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AMPARANDO A INDUSTRIA DO OLEO j lNTERv::r::::D~EDERAL AS C0MEMORAÇõES DO DIA DO FUN
Agr,decendo • comun'coçõo do in- QONÃRIO PÚBLICO, NO PRóXJMO DIA 8 

1 JOÃO PESSô A- Sabado. 3 de dezembro de 1938 , •. ~O,) --!tt,:,: _e,.,,,.J I _ l\ L'M~O 270 

D E O I T I e I e A ;',:~;t;:,,i':,s\'.'.1
1
~\. iuclirnmt,u· lic- IE[fJif:fsªi~:JJffªfflf~;~~ UM TELEGRAMA DA COMISSÃO CENTRAL DAS FESTIVJ. 

Hoje, l'lll di:1, < omplela\ uzi- "Exmo. sr. dr. Argeintro de F1gue1-

O GOvtRNO FEDERAL ACA· 
BA DE PROIBIR A EXPOR
YAÇAO DE SEMENTES DA 
RICA OLEAGINOSA NOR· 

uas ,e ~rguer;im, lanlo no Cen- reao. m cl. Interventor F~deral Ca- / DADES AO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FlGUEIRtDO 
rá como na Par,:íha, e j!J. exislt! 91tal. - Tenho n honra. úe ocusar o 

ll 1 - 1 • 1 d recebimento do oficio-circular n.0 
/ .\ , • , • • • • • 

lllll:l :l !l pro< LI Ç:.tO < C O eo l' (gg. de 19 do expirante, em que v. e O I.EMO~C\.-SI:.:, a 8_ do. ~ont~i-1 ~ do _runcl0nar1o C1:"'1l Vi.mos soll• 
oiticií':J, '( Ue pro1nrle cada , ·e/. ex.eia. teve a gentileza de me comu-1 te, o ~1J.. d~ f'unoonaLD. Pu- c!tar ainda. que v. exe1a. como a mais 
:1 U lll()ll(:H r ga lgar os pri1nt-fros nicar haver rP'.'lc;sumido. o exercirto do ~l~to, in~tltuic.ia. nt:.!~.' "rr:.df"1 a1ta au~ndade f~eral ne'°s"",. Esta-
J)Oslo~ n:1 cseal:1 dos nossos pro- c::i.rgo de lnlerventor Feder::..l, ele re- te Getuho Varta;; em 19...... do, se. ?1gne convidar os <'llc1es tll! 

gre.sso da vtr.!?em realJzada à Capital Data que tem pur llO\. lwm •nai;eu reparhçoes federai::. locai.s a fim ,1c 
oulos dr l"XJH>rla<::.i.O. da República, em dt>Jêsa dos sup"rio- ª.~gra~d! clas!ie Jo'> l!.~rv1.dcr, .. , da na- 1·011:Stituir sob a presidcnria de v. 

O go\C'rno Argcmiro tle Pi- res intl"re;ses déste Estado ç~o, !itra :i me~·m:i ,e,;ti~amcnt? ;,,s- exc1a. a comissão promotora da so-
--- DESTINA ____ guelfl•tlo, ~OlllJH ('Cndendn n Pi:e,valeço-me dn oportunidade para ~m:ilad~, ~m tod~ ~. Ya.n, cont~n~o Ie.nidade come"!orativa Com opoi·tt•.-

1 
or:in d e Sl"lltl ic~iç:io r1ue len a !\ reafumar a v. excla. os meus protes- cor., o --:vo•o _do Go\u·uo da RfJ)obh- md:idc, tr:in~matiremos :. v. excia. 0 

O tdL\~l)E rnrremenlo que ~du sll ia lta~·üo do ú l_co d e oiti ~~ã~~ alta ec;Lima e dL~tinta <'nnside- caA~ ~~~111;v~;~~~/!..!::!:1e~1sorações :;e :~~g:~.;~:i;:~<1,~·-: .. c:;~ ~:!~~~;: 
\t·i 1 tendo, no Brasil, CIC.1 l),Ha O no:!)o. m. ti or a le,an- _S?-úde e fralerniàacie. . _ncontra uma comi!-""!'ál) <·entrai, com- comiss:i.o cenkJI Lui7. Simões Loprs, 

pri.a ,p:llnwnte :l(JllÍ 110 Nor- lamC'.lll<.J ('cono11.11 to, eonc·e·dcu I Tib.1rzçá. de Sou:..a. Carvalh(!, diretor rc.sl:, d,: lltmcnto~ os m~i; l"t>JJ.n- Paulo Lira, e M:oacir Brigg.;, Presiden• 
fan)res, t'IJ.i UJ:Ui, a <'lllprcza• rcg·10nal dos CorrP1os e Tele~rafo« da _entath•o;; do runc1onalismo ci\'il, do te e D1reiores da'Divisâ-0 do Fnncio-

<h~,Ll~, o :1provcilamenlo in- tndustr:,:ii" que se propuzessem p~raiba". . . Exérc!ío e da Marinh!, a. :iual dc.>\êrJ.. n~rio PUblico e Divisão de Org.1niza-
<1uslri:d da srnienle de oiticica. : ·.i ·. . • I , I f . ,,. .· Exmo. sr. dr. Argemho de F1gue\ tr_a~,lr _um ~l"J:;-rama a. altura d:1 sig- (;ao e Coordcna('io do Departamento 
j:"1 <'olornu a riea o1enginosa e1n ,Hfllt .r f! m, e o ' t.:SLI !·l( o o 1 qu..... tedo, m. d. Interventor . FederaL. -:-- mf1c:1çao dcsi::ie acontecimento Administrativo do Servi<,'o Púhlico; 
s:.ttl::(':io d<· rclCvo no qu:1dro ':f.' mo,·rn1enlaram 11n por tant '.3 N~sta. - Acusando recebido o ohc1-n Em dat:J de ontt-r.,, o intervt:ntor Roméro Estelita, Diretor da F:izenda 
<~:t nossa <.'<'Onomia. c:q il:lis e ll'cnicos de no111enda, 1;umerd 70l, de.dl9 do ~orr,1nte, agra~ Ar;.:mirc rtc f'igl!.'ir~do rt:ce-b{u o se- Nacional; Capitão Faria Lemos. Di-

,\ ll· poucos anos, npcs:1r de '.'-Urgindo, cm püll('O lcH~_P'>. ~~~-, ~~~~~~~ac:;doª-Jeen~a~:r ~~a;- gu~Jt"." c:'"<pres:,iv.~ d,spar~o __ dos com- retor ~eral ~o D e T.; Euer Jan-
, .. iri:is !t•nlali\'as ohjelivando :l tlu~1s u:-:inas em no•;sos sertoc-;. sl_!mido, no dia anteric,r, as alt:.as fun- ~-

0 
.. ~:~~\ 0:_ mi~~:~v:i~~~t:sa:~gerr.ko ::11:e~; º~;~fni?t~~~~do "f:::a~rt;; 

i11d11:-.tri~diza~·jo ela oilicica, CJ U:! Uulra medida q u e pasS"' 1, ~0 â_5 de Interventor Federal deSte R;- d':' FigueirêdJ, J?ão Pe~<.:ó:1 Ministério da Educação e Saúde; 
1•. 0 mais st•rio riYal do ''lung- de~de ~H1uelr ano, n ser apJicnda ª A~rovelto a oportunidade para re- oe:i~amente auto1:1z":dos _.Pf'fo_ sr. João _C~rlos Vital, Chefe do Gabinête 
oil · diinl~S, cln quasi não tinh.l crn nosso EsL'ldO, n favôr da oi- novar a v. excia. os protestos de mi- C:r~sidtnt: d~. Repub.hc2. "im-0$ so- do ~1111;1stro do TrabaJ_ho; Comandan-

, • 1 Lie1c~1• foi ::i [)ro1biç5o do SE'l.: nha elevada estima e subida conside- ' icii:?.r O dec~11'º ª?? 1º dP .. \'. excia. te ~annundo Go~ça!ves .'\f~nt~iro, 1H'll11L1111;1 <'Xpressuo e e rique/.a. , . l . . . . . ração J.. comc.nor:i.çao íc::;itva ne:...se Esta- Presidente da Com1ssao de tfu::u,n-
,\s ~l'\'(HºCS \ l\'i:1111 no nutis corlc, p:1ssanc O O ?1~l~IC,ll exl~- Ate~ciosas saudações. tJo do db 8 dezembro corrente, con- eia do :\linis:lério da M~rinha; Co-
{'ompleio :1ha11tlono e a~ suas l~nl.r <' 111 nosso. leri 1_tor!o a cc~ns~ Oscar J'Ucá,, inspetor da Alfandeza tig;r~·~º per lei. ao fun ... cio:t"':_:-io pubH- rone~ Joaquim H~n~-tue C?.u~nh~, 
1-;rmr,i l,rs srtllen les de ouro l1lull' ttm p:1lr1111on10 1nlang1\"~I de João Pessôa". ~o. ~ss:1 .sal~111<ia~e c,evtr.J. tu tn- Presi~e~te_ ~a Com1ssao de E11c1ene1a. 

p{'rdi:1m-se eomo se nada C' pe r p(·luu. ---------- ~:~· ~:-atº:c°"\.t~;ii;;,~~d~~s:
1 

n~a~~~;,-, ~oºs :!~n~f;~r~~u1: d~u~::i;ne~:ã~oc~~= 
\;iif'S<.;(.'lll. El"a ::.tll· con1u1n e) Assi111, o recrnlC' decrrlo-lei NQT .Ã5 DE ,om a !Jrcsença do sr. Presidente da nistro do Exterior: Negrão Lima, Che-
q'1rll~ d:1 oiticit::1, cuja n1adeira ledcr:.d que proíi1c :l cxpor laçüo tl:.-r,ública, todo.; os mmisücs d~ J·~s- fc do Gabinête do Mmistro da Justi-

se ;1prOYC'ilava l)!.11':l a ronstru- dt\ srmeni:.:-s de º.illlilclli1c,:c:,,'t'~it~.-,P,11'<10.-, p A L A e I o ~~3~~:·m~li:~, ª.!'~;::da~~!-ã: (\~T:~~~~; t1~P:l~·~~~t/edaOl~,~~~~·ça~il'e~:in!~ 
c;úo d:1 casa" !-.erlrmejn~, cujo<; porc~~m:ir um ...... 
:1Ji><•ndrp•;, ou '· lalad..is '', eran1 ma!1s propÍt'io ao desenvo lvi- Al~gô~· :C,~~~d!~in~~r~~~:.\)~.:e[!f!~r~~ ~:~~ 1~:p..:~::!~~~~~s~~:i~i;n:i~r!:iti~~~; do :\IiniSlério da Atricullura" 
r·olwrln, ('olll :ts snas fôJhas ri- 1neulo dê~ .. c J10\'0 r:11110 da in- Re ·1.,r d · · t d .,. 

~!das t\ rt•\i:"lenles. dús[ri:1 nacion:11, cli:i a dia I1k· :~~c~~a5t~o
1
~~~:~~ti~efe~1~~!

1
'11~u~é~ ~:do :u<le1

(;~mcf~:i:;)fr\~ro púebl~~-. O paludismo não é um miasma. E' 
;\o seu h:!hitat, a oilicica 1hor amp:1r:1dn rm seus }PgíLin10~ ~~s~xºs~i?f_bro recem-findo importou em 1 :~~~1 atl~n~:~::~•r;0t~ p1ajéf!~~s~t·hci~~ J ~'::qu~=."~~ ~':a v~aj:

0
:;.: corpo do 

n:1o era :1proveil:1da con10 de\'in inlerr~st', de modo a que, de::-.- _________________ _______ pe.ssôa.. 
s;•1-, lais º" r<rntínnos insuces- ch.~ jú, possamos fazer frent~. 
.,o~ vcrii ic:.!dos 110 refinmnenlo r:o~; 111r1Tados inlernns. ú eon
úo sf·11 (\leo, dr qu,llidadC's iden- t c11Tt'nei~1 l'~ltan{-;eir:.1 c.om un 
tkas :to ti<• linh:.1cu, insn tessos produto <JllL' ri,·nl iz:1 cmn !l l~
C·s~es p:·o\'rlli<'nk'.;. elos p:.1.rcos uhaca pelas !-. ll HS t,;Xte lcnles qua
(":1pitais e111prC'g,ulos cerlanien l!! , lidarle~ ~ecnl.iv.1!). Temas as relações f ranco-ltalianas 
A APOSIÇÃO, HOJE, NO CLUBE ASTRÉIA, , As manifestações anti-francêsas em Romii estão conduzindo a política europeia a 
DOS RETRATOS DO PRESIDENTE GETúLIO YARGAS E uma situação ir1tranquilizadora - O sr, Gayda escreveu no "Giornale d'ltalia" que 
- DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO - o Império. estava pronto, até mesma para marchar contra a França - Toda a im• 

Falará o dr. José Mousinho, 2.' vice-presidente do 
Tradicional sodalício 

prensa de París, unida, defende os prin~ípios de integridade nacional - Reforçado 
o protesto do chanceler GeGrges Bonneí - Irritação durante uma conferência no 

" Q u a y d' O r s a y " 
REALIZA-SE. hoje. ás 19 e 30, cs sentimentos da diretoria e do côr-

10 s.112.o nobre cto Clube As- pJ social do Clube Astréia, o dr. Jose PARiS. 2 1A UNIAO) - Não re~- elo cne:rgicarncnt~ contra as preten- CONSOLIDANDO A AIIUZAD'E 
FRANCO-BRIT/\N[CA frc1~. a zolene D.posiç~o dos retratos Mouc-inho. 5eu 2 ° vice-presidente. }~a~:;~: ;~=li~d~~c.~i!~~~~~~~~~ 1~\~ sões da Itãlia 

do presidente Getúlio Vargas e do Convidado. far-se-á. representar á Roma. e reafirmadas pc:· aconte..:1- REFORÇOU o PROTESTO LONDRES, 2 tA UNI.AO) - O en1• 
interventor Argemiro de Figueirédo. solenid:i.de o interventor Argemiro de mentos posteriores, estão conduzindo baLxador corbin esteve, hoje. á nóite, 

Nc:. :.=i. 1Jcasião fal:frá. interpretunjo 1 !<igucirêdo. a politica Europeia a uma situa1:1-:> PARtS. 2 fA UNIAOl - O cm- no ··Foreing Office''. tendo confe .. 
de reconhecida intranqul1idade. baix1do,· Françoi::; Poncet rc:fo1·c')~L renciado com Lord Hal1!ax sôbre a. 

'DESASTRE DE ~viA-0 NO Ass·11ado m Roma o Depois da Conferência <le Mun·rn hoje. em 'COnfcréncio tom o Conde situação cri2.da com as pretensõe<, 
-"- 1 1 e O pr • e da solução de outros pwblemas mi- Ciano. o protesto que o chanceif'r territoriai!) sôbre a. França. 

MÉXICO teéGIO de adesão da Itália r~~:~~~-i~~:~l~~~~o~~~~i~~a p~d~:_;~: ~~fi~~e·:o~~:~ .. 
11

';~ e~~~(;T~~~te?~Õt:sm~ó á qu~erit' m:t c~~re~~
1
~o~:i1J!~-s: 

ªe tratado naval de Londres in. dizer que o continente ia entr:n· bre telTlLórios 1rancéses tradicional anUzade franco-britamc~ 
Mli:XICO. 2 'A UNIAOJ - Vr1ifi-1 i j d t b l1 r ' e reforrados os prot•stos de mútua 

cou-,;f', ho.if', lamcnta\'!'l desastre '1.P LONDRES, 2 (A UNIÃO) - A !tá~ !~~)a~~rp~r~m ~s :~c!;,
1
~; ~~~ 1~~c.' 

1 
CO'lTlNúA A CAMP.YSH.\ 1 ~olabora .. ção, de acórd~o com o pacto 

avião quando um aparé1ho que &e cli- Ua aclí'riu, hoje, ao Tratado Naval d"' .:am origem no ciiscw·so que o Coui~ 

1 

. . . . 1 firmado entre os dois países. 
rigia para It~catan com lrés tripulan-1 Londrc~ Chno pronunciou na Camara Fascl;- ROMA, 2 IA UNJAOl - Em sue.; 
tese cinco passageir~.s per.d eu a dlri- _No "Forel~g o.rnce'', o em. b~ix.ac101 ta. \ieram agitar, novamente os meios edk .. õc.s d.e hoJe. o.:;· Jornais .1t~lrnno.s :\fANIFESTAÇÃO ANTI-FASCIS'fA 
g1bilidade e 1oi ao soio. Dmo Grand1 assinou o protocolo re- políticos. rrosseguem na campanha antl-fran- ~A CORSEGA 

Morreram todos os tnoulant.e.s P. ferente ao assunto, tendo sido telrn.·, A imprensa desta capital. recolln\•· . cê.:;a micia:~a quart;1-fe1rn lll_t1me. ~L.: 

!:as::azeiro · ~6~r.~!~~~~c5u~id~~peito á Franc:a P cendo IlC' G1Jvêrno cte !.laladier a úni- , .. Il, T~vere • que os trei.nrescs n?.o PARtS, 2 tA UNI.AO_) - A fim de 

O. s J-U l-GAIVI- ENTOS - As três potências democráticas ca <..·olução pa1'a. o; problemas frnn- deviam fazer r:.la .. r:lc nnte :1 
m·1nr:n=. de.monstrar a rad1ca.çao do espirito 

e a Itália são, até agorc., os único:. cê~~.· ante as ~eaças rte cteslt;te- tnérg'ic~~ ~_cm q~e .: .. Itália l~vai.1_',v: francês 1~~ .Córsega, será promovid~~ 
.... ignatários do Tratado, pois o Japio gração nacional, colocou-se incondi- essa qu.stão. r;o1.!- c..,_p (' ~. m0do ·:ú· ah, no prnxnno dommgo, uma gran 

D O T R i B U N A L D E 
0

1 "'mmciot1-o. ha pouco mais de n.no. cionalmentc "º seu la.do, protestao- ~~\.!~o~\~;:c:~la~ ; 0~:. Pci~s xi~fiar.t.:i· 1 (Conclúe na 7,ª pg.) 

Con: e!a!o ~ :mlàa~o Çd: pri- O GOVERNO JAPONES APROVOU ~i\ LUTA ENTRE ALEMANHA E 

·::º ~. ?l~!E:~",::~:: O ORÇAMENTO PAR A 19 3 9 ~'~ di,:~: ~:~~sl:i-:~g~~.~fcct,i;pr;_s;_~fp:; 
Marh,clo, óo Tnbunal do Segurança, QUE E' O MAIOR JA' REGISTADO NA HISTÓRIA . 
presidiu. onlem. a ,ucticr.c,, ctc .iu1- _______ DAQUtLE IMPtRIO _______ 1ta!cani1:os - As conver- 1 ~~';;;~~a"'~. z~~;~;-c~~b d~s ti~â:-~~~s ~ 
gamenlo. rio réo Alvoro <0ares For- bºl'~ 694 ºIh 5 ·1 '' " . d S"'"Ji"s do pr·1nc1"pe regente I rutro hdo. uma comiss:io comércial 
ttma, e,-urpulodo pelo FMa,lo ele Dos 3 1 ioes, m1 Ões e 72 m• vens ' mais e um ªr" G i francês• chefiad~ pelo sr. Alphond, do 

;~~,
t~a c;~~';t:.t e? ~~~s L~~'~. R:i?!;, terço destina-se ás forças ~rmadas 1 - Paulo, m1 ln!!;laterra - i ~!in;:~tt;i~,r~!.!:~;~n~~~~:~ ~~ui~~~= 

todos acttsados dr executarem a pro -

1 

rrdr:1tc de Bucarf'st, n fim de exami-
r:ag'.tnda comuni:sla naquela unidade TO'QUIO, 2 <A UNIAO) - O Con- l:n, em cerca cte 200 milhões cte ycns BELGUADC, 1 - !Feio aéreo, - As na:· as_po_ssibilidudes de 3e:- eumentado 
dn. F'erlernç:io. sêlhc, de Ministros aprovou, hoje, o I ac: n-opo:slo P"lO mm1SLro 1as Fman- prrsrntes convPrs:u.;ôe~ do prlnclpe ie- ná c_cmerc10 entre a Fn:mç:i e a Iugos-

Nl~un~c~;~ªt~~cu~-~ictcti1t!~~8~uefeJ~ orcamento para 1939, no total de r.:./ s1. Se1hm I~eda ~~~~J. ~~ulfn:i~7~r~;, dl~;~;~~~-1!
1
~!.:ite~ 

1 
~~tanto á~ pcrsl)ect1n1s de êxito 

Morais, \r,ncto sjdo n deresa ctesenvol- 1 3.694. 725.000 yens. A sua. aprovacclO final «era subme- atên{ão pai:t a luta trriiadn entre a para as pott!1clns ocidentais na luta 
vid~ relo _dr. Mc<;lrado Dias, arlvoea- E' éssc v m aior orçamento regista- tida. ab Parlamento, no fim do cor-1 Alem~uha e a:.. oc~ncins 0r.::lcntnis para a supremacia nos mercados dos 
do d~ o_rfc,o do Trlhtí~1nl ,to P"ta histoua orçamentária do i>afs. •nt mês para a supiemacm 110~ mt'lc~uo~ bal- B0.lcnns os observad01~0: aqtU acen~ 

O R I M l d ' - i... e • camco5 A de«peito das l eccntes lle- tuam que aquelas potencias possuem 
ten('dtU~onct:nou ª1;.:a::; ~~a;~: }~~= convmao noL1r que não estão mclui- C'a,be-rn, de fü1tema0, que mais d.! 

1 

clarações, tanto da Fiança como d.l 

I 

certas vantagens mas, ele outro lado, 
tunU C José .Rodrigues da Fonsêca, a. dos nc~e ,·o:nput0 os castos com o u r t,,.1ço dostm a-se :is forças armâ- ,Inglaterra de C/UP as n1ções oc1dentau; tem igual1nente dificuldade~ª enfren
um ano de prl.::-:.ão. gráu minimo do co•1íhto da China, 1Jarn. os quais ser iL, d~;, ~aia at1 qunis o v1ce-mmisl10 da não deseJavnm pôr' em 'ch~que a mflu- i~~c; {;,~s~:t~~ª~1~nln~g\1~fl~~~s ctºL~~1~~ 
f~i5. 2

;hs~i~r!i~~tt.:Jofi tif~ '~!: ;~1-!~ ~l)rrlo:o; crédito-; :,,; 1pkmen!nre~ ~uen ~. ge~.rral Tojc, rhamod '1 aten- i~1~~;:.cot~~~~~~e.ª
1!~:~e~fC' s~~~st:~.,c!~ de maiore.s c:tpltais ~o aue '\ Alema-

por defid ·iicia de provas, no processo. O ,1ovo or('amemo é inferior, a in- çao do govl rno lclois p:1:íses e~tãc dcsE>nvolvendo esfor- ! (Conclue nn 7. pg.) 



A UNIÃO - Sabadu, ,1 de dezembro de rn38 

1 E S P O R- T E S 1· ~ N~ E~ ~~ To ~ ~ : u~~~B~ OR LITERAR10 EUCLIDES 
OI,\ li no MtS p FINDO, DO DA CUNHA 

p ----- -----..: CURSO P~::J~u~::IT~t J OSE'", (Anéxo ao Colégio Anchieta) 
o c;ecretárlo dêsse grêmio, sr. João 

o SELECIONADO PÀRAIBANO TREINA.RÃ AMANHÃ, PELA ~~:~1:~1~1~~.;~;1't1Jf ~~?::~d~Jf r~1~11~~~:~~~t;~~~rir:~~1~!0 g~ 
rrgida pPla profes~or,t Maria Jo'1é da encerramento das aulas no Colégio 

MANHÃ, NO CAMPO DO ''P ARAIBA CLUBE'' ci~~ iiou~~!; · sr. revestiu de solentd~- A~cs~:1~· assim o éomparecimento de 
riP. comparecer:itn lnurner:,s famlli~ todos os gremistas. 

Mais um treino será realizado a
manhã, pela manhã, dos amadores 
parnibanos que êste ano disputarão 
Pm Recife, com a seleção do Rio 
Grande do Norte, um dos jógos do 
Campeonato Brasileiro de Futebol. 
dirigido pela Federação Braiiletra. 

:f::~te ensaio terá lugar no campo do 
"Paraíba Clube'', á avenJda 1.0 de 

Maio, e serã dirigido pelo sr. Luiz Es
ptnéli, diretor de esporte da L. D . P 

Os amadores escalados para o 
t.reino de amanhã são os segutntes: 

Pa'{é, Braz. Clodoaldo, Juarez, Fé
lix, Batista, Quldão, Humberto. Mar
cial, Néco, Almeida, Pitõta, Holanda, 
f!élio, Pingo, Gabriel. Alceu, Zéle
aulnha, Roberto, Misael, Landinho, 
~lfrlo, Delgado e Paulo. 

PARAIBANOS X PERNAMBUCANOS 
'será realizado amanhã, nesta ci- Diretoria de honra: - Dr. F lávio 

dade. no campo do "Paraíba Clube", Ribeiro Coutinho, tfr. Raul de Góis, 
um lnteresante encontro de futebol dr. Antonio A. Lins, Oliver von Shos
interestadual entre os fórtes clubes ten e coronel Mendes Ribeiro. 
São PauJo, campeão dos suburbios de Assembléia Geral: - Presidente, 
Rrcife, e Time Negro, fórte conjunto José N. de Oliveira; vice-dito, Domin
dos nossos gramados. gos Sorrentino; l.º secretário, Newton 

O São Paulo é possuidor de um Chianca e 2.0 dito, José Francisco da 
respeitavel esquadrão e conta inúme- Silva. 
ras vitórias nas canchas pernambu- Diretoria efetiva: - Presidente, 
canas. José Dionisio da Silva; vice-presiden-

0 Time Negro está com o seu onze te, Sinval de Oliveira; 1.0 ~ecretário, 
muito ajustado e dispôsto a oferecer Edesio Ltns: 2.º dito, Ernanl Berto 
uma grande resisténcJa ao seu con- Ferreira; orador, professor Rubens 
tendor. Filgueiras; tesoureiro, Antonio Gue-

A embaixada pernambucana che- des; procurador, Edval Batista; di
p;ará a esta cidade, amanhã, pela. ma- retor de esporte, Venelipe J. de Al
nhã, e é chefiada. pelo esportista meida; vice-dito, Everaldc Gomes; 
prof José Lins, sendo recebido na diretor do Dep. Juvenil, João S. da 
séde do Felipéia, gentilmente cedida Silva; diretor do Dep. Volei-Bol. Ma
pela sua diretoria. Ai a embaixad::i. nuel Moreira; diretor do Dep. Santa 
visitante será saudada pelo sr. Ma- Gloria, Pedro Severino Paredes; di
iiuel Moreira de Menêzes. retor do Dep. Recreativo, Flavlo Nas-

se~ã~~~i;:~~~~;c~a~l~:~nj~!~= ~~~~n:~ti!~e~t e~~ar~:do CJ~lil~: 
nís 19 de Março e Time Negro, am- quivo, Durval Silva. 
bos filiados á Liga Juvenil. , Capitães de camoo: - l.º quadro 

No jôg? interestadual será. dispu- José Pereira das Neves; 2.º quadro; 
tada a nca taça "Café TabaJára, o- Apolonio Martins. 
f Prta da importante firma desta pra- Comissão fiscal e sindicancla · -
ca. J. Minervino & Cia., por intermé- ,José Sabino, Luiz Trocolis e José ·Ba-
dio do seu socio Joáo Minervino. tista de Carvalho. 

São os seguintes os prêços das en- Com os meus wotestos de estima 
tradas: e considerações. Saudações cordiais. 

Adultos, 2$000; crianças estudantes. - Edesio Ltns, 1.º secretário". 
e militares não graduados, 1$000: se- -
nhoras e senhoritas, grátis Serão 
respeitados os permanentes da Liga o "ESPORTE" E o "DOLAPGRTE'' 
Desportiva Paraibana. TREINARÃO AMANHA 

dendo-se jo~adas muito tntcr('s!lõantl's. 
Nota-se, porém, melhor precisão na 
R.tuacáo dos cariocas. Eram clre"'.orrl
ctos 14 minutos quflndo o PXlrrma 
Carreiro centrou uma. bola rm mal.!
ntficas condições Caxambú controla 
a pP,lota e arremata com precisão, 
consignando o 

l.º goal do "São Crisfováo" 

Mas um minuto depois do f<'ito 
:;;ancristovense o "nlacfl.rd" foi modi
ficado. pois Gomez, de cabeça, fina
liza um passe de Belen, marcando o 

1 ° goal do "Newells" 
Os locai~ animam-se e voltam ao 

ll.tanuc. Pairoux desfére vtolrnto shoot 
de longe que Taglioretti detkm. A 
bola, porém, escapa-lhe das mãoc; do 
que se aproveita o mcta-dtrcita Fran
co para vencer a cidadela sob a sua 
guarda, assinalando, um minuto mais 
ta.rde, o 

2.0 goal do "Newells" 

com um shoot desferido de perto. 
Apesar da desvantagem, os bra<:1-

leirns conttnuantm A .1ogar mais har
moniosamente do que os locais, espe
cialmente a linha de frente que fa-
7ia frequentes ataqups perigo!-.OS. mas 
falhando lamentavelmente nos arre
mates finais. 

Por momentos o Newells reagiu. 
sem quebrar. entretanto, a superiori 
dade dos visitantes. demon5trada du
rante todo o decorrer do 1.0 tempo, 
o qual t.erminou com o seguinte score: 

São Cristm•ão - 1. 
Newells Old Boys - 2. 

O segundo tempo 

Os brasileiros iniciaram a sci;:runCa 
fa.c;e. atuando melhor que os locais, 
vendo coroados os seus esforços aoós 
cinco minutos de jogo, pois Caxambú. 
de posse da bola, passou-a rapida, a 
Ira'7,osqui que sem perda de tempo, 

FELIPÉIA ESPORTE CLUBE Haverá, amanhã, ás 7 horas, no desfniu forte pelotaço consignando, o 

A diretoria do Felipéia. em regosi
.1o pf'la vitória. dos seus quadros in
fantis, conquistando o campeonato 
de 1.0 e 2.0 times, oferecerá, amanhã, 
na praia da Penha, um pic-nic aos 
seus Amadores titulados, sendo dis
t.ribuidos prémios aos amadores que 
mais se destacaram nos jógos. Have
rá ônibus, ás 4 horas da manhã, pa
ra transportar os amadores áquela 
praiR.. 

Recebemos a segUinte comunicação: 

"Tenho o grato prazer de comuni
CR r a v. s. que em sessão de Assem
hléi a GE>ral realizada. em 16 de outu
bro p. passado, o Felipéia Esporte 
Cluhe Recreativo elegeu a sua nova 
dirC>toria. a qual empossou-se a 19 de 
novembro e vai dirigir os seus desti
r .. os sociais durante ~ periodo admi
nt~l rativo de 1938 a igual data de 
1939: 

campo do Esporte Clube, no Sunôco 
um. interessante treino entre 0s pri~ 1· 2.0 goal do "São Cristovão" 
me1ros e segundos times do Esporte 
e do Dolaporte. Não se desanimou. porem. o Nemclls 

A direção esportiva do rubro-negro, e aos poucos foi se patenteando a 
a cargo do sr. Manuel Deodato ped~ pressão sobre o campo bra!-.ileiro 
o comparecimento de todos os ama - Ernm decorridos 12 minutos, quanêc 
dores, aos quais faz lembrar o próxi- Pairoux passou de cabeça a esfét'a a 
mo jogo oficial com o Bota/ôgo e ao Gomez, que a enviou ás rêdes sob a 
mesmo tempo faz sentir que os que guarda. de Taglioretti, conseguindo o 
não comparecerem aos treinos não se
rão absolutamente escalados. Torna
se, portanto, necessária a presença de 
todos, principalmente dos seguintes: 
Rubens - Gomes - Miguel - Ceei 
- Gonzaga - Catarino - P raxedes 
- Huerta. - Dercilio - Lula - Mu-
·ilo - Newton - Blbtto - Galvão 
- Mororó - Gradim - Magalhães 
- Paulino - P. Paulo - Zé Pedro -
Almeida - Guedes - P ereira - Al
~ides - Arnoud - Bandeira. - Ro
drigo - Ernani e Roméro. 

Os demais inscritos deverão com
parecer. 

3.0 goal do ''"Newells" 

O Newells passou a dominar o fogo 
nue foi decaindo devido ::i.o vlsiv<'l 
"ansaço dos players. AOS' 23 · minutos 
TFl.!?lioretti contundiu-se, sendo subs
tituicfo por Magdalena. 

Aos 27 minutos o meia direita 
F'ri:inco controlou a pelóta. e A.vançou: 
driblou ~Pguidamente quatro defenc;ô
res do São Cristovão e cedf'U R bol~ ~ 
Gomez, aue a devolveu a Franco pa
ra marcar o 

4.0 goal do "Newell.,:;" 

GRANDES CLUBES MOVIMENTAM-SE PARA INGRESSAR 
NA L, D, P, 

Até ao fln~l não se rf'gistraram fa-
1;es cie maior interes.c.P termimmdo a 
partida com a justa vitória da turma 
rosarina. Desde alguns dias que vem corren

,fo a noticia, mui to grata para os a
ficionados êos esportes, de que gran
des clubes desta capital estudam a 
no~:::1b1hdade de ingressar na L. D. P. 
para as competições ofictals de fute
bol e outros esportes. 

Sobre o assunto. procuramos ouvir 
um dos diretores da L. D . P .. que nos 
dis5e: 

No primeiro tempo os brasileiros 
1nostraram-sc ligeiramente superiores 
"º<: locaic;. O segundo tempo entre
lanto. pertenceu quasi que inteira
mente ao Net1Jells. Os melhorf's ho
mens em rampo fôram Hernandez. 
Arr:mtmedes. Iraznsqui e Carrf'iro, Gar
rafa teve atuação muito d~stacada 
no 1.º temno 

<' rirs!'iôas et,;pect~lmentP convidarlat,; -
No dia 27, ainda do me.smo mês, rea· ACADEMIA DE COMÉRCIO "EPI-

Ji;,,011-sf' a C>ntrega de prova'3 aos rsro· TACIO PESSOA" 
Inrpg rio rpferido e~~nb~leciml:'n!() dr 
rni-lno, sendo, tambPm. rlis~rlbuldo!· 'FlscalizadR pelo Govêrno Federal( 
pr{ m1os aos que mais se distinguiram 
rm aproveitnmento, durante o o.no le 
tivo. 

Em seguida, houve interessante par 
tr recreativa, Integrando o conjunto d~ 
mesmA vários alunos, oup interpreta
ram magnific:1.mente nUmeros de bRi
bdos, mon()Jogos e canconêtas. , 

Foi o seguinte o programa organiza
do pi:-Jn professora Maria José da Crui 
Gouvci~ para festejnr o termino da::, 
a11las do Curso Particular qu"." vem 
~~~t~õ:º~o~~:~~\tamente, com a me-

A voz da-. cria.m;-as (monólogo) por 
Eu ri pedes Gadélha. 

