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ENCERRANDO A SEMANA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS 
CLASSES ARMADAS O PRESIDENTE GETúLIO V ARGAS PRO
NUNCIOU IMPORTANTE DISCURS0~11PARAíBA NOVA11 

R
IO, 13 (A . N.) - Encerrando 
a Semana de Confraterniza
ção das Classes Armadas,_ rea-

lizaram-se esta tarde, no estádio do 
Fluminense, as últimas provas es
pórtivas entre as equipes do Exérci
t('I e da Marinha, as quais decorre
ram com grande entusiasmo. 

O DISCURSO DO PRESIDENTE 
GETúLIO VARGAS 

RIO. 13 (A . N . ) - Como estava 
anunciado, o presidente Getúlio Var
gas discursou. hoje, no estádio ct~ 
Fluminense, por ocasião do encena
mento da Semana de Confraterni
zação e.ias Classes Armadas . 

Foi a seguinte, a oração do Chefe 
Nacional: 

•• A iniciativa feliz, para mais es
treito contacto, através de provas 
desportivas e cerimonias comuns ás 
nossas forças de terra e mar, define 
n mentalidade nova e construtiva dos 
1·esponsaveis pela defêsa nacional. 

Dar unidade ao espirito dos homen::; 
que manejam ~s armas, incutir-lhes 
co1úiança na ação, no sentido da so
Jidariedade patriótica , é criar ambi
ente moral apropriado aos entusias
mos heroicos e ás atitudes viris de 
compreensão dos ideais de engrande
cimento coletivo. sem os quais os 
rrandes exércitos assemelham-se a 
gigantes desprovidos de alma, priva
dos da energia inteligente e dinami
ca que concebe, decide e executa. 

Orientando de mojo tão superior e 
proveitoso as vossas atividades, bem 
demonstrais conhecer as sérias im
posições do momento nacional e a 
êpoca conturbada em que vive os po
\OS . 

As grandes perturbações que avas
salaram o mundo no segundo decê 
nio diste século e se prolongam com 
ce.rater de. crise crônica, aniquilando 
os valôres consagrados, subvertendo 
as instituições e modificando a dL -

EM ORGANIZAÇÃO UM GRANDE MEN
SÁRIO DE CULTURA E EDUCAÇÃO 

DESDE vários r,êses que vem o 
interventor Argemiro de Figuei

rêdo cog'itando C2.. publicaçáo ofkial 
de um mensário de cultura e educa
cão, á altura do ~ro:-resso da Paraí
ba 

Hoje, ás 16 t. no gabinête d o 
díretor desta folh. haverá importante 
rewüão para o fim de ser éleliberada. 
definitivamente a maneira mais prá
tica da publicação regular de ''Paraí-

ba ~º'"ª •· , estando convida:los, desde 
Ontem, s . excia . expôs êsse plano já. os srs . drs Aquiles Scorzelli, dire

aos srs. prof. J Bati.sta de Mélo, di- tor geral de Saúde Pública; ltalo Jo
retor do Departamento de Estat~tica. fili, diretor de Viação e Obras Públi .. 
e P ublicidade do Estado, e dr . Orris cas; João Henrique3, diretor de Fo
Barbosa, diretor da Imprensa. Oficial mento da Produção: José Maciel, pre
e da A UNIAO, encarre&"ando-O!:t de sident ~ da Sociedade de Medicina; 
levar avante a idéia desembargador Mauricio Furtado, pre .. 

f:rse mensário, que terá O nome su- sidente do Instituto Histórico ; drs . 
gc.stivo de "Paraíba Nova", vai circu
Jar dentro de pouco tempo, com a co
laboração de vultos da maior proje
~âo nos nossos circulos intelectuais e 
2dministratívos, difundindo todas as 
atividades paraibanas na admini3tra
ção, ciências, artes, esportes e econo-
mia agrícola, comercial e industri~l 

"\'lauro Coêlho, p-residcnte da Ordem 

dos Advogados (Secção da Paraiba); 
Leonardo Arc1Jvérde, presidente do 
Rotary Clube de João Pessôa; Cora .• : 
Jio Soare.,;, pela Associacão Comercial; 
prof . Coriolano Medeiros ; dr . Abe
lardo Jurema. diretor de Publicidade 

rlo Estado . do D. E. P . ; prof . Sizenando Costa., 
''Paraíba Nova" surgirá, assim, vi- e '-tatí~tico chefe do D. E P . e José 

sando uma atuação das mais pro!un- Faustino Ca,·alcanti, gerente da. lm
das em nosso ambiente espiritual, p:rc:i.sa Oficial e da A UNIÃO 
principalmente como PStimulo con,- E' de eJperar que todas as pessõaa 
tante a todos os intelectuais paraiba- 1 acima convidadas, compareçam á 
nos_ reunião marcada para hoje. 

CHEGOU, ONTEM,A BAíA~ O MI
NISTRO VALDEMAR F ALCi\0 

!~:z':;;ãJa ';,.r~~~ºr:e~~~~~.~~: e~~~~!; o TITULAR DA PASTA DO TRABALHO TÊVE CARINHOSA 
~~1~1Ji1~ :o~a\°da a ºrd

em polltica, RECEPÇÃO NA CAPITAL BAIANA - FOI LANÇADA A 
exi~tê~~~u~aods°sp~:sq~~ ªcsi~~;:::c1~ PEDRA FUNDAMENTAL DA VILA OPERÁRIA- UM JAN-
:~1~;:-t~:~1 J.c~~~~nie.°~~:~;;;~

0
di_e PRESIDENTE GETúLIO VARGAS - TARDE 1.000 TALHERES NO CAMPO DA GRAÇA -

Eautorizados pela realizade dos acon- Ao desembarcar, o ministro do Tra ... 

t.ecimentos. Enquanto o iuctividualk;- crra~~~~a~~e~~~~uJn~it~s hu:!o;:s qu! ~~~~n~atit~~cie~ºi~~15~:u~r:;-;J~e·, Operários sergipanos parti· [ ~fi:i° /º~o~ª~:dor~;:~sf~f!~~ : U8:. 
~iiuzs~:ãoc~~d:ii:ie~n~i~~~~~o te~~ facilitavam a vida em re~lação aos do exame dessas transmutações de 1- Si dica! 
fórmula de progresso crescente e es- pov9s perder:im sua asc~ndencia e a- valores, três verificações iniludtveü- ciparam das homenagens 11 

~~ s~guida .organizou-se o desfile 
tavel, decaia, o Estado, instituição at.é ~e~1as sobrcv1ve.m _. Os ~netodos da po- ressaltam em evidência ; os interesses ao m-,n·1stro do Trabalho draªsaclCelsdsaedseopaeltraá.rias que rumaram pa ... 
ha pouco tolerada como mal neces- ~1t1ca e da. admm1st~açao, as regras do coletivos sôbre as prerogativas dos in· 1 

sário, transformava--se completa - 1 mtercam.b10 comercial e °? proc~sos divíctuos, as imposições econômicas so- Na Praça Rio Branco enorme m-assã 1 

mente. deixando de ser um simples fina .. nceu?! propr10~ dos fatos sociais brepondo-se ao direito e conferindo a RIO. 13 ! A. N.l -:-- o " C.ont~ p_opular _aÇ"uardava o carro QUE:_ condu .. 
r·th d manut nção da ordem e no c-.~U _nt1110 e fl_s10nomla, mudaram. última palavra sôbre a resolução do;-; Grande" conduzmrlo o nunls".' z1a o rnm1stro Valdemar Falcao 

~fs~rfbJçãoe da jus~iça para asswnir substituidos por formas novas de pen- (Conclúe na 7.ª pg.) t.ro Valdemar Falrão chegou, a . Na Praça Castro Alves saud,ou o 

0 encargo de propulsor da vida c.:o- --------- ----- - - ---------- Baía. depois das nove horas ilustre _vis itante um orador do Circulo 

letiva e de árbitro supremo dos con- OS TRABALHOS DA 8 A (ONFERÊN- 1, noM~~~.r~'> dc~~ei~c;;~;l~s d~g~i~~1~:.'ª~~ º~;á;~~Gar ao Palácio da_ Aclamação, 
flitos entre as forças sociais . Por seu • pasta. do Trabalho . 0 nunistro Valdemar Falcao falo~ ao 
turno, a economia, dantes soberan:?. CJA PAN AMERICANA DE LIMA Rrpresentações de tc'ias P. '3 C"las'ie!5 pov0. _ se~1do grr.ndei:nente aplaudido. 
e obediente ao dógma da livre con- _ . se confundiam numa extraordinária HoJe, a tar'ie, reallzou-se a solenlda• 
cu.rrência e do predomínio d~s mais massa popular esten::ii1R do armazem de do lant;-~mento, da pedra tuncta ... 
aptos, teve de adaptar-se á. necessi- n .º 9 ao armazem n .f') 4. mental da Vila Operária que sera cons .. 
éade primordial de amparar as m~s- Predomina entre os conferencistas sul-americanos a Antes de o ministro Valdemar Fal- trwda por iniciativa do Ministério do 
~as sofredoras. em vez de continuar cão desembarcar. s. excHa. 1·ecebeu o~~ Trabalho. 
como energia cêga. aplicada ao Ou- idéia de reforço da politica Pan-Americana, mas sem primeiros cumprimentos do Intervc~-
jetivo de criar homens para produ- tor Federal, Secretál'ios de Estado do DECLARA('õES DO MINISTRO 
zlr riquezas em lugar de produzi-los COmpromiSSOS de paCtOS militares Inspetor Regional do Trabalho e de co- VALDEMAR FALCAO A' IMPREN-
para utilização dos homens. missões do Centro de Despachantes A- SA BAIANA 

tado e os poderosos interesses da pr,,- !Vil ga-Se UM tra a O e "Lt~~sa" ~onc"o~a":e~i: 0 "ret~rç~ e Instituto de Previdência SALVADOR. 13 lA . N.l - O m!nls• 
ciução organizada. "trusts" e mono- b• . . d l'ti . . ta , tro Valdemar Falcão, ouvido pela re-

Feriram-se, até aqui. entre o Es- o· 1 b Ih d 

1 
A . 'to d C f . d Li na duaneiros Instituto dos Industrlários 

pólios. grandes batalhas na fase his- ar 1tragem mter-america- c~nfr~/1/ã ~:~i.~::'er~~am~ordi~~i~~d: DR, EPITACIO PESSOA portagem, disse: 
tórlca profundamente dramática que na, de autor1'a do sr. Afran1·0 com as nações da Europa. (C 1 · 7 • ) 
atravessamos CAVALCANTi oncue na . pg. 

- - - de Mélo Franco --- mvuLGA-sE. EM LIMA. UM TRA

NEST A CAPI TA L NAO DEVEM. EXISTIR PACTOS BALHO DOLtRF~À~~~IO D E MÉ-

0 DR. ACACIO FIGUEIRÊD0 MEXICO, i'iI~ÁT~ffo1 - o ior-
n..l "Excelsior" escreve que o plano 

Encont ra-se dêstle ontem nesta ca- norte-americano de um pacto conti-

pital o ilustre dr. Acacio Figucirê- ~!f~':s1 s:~~I~e~!~ºàJi~q~:~to u~~{~n~! 
do, advogado de nola. no filro de em afirmar que deve haver uma idéia 
Campina Gra nd1; e nome de re lêvo de ~olidariedade continental, sem as
em n ossos círculos juridicos e sociais. ,umir entretanto. compromissos de 

S. s. deverá passar a lgum; dias em r>actos mihtnres. 
,João Pessõa, tendo estado ontem no CONTRARIO A' QUEBRA DE COR
P alácio da Redenção em víEita ao in- DIALJDADE ii~:e~S NAÇÕES EU 
terventor l\rgemiro de Figueirê:lo. ) BUENOS AIRES, 13 <A UNIAOl -

LIMA. 13 IA. N.) - Djvulga-se nos 
meios da Conferencia Pan-America
na o projéto em protocólo adicional 
ao tratado de arbitragem inter-ame
ricana, escrito pelo sr. Afranio de 
Mélo 1''ranco, chefe da Delegação Bra
sileira. 

O sr, Afranio de Mélo Franco pro
pugn a no sentido de que todas as 
~ontroversias de qualquer natureza e 
QUe por qualquer motivo surjam, se
iam submetidas por via diplomática 
rirrlimhia 

O dr. Epitacio Pessôa Cavalc:HtU. 
que se encontra em no!-il"a. terra 'tl.t' --

de alguns dias, vem recebenio h'.lm"
uagens das a ltas autflridades c.st 0 

duais e sendo muito visitado p-t>Jf' 
seus inumeros a migos e admiradorr 
no " Paraíba Hotel '', onde se ach 
hospedado. 

