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"NÃO TENHO, SôBRE OS FUNCIONÁRIOS PúBLICOS, JUIZO 1PRECONCEBIDO, CONHEÇO DE PERTO A CAPACIDADE EXEMPLAR DE MUITIS• 
$IMOS DÊLES E, DE UM MODO GERAL, PENSO QUE A MAIORIA POSSOE APRECIAVEIS QUALIDADES DE INTELIGENGIA E CARÁTER, MAS A 
MENTALIDADE DOS SERVIDORES DO ESTADO NO REGIME NôVO, PRECISA INTEGRAR-SE NOS SEUS FRINCIPIOS DE RENOVAÇÃO DE FÉ 
PATRIOTICA E TRABALHO CONSTRUTIVO, PARA NÃO SER UMA FôRÇA NEGATIVA, NA MARCHA DO NOSSO PROGRESSO E TRANSFORMAR· 
SE EM ARMA DO DERROTISMO E DESORDEM, CUSTEADAS PELOS PRóPRIQS COFRES POBLICOS", (Do discurso do presidente Getúlio 
Vargas pronunciado, ante-ontem na cerimonia realizada no Palácio Tiradentes em comemoração do "Dia do Funcionário Público". 

As comemorações, ante-ontem, ~o.Dia ~o funcionário Pú~lico 
NESTA CAPITAL FOI REALIZADA 
TOSO COMPARECIMENTO DE ALTAS 
E FUNCIONALISMO EM GERAL AS 

PORTANTE DISCURSO 

UMA SESSÃO SOLBNE 
AUTORIDADES 
SOLENIDADES NA 

DO PRESIDENTE 

NA ESCOLA NORMAL. C01\'I VUL
FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS 

CAPITAL DA REPúBLICA .. O IM
GETúLIO V ARGAS 

Aspectos da sessão solêne....da.. Escola.. NormaJT comemorativa do Dia do Funcioná-rio Público~ J.) Vjsta-..parcia.l da assistência: 2) Mêsa que presidiu â ses
são, vendo·se, ao centro, o dr. Lauro Montenegro, secretá.rio da Agricultura, que .representou o interventor Argemiro de Figueirêdo 

CHEGA HOJE 
DO RIO O DR, EPITACIO 

PESSôA CAVALCANTI 
Viajando de avião chega hoje ao 

::tecife, daí se transportando de a.uto-
110yel a es ta capital, o ilustre dr. Epi
'1cio Pe~da Cavalcanti, escrivão da 
1.ª Pretoria Ci\'el do Distrito Federal 
~ filho do inolvidavel presidente João 
'Pes!:ôa. ,. 

Elemento de prestigio nos circulos 
'1ciais e administrativos da metrópo

le do País e. dêst.e Estado. vem s. s. á. 
f'IO~Sa terra a convite do interventor 
Argemiro de Figueirédo, aqui se demo .. 
rando alguns di~ 

O dr. Epitacio Pessôa Cavalcanti 
;.riaja e_m comµanhia da sua ex:ma. es" 
pôsa. 

E
M coniemcração ao transcurso Educaçãa; prof,· J. Batista de Mélo, 1 Escola Normal, a Rádio Tabaiára da I O DISCURSO DO DR. LAURO H' o ME NA G E A D o 
igs ~~~ztg:,_;/~~fe':~f:,,,'.'';;'J;: i;;~to;ui?icf:::;t;:;,':,;':ut,~ f:tag:;\; :g;,.ª;!i,;, 7:e;~~;;:.~':,;fufs t~J;;.

0 /:sº't°t_ :[gNg_N~i:fkv:J:i~st~11~~f 
Escolat~g::,,~t\~::ªo s~s;!~:::~r~e~~ r::~!!a dgífci~l1ª d;'_A A~1:·;o e N: :: Nda~i~~:;~:a:r:::g:n2:pe°'s~~~7:ei~= Logo após º encerramento àas . co- º general Gaspar Dutra pelo 
~~at, a:;:nig;:}~~id:o/:ntf:ne;,,ti!8.ín:S~°:,;,, ~;~~i !:i~°ncrcr;!z°re ~~~ ;~~~~is: ;:: ~~~~d~a:~ir:alácio Tíradentes, no ~1~01

~~~esn:~a~~m~~loªr::!~~~,:u~; traDSCUfSO do 2.º aniverSêÍe 
g~aldto foi presidido pelo dr. Lauro ~:i~ie~t:n°:!to d~:~rcii:z.Diretoria de Va~~a:,zs:r:~~r:o v~r:::~teFa~:J:;zi~ ~;~~~~i~ddaº ~~-ri~:l~~~a~º:Ct:;g~roÓ rio á frente da pasta da 
:~:;:sei:fa1:i:-~~á~~~ f:t:%:!~;tu;:: \ A RETRANSMISSAO DAS SOLENI- ~e:::6r o;~o;: p~1~ª;a~~~i:~:isf%:~ :~c;;f~~:v1:m::tioin~f~z':Zt;ªnt~:Zd: \ --- Guerra ---
deral •. tom.ando, ainda, parte na 1nêsa, DADES REALIZADAS NA CAPITAL eia que se encontrava no sai.lãa nobre nobre da Escola Normal .. l!_Tonun.c,an .. , RIO 9 CA UNI.AO) _ Transcorre 
o dr. Salust}no Rufo Vinagre, delega- FEDERAL da Escola Normal, tendo as palavrat d~ u"!-a br'tl'},a7!-te saudaçao ao fun- hoje. ~ segundo aniversário da gestão 
do ftscal neste Estado; desembarga- do Chefe da Nação repercutido sim- cwnalt~mo publico do Estado, em no~ ICio general Gas ar Dut"a á frente d& 
dor A_rquim~des Sout<;>. Maior, d1. Tendo colocado um alto-falante na paticamente entre todos os presentes. ~e do interventor Argemiro de F,guei- pasta da Gueria. ~ 

~~~n~~.co F:~:!~~d~ecrJi~~~~a~ª :;::~~ A REAL I z A ç- re~~ · s. COJ?ieçou a sua oraçã? dizen- O i~u~tre ,militar, que tem reafirma• 
da capital. acadêmico Manuel Figuet- s o E s MUNI e I PAI s do: as iniciativas do govérno do pre- do. ~anas ,ezes. seu _ ~estemor e i>•-
rêdo, ofici~l de gabinête da Interven- . sidente Getúlio Vargas, que vêm be- trio~.1~ll:0 quandº a Patria eXJge ? seu 
toria; dr. Tibiriçá de Sousa Carvalho, neficiando todas as classes do Pais, sacuficio. deSfruta todo O prestlg1.0 no 
diretor Re(Jional dos Correios e Tele-

grafos da Paraíba; dr. Matéus de Oli- D E CAM p I NA GRANDE veira, diretor do Departamento de ..... 

ACHA-SE NES
TA CAPITAL 

(Conclúe na 6.ª pg.) 

SEMANA DE CO!.!FRATER· 
NIZAÇÃO DAS CLASSES 

ARMADAS 

O DR, SATURNINO DE 
BRITO FILHO 

n SR. INTERVENTOR FEDERAL 
OFERECEU AO ILUSTRE ENGE
NHEIRO UM JANTAR INTIMO NO 

,PALACIO DA REDENÇÃO 

Vindo de Campina Grande. onde 
se encontrava ha alguns dias observan
do a marcha final dos serviços de aguas 
e esgôtos da progre:;sista cidade ser
rana, acha-se desde ontem nesta Ca
pital o ilustre dr. Saturntno de Brito 
Filho, chefe do "Escritorio Saturnlno 
Brito"', a cujo cargo se encontram 
aqu~las importantes obras. 

A' tarde, s. s. esteve no Palácio da 
Redenção, em visita ao interventor 
Argemiro de Figueirêdo, coillerenci
ando sôbre assuntos que se relacio
nam c-om a execução das obra.,;;. de sa
neamento de Camoina Grande. 

O JANTAR iNTIMO NO PALACIO 
DA REDENCAO 

A. ·s 19.30 de ontem. o interventor 
Argemiro de Figueirêdn ofereceu um 
. 1antar intimo ao dr. Saturnino Brito 

· Filho, no Palácio da Redenção. com
parecendo, ainda, ao ágape, os srs. 
drs. José Mariz, secretá.rio do Inte
rior: Lauro Montenegro. secretário da. 
Agricultw·a; Francisco Porto, secretá
rio da Fazenda; Raul de Góis, secre
tário da Interventoria Federal, e Fer
nando Nóbrega, prefeito da Capital. 

A liquidação das dividas da Prefeitura - Em constru
ção o Mercado - Vão ser construídos e, Palácio da Jus
tiça e o edificio da Prefeitura - As impressões do inter
ventor Argemiro de Figueirêdo sôbre o rítmo de traba-, 
-- lho da atual administração campinense --

NO QUADRO das administrações 
municipais, ressalta a obra que 

vem sendo levada a efeito pelo prefei
to de Campina Grande, ~r. Be!?to de 
Flgueirêdo. 

A primf"ira preocupação de s. s. foi 
liquidar as avultadas dividas do im

Argemiro de Figueirêdo, a convite do 
sr. Prefeito, teve ocasião de observar as 
realizações municipais, que já cons
tam da fundação do fuÍuro Mercado: 
as obras do cemitério do Carmo, com 
o seu novo a1argamento, capéta. e mo-

(Conclúe na 7.• pg.) 

A grande prova de revesa
mento ontem realizada 

no Rio 
RIO, 9 - (A UNIAO) - Pross~

guem animadamente as festivida-1 .... 
comemorativas da Se.mana da Con
fraternização das Classes Armadas. 

Hoje, realizou-se com êxito invu1-
gar a grande prova de t·evezament:, 
em que tomaram parle })raças (to 
Exercito e da Mat·inha, a qual com<'
fOU na· Vila. Militar terminando a bor 
do do couraçado "S. Pa..ulo ". 

pol'tante município, num montante de 1 -------------------------

:::e:;.9:: c::o:n: 1:e :::!~:: ::: INAUGURA-SE, HOJE, NO RECINTO DA 
velada, não se esquecendo, entretanto, FEIRA DE A Mos T R As , DO RI0

1 
A 

de cuidar de realizações em outros se• 
tôl'eS da sua proveitosa administração. 

Agora, livre dêsse encargo finan- E X p os J ç A"' o D o I mais vivo impressiollismo. a opinião 
ceiro, o prefeito Bento de Figuelrêdo • ~g:~;~!r,v::n ~~nju~ft~~·ti~i~~~~m ~!~~ 
volta. inteiramente as suas vistas para. a E s T A D o N o V o Jizand(). e~n pr?l da renovação politi~a 
execução de um vasto plano de obrM :- arlmm1stratI·.'a do Brasil o pres1-
públicas. • dente Getúlio Vargas. não só no curto 

A melhoria do serviço de iluminaç,ão O ATO -JN_A_U_G_U_R_A_L SERA' ~!r~iie!i~~~r~!c:n~e!1~d~ 1~/rfi :\~~ 
rúbtica, devido á maneira enérgica s. excia. levou avante a partir de 
com que foi encarado, já se inscreveu PRESIDIDO PELO PRE 1930 . 
no acêrvo das iniciativas do atual go- SI- E' que o Estado Nôvo é o corolár!u 
võrno campinense, porquanto a em- DENTE GETOLJO VARGAS da. ação indómita que o Chefe Na-
présa já adquiriu o novo motor de 300 ------- • â~Ià~l ave:ev~ri;rio~v:niitu~~o.Brasil 
HP., o qu~ veiu reforçar o equipamen- . 1 i if' ~ S. excia. compareC"erá, pessoalmen. 
to da casa de máquinas de onde parte É ~~v:~e~rn: gt ~::~1J:~ra d~ te, á solenidade inaugural. acende!1-
a energia elétrica para o consumo pú- Estado Novo a ser inaugura.da, do nêste momento uma boia lumino-
blico e particular. hoje, no recinto da Feira de Amos- sa de grande efeito ornamenta 1 

Na sua recente passagem pela cida- tras da capital da República. :tsse ato foi escolhido pelo que de 
de de Campina. Grande, 0 interventor Pelos completos informes a sêrem simbólico contem: a luz, que o pres1-

divulgados. de maneira sintética e do <Conclúe na 7 , og.) 

General Eurico Gasnar Dutra~ minis .. 
tro da Guerra 

seio das classes armadas e do povo 
em geral , 

Por ésse motivo, s. exc1a. foi alvo de 
expressivas homenagens expontanea
mente partidas dos clrcttlos militares 
e civis que privam de sua amizade. 
tendo recebido á. tarde, em sua resl
ldência, os oficiais generais da l.ª Re .. 
gião Mllltar. 

Em nome dos manifestantes falou o 
general Góis Monteiro. Chefe do Es .. 
tado Maior do Exército. 

OFERECIDO 
UM ALMOÇO AO ALMIRAN• 

TE SOMIGLI 
RIO, 9 (A UNIÃO) - Na Escola. 

Naval foi oferecido, hoje, um almoç& 
ao almirante Somlgli, comandante d& 
7 .... Divisão Naval Italiana que se acha. 
fundeada na Guanabara. 

Fôram trocados expressivos dhs• 
1 cursos, 
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!ESPORTES 
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBóL 
JA' SE ENCONTRA NO RECIFE A REPRE SENTAÇIO PARAIBANA DE FUTEBóL 

Embar.;ou, ante-onteD;; num com-14 equipes cto Clube acima mencionado. , bado, os flllados ··TocanLinl:i" e .. Bo
b?10 du Great_ Westerx:i , para o Re- o referido torneio que esLá sendo tatôgo", .sendo juiz o c,r. Sandoval 

~)~;ufar. d::~~~~~i :~:::0~1a&t B1~:~ cio~~~:rn~e:per:!~~~1~d~fa;~~~~ ~i~v1!ª Jig~tpr~s~~.te;;i~o?t~l ·~~~-~~: 
s1Je1ro de Futeból com o combinado entusiai:.mo em nosso melo esportivo, Nomear o sr. Fernando Bezerra :!.º 
norte-riogra_1:1ctense. pois, trata-se de uma partida sensa- , senetârio da "Comis.'lão de Jogos do 

Ao bota-tora dos nossos amadores. donal, em virtude rlos aludidos times 1.° Campeonato Interno de Ba.sque-
compareceram 1numeras pessõas. estarem verdadeiramente controlados e teból do Clube Astréia"; 

A delegai,:ão da Paraíba e:stâ, hospe- que certamente desenvolverão grandes Considerar Julie~ ofiriats de bas-
<:ada no Palace-Hotel jógos, a fim de disputarem o 1.0 lugar. queteból os .•Ts. Dario Sampaio da 

O JOGO PAR·\JBA X RIO GRAN
DE óO NORTE SI::RA' lRRADIAL") 
PELA P. R. A.-8, RADIO CLUBE DE 

PERNAMBUCO 

A seruacional pugna de amanhã, 
f'ntre as seler,õe:s da Paralba e do Rio 
Grande do Norte vai ser irradiatin 
JJela P. R. A. -8, Radio Clube de Per
nambuC'o 

Confórme determinou o prof. J. 

O time "'Brall.ro'' entrará em camoo Cruz, Clodoaldo Passos Fialho e San
d.esejoso aa vitória, pois, em seu con- doval de Oliveira; 
junto encontram-se dois experimenta- lnscrevf'r para. prestarem exame de 
dos controladores da pelota, que sáo j ulzes oficiais os .5-rs.: Fernando Seixas 
Geralcto P Ponzi. {pelo quadro do "Guanabara", Alacir 

No sextêto :Encarnado'', destacam- Lord.ão de Lima <p_elo "Botafôgo); 
se os •·traks" Diogenes, Joaquim e Antonio Montenêgro rpelo "Rlachue
Chaves. que tudo farão para bater os lo">; Luiz Gonzaga do Nascimento, 
seus antagonistas. rpelo "OJlmplco"}; Genival Franca, 

Igualmente os quadros "Azul" e <pelo Espérla ") e ti'rancisco Gerbasi, 
"Verde" concentram todos os seus <pelo "Tocantins .. ,. 
valores, no sentido de descontrolarem Designar o sdias de quarta-feira 
a. defêsa adversária. contando para para o treinamento do quadro princi
lsto com os ótimos cortadores e colo- pal de basqueteból do Astréla. 
ce.dores Fernando, Zémarta e Carrinho Acclt3r a comunicação feita pelo e.r. 
DP.rtencentes ao ''Verde" e Caldas, Pe- Dante Grist de haver passado ao sr 
dro e Adauto. do "Azul.. Luiz Gonzaga do Nascimento as fun-

Q11anto aos demais componentes das ções de capitão do quadro do .. Ollm
referidas equipes, procurarão atuar pico"; 
em completa harmonia com os seus Designar o sr. Dante Grisi. 1.-> S"'
companheiros de luta, a fim de ai- creté.rlo da "Comissão de Jógos", para 
cancerem para as suas côres, a v1tó- responder pela presidencia da referi
liá almejada.. da Comissão. durante o af:l">tamento do 

No sentido de dar maior l)rithaulis- presidente aspirante Clod.onldo Passos 
mo ao referido torneio, a Diretoria. do Fialho. que tem de Sf' 2usentar tem

REALIZA-SE. HOJE. A' NOITE, EJ\f- Clube, resolveu abrir os portõe,-; de porariamente desta capital; 
FOLGANTE TORNEIO DE VOLEl- sua praça de esportes, para que o pú- Realizar um campeonato interno de 
BOL NO "COl\íERCIAL CLUBE" bllco possa asslc;tir o desenrolar da~ voleiból, ·com a participação de oito 

partidas. eq\üpes, designando o próxlrno dia 12 

Batista de Mélo, diretor geral do Dc
partamEnto de Estatlstica e Public1-
ôade, a P. R. I.-4, Radio Tahajár.t. 
da Par1:1iba. pelo seu alto-falante co
locado na sacada da Escola Normd.l, 
farft a retransmissão do serviço de re
portagem radiofônica da emissór:\ 
pernambucana. ctando ensejo, assim. 
a que e nosso público acompanhe o 
õE-sPnrolar da grande partida de fu
foból 

Terá lugar hoje, ás 19.30 horas. na O presidente da Comissão de I•·spor~ para uma reunião preparatória. 
praca de esportes dt1 Comercial Clu- tP.~. pede para que todos os jogadores 
be, á rua Visconde de Itaparica, o em- escalados na reserva, estejam no cam- CAMPEONATO INTERNO DE BAS-
po!gante torneio de voleiból. entre as po ás 19 horas. QUETEBOL --------

NO CLUBE ASTRÉIA 
REUNIÃO DA "COMISSÃO DE JOGOS DO CAMPEONATO 

INTERNO DE BASQUETEBóL" 
Em sua 3.ª reunião ordinãriá, a l Não conceder a elhn'.nação do qua

••co. missão de Jógos do Campeonato dro de ju1zes do <:_ampconato, solir,1· 
Interno de Basquetebol do Clube As- tada. pelo sr. Dario Sampaio CrID'.. 
tré1a.. resolveu o seguinte: ~m vista do mesmo :êr nu·essário '.!O 

Aorovar os seguintes jógos do cam- referido quadro de arbilros e con~i
neonato interno: ··Espéria •· e "'Ria- nuar a merecêr l.ck.in. a consldere.çãci 
chuelo". mandando conta'." um ponto d& "Comissão de Jógos", 

"Riachuelo" x "Olim,ico" 

Em continuação ao rampeonato de 
1 Basquetebol, bateram-se ontem na 
• quadra de Tambiá. as equipes do ·· Ria
chuelo" e "Olimpico ,, , que proporcio
naram aos admiradores do beJissimo 
esporte norte-americano momentos de 
verdadeira sensação. 

Partida equilibrada, dada a igual
dade de forças, servm para que ambos 
os quadros se empregassem com bas
tante ardor em busra da vitória. Ao 
terminar o primeiro tempo, o placar 
acusava um empate, pela contagem de 
3 x 6; no entanto, no segundo tempo, 
os rapazes do ··011mplro'1 ·controlaram 
melhor o jôgo, conseguindo abater o 
eu valoroso adve".s.ário pela contagem 

MANTEIGA 
11 Z I ZITA li 

Por um Jamentavel equivoco. ALIAI, ,TA CORRIGIDO, da estam
paria da firma SOAftES NOGUEffiA & CIA .. !àbrlcantes da lnegua
la.vel manteiga ''LmIO", vlere.m para esta capital algumas latas ela 
manteiga "ZIZITA", tambem de sua fabricacâo. com a obsrevação; 
"Mantet2a de 2.• oualidade'•, 

Podemos, entretanto, garantir aos consumidores da manteiga 
"ZIZITA'', que sempre se impoz pela sua esmerada fabricação, que este 
artigo é, de fát.o, de PRIMEIRA QUALIDADE. o que facilmente se 
verifica abrindo as suas la tas e confrontando o produto com os "" 
outras marcas, me::omo que estas, pompo.c;amennlP, anuudem "Man .. 
teil?a de 1.• Qual!dade". 

Os tabrica11't.es da saborosa manteiga "ZlZlTA" providencia
ram incontlnentJ no sentido de ser retirada das sua::o latas aquela ob
servação, que aliás em nada prejudicou a marca, porque Jllallteiga 
~·ztZITA" continúa sendo 

UM PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE ! 

Avisamos ainda aos revendedores e consumidores da manteiga 
"ZlZITA" que em suas latas poderão encontrar cheques de 5$000 a. 
1 :000$000, que são pagos IMEDIATAMENTE em nosso escrltorlo. á 
Rua Barão do Triunfo n.0 277 (l.ºl. 

e. PEREIRA & CIA. 
AGENTES 

PAVOROSO INCENDIO EM COIMBRA 
Os prejuizos atingiram a mais de 19,000 contos 

LISBOA. 9 - (A UNIAO) - Vio· 1 OS PREJUIZOS 
lentic;s1rno incendlo irrompeu em C0-
imbrA. e está devorando dezenas rlP COIMBRA. 9 - (A UNIAOl - Qf.; 
prédios. sem que os bombeiros c.onsi- preJuiZlls calcula_dos até agora, , ·'.-.-i 
gam dominar as chamas ,~onsequência do incêndio nesta cida-

0 fôgo teve orlgem numa fábric·a l de, ª.tin. gem a 240 000 libras ester-. 
de biscoutas, estando ameaçando r.s tinas 
estabelecimentos de wna companht-'l Fôran1 feridas mais de 70 pessôa. .. , 
de petróleo. na maioria, bombeiros. 

''inhos brancos, Tintos e Champa
gne só da marca SALTON - Mercea• 
ria Modêlo - J. Honorato & Cla. 
Ltda.-Rua Barão do Triunfo n.0 306. 

NOTICIARIO 
para o primeiro. que foi o vep.cedor; Inscrever o sr. Ernnni Murilo Lê
"'OJ1mpico x Tocantins''. ronsígnando mos pelo "Tocantin\". os srs. Saulo 
um oonto para aquele qua"~ro, que saiu Viana. Dorgival Gome~ t! Or!ando Hen
vitcrioso, e "Riachuelo x Botafôgo" riques, pelo "Riachurlo", e os srs 
mandando contar um ponto parn o Eronides Meira de Vasc,,nct:"los, Arnal
segundo, que !oi o vencedor; do von Soshten, ArquJmédes S01tto 

de 13 X 8. , 
O quadro vencedor era o seguinte: , aj:)ito do juiz, e tcxJos viram o arquet-

Gerson - Guilherme • ro alvi-celeste praticar espetacular de-

Há, na Repartição Geral dos Te1e
..,.rafos. telegramas retidos para: ·Ma
riazinha Salomé Cabral. Almeida Bar
rPto, 229; Cecília Pes~ôa, n.1a da Repú
blica. 660; Manuel Maia, João Ma
chado, 399; José Araújo Sobral, rna 
~.E"J"ública · dr. João Gomes Coêlho. 
Antonio Menezes, Rui Barbosa, 286; 
7.Plia. PedrQ Montenegro, Pensão 
Roial: Mensa, Hiran. Aluísio Monte
negro, Toinha, praça Santo Antonio, 
8, Tambaú; Chapiro. General Osorio. 
l03: Nobert Baner, Paraíba Hotel: 

Aceitar as justificações· do rai:i- Maior e Maurlcio Cavall'~1nti de Aibu
tão do quadro do "'Riachueio". sr. An· querque, pelo quadro do ''.1spérta": 
tonto MOl'!.tenêgro, relativamente li Ratificar a inscriçâ3 do sr. Guilher· 
uma representação do juiz Sando\'nl me Costa. concedida ao "Olimplco' 

Dante - Albuquerque - Luiz res~ ! . . 
Encestadores da noite: Estava fmahzado o jôgo. com o re-
Windsor - "Riachuelo'', 5 pontoP s~lta~o de_ 3 •. x ~ .~avoravel. ao .. As
Albuquerque - "Olimpico". 5 pontos . ei::t . ru,o onze contín':ª· assim, 
Dante - "Olimpico", 4 pontos mvícto dêsde a sua fundaçao. ~~~vi!r:· o~~~~~d~o~ª o -~::

1~l1:fô~~ .. ~ô~~ .. ª:e!~{;:;n~~: ·~~tª n~~:!ori~1;scrições 
dia t:0 déste. represent3., .~0 essa :on. ~ómente J)Oderâo sêr feitas por ocasião 
tra doi'i jogadore..~ do aludid'J quadro· <las reuniões ordi":1.ár,·\3 d:l ''Comi,:;-

Ohamar a atenção do capitão do <;áo de Jóg?s ''; 
time "Tocantins''. a f•:n de "láO m:.i . ..; Mandar Jogar no dia 6 os qi.!aCJ.ros 
consentir oue JOgactórc-; do SP'..1 quac,ro 'Tapajóz" e ··Espéria" designando 
atúem nas partidas de campeon~r,o o sr. Dante Grísi para r~p··E.'.s?ntan:e, 
sem quP não ~ encontrem dev:·Jf.- em campo, da "Comissão ele J6gos ··; 
mf>nte uniformL<,a<los: para essa pa11ida foi esc-Jlhido. de 

Não tomar conhecimento de uma comum acôrdo com º"' c-apit.ães doá 
petição do jogadõr Claudio Murilo Le- times disputantes. o Juiz Clodoalôo 
mos, solicitando seu afastamento cto Passos Fialho; transferir do dia 8 
campeonato de basquetebol: oara o d1a 9 a realiici~J..:> c10 jogo 

Susrencter por dois Jógos de cam-- "Olímpico x Riachuelo ', .!esignan-jo 
peçnato o amndor Claudio Murilo Li>- o :sT. Fernando Seixas para reprf!sen
mos, por mot.ivo de indisciplina co- tanle em campo; foi esr·olhido para 
metida em campo, por ocasião ele dirigir êsse jogo o juii 6anda,·a.1 de 
jógo oficial; Oliveira; mandar jogar no :lia 10, sa-

Luiz - "Olimpico'', 14 pontos 
Fernando - "Ria.chuelo", 2 pontoi; 
Mon~neero - ·· Riachuelo ", l ponto 

O JOGO DE HOJE 

O •• Botafógo" e "Tocantins", dispu 
tam hoJe mais uma partida de cam
peonato. no campo do Clube "Lider .. 
dos esportes da Paraíba, por ê!óte mo
tivo é de se esperar uma formidaveJ 
assistência no parque de esportes dc
Cl1tbA Astréia. 

O capitão do "Tocantin:;", pede o 
comparecimento hoje ás 19 e 30, na. sé
de social, dos amadores seguintes: 

Gerbasi, George, ClirJenor, lErnanl1 

Marcos Peixôto e Cad ú. 

REMINISCENCIAS O ONZE DO "ASTRtlA", EXCURSIONANDO A GUARA· 
BIRA, OBTEVE BRILHANTE VITORIA CONTRA 

F. Coutinho df' L. e Moura 
NEGOCIO RUIIU 

A SELEÇAO LOCAL 

Um amigo de certo conhecido meu pa~:rci~~;n~r~~tef~~~::aiim!m~t~çõ~: ~:t~a~·~n~r~~· t~~seguindo dois ten-

OS VENCEDORES 
Pagé, Clodoaldo. Lemos. Guilhern:t: 

P. Dercilio fôram as grandes figuras do 
"Astréia ". Foi galhardamente a con
duta de todos cinco. Pagé impressio-
1ou a grande assistência pre.sente com 
a sua elevada classe Je ' keeper·· de 
~rande categoria. Clodoaldo e Lemos 
rtefenderam muito. devolvendo c-ons
~~ ntemente o balão. Washington !oi 
<1utro defensor que muito contribuiu 
oara a vitória alcançada. 

No primeiro tempo do _iógo, Pag~ 
i.tuou na aza da linha média. desem
penhando-sE- bem. EdLsio estéve infeliz 
.,. João não desenvolveu como costu
ma, mas não comprometeu. , 

Guilherme, aue só jo,ou na 2.ª fa~P. 
foi o melhor homem do AtRq11e. I::.=:r 
merece e~pecial registo, dada a S'I:'! 
"Ondkão de novíssimo na prátícn e.lo 
P,Sporte bretão 

Amériro e Ronal apenas "puch:i
ram" nos primeiros 30 minutos df' jc",
go, atuando depois com certa d!c;pli.
... êncla. Cacáu jo~ou de fórma con
vicente. empregando-se bem durant.e 
todo o prélio. 

pedtu-lhe, um dia. para garantir-lhe do prtmeil"o aniversário da adminis- Os 15 minutos seguintes fôram de 
um empréstimo que desejava fazer ração do prefeito de Guarabtra, dr. jogadas menos intensas, porque os a-
com o fim de comprar um caminhão 5abiniano Maia, seiuíu áquela cidade, acantes alvi-celestes estiveram num A deleg~ciio vJs:itant~ f'di•v" r1ur~,:
o melhor negócio do mundo, dizia ante-ontem. uma delegação pebolistica período de prevalencia, readquirindo o te toda a· noite no grande balle ofe
êle. lo "Clube Astréia", sob a chefia do jõgo grande combatividade depois que .. rrld~ ao d1· .. f:E!bintano Maia. Essa 

Acreditando nas lábias do pedinte ctr. José Mousinho. 18 lar.ais conouistaram O seu primei- reuniao constitum um acontecimento 

Gentil Lima, Secretaria Agricultura; 
P. e. Manuel Gomes, Barão Passa
gem 145; Augusto, rua Professor Car
doso, 128. 

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

~OT AS POLIQAIS 
O sub-delegado de Policia de Ara

ra. comunicou ao dr. Chefe de Po
licia, que no lugar, denominado Ara
,;â., daquela circunscriçâ.o. travaram-se 
em luta os mdividuo.s José Pereira da 
Silva, vulgo JosC Regis e Severino Go-
1T1es do.s Santo::;. conhecido por Seve
rino Nequinho, resultando a morte do 
último. Tendo o l'runinoso evadido-se 
apo,:; praticado o crime. Foi instaura
do ínquerito a respeito do fáto. 