Hino ao Rrasil, por todos os alunos 
At(' a~ flôrr'li se amuam 1b:iilAriol -

Ro:;a: Raquf'l ArcovPrde: Cravo: Eciitc
Mendonça; Margarida: Rernadete Sil
v:-,; Jasmln: Marina Souto Maior: Fa
l<'nn: Hlldf'te Marinl10 

A primf'ira Comunhão, (monólo~o1 
por José Wilson. 

A Matuta, <rançonêta) por Doracf 
Gomes. 

A l\Jisi;;a do (falo, fcançonéta) por 
HiJdete Marinho 

1\tinha Galinh,1, <monólogo) por Edi
te Mendonça .. 

Cala.pintada, 1 monólogo) por IvanJsc 
Frrire 

Mariana e seu Felipe (dueto) po1 
Tarcila Llmll e Dor-lei Gomes 

O pintinho, <monólogo) por Edite 
Mendonça (' Denise Gouveia. 

Dansa indigcna, por Guilherme 

De acôrdo com o art. 9.0 do decréto 
1.• 20 l58. de 30 de Junho de 1931 a 

30 de novembro ultimo, foi encerrado 
o a.no letivl') déste educandário. estan
do proccssRda a contagem de média, 
para efeito de promoção e conclusão 
de curso. com a.<;.sistência do respecti
vo inspetor, sr. Manuel Teorga. 

Nn secretaria do mesmo estabeleci
mento de ensino precisa-se falar, das 
ij á.c; 20 horas do~ dias 7 e 9 do c'>r
rentc, com os alunos Ivan. Machado 
de Siqueira, José Freire de Llma, 
José Ferreira de Aguiar, Pedro Ce
lestino, Albertino Miranda. Leite. D1-
ogenes Castelo Branco, José Dio;;e-
1ec; de Noronha, Elson Modesto. Age
nor Tavares Vanderlel e Celso Ribeiro 
dos Santos. 

SENHORITA CECILIA BATISTA 
DE CARVALHO: - Vem de concluir 
o curso de profcssóra e receber o res
ncctivo diploma pela Escola Normal 
desta cidade. a senhorita Cecilia Ba
.. ist~ de Carvalho, enteada do sr. Se
bastião Martins, funcionário da DJ
retoria de Saúde Pública do Estado. 
i::endo paraninfo da mesma o dr 
Humberto Nóbrega, conceituado cli
nico conterraneo. 

Por ésse motivo, a recem-diploma
da recepcionou as suas amigas e co
Jégas em sua residência. 

Gouveia, Geraldo Freire, Ivanise e O ENCERRAMENTO DAS AULAS. 
Ivone Freire, Raquel Arcoverde e Hil- HOJE, NA ESCOLA PRIMARIA "10 

de}~;:a~~~ºnaçóes <revista em um DE NOVEMBRO", DESTA CAPITAL 

áto). Personagens: Dorací Gomes Terá lugar, hoje, ás 20 horas. o en
CGécal. Genilrta Carvalho <Civiliza- cerramento das aulas da Escola Prt
çéo. Hildete Marinho <Francêsinha). mária "10 de Novembro". desta capi
Edite M·endonça <Portuguêsa), Raquel tal, que tem como diretor o sr. João 
Arcoverde tEspanhóla), Bern:Jdete de Deus e sales. 
f,ilva 1Itfllian:1), Marina Souto Maior o áto será solene, devendo ao mes-
lBrasileira> mo comparecer professores, familias e 

Férias, <monólogo) por Paulo Wal- pessôas especialmente convidadas. 
ker da Rilva Para êsse fim, foi organizado con-

Hino Nacional, por todos os alunos digno programa. sendo o mesmo le-

Resultado dos cxa.;;,s de promoção do 1 ;~td0ª r:f:;~o ~~~~!f~!{~~~~ºdedt;~: 
Cw·so sino á avenida Tiradentes n.0 50. 

Damos aqui, o resultado dos exames 
<lc promoção dos escolares do referido 
estabelecimento de ensino: 

Promovidos do 1.º parn o 2.0 ano, 10 
alunos; do 2_c- para o 3. 0 • 19; do 3. 0 

para o 4. 0 , 12; do 4. 0 para o 5 °, 7: 
.ubmrtendo-se ainda, a exames finais, 

o programa em aprêço consta do 
seguinte: 

Pra Jazer você chorar, samba por 
um grupo de escolares. 

A guitarra, canção por urna senho
rita. 

Bailado das crianças, por um gru
po de alunos. 

_ O jllho do 'barqueiro, por uma me-

CENTRO ESTTJDANTAL PARAI- ni~a~legante e a matuta, por duas se-

l, do 5. 0 ano. 

BANO uhoritas. 

"CLASSE" CIRCULARA' HOJE 

Circúla hoje o jornal Classe, or
g-?io do Departamento de Publicidade 
do e. E. P., que traz farta colabora
cflO de estudantes de todo o Estado e 
apre:,enta especial teiçã.o gráfica. 

Cln.,:;se estará á venda em todas as 
bancas de jornais. 

SECRETARíA 

A secretaria do "Centro Estudan
tal Paraibano" continúa organizando 
o fichário de associados dêste soda
licio devendo todas as cadernetas 
sen•n1 fichadas e carimbadas até o 
dia 25 d.o corrente. 

Déssc dia em diante cessarão os 
direitos aos associados que não se 
regularizarem com a secretaria e te
souraria. 

A normalista, por uma senhorita 
A$ trutinhas, bailado por um grupo 

de alunos. 
o esporte, marcha por uma senho

rita. 
Intervalo. 
Se1L Manduca e sinha Ze/inha, por 

duas senhoritas. 
O verdureiro, por uma senhorita. 
Os tamanquinhos, valsa por um 

p,;rupo de alunos. 
o ceguinho, canção por uma se

nhorita. 
Ai eu queria tr á Baia, por três se

nhoritas. 
A musicista, canção por urna se

nhorita 
Os retirantes do sertão, por um 

grupo de senhoritas. 
Mrs de férias, recitativo por uma. 

senhorita. 
Apoteose: - Hino Nacional. 

Adiantam ésses informes, os quais 
publicamos sob reserva, que já uma 
dessas importantes sociedades entrou 
em entendimento com alguns ••cra
rk.s '' pernambucanos no sentido da 
Gua fixação nesta capital. 

- Até agora a Mentôra não tomou 
conhecimento oficial dêsse movimen
to, aliás de muito interésse para nós. 
A L. D. P., por enquanto, tão somen
te regosija-se com o que se está pro
cessanao. Se tudo se encaminhar de 
vento em pôpa, como até agora, é df' 
esperar que, nos primeiros dias do 
próximo ano, tenhamos a L. D. P . 
acrescida de mais alguns filiados~" 

A renda foi de 4.t64 pê~os. 

"Esporte Clube União" 
ESCOLAS 9 DE OUTUBRO. P MAR

., CELINO E ANTENOR NAVARRO 
ASSOCIAÇOES 

-------
O QUADRO DO "SAO CRISTOVAO" JOGOU COM O 

"NEWELLS OLD BOYS", DE ROSARIO 

Como o técnico Ademar Pimenta falou pouco antes de 
~· ser iniciado o jôgo 
ROS~RIO. 30 - Momentos antes 

I 

nro.c;spguir viagem para. Santiago do 
de M'r mhiiado o match internacional Chile 
entre os esquadrões representativos ' 
do São Cristová.o A. e., do ,R to de Ja- INICIOU-SE o JOGO 
nelro, e o Newells Old Boys, de Ro-
l!ário, para inauguração da tempera- ROSAUIO, 30 - tU. P .) _ Peran
da de Jogos noturnos, a Untted P ress te uma cntusiastica assistcncta de 
entrevistou o técnico Adernar P imen- quinze mil pessóas foi realizado O es
ta, que fez as seguintes declarações ;Jcrado encontro de futebol entre o 

·•o quadro do São Cristovão jogará Sáo Cr tstovão A. e., do Rio de J anei 
hoje pela primeira vez em gramado· ro e o Newclls Old Boys desta cidade. 
argentinos. fazendo -o em Rosario. A Sob as ordens do referee carlini os 
ultima apresentação de um conjunto 'eams se alinharam com a seguinte 
brasileiro nsta cidade ocorreu ha constitu ição: 
tlezes.!Jels anos e estamos dispostos a São CristO'Váo- Taglioretti - Her
empregar todos os esforços para trt- nandez e Osvaldo - Afonsinho, Ar
un!ar. 1uimedes e Garrafa - Roberto, Vi-

Os jogadores encontram-se em ex- legas, Caxambú, Irazosqut e Carreiro. 
cP,kntP. forma e em condições de de- Neroelb Old Boys - Hercdia -
Eicnvolver o máximo de sua eficiência 'Jlli e Soncyro - Spinelli , Peduca e 

A vitória interessa-nos sumamen ~ 3isniega - Belen, F ranco, Gomez, 
tP: não só como uma satisfação á en- =»atroux e Sanchez. 
Udade que representamos, como para O jogo foi iniciado ás 22: 00 horas. 
demonstrar o poderio do futebol que O São Cristovão foi Cavoracido com 0 
Eic prntica no Brasil." ~ "toss". O "cen ter-forword" do Ne-

Acrescentou o coach sat;acrtstoven~e l 'oells, Gomez, movimentou a pelota 
r1ue, apó5 o mate de hoje, a delebaçã.o ~ nos primeiros minutos a.s ações s~ 
retornar(I a iiuenOI) Aires, a fim de caractertzaram pelo equlllbrio, 6u~-

Reunir-se-á amRnhã, em suR sért~ 
provisória, á Av. Vasco da Gama, fi4, 
a diretoria do EspnrtP Clube União, 
0 fim de tratar de assuntos refnen
lP!-: á. vida f'~portiva do mesmo 

0s diretores das escolas cent1i,;;ta,;; 
"9 d<" Outubro", "Padre Marcelino" 
f' "Antenor Navarro", mantidas pelo 
e. E. P . nos bairros Indio Piragibe o 
Torrelandia, comunicaram ao presi
(J('nte do Centro e8tudante Antonlo 
Correia Lima, haverem encerrado, o 
mê; .. , passado, o nno letivo. consoa.ntfl 
instrução do Departamento de Edu
dação do Estado. 

AS FESTAS DE NATAL E 

Aliança Prnletarla Brncficente "Ell 
sio de Sousa": - Ocorrendo amanhà, 
~ :-lata aniversâria do saudoso artista 
cont.erraneo sr Ellsio José de Sousa, 
patrono dessa sociedade, haverá, pelo 
mcllvo. ás 19 horas. wna sessão co
memorativa, na séde da mesma, é. 
avrnJda Benjamin Const.ant, 117. 

O presidente respectivo solicita o 
inlcres-.e de todos os associados para. 
a aludida reunião. 

Essa reunião começnrá ás 9 horRc:., 
rlA manhã, encarecC'ndo-se o compa
•·r-cimento dos diretores Fre.nci~co 
Dionísio da Silva, Ag-Pnor Prrr.lrfl ~os 
Ra.ntos, Manuel F~gundes. Jos" Do 
minf?;os, A111ctico C()ut.inho, Huben,;, 
F'Rlcão. João Dias Cardmm P torlos oo 
associados do referido ~odaltcio. ANO BOM NA AVENIDA,.----------. 
===========" 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Ctrurg1A.o do Hosp! t.i\l Sant" l e&
bel e da Maternidade. 

FLORIANO PEIXOTO 
O, morarions da avrnida Floriano 

Pc,lxót.o estão se preparancln para fcs
tcJar. condignamente, a passagem do 
Natal. 

Aquela mov;men~ada artéria Elpre
sentará um : 'lpecio verdadeiramente 
atrRrnte, sencin enfeitada com cordões 
de bandelrlnh s 

O OR. HIGINO DA COSTA 
BRITO, de volta do R io e S. Pau
lfl, a on d e esteve em vla r ens de es
tudos, a visa que reassumiu o exer~ 
ciclo de sua "CJ~ca de Doenças 
dos Olhos" atendendo, diaria
mente, das II ás I Z e d M 16 ás 18 
horas em seu consultório á Rua 
Duque de Caxias, 312 - 1.0 andar. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS da.~ª;:::~ofe~.' ~~ci ~:r~~i~s d:i,r:c~~= l '---------------
n1mcntos pop1 lares. 

Rua Ferecr lno df' Ca rvGlho. HI . J it foi co11t• :'\Lada uma magnifica 

•. -,, Dali 10 &a 12. ~a~~j~ª~:enir:1·~e ~~i:~~raª i{~sJi~l~f:_· 

•============,,,!)• ~r~. ~=~ª B~~~o~!~~~;}Jo ~::~fi.~:. 
2.000 :000$000 

EM ~4 DE DEZEMBRO - LOTERIA 
FJ;:DERAL , 

Bcne.dito Nogueira e Manuelsinho; se
nhoritas: Mar!a J osé Barbosa , Ma ria 
A. Ca valcantl. Maria e . Pereira, Oe
ra lda Mendes, Ma ria L . Munlz e Van
d lra Vaoconçéloij, 

Dr, Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 604 

ONDAS ULTRA CURTAS 
DOII .,._ lnclloa40I 

-- Telef6ne 1.IOI --



A UNIÃO - Sabado, 3 de dezembro de 1938 

L a g u n a BARCELO~A FOI BOMBARDEADA SEIS VESES 
NESTAS ULTIMAS 24 HORAS 

1\'.IEDIDA DE PP.OTE('ÃO A' MARI • 
- NHA MERCANTE DA FRANÇA 

<Especial para A UNIAOJ ROSARIO F USCO 

M.~~~~ls~ª1:~:~n:i~~ao~;~~~:~~ ~~;~· sc;;~m~n~Ii!~:\m~:~~ro~a~e;~~= os AVIÕES NA IONA 
ilstn em assuntos historicos. re- feitamente bom. 0 que afirmamos C LISTAS CONQUANTO VISEM OBJE-

PARIS, 2 (A UNIÃO) - O govêmo 
decidiu enviar para Gibraltar um na, .. 

vlo de guerra a fim df pl'ole1"er a na
vega,;ão dos /il.'eUS navios mercantes no 
Mediterranco. ~:~~~ t\,r;~~l1~~ r0

~
11

~~~gi~t'."~u~ re;l:::'a')S s!gr:·~ 1~m\~~\t:';";.tª~0 ~ TIVOS MILITARES, ATINGEM, TAMBtM, OUTROS PON
~~n;~u~ ~;:l~~~.º c~':loq~:p~t~~~v~ib~('u~ i~:0~º!e~f1ct~ºt~~~â~~nt~n:~:em~~t TOS DA BELA METROPOLE CATALÃ, REDUZINDO~OS A 
~o~~tªd~c;~r!:~l~:\g~aldii~:s q~~~i~~: ~~~/ ~;rit:::ª s~~~.~ta n~/u~ s~~:~:!; - ESCOMBROS - 50 BOMBAS SOBRE PALA VOZ -
de um combate armado qualquer re- que nos entregara o seu aclUI)namen- BARCELONA, 2 (A UNIÃO) - F.sta I A EXIBIÇAO DE FILMES 
co;~~p se;~);~ece~· s~x~~!:~~º· ma~. de ;~ ;,b:,;~~ªt~~p! f~~~urfi1~~~ ~~vn~~~~ d da~e ~01 bombardeada seis veze~. nt.~- O govêrno francês enviou NACIONAIS 
fã.to . o modêlo é seautor. Não set de ~ente, em si própria, á altura das pro- t a~ ultimas 24 horas pela. avlaçao in- • 
nenhum nome. em toda • hlst ór1a u- vnçóes que º ru uro nos reservava. surréta _ . um navio de guerra para R d d 
teraria. de um Lord RuberLS a um assim como das que experimentara- Os apa~elhos naclo~ahstao aprsar Gibraltar a fim de proteger ecomen ações o ministro 
~=~.!~~:~~~so.h~~!~ e1:~1~:a~~=~lsd'e m~~ra lndispenSf\VPl a vant2.gem :: : : ;e:::::~~d=e~::r;:~~::: :~~~ a naveg'a~ão dos navios da Fazenda 
lLm incidente heroico, no qual tenham obt.ida sõhre os pn.rA.guaios para que a i ~ 
M" empenhado homens e máquinas. realidade de nossa situação se fizesse. os objet vos m illh.rcs, 'iobrevoam, t.am- f f is no RIO. 2 í A UNIAOJ - O mtn1stro da 
no fervor da guerra srm murmurar:ão. acrlt.a do8 nossos bém. regiões habitadas pela pooula- mercan es ranc es 'Fazenda recomendou aos delegados fis-

A propósito. convéth não esquPcer <:.oldarlos, distraindo-nos da lmprevi- cão civil, despejando a Ru a car,ra ainis- Mediterraneo cais nos Estados que, como medida. 
que foi o mesmo Stendhal quem, ma.Is dencia causadora de tão premente tra. PXCPncional e ::t.té quP seja o assunto 

~\:lls e dr::ª~af~~~~o:u~o1~~:ó~ri:e1~~; m~'?e~~io e~~'~ ~a l:.!~h~l) ·citado não Por toda a part,- os e~combros ~tão rante um "raid" contra Palavoz, os ~~~t~a~er?!f' ci:;;1~~~1t-0pdovi~!;;~:: 
descrição da avf'ntura de Waterloo exprime tudo o que pretendemos. Mas 4 v lStª• havendº mortos P fer idos, aviões naclonalic;tas deixaram cair cêr- no artigo 13 do d~creto 21. 240, de 4 de 
sem ter participado da batalha ('. supomos, Htf1cientemente documen- 50 BOMBAS S()BRE PALAVOZ ca de 50 b?~bas, que causaram gran- abril de 1932, Q.Ue tomou obrlgatorla a 
lrnrnsa tárin des.."a Unha de sobrieda.de que BARCELONA, 2 (A UNIAO) _ Du- des destrmçoes, tendo morrido sete exibição de filmes nacionais nos com-

E' possivel, entretanto, que atrt- domirn• todo o livro. como espirito e pessôas . plementos de program~.s dos cinemas 
buam R :rnperiorlctade rlrt n~rn1tiv~ romc. fatura T- do pais, atrlbuindo o serviço de fiscall-
de Stendhal á magia prodigiosa. ae rendo-o Inteiro como no~ senti- NO A DO DEPARTAMENTO DE ESTA zacão aos ftmcionárms do quadro das 
seu estflo, á bele1.a de :i;ua linguagem mos distanlE: de Euclides por exemplo 1 - capitais e aos exatores federais, no in-
ou á força de :ma expressão. Stendhal na1ranclo uma frase correspondente fíSTICA E PUBL teri?r, ser ~lreito a gua1quer r~~= 
er~e:mc~:~~~i~~ter a sua condiçao ~~ ~~~P~~:J,,i.~) fanudo~ (pag 589 ICJDADE DA PARAISA ! ~:~:ape 

O 
esempen '> essa 

de soldado, apeiar de tambew. romA.n- E' que EucUdes fol me:nos soldado 
cista,. o nosso Tau.nay é. as.'>im. 111na I rlo Que Pscritor. assim como Stendhal. O FALECIMENTO DO PRE 
isp;c:h~!ra~~~n~~.':,

1
0 -~~"se c;~~;:1;\f;0•• ~1:t~ª";gn!~ºu1Jª~n1:,;11.s,;r~d

0
d:

0
:;;:c~: Um apêlo aos possuidores de publicações relacionadas FEITO FRANCISCO COSTÃ 

autor de "Inorencia ". cuja capaci-ia- plinar a fantasia e a metafora com a e p íb h" t · 
de, .de imaginação é um dos acento• mesmn soveridode militar com que se om a arai a e a sua IS Orla, para que entrem com a 
mais notave,s de toda a sua obra li- portou, de armas na mão. para es- sua colaboração na organiz" aça-o de uma b1"b)1"ote'ca ut1") Em agradecimento ás manifestações 
terarla, recreando a famosa epopeia crevrr, tambem af. um dos mais belof: de pezar do interventor Argemiro de 

~e .r!~';.:'~e1f::: .. ~!~º~e:~~~ ~~f~J~ ~~.~ntos da historia militar do ----- á cultura paraibana ----- ~g~~ir;;l.~~iE;"Fr".:~~i:~o d~o:~~~i~; 
da por Xenophonte, conseguiu ser fiel ___________ do saudoso desaparecido e o dr. Ab-
á verdade dos fátos a ponto de, cote- O Departamento dr Estatlstica e tamente, á rua da Palmeira, ou pores- dias df"., Almeida, 1.

0 
delegado da ca ... • 

Jando o reiato que nos fa z com os 4n- O FESTIVAL DE HOJE, EM Publicidade da Paraiba, procurando crito ou_pessoalmente. para um enten- pital, enviaram os seguintes telegra-· 
cmnentos ofic!ats da campanha, per- cumprir todo o seu vasto programa de dimento, afim de que se possa concre- mas ao sr . Interventor Federal : 
mit!r-nos a verificação de que não BENEFICIO DA CAPtLA DE ação. está organizo.do uma biblloté- tizar <ssà iniciativa de tanta relevan- João Pessõa, 1 - Tenho a honra de 
fal.,;eou um momento siquer, exf!.ge- ca completa de todas as obras, revis- ela para a cultura P. para a vida para- agradecer muito penhorada a v. exc1a. 
r>,ndo o pst,ético de uma situs.cão ou N. S. DO PERPETUO SO- tas, jornais, artigos. memoriais, mo- ibana. "5 condolencias que se dignou mandar 

diminuindº a falta cte importancia do CORRO, EM TAMBAU' ~;g~a~~':;a~~i~~o.se~~ J!1
\u~':i ref,;:~/~ Nenhum paraibano de bôa vontade ~!;'~n~':,'-;;;:u pi~e:f'd';;iv~s:s/ªI~.;; 

i1~.~~:~:ta qu~. por d êsse ou lºr aquela nne SP relacione com a Paraiba e a sua deve furtar-se a colaborar com o De- ~orno se haver feito representar nos 
bravu;a, ~c\~tfe~i~!~e ese:_

0 
~~l~~e~iu~ Conforme está anunciado, realizar- historia. r-!'l.rtamento d"' E..c.:tatlstica e Publtcida- fW1erais . Atenciosas saudações -

tardo exército inimigo . 1e-t, ~oje, no cine-teAtro .. Plaza", 0 Trata-se de uma iniciativa utll á de, na execução desse trabalho de do- Vlúl'a Francisco CoSia . 
A última edição cta "A Retiradti da ~es ~voa p~~~e~~~ef~~l~o~~ Cari0~;al~· cultura paraibana, iniciativa esta que ~t~~. :~iâaiea~~~bw~~~:c~i~~; e;::;~ ;~~~1~· lair'Je~ na:~e f:~~: 

~r~~~~a" , traduzld1l dda Quinta edicào ~~ Tambaú. ' n ' Pp:~~eseJo c:f~1ç~ ~e de:~a m~:~; refirarü á Paraíba e á sua His· tória . considerações dispensadas transe que 
sa e correspon ente á decima Constará o mesmo da exibição, em ãos paraibanos, pelo que 

O 
Departa- ______________ acabamos de passar com o falecimento 

~:~á~ ~6<-~1
:~t,aç:~r6~~~~. d:x1it~~! matin.é~ e soirée, naquêle casino, do mento de Estatistica e Publicidade a- D I s e o R D A N e I A zi~rg~n~u;~l~vc~ ~:~ e l~~i~:~ 

t.e a resoeito. faculta-nos o· ccinfronto :ª:p1~g1ºa1mfilemntee ,p.Nare.,vaêdssa"f.icontrata- pela para que todos os possuidires de &audaço-es - Abd1'as de Almeida. 
a que aludimos . e m. quasquer impressos que tratem de as-

E o que mais surpreende. e quem' o füt~d:a1!1'b!!u~!:~~!~d:rã~nst~~te:; suntos, fatos e cousas da P arafba, se NA CAM AR A FASCISTA AGRADECE-NOS A FAMILIA FRAN-
rtzer, é essa extraordinária impref)Sâo pcssôaE pre'ientes dirijam á Direção Geral deste Depar- CISCO COSTA 

~· hones~dad~ que ;~nsptª}tlefa Dado o objetivo da aludida festivi- A A L E M A N H A Contra a intromissão do na• Esteve na noite de ontem em nosso 
n~an~~r!e~r~c1!,.Jrad~i~~ve]u t a 1-1 ~i!~1:todix~~o~perar alcance o mais • , • • gabinête redacional o dr . Abdias de 

Tudo é certo, tudo é sobrlo, tuclo é 1------------- ZISmO em negOCIOS mternOS Almeida, delegado do 1.
0 

distrito d'1. 

rae~~d~ict~~/ ci:eó~~~/c~~Y~n~s~º
1
~~:~~~ CHUVAS NO INTERIOR VAI CONSTRUIR MAIS UM ---- da Itália --- ~~~~~~º ~~~t!~~ºt~:~d~~eu r:sm~~ 

~e a se~sibilidade do lcit?r, forçado a __ COURAÇADO __ ROMA, 2 (A UNIAOI - Na reu- 1 ticias e os conceitos com que reglsta-
re~gir . a~1te e~tas paginas de uma Comunicando ao interventor Arge-1 nlão da Camara Fascista, o deputado mos a morte do seu ilustre chefe, ocor-

bele~ ~erm~a e mcomum. miro de Figueirêdo haver caido, ante- . BERLIM, 2 (A U~IAO) - Anun - Garibaldi discutiu, fortemente, core rido na. madrugada de 25 do mês pró-
Nao e a hteraLura. _corno tal , ou os ontem. copiosas chuvas no municipto eia-se nos meios oficiais que o Go- um seu coléga, após haver protestado ximo findo . 

recur~0:5 . que ela facui~a . q~e se res- de Alagôa Nova, 0 prefrtto Benedito vêrno vai encomen,?-ar mais ~ cou- contra a intromissão do nazismo em -------------
ponsab1h1.a pel::i. s~duçao desse volu- B~rbosa enviou a s . excia . 0 seguinte raçado. fóra os tres que estao sendo negócios internos da Itália. V I D A 
me . E si, em Stendhal. ê a linguagem . telegrama: constru~dos,. Quando a discussão atingiu um 
que. prende ou o esttlo que exalta. 1 Alagóa Nova, 1 _ Tenho a satisfa- A prtmP1ra dessas un.ldades será certo grãu de irritação, os outros df':-
aqw é a própria eloquenda da verda-1 ção de comunicar a v. excia. que na lançada ao mar no próximo ano. putados conciliaram o assunto. RADJQfÔNICA 
de, aquela mesm:,i silenciosa eloquen- madrugada de hoje cairam bôas chu-
cia a que se referia Dolstoievsky . que vas _nêste município. Respeitosas sau- TYRONE POWER SAUDOU ONTEM AO 
~~:~t~~gfna~le;:ennt~s de reslstencia daçoes - Benedito Barbosa, prefeito. I • J P R I - 4 - ;~l~!ABAJARA DA 

m~c~
0
1e;~~~~~a~v~~t:;,a~s dg ~':~~~~"; A solidariedade do Instituto lVIICROFONE DA R.ÃDIO DO D. N. p. Programa para o dia 3: 

~{'mpre, da mesma agua que escorre. c · 1 " J - p 
fluida e clara. das situações descritas omerc1a O a O es- os SEUS "F UNS'' o PRO'JU MO E~fRARQUF. nos Programa do almôço: 
~~~ ;~~to. desenvoltura e até certo sôa" ao presidente Ge- ,tll "ASTROS" DE HOLLYWOOD 11.00 _ Gravações populares varia-

º capitulo da "Retirada'' que ctes- tu·11·0 Vargas B R A s I LEI R o s RIO 2 (A UNIAO) - Tyrone Po- 1 das - Oferecidas pelo Cine São Pe-wer e~barcará. a 6 do corrente, de dro º A casa dos grandes romances da 

1. o CONGRESSO DE PRO- Tendo a diretora do Instituto Co- ----- rere!'t~g:!s !~i."dr~1t~~~osaviiio que té~t:~ - Hora certa - Jo_rnal matu-

FESSORES EM CUITE
' mercial "'João Pessóa". professora passará pelo norte do pais, rumo a Uno, noticiáno e informaçoes telegra-

Hortense Peixe, telegrafado ao sr. 0 simpatizado "a S t r O" Nova York ficas do Pais e do eSt rangeiro . 
presidente da República, manifestan- Anabela, por sua vez, seguirâ. no 12,15 - Continua O programa do al-

RPP.1i1.ou-.<;e em Cujté durante os dias do a s excia. solidariedade dêsse "yankee" tem estado cons- dia 8 para Buenos Aires, partindo, môço - Gravações populares variadas 
21. 22. 23 e 24 cto corrente. no prerlio eslsoelechnento. por motivo da pas- tantemente ao lado de Ana- deNpoa_ isº' rpeasrtªa osduEvsltdaadodseUqnuieªºoss do!•. dol3C,oínoe_:lá;ô:1.:;.ºa:e ' - (Locutór Ali-
rtfl Escola Elementar do sexo ma~cu- 1 sagem do 1 n aniversário do Est&do ,, 
hno .. o.1.° Congre:c;so de Professores, do Novo. recebeu, em resposta o seguin- b ) grandes artistas se amam, pois têm rio Silva). 
mumc1pio, snb ri presidencia do inspe- te telegrama~ ' e & e vão mesmo casar estado, constantemente juntos e pas-
tor auxillar. professor A Alencer e .. Rio. 30 _ Prof_ Hortense Peixe, _____ ~aram a noite de ontem para hoje em ' Programa do Jantar: 
com o co.mparecimPnto de pessõas re- diretora. do Instituto comercial ''João Petropolis. 
pres.entat1vas e f''i~olares . Pe!'i<;ôa" _ Paraiba _ Presidente Re- RIO, 2 (A. N.) _ Na .. Hora do Bra- Carmen Miranda fez presente a 

_n1~cur0~r~m vános professotes e ou- pública incumbiu-me agradecer ex- stl" 0 "astro" cinematográfico Tyro- Anabela de um tra.1e tipo de Qafana, 
tias pessoa1S presentes ao Con~resso. pressões apoio e solidariedade vosso ne Power pronunciou uma alocução com que esta dansou durante \una 

O programa para cada sessao cons- t,clegrama 10 por motivo passagem saudnnc~o os "fans" brasileiros, aos recepção aue lhe foi oferecida por 
t~11 do srr,'utntr: palestras, declama- primeiro anlv~rsário regime - Sau- quais agradeceu as nwnerosas de- uma familia da alta sociedade ca-
çoes, cantos C' musicas . dações - Luiz Vcrgára. ·secretário monstrações de simpatia. que vem re- rioca. 