Ainda a n te-ontem, s . s. e exma 
espôsa almoçaram no Pa lácio da nr
denção em companhia. cio in t('rVf'n tor 
Argemiro de F igueirêdo e sua exma 
""5tfi..;"t 

A CONTRIBUICÃO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução Pública 

Os prefeit,os de Bananeiras, Picui 
Conceição comunicaram ao sr. ln· 

'Prventor Federal os recolhimentos ãs 
Mêsas de Rendas locais, das impor-
ancias respectivas de 1 :450S200, • 

7f.21P,.:J'.CO e 543$700, orovenientes da t.a
xa destinada á Instrução Públlca. 
neJR..c; arrecada~ões rias referidas Pre
feituras. no mês de novembro ulti-

"DAR UNIDADE AO ESPIRITO DOS HOMENS QUE MANEJAM AS ARMAS, INCUTIR-LHES CONFIANÇA NA AÇAO, NO SENTIDO .DA SOLIDARIE• 
DADE PATRlóTICA, E' CRIAIR AMBIENTE MORAL APROPRIADO AOS ENTUSIASMOS HEROICOS E A'S ATITUD~S YIRíS DE COMPREENSAO 
DOS IDEAIS DE ENGRANDECIMENTO COLETIVO, SEM OS QUAIS OS GRANDES EXÉRCITOS ASSEMELHAM-SE A GIGANTES DESPROVIDOS 
DE ALMA, PRIVADOS DA ENERGIA INTELIGENTE E DINAMICA QUE CONCEBE, DECIDE E EXECUTA". - (DO DISCURSO PRONUNCIADO ON
llM PELO PRESIDE)ITE GETúLIO VARGAS, NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CLASSES ARMADAS). 
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ESPORTES 1 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi resolvido - Prosseguindo o Cam• 
peonato de Futeból jogarão domingo as filiados "Botafôgo" e "Esporte Clube" -

Os juizes e o representante da L, D, P, 
Sob a presidencia do dr. Orri.s Bar- ból. expltc&.ndo, cm segUida, os motivos no dia 9 dêste, contando um ponto 

basa e com o comparecimento dos di- do fracasso da nossa seleção. para aquêle filiado, que saiu vitorio
retores Anquises Gomes, Luiz Espinéli Deixaram de comparecer á reunião, so; e ºTocantins" x "Botafôgo,.. 
e Carlqs Neves da Franca., realizou- sem motivo justificado, os diretores mandando consignar um ponto para 
se, ontem, mais uma sessão ordinária José Felix Caino, João Nogueira e ve- o segundo, que foi o vencedor; 
da diretoria da Liga De~portiva P<ft... neltpe de Almeida. - inscrever pelo filiado "Tocan-
raiba11a, que resolveu o seguinte : tins" o Jogador Humberto Guerra. 

Aprovar a áta da sessão passada, AUTO ESPORTE CLUBE cuja inscrição foi achada conJorme; 

co?Fimr:; ~~~~~ii~ento dos oficios nú- (Oficial) m~o!·"
5c.f:J:~ P~~st~O~i~~i1~º"n~J~ 

;.n~~~ 2::~if:t~ ~~S~:t;g~r,, s~tr~e~:= O diretor esportivo do Auto convida "~aci~~~lie';trº :r in.~:~~:~do r~~~:rda 
rios assuntos esportivos. O!i amadores abaixo mencionados para pelo amador Eustáquio Medeiros em 

Tomar conhecimento de uma circu- comparece!em ao treino qu~ terá lu- beneficio do "Riachuelo", em ~ista 
lar do "Tieté Futeból Clube" comuni- gar }" 4.,~g2 ~ora.:i, da ~nnh!, ~o t3;m- de já haver o mesmo solicitado seu a
c~ndo a _sua fundação e séde que fica ~~o ~ seguinetes :~d~risu :n - eira. fastamento do presente campeonato 

s1t~~!~1~ ~h:i!:n%ªr~~ l~a ctr-1 L Zé.alvesl ~ LuÓêna 2.º - ftºº: - de_b:~~~t::,~1Jgar no dia 13 do cor-
cular do "Equaddr Esporte Clube" co- Hucery.a · P·tõiarson Né O e; d-:-- rente os quadros "Guanabara" e "Es
;:~~ando a eleição de sua nova di- n~:;r~u~o~~a. _ Misaef--He~!; péria", -Oesignando o sr. Fernando 

Tom;r conh~cimenW d~ um ofício da Pé ~~p~oi~ Mo~:f~.:_o ~ ~ªa~i = ~e~~~~1~::i J!P~6;~;~~ â~ c~';:~ 
Sociedade Umão Operária Beneficen- Aluisio ~ Nequtnho _ Jultn~ _ Cha- acôrdo com os capitães dos ttmes dis- 1 

te ~esejando nos diretores da L · D· P · veta _ Cozinho _ Clodoaldo _ Ce- putante!-i, foi escolhido para. julz o ~r. j 

fe~~u~~~al i~!~~e~º;~io flhadc, Es- Lestino e os demais inscritos. Sa~d::~d~~ j~~~~r~b dia 15 os filia-
porte Clube, obedecidas as fonnalida- Manuel Nascimento, diretor de es- dos "Tapajós" e "Riachuelo", sendo 
des legais, o amador Julio Gesteira porte. escolhido o sr. Clodoaldo Fialho para 

co;~eguir, no próximo domingo, ~8 IRIS x PAULISTA ~~~ Jeart~~~~s~~P:~en::~Pi ~·~~~ 
do corrente, o campeonato de futebol João Albuquerque; 
da cidade, que estava suspenso em A diretoria do Iris Voleiból Clube, - mandar jogar no dia 17 os times 
vista. ~a realização d~ Campeo1?-'!-to convida os soclos abaixo escalados, para "Olimpico" e .. Botafôgo", sendo re
Bras1leiro,, mandando Jogar os f1ha- um treino, domingo, és 9,30 horas no presentante em co.mpo o sr. Arioaldo 
dos Botafogo e Esporte Chtbe, des1g.. seu campo. Petruci; foi escolhido para dirigir o 
nando J?aia rep:esentante da L. D. P' Os times do Irts estão assim organi- jôgo o arbitro ClodoaJdo Fialho: 
em cam;>0. o diretor José Fellx Caino zado : - delib~rar que o presente campeo-
e para Juiz dos segund~t: time.s, O sr. nato interno de basquet.eból sêja res-
Antonio. ~oares d°? R:eJs. . 1.0 - Odilon - Antonio - Luiz - Uzado em dois turnos, com campeão 

Para JWZ dos P~!lle1ros .quadros foi Lula - Dica e Wilson. • de cada turno; 
sorteado o sr. Alwsu.1 Rlb_e,1rv de LirB:: Reservas : _ Betinho e Eudes. - conceder licença, por tempo in-

Usando da palavra, 0 dnetor Anqw 2.º _ Eudes _José_ João - Be- determinado, ao sr. Idalvo Toscano, 
ses <?ornes, que presidiu ª embai:xa.da tinho _ zazá e Edimbo. jogador componente do filiado "Ria-
paraibana ao Campeonato Brasileiro _ chuelo •·, por ter o mesmo de se au-

g~r:':.':itb!d;[~~~'tze~f .;"-d:: ;i:ie~~= CAMPEONATO BRASILEIRO se~ar deSt~ capital; ' 
en.s de que fôram alvos os em baixado- marcai pai a a proxima ~exta-

MANTEIGA 
11 Z I ZITA li 

Por um lamentavel equivoco, ALIAS JA CORRIGIDO, da estam
paria da firma .SOARES NOGUEffiA & CIA,, fabricantes da lnegua
]avel manteiga "LIRI0", vieram para esta. capital algumas latas da 
manteiga. uztzITA", tambem de sua fabricação. com a obsrevação: 
"Mantel.2a. de 2.ª Qualidade". 

Podemos, entl'etanto, garantir aos consumidores da manteiga 
"ZIZITA", que sempre se impoz pela. sua esmerada fabricação, que este 
artigo é, de fáto, de PRIMEIRA QUALIDADE, o que facilmente se 
verifica abrindo as suas latas e confrontando o produto com os da 
outras marcas, mesmo que estas, pomposamennte, anunciem. "Man
teli:a de 1.• Qualidade", 

Os fabricantes da saborosa manteiga "ZIZITA" providencia
ram incontinenti no sentido de ser retirada das suas latas aquela ob
servação, que altãs em nada prejudicou a marca, porque manteiq-a 
"ZIZITA" contlnúa sendo 

UM PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE ! 

Avisamos atnda aos revendedores e conswnidores da manteiga 
.. ZIZITA" 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 Triunto n.0 277 (1.ºJ, 

e. PEREIRA & CIA. 
AGENTES 

PASSAS, FIGOS, AlllllIXAS, CHO
COLATES FINOS, FRUTAS ES
TRANGEffiAS, QUEIJOS na MER
CEARIA MODELO - Barão do Tri-

unfo n.0 306 - João Pcssôa. 

DO GABINtTE DO CHEFE 
DE POLICIA 

Petições: , 

~es paraibanos na viZ!nha capital do DE · fUTEBóL f~ira, 16, uma reunião _par!' dehbern-
sul principalmente por part.e do dele- çao excluslv9: da reahzaça? 9e um VIDA ESCOLAR 
gado da Federação Brasileira, da Fe- Baía • 6 - Sergipe . 2 campeonato mtern~ de voleiból. 

De Valdemir Braga, 3 ° escriturá
rio da Secretaria da A~icultura, 
prestando serviços na 2. ª Delegacia, 
requerendo 15 dias de férias regula
mentares: O Chefe de Policia exarou 
" sPP.U1nte despacho: - Deferido. 

deração Pernambucana, da imprensa, 
dos clubes filiados, do Radio Clube de Realizou-se, ontem, mais um Jôgo o "COMERCIAL Cl,UBE" INICIA- ACADEMIA DE COMtRCIO "EPITA-
Pernambuco, do capitalista Benedito de futeból em disputa do Campeonato RA' AMANHÃ, A' NOITE, o CAJ\1- CIO PESSOA" 
Móta, e dos esportistas pemambuca- Brasileiro, lnstituldo e dirigido pela PEONATO INTERNO DE VOLEIBOL 
nos. Federacão Brasileira d.e Futeból. Em 1. 0 lugar jogai·ão os times Azul 1.0 a.no Curso Propedeutico DR, ALUISIO RAPOSO 

o diretor Luiz Espinéll. usando da Defrontaram-se os selecionados da x Encarnado 
Com a assistencia do Inspetor Fede --:--palavra, agradeceu a cotúiança, o pres- Baía e Sergipe, no campo da Graça, 

tigio e..a solidariedade que a Entídade 'em São Salvador da. Bafa. 
Máxima lhe dispensou quando da or- Depois de um luta bem movimenta
ganizaçào do selecionado que dispu- da verificou-se o seguinte result.a.do : 
tau o campeonato Brasileiro de Fute- Bala, 6 - Sergipe, 2. 

Pros.c-eguindo em sua temporada es- ral do Ensino Comercial prosseguem 
porttva o ··comercial '!Clube" iniciará a conta~em de médias para efeito de 
amanhã, o _ Campeohato inte1110 de promoç~o na ~c.!demia <le Comercio 
Voleiból, entre ·os quadros: "Branco", ~pttacio Pessoa . tendo sido p~·omo
''Azul", ''Encarnado" e "'Vêrde''. 1v1do~ ao 2.0 rio curso propecteut1co os 

Clrurg!M do Hospital Santa lla
llei e do Maternidade 

----------- -
cmURGJA 

DOENÇAS DE SENHORA[; 
PARTOS _NO CLUBE ASTRÉIA Pelo presidente do Departamento I segumtes alunos: . 

:;i;~~ti~~· ji~~sºr:~~~::;\e~liz~o~~~ gt~i\~ri~a~cªê~1
~

1
:
1
iti/é~ri~~~;it~~~~~; 

Campeonato, os quais obedecerão a 4, Geo~rafia 5, H1stona da C1v'1lizaçao 

CAMPEONATO INTERNO DE BASQUETEBóL ~ O "ES
PERIA" ABATEU O "GUANABARA" POR 25 X 13 

seguinte sequência: 5; ~éd1a 6 ~ 
Quinta-feira _ 15 _ Azul x Encar- Mllt?n Ranu~fo Nun.es, P?rtugues 9. 

nado. Frances 6, Ingles 6, Ar1tmetica 7. Geo-
Sábado _ 17 _ Branco X' Vêrde grafia. 5. H. da. Civilização 8; média 8 

811& Perecrtno de Carvalho. 1,a 
066 10 u 12 

Na quadra do Astréia jogaram on
tem, á noite, em disputa do Campeo
nato Interno de Basqueteból, as ades
tradas equipes do u Espério." e "Gua
nabara". 

Como previramas, êste esperado jõ
go atraiu ao elegante Clube de Tam• 
biá uma numerosa e seleta as.\istência. 
em que predominava o elemento fe
minino, a qual não se cansou de a
plaudir ás bôas jogadas de ambos os 
preliadores. O "Guanabara", apesar 
de estar desfalcado de dois bons ele
mentos, soube opôr ao seu digno ad
versário wna resistência. férrea, dan
do assim uma prova de seu vaJôr e 
espirita esportivo. No quadro do "Es
péria" todos se mostraram dignos do 
triunfo obittdo; no entanto, uma fi
gura merece especial destaque: Genl
val1 o consagrado basquetebofer pa
raibano, mereceu as honras da noite. 
Foi o cerebro do seu quadro. e autor 
de 19 dQs 25 pontos marcados. 

A guarda esperiana formada por 
Pagé e Petruci, deu conta do recado, 
esforçando-se, na medida de suas pos
sibilidades, para a obtenção do triun
fo Ronal. como sempre, bom; e Ei
mar, um tanto infeliz nos arremessos 
á cêsta, não prejudicou o conjunto. 

No uouanabara", além de Clodoal
do, que foi a sua figura principal, é 
justo elogiar Seixas. que vern reve
lando ótimas qualidades de passador 
e arrematador. 

O primeiro tempo terminou com a 
contagem de 18 x 8 favoravel ao "Es
péria ''; no segundo, a contagem foi 
elevada para 25 x 13. 

o quadro vencedor foi o seguinte: 
Pagé - Petruci 

Genival - Ronal - Elmar 
Fizeram pontos os seguintes joga

dores: 
Genival <Espéria) - 19. 
Clodoaldo <Guanabara) - 7. 