A Insoetoria de Policia, comunicou 
ao dr. Chefe de Policia, que se acha 
naauela Inspetoria. um relogio de pa-
1 êdc. apreendido á rua. Minas Gerais 
n. 701. de um om·ives. que o comprou 
10 gatuno Raimundo Gaspar, que por 
u2. dt>claração cfiz ter sido de uma 

rasa situada á rua das Trincheiras. O 
referido relogio acha-se naquela Ins
oetori:\, á dispo::oiçâo da Chefia de Po
!icia. 

endossante certo número de premis- ia manr.'i, a embaixada astrelana teve \pós. terminando O primeiro tempo da mente saudada, os embaixadores pe<:i- Movimento d.a 2 .• Delegacia no dia, 7 
acedeu o solicitado. assinando como Chegando 6. Guarablra ás to hora~ ·o ponto. Esse feito fol repetido fog. n 

I
de requintada expressão social. Nov11-

sórtas. vendvels mensalmente. carinhosa e entusiástica recepção, a- partida- sob a contagem de 2 x 2. E!h"'1 scenses responderam pela palavra flu-
Durante cinco mêses fôram pagas ,rllhantacla peli.u; banda!'! de música c;ituaçãq mostrou aos elo Astréia que ente do dr. José Mousinho. que J.gr11- Foi remetido um oficio á Chefia e 

regularmente as referidas obrigações ioeal e de Alagõa Grande. Rumando estavam perigando as suas previsÕt"S deceu a cativante acolhida dispens'l- outro ao diretor do Gs.binête Médico 
que, do sexto mês por diante, caí• ].té a residência do dr. Sablntano otimistas. rh1. aos rio '"Astréia", tecendo comen- Leg-al: não foi recebido nenhum. José 
ram no estado de "congelados" com \1aia, fóram OE: visitantes saudados Na. fase final, os guaraOlrenses P.C tátios 5óbre O. movimen~ .. renov~d<?r ºeclro de Oliveira reouereu um ates-
o desapontamento do credor. pelo sr. Cleodon Coêlho. tendo agrade- "xibiram com mais acetto intervindo que hoje norUha o presllg1oso grenuo tado de paternidade, e Francisco Go-

Como era natural, foi procurado o ~tdo O dr. José Mousinllo. Em seguida Pagé um boin número de vr.ees. de Tambiá. .,l"''- dos Santo·, reouereu um de mise-
avaltsta pelo credor para receber as tt embaixada recolheu-se ao "Hotel Sob o comando de Ronal. que pouco A's 4 horas da manhã de ontem. rr,- l'abilidade Fôram presos, Antonio 
respectiva.e; importancias em atraso. Comercial'', recebendo sempre as ;e Interessou pela sorte ela purtida, 8 gressaram. os do .. Astréia ". em ~ni- Barbosa da Silva. por haver furtado 

Surpreendido com o fato, dirige-sP maiores demonstrações de apreço dos vanguarda. astreiana não pressionavR b.us especialmente fretado para er,.:se uma burra do sr. Emídio Flór da Sil-
o endossante ao amigo para uma e:x- .. írculos snctais e esportivos de Guv ~amo devia a cidadela inimiga. Contu- fim. ·,a; Severino Alves, por haver ferido 
pllcação. bfra. havendo o presidente da clele'k:: lo. 1\onal deu a vitória ao Astréia, TREINO DO ''TAPAJO'Z " sua mulher, e Manut>-1 Tenorio, por 

- E' verdade, meu amigo. a cousa cão alvt-celeste e seus auxiliares de marcando bem O seu terceiro tento. 1 1esordem. Lendo. o primeiro dos três, 
ia muilo bem enquanto os pneus eram rUreçáo, srs. João Elias Bernardo e No com~tnado local, Gato. Rubens e , O capitão do time acima, que dispu- <;ido remetido á Cadeia Pública, e os 
novos e o carro não precisava de con- Dante Grh,J. almoçado na residcncia Guriman Jogavam com muito empenho, ,;ª o ca!:1peonat.o de bo.squeteból _do dois últimos po:slos em liberdade. O 
certo:-;. Hoje. é como lhe digo, o rendi- do prefeito Sabiniano Maia 1uicultando as pretenções dos visl- Astréia . encarece a nresen~::i. dos Jn- ~r. Absalão de Oliveira prestou quei-
mento mal dá para o "chlfrê" e a tantes. Nessa parte da contenda, 0 'll<'- gadores Valter. Ilalo, E1:e:f'mo. carlos, xa ao permanente do dia contra 8 
gasolina; dai o meu atrazo e as d1- r\. GRANDE PARTIDA DE FUTEBól. lhor atacante alvi-celeste foi O extrê- Arnaud, Ivan, C\lnha e Ermano, pa1·a mulher Maria de Tal. Ainda prestou 
ficuldades em que vivo. ma Guilherme. Secundaram-no Der- Uf!l rigoroso treino, no próximo elo- Queixa contra José Ricardo, o sr. Vi-

- Mas yocê não me dizia que não Precisamente ás 151'2 horas teve ini- cilio e Cacáu. nmgo, pelas 7 horas da manhã, no Cf'nte Costa. Compareceram ao Gabi-
havia negocio melhor?.. cio a J)t'lêja de futeból entre as esqua- Os locais perderam excelente ocasião ~ampo do Clube Désde já ficam avt- n.ête a fim de prestar Queixa, esclare-

- Qual, meu amigo, nunca vi ne- -lrs:is represent::itivas do "Clube As- df empatar n poriiR, esperdtçando 1trr:·\, ;ados 9ue o~ faltósos sem justo mo- "\Jllf'~1tos .. e.te., as seguintes pessôn.~: 
gócio tão ruim tréia" e do combinado Sabiniano Maia penalidade máxima Isso porém não Ivo nno serao escalados no primeiro Anaho S1I.Vmo, Ester Bezerra. Emi!w 
-. E c011:o você caiu nesta. colo- Foi um jógo arctorosar_nente disputado abateu o animo dÔs se~ jogadores, jôgo oficial do time. 1 FI~: da Silva, Amaro Pa~l.o da Silva, 

u.nao-mc n,1 con.ttngc,ncia em que mP ·\urclnte todo~ os 80 mmutos. que continuaram O prellar O mesmo c~s- 1 Jose J\m~rat. Alcidf>~ Pe1e1ra _da S~-
acho como ·nu fiador!_ • Nos primf'iros momentos, a balança pirite de luta.. PASSAS, FIGOS, AMEIXAS, CHO- va. João Pedro da Silva e Jose Inac10 

-· Oni. estt\ ,:·o an11go a dar-lhe e rio coti:jo,de~ceu contra os locais, im- No último minuto da partida. nova COLATES FINOS, FRUTAS ES- de L.ucena. 
o burrc, ft f.ugtr . Olga-mt lá'. Hav'erá j pondo~se o A:;tréta com npreciavel dP- 1 pena li. dade máxima é marcada contra TRANGEIRAS, QUEIJOS na MER- . Foi ouvido como testemunha em um 
llt'C'r negócio do que o casamento, e monstração técnica. 1 o Astréta, que deçositou todas as suas CEARIA MOD2LO - Dario do Tri- m9uerito, José Correia .L11:1a. AJnda 
todo dia a cent.e não Af' casa?· DercUto e Américo acertaram com a esperanças no grande Pagé. Trila o unfo n.º 306 - Joio Pessôa . 1 ~~:1i~e~:g.~~r: ~:ªJ!~a~ individuo An-
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o SENTIDO NACIONALISTA ROTARY CLUBE DE JOIO 

DO DIA DO FUNCIONALISMO A sua !~!!~Ade hoje 
UMA FRASE SEM CON TEODO 

(Serviço de Divulra~·ão do D('ll, de Estali-.tlca e PubJicldnde) 

E VIDENTEMENTE o espirilo na- "irão ~iistemattca a tudo quanto par
cionalist.n já romeçou a for- tis~e do Govl'rno. O que se vé no Bra
mar-se em uma bóa parte da ,,n moderno é o funcionalismo garan-

conciencia brRsileira, que despertou. .ido por leis, amparado pelos Govêr
com o 10 de Novembro rle 1937, da le- nos da União e dos Estados, emfim, 
Largla a que se achava imersa, impe- > que se observa nos nossos quadros 
dindo a exparn,ão do país pelos largo<; 1dministrat1vos é a preocupação de to
caminhos da civilização que levaram los de superarem-se no esforço de to
outras nações para a admh·avel situ- dos os chas numa cooperacào proveito-

Rtunirá, hojf', 6. hora. E' loc·cd ri() 
costume, o Rotal'y ( tube de João Pes
sôa. 

Está escalado para falar nessa ses
são o H'. Hermenegildo Dl Lasc1'J, 
oue abordará têma de finalidade do 
êtube. 

Oprei;:tdente. dr. Leonal'do Arcover
c'ie, pede o interesse de todos os rota
rianos para, a aludida reunião. 

ação que hoje desfrutam no mundo sa para a obra ele engrandecimento do A 
Todas as classes s'ocials se sentem _>ais VISITA 

hoje clommndas por um desejo arden- O que ncontrceu nos outros setores 
te e imenso de colaborar eficirnte e ·te atividades. nac. outras classes tra
int·ensnmente com os nososs homens balhistas, tonto proletarias como pa .. 
de govérno, po.ssuidas de um único e renais, fez-se sentir também na gran-
grande objetivo - a construção da fe- --ie maioria dos t unc:lonários públícos 
licldade nacional. pelo fortalecimento do Brasil. que lomancto parte ativa na 
das instituições naciomils vigentes e ,·ida nncionnl. tr,'lbfllh:un com dedica
pelo desenvolvimenLo das nossas fontes ção e confinnça, contribuindo para o 
produioras hem geral. no deSl'mpenho das suas 

Esse novo clima que envolve a Na- fnnções. 
ção brasileira predit:ipondo toclo um se .outros resultados nflo bastassem 
povo ao formidn.vel trabalho ..:la sua oara garantir ao Bra,c.il Wl1 futuro 
proprla redenção, moral. social e eco- de grandiosas perspectivas, com a exe-

DO ARCEBISPO D, MOISts 
A' VILA TABAJARA DO MU· 
NICIPIO DE SANTA RITA 
Nesse dia inaugurar-se-ão 
importantes melhoramentos 
da administração daquela 

nomica, cada dia se manifesta mais cução total do programa const:utivo comuna 
salutar, não só pelo qne ~e ve no pla- lc~i~eado ~os artigo~ d~ 1:º.Vª consti- Terá togar no próxúno domingo a 

(Especial para A UNIAO> 

U ElC\.1ANS WENDEL, no seu llM
lu.nclo estudo sôbre Tallt:vrand, Jf" 
1ue Carlos Domlnguf's no.,; df' u hu 
poul'o magulfica. ve1·sã.o, cita um ... 
frase de T ucid ide-s qut' eu não aplau 
do nem Justifico. 

1'.:le diz, com um atrevimt".nto ún·ieo, 
e de "erto coro w n pouco de ma.lieh 
qu e "os e:ipiritos mais ml'flioeres sá.<i 
os mais idoneos para. as coisas do e;o
verno". 

Dizu isto é perpetrar sPm duvid 
um g1·ande1 enorme ab!sUTclo, a m"· 
nos que o eser it01· tenha vivido nwr·-1 
época onde a lnl.eligência e a <'Ultur:, 
ineri\'Plmente naua possibilhararu, 
não a lcançando, assim, ntnhuma re,.,. 
&onanria. 

P orque só excepcionalmt-ntf' os rne
diocrrs const.róem, c:tlebrisarn-,t', bus 
cam e conseguem ingrf'-;",,tr n:i hh1o
ria, O mundo atual niio admite mai~ 
a a,;;censâo de homem, a~sint, fecha
dos á c•omprecn~á.o de suas realida
des, de seus problfmas., do próprio dra 
ma. que êle está. -vivendo. 

Tucidídes Pscrevru uma fn,;e \·;1 

sia, sem nenhum senti,lo lé.gico. 
A equipe de homens que no Brasi' 

o Estado Nôvo vem arregimentande 

NELSON FlllMO 

para o seu a.:hnil'a.\·el e complt>to pia .. 
110 de rec·uperac:ão moral e f'(·Onomi. 

ça nao lht- dá nem lhe confére m,-., .. 
mo nenhuma expressão, 

Os mediocres podem ter tido e cel'
tamente tiveram a sua época. 

l\fas nunca fôram nem serão, aqui 
ou em qualquer parte, o~ mais i.do
neos para ab coisas do govêrno. 

O absurdo, de tão enorme, salta. a. 
vista do observador mais superficial 
e tolo. 

Em todos os <;etôres nacionais, por 
:>".emplo, o que as<;ina.lamos ..! o domt
nio dos Pspirltos mais lucidos, das in .. 
tf"ligêucias maii clara~, da cultu1 .l 
mais generalisada e disciplinada. 

Ulspenso-me de citar nomes, tanto 
êlcs já se fil'maram e «e fixaram si.u
gula.rn1Cnte nêsse ano de uma ininter .. 
rupta. corajosa. luta pE"lo bem pú
blico. 

Os homens que projetaram e estão 
construindo a obra do Estado NCtvo 
no Br:isil desmentem e anulam a. fra
se, que Ht-nnann \Vendcl foi buscar 
rios ,,elhos arquivos que pesquisou 
para melhor estudar e f'tttender T<1.l• 
leyrand 

~iett~so \~:il~z~~~e~e rr~/:~r~·,;~i~:al~~~!· ~~= tmçao bra~1leira, .s~na ~uf1c1ente PRl'.ª visita canônica do Arcebispo Metroi,o
rizontes espirituais do Brnsil, onde as !ac~oá ~~n~~~i~io~~u~~~o~~b~ic~~g::-; 1 l,i_lano d. Moisés CoêUlo á vil8: Taba
suas forças vivas, as forças vitais do vez que o seu papel na reconstrucão Jar~ do muniolp,io ~e Sa.nta. Rita, an· 
pensamento nacional unificaram os de uma Nnc;ão é tio declliivo que in- teriorment_e. denoinmada Ltvrai~ento,; T E A T R o 
seus ponlos de visla·s ,os seus p"rinci- tegrado como está nos principios de Nessa \'lSita. que se _prolongara. p~r 1 
pios e as suas ideias, reallzando em renovação de fé patriótica e trabalho três dia~, .º. sr. Arr.ebispo M~tr0 P?1!-
conjunto a grande obra Ce formação l'Ollstrutivo do 110\'0 regimem, consti- tano aSSISbra á reah zaçao da» f~S~IVl- R ' XIM FESTIVAL DE e 
da nova mentalidade brn.sileira tue por si só uma bnse so!ia,. á vitó- ,Jades da Escola Noturi:': M~mc,pal, O P O O ARMEN DOLORES, NO 

Quando da~ manifestações do din 8 ria da grande causn que e Presidente c·rbda peJo p_re_rcito l\'lar?Jª Fdbo, " 0
• DIA (3 NO "PLAZA" 

em honra ao fW\'"ionallsmo. vimos Vnrgas chefia com patriotismo e devo- mo tambem a m a ugura~ao duma fon-1 
perfeitamente que ha uma iotal m- tr~m, nto te 9úblka ~o.!'dad~ construir p~la E STA' definitivamente marcado Para fiel interpretação, Carmen Do .. 
t,egração dessa grn.nde class;e de tra- 1 Dêscle que o fnncion1lismo público p1·esente a~.n:umsh·açao de_ ~anta Ri ta, para a próxima terca-Jeira. 13, lares cantará, no original, em inglês. 
balhadores com os ideais consubstan- 1 di~ciplinado se compenetra elo seu de- a. qual trara grandes beneficio~ aos ha- o festival de Carmen Dolores, Fazem parte dêsse programa sele-
ciados na constituição de 10 cte Nevem- ver. ctesempePbancto com entusiastice bilantes daquela popuJosa._ \'lla. no Cine-Teatro-Plm.a, com a t 1ionado, tangos (cantados em caste-
bro e que todos os funcionários, quer '1evotamenlo a.e. suas funções, ctêsde A recepção ao '-1', Arcebispo da Pa- l!OlaboraC'áO da "Jazz Band Aeadêmi- 'hanoJ, Joxes, sambas, swings e mara .. 
federais. quer cst:1.duais e quer munJ- aue cada funcionál'io cuida com inte- ra.íba .:;erá abrilhantada pela bandª ca" de Recife. catús. 
pais, quer do norte, qu~r do centro e 1:esse da causa publica como se fôsse de c,uQca de Santa R ita. A graciosa inter11Tete de musicaç Para cada número haverá uma "toí-
quer do sul. se reunirnm para ouvi! cousa sua, não restará a menor duvida ------------- brasileiras, que já conquistou numero- lette" caracteristica. 

:eisª
1
~:1~~a~~sp~~~id~t~ct!~

1·~~m: ~~: ~u;~~~<l:;a ~f; p!f!.ª1
~0~ªctf~!e\i~:~:gse VIDA MAÇONICA ~~~ ;~ª~f~aI:~ fafsplt;f ffr:~~~;:~~ ap::;::f:;:sº a~ stiftim~~

sti~~,iJ:ci~~ 
pre•-r;iva demon~tração de confianç2 As últimas palavras do discurso do LOJA ''PRESI DENTE JOAO cc,nceito da sociedade pessoense, pon- carnavale~cas pernambucanas com o 
e fé no Estado Novo e nos seus C"xecu- Presidente vargns. pronunciado no dia PESSOA" do em realce os seus inconfundivei'i frê110-cancáo "Chora Palhaco" do ma-
tôres. ::onsagrado ao funcionalis'mo, devem meritos de artista do "broadcasting", estro Nelson Ferreira, que vem cons-

Essa confiança que os serventuario·. er part.1 os servidores da Nação No intuito de dar maior realce ã. atravé.ç o micro/ône, da PRA-8. tituincio grande sucesso em Recife. 
da Nação depositam no p,·esiclente Var- principies sA.grn.~os prlos quais nor- última reuni,ão Ht.udrgictea Jn~çõpnicaõad~ Carmec!n pozor~ds ªapresentatrá númll ~- o,,tem, a· no,·t,, Carmen Dolores e• .• 
gas e nn nova. ordem constitucional tearão ns suas ações: - ··No momento ano a Loja 'Pres1 en oao ess ros espe ta1s. cui a osamen e esco u- .,. ., 
bra~ileira, resulla nnt..uralmentc ctc ne corn.olid::trmos num estatuto basice res01veu assocl[1r-~e á festividade de dos 11.ara deliciar, com. a sua vo~. o teve em. visita á redacáo desta fõlha, 
cumpiimento integral elo.~ suas imC'- ,~ vossos direitos e obngações. querô iniciação de 12 do corrente. sendo re- ua pl-téia, cantan.1o cancões do "/1lm" acompanhada de sua genitora sra. 
dia.tas reivindicações, da concretiza- i1ue as miuh:::.s palavras, exprimindo cebidos mais algtms nnvos membro~ ~~o'u~:C!n~~n~:~~~ca~~ib1~0De:n~e~if;-1 :ttonia Dable, e do sr Haroldo Bt'i-
ção dos suas aspirações. emfim. ess~ ,) aprêco que sempre vos demonstrei, para o seu quadro. _____ _ 
confiança que faz de todos os funcio- ejam ao me~mo tempo. uma convoca- O rrrcsidente. dr. Severino Nunes 
nários uma das legiões defensoras do '"º rara elevardes cada vez mais em Lins, ·convida todas as Lojas e solici- A estréia, quarta-feira próxima, no "Plaza "' de Ratinho 
Estado Novo, nasc.eu C'S. ~enc. ialmente , ,iign.idacte e eficirncia a. função púbU- ta o comparecimento dos mações !i-
do fáto de ler o Presidente Vargas o ,. ' Esforçai-vos por atingir êsse alto liados á Loja "Presidente João Pes- e sua Companhia de Revistas, Burlêtas e Sainêtes 
maio!· empenho. decidido e con~tante. ,bjetivo. Alcanç-ai-o o mais depressa sôa" · i d 'xim s · ·t h t 1m t 
de conferir ao func1onár10 publico em OOS91Vel e O Brasil SÓ terA de orgu- A sessão será presidida pelo Grão qu!:~~-f:rr~~Cn~ ªPat:r~O a cr;~-Tea~ ! :~.a~~!~~·o~~: 5:ee: :~~li:::t~~O ~~1! 
geral o papel saliente nas tarefas dr.'"" har-se da capacidade e competencia MeStre ou pelo Grão MeSt retrdet Hond- tro ,. Plaza ·•, a estréia de Ratinho e sene de espetáculos 
administração nacional los srus servidores". ra da Grande Loja, oor se a ar e 1 

O Chefe Nacional. rC'ilrtlndo nitl- ____ ________ ~es.são em conJunto sua Companhia de Revistas, Burlêtas j arâ~r:n:te~d~~eni~ ~~~s~l~~~~. d: 

damenle as novas conclicões nacionais CHEFATURA DE POLICIA o APARELHAMENTO DAS Companhia de Ratinho realizara, nes-rlisse, em seu discurso pronunciado nc 
Dia elo Funcionalismo. que "o govêr- GABINf:TE DA CHEFIA 
no não vê mais no fnncionalisrno um?. 
clientela eleitoral. ctC'stlnac\a a expio- O Lº secrPtário do TieLé Fut<'bol F Q R ç A s A R M A D A s 
ração do voLo para saLL'>fnzer rtmb1- ')lube, comunicou ao dr. Chefp de Po
ções politicas mas uma. C'lasse cons~- licia. que em datn. <le 16 de novembrc 

~:l: p~~.:·;~~;ºnS.:'s '~',;i\~ ,,e benefi- ;~~"c1~si~r~.~~t~t~~s~'ºc1~tit:stirttc;; SIGNIFICA A SEGURANÇA DA REPOBLICA E DO 
com essa absoluta identificação en- ,;endo a sua séde provisoria sido insta- _ ____ TRABALHO DOS BRASILEIROS 

tre o Podrr Púb!ko p o flmcioiiahsmo. !ada á rua 19 dP Mal'ço n. 117. daquê
êste deixou de Sl'l' o elt'mento .seni1 le lmirro 
que compactuava com todos os álos 011 
açõe~ po1iticas co.ntrarias ;1os inti:>resses 
da Nação, exce.56iva.mente praticadas 
pelos que antes de 30 dirigiam os des
tinos nacionais. Com :1. anulação dr:i 
lmensa distancia que separava o Po
der Públl~o do funcional'smo, êste t9.m 
bém deixou de ser a fórte ála da opo-

O th Chefe de Policia recebeu e1r. 
">eu gabinéte de trabalhos, durante o 
xpediente de ontem, diversa~ pessôas 
•ui:" o procurara,n. apresent::tndo quet 

'<as e tratando de interêsses ligados á 
Policia Civil 

0 1; ANIVERSÁRIO DA AD• DIRETORIA G E R A L DE 
MINISTRAÇÃO DO PREFEI· SAOD~!!BLICA 

TO SABINIANO MAIA 
se 

(C'OPYRIGHT DA AGENCIA NACIONAL 

NJ discurso dA. Vila Militar, o {1ue sP dividia a Naçá(). "et pour 
Presidente Getúlio Vargas oro- cause". . 
clamou uma grande verdade, A coesão, das forcas armartas s.1g-

por todo O pai.s, reconhecida e louva- nlficava cara ei~ses ~n1110:::;, um obs~~ 
da, dizendo que o atual Govêrno com- culo muito séno As su'.1·" J)rf'tensoe· 
preendeu, dê1>de cêdo, a necesisdade de descabidas. Sabia-se d1sS1), d17Ja-sr 
aoarelhar convenientemente as nossas 

I 
abertamente. e os fáto.'> comprovavarr 

forças al'madas. periodicamente. Toda a_ lnta. pr!ncf 

As comemorações que 
realizaram quarta-feira 

tima em Guarabira 
úl-

A Dire toria. Geral de Raúde .J''úbli
ra convida os revendedores de agi.1;-,. 
de chafarizes a c:ompancerl.'m a.o 
Centro de Saúdt da capital, a. fi m d~ 
tirar as rcspecth'a~ carteiras de sa\J
de, sem o que não poderâ-0 cxercf'r 
aqui la profissão. 

Realmente dêsde 1930. o sr. GPlúlio nalmente ele 32 para ca. ~u~si QUE 

Varges tem' se orientado n~sse alto ·:onsistiu em preser~ar o "Exercito _e n 
sentido pat1iótico. A p11ncip10, é ela- Marinha do .c.ontág10 _das dlssenç~e,;; 
ro, encontrou dificuldades para a exe- Os chefes m1htares nao se csnsr\\ ~m:. 
cuçáú de tun pla.110 de tão larga en- 1e mostrar essa necessidade, levados 
vergadura, dificuldPdes que se acen- a um debate per&'1stente pela constan
tuánun na f~e constitucional de 34, te preocupaçao de a~a!'.,tar as forças 
por motivo:; notórios. A unifica~ão das >::irmadac. das lutas rtn,!losas do facio-
forças armadas nunca foi simpatica si_sr:no politlco. _o Governo do sr. Ge- -
aos diversos grupos pattidarios. em luho Vargas nao se desviou do plano I Marina Pt>rE'~, talentosa artista da 

O transcurso, no dia 7 do corrente, 
do primeiro aniversârlo da adminis
tração do dr. Sabiniano Maia, á 

-+-• tr~ça~~;rinha. de Guerra, dê~de 1910. ('omp:rnhi.1. AS FESTAS DE NATAL NESTA QDADE não conheceu outro oeriodo ele tão ,. capital. alguns espetáculos. ence-

~~:n~o~fvo ~re!~~tu;: re~Íiz~~:~b~:~ 

--~----- ~~t:n;:a ª;i;~~~:a co~s~~::ªM~~~;. ~:~~o peças d.estinada~ a franco su .. 
de tradlçoes tão gloriosa.e:;, permanecrn Para a estréia da próxima quarta
como que relegada, fazendo da!-. fr3 - teira, o conjunto escolheu a hilariante' 
ouezas. força. dando uma adm1ravel peça "Quem Beijou Minha Mulher"', 
demonstração do seu esnlrlto de devo- em 2 átos. de autoria do conhecido 
tame~to, quando tudo lhe faltava em teatrólogo Gastão ToJeiro, a qual pos
matenal, para o desempenho d~ sun sue um enrêdo muito atraente. 

quela cidade, expre-ssivas manifesta
ções dp# aprêço ao operoso edil, pro
movidas pela populacão daquêle im
portante município. 

A' frente d(':~sas homenagens en
contrava-se uma comissão constitul
dn de elementos representativos dalí, 
lendo sido org1:1.ni~ado um vast.o pro
grama comemorativo 

o K\TAL. n \q ('RIANC.AS POBRES.·, 1 to, será comemorada festivamente. 
PROMOYIDO PELA "RADIO TABA- nessa praia. a VPSpC'ra. do Natal. 

JARA DA PARA.tBA" No pavilhão respectivo, que apre-
sentará atraente ornamentação, ha-

A "Radio Tabajára da Paraiba ", verá animados d ansas. devendo tocar 
1nm movunento de sohdariedade as para as mesmas wna orquestra desta 

classes menos de~proteglctas, premo- cidade. 
verá. êste ano, o Natal das Crianças Durante toda. a noite, a Emprê~ 
Pobres Auto Viac; ão fará trafegar ombus nte 

Como é clP r<.perar. e.ssa iniciativa ali. 
vem encontrando o mais simpático A' frC'nle dos aludidos festejos se 
apoio cta sociedade prssoense, desti- .acha wn a distinta com issão de cava
nando-se, pela sua finalidade, a com- lheil·os e senhoritas. 

:i.ssJop~:sf~ea~·f: J:tS11:~~rº:!; ~~1~~= (Conclúe nâ 7,n pg ) 
lhp perspectivas promissoras, e a Ma
rinha se refaz, reedquirindo o ec.plen-
1.or perdido, ha anos, pela 1ndiferenç::i 
dos govérnos anteriore.c:;. 

O Exército, por outro lado. rerdusta-

VI D A 
RADIOFONICA 

se e se disciplina, convenientemf"nt{' p R I-4 RADIO TABAJARA DA. 

Dentre outras homenagens presta
das ao prefeito Sabiniano Maia, des
taca-se n. aposição do retrato de s. 
s. na .séde da Prefeitura, bem as
sim o banquête de 100 talheres, que 
lhe foi oferecido pf>las classes con
servadoras do município. 

pl<.'tO êxito 
Serão distribuldas entre as crianças, 

,·oupas. b11nquêdos e outras dádlvas. 
sendo grande já o numero das que se 
acham inscritas para êsse fim. no es
critório da P. R. 1-4. 

1.pa.r~lliado para. servir aos seus fins, PARAIBA 

OS FESTEJO: Ei~NNtilAL N A TOR- fu'r~it~r?a/~u~es!isª~~;~r~mp~hd~~ó~~ Programa para hoje: 

A esta homenagem, que teve lugar 
ás 19 horas, o interventor Argem1ro 
de Fi ..,.•eirêdo se fez represPntar pelo 
seu aJ..tdante de ordens, capitão Jucó 
Frantz, que, rm nome de s. ex.eia., 
apresentou cumprimentos ao dr. Sa
bin.tano Maia, pela passagem do pri
meiro aniversário de sua opero~a ad
ministração á !rente da Prefeitura de 
Guarabira. 

Até agora, a dire('ãO dn R adio Ta· 
bajára recebeu as seguintes importnn
.:::ias para o Natal das Crianças P o-
bres· , 

Interventor Argemiro de Figuelrê· 
do - IOOSOOO 

Deoartamento de Estatü:.ttca e Pu-
blicidade - 100. 000 

Dr. Raul de Góis - :lO. 000. 
Pnraibn Clube - 50MOO 
Cll1'>e Astréia - 50$000. 
Dr. Antonio Santiago - 50$000. 
Um anônimo - lOSOOO. 

Como parte das festividades, rcalí
zou-se é.e. 15 30 naquel:1 cidade. uu, 
Jõgo amistoso entre o selecionado lo
cal "Dr. Sabiniano M;:i.ta" e o combi
nado do "Clube Ast.rMa", saindo vito
rioso o quadro dC!sta. capital, pela 
contagem de 3 x 2. 

~brllhantou a.s homenagens ao pre- FE8T..\ DE NA T ·\L F.M PON'I'A DF. 
feltQ Sabiniano Mata. al~m elas ban- MATO 
das dr música de Guarabira e Ara-
runa, a ja,:z da p_ R. 1. -4, especial- l Por inlci~tiva Ons PC'~sôi.s oue se 
nienLe contrat.ada para ê.sse fim. .1.chnm veraneando em Ponta de Ma-

A passagem do Na.tal, no baino da 
ronelandia. seré. condignam en te fes 
tejado pelos seus moradores. 

Assim é que haverá vários entrete~
mentos populares, além de um paVl
Jhão de danças ao ar Uvre. 

O bairro da To1Telandia a presenta
rá mn aspecto verdadeiramente atra
··nte devendo ser todo erúeii.ado de 
:ordÔes de bandeirinha,c;. 

Ferá, também. arm ado um coréto 
destinado á musica, que farA retrêta 
no mesmo. 

No dia 25, pela madr ugada , será ce
lebrada tun R. mis<-a cam pal . 

Encontra-se á frpnte dos re feridos 
festejos uma comls.são co!"posta ~as 
seguintes pessõas: dr. Jo00 Monteu o 
da Franca, Abdiac. dos Santos P as
~o~. Julio Coêlho, Generino Chacon e 
Manuel Inácio da Rocha. 

mos o dever de conservP-r _ A situação 
que o mundo atravessa. '' justifica e 
impõe que nos preoarêmos para fazei 
face ás eventualidades", como bem 
d isse o Presidente Getúlio Vargas. n& 
memoravel entrevista rtf" São Louren
ço. E é isso o que se está fazendo para 
a segurança da República e do traba-
1ho tranquno dos brasileiros 

• * "' O banho geral do corpo, t oma

do dia riamente, deve ter, como com

plemento. cuidados particulans com 

certos ór&·ãos e regióes. Assim, devem 
ser objeto de particula r a tenção, os 
nuvhlos, o nar iz. a. boea, os d e-ntes, o 

rosto, as má.os, os ~ s. o couro <'abt'-

ludo. as axilas, etc. 

Programa do Almôc:o 

11,00 - Programa do Almôço - Gra
vações populares variadas oferecidas 
pelo Clne São Pedro a casa dos gran
des romances da téla 

12,00 - Hora certa - Jornal Matv.
ttno - Noticiá.rio e informações tele
graficas do pais e do estrangeiro. 

t2,15 - Contlnúa o programa do 
~lmõço - Gravações populares varia.
dRS oferecidas pelo CinC' São Pedro 
""a casa dos grandes romances da. 
téla", 

13,00 - Bóa Tarde. 
<LocuLôr Alirio Silva) 

Prngrama do Jantar 
18.00 - Gravações populare.,; varia

das. 
(Conclúe na 6.' pg.) 



1f ·-, A UNIÃO - Sahado, 10 de novembro de 1938 

A R T E ~·-O F 1 e 1 A L 
', AD, MINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR , ARGEMIRO DE F .IGUEIRlDO 

DEGRETO N/ f, 182, de 9 de dezembro de f 938 Cuité, requerendo abono c.lc falto.s. -
Igtl.al despacho. 

N. 0 11.115 - De Severino de Luna 
Freh'e, tendo sido classlficBdo no Ul
timo concurso rcnUzaio para o car !O 
de guarda fiscal da Fazenda. reque
rendo nomeação para o referido car
go. - ,:\.cuerdc opor'n:1itlade. 

TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA 
Crêa na Policia Militar o Servi-ca de lnten

dencia e o Quadro de Oficiais de Administração. 

Argcmiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paralba. 

Oemonstra<;ão da receita e dcspêsa havidas na Tesou. 
raria Ge1·al, no dia 8 do corrente mês 

no mo dr ~Uaf a t,nbuiç,ões~ e , 

~c1ücos C~N1~~~i
1
~~!~:t~v,~u~d~

1
1,o~i~~ess;~ft?t~r~

0cs;~~t!f~:~:ei~~0
an~gs ásc;;t;::! RECEITA 

de escriturar o cmp!·ego 'dos adiantamentos recebidos do Tesouro do Estado 
e dos dinheiros do Consêlho de Administração. bem como o registro do ua
trimonio n cargo da ~esma corporação. em concordancia com as norme$ 
gerais da ccntatilidadlí J1~bhctt; 

vlços. to~l~~~!~e~~~~~isá~t;f 5.t ~ i~-~l'ã~rad:~ri!iei~~a~~~er:Ir~t~iatºs es~~i~f z;~~; 
cm escrituração e contabilidade admini.Strativas; , 

Crnsidc>i·ando /lli.~tlf'nl-P, niio h,avcr aumento de despêsas, porquanto 
o número de com!ionentcs do Quadro de Administração corresoonde ao mcs-

f;~ 2~5 
ti~~sf~~.~~c~:ti;afn;t:Jt~vieB'~~~rosi~~~ar::râo ~:eerici:i~:~ re!-ultan-

DECRETA: 

Decrttos 

O Interventor Federal 110 Estado 
eia Par~uba resolve dC'slgnar o sr. LU't, 
Velõso para representar o Eslado jun
to ao Instituto dC' Açucar e do Al
cool. do Rio de Janeiro . 

O Interventor Federal no Esta<lll 
da Paraiba nomeia José Marqu~s For
miga para exercer o cargo de i;ub-de -
legado de Policia da circunscrl~ão d,:
Picos de Nazaré, do· distrito de Sou
sa. 

