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ESTEVE ONTEM NESTA CAPITAL A PERMANENCIA DO INTERVENTOR 
o GENERAL F 1 R M 1 N?. Dórso~ ~t~el~P::!a ARGEMIRO D[ FIGUEIREDO NO RIO 
A recepção a s. excia. no quartel do 22" B. C. - O al
moço no "Paraíba Hotel" oue foi oferecido nelo Govêrno 
do Estado ao inspetor do l .° Gruno de Regiões Militares 
- A' saudação que lhe fez o interventor José Mariz 
respondeu s . excia. em vibrante improviso A vi
sita ao quartel da Policia Militar - S . excia . esteve 
no Palácio da Redenção agradecendo ao interventor 
José Mariz as homenagens que lhe fôram prestadas 

ESTEVE ontem nesta_ Capital o I pelo Govêrno do Estado 
ilustre general Firmmo Borba, 
in~petor do 1 ° Grupo de Re-

FiJ:10: sr. EcJut1rdo Ferreira. prefeito 
de MRm:.mguape; dr. Abelardo Jure
ma, diretor de Publicido.de. do Dcpar
tnmento "'"fie EstatLs,tira e Publicidade, 
-~ dr. Orrls Barbosa. diretor da A 
UNIAO. 

A S,\UDi\Çi\O DO INTERVENTOR 
JOSll ' 1'>1.~RIZ 

Au champaguc, o intr-rvcntor José 
Mari?. sa 11dou s. excia ., afirmando que 
sempre era grato á Pa1-aiba homena
gear as figuras de expressão do Exér
cito Nacional. como o general Firmi
no Borba. que vem sendo um excmpl'J 
de soldado perfeitamente lnt-egt.d,J 
nos seus deveres para com a P:ítrl-i. 

S, EXCIA, CONFERENCIOU ONTEM COM OS MINISTROS 
DA EDUCAÇÃO E DA VIAÇÃO, TRATANDO DE INTERES• 
SES DA PARAÍBA - O ALMOÇO OFERECIDO AO CHEFE 
DO GOVÊRNO PARAIBANO, NA "ROTISSERIE AMERI• 
CANA", PELOS JORNALISTAS ASSIS CHATEAUBRIAND 
E DARIO MAGALHÃES, DIRETORES DOS "DIARIOS 

RIO, 26 (A UNIAO) - o intervcn- A s s o C I A D o s " 
tor Argemit·o lle Figucirêdo esteve 
hoje, á tard<' , ('m conferencia com os 
ministros Mendonça Lima e Gu!'>la,·o 

giões MilitP.res 
S. excie. viajou de automóvel,. do 

Recife a JoRo Pefsôa, aqui chegarido 
pela manhã, sendo recebido. com to
das as honras que lhe conferem. o ek
l'Udo posto. no qua~·lel do 22.0 B. C .. 
onde pftssou ~ observ~1. em compa
nhia do tenente-coronel Magall-iães 

O GENERAL FIRMINO BOR
BA REGRESSOU ONTEM 
- MESMO AO RECIFE -

O AGRAr:,.~~~}~~T~oi~.rENERAL Capanema, respectivamente, titufare:, 

Em agradeC'imento, o general Fil·- das pastas da Viaçáo ~ Educa('ão. en
mino Borba pronunciou inrisivo dis - caminhando varios n('gocio:-; de inte-

Pessôas aue visitaram o in
terventor- Argemiro de Fi
glleirêdo, durante o dia 
--- de ontem ----

feito em ter oportunid~de de visita r a resses da Para1ba , dep<'ndentf·:e. da~ 
cw·so, declarando que se sentia satis- , . 

<Conclue na. 7.• pg.) referidas pasta~. 
o AL~JOCO OFERECIDO A S. 

llXClA. PELOS DIRETORES DOS 
"Dl.\RIOS ASSOCIADOS" Barata. as condições materiais e disci 

plinares da Guarnição 1:"ederal nêste 
Estado. tendo a melhor impressão. 

Sabendo da est.adn do general Fir
mino Borba em nossa Capital. o sr. 
lntervcntor Fcclcral interino mandou 
o seu ajudante de ordens capitão 
Jacá Frantz, cumprimentar s. excia. 

O i\.LMOÇO OI'ERllCIOO i\ S. 
llXUfl\. PllLO GOV>:RNO DO 

llSTi\l>O 

Ao meio dia. no Paraíba Hotel. rea
lizou•se o olmoc:o oferecido pelo Go
vérno do Estado ao ~encral Firmino 
Borba 

Ao ágape compareceram as seguin
tes pessôas: general Firmino Borba e 
exma. sra.· interventor José Mariz e 
exma. sra · tern~nte-coronel Mag:1 _ 
lhães Barata, comapclante do 22.0 B 
C.; dr. Lauro Montenegro, secretârio 
da Agricultura, respondendo pelo ex-

pediente da Secretaria do Interior, e 
exma. sra.; dr. Francisco Porto, secre
tário da Fazenda; coronel José Ar
naldo, comandante da Policia Militar; 
dr. Fernando Pessô::i.. chefe de Policia 
do Esta(lO; sr. José de Carvalho. pre
feito interino da Capital; prnf. Josê 
Batista de Mélo, secretário interino 
da Jnterventoria Federal: major Nel
son Marinho, chefe do Estado Maior 