- ----- Presidencl21". cebendo 

PRODUÇAO NOTAS DE ARTE 
B R As I LEI R A o PRóXIMO CONCERTO DO MAESTRO ERNANI BRAGA, 
O café, o al~odão e o milho NESTA CAPITAL 
estão em l .", 2.° e 3.' luga-

res, respectivamente 
Encontra-se nesta capibl. dêsde a 

últ im a quarta-feira, o pianista. e com 
vo~itor patririo Ernant Braga, um dos 
vultos de maior rPalce nos meios ar
ti~tkos nacionais 

dos mestres do movimento de reno .. 
va cão artística no Brasil 

Por Isso mesmo, a iniciativa do 
maestro Erna.ni Braga merece o no!liSo 
apoio e os nossos justos elo,rJos 

VAO MESMO CASAR 

RIO. 2 í A UNIAO) - Entrevistado 
pela reportagem um jovem .. srort
man" que dansára no Casino rla Ur
ca com Anabela, sôbre o que havia de 
verdadeiro entre os dois artistas de 
Holl:vwood. êle respondeu: 

"Náo adianta. ocultar me.is o ro .. 
ma.nce. T yrone e Anabela casar-se- ão 
mesmo. Aguardem apenas a conclu
são do divorcio para concretizar o so
nhado ideaJ. E ouem sabe si não serll 
mesmo aqui no Rio êsse casamento?" Com mais dP Qll:trentn mllhflf's de 

habitantes a ri1111<'za do Brasil se ex
pdmP por 17 70n 326 ton('ladas Em J oão P es.c.ôa, o maestro Ernani 

Braga da rá um C'Oncerto. que está 
anuncia.do para a. próxima semana, fl 

que terá <'f'rtarncntc, o :::1.polo d....cidido 
do noso;;o público, ~onheddas como sã.o 
i\S qua lidades dP "virtuos~" fio dire ... 
tor d o Conserva.torio de Música d.e 
Rrci fe 

Do programa. constam composlqões 1 ____________ _ 
escolhidas de Beethoven. Chopin e P:ne A rHra Amial dr ... . .•. , . . . 

8 771 !l~R:0()0~000. r:oncorrf'm: o café. 
com 2.212 472:000$000; o all{otHio, com 
l 512 7R0: non1rl00. o mHho, com 
1 ~7~ 01, nont:OOO; O 81TOZ, com . , ... 

~~! ;]~ .g~g:ii; ~ ª1~
1:~~J·a .fí~f '. utr~.~ 

fruh1s, rom 3f>l. 390 :000~00 
Sní'r se ri!' vflrio~ outros arUgos quP 

atingem cêrca de 200 mil contos 
Em 1937, nosso comércio de cabota

gem elevou-se n 4 . 255. 161 :000$000 e 
nossa exportação de longo curso che
gou a 5 .092.059 :000$000. 

Dêsde- qUP Guiomar Nova.is estcvr. 
cm João P<'~sôa, não tivemos mai, 
oportunidade df' ouvir um concerto 
como o que está marcado para. esta 
quin1,ena, em que se fará ouvir nio 
somente um profundo conhecedÕr do 
teclado, mu, ao me.ano tem1'o, um 

Lb:st . 

Entre os a.ut.orrs brasileiros a sl"rem 
interpretados, estão Faulhaber, ex
professor do concertista, VUa-Lõbos. 
Henrique Oswald e Ernani Bra.ga. . 

Ontem, á tarde, o ~utor da mais a.
J'reciada harmonização da " Ca..ânha. 
Pequenina" esteve em nossa redação, 
acompanhadc:t do professor Ga~ de 
Sá, superintendente da Educação Ar
túrttca no Estado. comunicando-nos a 
próxima realla9'o do aea eon-. 

PrefeHura de Cajazeiras 
Ainda. por motivo da nomeação do 

dr. Celso Matos pa rA. o cargo de pre
feito do mun1dpio de Ca h:i.zel rn.~. o 
Interventor Argemiro de Figueirêdo 
recebeu o seguinte telegrama de fe 
licitações: 

Cajazetras, 1 - Acei te v. excla. sin
ceras felicitações pela feliz nomeação 
dr. Celso Matos para ser prefeito dês
te munlcipio. Saudações - Cicero 
Maciel . 

18,00 - Gravações populares varia
das. 

18,30 - Gravações selecionadas -
Música sinfontca 

18,45 - Boletim esportivo. - (Lo
cutór George André) . 

Programa de studio: 

19,00 - Sintcsc dos acontecimentos 
do dia. 

19,05 - " 15" minutos na Broadway 
- Crooner George André e/ Jazz 

19 20 - Música popular brasileira -
Geni Santos e/Regional 

19,35 - Música popular - José Ra· 
mos e/Jazz 

19,50 - Emboladas - Manuel Tc
nório e/ Regional . 

20.00 - Retransmissão da Hora do 
Brasil. 

21.00 - Música popular variada -
Roberta c/ Jazz 

21,15 - Jornal oficial 
21 20 - Valsas brasileiras - Josê 

Rarrios e/plano. 
21,35 - Música popular variada 

Genf Santos e/Jazz. 
21,50 - Músico de folk lóre -- Ma• 

nuel Tenório e/pia.no 
22.00 -- Sambas canções - Rober

ta e/violões, 
22.15 - Melody programm -- Jaza 

Tabajàra. 
22,25 - JNnal falado 

aui2Í:1ni~fºª noite. ·- <Locutor J: 



p A R T E o F 1 e 1 A L 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRtD'O 

DECRETO N,º 1,174, de 2 de dezembro de 1938 
Abre á Secretana do Interior e Segurança Públi

ca o credito especial de dez contos e quinhentos mil réis 
110: 500$000 >. 

A1ge111iro cte Flgueirêdo, Interventor Federal no Estado da Parn1ba, 
usando dns atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, 

DECRETA: 

Art Unico - Pic:n a.berto á Secretaria do Interior e Segu-
n.nça· Public:~ o trédilo especial c:e dez contos e quinhentos mil réis ..... . 
00:500...:000J, cl1·~tinaclo á. :ndPnizaç:ico de lJ!I1 nut.omovel, placa n.0 1.282, Ce, 
uerttncente :i1. ~r f'ran.::kco Messla~ d(• Barro.,, conforme avaliação pro
Cectida. 

Pdh.tin da ,{,..,..,iunc.-to, ém Joúo Pes!-..0a, 2 de dezembro de 1938, 51.0 

Ca P1uelain11.(:iv tht H.~pUbl1cn. 

Argemiro de Figueirêdo 
José Marques da Silva Mariz. 
Francisco de Paula Porto 

DECRETO N.° 1,175, de 2 ele dezembro de 1938 
Argeimto U.e F'igueirêdo, ~111.én tntor :F',·der.,,.l no Estado e.ia Paraíba, 

tendo em viSt'1 o µroce":>So de hab1ltta.ção que correu perante a Secretarrn, ela 
Fazendn, 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Fica concedido :\ Viúva Nelson Coêlho Serrâo, o benefi
cie constante da lei n ° 1 n. de 11 de outubro de 1937. 

Art.. 2.º Rtvogurn-.se a;:; disposições em contrário. 
Palácio dn Rrdenç.lo, em Joao Pessôa, 2 de ctezcmbro de 1938, 51.º 

dn Prcclnmaçã.o dn Republtca. 

Araemiro de Figueirédo 
Francisco de Paula Porto. 

Do bel Josué Clemente de Far:.a.s, 
juiz de direito da Cormaca de Pom
bal, requerendo pagamento de aju
da de custo a ()tlt' se julga com oi
reito. - Pague-se 329$000. a titulo <10 
sjuda de custo 

8XPEDIENTE 
DO DIA 26: 

Petição: 

DO IN. ERVENTOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JOÃO PES'SôA 

(') DECRETO N.· 399, de 21 de ~etembro de 1938 
Regulamenta as constriuções e dá outras provi-

dencia:;. , 

Ari. 5.0 
- A zona u.rbana é limitada pelas seguintes vias públicas: 

~~:d~. ~~~é~~a~~~~!~Lo ª~~n:;\1o~~r:c ~!filª·F!~fa~o ct~e~~:~·P~~~fn:
1
~; 

/,.Jbuqnnquc, Pro1e:;sora Ana Borges, A. B. c:, M.arcilio Dias, Cnu de Ar
mas, até a rua. São Luiz, volt,ando pela avenida Salurnino de Brito. ruas 
S:lo Miguel. VL,;conde de Ii.apartca, avenida Sanhnuá, praças Santos Du
mont e Frt!i Vital, ladei'ra São Francisco. avenida Mira•mar e rua 1 de 
l\cvtmoro. 

Arl. 6.0 
- De acôrdo com o plano de expansão da cidade, a zona 

ili.burtana fica as-sim delimitada'. partindo da ponte de Tamba\.i, sóbe o 
EXPEDIENTE DO TNTERVENTOP.. rio ,Jaguaribe, até encontrar a normal que parte do marco quilométrico n.º 

DO DIA 2!:i. l da estrada de rodagem João Pessôa - Reclfe, continuando em linha réta. 

De Jo.sé Frazão Medeiros Lima, pri
m~iro :mpleute de Juiz de Direito da 
Ccmarco. oc Princêza 1zabel, e1n ox
erci<:io ple110 do cargo, no peric::lo de 
l.º a. 29 de janell'o do correi1te ano, 
requerendo paga.mente, de vendmen
Los a que ·se julga com direito. -
Df ferido, nos terÇ1os do cálculo pro
ferido pelo Tesouro 

Petiçf.o . 
: té encontrar o referido marco, e dêste até o ma1'co n.0 1, no oitão da igreja 
s.iluada na avenida Ma.rés; ségue por essa avenida até a estrad.:1. de Marés. 
até o seu encootro com a. estrada da Graça, por onde va1 ate ddront&.r a 

De Almerinda Lemos, promotor barrage1:1 do açude G1-aça. descendo até o seu sangradouro, que f~rll'!a 
público interino da Comarca de It.a- o. camboa da ?raça, e, descendo por essa cambôa ~té a fóz do no 
baiana.' 110 exei'.cicio pleno do cargo S~nhauá, prosségue por uma paraléla aos l~mites _municipais . com santa 

~urante o 1.nês ~e outub:·o do e~!·- ~~1~ª~cf~r~~e~i~n~~r!n:ti~~~ ies~~tª!;f fºJêS~~~~ºnª~
8

~~a ~tt~~~~~~câ~; 
ient~ ano, iequei~nd? paªament~. j~ Fredes, por onde sóbe até a estrada da "Great Western", pela qual prosse~ 
vencimentos que se . Julga com duet I gue até a ponte sóbre o Rio Mandacarú. Sóbe por éste rio até o canal do 
lo· - Deferido, nos termos c.l<' cál- Jaguaribe, e, s_·ubíndo, alcanca o ponto de partida, na ponte de Tambaú. 
r ulo procedido pelo Tesour0 - An. 7 ° - A Zona Rural será fixada pelos limites da zona su-

, _ 

1 

turbar.a. 
EXPEDIENTE. DO TNTERVENTutt.. _ Art. 8.ª -: Nas Zonas ceritr.al e Urbana, ficam proibidas constru-

i 
DO DIA 29 · coes e: reconstruçoas de casas de fa1pa, mucambos ou outras ron:,truções de 

DECRETO N.· f,f76, de 2 de dezembro de 1938 Petições: 'tipo nlrf ún\co - Na zona urbana, contudo, será permitida ª construção 
Abre á secretaria da Faze.nda o crédito suple-

1
__ ,.. d M-l d dC:- ta1p~ e_ t~lha em ruas que não possúam réde de sant-amento. obedecidas 

mentar de três contos de réis (3:000S). ju~~ ~:b;1~~;~to~e;~~lic~ cta t-cºOm~r~ r.~ exigencias cstal;.elecldas pela D. O. P. M. 

ca de Alagôa do Monteiro, em exer- 1 ) Rc1;roduzido por ter ~aído com mc~rrcções. Argemiro cte Figueirêdo. Interventor Federal no Estado da Pnraiba, 
tendo em vista o oticio 11.º 235, de 28 do corrente, da Imprensa Oficial á Se
cretaria. da Fazenda, 

DECRETA: 

cicio pleno do cnrgo durante o mt::s 
de junho do corrente ano. requeren
do pagamento de vencimento a que 
se julga com direito. - Deferido, 

,--------------------------
mo classificado no concur!;O re.ili:t:J. -

Art, l.º - E' aberto á Secreta1·ía da Fazenda o crédito de três con- nos lermos do cálculo procedido pe!V 

!~~t~e d~étei 
1~.2°~J~~J~; ~Y~~;~i~~:ss~~ ~i~:ri~iJ:~~ensa Oficial, - cons- Tet6ur~el. Clodoaldo Vergára Men

ào pelo Tribunal de Apelação, deveo
cio solicitar seu . ítulo á Secretaria do 
Intc1ior e Seenrança Pública. 

m:- 0 1 5
1
98. dr Luis Gonzag:• cl(, L1-

N ° '1'0.459, ele An1onic, Hiasi!i,10 
Leite. donça, promotor público da Comar- o\ecretarta da Fazenda 

ca de Picuí. 1·tquerendo trinta C30J Pl·ocessados: 
3:000$000 dias de férias a que se julga con, EXPEDIENTE DO SECRETA'RIO 

i;~~~;?() ;or~:i~~
1
: ~ i~~ol.;eq~~r~e- DO DfA 29: ~ 1 N.0 3.680, do dr. Targino Pereira 

Informaçõe~ telegráficas, correspondencia postal, estampi-
lhas, etc . . .•••••••••• •• .• 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio da Redenção, em João Pessóa, 2 de dezembro de 1938, 51.0 

da Proclamação da República. 

Aryemiro de Figueirêdo. 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N." f,111, de 2 de dezembro de 1938 
Abre a Secretaria da Fa,;enda o credito especic..•! 

de nove contos e nove mil e duzentos rêi.s l9:009$200). 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
usando das alribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, 

DECRETA: 

Art. Unice - E' aberto á Secretaría da Fazenda. o cr~dito especial 
de nove contos e nove mil e duzentos réis (9:009$200), destinado ao paga
mento de um compre::;sor e motor elétrico para os serviços de abastecimen
to dagua do 22.º E. C. 

Palácio dr. Redencáo, em João Pessõa, 2 de dezembro de 1938, 51.0 

da Proclamação Ja República. 

Argemiro de Figueirêdo. 
Francisco de Paula Porto, 

DECRETO N,º 1,178, de I,º de dezembro de 1938 
Abre á Secretaria da Agricultura, Comercio, Via

ção e Obras Públicas o crédito especial de 10:000$000. 
l dez contos de réis) . 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
usando das a~ribuições que lhe são conferidas pela Constituição da Re
pública, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Fica abcrt.J á Secretaria da Agricultura, Comércio. Via

ção e Obrns Publica'; o créC1to ~,special de 10:000$000, (dez contos de réis), 
dt&tinado no pagamento de publicações feitas no "Estado de São Paulo". 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposíções em contrário. 

Palácio da Redenção, em João Pessoa, 1.0 de dezembro de 1938. 51.0 

da Proclamaçüo da. Re:publica. 

lnterventoria Federal 

Argemiro de Figueir~do. 
Lcuro Bezerra Montenegro. 
Francisco de Paula Porto. 

f.'.úde, com os vencimentos integrais 
- Concêdo três (3) méses, á vist~ 
i0 laudo médico, com direito ao or-

Do bel Aurelio Moremo de Albu- Petição: 1J ela Costa 

~:tiaue~,e P~~mg~~~ d~bg~~ir1,ª id~~- .N º 11 049, d~ Antonio Alves Pitan- brfn;o~-~87, de Manuel de Sousa su-

ídem. - Igual despacho. ga. - Aguarele oportunidade. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 30: 

Petições : 

EXPEDIENTE 
DO DIA l 0 • 

:ret:ções: 

DO SECRETARIO 
TRIBUNAL DA FAZENDA 

S~ssão· do dia 2-12-938 . 

• Presidente: Romualdo Rolim 

De Pedro Leite de Araújo, sina- N e, iO ';75, '"le José ChaVC'S - ln- Secretálla: Benig-na Lf"al 
leira n.º 63 da lnspatorll?. Geral do deferido, em face da::; informaçõ.".'s Compareceram cs srs .. Rcmu:::1-10 
Tráfego Público e da Guarda Civil. constantes do processo Rolim1. 1ôiretor do Tesouro, por '1.esit?-
rcquerendo um ano de licença com N. 0 10. 776, de Cicero Gançalves de J1ação da: Secretaria da Fazenda, José 
os vencimentos integrais. para o seu Abrantes. - IndC'firo. a vista ·Jas Florentino LJunior e fü.:risio Borres. 
tratamento de saúde. - Concéd~ informações. respeot~,vA.mente chefps de secc:-ão e\:'. 
seis mêses, á vista do laudo médico. Receita e da Despêsa, e O dr. Sevf>-
com direito aos vencim:mtos, na fôr- PorLa1~as: 1iso Cordeiro de Sous:1, pro(:urador dn 
ma da lei . FazendaJ.1.,"l. 

Do bel. Antonio do Couto Carb.- Rcromendando ao r:r. Tesourei:·o Concurrencia: _ o Tribunal t"-
xo, juii de direito da Comarca tle Geral depositar no Banco do Est& io mou conhecimento da propósta :1pr,~
Misericordia, requerendo abono de da Paraiba, cm conta c:orren~e Jc sentada pela firma Irmão:, cava.kant! 
faltas. - Deferido movimento, a importancia de qua.:ro- para .fom~cim~nto de envelopes á Im·· 

De Manuel Cavalcant.i de Farh1:s centos conto.5 de 1·éis (400:0oo:i:-J:J). prensa· Oficial. confórme cjital II o 

escrivão do 2. ° Cartório do Termo ,ie 

1

28 da Secção de compras, proferin-
Cabaceiras. requ.:?rendo pagamento ja EXPEDTENTE Dó SECRETARIO d.o O seg_uinte .despacho: -. So :;:, 
gratificação mensal a que se julga DO DIA 2: tendo a9llesentado um concorrent.e. "' 
com direttv e de ajuda de custo, em Tribunal· · converte em dil,gencrn. ..-:. 

:~~~;il:i~:~~;r~_f o :!Zth°l~~v~; :::::ndando ao S! Tesoures•' ~:'ii:l:sf ~~~r:0 
T:,::::; er V ~S:Uinn: 

WOSOOO mensais. Geral depositar no D:.nco Co Est!l- seiuintes contas: 
De Juliéta Moclesto, guarda contra- ào da Paraíba, em cc.nta corrente de N.º 10 _976, de Framn.i & C"'i:i .. 11,'1 

tacta do Hospital-Colonia "'Juliann movimento, a importancia de cento quantia: de 3oosooo. 
Moreira", requerendo novenha 190) e cincoenta contos de rés. N. o 10 . 944, de José l.\r::ni io. r a 
dias de licença de acôrdo com o ar- <150 :OOOSOOO). quantia de 1 :792$000. 
156 letra H da f C~1stituição da Re- EX,PEDIEN'TE 00 GABINE'rlt N. o 10. 705, de Pedro Batista. •1n 
p~~tcf~sé de ~~ue~ i1'ma, primeiro ta- 1 quanJia de 1 :512SOOO. . 
belião Publíco da Comarca de Umbu- Ao diretor do Tesouro: , N. 10._986, de ~uler & C1a. Ltdu 
ze.iro. em exerclcio do cargo de escrivão _ na 0

0
uantin de 10 .435$200. , . . 

"ad-hoc", na Comissão Judíciária de Petlçoes: . N. l0.872,. de A. ~atlSt.t de Aiau-
P to requerendo pagarriento de aju·· . . 1 JO, na quantia. de 173S::l00. . d: d~ custo bem como O ordenado G N.º 11 .. 073, de Mota S1lveirn & ~ia·.. N.

0 
10.,911, do mcs.mo. na i:_ua11L1,t 

que faz jús - Arb!tro Ptn 300SOOO I N.º 11 .072. tle A. Lucên~1 & C1a. de 827SOOO. 
mensais. · N ° 11 C71, do mPsmo N. 0 . 16. 013, de Laurmdo Pcreu·a. ,ln 

N.º 11.070. de Auler & Companh':l quantia de 700$000, 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR Ll;•~ac:~ · 062. de Alfrécto Whalley L~t l~!º~u~~tfa ~:ng~5~i~gt c,, 
DO DIA 2 · Dias. N. 0 10.904. de Ama.deu de Sons:1, 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 23: 

cienado, na fórma da lei. Petições: 
u~ Francisco Ribeiro dos Santo.-, 

N. 0 11 064. do mesmo na quantta de 460SOOO 
N. 0 11. 065, do mesmo N. 0 10. 954, de Sousa C:unpos. na 

Petição· 

Do bel Antonio Dantas de Almei
da, promotor publico da Comarca 'le 
Patos, requerendo pagamento da gra
tificação mensal a que se ju,lga com 
direito, por ter ~;t:rv1do como promo
tor .. ad-hoc" da Comissão Judiciá
ria de S. Joáo do Carirí. - Deferi
do, nos termos da informação do 
Tesouro . 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 2! 

Peti<;'Oes: 

Do bc•l Carlos TeixPira Coutinho. 
ju.iz municipal do Termo de Alagôa 
Nova, rm exercicio pleno do car~o 
de juiz de direito da. Comarca de A
lagôa Grande, durante os mê.ses de 
setembro e outubro do corrente ano, 
requerendo pagamento da diferença 
de vencimentos a que se julga com 
direito. - Deferido, nos termos da 
informação do Tesouro 

De Beatriz Lins ela Silva, ouxilmr 
de dispensário da Diretç,ria Geral 1P 
Saúde foú.blic:i, requrrendo tres <31 
mêscs ce licença para tratamento dr 

c0ntinuo-serve11te da ChefatW'a ae co bel João Navarro Filho, juiz le 
Polícia, requerendo três (3) mlses úe direito da Comarca de Patos, reque., 
licença com os vencimentos integrais, n:ndo a sua aposentadoria faculta~i
,Jara o seu tratamento. -- Subme11- va. no cargo que exerce. - Deferido, 
;e á inspeção de s~úde. t. vista do parecer do Consultor Ju-

N. 0 11.088, de Jo,;é C:u!leiro {ic quantia de 2 ·756$700 
Mesquita. N. 0 10.973. de Severino Viei:n\ C:c 

De José Gonçalves de Queiroz. pro- ridico do Estado. 
i'ersor interino, não diplomado, re- N. 0 11. 027, de Benedito Gadélha 
~c11tc da cadeira rudimentar do se:rn Ríbeiro, guarda-fiscal da Fazenda t~o 
:nasc:ulino de S. Tomé de Alagôa do Estado. servindo atualmente no Mêsa 
'1onteiro, requerendo a sua f'fetiva- de Rendas de Paios, requerendo 60 
~ão. - Indeferido, em face das in- dias de licença, para trat~h1ento de 
formações. saúde, na fórma da leí. - Submêta-

"!':XPEDIENTE DO INTERVENTOR ~=l.a inspeção de sa'i1de nesta Capi-

. _ Moura, guarda fiscal ela Fazenda. re-
Petiçoes: querendo aposentar1oria. - Igual 

Oficias: 

N.0 16.051. do Dirrtor do Instituto 
de Identificação e Médico Legnl. 

N. 0 16. 0~4- da Setretarüt d:\ Agr!-
cultura. 

N. 0 16.087, da mesma 
N. 0 16.088, dn mct:imA. 
N. 0 15. 936, do Comam.lo da Políc:i::i 

MHítar. 
N ° 15 .937. do mrsmo 
N ° 16 085, cta Cadeia Publica 

Telegrama: 

Mélo, na quantía de 2 :44:0SOOCI 
N.º 15.932, de Henon DauLas ,..in 

Silveira, na quantia de 1 :OOC$00J 
N. 0 10.977, de João Perí'lra d~ L1 · 

ma, na quantia de 1 :494f000 
N. 0 11 '. 002, de Leo11el Du~rt.r. n:i 

quantia de G:281$400 
N. 0 10.925, de Alfrêdo dn Silv::t. 11.'.'. 

quantia de 40$000. 
N. 0 10920. de Pedro E!":;e:üo, 111. 

quantia de 328tOOO. 
N.º 10.945, de A. Lucêua & Cia .. 

nai<:r.?"~8:fot_i:93~e d! :
4!~:?1~0 C11n:1:1. t.· 

Ciá.,' na ,,'quantia de 3: 693:.300 

DO DIA 25: 1 N.º 11.031, de Fenelon Pequeno de 

De Irineu Hermeto Dias. primeiro despacho. 
1_1ptentt! de Juiz de Direito dn. Co- N. 0 10.871, de Manuel Pacheco c!e 

i)1·,rca de Umbuzeiro, em exercicio do Aragão, continuo-servente cta Im
·a rgo no periodo de cinco mêses. rc- µrensa Oficial, requerendo licença. -
q ..1ercndo pagamento de ve:1cimentos concêdo sessenta dias de }ir,ença com 
~ oue se julga com direito. - De- os vencimentos integrais, para trata
i, 1·i(iO, nos termos do cálculo Droc~- mento de i;;o;úde, á vit:ita do laudo 

N.º 10.906, de F. Peixôto ,\:. 1rm:'lo, 
N. 0 15 690. do Hrrmogencs Brogs na q~nj,j~ de 800 000 

Ao Tríbtmal da F:tt.c•nrla . <Jf,~Jg6• do mesmo, na q1u·.1lia 

Petições: 

,:-;1clo pPlO Tesouro. médico. N.r> 11.0.57. dí' Noemln Pess')a, 
N ° 10.913, de Re11é Hnushrcr .. ~:, 

Cia. Dr Luiz Marinho da Silva, adjun-
•c ele promotor )'.1liblico da Comar.:a Decréto: 
de Patos, em exerC'tcio pleno do ca1·
go. durante o periodo de 23 de abril 
~ 2q de outubro do corrente ano, re
ouc rendo pagamento de vencimentos 
oue se julga com direito. - Igua! 
despacho, 

O Interventor Federal no Estarlo Prestªções dP contas· 
da Paraíba nomeia o bel. Maria Mo- N, ª 2. 768, de Frnncisco Sn.les ctr 
acir· Porto. para exercer o cargo de Albuquer4ue. 
.Juiz de Direito da .Comarca. de Ca- j 
Jazeiras, em vista de ter sido ? mes- _, , ,1.: rroqu·~dorJa 11,, flllfndá: . 

Petição: 

N. 0 11.057, de Nocmia Pr~sõa, rc
quereq_dp . liquidação de VC'ncimentos 
elo tenente reformado Manuel Lln5 
Pessôa de Mélo. - O Tribunal re
conhece o direito ela pcLicionária. ri. 

~~e~~ª 4~~~o~ªP1t~~~i~~itÍ~~écl,\lJ{[~~~= 
ção çle: ve,oçi,nu·nlo'.f do 1·efonrm~!o 
W•ii!!ft,I,1ns' Pessóu ele Mélo, 



Prrsta('ões de Contas: - O Tribu .. 
nal .1uJga ePrlas· 

N ·· i 76J. Lif' Fru11, lst·u Salt>s de 
AH ... uque1·que, nn q,1anli.u de zrn~ooo. 

N." 15.380, cie eo.ulmu llarhos:t (\e 
Lima. no. quantia d~ eioo~ooo. 

N.º 15.374, de Antonio A. de A!
meida na qua;1tia de 45:000SOOO. 

N ° 15.197, do mesmo, na quantia 
de 30:000,000. 

N,º 10.507, de Isis Bezerro. Caval
co.nti, na quantia de 100$000. 

N. 0 15. 455. da Prefeitura Munici
pal de Araruna, na quantia de .. 
3 :OCO~OOO. 

N ° 15. 083, de Paulino Barbosa tir 
Limo., na quantia de 500SOOO. 

Secretaria da Agricultura, 
Comércio, Viac:ão e O. 
Públicas 
EXPEDIENTE 

DO DIA 2: 

Portnria · 

DO SF.ORETA'RTO 

O Secretário da Agricultura, ,~a
mércio Viação e Obras Pub!lcas re
solve exonerar, a pecliclo, o sr_ Val
demir de Albuquerque Sou:ara, do car
go de Inspetor Agricolo., do municipio 
de Sou.c;a 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFEITO no 
DIA 2: 

P,tlçóes de: 

Josué Bezerr.1 cl: Sousa, requereu 
do licença p:i.ra in:.t.alar agua na c:i. 
~a n. 0 342, á o.v. Concordiu.. - Em 
face das inf017"11_ações, deferido. 

Edite de OHve1ra, requerendo licen, 
ça para permanecer com seu est3.bP
lecimento comercial n.berto durJ.nte \ 
noite, na festa da Conceição, :i 1J..1 
s. Miguel, 309. - Deferido, 

Jo~é Dum:i.s, requerenjo licença 
para permanecer com as portas d ~ 
~ua t,avern:1 allerla5 ú. noil..e, durant~ 
a festa da Conceição e de Ano Nov:), 
á rna Indio Piragibe, 455. - Defe
rido, quanLo á festa da Conceição, 

Severino Panta das Neves. requeren
do licença para subsLituir o piso r 
fazer outros serviços na casa n. () 32'J, 
á av. Floriano Peixôto - A Utull'l 
precário. deferido. 

José Fernandes Vieira , requerendo 
licença para transformar 8 metros 
de muro em balaustrada no predio 
n. 0 765, á rua 13 de Maio. - Defe
rido. 

Damiana Anisia de Lirha e Joana 
MendPs, requerendo dispen~n. do im
pôsto de décima urbana da casa n. ~ 
105, á rua do ZumbL - Em face d~ 
itúormação da D.E.F., nada há. qut:. 
drferir. 

José Figueirédo. rEquerendo licen · 
ça para se estabelecer com uma qui. 
tancta na av. Carneiro da Cunha, 
n. j OG6. - Sim pagrilldo togo o que 
fôr de direito. 