:·uldo anterior . . . . . . . . . , . 
R.ec·ebcdorla dr Rendas da capital -

r·c. da arrccadctçáo do dia 7 
Rcccb~doira de Renda:; da capital 

Srtldo da arrecadação de novemb1 o 
Mé:;a ele RcnrJas de Picuf - P!c da 

arrecadação de novembro . . . . . 
E:;to.çáo Fiscal de Umbuzeh'o - P 

dr a rrecadaçâo de novembro 
Repartição de Agua.s " Esgóto·:i 

Renda do dia 7 

fO: 100~000 

201SIOO 

14 .ooo;oQo 

10 :660·700 

3:485~00 

~2:678$@0 

88:447$000 

111:125:600 
Art. 1 . 0 - Ficam cre'áelos na Policia Militar do Estacto o Servico 

de Intcnc'rncia, como ér~ão Qe, d1recão e vnificacão dos serYlços admlnb
trntivos tendo como chefe um· m~jor, e o Quadro de Oficiais de Adm.inis
t1-ação, subcrdinado diretamerit/f ~o Servico de Intendencia, como ôrgão de 

O Interventol' Fec\eral no. EstaJo 
Ja Panuba exonera, a pedido, Jos( 
Barréto de Almeida do cargo de 1." 
suplente de delegado de Policia d,:, 
distrito de Alngõa Grande. 

OESPl!:"IA 

1 
gcS

tá
o e~ e;~ºc~ã~ Quadro de Üiiciais de Administração comoor-se-a de um 

~., capitão, quatro l.os tenentes e cinco 2.os tenentes, que serão distribuidos 
pelas unid::i.d~s ~e ·v1cf'ls. ô< tu·ô1 --ir com as necessidades. _ . _ 

, ~ 2, 0 - Os direitos vaptag:ens P rei:alias dos ohcla1s de adm1m,tra
çáo siio os mesmos dos seus sirnilare_s _dos . outros quadro!:i, porém as suas 
funções são limitadas á técnica admm1strat1va. 

~ 3. 0 - o Quadro de que trata o presente artigo poaera. ser aumcu
tado ou diminuído, conforme a ampliação ou supres~ã:.o do número de uni
dades ou estabelecimentos nos ,?erviço:. da Policia. Militar. 

Art. 2.º - A promoção ao pôsto de 2. 0 tenente de administraçfio 
poderá ser fe1tn., enquanto \1ão entrar em vigor o disposto no artigo ~5 da 
Lei Federal n? 19'1, de 17 de Janeiro de 1936, por concurso c:entre os sargen
tos. sub-tenentes e afpirantes. que tenham os requisitos indispensaveis. 

~ único - O comandante da Policia Militar organizará o programa 
para a realizacão do ccncurso, dando-se qualquer vnl?;ia nomeando em se. 
~uida á publ!ca('ão do mesmo, uma comissão de oficiais para proceder o 
exame dos candidatos. 

O Interventot Federsi,,1 no Estadn 
da Paraíba nomeia o tenente I\1arti· 
nho Mauricio Leite. µara exercer o 
cargo de delegado de Policia do dis
trito de São João do Cariri. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 9: 
Der'retos: 
O Interventor Fcde1'::1.l no Estad'0 

da Paraíba retifica o alo qur nom,..·o·.: 
José Crisostomo Vicil'a da Cunha pa
ra exercer o cargo ele carcereiro e:~ 
Cadeia Pública da cidade de Itabaia
na. ·-1isto o nomeado chamar-se Pe
dro Criwstomo Vieira da Cunha. 

5111 - Francisco RClchR - Con1e . 
5116 -- Francist·o Me~lnt; <lc Da.rrt-:; 

- Pagamento . . . . . . . . . . . 
5122 -- Dr João Dias Junior - Pa-

gamento . . . . , . . . 
5123 - Orlando Alexandrias dos An-

jos - l'agamento . . . . . . . , 
512 5- Roberto D.ins .- <Dir G 

Saúde Publica) - Adlantamcnlo . 
5124 - Joaquim Santiago - G 1,; 

"'Tomás Minclélo") - Adfantamcn
lo 

5129 - Antonio Joaquim ele l\nclr::ide 
-Fôlha <ic pai:rnmenLo , . . . . . 

5128 - Mardoquén Nacrc - tI Ofi
cial) - Adiantamento 

daº p~~!1~~en;.~!~3~~d~r~el no c~~t!~~ Saltlo que })assa 
Rodrigues do Nascimento, juiz muni
c:pal do térmo de Caiçára, para icie;.1-

55c:ooo 

10:óOOWOO 

6605000 

187°500 

200'000 

210'.0!)I) 

1J''i00 

3:2iJO~OO 1:,.026\lOO 

126:099~00 

141 :12:J!600 !\rt 3 o _ As primeiras promoções ou transferencias para o srr
vico e Quadro· ora creados. nos pt;,stos de 1. 0 tenente a_ m~.io_r. serão feitas 
dentre nc. oficiais que venham desem_penhando, nos dois ult1mos anos SP
tuidos. com f'ficiéncia e criterio, .(unçoes analo,as ás da dtto quadro, ,a .1:e- ticns funçõe6 no de Conceição. à~- Te~oura1·1a ueraJ do Te~ouru uo K,taclo da reraib;;i, rm a c;c dezcm-. 

vendo apresentar seu titulo á Secre· bro de 1933 
nuerime~\~t,. d~ )n.:=_r~~1;ções e.b.ibuid_as a ca~a ó~ã~, bem como as atri
buicôes dos oficiais dos dife!'enles si.:rviços serao defuudas em re~ulamento 
a. ser a:Jrovado velo Govérno. 

taría do Interior e Segurança Públi-
ca. a fim àe ser devidamente aposti
lado. 

Ernesto titlvelra. 
TPSOIITPirn GPrA 1 

Almo;io Morais 
J.;~r.riturnrin 

A!·t. 5. 0 - Revogam-se as disposições em contrano 
u IntP1-vcntor Federal no Esta(~., 

cta Para.fba !"!movi::. o b:l. Lauro Coê· 
lho de AlN"crga. juiz municipal do têr· 

p~Jacio d?. Redencão, em João Pessôa. 9 c1e dezembro de 19~8. 51. 0 eia mo de Concetç.io, para iclenticas fun-

N. 0 11.129 - De Gu3tavo o. Tor- N.º ló.167 - Da Secretl\nll da fl..-

res. 1 gricultura. 

Proclamação da Revúbli~a. ~~~~~
10

8~~e:;::r \~~a tft~l~a:uií~c~~-
Oficios: Ao Tribunal da FaZP-n1a 

Araemiro de Fiauetredo 

DECRETO N.~ 1,183, de 9 d~ dezembr.o de 1938 1 

laria do Int:Jérior e Segurança Pub1'. 
ca, a fim de ser devidamente aposti-
lado. 

O Interventor Federal no Estaà; 
eia Parnjba 17emove o bel. José J 
Mé1o an Cunha Alvarenga. ju!z mu:H 

N. 0 16 139 - Da Secretaria da A-1 Pt!tiçã.o: 
gricultura 

N.' 16.160 - Idem. N. 0 11.029 - De J. F Nobre. 

Memorandum: Contas: 

cipal do térmo.,dc Santa Luzia do Sa
Abre á Secret°',;ia, do Interior e Segurança l'u.- bugí para .,ictm1t,ieas funçõ~s no uc 

'blicd. o credito de- 101000$000. 00:tçãra, Q;E:ve,ncto aprc:,entr.r seu titl'"" 

N. 0 16 .163 - Do 'Banco do Estado 
-da, Paraíba;. 

Al'!:ciniro de Fi~ueirédo. Jnterventor federal no Esta<:10 rla Paraíba., \~ áp~~fi~~t.a~~fi~~ ~!t~~~?
1
~!v~de~i~~~;; 

usando das ~triJ:.u11;êcs cue lhe confere a ConstitUicão da Republica, irostila:lo 

Copia do dcc. n. 0 1.1BO, de 7 do 
corr~nte. 

l)ECRETA: 

Art. 1. 0 - E' aberto á Secretari~ do Interior e Segurança Pliblica o 
credito especial de dez ,contos de réis C).0:000SOOO), para ocorrer ás d.esp~sas 
1cm pessoal que :-e destll)ff ao curso de educação física, no Rio de Janell·o 

Art. 2. 0 - ~ev~>1:am,-se ::?os dispasições em contrario. 

Ao Tribunal da F'azenda: 
O Jnt"rventor Fed'!:'ral 110 Estadf) 

da Paraíba retifica o ato que nomeou Prestações de contas: 
Antonio· Luiz Filho para exercer o 
cargo de carcereiro da Cadeia Públicn N .0 16 .097 - De Joaquim. Milítii.a 
,:la cida:-Jc :ie Ararupa. visto o me'3mJ Pires. 
chama-r-se Antonio Lins Fir..lho. 

O Intrrvent.or Federal no Estad-
d,a Paii~ít:>a..i.-,a.t.enden::lo ?,o qU" rcqu~-

Petições; 

Palacio d::i Reden<:â-0, em João Pes~a. 9 de dezembro de 1938, 51.º da reu o bel. João· Navarro Filho, juh; N. 0 15.665 - De F. Mcndonçn & 

Proclamaç«'io da Reoública. ~~ ~~~ei~ls: ~;:;i~erded:ªJ~~·s~~1~; C1~ .. ºL~T.i~;ga~ Dos mesmos. 

Arqerniro de Fioueirédo 
José Maraues da Silva Mariz 

jm'i:dico do Esta1o e as 1nformaçõ~s N.º 11 .058 - De Ramos Maciel & 
prestadas pelo Tesouro, resolve apo- Cia. 
senta-lo. com direito aos ven,.imf'ntoi, N. 0 10 .935 -De L. Pinto de Abreu 

lntcrventoria Fédétal 
integrais, de acôrdo com o art. 91, lc- N.º 10.949 - De José Manc.j 
tra a., da Constituição da República. N. 0 10 . 323 - De Fernando Nobre-

N. 0 1'5. 'i25 - Da Repartição 
Serviços Elet-rkos 

N. 0 16 .070 - Da m'!s:na 

Petições : 

dos 

N. 0 11. 059 - De' Ramos Maciel & 
Cia. 

N. '10. 686 - De José Antonio de 
Maria. 

Prestações de contas: 

N . 0 3.676 - De Julio Batista St..11!, 
tos. 

N. 0 16.051 - De Augusto Odilon 
da Costa. 

A' Procuradoria da Fazenda· 

Oficio: 1·equerendo sessenta 160) dias de li
cença, par~ o seu tratamento de saú
de. - Concêdo se~senta <00) dias. ;1 

vista do laudo médico, com direito ao 
ordenado. na forma da lei. 

combinado com os arts. 184 e 185, da ga. N ° 16.168 - Do Juízo df" Oirr1tn 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 27 DE NOVEMBRO: 

Petição: 

lei sob n. 159, de 28 de janeiro de 1937. N.º 10.928 - Da Grcat Western. da 3.ª vara da comarca da capital 
devendo solicitar seu titulo á,. Secreta· N.º 11.042 - De João AYattjo & 
ria do Interior e Segurança Pública. Cia. Petições : 

!EXPEDIENTE DO INTERVENTOR O Interventor Federai ncr Estado N.º 10.833 - De José Pedro da Si,· 
DO DIA 7: da- Paraíba. atendendo ao que reque- va. N. 0 10. 794 - De Boanerges de. Al-

De Raquel Esmeraldina da Silva rcu Porfino ,Anselmo da Cruz. gua!'- N .º 15.574 - De J. F. Nobre . tpeida. 
Costa, professôra-diretora do Grupo Pettções: da civil ele 2 ª classe, da Inspetoria N.º 11.012 - De João Vicente de N. 0 10.811 - De João ArauJo Dia:;. 
Escolar ''ClemenLmo Proç0pio'', de Geral do Tráfego Publico e da Guar- Abreu & Cia. 
campina Grande, requeÍ'endo para os De Aderbal Castor do Rêgo. sub-te- da Civil, tendo em vista o laudo me- N ° 11.040 - De Anibal Moura. 
vencimentos relativos ao periodo de nente da Polict~- Militar. t;olicitandu clico a que se ~ubmeteu o peticioná- N. 0 11.039 - Do m:-smo. 
,sua licença serem pago.:j tntegralmen- abono de 3 mêses de soldo para con- rio1 resolve eoneeder•lhe sessenta 1601 

A' Recebedoria de Rendai:, ú.a capJ
tal: 

Oficio: ' te. - Indeferido . 

1 

fecção de fardamento. - Defer1do dias de licença, com direito ao orde- A' Procuradoria da Fazenda· 
- De João Coriolano Ramalho, !,Ub- nado. na fórma ela lei. . 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR tenente da. Policia militar. requerendo ' O lntrrv~ntor Federal no Estad:, 1 Telegrama: N. o 16.152 - Do SecreL!trio da F2.-
DO DIA 2: abono de 3 mêses de soldo para cou- ' da Parniba. atendendo ao que re:iue- 1 zenda do Estado do Ceará. 

Decretos: 

O Interventor Fedcrtl rió Esti:lclO 
da Paraíba nomeia o ., ''.~ic-et1to José 
Ferreira de Lima 2. n p~ra' C'Xél'Cer o 
cargo de sub-delegndo .cte Policia da 
circunscrição de RPn'a ,;}Redonda, elo 
distrito de Jngé. 

O Interventor Federal no Estaào 
da Paraíba nomeia o sargr,nt,o Seba~
tião da Costa r Sousa parn c>xncer o 
cargo de· sub-delegado de Policia d.a 
drcunscrição de CA.choC'ira de Cebó
las, do distrito dr. In::á 

C:XPEDIENTE DO INT.ERVENTQR 
DO DIA 6: 

Petições: 

Do bel. João Sergio Main .. Jtúz mµ-
1W·ipa1 do termo de Esner1.nça, requ'!
Fndo pagamento df' ajnda de custo 

PagUC·SC 312SOOO. nos, ri,rmos "º 
( r- •• 983. de 17 de março dêssc A.no. 

')e João Martln<s elo Nascimento, 
~-··uda de 2.ª cla:,.sc da Ir.spetorlâ do 
T áfcgo Público e da Guarda Civil. 
1 ruerendo sessenta (60J dias de li
' - 1ça para o seu tratam~nto .À~ $a,.\Ji
rir - Concedo sessenta ( 60) dias, á 
1 • 

1 a do laudo médico. com dir~k>i i.1J 
< r'~enado, na fórrna da lei 

Oe Porfirlo Anselmo da Cruz, guar
r" de 2. • classe da Inspetoria Geral 
r;,..., Tráfego hi.blico 'e da Guarda Cívil. 

feeção de fardamento. - O?ferido reu João Martins do Nascimento, , N. 0 15,690 - De Hennogcnes Bra-

Decrrtos · fir~~d~o c~!-
1
áf~;o 

2 ~~~ic~\ ~~ ~~~~: \ ga · 
A' Repartição de Aguas e Esgõto.:;: 

da Civil. tendo em vista o laudo me- DIA 9. Oficios: 
O Interventor Federal no Est.a io 

da Paraiba resolve exonerar n sr. R:- -
mos Medeiros da Nóbrega do carg:,1 
de fiscal do Govêrno junto à Soctr
clade Algodoeira do Nordestt Bra~11-
:eiro, em Picuí. visto o mesmo i1ão <.:·' 
0 ncontrar quites com o servi,:-o mlE
tar. 

O Inter•1entor Fedt:ral no Est,:u>l 
:la Paraíba resolve efetivar d. Mêl.r .,, 
Selir" de Tolêdo Cirne no cargo ctr 5 " 
t:~criturário do Gabinêtc da Se::ret:t
ria da Agricultura, com os ven:1-
-nentos que por lei lhe competirem. 
ievendo solicitar seu titulo dn m::-sn:.:: 

,.:'.ecretarfa. 

dico a que se Stlbmeteu o pPticiona
rio, resolve conceder·lhc sessenta 1601 
clias de liccnca. com direito ao ordc
narl.o, na fórma da lei. 

O Tnt."''VC'ltor Fedrral no Estado 
da Paraíba nomeia Olimpio Arna1c':> 
de Alencar para exercer. lnterinamen
tf', o cargo de guarda de 3. ª elas . ..;~ 
cio Põsto dr. Higiêne de Areia, servin
cio-lhe de titulo a presente portaria 

O Intt>rventor Federal no Estado 
da Paraíba· nomeia Jos1 Evangellst.a 
Ponce Leon para exercer, interJn1-
mcntc. o cargo de guarda de 3 .11- claJ-· 
fe do Pósto de Higiênc de Bananei
ra!-, servindo·lhe de titulo a presente 
portaria. 

~XPEDIENTE DO INTERVENTOR O lntervent,or Federal no Estaclo 
DO DIA B: eia Paraíba torna sem efeito o Ri.•J 

ljtições: i~i~·ae~~:isu ;o t~~~;~ ct~ªg~~c:~ct:e~; 

Do bel. Antonio Dantas de Almd-
1a, promotor públlco da romarc:\ rir 
-:,atos, requerendo quinze 1 l:i) dl1.:; r!c 
férias regulamentares. :- Como r1:
quer. 

Do bel Antonio Taveira de Faria'.'i, 
iulz municipal do térmo de Serra do 
Culté, requerendo que a licença qu,J 
l~e,. !Ora concedida para tratament•l 
de saúde, seja com os vencimentos in-· 
~grals, ~ Deferido. 

Do bel. Antonio Taveira de Farias. 
juiz municipal do termo de Serra do 

Policia do distrito de S. João do c~.
rirf 

Secretaria da Fa:r:enda 

F.'(;Pl':DIENTE DO GABJNl!TI! 
DIA S· "º dlret.or do Tesouro• 

Petições: · fl 

N.' 11.130 - De Manuel Camelo 

~~~. --------

Ao diretor do Tesoutu, 

Petições: 

N n 11 135 - De Anlon...o Augusto 
de Sá. 

N.º 11.119 - De Sott,':ia Campo;;;. 
N. 0 11.123 - De Pedro Lourenr;-J 

de Sousa. 
N. 0 11.102 - De Antonio Torrch 

Brasil 
N. 0 11124 - De Enulla Alves At.aJ

c!e. 
N.' 11.128 - Da Standard Oii Com· 

pany Of Brasil. 
N. 0 11.122 - De Pcssõa, Teixeira 

Ltda. 
N. 0 11. 121 - De .João Vicente Cie 

Abreu. 
N. 0 16 .156 - De Fernando Correu, 

de Sá e Benevides 
N. 0 11.043 - De José Horaclo Czi

,-alcanti. 
N. 0 . 10.720 - De João de Barro; 

Cavalcanti 

Oficios: 

N.º 16.154 - Da mesma 
N. 0 16 .155 - Da Secretaria da A -

gricultura. 

TRIBUNAL DA FAZENDA: 

Sessão do dia. 9: 

Presidente - Romualdo Rolim 
Secrct.ária - Benigna Leal . 

Compareceram o;; srs Romua.ld'l 
Rolim, diretor do Tesouro. por desig
nação do Secretário da Fazenda. Jos:. 
Florentino Juni01 e Acrisio Borges. 
1·especti\"amcnte chefes de sccç~-~ da 
Receita e da De.spésa, e o dr. Se\!c
rino Cordeiro, procurador da F~ZN1-
da. 

o expeciienle constou do seguinte· 

Contas - O Trlbusal vi:-.;ou: 

N ° 11.022 - Da Gréat WesLern. 
na quantia de 1 :o:;psóOO 

N. 0 10.928 - Da mesma. na quan
tia de 3 :501$400. 

N ., 16.151 - Do d1retor úO lns~l- N. 0 10.864 - De Raul Leite &, 

luto de 1ctentificação e Médico Lc- Cia .. na quantia. de 7:835$000. 
gal. 1 N. 0 2.890 - De O\Onl & Cla., na 

N.' 3.772 - Da Mésa dé Rendas de quanto de 962$200. - Vhito, ~en· 
!'.!c'-:li. ---·-.-'------: J dendo .. Cie .. ~i:tura tle CiéditQ. 
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MO'VEIS DE 'VIME LENDA DESTRUIDA DR, ALBERTO FERNANDES CARTAXO 

'.(li 
r ~ ~--

e de junco nacional ( de côr foaltera
vel) são os moveis que pelos mais bai
xos preços proporcionam ao lar mo
derno um har~onioso ambiente de 
graça e estética. O fabríc:o da CASA 
FUNCHAL impõe-se como o melhor 
-- em tod~ o norte do Brasil -

Grande p.1.rte de nossa gente 
se habituou a dar mais valor 
aos produtos que vêm de fóra, 
pensando que quanto mais lon
ge a procedência, melhor é o ar
Ugo, mas eis que surgiu um pro
duto na Parafba qll acabou de 
uma vez com esse modo de pen
sar: é o VINHO QUINADO 
CHAPIRO, fabricado com o me
lhor vinho de uvas do país. O 
QUINADO CHAPIRO é produto 
paraibano, sim, mas é um dos 
melhores que existem no pais. 
Não se esqueçam: QUINADO 

Ex:lntcrno da Cltnlca Dermatológlcn e Sí!ilológica cio Hospital Pedro n 
<Serviço do Prol. VALDEM!R MIRANDA) e da Poltcltnlca do Rio ~. 

Janeiro (Serviço do Prof. EDUARDO RAB1!:LOJ 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS AI"ECÇOES DA Pl!:LE, SIFILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS TUMORES MA· 

LIONOS DA Pl!:LE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 

l 
Dialcnn,a - Ultra violêtas - lnfra-,·crmélholl e alta frequência.. 

CONSOLTORJO: - Rua Dr. GRma e Mélo, n.-0 149 • 1.º andar 
CONSULTAS DIARIAMENTE: - Das 11 ás 12 e dAS 16 to 18 horu. 

RESIDENClA: - Avenida Dr. João da Ml\ta n.0 436. 

C A S A F U N C H A L 
Rua Barão do Triunfo n.0 459 - João feSSôa. - Paraíba do Norte 

Rua da Aurora. n.0 49 -Recife - Pernambuco 
CHAPIRO. Distribuidores para SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, YIAÇAO 

todo o Estado 
FABRICA QUALQUER PEÇA POR ENCOMENDA 

VASSOURAS, ESCOVAS E ESPANADORES. CAMAS "PATENTE". 
MOVEIS DE JUNCO "GERDAU" E "TACARÉ". BRINQUEDOS 

PARA CRIANÇAS: AUTOMOVEIS, VELOCIPEDES, ETC. 

TITO SILVA & CIA. . E OBRAS PúBLICAS 1:.~.=.========:::::'.1 Quadro demonstrativo, referente ao mês de novembro 

N.º 11.020 - De J. F. Nobre, na 
quantia de 265$500. 

N. 0 15.574 - Do m<'smo, na quan
tia ele 120SOOO. 

N. 0 li. 725 - Da Repartição dos 
Serviços Elctricos, na quantia de ... 
29:00CSOOO. 

N. 0 16. 070 - Da mesma, na quau
tia de 551$200. 

N.º · 10.935 - De L. Pinto de Abreu, 
ua quantia ele 6:'1.155500. 

N.º 11.058 - De Ramos Maciel. na 
quantia de 1: 133S200. 

N. 0 11.059 - Do mesmo, na quan· 
tia de 354$000 

N. 0 15.665 - De F. Mendonça & 
Cia Ltda., na quantia de 272$900. 

N . 0 15.722 - Dos m-esmos. na qua!1-
tia de 246SOOO. 

N. 0 ll. 039 - De Anibal Moura, na 
qU{tntia de 236$000. 

N. 0 ll.040 - Do mesmo, na quan
tia de 89SOOO. 

N.º 11.012 - De João Vicente de 
)Abreu & Cia., na quantia de 918$000. 

N, 0 11.033 - Du Cia. Paraíba de 
Cimento Portland S A., na quantia 
de 467S500. 

N.º 10.610 - De Floripes Carva
lho. na quantia de 45SOOO. 

N . 0 11.017- De L. Pinto de Abreu, 
na quantia de 5:3645000 

N. 0 11. 080 - Da Cia. Brasileira 
de Eletricidade Siemens Schuckert, 
S . A. pp. Daniel de Ara•üjo, na quan
tia de 18:903S600. 

Prestações de contas - O Tribunal i 
julga certas: 

N.º 15.823 - De José Luiz elo Régo 1 
•Luna, na quantia de 166$000. 

, N . 0 ló,617 - pe João de Sousa Fal
cão, na qu'antia de 400$000. 

N. 0 1.273 - Oa Prefeitura de Ala
gõa Grande, na quantia de 10:000SOO~ 

N. 0 3. 711 - Da Mêsa de Rendas 
de Bananeiras, na quantia de 540.$000. 

N, 0 15. 793 ....... De Antonio August,o 
de Almeida, na quantia de ......... . 
l0:500SOOO. 

N. 0 15. 775 - Do mcS[!lO, na quan
tia de 15:216SOOO. 

N. 0 15.284 - Do mesmo. na oua.n· 
tia de 12:600$~00. 

N. 0 15. 204 - Do mesmo.. na cuau
tia de 5:000$000. 

N . 0 15.888 - De Inácio Roméro ela 
Rocha, na quantia de 50$000. 

N.º 3.67!> - De Héllo José de S011-
::ia, na . quantia de 200SOOIJ. 

N.º 15.930 - De Franisco Alves dos 
Santos, na quanUa de 35SOOO. 

N .0 15.260 - De Severino Silva. na 
iquantia de 212'3000. 

N.º 13.029 - De José Luiz do Régo 
Lw1a, na ouantia de 15:000$000. 

registro d~ veiculas, remetidas peln 
Ml:sa de Rendas de Picul. 

II - Entrega de imporlancia -
:nércio, V lação e Obn:is Públicas re- Entrega-se ao sr. almoxarife pagtt
iolve, como providência de ordem :!!'- dor, a flrn de recolher ao r,ofrp do 
1al, que. desta dat:::i em diante, toctr C. E., a lmportancía de 49SOOO. cor
e, funcionário efetivo, coi;tratado ou respondente á taxa de sêlo de chum· 
diarista, que tiver qualquer ns<:.unto bo desta Inspetorla. arrecadada peln. 
refe.rente ás "1 1as f1..,,cõc-c:; ou a rP- Mêsa de Rendas de Picui, no mês ,le 
partição da qual fizer parte, a tratar novembro último. 

â~n:~~·res~~~:~~q~~'. se~r!~;~~~~~~~:;~ j tr~!;_; f•:~~e\jT ~~ ad~;~~ta~iaE~~ 
r;irquico, que para êsse fim lhe darl\ 1 :~3WOO. destinada á. compra de sélC''-; 
o devida licença. para aquisição de carteiras dP. rhauf 

_ frur. remetida pela 2.ll Secção oo 
COAlANDO DA ,POLICIA MJl,ITAR Tráfego, com oficio n. 129. de 6 do 

DÓ ESTADO DA PAltAtBA ll'l corrente. 
NORTE IV - Balancête - Entrega-se ::i • 

s1 ~lmoxarife pagador. o hahtnci!t;• 
~u<1rtel cm João Pcs:;6~. 9 de ''"·· n~ receita e despêsas havld0s na °' 

rmbro de 1938. S 1T., referente ao més de novernbro 
Serviço p~rn o dia TO (:;abade) do corrente ano. 

Dia ã Policín Mililer. 2. ') tenen~e 
\ 11tonio FC'rreira Vaz 

Ronda á Guarnição. <;Ub·tencmtf' 
,dcrb~l Castor cio Rei:o 

Adjunto ao oficial de cliíl, 1." $at
ento Dcoclccio Fen·ei.ra. Le.iLc. 

DiR á Estação de· Radio~ 3. 0 sar. 
ento José Leite de Anrtradc. 
Guard? do Quartel. 3 . 0 sargento 

Tcraldo Cn.valcanti de Paiv~. 
Guard;:i da Cadela. 3. 0 sarzenlo 

'l:l'miro Pomeiro 
Eletricista de dia, solda~o Sincsio 

'tariano de Barros. 

V - Peti~ões dcspa~.'hadas - n~· 
Vice·nte Ivo de Paiva, motociclh,t :.: 
,,rofi~i::ional. requerendo unia licP11ç;1 
rie prE1.ticagem por 30 dias. para o ,··· 
Oiógo Braz de Araújo, na motoclcl ... 
t,a placa 74 Pb., de proprierla.ri" d" 
..,orendizando. - Como requer. 

De José Leitão de Araújo. soldad:i 
:o Côq,o de Bombeiros. re(]uerenn, 
)nra orestar exame de C'hauffeur prr-, 
'i:-:;ion(ll - Como requer Seja st,;;. 
n!"lido ~o cx1me ás 9 hora!-i cic hol,• 

D~ José Aquino dt!· Va~concf>lr.s 
•hauffn;r profiss:onal .r,r.l.1 Irspet<'TJ ;,,. 

POSTO DE CLASSIFICAÇAO DO ALGODAO - CAMPINA GRANDE 

MílNT('íDTf') 

P atos . 
Campina Grand(J . . . .. • 
Alngôa do Monteiro . . . . 
Plancó ..... 
Catolé do Rceha 
Sousa 
Antenor Navarro . . . . 
Santa Luzia <lo Siibugí .. 
São João do Cariri 
Picui 
Pombal 
C::> .l a1..etras 
Ec.it'.'dade 
Bre j('I do Cruz .. 
Pr·ncéfa Isabel 
São José de Piranhas . . . . r,.r., .. .. .. 
lfmhu1.eiro 
Arcfa 
Titperoá 
T,• 1,;.;t- lri:i 
CalJaccJras . 
Srr:aria 

ESTADOS 

'<\GAS 

3.071 
2. 778 
..: :t4,. 
2 l4Z 
? r\1fi 

2.235 
1 

1 .990 
1.91C 
l.94~ 
1 9W 
1.627 
1.327 
1.396 
\ .030 

1' l 

636 

309 

60 

PESO 

1.031 _9:n 
nt ;;:,, 
216 ;';1Fi 
19!) 87:! 
1ft7 .Ol'i 
165 G9; 
203. 801 
177 .238 
lfií, . . H4 
ill' )'Vi 
119 2't2 
179 .ftn 
i"l:1 JAr; 
107 137 
1 J•J.851 
103.051 
72 700 
M lP!} 
43 .~00 
'!7 f'Yll 

'2h 187 
21.Q!Ji 

4 .;oo 

:i 1Cíl.6SO 

PESO • SACAS ----------~----------- ---
sraibl:I' 

·--n rll 
Pernombuco 
Rio Grande cio NorW 
Piaui .. 

T O T A 1, 

44 .528 
3.617 

84 
4-0 
')':_ 

48 .374 

3 808.6RO 
331.543 

5. 792 
2,6ij0 
1.500 

4 . )50.195 
Telefonista de dia. scldaclo José h'la· 

·,ano de Lima 12,º) 

· ;cr~ J C'o E.c:tado rle Pernambuco. ~·,~ 
ucrencJo para serr,m r~validados t.L'> 
em; do::umentos nest.a Repartição J\lu"11::,Tt.Hlü Ui\ GUl::RRA - 'L" 

:i~~i ~:!~cr. A' 1.ª S T .. pnrr. o~ (in ~~git:~l~i:::~a-_G~;.~n~!ral~;:c
1r: SECÇAO LIVRE o L O .B. I. e a. Cia. de Mtrs. da

~º as gu,udas do Quartc1. Cl:l'deia 
ública, reforços e patrulhas. 

Boletim numero 267 

De João Inácio de Lima, 1equcrr::1 ::ac;-adon-!S - t,ONCUR.RENCIA AD-

:~ot~~~~n~rs~r ~:ª:ºe ~!r.~~tur~~ti" ~:?\;r~;!·\!~''! fc~~~!tt:~!!ui; "União Gráfica Beneficente 
Para conhecimento da Policia Mi- x~;i~l~t~í~~~:~ ~!s~:!~~~~s pch :' · ;~~m!~~~11

~!e5a~::ii~l~ CB~~~~fdc~S~ 1Paraibana" 
~~~t!: devida execução, nublico o ~ ~~~·n; P~~Ci~-~~l!d:i)~:~~~~~t~~ª·o::;_ ~~t.a?~ri~l~o d:c c~!'f~~;t:çã~~~~~~ ASSEMBLÉIA GERAL EXTR.&ORDI· 

·~110 Jo-::é de Oliveirn-. Cice;:o Dan ~ de ::i.côrdo com a autoriza.ção do se- NARIA 
De ordem do sr. presidente da 

•' Uníãb Gráfica Beneficente Pa.raj
bana" convido todos os associ~dos 
que estão em goso de seus direitos 
sociais a comparecerem ã sessão de 
assembléia geral extraordinaria. pa-ra 
eleição de sua nova diretoria, a rea
lizar-se no próximo domingo, 11 do 
corrente, em sua séde. á. rua ,Joaquim 
Nabuco, 108. ás 13 horas da tarde. 

