 
terraa pertencentes a norte-amerlca· 
1\1111-. 

O conflito de ldélaa 6 motivado pela 
oportunidade de manter ou modificar 
a atitude energlca espreua naa no
tas anteriores ~-americanas, ae• 
gundo 1nformaç6eà colhldaa n08 clr· 
culos dlplomatlc08. 

A.a conTenaç6e,, entre 08 ,rs. NaJe
ra, embaixador do México. e Cordell 
Hull, secret6rlo de l!lltlt.do, contln11a• 

~":u:::.::.'!'!~:elaboracla a 

Nlo Ili na Panllla o -lllto -
n&á ea_.. o ,-ladlamo de 111D 
Grande do N- e do Oeari. - n6e ._.. ....... _.. .. . ..............a 
para-a"-,Nlo-
em_...oa ...... puaqaellÚ9t 
erle • mollldla. 

ROMA. 23 (A UNIAO) - ti, Itilia os seus exerclclos de alnematloa na
tentará bater o "record • mUfttlal de vai, evolução, tiro ao alvo flx1> e mo
altitude para aviões. vel, entre Setubal, 08 quais oon&tl· 

A tentativa serA feita com 'um apa- tuem a 6ltlma faee das manobras. O NOTAS POU'aAJS 

PISMI 
Rua Dea. Triadade, 
--N.0 5-.--

- =-
-:-

AVISAM A' SUA VASTA CLIENTtLAJ'·;~~~ : 
DEMAIS RETALHISTAS DE TECIDOS. 

:MANTERÃO, DE ORA EM Dl:AN~ 

PREÇOS EXCEPCIONAIS PARA 
AS VENDAS 

rêlho de cabine estanque. O ""TecOrd" comando espera, entretanto, que as 
de altitude ainda estA em poder da ditas manobras estejam c:oncluldas 
Inglaterra. no sabado ou no prlnelplo da próxima r.~..:.1 ~lo se o t.empo se mantiver Expediente da 1.• Delegacia · de p~ DECRETOS ASSINADOS NAS PAS-

PIRHUII deca:;l'ta~~~ur':!Je.ftC&:'°un1~': ~r:::m
23

~epo1men1o no desastre ~rf:til::i;·ut~:-=J!~ 
ASD~i1:fsMAS ELEIÇO~ nlf~~I- ~ d~~~:"!1· .ri.:='1:..!°..J:: de automovel verificado na noite do aúeo 

, , , do aos navegantes, para que 08 me,- dia 19 do corrente, no Parque •solon l RIO, 23 - <Pelo ~ - (!_~-
ASSUNÇAO. 23 <A UNIAOl - ln· mos não se aproximassem da zona de de Lucena• InAclo Vltor e Jooé Gon· dente da Republica 08 ---· 

çalo da su~a; o Gablnlte Médico Le· tes decretos : 
forma-se, de fonte autorlzadfl'!IP'e as , exerelclos. gal enviou ao cartório deeta Delega-

NOT l ~ DO FARO tS5IO ,; ,aan&o cata - .,.._. ela, para necesaarta reaolução 08 se-
&,J U para llaDIMI em W. • ta...._ e fi'::~J~~. 'i:!n1':e1~.,:C:; 

~<•~ ftl'ladaa cirea, 8õ na CABA AZIJL, ='ttn'!' ~va.v:,wo ~= 
go~~i'~~E~~g~ ______ , ------ mento fiz re"*""\ ã •e8111 Jl:e11a de 

DESTA CAPITAL Pollcla: ... em~ Ablllo Dan• 

Cartório do Registro Civil ,~ , Escrl- Estio rOIIIPÍdlS U napcla• !:e.&~ g:iie ~:iua=:=: 
vão - Sebo.,tido Btutos. til ÇNS lllfN •••hrlain tarazzo comunicaram acidente dos 

.~t'~t'~. ~~=~éc~~:.Qf.~º:· as e HHltr ~ s ~p;~os da J:â!.;'Uf~':1: ~ll: 
Geraldo Freire de Araújo, Arl Pires va, José Porflrlo de 8óllila, J. Allxan-

:;.,,~ ::ig~v:1:''i.~'l;~,t= ~: 

1 

(Conclusio da 3.• pg.> g:Tva~r:.8uv9.=:~~ !~ 
lari, Lourdenete Ferraz de ~ · Joaé CONFIRMADA EM LONDRES A NO- lelitado de conduta ao<aegulntes pe&• 

~tr?i'!~1.1~ºI~~~~~ÚqMe : ~~= TICIA . , ~~~"';~5°e d~ 
ves e Moisés CUmaco de ~o. · LONDRBIIJ, 23 (AVHIAO? -·'Con-. Ue Nogueira; reqae m ateataifO 

· - t (" firma-se ,_ meios oficiais londrlnós de Identidade Adallet'lo da Silva 
No mesmo cartório, correm procla- 0 rompimento das negociações entre Brandão e José I)elftnb da Silva; re-

mos para casamento doo cdMraentes a Alemanha e 8 Inglaterra. quererem atestado de eooduta Amai· 
seguintes : A entrevista foi Interrompida devido do Bonlfaclo de Palvr. 

Severino de Brito Freitas e' 'tlerna- a pretensão do "fuehrer" de Invadir 
lladéle Claudlna de Oliveira; Manuel Imediatamente o território sudeta, de
Lloncio da Silva e Candlda l~t Brito: vendo Chamberlaln e seus companhel
Luiz Barbosa de sousa e Jl,meUa Bar- ros regressar a Londres, amanhã, por 
bosa de Faria; Eufráslo Plntd'da Cos- via aérea. 
ta e Antonla de Menêses Silva; Ma· 
nuel Sebast,jão do Nasclmenti,, t Ell- CHAlll8ERLAIN TERIA EXIOIDO 
, abet Rodrtgues de AraóJo: Alexandrl- UMA PROMESSA AI.EMA 
no Gonçalves de Amorim e l!lllllleralda 
Lopes de Lima. 

11"•.' 

Para conhecimento da Corporação e 
:~a execução, publico o' • *IUln· 

Jt sc 
I - Reeolhlmente de lmpo.nancl"" 

Pela Estação Plscal de ~., 
lot recolhida nesta Inapetortr,-t tm
~rtancla ders. 118100Q,merentet 
taxa de sêlo de chumbo, arrecadada 
~r aquela Repartição, noo -m!sn de 
abril, mato, Junho, Julho e agosto do 
corrente ano: alta quantia ......,.. 
ao sr. almoxarlfe pagador, 11 fim de 
dar o destino conveniente . 

II - 8-lhlmen&o de Bendaa· -
O sr. almoxarlfe pagador, ap_.itou 
recibos, flrmadoo pelo ar. ~ 
do Teaouro do •-. pro,,._ .lia· 

;:~o d:,ci:.1881~-
referentea 6a ,e,u1u de .,.._ e 
•endu de )llacaa. reapectlvamente, na 
1.• BIT .. ao canente IUS, dita,..._ 
bood ficam alqlllvadoa na ~ 
eata Reparttçio . 
III - P,:lltl,o Dnpr:; btede; - De =..r-:..:e~de ~~ =let·=: ~ .. do~ 
~ Jà de Araillo para o 11111. -1, -=i .. Galu: ~Bn~

!!"- i 1.• B , 19 IUlaa de "'li* ;;,7.t:••• ~ pela IUI& de ..... 
~>1ílaa.._.. 
,s-;-,:o•~P!· ---·=:-....... 

B~LIM, 23 <4,_ T,JNIAO> - Diz-se 
que o fracasso das negoclaçêíes pren
dem-se ao fato de o sr. Cbamberlaln 
ter exigido uma promesaa alemã de 
que a Checoeslové,qulil não -ia lnva
~lda . 

Essa é uma promessa a que o sr. 
HIUer é ab80lutament.e eontr'11o. 

A OLTIMA VISITA DE CORTBZIA 

GODESBERG. 23 IA UNIAO) -
o sr. Nevllle Chamberlaln cbl!ftll k 
:12 horas para deapedlr-ae do tihé~ 

çe![r ~~:l~ :ahunélacla COlllO sla,-
plee vlallll' de cortesia, prolangou
eté 1.25 boraa da madrupcla, anun
ciando-se que o chefe do pemo ale
mão entregc,U um •mmnorandum•, de
clcllndo a sua atitude. 

Esse •memorandum", entret&llto, 
não, foi dado i publlclclade, Abendo
ae que Chamberlaln comunicou o aeu 
conteiido ao ..,..emo checo. 

VISITOtJ' VOH RlBBBNTROP 

OODESBZRG, 21 (A UNIAO> 
O ar. Neri!Je ~ mlnllltro llirl· 
tantco em BedlDa edne, boJe, - vl· 
sita ao sr. YOD R,lbbentrap. mlnlltlO 
das ~ Jll<ta'lmW do Releh, em 
Tlrtude de ter de .i.Jar, lllmllhl, i-n 
a capital l!leml, 

NAO CM •o ~~ TOJ'AL 
DAS COIIIVQB&QCIBB 

Cl'ODDJISPA, • (A lJJUAO) -
O ar. Cbambertalll. u Nlr do llflllel 
Gllde ccmfor,lllliall - o eJiamoler 
Bltler, ~ ~ lllo 

~11:.i:frwaadatll:f. 
-*· . I 
N=AlJl(JtJ' S1JRP,R1SA BII LO!f'. 

Ao dr. Chefe de Policia t>flclou o 
o sub-delegado de ctuz das Arma.,, 
enviando as segulntea armas apreen
didas pela poUcla daquela S.-.-del-· 
ela : uma pistola, Rt9 ~tea e 
clnco facas. ,;; 

ocorrencias da ).• Delepc:la no dia 
23: 

"Oficio expedido : llm a Chefta de 
Policia: recebido um do Jnatttuto de 
Jdenttllcação : foi recebido o laudo 
de exame caclaverlco procedido na 
peuOa de Martinho lhsl'raalo de Oli
veira,. Pot requerido, por d. Marta 
Bloerentlna C".ouvela Coelho, o aeu a
testado de Vida; f6ram ouvtdoo em 
auto de JIHJUlllas 08 am,mbadores 
Sebastião José da BUva e Raimundo 
0-r. e foi recaturado pelo aoldadn =· ~·.;.:,~º ::.:~ 
. o Inaú'mto de M91lllf'llclo e Mé· 
dll:o Lepl do Ba!MI>, eàpedlu em da~ 
tá de ontem, ~ de klentld•d<t. 
A Adolfo llddlO da ClQet,a\ l!ldav Eu• 
1ento da Sllva, Sel>aatl&o Cavalcadtl 
de Albuquerqqe. Antlonki Manuel do 
Naaclmento e Vàlter Bchlaepler. 

l'6ram submetld08 a exames pert
clala Pranclaco Tó1a Bobrlnbõ, e 
Pranclaca Pereira da Silva. 

Apreaentadoo pelo diretor da Ca
dela Pública, acham-ee idenutlcadoa 
no Registro Oeral de lndh1cluaa ,l(lee 
J'nlDclaco de Unia, Adindo ~ 
de Lima e Nlvaldo Rddrlpeo. ..,. 

Solicitado pelo diretor da 8-ta-

na doEt=.~ 
Sefti1no lillki .,."";m't;, 

âo6 alo do ll'llllllmáto e AIICilido 
~ doaBantoo, 

Pllra .... elallonglc da ........ 
Orlmlnal do BltadO, a 11U11D ÜI~ ::'°'m1:..--:.=::. a:; 

Na -la ela luttta: 

Nomeando: para o cargo da claue 
H da carreira de oficial admlnlatratl
vo do quadro I, do Mlnlalúlo, o ba
charel Guilherme Man:ondes Mede!· 
roo. Antonio da Silva Ramoo, Hectyla 
Navarro Ribeiro, Valter Bchleder e 
Franc:lsco de Paula Santiago PIiho; 
para a carreira de · eeanturarlo, o au
xiliar em disponibilidade do Mlnlaté
rlo da Agricultura, Luiz 8eTel'O Leal e 
o bacharel Zeno Marqueo de Sousa 
ZlelxUKy para exercer o oficio de e&• 
crivio da aexta pretodll clvel, fre
ll\aezla de Sio Cristovão, vago com o 
taleclmento. do respectivo aerventua-
·r1o. . 
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-----------------
VI D A JUDICIÃRI4 

T.lf'fll PARATR\NO 

VIDA ESCOLAR SERVIÇO AÉREO Petição de reclamaçfio nº. 7, da co• 
marca de João Pest.ôa.. Reclamante 
o prew mberavPl. José Marinho, re

.\ NOMJ•:A(.'AO DE UM AVIADOR colhido a Cadela Públka desta Ca-

TRIBUNAL DE APELAÇÃO 
ESTADO 

DO 

60º. Sess:ío ordiruí.l"l:i., em 20 de setem· 
bro de 1938. 

Presidente. - Souto Maior. 
Secretarlo. - Euripedes Tavares. 
Procurador. geral do Estado: Reno.to 

Lima. 

compareceram os desembargadores: 

Souto Maior,. Paulo Hyp:icio, Flo
doardo da Silveira, Mauric10 Furtado, 
José Floscolo, severino Montenêgro 
Agripino Barros e o dr. Procurado1 
Otrnl do Estado, Renato Lima. 

Lida, foi aprovada, sem observação, 
a :ila da sessão anterior 

Distribuições: 

Ao desembnrgn.dor Flodonrdo da Sil
veira. 

Apelação civel nº. 106, da comarcr. 
de Alagôn Grande. Apelantes José de 
Andrade Galo Branco e sua mulher; 
apelado João Mesquita. de Vnsconcélos 
Chaves. 

Ao desembargnrlor Agripino Barros. 
Apelação criminal n°. 156, da ?º· 

marca de Picuí. Apelante a Justiça 
Pública; apelado José de Almeida 
Souto. 

Passagens: 

Agravo de petição civel n°. 91, (aci
dente no trabalho), da comarca de 
Mamanguape. Agravante a Cia. de 
Tecidos Paulista - Fabrica Rio Tinto: 
agravado o operá.rio Antonio Fran
cisco. O desembargador relator Paulo 
Hypaclo passou os autos com o rela
torto ao lº. revisor desembargador 
Flodoardo da Silveira. 