Estiveram ontem no Gabinête do 
Prefeito desta Capital, em visita de 
cumprimento~ a s. excía., os srs. drs. 
,José Maciel, Jo~:.. Coêlho, Dustan 
Miranda, Valfrêdo Guectes Pereira So
brinhc. Pedra Pa.ulo de Almeida e 
José n..amalho 

De ordem elo Prefeito Gia Capita!. 
o Diretor de Abastecimento assisLm 
ontem a matanca do g·ado em Cabe
clêlo, exnminanCo todas as rêzes ab:i
tidas 

COAlANDO DA •l'OLICIA MILITAR 
DO ESTADO l>A PARA!BA DO 
NORTE 

Quartel em João Pcssô:t, 2 de de
zembro de 1938 

Serviço pz1·a o dia 3 (Sábado>. 

Din. i Polioa Militar, 2. 0 tencrne 
Seba!it.ii:i.o Mauriclo da Oosla 

H,onda !°"' Gua:-nição :-.ub-tenentc 
Jo:sé Ce!:.armo da Nóbrega. 

Adjunto ;!O oficial de dia, 3. 0 sar
genlo Osorio Olímpio ele Queiroc-a. 

Dja á Estaç;~o ctc Rádio, 3. 0 sar
gento Airton Nun<'s da Silva. 

Guarcia do Quartel, 3. 0 sargento 
José Martins sobrinho 

Guarda da Cul.!ela, :l." s:J.rgen!c 
Ramiro Romeiro 

Eletricista de dia. soldado Ruben:. 
Bartolomru de Ara.·1..ijo 

Tt>lefonlsta de clín.. soldado Seve-n
no Ferreira de Eousa ( 1. º>. 

O 1-º B. I. e a Cia. de Mtrs. da
rão a;, c-uarda& elo Qu:trLf'l. Cnde~a 
Pubhca, refor~o:. <: p:1trulhns. 

Bolrtim n ° 26'.? 

Cas.) José ArnaJdo Cabral dr Vas
roncélos. coronel cml. cerni, 

Confere com o orh:dnal - Sebastiâ•• 
Maurkio da Costa, 2. 0 len. ~J11dan1 P 

lnterino. 

rNSPETOlUA GERAL ob Tll&R· 
00 Pú8LICü I OA 01.i&•n• 
CIVIL 

Em Jo:lo Pcszõa.. ~ ele drzemhro de 
1938. , ll 

Serviço n:ira o dia 3 1 s~b1d:C10) 

cal rondante n. 0 1 e guarda de l a 
rlos.-:;e n. 0 9. 

Plantões, gnarctas rlvlr. n·, 23 . :57 
13, ti3. 3t o, m f' ri' 

.Bolrdm n. 1
' 265. 

Pa.ra. conhecimento da Corporacá'J 
e ctcvjda. execução publico o seguin· 
te: 

I - l e1. Secção do Tl'IÍ.fego: -
Passa a responder pela 1. .. SfT., o 
1:~crevenie de 2.:.. classe, Manuel Jos1 
Pires Filho, em virtude do encarr~ . 
gado do. mesma, sr, Severino Jje A
ra'IJJo Queiroga, se achar responden
do pela Sub-Inspetoria; igualmenie, 
passa a responder pela Chefia do TJ·á
fego, o fiscal de 1. ::i. classe n. 0 1: A.1-
tonio Bntisto. da Silva. 

II - Petições De,;pachadas: - 0( 
As~is Pereira da Silva, requerem.to 

restltulçi\o de seu titulo de eleito: 
QUP se achs. Grqulvado nesto. Repar
tiçã.o. -- Corno requer. H.Ps(ltllu-.w• 
mf'djnnte recfüo. 

De Idervnl 'eia Co.~ln e Sllv:1-, mo
Locicllsta profU;sionul, reql1t>n• 11..t..1 t1111:1 
licença de pratlcagem por 30 dias pa
ra o sr. Adoltfo ae Mtro.il.dn Lourei
ro. - Como requer. 

III - Resulta.do de Exame: - N•> 
exame_ a que se submeteu ontem, nes· 
ta Repartição, o sr. Ivo.Ido Pinto Ge 
Lemos, para cJ1au!feur o.mador, co
mo resuttado foi considerado habili
tado. 

tas.) J oâo de Sou~ e Silva - 1.º 
ten., inspetor geral, 

ConlfrE: com o orlgin!ll: - Sevra·l\10 
de Auújo \c.Ut-h·oga, Rerp pela Suh
inspetona. 

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

raria Geral, nos dias 1 e ! do corrente mês 
DIA 1. 0 : 

RECEITA 

Saldo anterior 

Recebedoria de Rendas da Capita] 
P 1c :1rr. dia 30 ........... . 

Receb. de Rendas de c. Grande · -
P e. arr. novembro .. 

11.epartição df.! Aguas e Eseótos -
Henda do dia 30 . . . . . . . . . . . . 

Clarindo Gouveia ( Serv. P Texteis) 
Venda sementes . . . . . . . . . . . . 

Moacir de M .. Gomr.s CD. Fomentol 
- Rendas diversas . . . . . . . . . . 

Moacir de M. Gomes <D, F'omenlnJ 
- Venda de sem, de algoctáo 

Moncir de M. Gomes (D. Fonl.'.mLo> 
- Venda de adubos e inseticidas 

A LucénJ.. & Cia. - Taxo. re1:.;. 
cont .... , . . . . . . . . . ..... . 

L€Onti C. Duarte - Caução por fíH' -
n.ecimento ............. . 

Leonel c. Duarte - Taxe. reg. C'ont. 
Alípio de Menezes Machado - Dh-"1~ 

dn Ativa . . . . . . . . ........ . 
F'nrncisco Lucas de Sou:m Ra.11gf>l -

Saldo de adie.nlamento .. , ..... 
João Guilherme de Smt8a Brasileiro 

ccxa. Fomento) - Quit. s,pron.~iS. 
Honório Sancho de Carvalho <Cxr. 

Fomento) - P ie prom. de sua e~ 
missão , ................ . 

Honório Sanchi de. Carvalho I Cxa 
Fom.) iJuros s\déblto $Ua promls. 

Otávio Machado - Caução de luz . 
Coriolano de Medeiros - Caução de 

)t\.l .•... ' • 
'rte. Sameul Klcls - Caução de tu, . 
Dr. Osías Gomes - Caução de luz 
Diversos Funcionlt.ríos - Desc. Abo~ 

no 130 . , ........... . 
Diversos Fnncioniírlos - Desc. Abo-

216 :000$000 

200 : 0008000 

1 :273$000 

2:G15\700 

2ó1$000 

3 :476%300 

35$500 

12~000 

32SOOO 
0$000 

60$000 

18000 

2:000~000 

l :COOl,'000 

400$000 
30$000 

30$000 
30$000 
30$000 

88:007é!CO 

cidade - Fõlha d.e pagamento .. 
50::8 - Palácio da Redenção - Fó

lha de pagamento 
5013 - Jo::iqtJim Milltã11 Pll'?S ( LJ 

G. So,:úcle ~úblka.) - A,lf'anl.l 
menta . . . . . .. .. .. . .. 

5011 - Antonio Allgusto de Alrm.•lct-L 
1.Sec. Agr, > - Adeantamento 

6005 - Dr, Virgilío Cordeiro I RPp 
Serv. Elét) - Adeantamenlo 

5006 - Dante Grlsl (Prefeltura du 
C1:1,mtal) - Adeantamento .. 

4930 - Inácio Roméro Rocha 
Desp, realizadas 

Banco do Estado l;ta. Mvlo. - De .. 
pósito nesta d~ ta 

5015 - F. Peixóto & Irmão - CO>i-
ta .............. .. 

5C16 - F. Peixóto & Irmão H.P~L 

5 
aoosooo 

r.oot,ooo 

i5ü~Jl)O 

45:000$000 

20:000JOOO 

20:GOO~OOO 

315iooo 

no:ooowoo 
a :022,000 

de c:i.uç:1o 250$000 2óG : 367$000 

UO·ISOMíJO 

TPsourn.rla Oeral do Te'iO\ll'O do 
zembro de Hl3f.L 

336 :547$400 

E.::.tãd<, cl.t Para1lJ:i, ew 1 ° e i etc· ctf'-

Ernesto Silve-i.ra. 
T'P"ln11rpfrn O-,•rJl l 

Alulslo l\1or~is 
li;srritw·ario. 

.EDITAIS C H A' AMAZONIA 

DEL'EGACIA l-'ISCAL NA PA-
RAlBA - E.DITAL N. 0 ~ - Con
rurrencia Administra.tiva Permanen
te para o Exe1·cicio de 1939 - De 

1 

oràem do senhor Delegado FL,;c~l. ,,. 

f: ;ió~j~g~~:a \ ~~ti;iz2~l~1/~1~~t~~~ \ 
bro .íltimo. do sr. Diretor Geral da 
Fazenda Nacional, faço publí~o. a 
c1uem interessar possa., que se nd1Jm 
2.bertas, pelo prazo '"ie 15 dias. a can
tor cteskl data. as inscricõcs ri .· 
fotnecimento de material de cxpc~::. 
ente abaixo discriminu.do, para. 1939· 

Anti-diabetico 

FAZ DESAPARECER O ASSU
CAR E ALBUMINA 

Agente deposltarlo: 

L. PINTO DE ABREU 
RUA CARDOSO VIEIRA N. 160 

Joã.o Pcssôa. 

Agulhas para costurar processo - Fita Pellk.nn para máquina de r~ -
tJnirlade - duzia. e.rever - unidade - wna 

Almofada.:s p carimbo.'.., "Pelii:oa" . Fita para máquina de calcular 
ns. 1 e ~. permanente. róxo -· fJ.r.. unidade - uma 
Uma.. Furador par:1. papel - unidade 

Bcrracha lapis ti1:1ta. "Union r::s- um. 
trang·eira", n. 0 210 - Unid.:.de - Fich~ impressas paro. prolocólo 
Duzia, geral - umJade - nlilheito. 

Bouv:ird de madeira "PaLcnlc" Rc•- Gra:npos ele meLal, perfur:1 ntes. l'fi· 
ferenda 78 - Unidade - uma ra p:ipel. ns. l, 2 e 3, - caixa 

Bloco papel jornal, com 120 folh~s, uma. 
unidade - w1. Goma-arabica Sardinha - unid:1. lt-

Btoco para telegramas, lOOxlOíl, - liLro 
e impressão - unida.de - um Gotn;;.-arabica, idem - uni1ade -

Barbante grosso - Unidade -- ki- 1 2 litro . 
lo. Goma-arabica Portela - tmidactu 

Barbante fino, de cõres, de 1 no - litro 
grms. - unidade - rõlo. Guia de suprimento de sé los -

Eohina para maquina de Calculr..1. i.:nid.ade - milheiro. 
C,6m e O,Om - unidade - mna. Guia ele transtcrência de apolke:; 

can.etn.1:; de madeira n;;, 117 e 118. "Diversas Emissões" - unidade -
'"Feber" - unida.de - duzia milheiro 

Clips n. 0 2 par:i papel, •· Heric" Guia de trnnsferência de apoiices 
unidade - caixa •· Uniformizada:;;" - wüdade - mi-

Capas para processos. e: iml)!'t',:,sl'J lhtJ.ro 
w 13 .............. , .. 

Diversos Funcionárlo!:i - De~c. Abo~ 
, no 131 

8:270i2GO 

57:942~700 

3~ :369~00 

r ,~nidade - milheiro. Guia ele recolhimcnlo "D<.'posito nu 

&28:463i4UO) te C~tt~id~J~re~so!n~~1;~0.º Go.binP B~1~~;· d; 1·~~~:1~e1rtD n~~1e~~~eila 

Banco ào Estado - Cta.. Movlo -
tt.et. nesta data .. 

DESPESA 

4964 - Diversos Fimcionários - A-
bono n. 0 129 .. ,. , ........ . 

49b6 - Montepio do Estii-dO - R~·; 
desc. Abono n. 0 129 . , ..... . 

4965 - Montcplo do Estado - Rest. 
desc. Abono n. 0 129 ....... , 

5001 - Antonio Augusto de Almeidn 
tSec. Agr. > - Adeantamento .. 

4935 - Dr. Italo Jofili P. da Cosra 
- Pagamento . . . . . . . . . . 

4098 - Diversos Funcionários - A· 
bano n, 0 13V , . . 

4909 - Montepio do Estado - Rest 
<lese. Abono n. 130 ......... . 

5000 - Montepio do Estaclo - Res~. 
dcsc. Abono n. 0 130 .. , , ..... .., 

:)002 -- Diversos FuncionArios - J... -

\Jono n. 0 131 ........ , · · · · · 
5003 - Montepio do Estado - Re:;t. 

<lese. Abono n. 0 131 .... , ..... 
50C4 - Montepio do Estado - ResL. 

clesc, Abone n. 0 131 

Banco do Estt..du - Cta. Movto. 
Dcoósito nesLa. data •. 

Saldo aue passo. • . . . . . 

Saldo anterior .. 

nn 2: 

'RECEITA: 

Recebedoria tle Rendai; da C:l.pital -
p·c arr. dia 1. 0 

••.••••••• 

Rep:1.rtic:;:ão de Aguas e E5g:ólos 
Renrl.1. <lo dia 1. 0 : • • • • • • • • 

Rrp. rtos Serviços Elétricos - Saldo 
renda .novembro .. 

PRI-1 Rádio Tabajára - Renda <lc 
novembro , ............ . 

H.osa. Lessa Martins - Co.ur5.o Clé! 
luz . . . . . . .. .. .. .. .. . . . 

t,igi::1 Fernandes de Carvalho - ca,1-
ç:lo dr lu2 . . . . . . . . . . . . . , .. 

GttsLavo Guimariies - Divida. ALiv;1 
M1rtes Carvalho ClnsL, Com. ''Un-

rterwood .. > ·- QuoLa ele Fiscahz~l-
çfto . . . .......... . 

Jose Continha. - Cnnção rle lui 

2I2:409,2il0 

39:828$000 

16:618$700 

30:000~000 

75SOOO 

61 :560$000 

4:895$100 

3 :375$100 

2G7 :824~700 

24 :0606300 

IO:l89~700 

187:500~00 

4:168S800 

5G:,37s,IUO 

1 :30~000 

:,'(),000 

30i,OOO 
105S600 

150$000 
30$000 

DES P l!:SA: 

,W 

Cartões para n.nota.ções de adiar,· geral ao Banco - unidade - nu-
tamento •·caixa Geral - unidade lheiro. 

480:268$900 milheiro. Guia de transferência. dP func:o-
Demonstrações sumária3 - unida· nários - unldade - milheiro. 

L 097 :72U4-00 de _ milheiro. Lapis preto .. Faber ". ns. 1, 2 e 3 
Demonstração receita cliária, Pt:\ - unidade - duzia 

c.ôr - 11~da.de - milheiro Lapis bicolor 1897, "Faber .. - un:-
Ce-mnn~tração par~~ suprimento , dade - duzla 

sélo:s - unid:i.de _ milheiro. La.pis cópia '"Faber" - unida ~lc -
Demon:slr:ição de movimento :te auz1a 

sélo no trime.sLre - unidad~ _ m1- Lapis cópia .. Uranus·· - unictu:tP 
u-.eiro. - duzi:1. 

Demor..stra.ção dos saldos de sélOF Lacre em . tablete, encarnado -
umctr.~t· -· n1ilheiro. unidade - k.ilo. . , 

Demons:.raç5.o ele Cheques e jul'o'"' Linha Urso O - urudade :--- duzi."l 
de .ipoh<:-,::J pagos - unid: .. de _ ml- Livro em br::tn?o p protocolo. c l(lJ 
lheiro. 1 fls .. _ 12x26 - umdaat=> - um. 

Demonstração c e ~w·os de apolics>~ 1;,1vro e 100 tls .. , c e de apolices - -
em depósito ·- •· umronnizaàas" -- umdade - um. 
milheiro. Livro e 100 fls., 33x22, em bran..:I'. 

Demon~t~a~o, idem, idem. - D1- paiit:1~º ;-o u~
1
,
1
d~i! loom~is. p lpag:.1~ 

yer~as Enussoes - unidade - nll- mento pessoal _ o. Fiscal ~ uni. 
,he1ro. dade - tun 

Deu~on.stracão ~ov.imento de sêlos Livro n.º 2, com 50 fls. p pag:.1-
- umd~dc - n11Ihe1ro. menta Ministério Justiça - unida li e 

Depósito de vidro p g·orna·arabi"'l. _ um. 
- tmidade - uma Ltvrn n, o 3, com 50 Os. 1)pe:..;Y.J:1l 

E.~crivJ.nmha ·· Paragon" e dois ,Je- extinto e em comissão - unidade -
, IH0:025.'\<f(IJ püsito.'.i, 160. 170 e 175 - umctadc wn 

uma Livro n. 0 4, com 120 fls. p paga-
Escrivaninha idem. idem, com um mento pessoal M. Aviação - unicl.i.-

400 :000$000 depósito - unidadp - wno.. de _ W!l 

Escarcelas de Cartolinn. "Gl0l:1J' Livro n,º 5, com 50 fls. p 1paga-

86:795Sfü.l•l - E~~~~~!s - .~~~f~x ,, para ofici.;~ ~e1~. pessoal M. Educação e Saude 

l.09'7:721S400 Zoeneck - untàade - umr. Livro n.º 6, com 70 fls. p paga-
E:.;carcelas de cartolina, "Bro.sil ,, menta agentes fiscais - unidade -

86 :79GS600 

349:75l~'l00 

parJ. oficio - unidade - uma. 
Envelopes im,pressos p documenLv~ 

35 x 25 - unidade - cento 
E.nvelope.o;; impresso;; p oficios de 

Coletarias - unidade - milheiro. 
Envelope:. imprcEsos J'lelegrama -

ut}idJ.de - milhc.lrc. 
Envelope:. comerriaís, i111r:ress.1s. 

l' coletort:::.c; - unidade - milhcirn. 
Envelopt>s !mprrs.sos p cartões , ,.. 

Gablnel.P - 11nidaje - milheiro. 
EtiqueLa:; avulsas p _colel01 i:1::; - · 

unic!J.de - milheiro. 

um. 
Lívro n, 0 7, com 20 f1c; ppng3-

mento pessoal M Trabalho - uni
dade - tun. 

Livro n. 0 8. com 100 fJs. 1)p:1g.1-
mentp pessoal M. Agricultura - ·ui'\,
dade - um. 

Livro n. 0 9. com 50 fls .. p 11ag~· · 
menta .. pessoal Contadorias St•ccio
nais e Secção do tmposto de &~n
ela - wüdade - um. 

Livro n. 0 10. com 60 fls. p paga. 
111ento aposentados - unidade - um. 

DR, ALBERTO FERNANDES CARTAXO 
E.~-lnte1110 dn Cllnlca Dermatológlca e Sifllológlca úo Hospital Pedro II 
(Servlço do Prof. V ALDEMIR MffiANDA) e da Pollcllnlca do Rlo de 

Janclro (Servlço do Prof. EDUARDO RABfil.0) 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS AFECÇOES DA PltLE. SIFILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS TUMO<!.ES MA

LIGNOS DA PtLE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 

Permanente á- 1 _u 5~T., ::unanucn!..~ fiúlO - Lourencita .\h·e3 B~zerra -
Manuel Gome~. Pagamento . . . . . . . . . . . . . .. 130$000 

10~ 

Diatermia - U1tra violêi a.• - l nfra.vcrmêlhos e a lta frequência. 

Permanente á S'P., guarda de 1. l 4908 - José ~ous~nho - ~:igamento 
classe n.º 3 4913 - Dr, 1J1rgiho Cordeiro - P:1~ 

Rondantes: d0 trâfegll, fiscal {le J gamento . · · · , · . - . . . . . . . . . 
l • classe n.º 1; ~o pollcblmento, fb · 5009 - Dep. de Estatlstlca e Publl· 

lOOS()OO 

CONS'O'LTORIO: - Rua Dr. Gama e Mélo, n.0 149 - !.º andar 
CONSULTAS D IAR IAMENTE: - Das 11 ás 12 e das 16 11s 18 horu . 

RESIDENCIA: - Avenida Dr. J oão da Mata n.0 438 



A UNIÃO - Sabado, 3 de dezembro de 1938 

--A MAIOR DESCOBERTA 
PARA A MULHER 

1 ~ ~ 1 f:I I a;i ~ 1 J: i i 1 ~ 1.;I 
(0 REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não so.ffrcrá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas hora11 
!:mprega~se com vantagem para com

bater as Flõres Brancas, Cotlcae Uterina.e 
Mtmst.rue.cs apos o parto, Bemorrhagtu e 
OOrea noa Ovartoa. 

11:· p()deroso c&lm1Lnte e rca,,l&dor POr 
a:cellencta. 

PLUX0-81!:DATINA, pcJa PU. eom
prov•da etncacla 6 receitada ,or row de 
10. 000 medi coe. 

PLO xo - BEDATíN& ODCODICa-141 em 
lo<la a parte. 

Quadro demonstrativo do ! NOTAS POLICIAIS 
algodão classificado por - -
municlpiO durante O mês de Movimento da l." Delegacia no dia 2V: 1 Movimento da 1.ª Dekg•ciro no dia. t.•: 

outubro de 1938 po~º~!;t.eª daog~~~si~~di~ ci~:a:ºba~~~i;;~ m~~~t~~~ad~:r~c~~~oç~e; ~~~.~u:i~~d~ 
df' Oliveira vul~o Oscar Oro, pl'C'stou aprPsentacin ao Instituto Mtf>d!ro l.P

POSTO JlE CLASSIFICAÇÃO no dl'polrnento o rhuffeur Severino Flrmi- · gaJ, !)ara o m·r'"''-<iário rY.'lffi" dr corpo 
ALf.OllAO - CAl\lPINA GRAJ\ril~ no .Alves, procedente do mnniclpJo rle de delito; proccss?mento dos examP,; 

I\-lunlcipios 

Patos 
.Santa Luiz.ia 
Plancó 
Camplnn Grnnctc 
Alagôa do Monteiro 
Cajazr1ras 
Potnbnl 
Catolé do Rocha 
Sou~o. 
J\ntl'nor Navarro 
S. João do Cariri 
Solr-dade 
Prlncêsa. 
Plcul 
Tapcroá 
S. José cic Piranhaa 
Brejo do Cruz 
Misericórdia 
Conceição 
Crihri.ceirns 
S. José do Sabugl 
Arctn. 

Sacas 
9561 
5670 
5335 
3681 
3230 
3164 
3115 
2974 
2691 
2454 
21R3 
1889 
1778 
160G 
167R 
1331 
1292 
1135 
1082 

781 
272 
236 

Quilos 
740587 
479R90 
457445 
446627 
217013 
411988 
208705 
299258 
280297 
219927 
146261 
126563 
219126 
113632 
11~426 
89177 
86564 
76045 
72494 
52327 
18224 
15812 

Alngôa NovR, p~eF.ton declarnçõf's o r.r de rorpo rlc clf·llto r,ron•(!irlo na."' pc,s
Frnncli::ro Pereira da Cunha. contrri :;óas r!e C::l'X101Iclo Mar,·ol1no ,, Enlrfo 
o indivlrtuo conhecido por Severino Chai:as FDnsc'·c ~. vii imas fie uni rtesa~
Bcb<'u. que o ameaçárA rlC' mort" 1"18- tr<" de caminlüü oronido n~ c·~tr:ida rJe 
rg,.,la locnllctadr; peticões de Augm;to ArRcá: rru·bidas 9 comunicn<,:fü•s dr, 
Rodrlgue~ CavalcRnti, reqUr?l'encln atrs· ac1df'ntC' du trab:•lho dos operfíl()s 
tacto dr i'irntlrtarle; de ,Jo<;é Ff'rretrn da. Jofio R1h"irr1 • Jacinto Sehastrn.o, /\lUno 
Silva, requerendo atestado de c:ondu• ~ Camilo d<> Gousa e Jo,io Po'1t<>c; rfo Fa
i:io permanente rlo dia, foi a;1r~senhdo bnca Materu.zio: Antonio Vcrl ::Uno de 
pré~o n".'lo lnve;.;tlr;::,rlor ,}ovino cto o· FlgueJr""º r ,Juvcnc;o B"rnar<'o da 
Sobrinho. o inrHvlduo Antonio eia. Cos- Pilva. cta Din•tor!a de ViaçãfJ r Obr3.s 
ta, para averlguacões polkia1,;;: rece- Pública1s: Marcelino Fran"h: n da 811-
bkhs 4 CC'muntcacõr>s de ncldentr. do va, d&. Cia. Corrii-rf'lo í' Pr .... n:· ~'""•n rle 
tra.bnlho. cios operário:,; Afrlslo ,J...,sé. eia A}g'f':dã0: Joc;é nodrirue~ ,. Antonio 
Fabricn Matarazzo: Joí10 GabriP.l, da Correia Nobrega, t.rabalharlor~!:i rl'.'s
ftrma Abilio Dantas & C.ª; Jo:"'10 F'Pli- pectlvanie11tf> do ·,r. R df' Lima ::,an
zarclo PereJrn e JosP Antonio rlfl Silva, tos ,r_ rla firnia Vlúv;"t VkC'nt.t· YPlpQ; 
trn.balhr.rlrr('s, respcrltvnment.f', do.e; petlçoes: de· Cirr·rn Campo~ do Nasci
srs. Anlbal rir Gouvetn Moura e Anto- mC'nt.o. Abrlnn r! ... Almeida, Alf'x;rndri
nto Gomes Vieira df' ~ousa; r-xp ... t!lcio~ 110 Pf'rf'lra rlo ~;i;ntn'" e Olirnnio Arnal-
3 oficlos. dois no exmo. dr rJ:l"fc> rir- do dP Alenct1r. r<>qncrenrtn ,te...,t·ido rlP. 
Polkla e um ao sr dirf"tor do Hospital c-onrlul..1; CXJX•(l!dos 2 ofici<J.:. e rer:ebi-
•·santa Isabel". e recebidos 3. dos 5. 

Movimento da v, Del<'gada no dia. 30: I\'Jo\·jm('nfo da 2:~ DclPga<'ia no dia t.": 

No in(!Uf'rllo SÔbrc O ~SSflS<;in:ito rlo tu;aÔ\f;\~fi~r~.j~~~· ;O O~t~~~/d~I~~~= 
m~~O p~~:~;, ;;o~isJ~ia!ls~ P~l~~~== ;~.,:;rro f'ortaclor•• uuidDdC - ml- 57237 4890388 popul::tr ._Torio Franci~co rlc Françn, co- pital S~nh .I!-;lbcl. um no inspC'tor da 
de _ um. Tinta azul preta "Sarclinha." - nhccklo por .João Osorio, ocorrido n;i; ~m1rcta Clv1l. 11m ao dirptor do Ga-

Livro n.º 12, com 20 fls. p paga- unidade - litro Entr,\(l,t total <Es- rnadrugndª cto dia 26 cl(' outubro últi- bmé,tf'> Médko Legal. 111n ao inspetor 
menta de Montepio tlo M. Agricul- Tinta carmin "Sardinha·· uni tado) 57,237 4,R9o,3ss mo, na En•;f'>arl~J do Cabr:i Br~mco. prf>s- g'7'ral da Polic 1a um ao oficial do ile-
tura - um dnde - litro Ceará 4.!llR 4ã7.522 tfra~ clPpoimPnto as }estemunh'l,; Jo- g1stro Civil desta capital. e um:'!. cir-

Llvro n. º 13, com 50 fls 1>.Pa"'.1- Tinta carmin "Snrdinha" uni· R G. do Norte 319 22,632 ~ no L' atllviLno dtea ~ildva.No<:é. Amaral Nu- eular ~o direto!· do DepartnmC'nto df' 
e Pernambuco 40 2,800 nes, L z eo no O ascimC'nto e An- Pubhc1d;i.cte. Foram recebidos 2 oficias 

menta Montepio M. Justiça - unl- dade - 12 litro tonio Sonres <ia Silva; prccC'ss:1mr""nto dessa Chdia 
dade _ um Talhes pnra sup1'1mento de sClo na, 62,514 5,373,342 do exame de corpo ele delllo pmcedido Fõnm !)O'>lo~ em liberrlarlf' os lnril-

Livro n.? 14, com 70 fls. Plpaga- coletarias - unidade - um. n~ pc~,c;;ôa de João Vicente Dm1rt~. viti- vicl.uos Jorge M:1nuel de Ancirndc, Ar-
menta Montepio M. Marinha - um- Talões de 50 11~ .. pf!ra pogamentn José 1i~erna.ndes - Eng. do Serviço. m,.,,ªnadeª.~º .• 't·~mEc,,;ttaodso~.ºrmecu}b1\cdiap;a6cl~oAn'1·ª,,: celin!) PP.:tro do Na1'cirnPnt,rJ,,. Map11PI 
dade - wn. de juros de apolices - unidade - VTSTO _ Celso Pedrosa - Chefe \!,·., ~- " " .-. Paulu10 o~ q11;i;is se ac~avam p · 

Livro n. 0 15, com 100 fls. p p1ga- wn de Posto nicações cte acidente c!o trabalho. cios para av~::-iC"uaçõe~ · resos 
mento Montepio M. Viação - um- Talões de 100 fls .. para o Caixa operá.nos Francü,<;o Barros. }cverino Hoic. és g .h~ra.c;, quando c\Psri:l pela 
dade _ um. Geral _ unidade - um Etelvmo. do N~sc1menlo, Jo•\ Gornes r1Ja da Renubhra. 0 caminhilo 

11 136 Livro n.º 16, com 150 fls. p 1pa:;~- Talões para cheques pagamento com 2.000, J.000 e 500 contos, de Alroe1cla, Joao .Paulo d~ C'1.sso. t!"~- placa p R guiacio pelo motorista Ma-
mento Montepio M Fazenda - u,11- 50 fls., - unidade - um. b~lhad.orPs <la Cia Par::i.t~ana de C1- / nuel Gomes da s11va, rif' proprtr,dade 
dade - um. Talões resumo de RC'ceita e Dcs- são do: ~~::1iP:~ t::.ii:s ::d::!~~ção m1náº·Je\na!ld~s ~&el:ado 0ctbo· .t~;.1~- Ido .'il'. Oclilon liif'ir:,,, (irrrapou. joi;an-

Livro n. 0 17, com 15 fls p/paga- pêsa com 100 Os. - unidade - um ra. · ~ re on::i. e a<;>~o e t~s u- do por terra wn do:;; c'llun,:-as qur .!=aiu 
mclaedneto_Mwon11t.• pio M. Guerra - um- _Tmaloa-etcsripalªr_a eumrupdeanctheo _de uDem.s pêW!, D- IRETORI-A G E R A L DE bhcas, Reglnaldo Marhriúc; d~ Costa ]fendo na pnna, sendo irnedíatamente 

trabalhador d_? Sr· Fr:denco. Von transpotta<lo para o HospitA.l àl' Pron-
Livro n.º 18, com 10 fJs p1pagi.-!- Talões para empenho de Despês::i O .. So~sten; petiçao de Jose ... soaies d~ to Socorro, onde r~cc,b~u os l'."l{rgtivns 

menta pensões graciosas - unidade. serviços prestados - unidílde - um $A DE PUBLICA Co .. ta rcqucrcn'.i<;i ates~;3.cto d .. c<:mduta, necessarios. Requereram ate~t.::i.cln rle 
- um. Talões para empenho despêsas pe~- recebido e expedidos vários of1c1os. ld<'nlirinde. Srverino Lemos de Van~ 

Llvro n.º 19, com 70 fls. P paga- soai - unidade - um Resumo ,rnal dos serviços realiza.dos l\1ovim('nto da 2.ª Delegacia no dia 30: :;~~1º:es~ci~~~~r!~!i~\~g~:mJ~a,~d~~I; 
mento Melo Soldo Guerra - uruaa- As inscrições obedecerão ás seguin- rela Jnspelnria de Higiene da Alimcn- 0 ultuno ll(':;h .. capital 
de - um. tes cláusulas: tação e Policia Sanitaria das Habita- Fóram expedldos, um oficio no dire-