Enaldo (Guanabara) - 4. 
Eimar (Espéria) - 3. 
Gadêlha (Guanabara) - 2. 
Pagé (Espérla) - 2. 
Ronal \Espéria) - 1. 
Com a vitória de ontem, o valoro

so quadro do "Espérta vai na diantei
ra do Campeonato, com três jógos e 
três vitórias. 

ca~~~~-feira - 22 - B~,nco x En- gu1~s;, ~~~~~~º 3,d~n~:!v~~i;it~~i~t6; 1 r-------------; 
Domingo _ 25 _ Vêrde x Azul. 8, ,G:eografia 4. H. da Civ1lizaçao 8: 

A~~nta-feira - 29 - Branco x m~~~~i<? Alves de. Araujo,. Português 

na~~~ingo - l. 0 
- Vêrde X Encar- cie!::"~~1;s 6,

6
'H:ns~e~i~il;~~i!e:~c~;_ Da Faculdad_e_de_l\_Iedicina e da 

-Para 1ni~to do . Campeonato. joga- dl~:Õnias Carneiro da Silva, Português ' Assisten~:r!i!:~cc°:.atas de 
~~ca~~1.ª á noite, os times Azul x 7, Fran?ês 5, Inglês . 6. Ari~metlca 5, 1 Doenças nervosas e mentais 

DR. LADISLAU PORTO 

Treino de Basqueteból do Quadro Ofi- vel jogo de conjunto no torneio de Guiomar de Vasconcélos Luna, Por- colega Dr. João Medeiros, á rua 
O ':Azul" que demonstrou aprecia- ~~oirafia 4• H. da CivUizaçao 6 : mé-1 Atenderá no Consultório do seu 

cial do Astréia ~bado! espera ser o favorito do pró- cugu.és 8 , Francês 6, Inglês 7. Aritmeti- Maciel Pinheiro n.0 172-1.º and. 
x.uno Jôgo. tendo á sua frente NeJ- '!a 7 Geografia 5. H. da CivilizR-cão 9: DIARIAMENTE 

O aspirante Passos Fialho, diretor son! Caldas e Pedro, que com os de- média 7 1 Resiclencia: Avenida Tiradentes 
técnico de Basqueteból do Astréia, pe- mais companheiros, tudo farão para Manuel Gomes Sobrinho, Português __ n."' 204 . __ 

~=s.º n~~:~~~lt~~n~111i~jedo!5 a~a~~= cogq~tar a vi~~ia para o seu tun~. 9. Francês 8, Inglês 6, Aritmetlca 7; ,,!...------------' 
res abaixo, ~ara um rigoroso treino despert;iar~6'1io'rn~f0~ :~a i~~~!~~ ~!º~~afta 6, H. da Civilização 5; mé- • 
de Basquetebol: frequentemente, no sentido de reha- Gilberto Pinto, Português 4, Francês 

Clodoaldo, Genival, Sandoval, _Da- bilttar-se perante os seus torcedores. 4, Inglês 3, Aritmetica 3, Geografia 3. 1 ,-------------. 
rio, Eustãquio, Valter, Montenegro, contando para isto, com o seu trio H. da Civilização 5: média 4. DR LAURO WANDERLEY 
Alacir, Windsor, Emam, Campinense I atacante composto de Diogenes, Cha- Adauto Valencio do Amorim Portu- ' 
e Luiz. ves e Joaquim, além dos outros com- guês 7, Francês 5, Inglês 5. Aritmetica ~ ~=-==---= 

Espera o comparecimento de todos, ponentes de igual valor na defésa, 6, Oeografia4. H. da Civil!zação 6 , mé- DE VOLTA DE SUA VIAGEM DE 
em vista dos próximos Jógos em que -;::--:= =--====--=--=---- dia 6 ESTUDOS A' ARGENTINA, RIO ° Clube tomará parte, BIBLJOGRAFtA Augusto Pereira da Costa, Português E S. PAULO REASSUMIU O 

REUNtAo DA COMISSAO DE JO'- àe~~;~}i!s /HI1'j~ê~1!i11~:~l~"J~c~l, EXERcrcro_D_E_su_A CL!NICA 
GOS DO CAJ\IPEONATO INTERNO "O CALVARIO DAS StCAS" jla 5, ' 

DE BASQUETEBO'L Jandira Chaves da Silveira, Portu 
Um livro de autoria do dr. Eloi de -:tuês 8, Francês 3, Inglês 4, ArltmetJci:i 

Sousa sôbre as:,,u.ntos do Nordéste 13, Geografia 4. H. da Civntzação 5: mé· Com a. presença dos membros da 
"Comissíio de J ógos ", srs. Clodoaldo 
Fialho, Fernando Seixas, Dante Orlsi, 
João Albuquerque, Ar!oaldo P etruci 
e, Fernando Bez.erra, realizou-se, ante
ontem, mais uma sessão ordinária da
quela Comissão, que dirige o 1.0 cam
peonato interno de Basqueteból d~ 
CLUBE ASTRE'IA. 

Foi o seguinte o que ficou resolvi
do: 

- aprovar os jógos: " Espériaº x 
"Tapajós", realizado no dia 6 do cor
rente, mandando contar wn ponto 

1 para o primeiro, que foi o vencedor; 
1 "Olimplco" x '1 Rlachuelo", realizado 

Acaba de ser dado á publicidade, 
pela Imprensa Oficial do Rio o. do 
Norte, o livro "0 Calvaria das Sêcas", 
de autoria do ilustre homem de im
prensa dr. Eloi de Sousa, ex-senador 
por aquele Estado. 

Trata-se de uma brochura, com ma
is de 200 paginas, em que o autor, re
velando magnifica visão e espirtt..o de 
patríc~JBmo, rventile. ass\.mtos medu
lares da região nordestina, como o que 
Re refere a.o problema das sêrtis e ao 
da aifabetLsação. 

•ta !;. 
.Jandira Tavares de Mélo, PortuguP 

i, Francês 6, Inglês 4. AritmetlcR 4. 
Geo~rafia 3, H. da CivlliZaçi\o 4: mé
rtia 5. 

H~lvar Ferreira da Sllva, Porbuguêr-
7, Francês 7, Inglês 6, Aritmetica 5 
Geografia 6, H. da Clv!l!zação B: mé
~ia 7. 

Pedro Francisco do Nascimento. Por 
~uguês 8. Francês 5, Inglês 5, Arltme· 
t.ica 6, Geografia 3, H, da Clvil!zaçãc 
7: média 6. 

Doenças de Senhoras 

CIRURGIA - PARTOS 
Em frente ao Cinema "r1:a:za" 

3 ás 6 horas 

Doenças de Se nhor as 
- ESPECIALIS'.fA -

DR A, NEUSA DE 

-~ 

Nesse trabalho, em sugestivos capi
tulas, estuda o autor 06 processos com 
que se devem atender aos referidos 
problemas, tornando-se, o livro. uma 
exposição das necessidades do Nordes
te, sobre os ,,;;eus aspectos mais reais. 

HerciUa Gonçalves de Ollvelra., ·por 
tuguês 6. Francês 5. Inglês 5. Aritme· 
tica 5, Geografia 4, H. da Clvilizaç~c 
4.; média 5. 

lracema de Carvalho Santos, Por 
r,uguês 5, Francês 3, Inglés 5, Aritme 
tlca 4. Geoe-rafia 4, H. da Civilização 
.1; média 5. 

ANDRADE 
Consultoria 

Rua Barão do Triunfo, S3ll 
1.0 andar 

FORD• d1 outras marcas Consutt... de H ú 11 horu 
Resldencia : - 'l'r!nchelraa, 208 

EM OTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODICOI 

Ao par dessa exposição que carate
riza a sua obra, o sr. Eloi de souza, 
em "0 Calvario das Sêcas 11

, tráe o seu. 
conhecido estilo ltterarto, sóbrio e ele
gante, o qual tem manifestado em bri-

1 lh~':,t;,tu:ç~°oii1,rn:S1t:~~ca;,a redação 

José Tavares de Sousa, Português 
8, Franc?s 6, Inglês e, Ar1tmettca 6 
·1eografia 5, H. da Civilização 7; média 
7. 

Gutembergue Guimarães, Português 
7, Francês 6, Inglês 8, Arltmetica 9 
Geografia 7, H. da CiviliZação 5: mé-1 

1 
1 

AGENCIA FORD 
KUA IIAOIEL 

'º'º 
PI N 8 • 1 a O , 

Pc11lo 
11 

1 desta. folha o nosso amigo dr. Leonar-
1 do Arcoverde, inspetor do 2.0 Dlstri-
1 to de Obras Contras as Sêcas, que nos 

j t.rouxe um exemplar do livro "O Cal
vario das Sêcas", oferecido pelo dr. 
Elo! de Souza á "A União". 

dia 7, 
Requereram contagem de médias pa 

ra efeito de promoção 40 alunos. 
Reprovflções gerais parciais 1 e pro

movidos 18. 

Vinhos brancos, Tintos e Champa
rne só da marca SALTON - Me~a
r ia Mod@lo - J . Honorato & Cla. 
Ltda.-Rua Barão do Triunfo n.• 306. 



A E:SQUISTOSOMOSE'UMEXÉRCITODE300.000 HOMENS PREI~ARA .. 
EM p E R NA M B V COSE PARA DEFENDER A CATALUNHA CON-

º" LEGALISTAS t;f;TAO SF PRF.-]TRA A ANUNCIADA OF-VN 
ARNALDO TAV~RES DE Mf·LO PARANDO l'AltA A lllsl IS~ J', • 

(Da Sociedade Aeademlca de Medicina) HENDAYA, 1:i CA TINfAO) _ n,an- \,.T 

J 
A em 191"1, Fernando Lutz em lal1s e ohvacues; pois, é nêste raramu- !:v:\;iit;~i!~s~: :0~!t,.;m~nC:~:1::.~~a~ SIV A DOS l~ACI Ü NALIST AS 

vi1tP't-m dP estudo ao nordeste, lo. ú. primeirn. , iNta Jnoft•nMvo, qLu• se o govêrno ara.ha d«· t'onvo<'at· todo~· os 
ve,·lflrou oue a zona comp,e- passa uma pul<• do <ido ,volutlvo ~. homens válido, '"'"' o serviço do F.- NUMEROSOS DESTACAMENTOS DE TROPAS MAR

endi"A pelos E!:<tados d·• Pnua.mburo, F.squh>to~oma. E' dní que saem a.s lar- xército. 
Paroíba • Rio Grande do Not·!e, era vas ou cercaria, do parnsita. Estas la,·- 'l'ambém fótam <·ouvorarlas vá1ios ROQUJNAS TtEM DESEMBARCADO EM MÁLAGA _ 
a mais proprla para. as pec;quizas ~ôbre vas fiu.m nada 11do nas aguas ·'t. e'Spl , milharef! de mulher,.., para o serviço 
o Ei qulstosoma 1\-J~nsoni, helminto <'a.U- ta do hospedeiro definitivo, que <'m ,<'~ das fábricas de- mate-l'ial de- guerra. barca.ndo em Mála(a '" sf'ndo enviadoftl r!~~s~:~~:~'>:11::"~.~~~~~ct~t1º're: ~~I .. :u0 o!.-;!~j!~~~·d::i~~,.~~:~:;~~~?~:~~ O EXÉRCITO CATALÃO DISPÕE DE 40 · 000 insurrétoS estão para a frente da Catalunba 

:.'!.:':t~Ó<'::·1·;•:x~r.':~;. ~:~~~~~~":;!; !::'..1:1~!1 ~tt'!~º~; J;g'1'~;·:::1:,~i~~.1~~âo 300 MIL HOMENS concentrados em Saragoça 41Hl.:!ltJ!F.NS NA l'RENTE DE SA-

de Esoui~to .. oma. o modo de ataqut- dos \Qui em Pernatnl,uct\, o~ r:u-os cuc BARCELONA, 13 IA UNIA.O) -
parasita~ ;í.s pessôas e a ma.neira como aparecem tle F.<1q11istosom0Si" ';ão Ire- Quando o úJUmo homem convocado TROPAS '\fARROOlTINAS OESEM-
deveriam hsP-. mf'smOi- fóeos ,Pr ex- quf>ntes, diário,; ,e, <'m ger·aJ 0~ por- .,;e apresentar ao serviço do Exército, BARCAM El\f MALAGA 
tintos. Affrmou Lutz que os problê- ~·\.dores são indi~entcs vinrln.; elo ltile- o general Rojo terá ~ob seu C'ornando 
mas saní'~rios eram c:t.pitais, e deve- rior, ou mesmo da! redorule,n-1 f' ff'll- :00 mil :-;oldados, que serão disposto;; GIBRALTAR, 13 {A UNIAO) - No
riam ser traf.:u'los com o m.i\Jmo cni- tro da canihl. e, as cifras <;[w bem <·la- em toda a hnha sudoeste e noroe.i,t.e da ti ........ -..... 'fJ,c..- uurut:ro:.os destatamentos 
d;1~0 As medidas profilat.k:i.,; seriam r-ts de casos ro~iti,·os. Catalunha. dt> soldado~ marroquino, estão desem
urt{entes. Lourinaldo Gouvt-la, re1 int.,rr .. ;mt.~ --------------------------