Comunicação: - O sr tcn. cc1 sts de Lima. Auto de Farias Pjmer: 1hor minist,ro da Guerra, publicam\ 
cmt. do 22. 0 D IC., em oficio n. l.33f· ·e t. Antonio Pinheiro. José Leite (l· )m ·'Dia.rio Oficial" de onze de no-
de ontem datado, comunicou que. to. Mélo Manuel Jo?.quhn do. Silva. ~.Ii - vembro p. findo, faço público que até 
mando cm coi1sideração o assunto 1 ~uel Olimpio, Alcides Ar2,Jjo, Man-.1el I á.5 nove horas do clfa. vinte e quatrn 
çonstantc da cópia da parte que :1- fr::i.nci:;c.o de S0u5e Lins, Joáo Agra de dezembro corrente. serão __ re.ceb1-
companhou o oficio n. 837, deste co.. -=-obrinho. Manuel VRrela de Medeiros. c;los requerimentos de inscrição par"' 
~ando, prendeu por 10 dias o soldn ·,.,,crtnc. i't.utonio de Lima, Antomo fornecimento. por concurrenc1a per· 
çlo Severmo Lacerda dos Santos. ,ilgue1r~ da Sil\'R.. - Como requ~- manente. dos artigos necessários ao 
que punirá. qualquer fa..lta trazida ,;"'f ·em. · 1"" Ranchos, forrageamento e art.ig?s ~1 

seu conhC<;!f!!e_nto_, ~i.:a~1ca9_a p9r eJc . VII - .f'".LiçõéS ~~pacha(!~s prlo consumo habitual, a esta Umdao~ 
mentias- -daquel~ un-ifia~e,-:- .Para 31:1 - ,qiisto ac Ca.,irizeiras .....:...·J)e Ptth:J B~"- Bateria Independente de Artilhan 
reine a camaradagem entre as For· erra dr Albuqu;"rquc. José F1anc\c..:. de Dõrso e 15 .ª Circun.c.crição de Re 
ças Federais e Estaduais r1!!sta ~;:mi· o Ja Móta, Mario Guedes da Silva. crutamento. r a ra ô próximo ano dr 

João Pessôa, 5 • 12 · 938. 
João Dias Ca"1oso, 1.0 secretário. 

tal. 'osé Celestint) de Paula. Antonio mil novecentos e trinta t: nove . 
•'austi!lo de Alm::?ida. Turibio No~r.i' A concurrcncia obedecerá ~ prescri VISITEM a grande feira de Natal 

<as.) José Arna,do Cabral dr,; Vas ' ordeus. Frtir:cisco Edmilson da ~íi· ção cto artigo cín~oenta e dois do C'l que a. CASA AZUL está fazendo . Av. 
concélos, coronel cmt. lleral. t eira e Jo:sé Lima dos Santos. - c;.1- Gigo de contabillda:lc Pública. res:l e . Rohan, 164 . 

Confere com o orl,ztnal - Sebastii.. -n~af.~éfoão de Sousa e Silva - t." i~ç~~ ~~~Tt~~b~~:~ ~infoº~t~!n~~:\~n ___ C_A_F_E_'_A_'_V_E_N_D_A __ , 
Maurido da Custa, 2. 0 t.en . ._J,tdants ' ll .• Inspetor geral oito. publicada no "Di0rio ~ficial 
Interino. ·onfére com o original: - Severino de quinze de novembro de mil no\·~ 

·,) Araüio ~uciro:;-a, Resp. pela St1b- centos e vinte e sete. observando-. Vende-se á Avenida B. Rohan, 
Secretaria do interior ' fNSPETOIUA GERAL DO TUn ,spetoria a doutrina firmada pela consulta pu 184, o afreguezado "Café Expresso" . 

00 POBLICO 1: DA OUA.lttu · hlicada no "Diario Oficiat·· de ctez Tratar no mesmo com o seu pro-
S~l('Urança Pública , ,CIVIL _ V . S. vi11 o plano da extração de Boletim do Exercito de vinte e cln prietarío . 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO Em João Pessóa, 9 de dC7,Pmhro de Natal da LOTERIA FEDERAL? E~ CO, tudo de noVembro de mil 110V" 
EXPEDIENTE DO DIRETOR DO 1938 . convidativo. centos e vinte e oito e a,iso do senb01 Os preçoo da CASÁ DAS St.llAII 

.· ~~~a~í:as: 1 L1;.E1~~{i~~~: t: ~~T'.~ª::ii:vlsta e DITAI s 1· ,;elm~:b~r\o~d~e~fi"mcr~.tlr~n:~:o.cl~egi;~:~1:;~; 1-: ::d•:0.1:ma:::a b::.·::ber da 

o Diretor do Denarlamento de Edu- Permanente á $ P .. guarda de 1." te Checoslováqwa um form1davel sorti. 
cação nomeia o si: Manuel Clementi- ) classe n. J. . ALFANDEGA DE JOAO PESSOA- se As relações dos artrgos constin~" mento de pulsei~ de fantasia, pa..r.11, 
·no Filh'J para exercer o cargo de ins- Rondantes: do tra~e,go, fiscal ~k EDITJ\L n.º 52 _ Chamo a atenção do pres~nte edital ~ncontrem·.SE: 

0
n
1
~ senhoras. Faça sua visita a CA~A RIO 

pet.or administrativo do Ehsíno de Ge- 2. llclaS!e n. 3; do policiamento, fiscal do~ interrssados para o edital n.º 51. Secretana desta Umdade. {! d1sp] - Ma.eiel Pinheiro, 169. 

-------------· nipapo, do municlpio de Brejo do on~ante n 2 e guarda de 1.ª classe nubt1cado nesta rleta no órgão oftelal ção dos lnteress~dos. onde tamb,,.n~ 
Cruz, servindo-lhe de titulo a presen~ n. 6 · . . do Estado, A UNIAO. sôbre a abertu- poderão obter os 1.nformes nece~sáno: 
te portaria. Plantoes, guardas <'lVls ns. 13. 87, ra de concurrência, destinada aos for- em qualquer dia util, de nove as de, ROUPINHAS para crianças, gran. 

O Diretor do Departamento de Edu- B, 53, 57, 67 e 33. ,,ccimentoi::: ordJnários a esta Alfan- horas. de qua.pti,dade a CASA AZUL está 
cação exonera O sr. José Hosano Oi· Bolethn numero 270 . _ dCP::J. em 193S) , o Consélho e a com\ssão esclarc~en- vendendo a preços de reclame . 
niz do cargo de inspetor administra- Par~ cophecin:cnto OB Corooracw1 Alfandega de João Pesôa, 7 de de- que o Govêrno não se resr>~:msa.biliz.. ,-------------
tiva do Ensino de Genipaoo. do mu- devida execucao publico O seguiu· zembro de 1938. mpoers

100
pede1

5
'dcºr,stov,_erq~~is.

11
ã~c1;!º~~~~!ta~~ 2.000 :000$000 

nicipil'l de Brejo d~Cruz e~ - .Guias - Faz-se enlrel?a ao sr Claudio Porto, escriturário da classe '1e todas as formalidA.des legais <em- EM 24 DE DEZEMBRO - LOTERIA 
EXPEDIENTE DO DIRETOR DO nc e? 1 ª ST., ele ouas !?mas ci~ 4 "F". renho. visto e autorização) ~m com, FEDERAL. 

DIA 9: ,·========================= as contas deverão ~er Hqui-;!ades n,· 
Petições: prazo máximo de oito riiR;e; ,.. flJ'!'!:>: 

De Maria Ivanetc ME!!rtins Salda- G I NA' s I o e AR N E IR o L E A- o 10 ele quinze dias. Quartel em JoãC' 
nha. professora de 1 ' entrancia, com Pessóa, 10 de dezPmbro d• rnJ3. " 

CASA A' VENDA 
Vende-se llDla bõa casa com õUt;no exerctcio no Grupo Escolar "Solon d" 'lario Amcrlco dr: I\1oura, 1.0 ten, se-

ponto para negocio, em terreno prô
prio, ã. Av. Caetano Filgueiras n . 0 

GRANDE , variado sortimento "''" 621, na Torrelandla, o referido ponto 
brinquêdos a preços ótimos. 'iÓ na acha•se atualmente alugado, contao
CASA AZUL . do com grande freguezia. Trata-se na 

- ---------' Av. Tira.dentes, 478, l\tontepio. 

CURSO FÉRIAS 
Lucena". de Campina Grande, soll- "retário. 
'citando abono de s2is <6) faltas d;:\
das <\urantR o mês ele outubro o~ . .ssJ
oo, - Indeferido. 

D~. mesma, r.olícitrt.ndo abono rl" 
oito faltas dadas ,urantc o mês dP 
novembro p. findo. - Indrferlr'o. 

DE 

Este educandário abril'á, no próximo dia 15 
do corrente, um curso de admissão, inteiramente 
gratuito para os candidatos á matricula na 1.ª série 
ginasial. 

' De Elita Maria de Sousa. iJrofessó· 
ra da cadeira rudimentar de Araçagj 
inunicipio de Guüro:blra. solicitando 
abono de faltas cometidas 11a ulti
ma quürz;en:i de a.;;01to. - Indef!'r!(.'.n 

A diretoria avisa aos interessados que o curso 
Secretaria da Agricultura, ginasial funcionará, no próximo ano, em dois turnos 
Comércio, Viação e O, 

PRENSA PARA MOSAICO 

Vende-se uma completa 
por modico preço. Avenida 
Toiio Machado n,.° 795. 

( diurno e noturno) . 
Públicas D · ROUP1',S de banho para SENéO-
EXPEDtENTE Do SECRF.TA'RIO. urante o período de férias funcionara um 

1 
1tAs, desd• 8SOoo e para CRIANÇAS. 

DO DIA 7; l 1'80 de matemátt" J Sél. 1esde 55000. fP1"f'b"U um tnrmldav,., 
·M'l'Olrto:r\e'V ,.,,.,,.,., CU ca, P<\I"a qua quer 'te · [ ?rtlm•nln a f':I\SA YESUVJO, Ma 

O Socretário da Ag%u:Ultul'a. .. Co- ~ ,:=_:=_ :=_ :=_ ;:;;;;;;~;:;; __ :::_~~~-===-"'. :::_:::_a::_==.==:a_:;;_;;:::::;;::;;;:~~-~-:a::-~. '!)" Jel Pinheiro, 160, . 

Sitio em Mandacarú 
Aluga-se ou arrenda-se um ótlmn 

sitío em Mandacarú, a 15 minutos da 
linha rio bonde. possuindf:1' tnúmera;; 
fruteiras, bôa cru,;a de morada. vastos 
terrenos que ~ prestam. sim11ltanea. 
mentP para diversas plantacões e PS· 
tábllld. "' 

A tratar com o sr. Ed~ard Caval
canti. no pa.la.céte da. Assoclacão Co
tnerclat. ou â avenida Epltaclo Pe& .. 
soa, 92, nesta capital. 



6 A UNIAO - 8nl,n.t1o, 10 ,te novemhro de 1!1~8 

AS COMEMORAÇõES, VI D A 
RADIOFGNICA 

ANTE•ONTEM, DO DIA DO FUMCIOUÃRIO :>OBLICO (ConcJusúo dft 3 • pg . ) 

18,30 - Gravnrões r;;elf>cionacrn..<.; 
Mu.:.:cas de Opert1/i 

cconrlusá,o da 1.ª pg.) 

envolveram. lambem os Juncionár'tos 

pút!t~º:do numa atmosfera de ativi
dade, inteligência e muit~ vezes de 
sofrimento, são os /uncioncinos que, no 

· que rles;a ela.se o Lraszl. conlirmara 
.1 rr,1her a:, revelato/jes 1,tai!: 1ortes de 
11.obreza e rfe valores co11strutit1os 

O DISCURSO DO DR SALUSTINO 

RUFO VINAGRE 

18,45 - Boletim E1;port.ivo 
, LoPntõr Geol'ge André l • 

ProgTama. de Stndio 

seu esfôrço obscuro, fazem, a grancf:e~a Finalizando a solenidcule, falou o 
do Brasil, dando. assim, uma ltçao dr. Salustlno Rufo Vinagre, delegado 
eloquente de fortaleza mor<:Z. . /lScal do Tesouro Nacional nêste Es-

E' justo, portanto, que a esses arqw- tado, que pronimciou um brilhante 

19.00 - Sint.ese dos acontecimentos 
do dia , 

19,05 - Emboladas - Manuel Ten6-
r1o - e I rcgional. 

~~~Jo d:,:r;r::: ~:~i~~:Z~i~~i~/~1t~= discurso manifestando o regosijo do 
tem nos seus m.eritos. funcionalismo federal, estadual e mu-

19 20 - Melodi programa - ,Jazz 
Tabàjára . 

Concluindo, o dr. Lauro Montene- nicipal da Paraíba, pela_ pass~gem d.o 
gro saudou, em nome do CJ_tef.e do Go- Dia consagrado ao Juncioncino púl>li
vênto, 0 funcionallS~(! publzc_o Jede- co e ao mesmo tempo pela elaboração 
ral, estadual e mumczpal,_a_f_zr_m_a_n_do __ a_os_es_ta_t_utos basicos da classe 

19,30 - Musica popular brastleira 
- Roberta c:regional 

19,45 - Foxes canção - Crouner 
George André c jazz 

20.00 Retransmi!iSáo da Hora do 

AS COMEMORAÇõES NA 
CAPITAL DA REPúBLICA 

Br~sil 
'U,00 - Musicas ligeiras. - Or

che.stra de salão du P R 1-4 sob a re
gencia do mnestro Olegario de Luna 
Freire 

21.15 - Jornal Oficial 

A CERIMONIA REALIZADA 
NO PALÁCIO TIRADENTES 

RIO, 9 (A. N., - Teve caráter 

:/::~f!ltere:i~~~~ca~~vo P!lá~T~ 
Tiradentes, ás 16 e meia horas, em 
comerr _ ração ao dia. do funcionário. 

:E::sse á.to, realizado no plenario da 
extlnta Camara, que ficou repleta dP 
~ervidore.s da União e muitas fam.i
lias, foi presidido pel'> chefe do C?o
vên)o Nacional. presidente Getuho 
Vargas, que e5tava ladeado pelos mi
nistros Osvaldo Aranha, Valdemar 
Falcão, Fernando Costa., Artur rlr, 
Sousa Cosla, general M('ndonca Li.ma. 
Gustavo Capanema, Luiz Simões Lo
pes, presidente do Departa~ei:ito ~d
ministrativo do Serviço Pubhco. 111-
terventor de São Paulo sr. Adernar 
de Barros, Luiz Vergára, secrPláiio 
da presidencia da República. 

A CHEGADA DO PRESIDENTE 
GETúLIO VARGAS 

Entrando pela porta principal dn 
Palácio Tiradentes, o presidente Ge
túlio Vargas foi recebido com prolon
gadas palmas ao som do hmo Na
c!onal, executado pela banda d~ mú
sica dos fuzileiros navais. 

FALA O MINISTRO VALDEMAR 
FALCAO 

Pouco depois, assumindo a presi
dencia, o chefe da Nação concedeu a 
palavra ao mUustro do Trabalho, sr 
Valdemar Falcão, que discorreu sô
bre a magna data do funcionalismc 
pondo em relévo a grande obra de 
seleção e aperfeiçoamento da classe 
burocratica do Pai.s realizada pelo 
presidente Getulio Vargas. 

O DISCURSO DO SR SIMOES 
LOPE 

Terminada essa. oração entre aplau
sos, seguiu-se na tribw1a o .sr. Luiz 
Simões Lopes, pre.sidente do Depar
tamento Admini.strativo do Serviço 
Público para entregar ao presidente 
da República o Estatuto dos Funcio
nários públicos civis da União 

De inicio, disse que ao entregar 
.essa tarefa sentia profunda emoção 
ao constatar, passo a passo, que P 
nossa admimstrac;ão vai se tornando 
org"B11ica e que o Estado brasileiro 
vai tomando fórma e passa a ter exis
tencia efetiva e conciente aos emba -
tes com a realidade no giro ah1ci
nante e na ronda desenfreada da 
competlç:ão universal. 

Atribuiu isso ao de~dobramento 
natural previ.st.o pelo grande mov1-
rnento político-social que culminou 
com a revolução de trinta. Acentuou 
que os frutos do outubrismo reden
tor são todas as iniciativas que teem 
enchido êstes 8 anos extraordínaria
ment..e fecundos para a vida nacio
nal. E, filho dileto do outub1ismo, é 
o Estado Novo que veiu cristalizar 
sentimento latente mas impreciso dos 
grandes chefes da revolução liberta
dora. 

O sr. Luiz Simões Lopes desenvol
ve uma série de longas considerações 
citando autores e suste,ntando o prin
cípio fundamental de que as fun
ções públicas devem ser conferidas 
aos melhores elementos do país, sele
cionados em livre comJ}€'tição, po1 
isso o serviço do Estado deve ser con
siderado como elevada honra e como 
corolario, o funcionário deve ser o 
padrão do bom cidadão, integralmen
te devotado á sua pátria dot2.do de 
altas virtudes e inatacavel dignidade 
do seu cargo, inatingível na sua hon
ra pessoal, vivendo cercado pelos seus 
concidadãos. 

21 20 - Musica de Folk Lõre - Ma
devem conduzir á meta colimada qu.P nue1' 'l'rnório c plano 
~ última analise, o aperfeiçoamento 21,35 _ Fo:.;es canções - Crc;>oner 
?,~~ sir~!iº}i:ibl~c~ 1r~ci1:1:~f1ne ,!tet~= George Andr~ cijazz 
dendo ás necessidades da ~ação. Po1 _ 3k~~ertR ~~\~~~!- popular l)rnsileira 
·sso, ricresc.entou o sr .. Simões Lo- 22,05 _ Musica brasUelra - 'R.adio
>es, o pres1~ente Gettílto . Vatga~ de- , letes dn p R 1-,4. 

ve ser consid~rado, por J_1;1sto t_itul? ~2.25 - Jornal Falado 
r·om~ o m::;Utmdor no Bra~il do ~erv1- 22 _30 _ Bóa NoiLe 

~r:~\-~e qi!n ª-a~~o';
1
ªete~~aE~:~~~

1t~: ~Locutor ~osué ~unior) ___ _ 

lo;aro~ ~e~~~u1: sii~~º~
1
\~r~~o~ res- ARTIGOS PARA HOMENS : <'ami-

)onsnbilidade do DepartamPnto Ad- ~as de tri<'ollne, sêda, gersei, etc .. 
ulnistrativo do St:niço Público, de- Meias, cintos, suspensorios, cartelras, 
}arando que êle tem plena concién~ grande sortimento de gravatas, Jen

!ia de suas responsabilidades, frisa c;os, etc-. . A CASA AZUL vende pelos 
tue para ccntrolar os abusos e licen~ melho1·es p1·e<;os da praça . 
·as do regime antigo, que não dis-
mnha de organiznçâo e suprimia os tiva, em moldes modernos e racio
encimentos dos funcionários em tra- nais. Os resultados beneficos dessa 
amPnto ele snude, JU~tamente no remodel,:u:·ão começam a aparecer. 
uomento em que Oe mais necessita~ Só o tempo, entretanto, permitirá 
m. de recurso. Por outro lado, con- avaliá-los em t.oda a sua amplitude 
J~ctia uma licença esµtcial com ven- e alcance sccial. A seleção de capa
·imentos integrais. corno prêmio pelo ridade e a independen<:ia para plei
iálo do funcionário ter cumptido o l 'ear o ingresso no serviço ficaram 
-riais elementar dos deveres que é f5aranLidas por um processo de pro
"'.'Omparecer ao serviço, anuncía de- vas, expurgando de influências pes
JOJS que o estntuto revoga a lei que -;oats e do c:lnssico apadrinhamento 
.:oncedla a chamndn licenca prtmio. dos parentes t' protet.óres políticos. 

Ma~ em compensação concede, ven- A justiça das promoções ficou igual-
~iment.o integral ao funcionário em mente assegurada pela organização 
1.ratamento de saúde até 1 ano, por- das comissões de eficiência, compostas 
:iUe é justo que o &.tado ampare seu de funcionários de idoneidade re
;ervidor nas horas más e porque não conhecida. sob o controle imparcial 

n seu interêsse mn,nt.er no trabalho do Departamento Administrativo. 
pessôas doentes, com fraca produti- Tudo isso, revela. o decidido e 
•:idade, perturbando a bôa ordem dos constante empenho de conferir-vos o 
,en1iços públtca.s. Aindp entre mo- papel saliente, nas tarefas da admi
demos princípios de assistência so- nistração nacional 
ial, o estatuto prevê um vasto plano, O govêrno não vê mais no funcio
m parte já ditado pelo decréto que nalismo uma clientela eleit.oral, des

:riou o Instituto de Previdcncia e tinada a explora-t;'áo do voto para. sa
\ssistência dos Servidores dos Esta- tisfazer ambições políticas mas uma 
los e por outro decréto instituiu nos 0-lasse consagrada ao serviço da na
erviços de pessoal a secção de assis- ção e beneficiada pelas garantias le
éncia social. Declarou que a assis- gais. 
óncia ao funcionário público terâ A lei, porém, não institue apenas 
omo ponto capital a medicina pre- direitos. Impõe também deveres que 
entiva, além de outras medidas pre- não se limitam ao automatismo da 

1istas. O estatuto é ainda, diz o sr. tunção. • 
;;imõe~ ... Lopes, quem proclama e re- A simples observancia dos horarios 
·onhece o direito de aposentadoria .., normas burocraticas, as obrigações 
10 caso de invalidez apurada ou pre- jos agentes do poder público são bem 
,uruida, concedendo vpncimentos in- nais amplas e importantes, cumpre
egrais em caso de acidente de tra- lhes tomar parte ativa na vida do 
)alho. doença contraída em serviço Estado e cuidar do interêsse público 
u con.~atação de molestias contagio- :-om zélo exemplar. A tarefa é facil 
as e outras como 1epra. tuberculo- quando se tem preparo. espírito de 
~ pulmonar, aberta, alienação men- colaboração e o desejo sincero de fa
al, cegueira. cancer e casos espe- zer mais e melhor. Trabalhar com 
!!ais da paraliiia. O presidente do {ledicn.ção e confiança no esforço co
?epartam_ento Administrativo do S~r- mum, equivale a contribuir para o 
·11ço Público conclúe sua longa oraçao, bem geral. desem}'.:enhar as funções 
iizendo que todos os funcionários em com entusiastice devotamento. A 
frviço no Estado Nõvo teem conciên- conciência sempre desperta e a pre
ía nitida dessa verdade nacifica dP ocupação de superar-se no esforço 
não querermos viver da nação mas C'!.UOtidia.no é cooperar proveitosamente 

lara a nação, porque nos julgamos para a obra d~ engrandecimento do 
apazt's ele sf1-vi-ln. com eficiêncii:1 P. país. 
)robidn.de. trabA.lhn.ndo pela iarande- Não tenho, sóbre os funcionários 
a dP nossa pátria, trazenrln no fun- públicos, juizo preconcebido. Conhe
lo dn cora.cão gravada indelevPlmea- ço de perto a capacidade exemplai 

·I:" esta palavra sagrada, na aual re~ de muitissimos dêles e, de um mo
umirnos todas as e.speranças. todo o do geral, penso que a maioria possúe 
ics~o entusiasmo. todo o nosso amôr : n.precinveis qualidades de inteligencia 
Brasil" 1 e caráter. mas a mentalidade dos ser-

FALA O SR. JúLIO NEIVA 1 ~~~~r:~ !ºteg~!~~; n~so se~~gi;;(n~~ri~ 

VP~.~'l/ec~~i:Jeu
0 

a P~~~~~~.~tP~u::::t 
turario do Tribunal de Contas. Jú
lio Neiva aue. em nome do funciona
lismo da União. ai:rradeceu ao presi
dente Getúlio Vargas todas ns refor
mas e beneficios de amparo que tem 
i)roporcionado ás classes dos servfdores 
10 Unrno. O orador tereu verdadeiro 
'-uno de louvor ao chefe da Nação . 
No fim do .seu discurso, levantou um 
viva calorosamente ~orrespondido pe~ 
tos presentes. 

1e renovação de fé patriotica e tra
i,alho construtivo, para não ser umP 
fôrça negativa, na marcha do nossr 
progresso e transformar-se em arma 
do derrotismo e desordem, custeadas 
pelos próprios cofres públicos. 

No momento de consolidarmos nurr 
estaLuLo bastco. os vo.ssos direitos , 
obrigaç:ões, quero que as minhas pa~ 
lavro.s, exprimindo o aprtlço que ~em
pre vos demon~trei, sejam, ao mes· 
rno temPo. uma convocação para ele
vardes cada vez mais em dignirlad< 
; eficiencia a função pública.. 

Esforçai-vos por atingir êsse alW 
O DISCURSO DO PRESIDENTE objetivo. Alcançai-o o mais depres-

VARGAS ~a possivel e o Brasil só terá de or

Finalmt'nte. enrPrrando a solenida~ 
jp o presidente Getúlio Vargas di~i
q;iu as. seguintes palavras aos funcio
nários t"ederais do Brasil : 

"Senhores : A.s palavras pronun 
cia.das oelo sr. mJnistro do Trabalhe 
n:sumem com precisão e clareza < 
oersistente interêsse- do P.ovên10, nc 
~ntido de melhorar e dignificar a si
tuacão dos servidores do Estado e r. 
minha orrspnca entre vós. nêste mo
mento, bem documenta a consldera
.. ~n '1Ue c;Pmnre tribUtPl á classe, ven
cendo reslsténcias rotineiras, precon
.:t.1(.()S enraizados. 

Realizamos cdmo sabeis a remode
lação do nosso aparêlho administra-

%'lllhar-se da capacidade t competen
cia dos seus servidores". 

AS COMEMORAÇõFS NO FSTWO 
DO RIO 

NITEROI, 9 (A UNIAO) - Come
morando o "Dia do Funcionáro" o 
interventor fluminense baixou um de
c,·éto instituindo a semana inglêsa 
para os servidores do Estado e asse
gurando ás suas familias, em caso de 
morte do funclonàrio, além dos pro
ventos- a que tlvP.rem dirPlto e mais 
um mês de vencimentos. 

93 PAGINAS F.NCERRANDO 2.932 
ARTIGOS 

RIO 9 (A UNIAO) - O projéto do 
estatuio dos funcionários públicos 
contém 93 pA.gtnas datilografadas, en-

NOTA DO DEPARTAMENTO DE ESTA
TíSTICA E PUBUODADE DA PARAíBA 
Um apêlo aos possuidores de publicações relacionadas 
com a Paraíba e a sua historia, para que entrem com a 
sua colaboração na organização de uma bibliotéca util 

á cultura paraibana 

O Oeparlamento de Estatística e I qu,dsquer impres1;os q_ue tratem de as
Publicidade da Paraiba, procurando suntos, fátos e cousa.s da Paraiba, se 
~umprlr Lodo o seu va."to programa de dirijam á Dlreç::.o Geral déste Depar
ação, está organizando uma biblio~é- Lamento. á rua rJa Palmeira. ou por es
ca co~ole~a de todas as obr~s. revis- crito ou pessoalmente. pnra um enten
tas, Jo1-nai&, ar_tlgos. m~monas. m~- dimento, a fim de que se possa concre
nografias, coleçoe.s de leis da repub~i- tizar essa iniciativa de tanta relevan
ca e monarquia, etc., de tudo emflm eia para a cultura e para a viela para
..iue se relacione com a Paraíba e a tbPna . 

-,:;u!h~:~;!ª de uma iniciativa util f'I. Nenhum paraibano. de bôa vonLJ.de 
;ultura. paraibana. iniciativa esta que deve furto.r-s"' o colabora· com o De
para ser corôarta de éxllo, muito c1e- pa:·tamento de r;st~lís lica e Publicida
pende do C"s!orço e d3 bôa vontade 
dos paraibanos, pelo que o Departa
mento de Estatística e Publicidade a
pela para que todos os possuidores de 

de, na execução desse trabalho de do
tar o Estado dt uma bfülioté r' a com
pleta de todar-; as publicações que im 
1·efiram á Pa.raiba e á :;ua História. 

SUB-INSPETORIA AGRICO· CONSÊLHO PENITENCIARIO 
LA FEDERAL, NA PARAiBA DO ESTADO DA PARA1BA 

AVISO 

O sub-Inspetor Agrlcola Federal 
né~te E!)tado recebeu dn Diretoria do 
Serviço de F'omento da Produção Ve
getal do Ministerio cta Agricultw·.:. 
a seguintr circular sob n.0 2. 753, de 
18 de novembro oi timo. 

"Para vosso conhecimento e provi
dencias sobre a sua divulgação. trans
crevo abaixo, o AvLo;;o n.0 53, de 14 de 
outub

0

ro úlUmo, enviado a êste Minis-

~!~:'ct6ei;6.,;;~~~~~·~~~os c:~r~:~n~a. con-
··Minb:t1;rio da Fazenda - Em 14 

de outubro de 1938 - Sr Ministro -
Em referencia. á exposíç:>o de motivos 
dessa Secretaria de Estado n.0 549, de 
12 de setembrn próximo findo encare
cendo providencias no sentido de se 
tornarem extensivas ás firmas comer
ciais registradas nésse Ministério co
mo negociantes de sementes para a
grlcultw·a os favores do art. 12, inriso 
13. do decreto-lei n.0 300 de 24 de fe
vereiro ultimo. tenho a ·honra de co
municar a v. excia. que o sr. Presidente 
da República, tomando conhecimento 
do assunto, proferiu, em 7 do corrente, 
o despacho do teor seguinte: 

ºNão me parece conveniente a mo
dificação proposta. A restrição que 
agora se pretende derrogar foi esta
belecida para evitar o abuso de adqui 
rir como semente produtos que eram 
revendidos no mercado de consume 
cara alimentação. A isenção só dew 
ser concedida aos agricultores e pre 
ferentemente aos sindica.tos e coopera 
tivas agricolas constitt1indo mesmc 
um incitamento á organização do coo. 
perativ1smo" 

Aproveito a oportunidade para rei 
terar a v. excta. os protestos de minhr 
~leva.ela eslima e distinta cons!deraçãc 
<Ass.> A. de Sousa Costa. "A s. excia 
11 sr. dr. Fernando Costn - Ministr, 
de Estado dos Negócios dn Ag,·ícul 
tura 

Em 17 de novembro ele 1938 

<As.) A. Caminha Filho - Pelo Dl· 
retor". 

A CASA AZUL recebeu grande e 
variado sortimento de cintos para ho
mens, carteiras e suspensorios. Lin
dos estôjos para presente . 

QUER SER INDEPENDENTE ? Ha· 
bilite•se para a cxtra(á.o de Natal da 

LOTERIA FEDERAL. 

médicos que fornecerem atestados a 
funcionário:; s<'m que o., mesmos este
jam Impossibilitados de trabalhar, se
rão der-_;tuidos do cargo, cassnndo-se 
1 respectivo diploma. 

Caso não exerçam funções ptibhcas, 
;assar-se-á apenas o titulo. 

A sua reunião de ontem 

Realizou-:-;e, ontRm, uma ses.são do 
Consélho Penitenciaria do Estado, com 
o comparecimento dos conselheiros 
drs. Evandro Souto, Ariowaldo Es
pinola, Sinesio Guimarães, Luciano 
Ribeiro Ce MornL'i P Antonio Feitosa 
Ferreira Ventura. Aberta a sessão pelo 
dr. Evandro Souto. presidente interi
,o, fôram julgados os seguintes pro
cet.sos: 

Do preso Antonio Vital de Lima , re
ouerendo livramento c·ondicional. Re
lator: dr. Feitosa VPntura. "O Consê
lho oµinou pela cont'C!';.'ião por unani
midade''. 

Idem do preso Augusto Correia Gui
mnrães, em igual sentido. Rela.ter: 
dr. Sera fico da Nobrega. "0 Consêlho 
opinou pela concessão por unanimi
dade". 

Idem do preso José C~brnl de Araú
jo, em igual sentido. Relator: dr. Se
ratico ela Nobrega 1•0 Consêlho opi
nou prln denc..'gaç5o por maioria de 
votos". 

Idem de José Francisco da Silva, 
vulgo "Manuel Letrado" . Relator: 
dr. Ariosvaldo E.spinola .. O Consêlho 
opinou oPla denegação por maioria 
de votos", 

Idem de João Messias da Silva, em 
igual sentido. Relator: dr. Luciano 
de Morais. "0 Consélho opinou pela. 
concessão por maioria de votos" 

Idem do preso João GomPs da Sil
·&., em igual sentido. Relator: dr. Lu
·inno de Morais. "O Consf'lho opinou 

•la <'onces..<.;ão por unanimidade de 
10tos". 

Idem do prrso Antonio Arat.ijo dn. 
1ilva, em igual sentido Relator: dr. 
)incsio Guimnrãe1;_ "0 Con~êlho opi
·nu nela denegac;ão, por maioria de 
,otos". 

Idem dos presos Andrelino e Adol
') Antonio dos S;.mtos. Relator: dr. 
in~sio G11imarãe" "0 Consélho opi-

1ou ptla dene~ação contra o voto do 
lr. presidente" 

Pedido dP comuta geral para os pre-
0'> recolhi( ns a Cadeia Pública desta. 
apitai. dirigido ao ~xmo. sr. dr. pre
idente da República Relator: dr. 
\riowaldo E~pinola "O Con~êlho re
olveu tomar conhecimento do pro
e~so para não encaminha-lo por una-
1imidade de votos". 

Pedido de perdão ou comuta, impe
rado pelo preso, José Toscano Filho. 
'elator: dr . Feitosa Venlura.. "0 
)onsêlho é de parecer contrario á in
ormação do prdido"'. 
Idem de Otavio Guilherme de OI1-

11eirn em igual sentido. Relator: dr. 
ti'eito~a Ventura. "Igual de.spacho'' 

1\fF.IAS para senhoras. O maior 
sortimento da praça. na CASA AZUL. 

Com 350SOÓÕ-Y. S. ficará. habilita.do 
a. um ou mais prêmios da grande- t>X

tr:içáo de Natal da LOTERIA FE
DERAL. 

A MAIOR DESCOBERTA 
PARA A MULHER 

, • ~ 1 f] 1 Cid 31 J: i i 1 ~: ~, 
(O REGULADOR VIEIRA) 
A mulher não soffrerá dôres 

Allivia as colicas uterinas em duas horas 
Emprega-se com vantagem para com

bater u Flõrea BranCfl.S, Collcas Utertnu 
Menatruaes, apos o parto, Hemorrba8la& • 
Dõres nos Ova.rloo. 

S' poder080 calmantt, e rcru!t,t1qr por 
n::cellencta. 

FLUXO-BEDATINA, pela - eom
provada e!ficacla é recelta<i& :,or mall de 
10. 000 medlcoe, 

PLUXO - BEDAT.iN& eoconln--M "" 
toda .. parte. 

Com muita profundeza destacou ª" 
diferentes reformas que vêm sendo 
prepostas e experimentadas pela clas
se de funcionalismo dêsde 1907 até o 
presente. citou a lei do reajustamento 
decretada em 1936 com o maior es~ 
forço disciplinador de que ha noticia 
na história administrativa do pafr 
e que creou o Consélho Federal do 
Serviço Público, citou referências dês
~f' Consélho no relatório apre!-enta
do é presidencia da RepúbHca, pug
nando pelo estatuto do:; funcionários 
e disse que o projéto que acabava de 
rntregar ao chefe do govl·rno, era 
formulado nas diretrizes do Estado 
Nóvo, que tem ponto~ de vista cla
r08 e precbos sóbre os problémas 
que rnfrenta. Aludiu que o govén10 
Getúlio Vargas crioti' certos orgão~. 
que agindo em e.streila colaboração, 

\ BICOS e rendas de fantasia, ren
dões para vestidos, botões de fanta.
&ia, botões cobc."rtos. a CASA AZUL 
mantem rrande sortimento. ce~:;~~g~le~é~3! ª~~~~- parte, que os 11,======-==================-
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~4 CELEBRA. CÃ O DO .... 

"DIA DO MlJNICIPIO" 
(Comuuira.dn d() Instituto Brai,,ilt"iro de Geografia. e Estatística.) 

Inaugura-se, hGje, no re• 
cinto da Feira de Amos· 
tras, do Rio, a exposição 
do Estado Novo 

, Conclusao Wl l.ª pag.> 

Na hora em que se procura. atrn- '\ q11~ ~la dará lugar, unindo na ex- lente Getúlio Vargn~ arrnderà. re 
vé:s de uma polit.ica de sentido acen- pressão dos me~mos sentimentM pa.- presentará um simbolo ele orlentaçao. 
tuadamcnte organico, fortalecer rada riotico.c:. todas as !orças vivas da na- tle guia e ele vigll::mcio 
vez mais o:; liames indr!strutlveis dn ::ionnlidade, imprime á magnificn ce- Em seguida, o presidente Getullo 
u11i<lacle n:icion.11, nf40 hi como dei- 1·imon1a de que se cogita um cunho Vargas visitará. todo.s o~ pavUhOes. 
;...ar dC' rec.:onhecer e prodnmar a alla le b J~za dos mais signHicativo~ e·. O recinto da FPira ele Amor-;h·u~. n1 
sir..nifica('úo cívica do decréto-lei re- 10 demo.is, realmente empolgante o (lttal funcionará ::i Exposição, está re-

~fJ1e~~~~e~~ic b~~:ut~ic~~lo i;~:~w~il;1:~·e~ ';\~~l~l Q?i~g~n~~s~ftu~~r~l:tór~~s~ehpc~= ~:~~~dºcte~t~a;_cs~ta~~~sa erir~!~'en~:-
''Dia do Muntcipio" e lf'(~ulundo n sua. zrafico Brasileiro deliberou promover ('âo o grande numero de bandeiras e 
relebrn~·:\o. 1:m todo o pn1s. E;ncarado ~om o fim de exnltar o p~pel político flamula.s que ali her:1o hasteadas 
t.ob êsse nspéc 1 0, sobretudo. o nóvo ::.ocial e econômco do Município, sob Durante a Expo:;ição que se pro
diploma Irei l11tívo ,">f\_revt'SU" de um ::>/'\. nusplcios dos govêrnos da União r \ong11rá alé 31 do corrente, seri"to man
alcanct> int>slimavel e o.s~inttla uma ~as unidades federndas e com o con- tidos o., mesmvs Aspectos ele atra.c3.CJ 
iniciativa t.le profund.1. rrpt rcus...,5o •:nn:o do In~tltuto Bra';ileiro de Geo- adequados :i ccrtamc 3 dessa natul'e~, 
no:; qtiarlros ele noss:1 e:üstt'ncia poli- ·~rnfí:1 e E:,;tntbiicn e do,; demai,; e. a•;slm, funtionar.í O parciue ele Jt. 
ticfl e sc,·i3.l. que tt'm no Município o, n.stitu\l'ões culturais. públicas P pri- \'er~ões ali <:xisleutP 
i;eus \'Cl'lladPiros CPHlro~ dP vitalida- ada•. QUf' ª"~;eeurr:-11 a t'sse magno N · t t d f frt - 1 

?ROSSEGUEM AS MANIFESTACõES 
FRANCO-II AUANAS DE RECíPROCA 
1 N [ M f Z A D E \ "A TU ·iS•. 

NOVOS INCIDENTES NA ca;~_:· 
9 
hajc '';,~~IA;.\,i~l V~~~~: 

. incirlrntt>s promovidnS p('la popula..;J.u 

TUNfSIA E NA IT ÃLIA 1 

~~;1\;ª .'::i t.'t~-1:.~~;i c1~r;;!,:;:~;t '''" 
ROMA, 9 (A UNIÃO) - Hoje pela 

manhã.. numeroso grupo de Pst.ud-t.11-
tes dirigiu-se em mas.'~a ao Ministé
rio das Relações Exteriores, aos gnto'S 
de •· Tunb;la" e .. Corsega" 

Em seguida, os manifestantes re
maram para n embaixada trancê~iL 
mas ao aproximar-se fôram impedi-
11os pel.::.s autorJdades aue protegiam 
,Quêle estabrlecimento 

O QUE DIZ O SR. VIRGINIO 
GAYDA 

ROMA, 9 - (A UNtAOl - :J 
"Giinarle d 'Italia" publica hoje ~m 
artigo do sr. Virglnio Gayc'ln, no qual 
0 porta-voz do Ministério do Exte. 
rlor afirma que a Italia está sal•rn
guardando seus direitos, esperando-se 
o apoio da Alemanha 

REGIS T O 
de, em cuja estrutura ns:,cntaru a- ')bJPtiV? .º seu apolo e. bOlidariedade. Lap~;;1 ~~s° pe~s~~~'> ~i! ~lc:

1
~~~e~/\\~ 

