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Joio Pessõa -:- Po.nr.lba A U-ni l ====!)" ORGAO OFICIAL DO ESTADO 

"O PAPEL DAS CLASSES ARMADAS, NA HORA HISTóRlCA QUE VIVEMOS, 
É O DE INTEGRAR A NAÇÃO NOS SEUS VERDADEIROS DESTINOS, EM 
OBEDIÊNCIA AO ALTO PENSAMENTO DO PRESIDENTE GETúLIO VARGAS". 
(DO DISCURSO DO GENERAL LOBATO FILHO, DURANTE O ALMOÇO QUE LHE FOI OFERECIDO ONTEM PELO GOVÊRNO DO ESTADO). 

EM JOAO PES30A O GENERAL LOBATO FILHO A SEMANA DA PÁTRIA 
A RECEPÇÃO NO OUARTEt DO 22: B. C. - O ALMOÇO OFERECIDO A S. EXCIA. 
PELO GOVÊRNO DO EST AJO - O GENERAL LOBA TO FILHO VISITA O INTERVEN
TOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO - S. E XCIA. FOI RECEPCIONADO ONTEM NA 
CAPITANIA DOS PORTOS A VISITA, HOJE, AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR 

EM ELABORAÇÃO, O PROGRAMA 
DA INDEPENDENCIA DO 

COMEMORATIVO 
BRASIL 

Com o fim de incrementar, por I d,an.·edade dos eslabelecime!'los de en
mel') de uma. no'oi1ilante propaganda, smo, classes representa.tivas e do 
o sentimento de civismo do nosso Pô, o, está cogitando de um vasto 
pôv?, o Govf'rno Nacional irn>tituiu a. i,rograma comemorativo da semana 
Semana da Pátria, ('Om a r"aliza ';'áo dedicada ao Brasil 
de sol<'nidades em preparat;'âo ao dia Ontem, por iniciativa da Secretaría. 
('Omemorativo da Independencia, do Interior e sob a presidencia do 

7 de SctC'mbro, <·m nossa hi~tcirLl re-speclivo titular, dr. José !\lariz, e 
politi<'a, é dêsscs fálos qu~ mais nos com º. <'?mpar~ci1!1en.lo do dr. Ma.têus 
int<'g-rnrr. na unidade e suprêma gran- de Olneu·a.: diretor do Oe~a.rt.a.mento 
dt- 7 a do Bm!o.il. de Edueat'ao, houve uma importante 

Conh<·<·er (' \'ent•rar mdhor o sim- reunião de- lodos os direlôres de es(a
bolisma do 7 ele S(>lembro de\'c ser a belecimenlos de ensino e grupos esco
prec,rup:u:ão dos brasileiros bem in- lares da capital, no sentido de se as~ 
tenr·ionatlos, dos qu:• hoje leem par- sentar~m as ba!>es do plano d_as. come
célas de responsabilidades perante o moracoes da Semana da Patr1a, em 
de: tino da Naçáô e dos que amanhã I nosso Estado. 
receberão a tarét'a de conduzi-la. Entre outras deliberações, ficou as-

Por ésse motivo. cada ano cmc pas- ~ntado que serão feitas, desde já, re
sa, mais a, significacão da Senlana da c?mendaçóes a.os professôres de 1:ol~
P.itri<1 vai enrontrando éco na ahn.1 g1os, grupos escolares e CM!olas pubh
c·ol<'hva, recebendo dtsta a mais t•fu- 1.·as, no s~ntido de que sejam realiza
siva t• esponlanf'a solidaric·dad<'. das, ~ia~1amente, !luran~t- a Sema~ 

A Festa da lndep<'ndt>-uci.1, l'Omo da Patr,a, prele~oes . !-.Obre o movi
nos ant<'riores, terã, ê,<.;te ano, um b•;- mento da lnde1>endenc1a. 
lho invulgar, por iniciativa dos Po- Igualmente, ficou deliberado pro• 
deres Públicos, com o conc·urso de to- mover-se. no dia 7 de Setembro, um 
das as forças expressh•as do Pab. grande desfile nesta capital, co,n a. 

O Govêrno da República vem to- participa(áo de escolares, atlétas, es
mando providen~as no sentido de portistas, operários e força.s armadas. 
que as comemorações da Semana da. "'-fo mesmo dia, terá lugar a realiza .. 
Pâ1ria se re,'lstam de um cadler e- <'l:o de uma homenagem especial ao 
minenlemente cívico em anteC'ipação presidtnte Getúlio Vargas, na capital 
á festa grandiosa de 7 de Setembro. e e• todos os munic:ipios. 

Hoje, haverá outra reunião prepara.
AS SOLEXIDAl)F,::,; NA P.\R.\18.\ tória, na qual serão pro~·idenciados 

,·ários detalhes das comemorações. 
Em nossa tena, as eomemorações 

da Semana da Pátria deverão ter um 
cunho da. maior expressão cívica. 

O Govêrno do Estado, com a soli-

1 INTERVENTQR ARGEMIRO 

! 
DE FIGUEIHDO 

Regressou, ontem, a esta 
Capital o exmo. sr. inter. 
ventar Argemiro ele Figuei. 
rêclo que ha dias se encon
trava em Soleclade 

S. excia. que viajou de 
automovel, chegou á tal'de, 
tendo l'ecebiclo, no Palácio 
ela Redenção, cumprimen. 
tos ctos seus amigos, eles. 
pachando, em seguida, com 
os secl'etários de Estado. 

Após a mesma, serão convidadas re
presenia4ões das diversa.s classes de 
nossa terra para que. em dia prévia
mente marcado, seja asentado em de· 
finitivo o proi;rrama geral das festivi
dades da Semana da Pátria e Dia da. 
Independencia. 

CRIADO, NA ALEMANHA, 
ura TRIBUNAL PARA JUL• 
GAR CRIMES POLíTICOS 
DE ANTIGOS CHEFES DE 

GOVlRNO DA AUSTRll 
BERLDT, 22 (A UNIÃO) - Os jor• 

nais dão á. publicidade um decréto do 
govêrno criando um tribunal para. 
jugar crimes politicos de antigos che
fes de govêrno da Auslri3., por deli• 
tos praticados contra pessõas não sim
ráticas ao partido dominante. 

Segm1do dizem os termos do citado 
decréto. o tribunal será composto de 
juizes nomeados por "Heil Hitler", Pª'"' 
rer-endo qUf' visa. apc11as o dr. Schu~
schnigg, último president.E- do Consê
lho de Ministros da Austria. 

A VISITA DO INTERVENTOR ADEMAR 
DE BARROS AO RIO DE JANBRO 

• • • de retr;buir a visita do presidente Ge-
S. exc1a. VlaJoU acompanha- cúho vergas ao Estado de s. Paulo 

1) Asperto üo almo<'~ oferecido ontem pelo Govêrno do Estado ao ge!1eral Lobato ~íl_ho, vendo-se s. e~ria. ~~
tre O dr. Raul de Gób e O tenente-coronel Magalhães Barata: 2) Flagrante da vrs1~a do chefe da .7. Regia.o 
Militar ao interventor Argemirn de Figueirêdo. Ao cen iro, esta o gene1:a1 Lobato F1Uto entre o mterventor 

Argemiro de Figueirêdo e o comandante Magalhaeii Barata. • 

1

, Interventor Actemar de Barros, a fim 

do de todo o secretariado ve~, :;:~~c~pa~s,.i0•j~n'toctboan:e~~~;: 
- O banquête, á noite, no ~~~!~~fa, e se~~º pt~~e~~?ctod~e~:tr~i~ 

C
HEGOU ontem do Recife o neral Lobato Filho, dr. Raul de Góis, \Filho o dr. Raul de .Góis, e~ no~e 

Palácio Guanabara ~!~e~~\º ~~!~~~~;01
~ 0zém~~~to~e~õ;f~ 

exm.o. sr. general Lobato Fi-·1 representando º~ interventor Arg~mi- do Interventor Argem1.ro de Figueire- H.IO, 22 CA UNIAO\ - Constituiu 
lho comandante da 7,11 Região ro de Figueiredo; tenente-cornnel do. a nota mais impertante do noticiário 

• MiÚtar, em visita á. guarniq3o Magalhães Barata,, com.andante ~o (Conclue na 3.ª pg.) de hoje a chegad'l. a esta capital dr> 
federal déste Estado. _ 22.u B. ~.; dr. Jose ~anz. secretái:io _ 

nosQue:r~~~-d~ºt{:c;~icg,_. g;;,i ~;ª,~~-~~~ 1 ~icr!:'i;;~~~a dÁgri~~~~~a:~~teni:f o MINISTRO VALDEMAR FALCAO RE-
ras que lhe confere o seu elevado pos• nando Nobrega, prefeito ~ cap. ~ , 

~~lo8er:e~e~~~:~~:rtc;:~gªt1z:;~tr~~ â~~n~~~r0~~e ~~r,~. ~!r:::1~~ ~~p~~~ ASSUMIU A PASTA DO TRABALHO 
rata, digno com.andante da guarnição drade, coronel Jose Arnaldo, coman-
Jederal. dante da Policia Militar; 1. 0 tenente 

Passou em seguida o general Lob~to Edmundo Neves, ajudante c'e ordens 
Filho a visitar as vcirias dependênc.:_z0:s do general Lobato Filho; l. 0 tenente 
da séde do 22. 0 B. e., tendo magnzfi- s. Kicis, comandante da Bate-

ca Ji;tfrf:::~ ~o ~~~i~.bsj:Jº1~umpn- ~~c;ni{J;~~ei1,ir~~rê~i~so~nc!~fd~; 
mentado, em 

0

no»ie do interventor Ar- gablnête do_ sr. Ii~terve~ior ~edera!: 
uemiro de Figueirêdo, pelo dr. RaJ!-l cónego Matias Freire .. d~~·etoi do ~:
de Góis, secretário da lnterventona cêu Paraibano; sr. Genes10 Gambaua 
Federal. Filho. representando _o. dr. Ferna~~o 

Pessôa, chefe de Pohcia; dr. 01ns 
O ALMOÇO OFERECIDÔ PELO GO- Barbosa e escritor Eudes Barros, res-

VtRNO AO GENERAL LOBATO pe~livamente diretor e redator chefe 
FILHO da A UNIAO. 

Ao meio dia, realizou•se no Parai_ba 
Hotel o almoço oferecido pelo Gover
no do .Estado n s. excia. 

Tomaram assento á mêsa os srs. se· 

FALA O DR. RAUL DE G61S 

Au dessert, saudou o general Lobato 

A cerimônia decorreu solenemente - O discurso do sr. 
João Carlos Vital - "O máximo general desta campa
nha é o presidente Getúlio Vargas", disse o ministro 
Valdemar Falcão, referindo-se á obra de legislação 

trabalhista no Brasil 

RIO, 22 (A UNIAO) - Ocorreu, ( foi l'<'presentar o Brasil na, Conferên
hoje, no salão nobre do Ministt!'río do eia Intcrnacio~1al do. Trabalho, ulti~ 
Trabalho, a cel'i..mônia de reempossa- ma.me.nte reumc~a <'m Grnchra .. 
rnento do ministro Valdemar Falcão, O a.to rc\'eshu-s<' dt.• ~o)("mdade, 
que acaba. de voHar ela. Europa. aonde <Concluc na 2.ª pg.) 

da Casa Militar do Catête: mlnist!"o 
Fernando Costa e outras personall
dades de relêvo nos meios sociais. 

A· tnrcte, o interventor paulista foi 
ao Palácio Guanabár:1. onde se acha
vam o general Francisco José Pin'-0 
e outros amciliáres imedlátos do Che
fe da Nação. Aí, o presidente GetulilJ 
Vargas, acompanhado de ~ua espôsn 
e da srtn. Alzira Vergas, saudou :, 
chefe cio Govêrno ba ndcirante. 

O interventor Adernar de BatT~'i 
agni.deceu, num bélo im1;>rov~o: d1-
zendo da finalidade daquela visita 
reafirm::mdo, mais Unl'.l vez. o apeio 
inabalavel de S. Paulo ao Estado 
Nóvo. 

A 's 20.30 horas, realizou-se no Pa
lácio Guanabára. o b~.11qu~te ofere
cido ptlo presidente Getulio Vargas 
&o interventor Ademar dr Barr,>:;, 
lendo comparecido ao mesmo os nu
oistros de Estado e outras altn:. auto
ridades clvis e militares 

Quem transmite o paludismo é o 
mosquito. O "martelo", que, se cria na 
agua empoçada., fórma !> mosquito. 
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[rn O R T t S 
NO JOGO DE DOMINGO PASSADO ENTRE "FELIPtlA" E 

"UNIÃO" REGISTOU-SE UM EMPATE DE 2 x 2 
PITA<iUAl<ES x FELIPtlA 

Haverá, amanhã, um rigoroso trei
no entre os componentes dos 1.0 e 
times dos clubes ácima. Para êste 
treino, que será de máxima importan
cia, em vista dos próximos Jógos interes
taduais, é necessário o comparecimeo:n
to de todos os jogádores escalados. 

Mais wna rodada da tabéla oficial 
do campeonato de futebol, dirigido 
pela Liga Desportiva Paraibana, rea
lizou-se ante-ontem. sendo preliantes 
os clubes fillados Fellpéia e União. 
Fo\ êste um dos jógos mais fracos do 
ano. Não parecia o futebol associa
tioIL Momentos houve, até, que se ti
nha a impressão que a luta estava 
completamente parada, tal a morosi
dade dos Jogadores no gramado. Nem INSTITUTO COMERCIAL x LICEU 
um lance interessante. No final, po- PARAIBANO 
rém, faltando, quando m\llto, cinco 
minutos para terminar o embate, os 
futebóleres tiveram vontade de mos
trar um bom jôgo, mas, iJúelizmente, 
o tempo era curto... e o apito final 
fôi ouvido. 

Apesar de tudo isto, fóram con

1 Domingo passado teve lugar o en
contro de futebol dos dois clubes ácl
ma. Vencêu pelo escóre de 2 x 1 o 
Instituto Comercial, salientando-se os 
amadores Zizo, Helvécio e AlUisio. 

quistados 4 tentos: dois para o União FELIPtlA ESPORTE CLUBE RE-
e dois para o Felipéia. Todos éles por CREATIVO 
méra casualidade: sem estilo, sem 
técnica e sem ardôr. E todos quatro O diretor de esportes do F~lipéia 

D1tn911 de Senhoras 
- ESPECIALISTA -

DR A, NEUSA DE 
ANDRADE 

COnsultorlo: 

Rua )'.larão do Triunfo, 333 
1.0 andar 

Consultas de H ás 17 hora.o. 
.ResldencJa.: - Trincheiras, 203 

NOTAS DO FõRO 
FOI O SEGUINTE, ONTEM. O MO-

Vll\lENTO DOS CARTORIOS 
DESTA CAPITAL 

Cartorlo do Registro Civil - Escri-
vão: Sebastião Bastos. 

Fôram registadas nêsse cartório as 
seguintes crianças recem-nascidas: 

Alberto Freitas Menêses, José Tra-
jano de Carvalho, José Ferreira c!os 
Santos, Genival da Silva, Joséfa No-
berto da Costa, Adjamlr Fialho Araú-
jo, Valter Modesto da Silva e Ma>ia 
Bernardete Lopes. 

No mesmo cartório fôram regista .. 
dos os óbitos ocorridos ante-ontem e 
ontem, das pessõas seguintes: 

regularmente defe~aveis. J~venil, convida os jogadores: Hen- p José de Sousa, A rlglo Correia da 
O Juiz Aluísio Lira teve falhas, mas I nque, Wilson, Biluco, Samuel, Ota- 1 Nobrega, Marco José da cruz, Rosa 

agm com imparcialidade. -~ via, Antenor, Ger5t?n, Zuza, Henb~r- ' Pereira dos santos, secundina Marta 
- Nos segundos quadros o Uruao t?· Ivo. DJalma, Almslo, J~ulnha, V10- j da concelção, Ma.ria Pereira de Brl

triunfou ~la contagem de 3 x 1, ser- lao, Rosalvo, D1no. ~lfeu, Durval. to, vtcencia Batista. de Carvalho, Se
vindo de Juiz o sr. Horácio Henriques Agamédes, Batata, Joao. Louro, Ga- bastião Paulo da Silva e Felisbela Xa
de Miranda, que se portou com crlté- lêgo, Baiôco, Menino, Emillo, Edlval vier cavalcantl de Albuquerque. 
rio. e Rebôlo. -

IPIRANGA x VASCO 

Realizou-se, domingo passado, um 
encontro amistoso de futebol entre os 
clubes acima. saindo vencedor, nos 
1.0 e 2.0 times, o Vasco, pela conta
gem de 8 x 5 e 6 x O, respectivamente. 

GUARANi x JOSE' BONIFACIO 

No Jôgo realizado domingo passado, 
entre os clubes "Guarani'' e "José 
Bonlfaclo", êste último triunfou pela 
contagem de 4 x 2, sobressaindo-se 
na luta os amadores Amaurf, Arlindo 
e Valdemar. 

UNIVERSAL x SUNOCO 

Como anunciámos, realizou-se do
mingo passado um interessante en
contro de futebol entre os l.º e 2.0 

quadros dos clubes Universal e Su
noco. 

Cartório da execuções crlmlnals: 
Cartório do escrivão Carlos Neves TIME NtGRO 

O diretor de esportes do clube áci- da Franca. 
0 ma, convida os seus amadores para 1 _Fôram com vista ao dr. 2 Promotor 

um treino hoje no campo do 19 de PúbUco os autos de livram~nto condi-
Março, ás' 15 h~ras. ;~~~~~~us~o~~:ra F~~~1!~~e~~ SU .. 

FLAMENGO x ESCOLA DE AR
TIFICES 

No domingo, á tarde, encontraram
se em jôgo amistoso os clubes Fla
mengo e Escola de Artifices, saindo 
êste vencedor pelo escóre de 4 x 2. 

O MANDACARU' VAI A BANA
NEIRAS 

No próximo dia 10 de setembro, a 
convite do dr. Nelson Maciel, seguirá 
para Bananeiras, o Mandacarú, desta 
cidade, que ali disputará jógos de fu
teból. 

Foi expedido alvará de soltura em fa
vôr do réu Manuel Mendes Cavalcantt, 
por ter o mesmo t.ermine.do a pena a 
que foi condenado. 

Pelo dr. Juiz da 3•. Vara foi concedi
do livramento condicional ao riu Agrl
't)ino Alves Bezerra. 

O médico da Cadela Pública reque
reu a transferencia do réu Genéslo Vi-

DOENÇAS 

1 

1 

LIRIO ! SIMBOLO DE PUREZA! 
Manteiga LIRIO ! Simbolo de qualidade ! 

Manteiga LIRIO ! Sempre imitada e nunca igualada ! 

Manteiga LIRIO ! Manteiga n.' 1 da Paraíba ! 

EM 1931 FORAM CONSU· 
MIDGS 2 MILHõES DE TO• DR, ALUISIO RAPOSO 

MELADAS DE FUMO --.--
Cirurgião do Hospital Santa ba-

fu-
bel e da Maternidade. 

Somente os europeus 
maram quasi a terça parte 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

da produção mundial PARTOS 
PARIS, 21 (Pelo aéreo) - "Todos 

Rua. PeregrJno de Carvalho, os anos se esvaem seiscentos mllhõe.i: 146 
de francos em fumo" - diz o Paris Das 10 ás 12 
Mídí diante das cifras que revela um 
interessante estudo oue ésse jornal 
publica sôbre a produção e consumo 
mundiais de tabac~. de cigarros) · Ital!a 44.000· Ja • 

O ano de 1937 fo, o ano record . O 36.000 ; Bulgarla, 32 .000; 'Turci~'. 
mundo fumou cêrca de dois milhõe~ 30 .000 hectares. 
de kilos desta planta nicoclana, assim Só a Europa consumiu perto de um 
distrlbuldos: Estados Unidos 545.ooo terço da produção mundial e como es
hectares plantados de ta.baco, 0 que tá longe de produzir essa quantidade 
assegura quasi ª. quarta parte da pro- é da America que importa o indís: 
dução mundial, Indt~ Inglêsas pensavel para satisfazer a paixão dos 
556 . 000 hectare_s; Brasil. 230 · OOO ; rumantes do Velho Continente . A In
Indias N~e.rl~ndesas, 20~.000; .Russia, 1 glaterra compra nada menos de .... 
82.000; Fihpmas, 80.000, Suécia, .. · · 110.000 toneladas por ano; a Alema-
78.000; Cuba, 64.000 . <ll:ste pais ex- nha, 97 .000; a França. 34 .000; a Ho
portou em 1937 nada menos de 65 mi- landa e a Espanha 28 000 cada uma· 
lhões de charutos e 2 biliões e meio a Belgica e LuxeÍnbW'go compram', 
Cente da Silva, da Cadeia desta capital 2o.ooo em conjunto; a Checoslovaquia, 
para a da cidade de Alagôa do Moll- ll.OOO. ,Tudo isto custa, 36 biliões de 
•.eiro por se achar o mesmo doente. francos. E ' o reinado do cigarro . De-

Fôram impetradas ordens do u ha- pois que, sob a forma rudimentar do 
beus-corpus•· em favôr dos prêsos mi- "papelito'' nasceu no Brasil no 15 . º 
sera.veis: José Tavares de Pontes, Se- século, 0 cigarro não cessou de ga
verino da Cunha Cordeiro e Severino nhar terreno e tanto assim que, no 
Rufino Barbosa, tendo sido expedido ~~~~61P~~s d~s~~~o Jn11~~g g~ss~: 
oficio ao dr. Chete de Pulicia, solici- va de 15 bftióes . Os americanos fu
ta,ndo informações quanto aos 01otl- maram mais, no ano passado, 165 bi-
vo~e 1e:~~ d;:rt~:i~o~ão fornece- liões de cigarros. 
ram nótas á reportagem. 

DOS OLHOS OPERAÇÕES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Na luta secundária, o Universal tri
unfou pela contagem minlma. No 
jôgo principal ainda venceu o Uni
versal, pela significativa contagem de 
6 X 2. 

Como diretores da embaixada vh· 
jam os srs. Carlos Neves da Franca, 
presidente; Inácio de Andrade, Rt:
bens Falcão, Beraldo de Oliveira, Luiz 
Gonzaga Viana, Valfrêdo Alcantara e 
José Moreira . 

DR. ISAAC SALAZAR Dr, Lauro Vanderlel 
PROFESSOR DA CLINICA DE OLHOS DA FACULDADE DE MEDICINA 

Chefe da Clinica Ginecológica da 
Maternldade e da Clinica C!rur

glca ln!antll. C!;'urglão da 
santa casa. O "AMtRICA", DE NATAL, JOGARA' NOS DIAS 7 E 11 

DE SETEMBRO, COM O "PITAGUARES" E O "FELIPÉIA" 
Comultas de 10 ás 12 e de 3 ás 6 horas, diariamente, á roa 

João Pessôa, 163 - 1.• andar. Rua Visconde de Pelotas (Em 
frente ao u Plaza ·) . 