Livro n. o 20, com 10 fls. p:paga- I) - as inscrições serão feitas me- ções. da Diretoria Geral de Saúde tordas Obras Públicas. um ao inspetor Em um inquerit.o. fõram ouvlrl::1.s 
menta Praças Pollcia e Corpo d e cüante requerimento dirigido q,o c;r. /Pública, durant-e O mês de novembro geral da Policia um ao inspetor clf! c4:>mo t~stcmunhas as seguintes pes-
15ombeiros - unidade - um. Delegado Fiscal, até ás 14 horas do próximo passado.. Guarda Civil, e dois a cs.<-rr Chefia. Fó- soas: Rita Ro;i(l da Silva, Franri.5ca 

Livro Caixas Diversos Valôres com ciia 17 dêste mês juntam.ente com os ram recebidos, um do sub-delegado de Goi11es da Silva, Jo;,é Fvrrcira bobrl-
100 fls. - Wlidade - um. 1 àocumentos de icloneicladc a que se Visitas médicas 30 Alhandra, um do encarregado da SI')- nho e Per.Iro <ie Oliveira Em outro 

1 f lá I III t · d e ·1h p ·t 'á 1 proces.'-o foram ouvidos, Jntc".cio Aragão 
_ L~vi~a~ot~ó~°m?eral com 200 L" ~·=/~:r;a: e~ ~~aa ou ~=it~ôr;~ºJ; Outras ~?~~~liares 4.0:~ ~: ~r~:ta bhe7i1~se · O cm enc1_ r O. e ~la~~~~~~~~s.Po~~li~~~;, Prr~s,,t~raa~l ::~ 

Livro Protocólo Geral com 150 11s. papel. em duplicata, formato alma~- 1 Requereu atestado cte ~iserabtfaia<ie. guintes pcssôas; Aderlino FranC'i~ro da 
_ unidade - um. so, 22x33 - escrita sem rasura, en- Estabelecimentos comeHlals visitados: d. Maria de Lourdes Ol~veira. Apre- Silv_a, Manu!:l da Silvn, André Freire, 

Livros para créditos com 50 fls. trelmhas, borrões ou emendas, cor.- , sentaram queix~s ao_ Pen_nanente do J M F . J "" 
Unidade - wn. signando os preços. por unidade, por Fábricas de generos alimenti~ dia, o sr· Andr~ Freire Cottin!lO, C_?l1- A~'j;~ni_c;r:;~mp(tfi~~lra.Ja5t'" 3!º;~r~ 

Livros para créditos com 100 fls., extenso e por algarismo, do material cios visitadas 10 tra O .sr. Anton_IO Pompilio por ter este AnLU1et:i.da da Silva, .José Francisco 
- unidade - um. a propor, e a declaração de se sujei- Armazens de estivas 10 ag;edido O qu~ixoso, ª ponto de _cha~ Candido. Eduardo cario~ e José Galdi-

Livros para créditos com 100 !!J. tar a todas as condições exigidas a.'J Hotéis, pensões e bars 17 ma-lo para. bng_ar .. fat-<: este ocorrido a no. 
- unidade - um presente edital; . Mercados públicos 12 r~~vf::~~l~~ ~~~s, r~~~ar;~u~º~:e~·?u:~ 

Livros-Caixa Geral com 200 fls. - !!) - os fornecimentos com~çar~o Outros estab~lecimentos 88 rões José Fr~nciscg da s\lva. Foi Juvi-
unldade _ um. ~ se~ feitos. a partir de 16 de Jane1- Estabulos visitados 9 do em auto de perguntas O sr. Luii 

Livro de Ponto - pessoal com 200 ro vindouro, _ Vicente, vítima de uma agressão no lu-
fls. - unidade - um 111) - os concurrentes deverao a.- Intimações : gar Lagôa do Guilherme, cto munidpio 

Livro c1c das Exatortas com. 50 fls prcsentat os seguintes documentos: de Araruna. Em um inquerito. fôrrtm 
_ ~.midade_ - um. . . . ai - prova de ~averem ~ag~o -os Par~ snncamento 56 ouvidos, em auto de pergunta..".: João 

Livro Caixas de Selos Adesivos Ca- impostos de Industria 2 ProfISSao .. e Prir:l. construção de fóssa 160 Batista Sergio, e como testemunha-:;, 
pital com 50 fls. - umdade - um demais impostos federais, estaduais Para remoção de lixo 84 Franci:.;ca Alves de Araújo e An,s10 
Livro Caixa Sélos Adesivos mterior e municipais; Diversas 319 José de Sant'Ana. Compareceram ao 
com 50 fls. - unidade - um. b) - rerbficado ou outro doeu- Cumpridas 256 Gabinéte, a fim de prestarem esdnrcci-

Livro Caixa Educação e Saude com menta equivalente, de n~gist.o da fir- Limoêsas de casas 14 mentas. queixRs, etc., as seguintes pes· 

O <l<'l~r,Mlo de Policia rio clist.rftn de 
Pilar, comunirou ao dr. Chefe de Po
licia. q1w no dia 28 do mês p. findo. no 
lugar Barra daquêle distrito. ocmTeu 
uma luta ~ntrc Pergcntino Alves e Se
verino Candido Antonio. por questão 
de pequena importancin, n'!sultando 
sair o últ.imo com dois ferimrnf-03 de 
nntnreza lt:>vc. O criminoso foragi11-sr. 
tendo f-!do inhtaurado inqucrit.o a res
peito do fálo. 

50 fls. - unidade - um. ma lndividal ou social; sõas: André Freire Coítinho, A.nton1<1 
Livro Caíxa Estampilhas Produ- e) - prova dos dois terços de na- Orírios: José cte Mélo, Amelia G(?mcs, Roldro A Insprlorla ck Polida, romunico11 

tos Nacionais com 50 fls. - unidade cioHalizaçi\o; Guedes, F'ranci.sco Ant~mo. Fr,1. ,: 1<<· i ao dr_ ~·1tf'ff' df' Polkia. que fóram 
- um. TV> - as propostas serão aprese11- Rccebiclos 6 Alves cte Ara,1Jo. Severm:1 Mana ela apr("cnd1clos rm poder do gat.uno Rat-

Ltvro Caixa Cintas produtos na- lactas em envelopes fechados com n Expedldos 21 Conceição, Maria de Lourde!., 1-'cJro I munrlo Gaf'p,u. os scgrnntrs oh.ir.tos 
clonais com 50 fls. - unidade - um declaração exterior do nome do pro. Toscano. Um macaco J)Hnt automovel, uma cs-

L1vro Caixa Estampilhas talão guia ponente que deverá comparecer ou Petições: 

co~v~~ 2!ix;:-c~~!~:~é;e u~al'O pa- !~e~!~~:se~t~~it~~!ª
1
~aett~e~~a~~o ~11~ Deferidas 

ra cigarros com 50 fls. - umdadc deverão ser assinadas e rubricadRs t n ctefeiidas 
12 
1 

- um. em todas as páginas pelo propow~n-
Livro Cu.1xa Cintas para Alco,· te; Frutas inutilizadas: 

com 50 fls. - unidade - um. V) - âs quize horas do dia 17 dês- Diversas 
Livro Caixa Cintas para Charuto:; te mês, terá lugar a ab<>rtura ci~s 300 

com 50 fls. - unidade - um propóstas apresentadas, na meneio- Chaves apresentadas 
Livro Ca1xa Estampilhs.s Vérdc nada Delegacia Fiscal; . Habite-se concedidos 

121 
120 claro para cigarros - com 50 fls. - VI - os documentos de idoneid:i.-

unidade - um àe. após a abertura das propósta~. Guardas: 
Livro Caixa Estampilhas perfuma- serão rest1tu1das aos seus ,:roprietá- De serviço interno 

ria estrangeira com 50 fls. - unida- rjos· De serviço externo 
de - um VII) - uma vez aceita a propóstn, 

Livro Caixa Taxa Judiciária cotr1 não poderá o respectivo fornecedor 
15 fls _ - unidade - um recusar ao fornecimento, sob nf'na d·. 

Livro Caixa Estampi1has produtor ror sua conta. correr o excesso ve
Pst.rangetros - com 50 fls. - unida- rlficacto no Oito fornecimento; 
de - um VIII - não serão aceitas propós-

Mata-borrão rosco, cm tuas, de 1::tS que não obedeç~m re,c;;tritarnente 
80 hbra5 - Wlidadc -- cento. :!i!- eonr.lçf),,s do presrnte rrlltfll, n,:,m 

João Pessôa, 2 de dezembro de t!n:J 
Mafcr Pinho Rabélo - Escrtt.un 10. 
Quintiliano Calado - Guarda :..n-

carregado do servico 
VISTO - Dr. Alberto Fernan1les 

Cartaxo - Inspetor. 

un%~~/~r~1':i,;é
rdº· fólha dupla - 7i~ câ~t·~.~r~,.r!~~;,.qu:;,~ic1o~,~~r_ PROPRIEDADE A' VENDA 

Penas Bayard n ° 1.255 - ~nidade nem ab~timento sôbrc as propó.:>rns 
- caixa. mafr.; baratas que fórcm aprP..c;enta-

Papel para oficio com tmpre&'-ãO das: 
- fls. simpleh - unidade - 1T11~ IXl - os pagAmPntos ,;;erão cíe-
lhetro. 1 ltado<; nest.r\ Rem1rt.lçãc,, cm dinheirr,, 

Papel para oficio com impressan 
fl&. duplas - unidade - milheiro 

Papel para cópia oficio - unidadf' 
- mUheiro 

Portarias impressas para à.tos -
untdadP - mllh,.Jro 

Papel paut0do rom I lmhrr 7 qu 
los - unid~de - resma .. 

Papel pautado sem tímbre 7 Ql!l
los -- unldadr - resma 

Papel manilha para emhrulho 
unirtade - fôlha. 

Papel madeira para cmbruiho 
unidade - fôlha 

rapP-1 carbono "PeHkRn" - uni
da.de - caixa. 

Papel carhono fólh~ avulsa. gra1•
de - unidade - fólha 

Raspadeira cabo de osso - unicta
de - urna. 

Relação de obJétoo ' entregues ao 
Correio - unidade - milheiro 

Relação ele Coupolll! cio Ap<1llces 

~tê 1 :OOOSOOO, e desta imr>nrtancJr+ 
p:ira cima, cm cheques ao Banco do 
Brasil; 

Xl - firam a dlsnosiçáo rios tnt.f>
ressados, nê.ste Gabh1f'tf'. as amo<;
tras rim, artigos a serem fornecidos 

G::i.binêl.P ria Dc>lrgacl~ Fiscal do 
TP.•murn N::t.cional na ParafhR. em 
.Jo~o Prssóa, 2 dr dezrmbro de 1!118 

O Chefe - Arnaldo Figueirêdll 

rHAPAS E CANOS DE FERRO 
GALVANIZADO - Material elélrl
('0. Mat.«>rial sanitário. Azulê-Jos. 
Pranchas e fórro de cedro. Novas re
messas. Melhores preços. 

CUNHA & DI LASCIO 

Bua Bari'I do TrllQlfo n.• in 

VENDE-SE, por preço de oca.c;ião. a 
propriedade denomlnac\R "CAFUN-
00" situada no municipio dP Sapé, 
dêste" Estado. distando quatro quilo
metros apenas da cidade de Sapé, 
própria para agricultura e crJaç~u. 
~om multa madeira e lenha, com en
genho de fabricar rapadura, com Rr
mazem para deposito, casa para bar
racão. alambique novo para 30 cana
das de aguardente. safra de · canas 
fundada para o ano próximo, conten
do varzeas, caatinga e carrascos. car
iada em toda sua extensão de Lést.e a 
O~ste nela rio "Gurlnhem", com di
versaS Casas para moradores, todas ciP 
tiJólo, coberta de telhas, casa de vi
venda, toda cercada de arame, com 
gado e buno..s:; para o trabalho do cn
~rnho; e mais oitenta rezes raceada.._, 
tenrlo comodo bastant.e para mantPr 
150 reZP.S nos cercados existentes. em 
qualquer tempo. 

Para informações, poderá o preten
dente procurar o sr. José Tomás da 
Silva, na cidade de Sapé, que tudo 
facilitará ou com o proprietário Can
dido de França Ramos, no referido 
engenhQ "CATUNDO", 

... ' 

.,, 
( 



A UNIÃO - Sabado, 3 de de1.emhro de 1938 " 
TENSAS AS RELAÇõES 

FRANCO-ITALIANAS 
Instituto de Aposentadoria e I 

e Pensies da Estiva de NEMA 
Cabedêlo 

<Conclusão da"1.• pg.) 

de manilcstação contra a campanhn 
antt-francêsa em Roma. 

.. A ocupação lrancésa de Tunls ein 
H'Rl, pelo modo por que se riescnro
lou e pelos srus precedentes cUploma
tlcos. como tambcm em face dos inte
reEscs italinnos que sempre e>xbtiram 
néss,o Lerrttórlo, com\t\tt:!U nrnn grave 
injuria que o.s italianos jamais esque~ 
CC'\l'.lm. 

Em resposta ao telegrama de cum- 1.-------
primt>ntos que enviou a.o sr. Ministro 

CARTAZ DO DIA 

CONFERENCIARAM COM 
DJER 

UAL1\-

PARIS, 2 <A UNIAOI - O pri
meiro ministro Daladirr rcccheu f'm 
ronferêncln, os mlnlstros da.s Rela· 
çõet-- Extt'rlorcs e dos Correio~ e Te
légrafos. 

TAJ\IBf:M DJIDOUTI E O CAi\,\I_ 
DE SUEZ 

ROMA, 2 <A UNIAOJ - O progr,t 
nrn de rl'lvinciJcf'cócs terr1tori1LS ~'.1 

Itália visa não somente a Córse:_:.1 
Tun1sia, Nice e Snvoia, mas, tambem 
a colônia de Djiboult e o Canal d~ 
Suez 

UM •PROGRA~11\ DE KEIVINlllCA
ÇõE8 ITAl,0-GERJ\tANICO 

ROMA, 2 (A UNJAO) - Nos melo, 
aut.orizfl.ctos desta capital aíirma-se 
que a Itália pretende ligar RS suas 
reivindicações territoriais ás da Ale
manha 

Tirando conclusões do discurso qu::-
o Conde Ciano pronunciou no Par
lamento, o's jornais italianos insistem 
na necessidade de que sejam repara
das, o que éles chamam de injusticas 
de que fôram vítimas a Alemanha e 
a ItA.lia, no ano passado 

UMA INJúRIA QUE OS ITALIAl\"OS 
NÃO ESQUECERAM 

Para ser amiga da Há.lia, convem 
:·\ França reparar CSfi:\S injusticas ., . 

CONFERENCIOU COM O CIII\NCE
LER GEORGES BONNET 

PAR1S. 2 e A UNIAOJ - O embai
xador Ralarli conferenciou, hoJr, com 
o chanr{'Jc,r GC'or~e~ Bonnel sôbre o 
!ncldcntc !ranco-ttaliano. 

do Trabalho, pelo motivo do primeiro 
nniversário da administração de s. 
excla., recebeu o sr. João do. Costa 
Mirnnda, agente do In~Ututo de Apo
:.;enl-adorta e Pensões da ERtlva de Ca
bcdélo, o seguinte despacho: 

"Rio, 1 - João da Costa Mlrandfl. 
agente Instituto EsUva Cabedêlo CP 

:I~e~to~g~~~t~°o g;~!!~;:mse~1~':~ J 

aniversário minha gestão MinJ.tterlal. , 
- Cordialmente - Valdemar Falcão, 
Ministro do Trabalho Industria e 
Comércio". 

V. S. viu o plano da extração d~ 1 
Natal da LOTERIA FEDERAL ? E' 

convidativo. 
Até o momE'.'11to náo fõrnm divulga

das. com detalhe:,;, as qurstôes abor
dadas nésse entendimento 

PRONTA PARA MARCHAR CON- NOTICIARIO 
TRf\ A FRAN('.A Estc•ve, ontem, no gablnê,te red~r:lo-

nal rlestfl fôlha, o académico Cf'l:,;o 
ROMA, 2 CA UNTAO) - Em an;gu ! Furtado, que nos comunicou hrver 

no "Giórnale d'Há.lia" o sr. VirEinio aberto um cur50 de admissão e segun
Gaycta escreveu o seguinic. J da época. em sua residencia, á. avenida 

"A obra começada em Munlcn dos Estados, n. 273, no bo.lrro de Tem
ainda niio cst\l tcrm1nar1a. Outroti zopolis. funcionando o mesmo, dns 8 ás 
problêmas de justiça e equelibrio ~f' 12 hora:s. diariamente. 
levantam e c.evern ser resolvtao~ ~~
tisfatoriamente. Essa verdade que se 
apresenta á conciência dos povos e 
dos govilrnos responsa veis formará o 
tecido da nova história europeia em 
vias de desenrolar-se·•. 

Em outro tópico. cliz aquele Jorna
Ust.a., considerado o mais fiel intér
prete do pensamento do Govl-rnu, que 

Há, na Repartição Geral dos Tele
grafos. telegramas l'l'tidos para: Stcla. 
Cruz elas Armas, 608; Maria AnuncJ~
da, .avenida Conceição, 80; Limitada, 
Dulce Silveira, Duque Caxlao:;, 427: Ar
gemlro Toscano, Caturité, 110; Maria 
Antoníêta Bastos, Valença, Direita, 20; 
Jobriti, Schulcr. 

··Toda a nação italinna apoiava as B o R R ~A e H A prci.cn::;õc:s do fa~cismo" 
Adiente, acentua: "A Itália esta. 

pronta ate mf'smo se fôr preciso, p;;a.-
ra màrcha,· contra a França". A SUA SITUAÇÃO NOS 
Al\1F.ft"OU RFTtRAR o nrnAJXA- ---MERCADOS ---

DOR FRANÇOIS PONCET 

REX: - Na ve6pcral, "Qlle
rJam se Casar", com Gordon Jo~ 
nu P Bf't.ty •·urnc-i,;s, da "lt_ K. 
O. Rádio" . Complementos. 

-- A' noit.,,, "Nasceu Oe!ltemt
do", com Rochelle Hudson e, 
Driam Donlcy, da "20th Ce'11.u
ry Fox •i. Coms,lcment-011. 

PLAZA: - "Nevada", em be 4 

neflcio da Capela de Nossa s,.~ 
nhora do Perpétuo Hocc,1 ro, Pm 
vesperal e "solrée". Comple
mentos. 

FELIPÊIA: - Sessão das l\lô
ça.& - "EJa é l\'Jlnha", com Clai
re Trevor e Gloria Stuart, da 

R E G I 

"~Olh Cent.ury Fox". Comple
mPntos 

SANTA ROSA: - "Molodll\ 
tln Bro'ldway (I(' l!J3JI ", C'Otn Ro
hut Taylor e Elronor Pow~II. da 
••Metro Goldwvm J\b.ye1·". Com-

1plem~nt.01. 

JAGUARIBE: - "117._ da 
Armada", com William Gara-an, 
da "Reoublic" Comolementos. 

SÃO PEDRO: - "Correio da 
Selva", com Kcrmlt Maynard _, 
Lucltlc Lund. Compkmf'nlo~. 

METROPOl,E: - "A ~,pi~ 
13 •· 1 com Gary CootJP.r. Comple· 
mento . 

S T o 
FIZERAM ANOS ANTE-ONTEM: 1 - O sr. Antonio Matinho, empre-

gado da Imprensa Oficial 
A mcninR Terezinha, fllha do sr. - O sr. José Fartas, com<>rciante 

Manuel Silvino Martins, funcionárin nesta praça. 
da agência do "Banco do Brasil", nes- - O sr. José Martiniano da Rocha, 
ta capila.l. comerciante em Campina Grande 

- O menino Francisco, filho do sr. 
FIZERAM ANOS ONTEl\1 : Agostinho de Souza Justa, residênte 

Pm Piancó 
A menina Mari1;1 CéllR., filha do sr - O menino FrancL<sco de Assis, ti-

Antonio Soares, funcionário da Tm- lho do sr. Antonio Freire da Rocha, 
prensa Oficial fazendeiro em Lagôa do Remigio 

FAZEM ANOS HOJE: 

Arqemiro:- Transcorre. hoje. o am
versãrio natalício do interessante pe
tiz Argemiro, filhinho do sr. dr. Ar
gemíro de Figueirêdo, digno interven
tor federal do Ec;tado, e de sua exma. 

- O sr. Gumercindo de Souz::i. Dtm
da, comerciante em Alvaro Mach.:ido. 

- A senhorita Noladia Torres, filha 
do sr. Cícero Alves Torres, proprietá
rio em Patos. 

- O professor Manuel Pereira do 
Nascimento, regente da Escola Públi
ca de Picui. 

ROMA, 2 (A UNIAOJ - Em 5ell 

editorial de hoje, "II Labaro Fascis
ta·· concita as democracias í:I faci 
Jit.ar a solução das reivindicacões co
loniais alemães e sustenta Que, as 
sacrificios para um acôrdo nesse s.~n
tldo serão preferíveis a uma intensa 
preparação guerreira. 

PARIS, 2 (A UNIÃO) - Nos me:os 
bem informados afirma-se que a cou
fei-éncia de hoje, entre o chanceler 
Georges Bonnct e o embaixador ita
liano Rafaeli, decorreu num ambien
te de intensa agitação. 

o Finan<"'ial Times publicou, a 27 de conso.rte, sra. Alzira de Figueirêdo. 
Julho do corrente ano, 0 seguinte ar- \ o ilustre casal, q~e se encontra~ 
tigo a 'l'espeito da situação da borra· atualmente, em Campma Granct7, de 
cha. verá receber, pelo ~rato acontec1men-

- O jovem Francisco Xavier de 
Santana, filho do sr. Manuel Joaquim 
de Santana, negociante nesta cidade. 

- O sr. Severino Augusto de Olivei
ra, administrador do Hospital Colonia 
"Juliano Moreira", desta capital 

Referindo-se particularmente as 
pretensões italianas diz aquêle jor
nal:' 

TORNO MECANICO pe,rando 1 
metro entre centros por 0,40 de dia
metro e completamente equipado 
v .. n .. ,. - OMF.OA NACRZ 

Ambos não c~m~~gttiram chegar a 
um acõrdo. firmados nos seus ponto!I 
de vista rlaramente i:intar,ônicos. o 
que. mottvou um entendimento pouco 
amtstoso 

" Â comissão da borracha julga, sem I to. ~ui tas feli':itações de suas vastas 
duvida, que éste produto deve ser dei~ re~ço:s s~~h~~~!ª~Stefania Honório. 
xado d ... e lado. por enqua,nto. aluna da Escola Normal desta cidade. 

A. m ..... rcha dos acontecimentos pare- flh d r Joaquim Honório aqui 
~~ mcti.car que os pedidos desta mat~~ ~es:dê~te.º s · ' 

- O menino Rlgoberto, filhll do sr. 
João Alfrêdo, estacionário fiscal em 
Pombal.. 

tia pnma ~erão em tal abundancrn \ _ 0 menino Wilson, filho do sr 
q+ue causarao grande desfalque nos Luiz Cardóso de Albuquerque, auxiliar 
6 

·~!ioªr~u:u\~'!t~tidade da comissão I da Fábrica de Tecido Tibirí. 

- O sr. Francisco Xavier, comerci
ante em São Bento. 

NASCIMENTO : Em certo ponto, o sr. Bonnet alt~-
COMO EQUILIBRAR O OR· 
ÇAMENTO D O M ESTICO ? 
As estatísticas ensinam 

~:b!fx:ni:11~~~~~d;!ti~~~c~~ Roma, 
0 !!feja mal recebida por certo nú.mero ,.. 

d_e_ operadores,. essa Inatividade é jus- NOTAS DO foRO 
t1flcar:la rela incerteza do futuro. Si 

Ocorreu. no dia 18 do mês p findo. 
em Mataraca deste Estado, o nasci
mento do menino José, filho do sr. Jo
sê Augusto de Menezes, comerciante 
alí estabelecido, e de sua esposa, sra. 
Sliza Toscano de Menezes. 

O diplom3la italiano. entretanto, 
insistiu em nfirmar que o g·ovêrno do 
s:Pu país consirterav(I como justas ~ 
aspiraçõer,; do povo italiano. 

nenhuma modificação se produziu nos 1 
pedidos, o consumo mundial em fins Cartôrio do Registro Civil - Escri-

onde comprar mais 
barato._. 

de setembro terá excedfrlo as expor- vão Eebastião Bastos. 

"lCINGSLEY \VOODS CHEGOU A ~~;~s r:~u!~·iºi :st~~~e~t~sdiatfi~a;~~ se:ir:t~s rc~,~~~:~~s nésse cartôrio ar 
PARtS nos de 500.000 toneladas, o ,equivalen~ -Maria do Carmo Silva. Terezinha ~1.: 

(Exclusivid1dtt~A~ B. R. para PARtS, 2 <A. 1!NU.O) ,_ P?r via ~:s~ provisões de menos de sete mê~ ~:suJ0:1v~·a!~ffnn~od~ar~~~~~ dte~~r 

- Ocorreu, no dia 17 de novembro 
último o nascimento do menino Hi
qêride5, filho do nosso amigo dr Al
indo de Medeiros Leite, prefeito de 

Santa Luzia, e de sua exma. esposa, 
. • ) :;~e~i~;:1~~u·w~~â; \;1~·~t~ip~til,A~ Tomando po~ ~ase estas cifras, o Fen'eira Guedes, Maria Zilda Matias 

O c1dadao ou a zelosa dona de casa da Grã Bretanha · mercado tem 1azao para estar desa- um natt·morto. 
sra. Enilze Duarte Leite. 

- Nasceu, ontem, nesta capital, o 
nenino João, filho do sr Carlo:;; 

Cruz comerciante nesta praça, e de 
sua e,Sposa, sra. Maria do Cêu Cruz. 

~ue gostam de comprar sempre os ge- s. excia., poucÔ após O desembar· o.ontado com o ato da_ comissão, .con
tos allm~nt.icios pelos m_ais baixos pre- que, conferenciou com O sr. Guy la f1rmand<;, a conservaçao do contigen
ÇOi po.ss1ve1~ encontrara~ sem duV:i~a, Chambre, titular da mesma pasta no I te de 45 .o para o quarto trimestre do 
nas esta.tist1cas, um valloso . aux1har I Govêrno francês. ano· 
para sa~er onde e como adquiri~ a ali- A vinda do ministro inglês a Paris De Olt\ro lado, o restabelechpento 
~e~1taça? dos seus a preços mais con- decorre ria recente visita do sr. s~bito _ pode mud~r _ eom~leta~ente R 
vm1e1~tes. Ch::unberlain a esta capital s1tuaçao. A com1ssao fo1, po1~. pru-

Ass1m, os dados do Anuario E,:sta4 Amanhã O sr. Kingsley Woods visi- dente em consP.rvá-la tal como está. 
tistico Brasileiro, de 1937, nos mostram tará várias f:'ibr'cas ·de aviões e a .Por s.ua vez, o "Financial News" 
que a boa dona de casa deve comprar Exposição Aeronautica Francê:sa. es~_reve · . . _ _ 
assucar no Estado da Paralba, onde ________ Em vista da dec1sao da Comissao, 

~ã~e';,._P~~tº :•niot°~~~'i· ºem m~;,3!r A LUTA ENTRE ALEMA- ~u~e;~';".~ri~ ;~;,~~f,~d:~s d~é~~~!~~ 
: tf~~. :1â:~~t~:tH~~te B~~~~~;~~; NHA E AS POTENCIAS daEft~º~~~!fbilidade não é bem enca-

Nêsse cartório correm proclRma~ 
para o casamento dos seguintes con
traentes: 

Valdemar Freire de Santana e d 
Orzina de Lucena Lira; José Pe1ro Vi 
cente e d. Julléta Maria da Concei 
ção. 

No mesmo cartório fór~m reglstra~o<: 
os obitos acorridos ontem, das seguin
tes pessõas: 

Antonio Martins de Oliveira. Elvira 
Chaves Fonséca, Maria Luizn de Sou
sa. Severino Eleuterio dos. :?antos. An
tonio Francisco e um nat1-morto 

CASAMENTOS : 

Toscano Tavares - Franca Néfo: 
- Realizou-se, quarta-feira .últtn:i,e. 

!lesta capital. o enlace matr1momel 
la senhorita Clélia To~cano Tavares, 
·nha do dr Argemiro Toscar.o Tevn
res. cirurgião-dentista com~ clinica 
,esta capital e de sua esposa, srA. 
Rita Tavares Toscano, com o sr. Ma
ximiliano da Franca Néto, funclonA.· 
rio público estadual 

e:n:~~o ~rr~~~ ~~g~ oº ;~';;~°:'"islici OCIDENTAIS ~~d: ~·~~r~~,;~~~~· p~;qu!~!~afe~; 
oada kHo... preços . VIDA RELIGIOSA 

Para compras de arroz devemos dar (Conclusão da 1.ª pg.) A' Parte isto. não há necessidade de 

o áto religioso foi oficiado na igre
ja do Carmo, pelo cônego Rafael de 
Barros, e o civil pelo dr. Stzenando de 

Ol~~~~i~B.m de paraninfos, por parte 
da noiva, o sr. Luiz Franca, chefe 
da Secção de Contabilidade do Te-

decidida prefcrencja aos arrnazens do tnma,. orln lfl~lo pes.,;lmii-ht a hesita-
Maranhão, que o venderam a $840 nha. Assi'll é que se considera prova~ ção do Comité e poder-se-ia mesmo 
cada kilo, em 1936, evitando-e.e os vel nue os rrcursos rm mint>raJs da ru- dar uma interpretação favoravel á 
merrados do Rio Grande do Norte.que goslávia ainda não explori:idos. serão hesitação em fixar os contingentes. 
venderam esse produto a 1$810 cada desenvolvidos rnm o ~.u·..:lllo do cap1- E' evidente que o Comité ncredita 
kilo: o azeite doce deve ser comprado tal bnt::inko embora os alemães env1- n::i. ooss!bilidade cio aumento do con
no Rio Grande do Norte. a 6$460 0 li- dem esforço::: cam o oh.l?t!vo ele obt 0 r o .sumo americano para o resto do ano, 

~td ~~sfu~"'s?uà~i ~~d~i~trir~~i:m: 1 fitt:i~1
~ n~;~~fis 

0
~~t;o~~~!os No~p[~~:~; âa;u~uJ~!;ª;!1·sn"~~~~~ro 

O 
e ª~r:1z~~~ 

procurar comprar O bacalhau em Per-

1

.Quc a mfl,-.ncla .. er,onõmica da Alerna- bro 
nambuco. a3S320 0 kilo, ao em vez de nha Já é d•·rnnsrnrla foi te e. que. con- Cremos que as perspectivas ameri• 
adquiri-lo em Mato Grosso a 6$420· sequentemcnte. convr.m acf'.1tar a co- cri.nas dc>verão melhorar na maneira 
e. banha é encontrada aos' melhore~ operação oferec\da P<'lo capital inglês. mais decisiva e que o consumo ameri
preços no Rio Grande do Sul, a 3$380 E' portanto pro:nvrl qi:r .°s .ileT..ã<>.s cano atinja 40.000 toneladas por mês, 
cada ,~·o. ao pasc:.o que no Rio Gran- ape!la~ explorarao algumas minas de t1ntrs que a Comissão resolva aumen-
ào Nort" r,usta 6$730: a batata custa antuno!110 e df' rnbr<' t:'lr ::is quotas". 
S400 emGoyaz e 2$960 cada kilo. no A prmcipal dtrJcttldarie . enfrentada ~-----------
Piauí; o café deve ser comprndo em pela França e Ini:rl:itrrra e qne a Alf'- 130 por cento acima dos preços conen
Goyaz, a 1$070 o kiJo. e não a 4$860 no manha está .v~ndc·n~lo o.s seus prodn- te:;. Conclú.e-se dai que a Grã Brctft· 
Hlo Grande do Norte· a cé'lrne S900 tos á InRoslavm po, 11,.,,ros J.,f,.,rlnr·· nha e a França sómente poderão com, 
o kilo em Mato Grosso' e 2$430 no ... Ce- aos do rnercad~, enquanto adquire os petir com êxito. com n Alr>manha, 5'= 
ará; o feijão custa em Goyaz apena~<; produtos iugoslavos com 20 e mc..3mo. 1 acaso adotaretn o mesmo sistema. 
1570 o kilo, ao paF-so que o Rio Gran
de do Norte o vende a 1$610 okilo: e 
f\ leite, finalmente, é mais barato em 
Minas e Goyaz. onde cu:-::ta S600 o li
tro, sendo o se1.1 maior preço de 1$400 
o lilro. na Raia. 