vigas .:..~,e~trns de, lodo o uos.-.o nrca- <? fmc10 .. a 1. de Janeiro do ano '>itar a Exposição fõram o!>tidas C' '.- FIZERAM A'l0S ONTE~t: VIAJANTES· 
bouce hlstónco e social )J'O~lm.?, da vlgrncin_ do nõvo qu_adro cepcionais reduc5f's nos pn·co~ di· 9 menmo P1rairtbe. filho do sr A fim dr tnm~r parte no Congre.c;-
QU~~v~ri~~-:~fe ~i::~~~1t~mb~~:~1:~·oc~:: .. f!~1~º11ª1 d - R.~i~~rnstra~vo. ~ áJudi- nas~agens das e~trndas de ferro, a:; !<>ao Emfdío ~e Lucena, mú.,.ico do so Nacional de Estudantes a inaugu-
praziam ,is tRndencias demagogica~ im. u~~ re~t>vo dest~~O.to, q~~1,

1
r ràs~~; q:lais vigorarão dt1r~nte to.'.io O ,,~- ""

2
-;ABiE~l · {~Os ªi~~l~do ~~:;!~-o~

0
pf{t1~im0~1i~ 1Jesr.~ :;1~~ 

de no:--;.<;a forma(·úo poHtica, anos e de no~sa hi!-itória No r-nsêjo da con- nodo cm que n mesma CSt iver abei- • · " · · "mbarcando em Cabedêlo a bordo do 

ã11~
1
;~~;~n~oscc~~f~ ~~~t:r~~ca;~fs~te~ d

1
;

11
~~i~~{izied~s na~~J!!~d~os P1~~;~~it~~ ;J~~a A cl~c~~}~;:n ti~o;~~~1~

1
r t t's~~ L~~~~i: lin~.t~;\~:. S~f1~i:n.fll~e~ .. i~Zn: · I:!~ ~~~ºh~~~e:, o preparatoriano Da-

lugar que lhe conferiam vaga::; dis- vos nomes e ambitos te~,:ltoriais des- ntento 11ª base de 5º'' · O Lmdc Br~-1 capi ª · -- Encontra-se nesta capital, ac0 m-
.sertações teórica~. sem nenhuma re- ~inad.os a prevalece; cturnnt.e o 'prazo sileiro fez também. redueào nas !iUR, Sra. La. ura FP--rna17de~ ele Carvalho · h d d 
sonancia no 1nimdo das realidades ~ínim~ de um quinquenio, será o 1, pFtssagens,. na base ele 30~r_. . ~~·~,!~?~i::á 1~j~~o.º F:~~~J!.~i~e n~~= if'~n ct! ~otL:a ~~ªnf~~~:<;ªo S:t · /r~~c~~~ 
concretas. O Município como qtt~ l:ie :v1umcíp1o r:..:allado como uma Pntida- O Smchc:ut?_ dos Pr~pnP.tarios .'\P :.i.lho. espc,;-a do no-;so ~migo, dr. Al\'es de Sou:sa, administrador (]a Mê
per<lia entre mlracPns e a.bstraçõf'::: ~1f' viva tangivrl. pnfPlta e harmo- rlotets e Pensof's rio Rio. de Janeiro Pf'-dl'" tnissPs de carvalho. ex-vice- c;a de Rendas de Esperança. 
dissociado, inteiramente, daquela mis- •1kamcntP atticula.da, cm suf.• fun- 1caba t_ambém_ ele comumrar ao ,;, · presidtnte da extinta A~semhléta Le- _ Procedente de Caiçára, achn-~e 
são basica que devrria integrai-lo. cão dP ba~e, com os orgáos .superi-ores nistro C1a J1;1stiça que f~ um~ reou- gi.slatlva do Estado. nesta capital, tratando de negócios 
como força viva de função a um lcm- ia estf!1tttra polltica brasileira .. Exal- ção .1~~ _tabel~ ntuJ.l <ln~ dfonas doP Por fs~e ffiotivo, devrrá O dtgno ca- de seu particular interêsse, 0 nosso 
po aglutinadora e dinamic'a, no ritnic lado .nao coino ~Pmprc o f01 ,Pelo~ hote1s. redur_ao que prcvale~er~. ~tt1• •;al ser muilo cumprimentrido pelao.: amigo, sr. Luiz Américo de Oliveira, 
tot.Alitnrio d:?.s atfridades lli!Cionais. dontrrnadores m&.1s ~u menos trorlcos. rante o func1onn.mrhto ela Exp<,>s1ç::io númeràs relac·õl"s' de ami2adE!" proprietário e agricultor, residênte 

O d;:créto-lei n.0 311 , de 2 dP. mar('o porém sob a Incida msp1rn('ão de umn O fim ela Exposlçlio é pcrnut1r ;,.,,:; _ A senhoiita cannen Viana fi- naquela cidade, devendo r<'gressar 
déste ano, quf' sistem~tizou a divisão ;onciênc_in ~Pal de seu papel, no Qual pôvo abranger o connm,o ele obrP.~ lha do sr. João Vlzina funcionãriÔ da hoje, ao centro de suas at.ividadPs. 
territorial da Repúbhc·1 bem como as ~. de .1u:t1<'a rP~Onhecc>1· a g~an<ie e_ trn~all~o.·. r~alízados ou .cm constrll- Alfandega desta capital Dr Nunes Cat..•alcanti Filho : -
providencias lrgislJ.tivaH dêlf' clecor- forra .ctf' mtegraca" da nossa umdncle cao, s1gmf1carido a opero"- 1dadt' ~10 go- _ A professora Maiia Irêne de sou- Após ligeira demora nesta capital, no 
rentes, levadas D efrilo, dentro de 1nater1al e moral proce(;sada. através \êrno no período ele 1930 a lfl38, <ie ·a. filha do sr cnetano JO!-;é de sou- trato de negócios de SPU particular 
prazos rígidos, em todRs as miidade3 c~os Sl'CU1os, i base de um munlelpa- tal sorte que o pC'rturso do.: numero- ·,a, já falecido. interi·sse. retomou, ont<'m. de auto
da Federação, tix~wam principias ,. ' .. ismo QUf' embeb~ ns .suas rntzc.s .P:,o- ,;,os mostruários aµresC'ntados nos pa- _ o menino Nntanael, fllho do te- movel a Cabaceiras, o dr. Nunes Ca
estabrleeeram dlretnzt's em perieita 'ut1lla" no palr~mõmo de tr~d1çoes vilhões equivalerá n unu\ viagem ct,, nente caetano Jlllio. oficial da Polí- valcanti Filho. juiz de direito daque-
harmonia com os ~upcriores interês- \egad? á ... no&sa Jov~m ~oberama pela inspeção pelo pais da w~:tar do Estado. la comarca. que se f~z acompanhar de 
ses da orgamzação municipal. :-;olucio- ~clom:açao portuguei=:a, . _ o jovem Ad:mto Gomes da sil- sua _esposa, sra. Anita Nunes Caval-
nando problêma.s de existencia seru- Es:::-~. o e~petaculo de fe. em seu."' A INAUGURAÇÃO DA I:.XPOSIÇAO ,'a. 2.uxiliar do comércio desta praça. cant1. . . 
lar, dentre quantos viciavam a estru- própr~os d0.stinos a. que !'A! o_ Bi-osil _ o jQvcm Wilson Bramer, filho Ontem, á tarde, o_ digno casal vem 
turação organirn. das cü·cunscri('óes ll.SS1!itll'. a 1 de janeiro prox1mo. Essa, RIO, 9 _ (A. N.) _ .\. Ex1>osi~i< no dr. JJ>áo Cancio Brainer, já fa- nté ? nossa redaçao, trazer-nos as 
administrativas que constituem a no~- 1. cerimooia de consagrn.ção dos nu- do Estado 1':ôvo será ina.ugur~da an1.1- tecido. c;uas despedidas. 
sa terceira órbit.a pol1tica.. cleos orgnnicos da Pátria. em que s~ nhâ, pl•lo presidt>nlt· Getulio \'.1rga'lo. __ A menina Djane, filha do sr. l Dr. José Pereira de Castro: - Es-

c1!~~:al~~!rn~:u1~10~1e~~it~~raeuc~~= ~!~sn~~;~~~hst~~~~rà~ ~~1~~~~çõ~.! r u: m:~ti~ri~:: l:;u~~~~o al'~~71~~:~;:\t~t; ~~tn~!~~a CJondif~1t~~~~ão, residênte ~~~~ J~~~e;e1~ei~iitr r~;~~r~;e~ai:~110~ 

ti;·~~~t!11é~~Vi~;~o~1~ ~ÍVi~~~:dn~~ ~~S~ig\:!iuá~mci!iase~r~~!t:~~· ~ng~cr~~ l'e~~:~~:. tl~~~:q~:::~ .. e di.if,'l'amas ci;\•nfho~e~n~~tado M~.ia J:;uz~~~fi~~ ~~i~ t:!'1J:e~;~~ir a~o.f~~a.;ar~esri~;à~ª! 
nistrattvo que abrangeu todo o terri· d1retrize.s da nossa vocacão histórica. ,,ão instruir a. opinião pUblka ~n. de carvalho comercíaqte em Arára. ; fim de assumir o jul.l.ndo munic!pal 
t.ori? n~cional. dPt~rminen~o ª. con- O "Dm ?º Município", implic~1~0 conjunto a<'erra do indic-t> .- cio poteL· _ A meni'na. Solange, filha do. ca- ; rj.1qu~le termo 
cretizaçao das medidas rnc1~m.ahzado· na exalta<"ao f'spontanea dos valo1 es cial (JUe 

O 
Hrasil al('atu.ou. pit5o Raimundo Rangf'l, já fnler1do. 1 VISITANTES: 

ras a que a nação tem a:-;i:;1sildo com 

I 
primordiais da nacionalidade. trans- _ o sr. Antonio Silvino de Andra-1 Dr. Boulanqer UcJ/óa: - Encon~ 

o estimulo do.s seus melhores aplau- cende dos seus limites no tempo. por- Um r:ivilháo deS!ina-se ã E,posi de cmnerr\ant"' t'm Gurlnhem. rn-se nesta capital o no.,;so distinto 
sos. Justo t. pois. que o fecho dess2 que define umn atitude inspirada nas ç5co 'lnti-C'omtrnbla, 110 qual se cu- ~ o menino JuceH, filho do sr. ·1migo, dr. Boulanger Uchôa, advoga-
legitima. cn1zad:1 de biasilidadt>, a sei ;;ngestõe:s mai,; altas e µuras do pas.c:;a- tejarn fatos qnr trstemunham. dt- um Jo~é Pat.ricio de Araújo, residénte em do no fôro de Campina Grande e ele
assinalado ao inicrnr-se a vigencia do do e rnmunica as suas resonanclas L1.do as conquiSlas legais do prolf"t •- Sáo José dos Cordeiros. mPnto de destaque na sociedade lo-
nóvo quadro territorial do paJs - 1Jrofw,das no panorama de um futu- riado e ª se~uran(a da. P:itria f tle _ A menina Maria, filha do sr. cal. 
administrativo e judiciárlo - alcan- ·o con1igu.-ado sob a lucida .e gen~- out.m ª utopia fraudulrnta r sanitr~cl-· José de Lima Filho. residtnte em Ser- on\em, á tarde, s. s. esteve em vi-
ce um sentido mais largo e valha pele "osa inspiraçüo <lo, me-smo id:-~l de ia. rom um.a sLp,i,;h (li:l:irh •r·t prnlf'- ra Rf'-'londa. ila á redarão de~tn fõlha. m:l.ntendo 
celebração votiva das forças intima~ :.midade-. a flll<' deve o Brasil os mflu- t.'i.ria e esrravh.a.dora da~ ma,,-a:;. . _ ~ senhorita Elza Olinlo Pinhei- ·om os redatores de plantão amistosa 
ele nossa grandé~a •. !:ealç~adas n~ .es- s,:os vllaliz~nie~ de ~ua gran~eza. Ao lado da E'.\.po:,iç:1.o fun,~inn:ll'n p·o. filha do sr. Olmto Pinheiro, re- 1alestra. . . . 
plendor de sua s1gm11caçao especifica o pafs mte1ro ha de assim com- um par':lue dt diver!'iot's montado t> •· J ~iàênte em Cajozetras. Sr. Alcebiades Fanas : - Vmdo do 
como elementos basilare; da estrutu- preender, para que dé ao "Dia do M;u- ra. a Feira de •Amo~trns e que não foi _ A srn. Mn.ria cavalcanti de Oli- 5ul do País. a,cha-se nesta cidade, 
ração social, econômica e política nt,cfpio" o relêvo excepcional que ae- retirado, esperando a Exposiçi'Lo do ,eira, esposa do sr. Pedro Felix df' '!m visita de inspecção á.s agências 

Dentro dês.se alto pensamento cons- "-Orre dC' seu sentido e alcancf', con- Estado Nô\-o. 'Jliveira rei-idénte em Serrn Redon- lo "Banco do Brasil", no Nordéste, o 
trutor, · a realiznçüo do ·'Di:.1 do Mu- "'lamando a esta celebração grandiosa O alo da inau~ra~ão. m:tr<'ado 9:1 - la. ' 1osso amigo. sr Alcebiades Farias, 
nicipio" adquire uma . intensa resa- as reservas mais Pt_ll'~S de nossa for- ra ás 16 horas, :,,e rl'V("siirJ. da maiol' LIii: de Olttieira · - Ocorre, hoje 11to funcionário do mesmo. 
nancia, nos planos da vida brasileira. macão civicn e esp1ntuol, processada, solenidadl', devt'ndo a êl<" romp,11·e-rl'r , aiüversário natalicio do nosso con- S. s., ontem. á tarde, estê:ve em 
A só circunstancia de ajltstarem-se, 10 longo dl.)s seculos, sob o ~ig.,!10 in- o presidente da Rt-públit·n, o~ mhl!~- rade de ímprrnsa Luiz de Oliveira i.,ita á redacão desta fôlha. 
de Norte a Sul ?,o pais a diretriz~s ri- ~angivel dos prlndplos e t~adic;oes _em tros de Esta.do. o corpo di11loma.tü·o t> Por ésse motivo, o nataliciante. qm \.GRAOEC'ThtENTOS: .• 
goroJ-:amente umformes as solemdade~ ;ujo reconhecimento imphc.a a si~- todas as demais autoridades dvis e \esfrula de .lUSto aprêco no seio dr- Ec;~ve, ontt'm. á. tarde. no gabméte 

;,les realização de uma !esta nacio- militares. jornalismo pe::;sõense será, de certo ·P<ln.c1onnl d~sta to1ha f! sr. He!m~ 

F A L E, e E u nal como essa. na qual VRO ~er exal- A solt>nirlade ('OllSi'itirá na. abertura muito cumprlmentndo pelos seus ami- lalvão de Sá, funclf!náno da agencia 
-, ... tadas, como fontes perenes de nosso da Exposi~ão pflllo presid1:ntf" G"túlio ºOS e admiradores. io ··'B::mco do Brasil" nesta capital. 

oróprio "municipalismo". as virtudes Varga~. que- ace-nderã. no ato ínaugu- ... _ A senhonta sever~na Eulã1ia d, 1Ue !lºs veiu agradecer as .noticias que 
O COJ'i1ENDADOR SARADO nelhor~s da Rac:a ral, uma boia luminosa. de grande eif"i- Prança, filha do sr. Ahpio Sol:mo ~· .JUblicámos de seu nataH_cio e de S!US 

FLO
RES para chapéus e ,•estidos. to ornamt'ntal, colo<'ada. na avf"nida "França. artista, residênte nesta c1- íill:i~hos Marcus Aniet.omus .ed Tertza D' ANGELO princivaI do recinto e que constif.ui,·a dade. Jnstmn. recentemen ocorri os. 

--- - - - lcinAdS0As0ArZUUmL,ndt~,reª1caambeaniede dr::e;:~ri~ um trabalho pela primeira. ,•e7 r..-.a- - Regista-se. na data de hoje,. e --------
S. PAUJ,O, !) (A l'NIJ\0) - Falereu Uzado no Brasil, ext>cuta.do JJt>la. Ma- aniversário natalicio do nos...-.o n.1mgo DELEGACIA FISCAL 