' N06 próximos dias 7 e 11 de setem~ 

1 

rica, aquélas duas associações integra
bro vindouro a cidade de João .Pes- rãa os seus quadros com os melho· 
sôa assistirá. dois importantes jógos res elementos de soccer local, por
interestaduais, com o forte conJunto 4.uanto o clube convidado vem dis
do Ameri<'a Futebol Clube. de Na.ta]. posto a conseguir vitórias em nossa 
o maior rival do A B C, com o qual terra. proêza que não poude realizar 
compete em valôr técnico e ardor o A B e. 

Recife --:-- Pernambuco Das 3 às 6 - Fõne l.~88 

combativo. Presidirá a embaixada natalense o 
Desafiaram o Amerlca. natalense e ilustre conterraneo dr. ,João Medeiros 

Fetipéia e o Pitaguares, dois dos mais Filho, advogado de nota na Capital po
esforça,dos clubes paraibanos. tiguar e que conta cm nosso Estado 

Nas futuras disputas com o Ame• com gerais simpatias. 

O GOVtRNO REPUBLICANO ESPANHOL INAU
GUROU UM SERVIÇO POSTAL SUBMARINO EN-

NOTAS POLIQAIS 
TRE BARCELONA E VALÊNCIA Numero.as caravanas de ful(ltlvos 

' ~~:1i~iaªsq::1ªA1ii!~: :~a:~~ ás 

O dr. Fernando Pessôa, Chefe de 
Policia, recebeu, em data de ontem, um 
oticio do tte. João Lira, delegado de 
Polícia de Catolé do Rncha, comuni
cando haver apreendido em poder de 
J/:ts' Lino. um cavalo roubado em Car
naúbas, Rio Grande do Norte, animal 
êsse que foi adquirido por compra ao 
conhecido ladrão de cavalos Antonio 
Teixeira. 

O MINISTRO VALDEMAR 
FALCÃO REASSUMIU A 
PASTA DO TRABALHO 

( Cone! usão da !." pg. ) 

Considera-se em Londres, como regeitada, pelo gene
ralíssimo Franco, a proposta do plano nara o repatria

mento, dos voluntários estrangeiros 

l'ANICO EM CIUDAO REAL 

HENDAYA, 22 <A UNIAO) - No
tícias ,·indas de Ciuda:d Real infor-
1nam que a população daquéla cidade 
está tomada de panico em vista. da 
aproximação das forças insurrêta.s. 

tendo comparecido ao mesmo rcpre· 
sentantes dos ministros de Estado, o 
prefeito Henrique Dodsworth e auxi
liares imediatos do eminente titular. 

Transmitindo o cargo, o sr. João 
Carlos Vital pronunciou mn discurso, 

LONDRES, 22 (A UNIAO> - O go
vêrno republicano espanhol a.caba. de 
inaugurar um servi~o pastai submari• 
no entre Barcelona. e Valência. 

E' esta a primeira vês, no mundo 
que se realiza um serviço postal por via. 
1rubfflarinill. O tte. João Gadêlha, delegado de afirmando que procurou corresponder 