"\ corr"r"~ rerca dP ?,O anos A.n'.ls o.:; <'St.udo publiC':tdo na Rr_vi t:i 
1 '\.frrli<'in:1. T E A T R o 

estudos de r.ntz. e, dor~nte os dois de- Academira" do n.no p;l', .. atlo, ~õbrf" ri 

cenios con~"<'UUros QUa'.;i n:.1,d~ ~ .~ fez E!i.quisto!.omuse de ,hn~ on no qual êle 
para dimi11nir o número de l)t>:~.,P:1s in- (ez ohsnva.1· a, l'ifra!-. •h: ca,os ,,m rri
f .. sta.~1.s nrlo Esquistosoma., poii:;, a. d- an('as, e que já. rram al:irnwnlr·s, cu.ia 
fra de J>err 0 ntagem do<! casO~i 1,·m "io- perrentagem atingiu a 21 f"'., pois em 
frido a.pi"nai,, uma mínima redução. 321 txames cr,,tua~los ~ntrl' f'la!li, no 

Não rleharam de vir do intnior os Ho~pílal Jnfrnt.il, fôr:~m pos1tivaJo-; 81 
contaminados pelo pa.rasi1a intestinal: ~a.sos! 
não deixaram de ·vir mesmo ,lo<; arl'f'- Ainda n,:1;,: nos "'"1'ol:·r<-' · da rapi
dores da rjr1õ'ldf', a~ crianças ~· adultos lal, a p<'rr •tag:etn foi d, HI' 1 Pffi 1 500 
porfadorC'<: rlo Esqu:c;1o•:om~. f', dia a dia ca-,os e,.;tml · :~os t.> ob•f'nit,los! 
urg" adrnit•r-,;;e oue a E<:qulst.osomose i\lém disso, no S1·niro cl(• \',~1i~i(·a
em Prrnamh,1<'0 é um fl:i~elo a par ele ('áo de óbitos da I•':i(nldadt: ill· '1edi
ouh·all ver"lino~~. O problêtna rle,·e f"ina. a ln ~ r.11-•1se1·,·ou-~f' a mcsrna cm 
ser encarado com mais afinco pela Sa- necropsias feitas i·m crianç2.s. hnmt-·ns 
í1il"' Pública. e os ensinamentos acerea e mulheres, de cô1 t' posiçáo solial di
dessas helmintoses deveriam ser ex- fert"ntes 
planados dia a dia nas escoJas e gru- Nas flinicas do' ,lt•mais HoSJ'litais, 
pos, para que se evitem mais tarde cs essa h.xa por cento, ora. é .:\ m~smo, 
granões males provenientes da igno· ora i;obr<.>h•va-se. 

~~~;~ãtº:O~::a ~~;caen::m~:~icnr. e \ qu~~,.::r~~1

;o~~t.~:~.:sA3;~~!
1tcr~?~~ 

Como ~~bt>mos. os males ,·ausados tose e quadro! que determinam as zo
t'f"J<l Esquic;;fosomose de Manson. são 11as onde existem o Plasuorbis. centri
inumeros. Esses vermf's não se Inca- menlalis. que alam1am áquêles que :>e 
lizam sómente em determinn.da por- interessam pelo <'aso. 
ção do intf'Sti~no p~ra se refaste!ar.l·m a E, pol' fim, temos dil'ersos casos ob
sua custa; eles invadem lncl1stmta · servado!i entre alunos da r.ossa E.ieoLt 
m"'ntA>- vários outl'os órgáos, trazr ud.J de Medicina, francamente [>Osith'a<los 
dic;;turbios que se apresentam sob as como de E!:iqubtosomose! 
fó..-ma,;; clinicas ma.is a.be1·rantc·-1 

A sua ação é nefasta <'orno é nt>fas 
to tutfo QUe parasita o nosso or.~-tni<;;
m"' roubando-nos a saúde. 

JJrn rlo~ sérios problêmas a "º'".! rar 
atualmente, lo a. extinrão dos tõ"c,1, a~ 
E"iQt1istosoma que rululam em diversas 
re~•óes dQ F.!õ:tado dr- PP,·n.:imbuco. 
quiçá ela capital pernambucan,. 

Eo:;:c::l"..- fócos .são os rfo• não dr~nadfl~, 
ao;: la e:õas, af valas, os mangues e os 
alagadiços que l'tn gTande quantidade 
exic.tem no Esta.do. mormente na ca
pital e arredores 

Esses rios que { ortam ?OS p1anh"'t<"!'õ t.
que vêm desaguar no Atlantico; as Ja
gôas cuJac;; aguas ora estagnadas ora 
de curc:o reduzido; as va.hs ou len~oes 
~e agua que bordam os arredort•s; os 
mangues que orlam a ra.pital: tu1..lo 
isso é u!n fóco en"Pmico, c!c~fa "' d'on · 
tra~ vf'nninoses que prejuilkam !';0':~ 
o progr"''-SO do Estado. 

O problêma torna-se mah ~ér'.o rle· 
•Mo a e<:<:ac;; razóe que vimo~ ::a.cano, e 

.. J,uia. mat-. dPvido á nun~f'rnsa J)tJfl'U
la.çáo que habita os celebrC"s mucamb'.l~ 
ás margens dos rios e ma1-e-ues. ,·ala, 
e alagadiços: -oois é essa popula{·ao po
bre daqui a que mais sofre com os aces
sos de esquistosomose, porque é no ruan
Mte brutr que procura a sua 'lh\nent:'.l 
~o; é nas aguas suj·t.s e semearla~ 11~~ 
agentes transmissores desta endem,a 
que ela se banha; daí tira o sus.tento 
e a agua que bebe, ás suas margem 
"'anta a lavoura pequena A higiene_ é 
falha nessa fiasse hmnnde e a noçao 
dn perigo é desconhecida. 

O mesmo acontece rom aquela popu
lação do interior, do brrjo, caatinga e 
sertã.o, onde existem 09 celebrc!õl a~;u

. des, fócos pPI-ma.nentE's do hospe1k11·0 
intf"rmf'tiiário do Esquístosoma. ite 
Manson. 

Como j:í. disse n.h'az, essa vr-rn1inose 
é uma ralamida.de que urge ser l'epa.~ 
rada, nara QU~ maiq t.arde- 'iC e•,itl·m 
maiores prejuízos em todos oi:. s-cotore~ 
so('iais do nosso E'it:ido. 

As noções de profilaxia devem ser 
explanadas a todM as clasvs ::,;oeiais, 
principalmente aos escolares. 

E' por demais s::í.bida a a<'áo do 
F;squistosoma !.Õbre o nosso organismo. 
Uma vez parasitado êle sofre a 'l(!áo ão 
Esq_uistosoma em diversas regiões. Ini
r-ialmente do intestino, por Ot)de ('h{;· 
g-am pela alimentação, ou atr"'vé.,; :, 
péle, a a('áo 11a:;sa ao figa,,Jo e, cta.i ~·O<; 

demais órgãos pela vêia port..i, P.., 
trans.tornoo;; graves são obsnvados frP~ 
quent.emente, df' maneira_<; tais qu ... o 
quadro ~intomatologico da Esquistoso
mos<" é va!-.'t.is~imo e com11Jlirado. até 
mesmo para o <'li.nie'!o já e:rpcrinwnt'.1-
do. 

Não ~ó o E~qui,.tosoma. age por si só. 
,•orno é u1na vel'dadrir:i porta clP {'1\

trada para outra.~ inft-C'~Õe~ miC'ro!.>i
"'lnas de ('arâLer gTave, com,); o ~i!o, 
a disenteria baciJar, etc. 

i\.p.eza1· dis:so qur explanam is adma, 
~ de salientar r louvar a a('â 'l elo ~o
~·êrno Federal em enviar ao Norde~te, 
~ em "9at:ticu1ar a P<'ri1ambuco, o e
minc-nte para.~i1ologo Evandl'O Cha-

f~~~1~il~~~<· d~:~!~s o~r:a~as~a~:~ft.o::; 
1111e ar.-,;olam nec;;ta rf'gjão. A orienta
('áo do trabalho está baseada ini~ial
men1.e em um inquérito e posterior
mente nos meio!', profilati<·os, sendo 
DOJ,.tas l'm prátiras as medidas de pl'e
venção e de <'Ul'a da Esquistosomose. 
A~sim talvez, tenhamos po!.>teriormen
te, solurionado o raso de uma das. en
demias que ma.is númt'ro de vitima, 
(az ent.l't> nosso povo, uma vez que, é 
"S~cncialm<'ntc e Nord,-- l" o ponto de 
µredilcçâo da E!-iquist.osomose 

E' sabido que êsse ho.i.pcdeiro é um 
caramujo íbuzio) que vive nes,;a<; r~
gióes; êste ('ara.mujo f u_m molusco "ºr 
de chorolate que ~e espalha. nas m:ir- "' 1 "' O rafé e o akool fazem desa.
gens dêsse<õl rios, lagõas, mangues e paref'r-r, a.te ('t'rto ponto. a srnsação de 
açude5, e é conhecido ricntifica,rn~nt,• fome f' c·ansaço. mas não anulam as 
sob o nome generko de Pla~norb1s e eom,t>quenria,; malefkas r,1tf' a pri\'açã.o 
ClIJas espedes podem ser a centrimcn- (lo alimE'nto e o ("Sgotamcnto trazem 

CONCURSO PiRAINSPE: ao organismo 

TORES AGRICOLAS 

S1>eS 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOI Realizou-se na UireLoria de Fomen

to da ProllUcão .a anw1ciádo cor.turso 
de título::; p~n. o preenchimento efe- A PREFEITURA avisa am seus 
tivo dos co.rgos de inspetores agríco- contribuintef; em ntra~o no c:.i11rente 
la.s. oue se encontravam ocupados por 1:tno, que nRo haverá dispensa da mul
profission'",is contratados ta em face da bonific:i.çáo d• 10':'ó que 

A estréia hoje no "Plaza" de Ratinho e sua Companhia 
de Revistas, Burlêtas e Sainêtes 

RATINHO 

ESTREIA_ RAO finalmente, hoje, 
ás 20 horas, no "Plaza" 
"Ratinho'' e sua interessan
te Companhia de Revistas 

Burlêtas e Sainêtes 
Subirá ã cêna, o enaracadissi1no 

"sainête" em 2 átos e 2 cortinas, ori
gina! do conhecido autor teatral Gas
tão Tojt!iro, intitulado "Quem. bei1ou 
minha mulher?! . .. ", cuja distribut
cão dos personagens, é a seguinte: -
Ester - Rosa Sandrini; Silvia - Ci
ntra de Aragão; Julio - Juraci Nu
nes; Mauricio - Amadeu Santareli, 
Arí Capinzal - RATINHO; Filomew:, 
- J. Cabral. A ação passa-se no Rio 
de Janeiro, na época atual. 

Para finalizar o espetáculo, ser4 re-

presentcUa a revista '' Ratoeira Dou
ro,da". em 1 ãto e 12 quadros, com 
musica de vários compositores. Nessa 
parte do espetáculo, atuarão as a
tracões da Companhia, a orquestra 
"Jazz" e o gradioso grupo de ''pirb" 
caprichosamente ensaiado 

Cortinas comicas, "skecthes", nu
meros de fantasia. bailados, sambas, 
canções. paródias, anedólas, sólos de 
saxofone, etc., constituirão os quadros 
de "Ratoeira Dourada" 

Os ingressos para hoje, dos quai.c: 
restam poucos, encontram-se á venda 
na bilheteria do Teatro; aos precos de 
4~000 a cadeira e 2SOOO e~tudante~ e 
militares. 

--------
O festival, ontem, de Carmen Dolores, no "Plaza" 

Como era de esperar, alcançou bri
lhante êxito o /estival ontem., no 
"Plaza", da aplaudtda artista Carmen 
Dolores. 

Tendo esco!h'ido, para o menno, um 
programa atraer,,te. Carmen Dolores 
loorou o mel1lor desempenho, aura
dando, com a sua interpretação, o nu
m.eroso público que ali esteve presen
te. 

Prestou a sua valiosa colaboração a 
essa festa de arte a ·· Jaz4 Band Aca
demica", de Pernambuco, aue muito 
concorreu para o sucésso da aludida 
festividade. 

O programa em, aprêço constou. da 
apresentação de músicas brasileiras e 
norte-americanas, destacando-se as 
novidades do carnaval pernambucano 
de 1939. 

Consttwtram títulos: diplomas, tra• oferecf' aos oue pagam ndi : .. tadamen-

~:;:t~'.;!u~~;f~i!~s r:::P:fog~~ s:;~;~: te durante o mês de mal'Çt o "NATAL DOS POBRES", 
~:o<ledft~~:!~iii

11
::· :!~i~ t~~

1
dfri~~: t:ESTA DE NATAL NA AVE• PROMOVIDO PELO " INS• 

CHAPAS E CANOS DE FERRO 
GALVANIZADO - Material elétri
co. Material sanitário. Azulêjos. 
Pranchas e fôrro de cedro. Novas re• 
messas. l\<lelhores preços. ~trntos O min1mo paraª ciassrnca- NIDA FLORIANO PEIXôTO TITUTO SÃO JOSÉ" 

Da banca julgadora presidida pelo Prf'nunc:iam-se bastante animados 
CUNHA & DI LASCIO 

Rua Barão do Triunfo n.0 271 

PARIS, 13 !\ UNIAO) - Um comu
nicado da Espanha Sarionalista in
forma que o generalissimo F·ranco con
centra 40 _ 000 homems- na írPnte de 
Saragoça e Lojacomo, de onde será 
dcsrechada a grande ofem,iva. contra. a 
Catalunha 

BARCELONA BO\UIARDEADA 

BARCELONA, 13 <A UNIAO) - Em 
revide a um bombardeio dos aYióes re
publicanos contra Cordova. 5 aviões 
d:e bomba.rdt:io "~avoya-Marchett.i'' 
bombatdearam esta cidade. 

SINDICATO CONDOR 
O AVIAO NA MEDI~INA 

Referindo-se a um caso de cura de 
coqueluche realiza.do na AlPmanha. .a 
uma altura de 4.000 metros, o AJor ... 
nal do Brasil" ~creve o seguinte: 

·'Mais uma novidade em materiA 
de medicina. O avião acaba de entrar 
para o capitulo da terapeutica. Sl mn 
médico receitar hoje a um doente 
uma viagem de a vião pela altw'a de 
quatro mil metros, nada ha que es
tranhar. Receitar um avião para o 
doP.nte vai ficar tão comum como Te
l"'eitar uma capsula contra dôr de ca
béça ou resfriado. 

Um médico alemão especlaitc;ta em 
doenças das vias respiratórias , acaba 
de chegar a resultados surpreenden
~ com a aplicação do avião E'm qua
tro casos de pneumonia, que haviam 
re.c:.istido a toda espécie de tratamento 
preconizado pela ciência até agora. 
Mandou colocar num avião os quatro 
menores que estavam passando muito 
mal, orc1enou ao pilõto que atingl~s"' 
a uma altura de quatro mil metros no 
minimo. 

l Põsto em movtmento o aparélho, o 
médico ficou atento, acompanhando 
vigilantemente todas as reações ope
radas nos organi:;;mos doentes. Ao 
cabo de uma hora de permanencia no 
ar, as crianças começaram a dormir 
profundamente, sem manJfest:ir o 
menor estertor na respiração. Duas 
horas dePois estava o avião de volta 
ao campo, trazendo os quatro passa
geiros completamente curados. 

A pneumonia havia desaparecido 
completamente, deixando livre ~quê
les pequenos organismos, já condena
doq á. morte, em face do fracasso de 
todos os processos em voga•·. 

ESTADOS UNIDOS 
V AO ENTRAR EM GOSO DE rnRIAS 

'HOLLYOOD. 13 <A UNIAO> -
Anuncia-se que os artista:; Dick Powell 
e sua espôsa Joan Blondell abandona
ram a "Warner Brothers", a fim de 
entrar no gôso de um longo pe1iodo 
cte férias, findo o qual voltnrão a trn
balhar na emprêsa que lhe.e:. oferecer 
as p1·opostas mais vantajosas . 

VIDA 
RADIOFONICA 

P R I-4 RADIO TABAJARA DA 
PARA1BA 

PROGRAMA PARA HOJE· 

Programa do almô('o· 

11,00 - Gravações populare~ varin
d:=t5 ofcrecida.<: pela Casa Azul 

12,CO - :Rorn Certn. - Jornal Ma
tutino notíciario e informacões telf'
grafjcas do país e do estrangeiro. 

12.15 - Continua o programa do al
MOCO - Grav:içôf's populares \'Rriarlns 
ofereCidas nela Casa Odeon. 

13,00 - Bôa Tarde. 
1Locutôr Alirio Silva) 

P~ograma do Jantar. 

da;~100 - Gravações populares varia-

18,30 - Gravações selec1onnda, vari-
~das .. 

18,45 - Boletim Esportivo 
íLocutôr George André) 

Programa de Studlo. 