nesla. capital o ('Omendador Sa.bado eas do sul do Dais. rinha cl~ Gut-rra. l:ir. RPnato Pl'ixóto, ;;.orio da firma F. 

~~~~'~;r~~· c·onheeido inch.u,(rial e mi-
1

1
--N- S_T_I_T_U_T_O __ S_. __ J_O_S_É_ fll!~~ga~ô;:~ª 0;xpi::;i~

0;~0: r;·~:;~::i~ :eef mpº:~~t.f tJ,;~i~tº1: ·~E~:ri~l= 

O falttldo ('ta um dos maiores ani- e a ola.stka. 'lrtde, oterecendo-lhe~ um chá. 
rnadores do automobili"llllO n~u·ioual <lt Pela fotog;J"afia. serão dcmon.1,trado, _ A menina Gctza. filh.n do st 
f!Ue era adé·1Lo fervoroi,;o. DEPARTAMENTO DE ASSIST~N-· ~: f;~fo;:n;~~r;~"~t\:. :i;laob~.:~io;?{~ Luiz P:tivn, tomcrcianle nesta praca. 

2.000, 1.000 e 500 contos, CIA SOCIAL blicas ,-ca.lizadas nesse letnpo em to ~~~,o:s~!~horita Msrina Iolanda 
são os principais nrêmios da extração o "rebo<1ue" resolveu un, nroblfnv, dos os ramos da adtin_is~r~<;ã.o e em Cavalcanti. filha a<1 otiva do sr - An· 

de Natal da Lottt'ia Federal de importando. todos os p~ndto,; do er1rilol'iff. os ~o- lonio Batista de Mélo, interessado da 

AS REALIZACõES MUNICI- 1 1i:! ~~t';~;~º ;:t; 7;~~ts~~t~~-é':n~1q'.:1; 
PAIS DE CAMPINA GRANDE';,:~~ª dr~1~\1~, ·A;,~u~

10
o~r*~~,~~u~~ 

(Conclusão da i_s pg.) 1iho ás fábricas localisad&.s na cidetlP 
baixa. 

Além disto, muitos andnm de pés no 
alamedas t- o cruzeiro qur se ergue do- · hão. ele camisa de co~sttco t' oor is'" 

mjnando o va~to campo sanlo c:tmpi- ~~~;:,:1~:e
1
~~i~~ 3l~~oi:iii;u~!{l~;ni~1;~~;: 

dernos :irruamentos, indusivf' be1as 

nense: o posto de abastecimento de r.ós 
automóveis, em fórma de a.,•ro1,!ano Nos domirgos. nai:. festas populares, 
atnrissado, no 1~onto de intercr~sáo sim. o proletarl':> •· qu<'bra a panela·· 
das ruas Ven.ln('io Neiva "' Afonso r:: vni. ás mais das vezes. com a fa.mt. 

Camnoe, no Largo da Luz, sendo de ;~~n d~~1~~~nfis6~
1~rr,~f.:; s;~~o~~~~d~! ~1~ 

notar os meio-fios, com vuio.; ,.,.t r- fortuna. se desti-aem nos ~cus caru,11 
ros, <nJe estão sendo l'ealizado.s em di- nc pneus .. 
versas ruas da cidade-. Por bto. os reboques que os Servit;o:; 

Um dos pontos que merHeram arur&- Eletrlcos acabam de inaugurar v~m 

da aprrciacão do sr. lnt.en·entor F'e- ~6~1~i;ia u;airo:
1
::.e-<1~11:~~~ ii~·, 

dera,J foi o reft-rente ã con.,tru('ão do to.,tUo mi até o fim de qualquer li
Palácio da Justí<'a C'ampinens., 9 do "lha p com outro nu pouco mais em
prédio da Pnt,•Hura.. E' da co,:;,ito,r'.'\J ~ rca tocltl su'l bagagem, enromcn
do prdeito Btnto de Figut>irêdo que o rl~s. etc. 
novo ed1fíciO em que ~erá in·.talada a r.a~tt~ ~.~r·:1~'.~c~~1~~~b:l~~·111\':~~Jic~ 
adrninistrac;:ão muniC'ipal o,;(' Crga J'Um ~ovérno que re~olvtu ~1esla rapitnl n 
ponto de de~taqu':', de preferênda unia .. tão en,~rpnc:~do problema dos nosso.·· 
esqwna, <'Orno por exemplo "º aJJ(;Lilo ltansportes u1·banos" 
da praça do Ro!'.ário <·om , ~vrnida E ec·cmomicamente os rebaques. n-

l'loriano P<>ixôto. :.
1
;~:,: dce ~~~d::r;~~~ ~e:·e~w~º:!~:Jn~~ 

no que ob.scrvou <'m Campina Gran- •iúblict1 \vualmente a correio C' telegra
de teve a mf'lhor itn1wessão ? inter- r0s e ot1l l'Oc; da mesma naturrzn, com,· 
ventor ArKr miro de J<ig11e-irédo, estaH- rftuem bom ne~ocio para os servi<'O::: 

do satisfcilo s. e>..<·i..t. c·om o 1·ítmu de I :~;~~º~ni;·
0
;;1!'ir~1~t1

~!adee t-;!1pe~a rl~Ó 
t~abalho qut vem se,ndo po.to em prá-1 " " (o íOll''ll'Or, no máximo qui•l-
t1ca pela ~ua atual J.dministra~ao. ze. 

~res~;os obh os na ore em e<'onom1<'1. firma Indústria e Comércio Miranda 
'\!.sim como o aumtnto e melhor"l- SOU!-,a s. A .. da. praça do Roclfe. aca-

rn~:!: d:ra.s~~~:s :e:~erc;; .. e~:~~:·~:~ e!ld~~ ~~~~~~.t::: f~~~~~~~º 0ct:r Uz?i; 
1hras vultosa"i, ronstrução rle edifi- Elétrica daquela capital. 
<'los, estradas. açutll·s e porto~. mt" ----
diante "maqnettes" mag·niricas. Tam- TEATRO 
hém pela imagen1 plastica se farão as 
demonsl.rac-ões rclativa.!i ú. ordem fit 
uanc«:ira e· ao desenvolvim1.•nto de ou
tro~ notaYeb snvi(O:-, públicos. 

Todo; os "llnistéi'io.s estarão l'epl'e
-:,enta.dos na Exposição, &endo que- al· 
~uns dêles ocuparão rnab de um pa.
,·ilh5.o. 

0f> salões estão de"orados de fór
~a TIOV:1. SPP"Hndn 1)1'11 "'""'" 1l"' "· 

cconclusão da 3.• pg) 

Finalizará o me.e.mo a interessante 
revista '·Ratoeira Doirada". em 1 áto 
e 12 quadros. _ 

Nos demais espetáculos, deverao ser 
a.presentados as me-lhorPS revistas, bur
létPli e sainêtes. de êxito já firmadQ 
no teatro nacional VIDA ESCOLAR Ratinho • sua Companhia. que Já 

CENTRO ESTUDANTAL PARAI- 1~:. cc~~;r~~it:1~~u~c;ª~~-e;~g~deª~~-
BANO ~onhec'do vnlór artistice dentre 05 

Convite 

o presidente do centro E.,tudantal 
Pa,-uibano convida o estudante Rome-
1·0 Rangel a comparecer das 19 ás 21 
horas, todos os dias ut.eis até 15 c'lo 
corrente, no Licêu Paraiba1~0. a .nm de 
trat.ar de a-~sunto,,.; de seu mteresse. 

Fic11ário 

•uoi.,; ~ salienta a primeira atr~1, Rose 
Sandri!l.i 

Também ncompanht' " elenC'o o co
nlwcido ~ambista Evi?ÃSio. cujo trn. 
halho muito agradou flO noc~!l público 
quandc, de sua primeira npresentacãC' 
nesta cidade 

Há. ~indo., a salientar a nrtista Ma. 
ri.na Pnes. que vem obte,ndo os mab 
fran"º·" f'logios c'ln impren.'-A brasileira 
devido o seu tnlC"nl o r 6 "l!irl.s", que 

A srcrrtaría do Cenfro Esludant::i.1 "º'1sti1 11r\11 a mal'i viva nlrnçúo de 
Paraibnno continúa organizando o fi- Comp;mhi:1 
chário de as:-;ocin.dos. devendo todos se Ontem. á noilr. rsleve na redação 
Ftprrsenlaiem de.., 19 a~ 21 ho1as, nos dest.\ fólha. em companhia do nos50 
dins utei.s ate 25 do co1Tente, a f11n de rimlg-o sr. Emílio Gonculves, sacio do 
se regulariz~rem sóbre o assunto. Emprêsa Vnnctêrlei & C!a .. o sr. Mar-

Ap~ ésse. prazo, .ª cadcr.nêta que 

I 
tins Costa, secretâ..rlo do aludido con

não lrouxcr o carimbo dP flchc.1111en- junto te:i.tral, que nos comunicou n 
to, ca~sará. ao seu pos::;uidor as vanta- rstréin do me!mo. naquêle elegante 
gens o. que t.em dite1to. • casmo, na próxima qua.rta-Ieua. 

A Delegacia Fbcnl. nêste E.c;tado. 
ran:,creve. para conhecimPnto dos iu

lPressados. o telegrnma-circular, dt- 7 
do correnre més, da. Diretoria da. Im
:irensa I\acional. nos sreuint.es termo..-;: 

"Sr. Delegado Fllical Esl.ado Parai 
1a - João Pessôa. - Con~ide1·andn 
·onveniencia divulgação é.los oficiais 

,intre serventuários da União Civis nn 
\filitares dos Estados P Município!'. 
:omunico-vos haver resolvido fixar em 
)6SOOO para aquêles serventuários l'll't>
:o assinatura cada um seguintes ór
?ãos: "Diario Oficial" - Secção TI-· 
Prefeitura Distrito Federal " "niR.rio 
da Justiça", podendo essa importancia 
c;er recolhida em aualQuer 1·epn.rticão 
urecadadora da União ou remetida 
esta Repartição sob ree-istro Prn cltrns 
parcelas semestrais de 28SOOO. Na pri
neira hipotese com intuito evitar de
lon~as recibos comprobatorios recolhi
,1entcs feitos deverão ser remet.idos 
jiretamente esta Diretoria que pro
noveri\ imediatamente registro assi. 
natura. Esta terá. inicio em 2 de ja
neiro ou primeiro de julho, ficando en
•.endido que recolhimentos felt..oli: fóra 
des::;a época importarão desistencia 
Jor parte assinante do recebimento 
··úmeros atrazados. vi&to edições tira
das acôrdo assinaturas registradas Pffi 
~ada dia muitas vezes se e~got.am. 
convem salientar ê.:»e preço é estip11-
1.do para funcionários públicos muni

cinais estaduais ou !edf'rais, indtvidu-
lt,1ente, continuando 70SD00 para rP-

1artições púl>lica.s. Sol1ciio-vos digneis 
'ivulgnr esta Circular entre funcioná.
·io~. Cordiais sauda('úes - lnJ Viter-; 
>O de Can,alho, diretor". 

Estão ,;endo convidados n comparecer 
·~ mesma Delegacia, as pessôn:,; abaixo, 
'\ fim de trntarf"m de as.·mnto.s de i;cus 
nteres. ... cs, perante- o In.stituto Nncio-
1al de Prev1dencia: 

~To"P Alves LrAI. Sebastião Ferreira 
·le Farias, Stverina de Miranda Hen
riQues. dr. Clnudio da Silva Pôrto. 
Lauro '.Frrreirn da SJlvn Machado, Jo'ié 
Herculano Bcz.rrrn Mélo. Augusto Vir
•ilio rlp AJmr-tctn e Sevrrino Francisco 

de Toledo. 
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Última Hora 
INSTALOU-SE 
CONFERÊNCIA 

ONTEM A OITAVA 
P AN-AMERICAN A 

(DO PAíS E ESTRANGEIRO) 

DESASTRE COM UM TREM EL~- tração de tropas nacionalistas em Pa-
TRICO NA SERRA DO MAR tomas e na frente de Ségre. 

Segundo se sabe, o gene1·alíssimo 
RIO, 9 (A. N.) - Na Serra do Mar Franco concenh·ou numerm,as tropM 

rolou um trém elétrico, com três car- de infantaria e poderosa ~, ·tnharia afl 
ros, ficando soterrada a locomotiva. norte, com o fim de lançar uma grant, · 

Não houve nenhuma vítima. investida contra esta capital. 
_ Para. aquela frente já seguiram rc-

ANSIEDADE EM TORNO DO PRO- furços republicanos. 

LIMA, 9 - (A. N ) - Anuncta-~f' 
de fonte bem informada que na con
ferência manUda entre os sr.s Afra.
n.io de Mélo Franso e José Maria Can
tillo. respectivamente chefes das de
Iegacõe.-, brasile.il·a e argentina á Cor
ferência Pan-Americana, ficou resol
vido a apresentação de uma oropo~t:,, 
no sentido de que todos os oaíses da 
Americi proibam terminantemente 
qualquer propaganda polit1ca entre os 
estrangeiros r(isldentes nos seus trrrl
t.órlos. 

INSTALOU -SE A'S 15 HORAS 

A atuação da delegaçã~ brasileira no importante con
clave - A respeito da proteção aos direitos autorais -
Para que seja vedada a propaganda política entre 

estrangeiros na América 
cordial palestra que mantiveram o chancelu Cordell Hull, chefe. da de
chanceler Cordell Hull e o r:lele~ado legação dos Es.t,ados Unidos, e com os 
c.rgentino Luiz Moreno. ,;r1nctpz.is delegados do Chile e oa 

Ao que se anuncia, a entrevista en- Argentina. 
tre os dois diplomatas resultou de urr. 
compromi&so sôbre o plano norte
nmericano de defésa do continente. 
contra o qual a Argentina ha •tia-se 

A PROPOSITO 
AUTORAIS 

DOS DIREITOS 

XIMO ENCONTRO DE FUTEBOL -
ENTRE O BOTAFOGO E O VASCO O GENERAL SUGYAJ\IA FOI NO

MEADO COMANDANTE DAS FOit
ÇAS JAPONESAS EM OPERAÇÕES 
NO NORTE DA CHINA 

~!MA, 9 -. (A UNIAO> - A's ·1~ rf!~:ed~~od~:tc~doo :;i°p~~~~ e:S1!1t,~t~~ 
ho1as .~de hoJe inaug~rou-se a 8. 1 tude a.té ontem, quando por fim, foi 
Confe1encia Pan-Ame1icana, com . o )·eveJada a a.provação ao projéto ~on
c~mparectmento de todas as delega- tra qualquer tendPncia europria no 

LIMA, 9 - CA. N . ) - Sabe-Se que 
entre as propostas a serem apresenta• 
das pela delegação brasileira figura a. 
relativa á universalização do sistêma. 
de proteção aos direitos autorais. 

RIO, 9 (A. N.) - Nos meios do fu
tebol reina ansiedade em tôrno do 
prox.lmo ··match" entre o "Vasco da 
Gama" e o "Botafôgo,., em disputa. 
do Campeonato Carioca de Futebol, 
pois o resultado seja qual tôr modi
ficará a situação da tabéla do eam
peonato. 

TOQUIO, 9 )A UNIÃO) - Por de
creto do govêrno, o general Sugyama, 
que a té bem pouco tempo exerceu o 
cargo de ministro da Guerra, foi no
meado comandante-chefe das tropas 
japonêsas em operações no norte da 
China. 

ç~ :t~uid:/;~~~tet~m toda solenid~- hemisfério ocidental. 
A DELEGAÇÃO BRASILEIRA APOI

ARA' DECISIVAMENTE de, sob a presidência do general Bo- EM ATIVIDADE O 5'-iR. J\.FRJ\.NI(l 
~:;,i.des, presidente da República do DE Ml<LO FRANCO 

414 CASÀMENTOS NO DIA DE N. S. 
DA CONCEIÇÃO 

RIO, 9 (A. N.) - Nos cartórios des
ta tapital registou-se, ontem, um "re
cord" de casamentos, tendo se reali
za.do 414 enlaces matrimoniais. 

AOS QUE DESEJAREM DOAR SAN
GUE 

• • Si ha suspeita. de tuberculose, 
si ha neces.,idade de tirar duvida a 

O discurso inaugural foi feito pf'lo 
chanceler C:i rlos . CopchR, ministro 
flas Relações Exterlorc-~. 

A ARGENTINA CEDEU 

respeito, nã.o perca tempo. P.1'ncure LIMA, 9 - (A. :t'-J".) - A esperan
o seu médico e faça-se examinar. Mas ça de uma perfeita unidade de ação 
exija o exame radiologico dos sues I no :;elo da Conferência surgiu ontem 
pubnões. á noite, ao ser conhecido o teor d2 

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO . E A AS
SISTÊNQA A PSICOPATAS NO NORDÉSTE 

RIO. 9 (A. N.) - O Diretor da As
lS.lstência l\tédico Hospitalar da Pre
feitura está publicando editais convi
dando as pessôas. que desejarem doar 
sangue, a comparecerem na sua rc
parti<'áo a fim tle :sêrcm inspecuma-
das de saúde. _ "Na Paraíba, encontrei os serviços em bôa marcha. 
Y~~~~tº ~~TEJ~ULTOR ANTONIO I O interventor está preocupado em aumentar o núcleo 

RIO, 9 (A. N.) - Faleceu, hoje, o 
escultor Antonio Pinto Matos, auJ1ir 
do bélo tl-abalho "Lira Partida", ten
do conquistado a maior distinção da 
Escola de Belas Artes. 

inicial, que denota caracteristicas bem modernas" -
diz o dr. Valdomiro Pires 

RIO, 9 <A UNIAO, - Regressou do I U... resultado com orienLação e assis
Norte, a onde !ôra em missão oficial, tencia modernas, de combate ao fan-

Ul\J "RECORD., NACIONAL DE VE- o sr. Waldomiro Pires, diretor de ~asma da superlotação. 
LOCIDADE divisão da Assistencla a Psicopatas Na 1Paraibo. encontrei os serviços 

cto Minlstériu da Educação. énl bóa marcha. O interventor está 
RIO, 9 (A. N.) - Destinado aos O recem-chegado inspecionou os es- preocupado em aumentor o nuclco ini· 

1eus sert1ços, o Departamento de Aéro- tabelecimentos psiquiatricos do Norte, cial, que denota caracteristicas bem 

moderno a~a.rêlho "Beechcraft". "Quasi em todos os pontos, verifi- O sr. Luciano de Morais, que dirige 
nautica Civil acaba de adquiru· um I Declarou o seguinte: modernas. 

Esse a.parelho voando de Porto Ale- quet a deflciencia da assistencta a v serviço de assistencla. mostrou-nos 
cre para esta capital, com escala em psicopatas. Em aJguns logares, vai os planos que visam corrigir as falhas 
Florianópolis, cobriu a distancia de á ausencia de qualquer modalidade existentes, inclusive a construção do 
l .Z15 quilômetroS' em 4 horas e 15 de tratamento e assistencia. No Es- manicomlo judiciário e organização 
núnutos, desenvoh•endo, ar..enas, a ve- tado de Alagôa5. o serviço é, por de· da higiene mental. 
locidade de 286 quilômetros por hl>ra, mab ,deficiente. Devo adiantar que No Ri.ó Grande do Nm·te, o serviço 
o que constitúe um "record" de velp- os responsaYeis pela direção doi ne- ~ d1rigfüo p.:110 sr. Costa Machado. 
cidade pa_ra o Br~fl, ,, . . gócios estaduais ali conhecem as fal- E' pensamento do interventor potiguar 

Nessa v~agem, o Bee.chcraft b ~ns- ta~ do mesmo. dotar a Estado de um hospital-colonia, 
porto'!- cmco passageiros e regalar Tanto é verdade que cm companhia localizando-o em terreno próximo de 
Quantidade de carga. ó.u secretário do Interior do govêmo Natal, -o qual condicionará um mo-

EXPECTATIVA DE GRANDES COM- ~~itºa;,'~o.~~ ~~;;,ª t~::::.Ô eg~~; ~~rco~1stencial do tipo de colonia 
BATES localização do futuro Hospital de Psi- Acrescentou que os Estados colabo-
BARCELONA, 9 (A UNIAO) - O copatas. rarão com o govêrno federal na reso-

Conselho da Generalidade está toman- Pernambuco apresenta bôa organi- lução do problêma. 

do sevéras medidas diante a Concen- ~l~~~~:~~~~ d~:Çá~O~git~f1S~~O:;:r; es:~i~\::iãoen;~ar~7o n:d!~º\o~:r:~ 
Picanço" atende-se anualmente a 6.000 serviços a serem criados". 

NOTAS DE 
PALÁCIO 

do~ntes. Demon.str&. também excelen.. habeis em dirigir e superintender os 

CONGRESSO SUL-AMERI• r O DIA DO FUNCIONÃRIO 
CANO DE ENGENHARIA PúBLICO EM SOUZA 

Ainda por motivo do regresso, a esta A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL 
capital, ~o interventor Argemiro de NESSE CONCLAVE 
Figueirêdo, fôram enviados a s. excia. 
telegramas e cartões de bôas vindas RIO. 9 (A. N.) - O ministro Mcn
pelas seguintes pessôas: -srs. dr. Size- ·donça Lima endereçou um ofício á 
nando de Oliveira e Benedito Ferreira direção da Estrada de Fc1To Central 
Leite, desta cidade: e dr. Joubert F. do Brasil e demais repartições que lhe 
Barbosa, do Rio de Janeiro. são subordinadas, autorizando a ida 

- ao Chile de um ou dois eni;-enheiros 

A propósito das comemorações do 
Dia do Funcionário Ptlblico, o dr. Josá 
Matiz, secretltrio do Interior recebeu; 
ontem. o l)eguinte telegrama do pre
feito Eladio- Mélo, de Sousa; sôbre .:.s 
solenidades realizadas naquela cid=-.~ 
de: 

·• Sousa. 9 ....... O Dia do Funcjonâ.r10 
Público teve a melhor acolhida por 
parte da administração municipa1 
que rcallzou uma conferência, sendo 

LIMA, 9 - (A. N.J - A delegaçãt 
brasileira, especialmente o seu pre:;i
dent.e, sr Afranio de Mélo Frat.c,1 
tem trabalhado ativamente 

Aindn ontem, :: . excla esteve cm 
eontncl·J quasl pc>rmanente com o 

A NOMEAÇÃO 
do dr, Oscar de Azevêdo 
Brandão para delegado do 
Consêlho Nacional do Tra
balho nos Estados de Per· 

LIMA 9 - <A UNIÃO> - Um por
ta-·1oz autorizado da delegação bra
sileira declarou que a atitude desta 
será de franco apoi.o á irúciatlva nor
te-americana de defêsa continental, 
embora com a preocupação de não 
melindrar, de modo nenhum, as rela
ções de anúzadc que prendem o Bra
sil ás RepúblJcas que se têm manifes
tado contrárias á proposta "yankee" . 

Informações da mesma fonte preci
sam que a atitude do Brasil encon
tra justilicação: 1) - pela prix1mi
dade geografica da America com a 
costa. africana; 2) - considerando 
que no levante integralista de 11 de 
maio os amotinados contal'am com 
apoio extra-continental. 

OS PROBLEMAS- A SEREM REl!OLHfflbUCO, P a r aí b a, Rio . vmos 
Grande do Norte e Alagôas / LIMA, 9 - <A UNIÃO) - Entre 

os problemas principais a serem dis
UM TELEGRAMA DE COMUNICA- cutidos figuram os que se subordinam 
ÇÃO RECEBIDO PELO INTERVEN- aos seguintes têmas: 1) - organiza
TOR ARGEMIRO DE FIGUEIRl<DO ção da paz; 2) - direito internacio-

nal; 3) - problemas internacionais: 
Por motivo de sua designação para .,u - os direitos civis e a mulher: 5) 

as funções de delegado do Consêlho - problemas identificados com a de
Naclonal, com séde em Recife, e ju- fêsa sul-americana; 6) - desarme
risdição nos Estãüos de Paraíba, Rio mento econômico das nações ameri-

~~:0~d~ ~~- Ni!~!r ~~g1:v~~e;r~~~c _a_n_a_s. ___________ _ 

dão enviou ao interventor Argemiro CLUBE ASTRÉIA de Figueirêdo o atencioso telegrama 
abaixo: 

RIO. 5 - Interventor Argemiro de DEPARTAMENTO DE CUL 
Figueirédo - Pálacio da Redenção -1 " 
~~~~ª~~~ª ~:~;e~~ie1~i~i~ze~iee ~~i TURA E • ARTE 
designado pelo exmo. ministro do Tra-

~[;;~~l ~~~r~~!r:t0 ci~ ~~:;t~';;: ::: Adiada a excursão a ltambé 
cife extendendo-se a minha .iurisdi
ção' aos Estados da Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Alagôas e Pernam
buco. Em obediencia ao decreto 20465, 
alterado pelo 21.081 , todas as emprê
sas de Luz Agua, Esgõtos, telefones, 
bonds, etc.: do interior dos Estados 
serão incorporados ou filiados como 
associados contribuintes ás Caixas de 
Aposentadorias de serviços urbanos ofi
ciais das capita1s dos Estados. 

Estou certo de que não faltará o 
apoio indispensavel de voS3a exce
lencia no plano que devo executar por 
determinação do Govêrno Federal. em 
tão grande obra meritoria que vem 
em favor das classes trabalhadoras do 
Brasil. Dentro em breve terei grande 
satisfação de abraçar pessoalmente 
vossa ilustre personalidade. Abraços 
afetuosos. Oscar de Azevêdo Brandão, 
Inspetor de Previdencía do Con.sêlho 
Nacional do Trabalho'' 

a mesma irradiada para a. praça priu 
cipl da cidade. Foi, também, organi
zado um programa de carater festivo 
com a participação de funcionários
Iederais, estaduais e municipais" 

O 
CLUB. E Astréia, velho sodali
cio onde os acontecimentos 
culmmante.s de nossa história. 

politica tiveram sua elaboração dês
de 1886, cumprindo, como que, uma. 
fatalidade histórica, realiza n"éstc· mo
mento um programa de alto interes· 
se cultural, integra.ndo·se nos objeti
vos superiores do Estado Nõvo . 

o espirito de renovação que animt1. 
as atividades dêste clube, rompendo 
os •telhos preconceitos do meio pro
Yinciano de onde surgiu, eleva-se a 
um plano superior de carater pura
mente cultural. 

E dos serões custumeiros ele meia 
duzia de !requentadores que entreu
lJham-se em torneios de anedotzs 
mais ou menos picantes e comentá
riol), á baixa voz, dos acontecimentcs 
pollticos· e· social$ do dtá, · saiu-para os
campos esportivos e arrebanhou a 
1:..oc~dade para uma vida sã de cul-
to á srtúde ~ á in'teligêncla. - -

Estiveram, ante-ontem, no Palácio com o fim de assistir ao Congresso 
da Redenção, sen~o recebidas pelo i;ut-Americano de Engenharia e á III 
Chefe do Govêmo. as seguintes pes- Convenção Sul-Americana. de Enge• 
sõas: drs. Pimentel Gomes, Francis- nheiros que se realizarão em Santiago, 
co Lianza e Adalberto Ribeiro; Oliver no próximo mês de janeiro. 
Von Sohsten, L. Gusmão, dr. Dustan t 
Miranda., dr. João Fernandes Barbo- GOLAS para vestidos, lindos modê
sa, Guedes Pereira, João Lells e Oscar los, só na CASA AZUL. Preços de 
Soares: prefeitos Alcindo Leite e Edu- 1 ocasião. 
ardo Costa: capitão Ascendino Feito~ .------------
sa e o sr. Francisco Leodegario. iNTERVENTORíA FEDERAL 

A diretoria do Colegio da Imacula
da Conceição, de Campina Grande, 
enviou ao interventor Argemiro de Fi
guelrêdo um convite para a solenida
de da colação de gráu das alunas do 
curso normal do refeticJo estabeleci 
mento de ensino, a realizar-se no pró
ximo dia 11. 

NO ESTADO 

COM DESTINO Á PARAíBA, EMBARCA 
HOJE NO RIO, O DR. EPITACIO 

PESSôA CAVALCANTI 

Agora, diariamente, arrancada tal
vez, de meios corrutores, retem-se nos 
c:ampos de esportes do elegante pala
cête de Tambiã, cerca de uma cente
na de moços que se preparam para 
c·onstituir uma nacionalidade forte 
física e moralmente, que possa con
correr rom os fatos de seu labor p:i
ra o engrandecimento da Pátria bre.-
slleira , 

Em cumprimento aos seus objeti
vos, o Departamento de Cultura e Ar
te do Clube Astréia, desenvolvendo unl 
carinhoso culto aos vultos mais emi
nentes de nossa história. e querer.do 
justamente iniciar êsse culto por a
quêles que melhor caracterisaram os 
verdadeiros sentimentos de brastllda
de, escolheu para homenagear o gran
de Vidal de Negreiros. 

Esteve ontem, em Palácio, em com
panhia do dr. Dustan Miranda. uma 
comissão cons~,ituida dos presidentes 
do Sindicato de Oleo e Sabão, Sindi
cato cJos Trabalhadores em Docas. 

• Traptches e Armazens em Cabedêlo, 
Sindical.o dos Operários Texteis de 
Santa. Rita e Sindicato de Operários 
em Construção Civil de João Pessôa. 

Durante o dia de ontem, estiveram 
ainda, em Palácio, as seguintes pes
sõas: drs. Frutuoso Dantas, Aguinal
do Versiant, Orlando Stibler. Aquile.-; 
Scorzeli, desembargador José Novai~ 
~rs. João Brasil de Mesauita e Alce 
biades Farias, Rerente e inspetor. res
pectivamente. Co Banco do Brasil 
nesta capital; drs. Pedro IDissPs. J"'"" 
Maciel. Aníbal Moura; prefeitos AI
cindo Leite, Eduardo Costa. Demost.e 
nes Cunha Lima. Antonio Santiago e 
Malaquias Barbosa; professores Gazi 
de Sá. Fr~ncisco Sales e ,Toão Vina~re; 
Miguel Bastos, drs. João Coelho. João 
Lelis e Tancrêdo Carvalho; Osorio 
Pereira e Antonio Lacerda e Auta de 
Luna Alves, 

Em agradecimento á comunicação 
do interventor Argemiro de Figueirê
do de haver reassumido a Intervento· 
ria no Estado, s. excta. recebeu o des· 
11acho Infra do interventor Menezes 
Pimentel: 

"Fortaleza, 7 - Agradeço penhora
do comunicação vossencia haver reas
sumido Interventoria Federal êsse Es
tado Saudações atenciosas - Inter
ventor Menezes Pimentel". 

"A minha ida á Paraíba, disse s. s. á imprensa carióca, 
tem para mim signifcação profunda, por ser a terra na
tal de meu pai, terra que foi o seu posto de luta e de sa
crifício pela regeneração dos costumes da República" 

RIO, 9 <A UNIAO) - Seguem ama- Pessõa Cavalcanti e sua exma. espósa. 
nhã, para essa Capital, a bordo de Acompanha os mesmos. o médico 
um avião da "Panalr" o dr. Epitacio carioca dr. Alcion Baia, irmão do jor

-------------------------- nalista Aldemar Baía, diretor da su

O ORÇAMENTO DA REPú
B LI CA PARA 1939 

O trabalho mais completo até hoje feito no Brasil - Um 
saldo de alguns milhares de contos - Padronização 

completa de verbas 
RIO. 9 < A. N.) - O ministro Sousa pela padronização completa das ver

Costa despachou com o presidente Ge- bas que êle estabelece. 
túlio Vargas tendo entregue ao Che- Nos Sf"U.S comentários a respeito. a 
fc da Nação o orçamento geral da Re- imprensa recorda e. declaração do titu
püblica para o exercício de 1939. lar da Fazenda segundo a qual o ar-

Informam os Jornais traiar-se de um çamenli> não só estará devidamente 
trabalho que deverá ser considerado equuttn;.<fo, como apresentará um sal
o mais completo até hoje feito no dp favoravel de alguns milhares de 
Bras!l, quer pelas suas ml~R.iM, 'l,l!er, contos. 

cursal da A Uniã!l na Capital da Re· 
p\lb!ica, e que pretendP demorar-se 
em João Pcss":>a. 

DESPEDIU-SE DO PRESIDENTE 
GETúLIO VARGAS 

RIO 9 <A UNIAOl - Falando l1oje 
aos vespertinos, o dr. Epitacio Pes
sôa Ca valcanti declarou: º A minha 
ida á Paraíba tem para mim signifi
cação profunda por ser a terra natal 
de men pai, terra que foJ o seu posto 
ciP luta e de sacrlffoio pelR regenera
ção dos costumes da Repüblica, sendo 
ao mesmo tempo um reencontro, comi
go mesmo. dos meus tdéiais de servi
la na leal colaboração que vou ctar ao 
govêrno Argemiro de F!guelrêdo .. 

O dr. EpitacJo Pessôa. em compa
nhia do dr. Salviano Leite, despediu
se do presidente Getúlio Vargas e de 
todos o, mln!stros de Estado 

Essa homenagem consistirá numa 
excursão ás ruinas de um templo que 
pertenceu á familia Vidal de NegreJ
ros no municipio de Itarnbé, do vis1-
nho Estado de Pernambuco. 

E naquêle local sagrado onde tan
tas vezes manifestára seus sentimen
tos cristãos aquêle que decidira dos 
destinos de nossa nacionalidade, o 
Astrêia evocará pela palavra do pro
fessór José Batista de Mélo os feitos 
gloriosos do herói dos Guararapes e 
do Arraial do Bom Jesus. 

Essa excursão que deveria realizar
se amanhã. foi adiada sine die, visto 
se achar enfermo o dr. Clemente Ro
sas. vice-presidente do Clube Astréla 

Farmácia de plantio 
Está. de plantão, hoje, 1, FAR• 

MACIA CENTRAL, á. rua Duque . 
de Caxi~. 

-
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PS.~tt~i~~~ iJ1~·lt ~'.! l ~A~·~ b~~··í,r1~ti:~º e/~rl!,~~-m:; d~ <i~e::.~·· . i ,ni-iYPirtirr,co· 
ordem do sr. clr. Inspetor ele Hlgiêne cm frente ao cdlficio onde funciona ANTI DfffUMATICQ 
da Allmcntacào e Policia Sanitária as audiencias dêste julzo. no prédio "I" . 
da~ Habit.açõrs da DireLorin. Geral de n. 0 42, á rua das Trincheiras. desta ANTl·r·cROPHULOSO 
saúde Públic;i., faço ciêntc para co- cidade, o porteiro dos aud1tor1os ou l t :ll · 
nheclmento dos intPrcssados. que pelo quem suas vezes fizer, levnrá a pú.- 8 a A N D a 
prazo de dez (10) dia,; O começar da bliCO pregão de venda e a1Temata- o· ,-"r111a1 ',li 'lft-11! 
data da publicnçdo dCstc, ficam os ção, a quem mais clêr e matar lanço JI 1 1 
~[o~~-~~t:r~~~i~~~o~r~di~!t~~:~~e;:;e~ ~{;~e~e~A~D~~D.s~~ui~~~~ ~s~ad~of~~ =::::::::".'~=~==~"::'~ 

D 1 T A 1 s 

exJgéncias rcgula.ment:-ires solicita.das conservação, avaliado por um conto e 6.º> Documento comprobatcrio de 
por esta Inspetoria sob pena de mul- quinhentos mil réis, n :500$000, pc- haver pre!;Lado caução cm dinheiro 
ta de a.côrdo com n l•.:!i err.. vigor: nhorado a Gonçalo Martins na ação no valor de cinco contos (5:000"'000) 

Rua 13 dr M:iio, n.:i 6":7, do sr. Pe- executiva cambiaria que lhe move a na Tesouraria de Delegachc1. Fiscal C,n 
dro Paiva; Avenida rviarcíl1o Dia$, firma. M. Coêlho & Cla., desta praça. Tesouro Nacional, nêst.c ~taao. ~:cn1d!· r2~rct1

~() ~rat~~n~~º f1! 11â~sc~:. para qué chegue no conheciment'o de SEGUNDA - At6 0 dia 10 de de-
José Gomes; A\'entda do Abacateiro, ~~d~~ s~áp;-~n;';e~ef~~ale~it:}i~~~lc~~ 1.embro do corrent~ ano, os coneor
n.º 555, da sra. Felismina Maria; Ave- rentes julgados idoneqs apresente.rãa 
nida Marcilio Dia:s. n.º 587. do sr. Sil· lugar do costume. Dado e pas$ado no gabinête do sr. dr. Diretor do De-
vio e. de Luna; Avenida Marcilio ~e~t:v~i~~~: ~~ J~!~ ~~s~~~Ve:~r~t~! partamente de Saúde Pública do E~
Dias. ns. 618 e 655. do sr. Cicero Lei~ tado as suas propostas que serão rece
te; Rua Rodrigues Chaves, n.º 474, mil novecentos e t.rinta e oito. Eu, bidas até ás 16 horas, quando serão 
da sra. Mincrvina S. Coêlho; Rua João Bezen:a de Mélo Filho, escrivã.o, abertas pela comissão de concurreh
Bôa Vtsta, n.º 145, do sr. João Si- fiz datilografar, e subscrevi. José de ela. 
mões; Ru;3 Mestre Azevêdo n.0 55, da Miranda. Henriques. TERCEIRA - As propostas serão 
sra. Maria das Mercês; Avenida Mar- apresentadas em envóll.lcros fechados 
cilio Dias, n.º 731 , do sr. João B. de MINISTE'RIO DA AGRICULTURA cm duas vias t.em emendas, rasuras: 

l_4 PAGINA~ 

lt1JLIT 
~~, mata-os todos' 

~~a,~ • 

r,,;,:'~ 
Fllt é morte certa poro os inseeios 
porque consiste numa comblna5õo de 
poderosos elementos mortíferos que não 
podem ser superados. Flit passou por 
provas as mais rigorosas, sendo conhe
cido o seu pode, de extermino,. Por H!iO 

tazão V.S. deve sempre exigir H;! - e 
recusar todos os succedaneos. O jacto áe 
Flit não mancha e é inoffensivo para as 
pessôas. Verifique si o soldodinho 
apparece na lata. 

I 

Sá; Avenidn MRrcilio Dias n.º 749, do - Departamento Nacional da Pro- entrelinhas o\l resalva.S; deverão de
<U". Ildefonso Fcrn:::indes; Avenida Mi- duçã.o yegetal - Diret.olia do ~nsi- clarar que o proponente se submete a 
ra-Mar, n.º 1240. da sra. Maria A. no Agr1cola - Aprend1sa.do Agncola I todas as condições dêste edital e con
Teixeira; Travessa Luzitana. n.0 127, da Paraíba - ~DITAL N.º 4 - Faço ter ainda:- os preços por extenso e cm 
da Sra. Eufrazina M. da Cc..nceição; s~ber aos srs. interessados que, até o algarismos, o praw para a termina
Rua Luzitania n.º 145, do sr. Severino dia 20 de dezembro do co:rente ano, ção das obras, a assinatura dos pro- Faço saber r.os (}til' 0 nr_esente f"rll-

1 
h"'n.""f:r,l:rn1cnto .. f.cand~ .... éste também 

de Andrade: Rua 12 de outubro, n.º acham-se abert~s as matriculas para I ponentes e a data, sendo r\ primeira tal virem ou riêle noticia tn·Prrm. fT\l~ J obr:i:r2c•o n repor no ... _rv1ço toda a tºr:ng: ~f:~. ~~~v~10·:·21~~t~1~ª;e ~~:, ~~:f~ d~r~~~~bna~ln~ºcittJ:nd~~~~ viQ;,~~;Ad:_a~~r!~r~~~o~~er~cmdem tendo sido inicie.do neste julzo o in- ~emente r%ulta:it,. ;,_o ctescaro~amrnto: 
do sr. Mendes R.ibei<-.1: Rua Maciel naneiras: para menores de 13 a 16 a construção do que abaixo se espc- :;~~i.~ed~,,:1~~~ ~~:~1~'\~0 P3~ ~1~~!= . O b~n:-fi~iame1~t, de que trata o 
pjnheiro, n.0 441. Jo M' Francisco anos de idade que tenham concluído o cifica, dentro do preço global máximo menta. domiciliado que era no lugar :tem antcri?r: so poderá. ser cfetu~
Mcndonça; Rua Diôgo Velho (terre· Curso Primário, submetend~·se ~ os de 60 :000$000, devendo ser ncs.sa cons- "Cruz Veli1:::. ", d<'ste têrmo. prl11 in- do no mun1c1plo on1e es_tiver locah-

~~) B~ftosr ~-~e~ifa~ â~u;~: ~~~r:ltT:!~ ~!fa~~l~!~~!n~~~mio:t:~:!ss~~s ne;;~ 1 ~~~~f~às ~b~:1;!~,:~ d~s b!~~~~t~ª~~~! ~=~i~:ia~f d~cl~~~~6. :~~~3r~~sc e~~~ ~~fct~. Camoo onde o rne~mo foi pro-
Rua Alberto de Brito, n.0 757, do sr. guintes materias: - Português, Arit- coneurrencia e se acham 1,1.0 gabinête sentes os hcrdefros. Joana Maria da . IV . 
J. Minervtno; Rua 18 de novembro n.0 meticn, (até noções d~ ca~bio). Geo- do sr. dr. Diretpr do Departamento Conceição. solteira. re .... idc•1tc cm Ci:i.:n- Apá6 o ltO de. VE;_nda º· interessado 
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18Mda~ ~etrta, pesenho .ª mao hvre, Instru- de Saú.de Publica,. dêste ~tado, á dis- rina Grande, -:!êstc- Eslado; Antonio I entr~gara á com1ssao. des1 .. gnada. para 

.:- çao ~oral _e Civ1ca e .Elementos de posição dos in~ressados: Machado do Nascimrnto, casado cmn tal fim. em moeda cc:rcnL. o p1oduio 
gliano; Rua da Palmeira, n.º 109, da Ciência Fis1ca e Naturais. Construções, ,45:000$000 - 2 grupos Alaíde Marin dn Concekf.o. residente total da ar_remataçao, sendo-lhe na 
sra. María F. das Neves; Rua 18 de As matriculas deverão ser feitas de casas geminadas - Residencía do em Cabcdêlo dêste Est?.do: João Mn- mesma ocastao entrei:-uc o produto ar-
novembro, n.º 305, da sr3:. Filomêna / mediante requerimentos dirigidos ao administrador. chado do Nascimenio. solteiro, no Ju- rematado; 
Lopes; Rt~a Alb~~to de Brito, n.º 710. Diretor do Aprendisa<to. pelos pais, serviços gerais, 15:000$000 _ Preço gar Uruçú. do município de um::n:- . V t 
do sr. Joao Quirmo; Rua Carroceiro mães ou tutores doF" candidatos ins- do metro de terraplenagem _ Preço zeiro ctêste Estado; Antonia Maria da Todo O serv1ço de ensacamcn ° e 
José Lino. n.º 276, do sr. Francisco truidos com os sr7umtcs docum~ntos· do metro de arruamento. Conceição casado com .Jo:õto Fran- transporte das sementes rc:5ultantcs do 
de Oliveira: B;u~ Alberto de _Brito,. n.º a) - Certidão de Idade do menor: QUINTA - O p1a1,0 para a tcrmi- ci:,;co "r"iê.J,,.nlcs no lug~r Uru~ú do dcscar~ç_amento. do_ maqumi~mo para. 
534, do sr. Josc Jardim; Avemda Mira- passado pelo escrivão do Regist.ro Ci- nação das obras. não deverá exceder têrm~ \i~ Umb~tze!ro cle~stc Est'z.1o e º1 depos1t~ do ~cn~ço, ficara a ~arco 
Mar. n.º 608. do sr. José Marques; vil· de 31 de dezembro de 1938 Minervina Maria da Conceição, ca- (,esta Inspetona., ::;em onus oa1a n 
Avenida Mira-Mar, 1:1·º 426, do sr. Se- b) - Atestado de saúde e vacina- SEXTA - O pagamento será cfe- sad_R com Fr~ncisco NaJ?oleão ~"rp~. "rrematantc; VI 
verlno Miguel; Avcmda Mir1,1,-Mar, n . ., çâo passado pelo médico do Aprcn- tuado em t.rês prestações. a jUizo da residente ~~ lu?~r C~jª;n do tdrrn,~ o transporte cio alg:octiio do dep&'iit.o 
399• do .s_r. Ant_onioº F. da Sllva; Ave- disàdo; fiscalízac;ão, sendo a última apôs a de Um_b~~Ho .?cs~ EsL~<_-. · pelo ':IL_ ·i J rio f"Nvif'O para o cles.caroç:t<lor e bem 
nida n.,tua-Mai.:, n. 393 .. do s_r. Eleo: e) - Atestado de conduta. passado terminação dos scrvtço;.. ordene1 i:;c paRa.'i.se O pits,:nte cctlt;i. m:.sim todo~ o:s imposios qu"J incidirem 
nor de B~rros; Rua. Carroce1r<;> ~ose pela autorlctacte .policial; SETIMA - Todos o:s materiais em- cco,tmo. ºpaP,.:az,o,octpcra3zOoddiasc ,4r8.Jl~oin~ªl_qt~~ !! :êbrc o prod_ uto. ficarão a carao º"' 
Ll~1o .5 n do ~r. Fr~nct~co de Ohverra.; d) - Atestado de Rer filho de pe- p1·egados serão de primeira qualídade C' .. ta.nt :~:~;i~ ~~raf'~~~· ~~usa~45RuadoFl~~ q~eno ou médio propriet.árlo rural, ~e e a mã.o de obra esmerada nos seus (':?rre!·á. cm cartói:lo, após :, últ;t:nn .. rrema e, VII 
dano Pcixôlo. n.º 2J7, do tr. Celestin i1 abalhador da gleba ou de operá.no menor.es detalhes, podendo, cm qual- c1ta~o, dtze~em sobre as dr_clai"açor. Fica reservado ~o Serviço o direit.o 
Mal,zac; Avenida Vasco da Gama. n.º ~e. lndusirlas agrfcolas. passado por quer tempo ser rejeitado~ todos os dAa. mvcnLa~·iante, ~ par,n os. drm:::u, de um se~ndo lcllão caso não lhe 
503; da sra. Luiza Alves; Rua dos ca- r.o;s .agricultor~s rcgi.stra~os no Mi- materiais ou trabalhos que a juizo da termos do mventtr,o ate 1:<'.rtu.~r .. ~1