Polícia de Cabedêlo, enviou á Chefatu- á confiança que lhe foi depositada, 
ra de Policia, devidamente escoltado, o tendo estudado com dedicação e es- il RESPOSTA DE BURGOS A l,ON-
:u~1;1~~~t;:é aAl~~;1~~~~~.ê~~~a~ ::~~ todos os problêmas de sua al- DRES 

~~~od~es;,rouc:eJ!:1~~:;:f!ºs.ªº dele- Fa~:O s;~:~d:~ci~um~~:.s:~t~V:l!~s!~ LONDRES, 22 <A UNIÃQ) - Toda 
_ no qual teve ocasião de se referir á a imprensa considera. como rcgeitada 

Ao dr. Chefe de Polícia. comunicou sua missão no conclave de Genebra. t:'!1c!ºvr~!riv!e !!°'~::~rf~:!'e~::- ~~; 
kfr ha~~:ge~~~u~o

2
·: ~:r:,d~ai;d~et ::ra:~:r:::r o q~~a:~ :::!co~ cr:; 1 ·p-r-ec-la_r_o_C_h_e-fe--d&--N-a_ç_á_o,-o--p-r-es-id_e_n

~~t:~ei~~~~tião de Oliveira, vulgo ~a:is d:u1r::g::r:..n~~~reno ~a::-r: te Getúlio Vargas. que soube cous-
Ainda pela mesma autoridade fôram leis traballlistas. ~r~:· :ae~~-:~ ~::r:~;ã:.~grúfico cdi· 

prê.sos os gatunos Valdemar da Silva Nêsse ponto, abordou alguns as- Por fim, 0 ministro Valdemar Fal-

~0L~te ~~%~f:~~o e!ast~~~~~~ s:~: !!~t~~::rt:~~~ale.f!sl:;:;iar~ssaa!!~!~! cão disse da satisfação de ter deixado 
lmbas. Os referidos meliantes fõram do traballidor, declarando: •·o má- ~iofr::t~i~: s~~.:~c~a ':"c!~~~~:; 
recolhidos á Cadeia Pública. ximo general dessa campanha é o dos ass11ntos que llie são afét01', como 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 111 1 1 1 1 11 " ru:~-~::n~:.rlos Vital, que era o seu 

CIRURGIÃO DENTISTA ·~ 

ARLINDO B, CAMBOIM 
Diplomado pela Faculdade de l\ledlclna, do Rio de Janeiro 

CLINICA E PROTESE DENTARIA 

. AVIS O 
A. Lucena & Cia. avisam 

, , ao comércio, e a quem in. 
teressar possa, a transfe
rencia do seu escritório, e . I Expediente de hora - - da Agencia da Sul Améri. , Expediente de hora livre Mediante prévia obtenção de , 

, i Segundas, quartas e sextas feiras cartão de hora , ca Terrestres, Maritimos e 
, , 

7 
¼ éa 

11 
'h, 

2 
'" 

5 
horas T~rç,:i, 111t;;': h"!~°" , Acidentes, para a rua Ma. 

J:: ;-------K-U_A_D_A_S_TR_IN ...... C_B_E_IK_A_8_, -,-n------~: 1 ciel Pinheiro n.0 23 ( ter-
reo). 

,•oluntarios estrangeiro~ da Espanha. 
Lord rHmouth, pr'l"~idf'nte do sub

Comité de Não Intencnção, pas..~ou o 
dia no 11 Forcing Otrece" estudando a 
l"esposta do generali55imo Franco, an
tes mesmo de se convocar uma reu· 
nláo extraordinária da comiss~e de 
não ingerencia. 

A REPERCUSSAO EM PARIS 

PARIS, 22 (A UNIA01 - "L'Iluma
nité'' comentando as informações em 
torno da. resposta do generalisssimo 
Franco ao plano bl'itanico para o re'." 
patria.mento dos voluntarios es,trangei-
1·os da Espanha, péde ao govérno fran
cês a reabertura da fronteira. dos Pi
rineus. 

AUMENTA DE INTENSIDADE A 
l'RESSAO INSURRtTA CONTRA 

CIUDAIJ REAL 
SALAMANCA, 22 (A UNIAOJ 

A população de Ciudad Real cometa a 
<11ofrêr as consequencias do a.ssédJo na
cionalista, dominando o terror cm to
da a região. 

A•LUTA EM SIERRA DEL PANDOL 

BURGOS. 22 <A UNIAO) As 
tropas republicanas da frente de SJer
ra. dei Pa.ndol estão mostrando ,:ran
de nervosismo cm conséqur.ncia das ln
tensos bombardeios da artilharia re
belde. 

Os legionários ita.Uan<JS, que com
põe as divisõ~ .. Flexas Negras .. e 
•· Ffe'xas Azues" pa,-ticipem dM comha
tes em toda a frente, provocando a 
desmoralização entre as tropas legais. 

A OFENSIVA REBELDE NO SETOR 
DO EBRO 

SALAMANCA, 22 (A UNIAO) -
Os nacionariijtaS reiniciaram os avan
ços no setor do rio Ebro, consegdindo 
l"ecapLurar impo,tantes posições estra
tégi<'as e grande qnantiàade de mw1i· 
<'á.o. 
o nümcro de prisioneiros é muito eJe .. 
vado. 

CLINICA MEDICA DO ADULTO - SIFILIS 
ELETRICIDADE Mi:DICA 

DR, HUMBERTO NóBREGA 
Ex-Interno de Terapeutlca Clinica (Serviço do Pro!. São 

Paulo). Médico do Hospital Santa Isabel. 

Consultas: - Das 14 ás 16 horas diariamente. 
consultório: - Rua Duque de Caxias, 312 - 1.0 andar. 

Resldencla: - AV. GENERAL OSORIO, 180 
- Telefóne Autom. 1531 -



A ONlAO - Terça-leira, 23 de agosto de 1938 a . 
OS JAPONtSES REINICIARAM A OFENSIVA "O SEU LIVRO V E I U 
CONTRA HAN-l(OW, NAS MARGENS NORTE NUMA HORA OPORTUNA" 
E SUDÉSTE DO YANG - TSÉ I 

clonalista estão empregando grande 
atividade na retaguarda das forças n1-
põn1cns, tendo ocupado, ontem, a ci
dade de Kou-Ei-Sou, capital da pro
vlncla de Slli-Chang. 

das figuras e da paizagem, sobredol• 
UMA CARTA DO DR ANT0-1 rado pela graça e leveza do estilo. 

.. O tamanho de Domingos José Mar-

NJO BôTO DE MENEZES AO 1 ~~~é1~
st

~e~~n:,,m.eJ!\ur J;ud~c;::;ii;, 

ESCRITOR EUDES BARROS ~· a~:r;
nd

~u~~d~e~leolh:;~,ft!ne~a,r:,t:, 
O comandante Lindemann, ex-conselheiro alemão junto 
ao marechal Chiang-Kai-Ohek vaticina a derrota d.o 

Japão na atual campanha 
Por sua vez, a aviação chi11êsn aba

teu 12 aparêlhos n1pónico.s em U
Cheng e Hu-Nan. 

· era aquêle olhar que lmpunha silên-
0 nos~o ilustre conterraneo dr. An- cio. " 

REFORÇADAS AS POSIÇOES JAPO· 
CHANGAI, 22 <A UNIÃO) - As tro- , não vencer a China, nêstcs próximos I Nf:SAS DE TAI-HU 

pas japonêsa reiniciaram a ofensiva 18 mêscs. perderá a guPrra P a pnz. No 
contra Han-Kow, mantendo debaixo de próprio Impérto estalará wna revolu- CHANGAI, 22 (~ UNl~O> - O es-
1ntenso fôgo da artilharia as posiçó'·:;, çáo". tado-maior japones deliberou envlar 

tonlo Bôto de Menêses, antigo repre-

1 

Aparece muito bem no seu livro, 
~entante dêste Estado na Camara dos com muita fidelidade hlstorica, o es .. 
Deputados, dir~gin ao escritor Eudes t~dante ~~nuel Clemente Cavalcan
Barros a segumte carta a proposito t.1, o patnota de Dezessete, igual e 
do romance historico Dezessete: coerente até o fim. O legendario, re-

chinêsas da margem norte do Yang- - reforços para as posíçóes de Tai-Hü e 
Tsé. INTENSIFICA-SE A MOBILIZAÇÃO Tsien-Chan. . . 

No setor do rio Arnarélo os invasorPs GERAL NO IMP~RTO NIPONICO . Com essa medida f1cou evidente a 
estão desembarcando numerosos drs- TóQUIO, 22 (A UNIAO) - A lei intenção do alto comando em invadir, 
tncamentos a fim de efetuar uma mar- de mobilização geral está tomando p~·oximamente, as prov~ncias d~ Chan-

"Meu caro e Hustre escritor sr. Eu- o.Içado no romance, reclama aquela 
des Banos: Numa das últimas tardes pe(ra branca dos Romanos ou uma. 
de Julho, entregou-me Pedro Batista medalha comemorativa ou um mo
o seu livro Dezessete, com uma dedi- numento de pedra ou mesmo o nome 
catoria que resume palavras de aprê- inscrito numa rua da cidade - ho-

cha de flanco contra Han-Kow. grande vulto. S~ e Hu-Nan na direçao do no Ama-
ço á minha obscuridade menagem a mais fácil. 

Na frente de Nan-Chang, chinêses Jó. se acham postos em vigôr os dis- relo· 
Das suas lêtras, pouco, nada pos- O seu livro veiu numa hora oportu-

so adiantar ou dizer. O poéta dr na; consolida um nome e honra. os 
estão lutando numa extensão de 65 positivos constitucionais que chamam 
quilômetros. ás flleiras do Exército os estudantes REPELIDOS OS JAPONESES DE 

ritmo virtuoso se refugia, agora, nou- forais de nossa cultm:a. . 
tra tribuna do pensamento: o roman- Parabens pela vitoria: esta e a do 
ce. E ai, evocando a marca dos ho- espírito; e a ma1s alta. Creta-me seu 
mens e do conflito dentro da revolu- amigo e admirador, Antonio Bôto de 
ção republicana, mantém o encanto Menêses". 

de medicina e farmácia KUANG-KEI 

"~ J:J:t.'? PERDERA" A GUERRA E OS CH!Nf:SES RETOMARAM A CA- HAN-KOW, 22 (A UNIÃO) - As 

COLOMBO (Ceylão). 22 / A UNIAO> 
- O comandante Lind~mann, ex-con
selheiro alemão jtmto ao marechal 
Chiang-Kai-Chek, comparou a atual 
campanha japonêsn na China coui a 
marcha de Napoleão sôbre Moscou. 

PITAL DE SUI-CHANG tropas Japonêsas lançaram-sr ao ata-
que contra as posições nacionalistas em 

HAN-KOW, 22 <A UNIAO> - Des- Kuang-I<ei, sendo energ1camente re
tacamentos isolados do exército na- peUdas. 

EM JOAO PESSôA O GE· V I D A 

TE.ATRO 
NERAL LOBATO FILHO RADIOFÓNICA 

<Conclusão da 1.• pag.) 

A seguir, acrescentou; "Si o Japão 

A ELE I ç Ão MARCADO PARA AMANHÃ o FESTIVAL DE CANTO 
DE UIÃRA DE GOIAZ da Rainha dos Estudantes 

Em propaganda da eleição da 
Rainha dos Estudantes. realizou-se 
domingo ultimo, na Escola Normal, 
wna "matinée'' dansant.e, oferecida 
pelo Centro Estudantal do Estado da 
Paraíba aos seus associados. 

Inicialmente, falaram os estudantes 
Damasio Franca, presidente do e. E. 
E. P. e Clovis Gondim. sôbre o objeti
vo da mesma festividade, que teve o 
concurso da jazz aa .Polícia Militar. 

O j:,leito para a e:icôlha da Rainha 
dos Estudantes contlnúa despertando 
grande animação no seio da classe 
estudantina pessôen:;;e. 

Até ás 16 horas de ontem, a apura
ção permaneceu a seguinte. 

Para Rainha. 

Norma Vanderlei 
Iná Pedrosa 
Ana Amelia Dan tas 
Altair Guedes Pereira 
Liséte Moura 
Ivone Pires Viana 

Para Princêsas 

2.214 
981 
279 
485 
220 
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Maria de Lourdes Coitinho 2.651 
Silvla Alves de Mélo 2.013 
Nlcle Ca.mboim 1.392 
Liséte Gusmão 1.280 
Llséte Moura 896 

A festejada cantóra gotana Uiárn., seu tipo gracioso de morena como 
de Goiaz .realizará, am.anhã: 1,0 Cín~- t~mbem pela sua_ voz, na interpretcv
Teatro Plaza. <Y seu anunciado festi- çao das nossas doces canções popula
val arfísttco que, de certo, obterá rui- res. 
doso sucesso, dada a predilecão do 
nosso piiblico pela musica pvpular 
brasileira. 

Uidra de Goiaz, quàndo da sua es
treia no Casino Atlantico, do Rio de 
Janeiro, ornada de plumas como uma 
india dos sertões de Araguaia, · des
pertou a maior sensação, não só pelo 

NECROLOGIA 
Faleceu no dia 20 do corrente, nes

ta capital, a sra. Geracina Querubina 
da. Si1va. viúva do sr. Francisco Mar
ques da Silva, de cujo consórcio não 
deixou filhos. 

A extinta, que contava a idade de 
70 an0$. era geralmente estimada no 
meio em que vivia, onde o seu passa
mento ca.usou grande consternação. 

O seu enterramento teve lugar no 
mc!!tmo cUa do óbito no cemitério do 
Senhor <la Bóa Sentença. 

Ontem, pela passagem. do seu ani
versário natajicio, Uiára de Goiaz foi 
11iuito cumprimentada, no Paraíba
Hotel, om,te se acha hospedada, por 
jornalistas e elemeTJ,tos do nosso meio 
social. 

O maior sortimento de perfumes, 
Pó de Arroz, Rouge, Ba.ton, ele., re
cebeu o "ARMAZEM MIRANDA". 

DE,PARTAMENTO 
DE EDUCAÇAO 

A fim de tralar de incorreções dos 
boletins escolares, o inspetor técnico 
na l.ª zona necessita falar com ur
gência com . os profe.!SOres seguintes: 
Firmino Silva, do Colégio Batista 
Braslleiro; Nair Paiva, do. escola no
turna da Ilha lndio Piragibe; diretõr 

fiR. JOSE' M/\RTINI/\NO Dt, da escola paroquial "N. s. da Lour-

Disse q,ue nossa terra tinha a mais 
viva satisfação em receber a visita de 
s. excia, o sr. general Lobato Filho. 

O dr. Argemiro de Figueirêdo, ain
da no interior, e por isto mesmo. au
sente dessa manifestação de aprêço 
recomendou a todos os seus auxiliares 
cercassem s. excia. das considerações 
a que bem merece. 

Homem do norte, conhecendo per
feitamente as nossas necessidades e 
sof1;mentos e figura singular de sol
dado. pelo seu amôr á disciplina, pelo 
seu devotamento ás instituições e pelo 
seu patriotismo e clarividencia, ní.n
guem possuía mais nobres titulas c'o 
que s. excia. para clirig:ir a 7. ª Região 
Militar. 

Continuando afirmou o dr. Raul 
de Góis que a Paraíba, integrada ca
da vez mais no esPirtto de ordem e 
de trabalho que norteia a nova poli
tica inaugurada, no Pais, em 10 de 
novembro, pelo grande presidente Ge
túlto Vargas, estava disposta, na pes
sôa do seu eminente chefe, interven
tor Argemiro de Figueirêdó a colabo
rar no programa que s. excia. está 
pondo em execução como comandante 
das gloriosas fôrças do Exército, 
aquarteladas no Nordéste. 

"Sr. general Lobato Filho: o Go
vêrno do Estado acolhe desvanecido a 
v. excia. e fot'múla sinceros votos 
para que de sua ação energica e in
teligente possam advír, nêsse pôsto 
emanado da contianca do presidentf 
da República, os melhores serviços á 
causa do Brasil". 

O orador terminou erguendo a sua 
taça pela felicidade do general Loba
to Filho. 

llelia Moura 445 
Maria do Céu Magalhães 120 

ARAúJO: -- Faleceu no dia 19 do des"; Rosalia Neves, da escola "San
current.e. vitima de wn acidente em ta Rosália"; Irlanda Macena, do O AGRADECIMENTO DO GENE~ 
Borborema, 0 sr. José MârtiniaPo de .. curao Modêlo"; Maria Auxtliadôra RAL LOBATO FILHO Lena Caçador 5 

!vete Ca vaJcanti 5 
ili votos continuam ã. vendn na 

Casa Lider. Na próxima quinta-feira 
haverá Irradiação pelo Departamento 
de Propaganda e Publicidade do Cen
tro Estudantal do Estado da. Paraí
ba, cujo microfone se acha instalado 
11a praça João Pcssôa. 

/\.raúJo, antigo comerciante em More- Duart.c, da escola "Joaquim Mata''; 
110, dêste Estado. Luiza Gonzaga, da escola ''Cel. Bar-

1 

Em agradecimento ás palavras do 
o extinto. que contava 73 anos de bedo"; AngcliLa Ferreira de Lima. da representante do sr. Inter~ent.or Fe

ldacte, era viúvo da sra. Amelia Pas- escola "S. João"; Marcellna Batista, deral, o gen~ral Lob~to Filho disse 
c;os de AraúJo, já falecida, tendo det- da escola .. Frei Joaquim Benke"; que ha muito deseJava. conhecer a 
xado os seguintes filhos: Moisés Mar- Maria Eulalia de A vila Lins, da es- Paraíba. onde vtve. um povo gen,eroso 
tiniano de Araújo. sarg<'nto do Exér- cola "Irmã s. Leão": M. Bernadete e heroico que tanto ha. contnbuido 
cito e instrutor do Tiro .. 213", de de Freitas, da escola noturna ··D. para a grandeza e a gloria do Brasil 

Aretn; Annlia de Carvalho, esposa do ~it~~~~·; .~~lsa:.êt~a~r~~ve.~~; e1~1:: is~~~ !~rtffc~~~: c:::rbda~ ~~ l~~~~ 
~~s~arºvº~~:;de sri.~rn~:~~inaTa~~~~ Leopoldina de Lima, da escola notur- nambuco e o R~o .Grande ~o Norte, 
Silvh., esposa do sr. Cremo Vieira e na "Cel. Jacinto Cruz": Mal'iêta Ba- antecipou-se á mdependencia na~i?-

A 35 AN 
S1lva; sra. Corina Passos de Oli- tista Nobrega, da escola da Avenida nal, afirmando, .n~s. tempos coloma1~. 

H Os vclra, esposa do sr. Abdias Antonio Nova Descoberta: Maria Alnf'lia de 8: soberaola bra~leua. Dai ~ sua pai-
••• de Olivelra, fiscal do Instituto dos Oliveira, da escola particular "Dr. t1cula_r admiraçao pela Para1ba e pelo 

comerciários; sra. Petronina Passos Anton~o \~lva '': Jee~abel o,.,. Sant?.s, N~~?aes~~·m a mais grata satlsfaçãc 
• Silva. esposa do si,:,. Jo~afá .silva, fun- do cms?. Franco Biasneiro • Mal rn que recebia aquela prova de aprêço o que publicava A UNIIO clonaria da Estacao Expe~1.mento.l de das Me1ces do.s Neves Bralner, da es- do govêrno paraibano. 

F.:-.phito Santo; ::;ra. M;;.ricta. Passos cola da Rua d8: Con~ord ta, dn muni- Concluiu s. excia. frizando o papel 
Silva, espo!)a do sr. Venanc10 Hono- clpio da capital. Matl,. José Meirél~s, das classes armadas na hora histori-

. rato da Si11ra. comerciontc cm Espe-

1 

da escola ··João da Mata" í"Colo1~1a ca que vivemos, que é O de integrar 
Em 23 de agos_to de 1903 <dcmingo) · 1 ranço.; e as senhoritas Severlna e de Pescadores"), Santa Rita; Eumce a Nação nos seus verdádeiros desti-

~b~eN~~O 1rici~fá16v~a f~~}~n~~;~~ia~~~ ~~~1: l~~~t~s ~e 3 '11
_;:~li~s. deixa

ndº :i~!!ft~~.5 
!Tst~ªr;eª

1
t~vr~~=1~:~ª ;~= ~isp:~~~:~~n~i~ ;~es~~~n~e p~~1gu~ 

começou ás 7,30 de sexta~feira, c!la 21, I o seu sepultamento yerificou-se no tude Vieira de Mélo. do mesmo lu- Vargas. 
assim se expr~ss.ando: ~ dia segUinte, no cem1terlo de S. An- gar; Severina Gonçalves de Carvalho, 

O povo 1?r~cipitou.-se e11tao para o tonio, no. vila de Moreno. da pra.ia de Jacaré, do munlclpio da O GENERAL LOBATO FILHO VISI-
lugar do szmstro. Segundo nos con- ·----------- capital· Lindalva. Vieira Ca.mr,os. r.la TA O INTERVENTOR ARGEMIRO 
taram os primei!"os a ali chrgar /ó- A t .. Sapo<lan .. alveja os dcn- escola de Mumbaba, do munlcipio de DE FIGUEIRWO 
rum o alferes Lmdolfo de Holanda, e p~s a. , . • Ih r creme Santa Rita; Maria do Carmo MPiré- Sabendo O general Lobato Filho que 
um for_te ccnt111gente de prat.as do ie~. cV1t,i a cart<' e e O me 

O les, da escola particular mista "San- havia chegado, á tarde. de Soledade 
Batal11ao de Segurança. Depois co- rspumante. , , to Antonio" do municiplo de Santa O interventor Argemiro de Figueirêdo. 
meçaram, a cl~egar quasi Iodas as au- Não CNQUf(.'am ! - '' :S.1,twda.n' - a Rita. ' · f i á 7 h p l i 
toridades, mmtos negoctarilcs e gran- melhor pa~ta. ------------- ~~ ~~~~çã~. f!z!nao~~:s~c~~nifanª,;a~ 
de número de empregados no comér- Fortaleza - Ceará. LIGIQS A do tenente-coronel Magalhães Barata. ~!~~z:.r~;:[/~~:d~~ 1~m11::;~~~;~. es;;~ Em João Pcssõa. - CORR8IA & Cia. VJD A RE _ ~~·nvd~ita de cortezia ao chefe do Go-

~;~; c%';::.~á~é':::so !!li~ ,1i~ro~~~~r ~ Sindicato Condor Limitada FEDERAÇAO E~~RITA l'ARAIBA- cio~oir·o ~fJ:rt:11~g:;,a~~~:.1 ;;c",t; 
predio esta.va ameaçado de ser em A geolo,:ia brasileir.i ~bt.'l por U!fl Rrgião Militar no salão de honra de 
pouco tempo devorado pelo incêndw dt>ntist;. .1Iemáo. _ Oepots ele uma ra- FrnnqueEJda ao Público, realizar-se- Palacio, em companhia ele ~eus au-
~u.c'!:~fo~ ~a~~~~:~0° ,/~~~~oic~º?,~~: pida vingem a Buenos Aire.s. r<'gressou :à ~~!~ct~J~~r~u~=~~~u~l, s~:S:idde d!!= xiliarcs imediatos e outros amt~os 
balllo de debelar aquCle /ôgo que a ~l~r:~u~~:ibg~r~~ln~~~p~~}~º~ª K~~~l- tudos filosóficos. uma p:1Jestra subor
lodos a11avorava. 0 Dr Fernando Costa .. mtmstro da dinada ao têma· CARACn;:RES DA 

Era uma tarefa terrivel; mas, con- Agricultura recebe~ 0 cientista ger- LEI NATURAL. 
vém. que assinalemos, foi e.recutada manico em audiencia especial. Em se
com um desassombro, com. uma cora- guldn. 0 Prof. w. Kegel entrou cm co:-1-
qcm e:rcepcional. tacto com O Departamento de Produ-

A fõr<;a de policia, alE postada, ata- ção Mineral. fazendo yár1as viagens 
cava o Incêndio com uma tenacidade a Ouro Prôto, Belo Honz:entc, Sabará, 
merecedora de elogios. A' frente das Morro Velho. etc., e realizando con
arrojada.s praça.e; dirigiam o servtço os ferencias sóbre assunto de sua espe
dtstlntos oficiais capitães Vitorino de cialtdade. 0 Prof. Kegel mostrou~se 
Brito, Antonio Manuel Fernandes e encantado com O nosso pais. Fnla ele 
a1ferc3 Lindol/o de Holanda. corretamente O porduguCs e declarou 

,1 par dos oficiais e praças acimn ter feito observações interessantes. de 
citados. que ~e esforçaram para lm- bordo do avião de car~cira. na vtagc:11 b~~:r pqa~ae º.,a!,~aqro aª,u1~:;",~°:,.':irt~/ª;:;; no longo do litoral. sobre a f~rmaçao 

~ ~eologica e a geografia do nm;~o pais. 
61! encontravam na Alfandega, toma- As confcrenc1RS do c1~nti1:1ta. g1raraf!l, 
TClm parte muito notavel os ctdadã~s na sua maioria. em torno do proble
L 

O 
tenente Buarque de Lima, Emi· mns mlneraloglcos. 

Não há. na Paraiba. o mosquito qtJe 
f"stá ('a.usando o paludismo do Rio 
Grande do Norte e do Cea1·á. Mas nêls 
temos outros mosguitos tr.t.m;mis'.iÔr('s 
para causar a dof'nça. N:\o df"iXf' ag-ua. 
empoçada ou parada para que não t,e 
crie o mosquito. 

EM VISITA A' CAPITANIA DOS 
PORTOS 

Após o cordial encontro havido en~ 
tre o general Lobato Fllho e o inter
ventor Argcmiro de Figueirêdo. o che
fe da 7. ª Região Militar, em compa
nhia do tenente-coronel Magalhães 
Barata, dirigiu-se á Capitnnta dos 
Portos, onde foi recebido pelo coman
dante Alfrêc!o Salomé, capitão do: 
Portos dês te Estado. 

HOJE, O GENERAL VISITARA" O 
QUARTEL DA POLICIA MILITAf! 
E AS REALIZAÇOES DO GOVf:RNO 
ARGEMIRO DE FIGUEIRf:DO NES-

TA CAPITAL 

PRINCIPAIS EMISSOR/\S DE ONDA 
C"VRTA DOS ESTADOS UNlDOS 

DA AAIERICA DO NORTE 

Programa de hoje: 
As 10:00 - 4:00 p. m. - Service on 

W3XAL - 17.780 kcs. 16,8 mets. 
As 10.55 - Press-Radío News -

Boston - WIXK - 9.570 kcs. 31.3 
mets. 

As 12 :00 - Orlginaties - Schenec
tady - W2XAD - 21.500 kcs. 13,9 
mets. 

As 15:15 - New World Salute -
Schenectady - W2XAD - 15.330 kcs. 
19,5 mets. 

As 16:30 - U. S. Army Band -
Schenectady - W2XAD - 15.330 kcs. 
19,5 mets. 

As 18:00 - Vocal Quartet - Chica
go - W9XF - 6.100 kcs. 49.1 mets. 

As 18 :20 - 8 :00 p. m. Service on 
Latin Americao Beam - New York 
European Beam - New York -
- W3XAL - 17.7i0 kcs. 16.8 mets. 

ÁS 19:00 - Science in the News -
Schenectadv - W2XAD - 15.330 
kcs. 19.5 mêts. 

As 19:5 - Highlights in the World 
of Sport - Philadelphia - W3XAU 
- 6.060 kcs .. 49,5 met~. 

As 19 :30 - Daily Sports Column -
Chicago - W9XF - 6.100 kcs. 49,1 
mets. 

As 19:45 - Dinner Concert - Chi
cago - W9XF - 6.100 kcs. 49,1 mets. 

As 20: 15 - Hollywood Screenscoops 
- Philadelphia - W3XAU - 6.060 
kcs. 49.5 mets. 

As 21:30 - Edwin Franko Gold
man Band Concerts CSA) - New 
York - W2XE - 11.830 kcs. 25.3 
mets. 

As 22:20 - 12:00 mid. - Service on 
Latin American Beam - New York 
- W3XAL - 6.100 kcs. 49,1 mets. 

As 23 :OO - Hal Kemp's Orchestra 
- Philadelphia - W3XAU - 6.060 
kcs. 49,5 mets. 

As 23:30 - Special Women's Pro
gram for South Amelica, annoucnced 
in Spanish (SA) - New York ·
W2XE - 11.830 kcs. 25,3 mets. 

As 23 :30 - A I See It - Schenec• 
tady - W2XAF - 9.530 kcs. 31,¼ 
mets. 

ISENTOS DO 
SERVIÇO MILITAR 
RESOLUÇÃO DO SUPRtMO 

TRIBUNAL MILITAR 
RIO, 22 IA UNIAO) - O Sup1~mo 

Tribunal i\filitar tomou uma resolução 
esclarecendo a situação de numerosos 
sorteados para o Serviço l\lilltar que 
fõram declarados insubmissos por não 
se têl'cm apresentados na época lcpl 
e que tenham cometido êste delito ha. 
mais de oito anos. 

A5sim é que, por intermédio de uma 
ordem de "habeas-corpus", o pacien
te ficat·á isento do serviço, muito em
bora respondendo a processo pelo cri
me de insullJnissã.o. até que legalmente, 
seja decretada a extinção da. açáo ,pe· 
na.l, por isso que o prazo de prescri
"áo para o <>rime é de oito anos. 

Esta medida, que atingiu desde logo 
vários sorteados, terá por certo, gran
de rcpercu!<isão 

OS TRABA L R OS 
DE SALVAMENTO DO "AL

MIRANTE SALDANHA" 
WASHINGTON, 22 (A. N.) - DI• 

Yulga-se qn<' S<'râ necessário maior 
trabalho prelimfnar antes de se fa
zer outra tf'nlativa. de desencalhe tlt> 
"Almirante Saldanha". 

Ja s~~-:;.::,.t~º:'::::~s,!.J':s~a0d~!!: 
mento "do n,nio-escola brasilNM, K
rá preciso mahl um compressor, b.
zcndo-sc, atualmen&.c, esforços nu 

sentido de adqulri•lo em Pôrto Rlct1. 
O<s f'.1uanerados do trabalho de 

dcscncaJhc esperam, agora, comple-

::;t:snr~:P~::::sp!:0::,~~rq~e .~~~ ~!~or KJ:Jtmd~n, n1:/!.:.sti~~~~~· j:~~o/~~ Missão aeronauilca in(ICr.a - A mhs-;:,n1:n:e,.~~r;:os empregados dr: ca... são aeronauttca ingléaa, que atual-

mente se encontra no Brasil para es~ 
tuctoiifns possibllldades de uma rutura 
linha aérea comercial pRra o nosso 
continente, pretende seguJr no dia 15 
do corrente, pe1o avião da Condor, de 
Bafa a Recife. a fim de, daquê)e por
to. regressar á Europa. Essa missão é 
composta dos Srs. WUlia.m Duncan 
Roberts, WU!lam HaroJd Prlmrose, 
Dermot.t Lang Allen. Stuart, t>ouglRs 
Arnold liOtt e Joan l/lllcy. 

Hoje, o general Lobato Filho vtsl tn
rá o quartel da Policia Mihta1• do Es
tado e depois, em companhia do pre
feito Fernando Nóbrega, apreciará 
ob_ras e rea11zaç6cs do govêrno Arge. 
llllro de Ptguclrédo nesta capital. 

mirante Saldanha·• de sõbre os ro
cllêdos", 
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p Â R T E: o f 1 e 1 A L 
IIIIIISTRIÇIO 10 E X MO. SR. DR. ARGEMIRO IE FIGIEIRIIO 

DECRETO N." 1,088, de 16 de agosto de 1938 r mento d~r!,p,;l;~,.;:-:- o Estado se reserva o direito de fiscalizar º fl!nciona-

Art 3." - Revogam.se ns dlsposiçõac; em contrário. 
E~tabelece nórm.as para a class1Jtcaçáo do al-

godão. Palácio do. Redenção, em João Pessõa, 17 ele agôsto de 19381 50.0 da 

co de past,claria e bôlos - Indeferi
do. 

EXPEDIENTE DO 1NSPb.'TOR DO 
DIA 19. 

Argemiro de Figueirt·do, Interventor Federal no Est3:-do da Paraíba, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, e, 

Considerando que todos os negocios de compra e venda de algodão, 
tanto em carôço, como depois de beneficiado, deverão sE!r efetuados na base 
d.o pêso liquido, em quilos. e tendo-se em vista a qualidade do produto, isto 
é, as diferenças de prêços estabelecidos para os diversos tipos cuja distinção 
será feita de acõrdo com os padrões oficiais; 

Considerando ainda que a liquidação dos negocios de compra e ven
da de algodão será feita á vista· dos certificados de classificação. 

Considerando que o Govêrno do Estado já vem realizando a classifi
cação de sacas, mediante cobrança da taxa de dez l'éis por quilograma; 

Considerando que a renda proveniente da taxa em nprêço. do desdo
bramento de certificados e venda de amostras classificadas cobrirá todas as 
despêsas que o Govérno seja obrigado a realizar com a creação de um servi
ço que regule o comércio de compra e venda de algodão dentro do próprio 
Estado; 

Considerando tnais as vantagens indiretas para a economia estadual 
resultante da manutenção de um serviço com êsse fim, devidamente aparê
lhado; 

Considerando, finalmente, que ha necessidade de atender ás exigcn
cias comerciais da Paraíba, nêsse particular; 

DECRETA: 

Art l.º - Fica creada a Diretoría de Serviço de Classificação do Al
godão, destinada aos negocios .internos do Estado e subordinada á Secretaria 
da Agricultura, Comércio, Viação e Obras Públicas. 

§ único - As taxas previstas no Decréto n.0 915. de 30 de tlezembro 
de 1937, serão arrecadadas pela mesma Diretoria, e recolhidas 48 horas após 
á arrecadação aos cofres do Tesouro do Estado, da Recebedoria1 de Rendas 
de Campina Grande e outras Estações arrecadadõras, pai:a as despêsas. com 
o pessoal e material do Serviço de Classificação do Algodão cm sacas. 

Art. 2.0 
- Os cargos de Diretor da Diretorial de Classificação' do 

Algodão. de Chefes de Pôstos e auxiliares técnicos serão préenchidOS, em co
missões, competindo a respectiva nomeação ao Chefe do Govérno. 

§ único - Para os demais cargos fica o SecretáriO: da Agricultura!, 
Comércio, Viação e Obras Públicas autorizado a admitir, por contrato, o 
pessoal necessa1io. 

Art. 3.0 
- E' a seguinte a tabéla organizada para todo o pessoal 

destinado á execução dos serviços de classificação do algodão. em .sacas · 

:\l('llS:tl Anual 

1 Diretor .. 
1 Chefe de Põ~to· de eÍ~s: · 

l soosooo 1 :500SOOO 18:000$000 

sificação .. 1 :200WOO 1 ·200,000 14:400~000 
1 Auxiliar U!~niCo .. .. l :000$000 1 :OOOSOOO 12:000~000 
3 Classificadôres,. a 
3 Auxiliares de classfri~a: · 

700SOOO 2: !OOSOOO 25:200,000 

dôr, a 
4 Escreve~·tes. d~ 1:0: cl~s: · 

400$000 1 :200SOOO 14:400$000 

se, a .. 350SOOO 1 :400SOOO 16:800SOOO 
5 Idem, de ·2.~· ci~s;é, ·a : 300SOOO 1 :500$000 18:000$000 

25 Coletôres de Amostras, a 300SOOO 7:500SOOO 90:000SOOO 
2 Porteiros, a .. 250SOOO 500SOOO 6:000SOOO 
9 Serventes, a 180SOOO 1 :620$000 19:44-0SOOO 
l Motorista 360$000 360SOOO 4 :320$000 

Art. 4.0 
- Os ~r~pr~tários de pr~nsas, situad'.1-S em lugares onde n5..o 

existam põstos de class1flcaçao, que deseJarem fazer mspecio.nar as sacas no 
momento momento da prensagem, deverâo solicitar ao Diretor do Serviço a 
designação de um técnico, ficando por sua conta todas as despêsas com ven
cimentos ou diarias, transporte de técnico designado, remessa de amostras 
além da taxa de classificação normal. , 

§ único - O técnico a que se refere êste artigo só poderá ser designa
do com autorização prévia do Secretário da Agricultura, Comércio, Viação e 
Obras Públicas. 

Art. 5.0 - A despêsa anual para oconrr 
constante da tabéla a que se refere o art. 3.0 , s·~·· 
contos. quinhentos e sessenta mil réis (238: 560 C· 

ao pagamento do pessoal 
~ duzentos e t1inta.i e oito 

Art. 6.0 - Fica a Secretaria da Agriculí.ur · Comércio. Viação e Obras 
Públicas autorizada a dispender, anualmente, com ::s trabalhos da Classifica
ção do Algodão, em sacas. a importancia de cinco, t.i. e quatro contos e oito
centos mil réis 154:800SOOOJ, assim distribuída· 

Material ..•...•••....•..••••. 
Eventuais . . . ....... . 
Dia rias ........•......... 
Aluguel de prédio • . . . . . . . 
Consumo de luz . . . •. 
Aluguel de telefône .. 
Asseio . 

20 :000~000 
15:000SOOO 

6:000SOOO 
. . 12:000$000 

480$000 
840SOOO 
480SOOO 

Art. 7.0 - Não será permitida a export"çao de algodão dei qualquer 
tipo, sem o comprovante da classificação interna, isto sem prejuizo' das exi
gencias que venha a fazer o Serviço Federal. 

Art. 8.0 
- A Secretaria da Agricultura. Cotr., :cio, Viação e Obras Pú

blicas, oportunamente, baixará as instruções para a execução do presente 
Decréto. 

Art. 9. 0 
- Para ocorrer ás desp€'sas decorrt 11les da execução do pre

sente Decréto, no corrente exercício, fica aberto o < ·fdito especial de cento e 
trinta contos e cincoenta mil réb 1130:050SOOO), .. iscriminado da seguinte, 
maneira: 

Pessoal 
Material . 
Eventuais . 
Dlaiias . . . . . . 
Aluguel de prédio . 
Consumo de luz . . 
A. de telefône . . . . 
Asseio 

. • 99 : 400SOOO 
8:400SOOO 

. . ló :000$000 
2 :500$000 
5 :OOOSOOO 

200SOOO 
350$000 
200~000 

Art. 10. 0 
- Revogam-se as disposições e:m conti;ário. 

Palácio da Recfenção, em Joõ.o Pessôa, 16 de agôsto de 1938, 50.0 da 
Proclamação da República. 

Argemiro d,e Figu.zirêdo 
Lauro Bc-;erra Montenegro 
Francisco ele Paula Porto 

DECRETO N," 1,089, de 17 dE agosto de 1938 
Concede isençãc de impostos á 1.ª Feira de 

Amostras de campm :i '::rrande, etc 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Fe1.C'1'8l no Estado da Paraíba, 
U~ando das atribuições que lhe são conferidas pel . Constituição da República, 

Considerando que as feiras de amostra. constituem excelente meio 
de propaganda; • 

Considerando que por seu intermedio o~ nossos produtos agricolas e 
Industriais terão possibilidade de ser melhor cor , i<'c·idos, visto a natura aflu