Com 350$000 V . S . ficará habilitado 
a um ou mais prêjnios da rrande ex
traçio de Natal da LOTERIA FE
DERAL, 

Plitua, uma chave tnglêsa, três marte
lo~. uma camara de ar 500x20, uma 
rhave <Je frnde. e outras pequenas pe
ças: cujo~ ob1ctos fóram entre~ue~ ao 
seu ll'gltimo dono. medlantP. recibo aue 
i;;e acha arquivado naquela Tn~petoria. 

A Tns~toria Grra.l da PoJiC'iH. com.u;.; 
nicou, ao ctr. Chefe de Policia .. que se 
ar.ham apreendidos naQucla inspetoria 
para serem devolvidos ao seu legitimo 
dono, os seguintes objetos: um carro 
de mão usado e uma caixa com -!8 gar
rafas vasias, os quais fõram apreendi
dos em pOCer do gatuno Luiz Gomes 
Pm-olra, que.11<IQ praçl!fava verute·lllli. 

TERMINOU O JULGAMENTO DÓSES
PlõES ALEMÃES NOS ESTADOS UNIDOS 
O "veredictum" reconhece 
Johanna Hoffman e Her
man Voss culpados de rou
bo de documentos militares 

Seg:1mdo a lri nmrrioina o rP.cr,nh"
,..,m,..nto da culpabtUdade nos casos de 
ron~piração para obter segredos mi
litares oficia.is f'Carreta a Imposição 
cfa penaltdede até ao máximo de 20 
anos de prisão. 

NAO DECIDIU A RESPEITO DO 
CASO DE ERICH OLASER 

NEW YORK, 2 (A UNIAOl - A
pós nova sessão dR. côrte para julgar 
os f'll<'tnães envolvidos no CR.sO de es
pionagem, o .1uri informou áquela que 
Johanna Hoffmann. ex-cabeleireira 

NEW YORK, 2 <A UNIAOl - O 
tribunal comp~tente reconhr.ccu Jo
hanna Hoffmon e Herman Voss cul
pa.dos de roubo dP. documr>nto.c. mili
tares secrétos dos Estados Unidos. Ao 
ter conhecimento do vP.redtto. Joha,n
na dc~atou em pranto. o "ldvogado dR. do tran"'atlanttco "Europa", e o me
ré anunciou-lhe, então, que devido á canice Herman Voss, fõram conside-
falta de recursos não podia recorrer rados culpados de crtme de espiona
da sentença, mas acrescentou~ "Se o gem, mas não poude decidir ainda a-

~~~·~p~f:r,;,mande.r dinheiro pode- 1 ~~a ~:o n~tjg~~~~ohge~=çt:,am-

OROEM 3.' DO CARMO 

Scguirâ, amanhã, para Goiana .. E~- souro, e esposa, e por parte do noivo 
tado de Pernambuco, uma cnm1SV'10 o dr. João Franca, flscal federal do 
de cincocnta terceiros carmelitas sob ensino nêste Estado e sra. 
a prestdencta do prior sr. Augusto Os recem-ca.sados veem recebend'l 
s Rosa da Silva Barbosa. juntamen- muitos cumprlinentos das pessôas de 
te com a Schola Cantorum da Uni<io suas relações de amizade. 
de Mocos Católicos. sob a regenc1e. ~o . 
sr. José de Queiroz Batista, aue vao ENFER~t0S : 
assistir á profissão do revdmo. Frei 
Carmelo, até agora o sacerdot~ do I Dr. Clemente Rosas: - Encontra
clero seculRr padre AmeI1o de Gols. se enfermo dêsde alguns dias, o sr, 

A's três horRs cs sinos da lgr!"ja do dr. Clemente Rosas, êespachant~ d .. 
~"~rmo repicarão. chamando os romei4 Alfandega desta capital, e 1.º vlc.e-

Observnr~se~á o seguinte prograi:nn: presidente do Clube Astréia 
A's 6 horas - Mis.cia rlos trrceiro~ Elemento do maior destaque GOCtd.l 

carmelitas <lesta capital, celebrada de João Pessôa, 0 dr. Clemente Rosa1. 

pe¼"!/~11~!~~0~ ~º~!·!n~~ompa.nhada vem recebendo em sua residência, em 
n cantlcos, com dtstribuiç:Ro d~ comu- Tambiá, tnumeras visitas dos seus a· 
,,hão geral. pela Scholil. Cantorum da migos e admiradores. 
União de Moços Católicos. . 

A's 8 horas - Missa canteda por 
Prei Carmelo, estando a parte core.l 
a cargo da Schola Cantorum do Con· 
vent,o · rlo CRnno 

A's 9 hnras - Missa paroquial a
compR.nhadA. pelA Se-hoh Cantorum 
-ia_ União de Moços Católlcos de João 
Pcssóa. 

A's 10 horas - Visita ao Colegio da 

ROUPAS de banho para ~ENJIO
RAS, desde 8$000 • para CRIANÇA~, 
desde 5S000, rf'('('be11 um fonnlda11.-I 
sortimento a CASA VESUVIO, M21-
,.;,.1 fJinhPirn 1Rn. 

CASA A' VENDA 
Sagrada Famllla especialmente á Ir- Vende-se uma. bôa rasa com ôt1mQ 
mi Maria Antsia, primeira mestra do 
sub-comissário da Ordem 3.• e cm se
guida passeto pela cidade. 

A's 12- horas - Almôço no Conven· 
to do carmo. 

A •s 13 hora..1 - Visita á Fahrira dr 
Tecido,; e ás principais Igrejas da ci
dade. 

ponto para neg'odo, em tf'rrrno prõ
prio, á Av. Caf'lano Filgueiras n ° 
f-:21 na Torrelandia, o referido pontfJ 
'lCh·a-se atualment" alugado, C'onta.n
.,o com gTa.nrle fregunla. Trata-se na 
,\ v. Tiradentes, 478, Montepio. 

A's 15 hnn.1 - Profissão de Frei 
carmelo, pre•ldlda pelo padre provln- - o MAIOR e O MELHOR oorttmonto 
clal Frei José Maria Casanova. l de aêdu non.s modernu e bonltaa. 
to A~~ ~.~~as - Lanche no Conven- encontra•ae na CASA DAS 8,.DA8 -

A'• 17 be..,;• - volta d04 romeiros Avenida B. Bohan, Ht - Telef6ae 
a esta capl\al, 1,189, _ , 
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, • O JAPÃO PROPôS. PAZ Á CHINA 
Ultlma Hora MAS, DESTA VEZ <:O 1\1 A COLABORAÇÃO 

DO MARECHAL C HIANG-KAI-CHEK 
C DO PAJS E ESTRANGEIRO) ·1 

IMPOSSIBILITADO DE PROSSEGUIR A LUTA TRAVADA F~ 
A~~c~'.~f~JAi;\s A~~Ns[~i'.fr?f,~ ~~,~~dZ ~·i;;~º,1,f/'.~~)~ .. ~?t~;;;,~.!"~; CONTRA A REPOBLICA CELESTE E ESGOTADO NOS 

ROS INGU,SES ;!:;:,:~\;,;'~ f,~;'.;"~'o :~;~en~ê~":ri~!~ SEUS RECURSOS ECONÔMICOS, NÃO RESTAVA OUTRA 
M~~~iu1

2 
l·~·:~b~; \u~ ~01!

1!~t~:i~ 3~ ~:~~~· finalidatk da r efrrid:1 inSHtui- ALTERNATIVA AO IMPÉRIO NIPÔNICO SENÃO A QUE 
:~:!ª~·:;·"/~i:i~~~d\~:;.1:~:··:,s~~~: O REGIME OE S HORAS PARA A;; - FOI, ONTEM, TOMADA PELO PRINCIPE KONOYE -
mcudou :>.os e. taltiro.s 111t·J{!ses, vao F.C,UlPAGJ.::N,', OAS EJ\tBARCA-
bast:rn le :idia.ntaJa~ (,,'UE~: OA 1\f:\RlSUA MERCANTE 

Os " dcstro:vf"~" "Jun1á". Japurá", 
•1Jw·~ma" t· "J;1,guarib(." já c.sLlo C'Om 
os esqueii=!t,:,. :irm:u!o..; <: t•om gran<I<' 
parti dt> dlap~~ ci(' cohertur:t t'olor~
da . 

o AMnms,mJO I>O ('OLEGIO PE
DRO li 

nro, '! f.\ N l - O ministl'a :;o 
'l'l'a.h~ll10 t r!!-11'-mitiu ao pr~sid.ente da. 
f\.derarãt> N;...<'icna l do.,, l'f'farilimo.; 
nmA (•ópia <lo autt>-pl'ojéfo m·g-aniza
lo nela cor.iissio d e legis l::t('áo sochl 
Jo ~'!inh.tério do Tl'abalho. sôfl re a 
'l}llicaç,io do n•gime -~e oilo h_o1·as de 
trabalho para :is eqllipagcns o.:t~ enl
batca<:Õ~s da Marinha Mncante, pe
li ndo t1lll· o ml!,mo se pl'onuncie 2. 

1 espt>ilo 

~:IH \O.\ A TAXA DE TURISMO NO 
E~TAUO no RIO 

RIO, 2 IA. N.) - RPgist:mdo-se, 
hoj~, o anivnsário de f tmda.«;ão do C~
legio Pedro II, fôr,lm 1·('1_lizad3s v~
rias solenidade. comemoratwas naqct
Je Pst.a.belerimento d.e eusino, fntn~ as 
quais uma rom:tria ªº" túmu!o~ d f' 
Bernardo rif' \ 'n~concélos c ffo 1\lar
qucz de Olind:t . "RlO, :~ 1 A 'l ) - O interv('Bt.-01· 

4..r,:iral Peixôto criou. r,.or decr~to tl,'.' 
PARA A ('ASA no PEQUE~O .fOtt- ont."'m, assinado no Palá.<·io do lng1, 

NALEIRO ~m Nito·-0i. a t :l'.\a de turii.;mo c1u~ in-
,:, idirá ,,ôbt·e díá.ri:i.s e t'X{raordmáriM 

RIO. 2 ( \ _ "X. l - O r,·e·~i l<'•~tl" Ge- 110-5 hot('ic;: 
túlio \'ar~:\s ~·:sinol! um iie-rr..-to C'on - \ t:ixa destina-se a rlal)or:u· um 

plano em organiza.(':lo p ::: lo dep:::.r ta.-
mento comrdC'!ll.! 

TODOS 
11 

PARA PAGAnIENTO AOS A•UTORF.S 
1"\0 \i\TE-PROfFTO UO P\Vl
LHAO DO BRASIL NA FICIR \ OE 
:-,/F.W '1:0RK 

---- 1 RIO.~ 1.\ N \ - O miu,stro 1o 1 

perito~
11 ~,i~~t~gn~~:~s 11~~=:!

1tt~;~~:1 ~~~ J ;;t~~11;r:~~~1~~;mJ~\'r:{~!º~~\:~~;~~f e~ 
tabel,C'er que :1. mu~ira melhora o procersso rrl.'l.tivo ao pa,.ganu•1:1to elo 
trabalho humano. Des:lparr<'e O prêmio ao.•: Ju tcrrs ,lo ante-m:oJeto do 
~::.s:::~:r~:rndo Sl' oUVt! uma ruusica. 1 Pavilhão do Brasil_:_1aquela fen-a. 

Vinte e quatro Sf"m:1n:1s d~ ex- '. COLARAM GRAU OS NOVO~ M.t:-
periênch::;, orga.niz1da..c.; ~~lo Cau- ! Dlf'OS PELA F-·\ClTl,OAOE DE '\'IE-

!~:s ~e er~~:u!
7!s srt~~~.~:;t ~:: ] ~~~:i1 UA UNIVERSIDADE DO 

monstrarG.an qu~. ciuando os Lpe- 1 
rários e!>cutam um tt'ê!:hn de m.u- RIO, 2 (A. N.) - Re'llizou-sf', 'hoje, 

:!~~~. s;~l"a 1;:~1~~~~ ;:~~~$ :~;~~ ~:.a~r:t~oe ~:11~ic!ro~l, ~o~~~im:~1:ic~~ 
,.,açóes, os rnêdicos li.ter:im <:XN'U_: pela Faculdade 1le Medicina da Uni-

;~l·n~:::.p~:to~~.:i! \
1
~~~fn~e~f'lnl~~ \ rersidatle do Crasi~ 

tr:lbalho aumtntou de ctrca ÕP ( DESCOBERTO UM VEIO nE OURO 

:~;~n~~ ~ U:~!~~~h~. t~-~~!:n.25 ,.v~~l~ 1 NO INTERIOR BAIANO 

aumento de 2,6º 0
• e si executa'!l'! 1 <'IDADE no SALVAúOR. 2 (A. N.) 

os t1istos cvm lint int.:-rY~lo d<! mtta -No local denominad-1 "Vargem C-0rn-
t·m mt>i!L hora., o i'~niim~ntJ é .de }:rida", t>m Pindobassú. a. 53 qui1ôm<•-
4.4ºlº M:is, o rcncUmento ob~1~'! fros desb. ca.pitaJ, trf.'5 homen. cav:in-
clesce, grad ualmente, tol.O i,tu .ane, do uma 1oca df.Scol>riram um V('io d <' 
ant.eriol', si se ~uspendet" 0 progra- Guro, do oual, cm dois m êses de tra-
ma mnsical. durant" 5 semanas. balho, já extraíram nada m e-nos de um 

~:o:~~h~r~s e ~~~~:~:!ºJe f~~~~;-s~~~ ::~~a:o ~:;o4J d:~l~! /cr~i!~~o metal , 
ps" , seguindo-!:e o "fox ··, a yab3., 
a mal'Cha e a mtt!.iica :le oper~tas. AS VITIMAS DAS ENCHE'1TES DO 

Os cientistas pcrG"untaram a. 335 RIO UFA 
operlÃ.rios em c.ue pens.ivam,. e~
quanto lrabalh:t\'am. A ma.1or!a 
decla.rou que ptnsava no que fana 
f"RS.a. noit~, ao passo que out.-~s 

~:~is: v~1~~ ea~o1;::c~~·~~
3
os

110~i!!i = 
dianos . 

A êsscs dois p1irnelros grupo:., 
junta-se um terceiro, cujo pensa. -
mento estava \'CJlt.adu pa.ra os tra
jes, m:i.trimonio. livros, devt:res re
ligioscs, et.f'. Pelas f'Ondusoe<; dcs 
peritos, penr,ar em algum~ cousa 
que não seja 1, ou .. ~~ esta faz~n
do, é uma do.s melhores formas de 
&e comLatPr o fa~tio qua ndo '"" 
trabalha 

J.ONDRES, 2 (A U:\' IAO) - l!m t e 
lt' grama 1c Stambul informa qc.P J'! 
pessôas morreram afog1das e eshto 
de~:t.i:are~ida_ várías outras em con
scquencia da enchente do l'io Uf2. 

POR BEM OU PELA FORÇA 

PARIS. 2 1 \ UNIAO) - O sr. Da-
ladier ordtnou que sejam ocupa :los o~ 
utílbclecimcntos onde ainda haja eie
mento:; grevh,ta!.i ·' pela con::lição pas
siva. ou prla força ''. 

·-----'------
QUER SER INDEPENDENTE ? Ha
bilite-se para a extração de Natal da 

LOTERIA FEDERAL. 

TO 'QUIO. 2 (A UNIAOl - Nos 
meios oficiais comenta-se a proposta 
que O 1;ríndpe Konoye enviará ao 
marechal Chiang-Kal-Chek, pedindo 
a sua 1:arUcipaçü..o no novo govêrno 
central chinês 

Alguns meios políticos criticam a 
bertamente a iniciativa do presiden
te do Cons§lho de Ministros, acusan
do-o pelo fr&casso do conflito na Chi-

Príncipe Konoye, presidente do Con
~tlh:. de '.\Jinistros do Japão, que e.n.1 

disposto a fazer a paz com a China 

na, onde só se reg:stou um fato de 
importaqcia - o aniquilamento eco
nômico Hº Império e o esracel:lmento 
{ 1~ suJs (orça~ armadas de lerra, bem 
(,Omo de sua já bastante reduzida 
força aérea. 

D1POSS1VEL A PAZ SEM A COLA
BORAÇÃO DO MARECfUL 

CHIANG-I<AI-CHEI< 

HONG-KONG, 2 IA UNIAOl - Os 
meios m~lbses n.io teem duvida de que 

n~c 11.-..verú. raz nn China enquanto o 
Jap:1o não se disponlrn. a n:.:!gaciá.-l!l 
c--rn o m:1rech:il Chian~-Kai-Chek e 
ceder ante nlguma:. de SU'.lS impo-:i
çôes 

A FALA DO MINISTRO KONOYE 

TO'QUIO, 2 IA UNIAO> - Fe.lando 
.sC::-.,rc a. µrcpost~ ele- pa;.1 qu~ cnviar:í 

ao marechal Chiuni-Kai-Ohek:, o 
princ!pe Konoye declarou: 

•· O fili1 do coi1flilJ só s~ verificará. 
cc:no se :i.crediLava ante.s. quando o 

mu.rechttl C!ün.ng:-Kai-Chek estiver 
dis;c :te n ç::1utc!11r, ck-pcb de <li:
~olver-~., dei .1ovo govt'n10" 

Essa dec!aração cau<ãoU má impre.'> 
sL.: ll\J~ m~ic~ ;.;:..:::.lU1.:?-::-s, pJL, ant:;s 
era notós·ia a lntransigencia ào govêrn:> 
que, em hipé.tese u!gumo., o..dmiti::i ne-

Marechal Chiang-Kai"'(,11ek, 1tual 
chefe do Govêrno Central da China.., 
que acaba de ser convidado pelo Ja
pão para participar de um novo co-

vêrno naquéle pais 

gociar com o marech:i! Chiang-Kai
Chek sem a sua renúncia ao e-overno 
e destituicão do cargo de chefe das 
forças armadas chinês::i.s. 

A LEGISLACAO ANTI-COMUNISTA 
"' 

NA RUMANIA 
em que assenta a 1egisl:lç:io anti-co
munista no país 

Ela estabelece pena1klades para to
das as tentativas de formação de so
ciec::ades secrêtas, com estatutoc; não 
publicados. Institúe pesadas multas e 

Penalidades para todas as ~ª~·~; i~r,,~;~~ ~~é ;ib!~1°s\;ª;; ~~= 
tentativas de formação de I dem pública e dos poderes constitu,-

dos rumenos. -

sociedades secretas - Pri- in~~fct;,ti~~~~~·~ s~~.~~~~iv~pr:~:; 
são de 1 O anos para os que 1 ~!:i~?:s°'á ~;~~;~~i~~~ ;!ºicté~~ r!;~= 
pretenderem subverter a J~r1i:áJ~asin~~~~f~1~i~~;: â~ c?a!~; 

-- órde,n pública nr~:!~'lem-se de carater especial as 
penalidades relativn..s á sabotagem, 

B'GCAREST, 1 <Pelo a~reo) - A- destruição de obras ou próprios na
cabam de ser divulgados o.s principias. cionaif. etc. 

A PROIBIÇÃO 
DA EXPORTAÇÃO DE SE

Os funcionários públicos incursos 
nos d('litos de subversão, são passi
veis de penalidades especiais, inhe
re:ites á gravid~.de do delito e á fun 
ção desempenhada. 

- MENTES DE OITICICA- A VIAGEM DO MINISTRO 
ROTA11Y CLUBE DE JOÃO ei!!~º~';i~.~~bf;~;"ª~~ra,d~~~~tb'.°1~i DA AGRICULTURA AOS ES· 

TADOS DO SUL -PESSOA bft~~~~~ct~ ~e~~:~f:1~~ç~~ ct~º~~r1~~te;ê~~ 

A SU.\ REUNIÃO DE HOJE 

Reunirá hoje, á hora e local do cos
tume, o Rotary Clube de João Pessôa. 

Ne.ssli. sessão, dew•rá falar o sr. J 
Pr1:1zeres Coêlho, sôbre assunto da fi-

nico de Economia e Finanças enviou 
ao Chefe do Gcvêrno paraibano a sc
guintP. comunica(ãa. 

"RIO. 1 - Interventor Argemiro d.? 
Figueirêdo - Palácio da Redenção -
João Pessôa - A Secretaria do Con
Eêlho Técnico de' Economia e Finan
ças comunica n publicação do d~reto 
prmbindo a exportacão de sementes de 

nalidade do clube. e,iticica e promovendo medida,s de am-
o presidente , dr. Leonardo Arco- paro ~cs orpdutores e industriais dessa 
·. . · _ 1 motena pruna. asslm como estabele-

ve1de, pede o compaiec1mento de to cendo penas pecuniarias aos infrato-
dos os rotarianos á referida sessão. res ·•. 

-- - ---- -------

Suas impressões fôram as 
mais lisongeiras 

'RIO, 2 IA UNIAO) - O ministro da 
A~ricn.ltura. te•''· ontem opcrtunidadP 
de falar (l(' sn::i viagem ao sul aos r~ 
p1·csznianc.cs da imnrensa iunto a1) 

!:eu gahinête 

- Cau.,ou ,;ensat'3,, , no~ n1~in · 
mllitares inlN·nadouais, a notid:1 
de t er a. Al<m·.inha inventado uuu 
.nova. n,aquina 1h· ;,,;1lt'rn1. de 1:-r:1.i1-
d e- poder ol,·nsivo _ ~t>gundo se sa
be, tl'ata.-~~ ~-t. um "l~Lnk", de 
)lTopor('ÕPS Jrsu~a<l:11, num:i ver
dadeira fo rt..ale7.'..l ::imbulanL.! 

A :\POSIÇAO 
WOLMER DA 

RETRATO DO CAPITA.O S1LVIO DO 
SILVF.IR:\ NO QUARTEL DO 22.º B. C. 

Focaltãou n nPresr.ida.,jr ctc !'sC locn
Uzn.r as rliferen~.fls zonns agronomica:~ 
de cada Est:nlo, não q~ tendo apenas 
cm visl..c o lucro r-m detrimento de Oll
trn:.; regjõPs de produ~ão similar. E ci~ 
tou o algodão. oue não deve ser Dlan
tado no Rio Gtande do Sul 

As frutas de clima temperado o Bra
sil lmportou -as Ptll: 1937 no valor dP 

j fi6.000 contos; o 1.nC-!) atingiu 700.000 
contos; e o oleo de ollva 32.000. 

Essa t'.C'\'.'.\ J;1;Vt'.lin'l belÍ<'~ }ry: 

uma gu::::.rnir :."l-., e.e- l!l homen:, e 
conta. t•ort~ ,~;· ::r«o<. elemen tos tl~ 

:;~~~:,,~~t~1 ··: .:• ~\1/.~~. <l~ u.~!~I1~t.~ 
cond111. um r~1nh:'.io de 105 miHme
trc.s. <ivh d•· ·.J 1 , ,. tr.a..li;..!.!lo-

l'ªó ~!i~~~.~.·:a~ /t,~ f.~\ ~~-~~.~b~;~ ia-
bric:t'.:i (,.. P:n•,in,;, <· pude, "0: 11·~ 

outras pr.>~:;i ,_ , .. \·;i?ar ob~t.ito!o'· 
d,• três 111 drt1..., , ·.,ltn ra e p1...,::.,:tr 
fôssos de 5 ,,1t' ll''l~ ,f · lar,p. Ll uo · 
v~ ma.qniH1 17:- :•.u .. ,ra alf'tn.::i, "0lll0 
~ oatur.-1. !:•·:,a ,árias ton rl:da~-. c 
tem o gr;..;ldl" :m 11:lV~ uic•nte J? ná.'.) 
rami11h'.lr a m~li~ d(' \~ q:li!,mi~tro 
nor hora 

- Um c.:ri~in;! ju1!i,"l.:?1<nto .~.., 
divór.;>io tn·t h1::"3r. r"re·.11 •mentr, 
num t .. ibun:il p.1.»-i..,irnsr-. A t~µc
sa d(' u .,1 tiifl C'OJN'r':!i:tnt ~ inll!J 10~1 
a a('..io por con-,i,:C'r:ir in!'.t.porb
n1 o f:ílo Õf' Jo;C'U m:irich m:intcr 
conLinu,, coa!l!cl.'.) t"5piritua, r:m, 
~ua dc•funla i;i·imeir:i mul\"!zr, dei
xando d~ lado a qu::.-ixosa :or tal 
motivo. O ~in iz não pouJe evit:ir 
uma rrrtr. hib rit' :la,•' <r:ando .1 

acui,adora. a,, C'ihr cx'\Umcnt-- :,<; 
palana-. dita<.:; pPlo cspirit'>. men
cionou CjUt' ;1 F•·lrnr-ir:i rnulhc:- rlH 
'.lil'U marido la,n t'ri tár:l,. vjv"m"'?1i·•, 
o d<·ploravel e• fatio fhi<'o do acu
sa.do<" .·e1l ti1H1o li.ia <•.,ta..r nn <'On
dições u,. oodt.·r Jl:""!Jªrar para eir 
bôa!>i romida..s 

At;0'1fe!ho o ministro nos lavradores 
do ~,ul o cultivo ;:referendo.! dr pro
nuios como êste'.;, F>m que tanto gas
tamos e-m fl!O. aquisiçi!.o no cst.rangeiro. 

O mmht;-o p<'l.sc.011 n tratar dns duas 
zonas di;;tíntas do Rio Grande do Sul· 
a dP cnmpanh.a ,. a SC!'t'!lPa, ressalt-a.n
do-liles as car.1teris.ticas economias. 
i:.i~1ou dr viticultura e da n..::cessidadc 
dE' um cntrC'pC' .to para conserva ele 
u~h:e na cidade do Rio Grande. Sali
E'ntou a vantaRem de uma ligaçflO, por 
e-!';trarl.a de rot!a:,rem, entre Porto Ale
gre e Curltib~:. 

AUSTRÁLIA 
O PRIME!F.O V\JNISTRO PEDIU 

D!':CCULPAS 

;<'IDNEY, ~ 1~\ U~IAOl - Foi :im
plamcntt> di\'ulga~ln ní'stn cictade a 
c~r~a cio pr'r.1-•iro ministro Lrons em 
'Jll.'> f. p'(t·l<\ :)~)J'('.';Cnta PXCtl<.;8.', r.o 
Con.c:.ul nlemfto. por ata::JUN; dirigidos 
contrn o re-preSC'ntantc cto ne!ch prlo 
jornu.1 L ab-,ur UJ.ily . 

Farmácia de plantão 

1 

Está de plant~o . hoje, a. . FAR· 
MACIA BRASIL: á rua Maciel 
Pinheiro . 