A CULTURA 
FATOR DA 
INTEGRAL 

do 1.
0 

G. R. M.; 1.
0 

tenente Samuel O JNTERPSSE DO G _ 
Kicis, comandante da Bateria Inde- ª"'t OVER ... 
t~1::~~f f~ tc~~,'t~; R!I~únJ~ª~°l!:,~ ' NO PELA PRÃ TICA INTEN
~~~1ei~~;n:'!1~:ªii.;:'bf_e ~rd:~~~°.1~°: SA DOS EXERCICIOS FíSI
à: ~;~:~:· cfoE~~~~r,;ri~i!1~iinii~~~ - cos NAS ESCOLAS -
capitão Jacô Frantz. ajudante de or
dens do sr. Interventor Federal: l.º 
tenente Mario Americo de Moura; Q S NOVOS métodos peda-
capitão médico dr. Luiz Paulino de gógicos adotados pelos 
Mêlo; 1.0 tenente Adauto Araújo, sub- póvos de maior expres-
romandante da Bateria Independente o------------

:; A&pect.o do almoço oferecido ontem pelo Governo a o general Firmino Borba, no Paraiba Hotel; 2) Grupo 
rado no "ha.11 •• do Paraíba Hotel, vendo~se, a.o centro, o general Firmino Borba., tendo á su.1 esquerda o 

interventor José Mariz. 

FíSICA COMO 
EDUCAÇÃO 
são cultural na história <:ontem
poranea, deRprezando os objeti
vos unilatends dos antig-os prin
cípios de C'clucacão, vi:.;am não só 
o desen,·oldme~tfl intckctual da 
crianca. eomo tamUém a cultura 
física~, um elos fntôrcs mai:-. deci
sivo~ na formação de uma nacio
nalidade forte e sadia. 

As normas ecl11(·ncinnais qnP 
seguem os grandes c.:cntros de ci
Yilização da Europa e ela Améri

RIO, Z6 tA UNL\.0) - Os jorna
fü,tas .\.,sis Chateaubriand e Dario 
l\lagalhãcs. diretores do,; "Diarios As
~ociadas ·•, ofere<'eram, hoje, na '"Ro
tisserie Amerkana", um almoço ao 
intFrventor Ari;-emit'o d<> Figueírêdo. 

No ágape tomaram parte, também, 
;) indu-st.rial Anisio Mal)sorra, drs. 
Raul de Góis, Sa lviano Leite e Efige
nio Barbosa. 

~ONVIl)i\DO O INTERVENTOR AR. 
GDIIIW DE FIGUEIRtDO PARA 
.\~SISTIR UMA CONl'ERENCli\ DO 

CHfTE no GOVtRNO BAIANO 
· RIO. ?..6 l.\ TT:\'IÃO) - O interven
tar ,\rtemiro de Figueirêdo, convida
cfo para a~istir uma conferen<'ia rea
lfzarla pelo intt;rventor Landulfo Al
l't>S, fez-se repre'~('ntar na mesma pelo 
~f?U secrcti'.rio dr. Raul de Góis. 

ca, situam num rigoroso paralc- \'J'-,l'fOL o INTERVE. TOR PARAI~ 
li smo a cultura físic:a e a nlitur,1 D.'\.XO O C:ONDF FR.\NCISC'O 

intelectual, ju.slamente, J)Ol"(Illt' It10, '!5 '~-~T~~:ri~ .:'.__1\:slevc cm 
é ião íntinrn â. rclaçüo p;,dstc·ntr ,isit'l ao intPni'ntor A'rhl"miro de Fi
cntre o <.:orpo e o cspil'ito <Jll(',, f ~tr.irf:lo. o co:1de l''ranci.<;uo l\Iatarazzo 
refletindo um o estado do outro, I Junic.r. qu~ mant~vc cordial J_>~lestra. 
a escola moderna cldf'rmina um com-~- t":,\."'.'la., promctt:"ndo ,·1~,t.ar a 
0istêma integral de• cducacà;. ) ~: .. ;;~~~,n'!e~i~~P:;.~i~~:"~~ ~~~:;,r•;0'!:~ 

Para a formacüo d~ nac nn:di- ' d"' :\-Iat:1uz.zo. 
clades eng-enicamcnte fói'te~ e 
psiquicurnt.:'1te Yigorosas, torna
se necc~~·ario o cquilil;rio da~ 
duas culturas, qUI', rkiwnvo!vidas 
conjunlê·n.cntc. npre.st:nrnr:w nm.i 
bela dsão integral. empolgando 
pela fortalrz~1 da raça C' pela Ut • 
lêza cio c:-.pfrit.o. 

O Estado .:-,.;u·~·n q:tr' <lespcrtv· 
a Naçãü brasileira para um,1 
marcha gloriosa cm busC"a de um 
grande futuro. diriie-:,' :i. juYen-

<ÇonehJP o~ 2.ª p~. "> 

PROMO(:AO 
:, 

DE GUARDA • MARINHAS 
RIO. :!ü IA UNL.\O i O prcsi-

nrnte da Rc11úbii<'rt ,1s1,inou decreto 
na pasta da .l\ifannhtl promovrnclo no 
Corpo de Ofidais d;i, Annaaa. ao po-,t::, 
e.Ir ~eg1mdo lcnrntc, o•. gmtrd:1-mri-
1;nha.<;; Hélio M<1rcil'a Vnnzolim. 
Mauro St\ l\.1(•1 a, .Silvlo rl;; Rocha F,,
Jio, Gcn1 ldo de A.1.t•\·(dn Henln1:, Ar
nalcln d(' Nr::r<'il"O!-; ,J;111m11,j Gn:11-
lrr MarW Mcn.::·~l·s dr MJr,r•lh.'."if"s. Ari 
Gonçalves Gome-; ~nw-lo \lv..in•o 
de Sá, Paulo C.trvrilho da Fonséc:;l 
:- Silva. Hélio Ribeiro B"lfnrL. Elm:u 
de Mato::; Dias, José Alves Nei. Silvio 
ele MaRalhãcs Figueiredo. :vrnton Pl'~ 
l'firn Monteiro <' Jci"':n (\1br~l Huguf't. 

PE..:~().\:-; Qt_;E YISIT,\R.\M O IN
TEf'.\ ENTOR \RGF.~!IRO DE 

FlGl"Elll~DO 
RIO. % L\ 1;xJ,\O) - Hoje esti

·('r:tm cm ,•bita ao interventor Arge
TJ.ir"I de n~n<>irêfJo, os drs. l{afacl de 
lo!" nda. Rafat1 Ilalage, .Epitaclo 

'>c':>'>Óa C.:.Yakanti, Diogrncs CaJd~ 
t~uro Yr.ndcrJ:_,i, Rubens Fi(ueirêdo e 
)cmcn;to de ,\Jm<>ida, major Delmi
o de ,\n<ln.-1 f'. jo .. 11.aHsta Aldcma.r 

Bai.a, major Costa 'Palmeira, dr. Ge
.ru Nobre.e;:l. dr. Rl\faf'l Sf':IJas, srs. 
\Hlonio \"fq;tira. dr. f'la,io Ribeiro, 
Jr. Gu, ta\'o .\rmbnJs1, rii.on!õ;. Morars, 
Eudes U:..aos. Renato r.. lcn<-ar e Jos~ 
~lcmc nccau. 

O general Almério de Mou 
ra vai inspe:ionar as guar• 
níções militares do Paraná 

e Santa Catarina 
•uo, 26 (.\ l.'NIAOJ - O general 

\lmt r··> de ;\f(}U.r.i, i1'1.-;1>«>tor do 2.'" 
C,-rnpn d" ?ti ~iiw~ :\lilitares, f'Slf"vc. 
b1.ir, rm crnir'!'renl'ia rom o ministro 
da G,:~tT:1, gcnrr.1 1 I<:urieo Ga!!tpar 
nutra 

O i?r"1crnl .;\ln1erio tlr ~toura. dcl"l· · 
;·á ('mbarcar amanhã, <'Ohl dl'-..tiUo a-0 

Parami e ~:- n ta Ca.ta.rina, em viagem 
df' ·n~·-,cçã.1> .is guarniC'Õ('"t militares 
aquarteladas naquêlcs Estados. 

AS OBRAS CONTRA AS SÊCAS SERÃO 
INCLUIDAS NO PLANO QUINQUENAL 
Para a construção de uma 
ferrovia, QUe cortará o 
País. de norte a sul, será 
fixada uma dotação anual 
- de 100 mil contos -

)Jorr\('stc. vcr.ifico11 ri necessidade de 
uma int-Pn<;ifi<'açâo dos serviços publi
r.·o,, compreendendo acudagem. irriga
,:-ãc\ roJo,·ins e estraclR de ferro 

A srguir, ::inunciou que o plano quhl
rtll<'n.:i,1 org0.nizadr> pelo Govêrno prc
\ié ·1 fixar'l.o d<' wnr, vrrbn de 100 mil 
contos flntt<.\is p;.;.ra os l.rahalho~. sen
rlu cb.iéto clC' grande rn·c·ocupa(·ão a 
ronstl'lt\80 cte uma c.::;trndfl de ferro 
ele norte a sul. com llgação a todo:, os 

RIO. 26 i A UNJA01 - O ministro Estados. 
da Viac,-ão e- Obras Públl<'ns, gf'nernl O ministro Mcnclouça Limo. ciccla. 
Mendonça Líma. falando :;obre 01'.i ser- rou, amda, que pnra um controle se
viços cll' Obras Contra ns fü.'cas. de- ral dos ~crviços, a dotação das J>eque. 
cle.rou que depois de ~uo viagem no n.:1s verl>As ,,,d :-.flr englobado numa só. 
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ESPORTES A MANTEIGA DE FINISSIMA QUALIDADE 
QUE SE PóDE IGUALAR A' 

, ______________ . 
MANTEIGA 

t, SõMENTE, A 

MANTEIGA 

SEMPRE NOVA 

MINEIRA "GARÇA" 
"GARÇA" 

EM JOGO OFICIAL DE CAMPEONATO O '4PALMEIRAS" 
VENCEU O "FELIP~IA" PELA ALTA CONTAGEM DE 5 X l MINEIRA 

- PURA ortc\~IB J~n~uf~:.~actir1~id6~~raoi::. f REUNIÃO NA LIGA DESPORTIV,A PARAIBANA 
Desportiva. Paraibana., foi levado a 
efeito domingo passado. Fôrnm pre
liantes os simpáticos clubes filiados 
Pahneiras e Ft>lipéia. 

A lutn não foi movimentada como 
se espcrnvn. Ambos os esquadrões jo
garam sensivelmente dc.sfatcndos rlr 
L,ons elementos. No entanto. os paL 
melrenscs prectomiMram nas joga.d~. 
tirnnclo partfdo do seu adversário e 
saíram vencedõres pela significativa 
contagem de 5 x 1. 

Ante n pre.ssfio pnlmeJrense, os do 
Felipt:ia fizeram grandes esforços pn .. 
ra manter, em certos momentos. al. 
gum equllibrio da pelêJa, mas quasi 
nada conseguindo, senão jogadas pes
wats que redundaram na conquista de 
um únir.o tento. 

o Palmeiras apresentou mais utJ. 
ctade técnica, sobresaindo-se, no.. defê_ 
sa, Juarez, Alceu e Zélequinha, e no 
ataque. Gabriel, Holanda e Teixeira. 

Nos segundos times u Palmeiras en
tregou os pontos no adversário. 

Como juiz serviu o sr. Gilberto Stu
cker. que atuou com imparcialidade. 

VIDA ESCOLAR 
ISSTITUTO COMERCIAL "JO~O 

PESSOA" 

Pnra. tratar de assuntos importan
tes, inclusive a participação da Para!.: 
ba. no Campeonato Brasileiro dr Fu
tebol, estará, hoje, relU1.lda em sessão 
ordlnál'la a ci.íretoria da Entida.de 
M6.v:irna dos esporLes parniba.nos. 

E: ta reunião será abwlutnmente 
secréta, nel:l tendo ingresso sómente 
os represl'ntnntes dos clubes fillndos 
que jogarão no próximo domingo. 

Departamento Esportivo do 
Clube Astréia 

Reune.se, hoje, âs 20 hora"s, no Pa. 
lacête Tamblá, o Departamento Es. 
l)ortivo do elegante Clube Astréla, pa
ra tratar assuntos de interesse. E' ne
cessário o comparecimento de Lodos 
os diretores das diversns secções es. 
poi-tivas do Astréia. 

GUANABARA x SAO CRIS. 
TOVAO 

Domingo passado foi rea.I1zado um 
encontro de futebol entre os clubes 
acima, tendo terminado com um em
pate de 2 x 2. Os componentes dos dois 
esquadrões desenvolveram Jôgo regu. 
lar. 

re~1~!~r~~ct~~!n~mªe~~~~:s ct'!iu~~~ Voleibol interestadual 
~r:~ª1:1.~ a11

di~!i~a ~~~:r~1:t~~~1~:i~ PERNAMBUCANOS CONTRA PA-
mento de ensino, senhorita Hortense RAIBANOS 

ií~ixJ~r!~~ª!~u m~~~~stt~~~v~~Í: Está marcado para hoje, na vizinha 
panema, tendo em resposta recebido Capital do sul, um grande e sensacio
os seguintes telegramas: nal encontro de voleibol entre parai-

" Srta. Hortense PeiXe _ Paraíba: banes e pernambucanos, que está sen-
- Diretora Instituto Comercial "João g6rt'ts~~s~~t~~is e:~:. pelos des... 

f0~~~~~;- ii:re:~~~~~ ~~;bJ~~b; O combinado paraibano está forma-
vosso telegrama propósito comemora- do dos mel~ores voleibolistas d? E5ta
cáo Dia Pátria. - Luiz Vergára, secre- ~o. que são. Caetano, E,ustáqmo, A?
tário Presldencia." Jamir, Guilherme, Gemval e Joao 

"Professora Hortense Peixe: - Ins-1 Lourinh o. . 
tituto Comercial "João Pessoa" - Podemos garantlI', antecipadamente, 
João Pessôa _ Parafba _ Transmito- que os bravos jogadores desta. capital 
lhe minhas congfatulações pela ma- saberão, mais uma vez, honrar a nos... 
neira brilhante com que êsse estabele- sa terra. 

Melhor representação u. Paraíba 
não podia enviar para Recife, a dis
putar com os pernambucanos três jó. 
gos de voleibol. São, de fáto, os nossos 
mniore~ craques do voleibol. 

Aos vencedores cn.beró.o seis medn
lhns de ouro. 

INDUSTRIAL x LIBERTADOR 

Domingo ultimo, na cidade de Snntn 
Rita.. ren.lizou-se um animado jõg·o de 
futebol entre os clubes Industrial, de 
Santa. Rita, e Libertador, dP,sta. Capi
tal. Saiu vencedor, pela alta contagem 
de 4 x O, o onze do Liberta.do•·. que 
desenvolveu jõgo digno de elogios. 

COMERCIAL CLUBE 

D~partamento esportivo 

No campo do Comercial Clube, na 
travessa Visconde de Itapnricn, ren1L 
zou.se domingo, pela manhã, um ri
goroso treino de suas equipes de vo.. 
leibol, sob a orientncão de seu técnico 
Montenegro, ex~treinadot do Nautlco 
de Recife. 

Fóram escolhidos três times, "A" 
"B" e "C", saindo vitorioso o time 
"A", depois de porfia.dâs lutas sob a 
orientação do técnico Montenegro. 

A exibição do time "A" ngradou 
sobremodo aos presentes, pela sua 
bôa organização e contrõle da pelota 
no desenrolar das pelêjas. 

Está marcado pnra amanhã, á not. 
te. um rigoroso treino, no local de cos
iume. 

CAMPEONATO CARIOCA DE 
FUTEBOL ,. 

RIO, 26 - Fôram os seguintes os 
resultados dos jogos de onten1 em dis
puta do Campeonato Carioca de Fu
tebol: 

Fluminense - 3 - Madureira -2. 
Flamengo - 7 - Bonsucesso - 1. 
São Cristovão - 3 - Vasco da Ga

ma - 3. 
Botafógo - 2 - Ban,,uu - 2. --------

DELICIOSA 

CINEMA 
CARTAZ DO DIA 

Rt-:X : - "Nancy Stef'lr ne
sapnrtteu", <'Om Vfrtor Ma.e 
Làl(le-n "' Pf"ter Lot1·e da. "20 (h 
C~utury l•'ox''. 

Complementos. 

PLAZA : - "Cavalheiro de 
Improviso", com Douglas Fair
ba.nks .Jr. e Elissa Landi, da. 
"lloited Artists". 

Comple-1nentos. 

FELIPUA: - "Pão Du,ro", 
com Edward E. Uorton, da 
"Paramount". 

Complementos. 

SANTA ROSA: - "Arman· 
do Laço·•, com John Wayno e, 

A CULTURA FISICA COMO 
FATOR DA EDUCAÇÃO 

INTEGRAL 
(Conclusão da 1.• pg,) 

tude, procurando desenvolver o,ij 

suas reservas morais, intelectuai~ 
e físicas, para que, num todo ho-
mogêneo e consistente, em q1Je 
as suas magnificas condições so
máticas se nivelem ás suas es-

mal~. "Veude-se 
lher". 

Uma Mu-

Complemeut6s. 

JAGUARIBE: - "Cinco 
Gêmeas da Fortuna.", da "20 
th Century Fox ... 

Complementos. 

S. PEDRO: - "A Mão ln
vislvel", com Robert Young e 
Mag-e E va.ns, da. •· Metro Gol
d,,,yn Mayer" 

Complementos. 

METROPOLE : - "No tem· 
po da. lnocencia", com John 
Boles e Irene Dunne. 

Complementos. 

Doenças de Senhoras 
- ESPECIALISTA -

DR A, NEUSA Dr 
ANDRADE 

Consultorlo: 
Rua Barão do Tr1un!o, 333 

1.º a.I1dar 
Consnlta.. de t4 ás 17 hora.o 

plendidas condições psíquicas, 0 Resldencla: - Trincheiras 20; 

Brasil assenta os seus alicerces l ll:i=============' 
para ª construção definitiva de "OTAS DO Fo~ Rn 
um Estado de proporções tãc 11 li 
imensas como o seu território e 

cimente comemorou Semana Pátria. 

=~~=-e~~i~~º;Júc-;;:-çã~"!~:üd~~.; CAMPEONATO DE FUTEBóL DIRIGIDO 
DESPORTIVA PARAIBANA 

PELA LIGA 
de uma vida tão intensa e ,\O CONSTOU DO SEGUINTE o MOVI· 
brilhante como a sua história. MENTO DOS cf:f!r~RIOS DESTA 

A Paraíba, que vem colabonP 
do eficientemente nesta fáse de Cartório do Registro Civil - Escrl. CAIXA ESCOLAR "VJDAL DE NE. 

GREIROS", DA ESCOLA RUDIMEN. 
TAR MISTA DE TIMBAOBA, MO. 

NICIPIO DE SAO JOAO DO 
CARIRI 

Foi fundada, recentemente, em 
Tlrnbaúba, municipio de São João do 
Cariri, a Cab::a Escolar "Vidal de Ne
greiros", que vem funcionando anéxa 
(J. Escola Rudunentar Mista, naquela 
localidade. 

E' a seguinte a sua primeira direto. 
ria a.clamada: 

Presidente, Joaquim Gurjão; secre
tário, Genuína Pessôa Pires; tesourei
ro, Severino Chaves; fiscais: Severino 
Ildefonso Ramos, José GurJão e AI. 
írêdo de Freitas. 

ESCOLA SECUNDARIA DO INSTI. 
'.fUTO DE EDUCAÇAO 

3, o. prova parcial 

Dia 28 - âs 8 horas - História d~ 
l.ª série, 2 ... turma. - Clénclas da l.ª 
série, 3.• turma. A's 9 12, Ciências da 
1.a série, l.ª turma. - História da l.ª 
série, 4.ª turma. A's 14 horas - In
glês da 3.' série. História da 2.ª série, 
l." turma. 

Dia 29 - A's 8 horas - Inglês da 
2.• série, 2. 11 turma - Geografia da 
a.• série. 

LICEU PARAIBANO 

Prova parcial 

Foi afixado ontem, na portaria do 
Llceu Paraibano, edital chamando hoje 
é. prova parcial todos os alunos ma.trJ
culactos nas seguintes disciplinas: 

A's 8 horas: 

História Natural, 3.ª série, t.• turma 
(números pares). 

Francêses 4.0 série (todos). 

A's 9 1 2: 

História Natw·al, 3.ª série, 2.' turma 
(números pares) . 

Inglês 2.• série (todos). 

A's 13 horas: 

MalematJca 1.ª série, l.ª turma 
<nwneros. pares) 

Geografia 2 ... sérte, a.• turma (nú
meros pareb) . 

História 4.ª série, 1.• turma <nume
res pares). 

Portuguées 5.ª série, l,ª turma (to· 
dos). 

A's 14 1,2: 

MaternatJca 1.a. série, 2.ª turma 
(numeres pnre3). 

Hl:Mrla 4.ª 6érle, 2.ª tUl'll)Jl <nwue• 

2.0 TURNO 

JOGOS REALIZADOS 

JUlho 
31 - Auto, 2 - Botafôgo, 2. 

Arosl<> 

14 - Esporte, 2 - Pitaguares, O, 
21 - Felipéla, 2 - União, 2. 
28 - Botafôgo, 4 -Palmeiras, 2, 

Setembro 

4 - Pitaguares, 2 - Auto, 1. 
18 - Esporte, O - Uni.ão, O. 

25 - Palmeiras 5 - Fellpéla 1. 

JOGOS A REALIZAR-SE 

Outubro 

2 - Pito.guares - Botatôgo. 
9 - Esporte - Auto. 

12 ~ Palmeiras - União. 
16 - Botafõgo - Fellpéla. 
23 - União - Pltaguares. 
30 - Auto - Palmeiras. 

Novembro 

1 - Felipéla - Esoorte. 
6 -União - Botafôgo. 

to - Palmeiras - Pltaguares, 
13 - Fellpéla - Auto. 
15 - Botafõgo - Esporte. 
22 - Auto - União. 
29 - PI ta guares - Felipéla, 

Dezembro 

6 - Esporte - Palmeiras, 

Colocação por pontos pnhoc 

l3otafõgo . , . . ., . . ., .. .. 
Esporte .............. .. 

Pitaguares . . . . . . 
União . 
Auto ......... . 
Fellpéla ...... .. 
Palmeiras .. 

Colocação por pontos perdidos 

Esporte ................ .. 
Botafôgo ............. . 
Fellpéla ..... . 
União .. .. .. .. .... 
Palmeiras .. .. .. . . • . ., .. 
Pitaguares . . . . . . . . 
Auto ........... . 

Métas menos vasadas 

oorte . . . . . . . . . . . . 
União .............. .. 
Fellpéla , . , . . . 
Pltagua res .. , . , . . . .. 
\uto ............ ., 
Botafõgo .. . • .. .. .. .. 
Palmeiras ......... . 

Marcadore1 de tento. 

Ronald (Botatõgo) .. . . .. . , .. 
Pingo (Plllmelras) , . . , , , 
Néco (Auto) .......... ., .. 
Gabriel (Palmeiras) • , , • , , 
Teixeira (Palmeiras) .. • . 
Holanda (Palmeiras) . . . . • . 
Allrlo lBotafõgol . . . . . . • . , . 
Amerlco (BotafÕl!Ol , . . , . . . . 
Formiga (Auto) . . .. .. .. .. .. 
Dercmo (Esporte> . . , , . , , , , . 
Almeida (Eilporte) . . . . . . • . , , 
Blu <União) .. .. .. . . . . .. .. 
OII.VlnO (União) .. ., .. ,. ., .. 
Tim (Pltaguareo> . , .. • . .. 
Chocolate CPltaauares) , , . , . 
Antonino <PeU)ltla) . , . . . , .. 
Slnval <Fellpéla) . . . , .. 
Pltaguares .. .. .. .. .. 

Rl!SUMO 
ros pares), • 

Português 5.' sérte 2.• turma (todos). PARTIDAS JOGADAS .. 
Geografia 3.ª série (todos). PARTIDAS A JOGAR .. 

CENTRO ESTUDANTAL PARAIBANO TENTOS ASSINALADOS 

reconstrução nacional, presta t:- vão: Sebastião B~tos: 
ma assi8íência constante á ju. se:~~s 16::~~~asr~~~~=!~· as 
ventude, aparelhando-se de um Mabel de Andrade Teixeira, Adelson 
material técnico e hum:mo ca , de Carvalho Acioli, José Hanton Be. 
de desenvolvê-la em plano de zerra Lira, Humberto Batista Gomes, 
igualdade com os outros Estados ;;~1~~%i~n~~sH1{'.u~J

1tg0;é'f.:"d;ºf 
da Federação. raujo, Isa Barbosa de Sousa e Helen 

Pelo decreto n.' 961, de 11 ,le cesar Fontlnell, 
fevereiro de 1938, que imprimic, -
á educnção uma orientação ~o 

I 

m!º ;::rr;,o c~:~~to câ~e~ti~~~: i derna e consentanea com os pr.1,- tes seguintes: 
2 cipios elo Estado Novo, tornou- Orlando Vasconcélos e Neusa Fia. 
3 se obrigatória a cultura física Ih~:. José Serafim Bezerra de Lima e 

em todns as escola~ primárias e M .. ria José do Nascimento. 

secundárias do Est~ldo- F'6ram regista.d;- os óbitos ocorri-
O Com a exec uçãô dês se decreto, dos aute.ontem e ontem, das pessõas 
2 poder-se-á vêr dentro em breve o seguintes: 
7 novo ambiênte. que_ envolve os s/:'ª:~~?r:;;:,~ ~s';,fi',; ~ 1;il~~: 
3 núcleos educac1ona1s da Paraíba, José Inllclo de Sousa e Francisco AI. 
4 onde milhares de crianças já ini- ves de Vasconcélos. 
; ciaram promissoramente o desen- -

volvlmento metódico ,lo corpo. no?;~ dt";!!~:~~:os não forneceram 
Ao interêsse do Govêtno do 

Estado pela prática intensa do NOTJC!ARJ 
4 exercício físico, deve correspon-
; der o zelo dos professores que 
2 precisam empregar o máximo de 
2 seus esforços a fím de que a ju-

ventude paraibana se constitúa, 
de futuro, em uma legião de ho· 
mens sacllos que expreKsem fiel· 
mente o típo racial brasileiro, 
de invejavel organização fisica e 
de admlravel disposição intelec
tual. 

A Paraíba que tanto tem 'n 
fluido nos destinos do Brasil 
com profundas ligações no drama 
histórico da Nacionalidade, pre
cisa apresentar durante esta fáse 
de redenção moral, aocial e eco
nômica do Brasil, um notavel a
cêrvo de realizações entre ns 

14 quais esta - uma mocidade exu-
25 berante de vida e de espírito. 

Há na Repartição Geral dos Tele
grntos. telegramas retidos para'. 

Josué Junior, Pensão Pedro Amerl
co; Argent.ina, Casino Palace; Pro
ba::.". 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgiã.o do Hospital Santa Isa
bel e da Maternidade. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Peregrino de Carvalho, U.6 
oaa 10 as 12. 

Orfeão "Gazzl de Si" 

Reallzar-se-i, hoje, ás 16 horaa, no 
Llceu Paraibano, mais um ensaio <.lo 
"Orleã.o Gazzi de Sá", do Departa
mento de Cultura Artlstlca do c. E. P., 
para o qual o seu diretor está encare
cendo o compatecimento de todos os 
lnteressadoo. 

João Pessôa, 26 de setembro de 1938. 

Luiz Splnelll, Diretor de Esporte. 

ª CARROS E CAMINHOES USADOS ' 
Reune, ho_1e. às 19 horas, no Lice11 

o Centro Estudantal Paraibano, par11. 
tratar de assuntos de interesse estu
dantlno. 

O presidente pede o compareclmcn• 
t-0 de todos os as.soclados, 

Dr. lwton Lacerda 
ESP11CIALl8T4 11M DOENÇA 

INTBMAS 
RUA Dt1Qtll: DJ CAXIAS, 6114 

ONDAS ULTRA CURTo\!! 
QOIJ - lndl..,,. 

-- Teletône 1.!03 -- . 

FORD • de outras marcas 
EM 6TIMAS CONDJÇOBS E A PREÇOS MODICOS 

AGENCIA FOR·D 
RUA MACIEL 

'º'º 
PI N J1 E IR O, 

Peaaâa 
3 • 



DALADIER EM LONORlls 

vi~:>:.m ... .:~. ~'t,~, : 
ministros da IJetlsa e do Exteff)r, da 
Prançll, o irab!D'te suapendeu olltem 
'8 1uas atividades, pua receber hoje 
es... dois Mt.adlataa que ~UI, 
a cllllritc!' do sr. Chamberlaln 

Na manhã de boi• aq'*"8 dlB· 
tas nllOlvernm que o ar. r-

AFIIIIOU Q. PIIUI 
PAZ, ENVIADO A NI I E JO 
CIADO PELO CUIDEUII IIIT 
DA CHUOSLOVAQUIA - AS 

3 

ft1DÁDE~ 
wn dos """" grandea discurs8 dlltN 
~ dlaa, 11Qnw1114'> ~ 
menlt que o l)OYo llúlao também de· 
SPJa umn Europa nova, • nAo a atual, 

:'~r!':t"J"' de~=~ e cons~ 
lllTEln.umJiTI!! INA.CEITA VEL 

laln enviasse um comunicado pes
llOIII ao sr. Adolf HlUer. dlaldo a 
61111118 palavra sllbl'I! a atitude tran
co-11111es. 

restou-se eloglooamente quanto iL 
rnenaaaem do preatdenlle RáQaavelt, 
,tos Esllldns Unidos, JlO chanceler Hl, 
Uer. 

DEFINIDAS AS ATITUDES PRAN
CA, INOLtsA E RUSSA 

PARIS, 26 IA ONJAO) - Rl'ttnlndo 
h~Je. o gabinete reROlveu admlt.lr 'Ili' 

PARIS, 26 <A UNIÃO> - E8tlver1Un o ,memoraadum de Hitler ao preolden
hoJe no mlnWérlo du Rel8*)es Ex· 1" 11,enea, era lntetram.eni.. lnacdlavel, 

POI A BERLIM O SR. HOl'I.ACE 
WILSON 

LONORES, 26 <A UNIÃOl - A fim 
de leva.r ao chanceler Hitler o comu• 
nicado do sr. Chamberl&ln, partiu 
hoje para Berlim o sr. Horace Wll. 
,on, que tez entrega dllq1IMe docu
mento à.s 17 horas. 

EM LONDRES O GENERAL GAME· 
LIN 

PARIS, 26 <A UNI.AO> - Os Clr• 
oulos polltlcos e dlplomatlcos slo una-

:m:s ~n:'!~.,in~~r u:'~ 
vaqUla, a França correrâ em def&<a do 
põvo checo, o mesmo fazendo a Rus ... 
sla e a Inglaterra. 

AS CONSEQUENCIAS DA ATITUOE 
CHECA 

BERLIM, 26 (A UNIÃO) - lllos 

IIOBtLIZAQÃO PARCIAL NA IN• 
OLATERRA 

LO DRES, 26 IA UNIÃO! - As· 
•lnou-se hoje nesta capltal o decre
to de mobilização parcial da Orâ Bre
tanha. a exemplo do que foi feito na 
Pança e na Beletca. 

'l'oda.s M unldndet! de defêsa da 
CCl'IA rornm chAmndnit no s~vtço 
aüvo. 

t.ctlores, em conterenola com o ar. Ge ... 
orge Bcnnet, os embatlljldorea doo 
&<tadol Unidos e da Ori Bretanhn. 

A SITUAQÀO EM PRAGA 

PRAOA, 26 <A UNIAOl - A &ltua
çio nesta capital contlnu·a a mesma 
O govêmo eacá exercendo aevéra ..,.,. 
aura clnematotirlt,flea, telqra!ica e te
•erõnlca. decretando, que todo membro 
do partido dos sudetaa MICOn&.rado no 
território alovaco Mri enforoado como 
traidor. 

LONORES, 26 <A UNIAOl 
Acompanhando 01 ars. Bonnet e Da
ladier chegou domingo a esta capital 
o general Gamelln, chefe do Estado 
Maior do Exército Franclls. 

~:,u1~u:"t.;::.r;:e,d1,u1= 11: A cfv'rtº:J:'i>~"a.lSDA POPULAÇAO os 
0

1NTERESSES FASCISTAS NA A-
m•morandum de Hitler, poderia prc• MERICA LATINA 

O general Oamelln permanece. ain
da, em Londna. lendo cont=nctado 
hoje com o ministro da DetAsa. 

vocar uma "ação punitiva ccmt.ra a 
Chec:oslovaqula antes do termo fixado 
no últtmatum alemão". 

Nos mesmos elr<:ulos pollttcoa eon
tlnUR.•se. a esperar a crise goYerna• 
mental em Praga, a fim de ael'l!m 

PARIS, 26 (A UNlAOl - O mlnls
t.erio das Obra• Públlcns e Comuni
cações Já tomou todn., as providen
cias necesst\i·ias é. urgente evacuação 
:la população clvll de Pa1is. 

A p~ó'18TA DO OOVltRNO JlE j ~fá\~l~osle~~ ~~o~i:.m:tc;:.;;:: D>\ ARGENTINA A ROOSEVELT 
· dos" 

WASHINGTON, 26 <A UNIAOl -
A lml)ftnsa raz hoje lmpcrtant•s co
mentarlos sóbre a situação européia. 
...11entandc oa Inter...,.. que as nações 
totalltarias da Europa Central teem 
na Amertca !.Atina tais como os re
centes golpes fascistas do Brasil e do 
Chile, !ellzinente subjugados. 

LONORES. 26 (A UNIÃO) ·- O mi• BUENOS AIRES, 26 IA UNIÃO> ·-
nlstro da ChecoslovaqUla, nesta ca- TAMBEM PORTUGAL O presidente Roberto Ortlz enviou hoje PARAI.IZADA A SITUAÇÃO ESPA, 

~~.;,;,· gmce':;{~~n~~u s: L9)'1DRES, 26 !A UNIÃO) _ O =~ !:":'t!e~1/º .. ~=d:ll1i:..= NHOLA 

WASHINGTON, 26 (A UNIÃO) 

eovérno ao memorandum delinlt.lvo minilitro de Portugal foi chamado a Araentlna apela o gesto com que a 
do chanceler Hitler. conferenciar hoje com O ministro grande democracia americana ae p62 HENDAIA, 26 < A UNIAOl - A si, 
~do se diz nos clrculos brita• Chamberlaln. Os observadores dlplo· ao la<lo da paz. • tw.ção eapanhola estl. virtualmente 

nlcos, eaaa resposta coDStlwe wna ~Ucos tão grand• lmportanclas a parallzada, em conMquencia da forte 
virtual, senão completa l'l!Jeição à.s ª con .erencla, pois Portugal, pe- REUHIU O CONSELHO l'JlIVADO tensão checo-alemã. ~= :=,.:~:iu~ co~u~:~ ~~:çª.," e~~r.i·:,

11
":ar:~ ~ .. fü:,i:-~ LONDRES, 26 (A UNIAOl - No I ESPERA-SE HOJE A RF.SPOSTA DE 

pacifica da qÚestAo". raneo e a zona colonial da A!rlca. Paliclo de Buckgham, sob a preaiden• HITLER 

1 

REUNIRA O PARLAME ela de 8. M. Jorge VI, l'l!Uniu hoje o 
REUNW O GABINETE PRANCltS NTO INGLll:S Consêlllo Privado da Grã Bretanha. LONDRES. 26 CA UNIAO> - E' es. 

PARIS, 26 (A UNIÃO) - Durante Pa¾g~:~'(;:1é!Ato~~.!,.d; pi ALBERT LEBRUN PRESIDIRA' HO• =~·doª':;~1ef~1t:::i:\:m~: 
a tarde de hoje o primeiro IJllDistro ra depois de amanhã, a fim de tratar JE A REUNIAO DO MINIS'IUIO cado enviado hoje pelo mtn!.,tro Cham-
sr. Dllladler reuniu o gablnêté para de urgentes assuntos de tntei·esse ln- berlaln. 
uma _.., eatraordillarla nall.....sa ternactonal. 
no MlnlBterlo "- Guerra, entre per- PARIS, 26 <A UNIAOl - Sob a pre- MUSSOLINI FALOU MAIS UMA VEZ 
slstentes rumores de que a .ehecos- A MOBILIZACÃO CIVIL DA CHE· 1 lldéw:la do ar. Albert. Lebrun. reunira. 
lovaqula haria !Secldldo rejel!f.r as COSLOVÃQUIA amanhã o Collltlho de MlnlBtros, a fim VERONA, 26 <A UNIÃO! - o sr. 
extgenclas de IIIUer. tomanéfo ainda de tratar da queatão eunlJ)tla. B>nlto Mussollnl pronunciou hoje mais 
mais ardll& a crlle atual. PRAGA, 26 <A UNIÃO! - O go- --------

vêmo assinou hoje o llecreto de mo- o DISCURSO DE .H 
u1.t·\J~~Ai~~~ ROOSEVELT ~~:"'o::ta~~ =: :::'en:=~ J T LER' 

sentar-se todo< os checoslovacoo va-

lldos de !1 a 60 anoa. o N TEM, EM BERLIM 
O 25, º aniversário da la• "Oa Bene, dá liberdade aos alemães ou nó, tomaremos 

VIDA 
RADIOFóNICA 
P R 1-4 RADIOR!~UARA DA P4• 

Procrama pua hoje: 

1~ 00 - Programa do olm()ço--Ora
vaçoes populares. 

12.00 - Jornal matlitlno - Noticia. 
~d: :io:=.• telegrâflcas do pq 

12.15 - Ccnünóa o programa do ai.. 
:~ÂlÍrio °s~::r- pcpUlares. <Locu. 

18,00 - Pr01fama do Jantar --Ora.. ;'if;:t selec:lonadns. <Locutor, Allrto 

18.45 - Boletim eapcrtlvo. 
U.00 - Slntese dos acontecimentos 

do dia. 
19.05 - Marchas fttvos - Jazz da 

P R 1.4, sob a regeocla do maeauo 
Olel!BJ'lo de Luna Freire. 

19.30 - Cançõea - Jol'l!e Tavares 
c conjunto serenata. 

_19.35 - Musica variada - Robert.a 
e Jazz. 

19.50 - Pox canções - Carloo BraL 
ner c1plano. 

20.00 - Hora do Brasil. 

TJ~~o:i..s-;; 0~~~tra variada - Jorge 
21.15 - Jornal oliclal. 
21.20 - Sambas canções - Roberta 

c 1 violões. 
21,30 - Proc,ama do dla. 
21,35 - Musica ligeira - Orque&lnl 

de salão. sob a regencia do maestro 
Olegarlo de Luna Freire. 

21.50 - Valsas brasileiras - EdJa. 
nele Ribeiro e plano. 

22.00 - Radtoletea - c:José Llsbõa. 
t.'!_toruo Matias, Milton e Edson Dan-

22.20 - Jornal falado da P R 1.4. 
A,:~o - Bõa noite. u.ocutor. Jorge 

PRINCIPAIS PBOGR.AMAS DAS ES
TAÇOES RADIO-EMISSORAS OI: 
ONDAS CURTAS NOS ESTADOS 
UNIDOS DA AMERICA DO !IORTJI 

Prorra- de boje: 

O preeldl'nte Roooevelt a.cabã 1lé en
vie r uma mensagem a Hitler e JlO pre
sidente Benes. na qual apéla para os 
dois eatadlatas no sentido de que não 
rompam as atuais ne1octaç6es para 
solução da crise checa. triz dt N. Selhora dt a rerião doa audetos" Lourdes A"s 11:00 - Breakfast Club - Bos. 
A CHECOSLOVAQUIA JA' TOMOU BERLW, Z6 (A UNIA.O) - Caaaou o dlrello ll"rant, Deus e O mundo de ton - WIXK - 9.570 kcs .. 31.3 mel.l. 

TODAS AS MEDIDAS Teve lugar, sabado último, '8 10 ho- _, .... *-"' o dlll,- pro. nio pu4e,m .. eosea de& mUbõeo de A's 13:00 - Melody Matlnee -
ras, na 1·es!dencln dn senhorita Nalde Dllllelado hoje, '9 !! horaa, (local), habltantea npalhados pelaa quatro ~;e;:,~''t~dy - W2XU> - :11.500 l<cs. 

PRAGA, 26 (A UNIÃO) - O pre
sidente Benes anunciou hoje que Já 
lóram toinadaa todas aa medidas de 
precaução, com a nomeação do gene
ral Ludwig para chefe das (Orças ar
madas do pala. 

Costa, à rua da Palmeira, n.0 186, uma ~,:O .!.U::::: :!"a:neUl:~i:,~ ~: pa.~.:~e'!1::'~lulr, 0 ar. AdoH HHler Ã's 17:30 - Unlted Slllte,; Army :!i~'.'° ..!' ~e~~".ii:\!t!°"J: = luaçie .....,péla. d1-: Ou Benes dá liberdade aoo ale. Band - Schenectady - W2XAD -
assuntos concementea ao 25. o anlver- O R. Hlller lnleloa dlsendo llle o mia, ou nós lomaremos a reclio doa 15.330 kcs., 19,5 mel~. 
sãpo da Matriz de N. Senhora de "problema ,ue mala o penarba iá é aadetu. E -i• adiante: Já resolve. A's 19:10 - Dean f'ossler, organist 
Lourdea. ....-. de WoL Jllio • &n&a da mos; cabe ao ar. ae- decidir. - Chlca10 - WOXP - 8.100 la:i. 411.l 

A reunião em apr6ço foi ba&tanto, Cllecoeloft41111a, maa do sr. Eduardo mets. 
PALAVRAS DE DALADIER EM concorrida, ficando acertado a dlri- llenes". l!MPUNRAI ARMAS, POVO ALE- A's 20:45 - News ln Portugw,se, L. 

LONDRES são de blócos de senhoritas, que deve- -..rerindo.se aa !ralado de Venall. M.10! Co=a <SA) - New York - W2XE 
rio servir nos pavllh6ts, durante O ler, dl .. , "'Enlio dei aa meu am.leo BERLIM, ZG (A UNIAOl - Qaan. - 11.830 kcs., 25,3 mets. 

LONDRES, 26 <A UNIÃO! - Pou- deco1nr daquela festividade, a se rea- Goerlns o enear,a de arranjar ama do falua hoje no Palaclo dos Sporla, A'• 20:45 - Lowell Thomas. news 

: i:m:'."'9...r..!:od'h.~~.s.:~~ U•~ad":'o i::i;:,:~~e ~mlBsão exter- ~ :"at::a:er:..•t:"::::; :..=.-::..:•:::n~fem:::r;... E.;:; ;;;;,:.,Stolll - WIXK - 9.57D la:i., 31.3 
aos JornallBtaa dlsae aoredlt,ar num na vem encontrando, tanto por parte .....,. a melhor defêu e • melborea a mnllldio arriloa: Hlllor é o n-o A's 21:IS -Hollywood Scrtenscoops 
enln_.~~to eompatlvel COlll a dll· do comércio, como da sociedade JIOS• ~domando", ebefe, • nóo o acompanharemos. - Philaaelpbln - W3XAU - 6JMIQ 

...... das naç6ea lntereuadaa nc soense. é de prevêr-se que a aludida Falandu _.,. • atllnde da Fran,a. o entanumo popalar atlqiu • kcs .. 49,3 mets. 
conflito. feata comemorativa da MatrlZ de dlae •• Ili! ela durante t111&ftn,. .- aa,e, ,....... o .,.....,., .._, A's 22:00 - Portuguese Perlod -

O chefe do 1alllnête francé• m1ml- Lourdea alcance o maior 6xlto. ,.. renanelan oo dlrellea - .......,._ •Man,baJ atru de miai • .._.bal ho- New York - W3XAL - 11.780 tcs., 

CONTRA A MULHER ~~~f ::;~~~~;· --~RTMi. 
ROBERTO LJR.t. PIIDBRAÇAO J:aJIJRlTA PARAI· \ 1 

NOSSA repreHlltante o/lclal no I D. Zoral"'4 ttalta º utatuto ltldf• --,:o1 ·~ANA e IA NA A G n I cu t r .u a A 
COIIHlho lnterMclOnlJI de t>fdulll da mulllt,r no Br..a l!OIIIO,.,,,.. º- • ao . -uar-•· 
JlulllerN - D. Zonliaa .. ,,.,,,tis e llllerdl, "'IJ,,...,. de peque- A. boje, lt e h«M. na 116de CARLOS BELO 
AIIUfda .ltodrtluel, -...le- ftOt """"· mta 1m,orta11Cfa eum,,,e d- sociedade, duran::.; de 

14• dl#O, conatll <o ~ 1...,,.,. n4o ~ • cale ~ • ü- emidOa m..nl!al, 111111, au- ConU,,uando com a m1n11a mod•ta Os adubos m1ner.ia. chamadoa taJII· =~ 1161 00,CC. • ,.,,...,_ afN· ~". De Cl1lllltwr /~. do ~ olll *" · DA coi.boraçto, nllte concaltuad.o jornal, bem q,i1..-, -.,nes,dem es adu-
0,1 do Brull · l'M I.INrpool - reu- 1111 - •flrfflll ,- '""""° N -· 81 ~ DI: At:llOll&OAO. .a Unl4o, venho, oblcurament.e, dlvuJ· bos /o,/""'4ol, -,..... ta,~ ~~TA••· .,. ... 4' .. _,.,...,... ... ~iini~iiiliiiiiliiílã .... allWnU 11ae1ru noo6es a6bre • ~- ,. ad1IIIM .....:.. ..... ,,,_ =:,.,~ ,. ~ '"'; Ro u,,....,, o C'~ ,.._. ife lNt r, ._..,. do pNRnte anllU•lle, com o de origem animal e vecetal. "li 

de 111m.i1o. · ~- 1#11111".....,.lrllfjllllllilr,. ,_. • obJ,ti9j) de. IIINiclaJ _.. que se Ad1ll'J01 /o,/r.ta,b - o f611foro 6 
.!fali u ;... .. ,... .. ....,.,. ,o - 9118 111,111,eder .,. ,,.. ln~ pillM qtiMtliél a,n,-pecua- u,n el-to que Jllo ae eaconti:., na. 

CIOll/lllMll,aa=ra, ....,, es ,.._ • 1111ero ..,..,., -~ !!' l'IU. turalmeqte 11-ne ~ •ce eotaOa 119-
llltlll - ~• ~ ,.. !oi, wtc n o llllltlllle, ~ ~ --. ._. ~ à _. 41ul>ol. lllo determlnadu aullltan• d,er1a - uWllado~ p1u-., llllb• 

:-:,= ~ .. :~:.: ........ :o-.=·.: fllllllNr- ~n:18-r.:t ~ ~ ~ =~nt. =~~=-· ==~ -. ,- .::; - ........,. ... r fll1P1 .,.t., ~ J:: YlltlflclldD ~~ •Pia· cae, oomo tambem put, 11W11enlatein o qpe .. -· /O.fal;do. 

r:ep:r::".:=.t~J.h!' r= ......., ............... ---·~0~e; Ol~~:i:1=:.. doo Oeralmepte let.rcitd,llbol~---
... ~ ...,_;-,_; .., 1 ,,.,.... .• ...., - 2-,-f• ~6 1NINada DOI fãlol IMllllltell, lol de CDlclo, que podml aer·~ 
!'!ftlllNa """'......,.. '• ..,._ .. e ......... , ....,._ a ......, IO• Toilu U cultura& tlnm o· terra Jlllnen,I, ~" ~-~-
~. r l 1 1 ·' ,·· a.,eua • .... = ....•.:= = -- a ....... : - quantidade de elemel!lol, etc.:'.:.= U: !_ ~ :.....,~fr· ~:;:.... _,_,. •i:t--\J#,:....,.. -:!!!.'!-!.~ DO ~AI: .. =.-::i:_., ..- t.r611oo. lllO• e l'tldm1$1 a p6 fino, pala, IIIIIUlllte 

li:'~ ll,l:~$'= -. ............... ~ * .::.=-: .:-..::: ::...··~.t=---~ e~• ~'t i lr• •.,... ......-.T... ._. quatro e1am .. tos. n. ne eul41d11 .du IIIMtaa- ,. ....... "'fiYl'l'" llll·IIIP .... .... par 1111 ....,ieatu; A agua de chuva, campda. ui• 
--- - - - d .. _______ _ 

.,..,..,,.,,.., . ._ ,., • ~ - o - IPIIIIIMII, ~. entre a q,_.1. 5: du plantu, ru1o (IIIBI'" 
..... • , 11· • dPOlfl,fo ,. -,._ 4o ....tlíio íl? ..... •-· ._. ele eleall[nlol fertlllantes conu- ,.,,., • ~ 

•· ..,_ 1, • ........ ., Jllftil..,,._ crM • .._..... • o.• 1·- dai na tarl9 •...,. llllerda48 • a ~ iM • pl'lli!eM • 

,r,;:::, .... ._....., ..,_~ : A..-:'::,-:...:. • de~ :e ~u:= ~- eillment<l5 rxl· ~'4:~ .lil-
,.,""!trf!: =~~~-:,..,,,:: --- ~~..:-.. wr .. :-;r...:: ~ ~- ._,_......,._.,......... i:..-. '111-malldo~cultura =~~-• 
,..:glaViiiií 0 .._a .. 1:t-7s - ~~-== =~&! ..... . 
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R T E· o 1 e 1 L 
ADMINISTRAÇÃO DO EXMO, SR, DR, JOSt MARQUES DA SILVA MARIZ 

lnterventoria Federal TESOURO DO ESTADO DA 'AIWBA 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 24 

Decreto : 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raria Geral, nos dias 24 e 26 do corrente mês 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba, exonera o sargen
to Odon Soares de Melo, do cargo de 
sub-delegado de Polida dn ctrcuns
crtção de Pocinhos do distrito de 
Campina Grande . 

EXPEDIENTE DO 
DO DIA 26 

1 Decretos ~ 

lNTERVENTOR 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba. nomeia o bel. Jo~é 
Gomes Coêlho membro do Consélho 
Regional de Geografia, !.ervindo-lhc 
de titulo a presente portaria 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba, nomeia o bel. Man
riclo de Medeiros Furtado membro do 
Consêlho Regional de Geografia, ser
vindo-lhe de titulo a presente poJ:
tarla 

o Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba. exonera o sargento 
Francisco Braz Henriques, do cargo 
de sub-delegado de Policia da cir
cunscrição de Baía da Traição do 
distrito de Mamanguape 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba. nomeia o sargento 
\Vilson Claudino Fe1Teira, para exer
cer o cargo de sub-delegado de Poli
cia da circunscrição de Baia da Trai
ção do distrito de Mamanguape. 

Secretaria do Interior e 
Segurança Pública 

RECEITA , 
Saldo anterior . . . . . • 
Recebedorla Rendas da capital 

Arrec . do dia 23: · 
Repartição de Aguas e Esgõtos 

Renda do dia 23: . . . • . . . 
Antonio Medeiros da SUva - Dlvid:.1 

ativa: . 
Josias vomes - Divida ativa 
Sarah da Cunha Régo - Divid3. 

ativa .. . . _. . _ • 
Calzavara & Cia - Divida ativa .. .. 
João Bezerra da Silva - Caução Je 
luz . . . . . ... . . . .• 
Allce Ferreira - Caução de luz ~ .... 

DESPESA 

3959 - Vespaslano P de Miranda -
Conta . . . .. . . ... . 

3956 - Vespasiano P de Miranda --
Conta . _. _ .•. ... .. . . 

3940 - v 1uva Nicola Pórto - Conta 
3982 - Severino Vieira de Mélo -

Conta . . . . . . 
3948 - Dionisio Carneiro da Cunha 

- Pagamento ~ 
3993 - Dr. Oscar Brandão - Paga-

mento . 
3935 - Soe . de Funcionários Publi-

cas - Rest. de cons . _ . 
3999 - Rep . de Aguas e Esgôtos -

Fólha de pagat.0 • • • • • 

3997 - Inácio Ferreira Serrano -
Perc s multa . . . . . . . . 

3911 - D1r. Geral de Saude Publica 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO - Fôlha de pagat.º . . . • • 

DIA 26 3846 - Luiz E. Moreira Franco tTrib 

Petição: 

De Antonio Pereira Lima, tenente 
reformado da Policia Militar do Esta· 
do, requerendo a segunda ,·ia do ti
tulo de s ua reforma . - A· B e Ar
qUivo Publico. para os devldos fins 

do Juri, - Adiantamento . 
4004 - João Henriques i Sec Agr ) 

- Adiantamento 
3994 - Amadeu Sousa - '"ont 
4002 - Hercila Fabrício ..,e 1 t 

- Adiantamento 
4001 - Hercila Fabricio 

- Adiantamento 
e • I .~ J 

.;ooo - Hercila Fabrtcio <Sec. Tnt. . , 

Secretaria da Fazenda 14003 ~
1
~et::O'i:!n~aii;1ci~ ,se~ : Int: i 

- Adiantamento . . . . . . . . . . . . 
EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 3992 - •João da Cunha Lima FIiho 

DIA 26. ' 1 Sec Fazenda) - Adiantamento . . 

Portaria : 

Designando o guarda riscai Jo~é do 
Patrocimo Mariz Pordeus µara ~crvi : 
como estacionário fiscal de Santan1 
do Congo 

EA;PEDlENTE DO GABINt;TE 

Ao diretor do Tesouro: 

3991 .Jevf> rino Silva <Rep. Aguas e 
F tOt I Ai;.! ia"!ânlC'lltO 

J !)QO Vd ,o bJ l \o.. 'RPp Aguas e 
F to • l\ ui.1nt iimt:nto 

)O , 11; dP Brito Emprci-

• 1 < e: a t Fr."mcise·~ de 
(OJ ta . .... . 
1 1e Parias - Pai;ament.o 

l . . 

32 :800$000 

7 :794$700 

5S500 
158~400 

105\600 
198$000 

30$000 
30SOOO 

300~000 

75$000 
635$000 

1 :930~000 

400$000 

1.500~000 

68$000 

1 :630$300 

30$000 

90$000 

50$000 

5 :000$000 1 
J . .,lBS:">00 

-tu,, oou 

1 Oov;DOO 

2 :000. 000 

10 .000$000 

300~000 

212$000 

100 .ooo 
4 6j2$000 

687>500 
1 .3S0~200 

;· 
176:438$100 

41 122~200 

217 :560$300 

40 :G20$300 

176:932~00 

DESPESA 
4022 F Ptixóto & Irmão Con· 

40~~ ·_ .r' Pcixôto · & 1r.:nr1~ -Con-

40~ - F Pelxóto. ·&· ir;,;ã~ Con· 
ta; . . . . . . . 

3995 - Rrné Hausheer & Cia - Con-
ta · . . . . . 

3996 - rtené Hausheer & Cla. - Con· 
ta , . . . . . . . . . . . . . . . 

4019 - Caixa de Pensões da Rep 
Scrv F.let. - Oonta .. 

4017 - A Lucena & Cia - Rest. de 
caução . . . 

3820 - Eduardo Monteiro de Medei
ros - Pagamtnto 

579~ - Rubens Filgueiras - Oh-
rias . . . . . . 

4024 - Inácio Roméro Rocha e Scc 
lnt.) - Adiantamento . . . 

.3973 - Antonio Augusto de Almeida 
, See _ Agr . > - Adiantamento 

3970 - Antonio Augusto de Almrida 
(Sec _ Agr _) - Adiantamento 

3971 - Antonio Augusto de Almeida 
(Sec. Agr. > - Adiantamento 

3976 - Antonio Augusto de Almei<.l a 
- Desp . realizadas . . . . . . 

3972 - Antonio Augusto de Almeida 
1sec . Agr.> - Adiantamento 

3975 - Antonio Augusto de Ahnetd:i 
1 Sec. Agr . ) - Adiantamento 

3974 - Antonio Augusto de Almeidd 
f Sec Agr 1 - Adiantamento 

39'77 - Antonio Augusto de Almeid .t. 
, ~ec. AjZT ) - Adiantamento 

387!; - JÓnas Alvares de Almeida -
' Subvenção . . . . . . • • 

3915 - Severina Alves de Oliveira -
Subvenção .. _ . . . .. .. 

4018 - Emllia de Sousa Souto - Sub
venC--ão .. 

Saldo que passo . . . 

377$000 

2 ;?1$000 

400$000 

787$000 

GIG 500 

10 :7,3$000 

4 :900$000 

G20$000 

375$000 

2:000~000 

2J :000$000 

200$000 

30SOOO 

1;;9. 300 

500$000 

15 ·216$600 

482$500 

938$900 

60,000 

60S000 

60Sú00 G6 106$800 

175:693S400 

Rs 241 :800S200 
Tesouraria Geral do Tesouro de Estado da Paraíba, em 26 do setem· 

bro de 1938 
Ernesto Silveira, 

Tesoureiro Geral. 

Dia á Estação de Radio, 3.0 sgt 
Airton Nune:s da Silva 

Guarcta do Quartel, 2.0 t:-gt . Anto1úo 
Sícim.•1ra Filho. 

Guurda eh Cadeia , 3.0 ~g:t , João 
Gonçalve~ <..lí- Mélo 

Elrtricista de dla, soldado Sineslo 
Mar1.1no ele Lim,t. 

Telefonista de dia, soldado JosP 
Mariano de Li.ma 

O l.º B. I. e a Cia. de Mtrs. darão 
as Guardas do Quartel. Cadeia Pu
blica, reforços e patrulhas. 

Boletim numcrn 210 

Aloisio 1\-lorais 
Escriturário 

ATOS DO PRESIDEN
TE DÁ REPúBLICA 

RIO. 26 <A UNIAO> - O pres iden
te da Republica a::IBinou os seguintes 
decretos ~ 

Ka pas'ta da Via«:-ão: 
Nomeando: Kleber Gonçah'es Nina , 

interinamente, engenheiro do quadro 
li; o extranumerário Valdemara d a 
Sil\'a para a carreira de escriturário 
do quadro X: a agente postnl de Bom 

las I José i\r1nldo Cab1-;11 de \'as , ~~~~~tan~aR6~n~~r~~~~'lr~º at~J:teA~~ 
toncélo:,, Corcnel Cmt. Geral. ;.,.tencia po~tal tele~ráfica de Nova 

Conférf' com o origin:11. ~Ianuel ~~·1t~1~
1
ºx~~;~ºB!~\~~~ : P~~ri:~~;~ 

\'iégas, Major f,Ub-comandante mte- postal de B0111 Jc!;us , no Rio Grande 
rino. do Norte: Helio Torre.:; pa ra agente 

com fw ,1,: "iiP~; de te~ourei.ro da a~ençia 

Petições: Rs. 217 ;5GOJ:;OO I INBPETOlUA GERAL DO Tlt.&n, 
postal telegr:ífica de Bambui. Minas 
Gerais ; o i:-arteiro Hildo H aag. Inter i
namente. para a carreira de agente 
Terêza Barroso da Fonseca Machado 
e Este!ani:i de Moura Macedo. pnr;1 a 
<·'\freira de trsoureiro: Ang:elo Matias 
do Carmo e Mana Jo~é Lobato Fran. 
co. ambos, cm comissão, para a car
reirn de ajudante de te~ourelro: Ali l. 
nura Coêlho, mtcrinamente , par,1 ª-

N.0 10.541 de Dorg1val Mororo 
Tr:,mu-arla Geral do Te;;;ouro do E:,L~Hlo da Para.1ba em 21 de bet.cm· N.0 10 539. da eia Paraíba dr Ci

mento Portland s A . 
N º 10.537. de Antonio Tosc .. 1no do'> 

Santos 1 

GO P(IBLJCO I!: DA GUAJU>A 
CIVIL 

bro d" 1938, Em Joüo Pl'::.,ôa, 2G d<' t.cttmbro de: 
. 1938 . 

N.º 10 '123. de .\nrea Cm1ha Pinto 
Pe:,sôa 

N.0 10.52·1. da mesma 
N.0 10.543, da Cia Ohvclra Irmão> 

Ltda 
N .0 10 380. de Franc1:,co da Gam:i 

Ct.brnl. 
N.0 10. 542. de Antonio Tancredo de 

Carvalho . 
N.0 10.522. de Artur Carlos de Almei

da e Albuquerque 
N° 9.652. da S A. Casa Pratt 
N.0 10.547, de Antonio Augmto de 

Fnrias 
N.0 10.545. de L. Pmto de Abreu . 
N.0 10 551 de Bertino do Carmo 

Lima. 
N .0 15 248. de Antonio Bezerra Mon· 

tenegro . 
N.0 10 550 , de Antonio de Barr.Js 

lllA 26 

nECEITA 

Saldo Anterior 
Recebedoria Rendas da capital 

Arrcc. do dia 24 
Repartição de Aguas e Esgôtos -

Renda do dia 24 · 
-Antomo Augu::;to dC Almeida - Imp 

se~l1~~d~aªc~~! é~v~ica~u·- êa~. 
çRo de luz . . . . . 

José Jardim - Caução de luz .. 

,,--- r 

62 ·500~000 

2 :306$200 

2~000 

30$000 
30$000 

Rs 

176 932$000 

6·lUG8 200 

241 :000 200 

Castro / 
Dt~.". 9 5t8. de Alfrêdo WhaUery ,e~: ~!·26~~t~º dr Italo Jortly Pe- I EXPEDIENTE DO GABINt:TE 

M:~:t;º 528. de João Luiz Ribeiro de 

N.O 10.529, do mesmo 
Oficio: 

. ~ .º 3.624, do Diretor da Recebedo· 
na de Rendas de Campina Grand!' 
deN;

8
~pfJ!· i~a!~!!rltura Muntcipal 

N.~ 15 232. da SecreU\ria da Agri
cultura 

N.0 15.246. da Repartição dos Servi
ços Elctricos. 

N. 0 15.245, do D1retor da Cadela Pu
blica . 

Contas: 

N ° 15.222, de Manuel Galdino da 
Silva 

Nº 15 .221, de Angellna Marin da 
Conceição 

Prestações de contas : 

N" 15 233, de d. Hcrclln Fabrício. 

Subvenção: 

N." 15 857 do Comnndo da Policia N ° 10 466. da Sociedade •· União 
MUJtar Operaria Beneficente"' 

N.0 15.229, da Secretaria da Agri
cultura 

N,º 15.237 , da Prefeitura Municipal 
de João Pcssóa 

N.• 15 236. da Secretaria da Acn
eultura 

N.º 15 238. ào Juiz M.untc:Jpal de São 
José de Piranhas 

N.• 15.249. do Diretor da Rerebedo
rla dn Distrito Federal 

Copia do Dcc n" 1 141 de 23 de 
••lembro de 1938 

E~PEDIENTF. 1>0 í:,\81!\LTf: 

Ao Tribunal da Fazenda : 
Ue:,pésns realizadas 

N.l' ll. 550. do prol 
Dnrbosa de Paha. 

João natls~ 

EX.l'EOIESTE DO GABJSt:TE 

A· Procuradoria da Fazenda: 

Petições· 

N,º 10.369. de Ana Francisca de OH
. velra. 

N.0 10 t47 
Silva. 

N." 10 546, 
Alre3 

A' Ementa 

Petição; 

lie Manuel Moreira da 

do bel Severino Alves 

N.º 
Cla 

15. 250, de Vicente . o, • & 

A· E'>taçâo !''iscai de São José dt.: 
Piranhas 

Petição 

N.u 10.305, de Alcides Ramalho 

A• Estação Fiscal de Solcdatlc ~ 

Petição: 

N.0 9 877, de João Silnplicío 

A' Mêsa de Renda.:; de Plcui : 

Petição; 

N .0 10. 306, de Antonio Bclannlno 

Dantas. 

COMANDO DA POLICIA MILITAJI 
DO ESTADO DA PABAlBA 00 
NORTE 

Quartel em João Pessóa. 26 de 5e
tembro de 1938 . 

Serviço para o dia 27 1terça-fetra1 

Dia ã Policia Mllitni. asp. a oi. 
Ozéa..'i Tcnorio de Andracle 

Ronda á Guarnição, sub•ten. JoãJ 
Coriolr.nn Ramalho. 

Ad 11nu.o ao otlcial de dia, l." sst, 
!Marta J· <'n:e\r;l.Sle ~lisa~ __ 

Scr"iço pnm o dia 27 ( tcrç.:,-fcira l 

Permanente ã 1..., S T , armmucnsc judante cw agente; e Ariovalda Bor-
Manuel Gomes; ba para ar,rntr postal de Alambari-

Permanente li s P , guarda de L" Vila , em São Paulo 
classe n.0 8 ; Ar?senta.ndo, conforme ~equercram . 

Rondantcc;,: do trafego. fiscal de l.ª na Corm:.t d~ !ri constitucional n .0 2. 
cla&:.c n.0 2; do policiamento. fo,cnl d_e 16 de maio do corrcnt<" ano: o ofi
ron<lanh• n.(I 4 e guarda dr l." classe I c1al admm1streth·o bacharrl Carlos 
ll.U 9: Batista d<' Castro Junior. o rscrituni. 

PlanlÕf''- , guardas clvl$ ns. 13. 2Dr. rlo Luiz dr Sousa Cunha. os agentes 
23c 65 e 19 de estracl~ de ferro Valdemar No

guelra Carneiro e Sebastião José Dia 
Bolrtlm n_u 212 o condutor de trrm Oscar Coêlho de 

Sousa. o serv{'nt{' Fernando Jo'ié de 

Para conhecimento da Corporação e ~li\~~i~u:a o continuo Antonio Lou. 
r::vida execução, publico O 6ei:Uin• Conce<lendo fl posentadori:i nos tN-

1 - ;\pre .. entar:'io de- documento~: 
- O guarda civil n.0 49. Manuel Bar· 
bosa de Lucena, aprc:;;entou nesta 
Ctata, documento passado pelo esen
Yào do Registro Civil. desta capital 
provando haver contraido matrimo
nio com d. Avanl de Oliveira Limn. 
no dia 28 de março do corrente. Pt::
lo qu~ seja ,feita a de,·ida averbação 
no p1ontuéno do referido guarda 

11 - Aditamento : - Em adita
mento á transcrição de circular. con. 
forme fez publico o boi. de ant.e•on
tem. item V, recomendo aos srs. en· 
calTeJados de secções providencia· 
rem que os seus subordinados apre· 
SP.ntem. quanto antes á Sub-Inspeto· 
ria. documento que prove sua quita
ção do SC'niro militar 

Petição despachada : - De Val
demar Coittnho de Lira, requerendo 
uma 2.ª via de sua carteira de chauf
!rur profissional, por ter se extravia
do a 1.• _ - Como requer 

<as.) João de Sousa e Silva, 1.º te
nente. inspetor geral. 

ConfeT'e com o original: - F. Fer .. 
reira d'Ollvt>ira. &Ub·lnspc.tor. 

ROUPAS de BANHO para SENHO
RAS e CRIANÇAS, os mais lindo• 
modêlos, recebe-. e vende a preçm; 
vantaJoSO<, a CASA V,ESUVIO, rua 
Maciel Pinheiro, 160. 

" 

mos da lei;lt"lAçâo em vigor: an ofirial 
administrativo João Antonio de Oli
veira Marha<.I~. ílO ajudante de agente 
Migurl Arcan.10 dos Santos; ~o tRk. 
grafista A"lí'ri() dC' Araújo. ao 1,;urird<t 
flos Can<iido Rodrlguc~: aos C'arteiros 
Ernesto Lino de Andr.id<', Ari~ton do 
Bonfim RibC'iro, Manu<'I Pires elo Vrl Je 
e ao cabinpiro de estrada de Cerro 
João da Sih·a Corlho 

Concedendo exoneração ao carteiro 
José Maria Mandeira Rodrii;;:ues. por 
ter sido nomeado para outro emprc·
go; a Pitágoras Carrilho Pegado. rle 
Ajudante da agencia postal telegrnfi
ca de Nova Cruz; e demitindo o e~cr!
turário Joaquim PcrPira Filho, de a. 
côrdo com o inciso 8 do arllgo 130 do 
regulamento; e por abandono ele em
prego. o sNvente Armando Outra 

Readmitindo o ex-auxiliar de e~crlta 
da Noroêste do Brasil Filinto Freitas 
Bastos no t·arg:o da carreira de cscrl. 
turário 

Declarando sem efeito: a nomeação 
de Marl(arida Maria Sampaio oara a. 
gente po .. tal de São José da Bêla Vis
ta. em Ribeirão Preto: a nomeação de 
Helio TOITt'fJ. Interinamente. a~cnte 
com funcões de tesoureiro da agencia 
postal telegráfica de Bambuf. Minu 
Geral<;; a nomeação de Jaime Bcr
nard!s ele Sousa para ternureiro do 
padrao E: e. transferencia, a pedido. 
de Ana da Conceição Sampaio de a. 
cente postal dr Rubtão Junior, para 
ajudante da ag<'nr1a de Piratinlnga. 

~i":,bi 1r:1:i.0 
d~a~~;n~I: t~l~n.,;~~~~

1
,7 

Castanheira, de agente postal d<' Oleo. 
para identlco cargo em Rubif1-0 Ju. 
nlor, em fl~o Pauto. 



.,... - A UNIÃO - Terça-feira, 21 dr setembro de 1938 

INSTITUTO BRASILEmo DE BIBL10GRAF1A 
GEOGRAFíA E ESTATíSTICA 

COMUNICA DO N.' 13 

A ESTATISTICA E A COLETIVIDADE 

•• A Voa do Mar·: -..- Recebemos 
mais um exempl&1' dçea& revista pu
blicada pela Confederaçlo Geral dos 
Peacadorea do Brull, com léde na 
metropole do pala, 

"A voz do M.,.M apreaenla bc)a fei
ção material, sendo o aegulnte su
mario trazido no número de JU· 

ApC"sar da intensa. campanha de- , tudo num~rico dos vário., aspectos de lho paaaado, que te1noe 16bre a mt
.srnrnlvtda, por• t.odos os metO! de pu- sua exls"ncia. sa: Adaptando u Colonlaa de Peaca
blicidad<', em favor de uma compre- Faz-se mister, agora, promover a dores para a diatrlbulçio do peecado 
cusão melhor, por parte dn coletlvl- íntima e sincera colaboraçio da ço.. - Contribulçio para o estudo da bio· 

f;~~· :~ª!1
/~~r·éc~~ó~i~~ã~ ct;,.,r:ita~~ I ~r:~~·.d~~jo ~~t.:e~~ia.::~~~r:i':~ ~..:~-~ v:i:::.asM.:!. eA!v:~ 

povos, ainda persistem numerosas dl- fornecimento exlto e pronto das ln- to&'l'afla a1mpllcada - A pesca de 
ficuldades a entravar o trabalho sls- formações solicitadas pelos Ol'lio& de- at\Dla na coeta ocidental da Afrtca, 
temâtlco dos orgãos técnicos do sis- vidamente autorizados para t&.t ftm de Léo Hurequ1n - Escola Nacional de 
trma "stattstico nacional. E' uma nova mentalidade que se 4e... Pesca - A pesca no exterior -Dia do 

o ràto de haver-se deixado o Pais, seja enraizar na consclencia de todos. pescador - Saúde e técnica na peaca, 
olé certo terr.po. sem uma orga1liz,- com a destruição de· velhas supera- de Arlindo Praga LeJte A Pesca nos 
ção cl"ntralizadora dot; levnntamentos tições e conceito& viciados. Estados - Oleos de anlmala marinhoa 
numéricos de suas realidades essen- Há ainda no Brasil quem se recuse - Zoateraceas e Algas - Confedera
c1ais, pôde ~e1· responsabilizado como a fornecer dados reais e concretos aos ção Geral d08 Peacadorea do Brull -
]ator preponderante dt'sse desconhe- serviços estatísticos pelo receio do Expediente aoclal - As Assembléias 
cimento do objéto da estatJstica uma divulgaçáo indiscreta. Como h& Mensais. 

Foi prt"ci""O que determiJU.da.i!i cir- quem suspeite de objetivos fiscais ou "'Rerilta Taqulsraflca .. : - Temos 
<'1111'.itanc1a.s da vida nacional, a soli- militares nos empreendimentos cen- aõbre a mesa mala um número déssa 
otnrem cada vez mais oategorlc&· sitarios, razão por que prudentemen- interessante rPVlsta de dlYUlgaçio ta
mrnte o exame objetivo e frio da!. te muito.5 se esquivam de preencher qUigriflca, orgão da Pederaçio Ta
coisas, para o conhecimento exato da::; questionários, ou. peor, os preenchem qulgriflca Braallelra. 

~!~~!~.:~. ª d~ªi1~· :~vê~~~o :i11::::'c~~ co~ i~~:~~,;~as d~u ;1~~tQ da m:Sº ~S::m't,~ •:~.:ite~~:i.,:': 
do. st• estabelecesse um plano defi- coletividade esta r1oçio erronea, m.. Taquigrá.flca lnsere artigos de sua ea
nitivo de :sistematização dQs serviços cutindo-lhe o verda~e!ro principio de pecialidade, com variado serviço de 
~~~ü;}~~º;ic:.ob nova e unica orien- iut:71~ coé pr~1sao ep si~ccrida~P cllchés, além de secções de outros 