encia. de visitantes de outros Estados, intere!-s; dos em efetuar transações 
comerciais, e 

Considerando aJnda que é dever dos Pr:d ·res Públicos amparar, mo-
ral e materialmente, toda a iniciativa que pos ···azer ao Estado vantagens 
de quaisquer especie, 

DECRETA, 

Art. 1.º Fica concedida ao sr. Artur Danzi, que se propõe organizar 
a "L• Feira de Amostras de Campina Grande''. isenção de todos os impostos 
estuluais que se possam aplicar ao referido certame, o qual deverá funcionar 

a come ar de outubro proximo. 

Proclamaçáo da República.. 

lnterventoria Federal 
EXPEDIENTE DO JNTBRVENTOfG 

DO DIA 17 

Porl nría 

o Interventor Federal no Fstado 
da Paraíba, á vista do laudo de ins
peção rle saúde a que se submeteu J. 
Judith de Miranda. Henriques, 4.0 es
criturá.ria da Diretoria de Viação e 
Obro.s Publicas, resolve conceder-llw 
noventa 11)01 dias de licença, com c:s 
vencimentos intq;rais para tratamen
to de saúde, a contar do dia. 27 de ju
nho do corrente ano 

O Interventor Feat,ra l no Estacto 
da Paraíba, á vista do laudo de ins
peção de sãúde a que se submeteu o 
sr_ José Domingos Filho. motornei!'O 
da Rrpartiçfi.o do.s Serviços ElP.tricos da 
Pa.raiba. resolve conceder-Ih~ trinla 
!JO) dias de licençn parn. tr:ttnmcnLo. 
com o ordenado 

O Int.ervt:ntor Federal no Estado 
da Paraíba, tendo em Vista o laudo ele 
inspeção de saúde a que se submeteu o 
sr. Antonio Gonçalves Ramos, operá· 
rio da Repartição dos Serviços Eletn
cos da Paraiba, resolve indeferir o se11 
requerimento. 

O Intfü·ventor Federal no Estada 
da Paraíba, á vista do laudo de ins
peção de saúde a que se submeteu o 
sr. Severino Mariano da Silva. motor
neiro da Repart içá.o dos Serviços ElC'
Lricos da Paraiba, resolve conccder-lht" 
sessent,1. 1601 · dia,s ele lícenç~\ rnon ,1 
ordrnndo, para Q.t-C'U tratanwnto 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba, á vista do laudo de ins
peção de saüde a que se submeteu r, 
sr. Anton,io Ramalho, encarregado da 
Secção de Entomologia e Fítopatolo
gia da Escola de Agronomia do Nm
deste (Areia). resolvP conceder-lhe 
três mêses de licença. com o ordenac1,1. 
n contar do dia 1 ° de maio do conen. 
te ano 

o Interventor Pe,1,.ral no Estaclo 

Argemiro de Figttt2irêdo 
Lauro Bezerra Montenegro 
Francisco de Paula Porto 

Oficios. 

N.º 14. 757, ela Reparb<;ão dos Servi-
ço~ Elctricos. 

N.0 14.760, da mesma. 
N.0 H. 759. da mesma 
N.0 14. 758, da mesma. 
N ° 14. 762, da mesma 
N ° 14. 761, da mesma. 
N,0 14.756, da Imprensa Oficial. 
N.0 14. rti4. da Sociedade clP Funcio-

nários Publiros. 
NY 14 763, da mcsmn. 

fRlBUNAL DA FAZENDA: 

Ao Tribunal da Fazenda: 

Petições: 

Informação prestada á Prefeitura · 

Petições: 
De Pedro Alexandrino de Oliveirn. 

requerendo para se eslabelecer com 11m 
bilhar - Deferido 

Prefeitui-a Municipal 
EXPEDIENTE DO PREFEITO 00 

DO DIA 20. 

Peticões de . 
Vanderlei de Matos Barbosa, re

querenC.o licença para construir wn 
telheiro sobre- uma racimba situa
da entte as avs Professor Parêdes e 
Ara~âo e Mélo - Deferido. 

Luiz Alvares Dornelas Cesar. re~ 
querendo J.icença para construir uma 
(óssa na c:nsa n.0 490. á rua S. ML• 
guel. - Como requer 

V. Cjraulo & Cia .. requerendo li
cenç,a para colocar um fiteiro para 
venàa de cigarros. sementes de horta
liçal:i. etc. no predio n.º 119. á rua 

N.º 9 942. de Luiz Mendes de Frei· Maciel Pinheiro. - Sim, pagando 1o-
tas, 1 go o que fôr de direito 

N.º 10 .118. de Edurirclo cunha & Emidio Marques do Vale, requere~-
Cin . . 1 d.o licr!1ça para rea.brir seu pa ülhac 

~:: g._~~i: ~l~ i~i~l~i~cB~i~~onc;:n. : t~L5uad~ ~;viac~ª~~te~n~~:;~() ~~ 
N.º 9.843. de cícero Matildes de C:ir- Diretoria de Abastecimento, indefe-

valho. rido 
N.º 10.172, da Standard Oil Compa- Raim~mt:o Tavn.res C.e Vascon<:êbs, 

ny Of Bra~il requerendo licença para fazer diver-
N.º 10 190, de Dionísio Carneiro da <;OS concertos na casa n.0 267. á rUA 

Cunha. da Conceição. - Deferido. 
N.º 10.063. de A. F. Mota. Marin. Soatcl::i Falcone, requercn·b 
N.º 10.117, de Eitel Santiago licença p:.'l.ra rebocar a casa n.0 695, 
N.0 10.176, de Carlos Guimarães. á av. 3 de Maio. - Com~ pede 
N.º 10 264, de Ranulfo Alcoforado dr Joaquim Pereira do Nascimento. re-

Almeicl:i. querendo licença para fazer ym au-
N.º 10.269, ele Otavio Sinfronio. menlo no µrell10 em construçao á rua 
N.0 10.267, d(' Luiz GOm'.aga d.1 Cos- D~r.:f'mhargadm Trínd~d~. de pru-

l[l Nciv:1. p1Wdacte do sr Virgnuo Barbos':\. 
N ° 1c _ 2fi8, c'e José Carvalho Barbo~a - Deferido. 

SoS•"\nho. Cicerü Guedes, requerendo licença 
N ° 10. 265. d~ Guilhermf' Freire para fazer. o piso e rebocar um quar-

Guerles to do pred10 n.0 164, á av Mira-Mar. 
N.0 10.266. de Antonio F. Rezendl... - Deferido. 
N.0 fl 950, de R. de Lima Santos. Manuel de Moura dos Santos, re-
N.º 9.33"1, de Dias Galvão & Ci.a. c,uerenC'o llcença para construir um2. 
N.C' <l 999 de Anlonio Guimarães. casa de taipa e palha na av. A vila 
N'_,, 11.841 cte Cicero Matilctes d Lin$. - Deferido . . 

c::u·vnlho Sebastião Venanc10 da S1lva, re-

da Paraíba, á visl~ do laudo de in:..- ()fj,..ios · 
querendo licença para. fazer co1,1certos 
na casa de Mia propnedade. a av 
Centenário, n.0 741. - Deferido. peção de s.aúde a que se submeteu o 

sr. José Henriques Sobrinho, operái·io 
da Usina Central Eletrica da Repartt
çào dos Serviços Eletri.cos da Paraíba. 
resolve conceder-lhe trinta (30) di:1..s 
de licença, para o seu tratamento. 
com o ordenado 

o Interventor Federal no Estado 
da Paraíba. á vista do laudo de irn;
peção de saúde a que se submeteu o 
sr. Sandoval Luiz de Mélo, motornei
ro àa Repartição dos Serviços Eletri
cos da Paraíba, resolve conceder-lhP 

N.0 t3.694. cio Encnrregado do Põstn 
C:e Fnrneciment:> de Cmr:.bu~tivel cio 
E~tado 

N.0 14.685, ctn Repart,ição dos SPrvi
ços Eletricos 

Desoêsas realizadas : 

~ 0 14. 754, de Afonso Pedrosa 

EXl'EIHF:NTE no GABINETE 

José Soares Cardoso. requerendo li
cença para conztruir uma casa ct' 
taipa e palha na Travessa 18 de A
bril. - Deferido. 

Petroniln Ribeiro de Sousa, re
querendo licença para conl::itruir um.-~ 
casa de taipa e palha na av. Argen
tina. - Deferido. 

sessenta.. c60> dias de hcença., para o A' Procuradoría da Fazenda: 

Joaquim Pereira do Nascimento. re
ouerendo licença para fazer um au
lnento no alpendre da casa em cons
trução á av João da Mata. - Defe
rido 

J. Minervino & Cia., requerend'> 
licença para construirem fóssa nos 
predios nl::i. 890, 894. 9J6 e 914, á ru':\ 

seu tratamento, com o ordenado. 
o Interventor Federn.l no Estndo Peticão: 

da Paraíba. á vist.a do laurlo de ins
peção de !-'aúde a que se submeteu o 
sr. Tobias Feliciano da Silva, operário 
c'a Repartição dos Servic;:os Eletri,:oc; 
da Paraíba, resolve conceder-lhe trin
ta l30l dias de licença. para tratamer:
to de saúde, com o ordenado. 

O Interventor Federal no Estado 
Cta Paraíba, á vista do laudo de ins
peção de saúde a que se submeteu o 
!:ir. Josl" Francisco do Nascim'3nto. ope
rário da rl.epartição dos Serviços Elf"
tricos da Paraíba, resolve conceder
lhe quarenta e cinco (45) dias de li
cença, para o seu tratamento, com o 
ordenado 

N.0 9 842. de Cicero Matildes rJ(' Alberto de Brito. - Deferido. 
Carvalho. Joaquim Pereira do Nascimento, re-

N.0 1 C.147, do dr. Juiz de Direito querendo licença para fazer o reve3· 
da comarca de Santa Luzia do Sa- timento da fachada e 01tões do pre
bugi. dio n.0 582, á av 24 de Maio. - De

~T .º 9. 89G, de Vicente Augusto ri(' ferido. 
Sá. F.2rnandrs & Cia ., requen~ndo li 

N.0 10.021, de Luiza Maria da Con- cença, a titulo precário, para fazc'!-
c eição. rem diversos serviços no predio n.º 

EXl'EDJESTE no GABIN>TE 
91, á rua Maciel Pinheiro. - Sim, 
a titule ~recário, assinando o res· 
pectivo tP-rmo de compromisso 

A' 1.dministracão do Pôrto de Caba- João Monteiro da Franca, reque-
rlêlo : rendo licenc;:a para construir cerca no 

O Interventor Federal no Esta~o Petição: 
alinhamento á av Miguel Sant.:i 
Crnz, esquina com a D_ Pedro .11 ' 

1 Pnovar a coberta da casa n.0 412. á 
nv _ Adolio C1rne. - Concêdo a }J
cença para a cerca. - Quanto a li· 
c:ença para a coberta da casa rle pa
lha á av Adolfo Cirne, requeira em 
srparaUo. 

da Paraíba. á vista do laudo de in~-

1 

peção de saúde a que se submeteu o N.0 10.274 • do Banco do Estado cifl 
s~. Pedro Paulo de Castro .. funcion~-1 Paraíba. autori~ad? peh firma A E G 
no da Repartição dos Serviços Eletn - CiA. Sul-Amencana ctc Eletric1cla · 
cos da Po.raiba, onde exerce as fun- de, Rio de Janeiro. 
ções de Mef;tre d:.1 Secção de Fundição, -

Crlestin Mr,.riuc. MalzaC', rC<'}uerenr'o 
DIRETORI.\ GERAL DE SAüOE l licrnça para construir fásl::ia, renova;: 

resolvr conceder-lhe qunrenla e cin
co (•15i dias de licença, para o seu tra
tamento, com o ordenado. 

O Interventor Federal no E.it :id::> 
da Paraíba. resolve nomear o sr. José 
Amaro da Silva, paÍ' exercer. efetiva
mente, o cargo de Continuo - Porteiro 
da Junta Comercial. devendo solicitar 
feu titulo ela Secretaria da Agricultu
ra, Comércio, Viação e Obras Publicas. 

Secretaria da Fazenda 

EXPEDIENTE DO t,ABINf:TE 

Ao Diretor do Tesouro: 

Petições: 

N.0 12.456, de Clelia Alice Pinto Sei
xas 

N.0 10.263, de Joventíno Assis de Olí
veira, p. p. de Henriques de Lucêna 
Barbosa 

N.0 10.272. de Severino Rafael. 
N,0 10.271, de Dias, Gaivão & Cia .. 
N.0 10. 270, de José Anaclet de An· 

drade. 
N,º 10. ~73. dr Luiz Gonzaga Cal

Gas 
N.n 10.276, de Antonio Ferreira de 

Mélo 

Prestação de contas ~ 

N.0 2.517. de Alcides de 
Henriques. 

Miranda 

PúBLICA :l coberta e fazer outros reparos na 
casa n(J. 371. á. rua S. Vicente. · 

A Inspetoria de Higiene da. Alimenta- Comi) requer. 
~ão e Polícia Sanita.ria das habi- Conego José cta Silva. Soutinho, re-
tações. GUerendo liccnç:i p:ira concertar por 

conta cio adeantamento mensal for
EXPEDIENTE DO INSPETOR DO ncodo pela Prefeitura, a casa n. 0 301. 
DIA 16 : á rua do Sertão, para a índigente Mn.

ria Gertrudes do Nascimento. - In-
Tnformação presta.da á Prefeitura : deferido, em face dos parecêres 

Petições: 

Dr Portencio & Cia, rc>querendo par'\ 
se rstabelecer com venda a retaJhv 
de tintas, oleo, vernizes etc. - Defo· 
1'1~0. 

De Alberto Gomes, requer~ndo pari\. 
:::.e estabelecer com refinação de açu
care sal por atacado. - Deferido. 

Artur Pereira da Silva, requerendo 
licença para fazer uma coberta de 
p:ilha no quinta! da casa n.0 514, á 
"'v. Epitácio Pessôa. - Indeferido. em 
face do parecer da D. O. P. M. 

José Lulz Marinho, re,querendo l~· 
cença para se estabelecer com esti
vas a retalho no predlo n.0 1.168, é. 
av. Manuel Deodato. - Como requer, 
pagando logo o que for de direito. 

HJrtencio & Cia.. requerendo 11 4 

EXPEDIF.NTE DO INRPETOR DO cença para se estabelecer com tinta. 
DIA 18 : oleo, vernizes. á rua Gama e Mélo, 

n.0 149. - Pagando logo o que for de 
Informação presta.da á Prefeitura: ciireito, deferido. 

Petições: 

De Humberto dr Oliveira Santo.-., 
requerendo para .se e~tabelecer com 
um ca)do de cana. - Deferido - , ·.i 
titulo precário>. 

De José Luiz 1\1:arinho, requerendo 
para se estabelecer com estivas a r"
talho. - Deferido. 

De João Casnl Filho, requerendo pa r'1 
se estabelecer com um pequeno fabrl• 

Henrique Siqueira, requerendo li
cença para fazer reparos em telheiro 
do prectio n.0 2,$7, á rua Barão da Pas 
sagem. - Df'ferido. de acôrdo com ') 
parecer da D. o. P. M.. assinnthio 
v respccti\'O ter!no de compromiss 1 

EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 
DIA 22: 
Petições de: 
Paulo Gouveia Pedrosa, requcrernlo 

licença pnrn rebaixar o muro e- cons• 



truif- bo.lnnsti-aclu 110 prt'dlo ll.º 117. i 
rua <tü! ' Ti l11rl1f·i1 :..l ~ Curnn n•
Qlif'r. 

FlorlaJJo Alw-- i1·q11.-i-.-111lo r·nt'l,1 d1 
hn.bttnçtio p;t n.l o pn•clio n t·eull'.fm·m 
construido á :.lV _ C:ipil:ío Jos P..::s .. o::i. 
- Sim. Expeça-M• a cnrta de h:.11.Jita
ção. 

virginin PcrelJil da Rof'ha. re:1u~
rendo liccnc-o p:tr:1 L1-..,w,forniar nm::,. 
janela. em porta l' \'il'0-\'l'rsa no pn•cl10 
n.0 212, .í rw,1 Amani Cut1Linho. - De 
ferido. 

Tolentina Paula Mnrqul's, n,quere, t
do licença para transformar uma ja
nela em porta no predio n.º 215, á. a·-·. 
B. Rohan. - Como pede. 

Firmino Caetano Alvc~ ele Lima, :~
querendo licença pnra ron;tnm• umtl. 
fós.sa na c~sa n.O 14.3, a rua Tl'nent.P 
Retumba - DPf('riclo 

P'r:tncj":ro ele> 8011:.n Brito; Jo!i.o Gon
<'nlves S1,Lrinl10 .. Jost• M11l1ot11C'll tlf 
,iflll ..t J•'J tllrl,\O Ah~ .111.:P H1.1r;., 
P..(,l'llu, N:...lJri l\frh.1, ~f'\.'1·1ho Jnat.· 1.r1 
df' Ar:1Uio. Fi 1l11rb·o Anl 11111 i; dt· OI 
vdra, l•'nrndsco V,LlPrio da SiJVli, Ju.t 
Augus,t0 dn Sllv:i. Jo:l.o Nobre Sobri
nho. Florl ncio Lopes de Oliveira Fi
lhü. Omar f't·ncirn NuncF, An.atóiio 
Rego Vc-nt.11r.1 M:11111,.J A11tonio Go 
11w:; dC' Araújo f· Amonio Hc.rútiO Sl>
brint10. iodm: 1'l·q1wn·11do p.lrn prL·:c. 
l:."!.r:t·m r.;'llllC'S ti(• 1notorista profis.:;lo
na1s. - Gomo requerem 

li - Pf'tic:j_o de'.;pa<: h.tda : - D<" 
- Jo.':é Juc;tino de Mncêdo Paiva, re
querendo rest.ltuição de seu titulo ctr 
eleitor (lllt' ~:e· ach.i arquivado 11.1 1.r. 

Stcç~o do Tráfe~o Como reque1 
medwnte n'.ctbo 

A. Lucena & Ci:\ n·ttucn·nrto li· (A~.) 7'c>nl"ntf' .Tolo dt> Sousa. e Sll· 
cença p~rn roloc.r:n·m uma plarq no ça., Jnspe1inr gt-ml. 
prectio n. 0 23. á ru,1 MtlC'if'l Pinheiro, 
- Como reqllcr Conferr com o original: - F. Fer-

Francisca Pereira, rcquetrndo li- terra d'Oliveira.. sub-inspetor. 
cença para reno~·ar a coberta Lia ca,;r, 
de sua propricdfü;e á ª". Luna Pc VIDA MUN 
drosa. 379. - Como requer IaPAl 

Manuel f;o·ires Pad!lhn, requerendo 
rnrta. de habitaçúo para o predio re- GVHtARIRA 
centcmente co_nstruido _á ntn ¼WZ Cor- )Iel~oramenlo t•m Alagoinha. 
f::.fJô.--E~"~:~~-~:s ~n~~:-'t~ââ~rf1ut~~ Alagou1lm recebeu {'OJH gnlltcle cari-
ta('áo. nho a ~ic_rta dC" um Rúclio, feiLJ. pelo 

Luiza Maria da Conceição,. reque- ~~· J
1
:~;.~

1~1;a~ Maia, operoso preJdto 

~~n:i~~eeni~J~~-~~º!~~~iJ~ ~~1~~:i~~ A inaugtu·ação realizou-se n:c>, noite 
em Mandacaru· - Como reqµer. eu/1 do corrent<.: , no coréto desta 

SEC~:ÃO LIVRE. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Sec1·etal'Ía do T1·ibunal: 
Recm·so ex-oficio n. 1 (Em Acão Ordinária 

de Casamento) da Comarca de Itabaiana. Entre 
parte~: D. Mal'iêta Coneia da Silva, autora; e João 
Honol'io da 8ilva, 1·éu. 

Com vista ao curador do réu, Di·. Djalma de 
Andrade Bélo, pelo prazo legal (10 dias) em data de 
20 do conente. 

Apela<;ão Civel n. !ll, da Comarca de Piancó. 
Apelantes: Felizai·do Ferreira de Oliveira, sua mu. 
lher e outros. Apelados: Sabino Regis Vida] e sua 
mulher . 

*** 
'10\'0 m;-~nmru 1< \1:\ CoM 

,\ 'f()SSF. DO I ILlíO 

UM UNGUENTO VAPORIZANTE 
Seu filho de três anos de idade es

tava sofrendo de uma tosse tão sevé
ra que nem podia dormir, diz o sr. M. 
Sant' Ana, de Campo Grande, Rlo de 
J,c1neiro. E di7. mais : "Depois de ex'Pe
rimentar muitos xaropes sem melhoro. 
alguma para o menino, decidi, final
mente, friccionar seu peito e gargan
ta com o Vick VapoRub. Ne.ssa noite 
éle dormiu tranquilamente e, dêsde 
então, se acabou a tosse que tanto o 
torturava.'' 

Se o :seu filho se despertar durante 
2:- n?ite com um acésso _de tosse, pro· 
,emente de uma con!>illpação, basta. 
que friccione seu peito, garganta . e 
costas com o Vkk Vapo-Hub. Instan
ta1:1eamente o Vapo-Ruh começa a. 
agir através da péle como um em
plastro e, ao mesmo tempo, a des
pre~der vapores medicinais que são 
a!-p1rados pelo . pac~cl'_'ltc. Esta. ação 
dupla do r~med10 ah~1a a irritação da 
garganta, descongr,stiona o peito fa
cilita. a respiração, alivia n to~e e 
assim. a creança pode dormir tran~ 

.t<.ita Neves, requerendo lice'i'1ça pa -:. o preff>ito Sabiniano Maia vem a-

~~n~tJ~~2,ur~u'.:x~fs~o~1~eº~;!ºI~~:1;: tendendo e sati,fazrnc\o a todas as Com vista ao advog·ado da J)arte aJ)elada, 
ca. - Como requer, sendo murô de necessidades do mumcipio f'l.tlf' govér-

!-~~IT AIS*' 
alvenaria. :;;~tfr7;;;~:2

1t~n a.:,:ric~~·;1:;~s~:,~~~: pelo prazo legal (10 dias), em data de 20 do conente. 

r~1rfi:1i.l\~~~~~t~f~~t~:~~J;:~i ::~;~~~?tlt{i'iil;.5r5l,fi,;;~~S~z;:::~~ : "'=========================?) 

nJRETORU DE VL\ÇAO E 0-
BR,Ul PUBI.JCAS - Ser"iço de Com
pras - Edital n.0 lG - Chama con
correntes ao fornecimento doe; seguin
tes materiais confórme condiões abai. 
xo: Tambau', para o };r. Leopoldo Ca1:nei- no dia 14 cto correntP. uma homena- A V 1 $ O 

ro de Mesquita. - Como requer gem ao ·•31 Esporte Clube". da cidade AVISO A' PRAÇA Para o Instituto de Educação (Edi 
ficio Central) : Linêu de Bnto Líra. requerendo li- de Ala~ôa OranclP., promovida pelo RETIR.\D,\ DE MERCADORI.\.S 

cença para con,;truir uma caS;.1 de tai- .. Alagomha Espone Clube" CDécréto n.0 19.754, de 18 de março Tendo sido extravíado o conheci
mento n.0 6, referente a 2 exs_ com 
••inho, sendo wna dita marca W. & 
Cía. e outr~ e. & e., embarcadas no 
pôrto de Pôrto Alegre, no vapor •· Ara
ranguá ", entrado em Cabedélo no dia 
2 de Dezembro do ::mo p. passado e 
como os srs. Williams & Cia., recla· 
mam a entrega das mesmas indepen
dente da a.prcseut11ção do conhecimen
to Original, vim()!, pelo pj·flsente a vi
so dar ciencia que farêmos entrega de 
contormidade com os decrétos do Go
\'êmo Ft"deral ns. 19.473 de 10 - 10 
- 30 e J.9. 754 de 18 - 3 - 31 

35 portas- toalhas n.• 1.165, de 7,5 x 
15 cm., modêlos •· Hornberg •· ou equi
valentes. 

POi e telha em Tambau· - Deferido. Presidii,1 a embaixada do ··31 Espor- de Hl~l) 
Ida ~ôrto. requerendo licença par.: te Clube ' cte Alagôa Grande O rir. 

:z~s~iitác1~r~~~s~:. ~e~zl~(~·\,71~~/ g~:ci~'lldo Tri~IIC?iro, prefeito claquéla ca~~a ''~l)i~~i.~a ~oe:I~croar~~~S,q~~r~~~ 
39 portas-papeis n.0 1.164, de 15 x 

15 cm., modêlos "Hornberg" ou equi
valentes. Severino Domingues. reque,rendo li- A ·s 14 horas, thegou a e:.ta terr,1. a cmbarc..i.da no po.rto da Bnín pelos 

cença para cornstruir uma casa de tai- luzida embaixnda. sendo !:iaudada nês- sr~. Costa, Pena & Cia., sob conheci· 
pa e telha na av. Genesio GaJ;nbUI'1'~. te momento pelo padre Antomo Ave- menta n.0 1, á ordem, emitido para o 
~ Como requer lino ;,gradecl'ndo. em •. 11ouie dos vi.si- vapor Hagit,a, Vgm. 201, entrado em 

1 saboneteira de imbutir H ' lll alça, 
n.0 1.170. de 15 x 15 cm. , mcdélo H01 n
berg" ou equivalentr 

S~verino Gomes da Silva, 1-eqnerr-n- to.ntes. o sr. Apolonio Miranda Cabeddo a 11 do c01-re1lte mês. 
d~ hcença para construir uma casa de Previamcntf' combinado entre os Pelo presente, aviso ao totuércio e 

Para o Jn,;;tituto de Educa(âo (JaJ'
dim da lnfancia): 

ta11?a e telha na a.v. Ceutenár~o. -D'? presidentes do --31 ·• e do ''Alagoi- a quem interessar possa, que os srs. 
fen~o. . nha "

1 
• fóram orgariizn.dos dois times C. Pereira & Cia., desta praça, soiici-

Ctzino ~onte1ro Regis, requereni:l.o "'Branc'o'' e "Azul'". taram a entréga do volume em aore-

8 portas-toalhas n.0 1.165. de 7,5 x 
15 cm., modêlos "Hornberg" ou equi
valentes, sendo o supórte de metal 
branco cromádo tram;ferenc1a para seu nome, do ~s- A peléja, que dcccrreu num ambi- ço, alegando extravío do conheciriien-

t.abelecimento comercial situaclo à a,; 

1 

ênte de muita cordialidade, teve lan- to origim:.I. João Pessõa, 20 de Agosto de 1938. 
~l~ovrando L. Cavalcante. p. p. de 

Ams10 da Cunha Rêgo & Cia. - A
gentes. 

4 porta-papéis n.0 1164. de 15 x 15 
cm., modêlos "Hornberg" ou equiva
lentes. 

Cruz das Armas. n.0 l.173 .. ,_,.. Como ces impressionantes e terminou com A entréga será feita dentro do pra-
requer. em face do parecer da D. E a contagem de 2 x o em favor do zo de cinco dias. o. contar desta data, 
F. lqu~d-ro branco, dada a tP.cnica de- não ·havendo reclama-;ão relaEva á 

pa~:r:~J~tr~;.if~m r~,':~
1~ri11

1c~~ d!~e'ri~ se~,.'~
1
1~dt1cir~i, ~18

~f~·recido no salão j ~~~h~i~::~~to~l~tea~~~~o dgo;csieti~~ DECLARAÇÃO 
l saborreteira de imbutir. n.0 1.170, 

sem alça, de 15 x 15, modêlo "Horn
berg" ou equivalentr 

Para o Instituto de Educação (Jar
dim da Infa.nria): Pedro I, para o sr. A:Jzir Pune!ltel. - do Grupo Escolar. aos visitantes. um art ~1~n~ <9.0

1 do drr~l>to do Govêrno 
Como requer, obC'c.lecenuo as e~·1g~n~fa. C'ooktai1. Provisono n.' 19.754. ll:f: 1LJ üc março 
da D. O. P. M Antes, falou cm nome da popnla- de 1931. 

D~claro ao comerei?, ás .rep:irticões 
púohcas e a quem mteressar poSsa, 

I latrina de louça bran<'a alemã n.0 

39. com sifão externo e ventiladr, res
pectivo tampo de madeira, modêlo 
.. Hornberg"' ou equivalente. Multa: 

ção de Abgoinha, a senhorita. Berna- João Pessôa, 22 de àgo.t.to de 1938. 
~_cte Martins. reportando-se á sign~- --- Pela Companhia Nt~.cional de Na-

A ~Prefeitura multou O sr 1Gfeg·or(u 1lc~o:,;.:~dhe~~~~~ri~Íscursou o ora- ~~t!;ã~ge1~~~teira - P. Bau
d

ei:a, da 
~eeu ~~~ci~º d!r ~::r::i r::i~~~~1W~r~ 

Pessoa de Ollvc1ra por te1 constiu1- dor da emb:-i.íxada. sr. Apolonio Ml
do um quarto de alvenaua n;:i; ~asa no randa. 
216, á rua S M1gu<"l, sem a 'hecessa- Em seg·ui<ln, falou o sr. João Can-
na llcença cio, saudundo o dr. Clodoaldo Triguei-

- ro, prefeito de Ala.góa Grande, agra-
COMANDO DA POLICIA MILITAJI / decendo o me,,mo 

DO ESTADO DA PARAIBA DO A jazz •· A G.". executou "ários nu-
NORTE meros do seu repertório 

Quartel em João Pessóa, 22 ck a•os- ~~ ~~:rJ~gonclentc, 
to de 1938 ·· º . J ____________ _ 

Serv· . 1 NAO ! . 'ão prC"d.sa da senhorita 
~ iço pnra o dia 23 t'trça-foir~ j ~n~ar ã. .. prol:m:a, ?e hotõ:s para \eu 

Dia ã Policia Militar 2.n ten Ar.- toilette . Va. a C..\ ~A AZUL e ro1:11-
tonio Ferreira Vaz. pt'e-os cobertos. Botoes cobertos, \.fl-

~onda .i. Guarnição. f:ub-ten Se- Uma. novidnclc cm Paris \'ende 
verm? Cesarino _,:a l\'óbr1 Jn CASA .\ZVL 

ot!~i~1n~e 3ioi:~ci~af,e. dia, 1 () sgt NOTICIARIO 
M~~~elá B!:~~~~~. ele Radio, 1" sgt. 

LOTE11.J,\ l•EDERAL 
Cl~t~~~a F~~r!1i1:!trtel, 3.

0 
sg.t; Uilson 

E~~:~d
0
a d~a Q~!j~·~i:, 3.º sgt. Ináci,:, Extra('áo em 20 tle agosto de 1938 

2196 - RIO 500 OOOSOOO 
Eletricista de di;1 _ sold~do Sine: _ J 

Mariano de Lima 
Telefonista de ctia, .-;oldado Se\'erir.o 

FerrP.in de Sousa 1 1. 0 1 • 

O 1.0 B. I. e a Ciél ele Mtr~; dar5o 
r..s Guardas do Quartel. Catlrfa Pi., -
blica, reforços e patrulhris 

Boletim nú1m. ·.., 1R2 

(as.) Jo~é Arnal<lo ('abral de \'as
concélos, cel. cmt. geral 

Confere com o original: - :\lanm"l 
Yiégas, maJor sub-cmt. intclino. 

INSPETORIA GERAJ, DO TRAFE• 
GO POBLICO E DA GUARDA 
CIVIL 

Em João Pessóa, 22 de agosto de 
1938 . 

Serviço parn o dia 23 { terça-feira) 

Uniforme 2. 0 < caqui, . 

Permanente á 1.ª S T, amanucnSt' 
João Batista; . 

Permanente á S, P, guarda de l.ª 
classe n.0 7: 

Rondantes: cio trafego. fiscnl de 1.(l ~~~J:nr~: ~~/ 'iº e p~:irimen{to, fiscai<; 
Plantões, guard::ts civis nsA 1;?. 23. 

66 e 65. 

Boletim n. 0 183 . 

Para conhecimento cl~ qór~rJ~;in 
~ ~evida exec11ção, publico o ~C'guu_1-

I - Petições de!!tpachadas p("h :~.:i 
Becção do tráfego : - De .Ton:lS Pe-

)h~ª ~r::i~~ Lt~ru~:e,usd~ i~t~~~~~ 
l3artêw ~º/!4\Úffi Paulino de AraítJ ,, 

13980 - s. Paulo 20:000SOOO 
10293 - S. Pauio 10:000'?)0ü 
12278 - S Paulo 3 :OOOS000 
3155 - Rio 2 :ooosooo 

Acha-se na portarín desta fôlha. 
pr.!''1 ~er r-ntregu~ no sC'u doao, uma 
a g6la, contendo dti:·:l chaves, pr-rdi
d::i .i avenida Cnp .Jm,l• Pr.s.';ô'.'l. 

H;',, na 'Rtparlicáo G Tal elos Tele
~ra1vs, lelegram:is relidos para: 

E. Chagas, Bn r Sul Americano; 
A<l€'rson Soare.!:i, '"Mavignier": Mer
cedes Ramos, avenida dos Estados, 
404: sr. JoaqU:im Freire de Mélo, co
letor Jedern.l; ··Trabalho" 

INSTITUTO DE APOSENTA
DORIA E PENSÕES DOS 

COMERCIARIOS 
CAIXA LOCAL DE J0,\0 PESSOA 

PAGAMENTOS A PENSIONISTAS 

pe~fct~c~~~~i~fl~a~~~x~, ~~.~~~~~º~~~: 
"Adm1111;)tr~1ção Central do I. A. P. e. 

julg0u rrct.'nlemeul.e_ o~ processos de 
benefícios cm que sao interessadas as 

r:~t1º~!!~;~~ ~ilt:c·~~l~~:..c8l°ss~:1~:1~ 
Eb.1. r D. Laura To:;cano Lil'a e sua fi
lh::i Enil~lf'. 

1utai'f1~I·i~;~~~~1·c~!º~~~f1·i~
1
~1ç~~:~~~~ 

cidas a partir ele julho ~e 1935, d1:1t.a 
rm que faleceu seu mando A'5ripmo 
Cost~i. C:1.valc:inli, <'X-praci:ila da em
pn'sa Ferreira Amorim & Cin, desta 
pra<;a. , 

A penslol1ista D Laiu·,> Toscano, {e· 

e de~embaraç.ado 9e qualg.uer respon- 4 tubos de metal niqueládo de lm,80 
sabil1dade, sito a av_emda Floriano x 1 1'4" (cano de descarga). 

AVISO Á PRAÇA ~:i~~tia,n: ~~~~1d~~;!r c~~!de~epo~~l;; l cte!c~~~ co!e 0!e~~~P:~~~~;a~~iJ~~: 
Tendo-se extraviado O conhecimen- meu c1edor apresente seus titules den-1 rambém esmaltados, complétos, marca 

to n ° 430 em1t1do pela Agencia do tro de 3 dias, a contar desta data, Seleta. 
Rio de Janeiro para o vapor Duque para_ serem _confeudos e pagos Para. a F('rraría do Deposito (con
de Ca:nas vgm 100 Voka entiado em Joao Pessoa 17 d'-' agosto de 1938 fecção de esquadrías para o Instituto 
Cabedêlo no dia 29 de Julho de 1937 - Antomo Marct'hno Filho. de Educação)· 
refe1ente a uma caixa contendo t~ci- Coníumo - ~edio Na~c1mento. 2 000 quilos de rarvflo cóque nac10-
do.s de hnho de algodão da marca 1 (As fumas e~tao drndamente reco- nal . 
"J A & I ", emb::ucad;i. naquele po1- nhecidas) Para. o carro S. E 1-14, t'rn serviço 
to peln. firma José Silva & eia Ltd3. _ ~e ,''ta~ públicas na residencia. de 

~a~o;si~~;~~d~ ~ll~~L~:
1
:~fe~~~1~ª t~~~= DEC~ARAÇAO sar~neumatlcos 700 X 16, de la linha 

bem por sua vez ~ido extraviada, v1- J. Mmnvlno & Cia.. desta praça, - 6 lonas, reforçados. 
mos pelo presente aviso dar ciencin. com1111!cam :ios seus freguezes C' a 2 camaras de or 700 x ln. 
que vamos • efetuar o pagamento do qurp.1 iul eressar qttf' a~aba de dei:'ar Pa_ra . o "ªm!?háo n.º. 4, S. E. U~, 
v~lor da ca.ixa referida. que como a ~trmc! o sr. Jo~e Justmo de Mare:ct:> em 'i_erv1('0 de ~,as Publicas ua Res1-
<i;issemos aç1ma, prende-se ao conhe- Paiva. l~ll~ .. cxerc1~ o ~arg;o. rie auxih~1 d'-"~1c1a. ele Sa_pé. . . . 
cimento extraviado, si J!ão houver cte rscnto1_10, tendo 1e:c~01do ? _.•f!:an ... ~neumat~os dum~eiros 600 x 20, 
quem possa apresentar reclamação d~ seus 01denados. fenas, g-1 .1i ll~1..,1- de 1. . lmha ~ _lona . 
contra êste áto ele acórdo com os de- coes, etc., dando plena e gernl ge.itd- . 2 ditos trazenos 975 x IR, de 1.ª 
crélos ns. 19.473, de 10,12130 e 19.754, ç~o de tudo quan~ lhP era de cil.rr~t'J, lmha - :eforçados. . 

~~cl~~·are março de 1931, do Governo ~1~~~~~ã~ ~~;a ~~f: d:ar~~r.!~~~~~air,~ ~ â!::1i~~!~ ;;5 
62º1;. ~O. 

Loide Brasileiro iPatririonio na- mesmo solicitffr. Os proponentes deverao f~zer no 
cionall. - Basileu 'Gomes, agente. -l~~iJ~:,~~~~ J5 (~;. agosto d" Hl38. rr:~~\Ir~.dc~e E5c;~adio1)r~~av~~~;agro:::. 

A V I S O cê~i1~~~1~:: - José Justino de .ua- ~:~a~1~í!ºd~e~~~t:fi, ili~· ;~:i~~ t~~~ 
RETIRADA DE :\IERC.\DORI.\ Testemunhas: - Luiz G:i.h·âo, Iou- ,posta ser nceita. 

(Deaeto n.(l l~~·)t!;
3
f{ lS de m:ir(·O t·h;1sF:~~~~t;s estão devidamenté lf'C'O- ti~! ~:pg=~~g~:;x~;~ ~r c:::i~~a~ 

nhecida.sl. ;de modo leg1vel. sem rasúras, emen

Cin-·n .11 C'l.i:.:a: obras de ferro 
p:,1.lvanisaclo, marca.ias ''D. A ... 
JH'sando 307 quilt.:), embarc·:h.!~1.-. 
c-1,1 Porto Alegre twla !uma Zi1,,i 
K!uwe Mut'llt·r & Cia., sob c:o
ühecimento 11 ° 3. A ORD.E.~,'I. 
emitido pn.ra o vapor "ITAQüA
TIA'" Vgm. 168. entrado em ca
bectélo a 8 de Julho de 1938 

----·---------- das ou borrões, em duas vias, sendo 

óTIMA OPORTUNIDADE ~~:~ t:;ji:;:;;~"à~ ~~ti;çã~":1~~i~;\ 
Vende-se 1 grande terrc. 

no á rua S. José. A tratar 
com Salustiano de Andra. 

contendo preços por extenso e em al
garismos. 

Os proponentes deverão marcar 
praw parn entréga dos ma teria is ofe
recidos. 

Em separado das propostas, os con
correntes deverão apresentar recibos 

Pelo prci:;er.te. aviso ao comércio e 
a quem mteressar possa que os srs. 
C. Pereira & Cia .. d('sia praça, soli
citarnm a ('nlrega dos volumes supr:::, 

de, rua Duque de Caxias, ~;ta~~:r A;~,~c1p'::'1• it;f~stºg0~ier~~ 
416. caução de que trata êste edital. , 

As propostas deverão ser entrégues 
nêste Serviço, que funciona no P;-,la
cio das Secretarias < salão da Direto
ria de Viação e Obras Públicas), nté 
ás 15 horas do dia 29 de agosto pro
ximo. em envelópes devidamente fe
chados. 

alegando extravio elo conhecime:nto 1-------------
0RIGINAL. 

A entrl'gn será feita dentro do pra
zo de cinco dias, a contar desta data. 
não h~vendo reclamação t('lativa á 
propriedade ou penhor do respecth·o 
conn'::!cimento. de acôrdo com o § l.º, 
art. nono <9. 0 1, do decreto do Govêr
no Provisório n. 0 19. 754, ele 18 de 
março de 1931. 

João Pessóa, 19 •d(' ri~cslo dí' 1938 
P:>la Companhia Na1·ion·il ele NavP

rrnção Costeira - P. nanrleira. da. 
Cruz, agente 

PREDIO A' VENDA 
Vende-se o predio 253, á 

rua Duque de Caxias, es. 
quina com a Praça Rio 
Branco . 

A tratar no mesmo. 

ceberá ns mens~Jictades vencidas a pa1·- Bom emprêgo de capital 
lh de Novemb10 __ cte 193:, data. cm q~e vende-se um maquinli.mo completo 
fal.e~~.u. s~u mai~~o, Osc~r Lira, :x- para fabricaç,'.io de caixas dl' papelão. 
Cl~.<1I.1a1. da e~1:r~.sa Albr1 t.o ;undgJen li Um t.esourão a pedal para cortE.ir cha
&:. C1n. Ltd. f1hal de Guaiab1ra, deste pas de zinco ou flandre. Uma maqui
E.stado. . . na. VU'adcira a pedal nara funileiro e 

~ o.s P.~ga~en~os ~as. rf'feridas p('n- um maquinismo completo pnn f;:ibrt
so~s sei ~o l ('ali"'ados ainda no cr,rrf'ntr cação de espêlhos com moldm"<lS cic 
1~1rs, ~lpos o prcenchi~ncnto de forma-1 flandre. 
~~~~~ ~::Yi~:d:S":clentificação das ~ffe~-se na Rua Dlre1ta 11.° 109, 