Asp('l'to da solenidade, ante-õttft!m, da llpos~o do retrato d o rapitão Silvio ·wotmer .du Silveira, no quartel do 2t" 11, C. 'l,,;.,,.... ..... _....,. _________ __,.,.a;.,;-:;;;,; 
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JOÃO PESSOA - Sahudo, !l de dezemhro de 19:lH 

D 1 T A 1 s AO BRASIL TODO .E Aclquir::i. o 2.º volume cl'"O Comerciante Previdente'', 
ACAO DE USOCAPUO - EDITAL I bem de seus direitos, E, _pora que ~!,U,ÇJCL~-:illllll= --11!1 correspondenrla da ESCOLA DE COMERCIO JEAN 

de <'itatã.o.1 de inLere~a.dos incertos, chegue ao conhecimento de todos, e BRANDO, unka. rm lodo O ~ra::11, para se habilitar 

~~:~~;
11 :f>e;\~~ ~~a~t;~;~s-:l~ ~~~;i~~~ ~!~~df1~n O ~~~~~1 ~~n~~~nc~:~á ~~~~~~~ que acaba ele :1pareccr e leh d!l~ po.ginas ~11 a 217: 

Le em exercício pleno do juiz municl- no lugar do costume e reproduzJdo ~e convencerá da eficicncia n;;somln·of>a do curso pc,t 
p1.l ele Lermo da Silo ~losé de Pira- pela A UNIAO, orgam oficial do Esta- _____________ á profissão de guui-Ua-livrog ou t: 1mtador, com o seu 
nhas, comarca ele Cajazeiras, Estado do. Dado e passado nesta cidade de VIII _ Todos o.s al'tíeos serão G11o bélo diploma de l,nbililnçáo t!rati.;. 86 o curso com-
da Paraíba do Norte, em virtude da. São José de Plranhas, aos 30 de no- bóa qualidade, sendo rejeit.r.dos os ouc pJeto custa apanas 240$000, pagos em O prestações, á 
lei etc. vetnbro de 1938. Eu, Jo.;é Ferreira. nào estiverem ern condições. vento.de elo aluno. Remêta. 20$000, custo elo livro. e 

Faço sUb\:r a LOJos quanLos o pre- Cajú, escrivão do feito, o do.tilogra- IX - Os, for.necimentos serão r>e<li, peça drcul::i.r-liç5o, r:6 ao autor, prof. Brando, o mals 

~~
1
1~e /\~~~~à ºJ~ ~;Í~t~o~ii~~ ~ii:r~Jr;:; ~,!~; :l!~cr~:~q11~:s

1
~7i~r~ôb~~~P~!~ ~~n~i~r~~~o ~t~:t~r~P:ei~i~;J~.csco~~ conhecido cm todo o Brasil. rua Coeta Junior n.O 194. 

parte de Arsenio de Sá Ramalho e sua Está. conforme ao original. Dou fé. rendo por. conta e.los fornecedores as - São Paulo. Assegure setP porvir hoje, não espere 
mulher clona tzabel Leite Ramalho, São José de Piranha.e., em 30 de no- despêsas de embalagem, carretos e amanhã. Deixe resmungar o:s que têm poucos alunos! 
foi dirigido. a êste Juízo a. petição--do vembro de 1938, O escrivão, José Fer- transportes. Os encaixotamentos " Ele.e; estão no primeiro degrau, f'U no ultimo; Eles não têm livros apropria.-
teór seguinte: "Ilmo. sr. jtúz muni- reira. Cajú, embalagens deverão ser feitos de mo- dos, eu tenho 4, que ensinam melhor qhe pro!essor em aula, e mais de 
cipnl do tcnno de São José de Pira- do que os artigos cheguem ao seu des- mil alunos. 
11has. Per seu procurador infra assi- MINISTE'RJO DA AGRICULTURA tino em perfeito estado. O.e. que aprP· 1lk,====-===================== 
nado, dizem Arsenio d~ Sá Ramalho - Depart.ament.o Nacional da J>r.:odu- sentarem avarias devido ao seu ::icon-

fh~~U\ f:z~!~~r;~1~~'.
1ª :::1~~nr:;ten~~;1lt~~ Á~~.íc~t;e~l A-;re~~~~<;.;;'t A!~íc!.~i~: di~o~l~~n~~·o1~!~e~f!ºao.~r~~~i~ cou- bºâ~s:!!~~a, Jo d~e~~~r~~ro S~~a~~~lo ~~~~dat~~~~;~~c s~~~~:~!1~

6~êfi~! 
PASCOAL, dêste termo, o seguinte: Paraíba T""'"- Bananeiras_ EDITAI, N.º berem o fornecimento de gt:-neros ali-· Bastos. estabelecimento, constantes das se-
1. 0 - Que estão de posse, mansa e 5 - Concurrencb admlnlstrutiva per- menticios, terão um prazo máximo de . - , . guintes materia!'i '. ·-· Por~uguês, .,/\rlt-
pacilicamente. de um terreno sêco, manente para o forneciment.o ordinã- 72 horas pnra satisfazerem os pedi- DIRETORtA GERAL DE SAUD_E metica. 1até noc6c lle cambio) Geo-

h:·~ftºc1~~i:li~!/J~ul6'f:r;I~i~~~i ~~ ~i~ 1~3~t~eA:~·~
1
l~~t~d~. 1~::1!t~; t~~ ~~s d~ei~~ ~~;saeJ~ª 0 DJf;!%;ª;1/'tor~!: ~~rn;i~_c1n;e!~it~~ Hig?:nir~~m A;'.~ ~-~tr~~fafs!n~7vi~a m:o l~A;~~J~r~; 

ESPERAS. clêste termo, cuja ?.rea é• do Art. 738. do Regulamento Geral cimento, correndo por conta do infra- mentação r Policia Sanit;;.ria ela~ f!-.!- Ciência Fisica e Naturais. 
assim limitada: A':J nascente, com a de Contnbilidade Pública, ::iprovadu tor as despêsas com aqui~ição do .e;e- bitaçõe:;, da.. DirE;torfa Ger!!l dC' So" ~e As matriculas deverão ser feitas 
li..nlrn divi.e;oria ctêstc mlllllcipio com o pelo Dec. n. o 15. 783. de 3 de novem- nero que lhe fôrêm solicitados. Pública, faço c1ent3 p::ra conher-· - mediante requerimentos dirigidoz ;o 
mun,icipiQ de 1viisericórcha.. déste Es- bro de 1922, XI _ Os e~pates ele preço serão meato elos inter.essados, c.ue J)e:o or:'!- Diretor do Aprendis~o, pelos pais, 
tado; ao poe11te, co.m terras dos re- Faço pt.:.blico, de ordem do fó;T. Di- resolvidos por sorteio no ato da r.on- z:o de d~z t~O) d!as a ~meçar CI~ d~t~. mães ou tutores dos ~andidatcs. ins
querentes, no divisor natural das retor, para conhecimento dos interP..S- currencia. da i.,ubhcaçao deste, ficam os 7?t O!.ll u•.- truidos com os seguintes docume11tos'. 
nguas, muna lombada existente entre sados que, de co:-ifonnidade com O XII _ As contas serão apresenta- tárlw dos précl~os nban::o men~10na~c:.. a) - Certidão de idade do menor, 
os riachos CAEIRA e PASCOAL: ao despacho do sr. Mínistro, de 4 de no--

1 

das, em quatro vias logo após ao for- obrigados 11 sat1sfaU:r~m as ex11a:enc1a: ~~~ado pelo escrivão do Registro Oi.-
sul, ainda com a Hnha divisaria dêste vembro ~ltimo, exarado_ no proC"esso necimen~o ~compa~adas das rcspec- regulam.~nlar. es sohc1taàr...~ P?.1' ... ~~·:.'.l • 
município com o mencionado- munici- D~A. 3244/38, e de acordo com a tivas prunerras. vias de Empenhos, 1nspeto11a sob pena ct~.multa ~ir~-º~- b) - Atestado de saúde e vacina-
do êe Misericórdia: ao norte, com circular n.º 38. de 8 de novembro clt! não sendo orocessadas as que nãu do com a le1 em vie:01. ção, passado pelo médico do Apren-
tcrras ele dona Benigna Ponciano, em 1938, do s1·. Diretor do Ensino Agri- vierem aconÍpanhadas das necessarias ~vcmi?a. da .Jao._ueira n. 0 37~. ~e dísado: 
um pont.o convencional, estabele~íclo cola, acha-se aberta nêste Aprendisa- dupltcatas. L~tz Ribeiro L1me~ra: Rur.. M:1.xím1- c) - Atestado de condut4, rassa(io 
por tuna reta, de nasc;:nte a poente, do, a partir ld,esta data até O dia 26 XIII __ Esta Diretoria reserva-se mano Machado 11. 281. de Rozencto pela autoridade policial; 
cujo ponto é tuna pedreira encimada de dezembro correnLe, ás 15 horas, a de anular a presente concurrencia e Francisco: Travessa Rui Bai:bosa n oJ d) - Atestado de ser filho de pe
})Ol' urn chique-chique; 2.º - Que es- inscrição dos negociantes que deseja- só adq\llrir os materiais relacionados, 101_ .de Gaston Nunes: Avemda Cori.- queno ou rpédio proprietário rural, de 
ta posse data de 1901, sem contesta- rP.m co~1~orrer, ~ediante as condições quando julgar conyeniente. e na pro- cordia ns .. ~J· .584, 6~8 .. 646, 652 e 66~. trabalhador da gleba ou de operário 
ção de ninguem, nela se comportando em segUida estipuladas, durante O porção que venha a. necessitar. de d1:. Efig~mo Cai neiro da Cunha, de industrias agrlcolas, passado por 

~1/~~~~i~e~~t~itt~~n~oc ~~:i~o.e;fs~~ ri~iosd~1~!ntf~0!º~
11:t;~~11

~rtf;0:3~; in!~~a;:-se~op::~!~s nodªJia tJ~m~~ !:~~~~ª & vir:. :cit~1~ ~~º s!ti~oª.~~~i;~ ~~irf:~~u~~~:ul[:~~~~fcte~~es~{~ 
termos, como lhes faculta o artigo 550, consw110 habitual. 0onforme relações corrente ás 15 horas, r1e. Secretaria !10, 86, 32 .. 80. 76, 72 _e 70. de Ambal A. localidade, e - com as firmas d~vida-
do Ccdigo C!vil Brasileiro. a aquisição P..m grupo~ distintos, de ncôrd,o com O dêste Aprendisado, Cavalcant1: Rua Jo8:o Tava1·e~ ns. 1~3 mente reconhecidas. 
do dominio sôbre o referido terreno.. que pn".c~1tua o !',r~. 52. do Çodigo dP XV _ As relaQ~s de ma.terlal, de e 117. de J<?~é Fe.rre:ra: Avenida M~1-
veem respeitosamente,, ,requerer a v. Contabthdade Publtca da 'SJmâo, e se- que trata O Aresepbe Edital, acham-se ra de Meneses .ns. 397 e 401 ~e R1t~ 1.f~1~e~~::!~r:r;;~c~~~a. d:1 Paraíba, 

~igo
11â~ ~1~~~!s,t~;i~t·~;o C~:~r~?a1C~~ fi~~~o7:~ ~o;~ª! ~!~b~;:~~~~f~~s /~~= ~í~s~~:!~ã~ttºJo ~~e~~1~~t~. t~~o: ~: r:;·~e~·:: ~~:~~la M~~1t~~i~at~v~nfctr 

Eslado .. f,;.~ja-lhcs declarado por sen- pectivos, regularmente. 10 horas, na Secretaria dêste Apren- Meira de Menéses n. 0 ti~O, de Manuel doS~lso~. D;nta.s :Maciel -- Diretor 
te1~ça J\1di?ia~ o mesn-:.o domu:i,to, de- 1 - A inscrição deverá ser pedida disado. Inácio: Rua Indio Pirag1be I:·º 545: ?r 
po1.s de aev!damentc transcr1La no medi~nte requerimento, dirigido a es- Aprendisado Agricola da Paraíba Maria àe Lurdes: R1;1a Ma~·t.ms Leit:1o 
H~·gistro de !moveis. Para justificar o ta Diretoria. d~v~damente selado, nêlP l 1. o de dezembro de 1938. ' ns. 61 e 65, de Jose Bras1h:1r.o .. Ru" DELEGAa.CIA FE_!)l:R.\i. .DE S.,\ú
nlega.dc nos !tl'n. s Lº e 2.º. ap.resen- ~ec.larando os interessados a naciona- Antonio Santos Silva - Almoxa- São Miguel ns. G20 e 634 .. de ~~ olfo · DE DA 4 . REGl'.'0 ~ F.dital n. 5 
tani a Y • .). ~:n te.:.1:.emunhas Moisés I hdad? da firma eu séde elo seu esta- rlfe. Chacon; Rua Monte Alegre s P .. ~e!- De ordem_ do si. di:i Dele.~ado Fe-
Leite. ,Jo&"é Luiz de Olh1eira e Manuel belec11Uento. fazendo acompanhar o VISTO - N. Maci~l - Diretor. Ascendino Nobrega; Rua Parfirio i de:al de Saude da 4: ~gia.o, _e de 
Gab:del Soares. residentes néste ter- J referido. requerimento de todos os do - costa ns. 407 e 259, de Lnet Pedrv:.:i: f !\~ordo "C?m ª aut~nz;acao. l?restden-
mo, que comparecerão em Juizo, a mnn~nfbs, ~ue possam_constitui.r p1·0- EDI'EAL de 1,ª pra.ca de venda e Rua 28 de Setembro ns. 192, 138. ~8C. tcial, publtca9a,no Diario Oficial de 27 
fim. de darem os seus· depoimentos, 1 vas de idoneidade, contráto sociaL em arrematação _ o dr. Si-zenando de 182 180, 116, 1 n, 170 .f> rnn. de Delfino d~ ~osto ultllllo. n~g. 17 .270, taco 
independentemente de intimação, no orig.inal ou púbhca fónha, qtútação Oliveira, juiz de direito da 2.ª vara c::os't:i; Avenida Capitão Jo~é Pessó. :1 1~ubllco, para conhecunento dos lnte
ctia, hora e lugar que fôrem designa- dos impostos federais, estaduais e mu- da comarca de João Pessôa, capital do n.º 272, de Joaquina Georgina; Run · ,e~sados que, a partir da data d~Ste 
dos per v. s. Requerem, outrosim, a nimpa1s, inclusive o do último imposto :Estudo da Paraíba. em virtúdP da dos Tócos n. 0 550. de Laujelina Ba:- e~:iltal e pelo prazo .d~ dez (lO) ~ia.s. 
citação do representante do Ministlc- de rende.. Nêsse rcGuerimento farão lei. ('t,c · ros; Avenida Maximiniano Machad'J fica aberta, a i~scncao ~os cand1da
rio Público iocal e de todos os interes- constar a declaração de comoleta Faz saber a todos Quantos o pre~en- ns. 294 e 306. de João Magliano: AV'P- tos á concun·enma a_dmilu.stra~va µa
sados. na f6rma da Lei Processual. submissão ás r.011diçôE=s dêste Edital P te edital virem e déle noticia tiverem nida Minas Gero.is n. º 312. de João de ra. diversas cons~ruç<;es e servu;os ge
para acompanharem a causa até fi- Out'. se Slljeitam á pena impost:l pelo 011 inleressar oossa C!Ue no dia 16 de Sá: Rua o.enezio Gambarra n~. 6? .:" rais no Leprosano deste Estado, de~
nal, sob pena ele Levelia. Para efeito Artigo 762, do citado Regulamento. dnembro corrente, pelas 10 hora~ do 70. de Ovid10 Mendonça; .Rua Porflrn côrdo com as nonnas do presente edt-
do pagam~nto da taxa judiciária, dá- II - Verificada a ictofleida(Je do rtia, na sala das audiencias dêste r-osta n. 0 610, ele Sever~no Augusto: tal: . 
se á causa o valor de 1 :000$000. As- con.cunente será, por despacho do sr. juizo. o porteiro dos; auditorias trará I R.ua Luna Pedrosa 11. ~ 280. de Jor.3 PRIMEfRA - Pa:o. mscr~yer-se .na 
sim, distribuida e autuada esta com o Direto!·, ordenada a lmedi3ita inseri- a público pregão de venda e arrema- Gu!Jherme: Rua Eug~mo Tosc.1no. n.º rr:sen~ concurrencta de;e1~·~ °t \11

• 
processo de habilitação que a acom- ção do mesmo, sendo, então, restitui- tação em l.ª pra.ca e por preco su- S8, de Honorio Corde ro; Ave1;ida De~. eiJ~, ~s r~q~er~r -~º s\, at. e e
panh::i, P. P. deferimento. São Josó dos os rcpectivos documentos. perior ao da avaliacão mna prensa Ji- .roão Tavares n.') 117, de Jose Ferre1- ga O e era . e au. e, a e a vespera 
de Piranhas, 3 de novembro de 1938 III - C,::, interessados apresentarão, tngrafica alemã (!Ue se arha ~m po- !'0. de Almeida; Rua da Republi<'!l da. concW"rencia, a~tesentaildº os se
fassinado sôbre S200 de sêlo de Edu- juntamente com os. requerimen.tos, a der do depositário Aristides Fantini. l íCine-Fclipéia). Gere~t.e. do Ciq.e-Ff>- rninJrRdo~~~ntos .. t .- d tod - 'OS 
ração e Saúae e 3$600 de sêkl dêste que se refere a clausula I, em envelo- penhorada .a requerimento da Caixo. . Upéia; Rua Padre Ibiapma ns. 137 P ; · eci O

. e qui aç~o. e : . 

!:~:ª~? :.~.: pet~':~0
::,,~

0 o :~;:~~~ ~:.:r~~~ªá~ c~~:.1~i.0 ~i!~ Jij~~~~~~ ~';~~ti~a°~:ár~~b~=n~:r~~"aru"..:~~~ ~;: r:1f;;';~~c~c~ io~~r~~u1!~!~: ~~= tfn".;'~?:;if.:'1~~iU:1~~ei;itn~~t0 u_,·~~ 
dêste t~ór: "D. e A. Designo O dia de nente, asna proposta em quatro vias, Que nêste juizo move contra A. Brito !isto: Rua ~os Corema~ n.º 316· .d:> 2

1!, ªcfe~id\o relativ ao decreto n '> 

hoje, pelas 10 hoi:_as, · !1º .ca:tório do datadas, assi~à.das e rubrica~as .em & Cia. e avaliada por 2:000$0~0. .Josefa Cancio; Ruo i Padre Ibi_ap~! 2Õ.2Dl.e~e 12 de agosro de 1031. e ca;
escrivão ao qual for dlstnbmdo, para t?das as pa1;1nas,, sendo as .. p11.me1ras E par~ que ch~gue ao conhecimento 111s. 104 e. 108, ... de Joºs- Ramalho, ~u- teira profissional de acõ1·do com o de
serem ouvidas as testemunhas indi- vias seladas. na forma da lei, meneio- de todos mandei passar o presente 'Maciel Pmhe~10 n.. 730, de AlLedo ereto n o 23 569 de 11 de dezembro de 
cadas, com citação do Ministério Pú- nando os artigos que deseJarem for- :~dital Que se~·á fixado no !ocal d? cos- Ataide_; Avemd.a Mffa ~ai.· n.º 1~2G, 1933 . · · ' 
blico. Cidade ele São José de Pira- nec~r. sem emendas, rasw:as l'U en- l'.1111e e publ'\,cado no orgao ofie111,~ do de. Joao Pcreua de Paiva, Avemd~ 3 ~) Certidão do contráto social 
nhas, 3 de novembro de 1938. {assi- trelmhas, pela ordem em que se Estad':?- Da.d~ e ;,assado nesla ciaade Mn-a .Mar ~: º 1312. de o GP.ston Nunes. a~ada ela ·Wlta comercial ou cer-
nado sóbre o sêlo de Educação e Saú- acham relacionados, com os preço:,. ~e Joan Pessoa, em 2 de dezembro dt• 1 Avetuda M11a Mar n. 1350. de Lou- ftctão d pregiito quando se iratar dP 
de e metade da taxa judiciária) Joa- pot· extenso e em algarismo, das mer- 1938". E,u, Pedro Ulisse.~ de Carvalho. rival Freire; Rua Des: João T.J.varc::; firma ~dividu 1. J 

quín1 Ribêiro Camp:>.l, l.º suplente cadorias constantes da relação acima escriv~? o fiz datilogr~far e subscrevo. 11." 133,. de José Ferreira; Av~.i-1da 0.0 
4 .º) DocUine~{os comprobatorios de 

cm e~ercicio pleno de juiz municipal." citadas. As propo_stas deverao se1'. to- ra.) S1zena1!do de Oliveira.. A~acate1ro ~1.º 428, de Fr~~c1sc~ 1;1- capacidade técnica da firrlla e pi•ova 
Depois, me foi dirigida mais a petição talmente á maqwna ou !Danus~ritas. beiro: Av~mda.d:~ Abacatcuo n, 3 ' 3· de idoneiâade financeira com atesta-
dêste leôr: "Ilmo. sr. 1. 0 suplente em ry - Os preços oferecidos nao IJO- REGISTRO CIVIL - EDITAL - de Benedita Fiene. . • do de bancos desta praça· 
cxercicio pleno do juiz municipal dês- derao ser alterados. 1Faco saber que em meu cartório, ne:s- ()utrosim, pelo prazo d~ vm.,e t~O) 5 º) Prova de seguro ~ocial contra 
te .termo. Por seu ~rocurador infra V - O fornecimento de cad:1. artigo ,ta cidade, correm proclamas para o dias os proprietárws abc.ixo meneio- acidentes e prova de quitação com o 
assinado, dizem Arsemo de Sá Rama- caberá ao proponente que houver ofo-1 casamento civil dos contraentes se- nados: . 0 ,.2 d , rnstituto de Aposentadorias e Pe1,15ões 
lho e sua mulher Izabel Leite Rama- recido preço mais barato ou o mai& guintes: Rua Santo Ehas 11 . lo · ~.1ª· dos Industriarivs· 
lho, que, não julgando suficientes os vantajoso, qão poden@ ... ~.e111 casq al- Valdei_:n.ar Freire de Sant'Ana e d. Francelina elo Amaral.. Rua .. i v~ 6.º) Documento comprobatorio de 
depoimentos das testemunhas que fõ- gum, o negociante preferido, recusar- Orzina de Lucena Lira, que .são sol- Jardim n. 0 ~53,, de Joaqmm M~rqu~, baver prestado caução em dinheiro 
ram ouvidas, hoje, em Juizo, sôbre a se a satisfazer a encomenda. sob pena teiros perante a lei, porém já casados Rua da Republica n u 262· de. e~e~~ no valor de cinco contos (5:000$000) 
posse dos requerentes no lugar de ser excluido o seu nome ou firma. religiosamente. naturais dêste Estado no Vinagre; Rua Eliseu Cesai 1~ - · na Tesouraria da Delegacia Físcal rtn 
CAEIRA, data de ESPERAS, dêste nos futuros fornecimPntos. ~ domiciliados e residentes nesta ca- de Joaquim Cavalcanti:. Prnça . a:,.r1~ Tesouro Nacional, nêste Estaao. 
termo, querem reforçar a sua prov~. V1 - As propostas pa,ra forneci- pital á Rua da República, 577; êle, do Abiai ~·º 56. d~ J~h~ C. [ee~o;~~ SEGUNDA - Até o dia 10 de de
para o que apresentam a v. s. mau:. mento de generos alimentícios devP. ma1oL comerciante e filho de Fran- Praça Bara.o do Ab 31 .L ~

9, d A' ·a, zembro do corrente ru10. os concor
duas testemunhas. que deverão ser rão ser acompanhadas das respecti= ci:;~o.osé de Snnt'Ana e d. Inácia de cisco Navarro; Prn('.n Bar9:o . 0 P !Jl • rentes julgados idoneos apresentarão 
inquiridas a respeito da posse que pro- va5 amostras, assim como tambem as Oliveira Sartt'Ana: e ela, ainda me- n.. 0 7D, de D.é~ora Mln<lelo, i\ raç,1 no gabinête do sr. dr. Diretor do De
curam justificar. Assim, veem respei- de fazendas. nor. domestica e t1lha de Alexandre Barão do Abiai 11 ·

0 83 · de .r.1:anucl partamento de Saúde Pública ·do Es
tosamente requerer. a v, s. digne-se VII - Os concurrentes, ao nto da da Costa Lira e de d. Possidonia de D(int.:!.5: Rua Frutuos? Bo.~·bt•~ ~1~ 1,ado as suas propostas oue serão rece
admitir sejam ouvidas em Juizo, no entrega dos requerimentos de inseri- Lucena Lira, éstes e aquêles morado.. 14 e 18. de cone~o ~12.ti:is Fie 1J:..· 1~'.'l bi.13.as até âs 16 horas • auando serão 

~i!to~i~o;:n~~:a ~~=~· :~ust~e~;l~:c~o~ ~~~te cte;;~:~d~~J:n;a~m°n~r~!~~{!ªl~~ ~s E~':a~~.trito de Sena da Raiz dês- ~!u:~l~;os~ar~~~~1i~~o li~' i~hai\na ~ .~ ~raertas pela ~omissão' cte concurreh-
Carvalho, residentes nêste termo, que dois contos de réis (2:000$000), para José Pedro_ . Vicente e d. ,]ullêta 231. cte Mendes Ribeiro; Rua Ri~cu~- TERCEIRA - As propostas serão 
comparecerão para dar o seu depoi- cada grupo, em moeda correnLe do Maria da Conc:!ição, que são solteiros. lo n.º 150, de Manuel Au~u:. 0 

·~ apresentadas em el'lvólucros fechados 
111ento independentemente de inti- Pais, como caução garantidora da maiores e natw·ais. dêste Estado, do- Carvalho; Rua Am.aro Co~t!l1 ·; t·- em duas vias sem emendas 1·asurn.s' 
mação'. N,êstes termos P. P. deferi- PXecução da proposta. Esta caução miciliados e residentes nesta capital 80. da sra. d. Sev~ni:-a B

2
ar ºt- pª ~s: entrelinhas oU resalvas· de;eÍ-ã.o de~ 

menta. São José de Piranhas, em 3 serã restituída, mediante recibo ln- ás Avs. S. Sebastião. 14 e Cruz das Avt'nld.:>. B. Rohan 11 ·
0 

GO e e(,ro clarar que o proponente' re submete a 
ele novembro de 1938. lassinado sôbre go após o encerramento da coti.cur- Armas, 1559; êle, operá.rio na EmprêSa Paiva. A • todas as condições dêste edital e can-
o sêlo de Educação e Saú.de e 1$600 rencia, aos proponentes que, por Vf'n- rle Luz. e aonde e filho dos falecidos Jo'lo Pcs:-oa. 30 de :1ovembrn rl.e ter ainda: os preços por extenso e em 
de sêlo dêste Estadol P. P. Coriola- tura, não fôrem preferidos pal':t ne- José Pec!ro e d. Juvina Marí~ da 1938. . "RSC'riturá- 1 algarismos, o prazo para a termina-
no. ~ama.1~10 Neto. ' Nesta segunda nhum fornecimento. Conceicf, ,; e ela. de profissão C'omes- !\lafer Prnho RahHo - ção das obras, a assinatura dos pro-

~~}~\!º Le~~\ ~t~~ iut~:~~~J~~
1
°o ~r; .. -----------· ~~ªe ed!ilà1~ ij~1ti;t~~a~!bd'!e~~~~t ri~hsTO - Dr· Alh~rta F~rnautle3 ~oan~~f!da e d: :c~trdo s~~!º ~' l~~·tmeira 

8 do corrente mês, pelas 10 horas. flllll lf IOtiU(IRI ção, êstes moradores em Santa. Rita. Cartaxo - Insoeto!· QUARTA_ As obras compreendem, 
para ter .lugar a inquirição das teste~ dêste Estado. a construção do que abaixo S:J espe-
munhas mdicadas, ficando, asslm, de- Antonio José da Silva e d. Jaci da MINISTE'RIO DA AGIUCULT1JRA cifica, dentro do preço global rnãximo 
ferido o requerimento. São José de i P O D•• OS O Silva. que são solteiros: ê1e, ainda - Depa.rtamento Nacioua.t ria Pro- de 60:000$000. devendo ser nessa cons-

r!r::11ªd~!~/~.s. ~;iisf:~i::e!:; ANTI-SYPHILITICO :~f~iuLº~~feº ~tªc:~i~rit:tu~·6
1 r~: ~:ç~g1Jtº1:'ª!_ Ap~?~:~~\~~~º d,~1r~~~i; ;~~~f~~s ~~:r;e~~!~n da: b:~~e;~J.~ª:f! 