Apelação civel nº. 61, da comarca 
de JOO.o Pessôa. Apelante Iraci, Ira
cema, lerei Mororó e outros; apela· 
dos o dr. José Mousinho e outros. 

o desí!Dib&,rgadt1' Paulo irHypacio 
passou os autos ao 2°. revisor desem
bo.rgador Flodoardo da Silveira. 

Agravo de petição civel n°. 90, da 
comarca de Campina Grande. Agra
vante Tertnliano Pereira de Barros; 
agravada a firma Otoni & Cia. O de
sembarga.dor Paulo Hypacio passou os 
autos ao 2º. revisor desembargador 
Flodoardo da Silveira. 

Apela~o civel n°. 81, da ccmarca de 
Ma.mang\lape. Apelante Pedro Aires 
de Mélo; apelado Joaquim Paulo da 
Sllva. 

o desembargador Flodoardo da Sil
veira passou os autos ao 2º. revisor 
desembargador Ma.uricto Fw·tado. 

Apelação clvel n°. 71, da comarca 
de Sousa. Relator desembargador 
Mauriclo Furtado. Apelantes Fl'an
ctsco Sarmento de si e outros; ape
lados ceemo Abrantes Ferreira, Fran
cisco José dos Santos e suas mulheres. 

o desembargador relator passou os 
autos com o relataria ao l º· revisor 
desembargador José Floscolo. 

Agravo de petição civel nº. 92, da CO· 
marca de João Pessõa. Agravantes 
Abdon Cavalcant1 Albuquerque e sua 
mulher; agravado João, Alves de Mélo 

Agravo de petição civel n°. 86, da 
comarca de Mamanguape. (Acidente 
no trabalho). Agravante a Ola. de 
Tecidos PaUlista - Fabrica. Rio Tin· 
to: agravado o operário Crlstovan 
Andrade. 

Embargos ao acordão nos autos de 
apelação clvel n°. 40, da comarca de 
João Pessôa. (Ação de desquite). Em· 
bargante dr. Neusa Medeiros de Araú
jo; embargado Sebastião Calixto de 
Ar&újo. 

O desembargador Maurlcio Furtado 
passou os respectivos autos ao 2°. re
visor desembargador José Floscolo. 

Confilto de jurisdição nº. 6, da co
marca de Bananeiras. Relator desem
bargador José Floscolo. Suscitante o 
dr. juiz de direito da mesma comar
ca; suscitado o dr. juiz mwúclpal de 
Calçara. 

O desembargador relator passou os 
autos com o relataria ao 1 °. revisor 
desembargador Severino Montenêgro 

Apelação criminal nº. 151, da co
marca. de Santa Rita. Relator desem
bargador Paulo Hypacio. Apelantes 
a Justiça públlca; apelado João de 
Araujo Lima. 

o desembal'gador relator passou 08 
autos á revisão do desembargadoi 
Flodoardo da Sllvelra. 

Despachos: 

Agravo de petição criminal "ex-o
Ucto" nº. 65, da co1narca de Alagóa 
do Monteiro. Relator desembargado1 
Paulo Hypacio. 

Con!llto de Jurlsdição nº. 5, do ter
mo de Caiçara. Relator desembargado, 
Maurlcio Furtado. Suscitante o dr. 
juiz munlcipal do mesmo termo; sus
citado o dr. Juiz de direito da comar
ca de Bananeiras. 

Agravo de petição civel nº. 95, da 
comarca de Campina Grande. Relato 
desembargador Severino Montenêgro 
Agravantes Reinaldo Marcelino de o
Jlvetra e sua mulher; agravada d. Marir 
Amella Pessôa da C06ta. 

Fõram os respectivos autos com vis
ta ao exmo. dr. Procurador Geral do 
Estado. 

Apelação clvel n°. 105, da comarco 
de João Pessóa. Relator desembargo
dor Paulo Hypacio. Apelante a Fa. 
zenda Municipal; apelado o dr. José 
de Mélo Lula. Foi com vista á8 parte 
e depois ao exmo. dr. Procurador Ge• 
ral do Estado 

Embargos ao acordão n06 autos de 
agravo de petição clvel nº. 52, da co
marca de campina Grande. Relator 
fileaembar1ador Joaé Flooc:olo. Embar-

gnnte Ei;;mernldino MacL'do P Silva; 
embnrgados S. B. Cabral & Ola. 

o desembargador relator lnnçou o 
seguinte despacho: .. A prova. da inex
xistencia. do caminhão resulLará, nn 
bipotese, da recusa do exequente em 
entrega-lo, após citado para faze-lo 
nn. forma. do art. 1.296 do C. P. e. -
Indefiro, por isso. o requerimento do 
dilação do embargante. Intimadas a;-, 
partes, voltem-me os autos." 

Embargos ao a.cordão nos autos de 
agravo de petição clvel nº. 34. <nci· 
dente no trabalho). da comarca de 
João Pessôa. Relator desembargador 
Sevc.'1'1110. Montenêgro. Em'bargJantes 
F. Mendonça & Cia.; embargado o 
operário João Vieira de Lima. O de
~mbarga.dor relator mandou dar vis
ta para impugnação e sustentação do:, 
embargos, pelo prazo legal e, em se
guida, vista ao dr. Procurador Geral 
do Estado. 
Apelação criminal n°. 155, da comarcn 

de Campina Gr3..Ilde. Relator desem
bn.rgaclor Severino Montenêgro. Ape
lante o dr. promotor público; ape~
do João Souto de Assis, conhecido 
também per João de Arnújo Souto. 

Foi com vista ao exmo. dr Procu
rador Geral do Estado. 

Pareceres: 

Agravo de petição civel nº.88, (aci
dente no trabalho), do termo de Pe
dras de Fôgo. da comarca de Santa 
Rita. Agravante The Great \.Vestern 
Of. Brasil Rallway C. Ltd; agravado 
o operário Augusto Rodrigues de Sou
za. 

Agravo de instrumento civel nº. 94, 
da comarca de Areia.. Agravante Ni
lo Moreira Leal; agravada a Fazen
da do Estado. 

Apelação civel nº. 88, da comarca de 
Guar:tbira. Apelante Joaquim Felt
pe da Silva; apelados José Damasio 
dos Santos e sua mulher. 

Embargos ao acordão nos autos ~e 
agravo de petiçao civel n°. 50, 1 aci
dente no trabalho), da comarca de 
Mamanguape. Embargante a. Cia. de 
Tecidos Paulista - Fabrica Rio Tinto: 
embargado o operário Antonio Vicente. 

Embargos ao acordão nos autos de 
agravo de petição civel nº. 72, da co
marca de Mamanguape. (Acidente no 
trabalho). Embargante a Cia. de Te
cidos Paulista - Fabrica Rio Tinto; 
embargada a operária Emilia Janua
ria da Silva 

Carta avocatoria nº. 7, da comarca 
de Campina Grande. Requerentes 
Cicero Joaquim da Silva, Pedro Rai
mundo da Silva e suas respectivas 
mulheres, por seu assistente judi
ciaria bacharel Severino Barbosa 
Leite. 

o dr. Procurador Geral do Estado 
apresentou os autrs em mêsa com os 
respectivos pareceres. 

Designação de dia: 

Pl'ova ,,arcfal 

FoJ nftxado ontem, nn portorln. do 
Licêu Parnlbnuo, edital chnmo.ndo 
hoje á provn parcial todos os alunos 
matriculncto.s nas seguintes disclpll-
na.,;;; 

A's 8 horas 

Cit'nciM, l.ª série, 3.ª turma. 
Portugues, 2.ª série, 3.n. Lurma , 
F'rancés, 3.:i. s~rle, 1.0.. turma. • 
Hlstórln. Nnturo.l, 4." sérif', 1.u. lur-

ma 

A's 9 1'2 

.1lftA81l,ElRO PARA PILOTO- plllll 
CHE1''f!; DA PANAIH." Fornn1 o,g,c;lnados os respectivos 

deAr:;;~<;.!~ ~~!~le;~~n~~1 ~~1~~~;-icc~~~ ~c:c:~~-~AO DE ONTEM O TR1BU-
a recente n.omea.ção do comandante NAL n:E~~.:-~tºFJiitiou os 
~~~~~~ºeJ~u~a T.~~:~afr~~~a r~1;ç°i[~

0
q~~ Recurso crlminal "ex•oficlo" da Ca.-

~teve vnga dê-<.:de a. fundação da com- t.olé do Rocha. Relator: desemba.rga-
1 pa.nhin, em uno, por exigir para o dor Se:verino Monlenégro. Recorrente 

seu dr'iempenho um profhsionn.l dotn.- o dr. juiz de direito em comissão; re
de de qualidades excepcionais de pe- corrld~ Franc.isco Cn.meiro Vaz, 
ricia. con.heclmentos técnico:,; e cnJ.>a- também conhecido por ··velho Car
L:idnde de comando. Para avnliar•se n neiro" e outros. - Deram provimen
clLo;ttn1;ü.o que ncabA de ser conferido. to ao recurso, cm parte, para pronun
uo aviador bra<,ileiro, basta. considerar ciar Francisco Carneiro Vaz. VUlf» 
que, tendo recrutado o seu pessoal ·•velho carneiro", e José Rozenclo 
prtmltivo entre os aviadores mais pe- Sobrinho, vulgo "Dedé", no artigo 
ritos da Reserva Naval Aérea. dos Es- 294. ~ 1°. da Consolidação das Leis 
t.'\dos Unidos, a ·'Panir já mais pre- Penais; ficando mantida a pronuncia 

Frnncês, 3.11. série, 2·Q. turma . encheu o cargo de piloto-chefe, para de Enéas Suassuna e José Lino, e e. 
História Natural, 4 11 série, 2 ,n tm·· o qnA.l foi promovido o comandante lmpronuncia de Joaquim Rôzendo So-

mn . A ·~ ~ -• T~1g~~o ingrc<.sado em 1930 nos ser- brtr~~~ç~~a~~~~;~~e João Pessõa, 
A's 13 horns vlços da ·'Pana.ir, procedente da Rr- Relator desembarga.dor Severino Mon

Hlsl61·la~ 1 n sérir, l,ll turmn . 
Gcogrnfin, 2a série. 1 ª turmn 
Mat.,..maticn, 4:1 st'rle, v1 lurma 
Químicn. 5.11. série , 1." lurrn:1. 

A's 14 1 2 

servn Nnval A~rt':l. brasileira, como tenégro. ApPl::t.nte o dr. 2°. promotor 
.·Jinples pilolo•nprendiz, o comandante públ.i.co; npela.<.lo MHLon Pinheiro. -
rcnan demonstrou tal nprovf"ítamrnto Deram provimenw á üpelação para 
e tal a.mõr ao e~tudo. que logo !ie im- condt>nar o apelado no gré.u mínimo 
1,oz á confiança e estima de seus ~hL- do art. 221 lêtra A da Conwlidação da~ 
fes, sendo designado frequentemente Leis Penais, contru o vóto do exmo, 
riara o cumprimento de missões técni- desembargador Agripino Barros. 

História, 1." série, 2.a. turma . cas das quais se desempenhou com Apelação criminal de Santa Rita. 
Geografia, 2.:i série, 2." turma. brilhantismo . . . . . Rela1..or: desemb~rgador ~aula _Hipa-
Mntematica, 4 :i série 2.ª turma . O aviador patno10 pa~sou todos os J cio. Ap~lanle a J~<;tiça. publica, ape~ 

Química, 5.ª sér~ 2.n turma ~~t~~a:~ªra:nf:ri~!~~~~o ~~uc~g~~~ ~~ ii?oª~~~t~r:ui~ef:~~- p;raN~~~= 
ESCOLA SECUNDARIA DO INSTl-1 mente c. om o material e com tod. as z.s firmar a sentença apelada, unanime-

TITUTO DE EDUCAÇAO linhas aérc~s ope!adas pela campa- mente. _ . 
3º. Prova parcial nhia. inclusive a ~mh~ amazoruca, da Agravo de pettçao c1vel (acidente 

DIA 26 _ A's 8 horas _ Frn.ncês da qual foi wn dos p1on.eiros. no trabalho) de Mamo.nguape. Rela-
1.11 sérit _ LR tunna. _ Matemntica Fáto digno de registro é, que o co- to~: -desembargador Fl~oardo da ~11~ 
da :.11 sêrie _ 3.ll turma. A's 9 1 ·2 _ mandante Tena~ nunca saiu do Bra- ve1ra. Agravante: a (?ia. <:fe Tecidos 
rranoês da 1.ª série _ . 2.ª turma. sil ~ª!ª apC'rfeiç(?ar.-se _ em todas as Paulista - F.abnc:i Rio Tinto; agra
Ma.tematica da l.ª série _ 4,11 turma . dísciplmas e espec1~hzaçoes da aviação vado o operáno Cnstovam Andrade. -
A 's 14 horas _ H. da Civilização -3." mod.en1a. tendo feito os seus estudos Deram provim~nto ao agravo, pa~a 
série. Matematica 2.t1. série _ 1.t1. tur- t~ncos através de . obras manda~as reformar a decisão agravada, unam-
ma. Ciências - 2.ª série - 2.t1. turma . vir ~los E~t~dos Umdos e a pratica memente. . _ . 

DIA 27 _ A ·s 8 horas _ Histo1;a - nas msta~açoes que a companhi3: pos- Agravo de petiçao civel de CamJ')i-
1.11. série _ 1.11 turma . Ciência _ 1.ª .c;úe no Rio de Janeiro e em Belem do na Grande. Relator: desembargador 
série 2.ª turma . A ·s 9 1 2 - Hbtórin Pará.. . . _ Agripino Barros. Agravante Tertuliano 
-1.1. série _ 3.º turma . Cil·ncia _ 1.ª Por todos esses motivos. a promoçao Pereira de Barros : agravada a firma 
série _ 4.ª turma . do aviador brasileiro representa uma Otoni & Cia. negaram provimento 

A's 14 horas _ Química _ 1,11 sé- di~tin_ção fei~a. em grande ~arte â ao agravo para confirmar a decisão 
rie _ História 2.º .série _ 2.ª turma , avmçao brasileira, que. j~ p~ssue ele- agravada, unanimemente. 
Ciência _ 2 :i série _ 1.0 turma. mentos capazes de distmgmr-se nas Agravo de petição cível de João 

· - 1 majs delicadas especializações da avi- Pessôa. Relator: desembargador Flo-
GRUPO ESÇOLAR "SANTO ANTO- ação moderna . doardo da Silveira. Agravantes Abdon 

NIO'' Cavalcanti Albuquerque e sua mUlher ; 
Promovido pelo corpo docente do Tavares de Farias, juiz mwlicipal do agravado João Alves de Mélo. - De

Grupo Escolar •· Sant:> Antonio·· , de- mesmo Lermo ram provimento ao recurso para re 
verá realizar-se. no dia 1º. de outu- Petição de ''habeas-corpus'' nº . 41 formar a deci::;ão agravada, unanime
bro. ás 19, horas, um atraente festi- dn comarca de João Pessôa. lmpe- mente. 
val de caridade, em benefício dos alu- trante o detento Severino Barbosa d e Apelação civel de JoAo Pessôa. Re· 
nos pobres do aludido estabelecimento Lima. recolhido á. Cadeia Pública des- lator: desembargador F1odoardo da 
e do Grupo Escolar "Frei Martinho", ta Capital, em favor de seu campa.- Silveira. Apelante GJovani Petruoi e 
désta capitfll. nheiro de pri.sã.o, o prêso miseravel, sua. mulher; apelados Jocelino Mola 

Para o mesmo ficou organizado o. Julio Macêdo. e sua mulher. - Negaram provlmen-
seguinte programa: Agravo de petição civel nº. 84, <aci- to ,á . apelação para confirmar a sen• 

P. Parte - Bailado: - Cidades da dente no traballlo) da comarca de tença apelada, unanimemente. 
Paraíba (do· poéta Américo Falcão; Mamanguape. Ag:oavante a Cia. de Apelação cível <ação de desquite) de 
pelas atunas Adecir Espinola, Lenita Tecidos Paulista .. Fabrica Rio Tinto; Santa Rita. Relator: desembargador 
PeL'<ôto, Carmen Coeli, M. de Lou.r- agravado o operá.rio Ildefonso Ferreira. Agripino Barros. Apelante Manuel do 
des Guedes, Hllda Pessôa, Inês Peixó- Apelação civel nº. 48. da c-:,marco. Souza Lima: apelada Justa Augusta. 
to, Bemadele Araújo, Relaide Lopes, de Patos. Apelantes Silvino Monteiro de Lima. - Deram provimento á ape
Dirce Guedes, Valdete Peixôto e Le- :la Silva e sua mulher; apelados João lação para reformar a sentença. ape-
lia Araújo. Domingos de Queiroz e sua mulher. lacta, unanimemente. 

Agravo de petição criminal nº. 61, 20.. Parte ._ Será encenado o im-
da c01narca de Areia. Relator ctesem- pressionante drama inLituJado "Fa
bargador Mauricio Furto.do Agravan· b. la" em qual áto e Jo persa 
te .José Cipriano de Lima; agravada n~ºge~ são 05 s~~uinte

5
~: u s -

a. Justiçn pública. Fabiola ....... Nobre romana -Anto-
Agravo de petição criminal "ex· niêta Creosola. 

oficio" nº. 62, da comarca de Ma- Lucina - Mãe de Inês - Severina 
ma~guape Relator desembargador ! Cabral. 
J-0se Floscolo. Inês - Prima do Fabiola - Hilda 

Apelação crimit:al nº. 132, da co- Pessóa. 
marca de Bananeiras. Relator dese111- Sira _ Escrava cristã _ Lindalva 
bar~ador Agry.ptno Barros. Ape_lante j Figueirêdo. 
~Uv~us;~:o ,~~~~~cJa ás,~~~~~ .. ~mz da sofa~ra - Escrava pagã - Inês creo-

Idem nº. 148, da comarca de Areia. Graia - Escrava pagã - Argentina 
Relator dese~bargador José Flos~olo. cavalcanti 
Apelante ~ºªº. Bel~rmlno da Silva; cecilia - Jovem Cega - Bernndete 
apela~a n. Justiça J!Ubli~n. 

0 
Araújo. 

A(:lavo de petlçao civel n · ~2, da Emerenciona - Irmã colaça de 
comarca de Mamanguape. (Acidente Inês _ M. de Lourdes Guedes. 
no trabalho). Relator desembargador Metella _ Embaixo.dora do Prefei· 
J~ Floscolo. Agrava.n~e a ~ia .. de to de Roma. - Lcnita Peixôlo. 
Tecidos Paulista - F~bnca Ri.o Tm- Durante os intervalos do aludido 
Lo; agravado o operáno Pedro Paulo. drama declamará a senhorita Dag-

Ar&ravo de petição civel nº. 85 da mar Montenêgro, havendo também 
comarca de Mamanguape. <Acidente cauç.onétas pelos alunos Sebastião 
no trabalho). Relator desembai:gudOl' Vinagre e Bernnrdete Araújo. 
Paulo Hypacio. Agravante a. c111; .d~ _ os ingrt!ssos deverão ser pro
Tecidos Paulista - Fabrica. Rio fm· curados no Gnipo Escolar .. Santo 
to; agravado o operário Leopoldina AnLonio··, on na portaria do Convento 
Carneiro._ . de N. S. do Rosário. 

Apelaçao c1vel nº. 76, da. comarca 
de João Pe.ssôa. Relator d~embarga-1 dente no trabalho'. da comnrca de 

~~edf~~~oear~~er~~d~
11
~~~~~1~!~