Qg proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzerem. caso seja ac!'ita n. sua 
proposta. assinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
maxtdo de 10 ctias após solucionada a. 
concorrencia 

A caução de qu~ trata êste edltul 
reverterá a favor do Estado, no caso 
de rescisão do contráto SC'nt causa. 
justi.ficadn. e fundamrntada. 

Fica reservo.do ao Estado o direito 
ele anttlar a presente, chamando a 
nova concorrenrla, ou deixar de efe
t unr n compra do material constante 
do rr.esmo. 

Scr·:i.ç,; de Compr:1c: da Diretoria de 
Viaç:'o e Obras Públicas, em João 
Pessôa, 13 de agosto de 1938. -- José 
Teixeira Basto, encarregado. 
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ROT _4 RY CLUBE DE ATOSDOPRESIDEN-' C INEM A 
J O A,., O P E S S Ô Â TE DA REPúBUCA A exibição, hoje, do filmé "0 Papa vos 

A SUA REUNIÃO DE SÁBADO úL TIMO Nas pastas da Marinha, 
Guerra, Agricultura e 

Abençôa", no 
católico 

"Rex" 

ho~~~a~~
1!1'lºfa~fü:· c~l611c·~RJ: ~o!: 1 de~~~ã';5!8 ab::i:3~~~s.P~~ :fnl~: 

Sob a presidencla do engenheiro 
Leonardo Arcoverde, secretariado pelo 
prof. Coriolano de Medeiros. reuniu 
sábado último, ás 12,30, o Rotary 
Clube de Joãç, Pessõa. 

Compareceram ainda_ os rotnrlap.os 
Matêus de Oliveira, Josa Magalhaes, 
Dorgival Mororô, João de Vasconcé
los, Claudino Pereira. Einar Svend
sen, J. Prazêres Coêlho. Arlindo Cam-

:º}~f\q~l!º c~:~~~~Íltf erva Grangeiro, 
como visitante esteve presente o es

critor Alvaro de las Casas, que visi
tou recentemente a nossa capital. 

De inicio, o sr. Leonardo Arc.:,v,:>rde 
fez a apresentação do mesmo visit~n
tc. acentuando as suas qualirlar:lr-s in
telectuais e a finalidade que J trouxe 
ao norte, que é a de colher el-m:entos 
para o seu livro "De Manáos a F-orto 
Alegre". 

Após, foi lido pelo sr. Coriol_?,n'J ae 
M<:deiros o expediente da 5esc;ao, que 
constõu de vários assuntos. inclu::.lve 
um oficio de congratulações • tl Hota
ry Clube do Riq de Janeiro pelo rx
tenninio do bandido "Lampeào.. e 
seus compar::.as. 

A palestra do d_ia esteve a C!",rgo do 
sr. Matêus de Oliveira. que discorreu 
sôbre a frequência. no Rotary Clube. 
abordando o têma com muita preci
são. recebendo, ao terminar. vivas 
palmas. 

O sr. Einar Svendsen, após, comu
nicou a passagem, no dia 25, da inde
pendencia da Repú.blica Oriental elo 
Uru~uai. antiga aliada do BrasU; .ª 
que continúa unida por laços de soll
da amizade. Propôz, pelo motivo. um 
voto de congratulações, o que fol a
provado pelo plenário. 

O rr. Joaquim Cavalcanti referiu-se 
ao aniversário nataliclo, no dia 22, 
do sr. João Mélo de Albuquerque, pro
pondo uma salva de palmas em ho
menag('m a êsse rotariano. o que foi 
aceito. 

o sr. Dorgival Mororó seguiu-se com 
a palavra. comunicando que o novo 
tegulamento da Inspcl.orla de Veícu
los da capitnl trata da proteção aos 
pedestres. mandando adotar a s1na
Jizaç.ão nas ruas escavadas. tendo o 
mesmo rotariano felicitado Rotary, 
que muito se bateu em pról daquéla 
medida. 

O escritor Alvaro de las casas. cm 
seguida, agradeceu o acolhimento que 
lhe fóra dispensado, estendendo-se a
pós em considerações sôbre a finalida
de de Rotary. 

Continuando, frtzou o objétivo de 
sua viagem ao norte, evidenciando a 
sua admiração pelo progresso de nos
sa região, que, afirmou. deve desper
tar o interesse e a atenção de todos 
os brasileiros. 

Ao terminar. foi o escritor Alvaro 
de las Casas bastante aplaudido. 

Seguiu-se o sr. Dorglval Mororó. 
que tratou de uma proposta de sua 
autoria, visando o interesse de Rot.ary 
em pról da instalação. nesta cidade. 
de uma sucursal do Western Tele
graph, para melhor atender ás ne
cessidades de nossa população. 

Manifestou-se a respeito o sr. João 
de Vasconcé-los. que fri.zou a impor
tancia daquêle melhoramento para o 
comercio local. adiantando que. jw1-
tamente com o dr. CoraHo Soares. 
tratára do assw1to com a Superh1tcn
dência da referida cmprêsa, no Rio 
de Janeiro. a qual demonstrou bôa 
vontade sôl,re a aludida reallzação. 

FalOu ainda o sr. J. Prazêres Coê-
1ho, que se referiu ao empenho !;Õbre 
o assunto da Associação Comercial. 
que vem trabalhando nésse fim, junto 
ao comercio da capital. 

Apelou, em seguida, para o interes
se de Rotary junt-0 á. Superlntendrn~ 
eia da Western Telegraph e seu con
gênere do Rio de Janeiro 

Seguiu-se o sr. Leonardo Arcovêr
de, que disse merecer o assunto a 
maior shnpat!a do Rotary Clube, a
presentando uma proposta no sentido 
de que o mesmo se eptendêsse com a 
Superlntendencia da Western Tele
~raph, pedindo para isso o apoio _do 
Rotary Clube do Rio de Janeiro, sen
do a mesma proposta aceita unanhne~ 
mente. 

Em seguida. o sr. Joaquim Cavnl
cantl tratou da situação do comercio 
do interior relativamente á sua abri~ 
gação para com o Instituto de Pen
sões dos Comerciarias, pedindo para 
que Rotnry se entendêsse, a respeito, 

~~: ªdet:~~~i:ç!o lnc~~:~~1
ªJo~ªcoi~!~ 

cio. 
Acolhendo a sugestão. o presidente 

designou. para aquêle fim. uma · co
missão cumJ>Q.c;ta dos srs. Joaquim 
CR.valcant.1, João de Vasconcélos e 
João Morais. 

O sr. Leonardo Arcovêrde. a seguir, 
comunicou a visita, no dia 27. do." re
p1·esentnntcs do Rotary Clube de Re
cife, encarecendo, nê&;e dia, a presen
ça do maior numero de rotarianos, 
após o que fol encerrada a sessão. 

Prefeituras do Interior 
PREFEITURA MUNICIPi\L DE 

ALAGO/\ DO MONTEIRO 

Trabalho 
RIO, 21 /PEIO AÉII.EO) - O pre

sidente Getúlio Vargas assinou os se
guintes decretos: 

Na pasta. da. Marinha. : 

Promovendo á classe im<'diatamente 
superior o oflcal adminstratlvo da 
elas.'" I. Gilberto Fernandes BaratR. 

Transferindo para. a cadeira de má
quinsta marftmo, o foguista João Lu
cas da Costa 

Transferindo para. a reserva remu
nerada: o 1°. tenente cirurgião den
tista Irinêu Vieira de Souza; o 1°. te
nente professôr do ensino elementar 
Gonçalo Augusto Balista Vieira; o 
2º. tenente encarregado e conservador 
do gablnête de Radiologia do Hospital 
Central de Marinha Fabio Sanches 
Soares; os sub-oficiais José Monteiro 
da Silva Filho, Juiz da França Cam
pos. Rodolfo Coêlho Ribeiro. todos trés 
no pm,Lo de 2º. tenente; no mesmo pos
to e soldo de 2°. tenente, os primeiros 
sargentos Josino Ferrelra de Sant·Ana. 
Arh;tidcs Corrêa Pinho e Firmino Ba
silio da Silva; e no mesmo posto e 
soldo o 2º. sargento Maw·icio Mota. 