~~~teJº!i ::~ik:f~ut~~z~ra;u:~:~r:i ~!t~t:~e~~s11;º:~~1
1~t:::l~~sri:i~o te~~~l~ O "lnstit,uto São José", num louva· 

Gomes e Carlos Bélo Filho. to. vel geslo de solidariedade ãs classes D E PARTAM EN TO D E dol~ft - Síntese dos acontecimentos 
Foi o seguinte o resultado do con- Ao longo daquela arteria serão ins- menos favorecidas, vai promover, ~ste 19,bS _ Programa vo.riado _ Ratl 

c~s~ eiga~~feelço:Barbosa Farias, 100 ~~~i~~tou1J1a ci~~~º~· ~~d~úst~~ar;o 2~~ an~~a~iz·~~:iª
1
e!~~c~:1

1
:;.:~~ filantro- E D U C A Ç A O n~~.;O s~ ~i;b.:!f~~() de s. M. Momo 

pontos: 2 - Paulo Alfeit àc M Hen- B. e., !:_-in·acas e pavilhões para venda pica, terá a mesma o apoio e simpa- r - Apresentando as musicas carnava-
r1ques, 99 pontos; 3 - Jaime Cama- de frios e doces. tia do Gové1no do Estado, sociedade O diretor do DEPARTAMENTO DE lescas de 1939. 
ra., 90 pontos: 4 - Clodomiro de Al- Será reforçada a iluminação do tre- conterranea e do povo em gel'al. EDUCAÇAO, convida os professõres 20,00 - Retransmissão da Hora do 
buquerque, 76 pontos; 5 - Evandro cho onde se realizará a festa, á cuja ~erão distrihuidas roUrHI:'..: e outra.!. que, no interior exercem o cargo de Brasil. 

~m~!b1!º·s!~t~~:to;i :
0

;
0
s~ic;n_:: ~:~~e: ;~~~:d~e~~}~;~0 ~

0
~~ss!~t1~6 dádivas á pobrêzn. estantb já inscritas ~s1~~~~~~ ª:;n~~~2º ~n:~~~ki~~~~ M!~i:e-p~~~~a cP~fu~ir ebr;;t~:~~a~ 

Isatas cavalcanti de Sousa, 61 pontos; de dar o maior realce á mesma sr! para êsse fim. cerca de mil pessôas durante esta semana, afim de acerta- 21,15 - Jornal Oficial. 
8 - Alberto Ribeiro Gomes 60 pon- Evaldo Perena, José Pereua, José Bar n:.:- secretarla do Instituto. rem algumas falhas existentes no ser- 21.20 - Laplnha da p R I-4-
tc.s; 9 _ Temistocles Fonséc'a Morais, bosa, S1r.enando Robert.o e Benedil.c, viç.o de est.atlc;ticas educacionais. 1 22,00 - Musi&ns transcritas - Com-
53 pontos· 10 _ Laudemiro Leite de Nogueira: e srtas. Marlf:L José BRrbos" Com 35R!:OOO V. R. fi<'ari habilitado Fica convidada a professõra Herun- positôres t!elebres 
Almeida, '37 pontos; 11 ._ João de I Carminha Pereira, Mana Augusta Ca a um ou mais prêmios da vande PX.. dina Veridiana de Medeiros a, com 22,25 _ Jornal Falado. 
Sousa Barbosa, 32 Pontos; ~2 _ An- vklca.nti,, Geralda Mendes, Vandirr:• · 

0
1raEcRã.oAL d, e Natal da LOTERIA FE· muregnetonc.1a, apresentar-se no Departa.- 1 2

1
Loc2,30u-to'rBJôoas,N

1
,ot5teil, •) 

tomo Uchôa Filho, 25 pontos. Vasconcelos e Maria de Lourdes. ~ 



A UN1Ã0 ~ Quarln•fcfra, 14 de dezembro de 1938 

.p A R T E o F 1 e I· A L 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 
'' 

DECRETO N," 1,184, de 13 de dezembro de 1938 
4/:Jre á Secretaria do Interior e Seuuranca Pú

blica o cr~l!ito de 2: 200$000. 

Argrmiro de Fig\lt':irêdo, Interventor Federal no E~tado ela Paraibél. 
u~ando ela::. ntr1buiçõcs QU_e lhe conféfe . a Constituição da República, 

~:ECRETA: 

Art. 1.º - E' abertóí á fü::vretari~ do Intertor e Segurança Publica 
o crédito d,, dois contos e du_zerftos n1il réis (2:200!,0001. suplemrntar é ver
ba constan te do ~ 4 ° - Diretor Géral de Saúde Pública - Material -
'lrapsportc e '"1iária.s C.:o dee. sob rr:0 ·927, dr 31 de dezembro de 1937. 

Art. 2.0 ,_ Revogam-se· as dfsposições em contrárlo. 
Palácio da Rcdrncão, em João Pessoa, 13 de dezembro de 1938, 51.º 

da P1·oclamação da República , 

Argemi1·0 de F'igutirêdo. 
José Mârques da Silva Mariz. 
Franclsco de Paula Porto. 

DECRETO N," l,1,5, de 13 de dezembro de 1938 
Aàrr. á. Secretaria do Interior e Segurança Pú

blica o -crécil(o especial de 25 :OOOSOOO. 

Argcmiro cl<' Figue1r~do, Interventor Federal no Estado da Paraiha, 
usando das a tribUiçõcs QUP. lhe. çonfére a. Constituição da República, 

, Dj;:CRETA: 

ArL. l.º - E' aberto I á _,.Secretaria do Interior e Segurança Pública. 
o crédito P1,pecial de vintp !!. cmco contos de rêis <25 :000~000). como auxi
lio ao Astlo de Mendicidade "Deus' e · daridade", da cidade de Campina 
Grande, para construção :d f! um.a placa, de cimento, pavimentação e instala
ções de enfermarias. 

Art. 2.º - Revoµm-se as disposições em contrário 
Palácio da RedençáQ",.·~m João Pessõa, 13 de dezembro de 19:i8, &l .º 

da Proclamação da Repu~li~a .. 

Argemiro de Figueirêdo . 
José Marques da SilVa Moriz. 

' •·rFrancisco de Paula Porto. 

DECRETO N,º 1,1~'6, de 13 de dezembro de 1938 
"" Abre á Secretaria do Inter'ior e Segurança Publi-

ca o cr~ctito especial de 50: 000$000. 
'l'' " 

l\rgemirc d" Figueiredo, Interventor Federal no Estado da P ::> rd.iba , 
usando das atribuições qnc lhe confére a. Constituição da República, 

;n r .DECRETA: 

Art . 1.., - E' abct·td á Secreta#a do Interior e Segurança Pública 
o crédito especia l ctc cind>e h ea êontos de réis (50:000SOOO) . para ocorrer a 
compra ou indenização de desapropriação por utilidade pública de um ter
reno sito em Tarnbaú. dest inado ao Preventórío Qe Cnanças Debeis. 

Art. 2.u - Revogam-se as disposições em contrário. 
da Proc~~ac;~o d~a ~~;tll't't.fl;t\· .~~t9 PesE:ôa, 13 de dezembro de 19J8. 51 e 

·', A .'t>tf,g~~iro de Figueirêdo. 
11 • José Marques da Silva Mari;;. 

Francisco de Paula Porto. 

1
" DECRETO N." l,Í8l_, de f3 de dezembro de 1938 

A~n; a·''Secr~ta.,:ía do lntetior e Segurwnça Públi
ca o credito especial de 50: 000$000. 

da Paraíba. i:..omeia Maria PcrCll";'\ 
L'ias. para exercer. interinamente, o 
cargo àe am<iliar do Dispensário Ua 
Diretoria Geral ele Saú'1e Fúbli:: fl, 
C: urante o afastamento da servent.uá
ria efetiva, que .se acha llccncía cl:si , 
~ervindo-lhe de Lítulo a presente po1·· 
tar.ia. 

O Interventor Federal no Estado 
àa Paraíba torna f: (!ffi efeito o á t.o 
que exonerou o f l' . Jo~o Inácio i..1 o. 
Silva, do cargo de ,i"l'Ventc-portrl:-o 
do Grupo E~colar ··: oão da Mata ··. 
da ciclad.:: de Pombal. 

O Tnt,-rventor Federal no E.stallo 
da Paraibn resolve exonernr o Agró
nomo Antonio · Uchôa Filho das fun
ções de Inspetor Ai:?.dr'JIP cnntrfl t 1rlo 
de Sapé .. em yirtude de haver sido 0 
mcruno desclassificado no concurso 
de títulos realizado na Diretoria de 
Fomento da Produção. para pre(."U
chhncnto cfet.ivo dos cnrgos de Ins
µetôres Agrícolas . 

•l'Cr~Larl11 d11 Fa7,enda 

)';XPEDIENTB DO SECRETARIO 
DO DIA 13 : 

EXPEDIENTE DO <lA.BINl!:TI!: 

Ao diretor do TP.souro · 

Oflclos · 

N ° 480, da Int.ervenloria F'cJe1'1.I 
N. n 481. da mesma 
N. 0 482. cta mcsina 
N . º 16 . 211. da Prefeitura Muuici· 

'Jal de Ma11111ngua.pc . 
N . 0 3. 791. da Estação Fiscal de S . 

José de Piranhas . 
N . 0 16 . 201, da Comissão de Sa

neamento de Ca.mplna Grande . 

Petições: 

N . 0 11 .169. de Dionesio Co..rnciro 
da Cunha . 

N .º 11 . 172, clr Avelino Ct1nha & 
Cia . í'.B 

N " J l. HH, de A.mac.lPll Sourn 
N . 0 l l . l 7C, de Amadeu Fefü;bcrlo. 

Adiantamento : 

N .º lJ .911. de Cilcno Silva , 

Ao Tribunal cla Fazcn(la : 

Petições : 
1' d 

N. 0 ·l.;)98, Gl't1,.uiz Oon~ai;rn etc 'b1-
ma. 

N . 0 9. 550, d< Allrédo WhaUry 
Di:J.s , 

N . 0 9 . 300, de Adalbcrl..o Gomes da 
Silva . 

N, 0 11 . 088, tic José Carnci1·0 de 
Mesquita. 

Prestaçóe8 de conto~: 

TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA 
Demonstração da receita e dcspêsa havidas na Tesou. 

raría Geral, no dia 12 do corrente ~ês 

RECEITA 

Saldo suterior 

Reccbcdona de Rendfili da Caplt a l 
- P e . arre . dia 10 .... 