1
ª~

1~!: ~:tª~~:!~~-R~~~~va~!!e~b~~~~d~! 
lai°o1E:1:~~n~do:~al;::~ente sessão pa· ;;~!~::~li~~ràl·ira:~~~ I;,1iu~~nto; 
ra os julgamentos respectivos. Deu-se- provimento ao agravo, por 

Julgamentos: 

Agravo de petição criminal 11°. 61, 
da comarca. de Areia. Relator dt>sem
bargador Mauricio Furtado. Agravante 
José Cipriano de Lima; agravada ~ 
justiça públ1ca. DeU1,<;e promimenlo 
ao recw·so, por unanimidade de vo
tos. 

Agravo de petição criminal "ex
oficlo ·• 11°. 62, da comarca de Ma
Ir (lTi'UaPB aetaLm oesem.bartrador 
José Flosoolo. Negou-se provimento ao 
recurso para confirmar a decisãt"I, po1 
unanimidade de votos. 

Apelação crim.inal nº. 132, da co
marca de Bananeiras. Relator desem
bargador Agriplno Ban·os. Apelante 
a. Justiça pública; apelado Luiz da Sil
va. vulgo .. Luiz de Salvlna·•. Deu-se 
provtmento á apelação do. justíça pU
bllca pa.ra condenar o réo no gráo mé
dio do artigo 294 § 20 .• combina.do com 
o art1110 13 da Consolldação das leis 
penais. 

Idem nº. 148, da comarca de Areia. 
Relator desembargador J.osé F1loscolo. 
Apelante João Belarmino da s· va; 
spelooa a justiça públlca. 

Deu-se provimento á apelação, por 

unanlmldadr ele. votos. 
Agravo de petição civel nº. 85. <aci

dente no trabalho). da comarca de 
Mamang\tar f Rlt1lato1· desembars;:•, -
dor Paulo Hipacio. Agravante a Cia. 
de Tecidos Paulista - Fabrica Rio 
Tinto; agravado o operário Leopoldinc 
Carneiro. 

Deu-se provimento ao agra.vo, po1 
unanimidade de votos. 

Apelação civel n°. 76, da. comarca 
de João Pessôa. Relator dcsembar~a
dor Flod.oa1'do da Silveira.Apelantes 
Enedino e Everaldo Gonçalves: a9e
lado Emilio Gonçalves. 

Negou-se provimento á. apela('ão, 
por unanimidade de votos. 

Pedido de licença nº 14, da comar
ca de João Pessôa. Relator desembar
gador presidente do Tribunal. Re
querente o bacharel ClJmerio Rodri
gues do Nascimento, juiz municipal 
do termo de Calçara. 

Fôram c:ncedidos 45 dias de licen
ça, de acordào com o laudo de inspe
ção de saúde, unanimemente. Impedi
do o exino. desembargador Paulo Hi
paclo. 

A.c;sinatura de acordáos: 

Pedido de ferias nº. 22, do termo de 

UMA ESCRITóRA BRASI
LEIRA DO SÉCULO XVIII 

(Do Servjço de Imprensa do l\.l. das Rela('ôes Exteriores) 
A Embaixada do Brasil em Lisbôa desce.ndia dos Pamplonas, vindos da. 

enviou ao Mlnistérto das Relações Espanha. 
Exteriores recortes do jornal catolico 
'' A Voz'', daquela capital , de autoria 
do sr. Ernesto Enne~, sob o titulo 
"Uma e~crit.ora brasileira do seculo 
XVIII", Ooua Terêza Margarida da 
Silva e Orln. de quem Barbosa Ma
chado. no quarto volume de- sua obra 
'·Bibliol~ca Lusitana'', diz "Ornada de 
f;Ublime engenho e agudo entendi
mento, com o qual fizera admiraveis 
progr~os. assim na poesia, como na 
oratória, grangenndo na instrução das 
linguas mais polidas da Europa deli
cados conceitos, em quem competia a 
descrição com n elegAncii-1. •·. 

Dona Terêza Margarida era irmã 
do dr. Matias Aires Ramos ela Silva 
E('1l, exatamente um dos clA.c;.gicos que 
coube ao dr Sohdonio Leite ressusci
tar e colocar no seu devido lugar na 
literatura luso - brasileira: por sua 
mãe Dona Catarina Dorta pert.encla 
:.i várias gerações de paulista.<. Ilustres 
e por seu pai, José Ramos da Silvn. 

Dona Tereza Margarida nasceu em 
S. Paulo, casando-se aos 16 anos com 
Pedro Jansen Moler von Praet, rui.
vendo, em 1752, publicado uma obra 
sob o titulo "Maxirnas de Virtude e 
Formosura". de várias edições. Uma 
destas. publicada em 1790, dá como 
sendo de autotia de Alexandre Gus~ 
mão; fraude essa cometida depois do. 
morte de Terêza Margarida, conde
nada e Julgada absw·da. pelo blbllo· 
g1'afo lnocencio Francisco da Silva. 
i,ó explicavel pelo desejo de fazer crer 
que obrn de tão grande valôr fOsse 
escritn por homem de altos dotes iu
lectuais como era. Alexandre de Gus
mão. São rarissimas em Portugal as 
edições de obro. de Terêza Margarida. 
O sr. Ernesto Ennes sugere que o Es
tado de S. Paulo, de quem ela era fi· 
lha ilustre, providencie para a divul· 
gação de sua gloria depois de dois se
culos de esquecimento. 

A MAIOR DESCOBERTA 
PARA A MULHER 

1 • ~ 1 t] 1 Cid ~, J: i i 1 ~: :1 
(0 REGULADOR VIEIRA) 

A mulher não soffrerá dôres 
Allivia as colicas uterinas em duas horas 

Empl'ega-se com vantagem para com• 
bater a., Flõres Brancas, CO!Jcas Uter1Dal 
Memtruaea, após o parto, Bemorrhag.1.U • 
Dõreo noe Ovar! ... 

S' J)Od.eroeo calmante e r,,plador por 
aoellencla. 

PLUX04DATINA, pela - eom• 
provada et!lcacla 6 receitada por mall dl 
10.000 medlcoe. 

PLUXO-BEDATINA -- G 
._. parte. 

unt~:ªt: ::u~~lvel n•. 82, (acf. 
Culté. Requerente o bacharel Antonl~ 1 •-====~~:':i;".,.=:!"''5'=.=~===.:':'!!"i'=S.?lli'-11?""'~!!'!~~1· 

... .í,í .... t ..... ~~ª 
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LITERATURA E AMBIENTE SOOAL NOVOS RU"10S REGISTO 
t.Conclusão da 1.• pag.) ECONOMICOS FAZEM ANOS non:: 

-'I 

VI D A 
RADIOFóNICA ma ,em todos os '[)alses industrlal,ç e 

~uper-populaclo,ç 11ão 11a razlio de ser 
sóbrt a voga rlessa pseu.da-lileralura no Brasil, 011.de é imenso o número 
no no.~.-.o pw..1; de pessoas que possuem cem contos 

Afirmo que quem qui.::.er /aZP'r llte- de réis, e a terra é tão fertll e de tão 
ralura revoluclo11ária-proletciria. no facil aquisição. Essa literatura enve
Brasil, lerá, de i11icio, de falsificar o ne,,ada e envenenadora não se e.xplf
amble11te social brasileiro. 4./irmo-o ca no nosso dadivoso Brasil, terra de 
e defendo-o : sol e de resinas cheirosas, o país de 