~~st~~cj~~~~if~ci~~e ~~. '~~1;~~~~~çlul~~; ANTI-RH EUMATICO ~~1i~ JJ0o~n~~0A~~~~o~ªe~~v~~r~~o~~~ ~
1
:b:Cª~~:~r~ ~~~!;~~~cl~t (1~;,- ir~~ ~~n~i-~·red~~ia D~r![o1~c(%,ª~~~rY!~~~t~ 

~~~~~lt;;
1 

e~1rtJ~
1
:~~

10é ~,·:~:~P-~e~:r~ ANTI-ESCROPHULOSO ~~io~,ª1;;~i1~~:r~fa~e~1~i:.~fcâ~s;; ~:~ ~~}~_i: i:=~~t·~s d~act~r~~r;: ;~l?~ ~~s~~~à~o:ui~:~;e~~SJ~s~tado. â cns-
qual c1t.o e chnmo a todos os intere.s- .. - e • A N D • - pital e filha dP. Ma1,uel Saturnino da. o cw·so Profisslom,1 do Aptcndisado Construções. 45:000$000 - i grupos 
sados que se julgarem com direito sô- o•,1r111,a ~o \!IIUII Silva e de d. Josefa Maria da Silva. Agrícola da Pàtaíb:i, na ciçlo.dc de Ba- de casas geminadas - Residencia do 
brf' o dito imovel, a virem no prazo i U V Si alguem souber de nlgW'n unpecU- nanéit'as, para menores de 13 a 16 administrador, 
de 30 dia.<:i, alegar o que julgarem a -.:=:;::;_..., _____ .;._, h1ento, oponha-o na fórma cta lei. a.nos de iaadC que lenhnm concluido o Serviços gerais, 15:000$000 ...... Preço 



A UNIÃO - Sabado, 3 de dczell~ro de 193S 
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EMPIWA PAIWBA DE CONSTRU
ÇõES CIVIS E HIDRAUUCAS 

Octavio Pernambucano 
ENG.' CIVIL 

Antonio Gama 
CONSTRUTOR CIVIL LICEN

CIADO. 

Projétoà de construções de esti1o; execução de 
construções por empreitada ou por administração ; 
fiscalização de serviços, parecêres, vistorias, etc. 

- RUA CARDOSO VIEIRA 104, l.° ANDAR -
>+tt+-+++1111111111.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIII 

do metro de terraplenagem - Preço 
do metro de arruamento . 

QUINTA - o Pl azo para a ternil
nação das obras. não deverá exceder 
de 31 de dezembro de 1938. 

SEXTA - O pagamento será efe
tuado em três prestações, a Juizo da 
fiscalização, sendo a última após a 
terminação dos serviços. 

pressa, encerrada em sobrecarta au
tenticada pelo presidente e secretário 
da mesa . (art. 63, idem); 

3) cada eleitor votará em dez (10) 
nomes de advogados inscritos no qua
dro da Secção há mais de cinco anos 
,art. 69. Idem); 

4) os advogados que não residam na 
capital poderão mandar o seu voto 

CURSO DE FtRIAS 
Professor João Vinagre a.,tsn 

a.os interessados que durante o pe
rlodo de férias escolares mantem 
um curso, preparando alunos para 
o exame de adml&São ao Ltceu Pa
raibano e Escola Norma.l, o qual 
funcionará diariamente de 8 ás 11 
horas, no Grupo Escolar u Dr. To
más Mlndêlo. 

Pagamento adiantado. 

CURSO DE FÉRIAS 
Marta Amélia Torres avisa aos in

teressados que o seu curso de férias, 
destinado ao preparo de alunos a 
exames de admissão !~lona dta.rta
mente no grupo escolar "Antonio 
Pessõa". 

As aulas são de 8 ás 11 horas. 
Residência: Rua da República, 792. 
Pagamento adiantado. 
Telefõne, 1221. 

SETIMA - Todos os materiais em
pregados serão de primeira qualidade 
e a mão de obra esmerada nos seus 
menores detalhes, podendo, em qual
quer tempo ser rejeitados todos os 
materiais ou trabalhos que a Jutzo da 
ftscaliZB.ção não satisfaçam aquelas 

pelo correto, em dupla sobrecarta, 1 .------------~ 

condições. 
OITAVA - O contratante tambem 

!~:i~~ :u ~~f~~;i~d~e e ct;:f!~er cs
0
e~~ 

viço que sofra impugna~ão por parte 
da fiscalização . ~ 

opaca. fechada, acompanhado de um 
ofício com a firma reconhecida por 
tabelião público . No fecho da sobre
carta exterior o votante lançará a 
sua assinatura. :E:ste voto é remetido 
sob registro com antecedencia neces
sária para alcançar a eleição e diri
gido ao presidente da Secção. Só se
rão computados os votos dados ne.ssas 
condições que chegarem até o encer
ramento da votação (art. 62, §§ 2. 0 e 
3. 0 , Idem). 

Secretaria da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Secção do Estado da Pa-

DOENÇAS DAS SENHORAS 
CffiURGIA GERAL. PARTOS 

DIATERMIA 

DR, NEY DE ALMEIDA 
Cons. : R. Barão do Triunfo, no 

Das 10 ás 11,30 
Res. : Trincheiras, 830 

JOAO PESSOA 
NONA - Correrão por conta da 

firma contratante todas as despêsas 
com seguros de operários contra aci
dentes do trabalho, devendo a mesma 
firma observar rigorosamente todas as 

raíba, aos 29 de novembro de 1938 - 1 ,_ ___________ __, 
Sinezio Guimarães, 1. 0 secretário . 

prescrtções referentes á legls]ação do ALFANDEGA DE JOAO PESSOA -

tr~:gi~ - Serão igualmente de :~~!Aa~ ~ea:~vt;efa"ii~s~~o~~ ~:s~ 
responsabiltdade da firma contrata.n- Alfandega, se faz público que, se a
te todas as multas resultantes de não chando as mercadorias contidas nos 
cumprimento das leis federais ou pos- volumes abaixo mencionados no caso 
turas municlpais, bem como a inde- de serem arrematadas para consumo, 
nização de danos porventura causa- os seus donos ou constgnatarios deve 
dos a terceiros, de(..·orrentes dos tra- rão despacha-las e retira-las no prazo 
balhos contratados. de 30 dias, a contar da presente data, 

DECIMA PRIMEIRA - No gabinê- sob pena de findo êste serem vendidas 
te do sr . dr. Diretor do Departamen- por sua conta, nos termos do titulo 6.0 

to de Saúde Pública dêste Estado, capitulo 5.0 , da Nova Consolidação das 
acham-se á disposição dos interessa- Leis das Alfandegas, sem que lhes ri
dos as plantas e especificações tecni- que o direito de alegar contra os efei
cas dos ediftclos a serem construidos tos dessa venda . 
onde diariamente, de 8 ás 11 e 14 ás Annazem n.0 5, das Docas do Pôrto 
16 horas serão prestados todos os es- de Cabedêlo. 
clarecimentos que se desejarem sõbre C V G - Cabedêlo, n.0 520, uma 
a presente concurrencia. caixa pesando 246 qutlos, vinda pelo 

DECIMA SEGUNDA - Fica reser- vapor alemão '',João Pessõa", entrado 
vado a esta. Delegacia J.'ederal de em 26 de abril de 1938, consignada a 
Saüde o direito de não aceitar ne- Cia. Paraíba de Cimento Portland S!A. 
nhuma das propostas a.presentadas ou 8.952, 1132, trinta e ctms tambores 

~~iie.: a~s~~~urr~r:::~s:Sº isso con- ':;a~~~º~à1
430«d~~0:~J!~~s KT~~e~~:: 

Delegacia Federal de Saúde da 4., entrad? em 28 de abril de 1938, s lcon-
Reglão, 1 de dezembro de 1938. slgMçao. 

Matilde Guerra. Dias _ Datilogra.- Alfandega. 3 de novembro de 1938. 
fa da classe "D" . 

VISTO - Dr. Almir Godofrêdo de Antonio Gomes Forte - Escrlturar!o 
Almeida. e Castro _ Delegado Fede- d& classe "E". 
ral de Saúde na 4.ª Região. 

EDITAL - Secretaria. da Agricul
tura, Comercio, VJação e Obras Pu
blicas - Concurso de titulos para a 
efetivação dos atuais inspetores agrí
colas da. Diretoria de Fomento da Pro
dução - Faço publico, para conheci
mento dos interessados que, de ordem 
do sr. Secrettario da Agricultura, rea
lizar-se-á em dezembro proximo, do 
dia 6 em diante, na Diretoria de Pro
dução, um concurso de titulos, ao qual 
devem concorrer todos so agrônomos, 
não efetivos, ela. referida Diretoria. . 

Os que não obtiverem classificação 
ou não se inscreverem no concurso em 
apreço, serão exonerados, sendo, então, 
suas vagas preenchidas, oportunamen
te. após exames de próvas escrita P 

oral. 
Constltúem tltulos: livros publica

dos; artigos estampados em revistas e 
jornais; portarias de nomeação para 
cargos publicos, especialmente para 
os de finalidade agr!cola; folhas de 
trabalho; portarias de elogio pelo bom 
desempenho de ftmções publicas e, 
emfim, quaisquer documentos que abo
nem a capacidade moral e funcional 
do candidato, desde que sejam firma
dos por pessôas de tndlscutivel idonei
dade ou por seus superiores hterarqui
cos. 

Os interessados deverão encaminhar 

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 

Curso de especlaUza.ção com o 
Prof. Clementtno Fraga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPffiATORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente maréa.das e dta
rlament.e daa 13% ásl5 horas. 

Baa Barão do Triunfo, Ut -
L • andar. - TeL 1661 

Joio Pe116a 

VENDE-SE 
Um ótimo ponto para merceária, 

armazem, restaurante, ou outro qual
quer ramo de negocio, com quátro 
portas de frente, á praça Barão do 
Abiaf, 23 (esquina do mercado de 
Tamblá). 

A tratar na A v. Guedes Pereira, 32 
<Caldo de Cana Avenida) . 

400$000 
Quereis ganhai-os mensalment-e T 

Escreva a A . GRILLI, lndustrta "M. 
A. N. I. S." Avenida Calogeras, lt -
oala 41 - RIO DE JANEIRO. De
sejando amostra do tra.l,alho a exe
cutar, remeter 3$000. 

CABELOS BRANCOS 
Evitam-se e desa.parecem com 

"LOÇAO JUVENIL" 

Usada como loção, não é tintura. 
Depósito: Farmácia MINERVA 

Rua da República - João Peasõa 
DROGARIA PASTEUR 

Rua Maciel P!nh,,lro, n. 0 818 e • Moda 
Infantil'' 

Preço: - 8$000. 

COMARCA DE GUARABIRA -
c.Jl:i:AL de a.bertw·a de sucessão p1·0-
v1sor1a da ausente Clemencia Maria 
da Conceição, com o prazo de noven
ta (90) dias. - O doutor Climaco xa
vier da Cunha, Juiz de Direito da 
comarca de Guarabtra, na fórma da 
lei, etc. Faço saber a todos quanto o 
presente edital virem, ou dêle conhe
cimento tiverem que, foi decretado 
por sentença dêste Juizo, datada de 
26 de setembro próximo findo, a aber
tura de sucessão prov1sorfa de Cle
mencia Maria da Conceição, a reque
rimento de José Gomes da Silva, gen
ro da referida ausente, na confornú
dane do art. !. 121, I, no Código Ci
vil e Comercial do Estado, sentença 
esta que produzirá seus efeitos legais. 
seis (6) mêses após esta publicação. 
E para que chegue ao conhecimento 
de todos, mandei passar êste edital 
que será afixado no Jogar do costu
me e publicado por 3 vezes, sendo 
uma vez em cada mês seguinte, pela 
A União Jornal oficial do Estado. 
De.do e passado nesta rtdade de Gua
rabira, ao primeiro dia do mês de ou
tubro de 1938. Eu, José Epaminondas 
de Araújo, esrrlvão, o fiz datilogra
far e subscrlvl. (Ass.) Climaco Xavier 
da Cunha. Está conforme com o ori
ginal: dou fé. Data supra. 

seus documentos ao sr. diretor do Fo- Viação e Obras Publicas, em JoãG Pes· 
mento da :Produção até o dia 5 de de- sôa, 18 de novembro de 1938. 

O escrivão - José Epaminondas 
Araújo. 

zembro vindouro. Francisco Vidal Filho - Diretor do 
Secretaria da Agricultura, Comercio, Gabinête, interino. 

B~:fiin~ ~~!ã/:ov~!f::!º:a ~ª~ AOS CONSTRUTORES E PROPRJEf A .. 
raiba. - Edital de convocação para 
eleição do Consêlho - De ordem do sr. 
presidente desta Secção e nos termos RIOS DA CAPITAL E DO INTCl)II\R do Regulamento da Ordem dos Advo- J:.I\IU 
:~v~~Ji:-11!s:J~~o(~~~~ :r1~~ 1---------------------------
cipaD nesta Secção para eleição de 
dez < 10) - membros do Consêlho, no 
blenlo de 31 de março de 1939 a 31 de 
março de 1941, a qual se realizará na 
s&le da Secção, á rua das Trinchei
ras, 28, 1. 0 andar. no dta 29 de dezem
bro próxlmo, começando os trabalhos 
ás 9 horas e se encerrando ás 15 ho
ras íart. 63, paragrafo único do Reg.), 
quando será Iniciada a apuração. 

Chama-se a atenção dos srs. advo
gados para os dlspos!Uvos legais que 
determinam: 

~e~o 
O 
m~1~~d~s ~:S~~~.goo Ó~rt:;!6[~?: 

tarem injustificadamente. Para os 
reincidentes a multa é dobrada <art. 
62, 1 !.º do clt. Reg.); 

2) o voto é secreto, dado em cedula 
daW<>sraf~. l!llme~Mla ou lm• 

ALFREDO.CHAVES & IRMÃO se encarregam 
de fornecer orçamentos e executar todo e qualquer ser• 
viço de instalação elétrica, inclusive reparos, etc., dispon• 
do para este fim de um grupo de profissionais sob a di. 
reção do competente eletricista João Chaves. 

Todos os serviços serão garantidos e aos menores 
preços da praça. · 

Os interessados podem procurar a CASA LIDER, 
á Rua Duque de Caxias, 470 - Ponto de Cem Réis, ou 
na ILUMINADORA, Maciel Pinheiro, 145. 

Espet á<'Ulo em beneficjo da Capéla de Nossa Senhora. do 
Perpétuo Socorro, no bairro do Gonçalo (Tamba6) patro
cinado pela seguinte comissão: D.D. Hortense Peixe, Iná 

Pedrosa, Nesinha Carvalho e Alexandrina. Carvalho. 
Será focado em matinée ás 4 horas e soirée ás 7 1h horas, 

o filme da " Paramount" 

NEVADA 
- com -

Buster Crabbe e Kathleen Burke 

Amanhã, Domingo, Em três sessões 1 1 ! 
VEJA 

O IMPONENTE DRAMA DA "METRO" DE 1938 

O MUNDO ENSINOU-ME A MATAR 
l\laravilhoso desempenho de SPENCER TRACY - FRAN

CHOT TONE e GLADYS GEORGE 

Herói na guerra de 1914 ! ! ! 
Gangster em 1937 ! ! 

SERA' A GUERRA UMA ESCOLA DE CRIMES 
METRO GOLDWYN MA YER 

SANTA ROSA 
--- Soirée ás 7 ~':! horas 

"Metro Goldwyn Mayer" apresenta 

ELEONOR POWELL ROBERT TAYLOR 
- em -

MELODIA DA BROADWAY DE 1938 
Preços: - 1$600 - 1Sl00 

TERÇA-FEIRA NO PALCO DO "PLAZA" 

CARMEN DOLORES 
-coma.-

JAZZ BAND ACADEMICA DE PERNAMBUCO 
CANTANDO SAMBAS! FOXES ! RUMBAS ! MARACA

TúS ! MARCHAS ! TANGOS 

LLOYD NACIONAL S. A. 
SÉDE-RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABEDE:LO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NOR'l'E" 

CARGUEIRO "ARATAIA • - Esperado de Antonln1> e escalas no 
dia 6 de dezembro, saindo no mesmo dia para Natal, Areia Branca, For
taleza. S . Luiz e Belém, pa.ra onde recebe carga. 

PAQUETE "ARATIMBó" - Esperado de Porto Alegre e escalas 

no dia 7 de dezembro, saindo no mesmo dia para ~eclfe, Maceió, Bafa, 
Vitória. Rio de Janeiro, Santos. Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, 
pa.ra onde recebe carga. e passageiros. 

Para demais Informações com os agêntes: 

A. DA CUNHA RtGO & CIA. 
AGENCIAS EM GERAL 

CODlOOS: Ma.sc.otte, i.• ed., Bor&'ell, Blb,lro, A. B. (l. K.• ed . e Partlcalar 
CIIJX& Postal, 85 - RUA JOAO SUABSUNA, U 

--- IOAO PESSOA - l'ARAJBA - BRASIL ---

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro D - 1.550 

DIRE<: ÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
B&RV :ço MANTIDO PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAM!-NTO MODERNO DAS DOENQAB NERVOSAS J: MJ:NTAJI. 

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



A UNIÃO - Sabaoo, 3 íle dezembro de 1938 :J -

UM PRESENTE DE NATAL! DIA 25 DE DEZEMBRO NO "REX" 
o FILME QUE REVOLUCIONOU O MUNDOHI --:-- OBRA PRIMA DE WALT DISNEY 

BRANCA DE NEVE E os SETE ANõES 
Falado e cantado em português I Alto relêvo I Todo colorido l Um grande lançamento de 1938 da "R. K. O. RADIO". 

-- AMANHA -- RE ~ AV 
Matinée Chique ás 3 horas "',,.. OLTA DO PEQUENO TENOR NUM ESPETACULO 

__ solréÃ ; A 
6

~
0 
H ·, 

8
'
3
_
0 
-- -...lliiiiiiiiiiiiiill-illl•• - DEDICADO A' VOSSA SENSIBILIDADE 111 = 

-~ ·""'·Novamente o menino tenor I E desta vez vivendo a figura de um garôto rico, cercado de confôrto e cantando para 
alegria de todos as mais lindas melodias compostas por OSCAR STRAUSS ! f! 

B O B B V B R E EN - "A voz de ouro" em - °' 
~ 

MUSICA DO CORAÇÃO 
BASIL RATHBONE MARION CLAIRE 

Uma super produção da R. K. O. RADIO 
................... .....,., 

Este filme só será exibido no REX, FELIPÉIA e JAGUARIBE e em mais nenhum outro cinema desta Capital. 

REX HOJE-Soirée ás 7,30 __J HOJE HOJE - "MATINtE COLEGIAL - NO "REX" - A'S 4,15 
O T!PO PERFEITO DA BOA COMEDIA SOCIAL ! 

UM DRAMA DE EMOÇOES VIOLENTAS ! 
BETTY FURNESS - GORDON JONES e01 

ROCHELLE HUDSON-'BRIAN DONLEVY QUERIAM SE CASAR NASCEU DESTEMIDO UM ROMANCE DA "R. K. O . RADIO" 
--- PREÇO UNICO: - $600 --UM FILME DA "20 TH CENTURY FOX" 

FELIPÉA AMANHA NO FELIPÉIA JAGUARI BE Lindas melodias, garôtas encantadoras e lunosos numeros 
de revista num filme primoroso ! 

HOJE - Soirée ás 7,15 - BOJE 

Sessão das Moças 
UM DELICADO ROMANCE DE AMOR ! 

Charles Rogers - Betty Grable 
BOJE - Solrée ás 7,15 - BOJE 

O DRAMA QUE GLORIFICA OS HERólS DA ARMADA ! 
111!1- .. -- em--

William Cargan 
Claire T revor - Gloria Stuart AMôR NOS BASTIDORES - em -

ELA É MINHA 
Um übnt! .~il =.,ZQ,th, CE~TURY FOX 

COMPLEMENTOS 

CINE S. PEDRO 
BOJE - A s 7,15 horas - HOJE 

CORREIO DA SELVA 
-com-

Kermit Maynard - Lucille Lund e Lawrence Gray 
Mil emoções freneticas, com lutas brutais entre homens audazes e 

temtveis. Uma história de vingança e amõr. 

Amanhã - Johnny Weissmuller em A FUGA DE TARZAN - O filme 
das multid~s . 

Dia 7-IRMÃ BRANCA 
Aguardem por êstes dias CARLITO em 

TEMPOS MODERNOS 

MOVEIS DE VIME 

Rua Barão do Triunfo n.0 459 - João Pessôa - Paraíba do Norte 
Rua da Aurora n.0 49 -Recife - Pernambuco 

FABRICA QUALQUER PEÇA POR ENCOMENDA 

VASSOURAS, ESCOVAS E ESPANADORES. CAMAS "PATENTE". 
MOVEIS DE JUNCO "GERDAU" E "TACARE". BRINQUEDOS 

PARA CRIANÇAS: AU'1'0MOVEIS, VELOCIPEDES, ETC. 

CURSO DE INGLtSP., MIL Rl:IS POUPADO I!' MIL REIS 
Estão abertas as matriculas das I GANHO I FAÇA MAIOR l!CONO

aulas de Inglês no Colégio Ancblet.a, MIA COMPRANDO SEDAS NA CASA 
até 15 de dezembro. OAS SIDAS - Aftnllla B. Boban, 

Noturno e cllumo. _ __ zoe - Telel'01111, 1.111. __ 

AZES DA ARMADi;, .. / -- com --

Ned Sparks - Porter Hall Um drama da - REPU8~1r.~ ·~a; 
1J~:_delic;osa-c-;:Odi;-da PÂR~ÕÜN ___ T_-_-_---','---r·----_----. - ~ 1 cedidas a partir ,i't 

-.., ,no P COMPLEMENTOS 

DR, LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NE&VOSAI • 
MENTAIS, 

Consultas: • Diariamente 
de 3 ás 5. 

OONSULTORIO : 

RUA PEREGRINO DE CARVA
LHO, lff 

l
" J, MINERVINO & Cla,, 

compram 
garrafas e caixas vaslas 

Curso Franco-Brasileiro 
Devido a novas determinações 

do Departamento de Educação, só 
quem obtiver no minimo 50 em 
cada prova, ser, considerado apro
vado. 

O Curso Franco-Brasileiro re
solveu manter um curso de férias 
para. os alunos que se preparam 
ao exame de admlsoão do Liceu e 
Instituto de Educação. 

Aulas dlarlao, matrlcuh, gratlo. 
RUA DA REPúBLICA, 90S 

Expediente: das 7 h. ½ 11.s 11 h. ½. 

ALUGAM-SE, 
á a·tenlda Prlncêsa babel, u cuaa 

na. "154 e 764. recentemente construi
das, com acomodaçõea para pequena 
família. 

A tratar no Parque lolon de Lace
na. m. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A's 7.30 - BOJE 

GAIL LOVELESS é contratad& para prestar serviços como espiã, ru, 
guerra civil. Disfarçada, eia acompanha Pauline, tambem espiã. AI co
meça. as aventuras de nossa heroina. Perdida de amôr por Gary Cooper 

A ESPIÃ 13 
Complementos: - NACIONAL D. F. B. 

AMANH_A - Matlnée ás 3 horas 

CORREIO DA SELVA 

AGUARDEM ! - Sensacionais filmes - Adeus Mulheres - A Conquis
ta de um Império - Tempos 1\.1,>dernos - A Fuga de Tarzan - Bozambo 

- Tentação dos Outros - Privados do Lar - etc. 

COMPANHIA N. N. COSTEIRA 
Fône 1424 Praça Antenor Navarro, 53 - sob, 

LINHA RAPIDA ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 
"ITAPURA• 1 PRóXIMAS SAIDAS : 

Chegará no dia 9 do corrente. sex- "ITAQUERA" - Sexta-feira 18 
ta-feira, sairá no mesmo dia para : do corrente. ' 
Recife, Bala, Vitória, Rio de Janeiro, "ITATINGA" - Sexta-feira 23 
santos, Parana.guá, Antonina, Floria- do corrente. ' 
nopolls, Imbltuba, Rio Grande, Pelo- "ITAGIBA" - Sexta-feira. 30 do 
tas e Porto Alegre. corrente. 

-- AVISO --
Recebemos também cargas com baldeação para Penedo, Araea)(t, 

Ilhéoo, S. Francisco, Ita)al e Campos. As passagens serão vendida• mediante 
apresentação de atestado de vacina. 

Informações com o agente - P, BANDEIRA DA CRUZ 
------;~;-:~;--::-----:-------------' P I A N Q bem assim, um aparêlho de louça de 

porcelana, pintada. com 128 peças, da 

Vende-se um bom plano, de orl- ;:i,::.~':,'.~0~r1i:· ;e:~~~:. ~ :::m-
gem alemã, fabricado por Schled· 
mayer & Soehne. Stuttgart, e torne- O. p- lia CASA DAS SEDAS 
cld1> por TI!lllff ~ Cla., Balnburg: tio -,gtlalOfllllltDle ""'1ltot 1 



io=.o PESSOA - Sabado, 3 de dezembro de 1938 ·-
SECÇÃO LIVRf 

- -- . - - - ---t FRANC ISCO J OSE' u COST.I 

Lonri\'nl F1·rin~ dr S:1nl- \n::1, compu11g111o com o dcsrlpn-
1e1·i1Penlo di, ,1•11 p.1ilri11l1u ,. a11,igu Fl\.\NCISCO .IOSE' D.\ COS
TA, c·on\'id:1 o<.; p:1rC'n lC's <' :nnigos do rx. tinto p:irn assis tiren1 n 
mi,sa qur, por :dt11.1 do mr~1no, m:md:1 celrhr:1r na igreja de N 
S. de J...011rdPs. ú..., li hor:11.; d:1 próxima tcrça-l'!'ira, H do rorren lc· 

D(' .... d(' .iú ngrucleer :!OS qtlP ('Ollll)!lr('('(.'l'C'Jll. 

~ ~~1~ .... ~ASCIMENTO nos, .. AN_~,os 4f4 

1f ( Setimo Dia ) 

Lniza Filomen:1 do ',:istinwnlo . .loJo de Deus do Nasci
n1cnlo, Pauli11a do Nascimcnlo S:1nli::1go, Cu11did...1 Nnscimenlo Fi
Hlleirl!do, Mari:i das Dtires Du:utc Jsmcnia N. Ro<'h!l, Jyanize N . 
!-tanliugo, Uilson N. S:1ntingo, Gí lhcrto N. Santiago, Jsis ~- San
li«go, Ediva ldo N. Duarte, E tiz:ibet N. Duarte, Hami lton N. Fi
gueirêdo, .Jo:io Duar le da Sltva, Córu Eulalia do Nascimento, es-
1"''ª· filho.,, sobrinhos, genros e ndos de SILV1~H IO NASC IMEN
TO DOS ANJOS, eom·idam :ios seus parentes e amigos par:1 as
~istirem ú missa dr 7 . 0 di:1 true m,111<.l:lm ce lebrar na Igrej:1 de~. 
~- do C:umo .:is H horas da manh:i, no dia;) do correnle, (srgu nda
feira) . 

Desde j,i e1graderem a lodos que comparecerem a êsse :íto 
d,• piedade rrisl,i. 

t JOAQUIM EUCLIDES DE SOUZA PINTO 

30.° Dia 

.JarclrJina de Olivcir:.1 Pinto e familia eon, ?dam os seus pa-
1enlcs e ~1migos pD.ra assistirem ú missa de :w. 0 dia qnc mand~1n 
celebrar no dia 7 do corrente, ás (i 1

1

2, nu Ma triz de N. S. de 
Lour<les, por alma do seu espôso e püi: JOAQUIM EUCLIDES DE 
SOUSA PINTO. 

Antecipadamente agradecem a lodos que comparecerem a 
esse áto de piedade cristã. 

LEILÃO DE MOVEIS 
H OJE 

A's 7,30 horas da noite á Avenida General Osório n.° 136 . 
(junto á Branca Dias) 

Devidamente uu lorizudo pelo sr. Sel>asliiio de Cristo, o lei
loeiro oficial ARISTIDES F A:"!Tl:\'I venderá ao correr do martelo, 
C"s seguintes rnoveis: 

Sala de visitas: 1 .a - 1 grupo de marncaúba com 10 pe-
ças; 2. 0 ) - 1 grupo Extra-Imperial forrado a Damasco; grupo, 
majhs com :1 peças ; 1 porla-chapio com espelho de crist:1!. 

DormJtódo de casal l.ºJ -- Fino dormilório de imbui., 
composlo ele l ca1Ha, 1 guarda-roupa de 3 corpos, com espelho; 
l camizeiro com \apaleiro: 1 penliadeira com pufo; 1 mêsn de· 
cnbece,ra ; 

2. 0 ) - 1 cam:1 estilo :-.:ohrp (P:ttentr ) , 1 pen tiadeira con, 
pufo, l guarJa roupa com espelho inldro, 1 mésa de cabecei-
1 a ( l'alenle J. 

Dormitório de solteiro: - 2 guarda-roupas de peroba, '.! 
camas de solteiro, l loilel com espelho e pedra mármore, 1 bid" 
de feijó. 

Sala de jantar: - Ric;1 sala de fino acahamento· composta 
de !l peças, fuhricaç,io do Rio: cristaleira, trinchante, mesa ela~
tica, e O ea<leiras, ludo de ilnbúia, nova. 

Refdtbrio: n1êsa r!uslira, 8 cadeirns, crislnle ira, trin~ 
d1anle, hufcl. ludo noYo dr lal>ricaçi\o d? S. Paulo. 

E mais: - 1 fina mes:1 ck rnacacaúba com 10 c:1deiras de 
imhúin: l mêsa de fillro ('Ulll pedra m:írn1ore, 1 Rá d io Liric de .1 
,::ílvulas. novo; 1 fog:lo ingll'~ ~randc, noYo; louças cris lnis. q un 
dros, 1n:'.iquinas de escrever, etc . 

Ho.w • .is 7,.rn hü1as ela noi!C" :·1 aYenida Genernl o~orio, 1:lH 
,\HISTII)ES F .\. 'Tl:-.:I -- .\go,1cia: Praça Pedro Américo, 

H. 0 71. Jrn.io Pess(kt. 

·~ - 411ia11c;a cln ICallia 
t:;11aitnli~,ri1e;ã•• 1. 4. 

}'1.r<&, Comp•nhi• B,uilo~• pOJ• t.contiur o 
dete,wol•1,n1nto ela Ecoa .... 

C.p;11I 1ub1c,; p10 , t .000,000SOOO . Capital ,..,llaado , 8QQ~ 
Síd. Sociol , Balri1 

Amor tizai;ão do mês de novembro de 19~8 
Fõram M St"guintes os numeros contemplados no sor teio de a rnortiz~u;io 
realizado em 30 de no\'embro de 1938, no i,;;aláo da Assoc iação Comercia l da 

Capital do fü:t.ido daBaía. : 

1: - ll,884 (capital duplo); 2,º - 16,395; 
3,º - 08,003; 4.° - 03.612; 5,º - ll,342 

O S PORTADORES DOS TíTULOS E:11 VIGOR CONTENDO O <; NUMEROS 
ACJllU PODE~! DIRIGIR-SE A' AGENCIA NESTA CAPITAL 

Agente: - CANDlllO MARINHO FALCAO 

Praça 15 de Novembro, 115 • 1.0 andar - João Pessôa 

BANCO DO POVO 
MATRIZ F\f RECIFE - PERNAMBUCO 

INSTALADA F.M 27 DE ABRIL DE 1920 
AOi. ORl:GJ\.UO A l''UNC!ONAR POH CAR'l 'A PATJi:l'<TJ,; Nº l.529, UJs 21 D>: JUN110 UF. t•J'/ 

CAPI'l'AL .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.000:000$000 11 FUNDO DE RESERVA .. .. 2 .050 ·0DO$OOQ 
FUNDO PARA INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL 300:000$000 
LUCROS SUSP ENSOS 106:393$990 

DIR ET O RIA: 

Al!rêdo Alvares de Carvalho - Presidente; dr. Seve11no Marques de Quelroz Pinheiro - V\c,,•presldente; Afouo 
de AH>uquerque - J O Secretàrlo; Antonio Martins do Etl·a.cto - 2.º Secl'etar10. 

F ILIAL EM JO A O P ESS O A 
INSTALADA EM 2 DE MARÇO DE 1938 

CAATA P ATENTE N ° 1530 DE 21 DE JUNHO DE 1937 
BALANCl":TE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1038 

-- - --------

Matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emprestimos e C 1C Garantidas 
Letras a Receber . . . . . . . . . . . . 
Letras Descontadas . . . . . . . . . . 

A T I V 0 

Agentes e Correspondentes (saldo u n:di~posição) .... 
Diversas Contas . . ................... . 
CAIXA: 

E m moeda corrente no Banco 
No Banco do Bras il 

Matriz ............. . 
DEPOSITOS : 

Em CjC Sem Juros . . . . 
Limitada ..... . 
Movimento ... . 

Prazo fixo e Prévio aviso 

Credores por Efeitos em Cobrança 
Agentes e Correspondentes 
Diversas Contas . . . . . . . . . . . . . . 

João Pessôa, 1.0 de dezembro de 1938. 

P ASSIV O 

,,,1, . . 

141:777$400 
902:941$200 

Rs. 

11:972$400 
236:905$700 
802:950$800 
131 :900$000 

347:160$800 
481 :760$400 

2.836:119$300 
913:228$300 
109:801$200 
71:719$300 

1 . 044 :718$600 

5.804:507$900 

1 . 717 :494$600 

1.183:728$900 

2.836:119$300 
6:229$000 

60:936$100 

Rs. 5 . 804 :507$900 

DR. RENATO PIRES FERREIRA - Gerente e. A. BARELMANN - Contador 

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONALMENTE, 
MAIORES QUANTIAS PAGA 

RESULTADO DO SORTEIO REALIZADO El\1 30 DE NOVEi\IBRO, NA 
StDE DA COl\IPANHIA EM SAO PAULO: 

PLANO "A" ANTIGO 

YNX LAT MXL PYKj UOL QPEj NXE 

CNl6 

BU23 

PLANO " B " (NOVO) 

LEI& XM35 FH8 IY29 
DO 7. 0 AO 12. 0 

YH34 XX30 XYl8 
I NFORMANTE 

FRANCISCO NEVES 
A' rua Barão da Passagem - 296 

- - - J OAO P ESSOA ---

XTAj 

D120 

T013 

DECLARAÇAO 
Tereza de Oliveira Cosla, agente 

postal de Boqueirão neste _Estado, ten
do perdido a 3 . ª via da sua caderne
ta 11. 3 . 321-A. da Caixa Economica 
Fedep.l, anexa á Delegacia Fiscal, 
tam~ deste Estado torna publico 
~~~e,~a~e nenhum valôr a referida 

Boqueirão, 24 de maio de 1938 . 

!l'~m~e e~t~v~~~d~~!~·te reconhe-
cida) . 

Liquidação da massa falida 
de Serrano & Cia, 

O abaixo-assinado, liquida~rio .eia 
massa. falida de Serrano & eia., avisa 
aos interessados que, conforme ai:to
rlzação da Assembléia , de Credores 
reaUzada nesta data, está. recebendo 
propostas para a ve~da das , mercad~
riaSt moveis, utensillos e mstalaçP. o 
que pertencem á referida massa falt
da. pelo prazo de 30 dias, a con ~r dH, 
data deste edital, Isto é, até o dia 13 
de" dezembro proximo ":71n~ouro . ~ 

Os proponentes enviarao as sua'> 
propostas em envelope fechodo, en
dereçando-as ao liquidatario, na. ave· 
nida Beaurepaire Rohan, 144, nesta. 
capital, onde serão pre~tada.s . demais 
informações, todos os d1as ute1s. das 
1\~~}i,.~~~!~· 13 de novembro de 
19i!io Leli9 de Lun a. Freire. 

1

-COMPANHIA EXIBIDORA 
DE FILMES S/ A, 

---- -------------------- ASSEMBLf:IA GERAL ORDINARIA 
Caixa Central de Credito e o N V I T E Convidamos os srs. acionistas da 

Agricola Tendo o nosso empregado sr. José ~~ªtot~~;:r~a~~ F~:estr~baÍit~S P;; 
2.' CONVOCAÇAO Queiroz Rodrigues se ausentado do sessão de Assembléia Geral Ordinária, 

nlr!~ro~e at:l1~~;~~~~dÓe~~~ f~1
t~ªa;~~ nosso serviço, não comparecendo dês- 1ied~e;i~~e~r:l:~~~s:s n~oe!ó~~is dJ: 

~~.~á~\!k~~~~~a~~v~!n~~ :n~t~V:cfa.; de o dia 25 do corrente, convidamos o ~e~:~~i~e n~S::vas!~~ ~~~iªf42,á Jct~: 
as Caixas R urais associadas a enviat· mesmo ª voltar á seu emprego ou dar ficio do Cinema Rex. 
representantes ã Assembléia Ctrral as razões porque não o faz, tudo con- Na citada reunião proceder-se -á á 

~1:~a::1~~ri; 0 Q~irrt:~~e,1uiar1t ~c5T~~~ forme as leis trabalhistas em-·vigor. ~~1iç::ri~s P~:=~osa1~g. ~~;~~Yn~~~ 
110 eciificio de sua séde. a fim de ~r,r João Pessóa, 30 de novembro de nova. Diretoría para o biénio 1939-
discutida p aprovada a modificacão 1938. 1940, dando-se' ainda conhecimento 
dos Estatutos desta Caixa _para Zaccal'a. & Cia . aos acionistas das transações e gal'an-
adaptá-los á Iegislnção vigente . (A finna. está devtc!Jl,mentc reco- ttas efetuadas sôbre bens da Compa-

~~~ !i:s~;;,~o~"c:.~ ::r~i~
1~t nhecida). n~~ de~~~~õ~,

05 
fs~~tut:e·zembro de 

retor-Presidente 1938 . 
A QUEM INTERESSAR reg:~~er~~;narães Vanderlei - DI-

AVIS O 
COOPERATIVA 

"CAIXA DE CREDITO POPULAR " 
A diretor ia desta instituição, avisa 

aos seus associados e ao público que, 
do dia 3 do corrente por dian te, 
passa a· •·CAIXA .. a funcionar na 
sua nova séde á rua. Duque de Caxias 
n .0 281, onde espera continuar me
recendo a atenção de todos. 

AO COMERCIO 
No Colégio Batista Paraibano acei· 

tam-se alunos para o curso de Ad
missão, durante o periodo de férias 
escolares. Horario: 8 ás 11 da ma- Adauto Soares da Costa, avisa que 
nhã . Aceitam-se também altmos para dêsde 16 do corrente, para fins cu
m atérias avulsas, como : Arimética. f er;~!'tr~ª~!º~o~t:5smar-se Adauto 
Português, D?-tilografia e Inglês - .João Pessõa, 2& de novemhro (le 
primeiras n oçoes. 1938. 

Ensino eficiente ª. .m.ensaUdade ao~ Adauto J . Ferreira. da Costa 
alcance de todos, Pagamento adian- CA UrmlL.e.sliL.deYld11.tnenl.e---tf'.co.. 
tado . - -~- .. - .. - -- ---- iii1ecido.) 
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