E . Fiscal de S~mtana do Congo -
P e . aHc. novembro . . . . . . . 

Estação Fiscal de Ta.peroá - P t.:. 

arre . novembro . . . . . . 
Repartição de Aguas e E:,gôtos -
. Renda do dia 10 . . . . . . . . . 
Agr . Clarlndo M . B de Gouveia -

n . P. Téxteis) - Renda cvet,nal 
João M . dos santos <I'. Trâfego e 

G . Civil) Desc . em vencimentos 
Severino Pedro de Andrade - Divi-

da ativa .......... , .. 
J . Flóscolo ela Nóbrega - Cauçá-0 

de luz . . . . . . . . . ... 
,João Francisco Alvrs - caução til:? 

luz . . . . . . . ....... . . 
Eugenia Almeida da Silva - Cau-

ção ele Ju7, . . . . . . . . . . ... 
Diver~os Funcioné:rios - DPSC. A

bono n . 0 135 . . . . . . . . . .. 
Bvron Brniner - Pa klo de .1dian t 
JÔão de Sou!'ja Falcão - Sa ldo de 

a.deantament-0 . . . . . . . 
Alva rcr Hcnr:1ucs Con-êa - Sald'J 

de adeantamento 
Ca!xa Econôm!ca - Dep . n 1clata 
e . c . Crédito Agrlcola - C IAvíS'l 

Prévio - Ret . ., ... . .. ,. 
B~nco drt F.:,tartn - Conta movimr-n

to - Ret . n fdala 

01",SPl!;,SA 

5169 - Divrr:.: QS l"uncionário~i - A-
1,0 llDll. . o t.;:; . . . . . . . . . . . . . 

3170 - Montepio do Estado - Rest . 
dese. /\ bouo t1" l~!i . . . . . 

5171 - Montepio do E-.t ado - Rest. 
desr. Abono n ° l;t!j 

·4Q68 - Jo,;;P Rcnl - Pagamento 
5097 - Moad r Vclôso Lopes -- A-

50~6gr) _ M~~~i~·nt~~~~~ºto ~pe_s ~~e~: 

I 
ju1a de custo . . . . . . . . . . . . 

5174 - Jaci de Moura Ribeiro ·
Subvenção . . . . . . . . . . . ..... 

Banco do EJstacio - cta . Movlo . 
Depósito n clR.ta • • , 

Saldo que paSSA, . ~ 

41 1000000 

16 :46]~500 

G:24IS80U 

5 . lOth"OO 

272$000 

165,vOO 

66$000 

30WOO 

30>000 

3(),000 

8 :256~000 
1 ... "\Joo 

:1600 

$100 
200SOOO 

165 :0811600 

5 :164$300 

2: 794$300 
100$00Q 

500$000 

800~000 • 

60$000 

127 : 835$300 

80 :963$100 

10 :OOOSOOO 

164 : 784S200 

383 :582~500 

174 :500:WO 

l ó6 :OOOS010 
54:0825400 

38J :582!600 

T~~ournrla Uero.1 do Tesouro do E::. t.adu Lia Parn 1ba, cm 13 de dezem
bro de 1938 

Ernesto Silveira. Antonio Uias tle l•'rejtas. 
Tesoureiro Geral pelo r :.;criturárlo 

Argemiro de Figuei,rêdo~, Jri.tetventor Federal no Estado da Para1ba, 
\L'.iapdo das atribuições que )he confére a Constituição da Republica. , 

DECRETA: N • 16 . 206, dc,Joã9 de Sousa F'ol- --------
N . 0 14 .645, de Paulino Barbosa l!e 

Lima . 

lhos Manuais ô Ginástica, 4.~: His
tória cla C1vlhzaç:lo, De-renho. Mlisi~ 
ca e Canto. 47 . 

Art . l.º - E ' abertÓ á Secretaria do Interior e Segurança Pública · eã~ .. u l6.2·à1. d1c"' ' Severino Batis:,.". 
o crédito especial ele cincoen.ta_ ,con.tos de réis (50:000$000), destinado a ~u- Freire . 
:xlllar a ins talação do Leprosário desta Capital. 

N .º 10 .992, de Francisco /\ . A-

Art. 2.º - Revogam-se as d!sposições em contrário. A" Dirctoriff de Viação e Obra::. ratj~º ·15 .226, de 'Ar tw· Sil v~ . 
Palâcio da Redenção, em João Pessóa, 13 de dezembro de 19::SS. 51.0 PUblicas : 

FE.RIADOS : 

.;a Proclamação da Repúbl,içll. Secretaria da Agl'icultura, d/\tn~/1~n;,t~~d~~3{"~ o~r°os ;~~ 
, 1~f't1J:rqt~sFfau~~fv~º-Mariz. Petição· Comércio, Via1·ão C O. ntr0ª.ºradild

18
1··,~e

1
t~1·iad~~~\ªad

0
~ c~f!º N~~!ê~·,~ 

N .º 11 . 162. clr. Amadeu Sous~ . ~ J 

francisco de Paula Porto. Públicas feriou mais 5 dias por fes tividadas 

do despacho em sua petição regue- sa~~ ~oi~~~~~:i~a:,s ::r~~e~\~rc~; particulares <lo es tabelecimento . 
lntervenloria Federal 

~:~~ i~e~~:l=~~~ia ct;e ~ees!:~:~~~ processados abaixo, a fim de que E~
0
EDJf!'Tt; : DO SECRE~rA'RIO EXAMES : 

EXPEDIENTE DO lNTEIW:EN,o~ qo n . º 2.331, expedida, pela Mêsa rt• Jl~~am ter ªnd ªmento. Na primeira quinzena de novembro, 
DO DIA 1. 0 : Rendas çie Guarabira, no exercício de N . o 9. 353, doS Serviços , Holerith Portaria: dé acôrdo conl as disposições regula-

Petições: 
}93'7. - -Deferido, · á vista das infor- S IA a~ntarCti, súbmêfcram-se ã. " 2.~ pio-
mações. . N o 9 203, de Cicern Rodrigues O Secrel.á11~ cta A~ricultu1 a. ~o- va parcial de exame, as segumtes '\-

De Antonio Lutz Guedes. sargento- N o 16 l12 de A Bati~ta de A· mercio, V1açao e Obras PublLa:; tunas matriculadas no Curso Normal 
De Pedro Cardoso Filho, ex-sol~ ·ajudante reformad.o _ da Polícia ~111- iauJo ' considerando as ratões expostas pelo 

I 

Hermengarda Osias. Indalice de MP~ 
dado da Policia Militar, solicitando tar do Estado, sohc1tando rcvers3o ? N O 15 942 de Inacio Romero Ro-

1 

Pies,idente da Junta Comercial ie- deiros Luna, Iracema Toscano Ra
cancelamento da nota dé .e-xpulsão referida Corporação . - Indef P.rldo á cha · Jattvamente aos horários da referida malho. Ivonete de Andrade Melo 
~~f~~~~· f~i !ilf~add~s~°:n:;;!a,çÕe~~n- falta de fundamento legal. N. o 10 897, de Sociedade Algod,.')- repartição, resolve permitir que con- Jandira da Silva Pinto Maria1 A~t~ 

De f\delglcio HérinlniO do Nasci- geÍ~t~
0
~entor Federal no Estad..., } eha do Nordest~ :m~ei~/

1
!º~~

11~~ º:s ª~f\~o::;~ ~1~f~ ~~~~~~~1!1z~d~~~~a =:~e ~~1!! :,~ 
mento, ex-cabo da Polícia Mtlitar. re~ da Paraiba atendendo ao que requ~- noN c:J:s 1~;~ios de Francisco Maicell· melhor corresponderem as necessida- 3.º ano, Auri-Estéla Ramalho Ro-
querendo reinclusão. - Iqdeferído à reu João Estevão da Silva. 3.º sar· N.º 15 _098. do dr. Salustiano Efi- ctes do comércio. cha, Carmes1a Barbosa Farias. HH· 
,, ·i.6ta das informações. gento da Policia MH!tar. em face da gênio CarneiJo da Cunha. d;:i. Pessõa de Lucêna, Ines RamalC'lc' 

EXPEDIENTE Do INTERVENTº
n. Informação prestada pelo Coron.-1 N . o 8 . 265, de Mano Montenegm Q( ~ecrctaría do Interior e Leite. Maria Marluce Maia. Nl!~rt 

~r. Comandante da aludida Corporaç.ã0. Lucêna . Guedes Pererra, Neusa Rama}h'), ~,-

DO DIA 6: ~~~l~~n:~~~-l~n~~~ le r:~~e~i::: N.º 15 906. de Moacil Maciel. Sel("Urança Pública ~/~t~\~fs~\f/h~u~~,~~º a~:d!;~: 

Petições: 

De MJgucl Gomes da Silvai m\isic') 
de 1. a. classe rcfonnado da Polícia 
Militar do Estado, solicitando melho
ria de refórma. - Indeferído á vis
ta das informações. 

De Pedro José Henriques, · 1.0 sar~ 
gento reformado da Policia Militar, 
solicitando reversão ao serviÇO' ati
vo da mesma Corporação. - Inde
ferido á vista das informações. 

tos quatrocentos e oitenta mil réts N · 0 9.529, de Alice clr. Corvalho Ivone Andrade Mélo. Maria do Ca"-
(3:480!000), de acôrdo c.:om a letr::t Ferreira- da Silva . U.El'AR'1'1\MENTO UE EOUCAÇAO mo Silva, Maria da Conceição sa,, ~ 
e do art. 53 Tjtulo I _ CapttUlo v. N. 0 9. 745, de Sebastião Rafael dt tos. Maria Ivctc Viana. Maria Josr 
da consolidação dos Regulamento~ Medeiros . Relatório do movimento escolar r'a Mora.is. Maria da Luz Moreira e Nt:1H 
da Policia MHita.r. combinado col.n o N.º 12.761, do, profe55or Fran~isc'1 Escola Normal "Sagrado Coração je Ramalho. do J.º ano. 
art. 63.º da Lei Estadual n.º 127 de Sales . Jesus" da cidade ele Bananeiras, cor- Após o Julgamento das provas. dr 
28 de dezembro de 1936, deveudo .,0_ N.º 15.717, de Hercf1ia Fabricto. resrandente ao 2. 0 ~emestre elo ano arõrdo com os disPosltlvos do=, art, 
licitar feu titulo á Secretaria da In- N. 0 15.716, da. mesma. - de 1938. 4 .0 

P 5. 0 da Lei n .º l. veriftcau-Sf" 1
' 

terventoria Federal. N . 0 10.946, de João de Paiva Maia . se~utnte resultado: 
O Interventor Federal no Estad:J N .0 9.5ll, de João Lira Xavier da MOVIMENTO EZCOLAR· Maria Anita Coutinho Mcdeiro3 ·-

da Parafba atendendo ao que reque- Cunha História do Brasil, Física e Quilmi;tt 
reu José Antonio Coêlho, cabe• dí! N . 0 16.038, da Escola de Agrono- Tenumada..s at férias de .lwl.11'). r..::- Desenho. MUSica e Canto Coral. Tr;,;.-
'='olicia ML11tar, e em face da 1nfor- mia do Nordéste. começ.ara;n a1, aul~ do Cur~o Nnr- balhos Manuais e Ginástíca. dtstin-

EXPEDJENTE DO INTERVENTOB "'Tlação prestada pelo Coronel Com~,1- N. 0 14.805, de João Ferreira de mal no dia 4 dP julho, sendo frequen- çáo; portugues plenamente 90; tt.1 .... -

DO DIA O; dante dn. aludida Corporação, resol- Deus. tadas por todas as alun~ matricul~- tórla da Civillzaçâo plenamente 75. 

Petição. 