A VIAGEM do Minl•!ro da Acri- A::irr"c";~~eti:;,e~~~~ â~ ~;,;,r~f~~ p lt J.f RAnJ~t!Af!AUARA DA PA-
cu!tura. a São l ... .1.Ult>, com destino :10 ria da. Fa1..enda 

o Brasil - vamos lá a vema frase I maior capacidade de povoamento do 
- é uma terra privilegiada, inteira- mundo, onde novecentos mllhôes de 
,nente á. parte. Social e economlca· homens podem habitar o seu sólo e 
mentP, ncío se assemelha a nenhum retirar do proprío melo o indUpensa
oulro pais. Seus problemas são J1m- vez á sua vtda. 
damenlalm.ente brasileiros. Querer Os chamados romances sociais que 
ajustei-lo âs contingen<-'iM e necesst- possuimos, embora bem feitos alguns, 
dades universais é errar crassamente são integralmente falsos na !1W in
pela base. O Brasil é, talvez, a tmlca tencão qe1!_eraliiadota e apresentam 
nação do mundo onde, 1t0 momento. casos dolorosos, por certo, mas exce
nâo t!J:istem qrandes e augusllantes pcionais, rarissímos no nosso meto. 
prcbli'mas sociais, raciais e religiosos Um escritor desse genero, que trium
a resrlver. Ate Jrn. bem. pouco tempo, faria naqueles patses, aqul, por essa 
1tai1ia o 11olitico - e ês:,e era t1Y!tnen- falta de verdade ambiente, fracassa
do! - com a existeneia de mais de ria, como fracassaram todos os que, 
quarenta partidos politicos, rachados vor "snobismo", tantaram introduzi
ao m.<>ío entre oposiçiio e _Govérno, a lo no Bragil. Esses só fazem sucesso 
deflagrar, de quatro em quatro anos, em traduções, fóra daqtti, onde o pro
amea<:a!l e lulas rncarniradas por pre- blema Pii.'lte, vivo e de::;esperado. 
ponduancias partJdC1rios e 1/egemo- A,~ necessidades .çé1o os pecados dos 
nias regionais. Esse, porém, Joí .,oluci- povos. O Brasil, como todas as na
onado a 10 de Novembro de 1937, com ç6es, tambem peca. Seus pecados, pb
o adi-~nto do Estado Novo. Está mor- rém, sdo e serão atnda por muitos de
to e cnterrallo, com a graça de De-us, cenios ve-nials. E se o mundo estd em 
que ha de permitir que a terra não pecado mortal, não é ;usto que ele 
lhe S( ja leve. receba penalidade tdentica a das ou-

Apresentam-se-nos, agora, é verda- tras. 
de, tres bens imporlanftJ_.s: mn, eco- Essa a razão par que não concordo 
ncmito, "et pour cause", social como com. essa tllo preconizada literatura 
os ou 'ros dois - "a falta de braços"; de "negação e destruição". Do que 
um, C"D311lico - "as sécas do Nordes- precisamos, não é de penas demolido
te", , om seu..~ consequentes aspectos ras, embebidas de odtos de clasess ou 
de misérta e de dor a engendrar. por de castas, nem de rubras carpídeíras 
seu t .nio. outros e serios problemas; ltteraria; mas de homens fortes e dis
e um qeograJico - a nossa vasta ex- postos ao trabalho, de homens qu~ 
tensá.J terrttortal pouco povoada e de ccmpreendam e amem a terra, de ho
comunicaçõe.t dtficeís. mens que "afirmem e construam". 

Paraná, marcou uma grand.- data - Anlversarfa, hoje, a menina Ar
para 3, ema.ncipacã.o f'ronomíca do lette Ltns, ftlha do saudoso cont.erra
p3.is. O ministro foi assisti., á. pri• neo, ~r. José Eugenlo Lins de Albu
melra colhtHa de trigo. Não se coei- querque 
ta mais duma colhrita ~poradi<'a, - O sr. Lindólfo Nunes da Cosla. 
d~ mira. curiosidade. 'f,-a.t.a.-!'le dos comrrcianle ne ... ta praça 
prhrieiros re-sultado~ duma. campa- - A senhoríta Maria das Merct 
nha, que o govêrno levou a tf"rmo, Mirund:i Nobre, lilhn do st. Próspero 
contrariando pessimL-.tas e adv<>rsa.· de Almeida. Nohre, funcionário dn. 
rios suspeito~ da iniciativa. Prefeltura Municipal dest..-1. cidade. 

O êxito, que a mesma obteve, rá- - A menina Zt'lia, filha do tenente 
pidamente, constitúe prova do que Pedro Gor17,aga de Lima, o!icial dn 
já. nio nos encontramo~ no rrgimr PoHcla. Militar do Eo:;tado 
dos projétos dellrant~~. sem corres- - A senhorila Mnrton dns Mercê.'> 
pondência. na.. realidade. Meira, fllha do !-ir. Pedro Meira, es-

Náo ha muito tempo, o 1ninlstro crlt.urário da Delegacia Fiscal nêsle 
da. Fazenda teve eru ejo df" mostrar E!:.tado. 
o que repreMntam nos desfalqurs da - A sra. Maria das Mercês Farias 
economia nacional as importa(óes do Nascimento, esposa do professm 
de trigo. Pa.ra atenuar os me~mos, Manuel Pereira do Na~cimenlo, resi
o rovêrno criou o pio misto, que df'- denle f'm Picui. 
verá !.U adotado 11.os pouf"os. A.~ - O menino Josi•. filho do c;r. Bcn
mlsturas dt- mandlO<'n. e de milho jamin Gomes Maranhão, n·sidC'llte em 
dão produtos excelen~. de quall- Araruna. 
dade~ nulritiva~ e ile saboa· ótimo. - O sr. José Moro.is da Silva, re-
0 Ministério da. Agriculturn. 1mrm- sldente cm serra Branca. 
tém, a é~se propósito, servi~o dt- - A scnhorlta Mo.tia das Mercê~.., 
nropaganda, 4ue tem realizado mui- Leite, filha do sr. Apolonio Leite. 
t-0. funcioná1io estudual, residente nesta 

O covErno, porém, n:í.-0 se deteve capital. 
a.í. O que urge e '::>/ torna. índlspen- _ o sr. Geraldo Soo.rrs de Araújo, 
sa.vel é produzir trigo. Ma(.o Grosso, funcionário da Repartição de Obro.,;; 
Sáo Paulo, Paraná, Santa Catarina !Públicas do Estado. 
e Rio Grande ,lo Sul teem condi- _ A senhorita Safira Vasconcélos 
çóes excepcionais pa1·a tanto. Ba!:i- tuna, filha do sr. snvino Custodio 
ta. que sejam aproveitadas com lre· 1 de Luna, residente nesta capital.. 
veridade t.é<-níca. O Presidente Ge- _ o Jovem Erasmo Gome8 Pereira, 
túllo Vargas Já. fez vêr qué um dos filho do nos.~o amigo. tenente Sevcri
postulados fundamental~ do no.vo re- no Gomes Pereira, regente da banda 
gime é a emancipa~io ecom,m1ca. do de musica do 22.º B. C., aqui aquar
pais. Essa vem se opera!l~º sem telado. 
va.cllaçóes. A viacem do m1mstro da _ o menino Eve-ralclo, filho do sr 
Agl'icultura agoi:_a. l'epresenta. uma João Paiva, empregado da Imp1·ensn 
,!ias etapas declS1vas. oficial. 

Protrama para hojr: 

11,00 - Program:1. do almôço -Gra
vações popular('~. oferrcidas pelo Clne 
São Pedro. a casa elos gra.pdes ro
mances da téla 

12,00 - ,Jornnl matutino - Nocia. 
rio e informações tclegraficn~ do país 
e do estrangeiro. 

12.15 - Conti.aúa o programa do nl
rnôço - Gravar;ões populares ofereci
das pelo Cine São Pedro. 1Locut.or, 
Alirio Silva) 

13,00 --- Programa do ja.ntar -Gra
vações selecionadns. 

18.45 - Boletim esportivo. Locutor, 
Alirlo Silvn). 

19.00 - Sintese dos acontecimentos 
do dia. 

19.05 - Musica variada - Antonio 
de Ca~tro c 11iano. 

19.15 - S~mbns cnnçôe~ - Nelle de 
Almeid;1 c·regi.oua.l 

19.30 - MU.'>icu variada. - Jazz tlo 
22.,, J3. C. sob a r1•gMu.:ia do soldado 
masico Joaqufin Pereira. 

20,00 - Hora do Brasil. 
21 no - ~ólos d" piano - Kalua. 
21.15 - Jornal oficial. 
21.20 - Valsas brasUetras - Anto

nio de Castro c plano 
21 ,35 - Musica popular b1·aslleira 

~ Nelie cte Almeida e region:Ll 
21.50 - Musica de seranata - Jota 

Monteiro c violões. 
22,05 - Emboladas - Rapttéte c ire

glonai 
22.20 - Jornal fal~do da P R I-4. 
22.30 - Bõa noite fLocutor Jorge 

André>-

CARA AZUL a.visa a. todos os b:1-
nhidas que os -pre('os das roupa.li 
para banho Sf'ri.o os mesmos do 
Recife. 

o primeiro, ainda levará alguns de- Porque, apesar da nossa vida Jacu (ou 
cenios para ser resolvido; o segundo, por isso me:nno talvez>. aplastados em 
já encarado de frente pelo Homem meio a tantas rlque::as, somos um po
Que a Revoluçcío de 30 colocou no Po- vo pobre, 1nvtto pobre mesmo/ Faltam
der, está em vias de solução. com a I nos braços para arrancar essas rique
consttução intensiva de açudes e de :as do abandono em que jazem, e que, 

~°d'1~n~~~ª~·'?:~i,:"oª t:~~~c~~f~~~ ~;~~;;e~ :i~~~°:a~~ás vt~!t!'::;~ ;~~ 

- A senhorita Zilá Gama, filha do 
TõRNO MECANICO pegando 1 sr. Sergio Gama, artista, "!'esidenle :::~ e:tr:o:::;:::ieº·4:q:p:~:~ n~aoc~~~~~·o José, fllho de sr. Luiz "Centro Aéreo Paraibano" 

Vende - OMEGA NACRE. \ Gonzaga da. Costa, comerciante nesta. 
do estudado ativamente pelo atual Go- prio IIOMEM e a sua literatura. 
vérno, que trabalha para resolvi-lo o 1 -------·-----
m.ais rapidamente possivel. CHEGOU, viu e v~u as meias 

__ pra~a. Re~ lizar-se-ã, no próximo domingo, 
----------- 1 _ A senhoril.a Alice Bezerra da S11- ás U horas, num dos salões da Poh .. 

Não conhecemos o 11orror da fome ºCASA AZUL" de pura sêda natural. 
e1n massa nem o flagelo dos ··sem tra- Somente pa.ra senhoras. Pte,oo: 

~ECROLOGIA I v:i, aluna do Jnsl1tuto de. Educação, e eia Militar do Estado, cedido gentH-
L ~~~rii~n~ :e:r:o P;!_~aet m da Silva mente- pelo coman~ante José A:naldo 

~:~;w~~a:~~~~m~s u~i!11::ui~~tJc:;n;; 10$000. 
SESHORA NOEMIA ruu~: - _ o pequeno Aldo, filho do sr Di- Cabr~l de Vasconcelos. a prime1Ta re

Por telegrama recebido pelo nosso n- mns Pacifico Covalcanti. uúenor do I umão do ··Centro Aéreo Paraibano", 
migo industrial João Amorrm, soube- 22.º B. C., aquartelado nesta capital na qual serão trata.dos assuntos de 43.246.931 habitantes, ou sejam 5 ha- -----------

bitantes por quilometro quadrado. A· SERVIÇO DE CLASSIFICA• 
bundarn, pois, as terras e minguam as 

:~s di;a;:~c/r:
1,ec;~~~ :e:~~~~~n;~na~ NASCIMENTOS : \m;:~:,c~:~vídados, par intermédio •mies' Por outro Indo, a nossa leyis• ÇAO DO ALGODAO DO 

~ac::a!~:~~'iJ~ª ,!u';;:to,"t!1%:lo"
1
~~ ESTADO senhora Noemia Faria, veneranda e~- C~~o~e~atl(l~ ~~ i~ce~tt'a/;~Ut::,~ desta fôlha, todos os seus membros a 

pôsa do exmo. sr. ministro Bento e nesta capital, o nascimento do meni- comparecerem á aludida reunião. zer-se que os nossos trabalhadores não 
iá falando no direito de aposentado- RESULTADO DO CONCURSO PARA 
ria aue lhes assiste, no seguro contra CLASSTl'ICAOORES, AUXILIARES 
a velhice e acidentes, etc_; Unn direi- DE CLASSIFICADORES E ESCRE-

1~ :ia;sJ: t~~;: .. s;:~~::,r;;;as~~~::z~ VENTE 

Fari.a, ilustre presidente do Superior no Pedro, filho do sr. Odalicio A. Al
Tribtmal Feder~l. verga, do com~rcio desta praça. e de 

A ilustre dama desnpnrecída, que sua esposa, sra. Rlvanda Polari Al-
Os recem-prometidos. que sã.o pes

sóas de de-!.taque da sociedade conter
ranea, veem sendo, pelo motivo, mui
to cumprimentados pelas suas rela
ções de amiz.:'1.de. 

mente - coisa de que, entretanto, sl 
recentemente a França (para só citar 
a FrançP ! J andou cuidando seriamen -
te ... co1n ccupações de Jcbrica.s. 

No Brasil, não ha luta "contra" a 
propriedade, o que seria absurdo num 
pafs co1n tanta terra. Ao contrário 
disso. a luta que h.a é "pela" propr':t
dade. Não lia brasileiro que não aspzre 
"possuir" ao menos um terreno de 
SP-U. o diabo é que a grande maioria 
não sabe onde localizar êsse terreno, 
ou localizá-lo quasi sempre mal : Co
nheço várias pessõas que ha anos vem 
deblaterando contra as desigualdades 
da Jortuna, revoltando-se cmitra os 
que possuem leguas e leguas de ter
ras, quando e1es se contentariam com 
alauns palmos apenas. Será dificil, 
porém. a vitória nessa luta que sus
tentam "para" consegui-los. a de.'-peí· 
to da modestia quantitativa. dêsset-· 
"alguns pctlmos apenas". A terra que 
êles de.sejam, aerolmente, fica em Co
pacabana e adjacencias, por exemplo ... 

Não que eu vá ao ponto de afirmar 
que no Brasil não existe miséria. Des
graçada1:iente extste, sim, como e:tis
tP1n exploradores e explorados. Onde, 
porém, ela é maior é nos grandes cen
tros urbanos, ou seja entre aqueles que, 
muifa.~ 1,eus, preferem viver miseravel
m,mte "numa cidade bonita" a ir tra• 
1:-alhar no campo. 1111.ma tPrra dP. fer
Wfrrrrde incomparavet, que está so
hrando, suplicando braços e que, por 
PSsa ahundancia, está a.-0 alcance de 
QualouP,T ambicão. Raros são os imi
qrantes que não fazem que aqui não 
'azem fortuna ra'J)ida. A nossa palavra 
rle ordnn. palavra que por seu signi/i· 
ca.do pacifico, farto e belo, muito pou
cas nac;õPs podem compreender e pro· 
ferir, é RUMO AO CAMPO! 