: 1 convenha o preca ofertado, sem com
riris sln. do sr. Francisco Londres; 11i.sté1io da Agricultura e 1esldentes na fiscalização não satisfaçam aquelas nal. sob ns pena .. ~a lei. E pa.a ~1 

J, 
1 promi.sso de indenisação de despêsa, 

Rua dos cariri!'.. n.º 215, do sr. Ivo- localldadc, e c~m as firmas devida- condições. chegue. ao ~0
~
1hecim.c~to de t~rl~1 que tenham sido })ar~ tal fim efet~a. 

ne Be~erra; Rua Gcnésio de Andrade, mente reconhecidas. OITAVA - O contratante tambem m~nde1 passai o p1csentc que .~('·,""' das por parte dos interessados. 
sln, do sr. Gahriel Domingues: Rua acerta.;.,i '·CJb1igação···t1e dernólfr~··con-:- <!f!?fa,qo, no ... 1~::tr cl? _co:;:tum<' \ ,~1->\.- l Inspetoria do Servt20 de Phmta-Ã 
Genésio de Andrade n.º 60, do sr. l f~~e~~i::i

1
ir:~t~c~i~a da Paraíba, certar ou refazer todo e qualquer ser- fdJNrto Ol~âo O~IC~!~~~a ~~t-ti o .~: 'fse

3
~teis na Paraíba, 5 "dê" de1.PrrrbI'0' \ic 

~~t:~~- n~ºe 1:~·~i~~s;sr~.u~sai:fhd! Nelson• Dahtas Maciel - Diretor ~~ºnic~iiz~ºtã~. ilppugnação por parte 1:f~ ªiu~ng~o:s~º\;2;
0
;;i,.1~ovt~~nb_~7;.~~ J~si da Cruz Nób1cra, amanuense dP 

Silva; Rua Maciel Pinheiro, n.0 512. do A· A· R · NONA - Correrão por conta da . - . . 4, classr. 
do sr. Gregorio dP Oliveira: Rua do -- firma contratante todas as despêsas I q~c-rqnc., <"5<'1'1"ª0

· c~crc\'I. IR) I·ra.n-1 -
Tamb1á. ns. 228. 282. 286, 276, 272 e DELEGACIA FED'tRAi. DE SAU- com seguros de operários contra aci- cise~ ~l.'.\gno lla<'~lha~ .. C;~nton.n" com M11'TJ.STE'RI0 Dl\ AGRICULfURA 
266, do sr. Pau11no dos Santos Coê- UE DA 4 ·ª REGIÃO - Edital n.º 5 denics do trabalho devendo R. mesma O origmal. dou fc. In,..fl:. .... J eh~ ~ovem- -- Dcnarlamento N"acional da Produ
lho; Rua rio Tambiá n.0 28 da sra. - nr ordem. do sr· dr· Dcle.~ado Fc- firma observar rlg~rosamente todas a~ 1 br? de 1938· O c:-crlvan. Jos" Ban- çã.o ,=cgetal - Di~ctoda do_ Ensino 
Maria Emilia; Rua do Tambiá, ns. clc~al de Saude da 4 -ª ~egiao, _e de prescrições referentes ã lc"'islação do derra de Albuqueique. i Agrícola - ,\prendtsado Agncola da 
ao e 78, da Gra. Rosa Amrlia; Rua Ma- f'.''.'Ol'do com a autorizaçao pres1den- trabalho º . -- . <' . , , 1ra.raíba - Bananeiras - EDITAL N.• 
nuel Deodato n.º 1024, rio sr. Alfrêdo cial, publica~a no Diario Oficial de 271 DECIMA _ Serão igualmente de 

1 

_ 3~N~S1,E~,zo_ DÓ~r~~~-~J ,1; ¾:},.f,.:~ ; 5 - Concurrcncia administrativa per
Pereira rla Silva; Rua Manuel Dcoda- d~ ~g-osto ultimo. n~g. 17.270, _faço responsabilidade da firma contratan- de P1a~ta' 'fextci5 - Im,prtorlr 1·1 J":1ane~te para o fornerlmento ordinã ... 
to. n.º 928. cto sr. Vltal P. da Rocha: ?ubllco, para conhecimento dos 11:te- te todas as multas result.antes de não Estado da Para1ba - EJHT,\L 11.º:; - lnn a este A. prendlsad.o, d. urante o an~ 
Avenida Mflnucl Deodato n.º 928, do ,cssado!-> aue, a partir da data deste cumprimento das leis federais ou pos- L ·1- d 40000 ·1 . \. ·tl ... o<lfo - .de 1939, de que trata a letra a do~ 2. 
sr. Manuel Ferreira. edital e .pelo prazo _d~ dez 00) dias, .,aras municipais, brm co010 a indc- o!' ~~de1~ d~ Ag~~o~~of ~la1~n'i~ Mí- ido Art. 73~, do Regulamento Geral 

Outrosslm. P"lo prazo de vinte <20) fica. abe1 ta .. a tnscncao ~os c~ndida- ntzação de danos porventura causa• Rael Barros de Gc~vC'!:t.. encarrega.ri') .!o de Contab11I~adc Puhhca, tprovado 
dias os proprieLários ~.bnixo meneio- tos _8: ,c~ncm rencia a_dmintstra~1va pa- dos a terceiros. det'orrentcs dos tra- Serviço de Pla_ nta:, Trxtci:::. iv•-,tr E.o;t~-1 pelo Dec . .., n. 15. 783. de 8 de novem .. 
nados: ra. clneisas cons~ruç'?es e serviços ge- balhos contratados. do e de acôr'io com a autor1½acãn ::'.r. bro de 19.,2 .. 

Avenida Véra Cruz. n.º 446. dos ra~s no Leprosaria deste Estado, de a- DECIMA PRIMEIRA _ No ~abinê- ex~o. sr. dr Mini!;tro da. Al!r'':ultura, . Fa.ço p,.;bhco, de ordem d~ sr. D~-
srs. Fernandes & Cla.; Rua da Rcpú- c61?0 com as normas do presente edi- te do sr. dr. Diretor do Departflmen- t!'ansmitida a esta Reuarttçáo ronfor- t ct01. para conhecimento dos interes
blica n.º 241, do sr. Balbino de Men- tal. . to de Saúde Públíca dêste Estado, me telegrama n.0 1.176. de 2 rlo ~or- sados que, de co~f?r;nldade com 0 
dança. PRIMEIRA -- Para 1nscre_ver-se na acham-se á disposição dos interessa- rente. do H Dirr.tor do Serviço de despacho .do sr. M1ms .... ro, de 4 de no-

joão Pessõa, 6 de dezembro de 1938. oresente concurrencia devera.o os in- dos ~s plantas e especificações tecni- Plantas Tcxteis. faço público para cr- vembro ~ltimo, exarado . no processo 
Dr. Alberto f<~crnandes Cartaxo, in~" trressados reqtlerer ao sr·. dr· Dele- e~ dos cdificios a serem construiqos nhecimcnto dos interes.,·ados. que s,,ri:i0 DEA J.,44-'38, e ele acord0 com & 

pPtor. Maffer Pinho Ra.bêlo, cscritu- gado Federal de Saude, ate a vespera onde diariamente. de 8 ás 11 e 14 áS \'Cndido:; em lcll~o 40.000 qullo, rir- ~1- Circular n.º 38, de 8 de novembro de 
rário. dR. concurrencla. apresentando os se- 16 horas serão prestado~ todos os es- gcdão. sendo: 31.000 quilos de produ~ 1938, do sr. Diretor d? Ensino Agrt ... 

DIRETORIA GERAL DE SAlf'DE 
PU'BLICA: - Lahoratório Bromato
lógico: - EDll'AL de eitaçã~ com o 
prazo de trinta (30) dias a contar des
ta data ·-· O químico-chefe rto La
boratório Bromatológi~o. no exercício 
parcial do ea rgo, em virtude da lei, 
etc. 

F::\ÇO Gaber aos que o presente edital 
rle citação com o prn.zo de trinta r30, 
dias virem ou délc notícia tiverem e 
interessar pos:;a, que pelo Fiscal da 
Inspetoria. de Higiénr da Alimentação. 
Maurlcio Macêdo, fóram apreendido<; e 
conduzidos e esta Repartição, quarenLa 
(40) quilos de Manteiga. procedente 
do Estado de Pernambuco, sendo igno
rado o remetente e o recebedor nest.a 
cidade. 

o Chefe da Repartição faz ciênte 
aos senhores proprietários do referido 
produto, que no prazo acima citado 
não comparrcendo a este Laboratóno 
a fim de regulartzá-lo, será o mesmo 
vendido cm hasta publica de acõrdo 
com o Regulamento em vigor 

João Pessôa, 8 de dezembro de 1938. 

\VUson Fons-eca, datilógrafo. VISTO 
Dr. Raul F. de Aguiar, pelo qulmico
chete, 

EDl'f AL de 4. 11. pra.1;1:t, ti,.. renda em. 
a rrematação - O doutor José de Mi
randa Henriques, juiz suplente em 
exerciclo na .J. ª varn da comarca de 
João Pessôa, capital do Estado da Pa
raíba, em virtude da lei. et.c. 

Faz saber a todos quantos o presen
te edital de 4.ª e Ultima praça virem. 
clêle noticia tiverem ou 1ntsrebSzr 

fluin;es documentos: - clarCcimentos que se desejarem .sôbrc ção do Campo de Srmcntc·, rle Pl.1nt05 cola, aeha-.se aberta neste ~pren_disa
. 1. ) Recibo de quttaçao_ de todos ~s a presente concurrencia. Texteis rm Patos e J.000 cio campo rlc do, a partir desta data. ate o d1a 26 
impostos devidos. federais, estaduais DECIMA SEGUNDA _ Fica reser- sementes de PJant.::ts Text.eb ('m Pen~ ~e d~zcmbro corrente, as 15 horas, a. 
e municipais, Jnclusive o imposto sõ- vado ·a esta Delegacia l'ederal de rlfmcia. Soleciad,., sob as secuintes con- 111scnção dos negociantes que dese!a-
bre a rrnda_: Saúde O direito de não aceitar ne- diçôes: rrm concorrer, mcdJantc as condiçoeã 
2. º> Certidao relativa ao decreto n." nhurna das propostas apresentadas ou cm seguicl:"t estipuladas, durante o 
20,. 291. de 12 de agosto ~de 1931. e car- anular a concurrencia, caso t&;o con- a110 de ~939, ~~ fornecimento ~e Ge-
teu'a profissional ele acordo com o de- venha aos sew interesses o leilão terR lwrnr no ch.1 H elo i:nr- u~ros Al11nent_1c1os e outros Art1i;os de 
ereto n. 0 23.569, de ll de dezembro de Detca-acia Federal de Saúde da 4,ª rente. ás 91,,, J,a;-H.s, no Po•- 1o ,1'l ~-cr- consu:iFJ hal:l1t~,ml. ronror~e relaçõe~ 
l933i • Região~ 1 de dezembro de 1938. víço ele Pl~nla!-. Trxtri, ll;J. c1, 1rdr- de "~n grupo~ cllstmtos, ele acordo com o 

3. > Certidao do contráto social I\1a tilde Guerra. Dias _ Datilogra- Patos, par:t. o i,;lgo,:-!·.,, de T''"-"1di.!çAo ;ln que prec_cJtua o Ar~. 52, do Codigo dP 
pa3:5ada pela junta comercial, ou cer~ ta cte. classe "'O". Campo ele Pcmr,nt::-s ri" P!rrnt~t., 'Tcx- Contrib:l1dadc Publlca cta Uniâ.o, e sc-
ti~ao de registo quando se tratar de VIS'J'O _ Dr. Almir Godofrêdo de tcis de Pator, e no dia 15 ft, 1n~imu15 o.unclo .lS normas estabelecidas nos a~-
fitma individual; Almeida e Castro _ Délegado Fede- horas no Pnst.o df"I f:"C'rvlço ele Pl:tn- tii::-os 757 e 762 r se!..l.s para~rafos rc~ .. 

ca~;~ld~â~u~~~:: â~mft~~:t~ri~~o~: ral de Saúde na 4l Regià(). ~ii-a Toex;fi~ctF~'l rl~i~~-~~utio ~~l·i::~ P('~t~-~SA rr~~~~[ç'1~6
11

~~~crã ser pedJdtt 
de idoneidade financeira com atesta-

1 
'l'êrmo d e lngá _ EDITAL de cita- po de Sementes cte Pencléncla. n_,,,di~IÜC' _'.equerímento. dlrig-ido a e11-

do de bancos desta praça: · ção de herdeiros ausentes com O prazo II t., D1rcto11a. dcvld;,lmentc seladc. nelP 
5. 0> Prova de seguro soeial contra I de 30 dias _ Francisco Mágno Ba- o algodão f-."!rá <'nt rrgt:.r' r,g1 ccnoço. c:_cc.;Jnrr.ndo ._os lnt.e_re~·l::iados a naclona.-

r~~~ft~\~s dce i:::en~!di>~::ç!º p~~~ â~th
t~1:m~·º i:P~~~t ~~J~

1
!e~;~ri~i~ª1 ~~n·~1ctcº ct~º~ª~~nf~,11:l~~ ~,;:'l'~J~~~f!11\7~ ~~

1
·~~ft11~~t~.rmrª~:d~ect~c~~1;~~~1::ª~ 

dos Industrlarl.Js: , fórrna da lei. etc. to1~s r,,s dcspêsas com o tr:ln:;port" r, rr[erldo requerimento de torlos os r10 .. 

SEM ENERGIA? 
Cuidado I Você está se intoxicando 1 

Esta falto de en""!JiO de que você se vê possuido é devida ó 
accumulaç:õo de foxlcos no seu organismo e que estão lhP 
infoxicartdo o sangue. Elimine eue per,go tomando d iana 

mente o " Sp# de Ftudo" Eno - de sabor agradavel e 
de effelfo revigorante. fno limpo o systema intesflnal, 
purifica o son9ue e'Vffando o desanimo e a somnolencia 
Mas ... lemhr.,..,e que só o Eno pó-

~s.u;; fiÜcTÂ' ENO 

Cl1mentos. que po~a m constitmr pro
VA.S de ictoneidactc, c~ntráto social. em 
orfgtn~ l ou pública fôrrna. qnltação 
n~ impo.!/08 federais, ·cstaduaL'i e mu 4 

11icípe1it., inclu.stve o do UlUmo lmpost.o 
~ie ;:rnd;.i • N~ss':' requcnmcnlo farão 
fon~.,..... 1 rJcclarnc;Ao dr c"mpleta 
<:1.Jbmis:::··..., u~ rondiçõ~~ d~lc Edltal ,.. 
t;Hf '.' i,n.ieHam á pena 1n1pm,ta pelo 
t, rtlt;J 76J. do cHado Regulamento. 

n -.- Verificad:.1 a 1doncldade do 

~l~~~~~:c~\~:1~~~·a p~r i~~:~t;l~º ~~~-
ç;lr\ cto mesmo, sE-ndo. eütiio. resiitul-

(0f uº~r~;e~~t:~!ssda~~~i~e;;i:entarão, 
.tuntamente com o.s requerimentos, a 
que f>C refere a cla.W!iula T, em envelo
ce fechado e Ja-:rado com !..'"?die1!.çio 
ê...::ttr!cr ào conttudc. nomt do propo ... 



A UNUO - Sabado, líl ne novembro de l 

P 1 & H 9 
PREMIO OE,.,., ............... 2.000 CONTOS 
PREMIO DE ............... ., ... 1,000 CONTOS 
PREMIO DE ........... ..... .,.. 500 CONTOS 

3 PREMI OS DE 100 CO~TOS .. ,...... 300 CONTOS 
4 PREMI OS DE 50 CONTOS •• ,..,... 200 CONTOS 

10 PREMI OS DE 20 CONTOS......... 200 CONTOS 
10 PRE"110S DE 10 CONTOS., .. H• •• 100 CONTOS 

100 
460 

PREMI OS DE 2 CONTOS......... 200 CONTOS 
PREMIOS OE I CONTO .... ~ .... 460 CONT8' 

DIVERSOS PROIIOS MENORES 
TOTAL DOS PREIIIOS 

nente. a sua proposta em quatro vias, dondos até a largura de 76 cmts., pró
d:itadas, assinadas e rubricadas em pria para executar picotagem cont~
lodas as paginas, sendo as primeiras nuas e interruptas e QUP possa ser ah~ 
vlRS seladas na fórma da lei, meneio- mentada com 8 a 10 fôlhas de uma so 
11ando os àrtigos que desejarem for- vez e que a sua velocidade correspon
necer, sem emendas, rasuras ou en- da a 3,04 minutos no preparo de umu 
trelinhas, pela ordem em que se resma cte papel. 
acham relacionados, com os preço~ A máquina deve vir equipada com 
por extenso e em algarismo, das mer- cinco discos de picotagem a escolher 
cadorlas constantes da relação acima. e que possam ser colocados para traba
citadas. As propost3..5 deverão ser to- lhar numa distancia de 38 mm. e dai 
talmente á maquina ou ma·nuscritas. para cima de milimetro em milimetro 

IV _ os preços oferecidos não l>O- Os proponentes deverão fazer no Te-
derão ser alterados. souro do Estado, uma caução em di-

v - o fornecimento de cada artigo ~:ie~·6· fi~n~~e~~e q~e vs~l~~rrrg::; 
~!~i~: ~ief;º:~n~aia~~ hoo:v~r ~~; garantia do contrato. t;io caso de acei-
vantaJoso, não podendo. em caso al- tação da proposta. 
gum, o _negociante preferido, 1 ecu.sa.r- ti~! ~~o~~~~igr~er:8J:~ t:ss:~~!~s d! 
se a satisfazer a encomenda, sob _pens; modo legivel, sem rasuras emendas ou 

~~s s1~t:~~u~~~n~c~n~~e t>tt !MnR. 1 ~=!iit~m se~~~! ~~~!O s;~ct2$0~~ ~= 
VI - As propostas para forneci- J 10 de saúdeJ contendo preço em alga

n~ento de generos allment.icios deve- rismo e por extenso. 
rao ser acompanhadas das respect1- Os proponentes deverão marcar o 
vas amostras, assim como tambem as pl'n.zo para entrega do material ofere-
de fazendas. cido. 

VII - Os concurrentes, ao nto da os proponentes deverão oferecer co-
entrega dos requerimentos de inseri- tação para a máqulna posta nas ofici
cão, deverão apresentar na Secretaria nas da Repartição requisitante, mon
dêste Aprendisado, a tmoortancia de tada e em perfeito funcionamento. 
dois contos de réis (2:000$000), para As propo.l:.tas deverão ser entregues 
cada grupo, em moeda corrente do nesta Secção, em envelopes fechados, 
País, como caução garantidora d.a até as proximidades da rew1ião do Tri
Pxecução da proposta. Esta caução bunal da Fazenda , que não será antes 

:~ráa:J:u~~ct;ée;rt!~ª~~e J:ci~inc~= ~:~xl!oh~~~s ct~º 1g~t 3 de Janeiro do 
rencia, aos proponentes que, por ven- Em envelopes separados das propos
tura, não fôrem preferidos para ne- tas, os concurrentes deverão apresen
nhwn fornecimento. , tar recibos de haver pago os impostos 

VIU - Todos os artigos serão d~ federal, estadual, municipal, no exer
bôa qualidade, sendo rejeitados os que cício passado, certidão de haver cum
nâo estiverem em condições. prido as exigências de que trata o ar-

IX - Os fornecimentos serão pedi.. tigo 32 do regulamento a que !-e refe
das por esta Diretoria, e entregues no re ~ dec. 20~91, ~e 12 de agosto de 1931 
Almoxarifado dêste Aprendisadó, cor- fiei 510s dois têrços), bem _como, da 
rendo por conta dos fornecedores as caucao de que trata este edital. 
drspêsas de embalagem, carretos e Os proponentes obriga~-se-ão a tor· 
transportes. Os encaixotamentos e nar efetivo o compr~m1sso a que se 
embalagens deverão ser feitos de mo- propuieram, .caso seJa areita a su:i 
elo que os nrtigos cheguem ao seu des- proposL~. assmando contrato na Pro-

~~~~a~·:mp~i:::~ ~~~do ~; !~ :fi~: ~â~~1

ªded~o Fgi~s~d:1)6~
0

~~1u~i;i~:J~ 
diclonamento, não serão aceitos. ª, concutre.ncia, com prévia cau(!ao ª!· 

X _ Os proponentes aos quais cou- b1trada pelo".Tri?unal competente, nao 
herem O fornecimento de generos ali- i~fertor a 5 .o sob~e º. valor cto !ornC'
menUcios, terão um prazo máximo de cimento, a qual 1eve1te_r~_-ª favor do 
72 horas para satisfazerem ~ pedi- Estado, no caso de_ re~ct~ao do con
clos feitos por esta Diretoria, sab pe- tra~, sem .. ;.ausa.,. Ju.s~1ftcada e fun 
na de ser cassado o direito de fome .. -
cimento, correndo por conta do infra
tor as despê.sas com aqul$1ção do ge
nero que lhe fôrem solicitados. 

XI - Os empates de preço serão 
resoJvldos por sorteio no ato da con
cw·rencia. 

XII - As contas serão ~presenta
das. em quatro vias, logo após ao for
necimento acompanhadas das respec
tivas primeiras vias de Empenhos, 
não sendo processadas as que não 
vierem acompanhadas das necessarias 
duplicatas. 

XIII - Esta Diretoria reserva-se 
de anular a presente concurrencia e 
só adquirir os materiais relacionados, 
quando julgar conveniente e na pro
porção que venha a necessitar. 

XIV - As propostas das firmas 
inscrilas serão abertas no dia 26 do 
corrente ás 15 horas, na secretaria 
deste Aprendisa.do. 

XV - As relações de material, de 
que trala o presente Edital, acham-se 
á disposição dos interessados, todos os 
dias uteis até 20 do corrente, dt' 8 as 
10 horas, na Secretarfa dêste Apren
dlsado. 

Aprendisado Ag;lcola da Paralba. 
1 • d• dezembro de 1938 . 

AntonJo Santos 81lva - Ahnoxa
ri!e, 

VISTO - N. l\faciel - Diretor. 

SECRETARIA DA FAZENDA 
F.DITAL N.0 29 - Secção de Compras 
-- Abre concurrencia para o seguin-
te material; ' 

_ l'•ra &. lmprOllM O&ial 
2 miqllllla de picotar, com turoa re• 

CABELOS BRANCOS 
l!vtt.am-se e desaparecem com 

•LOQAO JUVENIL• 
Usada como loçl!.o, nl!.o é Untura. 

DepOBlto: l"annàcla MINERVA 
Rua da H.epúl>llca - João Peaõa 

DROGARIA PASTEUR 
Rtu. Maciel l'lnbelro, n.• dl8 , "Moda 

Infantil" 
Preço: - esooo. 

dame11tada u juI7.o do 1·rfpi-Jdo Tribu
nal 

Nus propostas cl('Ven1n t(•r flllr rx
LPn~o o valor Lota} do 01n.LE'rh1.J oft'l'(!
cido. 

Fita rr~~r1·vado an R!-.tudn. o •lirt-lto 
de an11lar u pre.l:.f'HU', clrnwtt.11do u 110-
vn rmwnnenc:ia. ou dt-ik:n tle df'tua 1• 

a COIUj)J'a <lú ll!Rlt:l'lftl ,·onst.:mtP (IH 
mr~ma 

St'cçllo dt• Comµrns. 1 d,· cJc•'l.tllltJn) 
ele 1938 

J. l'uuha Lima 1'111\o, l'lu-l't• cif' 
Sf'tl.'liO 

€lHTAr .. clt! til.a<'i,o dl" hel'dt·h·os ::i.u~ 
seutf>s. - O doul.-Ot Joúo Snt:lo Mnia, 
juiz de D1reito iuterlno dI.t l'On1arca 
Je Areh. em vlrtud~ du. lei. ele. 

Ft1z saber a. Lodo::. quuntos o pi-el)ente 
fldital de ciLacão de hetdeiros nusPnles 
virem ou déle noticia livnem P intP
rPssar possa. que tendo sldo itllciado 

1 

nêste jutzo o inventá.rio dos bens cle1-
xados por !aleclmenLo de José Alves 
da. Rocha e achnndo-&e ausentes o 
cidadão Esequias Alves da P...OC'ha, re
sidente em Campina Grande, dê:slf• 
Estado e Maria das NPves rt-sidente 
em Serra do Cuité. dP:ste Estado, or
denei QUP se passai;;se o presente edital 
com o prazo de trinta dias r·m vir
tude do qual chamo e cito ~os i1erdei-
1·os para em 48 horas após aquele pra
zo que correrá em cartório. virem fo
lar sõbre as declaraçõt>s feiLas pela 
inventariante d . AnR Joaqnma Rocha 
ria Purificação e para todos os termos 
do referido inventário até p::nlilha fi
nal. sob pena de rrveJia. E pnra qu;• 
chegue n notícia ao conhecimento rlí" 
todos mandei pas.~:-tr o presente edi
tal que será afixado nn porta elos ~Ht
ditório.s e publicado no órgão oficial 
do Estado A UNIAO. Dado e passado 
nesta cidade de Areia, aos vinte e cin
co dia~ elo mês de novembro ele 1938. 
Eu, Crisolito Laureano dos Santos, es
crivão, datilografei e subscrevo. Criso
lito Laureano do!s Santos. Joio Sel'gio 
Maia. Está confonne com o original; 
dou fé. Data supra. Eu. ( 'rh.olito L:1u
reano dos Santos, escrivão, datilogra
fei e subscrevo. 

Exereicio de 1938 - Recehedorià. df' 
Rendas de João Pessôa - EDITAL n. 0 

14 - De ordem do sr . diretor desta 
Recebedoria, faço público que deverãr 
ser pagas, sem multa, até o último dia 
Util deste mês, á bôca. do cofre dest:1 
repartição, as 4.as prestações do im
posto de "Industria e Profissão" maior 
de um <'Onto de réis 11 :OOOSOOO>, re
ferente ao corrente exercicio, de acôr
do com o art. 3.0 do decreto 467, de 
30 de dezembro de 1933. 

2.ª Secção da Recebedoria de Ren
das de João Pessôa, 7 de dezembro 
de 1938. 

VISTO: - J. Santos Coêlho Filho, 
diretor; Lourival Carvalho , chefe. 

REGISTRO CIVIL - EDIT \L -
Faço saber que em meu cnrtóno, nes
ta cidade. correm proclamas para. o 
casnmeulo civil dos contraentes se
guintes: 

Joaquim Alves Uctioa e d. Noeme dP 
Banos Almeida, que são solteiros, 
maiores; êle, agricultor, natural dês
te Estado, filho de Manuel Alves Pes
sôa e d. Hozana Alves Pe!;sóa, mora
dores em Cachoeira de Cebôla, do mu
túcípio de Ingã, dê&te Estado: e ela, 
de profissão doméstica, natural da ca
pital de Pernambuco, filha de Zaca
rias de Barros Almeida P. d. Miranctu
lina de Barros Almeida, mol'adores 
nesta capital com o contra.E"nLe, ~endo 
porém, o nubente domiciliado e resi
dente na cidade de Santa Rita, dêste 
Estado. Deprecado por copio. do of!. 
cial do Regü;tro Civil ci~queJa cidade. 

Si alguem souber de al~um impedi
mento, oponha-o na 1 .J1r,1a da lei. 

João Pess:>a. 8 de dez~mbro de 1938 
O escrivão do regi ::it1·0, ~ebastião 

Bastos . .... . ·: ... ,. 

Sessão das Moças 
Clark Gable Joan Crawford 

DO AMôR · NINGUEM FóGE 
ME'l ltO GOl, í>WYN MAYt:R 

Preços: 2S200 - 1S600 e $800 
1\-la.tinée hoJf' as 4 hora. ... 

V E N E N O 
C'ha1·lf·S &yn 

Impróprio até 18 auo.r.; 
Preço único; - $800 

An1a11lla ! Amau.ha. 
Uma lJpe-r:i. imc,rlal E:f·l"vmdo 
clt- t..-rna :1 11u1 grand1· Jii111fo1 

PAGLIACCI 

QUARTA-FEIRA ! NO PALCO 
GRANDIOSA EkTRUA UE 

RATINHO 
E SUA CIA, DE REVISTAS E BURLtTAS 
18 FIGURAS ! G <.aRLS 

TEMPORADA DO RISO ! 
Preços: - 4$000. - Estuclantes 2$000 

DIA 13 NO PALCO 3: FEIRA 
FESTA DE ARTE DE 

CARMEN DOLORES 
E A FAMOSA 

JAZZ-BANO ACADEMICA 
ARTE MUSICA ! BAILADOS ! CANTO 1 

BILHETES A' VENDA 

SANTA ROSA 
HOJE A's 7~~ horas HOJE 

O MUNDO ENSINOU-ME A MATAR 
SPENCER TRACY - FR.\NCHOT TONE 

l\letro G. Ma.yer 
PREÇOS - 1$600 - 1$100 

LLOYD NACIONAL .s. A. 
SÉDE-RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

CARGUEmO "ARATAIA" - Esperado de Antonina e escalas no 
dia 6 de dezembro, saindo ncf mesmo dia para Natal, Areia Branca, For
taleza, s. Luiz e Belém, para onde recebe carga. 

PAQUETE • ARATIJ\IBO" - Esperado ele Porto Alegre e escalas 

no dia 7 de dezembro, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Bala, 
Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, 
para onde recebe carga e passageiros. 

Par& demais Informações com os agêntes: 

A, DA CUNHA RlGO & CIA, 
AGENCIAS EM GERAL 

CODJGOB: M&lcotte, z.· "4,, Bor, ... Ribeiro, A. B. c. , .• e4 . • Partlclllar 
CalD Postal, 16 - RUA JOAO SUASSUNA, U 

IOAO l'EBBOA - l'ARAIBA - BRASIL ---

COMPANHIA N. N. COSTEIRA 
Fône f 424 Praça Antenor Navarro, 53 - sob, 

LINHA RAPIDA ENTRE CABEDUO E PORTO ALEGRE 
"JTAQUERA" 1 PROXIM:AS SAIDAS_ : 

Chegará no dia 16 do corrente, "ITATINGA" - Sexta-feira, 23 do 
sexta-fdra, sairã no mesmo dia, para corrente. 
Reelfe. Maceió. Bala, Vitória, Rio de "ITAGIBA" - Sexta-felrn, 30 do 
Janeiro, Santos, Paranaguã, Antont- con-enle. .. 
na, Florianopolis, Imbitubn, Rio Gran-
de, Pelotas e Porto Alegre . 

AVIS O 

1 

Recebemos também cargas com baldeação para P enêdo, AracaJtl, 
llhéos, S. Francisco, Itajal e Campos. As passagens serão vendidas medianl<t 
apresentação de atestado de vacina. 

------
Informações com o a1ente - P, BANDEIRA DA CRUZ 



NUNCA, NA HISToRIA DO CINEMA, SE AGUARDOU ltOS ESlADOS UNIDOS ESf REIA COM f ANTA ANSIEDADE ! ! ! 

BR/1 NC A JJJ~ Nl~VJ~ J~ (J s SI~ 11 E ANõE.S 
Bateu lodos os "records'' de bilheleria em tudos os grandes cinemas do num<lo !!! Obra prima de WALT DISNEY - falada, cantada em 
português. Alto·relêvo, colorida ! --:-- P r ox imam e nt e no " REX " 

f;:\ CiHIRLEV . 