~eq~er~~-0 u:.,~~~~ro º!Vé~ti~1éh~ 
custo., por ter sido removido do Ju!
zo Municipal do Termo de Conceição. 
,para o de Araruna. - P~gu~-:-se _ . 
183$000 a titulo de aJuda d~ CllJ/to 

EXPEDIENTB DO INTERVENTOR' 
DO DIA 12; 

ve reformá-lo com a percepção dos N. o 11.079, da Cia. de Cimento c:Jar; neste Cw·so. A coptar désse dia Jndalice d~ Medeiros Lima - Pr1r
vencimentos a.nuajs de um conto Portland SIA. até o cnecrramenlo c\o ano letivo. 0 tuguês, História do Brasil. História 
quatrocentos e setenta e um mil seu,- N. o 9. 907. de a,aunundo Estolano número de aulas dadas nos diversos da Civilização, Fisica e Quimlca. e 
~ntos réis (1 :471$600) de acôrdo com de sousa. ~11os elo Curso Normal, foi o seguin- Ginástica, distinção; Desenho. ph
'J art. 57, Titulo I - C~pltulo V <ta N. o 10.673, de Creusa Barbosa S2.- te: namente 90; Música e Canto Cora.! 
ConsoJidação dos Regulamentos ria les e Tereza Barbooa. No I ." ano _ Português. Aritmé- plenamente 85; Trabalhos Manual:::. 

rf1
~ci: r~u~~· a~~~~f!dâa ct~i ~s~~~ c::~~é 3d~72

Ro~~a~êsa de Rel1<las Je ·~~~~si~~g1Ifª·F~e~~:21
º~1::::~~g,j~e~ pl::rrr:n~is~bet Pereira Dilüz -

1µal n.º 127, de 28 de dezembro de N.º 11.085, do dr. Osias Gomes, senho, Música e Canto Coral. 4Ó História do BrasU. História da. Gi
\936, devendo soUcitar seu titulo fL pp. de Paulo Antonio de Lima. N~ 2. o ano - Português, Gec,1c- \'ilização, Física e Química. Música P 

Secretaria da InterventorJa Federa!. N. o 9 .029, de Antonio de Albu- tria. Corografla do Brasil, Música e Canto Coral. Ginástica, distinção: 

Petições: , 02gt~f.{1;I DO INTERVENTOR 
querque Borburema. Canto Coral, 49; Francês. Aritméti· Traball10s Mytuais, plena.mente 90: 

N.º 11.0215, d~ tv1arla Barbosa do:s ca. Desenho. Trabalhos Manuais e Dese:p.ho, plenamente 85: Portugué'>. 
Santos. 1 Ginó.st.lca. 47. plenamentr. 70. .., 

N .0 10.023, do bel. Moadr Mon- 1 No 3. 0 ano - Ponuguês, História Hermengarda Osia.s - Desenhe>, N • 10.513, de Erpidio de Oliveira I Decretos: 
?,(adruga. wllcltando !'econslderaçao l O Interventor Fed.era! llQ Estaao -½\tl;gro • ·--- _ . do Brasil. F!slc.a ., qu.!mi"i'· 'f_!abu- Música e Canto Cora!, Trabalhos Ma· 



A UNIÃO - Quarta-feira, 14 de dezembro de 1938 ' 1 
Maria do carmo .Silva - ArltmCll · DR, ALBERTO FERNANDES CARHXO ca e 'Ocogrnfia, 11lenament.c 00; Frí!J1 -

cts, Algebr,i ' e Trabalhos ~anurd.,. 
olchamentc [15; P >rtugués f" Gtn~,Stl• 
cn, plenam('nt.e 60: D~scnho, pleu&
mcµte -75 : Música e Canto Coral. pie · 
namente 70 

O K RIS BAltlH>-S A 
E><-lnterno da Clinica Dermatológ1ca e SlfUológica do Hospital Pedro D 
<S.rvlço do Prol. VALDEMIR MIRANDA) e (la Po)lcl1111ca do Rlo Qe 

Janelru \Serviço do Prol. EDUARDO RABn-01 
ivlatiri da Lu z MorcJrn - Tra,b~Uit u 

Manuai5, dls tinçãOj J\rllmética . plc 
munente 90; Francês, Algebra. Do\e-

&O& DOQ08 o• fl&.1.1.&I , ••• 
DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS, AFECÇOES DA PJ!:LE, SU'ILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS 'ruMORES MA

LIGNOS DA PELE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 'lho, plenamente 85; M~ica e Canto 
Cpral e Ginástica, plenamente M, 
Português, plenamente 75; ncografiA. 
plenamente 70. 

Guarda do Quart.el , 3. 0 Sbrt . Ullicn Secção do Tnücr;o, rt'ferent.c ao mé:; 

DlatcrmJa - UJtra violêtas - l nf1·a·verm êlhos e a lta frcquéncJa. 
C!audina FeITcira. de novembro p . :passado . 

Q-~rda da Cadeia, 3 .0 sgt. Manuel III - r~colhhncnto de lmportan-

CONSULTORIO : - Rua Dr. Gama e Mélo, n.0 14g - l.0 a11dar 
CONSULTAS D!Alt!AMENTE: - Das ; ll ás 12 e das 18 6- 18 hol'DI, 

RESIDENCIA: - Avenida Dr. João da Mata n .0 438. 

Maria Ivete VtRna - Desenho =' 

~~!~ªi~:a::~~al~;di~~~~~~1;:i1;~;. -

ya.:,, de CarvaJho. <'ias; - O r:r Ohcfc do Tráfego üa 
Eletrtcista de dia, sd . Sincsio Ma- 2. :i. S T ., apresentoµ rccfüos passa.doo 

nomcntr 75; AritmcUca.. plenatnern,, 
7í); Ii.-lúsica e Cf!nto Coral, plenamen
,-"! 65: Português. · simplesmente fiO: 

riano de Ban·os. polas Mésas do Rendas de Pato~ r 
Te1efon1sta de dia, sd. Josá ;Ma- Cajazetras provando haver recolhl-

riano de Lima, (2. º>. 1 do ás mesmas as unport.a.ncla,$ de 

nuais r Glnàstica. distinção: Histó- Maria. Marlucc Maia - Pnhuguês 
rlã do Brasil e Física e Química, plr.- 70. FrAncês 50. Aritmética 40, Geo
namente t'O ; português, plenamente meiria 100, Corografia do Brasil 100 
80 ; Historia da C1vilizacâo, plena- Desenho lOC, MúSÍCfl e Canto Coral 
mPn te 70 . %, Trabalhos Man;.iais 60, Ginásti-

Ftftnõê! . ,;implesmcnte ~o: AlgPhrn 
slmplesmentc 40. 

Maria de CQncelção Santos - T r i1 
ba lhos Manuais e Ginásticn, piena
, ,,,nt.e 90 : Or•e1,ho. plennrnentc .to 
Aritmética. plenamente 75: Ponu
gués e Ml.)sica., e Canto Coral. 1Jlen.., -
·-.,ente 70 : Geo~ratia. plcnamPnte 65 ; 
Al!re.brt1. . siqtpl,.c:ruente 00 ; F'ranc,:~ 
-:. tmplesmente 50. 

O 1. 0 B . I . e a ela . de Mtrs . da- i· 3:215$000 e no,coo. respcçttvamenu• 

:úobli~!. gr:~~:s ~o~ p~=~·5.CadeJa e!~~:~e~re~1~~3 ;·e~~~~c d~ci~~~~~ 
Boletim n . 0 270 . bro último. cUJos recíhos llca.m ar-
tas d J osé Arru. ldo Cabral de Vu• 1 qui,vados nesta Repartição . 

co~~i:;:;e c~~~~ i~\~:ie~l .Sebastlio I As~ncful:e~i!:i10~:-~~:::e~~~o - pa~~ tvoncte de Andrade Mélo - Tra- ça 100. 
balhos Manua is, distinção: GJnastica, Nilda Guedes Pereira - Portugués 
plenamente 90 ; Física e Química, De- 85, Francês 80, Aritmetica 95, Qeo .. 
senho, plen amente 85; História da mctna ,80, Corografia 100, Deseilho 
Civilizat-ãc , plenamente 80 ; Múska e 95, Música e Canto Coral 95, Traba· 
Cento Coral, plenamente 75; Portu- lhos Manuais 100, Ginástica 100 . 

Mauriclo da Costa. 2. 0 ten. t,Jndant.., prestar exame de chauffeur protu.-
lntenDO . Eional . - Como requer 

NPU Ren,A.lho - Ginác;tica. JJlen::t-
mente no · Geografia e Trabalho, Me- IJIISPl!TOIUA OSL\L DO ,...,... 
nuals. plenamcnt• 85: Arltmétios O<J POBLICO S DA OlJU PA 
plenamente 75 : Portue.11P<:.. Música r ti VIL 

~uês e História do Brasil, !llenamen- Neusa Ramalho - Português 60. 
te 70 . francês 20, Aritmét i('a 70, Geometria 

V - ,Petições Despachadas pela. 
Sub-Inspetoria no int.nfor do Est.i
do: - Em Sapé: De Severino Targino 
de Liiha, Antonio Guerra, José Rea l, 
Manuel Rosendo Chaves, João Ba
tista da Silva, Armando da Costn Maria F:unice Silva - GinástiGft., 70, Corogn1fia Qo Brasil 90, Desenho 

plenamente 85; Trabalhos Manuais, 50, M~sica e Canto Coral 40, Tra.ba
plenamente 80: His tória do Brasil. lhos _Manuais 70, Ginástica 100 . . 
Fislce e Quhnlca, Música e Canto Salomé . da Costa Lira - PortuguP.s 
Cora l. plenamente 75: Desenho. plc- 40, Francês 20. AritméticaA. 20, Geo
namente 70: História da Civilização..._ .111etria . 2~, Coro~af~ <10 Brasil 25, 
plenamente 65; Português, simnles- Dese)1ho 60. Música e Çanto Coral 75. 

Cnnto Cort1l, plenamente 70 ; Drc::enhn 
·,,lf'nament,. 65 · Francês e Al~el'.l,. ,1 
s1mple.sm.entr 55. 

Em João. Pe$êa , lJ de dozcmbro Carvalho, Pedro Antonio do Nasci ,, 
de 1933 . . mento. João Martins tio Nasci:men

mente 50 . Trabalho~ Manµals 50, GioásUca 90. 
Jandirn da Silva Pinto - Traba- Erna Wtldt - Português 50, Fran-

lhos Manuais e Ginástica , plenamen- cês 20, Aritmética 20, Algebra 25. 
te 85: Desenho. simplesmente 60; Geografia 50, D?senllq 9P, Müsíca e 
M:úsica. e Canto Coral, simplesmente: CRnto Coral 60. Trabalhos Manuais 
50 : História do Brasil, e Física e 100, Ginástica 100 . 
Química. s implesmente 45; História Uisélia Coutinho Medeiros - Por
da Civilização simplesmente 40: tuguês 90. Francês 90. Aritmética 05. 
Português, reprovada . Algebra too, Geografia 95, Desenho 

Iracema Toscano Ramalho - Tra- 100, Música e Canto Coral 95. Tr,1~ 
balhos Manua is e Ginástica, distíe.- balho Manuais 100 e Gh\ástica 100 . 
cão ; Drsenho. plen amente 75; MUsi · Ivone de- Andrade Mêlo - Portu
ca e Can to Ccra l, plenamente 70: gues 100, Francês 75. Aritmética 90. 
Física e Química. simplesmente 50; Algebra 100, Geografia 95. Desenho 
Histórfa do Bras il , s implPsmentc 45; 100. Música c C1;1.n.to Coral 100, tta
.Pertugnês e História da Civilização, balhos Manuais 100. Ginástica 100 . 
reprovad~ . Maria do Carmo Silva - Portugu/3; 

Erna \11/ildt - Desenho e Glnás t111:1 , 
plr.n~mPJ.1h• A5 : Mú!.iCA e pi:iuto n"- , Serviço para o dia 14 (Qtfarta-fei
·::it 'P Trab~lhos Manuais. plem\mt'nt~ 1 ra). 
in· neo""r-1.fí::I :;; lmol''\<;mPnte, 6rt : Por- 1 

t;ue:µês, Francês e ~rttmót1ca . sim_plc.,- .Ptrn1anento ~ l ."' S T ., arqtúyista 
mPntp,; 50: Al~ebra. reprovadA t.,ourival Santana . 

V!!-itP" de in~necão . realt7.adas A() Permanente á S P .. guarda de 1.11 
r.nrso Norma\, riP acõrô.o com o art. classe n . 0 7 . 
1'74 dn decreto 75 , de 14 de março de Rondantes: do tráfego, fiscal de 
1931. 36. 2.ª cla.s,se n .0 3; do policiamento, fi~-

- A aJuna Lielia Duart.e Roch~ . rio cal rondante n ° 4 e guarda de t,n 
l.º ano normal , deixou de frPqU,.rttar classe n .º 52 . 
1'o curso._ desde os flps do mês etc :>- Plantões, guardas c)vfs ns 13, 87. 
~~~~ J1oª~i::f~P:~!:~~o a ne'thum·t 23. -53, 57 e 67 . 

ôc::t~Ô C~~~r::~~~rmºe;t~Ô 83h:•;1~
1

17,a:(I~~: .~~ I$01Ctiffi "!] .O ·273 , 

;?";g10~~~rat~~r74alno 
1
tu~~g pgri~~~ Para conhecimento di:i Corpo:-ac~,_. 

rio. e deyida. execução publíco o seguiu-
Bananeiras, 7 de dezembro de t938, to : 
Padre José Pereira Assis, fiscal. 

Nilda Guedes Pereira - Música e- e.o, Francés 85, Aritmética 100, Aí-
Canto coral. Trabalhos Manuais • gebra 100. Geogn\fia 100, Desenh• Prefeitura Muniéipal 
Ginástica , dis tinção ; Corografia do ~5, Músfca c Canto Coral 65, Traba -

I - Entrega df: gulas : - Ent1·e
g~, ~s<? á 1. ª S IT. , para os devidos 
ttns. 4 guias de registro de veiculo;;, 
r~metJdas pela mésa de rendas de 
Calot,é do Rocha . :ft.~C'i~c:~set~~'me~fa~ªl;l~~~me~~~. 

111
~a~!º~~isc;1~~e~i~â~~~~toJº.:_ . Por· EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

85 ; português e FrA.ncés, plenamen- tuguês 70. Francés 60, Aritmética 10. DIA ta: 
t.e 70 Algebra 70. Geografia 50, Desenho 

Maria Marluce Maia - Geometria, 80, l\lúsica e Canto Coral 80, Tr~ha- PP.tições .de : 

II - Fólha (f~ Pagamento: - En
trega-se á Pagadoria desta Reparti
ção, a 3 . 1 via da fôlha. de pagamen
tos dos vencimentos do pessoal da 2.~ 

~~~~~ª~us1ia !~s!~t~ ~~~:i!,hcim~~= 
1h

:ar~ªi~!~! ~~2~a G~á;~~tug~O~s 50 . Manuel Vieira da ~ilva, requcrenrJo 
t.ica , plenamente 90 ; Português. arit- Francês ' 40, Aritmetica 50, Algebra 35 ~i~ença para con:t;~r ,um quc~rto ." 1 ºOTAS POLICIAIS 
mética e Trabalhos Manuais, plena- Gt.eo~r~fla 60, Desenho 100. Música (' •.0ssa na casa n. , a a,· · ~rncl- l,. 
m ent e 75 ; Fra ncês, plenamente 65. 1 Canto . Coral 60, Trabalhos Manuais 10 d~ Cunha .. - Em faee da~ ll.lfOJ'-