O:s trabalhos parciais. de reparti- contrib~f:~
0 

de 
5
~ar p

8
a
0
rtlc~la de~~ lpaiaes. _ 

çóe~ oficiais ou de particW.ares, em forço na óbra de deter~tnaçio de auaa BoleUm Econômieo: _ Têmos em 
que pese a bôa vontade que repre- reaUdades - e, em última analise, mies 01 nos. 21 e 24 do Boldbn Eco• 
scnb.vam. não obedeciam a um pa-. ser~i~ a si proprto,_ pelos muitos be• nõmleo, mu,Grtante publicação do >41 ... 
dr§o nem a um plano comum. o que nehc1os que podera.o advir, ao bem nlstérto das Relaç6es Exteriores re
determinava, de modo geral, ponde- est~r . do póvo, com o conhecimento ferentes ao mês de Julho elo col'rente 
ran•l dc!i.perdic10 de esforço..,. e. mui- ma1S mtimo do Brasil. ano 
UI" ví'zes, confusão em tõrno dos re- ~uando se tiver concretizado êsse Editado pela Imprensa Nacional do 
t;Ultados de verificação qua.ntitativa. obJetivo, fixnndo-se no e.,pittto de Rio de Janeiro, 0 Boletim Econômica 

11a?º"~e ª ~i~\1~u1;, 11~~t}!4~n:~i~: :1~:0 b!~~~lr:u~ :S~ti~~n:~rs~ºàP:: traz abundantes imformações do Ex-
Brasileiro de Geografia e Estatística. tat\stica indiscutivelmente represen- tertor. . . 
atendeu-se, déssa forma, uma neces- ta, ter-se-á cumprido a mais fecunda . Boletim Eeonomlco, tanto pela V&• 
.sidade elementar do Estado. que 1,.e e ardua tarefa de que se incumbiu nada matéria que contem, como pela 
r.ão pôde conhecer a si próprio. e aos o Instituto Braallelro de Geografia e agradavel feição gráfica, deve ser lido 
.'.-Cus problêmas imediãtos, sem o es- Estatística. :~io q:m:.ct1.3teJ!~upet!':n 1!~: 
CHEFATURA DE POLICIA 

GABINETE DA CHEF1A 

.o :c.r. Darci da Costa Ramos, em ofi
Cl('I circular de 22 do corr(?Jte, comu
ntcou ao dr. Chefe de Pollcfa haver 
a st1m1do o cargo de diretoT do Ser
\'ko de Cassificação do Al~A.o. para 
o qual fóra nomeado po:· ~_, do sr. 
lnten-entor Federal. 

E ·tiveram no Gabinête eia Chefia 
dr· Policia. em visita ao dr. Fernando 

~;"'Jii.o o A~~ip~~~vi~~h~igue11i~~R e o 

Esteve no Gabinête do dr. Chefe de 
Policia :1 sra. Etelvina Mana do Nas
cimento, apre~ent411ndo que1xas con
tra o !ir. Cícero Miguel dos Anjos. em 
\·1rtude de ter o mesmo a amencado 
de expul-ão ela ca a onde reside. O dr. 
Chefe de Polícia mandou o sr. Cíce
ro do•; AnJos comparecer 4 sua pre
:,;cnça 

ASSOCIAÇõES 
Centro de Proprietários de Padarias 

da Paraiba: - Essa sociedade. r.om 
féde á avenida Barão do Triunfo. n.0 

489, 2.0 andar, elegeu e empossou. em 
sessão de assembléia geral ordinária, 
realizada no dia 22 do corrente. a sua 
nova diretoria, que ficou assim cons
tituida: 

Presidente: - João Gomes C:arneiro 
Irmão: vice-dito, Ovidio Tavares; l.º 
secretário, Jorge Gomes de Fartas (re
eleito>; 2.0 dito, João Alves Prazlm; 
tesoureiro, José CM'alcantl de Albu
querque; vice-dito, VUgovino Florenti
no da Costa; orador, Carl05 de Barros 
Mcreira. 

Comts ão Fi!iiCal: - Antonio Gomes 
Carneiro, Bemal'dlno Couto e José 
Marques de Sousa. 