~!l1ltm Ptt:· 
UM NOVO ESPETACULO DA ESTRELINHA 
QUE VIVE NO GORAÇAO Dos "FINSº ! ! ! ... ••~-

Um deslumbrante conjunto de dôces canções numero de " feerie" e um romance encantador 

ALICE FAYE o demonio lo uro, e JACK HALEY 

A POBRE MENINA RICA ,~i: 
-um novo triunfo da - 20 th CENTURY FOX - a marca que está dominando ! 

ESTE FILME SO' SERA' EXIBIDO NO - REX - FELIPtlA - JA
GUARIBE E EM MAIS NENHUM OUTRO CINEMA DESTA CAPITAL 

A M A N H Ã 
Ma.Unée Chiqu, ás 3 hora, 
Soirée ás 6,30 8,38 

A M A N H A 

REX HOJE - Soirée ás 7 ,30 - HOJE HOJE NA MATINÉE COLEGIAL NO REX 
J_,indas melodias, garôtas encantadoras t' luxuosos· núhleros de revista ! \ 
(' li A R L E S R O G E R S -:- 8 E T T Y G R A R J, E 

MESTRE DA MúSICA, MISTI:RIO E DA MORTE ! 
ROBERT WILCOX - CESA R ROMERO - em 

O CARRO BLINDADO 
Um drama da - UNlVERSAL -:- CO~fPLEMENTOS 

AMôR NOS BASTIDOR .ES 
---- Um filme da - PAltAllOUNT ----

Este filme é próprio para todas as idades. - Nota da. e . e. e . Preço único. $600 

FEL IP·ÉA AMANHÃ FELIPÉA JAGUARI BE VIGOROSO ! FORTE ! DRAMATICO ! IMPRES
SIONANTE ! 

HOJE - Solrée ás 7,15 - HOJE 

SESSAO DAS MOÇAS 
Um:t comédia vivamente inleressante ! 

Je a nne D a nt e 
- em-

HOJE - Solrée ás 7,15 - HO.JJ!: 

O DRAllfA CLASSICO DO CINEMA 

John Boles 
CHARLIE RUGGLES 

CAMISA DE ONZE V ARAS 

Barbara Stanwyck 

QUATRO DIAS DE TERROR STELLA 
Um al'gumento sensacional ! U d d 

DALLAS 
Um filme da - PARAMOUNT 

COMPLEMENT O S 
Estl' filme é próprio para, todas as ida.des. Nota. da C. e. C. 

CINE 
\ 

s. PEDRO 
HOJE - Urna sessão á s 7,15 - HOJE 

Umo. diferente historia de audacia e dextresa de destemidos homens fH-
mada em encantadoras paisagens do Canadá 

KERMIT MAYNARD 
--em--

JUSTIÇA NA FLORESTA 
Domõn•o - ROBt-:R'r TAYLOR e BARBARA STANWI CK - em 

A MULHER DE MEU IRMÃO 
Tr-r('a-í<·ira - UOLORl~S L>EL R I O - em 

POR UNS OLHOS NEGROS 
AGUARDEM - DIA 18 - Para o aniversário deste cinema 

LAWRENCE TIBETT - JIMMY DURANTE - LUPE VELEZ 

MELODIA CUBANA (Cópia nova) 
-· 

INTERESSE GERAL 
G RANDE LIQUIDAÇÃO 

Os propril• larios da C.: 1..;a LidC'r C' All~ mi~:1 dora ú r 11 :1 Duqu r 
dr Ca\.i:i'i. n. ~70 <' M:iei<•I Pinh(~ iro, t lf>, llqu1d:1 m a pre~os ha rn
lissimo todo sru "stock" clr B:1l:1nc;as "Fi lizol:i " de 5 a ~> 00 (lll Í
lo,, sentlo: halanças d<'eim:iis de 200 a !íOO (Jnil os _e ha lánça_s d,· 
J1akão de ,·úrias m:tn_·;1s. de ;> a t ;)O qt11los, gcla de1rn,;,; de vario~, 
JHllliL'J"os, e:1frteir:1s dr ag~llh dC'eoradas r li sas, p~·a Lo; pó de 1,w cl r:i 
!llgll':.sa d(• '.!2 ('C'Ulinw l ros. r h ic:1ras pó dr pedra inglesa n s. 6, 7 e 
K. rnfres ns. l. 2. :1, \ e~, de u 111:1 porl:i, ns. 7, 8 e !l de d u a~ por
ias. Os urligos fü·ima ser:io vend id os :1ba 1xo do cu s to em , -ll'tudr 
d,• niio mai~ interessar :, seu s pr oprie la rios. E XPOSI ÇÃO DOS 
\!ESI\IOS ,\' HUJ\ MAC IEL PI NHl,IRO, N . 0 145 NA ALUMl:"I A
lh)R \ . 

01lilrsll.o da ,...istencta Publlca • do 
1e 11a 11 borae. 

B OBJ)l • ..i Santa I zabel. 

1 

Uma !)l·odução da 

UN I VERSA L 

VENDE-SE 
Um ótimo maquinismo de benefi

ria r algodão, contendo umn c-aldeira 
de 8 H P. duas máquinas com 90 ~n~ 
ras , dois limprldorei. amPricanos, uma 
prPnf.iu. µara 90 quilos, uma balanço. 
decimal c.lf' 500 quilos e out.rus per~ 
tences con<'ernentes paro. o mt-srno 
fim. 

Em prcdio próprio, ponto para ne
gocio. contendo um est>oque ~e mer
cadorias de 25 contos de ré1s, com 
maquinismo para padaria, um cofre 
novo e duac; casas de residencia., mn 
terreno para criação e agricultnrn, 
cercado (·Om arame e plantio dC' pal
mas santas, com 25 mil pés dP ágaVP 

TTatar 110 povoado Algodão, mt11U
cipio de Arelf-i, com Francisco B~gn.. 

A QUEM INTERESSAR 
No Colégio Batista Paraibano acei

tam-se al Wl.OS para o curso de Ad 
missão, durante o período de férias 
escolares. Horario: 8 ás 11 da ma
nhâ. Aceitam-se também o.lWlOS para. 
matérias avulsas, como: Ariméticn., 
P ortuguês, Datilografia e Inglés -
primeirns noções. 

Ensino eficiente e mensaltdade ao 
alcance de todos. Pagamento ad11ln
tado 

"K & F", 
a marca müversalmente conhe
cida . Consultem os novru; des

cont.os das limas e grozas 
--- K &F---

Agentes· 

C. PEREIRA & CIA. 
Rua. Ba rão do Triunfo, 277 - 1.0 

, . ..,..., 
C H A' A M A Z O N I A 

Anti-diabetico 
FAZ DESAPARECER O ASSU

CAR E ALBUMINA 

Agente depositar lo: 

L. PINTO DE ABREU l 
,.. . R • o s o R I o l B l T N 1-:N::;T:~ • 

Tra-.,.t. ....aie. • eltvrtco ... •oeno .. •• areUln, ~. -.. 
• rim. c111oo<optaa • ,aretbrGaeoi,lae. 

D01'8ULTORIO _ R ua oama e llello, '12 - 1.• -...:, . RUA CAR=ºp:::A N . 160 

=== = = -=-=-=-=-=,_;J=O~ A= O==P=·=ll=l=O=A=-;;;;;=-m:::====-rli1 , ~============~ 

m rama a - UNITED ARTISTS 
COJ\1PLEMENT O S 

Este filme é próprio para todas a.s idades. Nota. da C. C'. C. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE Duas sessões HOJE 

Um filme de amôr. Um Tarzan que fala. Vejam ! Milhares de féras, a ter• 
rivel tribu dos guerreiros gabonis ! Tarzan luta com jacarés . .. Não con
fundam esta historia com qualquer outra já exibida. . Feita pelos criadores 

de "O Grande Motim·· Drama de av:mtnras sensacionais ! 

Johnny Weissmuller e Maureen O' Sullivan 

A 
- em -

FUGA DE TARZAN 
Coru HERBERT '\lUNDEN e centenas de extras 

Complemento· - NACIONAL D F . B. 

AMANHA ás 2 horas a matlnée de vocês, gurizada . . . Um movimentado ! drama de 7~M;ttt:D NA F Lo R E sr A 

li Ili 11l111111111111111 lll l 11111 l l l l l l 11111111111111 1 
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EMPR!SA PARAfBA DE CONSTRU
ÇõES QVIS E mDRAULICAS 

Octavio Pernambucano 
ENG.' CIVIL 

Antonio Gama 
CONSTR UTOR CIVIL LJCEN• 

CIADO. 

Projétos de construções de estilo; execução de 
construções por empreitada ou por administração; 
fiscalização de serviços, parecêres, vistorias, etc, 

- RUA CARDOSO VIEIRA 104, l.° ANDAR-

ORRIS BARBOSA 
A.DVOOADO 

a1JA 91JQU• D• eAXIA8, ,1, 



.JO"O PF;SSô,.\ ~ Rabado, 10 de dezembro de )938 

·s·ECrÃO 
l ~ LIVRE. 

t. MANUEL 'PAULINO DE OLIVEIRA 

30.° Dia 
Sra. Fellsmina Maria de Olhcirn e familia ronvidam os 

seus parentes r mnigo.s para assisl ircn1 ú 111issa que man
dam celebrar pelo repouso eterno da alma do seu extremoso 
espôso e chefe MANUEL PAULINO DE OLIVEIRA, na Igreja ,J" 
Nossa Senhora do Hosario. ús U hora, do dia 10 do corrente, (sa

,J,ado) . 
Agradecem anlccipad:unentc aos que assistirem a esse ato 

de caridade crist,i. 

t ALBERTO DE SOUZA ALVES 
7.° Dia 

Estéla Mélo Alves convida parentes e amigos para assistirem 
á missa que, por alma de seu pranteado espôso, 

ALBERTO DE SOUZA ALVES 

rni,nda celebrar na próxima quarta-feira, 14 do mês corrente, ás 
7,30 horas. na Matriz do Sagrado Coração de Jesus, em Cabedêlo, 
agradecendo antecipadamente aos que comparecerem a êsse áto de 
piedade cristã. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás pa1-tes, correndo prazo, 

na Secretaría do Tribunal: 
Apelação Civel n.0 129, da Comarca de Cam• 

pina Grande. Apelante: S. A. Industrias Reunidas 
F. Matarazzo. Apelado: José Pedro da Silva. 

Com vista ao advogado da parte apelada, dr. 
Acacio Figueirêdo, pelo prazo legal (10) dias, em 
data de 7 do corrente. 

I LEILAO OFICIAL DE ALGODAO 
Devidamente autorizado pelo agrónomo Clarindo Misael Bar

ros · de Gouvêia, operoso encarregado do Serviço de Plantas Texteis 
:nês'te 'Estado, e de conformidade com o Edital n." 5, que vem sendo 

"JlUblicado neste jornal. -- o leiloeiro oficial Aristides Fantini ven
«lerá pelo melhor preço, o algodão produzido pelo Campo de Semen
tes de Patos e Soledade. 

PATOS 

O leilão será realizado ,ís 9,30 hora• da manhã do dia 1 l do 
corrente (quarta-feira) e constará de J lote de algodão com 31.000 
quilos da melhor qualidade já produzida no Estado, fibra de 36x38 
~xtra. 
1 

~ 
~OLEDADE (Pefüle ncia) 

! . O leilão será ás mesmas h.oras, do d.ia 16 (quinla-feira), e 
constará de 9.000 quilos de algodão, fibra··de a·2 ·x 34.' 
' Entrega do algodão e pagamento após o leilão, As sementes 
l!lerão devolvidas ao Serviço de Plantas Texteis, neste Estado. As 
!{emais condições constam do Edital n." 5, acima aludido. 
, .. . 
tT ARISTIDES F ANTINI - Leiloeiro oficial 

Agência: - Praça Pedro Americo, 71 - João Pcssôa 

t, AVIS O 
A Repartição de Aguas e Esgôtos 

avisa aqs proprietários dos prrdios a
baixo que as prestações de instala
ções sanitárias vencidas anteriormen
te ao decreto n _ 0 1068, cte 3 de junho 
de 1938, serão incluidas no recibo de 
novembro Ultimo. para efeito de pa
gamento, qu,:,, será rcalfaado até o ctia 
25 de dezembro corrente. 

Rua Silva Jardim. 48 - N . 0 da ln.:;
t~'il;~'. 1109 - l prestação ele .. 

Rua 13 de Maio, 674 - N. 0 da Ins
talação, 1118 - 1 prestação de 
l08SOOO = 216SOOO 

Rua Almeida Barréto, 615 - N. li 
da Instalação, 1121 - 1 prestação ele 
195$000 . 

Trav. Silva Jardim. 6 - N . 0 Ja 
lnstalação, 1122 - 1 prestação de 
195$000. 

Rua Gama Rosa, 4.3 - N. 0 da 1ns
talação, 1124 - 1 prestação ele 
195$000. 

Rua Maciel Pinheiro, 829 - N '1 rfa 
b1stalaçáo, 1129 - l prestação de 
195'()0() 

Av. TabaJaras. 475 - N. 0 da ln,
taJaçáo. 1130 - l prestação cte 
1309000 

A•. 12 de outubro. 476 - N. 0 do 
Instalação, 1131 - 4 prestações de 
130$000 = 520$000 . 

Rua Maciel Pinheiro. 340 - N. 0 da 
Instalação 1141 - 1 prestaçáo de 
187~ 

Rua Santo Elias, 312 - N. li da íns
t.alação, 1152 - 1 prestação de .. 
1_45$600. 

A mesma, 296 - N." d~ instalação. 
1153 - l prestação de 135~200 . 

A mestnR., 306 - N ° da instalação, 
i 154 - l prestação de 127S400 . 

Rua da Repúblic~, 345 - N . 0 rta 
,nstnlação. 1178 - 1 prestação de .. 
118$300 . 

Rua do Riachuélo, 293 - N. 0 da 
nstalação, 1185 - 1 prestação de 
t50S800 

Rua Maciel Pinlieiro. 404 - ;; . 0 da 
instalação, 1188 - 2 prestações de .. 
l95SOOO = 390$000 . . 

A v. Floriano Pelxôt.o, 222 - N. 0 

ia instalação. 1191 - 2 prestações de 
~OS600 - 161S200 . 

Rua da República, 33~ - N. 0 da 
mstalação, 1196 - 1 prestação de 
172$900 

Rua Amaro Coutinho. 40 - N ~ 
ia instalação, 1199 - l prcstaçã.o de 
162$500 

Ru::a DuquP. de Caxl0s. 67 - N ° 
i;:i in .t.alação, 1204 - 1 prestação de 
14:A~!!•)O 

Rua 13 cie Maio. 479 - N.0 da lns
t2.lação, 1212 - 2 prestações de 
W5SOOO = 390$000. 

Rua Maciel Pinheiro. 75S - N ° de 
in,talaçào, 1213 - 1 prestação de 
lll$800 

Il\W Sarãc do Triunto 371 - N ° 

AO COMtRCIO 
A CompanJ1ia Nacional de Navega

ção Costc1ra, avisa que, desde o din 30 

~?d~~~~~!~º rt~rt~\~~t.~c~i~~~ª ~~~1~;: 
nhta, o sr. Antonio Cavalc,ahtl de Oli
vrh-a, tendo o )ncsmo recebido inctc
;1izaçãb de acôrdo com o ltll e dado 
(>lena e geral quitação de tudo quanto 
lhe é de direito. 

João Pessõa, 3 de dezembro de 19:.:8. 

Pela Compa~,h}a Nacibnal Jle. Nave
~açáo Costeira, P . Bandeira da Crut, 
~gente. Confirmo: Antonio CavalcanU 
de Oliveira. 

(As firmas estão de\'idamente reco
nhecidas>. 

laçfio. 1399 - 4 prcstaçõe:; ele 
l 23$000 = 492,000. 

Rua Amaro Coutinho, 141 - N. 0 

dR instalação. 1400 - 4 prcsLacõcs d<' 
ll OS600 4 78UOO 

A mesma, 147 - N 1) clíl 1nslal~cão, 
1401 - 4 prestações de 120SOOO ~ 
483S600 . 

Av . D Pedro I . 387 - N u ela in:.;
talac;õo. 1402 - l prcstrção ele .. 
04$000. 

Av _ Uons Valfrédo. 309 - N." cJ~ 
Instalação, 14.11 - 4. prestações de 
97S500 = 300$000. 

Av. Epitacio Pessôa, 637 - N.0 t1n 
instalaçáo, 1413 - 4 prestações de 
84S500 = 338S000. 

Av. Cap. José Pcssôa, 308 - N. 0 

da instalação. 1415 - 4 prestações de 
61$100 = 244$400 

da Instalação, 1216 - 1 prestação de dapf~ii.al~~i°o~ 1~~6 L~e~
1
~~r!![ação ~-: 

18
~;:;~º ·santo Elias, 186 - N .0 da 66S700 · 

instalação, 1'217 _ 1 presLaçâo de . . Rua Pe . Azevédo, 413 - N..º da. 
14.0$400 . instalação, 1'124 - 1 orestação de 

Rua da Repübllca, 637 - N. 0 ao 07$500 · 
instalação, 1226 - l prestação de . . in~~ia{ã~~r~~2fª~ºr!, p~-~~t;õ! · ~e d~ 
15

~t!ºsao José, zt~ - N .• da Ín;- 83S2dO = 332$800. 
talação, 1229 - 1 p,restação de . , in:~fac~o~m1~3; ~éi°,p?e~t;ãoN ct: 1~~ 
12

~~0 .Barão da ;;.:~age~. 672 - l05S300 . 
N . o da Lnstl;\lação, 1244 _ 1 prest.9.- Rua São José, 206 N. 0 da instala-
ção (!e 178$100 . ção, 1435 - l prestação de 110$500 

Rua Jndio P1rag1be, 513 - N . 0 ca 
14
f6 ~s~ru;;r;it~çâo ~~º t1~ 3~~1t.alacão, 

i1~~~~~~~ão, 1245 - 1 prestação de Rua Maciel Pinheiro, 704 - N .º da 
Rua cardozo Vielra, 199 _ N. o da instalação, 1443 - 1 prestação de 

instalação, 1249 - 2 prestações ct• 91SOOO. 
195$000 = 390$000. Rua da República, 257 - N. 0 <la 

A mesma, 205 - N . º da instalaçãJ, i1J~~~~çã~, 612~":ooi; 4 prestações de 
1250 - 1 prestação de 166$400 . Rua Maciel Pinheiro. 698 _ N. o t.la 

Praça, d . Adauto. 49 - N . o da im:- instalação. 1449 - 1 prei;:;tação de .. ;;~~gig· ;253~osool prestações de 100$100 . 
Rua da Repúbl!ca, 641 _ N. o da Rua 13 de Maio, 363 - N. 

0 
da 

instalação. 1251 _ 1 prestação de instalação, 1452 - 3 prestações de 
137$800. 70~200 - 210$600. 

Rua Joaquim Nabuco, 27 _ N. o da Av. João da Mata, 470 - N.
0 

da 
instalação, 12:;4 - 2 prestações de ~~~~ltoçã~ 124:[soÕÕ. 2 prestacões de 
10

~i~o Tte
39

~~~~~a. 43 _ N .º ia Rua Catunlé. 98 - N. 0 da insta
instalação, 1255 _ 2 prestações de lação, 1464 - 1 prestaçllo de 146S900 
169$000 = 338SOOO. Av. Cap. José Pessóa. 500 - N.'· 

Rua Maciel Pinheiro, 770 _ N. o da gf,<;l~os~alação, 1468 - 1 prestação de 
instalação,· 1268 - l prestação de Rua Pe. Meira. 131 _ N.º da ins-

19:!º ·ouque d~ Caxias. 151 _ N.' talação, 1469 - 2 Drestações d~ .. 

cia ipstalação, 1271 - 2 prestações de 
17~J~0 

E~g.3;i8;4~~~cano. 62 _ N.º ct, 
'
9
~i~o ~~rg!~OS~~O.Fonséca. 118 instalação. 1471 _,,.. 2 prestações de 

r<. 0 da Instalação. 1275 - 2 presta -
17
:!º P: :!f;~.º ú 5 _ N. o da ins-

ções de 16f>SIOO = 330S200 talação. 1473 - 3 prestações ctc 
Rua Amaro Coutinho. 158 - N. 0 

92$300 = 2765900. 
~z:s:tJ~lação, 1276 - 1 prestação d'.! Av. Véra Cruz. 438 _ N. o da ü,~-

Av. Véra cruz, 127 _ N. o da in::.- ~~~~j~g'. 1475 - 1 prestação de , 

i~~~i~· 221;01$500~ preStações de Rua Pe . Meira, 105 - N. 0 da ins-

Av. Mons. Valfrêdo. 765 - N.º eia ~~~~i~º·==14~~3soot prcStaçõcs de 

;1~~~~~çã~, ~~=~oÕ 2 prcs!açõcs de A mesma. 119 - N. ª da instalação 
Av . MAxl.niiano Figuelrédo. 154 - ;~~:oÕÕ. 3 prestações de msooo = 

J N.º da inst-~ lação, 1300 - 2 presto- A mesma, 111 _ N.º da instak-

çõfv. d'i:a~GS~~~é ~~:~ºf02 _ N " ção, 1480 - 3 prestações de .. 

àa instalação, 1302 - 1 prestação d• 
92

;:'3~º ~ 2
;~~r~º·r. 1012 _ N " d., 

11
~:ooPcdro II. 119 _ N.º da ins- instalação, 1481 - 2 prestações rte . 

lalação. 1310 - 2 prestações de 
80!6

~
0 

{;. 
1
~([;1°\24 _ N." 'da ins-

195SOOO = 39DSOOO. tal ação, 1487 - 4 prestações ele 
Av. Cap. Jo,;é Pessõa, 23C. - N " 04~900 = 370$600 

c!a instalação, 1316 - l prestação ele Rua Duque de caxia.,;. 131 _ N. u 

146S900 . ... àa instalação, 1488 - 2 prestações à.~ 
Av , Beaurepalre Hohan. 240 - N.• 1365500 - 273$000. 

Ca instalação. 1317 - 2 prestações c!P Av. 24 de Maio, ltl6 _ N.º d~ 
87$100 = 114SZOO . instalação, 1489 - 2 prestações .;r 

Rua das Trincheiras .. 130 - N. 0 eia 62s4no = i21s800. 
instalação, 1319 - 1 prestação de Rua Caturité, 88 _ N ., tia in.st~ 
192$4:0C · · lação. 1490 - 1 prestação dr. 

Praça Aristides Lobo. 90 - N. 0 d,, 94s900 . 
}1~;~~~~ão, 1320 - l prebi.ação de Av. Mont"iro da Franca, 1~3 

Av. dos ~tado"· 86i - N .º. da ins- ~~\~~S~~t~alação. 1494 - 1 prc~La..;;.1., 

i~i\~~t 1326 - 1 prestação ele . . Rua Caturité, 110 - N. º da in:~-

A v. D . Pedro I . 78.7 - N. 0 da in~- ~ ~~~i~ó· ~49~
3
gs

2
J

0 
_prcStaçõrs · dP 

t~~~ii~·- 1337 -:-- 1 prestação de .. Av João Machado, 4Gl - N.º ;a 

Rua Santo Elias, 107 - N, 0 da i~~~~~çã~, ~1:~4ÕÕ_ 2 preSt ªçõcs '
1

P. • 

j!"lstalrtção, 1339 - 1 prestação de Av. dos Estados, 234 - N.º ctn i.J)<.;-

~3:!:0-ves. José · Peregrino. 486 _ talaçáo, 149'7 - 2 prestações de .. 

N. 0 da instalação, 1310 - 1 1,re,:a-
14

!S:.ºº M';;ns
2915

t~~frédo. 192 _ N ,, 
ção d~ l01S40Q 3 t • 

Rua n_as Trmche1ras. 431 -; N ° de ~! {~~:J~ç~o, 5\~~8
100-:- prcs .acoes 

1,nst~tacao, 1312 - l prestaçaq de . . Rua 13 de Maio. 789 _ N. o da it"-
.11$800. . , . 0 caiação, 1499 - 2 preslaçóes do .. 

Av . BenJ~min . ., Comaant., 91 -:-- ~- l lOl$400 = 202SBOO. 
~! f~1;~:~~ç~, 3\"i;80~ 2 preS

t
açocs A mesma, 349 -:- N. 0 ela instR lacã0, 

Ave D. Pedro l, 8~9 - ~ ·º da im-1 ~i~~900. 3 prestaçoes de 105$300 = .. 
l:~~1~g·. 1354. - l p1estaçao de .. . Praça_ D . Ulrico. llD :-- N.º da 

Rua das Trincheiras, 427 _ N.º d~ !nstalaçao, 1511 - l presLaçao de 
Instalação. 1360 - 2 prestações de , lORis4oo .

5
_ 1 é 288 _ N n da ins-

71S500 = 143$000. u~ ao . os . .-
Av. Tab,ijaras, 3(_):i _ N . o da ins- talaçao, 1512 - 1 prestaçao de 

talacáo 1350 - l orestação do .. 144$300 · 
188$500: Rua das Trincheiras, 814 :- N,º d~ 

Rua cons; Henrique, 164 - N.º cfa instalação. 1518 - 2 presLaçoes de .. 
instal11ção, 1369 - 2 prestações de . l70S300 -, 340$600. . 
196$000 = 390$000. Rua Caturlté. 46 - N .' cta mst,a-

Rua Barão do Triunfo. 473 - N.º , ,ação, 1519 - 2 prestações de . · - , 
oa instalação. 1374 - 1 prestação de l18S300 = 236$600. . 
189S800 . Av~ Tiradentes, 446 - _N.º da m :i-

Rua Peregrino de Ct1rvaiho. 134. - talaçao, 1523 - 2 prestaçocs de .... 

:i; feª !~=;·cão, 1363 - 1 presta- !Ots,~~O 1'.'1:c:ª~i~~heiro, 789 -:- N .º da 
A.V. Epltaclo Pcssõa, 795 - N.º da instalaçao, 1546 - 4 prestaçoes rlr>: • 

lnstalação 1377 - 2 prm,tacões de 122*'200 = 488$300. 
195$000 =· 390!000. Av. Beaurepaire Rohan, 124 -:- N.° 

Av . Beaurcpalre Rohan, 138 - N.º da instalação. 1547 - 1 prcstaçao d<:: 
âa ln,1.alação. 1378 - 1 prestação de 92S300. . _ 
97$500. A mc::.ma. 128 -:- N. 0 da u"U>talaça:J, 

Av. Beaurepafre Rohan. 134 - N " 1548 -- l prestaçao de 96$200 _ 
da instalação. 1379 - 1 presta.cão UP A mesmn, 134 - N. 0 da isstalaç~.l'J 
98$000. 1549 - l prestação de 98$800 . 

Av. D. Pedro I. 935 - N.º da l~- Av. Benjamim Constant, 230 -

~~~~g· !3ªio8Soo~.prcstações de :õ·eºs ~~ ~~~t4aJtç~. 1i;:oõ.'" 4 pre~ta-

Av. Beaurepalre Rohan. 118 -- N . 0 Av".. 24 de Maio, 170 - ~N·º da 1~-
da instalação. 1382 - 2 prcstaçõc~ d~ tê laçao. 1551 - 4 prcstaçocs de . . . 
191Sl00 = 3&2$200. 92$300 = 369$200. 

Rua Catlll"tte. 76 - N." da 1w,;t,:1 • Av Beaw·epaire Rohan. 116 - N.0 

Jacã~.--13~5 _ 1 i,rP.staçiio de 87Sl1~ 1553 - l prestação de 63$700 
;\v T-abaJara:,. '!30 - N-r:: da tm~tn- .~,· T!r~dentes. 3SO - N .º clF- ir~-

tRlaçâo, 1554 - 4 pr~staçôcs de 
120$900 = 483$600 . 

Av João Machado, 477 - N " ,1a 
instalação, 1559 - 1 prestação de 
195WOO . 

Av Gal. O~orio, 169 - N ° da. 
inst:.laçâo, 1561 - 4 prestaçõc:; de' 
195$000 ~ 780$000 . 

Av. João Machado, :199 -- N. 11 da 
instala.ção, 1562 - l prestação de 
150$800. 

Rua Vise. de Pelotas, 162 .- N. 0 

da instalação, 1565 - 4 prcstaçõe5 de 
l 23S500 = 494~uoo. 

Rua Barão da Passagem, 664 - N ° 
1566 - 3 prestações de 118$300 = 
3,·1$900. 

Rua São Miguel, 138 - N. 0 da ins
ta lação, 15:71 - 4 prestações de .. 
102$700 = 410$800. 

Av. Vasco da Gama, 807 - N ° 
e.la instalação, 1574. - 4 prestaçõe~ do 
195$000 = 780$000. 

Av. Concordia, 417 - N.I) da in:..
talação, 1576 - 4 prestações de .. 
37S700 - 150S800. 

Rua 13 de Maio, 815 - N v da in:,;. 
Lalação, 1577 - l prestação de . . . . 
81S900. 

Rut1 Silva .Jardim, 600 -- N .? ,da 
instalação, 1579 - 1 prestação de 
62$400 

Rua 4 de Novembro, 101 - N .0 da 
instalação, 1580 - 4 prestações de . 
63$700 = 254$800 . 

A v. Mons. Valtrêdo, 97 - N .0 Lla 
instalação, 1581 - 4 prestações de . 
70$200 = 280$800. 

A v. Minas Gerais, 222 - N. 0 da 
instalação, 1583 - 3 prestações de 
C8$900 = 204S900. 

A mesma, 232 - N. 0 da insLalaçã'>. 
1584 - 3 prestações de 67$600 = .. 
202$800. 

Rua Des. José Peregrino. 663 ·-
N. 0 da instalação, 1585 - 3 prestações 
de 61$100 = •• 3S300. 

Rua Vise. de Pelotas. 279 - N. e 
da instalação, 1589 - z prestatões de 
188$000 = 376$000. 

Rua Des. José Peregrino, 03 - N.,, 
da instalação, 1591 - 1 prestação de 
114~400. 

Rua 13 de Maio, 288 - N . 0 da 
instalação, 1593 - 1 prestação de 
109$200. 

Parq. Solon de Lucena, 28 - N. ' J 

da instalação, 1594 - 4 prestações ae 
150$800 = 603S200 . 

Rua 4 de Novembro. 89 - N. 0 tia 
instalação. 1595 - 4 prest.0ções de 
62S400 = 249$600 

Rua Diôgo Velho, 575 - N. 0 da. 
instalação, 1598 - 4 prestações de 
145$600 = 582$400. 

Rua Artur Aquiles, 112 - N. 0 da 
in!ta lilção, 1599 - l prestação de 
9l~OCO. 

Rua. 13 de Maio, 630 - N ° da in:r::
talaçü.o, 1600 - 1 prestação de .. 
578200. 

1 

Av D. P edro I, 692 - N . 0 da ins
tnlaç. ão, 1601 - 2 prestações de . . . 
DISOOO = 182<;000. 

Praça Venancio Neiva, 67 - N. 0 

da instalação, 1602 - 1 prestação de 
127$400. 

A mesma. 54 - N. 0 da instalação, 
1604 - 4 prestações de 122$200 = .. 
488$800. 

Praça da Independencia, 56 - N.0 

ela instalação. 1627 - 3 prcstaçõeJ 
de 300SOOO = 900$000. 

Rua Santo Elias, 261 - N . 0 da 
instalação, 1628 - 4 prestaçõc~ de 
63S700 = 254$800. 

Lad. Feliciano Coêlho. 78 - N ° 
dR instalação. 1634 - 4 prcstaçõ,·.:: 
de 79$300 = 317$200 

R\.ia, Barão da Passas.tm, 19 -
N _,, da instal~ção. 16:)5 - 3 preswi
ções de 282$000 - 846$000. 

A v. Epitacio Pcssôa, 621 - N ° da 
instalação. 1636 - 4 prestações de 
128s·,oo = 514SBOO. 

Rua Maciel Pinh2Iro, 571 - N " 
rli:i instalação.- 1637 - 1 prcslação de 
71$500. 

rtua Barão da Passagem, 27 - N.0 

da instalação, 1641 - 4 prestaçG~s 
de 172$900 = 691$600. 

Rua Des . José Peregrino, 344 -
N. 0 da instalação. 1642 - 4 presta
ções de 124$800 = 499S200. 

11.ua Des. Trindade, 227 - N. 0 da 
Instalação. 1643 - 3 prestações de 
li lSBOO = 335$400. 

Centro dos Chauffeurs da 
Paraíba do Norte 

!." CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
GEIML ETRAORDINARIA 

são convidados todos os socios dês
te Centro a assistirem a sessão de as
sembléia geral extraordtnaria que de
verá se realizar em sua sédP, própria 
á. rua Diõgo Velho, n. 318, ás 19 ho
ras do dia 9 do corrente: o assunto a 
tratar refere-se ao decréto do Govêr
no Federal sõbre as caixas de pensõeü 
e aposentadorias. 

Josaphat Fialho, secretário. 

DECLARAÇAO 
Tereza de Oliveira Costa. ageute 

postal de Boqueirão neste .Estado. ten
do perdido a 3. ª vta da sua caderno
ta n. 3.321-A. da Caixa Economlca 
Federal, anexa á Delegacia Fiscal. 
Lambem deste Estado torna publico 
que fica de nenhum valôr a referida 
caderneta. 

Boqueirão. 21 de maio de 19:i8 . 
Teresa de Oliveira Co~ta. 
< A firma eblá devidamente reconhe

cida). 

ARTIGOS l'ARA PRESENTE8, alta 
novidade do sul do Pais. acaba. de re
ceber a CASA RIO, - Maciel Pinheiro, 
169, 
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