1'.1 pasla. da guerra: 

Concedendo transferencia para a re 

DECRETO N. 0 55, DE 10 DE JULHO ~~~~~/ºJa ºii~r~~t!r~~st~~nG~!m~~~~ 
\ DE 1938 pos Paca, da cavEilarla e Horacio He

Abre á Tesouraria l\'Íunicipal 
o crédito suplementar de 
(7:100SOOO), ás verbas Prefeitu
ra. e Diversas Despêsas, do de· 
ereto 43, de 31112 37. 

raclito Campêlo de Souza e Gracilta
no Porto da Fontoura. da artllharia. 
concedendo exoneração ao major 
Nestôr Souto de Oliveira do lQgar de 
membro da Junta Executiva Central 
do Consêlho Nacional de Estatlstica 

terra, o grande filme lústórlco-rellglo- a entrada do And Santo, a canonlza
so •1 0 Papa vos Abençoa", sob o patro- çáo de D. Bôsco, a Procissão de dor• 
clJúo do Exmo. sr. Arcebispo D. Mo!- pWI Chrlsti, renlizada com toda a pom 
sés Coêlho. pa no Vaticano, Festa da Padroeira do 

"0 Papa vos Abençôa" é uma pro
dução da "Sácra Filme" de Roma, e.,
pecial para o Brasil, todo falado em 
português, e e{fl estilo natural. 

Pcllcula atraente pela flnã!lêlii'll'e 
instrutiva, "O Papa vos Abençõa., fo
caliza aspéctos da velha Roma Pagã, 
monumentos de arte e históricos, assim 
como mostra cênas de vários aconteci
mentos da Igréja Católica , 

Brasil, flagrantes de perlgr!naçáo á 
!toma, etc. 

"0 Papa vos Abençõa", que o "Rex" 
apreseutarâ, hoje, em beneficio do 
"Circulo de Operá.rios Católicos" desta 
capital, é, lndlscutlvelmente, um filme 
que atesta o profundo sentimento de 
religJosidade de nosso pôvo. 

Essa pelicula passará em duas ses· 
sões, é.o; 6 12 e ás 8 12 horas da noite,. 
havendo, assim, novos complementos. 

CARTAZ DO DIA 
REX: - "0 Papa Vos i\ben

çôa ", filme católico, em duas 
sessões. 

Complementos. 

PLAZA: - Na vesperal, "En
tre Sêcos e Molha.dos", com 
Bu,;:lcr Keaton e Jimmy Duran
te, da "Metro Goldwm Maycr". 

Complementos. 
- A' noite, "Primavêra", 

corn Nelson Eddy e Jea.netlc 
l\tac Donald, tla "l\letro Gol, .. 
dwym Mayer'', em sua. última 
exibição. 

Complementos. 
FELIPÉIA: - Na vesperal, 

"Papai e Ma.mãe Se Casaram". 
com Melwyn Douglas, da. "Co .. 
lumbia". 

Complementos. 
- A' noite, "Aguas Vtngadô

ras, com J{en Maynard e, mais, 
a 6 ... série de "O Império dos 
Fantasmas". 

Complementos. 

SANTi\ ROSA: - "Varie
té .. , com Hans Albert e Anna.• 
bela, da •• Cine Alllança.". 

ComJllementos. 

JAGUARIBE: - "A F1kha 
de Ouro", com Bellc Davil, da 
ºWamer Flrst''. 

Complementos. 

REPOBLICA: - "Segundo 
Con~ésso Eucaristico", filme 
religioso. 

Complementos. 

S. PEDRO: - "0 Rei Se Di
verte'', com Grace Moore, da 
.. Colombia ''. 

Complementos. 

IUETRóPOLE: - "O Amôr 
é Como o Jõgo", com A.kim 
Tamiroff e a 4.ª série de "O 
llnpêrlo dos Fantasmas". 

Complementos. 
e nomeando para substitut.10 nas 

Efigenio Barbosa da Silva, prefeito mesmas funções o major Tito Coêlho 1---------------------------.J 
municipal de Alagõa do Monteiro, no Lamego. 
uso de suas atributçóes, Mandando acrescer aos seus ven- RECEBEDORIA DE RENDAS 

DECRETA: 
cimentos tantas vezes 5''1,, do respec• 
tivo soldo .quantos fõrcm os anos de 
serviço ex'cedente de trinta e cinco, 

i\LGODAO 'EXPORTADO PELO PORTO DE CABEDÉLO DURANTE O PE
RIODO DE 1.0 DE JULHO DE 1937 A 30 DE JUNHO DE 1938 

Art. 1. 0 - Fica aberto á Tesoura
ria Municipal o crédito suplementar 

tendo eni vista os relevantes serviços 
prestados: aos coroneis Horaclo Hera- Portos de destino 

de sete contos e cem mil réis ..... . 
<7:100$000) para ocorrer ás despésa3 
com as verbas Prefeitura e Diversas 
Despêsas. 

~!~~i~~mJ;;~a~e g~r:~r~~!é J~ªni~!.lv: Hamburgo · · 
Graciliano Porto da Fontoura. Rio de Janeiro · 

Exonerando Bias Moura de Faria do Bremen · , , · 
cargo de preparador do Mtnistéro da Santos . · ·. . · ~ único - O crédito acima aberto 

é distribuido as dotações das verbas 
Prefeitura e Diversas Despêsas, na 
seguinte maneira: 

Guerra, por ter sido efetivado no de Liverpool ............. . 
adjunto de catedrátco do Colégio MI- Itajai . . , , . , ·. . . . . . . . . 
litar desta cal)ital. Leixões . . . . 

Transferindo o coronel da reserva Roterdam , . , . . . . . . . 
Prefeitura,: 

Expediente 

Casslandr'o de Oliveira Vernes, profes- Gdynia ·, . . . . . . . . . . . -
sôr de inglês da Escola de Estado Havre · , . 

1 :500$000 Maior para Igual cargo no Colégo Mi- Rio Grande , · , , , · 
ttar de Porto Alegre. visto se encontrar Antuerpia .. 
afastado de suas funções ha varias I Dunkerque Diversas despêsas: 

Expediente do juiz de 
direito 

anos. New York 
200$000 concedendo ao professôr vltaliclo Maceió , · 
200~UOO / do Colégo Mlltar desta capital Bene- Pelota., , · 

dito Carvalho dos Santos. as vanta- .kecite . 
200$000 gens. rega.lias e vencimentos corres- Manchester 

5 :OOOSOOO pendentes ao posto de major, visto con· Ghent · 

Expediente da Delegacia 
Expediente das Sub-De

legacias 
Eventuais 

tar mais de 15 anos de servJ~o. J:::Wmbaí 
7:100$000 Mandando reverter ao serviço ativo o 

major Delmiro Pereira de Andrade, 
Art. 2. 0 

- Revogam-se as disposi- por ter cessado o motivo de sua agrc-
ções cm contrario. gação 

Transferindo o auditor Pedro de 
Secretaria da Prefeitura Municipal Mélo carvalho da 3a._ para nP·. Aud,i

de Ala.gôa do Monteiro, cm 10 de ju- tória da 3ª. região militar. 
Jho de 1938. " Nomeando o 2°. tenente da 2ª. cJas. 

se da Reserva de lª. linha. médieó pa-
Erigcnio Barbosa da Siha., prefeito l'a servir na 1ª. região militar, o as-
Elias Mariz Maracajâ, secretário. pirante Osório Viana Benicio; e da za. 

linha, de infantaria, para servir na 2ª. 
PREFt:JTURi\ MUNICIPAL DE S. região, o reservista José Pereira de 

JOAO DO CARIRf Alencar; e farmaceutlco. para servir 
na 4ª. região. Eduardo Fernandes Ne

DECRETO N. 0 62. DE 12 DE i\GOS- (,'fáO. 
TO DE 1938 Declaran<lo que- a classificação do 

Abre o crédilo cspl'ical df': 
quall'o cuntos e scsscnla e set~ 
n1il réis (4:067~000), para aqui
sição de um prcdio destinado 
ao funcionamento da. séde do 

Govêrno I\Iu-nicipal. 

major José Faustino da Silva Filho é 
no 5º. regimento ele arUlharla mo~
tBda e não no 6°. grupo de artilharia 
a cavalo. 

TOTAL .. 

Firmas exportadoras: 

José Henriques & Cia. 
Abllio Dantas & Cla. . . 
Anderson Claiton & L,ta. Ltda. 
Araújo Rlque & Cla .... . 
Soares de Oliveira & Cla .. . 
Soe. Alg. Nord. Brasileiro .. 
José de Brito & Cla. . . . 
Claudlno Nobrega & Cla. 
Nicolau da Costa . . . . . . . . 
Demostenes Barbosa & Cia. 
Comp . Amcrica ~'abrU . . . . 
João Araújo & Oia. . . . . . . . . 
Exp de Prod. Bra.sllclros S A . 
Vieira Filho & Cia. . . . . , 
Marques de Almeida & Cia. . . 
SACEI - Lols Drcyfus & Cla. Ltda' 

~rX~Jin~~c:~~m~n~
1ªF .. Mata;âz~õ . " 

Fardos Qnllos 

77,871 13.957.391 
47.519 8.812.170 
46.031 8.088.301 
23.521 4.851.029 
20.649 3.728.·,oa 
6.442 1.179.684 
5.659 1.015.279 
1.584 277 .556 
1.324 226.1011 
1.088 201.784' 

963 166.4« 
875 150 .621 
827 148.362 
767 134.017 
362 70.úd4 
336 60.997 
194 29.414 
120 22.148 
70 12.678 
30 5. 752 

241. 232 '3,138.903 

37.301 6.823.398 
36.862 6. 739.536 
29.413 4.269.197 
23.115 4 .228,613 
22.660 4.165.422 
19.779 3.715.712 
10.896 2.001.934 
8.963 1.696. 743 
9.900 1.691.248 
8.470 1.550.647 
7,819 1.477 .096 
7.882 1.437 .557 
7 076 1.307 .871 
4.272 805,780 
3.559 678.586 
2.702 475.099 
2.317 425.089 
2.272 374.687 

672 122.240 

O "i\RMAZE:YI MlRANDA" vende 
Pasta "Kolinos" a. 3$300 e acompa
nha wn sabonete perfumado "Levcr" 
cada tubo. 1 O Prefeito Municipal de S João elo 

Carirí, usando de suas atribuições, 

Transferindo. no infantaria. o ma
jor Jeronimo Ferreira Ror:nariz do 8°. 
regimento para o III batalhão déssa 
unidade; e na artilharia. o major Al
tamiro da Fonsêca Braga do qua
dro ordinário para o suplementar; e 
classificando o major de infantaria 

Aluisio Silva & Cla ... 
José Simões & Filhos 
José Aranha . . . . . . 

591 110,059 

ENTREGA DE CONDECORA
ÇÕES NA LEGAÇÃO DA 

COLOMBIA 
RIO, 22 li\ UNlAO) - O ministro 

da Colombia, sr. Domingo EsgueITa 
fez, onlem. enlrega de condecorações 
da "Crut, de Boyacá ·• a. várias perso
nalidades bra5ileiras, que o govêrno do 
seu pais resolveu agraciar. 

Desta mauelr,a. pelo ministro Es
guerra fõram feitos : grande ofírial. 
o ministro Rodl'igo Olavio; comenda
dor, o profc..,sor Sousa Araújo, e ofi
cial, o sr. :\tendes Gonçalves. Ainda 
a êste diplomata por autorização que 
tinha, conílou o plcnlpotcnci.ário co· 
lomUiano mais duas condecora~ões, e-m 
gráu de comendador. para serem en
tregues. uma ao ministro }~onsêca 
Ilcnnes e outra a.o coronel Renato Pe
reira Barbosa 

Terminada a solenidade da entrega, 
o ministro da Colombia pronunciou 
,".'ápido d):fdurso .dizendo da.e; raz6cs 
que hal"iam lc,·ado o go,·êrno de Bo
Jotâ a di .. linguir os recem-agracia· 
dos , f'alaram. cm a,rradccbnento. o 
sr. Rodrig"o Otado Filho, represem· 
tando seu pa.t; o professor Sousa Araú• 
jo. em seu próprio nome, e o sr. Mtn
dtti Gonçalves, em seu nome e no dos 
doi.s arra.clados cujas condecorações 
recebêra. 

DECRETA: 

Art 1. u - Fica abrrto â. Tesoura
ria clêst.a. Prefeitura, o crédito especial 
cic quatro contos e sessenta e sete mil 
rél~ (4.:067$000), para ocorrer á dc:s
pêsa de aquisição do prédio n. 0 22~. 
sito á rua Presidente i.João Pcssôa, 
desta cidade, destinado ao runciona
;ncnto da séde do Govêrno Munici
pal. 

Art. 2. 1
' - Revogam-~c a!ói difipo~1-

ÇÕ<'~ em contra rlo 
Edua .. do de Ca.rv.\lho co~la, prc

Ielto 
José de Oli,·eira Pes~ôa, secretário. 

Dr, Fernandes Barbosa 
DOENÇAS DA CRIANÇA 

Consultório: Rua. Visconde do Po
lotas, 290 - 1.0 andar. 

(Em frente ao ºPlaza~') 

Rcsldencta: Rua lluque de Ca
alu, 8H, 

CollBUltas: Das 16 ás 18 horaa. 

- Telcfóne: 1.G66 -

Osvaldo Melquiactes de Almeida no 8° 
regimento de infantaria. 

J . Fcnetra Ta vares . . . . . . 
Joaquim Amorim Junior 

-A. c. Brito Lira . 

TOT'\L. 

433 90.986 
137 25.092 

74 15 .157 
67 13-.156 

241.232 43.138 .903 Promovendo a primeiro tenente de 
mfantn.ria. os segundos tenentes da 
2~. classe da reserva de 111-. linho. Sil- Impósto sóbre algodão pago no mes-
~agfo ~~e1~~:~·fia e :i\~~r.Pereira de _m_o_p_cr_Iod_o __________________ 12_._199_:8_74_S_7oo_ 

Transferindo os escreventes ícarrei· 
~~d~~f~~1t~~-n~~~~eJ0;'~~r:~/t~~t~>

1~c~ de 
1938 

Secretaria Pa Recebedoria cJe Rendas de João Pessóa, 6 de agosto 
l.ivamente. do Estado Maior do Ex!.r
rito r da Escola das Armas para o ga
binêtc elo mlnü;tro da Guerra. 

Licenciando os 2º. tenentes da 
rcs<'rva convocados Epifania Va!ó!co 
de Araújo. n pedido; e Ivan Cabral da 
Silveira, este, sem prejuizo do processo 
a que responde perante a Justiça Mili-
tar 

Na. pasta da Agl'lcultura: 

Visto· - J. 8aut.os Coélho Filho, 
diretor. 

Rio Caçador, Santa Catarina: e de· 
clarando sem efeito a autorização con
cedida a Alberto Hofman. por decreto 
de 4 de mato do corrente ano para pes
qutznr petróleo na Serra ela Taquara 
Verde. 

Na pasla. do Trabalho: 

Concedendo á, sociedade anonlma 
Ch. e. Richardson. com sédc na. cap1-
}~~c1ina~públlca, autorização para 1 

lracrma. H. Mala., 
1.0 escriturário, sei:vindo de setret.Arto. 

Dr, Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 604 

ONDAS ULTRA CURTAS 

- -· lndleadol elof6ne 1.%03 --

ORR IS BA'K'B OS A 
.I.DVOOADO 

&IJ& DIJQIJS DS «l&JCl&I, Ili En~rrando a cerlmonJa, o mJnlstro 
Dominao E1guerra ofereceu aos pre-
Rlllel 1811& YÇII de tbampapc, J 

Autorizando, a titulo provlsorio: Raul 
Mourão Guimarães. pesquizar Jazida 
de ouro no leito e margens devolutas 
do rto São João, nos· munlciplos de Pe
quf e Pitangui, em Minas Gerais; Au
gut>to cte Andrade Ribas. pesquizar 
ai:rna mineral no tmovel de sua pro· 
prledadr Fa2,enda do Ar~cnal, em San
la Maria dn Boci1. elo Monte. no Rio 
Grande do Sul: Max Bertoldo Amhof. 
por si ou sociedade que organizar, pes .. 
qu1zar ferro 110 munic!pto de Tamanda
ré, Curitiba.. no Paraná: Alberto Hof
man, por st ou sociedade que organi• 
zar, pesqulzar petróllo na região da 
lei'ra •® Taqll&l'll Veflle, llllllllclplo cio 

I 



A UNtAO - Terça-letra, U d~ a,oato de 1938 ' FESTA DAS NEVES o NOVO CHE-REGISTO 
FE DE POLICIA FIZERAM ANOS ANTE-ONTEM: 

VIDA ESCOLAR 
Recebemos: 

Sómente para atender a um insis- interrompi lll<'io impaciente. Não, pa-
tente ccm.:tte do mru primo e amigo dre, nêste ca~o vou fazer uma subscri- A !;rnhorJta Maria de Lourd~s Mo-
conego João Coutinho, cura .da Sé ção. o Cl\pltão F. Muller, che!c de Poli- rals, fllna do sr. Benedito Morais, pro-

"CENTRO ESTUDANTAL PARAI· 
BANO 

Metropolitana. aceitei este ano a pr<'- Calei-me, mas mandei no mesmo ela do Rio de Janeiro, agradecendo a prietário e comerciante nesta capital. 
sidencla da Comissão Central única dia alugar por conta do Instituto "S. comunicação que ll1e flzéra o dr, Fer-
que promoveu o novenario da Padre- José'', fõsse por que preço fô~se, uma nahdo Pessôa, de sua investidura na FAZEM ANOS HOJE: 

RPall1.ar-se-á, hoje, ás 19 horas no 
Licéu Paraibano, mais uma ses,.;ãO do 
C. E. P., onde serão tratados assun· 
lc3 de importancia para a classe, eira da Cidade. casR. para a pobre, e "depols db. resta", Chefia de Pollcta deste Estado, endc-

Não podia faltar a um ped~cto seu. quando o cansaço passou, pedi dcs- rcçou-lhe o seguinte despacho : 
Em regra geral, quem substitue a ou- culpas a senhol'lta com quem se pas- º Agradecendo rcntllêsa comunlca-
tro em un1a posição qualquer, sempre sou êste incidente. ção contida se-u telegrnma 4 corrente, 
encontra muita cousa que endireitar, Até os presos reclamaram porque apre.sento coléga corcUats eumprlmen
embo1·a quasi tudo cstéjn certo. No dois domingos seguidos não pude vi.. tos pela justa e merecida investidul'a. 
meu caso concreto, porém, tudo.foi ao sita-los E um mais franco me segrc- Saudações. - F. Mnllcr, Chefe Po
contrario. ltste meu colega achou ctou meio tristonho - estão dizendo Ucla". 
tudo certo, sabendo sempre dPfender- aqui na Cadeia que o senhor só tem O sr .. dr. Fernando Pessôa. recebeu, 
me quando se apontava uma falha "big~dc", sinonimo de conversa fiada ainda, por motivo de sua nomeação 
qp.alquer. Não vá em conta o paren~ na girla das grades, pois já se esque- para Chefe de Pollcla do Estado, ctun
fosco, pois Já é conhecido de todos o ceu da gente... · prlmentos de fellcitaçõcs das seguinles 
seu yelho hábito de advogado da hu- Por estas e muitas outras razões pessõas: 
rnarudade e ás vezes "o sangue é não posso mais me encarregar da ar-
quem faz mal ao corpo", diz o rifão :;anização da festa da Padroeira que De Natal: 
popular. exige quinze dias seguidos de grande 

Verüiquei porém na última quin- trnbalho. Aceite meu sincéro abraço sua no-

:isª d~e aitJ~ Pc~S:~~ºte. e qJeri~n~}!~! tr3s ú~~~:. ªp~/i~~fpil~n~~:i~~ã~e~~~= meação. - Modesto Aquino. 

~a~ ~i:~~~~nJ~ i~Jt~~si;~st~ª~:; !;e:rJiiª~~e1~:;v~l~~Jn~fs;~g ~!: De OUnda: 
Neves. varro. poderão dar seu testemunho 

r1;i~~ti~~~e:
0~i ::;r~~~~ ~;c:i!i gg; ;~~:e~l~fesªiáf~~a~~: ioi~ter!s~! 

a_ que voluntaiiame1:1,te me dediquei, outros que não quiz contar ... 