.. Exelsior Clube": - Recebemos co .. 
muntcação de que essa sociedade recre-

4S500 é quanto custa 11111 calqio ~!!:ª;~º:s~e r~:u::i'!:1;:edl~ª{~; 
para banho em todos os tamanhm e corrente, deu posse , sua nova direto
,·ariadas côres. Só na CASA AZUL. ria. que se acha assim organlaada: 

VI D A 
RADIOFôNICA 

lCouclusão da a.n pg.) 

Presidente - Dr. João Jurêma, <re
eleito!; vice-dito, ArlsUdea Barcéloa: 
1.0 secretário. Antonio Carvalho. <re
eleito!; 2.0 secretário, Mário C<:êlho, 

:~::i::t~i r:~~~iri.r. r.:is~ol~.:: 
, reeleito>; adjunto-tesoureiro, Pedro 

. A:, 22 JO - Wayne King'< !Serena. Bezerra; bibliotecário, Newton Simões, 
<1<: - - Er:henectady - W2XAF - (reeleito>. 
911°, ~~\/~4 

:i'e~lson's Prôgram _ Comissão de Slndlcancla: ~ Dr. HI· 
igh_(l~~~~hia - WJXAU _ 6.060 kcs., rn~:o ~:'o.Pereira (reeleito> 

A'., 24:30 Spccial Wom~n·s Pro. • -
~.•am lor Soulh Amer.lca 11, Spnnlsh 

I 
ASILO DE MENDICIDADE CABNEI• 

'~A> Ne,•· Yorl< - W2XE - 11.830 RO DA CUNHA 
1.c;<:. 25.3 mets 

A'., 21:30 - A,o I Eec It _ Schenec. Bolellm da semana de 18 a 24 de 
la<iv - W2XAP - 9.530 kts., 31,4 setembro de 1938. 
met . 1 Vlol&u. O Estabelecimento rol visita-

A 's 1 :30 - Eddie Du•hifl Orchcs. do por 26 pess6as cUjos nomea cons
tra, dance muslc fSAJ - New York tam do livro de presença. 

-A~
2f~, =. b'r:~.!cbn:1~;~•~ Chi. 1 br!:'

1
:'ue -=:é ~/r~i:_~~~ 

cago - W9XF - 6.100 kcs, 49,1 mets. , o Estabelecimento receitando a li asl-
- lad011, aendo o receltuarlo aviado na 

NIPPON IIOSO Kl'OK.U - •Da Farmácia C<:nflança também de sema
~ad10 Corporação do Japão) - Pre. na. 
lixo,; JZJ em 11.800 kcs. e onda de Donatlvoa. F6ram {eltoa os aegulntai: f5m42 e JZK em 15.180 kcs. ~ onda de a comtaaão do fe&Uval reallmdo 110 
9m7.9. Programns especlab para O Cinema "Plaza" desta capital, com-

Brasil das 6.30 às 7.30 posta do cap!Lio Camilo Ribeiro, se-
11?.io: nhCll'U Cleonlce Gonçalvee e Holda 
As 6.30 - Abertura da irradiação. Pinto Cavalc:anU e senhoritas LIii• 
A:• 6.35 - Noticias em eopanhol. Targlno Belmont, AdJanete Calado, E-

d A s 6.45 - Programa de música mo. dna GalvAo, Iolanda Gonçalves. Lau-
e~a do Japão. ra Lima e outras, recolheu am cofres 
A.• 7.05 - Noticias em Jllpon!s. do Aallo 860IOOC) (aelacentoa e clncoen-
A,s 7,15 - Músicas seleclOlladas. ta mU réb). 
A,s 7.25 - Klmlgayo. - A diretoria em. nome 11011 velhlDh.,. 

ç. A • 7 .30 - Cone ludo da Irradia. agradece tio vallaa cooperaçlo e man-
ao. dou natatrw em ãta .,. nomes d.,. 

VAI REGRESSAR~:~~= 
rada. 

- O dr. Bumllerto Nolwep ooatl• 
n6a 1111D faltar um dia. a vlattar o 
Eatabeleolmnto receitando .,. velht
nh011 com delvelado eu1aho 

trangelro. 

Prefeitura Municipal de Manáuo: -
Oferecido pelo dr. Antonio Botélho 
Mala, operoso prefeito de Manáua, ca
pital do Amazonas, vimos de recebêr 
o relatório que &. s. apresentou ao dr. 
Alváro Botêlho Mala, interventor fe
dem! daquéle Eatado. 

Nêsse Importante documento, refe
rente ao exerclcio de 1937 e perlodo de 
1.0 de Janeiro a 28 de fevereiro do cor
rente ano, o prefeito Antonio Bolêlho 
Maia. dá detalhadamente conta ao 
Chefe do Govémo do que realizou a 
sua dinamlca admlnlstraçio. 

São obras de vulto u q_ue o mesmo 
edil levou a efeito, na cll;lade de Ma• 
náus, tudo atestando o prc:grésso da· 
quéla Importante capital. 

Nota-se muna ligeira leltlira do bri• 
lhante relatório do prefeito dr. Anto• 
nlo Botélho Mala, que s. s. empenhou 
o máximo eaf6rço e dedlcaçi,o em rea
lizar uma administração de proveitosa 
uU!idade para Manáus. 

"O A1rlcultor": - Recebemoo mais 
um número da revista "O Agricultor", 
órgão da Eacola Superior de Agrlcul· 
tura de Lavras, Eatado de Minas Ge· 
rals. 

O referido nllmero, que é relativo 
aos meses de Julho e agosto, contêm 
variado sumário s6bre assuntos eape· 
clallzados, destacando-se una vasta 
repoi:tagem &6bre a VII Expoalçio Na
cional de Animais e Produtos. Deriva
doo, ocorrida recentemente em Belo 
Horizonte. 

O domínio col;;;:.ial holandu no 
Hrtuil - Herma1&A Wat/m - Com• 
JJ(Jnl,ia Editora Nacional - São Pa~· 
ló. - Um livro que estude o tempo 
da ocupaçio holandesa no nordeote 
brasileiro é sempre saudado crun 
grande Jubllos. No caso se encon: , . ., o 

ll::.'iar':o~~~en:eB~~~O::l'.i.:'º, 
autoria do pro(ess6r Hermann Watjen. 

~~ v:of6'1«J... ~er~i:a~J;; 
Paulo pela Companhia Editora Na
cional e que pasaa a figurar na bl· 
blloteca da Bra.slllaDa. Não ha exaae· 
ro, mu o ótimo livro do sr. Bermr,nn 
WatJen se Impõe como u~ das me
lhores coisas Jã saldas e que constam 
da referida biblioteca. 

o livro se ocupa exclusivamente da 
historia coloalal do seculo XVU. Po
rlsto mumo ae QlOStra ln-nte, 
uma vea que foi ele modo lnoonlllllta· 
vel o perlodo de mais lntenaldade da 
vida l,lrullelra no seu puaado de luta 
e glorias. Tudo quanto ac relaciona 
com &la rase de noua hlat.arla <de
certo que ae trata apenas de um as
sunto eacolhldo: o domlnlo do holall· 
üa no norde&te> é eatudado oom o 
maior carlnbo e ln, rease critico. A 
obra do prtnctpe Mau· lclo de N-u 
6 olbada oom a a!mpatla que 61a bem 

~!.~9::'°.:::~ 

~ 
SEU . llaixo PIIÇO E' APENAS O INICIO 

DE SUA ECONOMIA 

PROCURE O AGENTE FORD 

ªº! !~~~~~A!~&ura eM4 RADIOTERAPIA 
DADOS HISTORICOS 

DR. W. ROUX 

1 Copyrl~hl da 1. B. R. para a 
A UNIAO) 

empenhado na campanha de inten
lliftcação do eomumo de fru&u pe• 
la população carióca. Comam frutas! 
E' este o lema dee:ta iniciativa, que se 
Inspira em motivos de eucenia, de vez 
que a lnpstio de frutas é aconae .. 
lhada como neceuidade do errania
mo h-.no, para qu IIOIO bôa aaúd, 
e, consequentemente, adquira e As primeiras observações sobre des.. 
apresente ripr físico. cargas elétricas no gaz rarefeito, da-

O sr. Fernando Costa, q111: pre- tam do fim do seculo XVIII e entre 
tende dar i baixada ftamlnense n as mais interessantes destacam.se as 
premeio de que Já goooa na eeono• experlencla.s feitas pelo abade Nollet, 
mia do pais, fuendo-a celeiro dea• sobre transformação em enuvtos da 
ta Capital e provendo-a, aobre&udo, descarga elétrica em uma amp61a de 
dos produtos chamados de pequena vidro a ,·ácuo atmosférico. O ôvo elé
Javoura, ou horticolas, adotou pro- trlco de Nollet teve em seguida ulte
vldênclu no sentido de que O co.. riores modificações; em progressivas 
mérclo da laranja e da úva não so- f:~~~e~ti~:·e:m f~~~tm~== 
Ira qualquer restrição, por parte du refeito. fóram observados vários fenÔ:!~=~ !!~· i=n~ºS: •.:.:it~: menos de fluorecencta caractertstlcos, 
quer, do minimo, Imposto. Z~r q~ibsf:;amA eê~:=~ ~~:.ni: 

Atende, assim, o Estado N'õvo a devem os estudos fundamentais sôbre 
ex:icências ela alimentação, propor- ffslca das radiações dos tubos a vá.. 
cionando aoe mena• abas&Adoa da cuo; por êles chegimos a saber como ~-:_r:;:::n~ aC'i:~~~m d! !':."1e.f. em uma ampôla, ultrapassando certos 

mentoa eficientes na economia na- ~::1J1: t~!r!~~~:::o ~!n:i«:!é~:: elr 
clonai. ' trica em corrente gerada do pólo ne-

Não se pôde re1atea~ louvores a. gativo e formada de corpUSCulos ln1'1-
éssa inlelaliva, de cara.ter prático, nttamente pequenos. carregados de 
que ffid'encta a Quanto as nol&OS eletricidade negativa e dotados de 
hDmelU ~ Eatado ae ~ocupam com I grande velocidade. Estes corpúsculos 
os p~mu da e~U&ência d~ nossa p06Súem propriedades que se manlfes.. 
população, de .. modo a dar .. a nossa tam em particulares combinações me
cen&e a l'Nia&éncla nec:essaria .. ~ra diante fenômenos luminosos, termieos 
enfrentar u creacentes exipncau e mecanicos. . 
da vida moderna que. mais do que Muitos outros ampliaram as expe
nunea reclama mens sana ln cor- rienclas de Crocker e trouxeram con
pore sano. trlbuiçáo cient.tttca para o conheci. 

Entre nôa não ba problêmu de mento das radiações catódicas. Mas, 
rara. no aemldo de excluir da comu- cabe a Roentgen o mérito de ter. com 
nhão aaclonal °" indiridaCNr de qul- • descoberta dos raloa X, aberto á 
quer oricem ét.nlca. Entre nós, 0 ciência lnnnito campo de estudos e 
preblêma da raça eomiale, exala· aplicações práticas. . 
mente, em bomoreniDI' t:,doe 05 Roentgen, em 1895. contmuan~o 
elemento. étnicoa 11ue se encontram suas expertenclas s6bre os ralos cato .. 
na noua tona, fundindo-os, lmpri- dlcos, _observou que os tabas de gaz 
mindo-lhes sentimentos de brasili.. rarefeito geravam especiais radiaçóeis 
dade e asaecurando-lhes a capaci- lnvtsivets, os quais tinham. poRm. a 
dade para eJpirttuaJ e material- propriedade de t.ornar luminosas c'!r
mcnte, resistir a quai14111er espan- tas substancias nuorecentes. entre as 
llionlsmos dclelerioe, que vlaem noe quais o platlno.clanuro de barlo, lm
atlngir. E JN' •a atlnctr ., êAe dealde- pressionando também as chapas foto. 
ratum, a bô." • limengçio é condição griflcas. 
r eclr,;, · . e 1.11u :>. cslão considerando A esta nova espécie de raios de na. 
rs ~:o_.. bemen.; d: eoYêma. turet.a ignota, Roentgen deu o nome 

de ralos X. A.s maravilhosas proprie
dades de tais radlaçõe• f6ram logo •
plicadas em medicina para o e<1tudo 
de algumas lesóe6 do esquelêto e para 
a de,coberta de corpos extranhos e de 
.,umerosas experllnclas resultou que 
tais radlaçOea tinham ainda outra.s 

RE&RESSI, ao.,E, IO RIO, 
O MINISTRO FRANCISCO 

DEUMPOS 
S. e:sc;a, Jeverá reassumir ~~~!.;. d:=~ª:°..!:'c~: 

qae.rta-feira, a puta =· qC,: ~;
1
:. de':.:.péle. ulcera, 

da Justiça •• ~~:.tee5ie:r·~ º= ~; 
RIO, Z6 (A UNJAO) - ~i, PrclJnd e Schlff, oo quala desde en. 

amanhã, procedente de BéJo HorllOD· 1 ~têm tentado provocar, mediante a 

te, o mlnlatro Franeioco de Cam ~~ :. ~ ~~~peMci:, 
tl&lllar da puta da Ju&tça, ,ae • eont:emporaneamenle outras deacobU
eneonln -nela aapl&al IKendo llnUI tu vieram truer novas contrlbulç6es 
a&açio de repo-. t. c:leada das radlaq6es. Os coaJups 

O ar. Franclloo de Cam- vl•,lart. ~e.e!::.~:'· CC:~*::1: 
de ....., al6 Jala de Fóra, -e &,:na- dloou es~. os quais, depois 
rã am aalamo'NI oflelal qae o ,,...,. se mosttvam afins 6qutle& dos "'1!11 
de Tolla a esla mellwllale, devendo que Roentgen deeaobrlu. Também ~ 
......,::,Ir a - puta na prédln:I :;"~!"';.."=11::1, ';!e P=~ •e 
11-·felra · de outros, demonstraram para o novo 

elemento uma ação multo ativa e doe. 

O DISCURSO:==·:~,: ... ~:; 
variada tknlca, sempre melhorada 

DO CNEFI H IIÇIO 10 pela uperiencla comum. • 

- "Ili li "lTRII" - CASA AZllL a- a ..,_ N '-• 

1 11 B~ndllra PlratÍ1'9P" 
Varioa inclioa ecom.l,PhalD 

os explorado,..., 
IIMlmea&e de .......... Bmtlam 

101 ullad01. Sntl'llda o aalu 1 tklam 
exlatlndo 100 aendo 40 homem 80 mu
lherea. 

l'9' 4ellllhea. Nada fica a ~ 
porque o autor alo tem a6 um eap1. 
rito multo alerta mu dllplle de uma 
=:r:taclo que tram~ de luxo, 
de ier "'8o™~an1a1%?:.,"J: A "plaqaett••e diatribaida 

pelo De,artameato- de 
Propa,an41a 

nhll&u ___ .. ~ 

,... ........... -..... , .. 
z..ladeNr'flfe.PeloOolllllbof6,. 

ram de,lanadoa pan. o aervtoo da •· 
mana ele· 3&11 a llW 1• o dlnlar 
Ocata o iúdlco dr. Humberto Nollnp. 

NOT.18 

DO Brami", NCl'lto pelo 11', ~ 
1'1at)en, aamente tert a Jucnr. . .. 

aro, • IA t1J1L101 - o o.,ana-
_.. ......... PNpsp , .... 

............ ......... plaquette - o 

..... •o....,.. • • JbmHe•, -· 

.... Pll!m_..lJIO ........... ..._ . -..... .. 
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·1 N FORMA Ç- 0 ~ S PANAIR DO IN·DUSTRIALI~~ÇAO E 
AGR iCOLA S '°$00º BRA SIL, S. A. S ALAR I O S A ÇNIAO 

A11tnaturo 

Por cenw: 
Cõco 

Por quilo: 
Por ano 48$000 
l'or semestre 24$000 
Número avulso $200 
Número atrazado do ano corrente ..«>O 

Toda •,orrespondêncta relativa a as
slnaturr,. anunclos e publicações pa
i os, dv e ser dirigida á Gerencia . 

RECEBEDORIA DE RENDAS 
DE JOAO PESSOA 

Couras de boi, efcos salg1.dos 
Couros de boi, sêcos espicha-

dos 
couros de boi, mr de AI 
couroo verd11 
Couros de bode 
Couros de carneiro 
Oourlnh.. de outru eepeclll 

de animais 

Por litro : 

21000 

3'500 
2S.~OO 
ltliOO 

• 9$500 
8$500 

4$600 

Pauta dos pr1nclpa1s r eneros de 
p1·odução e manuratura do Estado Farinha de mandioca 
1ujeltos a dlttlto de er:portaçlo. ::ut ~ o 

$300 
S400 
t4IJO 
1500 Semana de 26-9 a 2 de outubro de Fava 

1938. 

Por litro: 

Aguardente de t'ana 
Aguardent,, õe mel 11u caclll,fa 
Alcool 

Por quilo: 

Algodão Serliio Serldó 
Algodão mato 
Algodão em carôço 
Algodão rebeneficiado -Sertão 
Algodão rebeneficiado - Mata 
Llnter ou re.,iduo de plõlho 
Arroz descascado 
Açucar refinado de 1 .ª 
Açucar refinado de 2.• 
Açucar trlturado 
.,_çucar cristal 
Açucar bruto seco ou 3.0 Jito 
A.çucar bruto melado 
Açucar de outras espectes 
Borracha de manss!>elra 
llorracba de manlçóba 
Batat.as nacionais 

g~~ ::.1fo'° 

2S800 
2$700 
1$100 
1$400 
1$350 

$600 
soon 
$840 
$820 
S720 
$700 
$460 
$420 
S500 

1'500 
1$800 

$200 
1$200 
2$000 

VIDA MUNIOPAL 
INGA' 

Aposição do retrato do interventor 
Argem.iro de Figueirêdo na Prefeitura. 
Munlclpal. - Realizou.se no dia 21 
do corrente, a solêne aposição do re
trato do interventor Argemiro de Fi
gueirêdo, no salão principal da Pre
feitura do Ingá. 

o áto foi presidido pelo prefeito Za. 
cartas Ribeiro, usando da palavra o 
dr. Luiz de França. Oliveira, que enal. 
teceu a figura do grande homem pú_ 
blico, mostrando os beneficias presta
dos á Paraíba, e a sua atuação no 
nõvo regime. 

Em seguida discursou o dr. Aurélio 
de Albuquerque, promotor público de 
São João do Cariri, que fê2 ,un estu. 
do da vida poUtica do homenageado. 

Achavam-se presentes todos os fun~ 
clonários públicos municipais e esta
duais, autoridades, escolares e faml
Jlns. 

Ao encerrar-se a manifestação rõ. 
ram ouvidos vivas ao Presidente Ge
túlio Vargas, interventor Argemiro de 
Ftguelrêdo e n.o prefeito Zacarias RL 
beiro. 

23-9.38. 

Por quilo: 

Fios de algodão 
Por litro : 

MIiho 
Oleo retlDadD de -te de 

algodão 
O!eo cru• de NllWlt.e de ai. 

godão 
Oleo de semente ele ......,.,,,. 
Oleo de semente de oiticica 

P or qullo: 

Past& de semente de &11:0dlo 
Raspas de sóla polfda 
Raspas de sóla envem.lzada 
Semente de alsodlo 
semente de mamona 
Semente de olUclca 
Tecidos de algodão 
Tacões ou qll&dru de ,_ 

de sóla 
Vaqu&a ou com<11 -prepara.doa 
Colllmbita e tantallta 
Cêra de carnaúba 
Berllo 
Cristal de rocha 

1$400 

pao 

1'500 

lSOOO 
1$500 
3$000 

$280 
ssooo 
8$700 
'220 
126() 

5SOOO 
6$800 

2$000 
lllfiOO 

lOtc!OO 
ij .. lOU 

s:100 
4$000 

Os demais produtos conBtam da 
Paula aeral. 

Recebedorta de Rendas de Jolio Pes
sôn, em 24 de setembro de 1938. 

DEPARTAMENTO DOS COkttEJOS 
E TELEGltAFOS 

SERVIÇO AÉREO-NOVO HORAR10 
- FECHAMENTO DAS MALAS 

Quartn-f eira: 
l'ara o Sul do Pais, é.s 16 horas (Pn

nnir). 
Para o Norte do Pais Caté Man:íus, 

menos Natal, Areia Branca e Fort.a
lé:za), Bolivia, Peru', Colombia, Equa
dor, Guiá.nas, Venezuélas, América 
Central, Antilhns e América do Nor
te, ás 16 horas, CPnn:iir). 

Quarta-feira : 
Para a Europa, Asia e Africa. ás 13 

horas e 30m. (Condor-Luft.hansa). 
~uinta-felra: 
Para o Sul do País (menos Pernam

buco), até o Rio de Janeiro, São Pau
lo, I\,Iato Grosso e Goiáz, ás 9 horas. 
(Condor). 

Par.a Areia. Brnnca, Nn.tnl e Forta
Jê1.:1., â~ l 6 horas e Prm:ifr > . 

Para a Republica Arg("ntina, Uru
guai, Chile, Paragu!l.i, Bolivia., Peru', 

Por áto do Sr. Interventor do Es- e Equador, lt.s 9 horas <Condor). 
tado, acaba de ser nomeado Promoticr Sábado: 
Público. da comarca de Picuí. o dr. Au- Para o Sul do Pais, ás 16 horas, 
reliq de Albuquerque, crue vinha (Panair) . 
exercendo as funções de Diretor do Para o Norte do Pais (até Belém-
Grupo Escolar desta cidade. Pará). menos Natal, Areia Branca e 

Ingá perde neste momento um Fortalêza. 
verdadeiro trabalha.dor pelo levanta- Bolivia, Perú, Colombia, Equador. 
mento do nosso nivel social educacio- Guiánas, Venezuélas, América Ce.1-
nal e esportivo. O Cruzeiro Espo1·te tral, Antilhas e América do Norte, és 
Clube de onde êle faz parte da. Dire- 16 horas <Panair). 
torta e vários amigos, prcmovem umn Para a Europa, Asia, Africn e 0-
home,nagem de despedida. ceanb, :\s 13 horas e 30 t A1r Fra.n-
- Causou a melhor impressão nos ce). 
rneios esportivos da cidade a atitude Domlngo: 
da exma. Sra. Francisca Farias e de- Pn.ra. o Sul do País <menos Pcrnnm-
mais membros da famllia,cedendouma buco), ás 9 horas, CAir Franrel. 
grande area de wn.a das suas propri- Parn o Norte do Pais <nté Belém
edades para ser constrUido wn campo P ~rá, menos Natal, Areia Branca c 
de futebol para o cruzeiro Esporte Fortalêza, as 9 horas I Condor) . 
Clube. Para a Republica Argentina, Urn
- A negocios de advogacia eslPVe en- gu~I. Chile e Paraguai, és 9 horas 
tre nós o Dr. Alulzlo de Campos. !f. ( A1r Frnnce). , 
gura de destaque nos clrculos sociais . Para Natal, Areia B~anca e Forta· 

Um aviador hrasileiro dis
tinguido com a nomeação 

para piloto-chefe 
A n vtaçfl.o bnu1n,•tl'n em geral nco.· 

bn. de rt•n1st.rur um11 gramle vlto11a 
oom n, l'ecentc nomençí10 do Comnn· 
dante coriolano LUIZ Teno.n pt.u-a 
o cargo de Pilúto~ch~fr cln Pannlr, 
funç5.o que esteve vi\gn. dt~de a. fun
dn<::ão da companhia., cm 1930, por 
exigir pnrri. o of!U de.".P.O'l~enho wn 
profissio~al dotn<lo de qualidades ex
cepcionais de pericia, conhecimentos 
técnico"> e ca,pncidade de col.rulndo 
Pnra àvnliar-se a distincfio que aca
b:i. de ~er conferida ao ilustre aviador 
brasileiro, bnsta considPrar que tendo 
recrutado o sen pessoal primitivo en
tre os avi~doH•s mais peritos da. Re
srrvn Naval Aérea dos Estados Uni
dos, a Pnnair jnmo.is pr('('ncheu o 
cargo de P1lóto-chcfe, para o qual foi 
promovido o Comandante Tennn. 

Tendo ingressado em 1930 nos ser
v1ços da Panalr, procedente da Re
set·va Naval Aérea bra.siloira, como 
simples pilôto-aprendiz, o Coman
dante Tenan demonstrou tal apro
veila.mento e tal amor ao estudo que 
logo se impoz á confiança e estima 
de seus chefes, sendo designado fre· 
quentemente para o cwnprimento de 
missões técnicas das quais se desem
penhou com brilh...'l.ntismo. Estudioso 
e tenaz, o dis~into aviador pat1;cio 
passou todos os seus .exames de pro
moção com notas obmas, famihari
znndo-se minuciosamente com o ma
terial e com todas as Unhas néreas 
a linha amazonica, da qual foi um dos 
pioneiros. 

Durante todo o seus tírocinio de
monstrou o Comandante Tenan, além 
de um sentimento rigoroso do cum
orimento do dever, um ertranhado 
àmor pela profissão de aviador, agindo 
sempre com proficlencia alia.da a uma 
grande prudência, tendo servido an
tes mesmo de sua nomeação para Pi
lôto-chefe, como instrutor tios novos 
pilõtos nacionais que a Panalr. vem 
admitindo em .seu qunctro de aero
nautas. 

Fato digno de registro, é oue o Co
mandante Tenan nunca saiu do Bra.
sil para aperfeiçônr-sc cm todas as 
disciplinas e especializações da avia
ção moderna, tendo feito o~ seus es
tudos teóricos at.ravez de obras m::m
dadas vir dos E.c;;ta.dos Unidos e a pra
tica nas instalações completns que a 
Pannir possue no Rio de Janeiro e 
em Belcm do Pará. 

Por todos êsse!-. motivos. a promo
ção do ilustre nviaddt representa umn. 
distinção frita em grande parte à 
::,.viação brasileira, qne já POS.5Ue ele~ 
mentos capazes de distinb•1.tir-se nas 
mai.s delicadas especializações da 
adacão moderna. 

BOTOES de fantasia, flvélas e ca
buchôes o mais lindo e variado sorti
mento Ma.ba. de rf"rebPr a CASA 
AZUL. 

ESTATUTO DOS 
FUNCIONÁRIOS 

Os interesses do funclona•lismo 
público nunca fõram examina.dei, 
com as cautelas necessárias ou com 
os propósitos de que se deveriam 
fixar direitos acima dos méros ca
pricos pcrioclicos ctos administrado
res. 