Ainda recentemente, dizia o Chefe 
r1(} G,w.õrn" Nac•rinf17 rme " 0 verda
rJMro .<:1mtido de bra.silidade é a mar
r1u,, pora o Oeste." E' essa a grande 
rrnHrf,,de nricional. No Oeste, que quer 
d;.,,,r n? campo, encontrará. o habt
~r111 tt? do Brasil, que Queira taur suo, 
mdPpendencia, seta ele nacional cu 
e~trongeiro - a fartura e a prosperi
da-10. Ai está a terra á dispostcão de 
Qualquer hom"m auP,, com um mini1no 
d~ esforço e de sofrimentos, deseje en
nquecer. E' só requerê-la aos Govêr
no.~. 

Para classlficadol'es e auxiliares: 
pertencia. n importante familia suli:i- ve,::\1iasceu em Alagôa (\o Monteiro, 
tB. possuia raros predicados de cora- há algtms dias passados, a interes
ção e de esplrito, gosando por êsse sante criança Antonio de Pádua. filho 

1.0 lugar - Pedro Benjamin Filho. motlvo invulgar prestigio no seio da do sr. Constantino Bôto de Menêses VIAJANTES: 
deft':s~ugnr - Edwardo Muntz de Me· sociedade brasileira, da qual era ele- e de sua esposa Marta San~ Cruz 

3.0 lugar - Pedro Carvalho de 011- mento de deStacado relêvo. ~nt~. feºr :ã1u-::1º:::i osst~~i\a:ta~~; 
veira. Do seu consorcio som o sr. minis- cumprtment.ados. 

Sr. Walter Rocha lsens<•!: - Do 
sul do Pnts, onde estivera em goso de 
f(·rlas. cm companhia de sua esposa, 
c;rn. Nnil' Rocha, regressou ontem a 
€sta capital o distinto conterraneo sr. 
Walter Rocha Isensee. gerente da. 
Companhia Anglo Mexican, em João 
Pesson. 

4.0 lugar - Antonio Fernandes Bió" tro Bento de Faria, deiXa três filhos - Nasceu. nesta capital, a meninft 
ca. maiores, Edmundo, Jr:,.cema e Irene, Iracéma, filha do sr. Alfrêdo Be1nar-
bu7t~d~~ats candidatos fõram h1ha- esta última casada com o nosso dig, ~~ i~t~:l;,ª·e n:i~siiia d!s:o~~~i:r~il~~: 

Coletôres de amostras: no conterraneo dr. Alberto Regls, co- sana Batista Be111ardo. 
1.º lugar - José Leon da Costa. nhecido advogado, residente na capi-:~= ~~::~ = ~rto~ºiia~;~t~n L:~~~· ,· t.A.l do país. . . 

telro da Franca. o enterramento da d1gntss11na se-
4.0 lugar - Severino Santiago Ga- nhora, verificado ontem, teve o com-

liza. pareclmento das mais altas figuras t: \~1~~ ~ ~~~~~d O~~~~!· Me- da administração e magistratura do 
deiros. país. 

7.º lugar - Manuel de Matos Filho. -------------
8.º lugar - Osvaldo de Mélo e -,.1. BOTOES de fantasia, flvélas • ca-

buquerque. buchóes o mais lindo e variado sortl-
9.º lug1u - Onaldo Escorei Borges. mento acaba de receber a CASA 

bll?t~d~~mais candidatos fõram lnha- AZUL . 

Para e.screveute: 
1.0 lugar - Neusa de Carvalho 

Carneiro. 
2.' lugar - Dirceu da Cunha Ma

chado. 
2.\) lugar - Dlagoras Corrêa. 
3.' lugar - Maria Neusa V. de A· 

qu!~ºiugar - D1omédes Pinto Souto 
Maior. 

5.º lugar - Feliciano Dias da Silva. 
5.º lugar - Elmano Stnesio. 
6.º lugar - Ivone costa. 
6.º lugar - Marta da Penha S11-ntos. 
6.º lugar - Odete Ca.valcanti. 
6.º lugar - Paulo de O. Coi:;ta. 
7 .0 lugar - Calmon Viana. 
8.' lugar - Elça AguJar Sampaio. 
9.º - lugar - Arlindo Agra Co.val-

cantl. 
9.º lugar - Joana B. Dias. 
10_• lugar - Maria das Mercês Pe

reira. 
!O.' lugar - Antonio TOrres. 
11.º lugar - Clovts Moreno Oon-

d1fi.• lugar - Ivone Marie Joubert. 
12.• lu~ar - Mal'la Anita C. de Al-

MINISTtR10 DA GUERRA 
l," Região Militar 

1 S: Circunscrição de 
Recrutamento 

A fim de tratarem de assunto de 
interesse proprió, são convidados a 
comparecer a. esta CIR .. com urgen
cfa, os seguintes cidadãos : 

José Nóbrega Chaves, Pedro Correia 
de Araújo, Adalberto Jorge Rodrigues 
ttibeiro, Antonio Germano de Ara.\110 
José Paiva Irmão, Raul Monteiro da 
Fr~nça, Raul de Sousa Carvalho, Ma
nuel Candido. Lourtval de Sousa Ce.r
v~lho. Leonel Rosario, Bento da Silva 
Rrmalho, Jacf Snatos, Antonio Au
qusto de Afaújo, José Nunes, Fran
ci.lsco Lins de Mlrandn, Higino da Cos
ta Brito. José Antonio de Sousfl. J0c: 6 

c'e Albuquerque Mesquita, José Pessôa 
de Lw1a, Blron Brainer Nunes da Sil
va, José Fernandes Bezerra e Harol<lo 
Dantas . 

bu~~;r~;~r _ Rosa Borges de Llma. NOTJCJARJQ 
13.º lugar - Eremita Benevides. 
14.º lugar - Euclides Ponce de 

Leon. 
Os demnls cnndldatos fôrsm lnha

bllltados. 

ESPONSAIS: 

Carvalho - Cavalcanti Pimenta : -
- Com a prendada senhoirta Cirene 
Carvalho, professora do Grupo Esco
lar •· Antonio Pessõa", e filha do nosso 
distinguido amigo, dr·. Pedro Ullsses 
de Carvalho, ex.deputado á Assem
bléia Legislativa do E.stado, e tabeli:io 
publico nesta eidade, e de sua esposn. 
sra. Laura Fernandes de Carvalho, 
contratou casnmento o sr. Edgard Ca
...alcanti Pimenta, do comércio destn 
praça. 

O digno cavalheiro vem sendo mui
to visitado pelas pessóas de suns re
lações de amiza-Oe. 

Dr. Jo~é Rodrigues Ferreira : -
Encontra-se nesta capital, o nosso 
distinguido amigo, dr. José Rodrigues 
Ferreira, abastado fazendeiro em Sou
sa, e elrment.o de destaque da socie
dade local 

s s., veiu até João Pessôa a pns" 
seio. devei á retornar, amanhã, ao 
centro de 5uas atividades. 

A EXPANSÃO COMERCIAL DOS 
FRUTOS OLEAGINOSOS DO BRASIL 
S . I ] ,u cerro ele 1 oon noo de libras sôbre ens1ve aumento na expor- a importacão anterior 

tação dêsses produtos para ~1~i,0 mf;:;:;~~tr~º
1
~~e/g ,~

11·:i;~~~ ·~~ 
a América do Norte ;;;~~ ~ese~;eªç~c;mcai;z;. i~!rs:n~;~ 

o ·· Boletim Econômico" do Minis
té1;0 dn.s Relações Exteriores publíc.1. 
que uma analise feita por rspecialis-
13.s do Ministério da Agricultura de· 
nonstrou ser benefica aos generos 
bra~·ileiros dessR. natureza, devido ao 
1mposto de consumo sôbre os 1ub1;n
~a.11tes e produtos oleaglnosos impor~ 
t..atios, a tendencia observada nos Es
tados Unldo...., n favor do emprego de 
oleoo sêcos na industria. 

Bõ.o usados na manufatura de sabão 
e oleos comrstiveis, a banha e o pró" 
prio côco babnssú, os QU..'lis. melhora
rarn consideravelmente, apos a cre
açtio da taxn sóbre o ('lleo de côco. n 
posição que ocupavam no mercado n
mtricnno. 

ruente r npenas 300. noo libra~ fór11111 
tmportadAS no primeiro trimestre do 
carente ano. 

o oleo de oitlclca não paga direitos 
tie importação nem imposto de con
~umo 

Durante o ano passado o oleo de 
oitícica foi emprego.do como substilu" 
to do oleo pesado, não tendo, porém, 
"ido aceito cmno tal. Algun~ indus
triais sustenta:n qut- é nect-ssárlo em
preg31'. para garantlr a durabiltdade 
e resistcncia do verniz, uma parte de 
olco pesado juntamente com o de oi
tk '.ca. Alegam outros que é preciso 
usar de uma proporção muito maior 
nn fRbricnç-ão de vt>rntzes a base de 
reina. Ora, que outro o mais relevante pro

blema social poderá preocupar a uma 
11acão, cu;os habitantes do sett "hin
terland" têm os m.ats próximos vizi
nhos a quilometras de distancia, se-
11áo o de povoar, primeiro, ésse ,nesmo ASSOCIAÇÕES 
''hfnterland", para que seus escassos 
fla1Jitantes possam qozar, antt8 e re· 
~~.~7te, de uma "vida em socieda-

Acha-se em exposição desde ontem. 
numa das :-.alas desta fõlha, um belo 
cspeclmen de jerlmú. de tamanho ex
cepcional. e colhido do.s plnntacÕ(ls do 
ourso Agricola "Argemil'o de Flgnei
··êdo" anexo ao grupo escolar "Izabel 
Mari~ das Neves", dest.a capital. 

A magnifica especimen, que nos foi 
enViadn pela professora Lili Dias, en
carrrgada do mesmo Curso Agrícola, 
é um execelente atestado da fertlll
dndfl do nosso sólo e da orientaçào do 
serviço all mantido . 

Nos E<;te dos Unidos o consumo dé 
gordura e oleos nas referidas indus
tri3 s sofreu grande numento pois ele
vou-se de 475 mllhões de libras, em 
1932, a 834 milhões. em 1937. 

O desenvolvimenlo mais amplo do 
consumo de oleo de oiticica. na induc;
~ria 'lmf'ricana depende de certas cli
flculdodf"s exi<>tentes no próprio cen
tro de producão como sejam o tnrns
µorto, a inst.abllldade da mão de obra, 
etc. 

Diante de tudo isso, uma literatu
ra de propaganda socia-proletarta, 

;r:, sfs!u~t~:i~:ª ;~i:t~~~ª~/!~i:; 
nos trahal!to.ç de Jicão> Estado de enor
mes latifundio, cont suas terras e ri-

;?a;r,:~~~~~!~ ~':: s~
4i~tµra;~ 

Gmda na França, na Inglterra, em !U-

Gremto Li.terarflo "Euclides da 
Cunha" - Haverá, hoJ•, á noite, uma. 
reunião de assembléia geral, des• 
se grênjlo, em sua séde, à rua Duque 
de caxlas, 185 - t.0 andar. na qual 
será eleita. a diretoria que deverà di
rigir os destinos sociais a~ o mês de 
agôsto <le 1939. 

Sendo uma reunlio de grande ln
terésse, o presidente encarece o com
parecimento de todos os associados. 

TELEGRAMA RETIDO 

Na .Diretoria Regional dos Correios 
e TeleRrafos ha um telegrama retido 
para João Lima, Cruz das Armas. 

o emprego da llnhaço. desceu, no 
periodo de 1932 a 1936, de 75';. do 
conc;;umo total em 1932 a 61 t;~ em 
19~6. 

E' de data recente o aproveitamen
to tio oleo de oiticica, que tem em· 
preito na industria sêca. Em 1936 re
gistraran1-se as primeiras importa
ções dêste produto brnsJleiro, cuja en
trada nos Estados Unidos, em 1937, 
atingiu a mais de 3.500.000 de libras, 

Em 1937 tõrnm insti1ladas. no Brn· 
sll. duo..-; usinas para descascar a oitt
cica l\ confórmP se ahrmn, out.rn. 
será l'stabelecida éste ano 

Segundo informações dos peritos, ns 
exporta~ões de oJticlcn do Brasil fô
ram menores em 1937 devido ás chu
vas rxce~sivas. esper11ndo-se que a sa
fre. do corrente ano srja a maior até 
ag·ora conseguida. 
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A União 
OROAO OPIMt.L DO al'&I>O 

JOÃO PESSOA - Súbado, 24 de Hel.,mbro de 19:JK 
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REPARTIÇÃO DOS SERVI• 
ÇOS ELÉTRICOS DA 

PARAiBA 
\ \"J~() \O rrm.,r'l 

rrrnamr,) públiro rp1r. para "feito 
ctr. retirada dr fios trlcfonicm,, M!rá 
,:11:--prn o o forn.erimc11to rir. rnrrglR á. 
r1riao,. no p1:ox11no domi111:;o 1251. da:; 
.3 1 1 á~ ;l hnrns dn mnnh{1 

'º" ~é Maria -------, 
AMIGO, MUITO OBRIGADO• B0N1T01 TANTO, NÃO DIGO, VI AIIU TUPIVliL DISG0STO, SI O MIU CONSELHO S16UISS!S SÓ PESSOAS IMPDUD!NTES, 

FAUM A IARBA HA RUA • 
'IIAVALHA E &oVA Dl DENTES, 
CADA QUAL FIQUE COM l SUA .. 

MINHA MENTE SE ILLUMINA 
E IM MEU VIVEI SE REFLE,n: SEGUI TEU CONSELHO, vis? MAS ESTÁS UM AAPlGÁO ! A MINHA TPISTl TORMENTA, NÃO SOHIKDIAS, ASSIM 

IOK Tlrnt0 OUllll VEI O IOSTO DftXA, AMIGO, DE TOLICES 
MOENDO, COMO PIMENTA ! E FAZ! O QUE DIGO, EMFIM ! 