Meu grande abraço sua honrosa no
meação imprescindivel colaboração 
destinos Paraíba. Abraços afetuosos. 
- Scbastiá.o Ferreira.. 

nao posso por mult1plas razões me Terminando. quero agradecer as 
afastar do meu põsto _ dias scgUidos, at.enções que recebi do comércio e do De Recife : 

~~~: ~~~~e~º~u?!~~ª~~~.~ º~~t~.5'c~:~~ ro:0 
d~ª ª~~!~!d~:ã6 ~~rªilltTmº: ;;:t~ 

a de organizar os festejos da 1tossa das Neves a qual dei o meu humilde 
Padroeira. concurso. . 

Trabalho diariamente para os meus João Pcssôa . 20,s 1938. - Conego 
pobres na. séde do I. S. J. de 7 ó.s 9, Jose da Silva Coutinho. 

Prefiram o dentifrício liquido ALI
OL - o melhor desinfetante da bõca. 

Chamamos atenção da distinta. 
classe de dentistas sôbre o ALIOL. 

Fortaleza - Ceará. 
Em João Pessõa. - CORR81A & Cia. 

de 13 ás 14 e de 20 ás 22 horas, aten
d~ndo a várias dezenas de pcssôas que 
têm sempre algum negocio comigo 
pessoal ou coletivo, pedidos de ali
mentação, remedJo, passagens. inter
namentos nos hospitais. encaminha
mento de petições nas l't"partiçóes 
públicas estaduais e federais, prefei
tura, ordem dos advogados, centros 1--------------
~~tr~~:~~~~sp!~~~ra~~nto~ºt"~/1~ ANISIO DA CUNHA RÊGO 

Apresento os meus parabens por 
mim e pelo Diretório do qual sou re
presentante pela sua justa nomea
ção para tão elevado cargo de Che
fe de Policia do nosso Estado. - José 
Inácio F'erreirat academlco de Direito. 

Queira aceitar um grande abraço de 
fellcitações pela sua nomeação para as 
funções de Chefe de Policia. Sempre 
esperava vê-lo ocupar uma posição na 
administração publica onde pudesse 
demonstrar as suas excepcionais qua
lidades de carater, honradez e digni
dade. - Cleanto de Paiva Leite. 

De João Pcssôa : 

O menino Reainaldo, filho do sr 
João Pereira Llma, mccanlco, restden
Le nesta capital. 

- A senhorita Adéte Beirlz de Car
valho, filha do 8f. Antonio Teixeira 
de Carvalho, residente em Cabedélo . 

- A menina Maria da Penha, filha 
do sr. Matías Vieira dos Santos, co
merciante nesta praça 

- Transcorre, hoje, o aniversário 
nata.llcio do nosso amigo, t;r. Romual
do FoJl.séca, secreté.rio da Junta l";o
mercial déste Estado. 

- O jovem Durval Rodrigues Cha
ves, auxillar do comércio de nossa 
praça. 

- o menino NiJt.on, filho do sr. Ci
cero H. Leite, dentista prático, rPs1-
denLe nesta cidade 

- A senhorita Ada Nobrega Medei
tos, filha do sr. Oodo!rêdo da Cunha 
Nobrega, fazendeiro em Patos. 

-O sr. Felipe Ncri Cabral, residen 
te em S. Maméde . 

- A menina Ziza, filha rio dr. Al
cindo B. de Menêses, residente em 
Alagôa. dP Monteiro . 

NASCl!IIENTOS : 

Nasceu nesta capital, a 5 do corrcn 
te, o menino Ivan, filho do dr. Ema
nuel de Mixanda Henriques, prof".sso1 
do Licêu Paraibano, e de sua esposa 
sra. Maria do Carmo Magalhâes de 
Miranda, que, pelo motivo, teem sido 
muito felicitados. 

BATISADOS : 

Foi levada, ontem, á pia batismal 
nesta cidade, a menina Maria do Car: 
rno, filha do sr. Luiz Bernardino .elo 

Na reunião de hoje o presidente do 
Centro fará .entre11:a das medalhes 
conqUistadas pelas alunas do Instltu
to Comercial "João Pessôa", na ma
nhã esportiva do dia 7 do corrente. 

Assim, pede-se o comparecimento 
de todos os associados. 

ORFEAO "OAZI DE SA" 

Deverá realizar-se amanhã, ás 16 
e meia horas, mais um ensaio déc;se 
conjunto orfeonico que obedece á ori
entação do Departamento de Cultura 
Artística do Centro Estudantal Parai
':;ano. Dada a importancia do referido 
"'nsaio, o seu resp(•ctivo diretor enca
rece o comparecimento de todos os 
"côristas". 

Senhbrita dfga-me o que prefere e 
eu lhe direi se sabe escolher o que é 
bom. 1'-leias para senhora só .. Casa 
Azul" , E· bôa e é barata. 

BIBLIOGRAFíA 
PIO X : - Enviada pela sua dire· 

ão. rel'.'C'hémo~ o n.0 3, ano 29, déssa 
)Uma publicação. referente ao més p, 
findo. orgão dos alunos do Colégio 
Diocesano Pio X. conceituado estabe
leclrnent.o de ensino secundáJ"io désta 
capital. 

f:.sse nwnero de "Pio X'' que. sem 
favor, está magnifico. tanto pelas se
lecionacla.s colaboracões que contém, 
~orno ainda pela agrada vel feição ma
terial, merece ser lido pelos ,estudan• 
tes de nossa terra. 

(Conclusão da a.• pg.J 
dos nos arrabaldes, interesses de po
bres velhos que as vezes percoi:reram 
a pé muitas leguas nos muntcipios 
mais longinquos do Estado e até al- Prefeito da Capital ; dr. Flavlo Ribei ... 
guns em Estados vizinhos. ro, Presidente da Associação Comer-

Nascimento, comerciante em Recite e CONTABILIDADE GOOPER:\.Tl
de sua esposa, sra. Maria Carmelita VISTA - HILARIO CESARINO -

FeUcito prezado amigo pela alta fUil- Cavalcanti Nascimento. Serviram de Editado pelo Ministério da Agricultu
ção que tão dignamente lhe foi con- padrinhos o sr, Rubens Lins p sua cs.. ra. recebemos o lino do sr. HJlario 
fiada. - .José Mlnervino de Araújo. posa, sra. Eulalia Vieira Lins . Cesarlno, intitulado "Contabilidade 

Isto para não falar na direção da cial; dr. Isidro Gomes, dr. Francisc(\ Aceite meu sincéro altraço de para- C::ooperatlvistn ". 
bens investidura Chefia Segw-ança VIAJANTES: :e:sse brilhante trabalho, pelo assun-~~:r dee~~~a~~i~ir~r iu~âi!~~~ ·co~~ ~~:~~~ ~i:d!f;~~ f~~!z~~?.;~ :~cfci~ nosso Estado. Saudações. - Ovidto o oportuno que aborda. veiu contri-
Mendonça. Jornalista Ernani Batista : - R.e- ?uir para a difusão dos principies da seus Cursos Profissionais Mascu)ino f engel).heiro Toni, dr. João Ursulo, pre .. 

Femenino. êste diurno e aquêle notur- feito de Sapé: dr. RP.nato Ribeiro, !a.·. 
no e _suas vinte ~ duas aulas primàrias, milia Aprigio de Carvalho, familia 
quast todas locahzadas nos bahTos pro- Lemos Cunha, sr. Pessôa Filho. drs , 
letarios. Ones1po Novais e familia, Ohvio Ma-

. Quei.I:a eminente amigo aceitar no,- gressou ante-ontem do Recife, onde ::;e :"Ontabllidade aplicada a êsse ramo da 
so abraço nomeação Che~e Policia encontrava dêsde alguns dias, o nosso cconom.la social. f!crescido do fãto de 
grande Ato interventor Argemiro companheiro de trabalhos íorndL5ta <;er o seu autor um grande conh~edor 
FJgueirêdo. Abraços. - Olivlo Li11s Ernani Batista, redator-secretário des- da materia. com curso de especializa-

Apesar de possuir os melhores auxi- roJa e fo.mllla e Valdemar Miranda P. 

ltares passiveis oue lutam contigo de familia: sr. Coriolano Medeiros e fa
langa data: duas secretárias, uma con-

1 

mília, Ursulo Ribeiro e familia, srs. 
tabilista, seis professores e vinte seis José Fernandes e família e João Vas-

Mcndonça, Edgar Ollveira. ta fôlha. cão adquirido em largo tirocinio na. 
Aceite me_u 1lu!'itre amigo as minhas ------------ Europa e no Brasil como técnico con-

congratulaçoes pelo motivo da sua A Ciência descobre os fenomenos, e tabllista e caligrafo. 
nomeação para, a Chefia de ~olicia do a CASA AZUL ... as novldad B _ Em "Cont.abilida?e Cooperativista•· 

f!~f~~~~~ ~:;airi~~o\~= ~~7~1:~;:i~~; tºe~f~~s ~~~~.~~e ~é~~!ílf~~
1
~erris 

Estado. - Jose Cal)ral Ferreira. tóe!I cobert . es. 0 o sr. Hilario Cesanno mostrou-se um 
José Cavalcante de Albuquerque, . os em pano. Lm~o e va. · estudioso entusiásta e apaixonado do 

visitadoras, dois policiais civis e três Grilo. e família; srs. Solidonlo Jaeome 
guarda~ civicos pa.ra fiscalização e re- e familia, Aniba} Barbalho e Carlos 
preensao á mendlcancia profissional. Farache e familia, dr. Frutuoso Dan
cinco reabridores de esportulas, quatro tas e tamília, dr. Otávio Novais e ta
serventes continues, seis mendigos atu- mílta, sr . Alfrêdo Moura e familia, 
almente se reeducando ao trabalho, viúva Miguel orrico e familia, dr. A
quatro empregadas domesticas, sendo dalberto Ribeiro e família, dr. Abel 
duas cozinheiras para a "Casa do Po- ventura e fanúlla, sr. J. Honorato e 

envia a V. Excia. sinceras felicitações I riado sortimento, recebeu dll'etam~n· cooperativismo em suas diversas mo-
almejando multas rellcld~pes. te de Paris a CASA AZUL. dalidades. 

, . COMP o seu importante tr~balho está di-
Dc Sape· ANHfA DE PRODUTOS vidido nas seguintes 01to partes: 

Receba meus abraços felicitações. MINERAIS "CABO BRAN• rail 3~~t~~~1fr~fse:~ 2i°~~~t.:t 
- Padre José Trigueiro. B p l r tipo CO" S, A, i~~au?º;1 c~~~~;ilidadeu ~a~s'socie-

bre'' e duas arrumadeiras, ter telefone família dr. AI tino Ventura, srs. Luiz De Entroncamento: 
automatico que vale a meu vêr não só Maciel.' José Beirão, Nicoláu Costa e 
por um COf!lO geralmente se diz mais familia, Luiz Saraiva e familta, José Apresento.lhe minhas felicitações pela 
por dois ótimos empregados ha umas Madruga e família, Hermes Maia e f,. justa nomeação para o cargo de Che
tanta.s cousas e bem numerosas que só milia Antonio Lustosa e familia. viu· fe de Policia do Estado. - Paula Ca· 
posso resolver pessoalmente no centro va JÔsé Cunha Rêgo, Vicente Macêdo, valcan~ . 
da cidade de 10 ás 11 , de 15 ás 16 e de Raimundo Duarte e famllia, Alcides 
19 ~s 20, 3:f~ra o traba!ho de comando Rocha e familia, Renato Peix~to e fa· De Ala;ôa Grande : 
" d1stribmçao de serviço, analise de milia Gilberto Bonfim e fan)1lla, An
caso,, que é feito geralmente á noite em tonto' Almeida, Euclides Viana. Hercu
reuruão coletiva dos empregados. De lano Barbalho e • familia, Bernardo 
16 ás 18 percon-o a zona urbana e pnr- campos, Antonio Marinho e f~milia, 
te da suburbana onde se pr01be ao po- Antonio Araújo e fanúlia, Emidio Ma
bre. que. não foi agrE:gado da ~amilia druga ·e fanúlia., Juvenal Andrade e ;a
ped1r diretamente, aJudado fellzmen- milia, Francisco Lisbôa e familia, Lin
te pelos bondes e onibus que agora es- dolfo Amaro e familia, .Boanerges AI
tão correndo bem regularmer~tE:_, duas metda, Otávio Ribeiro e familia, Rui 
semanas renovando a subscn~o po- Madruga viúva Felix Brasiliano Costa 
pular que Le~ de c:ar em Jnédia seis e ramíli~. Dioclecio Costa., J~lme ~a· 
contos por ~es para Que na<? fracasse bral e familia, Antonio Martms, V1dal 
o nosso serviço de amparo a P??reza Amaro e familia, José Alves Fen·eira, 

Foi com muita satisfação que rece
bi :'.l: noticla de sua nomeação para a 
Chcrta de Policia do Estado. na cer
teza de que os interesses do povo se
rão defendidos, sob sua direção, pois 
conheço de perto os seus ótimos 
predicados. seu carater e sua ener
gia. Venho. pots. trazer.Jhc como a 
todor; paraibanos as felicitações. em 
meu nome e dos meus paroquianos. 
- Padre Gentil de Barr09. 

envergonhada e outras duas, V1S1tan... viúva Madruga e fanúlia, Manuel Dan- De São José Piranhas: 
do a pé. nos arrabaléles, vencendo. até tas e familin., v1Uva Nas1Dha Cunha 
doze qmlometros ás vezes, as f~milias Madrns-a e familia. f!Uxillarcs Cunha 
pobres a qu~m dou esmola residentes Rêgo Matriz, famíliR. Bugariu, familia 
em sua quasi ~otaltdade na z~na semi- João da cunha Rêgo, Alvaro Jorge e 
rural de Mares a Mandacaru. d~ Ro- Ximenes, dr. Bulhóes Pontes Miranda 
gers ao. ~ia do Melo e de Barreiras a e família, Alfrêdo da Silva, Raul Mas
Tambauzmho. sa viúva dr. João Marques, famflia 

São José Piranhas recebeu grande 
simpatia noticia nomeação V. s. car
go Chefe PoUcia nosso Estado. Acei
te meus sincéros para bens. Atencio
sas saudações. - Malaquiu Barbosa, 
prefeito . 

E' ~or isto que de 17 ele. ju~ho a 4 oliveira Lima, Gregorio Pessôa e fa· 

~: :g~!t~i ~1à~º l~uf1:ª~ fJªr~;~:n~ ~~:i1!u~~~~:r1od~ar~~gi~~!!U~:. De Bonito: 
de conseguir esportulas 1;>ara a Festa dr. Do;·gival Mororó, Francisco Alves_ . Aceite minhas felicitações vo~sfl Jus
das Neves. em companhia_ dos meus Paiva e familia, viuva Aprigio Miran
C'tO~panheiros da Comissao Central da e familia, Eugenio Maia .. Manuel ta investidura Chefia Pollcla Estado. 
Umca promotõra do novenatio ~a Pa- Cavalcanti e familia, Benjamm Maia Saudações. - Antonio l\lartins. 
droetra da C_ldade, desviei qua:51 toda eramilia, dr. Joaquim Medeiros e ía· 
minha ater~çao para outro. setõr dife· milia João Frazão e !am.Uia, José de De Mlscric0rd1•: 
rente daquel~ em que .ordmariamente Bai-r~s e fanúlia, dr. Seixas Maia e Parabens sue jw,ta escolha. Abra. 
exerço as mmhas atividades . família. Jorge Pereira, José Caval~ntJ ços. _ Esplnola . 

E lá fóra~ aparecendo as queixas: e familia. Pedro Miranda e familia. 
~obres que n.ao eram devid~ment.e ou- Nenen Rocha e familia, dra. Albertina. De Enti·oncamento: 
\idos, nego<:io.s mal res?lv1dos ~ fal- Correia Lima, sra. carminha Vilar, 
ta de tempo: além de mconveruentes sras. Edith Nobrega, Analia de Mélo Nossas felicltações. - Dr. José Ma-
de outr~s p1ocedencia.:;. , . Lula, Maria Sá. Hermellnda cunha e 

Um dia o meu excelente amigo d1. Filogenia Cabral, Irmã Tcresine de rinbo Falcão. 
Dustan ~1randa me pediu mandar J · ·ra zuzú cavalgnac dl·. Novais 
um medico á C,!lsa de um d~ente . na e e~.,;ífia . dr. Dustan Miranda. dr. De !\loreno : 

!~~lh!ª c:g~f:3ád: e:ª~u~~o 0f~!1s~ Dionis.io Maia, Antoi:iio Gadêlha, Ren- Receba emlnente amigo congra.tula-
petor do Mhüsterio do Trabalho meio dn Pnori, ~- Mulatmho, Tit? 1S1lva t ~ões justa nomeação Chefia Policia 
aborrecido dizer: "estou decepcionado familia, Frei Cc?ar e Rui Moi era Pa - Em.ado reconhecimento seu valor Oo
roin a sua a~istência social". porque va r. srtas · Rcgma Coltlnho e Carmen vêrno superior visão dirige teira João 
tinha havido um equivoco o medico Meneses. Pcssõa. - José Lins, Luiz Nogueh·a.. 
não tinha ido 

Apareceu-me uma tarde o sr. Ma
nuel Ferreira dizendo-me: "Padre, 
Querem lesar uma pobre velha resi· 
dente á rua s. Luiz n. 94, de 
um geito". No dlA. seis de agõsto, tra
tarei disto. lhe respondi. E sí a Ma
tia José do Na~cimento pcrdn R ca
Ha? continuou o meu intRrlocutor. 
Não Jmde ddxar de ficar contrariado 
com o Ferreira. apezar de rcconhcc<'r 
lntlmamente que êle tinha l'Rzá,O_,. • 

Distinta cnrcrmelra do B. C. O. 

~=d~!º~h;~. ªp~~o:e~t~r~~~~ 
élt me dLssc que fõsse lá para acer· 
tar a compra de uma caztnha para 
da. Depoui ela festa rnilUla !Ullll, •• 

MERCEARIA A' VENDA 
Tendo wn dos soclos ds conhecida 

mercearia .. A BARATEIRAº de se 
retirar para o sul do pais, vende-se 
&te Importante estabelectment.o, o 
maiB afreguezado da Capital e 11e111 
ter nenhum fiado. 

João Pellll6a, 38 de Julho de 1938. 
Rua Joaq\11111 N~~llllll, a.• 

De llllrra S. Rou : 

FelJcttações parabens nomeação, 
Pedro BipAclo e Sou.,a Lima. 

De Santa Rita : 

Não somente o emlnente a111J;o como 
tocl11 Paraíba està de parabens pela 
sua br!Ulante Justissima nomeação. 
Um grande abraço. - Aluislo Patriclo. 

De Pombal: 

Meu abraço parabens s11& Justa no
llletlflt. .... '6 f;ll!lllnllje, prelel\O, 

(Conclusáo da 8.ª pg . ) ~~~;1~bgt~icf:ª~i;:s s!1e~a°a~s~~~:~ 

S A., presidindo ao mesmo o cônego 
dr. Florentino Barbosa. 

Antes, ésse ilustre sacerdote clis
s~ al~umas palavras acérca da slgni
ficaçao do referido áto, elogiancto a 
ação benemérita do sr. Olindino Ma
cêdo. que vem dedicando o melhor de 
seus esfórços a tão louvavel iniciati
va. 

Respondendo, falou o sr. Ollndino 
Macêdo, que se reportou á gênese da 
Companhia ora con.stituida, acentu
ando o único desêjo da mesma orga
;.Uzação, que era o de bem servir á 
Paraiba. 

Assistiram ao aludido áto os srs. 
dr. Orestes Llsbóa, padre Carlos Coé
lho, dtret.õr da Imprensa: dr. Onlldo 
Chaves. JornalistA..s Duarte de Almei
da e José Leal. respectivamente, pch 
A UNIÃO e .. A Imprensa''; fanna
ceutlco João VérRs, sacio.-; da referida 
emprêsa, alunos da Escola Rudimen-
tar e grande número de pessôas alí 
residentes. 

Convidada a Associação Paraibana 
de Imprensa, esta se fez representar 
pelo seu secretário, Jornalista Wilson 
Madruga. 

A, Companhia. em breve, montará 
a sua maquinárla, que terá capacida
de de 15 toneladas de ócre, dlat'la
ment:R. além de terra de FUller, argila 
csmttica, côres de t..ltanio e ultramar. 

Serão, também. convenicntemr11te 
industrializadas as algas mari11has 
do nosso Utoral. que produzem iodo. 
brõmo, so.ls de potassto, cnxõfre, amo
níaco e magnésia. 

As tintas do Cabo Branco são de 
superior qualidade, pois assim o cons
tataram as análises feitas em vários 
laboratórios. i11cluslvc pelo Laborató

rativas de Produção ou Vendas em 
Comum r da:-. Cooperativas Mistas; 
5 l ConU'I bJlidad(.' de uma Federação de 
Cooperativas Mist~s; 6) Modêlo e i11s
truções sobre registos avulsos para 
Cooperativas; 7) Modêlos e inst~
cões relatlvns a um balanço w1Uonm
zado para uma SOCiedã.de Cooperat!
va · e 8) Contabilidade das Cooperatl· 
va~ Escol~rc~. - modêlos e instru· 
ÇÕCS. 

TRA.N:-;11'0: - Recebemos o n.0 23 
da importante revista "Transito'', 
que se edita em São Paulo. 

"Transito", que se relaciot;a com 
assuntos que dizem respeito a repar
tição do trafego público da capit_al 
ba.ndeirnnte, traz na prescnt..c edlçao 
farta reportagem ilustrada com . inu
mcros cltchés, apresentando, amda, 
uma ótima feição gráfica 

ASSOCIAÇõES 
GRll)110 LITERARJO "MACHA· 

DO DE ASSIS,.: - Realizou-se, do
mingo último. nwn dos. salões do 
Grupo Escolar "Epilác10 . Pes.<,ôa :·, 
mai:,; unH1 s,s~o déssa sociedade IJ.
tcrã.ria, ua qual fóra10 tratados as-
suntos lJnportantcs. . 

Nés~a reunião, teve Jug-ar a maugu· 
ração da "Semana do Livro", falan· 
elo. no momento, os estudantes Se
bastião Navarro, João Santos, ManU• 
el Gomc.s e Janson Guedes. 

Compareceu á aludida sessão gran
de numero de asrnciados, tendo o 
respectivo presidente marcado outra 
p~ra o próximo sábado. 

rio CenLral do Ministério da Agricul· ASILO DE i\lENl>ICIO,OE ul'AR-