O govérno ngorn esL1í. vencendo 
as velhns praxes, corrigindo as in
justiças e !onnM1do um sistema de 
defêsa e amparo do lunciona.11smo, 
que ha de perdurar. P11ra. tanto, foi 
criado, desde Jogo, o Departao1ento 
Achnini:~traUvo do Serviço Pt'l.blico, 
subordinado no próprio chefe do go
vêrno diretamente. 

e forenses do Eslado. leza, ás 9 horas tPana1r). 
- Em visita a amigos esteve talnbém , 1 
entre nós º jornalista .Raimundo Via- O S S E R V I e O S na, flgura de relevo nas leti-as. 
- Acaba de receber of1ctos do OQl\1.an- ... 
do da Região e do Chefe do serviço de bE REPARO NO "ALMI-
Recrutamento. com elogios pelos eer- · 

::tsse novo órgão a.uxlllar da ad~ 
rnlnistra,ção vem expondo os pro· 
blêmns de interesse da classe, que 
nos métodcs-legislativos entraram 
désde longos anos. Dai o estud"o ime
diato do Estatuto dos Funcionários 
Públicoo, por exemplo, que se a
nuncia para breve. O ante-projéto, 
que se encontrava na extinta ca
mara, contém muitos disp3ute1ios, 
que devem ser eliminados no exame 
de agora. :/cf.~t~r~;"1:,1! ~!çt.ra:;,~~f0 P~t - RANTE SALDANHA" -

litar - Prefeltõ Zacarias Ribeiro. 
Em vlstta aos Serviços de Iglene Mu

niclpà.l esteve entre hós Dr. Ahtonlo 
ele Almeida d iretor dos serviços es
taduais em Campina Grnnde. O ilus
tre facultativo acompanhado do dr . 
Luiz de França., diretor dos serviços 
municipais, percorreu todos serviço::. 
terno do Posto, verl11cado obitos, ca 
dastro, fiscalização generos allmen
Ucios, combate á verminose e á ma
taria, tendo a melhor impressão, dei
,::ando no referido posto um at.estado 
brilhante da atuação o dr. Luiz de 
França, enaltecendo o seu valor como 
higienista, pela orientação tomada, em 
lgualdade de condições aos centros 
mais adeantados do pafo. 
- Igual visita fez ao referido Posto 
n dr. Osorlo Tenorfo de Lima médico 
Serviço Febre Amarela oferecendo 
após a sua demorada visita ao P06~, 
um atestado que bem recomenda ao...., 
mel06 clentiflCOti a atuação do dr. Lllll, 
de França nos .. rvlç06 de lúglene 
mw1lclpal, tendo felicitado o sr. pre
f eito Zacar ias Ribeiro pela orientação 
feliz e patrlotlca que vem Imprimindo 
o. RWJ. administração, especialmente 
na causa ju,ta da defê.sa saru tarla. 

Do correspondente. 

O navio-escola hrasileiro 
deverá regressar ao Rio, 

em fins de setembro 
SAN JUAN DEL ,PUERTO RICO, 

26 ( A UNIAO) - Os técnit os na
vais estão refazendo a enér&la das J>i· 
lhas do " Almirante Saldanha", a 
fim de pô-lo em condições de regres~ 
sar ao Rio de Janeiro em fins de se
tembro. 

O comandante Perry assiste, pes
soalmente, aos serviços de reparo nas 
in1talMôes e maquinários. 

Terrenos em T1111baú 
Vende-se no bairro de Banto Anto

nio, na prata de Tlllll.baú, dois torre
nos medindo cada um dez metros de 
frente por clncoenta de fundo. 

Os tnt.eressados podem procurar ln· 
formes de L. Pinto de Abreu, á rua 
Cardoso Vieira n .0 180. 

O govêrno tem o maior enpenho 
em formular um código moderno, 
generoso e inflexivel, aproveitando 
as advertências do.<; precedentes. O 
funcionallsmo nunca foi ouvido e 
atendido com maiores sollcitudes. 
As Justas aspirações da classe veem 
sendo estudadns pelo próprio P re
sidente Getúlio vargas, no interes
se de corrigir c&.prlchos e parciali
dades. O Estatuto é problêma anti
go, que nunca venceu as rêdes das 
emendas. Ha cêrca de trinta anos 
já que se reuniu a primeir comls
s.o do Estatut.o e o ante-proJéto ro~ 
lou de mão em mão durante êsse 
tempo. Como estamos no regime das 
realizações imedia.tas, o ff'nómeno 
mudará. será 1ndispensa~l abril· 
os debutes, a fim de os interessadoR 
falarem. E' o que vai acontecer, 
dentro de poucos dias. 

PRENSA PARA MOSAICO 
Vende-se uma completa 

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

<E•p•clol pai-a A \JNIAO J AZEVtDO AMAllAL 

A 
legisln('õ.o socirll que vem sen- elo. 'real, que o Brasil só poderá a\ ... 
do elaooracto no rlro.sil ct,u-an- l'lnç:u pela expa.11sã.o de um intercn..n1-
te os últimos oito ano.., tem, so- bio tnte1no, que nos detxa. a coberto 

bretudo impre.sRionado os que a nna- dos efeitos das flutuações do nos.11,a 
Usam. tnnto aqui romo no Mtn:mgei- <'omérC'lo extertor 
ro, pelo carátPr adiantado cto~ ron- O desenvolvimento do merC'ad.o 1n ... 
qui6tas nela conCL'ett1.adns. Sem au- terno, que quem escreve estas linhl!R 
vidn, ésse é o aspécto á p11met.ra vlq- vem pleiteando ha quinze anos como 
ta mai~ impressionante das nossni; medida imprescindlvtl em face das 
leii:; trabnlhi~tas. Em um Pais onde tnevltaveis dificul<ln.dcs crescentes é. 
a.té 19!30, os problêmas surgidos •nas exportaçáo êos nossos produtos, tem 
relações entre empregadores e em- sido dêsde 1930 a mais acentuada pre .. 
pregados éram con.c;lderados apenaj oc:upação do govêmo na esféra eco
pelo prisma policial, realtzou-se em nõmica. Mas, desenvolver o merca1? 
menos de um decênio uma obra cons- Interno quer dizer expandir o nosso 
trutiva. de reajustamento social, que parque industrial, de modo a 11ber
alterou por completo a situn.c;ão d Js tar-nOs cada ve2' mais da deJ)f"nden· 
trabalhadores do Brasil no tocante á eia dos produtos m'ecanofaturado,, de 
garantia de teus direitos e á protC'- procedencia ~trangeira. Ora, a ir.
ção dos seus intereMes dustria1i7.a.ção progressiva e a própria 

Quando nos lt>rnbrnmos que ha ape- manutenção dns mecanofaturas já. etn 
na~ et>rca de dez w:1os o entü.o Che- ativida<ie dependem rigorosamente do 
fe da Nação aludlA em urna mensa- aume,nto lnces.~nte do pode,r aqu1sl
gem dirigida ao antigo Congresso ao Uva. das massas das populações ru
d1a de oito horas como "conqUista rais~ principais conswnidores dos nos
socl.a.lista ", póde-se bem ter a medi- sos produtos industriais. 
àa. da mentalidade da nossa cla5se O paralelismo entre a prosperidade 
dirigente naquela época. em relnçio agrícola e as condições das lndustriw:; 
ás questões trabalhistas. Possuimc!., é um fato evidente a todos os obser
hoje, uma legislação sõbre êsses a::.- vadores da economia brasileira. A ftn, 
suntos que, considerada em conjunto, de assegurar o consumo dos artigas 
dêve ser incluida entre as mais adi- produzidos, pelas nossas fábricas, é 
antadas do mundo. E, sob certos pon· precieo que os habitantes dos campos 
tos de vista, é talvez mesmo a mais tenham cop~cWade de comprar. O 
avança.da no sentido do amparo do~ salário mínimo, .sabiamente garanti
interesses das classes trabalhadora~. do ao.e; trnba~hadores rurais pelo de-

Mas, a meu vêr. o lndo mais tnte- ereto-lei de 1. 0 de Maio, torna-se, as .. 
ressante da legislaçáo trnbalhU.ta que sim, a chave do problêma da indus• 
o operr..riádo braslleiro deve á inicia- trlalização, de que depende indlssoJu ... 
t.Iva e ó. tenacidade do Presidente Ge- ' relmen~ a emancipação econômka 
túho Vargas não é êsse aspécto pro· do Brasil. E com a promulgação da
gressi.sta, que certamente é lisonjeiro c;ueia medida, ::J Presidente Oetú. 110 
á flexibilidade da nossa conclência Vargas atendeu a uma das finallda
juridica. O que se me afigura pecu- des precípuas do sentido nacionalista 

i\~e~ ~ism~rs tf~1~~l~,n~\j!u~~~ t°aci:!~di :~âg~d~~~partamento 

~inri~;o J:g:ed1cfa: ~:s~!~~ane!~~ 1 =================:, 
cial e de prov1dencias de incalculavel 
alcance benéfico para a economia na
cional 

Nêste particular conseguimos no 
Brasil Imprimir ás reforma~ socir i.s 
um cunho peculiar e original, que dis
tingue as nossas leis e sobretudo a 
maneira come elas teem sido aplics
dns da fisionomia apresentada por 
tais refórmas em outros países. Por 
toda a parte as medidas tendentes a 
melhorar condições do operariado fõ 
ram encaradas sempre como sacrlfl
cios impostos aos interesses econõm1 
cos da coletívidade, a fim de solucio
nar problêmas sociais e políticos de 
natureza mais ou menos premente. 
Parecia assim existir um antagonis
mo entre as refórmas sociais e os in
teresses da economia pública. No Bra
sil ocorreu cousa muito difet:ente .! 
mesmo diametra.lment.e oposta. 

As .nossas leis trabalhistas longe de 
envolverem obstaculos ás atividades 
produtoras e de sêrem um embaraço 
á. expansáo da riqueza nacional. ade
pt.am-se ao determinismo das nossas 
condições ecc nõ•nic~s e representam 
outros Lnntos fatores de Influência. 
benéfica na soluç:io dos problémas a
t,inentes a1J n1Js.s.o progresso maten~l 
Tive anteriormente ensêJo de assinar 
lar pontos interessantes que compro
vam essa asserção. Focalizarei agor;l. 
aqui um dos mais importantes efeitos 
de uma das mais notaveis medidas 
decretadas recentemente pelo Presl · 
dente Getúlio Vargas dentro das li
nhas traçadas pela Constitulç~o de 10 
de Novembro. 

O decreto-lei de 1. 0 de Maio déste 
ano que estabeleceu o salário míni
mo despeitou em alguns circules uma. 
objeção inc;pirncl[L pela amplitude que 
o legislador déra. n aplicaçí10 daquê
le principio de justiça social e de pro
teção ao trabalho. Segundo alguns, o 
Presidente deveria ter restringido tnt 
cialmente o salário mínimo ao circu-
lo das industrias mecanofaturelras. 
Alegam os que as.c;im pensam as nu. 
merosas dificuldades de ordem prá
tica que indiscutivelmente se apre
sentam na apllcação do salário mí
nimo á grande variedade das nossas 
fórmas de produção, nas condições es
peciais cria.das pela vastidão do ter
ritório nacional e pela diversidade dos 
ambientes econômicos e sociais que 
nêle se encontram. 

A' primeira vista êsses argumento,; 
parecem procedentes. E' fóro. de nu
Vida que a execução do preceito esti 
pulado pelo decreto-lei de 1. 0 de mnio 
a.presentará. dificuldades sérias tpela 
sua extensão ao trabalho agrícola. 
Mas tais dificuldades não sã.o tnsu
peraveís e o Presidente da República 
mostrou compreender h tcidamente um 
dos mais vitais problêmas da econo
mia brasileira na hora ntttal, nmplf
ando o regime do salário mhúmo ao 
trabalho rurnl. Com essa generalizo -
ção, o Presidente Getúlio Vargas não 
aoen..'\...: satisfez a uma elevada preo
cupacão de Justiça, colocando sob a 
orotecão daquela medida todos os tra
balhadores elo Brastl , como ao me:.
rno temoo adotou uma providencia de 
inexceciivel releva.ncia econômica. 

Nenhum observador esdarecido do~ 
nossos problémAs econômicos atueis 
n6rle entrP.ter dúvidas ncercR da fato 
fundamental, de que o progresso da 
industrlalizacáo é a base do desen~ 
volvi.mento do nosso mercado interno 
e. portan to, da. emancipação econôm1-
c8 do Brasil . u nosso parqUf" indus
trial, a que devemos têrem sido con· 
sidern.,·elmente a.tenuactas entre nM 
ag con~ uenctas da crise mundial de 
1029, é o Instrumento fnsubstltwvel 
par11 a conquista dessa lndepenclen-

Recebedoria de Ren• 
das da Capital 

IMPOS'J:0 DE INDUSTRIA E 
,PROFISSAO 

Noutro local desta fôlha, a 
Recebedorla de Rendas está 
convidando os contribuintes do 
Imposto de Industria e profissão, 
cujos tributos sejam superiore.s 
a 1 :OOOSOOO, a recolherem até 
30 qo corrente, sem muita., a 
terceira prestação do Imposto 
em apreço. 

Para inteiro conhecimento 
dos interessados, a repartição 
avisa que não poderão adquirir 
estampilhas do Imposto de ven
das mercantis e consignações, 
bem como despachar quaisq,uer 
mercadorias, os contribUintes 
que não estejam em dia com os 
seus Impostos. 

De acôrdo com o artigo 3.0 , do 
decreto n.0 467. de 30 de dez.em
bro de 1933, são os segutntes os 
prazos para. pagamento do trn. 
posto dP. •· industria e profissão··. 

Até 50$000 maio (!." presta. 
ção). 

Até JOOSOOO jw1ho (!." pres. 
tação). 

Ate 500$000 maio e outubro 
(2.ª prestações) . 

Até 1 :000~00 abril, julho e 
outbro (3 prestações) 

Superior a 1:00.1:,000 março, 
jWl.bo, setembro e dezembro (4 
prestações l . 

Os pagamentos efetuados fóra 
das épocas aprazadas sujeitam 
o contribuinte á multa de 6% 
dentro dos primeiros 30 dias e 
lO"t, depois. 

FANTASTICO ! , , , 
o maior sortimento de bolsas para 

senhoras, cintos, lenços e tudo que 
si,rnifique novidade encontra-se na 
CASA AZUL, pelos menores preços 
da praça. 

YENDE•SE 
Urna casa., ponto de negocio, com 

wn salão, duas salas, dois quartos, 
uma cozinha, qutnlal a comodo, com 
banheiros, em Oitizeiro, á Av. Cruz 

d3! ~~= n;o!
6
t~verino Paulo, á 

Av. 28 de Outubro n.0 400. 

VENDE-SE - Um ótimo ptano ale• 
mão, côr de nogueira, cêpo de metal, 
cordas cruzadas e teclado de marfim 
e uma maquina de "pont-a-jour" em 
perfeito estado de conservação. 

Facilita-se a venda. Tratar A rull 
São Miguel, 104, com Carmlnha Tos· 
rano. 

ESPORTES 
A CASA AZUL acaba ae receber 

rrande quantidade de umlaal pua 
futeból em n.rlada oomb~ d• 
côres . Aceita encomencl& em QUI• 
quer côr 1ue nio teuha no mome11lo. 
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P!UIGN N (A IJNUO) - lY 
aolleld -ecleales da Ea_.,a •1o 
a eoleftilU - 08 - & fapalo 
ra es,uilaola - ._...... -· ........... frenlea ................. 
ra• Tuael. 

V•-anleuodeA..,._hlflloaa 
!!90 d• &rlmodcna l_...._ .... . 
...... 51-bualbN ................ . 
de, b&TO,..O perto de 4e merloa e 1• 
(erldN. 

A LVTA EM TERVBL 

9,l8Cl!LONA, 116 (A UNUO) - A 
1111& DO edrtmo _..._ de Torael 
-' .., toraando encan,lfada - •· 
la de c<lllldernels ..,,_ ......... 
pe ... ,.........-. 

A avlaQio, por sua •r· tem ...,.. 

R E G I 
FAZEM ANOS eo.n: : 

TO 

.. 
'I • 1 /1 

f 1 . ~. 

=•~ ,- =A==':i!~ •11-· ----,F.r~\ii5!: ~~r=1~~ 
te .._ ...... ,....,,, . felllo, cada - ,mia • -*"8 ..... ,.,_....,...... poe1 IIUIIQr fflllalel&. JC1111 ... • lei de 
.... ~..._ ~. • 'nlrlllr rol mala apllCIIU do que -

iíiííi a A hamuúdMe eati em r...._ 

-
l •• .....- ... 1-.am.-.-u11uu 

• allvtlladM. A. r...s.. oe IIIUlllpll· .a.a _,_,._._m.,..eam moeaa ·•ia... ~ de IWDo. OI navlm erur.am 
(~ da, t.1 PI,) *°' OI - do II.\IIIIO levudll, no 

- Glulna-ae Wal.llr o tlllllnbo do 11~ ~ lllel'Clldarlaa e at,6 
aplllO l'Jalftdar BaMala oftlllal do ~-- !Dt,11 ~. te aalmlJadoe cl'flllaaçlo ~ . OI recall ..... 

o menino Arlaberlo, filllo do sr. ._ •• A. &. - ~ m •tuoa tle plaalà. Aa el6n· 
José Pereira da Cunha, residente em ..,,• B. O., com_,, em llaclfe • • 0aala _.~ f~ álo tem• c:lu se lllaD,velvem ~,,....... 
Serra ~nela. .. NIIQ9a, ara.~ Oertle Jlalllta, belll ~ o /111/f,te ltMlv,lrlal, menle. O nwllo ellDllaoU u dlàlan· 
vbS~:;::..,e!:Y';.~.:,';·:. tl)UJII nudmento NlllllteU- no Ilia a ~OVII*' ouo, eu.,_..,. de To- :'~mu ~ °'ma~= 
dlde . · do CID'"1Dte, naquela ~. ~· ~lad. f .A_..._ - lrmial de wvoa .,.i-. A 81111• 

- A senhorita Iraclma Mala u. - ~. ule"°°lta. l!Nlai O 11111 
- -'&nola uni- vai·• CGONrt.endo, 

:;,t:r1
~~ .. do ar. JOlé Qulntln: »r1ao::=-...: =---~.. . .. Q1utl;;°r1oo-e::; "°l ~:..~~ -· 

da Silva Lima. !lnclon"1o es ... ual !aPCIOI&, sza. Antonla Mana de.,._.. t . O IIIQl1'elO dlue adubo é do 111_.....se no d-.volvlmenlo se-·~~~~~·~..":,~= =---:~~ira les. INlo e 16 convem ú terraa ~ 4!-,=r!~ .... -:i=.:Ov=·~ 

dllllomada pela a.,ot tA o llllllino Va&t.er, fllllio do ar. - , -ªm~ ... º~-~ ""' 

de Mélo, proprietário e residente em * =-~ no-:-ao~':.:.: Cllllall dos animais con*" 11111& li& e«ti Instalada e,n utQes macler· 
Serraria . llit tu. do ~ f"'8, u .,, lllmde peroentagem de fosfato de eal, 1 ::::=:=:::-=-~::::::-::::~~~-;::;:::;:::;:::::;::;:;:;=::===. 
-A ara. Joe6raUJtant&Nobre,ea- Manueí 'ÓUN• A .. ª"-~ --~-IJt dal!OU .,e.o ....... 18 rouam ASA PONTES p058 do sr . Próspero de Almeida No- ,. ...,_ - ...... - ONGII, • d~ da e 

bre, !unciomrlo da Prefeituia Muni· _....,_ naqual& ._ e de - - awdura e da eelalloa e NNlwddos a 
c1pnl desta cidade. :;:Ó -:-ea~ AwllllMaN de O.· 116' coillltiliiem o adullo ~o PtcO'IIIQElfOIM SOl,lcrl'.Al)AS A' Ji verificou v. s . 

0 
novo --

:io:~:n~~t~~da~~.~~ :rr.~_i5:o:.CCl8:e ~ict~~::':co:.: ~:us~ Em oficie, =T::. Chefe de ::io.i:e~ '"!,°'~j:J: 
0 ;;-~, s!"l'íiv~~º: . ~:i...~U:. merelaate neota - e de - - ~~ .:iJ-:::t°1zac1~ Policia, o 1.0 &up~te de delegado, l'ES? Vlaltando-11 V. S. encon-
r.is. -· ara, ......... O.,...U O __,., Nlp poa6e, cemo 08 an- =~·'!Ode,_~ ;:1"!~ rar• u últimas novldadel DO se-

- A sra. Eufrula Peneira de LalO ta. tertma, o in-enionte de - arraa- metido a ·- de OOl'JIO de delito iero,C~~=--~ I 
~t"i'!,~~ !~l~A=~ = B9PONSAl8 : :,'°8!1-.,:_~ J:T.::. ~-=~ e auto de pergunt.a O •• · Adenon 1:ipedemente a p:;-..=Ía an-
Amorlm & c.•. desta praca . o - dol adubos fedatados f :::i d:i;...:10 ~~; !~ sua distinta freguezla. 

o menino Heraldo, rllbo do sr. ~-=- ~PIIU!o,l'flllldo, oemDl'fJ celculado pela .-Ullade de pltal. e que fóra Yltilna ,1e um acl· Visite a CASA PONTES ! 
Amaro Gomes, proprietário nesta cl• ft'•'ftlo d ~ ....... d-. "jº feofarleo nt1ee a.itlde. den"' no lugar "Tape1ro", claqulle Avenida B. Rohen n.• 180 
dade · ,_,. • • e _. 

0 
!Ir, lol8II, toei# pa ~ POUII~ _,_,...., I...'.::::..::::=:=:==:::==;===::::::,'. - A senhorita AdalclDa Paiva, filha Pl'UICllco s.vulo Pllt,,lo, ....,. de me lllr ou menor quantidade <le acido nw......,.-. -

do sr Manuel Joaquim Pilho, l'all• = -;-~ = l fCl8!cirtcQ, 1111,t. - 11ftOP01Vio lnal,r,U• MOVIMENTO DA t • DELEGACIA mandante do !.º Batalbio da Poncia 
dente em Catolé de Rocba. clenle ,... .. a iillilacle8 da cultu• DE POLlê:IA Mllltat' do Estado e um ao lnlpelor 

- A menina t:nmr,r, fllha do 'li'. • ra,. 

1 

Geral de Policia. 
lnlCIO Evaristo l!llho, escrlturirlo da A .............. 4i) U14o foefórteo 6 • -
Pollc1a Marítima do Batado. CASAIIBN'JlOS: 111ul\o _,. ~ 16 para o 11,11me11to Foi O ICUlnte O movilneato da. 1· Foi prêoo, por crime de rurto, o ln· 

- o menino Valdla Jeov,, fJlho dof i • colbel--.· _,0 ..... lllU'a O •· DeJ-1a, de l!Ollcla, 'desta capital, dlvlduo Diogo Prancl.oco, e l>lln ave-
" · Adauto 'GracJanO da Silva, oflciaf COlfll - ce.....,.: - RNllzoll•~ .rlDIQIClmeato daa r.......,.. no dia :H: rleuações. JQio Paulo da Cunha, vul-
do Registro Civil de A1ap1a Nova . ....,..o úlf.lllliO, -'- cl~ .,. 18 l!Y>- , IDlbúa ri. JllllÚ. tal ,\IWA IIIIMICII Prelitanun depoimento, no respectl· go "Barão" . 

, o mlleé llllltrmamlal da' llftUI O ~ -{Qllfdrlco l'Allil ~ - liijior.' .,., tnquerlto, a sra. Maria Madalena . 
- A sra. Anafde Oomea do Nescl• ~ ~!' ~!~ .:'! ,a,icia, pois, °" anlllliúJ. ·411&11$ nmri: 'e o l!e\l ,.._ .Antonio Alves Be- Foi recebido um -;,flclo do sub-dele· 

mento, esposa do sr . Odilon Gomes a , ......... .,... uv w élD ag t.errenas que oan ..... este zorra; proce•semeato do exame de gado de Cruz das Armas. e 16ram ,.. 
do Nascimento, arU!ta, residente nes. ~8::,':!8· sr. '°'WtlllCO illJNIUIIDo Drinelala. lio ~ iil,la deaenvcl.- corpo de delito pn,cedldo na pess6a oebldas as IIOIUinles quelX88: de An• 
la cidade. • e aua - -· ·Jlelnlil. vldoa .,-_•criados - 01 Iene• do operirlo PraDc1oco Tola Sobrlllho; tonlo LUiZ de Preltu, Antoalo Spo· f: =.!"~~.,:nu· aoí; ~ de acido far,f6rlco. o lnatltuto M6dloo Legal enVlou ao sito. Cariai Fernandes de Lima e ...,. 

NASCIMENTOS: , _ _._ d a O ......... • "ª ,., De- Aaiilll ti fll(e 08 ~ 4e grande cart6rlo dessa Delepcla o laudo de b&BUiio Neves. 
-- • · _,to ..,. ..,p1_, eolilura quando tnullponadas dai Marta Madalena Loureiro: em ser-

Ocorreu, ontem, neata · capital, o O 6to civil t.e.ve IIIIV DO palaoM,e Nldae. rle&I para u poln'el - fm• 111ço da Cla. Paraibana de Cimento 
nascimento do menino George, filho ~.!!~~:.!..~~dr~- latos, deplllll1lpl r8PldamODt.e. Porllan4 S 1A., Idem, Idem Industria 
do sr . Sllvano Rocha Cavalcantl, 111n1. ,-...-, ,.._ ,_. • • A~ dol "'~ Isto ~., Be0llld&1 P. Mate.razzo, Idem, Idem 
flonárto da Imprenaa Oflclel, e de IIWIC tenando de Ollvelia, Jula • a·• v... cheallll,. tio estado lldulkl. 'aai:es da Pnderlcl< von Sholten. foram ae1-
esposa, sra . Marta Duarte Cavai- ra, f ri-=-8:. IIN'te .~h~· = IIOtllllll de aua e,as~ de· cl,entad00 "81)1:ctlvamente os opem
'"' "'' · ft,peosr. vese_....,.., tab.r,Ul(lodarlQIIIÍl&da&torra· rlCl8 Joe6 correia, Pranclaco Berto, 

reprnei,tados pelo ar. llllllltio Oba- ~ - fcil'8• o IDNIIIO ae verlfl lmdo Perreln, da SUva e JIJio Naza· 
TOBNO l!DCANl«:O ,..._.. ( •• e aeallora; e, 1111' ;ale dO ..., canelo em nlaolo 80 "-l'flll'flmen~ ro. cuJaa comunléaç6ea foram remetl

llelro entre oealrotl DGI' tAI .. 11111- pelo ,*· ..,lallilo c;.mbolm • Nllba'a. do alai- osaeo. dai a .- uelepcla; requercra.n 
mell'o e camplet mn.., ......... O lo rellllCIIO, CJ1le 119 VerUMXIII l)JL o reQOllbeclmento da 11uaeacla do at.eotado de conduta as seguintes pes-
V•nde - OMBOA N&CU. matriz de N. 8 · de Lourdea, foi Clltl· foefato no a61o pOde ser verltloado, de aõas: ------------· 1.:·J:1opa:.,=-0 .::1.:: um modo aeral. com u culturu dCl8 Joio EMaa Ballata e Severino AI· 
llftyf Oftftll lllfll "'8rt.e da noiva o dt Çl'r[a Bi1r11a1i e - · llaQIIOrQUO Lucena; de Identidade: JOllO 

IIIDbora· e por ...,ae db iuN>. o ilJ' ~ ,..._ a~ ll!lllfle Paulo da Silva, Antonio Pires Bezer· 
0 gennl fll'lllill IOl'N ArlllldooÍmbolãi e IN!líMii. ·,· . vlfa - u, - falhtlpna e pouco ra. Carlol Coota Pvrelra, Joio IIAlls· 

' ~tiram , -immu famlllu e rendimento em srloo e fales mal oon- ta Leite e Anaclelo Vitorino da SU· 
(CeaclllllO da 1.• PS,) ~.J'.•';•'t'IJf""1MIJ&,Aa&llJlr °"· p6de- deduslr que "1; va. 

Paraiba que, apaar de RU peq- .,.._, • ...., ,.. 
terrltorlo. é pelo •u P1G1ftMO um doC 
rrandea l!'atadm do llrull. Plnal11C111 
lllrldecendo u boménapnl que llle 
~ preotando o Oovtrno do Seta. o 

NO QV&&TIL D& l'OI.ICI& ......... 

,<equercram atestado de conduta Cl8 
srs . Antonio de Castro .Barrol, Ma· 
amei Pereira da Silva. Franclloo da 
Silva, Fmnclsco Sales Damacena, fs· 
tes ult.llllos lambem de realde,llcla. 