PERCEBO QUE A MINHA SINA 
SÓ DEPENDE Ol 61lLETTE , 

ESTOU FODH, D!MOÇADO, E LIVRE, EM,iM, DO PERIGO 
MAIS BONITINHO, TALVEZ. DE APAIIHAR OUTRA INFECÇlO. 

BARIELINO 
AFFIRMA: Para evitar infec~ões, barbeie-se em casal 

Q~71~ecç::1i::· r~o:i~~:~i:da'';~~: 
nu e lha que eerve a toda 1ente, profer,., 
demH1ado tarde: S1 eu aoubt:l!ltC.,.'" Não 
d~u•~ que i.110 lhe aconteça I Faça • 
bo11 ba rm CHa com Glllette e vtt-K á 
livre do conta1io d.e periao,aa enfemn
dades da peite. OWette nlo a6mente 
auegura a hycit!ne do "l'Olto, como per

itte fazer a blll'ba com suavidade e 

eoonolllia inauperavei,. Ao adquirir au::1 
navalha, s,eca: um apparrlho Gillettfl 
com le,itinua 1amin•• Gilleth: Azu1. 
Pata i1so, em aeu proprio bt"nef1cio. 

Gillette 
CaiH ,._., 179'1 • Rio de Janeiro 
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BRASIL TODO 

AllquLra o ~ u vomrne d '"O Comerciante Prrvldt'nte", 
que ucnba de nparPCer e lf'lB das paginas 211 a 217 
.sê convf>nrerlt dn eflclencla nssombror.a. do curso por 
correspondencla dn ESCOLA DE COMERCIO JEAN 
BRANDO, unlca em todo o Bro.sll, para se habilitar 
á profissão de guarda-Jlvro..ci ou <.>ontador, com o seu 
btllo diploma de hnbillta.ção gratls . Só o curso com
pleto cur;ta o.pens.s 21W<'OOO. pagos em 6 prestações, d 

Plaza F-==-~·=· ~==~==:" 1 QUARTA FEIRA 1 

O DIARIO DE UMA MULl1fR 

Empreza WANDERLEI & C: Ltda. 
grandioso filme da 
CINE-ALIANÇA 

vontnc\c do aluno. Rem~ta 20$000, custo do livro, e ~ ~ 
peça circular-lição, só no nutor, prof. Brando, o mnls ~ 
conhecido em todo o Brasil, ma Costa JunJor n.0 194 '1 
_ São Paulo . Assegure seu porvir hoje, não espere ./) 

HOJE A'S 7 E MEIA HORAS NA SESSÃO DAS MOÇAS, UMA 
DA METRO COM DESEMPENHO 
K IIIOBGA.1'. 

GOSADISSIMA COMÉDIA 
DE FRA.1 

nmanhfl.. Deixe resmungar os que têm pouéos alunos! 
Eles r stão no primeiro degrnu, eu no ultimo; Eles não têm livros nproprta
dos. cu tenho oi , QU<' ensinam melhor qhe professor em a.u1o., e mais de 
mil alunos . , ........ 

O PERFEITO CAVALHEIRO 
8;.1rbosa de Farins, que !\~O mniores, 1..--..------------, 
n;1t.ur~is dêste Estn.rlo. saltr1ro.c; J)f'rnn-
11' n lei. port1n jA casndos religiosa
mente- clomk1llndos P residentes nestn 
<·:~pitaÍ à AV. MJrn Mrt.r, 1.230: ele. 
!ogulc;l a na Central Elétrica e filho 
dos fa.l<"C1dos AnL01úo Gonçalves~ Ra
mo.~ e d. Ana Maria dn Conce1çao; e 
ela. de profissão domcsticn e filha de 
.José F:nin.c; Barbosn e da falecida Ma
t1n Bnrbos.:1 ele Lima . t'r te , também 
mor:,dor n('s b cnpiüil ti. A v. Mnnuel 

PREÇOS 1$GOO $800 

Deso/~~u;,~ !~~ber de alg\lln lmprdl-
inenlo, oponha-o nn fórmn cln lei. 

Jofio Pessõa, 21 de setembro ele 
1938. - o cscriVi"lO do r('glstro, Se
bnAtiiio Bastoc;, 

EDITAI, DE CJTAÇAO DE mm
DEIROS. - o dr. Manuel José Nu
nes cnvalcantl Filho, juiz municipal 
do termo ele Cabaceirns. dn comarcD. 
de Cnmplnn Grande. em virtude da 

Je~aeztc.S:ibcr a todos quanfof êste edt
f.nl de cllação de herdeiros virem e 
interessar pos.~ que. teii ,:o sicto ini
ciado, nêste Juizo. o arrúl&mento dos 
bens do espollo de José Florindo ele 
sousa. foi declarado pelo inventarian
te acharem-se ausentes os seguintes 
herdeiros: Antonio Flôr de Sousa, re-

IMPRENSA OFICIAL 

Aviso 
Estio autorl.sado1 a passar ...,. 

•Cib09 .e receber qualquer quantia 
pertencente â lmPN!nsa Oficial, 
a• ... ,n1ntee peaõaa: 

CAPJTAJ.: 

Raful da Silveira 
Antonio dll Cosia Belrll 

CAMPINA GRANDE: 

Ellslo Nepomureno 

INTERIOR: 
Hermene(ildo CanhA 
Ralm1U1do Nonato da Co•ta 

Todo o qnalquer roclbo nio as
sinado por uma das pessôu aci
ma, é, portanto, nulo, salvo quan
do ~o PELO GERENTE. 

• 

PLA.ZA.-Matinée ás 4 horas-O PERFEITO CAVALHEIRO-Preço $800 

A.IIA.l\D1l ! em tr~s sessões! Romantieo ! A.moroso 1 
''lbrante ! D0UGLA.8 FA.IRBA.~KS JB, -em 

CAVALHEIRO DE IMPROVISO 
UillA. PRODUÇilO .HA.GISTRAL Dei. 

COM A LINDISSIMA ELISSA. LANDI 

SA.~TA. ROSA. 
A's 7 1/2 horas-Vende• 

se uma mulher 
Preços - 1$100 e 800 reis 

No dia 1 .' de outubro ! Lançamento extraor
dinario ! o PLAZA apresentará Freddie Bartho
lomcw em Um Garoto de Qualidade 

UNITED ARTISTS 1 
~0de~;;'r e:ft ~~~!. d;es?:r:'t: ;r:;ª'i,~~ 1 !!... __ - _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-' ,. ai do.s Pedras, tudo do munictplo de S:'io 
João do Cariri : Matilde Flôr de sousa. 
Tesldente em Livramento e Noem1a 
Maria de Arã.üja, residente no legar 

:i~; ~n~1~ga ~101:1~~!,cig~o ~~c!f!~~ 
residente na cidade de Campina 
Grande ; Antonio Jovem, Manuel 
Jovem, Aristidp_c; Jovem , Agostinho 
J ovem, Severino Jovem. Maria Jo
vem, Franclsca Jovem, Agostlnha 
Jovem e José Jovem. todos re
sidentes na municlpio de Alagôa 
Nova ; Rita Flortnda da Concei
ção, residente no Sitio Canto, mnnl
ciplo de Pajeú, no Estado de Pernam
buco; Rita Francisca da Conceição, 
1-esidente 110 mesmo municipto de Pa
Jeú; InAcla Flortnda de Sousa, José 
Minervino de Sousa e Filomena Ml
nervina de Sousa, residentes na cida
de de Recife. capital do Estado de 
Pernambuco: Maria Francisca. do 
Carmo, Slnfronia Mlnervlna de Sou
sa, Cristiano Minervino de Sousa, Lu
Zia Minervina de Sousa e Anisia Ml
nervina de Sousa, todos residentes na 
cidade do Rio de Janeiro. Pelo que or
denei se passasse o presente edital 
com o prazo de trinta (30) dias, para 
0/:1 que.tor2e prlmeiros e de sessenta 
<60). para os demaLc;, pelo qual os ctto 
para, em 48 horas que correrão em 
cartorto. do dia da ultima cltaç~o. dl-
7.erem sobre as declarações do tnven
Larlante e para os demais ~rmos do 
anol'amento, até final sentença. E, 
para que chegue ao conhecimento de 
todos, mandei passar êste, que serâ 
afixado no lugar do costwne e publi
cado no orgão oficial do Estado. Da.do 
e passado nooUI cidade de Cabaceiras, 
aos 6 de setembro de 1938. Eu, Inácio 
<le Borja Castro, escrivão. datilogra
fei e assino. O escrivão, Inácio de Bor
ja Castro. <a.) Manuel José Nunes ca .. 
vale.a.nu Filho. Da.ta supra. Está. con
forme com o original; dou fé. - O 
escrivão, Inácio de Borja Castro. 

EDITAt DE FIXAÇAO DE PRAZO 
PARA HABILITAÇAO DE CREDI
TOS - Falencia SetTano &. Cia. - O 
dr. Joi;é de Miranda Henriques, juiz 
suplente em exerclcio na 3.ª vara da 
comarca de João Pessôa, capital do 
Estado da Paraíba, em virtude da lei, 
ele. 

Faz sa~er a todos quantos o pre
sente Pd1tal virem e interessar possa 
qu~. atendendo a que ouasi todos os 
rTedores da massa falida Serrano & 
('ia., desta. praça, tem representantes 
nesta capital. e que os encurtamentos 
do prazo para habilltação não impor
tn em restrição de defêsa. dos direitos 
elos credores, desde que, mesmo assim, 
:;erA fixado como determina - a lei, 
marca o prazo de 30 dias para a ha
billtacão de creditos a contar da data 
ela abertura. da mesma falencia.. ou 
seja 13 do corrente mês. Ficam noUfl
cados todos os credores, sociais ou 
particulares dos socios da referida fir
ma faUdS\ Inácio Pinto Serrano e VaJ. 

SECRETARIA DA FAZENDA -
Comissão de compras, -Edital n. 0 24 
- Abre concorrencta para o seguinte 
material: 

Para a Imprensa Oflcllll: 

7 quilos de tipos Venus larga mela 
preta, corpo 6. 

10 quilos de tipos Venus larga, mela 
preta1 corpo 8. 

12 quilos de tipos Venus larga, mela 
preta. corpo 10. 

14 quilos de tipos Venus Jargi,, mela 
preta, corpo 12. 

19 quilos de tipos Venus largi,, mela 
preta, corpo 16. 

22 quilos de tipos Venus larga, mela 
preta, corpo 20. 

24 qullos de tipos Venus larga, meia 

SEMPRE FATIGADO? 
Cuidado! Você está se intoxicando! 

&ta sensação de cansaço que o .roma os vezes, é devida 
ao, toxicos accumulados no organismo que lhe enve.!1en~

1
m o 

sangue. Elimine ene perigo tomando todas os manhas o ~oi 
de Fracta" Eno - de sabor agradavel e de effe,to 
revigorante. Eno limpa o sy!temo intes.ti~al, purifica o 
sangue evita a somnolenc,a e o prisaa de ventre. 
Mas ... l~mbre•se que s6 o Eno pó- ~ 

~·sAL~iiiucTÃ· ENO 
preta, corpo 24. 1 
pr~ta;:;od~8~1pos Venus larga, mela Po 2. . - proposta, assinando contrato na 1:0---

32 quilos de tipos Venus larga, mela 5 quilos de tipos Fios de Jato.o, cor-1 curadoria da Fazenda. com o. pt azo j DR LUCIANO RIBEIRO 
preta. corpo 36. po 2. maximo de ;o dias, após soluc19nada 1 

11 quilos de tipos Grifo Baskervile, 5 quilos de tipos Fios de lat.ã.o, corw ª. concorrenc1a, com prévia cauçao ar- , 
corpo 10. 1 po 2. b1tro.da pelo Tribunal competente, DE MORAIS 

13 quilos de tipos Grifo Baskervlle 5 quilos de tipos Fios de luto, cor- não inferior a 5% sobre o valor do 
corpo 12. ' po 3. fornecimento. a qual reverterá a ra, 

17 quilos de tipos Grifo Baskervlle, 24 signos corpo 12. vor do Estado, no caso de rescls.'io do Di'retor da "Colonia J u. 
11 qu!Íos de tipos Florentina preta, 24 signos corpo 16. damentada a Julzo do referido Tt 1bu-

corpo 16 24 signos carpa 14. contrato, sem co.usn. JUShf1co.da e !un-1 

corpo 10. 24 signos corpo 20. nal. 
16 quilos de tipos Florentina preta Os proponentes deverão fazer no Te- Fica reservado ao Estado, o direito 

corpo 16. ' souro do Estado, uma caução em dt- de anular a presente, chamando a 
20 quilos de tipos Florentina preta, nheiro, de 5% sobre o valor provo.vel nova concorrencia, ou ct~ixar de efe-

corpo 20 do foljnectmento, que servirá. para ga- tuar a compra do material constante 
24 quiios de tipos Florentina preta rantia do contrato, no caso de aceita- da mesma.. ' 

corpo 28. ' ção da proposta. Nas propostas deverá ter por ex-
28 quilos de tipos Florentina preta, As propostas deverão ser escritas a tenso o valor total do material ofcre-

li ano Moreira" 

Clinica medica : 

DOBNÇAS NERVOSAS E 
MENTAIS. 

corpo 36. tinta ou da.ttlografadas e asslnadns de cido. 

1/6 qUilos de tipos Mercerdes, corpo :;:,<;.<;ge;~~:;.';\~:~ ~r:t:i-i~~n~:5 d~~ Secção de Compras. 23 de setembro Consultas: . Diariamente 
18 quilos de tipos Mercerdes cor- vldamente selada <sêlo estadual de de 1938. - J. Cunha Lima Filho, ,·he- de 3 ãs 5. 

po 48. · 2sooo e sêlo de saúde) contendo preço !e de Secção 
30 qu!los de tipos Mercerdes, cor- em alga.rismo e por extenso. 

po 24. Os proponentes deverão marcnr o 
5 quilos de tipos Venus fina estrei- prazo para entrega do material ofere-

taà c~~~s 6de tipos Venus fina estrei- ci~ propostas deverão ser entregues 
ta, corpo a. nesta Secção, etn envelopes fec~ados, 

11 quilos de tipos Venus fina estrel- até o.s _proximidades da rewllao do 
ta, corpo 12. Tribunal da Fa1..enda. .que nao serA 

11 qUilos de tipos Esc. á maquina, antes das 14 horas do dia 7 do proxl-
corpo 10. mo mês de outubro. 