~~~tO:qu?,:~~~: ~~t:uó~:;,ece~e~e~~:1~ NEUtO DA CUNH.\'' 

~~~ci:ºv::1:t~~e/~~m:;1~~~ftu~~sm~; IlolctiJu da semana de H a 20 de 
argila, materias silicosas e óxido de agosto de l:l:~s 

~;;g3 h~~~:!ª~g~ ~a~i~~d~ a ºcô/ci~ Visitas - o estabelecimento fu1 ví-
amarélo claro ao amarélo azul." ~~~t~ ~~ 7fvr~e~;i~·rcs~~jç0: nomes 

.. A maior parte das amostras estu. l\lovimcnto de indii;entc!~ _ Exls-
dadas satisfazem ás exigências técnt- tiam 100 asilado. Ent.rararri 2. FJc-am 
cas e podem realmente constituir bôa existindo 102, sendo 4'1 homem: e 60 
matéria prima para o fabrico de tln- mulheres. 
tas naturais." Ecala de !-<'r~iço _ Pelo Con•.e1110 

O sr. Oltndino Macêdo e familia, fôram dPslgnaclo par;J. () ..;crvli;o (la 
em sua residência no Cabo Branco, semana de 21 a 27. 0 cUrl'tór Uclílno 
ofereceram um almóço ás pessôas c.·on- Costa e a l"annacla conflonçil. 
vidada.s para assistir ao Iançtunento Notas _ Além elo., matriculudo:s, 
da peora fundamental da Companhia existem mais 9 cm ob .. ervação. 
do Produtos Minerais. 0 estado sanitário do Asilo contl· 

l
nua sem alteração 

2. 000 oamlsao de Jenel de sêda re- João Pessóa, 20 ·de agost~ de 193e. 
•oebeu o "ARMAZEM l\URANDA" e - J, Celao Peix~IO. d1r.-tor de sema• 
................. ,"" mi. 



, 
ULTIMA H 

·cno PAfS E ESTRANGEIKO) 
JlEGRl:SSOU A BUENOS AIRES O inslalaçio e exploratlo de ama f•· .....,.,._. ~ 1 .. 

l!MBAIX DOR ROJ>RIGUES L- brlc11 de avlóea em Laca. Santa, Ili• ·-•l&tlo ... -.:.- .. e: * 
VES nas Gerais. ......, mertlobaenlo - w, nila 

RIO, 22 (A UNIAOJ - Por via aé• REAi'; \JMIU A PRE81DENCIA D!I sterlfklo a snta qae o61n mim -=:..·.:..~~ na, rerrusou, boJe, a Buenos Aires. LIGA NAVAL BR.\SILEIRA 
o embal:uclor J0&é de Paula Rodri• 
,-. Alves, chde da missão diplomá
nha. 

A CRIAÇAO DA FABRICA DE 
AVIOES DE LAGOA SANTA 

810, 22 (A llNIAO) - O presi· 
4en&e Geiúlio Varg:lli rf'Cf'beu wn te
lepama de concratulac;:,ôeti do iro 
Cbllle do Brasil, ~la publieação do 
edital Jbrindo concurrênQia para a 

TODOS' 

RIO, 2! (A UNIAO) - Beunmla, 
hoJe, a presidenela da Lisa Nanl 
BrasilPira, o conde Pereira Camei• 
ro, que se aehava na Europa. 

Aquêle carco estava sendo nereldo 
JN!lo almirante Alvares de ,.V&Ron
<'élos. 

DECRf.TADA A PRISÃO PREVEN• 
TIVA DE "'•··--•" •• t>MANO 

RIO, 2! (A. N.) - O Jllis tia 1.• 
Vara deap.'lehando o lnquérilo llil're 
Emldio Romano, es:-delepdo da Se
ruranra PoUtlea e Social, e es-invu · 
lipdor Guilherme Canrq, deereloa a 
IJl'lsão preventiva doa mesmoa. 

A COTAÇ\0 CAMBIAL 

RIO, 22 (A UNIÃO) - Foi a Sf!• 
cuinte a rotação cambial no movi .. 
menlo bancário de boje : libra, .... 
8GP5'7: franco, $580; Ura, S9M; mar
co. UOU; dotar, 17$623. -

A l'r&ma de oure fino foi eo&ada a 
22$700. 

o Pll.ESIDJO POLITICO DE FER
I NANDO DE NORONHA 

--.- ......... ·-1111-vertencla, para que -ia - lffll• -·•-amlude.Wllaallo-me 
ea4a va mala dlcno du ......,,_i,w. 
........ _ -·tia-
... IIOSllo lmipe -1denle GeWlh 
Varra•". • 

EM DISPUTA DE UMA LINHA 
Af:REA 

Nl!W YOK, 22 IA UNIA.O) - A ln
(lalerra, oa Enadoa Unld-. a França, 
IWia e Alemanha dl5,utam, .,.. -· 
mmlo, o -lleleelmenlo de ama Un· 
ha ahea repiar entre - eldade e 
u eap(làla da E....,pa <Jen&ral. 

TRf:S GRANDES 'l'L\NSATLAN
TICOS PARA A LINHA E8TA• 
DOS UNIDOS-AMERICA DO SUL 

NEW YORK, 22 C A.N,l - Elio aen
d• enadadoa oa panoa para a eom
~ de 3 .,..,.... e lu- &ran· 
•tlantl- t• serio aWbadoa no ..,... 
Ylço New York - Amerloa do Sul, ao 
Jonp da COR& oriental. ..::.;.:.,~ ::•:.:n~:: 
rio oa mala fflOHII em trifero na Amr
rica do 8ul. 

RIO. 2i CA. N.) - Despaeh,ando, 
hoj~. 'º!" o ptt1idente Getúlio Var- ACIDENTADO O AUTOMOVl&L 
gas, o "!misl~o Franclac:o C&mpoa nb- DA EMBAIXADA BRASILIIDL\ 

:~": :..,~ri:.~:r:ri::~b::e C~~ ' . EM P4818 
Correcional de Fernando de Noronha, PARIS, 22 <A UNJ.10) - o ••-o
deollnada a escolher os prêsos pollti• m da Embaiaada do Brull ehoeou-• 
~'!"me pü~J=~llos de perturbar a or• ;.- •on111u• do Bo•le- Qn. 

Para _adaptação e kutalasão da,aai, O alllaloftl era dlrlcfdo ,elo eo-
ie prts1dlo, o Ministério da Jmtlça -.ante Pealla BruU. ,ae _..,11 

1 

dispõe de um crédllo de 5 .... :111$100. acompanbado de IU NJIOI& e tia oe-
1 nfor, 1~·1• os vr. rtt'rtinos que, mes- nllorlta Vanda Jlodrt,aei. 

No dia 26 do mês p. findo, com· 
pletou 82 anos o célebre escritôr 
inclis Bernard Shaw. No comêço 
dêste ano, teve êle de receber in
jeções gtandularrs contra a ane
mia que o vem depaoprran:lo. E' a 
11Dica doença de que padéce. Su:1. 
naturesa moral e sua vivacidade 
de esptrfto permanecem perfeltss. 
Shaw divide o seu tempo entre a 
casa que possúe en1 Ayot, no 
Bertfordsbire, e o sen apartamen
to londrino num quarto andar d<" 
Whitepall. Em Londres, trabalh'l 
numa pequena babif.a<"ão qut" en
frenta o Tamisa. Stntado numa 
alta e dura <'&dt!'ira, escreve em 
taquisratia, que os seus seeretários 
tramformam em prosa lerfvel pe
lo vulgo. Até pouco tempo, subia 
a pé até ao seu apartamento. 
Ro1", sobe no e1ev:idor, mas désce 
a. pi. No t\3mpo. l~•anta-se mais 
tarde do qur n:t t-ldade. As 9, já 
nü no el<'ritório, e trabalha inin
terruptamente até a hora do almô
ço. Raras vezes, trabalha depois do 
alm6ço, quando não faz, ou lê, 
oa sai e caminha multo. Shaw é 
Yeptariano. Autes de iniciar o 
trablllbo, come frutas e lecullll!S, 
Alm.õça copiosamente. . . as mes
mas frutas e os mesmos lecamK. 
Nio bebe alcool, nem fuma. 

mo anta do inicio du obru de ad&p- A ~d• colll&Ddan&e Penba 
lação, aerão e~"!adoa para Fernando BnalC ll!IJ ferlmelllo p:a-.e. a-

i 
de Noronha vanos ewnenloa eolllie· - fld , ... •- alannaa· 
1iaclos ~lo Tribunal de Segurança e le. 
t-on!lderados noei•os i ordem pública. ~ 1 

_ 

- MO~. 4S QIJE 8BltAO T&ANS• 

l 
PARA A REMODELAÇAO DE SER FO EM IJUNIÇ.1.0 

O lndmrlal francês Emile Ma
lbla, associado ao fabricante ~u-é
eo Ales Wt'ndf'r-G1-en, anunciou, 
ba poaeo. em Nova York, o seu 
Jll'Wjtto de comtnalr mn nôYo tipo 
tle aalomonl propulsado por am 
mo&ir radial, situado na parte 
poaterlor do "chaJsis"'. O priço 
de venda não seria tllperior a 500 
dólares. Os carros do nôvo tipo 
dffffio ser construidos na Fran
ça, na lnclaterra, na SuécJa e nos 

. Edadoa Unido,, cuja fábrica. fica
ri situada nos arredores de Nova 
York. Serác.i de tamanho muito 
reduzido, e consumirão cazollna 
em pecauena quant:dade, Admite
• que percorrerão 40ft quilômetros 
-.ena.a eom :!O litros de <'ombu_ti
ftl. A fôl'\"8 motriz será fornecida 
pOr wn motor df" aviação de '7,8 
e 9 cilindra. O fát.o df' ficar si.
tmMle o motôr na parte traseira. 
do carro aumentari a visiblUdade 
.. condutor. O motôr será multo 
leve, bem como todas as partes 
bltecrats do vriculo, cuja veloci-

t;:eU.:,º:.i~;..; .. ::::~ : ~ :~l~ 
1118tro1, oa mn poueo mais. 

Jllio é de hoje "'e ae afirma 11 
........,_ de ouro na arua dos 
...__ Todavia, não eomta que 
._... ou ..__ alguem Jamais 
-.aecklo eom ê se ouro. Existe, 
~ffllllen&e~ ouro no o
.._ ... 6 o ••• ee encena no 
'- doa navloa naafrapdos. To
•• •dmitamoa qaeopree"'"8 
aietal entre, Halmente, na eolll· 

• J..':.::.W""Ctti-:,:.:::. 
=.:u.!';~iw:-r!~ 
..._ à - paio, aealla de anan..,. .. ,.... _llerto _.....,.. 
.... ntnlr .. - tado ls&e: 
iNa ....,._ aelde elol'ldrleo e 
f!:J~ e, alada, nro e jrata. __ ...,._..._emprêaa 

1r:;:1 - ~.:..~ .. , ................. 
... .. - f8 ..=:::ec: 
ri - .......... ...... ... ......... __ 

......... e, ...... ,_,, 

E ... ,. ........ -· _....,..._., ), 

....... i:.~=.:=.':u.. =-::r:-...... ·; ........ , ...... ........... .............. .,....e':_ .... _ 
:.....~::; 

-==.:..-=.::tss.c __ ..t... W. 

• 

\'IÇOS NO DEPARTAMENTO Dt,,, GIBR 22 IA. N,l - F6-
C0RREl0S E TELEGRAl'OS ram ~~ da elrtalaçie ...... oe-

RJO. 2! (A. N.) - O Trllnmal de = ~ ~~-=:. -.=: 
Contu ordeno• o reglslo do crédllo du den 
de ~.138·0IOSOOO, .. .,. acorrer ão Em · falle da...._ tli...,_ 
despesas eom a remodelaçio de aer- mrla JI.CU 1ffiio obrl(adoa a 
~:i:..'!ios~rlamenlo doa Corr.eloa e fuer lraf:a IN"D a~ de ...._ 

~AtS ~BT.AS BE O TRIGO NO ESPIRITO SANTO 

RIO, 2Z (.\ UNIAOJ - O mlnla&ro 
Fernando Costa reeebeu do lnterveaR 
lor Punaro Biel faria doeamentaçAo 
folop-ál'lea referente ú planlações ae 
lri&o no Espirito San&o. qae ae acham 
bulante desenvolvidas. 

Em ,•lsta dlaao, o lilalar da Aari· 
cultura resolYeu enviar para &4111êle 
Eslado um lécnko ._iallaado nu 
UllillUnto, devrndo ser criado ali, den&ro 
em. brel'e, um moinbo de trlp. 

HO IE. º\GEA,, - O MINISTRO VAL
DE:IIAR l'ALCAO 

..io, 22 cA. N.1 - o ministro v .. 1. 
dt-UJar Falcão ftftbea, ontem, mna 
rrande homena,em em sua realden· 
eia.. 

,l!:~::-O calor lnten-
Dono&u, • --: ~=fel': 
perto da ~. oade • fõp ~ -... ~ ~"*-

Tamllém Nlio anilado 00 ........ 
de Venade e de Monle ODa. 

~ QEMIS840 DOIS MI• 
Nlltt9,1'8ANCtBES 

RIO, 21 <Pe!O úreol - De 4 a 11 dos com o upeeto atritamente brul
de aett,nbro vindouro, reun1r-ae-•. , 1e1n1, moatrario o alto nlvel de ,_. 
nesta Apitai, o Conlreuo Américano cultura artlstlca. Para COIUltltulnm a 
~ a:Íul~ =..:';f~ri!~'á>.t!: 

1 
eomlMão aoelal do COn,rt!IIIO f6ram. 

do continente. r - , con\'ldadas as sras. Gusta..e Ciaplne-
0 PfOflr&IJI& dêue certame rol cu!- 1 ma, Osvaldo Aranha, emllablalzlaN 

dadClaamente organlado de maneira da Argentina, Uruguai e Clllle, a.
a permitir que .., reallum por eaaa brll!la Bezan,.onl Lage, Alfrtdo .,__ 
oculio reunl6ea operatorlas, etentlfl- telr9- Rolando Monteiro e aenhorlta 
cu e aoclal.a. g• aaa1m que u manhAa m.tla Barrooo e oo ars. Pranlr:lln 
serio oenpadas com Visitas aos n-os Sampaio, Lutero Vargu, Rafael Par
h01pltàls onde OI cirurgiões pt.trlcloo delllS, Paulo Ceoar de Andrade e Ro
e estrangeiros realizarão demonstra- !ando Monteiro. 
ç6ea de técnica operatória. AI. tardes .\ organização do COngreaso d' dl
serio dedicadas às sess6es cientificas relto de afirmar ,ue suu reunl6es 
para apreaentação e dlllcUSláo d0$ -,.eario época no1 anais clentlflcoo 
temas oficiais e livres. As noites ser- e IQClal& de nossa capital. 111, IDlcrl
Ylrio para o c:ongraçamento aoelal ç6es doa COngreulataa dev~ li'• 

~-~~.!i::,"=~'tte!~~: ~ 3 ~:' :a~".'~f Oeear Al- , 

NOTAS DE 
PALACIO 

EsUveram ontem, em Palá.cio, em vi .. 
sita ao sr. Interventor Federal, as se
guintes pess6as: 

Drs. Newton Lacerda, Otaclllo de 
Allluquerque e Joio Lell&; major dr. 
Delmlr,; de Andrade, deaembargad 1· 
Feitosa Ventura, dr. Lauro Vander
iel, dr. Eflgenlo Barbooa, JOIJé Faus
tino Oavaleantl, dr. Matfus de Oli· 
~eira, prefeito Pral<edes Pitanga, sr., . 
MIIUel Bastos, conegos José Couti
nho e Matias Freire. Jornalista Eu
de.• Barros, 1>roíessor Joaé de Mélo 
e Luiz Pinto. 

Os srs. EIV!no Medeiros e Jo,;, 
Cantallee .. munlcaram ao sr. Inter
ventor Federai que, por Iniciativa ão 
prof. Pedro Jorge, roram criadas em 
São Mame<le, no munlclplo de Santa 
Luzia, duu escolas noturnas e W1111 
CalXa Escolar, anexa i escola públl. 
ca daquela Vllt.. 

PELO 

Nota 

DECORO POILIIO 

da Chefatura de 
Polícia 

A Chefatura de Policie - loraar 

...-.. ·- eali DO firme pnpáHn 
de jj(,r lêrmo aos craeeJoa _._i. 
lolotl que aio feitos por melo doa te
lefines, apndo com a máxima ener
cla eon&ra oa se- aalôreo. 

Qaãado alpem receller o •tnte•, 
delse o receplor fóra do aparilllo e 
de am outro telefône - , Geren• 
ela da l!mptisa (fo11r UIOJ para ln
formar o número do ,aa1 parti• e 
,raeêjo. 

A Smpriaa é obrlpda a forneeê•la, 
defflldo o lnle,.......o leftr ao eonhe· 
dmenlo da Pollela para u dnldae 
pro'lldenelaa. 

p ft I M E I R O 111810 DA CUIHI RIIO 
CONGRF.SSO ODONTOLó

GICO BRASILEIRO 
De regresso desta capital,. onde es

tiveram em mlaaio de propaganda de 
Primeiro Congreuo Odontol611to Bra
allelro, a reallr.ar-se em outubro pro
lllmo, na capital de S. Paulo, os, Ilus
tres prof-..ra eira. Carlos Aldrova
nl e Renato Prado tranamitlrRn, do 
Reelfe, o telegrama ababccJ ao _,._ 
tú-lo da Interftntoria ftderal; agra. 
dec:endo a acoihlda que lhes dllpen
sAra O (OVfrno da ~! 

"Recife, 21 - Dr. Raul dle 061• 
,ecretú"lo da Interventor!& l'ederal 
- Paiaclo da Redençio ...,. Jof.11 Pe.0 

sõa - Penhorados com a distinção 
ocolhlda do governo da rlorlooa P•
raiba, apreaenlamos em nfflle da As
soelaçio Paullata de Olrurgilles Den
tlatu, e em nosso proprlo nofflll!, efu• 
slvos agradeelment<II - Cllf'lo, Aldro
vanl e Renato Prado". 

O ,. 0 ANIVERSÃRIO 
DO SINDIÇATO DOS OPE
IWUOS ESTIVADORES DE 

CABEDILO 
A aposição do retr1ato do 
presidente Getúlio Varru, 
aa séde dessa instituição 
Ueeorre no próximo dia 28 o e.• anl

venúlo do Sindicato doa Operirioa 
EsUvadoree de cabm!lo. 

Em comemoraçio ao aeonteclmen-

Passou ontem, o sétimo dia da mor
te trig1ca do nosso digno conterraneo 
ST. Anlslo da CUnba !Ugo, Vitimado 
no horrlvel desastre ocorrido no dia 15, 
:\o Rio de Janeiro, com o avião .. An .. 
hangi". 
~ ês&e motivo a familia e amlpl 

do · .1flalogrado paraibano mandaram 
celebrar missas de requiem naa IptJaa 
"e N. s. de L<>urda e s. Pedro acm
calves. 

/IJt eerlmonlas religiosas, que se rea
lizaram '5 7 horas, roram asalatldu por 
~e nllmero de peaaõas, notamla,.ao 
altas autoridades estaduais, fllW'U 
prestlglosu do comércio desta .,._ e 
rliltlntas famlllas conterraneas. além 

::utr":1: ~~~o~~ 
Rêro&Cla. 

n:1:, ~:~~~ 
~~~~~·=== na. onde o mesmo privava de gerata 
51mpalias, tendo IIISlnalado as -
~tindades na vida eomerelal da Panl
ba por 11ma admlravel capac.dade de 
Ullbalbo allada 11s eseelentea YlrtudM 
morais de que era possutdo.-. 

Alóra as · pesaõu que apresentaram 
pâámes pessoalmente á familia enlua 
tada, fõram enviados • viúva do au
doao conterraneo, sra. Sira .Meada da 
CUnba 1"!10, telegrama& de -4olen
claa pelaa aeguintes p..... : 

Dr. Arc-1ro de Plguelrtdo, Inter,. 
venr« Federal; dr. Raul de Cl<lll, -
crellf.lllo da Interventol'la; aed. .Manuel 
FlgUelrtdo, oficial de gabinete tia ln• 
tenatorla; dr. 1'enulNlo x.,...., 

ICODclDe na T.~ ll&,I 

~, 
'lé~ha oeslomago 
11b com uso cio 

l:NO::':. 







A 1'NIA.O - Terça-~ra, 2S ele lfOlto ile '1988 1 

.BRILHANTE FESTIVAL ARTISTICO QUINTA · FEIRA PRO XIMA NO NOVO " R E X " 1 
FESTA DE ARTE DO JOVEM E APRECIADO POtTA POTIGUAR 

GENAR WANDER.LEY 
Em homenarem á classe estudantina de nossa terra representada pelo "Centro Estudantal do Estado da Paraíba", com o sensacional 

concurso dos mais aplaudidos artistas da P. R. I. - 4 Radio Tabajára da Paraíba !!! 
NA TUA - A "20 th Century Fox", a marca suprema apresentará PETER LORRE - o grande tragico - em 

SUPREMO SACRIFICIO 
., ·-

HOJE NO 
-llln' f'~. ,,., 

NOVO 
DUAS SESSõES A'S 6,30 E 8 HORAS - HOJE 

Grandioso espetáculo religioso patrocinado 
pelo Exmo. Revdmo. Sr. D. Moisés Coêlbo, EX 
Arcebispo Metropolitano, em beneficio dos círculos operários católicos desta cidade ! ! ! 

Os rítos sacros, as ceremonias religiosas no Vaticano, as perigrinações á Roma e a 
santificação de D, BOSCO pela primeira vez reveladas na cineínatografía ·sonora num 

filme oficial ! ! ! 
- "'7 

O PAPA VOS ABENCOA 
.), 

Vejam e ouçam o Sumo Pontífice Pio XI na mais imponente manifestação da Igreja Cató
lica, na milenária Cidade do Vaticano. Um espetáculo oficial autorizado pela Santa Sé de 

Roma a que todos os católicos devem assistir. 

PREÇOS: - Adultos: 2$500 - Crianças e estudantes: 1$300 
. _,'.\1:11118 

AMANHA NA "SESSAO DAS MOÇAS" NO NOVO "REX" 
UM IDíLIO QUE TEM A DOÇURA DE UM BEIJO DE AMOR ! . UMA AVENTURA COMICA-ROMANTICA VIVIDA NO AMBIENTE FASCINADOR DAS ·1· . I 

ILHAS DE HAWAI... ' 

. BING CROSBY-SHIRLEY ROSS 

AMOR HAWAIANO 
NO MESMO PROGRAMA - MUDANÇA E BULHA - FORMIDAVEL DESENHO DO MARINHEIRO POPEYE 

UM PROGRAMA DA "PARAMOUNT" 

FELIPÉA 
Soirée ás '1,15 

HOJE - MATINÉE - FELIPU 
MELVYN DOUGLAS - em 

PAPAI E MAMÃE SE CASARAM 

AMANHA-JAGUARIBE 
MATIN~E POPULAR 

O REI E A CORISTA 
PRECO UNICO - $500 

O REI DA CELA NOVAMENTE EM 

KEN MAYNARD 

AGUAS VINGADORAS 
Juntamente a 6. a e u1tima série de 

D O MING O-FEL J PÉ A· 

C:X::,C:,CXCO:x:x:LUMB:x:x:IA - =PREÇOC:X::::XUNI::X:XCO -::x:x:~500 )C)C)C J A G u A R I B E 
Soirée ás '7,15 

ffllPERIO DOS FANTASMAS 
com FRANKIE DARRO 

UNIVERSAL - COMPLEMENTOS 
Este programa é proprio parà todas as idades. 

Nota da c. c. c. 

A historia de um rapto de prisão de esperteza criminal ! 

Victor Mac Laglen - Peter Lorre - em A 
NANCY STEELE DESAPARECEU 

Um cartaz da 20 TH CENTURY FOX 

Uma mulher de temperamento irritado ! 
BETTE DA VIS - em 

FLEXA DE OURO 
• Um filme da WARNER FIRST 

COMPLEMENTOS 
Este filme e proprio para todas as idades - Nota da C. C . C. 

==============91TUBERCULOSE1=================·~ 

'rr=METROPOLE DR,ARNALDOGOMES CINE s. PEDRO 
(• OIJQDIA 11AI8 ARBJADO DA CAPITAL -----------------

HOJE - A's 7 horas - HOJE -------------------
AKIM TAMIROFF-em 

O AMôR É COMO O JôGO 
Juntamente a 4. • série de 

O IMPERIO DOS FANTASMAS 

Não percam. . Quinta-feira um vigoroso drama ! 
O MISTERIO DA DOCA 

1111& :ã;i; d& Alegria" aexta-felra, de abata,: a banca - BJE'ITE 
DAVIS em A PLEXA MISTIElUOSA. 

Curso de especialização com o 
Prof. ClemenLlno Fraga no Hos-
pital de Isolamento S. Sebas- 1 
tião no Rio de Jan<'il'o. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo
--- dernos. ---

DOENÇAS DO APARE· 
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dia
riamente das 13¼ é,;Ió horas. 

Rua Barão do Triunfo, 420 -
t.• andar. - Tel. 1808 

Joio Pr11õa 

Chegou, na e venceu a afamada 
mela • e- AnI·. Bsclllllvlllade 11a 
"CASA AZ'CL•. 86 _. oenboru. 

A OA!!A DOS ORANDIEB ROMANOIES DA nn..& 

HO.Jf: - A's 7,15 horas - HOJE 

GRACE MOORE a famosa cantora lírica - em 

O REI SE DIVERTE 
UM FILME DA COLUMBIA 

QUINTA-FEIRA - "SESSAO DAS MOÇAS" 

BETTE DAVIS - em 

A FLEXA DE OURO 
SEXTA-FEIRA - s.• série de IMPERIO DOS FANTASMAS - Junt. 

NINOUEM ESCAPA 

~ 11,..... '"'============================" 
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