Foi ouvld,o em a.uto de perguntas 
Pranqulllm NUIIOS Machado, com.o 
t.estemunha. 
Foi lavrado wn auto de enttep de um 
animal apreendido eua poder de LUII 
Jooé, residente na Puenila Manga
beira, o qual foi reclamado pelo eu 
lecltlmo dono s,. Joaf Paulino da 
Silva. residente em Pedru de ftlo. 

ComJllll'eceram ao Gabln!te afim de 
prestarem eaclareclmento, quelxU etc . , 
as seguintes peg..<4as : 

José Gonçe.lves, FrllllClaco Gomes, 
i.'oio d11 00618 Travuso, Pedro Alves. 
Luls José, AIOll!O de M....u,lel, Deo· 
dato Barbou. Ant.onlo Paulino da SI!· 
va, J~ l'aullno da Silva, Vk;ellte Ro
~. Paulq l"rallclaco ele ... _ 
,aldomll'o ljAltlor e Joe6 Duc:a. 

IN8'1'1Tt1,:() DE IDl;NTIP1C4QAO E 
MmlCO LS06L - CA,RTEil\A DS 

ttlJ:ljTIDADE 



8 ., JOAO PESSOA - Tel'ça- fci rn. 27 de sclemhl'o de mas 

A NOVA LEGISLAÇÃO 
COOPERATIVISTA 

A FESTA DO SENHOR DO NO INSTITUTO HISTORICO 
BOMFIM NA BAIA 

SALVADOR, 20 !A N 1 - Teve lu
gar anLc-ontcm. nesta capital. nmn 
lmponrnlc romarfo. á lgrcjn do Sc-

lComunicado do Departamento de Assistcncia ao Cooperativismo) nhor do Bomflm, onde os fiés implo-

Essa instituição vai homenagear, em sessão funebre, a 
memoria do seu consocio escritor Pedro Batista 

p U BLICADO a 1.0 de agosto pas- (quiçá ele uma liberalidade que vi ria ~:~~:1~~1~7~~ç::sn~~~~.ó~i~~ss!~~ ~ce i~= dc!~\J!i;.f~oº~~~~~: /~~~t~1~~1~f~~ 
sado O decret o- lei qu ': re\'igor_ou fel'ir ao espir ito lcgal)crcdita.nd o-se Lubro. g:o último, em sua séde sociril, 0 /n.,-
a. JcgisJ~ã.o de 1932 sobrt> So<! tc- ês.,c "juro fh.:o'' sómente cm hipótese O cortejo saiu da Basílica e per- titulo llislorico e Geográfico Parai-

dades coopera.ti vas, novas per spectivas da vc rifi<'ac:ão de lu~1·0. correu a cidade l'm completo sihmcio. bano. servmdo de 1.º e 2.º SC'creiá-
ad,•êm da facilidade d e eonstít uiç:'io A exigência de .,iuro fixo, é obvio, Os homens marcharam á. frente, de- rios, re,pecllvamente, 0 concgo c!r. 
dos núcleos coopera tivis tas e da. r eg u - cons tit uia. wna obriga<:áo inalte-t"avel pois as crianc;-ns. seguindo-se fi.!j mu- FJorentlno Barbosa e sr. J. Vcii,:a 
1a riza1;áo das existcntel cm s it ua(ão de pagam en to d e cer lo p1·e1mo a os lhercs. Chegando ao templo, o cortejo Junior 
ilega l. pr€'stadorcs d e Ca pitais (associados). ngu::irdou a entrada, néssa mesma or- Lidas as átas de três sessões ante-

A impossibilidade d e aclima tação d o A J10,·a lei I>rcvê a dü-,t ri hnição d e dcm, começando então as orações pú- riores, que fôram aprovadas passou-se 
s is télna preconizado pela le i 24.647, de lucros ou sobras proporciona lmente ao bJicas. Tal romaría, assim organjz.ada, á leitura do expediente que constou 
10 de julho de 1934, as d ificuldades valôr das opcracõc~ c:etuada3 pelo 1·enlizou-se nef:l.:t capitnl pela primei- do seguin1,c: propo,c;ta do 1 . 0 secretá
i.ntransponi\•e is, n a mór pa rte dos ca- asi;oc iatlo, e possibilila nos casos cm ra vez. sendo sem'!'ll1anlr a outra que rio para ou,, seja comissionado o con
sos, oriundas da organização de con- qut" a adminis trarão d a. cooperativ~ se verifl<:-ou cm Colonia: na Alema- socio padre Luiz Santiago a.fim rle 
sorcios prof ission ah,: o arraigatlo ~- não julgar prejudicia l, a conrcssáo <l f" nha, qunnclo se reo.liiou a vi~ita ao crgamlar para o Instituto um traba
J)ara tlsmo entre coopcra,:ã.o pr~f~ssi?- juro fixo ampJiando para a te l'~'i, m ilagre da Eucaristía lho que \'Crrc ::óbrc o estudo de ins
JJal e coope1·açã.o socia l ; a cx.1gen c1a tno e;ivcz tlc G· e a. a.) o que é m ais ------------ criçôes petrograficas: proposta do 
de previa. autorização governa!llen tal logico e mai~ 1>ra l iro. JURI DA CAPITAL mesmo pn.ra que se ceda ao estatísti-
para O funcionamento de quas1 todas A a mplia<:>áo, guasi que ~cneralizada, co-chefc do Departamento de 'Est.."l-
a.s coopera th·as, tinham d e rematar da á 1·<"a de open<:õcs, a po.;.sibilida:Jc tística um antigo mapa agrlcola da 
pela. l'cnovação da lei a ntc_rior , sob de criatão de agencias fórn dessa. ál'ea Paraíba, o qual, pelei seu máu est~do 
cujos a.uspicios, podem os afi rmar, o por certos t ipos de socicdacle coopera - Iniciactos ontem, fôram logo enser- <:e conservação, precisa ser reproduzi-:~i:,r~~:::::n~~ Bra..,il obteve seu ~~v~{s~:!~:~::· ::c~!~.!m1~:f:ia~:a~xito, radcs o:~ trabalhos da 311

. sessão ordi- ~~·ri~o~p~~~i1~er1i.-sect:ii~le e~n~!.~: 

No t ocante ás condi<;-Ões do m eio, Estas e out ras facilidades d a nova :~1~·:~ adio,J~~;~die:;~o ~~r;:~~ l~O W~~~~ ve, acompanhado de uma copia; pro-

bro próximo, com a realização de uma 
sessão funebre, em que falará o pro
fessor J. Balista de Mélo. 

Após, fôram di;,cutidas e aprovndas 
as propo.<Jas do 1. 0 secretàrio. lidns 
no expediente, Qut1nto á propostia-que 
~presenta para socia efetivn. do Ins
tituto a dra. Lília Guedc!;, foi a mes
ma á comiss:lo respectiva, composto 
dos consocios padre Francísco Lima, 
prof. J _ Batista. de Mélo e acadêmico 
Ourval C:e Albuquerque 

O prc.,;identc designou a. consocia 
Analice Caldas para realizar a pales
trn da segunda sessão. de outubro. 

Antes de terminar a reun ião, o eon
socio J. Veig:l. Junior propoz a inser
ção na {t ta de um voto de pe1.ar pelo 
pa·sament.o, na capital do país , onde 
residia, do formacéuiico J osé Fran
cisco de Moura. assim como fôsse sus
pensa a sessão <.: se comunicasse á fa
milia do morto essa homenagem. visto 
tratar-se de um socio fundador c'.o 
Instituto 

Aprovado o requerimento, foi en
cerrada a sessão 

certas exigências da lei de 1934 para lei fa.:em C'Om que, n a P:1ra1ba, se cs- prccesso preparado o do réu Marie r-osta firmada pelo dr. Apolonio No~ 
a atribuição de Jw·o fixo, não maior per€' ~ _norm alidade do _organ ism o-coo- Gervasio de Sc,m-;a, autor do a5sassi- b~cga e -outros .iprcs~~tando par_a s~
de 6"é, a. a ., rela tivo ás quot as partes pern . .hv1sta., €' a criac;-ao .opo1·tw1a r, nato de Jo:io Lu•z dos Santos fato ~:~s c~~t·~~re~o~r~O ~;~iu ªW:1~:ib~;~-

t~f pi.~::r~r:i~~~:
0

~~t:~:~;f~t:, ~~; ::!~~ l::~~:~ :~º n;evi:r.~~: ~::adcS, cm ~~~~~ ·~~s:~e~~º :ªPªª1 11º dia 
11 

de ~1~ s~~1e1~~11~urt~1;~z~~d~~ei.?etãr~~et:.: ''CENTRO PARAI-
quc. região quasi desprovida _de O Departamento de As..,1'itencia ao I Abei ta a scssao pelo JUlZ di .Joc:e Intervento~·1a, do comando do Reg1-
capitaiS, n o Norte o d inh<'ir o ,;e obtem Cooperatn ismo d o Estado está deVJ- de M1rand'l He-nnquec: _que tinha co-1 mente Policial do Estado e P 1efe1turu BANO DE AER o 
a juro a lto, e, consequentem ente, se damente apa1eJhado a. prestar a uxil,os mo secretáno O esc11vao C::ulos Ne- Municipal desta cidade, acusando u -
aufére e?1 ~epósi t o, ge ra lmente, t a - aos m tcrc..,sados na orgamzação de no- ves da_ F1anc~ ocunou a cadeua da recebimento da circular de posse da 
sa superior aquela , a_,;; cooperativas ou n a regulanza(:'ã:> acu<.açao o dr Sera_f1co da Nobrega nova diretoria do Instituto, mamfc~ NAUTICA" 

P or outro lad o, o rará tcr de "jur1 
1 
das Já existent e.:;, m m1strando m stru- Filho. 1º promo_tor pub_lico tacoes escutas de pezar pela morte do 

fh:o '' poderia, cm t empos máus. acar- J ções, formula ndo est.alutos e 011enta n ~ Os ?rbatcs 10ram iapidos _ estandb I consoc10 Pedro Batista Guedes, do D 
r cCa.r serio problêm a ás coo1,erativas. do sua conta bilidade . a defesa a caigo do dr Joao Santa M G E de Inga, do Centro Prole-
vinculadas, por disposi<:áo legal csta- 1 Ctuz de Ohvcu" tano ''Albert.o de B11to' e do Insti- • • . ... d 
tuta r ia , a. fü.>3C a bono de "_juro fixo'', CHEGOU AO RIO Finalmente fo1 o 1e11_condcnado_á 11ftO B1as1 le1ro de Geografia e Esta- 1 Sua pr1me1ra reun1ao . O• :::eia::~ :~cJ~~:~ i:: n:!ii:~~: ~Sl~O I~~ rl~~;}e~e ~~i~ll~~lbC-~~e~~~SeJO d~r~ri~~~ ~~tJ~esi~~~~~ ~~ ~à~~;O ~~l;J:t:~~ ffl;ngo último, no quartel da 
ser que se cm ])resta.>s~ a quele dispcsi- ::: 2°, da Conc:;ohdacao das Leis Penais 

I
a 1emessa da Revista do Instituto, p 1. . MºI" d E d 

Uvo outra interpretação m ais suave o E s e R I T o R E u D E s o Conselho de Sentrncn era CO!Tl- idem do Museu Paranaense, sohc1tan - o tela 1 1tar o sta o 

------------""° B A R R O S ~ãoom~sc c;{neJ:.~ ~:~e~?~oR~iit~a~ã~-. ft!t~~lª~e~fa A ~iit~e ~~~~g~?ce:n~oen; Reuniu, ?omingo último, ás 14 ho-

1 

posto dos seguintes Jurados srs Joao do t1abalho editado pelo Instituto; 

1 

dr. José Betamio Ferreira, Ernesto posse de sua nova diretoria; idem do ras,_ no sa.lao de honra do qua~t.cl da 

BAM TODOS _ Silveira, dr. Hermes Ermêto Alves da Instituto Nacional do Livro remeten- Policia. Militar do Estado, gentil_men-

1 Está tratando da 2.lio edi. Costa e Eduardo de Azevêdo Cu i~h?-. do um. questior:a1:io a s~r.preenc~ido tc 1dcedicdºb?71~ cz:
11ªndª1:~ Jos~C~i~= 

Ao encerar os trabalhos o dr. JUIZ p::ir::i. fms estat1sticos; vanas publica- na O ª. 1ª e asc~nce os_. 0 ., 
---- 1 ão do SeU romance prcsidC'nte .igradeceu aos jurados os ções, jornais e revistas. trc ~ar~1bano. de Ae10.naut1c~ . -

Ç ,erviços que Vinham de prestar ã causa Na ordem do dia. o presi<lent.e co- - Est1ve1am. p1 esentes - a alu~1da s~ 
lna.ug uro u -sc, cm Londres, o 

m ês passado, a exposição anual de 
rá dio. cuja principa l caracteristi
ca foi a importancia das instala
~ôes de televisão, enlre elas, o 
:, teatro da televisão" . Permite essa. 
m a ravilha. aos especladorcs, sem 
nece9lidade de instalar-se diante 
d e uma. téla, vêrem desfi la r lenta
m ente por uma grantle passagem 
semicircular. A razão de 5. 000 pes
sôas p or hora, verdadeiras m ulti
dões. bem assim acompanharem a 
projeção de atua lida<fos e cenas de 
dancing Em numerosos stancis. 
via m -se expóst.a. os ú lt imos aper
f eiçoa m en tos técn icos e a r tísticos 
d o gra ndP in vent o . Pódc-se dizer 
que hoje, na Inglaterra, já. h á telc
,·isão pa r a todos. Os pr ê<-os vão do 
modest o recepto1· de 8 libraJ cster
Jinas até o lu xuoso ",\u to-rad io
gra.ma Televisão set " que, pelo 
custo de U O guinéos, reune, num 
mo\'cl elegante e sóbrio, 1un ra
diofone, um gramofone clélrico e 
um r rccp to1· de te levisão 

E' u ma h islôria m ilenário ta l -
vc:.t.: por isso mes---010 (·urio;.iissima. 
OJ a nlígos rom~nos, sabe-se, ado
ra va m cavalos e gostavam de exi
bi.los, muito béhs, nos seus carros 
de passeio. Ora, h á uns 2. 586 anos, 
cer lo famoso potentado militar. 
que se celebrisou p::la bc lê,a <las 
s uas parêlhas e p~la tcmrritlatle 
com que as cond uzia cm R-oma foi 
asba.6Sina.1lo _ Como cs S"." Us amigos 
lhe r.on h ecia m c d"'sejo de ser sc
)lUlta.-do com os seus cavalos atre
ladoJ ao rc-,pcct ivo <'arr11, foi-Jht' 
fe ita a von tad ~. Ult imamente, per
to de Venéza, n uma esca\"ação, des
cobriu-se a •:a<:,la ~epullura d o es
quisito m agnata. Os esquele tos dos 
a nimai.; ach avan1-se bem rouser 
,·ados . E o tempo h a\'ia respeitado
a parte meta lica do,; seus arreios. 
Da carrua gem pouco existia e, 
qua nto ao potenlado militar, raros 
nslig.itrs. E' essa a J)rimeira vez 
que :se descobre n a Italia um ca,,.c, 
<'om <'~na.los enterrados juntamcn
le com o d'lU Q 

I!;' comum dize r -s<" dos homem, 
que \"encem na. vida - que têm 
sorte. Em mui los c~o;, é exáto : 
os triumfadorcs n ão devem a vitó
r ia a.o proprio m crito _ Nêsse caso, 
11 .-U, ha duvida, têm sorte, t i m es
f..rcla, n a!ic<' ram pa ra vcnc<'1· sem 
<'Sforço, gra(.'as a fa. lorcs ou cir
cu m;la.nciai.3 lisonjeiros, que os pro~ 
t<',:em indq:end t'ntemente de sua .. 
,·ont.ade ou do seu m cr l"c imento 
l\tas o dia bo é que se <·onfunde la
m entavelmente a vitóri a. dêsses e 
a dos que vencem porq w- p odem 
e devem vencer , pois que ta mbém 
d ê.stes se di7 que tém sorle Pois 
a qui "ªi uma bt>la respo3ta de án
dré Ma nrois. Eleito ultim a.mente 
p Pra a Acad('mia Fra.ncêsa, recebia 
é lc, num salão pa ri siense, fclicita 
çõrs <le a migos e admirad ores, 
quando determinada pessôa p re-
1'1,C'ntf'. a.o cumprimento-lo , excl::1.
mou : - " Que carreira m agnifica, 
~enhor Ma urois: e:, ~enhor tem sor
te, muiti.ssima sor te !·• - Ao que o 
,:randc escritor fra ncês repli.cou 
sem se alterar : - "Sorte! Esse é o 
nome que se dá. ao éxilo dos ou 
trm; _ . " - Sim - concluimcCJ nos 
- porque, quando o t riumfo é no, 
:;o, é triun to, n ,tO é l)()rt r. , 

/ "Dezessete" da sociedac\c.' e da Justiça. municou á casa que o Instituto, rom sao as segumtcs pessoas drs. SevC'n-

1 

- a coo~eração do Consêlho Regional de 11? Procópio, Newtot:i Lacerda, ~lo-

D• f · d S • d Geografia, prestará uma homenar:em vis S~rra, Dustan ~iranda. G,rac1ano 
RIO, 26 ,A UNIA.O> - Chegou on- Ir! Orla O efVIÇO e póstuma ao seu consócio escritor Pe- Medeiros, sr. Sevenno Nogueira, dr. 

tem o escritor Eudes Barros que via- dro Batista Guedes, no dia 3 ele outu- Severn,:io Cordem~ ~es. Mauncio Fur-
jou a bordo do Highland Princess, Classificação do Algodão ------------- :ui0c1:s::; .. is~i~ta~i~ºs por tnterme-

l Entrevistado, afirmou que veiu tra- '' A No VA p o L 1- Pn~Iiminarmente, foi, por propostn 
tar da 2. a edição do seu romance his - co:~ni~~~~~a~~ ~ir!fd3r,a~cf ~~ ~~~f; ele um dos associados. deno~inada a 

tórico Dezessete, estando em negocia- Ramos haver assumido o cargo de d i- Jl(A DO BRASIL'' Á~;~n~~~~~7.ã~e~~i~i~~op :~
1~::id~ 

cão com importante casa editora des - retor do Se.rvico de Classificação do aclamada a sua primeira diret.oría, 
ta capital Algoc:U1o do ~stado, para cujas fun- que ficou assim constituida: 

NOTAS DE 
PALACIO 

Em oficio e'1·;i.::.cio ao sr Inlerven"tor 
Fr-dnal mt"rino, comunicou o :;r. Jo1ç 
Abc:; da f;!Jv.-,. :\;rnt<' da Caixa d" 
o\po.scr~1~'c:·ri ... e Pr-n-;o"'s do;.; TrabJ.
ll1;cicl0:"'' ·"ln Trr,_pid'rs e Armazen:;. 
haver o sr_ Prcsidcnt~ c1,~ Rcpúbl'~·a 
altr:-n do a organiza~~º ( 1. rcferi:ia 
Cai::~. tn:r::!->form~n·Jo-a ~P1 Institu
to dC' /\r~·.entac!oria r ?r:isões dos 
En111r·-·gadorc<; cm Cargas e Trn.n-; 
1 ,rtc 

Ao : r Inlervrnto: Federal inter' 
no. i-:•mct1~u e sr. M _ P _ de S!qucir:i 
Camr0. ( Frocur~·-lorit> d-· Trrr1:-c: 
rio E ·te ··o r1r S. Paulo. acomp:rnhacl0 
C:i• t 1 :1 o:ic\u. o r"latório <10,;; trab:t
lho;,; d'1·111~(lo,_; r~J::i. m,...,..,n1. r-:·ocura
ci-:,ritt. (ur::rnlc o ~mo p;:· 11:-,;Uno findo. 

Em lcle;;ranrn. cnv~aclo r..o :;r. lnte~
,·cntor i.:cJcrrll 111trri;10. ng-r:-i~lcccu o 
prefeito vHn'i~: Lim:'. de A; .. •i.::. o CI·' 
c:rcto c!o Govt:·o(), tq1:lpar~1wlv o Co
légio S. Rita, daquela ckla(lr 

Em o[ií'i:. diri;;ic.!o a() C!wfr eh Go
v,:,rno. COll"lOÍ:'Ott o cl1 Joüo L"...:i;,. 
B"ltr::-1(), lrnvcr assumiclo, int.Ninnrnct•
tr. o <•wn·icio clr juiz. c1t· clir,·ilo d:.... 
~nnrnr(·:~ de (.;::ija,i:.:iL1<.,, r,;,,i (]tt'\IJd;-id" 

i,.... ;ulLLitulo cio Litul<'.r cfrli\"O 

O ;r Iutcr\'í nbr Fcclcral intcrun, 
r, cPbrt1 uma circ11lar rio sN·rctári=> do 
J<.vr l~ior ( 1ub~. cl'--' Caj::lZ'' iras. com1.1-
' 1r·uyJo c1. s f"'Xrh:i a J')OS..'>~ rlo. nova 
(11 tortri e!:\ mcsn~a so:icdac.lc 

Dur.:tn1c o <"X})c~li"ntc clí' ontí'm, o 
;,;r. !ntE:!rvcntor F'rdrral J11trrino. rc
c<'lw11 e,n ·•,1 !jr;1·(··;1 n:,; .t•iui•1~1=;s J)E'',

f,r'>.ls: - Dr_ Cornllo Soan:s. ,Jo:'"to c-.1-
'·º P~\~:ôto, E Grrson C. da Cu,1J·,f'~ 
., Alc·x:.-:idrC' H:-malho mrmbros da cli. 
retorb fia A:.. :odaç~,o Comercial; clr 
Edc-f.io Silva. Jc,ãu Riqt1e, J.i(>a l ('o 
Cout 'l. Fr.rnancio Lira. prefeito J ul!o 
Ribc!m, prcfv::,orr- Dolores P-0 ... 1:~. 
r'rs. Nco·Nton Lacenl,1, Jansoll Lima e 
.E"vcrino Procopio 

Do dr_ João D:1vid cir Sousa. 1.u s. -
r·rf'tnrlo rio Sinclicalo T e:{Ul dl" SaP-
1.' Ritn, r<'l"'ebeu o :-;r _ 1:11 ::rrl:'11to1 F~·
<!C'ral iat.C'rino, um:i c()mu11t~açüo J""· 
fc-rcntc á eleição e posse cios co:,>J'~ 
cliretivos daquele Sindicato, para o 
blenio 1938 - 1940 

O clr • J osé Pereira de Castro. co~ 
municou ao sr. Interventor F ederal 
interino, haver em dat.a de 24 do cor
rente, assumido o t!Xcrclcio do car go 
d<' .1u1i de Dlrcito da comarca de Mi 
•;rr!t'..'on!in 

;l~esI1~~;vi;t::1~~g::~~·o por âto do Um artigo do jornalista vi~:-~~~~~wt:1~t;,- ~::- ~::~~~ºLa~~~:~ 

Reunirá, hoje, o Consêlho 
Regicnal de Geografia 

Está convocada, para hoje, mais uma 
scs.,ão crdinárla do Consélh o Regio
nal de Geog:raffo. a fim de prosseguir 
no estudo de materias de relevancia. 

O presidente dêssa entidade, por 
n'.)s::;o intcn~1édio, encarece o compa
~ccimento de todos os consêlheiros á 
referida reuniilo. que terá lugar ás 15, 
horn,;;, na s.o.la do P alacio das Secre
taria-;. onde o e. R. G. vem funcio
nando. 

Georgino Avelino ~~~d~f1~~; J:.· !:~:·it::·lt J:·.· t~\~~ri~~ 
Mélo; l,esoureiro, dr. Graciano Meclei

RIO, 26 (A. N.) - Em longo arUgo ros: · oradores, drs. Dustan Miranda e 
publicado n o " Diârio Carioca", sóbt·c Mauricio Furtado; consultoi· jurfdico, 

.. A Ko va Politica d o Brasil '', o jon1a - ~~~ ~t~i!~;~~~lo~i:
1~:~~ese ~~~~= 

lista Georgin o Avelino estuda a obra ;ino Nogueira 
do pres iden te Getúlio Varg-as, tcrmi- Consêlho Fiscal: - Drs. Abclias dt 

nando com o seguinlc periodo: " 0 a u- ,;~~(:~r~i:;~ano Amorim, e sr M&.

tc-r do lhro é um grande j)ensador, Como p~trônos de honra do "Cen
um e:!lcrit or m od ela r , um fi n o e a rgu lo tro Paraibano de Aeronautica .. , fõram 
utilizador de efeitos. Do auh,r d o li - cscolhid()s o: drs. José da. Silva Mariz, 

vro só se pótle di zer nitida e unicamcn - ~:t1
\~0 ~ 1~~~~g;;1~~j r~n;:1~1~s NJ~~== 

te que é um homem d t Es tado". la, capiUio ele corrêta Al!rêdo S0lorné 

A "FESTA DA PRIMAVERA" NO PARAíBA CLUBE 
cl.i. SiJv::i. e coronel JosC Arnaldo Co
Ural de VasconcCJos. 

Constituida ~- dir~torü.. o aviador 
Clovis Serra pronunciou algumas pa
l&vras sôbrC' a finalidade da novel so
:icdadC', reíerlndo-~e aos moldes que n 
mesma df'Ví'ri~ obf'clccer. para se fillaY 
no Drpartaincnlo clr L\eronaullca Civil 

Aspectos apanhados por ocasião da "FC'i,ta da Primavera " , realizada sá 
bado último na séde de campo do Paraíba Clube e que marcou um acon

f Pcimrnto rfo mn.ior distinção nos nossos çirculoi, elegantes. 

Cont.lnuando tom a palavra, o ora
dor disse QUC'. na próxima reunião, 
marcada para domingo vindouro, á'> 
16 ho:-as, nprC'scnt.ana o esbôço dos 
"Slatuto do "Centro Paraibtflo -O.• 
Acronautirn ' 

Em seguida fóram encerrados os 
Lrab.ilho: 

A APROVAÇÃO 
no REGULAMENTO DO IM
-POSTO DO CONSUMO-

Reduzida a tributação sobre 
os g-êneros mais necessá· 
rios ás classes populares 

lUO, 2G lA UNI A.O ) - O presi
dente da R epública, CJn d ecreto de 
hoje, a pro,·ou o Reg ula m ento do Jm 
posto do Consu mo, que deverá entra r 
~m vig9r a pa r lir de 1.11 de outubro 
próximo . 

O cita d,J rrgulamcnt.o qu " se rompõe 
de 2 49 artig·os, contem uma mod.ificíl
ção tributá.da em ; eral, a lhriando os 
impostos sobre os produlos mais nc
ceMrios á s classes populares, a fün 
de atender simulta nea m ente ~o iul.c 
resse publico, ao comérc io e ã il1dm;
tria . 

1 
E~~r=áp~~~tá~.e h~~~~·~-:n-1 

~IACIA CONFIANÇA, á rua. DU.· 
ciel Pinheiro . 
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QUESTOES DE PORTUGUES 

Peior pior ou pe01·? 

PADRls AR~l,\NllO GUERR/\ZI 
1 l.1t•nlP do Gin{lsio do Estudo de S PuUJn, em 'Cletf') 

H p:trn A UNJAOJ 

:;rafias como excelent.es· 1,eor, como 
usamos no Brasil. ou pior, corno eru• 

TrCs formas de traduzir - pejar - •1rf'gnm <'m Portuenl. 
1·m poi-~ugués: - a form:\ erudita P 
:intig:1 - peíor; e ns fotmns popula- (.'ár<lia ou cardia? 
rC's <' simplificadas - peor, usndn no . 
Brasil. ou pior. e~npregn.d::t em Por- . Ouça chamar a muitos sobrenomes 
ltl~al t" mnis cientifica. • Co.rdta, ,e supus q~e tnmbem fôssn .a. 