12 quilos de tipos Esc. á maquina, Em envelopes separados das propos-
corpo 12. tas, os concorrentes deverão apresent.ar 

20 quilos de tipos Fios de latão, cor- recibos de haver pago os impostos fe-
po 2. deral, municipal, estadual, no excrc1-

3 quilos de tipos Fios de latão, cor· cio passado, certidão de haver curnpri
po 12. do as exigencias de que trata o artigo 

DIRETORIA GERAL DE SAU'DE 
PúBLICA - Edital - De ordem do 
sr. inspetor de Higiene da Alimenta
ção e Pollcla Sanltarla das Habitações 
da Diretoria Gc-rnl de Saúde Pública, 
torna público, para conhecimento dos 
interessados que multou os i;rs. l\-lnu-
ricio Rosentbal & Irmão, na impor
tancia de cem <100 .. 000) mil· réis, y,or 
Infração do artigo 1.084, rlo Regula
mento <'m vigor. 

Os interessados teem o prazo de cin~ 
co (5) dtas a contar da data do pre
sente edital, para interpôrem recurso, 
findo o qual a Inspetoria remeter{~ os 

CONSULTORIO: 

RUA PEREGRINO DE CARVA• 
LHO, UG 

PRAIA FORMOSA 
ALUGA~SE, em Praia I·' oi-mosa. 

c3.sa. de telha.. 
T1·atnr na. avenida General Osório, 

113. 

po3 1é~llos de tipos Fios de la.tão, cor· ~!c~~/;:1~~r:ei2tºdeª ai6~t: ~:fe\~3~ 
3 qutlos de tipos Fios de latão, cor- flel dos dois terços>, bem como. dn 

~~o;:;;~d! ápi~occ~bªr~~~: 1~~i~~\~os 1, _____________ .., 
João Pessóa. 23 de setembro de 

1938. - l\faffê,r- Pinho Rabêlo, escritu
nulo. 

po 20. cauçi!.o de que tratll' êste edlt~l. 
10 quilos de tipos Fios de latão, cor Os proponentes obrigar-se-ao n tor-

po 24. na.r efetivo o compromisso o. que se 
5 quilos cte tipos Fios de latão. cor- propuzeram, caso seja aceita a sua 

Visto: - Dr. Albel'to Fernamle-s 
Cartaxo, inspetor. 

O ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Ascendino Nóbrega & e: 

Propl'ietarios da "A 

:;~~ª d~~~ ~~r~% ~~ª30ª~;!:'~~ Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme. 
provas e declarações de seus credltos, · dios que fazem diminuil" a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vital importancia, 
ficando designado o dia 13 de outubro 

Favorita Paraibana",avi. 

sam ao público que do 

dia 1.0 de outubro em di. 

ante reiniciarão os seus 

sorteios. 
prox1mo vindouro. é.s 14 horas. na A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 
sala das audienctas déste Jutzo, para 
a reunião da primeira assembléia de póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como peJas crianças de mais tenra 
~~e~~eJOã~ª$~ssif.ª::,:d~in~:s~ cifr~; idade, sem nenhum inconveniente. 
:~t,~ºernt~k'i! S:~~r~i~~\1mnu

0
:;; "CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti.febril sem 

~:til~:r~:fbº;a· sui~c~::t ~~1;:º·d~ igual para Gripe, Resf1iados e todas as febres infecciosas. 
l\f;,onrl~ H•n.tnnP<; Distinguido com mençio honrosa no 2, º Congresso Medico de Pernambuco 

l\lAILLOT de lã e alrodão em lln- <VIDE PR08PEC1'0 QUE ACOMPANHA CADA VIDRO) 
das fantazlas tudo .. preços de recla- A' VENDA NAS MELHORES F ARMACIAS 
me, só 111 CASA AZUL. 

VENDE-SE - Um ótimo plano ale· 
máo, cõr de nogueira, cêpo de metal, 
cordas cruzadas e teclado de marfim 
e uma maquina de "pont.a-jour" cm 
perfeito estado de conservaçl!.o. 

Facil!k-se a venda. Tratar á ruA 
São Miguel, 104, com Cnrminha. Tos· 
cano. 



-

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 !!! 

DEFINITIVAMENTE NO PRóXIMO DIA 2 DE OUTUBRO PRIMEIRO LANÇAMENTO DA NOVA PRO· 
DUÇAO DA UNITED ARTISTS - NO "REX" !li 

ABAFANTE! SALVE O IDOLO DA GARCALHADA! 
EDDIE CANTOR-em 

w H O O P E E 
Uma maravilha toda colorida !!! Um deslumbramento de mulheres, musicas, movime&tos e côr !!! 

CINCO CREATURAS A' ESPERA DA 
HORA DA VINGANÇA... PORQUE ? UM 
RAPTO ... E O SUICIDIO DO UNICO QUE 
PODERIA DIZER ALGUMA COISA !. .. 

AMANHÃ "Matinée Chique" e "Soirée VICTOR MAC LAGLEN 

---:---
Uma dramatica produção da 

20 TH CENTURY FOX 

R E X 
HOJE - Soil·ée ás 7,30 - HOJE 

(0 ORANDF. BRUTO) 

NANCY STEELE 
DESAPARECEU 

-COM -

PETER LORRE - JUNE LANG - ROBERT KENT 

A historia irresistível de um milionário disfarçado 
EDWARD E, NORTON 

HOJE - "MATINtE" COLEGIAL - NO "REX" ·- A'S 4,15 

250 gs. de JEAN ARTHUR, 3 calices de RA Y MILLAND e 2 co
lheres de EDW AR ARNOLD. Depois de tudo bem misturado, o 

resultado será um irresistível "cock-tail" de gargalhadas ! 

GAROTA DE SORTE - em-

P. ÃO DURO Uma aventura tão verdadeira e natural que chega a 

Uma comedia da PARAMOUNT 
Complementos : - NACIONAL D. F . B. - PARAMOUNT NEWS, jornal e O PALCO 

EM POLVOROSA, desenho Betty • Booth . 

Este fibne é pr6prio para todas a..i;; idades. - Nota da C. C. C. 

parecer absurda ! .. . 

Uma comedia da PARAMOUNT 

PREÇO UNICO - $600 

DOIS NOVOS LANÇAMENTOS DA "UNITED ARTISTS" NO "REX" 
RONALD COLMAN 

PRISIONEIRO DE ZENDA RUA DOS PRAZERES 
ESPETACULO MAXIMO 

Um magnifico filme musical romance ! 

AMANHA-FELIPÉIA J·AGUARI BE 
HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

SESSÃO DAS MOÇAS 
20 th Century Fox apresenta 

AS IRMAES DIONNE 

Um herói anonimo escreve com o seu pró

prio sangue uma reportagem sensacional ! ! ! 

"" Fred Mac Murray - Frances Farmer 

HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

UM GRANDE DRAMA DE ESPIONAGEM ! 
REPURLIC PlCTURES APRESENTA 

- em-
- em -

~ A CASA DAS MIL LUZES CINCO GEMEAS DA FORTUNA REPORTAGEM DE SANGUE -com--

- com--

Jean Hersholt - Rochelle Hudson 
UMA ADORAVEL COMEDIA DRAMATICA 

COJIIPLEMENTOS 

Proprio para todas as idades. (C. e. C.) 

CINE s. PEDRO 
A OAl!IA DOB GRANDES ROMANCl!:1!1 DA Tlil.& 

HOJE - Uma sessão á• 7,15 horas - HOJE 

A º1\letro Goldwyn l\layer'\ a famosa marca. do ºLeão" apresenta o 
grandioso filme 

MATA HARI 
-com-

RAMON NOVARRO e GRETA GARBO 
E .. quando lhe perguntarem quem foi MATA HARI, êle <teverà 

mentir, dizendo que ela foi uma virtuosa mulher. 

AMANHA - GRETA GARBO e GEORGE BRENT cm 

o VtO PINTADO 
AGUARDEM 

PELA VI D A DE UM HOMEM 
WARNBR BAXTER e MIRNA LOY 

A MlO INVISIYEL 
ROBERT YOUNG e MADGE, EVANS 

.. 

-com-

Charlie Ruggles - Lloyd Nolan 
UM DRAMA DA "PARAMOUNT" 

1 CURSO PARTICULAR 
J 

1 Prof. Joio Vlftalre avlla ao, 
lntereaado1 que ma.u.&ém um cur-
eo prtmárlo e oec11Ddárlo ruolo-
nando dlarlamenle de 7 % 6a 11 
o du 19 ú Z1 horu. 

1 AVENIDA GUEDES PERt:m6'. 70 

Pacamento adlanbda. 

PECHINCHA ! 
Vende-se, poc preço de ocasião, a 

casa n.0 185, sita é. rua Borges da 
Fonsêf,a, nesta cidade. 

A tratar na mesma. 

ATTENÇIO!U 
An$onlo Carioea. no fône 1.563 da , 

praça Vldal de Nesrelr419, doota ci-
dado, Informa para qa&lqner ser.iço, 1 

lwru- aat.os de al11111el. O fône 1 

pertcm,e i Bomn herJlna, 
-

PHILLIPS HOLMES 
UM FILME DE TRAMA INTERESSANTE, QUE PRENDE 

A ATENÇÃO DO COMEÇO AO FIM 

CO"tlPLEMENTOS 

Proprio para todas as idades {C. C. C.) 

-=-== =============== 

M ETROPOLE 
e, OIIUMA MAIB ARIIJADO DA OAPJTAL 

HOJE - A's 7 e 30 bo<as - HOJE 

SENSACIO NAL ! ESTUPENDO! LUTAS EMOCIONANTES 1 

MOMENTOS DE AMARGOR! 

O astro de MIGUEL STROGOFF em 

HER ó IS SEM PÁTRIA 
UFA ----

AMANHA- na mon Novarro e Greta. Garbo em I\1ATA IIARI - ~· J\.feh'o.,. 

Matinée ama nhã. ás 2,30 - TIM MAC COY num filme sensacional. 

DIA 30 - Niío esqueçam desta data ! - PELA VIDA DE UM RO~IEM 

============::==:::, 



r. .. JOAO PESSô A - Sábado, 2~ de s etembl'o de 1038 - ..,.i91 

Fica sem efeito a convocação ante
rior para a reunião de Assembléia Ge
ral extraordlnaria, por não ter sido 
regulamentar o prazo decorrido entre 
a prhneira publicação do edital e o 
dia: da realização da reunião. Estão 
novamente convidados todos os asso
ciados para uma reunião de Assem
bléia Geral extraordinaria no pró>..1mo 
dia 28. ás 13 horas, na sCdc da referi
da sociedade, na qual será procedida 
a eleição. de doJs membros do Consê
lho Admm1strat1vo. que renunciaram. 
Sendo esta a segunda reunião convo· 
cada para êste fim, será realizada com 
o numero de soctos que comparecerem. 

E,'llndro e. Ribei ro, diretor presi
dente. 

S, A, USINA SANTA RITA 
ASSEMBLU A GERAL EXTRAORDI

NARIA 

Convidam-se a todos os acionistas 

P ara melhor confôrto da vossa estação 
balncarfa. e maior encanto do vosso 
"bungalow" adquira os moveis de vime 
ou de junco nacional (de côr ivatteravel), 

Sã.o os moveis própr ios para o nosso . 
clima. 

Examine os produtos da CASA FUN
CHAL! l\fá.x ima. segura nça. e perfeição 
no seu ta bri<'o. Execução de toda e 
qualquer peça em vime ou em junco na -

cional que V. Excia.. idealize . 
--:--· 

CA S A FUNCHAL 
JOÃO GOMES 

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

--:--
Camas "PATENTE" - Vassouras, escô

vas e espanadores. 