O::; defensores da forma - peior - pronuncm. do cárd1a., do estomago. 
, 1rgumento.m que empregaram ess'1 _Nosso nome ou sobrenome podemos 
v.rafia. Rúi Barbosa, Machado de Assis, p1:1tó.-lo_ ou pronunclÕ:·lo ~ vont-:1de. 
carlos de Laet e o gramMlco 111si1me Nao assim os nomes ctenttf1cos "Car
Cnrneiro Ribeiro, vernact.tlistas de fi- dia, nota Ramiz Galvão, a.ber~ura su
brn. E que ninguem diz maor, senão perior do estomae-o, De kardia. oue 
maior com i: a pari, digamos peior tnmbcm significa "coração''. Adolfo 
e não peor. Coél~o e Constancio p r e f e rir a m 

Re.sponde-lhes os simplificadorec:. ca_rdía, segundo . era. a prosodia 
Houve real evolução da. palavra: ou étimo grego, que mflu1u por me
rlo grupo ei em é, pela quéda do i, gra- tafonia _em ~orlatino e .em coraçã.o, 
ças a lei do menor esforço, como em com desmênc1a aumenta_t1v:1-, D_a raiz 
µla.téa\ Dulcinéa, estréa, e nã.o pla- kcr grega_, que talvez haJa mflu1do J'\O 
teia. Dulcineia, estreia Dní peor, e verbo latino qµ.aerere ou em nosso 
não pe1or querer, no sentido de querer bem. 