f:~1i:~~~~1. ~x~~~~:~;~'-~~1
ªntºd1~si T U B E R C U L O S E CONCURSO DE MUSICAS 

PARA O CARNAVAL de outubro prôximo, na sédc social na 

~~~~º 51~~~:e, ~i!:á ~o ft~~1tP~·cC'~~ D R • A R N A L D O G O M E S 
~~t.rn~gtg ~~nca:g1?ei~n~f~c~o;-J~1;}~: 1 1--- - _ . _ _ ------
viano Ribeiro coutinho Curso de <'-"P''c1a\JY,.'\Ç~10 com o 

Santa Rita, 22 de setembro de 193H Prof. Clem<'nl.mo Fraga no Hos-
- F lavio Ribeiro Coutinho, diretor- pital de faolamrnto S. Sobas-
prcsidente, ti[io no Rio de Janeiro. Diagnós

REPARTijÃO DOS SERVI· 
ÇOS ELÉTRICOS DA 

PARAiBA 
Venda de pneus usados 
A Repartição dos Serviços Eletricos 

c1a Paraíba. avisa a quem interessar 
possa que, até o .próximo dia 26. re
ceberá. propôsta, em carta fechada, 
para a venda de um lote de pnêw; 
usados, os quais Poderão ser exami
nados no Almoxarifado Geral da Uzina 
de Cruz do Peixe <TambiáJ . 

tico Precoce da tubC'rcu1ose e 
tratamento por processos mo-

dernos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento cm ho
ras previamente marcadas e dia
riamente das 1314 ásl5 horns. 

Rua Ba1 ão do Triunfo. 420 -
1.0 andar. - Tcl. 1608 

João Pessôa. 

CASAS EM TAMBAU' 

DE 1939 
A P R I-4, Radio 1\ibajàrn <11..1 p;_i. 

raiba, C'lll combi1wção rom a Feder;\• 
1..:ão Carnavalesca da Paraiba, lança 
pttra o carnaval dr 1939, um concm·so a 
nm ele escolher as mrlllorcs compo
siçõc.,; musicais nordestinas, sob as se-
1~11inles bases: 

a> concu nm para frê vo 
b) - con.curso parn rnc\racalús 
e, - concw·so para frevo-cauções. 
l.U - Para o concurso de frévos as 

musicas serão apresenta.das com or
questração. e umn redução para piano; 

2.0 
- Para o concurso de maracntús, 

igualmrntc orquestração. e redução 
prira piano; 

3.0 
- Para o concurso de frévo-can

ções, introcluC'ü.o obrigaLoria de frévo 
e parle ele canlo com orquestração, e 
rc<l ução para piano. 

~ 1.0 
- A ausencia de caráter regio

nal, puramenLe nordestino, como tam .. 
bém a precariedade da letra, constlluc 
moLivo para desclas.sificaçã.o na prova 
elím.inaloria. 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PE LO GOVF.RNO DO ESTADO PARA O TRA
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E MEN'f,\I8 , 

Durante o tratamento os doentes, poderão ser acom. 
panhados por seu medico assistente. 

LITZ FERIIAIIO I Cll, L Til. 
OIRUROIA D4 O!:RAL - ARTIOOS CIRUROICOII - .t.PPilll• 
LHOS D• DATRERMIA, APPA:!.ELHOS Dli RAI OS X D08 ..._ 
L!lORJ:B PAB.RICANTES. EXCT,USIVlbTAS DOS MICROSOOPI08 
LETZ I TODOS OS PRODUCTOS Dl!l l!l. LEIT .. TODO IU.TIDU4L 

PARA LABORATORIO OlllllIOO. 

... n•ataawe eu,, ...... ...a. • ..._. 
IOlllll I lll, 

OUllA POll'tAL. l i - :- EJU>. TIIL. - -
Rua Duque de Caxias, 576 

(CONSULTOBIO DO DB. J . MELLO LULA) .'-" 4"\ 
SEVERINO CORDEIRO 

ADVOGADO 

Ac{lita causas civeis, comerciais e criminai11 nesta 
capital e no interior do Estado 

Residencia : Avenida Tiradentes, 266 
João Pess&a .,_,___ ______ _ 

O RRIS BARBOSA 
ADVOGADO Compra-se ouro e concer• 

tam-se relogios 
Agriplno Leite, autorizado pelo 

Bane.o do Brasil. compra ouro pelo 
melhor preço. Os concertos de relo
gios e:stão a cargo do conhecido relo
joeiro Evaristo Neves. 

Alugam-se, uma bôa casa e duas 
menores e vendem-se dois pequenos 
chalet.s. por módico preço, no O Gon
çalo". A tratar na rua Maciel P i
nheiro n.0 303. 

ca~~:o:-ap~~~aMi::~a~~-ee~~~fe;1
1!rtt / '------ --------- ------ -------' 

.Rua Visconde de Pelotas, 200. Em 
frente ao Cinema º Pla.za". 

OURO E PRATA 
N. GRUfflERG 

autorizado pelo Banco do Brasil, 
compra ouro e prata, objétos antigos, 
pelo melhor preço. Concertam-se re
!Dgios. e joias com a máxima perfei
ção. 

AV. GUEDES PEREIRA N.0 48 

BôA OPORTUNIDADE 
Vende-se uma mercearia bem afregue
zada, fázcndo bom negocio, em bom 
ponto do centro desta cidade, como 
Lambém aluga -se a mesma casa con
tendo acomodações para familia, agua 
encanada e instalação de luz. o motivo 
da venda é o proprietario querer re
tirar-se para outro Estado. 

Ver· e tratar á rua de Tambiá n.0 

63 com o seu proprietário. 

PRENSA PARA MOSAICO 
Vendc0 se uma completa 

por modico preço. A veni<la 
João Machado n.0 795. 

MOINHO A' VENDA 
O propr}eLarto do conl1r-cldo f' afrc

guczado moinho "Comba!<'" clesi:tjalldo 
rctirar-_sc parn o sul do J)a !:; expõe a 
venda este conceituado moinho a vre
ço de ocasião, 

Av. B. Rohan 359. 

LOUCAS SANT'l'ARJAS 
E AZULf:JOS, o maior <> 

melhor sortimento, a pre. 
ços sem competenci~,, HÓ em 
Cunha & Di Lascio. Rua 
Barão do Triunfo n.O 271. 

ENXERTO 
Vendem-se otimos e variados tipos 

ele enxêrtos de manga, abacate, sa
potf e graviola. 

Avenida Duart.e da Sllvelra, 863. 
(Em frente ás casas das viúvas dos 
soldados). • 

TERRENOS . 
Vendem-se 4 lotes de terrenos ~i

tuadns nas Avenidas 25 dt' .Janeiro, 
Ji'loriano P<'ixolo e Coélho Lisbôa. A 
tratar na Rua. Duque de Caxias, 37. 

Terrenos em Tambaú 
Vende-se no bairro ele Santo Anto

nio, na pl'aia de Tambaú, dois terre
nos medindo cada um dez metros de 
frente por rinroC'nta de fundo 

Os interessar:fos podem procurar in
formes de L. Pinto de Abreu, á rua 
Cardoso Vieira n.0 160. 

FANTASTICO ! , , , 
O maior sortimento de bol:i;a~ para 

scnhora5, cintos, lcnçor; e tudo que 
signifi11uc novidade encontra-se na. 
CASA. AZUL, pelos menores preços 
da praça. 

VENDE-SE cm perfeito estado de 
conservação um Ford típo 29. Cs.pó
ta, pintura, pneus, completamente 
novos. A máquina reparada. 

Preço de ocasião 
A trotar ú Av. Cruz das Armas, 

785. 

CASA A' VENDA 
Ve11cl<'-: 0 e 1mi;1 c::1i:.a ;1 Aveulcla Cruz 

ll..is /'umas 11." 030, propria para nc.: 
i.todo e mor~d<l. 1:om três portas de 
írPnl.c, chms r-:al.-1~. doi.s q11artos, éllpen
cll·r, oi!õf's 1iv1 r~ .. <'lc. Bolld<' á norLa 
Olimo ponlo par.t quulqUN rnmo dr 
11rg;odo n 1.r.1L1r no olWo (la. Catedral 
11.'J ll!J. 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
~ D V O r. A D O 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERJOR 

- ii~:~~~ - AVENIDA GENERAL OSóK.10, 231 

~ o i o P,e116a 

damente regional. evitando-se frases 
ou palavras de baixo calão ou de sen
tido dublo que possam tornar ãs mes
mas amorais. 

~ 3.0 
- As orquestrações devem vir 

com as seguintes parles: 

sf/ :ili.o~ª/o ~!~iB~:.i~~~·; tenor; 3.º 
l.º - Piston; 2.0 Piston: l.º Trom

bone: Contra-basso cm dô e uma parte 
de piano. 

§ único: - A instrumentação acima 
compreende-se sómente para. as mar
chns frêvo-canção e Maracntú. As 
mrtrchas-frêvo deverão sr ;tpresrntar 
com uma instrwncntnção acJapLavcl 
a banda <fanfarra) . 
_, 4.0 

-: ~s musicas premiadas podc
rao ser impressas. gravadas f' propa
gnclas pelo DcparLnmento ele EstaLis
tka.. r Publicictridc. 

§ único: - Não serão devolvidos os 
originais das musicas enviadas para 
concurso. 

IR, JóSA MAGALHAES 
(ll'ledlco especialista) 

Tratamento medtco e operatôrto 
<1a1 doenças dos olhos. ouvidos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO R ACIONAL DOS 
R ESFRIADOS REPETIDOS. 

Comalt6rlo: Rua Duque de Caxlat, 
IM. - De % áo i . 

nco1 ,1cncl& : RUA VTSCONDl!l DE 
P J".LOT AS, 213 

- lOAO ~ESSO& -

VENDE•SE 

1 

Uma rasa, ponto de negocio, com 
um salão, duas salas, dois quartos . 
tuna- cozinha-, quiutaJ a eomodo. com 
banheiros, em Oitii.eiro, á Av. Cruz 
das Armas n.0 2.634. 

A tratar com Severino Paulo, á.. 
Av 28 de Outubro n.0 400. 

AVIS O 
Dr.ª Eudési.a Vieira. a.risa i3 

~uas rlicntes que durante toda a 
estação balnca.rla, a t:0meçar de 
out ubro próximo, só abrirá o aea 
consultório nas segundai. quariu 
e sr.xtas. das 1 f ás l '1 boral!I. 
RUA DUQUE D$ CAXIAS, 616 

~ 5.0 
- E' obrigatoria a remessa cm I "'= = = ========="" 

<5) cinco vias, datilografadas das le
tras que acompanharem musicas de 
Manicatú ou de frêvo-canção, as quais 
de modo nenhum deverão conter fra
ses de calão ou sentido dublo. 

~ 6.0 
- O concurso será encerrado 

no dia 30 de novembro do corrente 
ano, no "studio" da P R I-4, Radio 
Tabajára, respeitando-se aquela data 
no carimbo do correio para os cand!da
los residentes fóra ela capital 
!" 7 .0 - Os candidatos poderão, caso 
queiram, usar de pscudonimos. Nesta 
hipótese os originais, irão acompanha
dos de uma sobrcearta. dentro da qual 
está a revelação do pseudonimo. 

§ 8.0 - O julgamento do concurso 
será feito por wn::. comissão de pro
fis:,ionaL'i, pelo chrfc cln. Radio, Fcdc
raçfw Carnavalesca Paraibana e um 
rcprc~entante de cada Jornal. 

~ 9.0 - Não noclcrão entrar cm con
curso musico,\ flf' ou! ros concursos an
teriores ou já vulgarlzad~'i. 

10. 0 - Presidirá o julgatní'nt.o o 
Diretor do Dcpart amr.nto de EsLalb
Ucn e Publicidade 

~ 11." - A votac;ão scró. efetuada 
por cscrutinio .secreto. 

~ 12." - As ccdulas parn a vol.açã.o · 
cont;tarão rlns :o;ri?;uinlrs pnlavra5· 

Sofri\(') - Bóa f" Otima .. ,,ur COITCS· 
pn11rlr111 aos 11úmrros 4, 8 e 12 

~ 1 :t.0 Os prr1nlos a dh;t.rlbuJr oâ.o 
o:; :,f"'g:11lnlrs: ;11 f i'ré-vo - 1.0 logar, 
4f1íl!'-OOO; F,·évn 2.0 Jogar. 250$000 

t,1 f\,b.r;t,t•alú , 1 ° laga r, 4t>0$00U; 
lrl r m 2.0 lngar. 7,;j()~OOO 
r l Fré\·o -rr1 n (,"~ o . 1 t') logc1 r, '1:-,0$000, 
t,lrm , 2.0 logAr, 2t10'!,000 

11" Em 1·;1so dC' rm 11~ft 11;.1 ela:; .. 
nJfi1·;.lf'fto 11rrn-crlrr~;,r.-ã um ~rgundo 
P1-rrul ituo qur,, vrrlf lt'~dn o me~mo re
~11 ltarll1, o pret,ldelllP re;;ol\'erá pelo vo
to dP miner,•a; 

1:--,.0 - As mu~lcas do concurDo •e
n.10 dlvulgad;u; pela Jazz da P R 1-4, 
depol::i do encerramento do concurbo. 

§ 16.0 - Os concurrcntes deverão en
vlur toda sua ronei;ponctencia para 
P R I-1 . .Radio TabaJárn, caixa pos
li!l - 1)0 - João PeSEôa 

AGUARDEM 
o grande sortimento e as novidades 
que espera receber dos centros de 
produção o ARMAZEM MI R ANDA 
dentro de 30 dias . 

BANHO DE MAR 
é o melhor remcdio para v. s. Com .. 

:~e eh:~~~~~. s~a ~:r:..ª s!:ti!i~:: l 
da. praça pelo menor preço . 1 

flllll Df H6UflRH 

IJ 
AftTi-sYPHILITlêo 
AIITl·RHEUMATICO 
ANTl·ESCROPHULOSO 
Ôe91~1i1~ da1;,,,ê 
ESPORTES 

,\ CA8 A AZUL a caba de •••·•btr 
grandf"' quantidade dt, f' a.misu va,·a 
tutcbol tm var lads .:ombína çã.o de 
córca. Aceita encoro.-nda. rm tftl&I• 
11uer cõr uuc não tenha no momento. 

AI.UGA 0 SE 
A casa n.u 162, á Praça. da Ind~

nendenc1a, com acomodaçoes para 
grande fanúlta e bélo pomar . 

A tratar com Anibal de Go11ve1a. 
Mouru. Telefone t . 608. - Residen .. 
eia u.0 l3t , na. mesma praça. 

OPORTUNIDADE úNICA 
No proxtmo domlnso eerá oferecido 

à dlsllnllt famllia p .. ..,.m., na Av. 
B . Roha.n, 164, nina. linda. expm;içâ.o 
de artt1os para. banho de mar. Náo 
deL~m de Terlficar ~ e:xcepciona:ls 
preços. A CASA AZUL agradece. 

DR, F, PINTO DE ABREU 
(DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL) 

ACEITA CAUSAS NA PARAIB/\ 
E RESPONDE CONSULTAS POR 

ESCRITO 

Endereço· - RECIFE. Estrada 
<lc Belém, 179 

OPERAÇõES - P AR'l'OS 
DOl':NÇAS DAS 8ENJfORA3 

Dr, Lauro Vanderlel 
ChPfr rtA. Cllnlm.i Oh1PcológJca. da 
Maternidade e da Clinica Olrur· 

glca Infantil. Clrurglau da 
~anta Casa. 

Rua Vfl!lronde dr r elota& (Em 
rre11te A.o '' Plaza"). 

Vas a às 6 - P'Onc J. 0,68 

.n 

Doenças de S en li o r u 
- ESl't:CI,\Uti'l'A -

DRA, NEUSA DE 
ANDRADE 

Uoil~u.! IIJ" l'.l 

P,U~ .Ba.n:!O do 'T't!U!!fU, J33 t 

1.0 a nd1:1r 
Coll81111Ú de 14 i s 17 hnr.., , 

Rooldencla : - 'l'rtncbetra1, 208 
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