outros apelam para as leis glotolo Pedro Pindo docun:ientou que o nome: 
~lcas e expllcam dest..arte a muda~1ç:1 ~ârdi:1, co~o pedem o pronunciemos C. 
do grupo ei em i, fato comunissnno c·.e. Figueiredo, Aulete G .. Viana, Mo
rin ling:ua. Donde. pior O cer~n P, r:11s, Silva Bastos e o dicionário ofl
quC' dicionaristas como Gonçilves c1a.l, ".é do gênero masculino e n~o 

~~~~g~lli.ridi~ciile a~~t~~~·ê~ Jun~ 1 !::~~1
~1;di;,

1
e;r~~i;l~~f~~ó pois, dl-

D 1 T 
nmETOTUA GJfü.\L DF, SAú

nE PtJBLlC.\ - ~;1)1'1',\L - A 
Inspetoria àe J-li:riene tia Ali
mentacão e Policia Snnitari11 dns 
Habitações da Diretoria. i.eral 
de Saúde Pública do Estado. 
,·onsidera UIPROPRIO PARA O 
CONSUMO PúBLICO, a mantei
~n marca CRlTZEIRO, de acôrdo 
,·om o arti:ro n. 166 rlo Regula-
11\í'nío em ,·igor. 

Os infratores do presenle eili-
1al, inc:orrl'ráo na 1nutla dí' um 
(1) conto a einco (5) contos de 
l'éi~. 

João Pessôa, 21 de sei cmhro de 
Jn38. 

MAFFER PINHO RAilÊLO, 
í'Scrit,urario. 

A 1 s 
rrnr rfctivo o ro01pro111isso a que se 
µropnzrr:tm, c~so 8Pjn nccHn a ~UJ 
proposln. 11.)sinandó controlo nn. Pro
curJ.ctori!t cht Fazenda, com o prazo 
ma.xin.10 <.Jp 10 dias, após solucionada. a 
conconrnci::t. com prévia caução ar
bitrada pelo Tribunal competente, não 
infe1ior ... a 5r~ sobre o valor do forne
cimento. a qual reverterá a favor do 
E.stac!o. no ca:.o de rescisflo do contra
to. sem causa justificada e fundamen
t.:.1da a juiz.o do referido Tribunal. 
--1'ica rcscrvflcio ao Estado, o direito 

de anular U presente, clmmnndo a 
nova concorrencia, ou deixar de efe
tuar :1 com1wa do materinl constante 
dn mesmn. 

Nas propostas deverão ter por ex
tenso o ,·:11or total do material ofere
cido. 

SC'cçáo de Compras. 15 de setembro 
clC' 1938. - .T. Cunha Lima Filho, che
fe de secçã0. 

Os pro!)Onentes- obrigar-se-ão n. 
tornar efetivo o compromisso a q:M 
se propuzeram. caso seja acel ta a sua 
proposta, assinando conLráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazn 
má~hno de 10 dias, após solucionada 
a. concorrencla, com a prévia cauçao 
arbitrada pelo Tribunal competente, 
n:io inferior a 5';o sôbre o valôr do 
fornecimento, a qual reverterá. em fa
VÓL' do Esta.do, no caso de rescisão do 
contráto. sem cousa justificaàa e fun· 
damentn.cla a- juizo do referido Tribu
nal. 

Os proponentes deverão apresentar 
cotação em moécla nacional, 

Fica reservado ap Estado, c1 direito 
de anular a presente, chamando a no
va concorrcncia, du deixar de efP,tuar 
n compra do material con~tante do 
mes:no 

sec,:10 de Compras, :? de setembro 
etc 1938. 

Joãn da Cunha J.,ima Filho, chefe de 
Secção. 

DIRETORIA. GERAL DE SAU'DE 
Pl.JBLfCA - EdUa-1 - De orc!em do 
sr. inspeto1· de Higiene da Alimenta
ção e Policia sanitaria das Habitações 

Visto: - Em 21 ele setembro 
1le 1938. 

DR. ALBERTO FERNANDES 
CARTAXO, inspetor. 

da· Diretoria Geral de Sa.úde Públiça, 
SECRETARtA DA FAZENDA - torna público, para conhecimento dos 

EDITAL N.0 21 - SECÇAO DE COM- interessados que u1ultou os srs. l\lau
PRAS - Abre coucorrencía. pal'a. o ricio Rosentl1al & Irmão, n~ impor-
sl'gulnte: tancia de cem 000$000) mil réis, por 

PARA A IMPRENSA OFICIAL infracão do artigo 1.034, rio Regula-
60 toneladas de papel de jornal co- menta em vigor. 

SECRETARIA DA FA:tEND.\ - mum, filigr:mado <verge) com linh1. Os interessados teem o prazo de cin-
Secçfto de Compras - ,\hre <'On(·or- ô~~ua de 5 em 5 cenLimctros, pesnn- co (5) dias a contar da dfl.ta do pre
rt-.ncia Jura o seguinte nlatrri:..1: do 54 gramas por metro quadrado, bem sente edital, para interpôrem l'ec~rso, 
Pua a Hirrtoda ·do Fomento <h. Pro- calhandrado. em bobina de 139 cen- findo o qual a Inspetoria remetera os 
du,_•áo: Limetro~. com embalagem de madeira. procesf!aclos lt. Procuradoria ~os .~eitos 

:?,GO metros de correia de- sola huni- As par. tidas cio papel acima mencio-1 da. Fazenda para cobrança Juchc1al. 
l1Ad:1 ri<' 2 1.2" nado elevem ser de 20 tonelados cad'l João Pessóa, 23 de setembro ele 
nll;' <:~ettj;.~_c eorrcin ele sola Inmi- urna e cnlregues em 30 de outubro de 1938. - Maffêr Pinho Rabêlo, escritu-

6,f;O meh-os de correia ele ~ola ln.mi- 1
1
1~;:Ço e: ig39~e janeiro e em 30 de rav~·to: :-- Dr. Alberto Fernandes 

n\t~ot~11!~::0s de corrC'ia de sola la.mi- Os proponentes deverão fazer no Cartaxo, inspetor. 
nodn de 1 !,2". Tesouro do Estado, uma caução en1 EDITAL DE FIXAÇÃO DE PRAZO 

6
.~.00 metros de correia de balata de ~~r~C'~rt>r~;~c1!e~~.r~u~ ~:~~:rrrg~:; PARA HABILITAÇÃO OE CREOl-

RHEUMATISMO 
Ha mais de 50 annoa que H pilulat1 

De WiU. estão tendo vc,udidae como rem~ 
<lio crric.iu. e !Seguro para o 1be1.1ma.i.ismo, 
dôrc!I nu co,:.ta..~, debilicb.de da buiga~ affcc
ções noa rio11, etc, Milhares de domt.a fo
raun curadol!I. Garantio.o~ que cm l4 horaa 
obter-se-a. resultad0&1 A venda cm toda• 

u pharmacias e dro&'ariu. 

. Pilulas DE WITT 
PARA OS RINS E A BEXIGA 

RECEilEDOlllA DE RE'.';DAS DE 
.JOÃO PESSO.\ - "Indústria e Pro
fiS&áo" - Edital n.0 11 - DP ordem 
do Sr. Diretor dest1 Reparti('ão. faço 
público que ~evcrão . ser pagas, sem 
multa. até o ultimo dia útil dest.e mes, 
á boca do cofre desta Recebedoria. as 
tercciraS. {3.as) prestações do impos
to de inctústria P profissão maior de 
um conto de réis, (1 :000~000), referen
te a.o corrente exercício, ele ncôrdo com 
o art. 3.0 , do decreto n. 0 467, de 30 
de dezembro ele 1933. 

2.ª Secçüo da Recebedoria de Ren
das em João Pessóa. 6 Je setembro 
de 1938. 

Lourival Carvalho, Chefe. 
J, Santos Coêlho Filho. Diretor. 

com o orii:;n1al. dou fé... Campin!l. 
Grande, 21 de setembro de 1938. -
O escrivão: Cristino de Albuquerque 
Montenegro 

EDITAL de cita,;ão de herdeiros :.:a
sente.i com os prazos de trinta (30) t 
sessenta (60) dias. - O doutor Climn
co Xavier da Cunha. JUi.Z de Dh·eito 
da comarca de Guarabira. na fórmo. 
da lei, etc. - Faço saber a quem in
teressar possa que nêste Juizo, no car
tório do escrivão Epaminondas, S<." 
processam os termos do inventário do~ 
bens deixados por falecimento de dona 
Adelia Noéfôra de Almeida, dos quais 
consta das declarações feitas pelo her
deiro inventariante Honorio Hila.rião 

TRIBUNAL DE APELAÇÃO - E- r: te~e~d~$ ~~1~~:i~;te ::t~1~:;; :~t.a:~·0 d!· direft.~
1
•
1
c~s;ePª:a:~:n~~ de Almeida. residente em João Pes

exmo. sr. desembargador presidente sõa: Eulina ele Almeida Pessõa, casa
do Egregio Tribtmal de Apelação do da com Manuel Cesar Pessóa, residen
Estado, faço público, para conheci- tes em "Sapé" dCSte Estado; Adelina 
mento dos interessados, que, pelo pra- de Almeida Gouveia. casada com Mi-
1,0 de trinta {30) dias, a começar do guel Arcanjo Gouveia, residente em 
d''t 14 de setembro corrente e a termi- "Recife e Honorlo de Almeida Sobn-
nar a 13 de outubro vindouro, acha- ~f~: !~~~1!eí~~! :r~rpl~,: ~~b~iºa1: 
se aberta, na secretaria déSte mesmo e os dois últimos pelo prazo de 60 dias 
Tribunal. a inscrição dos candidatos -a, eoatar desta-. data, . para dentro de 
ao concW'so para o preenchimento do , 48 horas após o prazo do edital, fala
cargo de juiz de direito da comar~a. de rem em cartório sõbre as declarações 
!is~~~:-· J~~r ~cti~a~~ t~~~il~; do reterido inventário. ticancto dêsde 
no concurso anterior, de ncõrdo com logo citados _para os de~ais termos 
0 art. 37, ela Lei n.º 159. de ::?& de Ja- do mesmo ate sentença fmal. E para 
neiro ele 1937. < Organização Judiciúria que ch~gue- ao conhe01.mento ~e todos, 
elo Estado). mandei_ passar o p~·e~ente edita} que 

o pedido cte inscrição._ deverá ser a- , se_rá a11x~cto no edi!"1c10 das a:~!:Hencla.s 
companhado do::s seguintes documen- deste Jwzo e publicado na formn da 
tos: lei. Da~o e passad~ nesta c_idade de 

l,º) diploma cientifico ou certidão Guarab1ra, aos 17 dias d~ mes d_e se
de ach.ar"'.se o mesmo registrado no tembro de 1?~8. Eu,_ J_ose Epanunon-

TrJ~~nf~lh~e ctfr~~ªJ,ã~~traída no lugar 1~ss~~ ct'!~:~· ~~~:ª~.ª 0c~::r~-
ou lugares onde houver residido nos tá conforme com o origmal; dou fé. 
dois ultimas anos, ou prova de fun- Data supra 
ção efetiva; O escrivão - Jo.,é Epaminondas de 

3.º) certidão de idade ou prova cqui- Araújo. 
valente; 

4:.º) atestado de saúde, firmado por 
médico da Saúde Pública; 

5.º) certidões extraídas dos autos e 
protocolos, que provem ter o candidn.
to 4 anos, pelo menos, de pratica de 
fôro, adquirida na profissão de advo
g·ado ou na Judicatura Federal ou es
tadual di:ste ou de outros Estados ou 
ainda em cargos da Policia Civil; 

6.º) documentos comprobatorios de 
capacidade cientifica, intelectual e 
moral. 

São dispensados da apresentação 
dos documentos referidos nos ns. 1, 3 
e 4, os juizes municipais e membros 
do Ministério Público dl"ste EstadC'I 

Secretaría do Tribunal de Apelação 
em João Pessôa, 13 de setembro de 
1938. - Euripecles Tavares, secretário. 

EDITAL - Concurso na Escola. de 
Farmácia de Ouro Prêt.o - Faço pú
plico estar aberto, com o prazo de cen
to e vinte dias. a conlar de 2 de se
tembro do corrente o.no, concurso para 
professor catedrãtico de Microbiologia 
Zoologia. Parasitolog1a e Qlllmica A
nalítica, na Escola de Farmácia de 
Ouro Prêto 

O concw·so será realizado de acõrcto 
com a Legislação Federal vigente. de
vendo os interessados se dirigirem à
Secretaria do Instituto, para maiores 
minúcias. - Abgar Rena.ult, diretor ge
ral do Departamento Nacional de E
duração 

15.00 mrlros ele correia de balata de 1:rarantin. do contráto, no cnso de R.- ~º!. Jo~ale~;ia M~:i;t:º :en~i~\J~ 
7"' Cf'i!.:.t.ção d:t proposta. juiz suplente em exercicio na 3.ª vara PREFEITURA i\lUNICIPAL DE 
po~i~t~ 1;1~t;ºf l~ trnnsmissúo de ferro tíi~~.l

1~~P~~fi1o::;;~~c;s:r «;:~!~,a~ da comarca de João Pessõa, capüai JOAO PESSõA_t()Ed~talEn.º ~- -teDe 
2 111ancais ele 2 1 2" com roln.mrnto de modo JC'givel, sem rasuras, emen- r~ E..~tado da Paraiba, em virtude chl ~a~~i;;d:a r!~~ d~1Jbli~o, ep~1i'ec~~1~1eci~ 

rm <·sff·rai-;. cius on borrões, em duas via'.s, sendo ei, e c. menta dos interessados que ate o ul-

EDIT,\L - Concur~o pa.ra. provi
mento do cargo de professor ca.tedn
tico de Patologia Geral da. Faculdade 
.Nacional de Medicina. da Univea-slda.
de do Brasil - Estão abertas, na Se
cretaria da Faculdade Nacional de 
Medicina, as inscrições para o concur
so de Professor catedrático de Patolo
gia Geral i Classe 'L, do quadro I, do 
Ministério da Educação e Saúde), pelo 
prazo de 6 mêses, devendo encerrar
se ás 14 horas do dia 26 de fevereiro 
de 1939. 

2 l)OlislS de 1,,,t. v_ 

8
.. ...t,.. r•. slo x· um!' ctrvida.mC'nte selndn. {sêlo est.a.- Faz saber a todo~ quantos O prúc;en· timo dia do corrente Illês. est'a Prefei-

·" ~" •• ct l.11 d ?:)000 e sêlo de saúde) con te edital virem e interessar possa que, tura receberá, à bóca do cofre, as úl-
2 1 2'' de cubo. sendo urua fixa e ou- t;:'lCIO ~l';(O cm algarlsm~ e p~r ex: atendendo a que quasi todos os crndo-
trnl f1a,01s,,.~. cd~u?oh:tctP."xr..17~•1xo,1:1e 2 1.2. te11:;o res da. massa falida de Serran,;- & timasi pr~ta.c;õestide dto~~ goo imposto 
2 1,~ c1/" cuh/ ,. raslo x As ·propostas deverio S('r entregues Cia • de5rn. praça, têm representa!1tes SU~~~r~

1
ituraquiei~nfcip;l de-:-, João Pes-

1 S - nvelo1 •s fe•hados nesta capital, e Q,u.•. o_enc1;_1rt~rr .. nt_o so·a. cm 15 de setembro de 1938. -l polh1 de 7G ct x 7" ele rasto x j nrs .!l rrçn.o em e k ._ d h bil () 
2·· df' l'Ubo. · .. té tís proximidades da uunião do t~ i~~a~~sfi~~ãa ~e à':r~:~ ~~~ ~~~it~; 1 ~~~ena de I\Ieira J,ima., 2.ª escritura-

<!/ e~~~~~ ~~~º ~~a1r)pos pnrn cmcndn ~lb~~,'i~ª11~::
1~!·d1~e 4~~ ~!u~~~ Jii~á c}T:~J~s·ci:ge d~~ér~f

1
~~

0 r~ss~'. 
2 (·nixas de grnrnpos para cmendn º· "Vlndouro. marca o prazo de 30 dias para a ha-

dr correia n.0 25 Os proponent.e~ devPrão enviar .:r.- bilitação de credites a contar da data 
2 cn.ixas ele grampos para. emenda ,nostras do papel oferecido. da abertura da mesma falencia, ou 

clr correia n.-o 35. Oti proponentes deverão oferecer co- seja 13 do corrente n1és. Ficam noti-
45 metro~ de cabo de n.ço de 5 8 ··. taç::i.o para os maUriais de proceden- ficados todos os credores, sociais ou 
Os proponentes devC'rão fazer no ela n.a.cionnl ou nacionalisadoS, postos particulares dos socios da referida 

Tf·:,ouro do Estado, uma caução cm na Repartição requisitante, e ele pro- tirma falida Inácio Pinto Serrano e 
clmlwiro, de 50:C' sobre o vnlor prova.- <'-f'dencia estrang-eira CIF, Cabedélo Valdevina Pinto Serrano, para apre
V!'l cio fornecimento, que servirá. para ou postos nn. repartição requisitante. sentarem dentro do prazo de 30 dias 
gar:rnlia cto contrato, no caso ele acei- Em tnvelopes separados das pro- as provas e declarações de seus cr:1cli· 
ta<'úo da proposta. postas os concorrentes deverão apre- tos, ficando designado o dia 13 .te lJu-

As propostfs deverão ser escritas a sentar recibos de haver pago os im- vembro, proxtmo vindouro. ás H ho
tinta ou datilografadas e a~inadas de pôstos federal, municipal, estadual. ras, na sala das audienclas dêste JUi
mocta legivel. sem rasuras, emendas ou rio <>Xercicio passado, certidã,Q de ha.- zo, para a reunião da primeirq, ns
borróes, em dY.as ~vias, sendo uma de~ ve·r cumprido as exigencias de que sembléia de credores. Dado e pa.s ;:•,do 
Vida.mente sela(la (~êlo estadual de trata o Artigo 32 do regulamento a nesta cidade de João Pessôa, ::>m 23 
2~00 e sêlo de saúde1, conte-ndo pre- que se refere o dec. 20.291, de 12 âe setembro de 1938. Eu. Raimundo <'or· 
~-o 1-m algarismo e por extenso. agosto de 1931 (lei dos dois terços:, rêa. Barbosa. escrivão interino, o ,düti• 

O~ proponentes clC'\iCl'âo mirrar o bem como da caução de que trata êste !agrafei e subscrevi. - José de ~1iran-
Pram parn. cnlrrga do matu-inl afere- f'ldital. da Henriques. 
<"i<lo. 

As propostns clCVC'rfio t;('I' · cntrrgues 
nr•sl 11 8t-t'C;lo. em (•nvelopc·s frrhaclo:,, 
nt/• âs proximidades cta reunião do 
Trihuna! cta Fazemln, que não será 
t.Jntt·s elas 14 horas do dia 30 elo cor
r,·nr<' m.Pr:. 

r..:m l·nw•lopes separado$ das propos
tas, os concorrente., drvC'r:io apresc·n-
1:ir rN·ibos rtc haver pni-:,o C>:i nuposloi; 
fM_eral, municipal. t~laclual, no t.'Xt-'r
f'lc10 passnrlo. ccrtid:\o ele hU\'f'r c1un
})THl0 ao.: exigt'ncias de que, trnt.1 o ar-
1l~o 32 do regulanwnt.o a (llll' M' rcft'
rr, o clN· 20.:!91. de 12 ck ,n,;osto dt• 
Hl31 1\1·1 do!-, dois lf'rçosi. bpm t·omo 
rla ('f.tuc:.i.o flp qne trati, (·1:>lf' ecJHnt 

O propom~11tes- obrlgal'·!!e-:lo a tor .. 

EDITAL - Oe a.bel'tura <le sucessãJ 
provisoria. do ausente Roque Rosendo 
Guimarães com o prazo de 90 dias -
o dr. Julio Rique, Juis de Dil'eito da 
2.ª vara da comarca de Campina Gran
de, no exercicio cwnulativo da P· va
ra, na tórma da lei, etc. 

Faz saber a todos quantos o presente 
edital virem e elo mesmo conhecimen
to tiverem ou interessar possa, que 
foi decretadR por sent.enço dêste Juiz.o, 
datada de 21 de setembro corrente, a 
abertw·a de sucessão provisoria do au
sente Roque Rosendo Guimarães. a re
querimento de Pedro Marques Gutma:.. 
rães, Maria José Guimn.rães. Sebas
tião Cassiano de Souto e sua mulher 
e Agulda Maria do Espirita Santo. 
na conformidade do art. 1.121, I. do 
Cod. do Proc. Civil e Com. do E.st .. 

::~te~{#ª n;~~~ p~~~~lzi;:ta s~~bl~~:i~~ 
E para que chegue ao conhecimento 
de todos, mandou passar êste edital 
que será afixado no lugar do costu• 
me e pubUcado em copia por três (31 
vezes em cada mês. na "Voz da Bor
bw·ema .. desta cidade e na .. A União·, 
Jornal oficial do Estado. Dado e pas
sado nesta cidade de Campina Gran
de. e no cartório do escrivão que éste 
subscreve, aos 21 de setembro de 1938. 
Eu; Cristino de Albuquerque :.llonte
uegro, escrivão, o fiz datilografar e su
bscrevo. <Ass, i CrisUno de Albuquer
que Montenegro. <Ass.l Jutio Ril1ue. 
- Julz dn 2.'.I vara. "Está coníorme 

De acôrdo com a legislação vigente 
(decreto n.0 19 851, de 11 de abril de 
1931, Lei n.0 44, ele 4 de junho de 1937 
e decreto-lei n.ª 271, de 1.0 de feverei
ro de 1938), os candidatos deverão sa
tisfazer as seguintes exigências: 

Da insrriç:io: 

a} Requerimento ao Diretor da Fa
culdade, do qual conste o nome por 
extenso. a data do nascimento, a natu
ralidade. a filiação e por onde fõr di
plomado o candidato: 

b) diploma profissional ou Cientifi
co expedido por instituto onde se mi
nistre o ensini> ela patologia gemi, a
lém de outros títulos complementares: 

cr ·próva de sei· b1~1eíro nato ou 
natw·allzado; 

dJ provas de sanidade físlca e men
tal e de idoneidade moral; 

e) documentação da atividade pro
fissional ou científica que tenha exer
cido e que se relacione com a discipli
na em concurso: 

fJ prova de ser docente livrr ou de 
ter concluido o curso médico ha seis 
anos, no miuimo; 

gJ prova de quitação com o ~ervlc;o 
militar; 
h) cincoenta exemplares de uma tl'se. 

escrita sóbre assunto da disciplina em 
concurso; .. 

iJ prova de pagamento da tnxa de 
in&crição: - 300$000 

no concurM) de títulos : 

{) concw·~o de títulos constará. d&. 
apreciação dos seguintes elemPnl.o.s 



2 A tJNUO - Tet·ça•leka, 27 de setembro de 1938 

IMPRENSA OFICIAL 

Aviso 
Estão autorisados a passa-r ""' 

cibos e receber qualquer quantia 
pertencente á Jmp- Oflolal, 
as segllintes pessôu: 

CAPITAL: 

Rafael da Silveira 
A,ntonlo da Costa Bolrll 

CAl\lPINA GRANDE: 

Elisio Nepomu.ceno 

INTERIOR: 
Hermenegildo Cunha 
Raimundo Nonato da. Cosia 

To-do e qualquer recibo não as .. 
11inado por uma du pessõas acl• 
ma, é, portanto, nulo, mlvo quan
do visado PELO GERENTE. 

Enfermeira • parteira 
diploma.da, com prática. de bos· 
pltal. Atende chamados a qual- . 
quer hora do d.Ja ou da noite. 
l\nnlda. Cap. José Pessõa n.0 363 

as Repartições Publlcas, sobre qual· 
quer assw1to, nos termos do Decreto 
Lei n.º 5 de \3 de Novembro de 1937 
até que recolha, as mUltas que lhe 
foram impostas de acordo com o De
creto n,0 23. 569 de li de Dezembro 
de 1933. 

João Pessõa, 26 - 9 - 19313. 

EDITAL - Facllldadc de Direito do 
Maranhão - Concuno - Faço públi
co que se encontram abertos na 1''o.cul
dade de Direito do Maranhlitl com sé
de cm São Luiz os seguintes concur
sos: Direito CIVU e Economia Polltlca 
e Direito Intemactonal Privado cuJo 
prazo de 1nsclições termina & deses
sete de dezembro de 1938, Os Concur
sos citados serão realizados de acõrdo 

!.------------~ I com a Legislação Federal vigente de· 

-
------------- vendo os interessados dirigir-se á Se-

comprobatórios do mériLo do candi· 
dato: . 

a) diplomas e quaisquer outras dig
nidades un.iversité.J.ias e acadêmicas 
apresentadas pelo candidato; 

cretaria do Instituto para maiores 
minucias. Assinado ,\bgar RcnaUlt, 
Diretor Geral Departamento Nacional 
de Ecl ucação. 1 

b) estludos e trabalhos científicos es
pecialmente aquêles que assinalem pes
qu1zas originais ou revelem conceitos 
doutrinários pessoais de real valor; 

e> atividades didáticas exercidas pe-
lo candidato: · 

d) realizações práticas, de natureza 
técnica ou profissional, particularmen
te aquelas de interesse coletivo. 

O simples desempenho de fwições 
públicas. técnicas ou n_ão, a apresen
tação de trabalhos cu;a autoria não 
possa ser autenticada, e a exibição de 
atestadoo graciosos, uão con.stit,ucm 
documentos ldoneos. 

Do concurso de provas: 

a) defêsa de tése; 
b) prova eserita; 
c) prova prática ou experimental; 
d) prova didática . 
Notas: - Estão isentes do selo a 

tése e os trabalhos impressos apre
~enta.dos como tltulos, devendo os de
mais documentos ser estampllhados na 
!ónna da lei. 

O requerimento de insc.iição será 
entrngue no ProLOcolo da Secretaria. 
devendo o candidato nessa ocasião assi
nar o Uvro de inscrição sõbre estam
pilha federal no valor de 205000 e selo 
de Educaçâo e Saúde•• . 

Saudações atenciosas. - Dr. Raul 
Leitão da. Cunha. - Reitor. 

.TUIZO DE DIREITO DI\ 3.' VI\RA 
- Falencia de Serrano & Cia. - O 
abaixo assinado, sindico da falencia 
da firma comercial Serrano & Cia., 
estabelecido nesta praça á av. Beau
repalre Rohan, 144, avisa aos credores 
da referida firma que o praw de ha
bilitação de creditas tcrmlnará no pró
ximo dia 13 de outubro. conforme 
sentença do exmo. Juiz ele Direito da 
a.a. vara . 

outrossim ilúorm.a que a assembléia 
de credores t.rrá lugar no dia 13 ele 
novembro do conente uno, ás 17 horas, 
na. sala das audiências daquêle Juizo, 
conforme consta da. sentença deê:lara
toria da falencla . 

João Pessõa, 22 19il938 

João Lclis - Sindico 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que cm meu cartório, nes
ta cidade, conem proclamas para o 
casamento civil dos contraentes se~ 
gutnt.cs : 

Orlando Va..sconcélos e d. Net1sa 
Fialho, que são tiOltelros, maiores e 
naturais desta cnpit.al: élc, Iuncio
nArto !ecl. eral e filho do falecido Ju-1 
lia Aclollo de Vasconcélos e de d. 
Francchna Isaura de Vasconcélos ou 
FranceUna de barros Vasconcélos; e ela, 

DR, LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS B 
MENTAIS. 

Consultas: • Diariamente 
de 3 ás 5. 

CONSULTORIO : 

RUA PEREGRINO DE CABV.t.• 
LHO, 148 

BOA OPORTUNIDADE 
Francisco Clementina Pereira, esta

belecidCl á Praça General João Neiva, 
47, tendo de se retirar para a vizinha 
metro_po1e do sul avisa ao publico em 
geral que está liquidando todos os 
seus artigos de calçadoo, perfumarias 
e miudezas, por preços nunca vistos 
e tambem vende uma bôa armação e 
diversos moveis. 

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 
,-

curso de cspectallza.<;lio com o 
Prof. Clemeutlno Fraga no Hos .. 
pttal de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo ... 
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE• 
LHO RESPIRI\TORIO 

Consultas' e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dia .. 
riamente das 13!.; ásl5 horas. 

Rua Ba1 ão do Triunfo, 4%0 • 
l.' andar. - Tcl. 160& 

João Pe11aa 

de profissão domestica e filha do ta- I '--------------' 
lecido Oscar de Amorim Fialho e de 
d. Teresa de Oliveira Fialho, ~ndo 
esta, aquela e os contraentes, clomici .. 
liados r- ret.ldentf":s nesta ·captt a.1- á 
Trav. do Llcéu, 42 e nw Artur AqUi• 
les, 76 

João SC'rnflm &ze.rra de Limo e d. 
Maria. José do Na.<,cln1c11to, que são 
soll,f'lr06, maiores na t,urais desta ca• 
pital e Estado; êle. artista (carpin
teiro> e filho de Serafim Bezerra :ie 

~
1
~1!, ed~e p~or~c1o~~l1~~~trc:cc ~~~~ 

CABELOS IRAICOS 
STll&m•l8 • a-parecem 111111 

•r.oç.:;:, roVBNJL• 
tloa<I& como 1oç10, nlo e tintura. 

Depoalto: Parm6cl& MINERVA 
Kua cl& Republlca - Joio P

DROOARIA PABTEtlR 
Rua Maciel Plnhetro n.• 111 • ·Modo 

lllfo.ntu~. 

Preoo: - -· 

Plaza .------------------
1 MATINÉE ÁS 4 HORAS 

-a 
Vende-se uma Mulher 

Em preza W ANDERLEI & C. • Ltda. Preço unico - 800 réis 1 

Romantico ! Amoroso ! Apaixonante ! Vibrante ! É a magistral produção da 
UNITED ARTISTS, com principal desempenho de Do11glt1S Ft1ir• 

banlts J,•., e Eliss,, Landi em 

CAVALHEIRO DE IMPROVISO 
Complementos : - NACIONAL e NOTICIAS DO DIA 

PREÇOS 2$200 e 1 $600 

San.ta Rosa m SOIRÉE ÁS 7 1 2 HORAS PI 
JOHN WA.YNE, num extraordinarió filme do FAR-WEST 

RRMJINDO O 6-JIÇO 
E MAIS Vende-se uma l"\,lulher 

PREÇOS: 1$600 E 1$100 

S~B~DO - l. DE ouxu::e~o 

O MELHOR DESEMPENHO DE 1 
.FBEDDIE BABTHOLO!IIEIJI a1 

Ulceras - Empigens - Eczemas - Escoriàç-ões - Tinhas - Ferida~ 
em qualquer pa•·te do corpo - Feridas e ulcc.-ras rebeldes - Panos do 
rosto - Espinhas bravas - Forunculos - Cabeças de preços - Assa~ 
duras dos adultos e das crianças - Erupções da pêle - Pruridos -

---- Coceiras. etc. 

Agentes nesta capital: RAMOS MACIEL & CIA, 
RUI\ DUO.UE DE CAXIAS, 504 

CASA A' VENDA 
Venrle ... :;e umu ca:s~ R Aveu1lla t:ruz 

das Armas n,0 930. prop~a. µara OP. ... 

goelo e morada. com trcs ('lortas do 
frente. duas salas, dois quartot;, alpen-
dre, oitões Uvrrs. ctr.. Bonde á porta. 
OLlrno ponto para q11a ~cp1rr n,i.1111> rln 
t11"g:ocio a tru.~ar uo oltao da. Cat,cdrnJ 
n.0 119. 

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

BARATINHAS IIUHS 
86 1:1 ... pparecem com o w,o do unloo 
producto liquido que attrahe e ester• 
m1D& .. fonnlgulnha• ca.setru • lodo. 

eapec1e de barataa 
ºBA&AFOllMIO.t. n • 

11:DcoDtn_,. 1W1 bOaa Pb&rm&alu O. 
Droprlaa 

DSOOA&IA L01Q)aft 
-Uaala1Plnlwro.1JI 

EMPREZA NACIONAL DE 
ECONOMIA L TDA • 

(CASA BANCARIA ENEL) 

EMPRESTJl\10 POPULAR DA 
CIDADE DO RECIFE 

ResWtado do sorteio real.lzado no 
Teatro Sta. Izabel, do Recife, no 
dia. 24 de sete111bro de 1938 : 
!.º premio - 161.030 ·- 7 :000SOOO 
2.0 premio - 144 .951 - 2:000$000 
3.0 premio - 162 .514 - 1 :000$000 
4.0 premio - 127 . 695 - 500$000 
5.º premio - 125. 295 - 500$000 

LANÇADOR : 6 / A. 

Cbama-re a atenção do,; srs. 
prestamtstas que, terlío direito aos 
premJo.s, aqueles que estiverem 
com as suas cadernetas perfeita-
mente regula.nzadas, devendo, pois, 
procurarem o enderêço abaixo para 
et'etuar os respectivos pagamentos 
em atrazo. 

F, REIS 
11gonto geral ncsro Estado 

Rua. Barão da Passagem - ll 

A T T E N Ç A O !!! 
A.ntonio Carioca, no fônc 1.563 da 

rraç~ Vida] de Nerrelros, desta ci
dade, Informa p;;\ra qualquer servlçtt, 
luxuosos autos de aluguel. O fõne 
pertence á Bomba EnerJlna. 
--------------

CASAS EM TAMBAU' 

do falecido Mamu~l Antonio do Nas
cimento e de d. "106"fa Marta d~ Pe- 1 ------------------

nha, 'sondo 1-0doh domlrlllados e re- o E-XITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Alugam~sc, wna bóa casa e duas 

menores e vendem-se dois pequen.011 
chalets, por módlc<> pq,ço, no "Oon• 
çalo". 1\ tratar na l'ua Maciel PI• 
nhelro n.0 303. 

•ldont"" nesta captt" 1 ás ruas r, de 
Setembro, 18 de Abril, 172 cm Olti-
281ro 

m~~t~lg~;~i:~.;"':'"r1~0~:~~1nd•u';~f11
• i====::E::'x=:=is=te=m==rn=u=it=o=s=r=e=m=e=d=i=o=s=p=a=r=a=G=r=i,=p=e=,=R=e=s=f=r=i=a=d=o=s=e=F=e=b=r=e=s=d=1=·v=e=r=s=a=s=,=r=e=m=e.= 

195~ã<> Pessõa, 21 de setembro de dios que fazem dimitmir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vital importancia. 
~

1
~criváo do registro, Sebastião A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inotensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

EDITAI, N." 2 - eon:;.eU10 R<'gional 
de Engenharia e Arquitetura (Mlnl•· 
h~Jio do Trabalho Indu&tria e Comrr. 
dol - 2.• Regiao - Pcrninnburo, Pa
raiba, Rlo Grandf' cio Norte e L\ lagóas 
-- Oomii;zão ~ecuttva para o E~t-ado 
tia Paraíba 

A ComJ.lsilo Executiva do C. R. E, 
A. neste Estado faz saber que o en• 
genheiro Owar Ramos de Albuquer
que ~tá prolbl!;lo cll: tra!l5!:,!r wm 

"CASSIA VIRGINICA" regula a função ·dos Rins e é um anti-febril ticm 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres húecciosas. 
Distinguido com menção hotlnll no 2.· OonlrtSto Medito de Pern111tbuco 

CVIDl!: PROSPldCn'ô 'iltnl AOOMPANJIA CADA VIIJKO) 

'A' :vENDA NAS HIUOltiiS F.AIWACüS 

ENXERTO 
Vendem-se ottm.os e variado,, t!J>OS 

de enxértos de manga, abu.co.te, oa.• 
potl e graviola. 

Avenida Duarte da Silveira, 863. 
(Em frente ás casas das viúvas doa 
soldado•>· 

Compra-se ouro e concer• 
tam0 se relogios 

Agnplno LoJLo, autorlzad" pelo 
Banco do .Bra,;U, compra ouro polo 
melhor P?eQo. 08 concertoa de relo· 
gloo esta.o " carso do conhecido relo• 
Joeiro Evarl•to Neves. 

Rua Visconde de Pelotas, ~- Ertl 
~QW; !/J:/ e~ -~". 
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Depois para arrebatar as multidões a "UNITED ARTISTS" apresentará no "REX" um novo c;amp.eão de t938 ílll 
R O N A L D C O L M A N - em um duplo e notavel papel · 

O PRISIONEIRO DE ZENDA 
A VOLTA AO ROMANTISMO E Ã AVENTURA !!! 

o IDOLO DA GARGALHADA DE VOLTA COM A SUA TERAPEU· 'R ., E X D o M I N G o 
TICA DO RISO ! ! ! U M E S P E T A C U L O C O LO R I D O 

D E s L UM B R ANTE!!! _____ #"'r. 1 "Matinée Chique" ás 3 horas J.J ' "Soirée" ás 6,30 e 8,30 
" 

DOMINGO 
EDDIE CANTOR 

e as suas "bôas" e as "bolas" cercado das mais lindas mulheres 

w H o o p E E . 
UM MILHÃO DE MULHERES NUM MUNDO DE BELEZA ! ! ! 

O PRIMEIRO LANÇAMENTO DAS NOVAS PRODUÇOES DA - UNITED ARTISTS - NO - REX 

IMPORTANTE - Este filme só será exibido no REX- FELIPÉIA e JAGUARIBE - e em mais nenhum outro cmema desta capital. 

R E X AMANHÃ NO REX 
SESSÃO DAS MOÇAS 

HOJE - Matinée ás 4.15 - Solrée ás 7,30 - HOJE 

A novela cujo têma explora um matrimonio moderno ! ! ! 
PARA QUE TODOS POSSAM ASSISTIR HOJE " MATIN>1:E EXTRAORDINARIA" E 

EM " SOIR!:E'' O DRAMA ABALADOR DA TEMPORADA ! 
w ~.... '11/ll! • • tlllt!!liEl!l 

HERBERT MARS·HALL-ANN SHIRLEY 
VICTOR MAC LAGLEN - PETER LORIU: . 

NANCY STEELE DESAPARECEU NOS LAÇOS DO HIMINEU 
Um filme da - 20th CENTURY FOX 

PROPRIO PARA TODAS AS IDADES GERTRUD MICHAEL 

Preços: Matinée: $800 geral. Soirée: 2$500 - 1 $300 Um romance da R. K. O. RADIO 

Uma nova aventura do Rei dos Detetives ! -------
0 CELEBRE "CHARLIE CHAN" 

------ novamente ua pista de criminosos bárbaros 

W ' A R N E R OLA N D KATHERINE DE MILLE 

CHARLIE CHAN NAS OLIMPIADAS 
Um DO'(IO carta,z da - 20 th CENTUR FOX (1ui.nta-feir:i no - REX 

FELIPÉIA ~LIPÉIA -- QUINTA -FEIRA AMANHÃ - JAGUARIBE 
Matinéc Popu~ 

HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 
SHIRLEY TEMPLE 

Canlando e dansando em A CASA DAS MIL LUZES 

A historia irresistível de um milionario 
disfarçado ! 

A PEQUENA CLANDESTINA Preço único - SSOO 

Uma delicia da - 20 th CENTURY FOX J A G U A R I B E 
EDWARD E, NORTON 

PÃO 
HOJE - Solrée ás 7,15 - HOJE 

romance que reune as cinco irmãs 
DIONNE ! 

Um filme da - PARAMOUNT 

COMPLEMENTOS 

ROCHELLE HUDSON CINCO GEMEAS DA FORTUNA 
A MUSICA GIRA GIRA Um filme da - 20 th CENTURY FOX 

Este fUme é proprio para todas as idades, - Nota da e. C. e. Um filme da - COLUMBIA COMPLEl'IIENTOS 
Este filme é próprio para todas as idades. Not..." da e. e. C~ 

- -;: 
,C . ,, 

M ETRO POLE CURSO PARTICULAR CINE s. PEDRO 
Prof. ·'º'º Vinalre ·- IIOI A OAIIA D08 GRANDES ROMANCES DA TELA C• OfflEMA l4Aifl AREJADO DA CAPITAL lnle,-doo qae manl6m am ear-

HOJE A's 7,15 - HOJE 
10 primário e 1eoandárlo fanelo· HOJE undo cllarlamenle tle 7 ¾ ú 11 - -

D ois artistas 
e 4u 10 ú %l boru, -~ portentosos Misterio ! Pavor ! Crime ! Quem seria o autor daqueles 

JOHN BOLES IRENE DUNE AVENIDA GUEDIIS f'ZBl!JB~ 10 e assassinatos ? 
- cm - Papmenlo atlaataa 

NO TEMPO DA INOCENCIA Venha desvendar este 1l"'islerio asshJindo HOJE no S. l't:D1t0 

AGUARDEM A MAO INVISIVEL ----QU!NTA-l"ll!RA 1 - Um filme que náo precisa reclame. A "'Metro" O gTlllldC sortlment.o e as novidades 
Uma. produçãu da METRO, rou1 c1uc espera receber dos centroo do 

----- aprcc;enta 
produção o ARMAZEM MIRANDA ROBERT YOUNG MADGE EVANS CALMA PESSOAL e 
dentro de 30 dias • .. ··-- QUINTA-FEIRA - Na "Sessãa dns Moças" Um presente valioso pura 

l-F5XTA~t<'EIRA ! - Uma -,~crdadelra "Sessá-0 da Alegria'•. VENDE-SE em perfelt,o estado de as senhoritns ' 
PELA VI D A DE UM HOMEM conservaçii<> um Ford tipo 211. Capó-

Myrna Loy Warner Baxter 
6tNUOR!'rA8 ! No d!" 10100tà entregue o premio ... u;;:;-llndo ·c•lbJ.;-de 

ta, p!ntura, pneus, complctanient.c 1 e 

1 

novos. A máquina reparada. 
PELA VIDA DE UM HOMEM Perluu1c . Basta frequentar trós sessões das Moças que ficará habllt\ada Preço de ocasião. 

ao sorteio. A tratar á Av. Cruz ãu Armai!, UM FILME DA "METRO" 
'::::.o.:::_ 78õ, • . • •. 
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:e: D :e e A D o 
JOSÉ PINTO 

ADVOGADO 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 
82 Fône, 210 

JOSI: MOUSINBO 
AIJOIIIO 

Rua Mon1enbor Walfredo, 487 

TAMBIA' -:- Jeão f'e11ia 

JOÃO VELôSO FILHO 

.. ,, 
AHVOGADO 

Resiclencia: 

RUA AMARO COUTINHO, 312 

João Pessôa 

GABIN~TE ELECTRO-DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 

LIIIALYl GAMA 
Clinica·.Cirurgiru e Prothe1;e O<ioutologica 

Odonlopedic 
t>oa.1,tN1t•? - Dscr•e de Caxlu, Ht - 1.• ••lkJ 

OONBULTAS - DAS H A'8 17 DORAS 

--~ 

DR. ISAAC FAINBAUM 
l!:J:.&!lltt•ate tle Cllnlca Medi<'& do no8pJtal 11, ,· .. utr. 
n•rt•, Med.Jco do Ho,splta; Sa..nta l sabtl e 'º !n.,tJt· .'_u 

de Protecção á. lntan<'ia.. 
DOENÇAS DAS CRIANÇAS 

~ça.s do adulto: Coração, aorta. estomago, intestino, 
ficado, rins, sangue e nutrição. Tratamento do. neura~thenla 

sexual, syphilis. 
CGIU•Horle: - Rua Bar!i.o do Triumpho, 42t - t.• andu. 

(Por cima <lo Banco Central). 
C4D1Dlt&a: - De 15 i! li horas, dia.riamente. 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 35;3 
ACCEJTA CHAMADOS A QOALQUl;ll. BOl!.A 

LABORATORIO DE ANALYSES MEDICAS 
- DO -

DR, ABEL BELTRAO 
E1:.1nttrno cio Labol'lltorJa do B0sp1t11I .. i'dro n tm llt<'ift 
• lvtuál a·o111,Jys.t11 d~ trosplt:ih Culonhl Jultiinu Mu,·t'lna 

e s,ota babtl 

BORARIO : - Dos H As 18 boru. 

Rua Barão do Triumpho, n. 0 444 .1,0 andar 
JOAO PESSOA P A R A B 1' 8 A 

DEMÉTRIO DE TOL~.DO 
ADVOGADO 

(CRIME, CíVEL E COMÉRCIO) 

Res.: R. Dr. Peregrino, 73 

João Pessôa 

CLINICA MEDICA E PARTOS 
DR. MIRANDA FREIRE 
(1".~lot,., no M't.ldf"nt~ e cx.mfdh·o Jut('tno do H~•pltíll 
f"f'dru II f.lo Jtt!Cffr. •l'rallca. JlO'l U,,..,Jllhtf"ll dei 8. J,'t&IJCl•cv 
dr Mi:.b e ô11..1ta. <'•hü. dt' 1\flctt'rl(·o,·dhi do Jtlo tJp J&nflro). 

UO.t,;NÇAS ui;g;:A:~~~ii1.tifl'~\I~~·OMAGO, t"L 

(;on!<,ullas da"t 14. ii.1 18 l1ora.~. 
CONSUl/l'OIUO: - D!fQUll DE CAXIAS 5&i 

ltE:SIDENCI/\: - AVF;Nfl)A PADRE MEIRA 118 

João Pessôa -: :- Para'hyba 

DOitNÇAS DA PltLLI!: W: VENl!:KEA:i - !lYl'WLI8 

DR, EDSON DE ILMElbl 
DO Dl8PENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. S. P. CHEPE DA CLlNICA DERMA'l'O-SYPHILOOR.A

PHICA DO H03P1TAL wBANTA ISABEL" 
Tratamento por proceesoe eapcrlalt:tados de al'ne (a,1 .. 
DbJU), pytlrlasla vcrsfcolol' {pannoa} uum••. alcera,

1 

lloenqas ilH ,mbas, artee")óe• llo couro cabellw4o 

l 
Orlent-aç-1'.o moderna. na therapeuttca da syp.n~ e d& 

~:1~: ;e1~?::t~rÓ·r·
1
~m:~:':ª~º~=th-;~;:1!:.,:~: 

para o t.ute.mtnto dos tumorez rnttlttnos d& pcll• 
OlÃRlAMl!:N'l'E UAS Hl i2 A'B 17 HORAIJ 

~altol'le; - Du((uc •e Cast&a ~H - L aacar 
JOAO f'l:SS

0

0A 

. - = = = = ••"=-==-J 

DOENÇAS DOS O[',HOS 

IR, li, COSTA IIRITfO 
l!ll:-Al!SISTl!:NTI!: DOA SERVrcos DI!: OLHOS DO l'JtoP, 

SANSOU NO ltlO Dl: JANElltO 

OOJ/LH:ITA DO B0SP1TAL SANTA ISABt:L 
Tra.lameu!o 111edtco e operatorlo ••• à.ueoç.u •o• olb• 
Con~uJtorlo: - Rua. Duqu~ de Cttxlag, ~ll (AJt,o da .Pllu

mae.ta Vf:ras, 1.u audtlr) 
RealdenJca: - Avenida Jue.rM Tavora, 111 

Ooll.lultu: - Dai 10 li~ &, U e dU li M 17 bOtU 

SECÇAO LIVRE 
Soe . Coop . de Crédito e 

Venda de Fumos 
VERANISTAS! SANATORIO CLIFFORD 

Avenida Pedro II - 1.550 

Fica sem efeito a convocação ante
rior para a Teunião de Assembléia Q('
ral <'xLraordinaria, por não ter sido 
regulamentar o prazo decorrido entre 
a _ primeira publicação do .çdital e o 
dia. da realização da reunião. Estão 

; novamente convidados todos os asso
ciados para uma reunião de Assem
bl_éia Geral extraordinaria no prô:<imo 
dia 28, ás 13 horas, na séde da refcri-

1 cta sociedade, na qual será procedida 
a eleição de dois membros do Consê
lho Administrativo, que renunciaram. 
Sc•ndo esta n segunda reunião convo
cada pal·a êste fim, será rca lizada com 
o numero de sacias que comparecerem. 

Evandro C'. Ribeiro, diretor presi
;rlente. 

Emprêsa Nordestina Auto• 
Viação Francisco Caselli 
~ E_mprêsa N:rdestina Auto Viação 

Frauc1sço Casem, avisa ao público que 
acaba de adquerir um ônibus con
f crtav~l. de grande capacidade. para 
o serviço ele passageiros, entre Rec1-
Je _e João Pessôa, mantendo os mesmos 
preços das passagens, de 15SOOO, ida 
e 27~000. ida e volta. 

A Agencia continúa no Hotel Luzo
Brasíleil'o, á praça Alvaro Machado 

Quer comprar artigos no• 
vos, bonitos e baratos ? 
.. Vá ã "ESTAÇAO CHIQUE". 
Lá. V. S. encontrará grande sorti
mento de chapéus, 1uvas, rendas 
franC"êsas, fitas, botões de fanta
sia, C'a lmrhons, a.Ifinêtcs para cha
prus. e ainda botões cobertos em 
lhdos os l'onnatos e tamanhos 

Tudo flC'lo mf>nor pre«:o ,Ja. pr.a('a. 

"ESTAÇÃO ClOQUE" 

- Rua. da República, 720 -

BANHO DE MAR 
i- o ml"lbor riemedio para v. 1. Com
prr. boj, tntsn10 ~ma. rou11a, tlf' ha.nho 
11:1. {'A~.\ AZUL. O maior ~odinwnto 
dA prsu:.- 11rlo mrunr r,rr('o. 

Para melhor conlôrto da vossa esta.çã.o 
balnea.ria e maior encanto do vosso 
" bungalow '' adquira os moveis de vime 
ou de junco nacional (de côr inaltcraveJ). 

São os moveis próprios para o nosso. 
clima. 

Examine os produtos da CASA FUN
CHAL ! Máxima segurança e perfei~áo 
no seu fabrico. Execução de toda e 
qua1quer peça em vime ou em junco na-

cional que V. Excia. idealize. 

CASA FUNCHAL 
JOÃO GOMES 

RUA BARÃO DO TRIUNFO, 459 
JOÃO PESSOA -.- PARAíBA 

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

va.s e espanadores. 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
'.A D V O G A D O 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

!i~:ig~i~ - AVENIDA GENERAL OSóRIO, 231 
-~·~ 1- '·. ':.:Z~ 

~oio P,e116a 

LITZ FERIIIIIO I CIA, L TIA, 
OIRtJROU. Jnl 011:RAL - AR'I'I008 OIRUR.010011 - ll'l'AK•· 

~g:~·r.!':~'. "::itJ~<f:rf: ~~'!rf.tc°~P~ 
LIIIn li TODOS 08 PRODUCTOB DE E. Ll!:I'I',. TODO JIUTIIRliL 

PARA LABORATORIO OBD4ICO. 

ae,re-l&a ... ozolUIYN ·-_, 

IOllllA I Ili, 
C.AllA PUll'f.U., '1 - :- JIND, ~ •. - -AI.li 

Roa Duque de Caxias, 576 
(CONsm.1·0aro DO D&. J . Ml:LLO LULA) 

DIREÇÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SERVIÇO MANTIDO PELO GOVE:RNO DO ESTADO PARA O TRA· 
TAME:NTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E l\tt:NTAI~ . 

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

I 
I ~lloOd! !,~te~~a P!l~a ~ ~o H I dai ~~N~u:;T:u • 

Hospital Santa Izabel. 1ft is 18 horu. 

Tnt&.m.e~t• met.Jco e clrurgleo da! doenças da ort.tbra, Jiroatata. 1:'>:dP 
e rtns. Cy:;toscopia.s e orl'tbtoscopta1._, 

OONBOLTORIO. - Rua Gama e Mello, n - 1.• ana..r. 
--- JOAO PESSOA ---

ANTONIO GALDINO GUEDES 
ADVOGADO 

Causas nesta Capital e no interior 

Av. João Machado, 46-i 

DR, JóSA MAGALHAES 
(Mf'dlro rspt"1·talbta) 

Tra.tamt>nto mrcltco P oprrat.ôrJo 
das tlOPn,:,u..., rios olho~, ouvidos, 

nariz e garganta.. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
R.ESF'RJADOS REPETIDOS. 

Consultorlo:' Rua DoqUf' de Caxla.1, 
604. - De 2 i• 5. 

Resldencta: RUA VISCONDE DE 
Pta..OTAS, 242 

jOAO ... F.!lSOA 

Telefône 1.841 

OPORTUNIDADE úNICA 
No próximo domingo será oferecido 

á distinta. familia. pessoense na A t 
B. ltohan, tlH, uma. l inda. expos1ç.att 
dr arU,:·o!-1 pa.ra banho de mar. )'tJ;Jo 
d<-i,,•111 ele verifi<'tt.1· o-; t'XcepcJona~ 
J)r(•('OS A CASA. AZUL a:radeCf", 

PRAIA FORMOSA 
ALlf(iA~SE, em Praia. F011nosa. 

n,~a. df' tC'lha. 
1'ratar n3 a.venida General Osório, 

113. 

PECHINCHA ! 
VrndP .. ~<'. por preto dr ocast~o, • 

ra:;:?i n ° J 85, sit:i. A ruo Bon•,PS ílR. 
l·'on~í·ra, nest.a <'ld:idr. 

./\ lr~tln.r nu. mr·srnn .. j J ._ 
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