-- 100. Ginã.stica 90. maçoes. defe1,do . 12. DELEGACIA DE POLICIA DA 

Notas obtidas na 2. ' prova parcial . Fr~:t: tg.séA;ft':;;iitc.;:- rg;_tu<;.;:!!b1!;· c/~1
;~; ~:u~v"::r~ 

1
;'.'0'\;:,~~

11
':fa li~~~; CAPrrAL 

de cxan\e pelás alu.n as ~?e Cu~so Nor-1 lfO. Gcoizrafia 70. Desenho 100. Mú.<ii- n .º 301. á. rua Por!hio Oo$la. - De- Mo.vimcnta do dia 12 ·! 
ma~. d~ Escola .Noimal .._,a g~ e.do Co- ce e Canto Cora,.l 70. Trabalhos Ma. ~ fel1do . 
raçao cte , Jesus ' de Bananeiras. nu~is lOO, Gtnást~ca ao. Sebastião Oall:xto cte Oliveira , rc- Fôram expedidos oficlos á Chefia de 

. _ Mi:i1•ül ela Luz Moreira - Portua:Uf'$ I querendo licença par;.:a const.rui.J· fós- 'P0licfa. ao inspetor geral de Policia e 
HeJ?:1~ngardr,, Ost~s - Por_t~gues, 50, Francês· 90, Arl.tméttca 9&. Algebra ca,.11a casa n .º 107, á rua Padro Tbi.? - rcceb\dn'i da inspetoria. geral da Guar-

80, .~is.to_ria do Brasil 90, Hi~tó_na da '/f.l . G(ografia 60. Desf)nho 100. MúsJc i. 1ina . _ Deferido . "'i R Civil e ti. parte d,iária da Cadeia 
Civ1hzaçao 100, !ísica P Qumuca 90. e ÇRnto -Coral 60, Trabalhos Manuai.:. ,Ester Holmés Pedrosa.. requerendo -.úbliéa . Requereram al,estados de 

~~a0ba~~~~ ~~;~aisc l~~.nt~i;á~\
1t~ lO~e~in:tat~:ll~~· - Portu2"Ué-<:. 60, ~'isr::s~a~~c~':fº~~o~~a c~~tT~,.

641
' ;~d~l!erat?ifJ~i~ J~s~êl~~an~~:ic~~ 

ca 100 .. . . F rancês 25 .. ,Aritmética 50~ Alt;!,ebro ReciUld;i -Se 50º o. 'il"a . De identida<lc. Francisco da 
In~allcc de ~cd~iros Lima -:-- Por- 20, Geografia 80. De~enh::> .>O. M'Ustc_~ João Ca,valcant.i de Albuquerque. Go::;ta Vieira. Foi prê-~o por elesordens 

tugues. 100. H!s~ór1a _do Bras 1J 100. e Ca1~t~ e .oral 80. Ttaba)Jlos ManuaL, requerendo scjs, contada" pelo clôl>ro. .., indivjduo Lotu·lval Freire Coutinho . 
Historu, d a Ctvillzaçao 100, Fisica e 90. Gmastics, 100 . wn ·ano ele llcença premio a 9.uc t..em i omparC'ceram ito GabinH~. a fim ele 
Química 95, Desenho 100. Música ,. Auri.-Stela Rai:n:a'lllo'.'~oc;ha - Cn~ direito . _ Defei1dó . rir r:.lare.M et;clarecltrtrt.i tos, queixa.3 . 
Canto Coral 75. Trabalhos Manuais rozrafla do Brasil ~ Gínastica. 01ern1- Miguel Freire requerendo liccnr: a. ' lc. 0c. !-:iequlnlP!'; pcs.'lôas: Antonio 
95. Ginâ.stica 100 . meyüe. ~O; Geometria, pIBnanu.11li~ f!f1, para renovar a ~obcrta das casas 11:&. ,r.ont1>:irf'\ f--amp:- i('I , Pedro Izidro dos 

Iracema. Tosca no Ramalho _ Por~ ~'\r!t~netica e Desen~o. plenamente RO'. 277 e 244 á rua do Sertão. _ Inde~ '""p, n ~n-:;_ -'"' 1. Frlíp" ela Silva . Firmino 
tuguês 3J. His tória do Brasil 40, His~ 1ui:;1ca ~ Canto C01~l. i.>,1.~'.'ª~~!:t<' 70~ fctic.i'J , e~1 face d.as informações . 9r>ar-: . J "~º Fr.1=-nci !-C'l da ~ilva, Cicerr 
tória da Civilização 25, Fisica e Qui- 1 or t.ugucs,. sl?lenfrnente >~Ô· '-1; 0 l!lh;_~ Sebastião de Ollveira Lima - J\1- ; 1;~·,r;,n·,1i~ -

1
~
1
"Vi~;~,~h~i.n\ 1~fJ:ri~r~~~ 

mica ·10. De.•;en ho '50. Música e. Ca ,.. ~ 1~~f:s
1
~entmf5 esmente · ranc '"· rnin,itrador do Cemitério Público. r~- ·~ p :ln i r.;J 'ltrtll Franrlsco do Nasci-

to. c~i:a.i 50, Trabalhos Manuais 9b, Ipêz Ramalho· Leite _ Geometria quzrendo. sêja contad~ pelo dôbro :um lll<'nlf'I . Jr- C\ n~ Maria da Conceição 
Gmástica lOO . ~ Ginástica, olenamente 90; Coro~ra- a.no de llcença prerruo a que se JuJ· ..,~nd idi eh Na'ichnrnto e Fri tz Mau-

Iv~nE>te de An~rade Mel~ - Por- fifi . J\ritmétiêa, Música e Can"u Co- ga com direito . - O requerente não ·i-> . 
t1;1s:_ues 60. _l~l:.tór~a do Br8;sll 35, His- ra l. p~enamente ao: .Trabalhos M~- tem direito ao que pleiteia . A cxtln- :-MP;-:~HARA M c::- r,; F,i\f t,UTA , EU 
tó~ia da Civ1llzaçao 100, ~1~ica e Qui- nunis, plenamente 85; Por tn•rn.ês e ta Gamara ~1.l.lllicipal apenas contou, SANTA RITA 
mica 95. Desenho 70. Musica e_ Can-· Desenho, simplesmente 60; T·'r!in.cês. twr.a efeito de aposentadorl.a, o tem-

to e .srta-. Maria Gi.séUa Coutinho: 
~m Guarabira: De Uilson Amanr,1'l 
Ramalho, .José Matias de Lima, &c
verino Sinval da Costa, Pedro Pi"
nheiro Filho, Franci5CO Can1eir-0 oe 
Araújo e Jqsias Jerônimo da Silva ; 
em Areia; De Targino I;.1ácio da Sil
va . Iraci Arrµda Escorel , Zabulon 
Marlbondo da Trindade, Antonio Car
doso da Silva , dr . An1a ldo Clemen
tino de Morais ~Gah·ão. Clovi.s Gai<
cez, •Isaac Elias de Moura, José Loprs 
Siqueira. Jaime Cabral de Mélo. or ... 
lando ! saias, José Ellas. Joran Pio 
Pereira de Mélo. Luiz d2 L1r~ Mél•J. 
Abel Barbosa da S ilva- e Anto1,H> 
Isidro dos Santos . - Como pedem 

<as.) JoiW de Sousa e! Sil•a - 1.• 
tel1 ., inspetor geral . 

Confére COft\ o origina l : -.- . .... F~r
reira de 011\teira. - ~ub-in.spe.tor . ----- ---~--~--
2.000, 1.000 e 500 contos, 
são os 11rincipais nrêmios d,il, e.-tração 

de Natal da Loteria Federal 

CONSTRUÇÃO DE LINHAS 
FERREAS NA PERSIA 

( IRAN ) 
Até ao fim da guerra mWldia 1 ll 

Persia, que - hoje chamam Irao. nã.o 
possUia qu&Si nenhum caminho trart.• 
sitavel. nem ainda linhas férreas. F.rA. 
urna cousa em que os fiéis nem mes
mo se atreviam a pensar. pois o sim .. 
pies fáto de a isso se referir, era J6. 
um pecado. 

Quando após a guerra sr d~u a mi'~ 
ravilhosa renascença da Persia, ume. 
das primeiras idéias de Reza- S.hah 
foi de construir uma linha de- CAD1i. 
nho de ferro que fôsse de Bender.c;:11 '1 11 
sobre o Mar Caspio, a Bender-SQa.
pur, no golfo pérsico, com o fim ilP. 
restabelecer dessa maneira e.s estra
das comerciais da Persia anti~a. 

A construção dessa linha de cami· 
nho de ferro representou porém 11 m 
empreendimento extremamente diti· 
cil , mas, segundo as informações que 
apareceram nos jornais, todas essa :.. 
'1ificuldac!es teriam sido vencidas. /\ 
'inha desce das alturas vertiginosas ~ 
rtirige-se para as Tegiõe~ pantanosa:;. 
Os operários quo trabalhavam n;,. 

to Coral 60. Trabalhos Manuais 100, .. implesmente 55 . . . po prest~Q.o em u.ma tnstituiçã.p 
Ginásti.ca 80 .., Hilda Pessôe. de Luceµa ;,._ ~=rl/h~:' ~rra!!"tiêufar, suôVcncioqada· fjcJ6 ·l'!s'tá'- · 

~andn-a ~a . Silva Pinto . - Por.tu- lhas Manu-a.ls e GiRáStka. plena.mel?~ do. 01;, {avôres invocados s~o A.tri· 
guas 35. História do Brasil 40. Hfa- t~ 90; Desenho, plenamente 1!6; Mu- buidos aos funcioná.rios com mais de 
tória da Civilização 30, Ffsíca e Quf- ~ica e Canto Coral. plenamn1tc 7!'i: dez anos minterrupto& de ser·vi,;o. o 
mica !}O. Dcsen))o 40, Música e Can CC'rogratia ·ctu Brasil. plenarnen t·~ _70: requerente foi por Iongoo anos Ad, 
to Co1?l 35. Trabalhes Manuais 80. Geometria, plenamente 65: Arltmcti- ministra.dor dq Crmitério de.sta Cu
Ginástica oo. 

1 

rY.'I . simplesmente 60; Portugués, s1m - pltal e 110 desempenho cte:.;sas !un-

construção da linha morriam, por 

co~ . ~~~~btfefc ~~rs~cr~
1!~~;r:~, ffi~t_::n:siu~ g~t~~s'!1çct~:~tt:1i~:.· 

ontem. ás 7 hora-<:. . no lug~r Varzcw blêma mais dificil que tinha n.1~ Pr
Nova daouelc distrito. os mdlv1duoi;i ·oJver a compi3,nhia do caminho de 
Severino Fehpc e Sec\lndmo Cesário ferro. 

Maria . An~ta Co~tinho Medei~os . . . plestnente·-45: Francês. simplesmente çõcs cscppa ao poder público, ~om 
Portugues 9.J , Hlstôrta do Brasil 100, 40 . _ petencie para afirmar se o suphcan
His_tória da C1vi11zação 100, Física r. .,..., Ne~sa Ramalho -. CC?r~gr~fia c:o te nunca estêvc afa,&tado dos cargo,;: 
Qwn11ca 95.. Des~nho 100. Músickl e Q i.'8Sil. plen~mente 9o. Gmasti~a. ple- que exerceu na Inna.ndaQC' cl::1 Santa 
Canto Coral !?5, Trabalhos Manual:.- namente 85 · Trabalhos Manuais. ule- Case de Misericórdia . - As:im, in· 
95 Ginástica 100 namt.nte 80; Aritmética, plenamente d -f ·ct 

Maria Elisabet · Pereira Diniz 1;1: Gf>o_metria. plepam~nte 70; Dtst- e eri O· 

Pc;H"t~guês bO. Hi~tór~a do Bras!l 95. ~~rit,eM~J~ca P;rtu~~;° ~i:~~!'i~~~1~; Pn·taria : 
H1s.tórla ~1..t. Civ1li~açao 90, F_is1ca e 35 : Francês, simplesmente 40. 
Qmmica ~5. DPnsoho 80, Musica ~ Salomé da Costa Lira - Ginástica, 
Canto_ Cvral 100. Trab:ilho:s Manuais .,,, ... namrute 90; Música e Canto Co-
70, Gmâstica 100._ , ral. plenamente ao; Corografia do 

Maria Eun1ce S1lTh - Portugues ~ra.sU. plen13,mente 75; Aritmética r 
60, Hist.oria do Brasil 85. História da rrabalhos Manuais, simplesmente 60: 
CivillzJç:io 100. f'_isica e Química 00, Ornmctrla, simrilesmente ~5; Portu
Desenho 60. Música e Can to Cor~ l guês e Corografta do Bra.sil. simple~-
65, Traballio:s Manuais 80, Ginástica mrntr., 45: F rancês. !--lmplesmente 4.0 . 
90 Carmesia Ba-rbosa Farias - Ginái:;-

Aun-Est.éla Ramalho Rocha -- "ica . pl<>namentP 80: Trabalho<:. MR
Português 60. Francés 35, Aritméti- nuais. plenamçnte 75; Corografia do 
ca 60, Gcomc'trla 60, Corografia do Brasil, plenamente 70; Desenho. Mt1-
Brasi1 95, Desenho 70. Música e Ca;1.- s1ca e Canto Coral. plenamente 65; 
to Coral 50, Trabalhos Manuais 20, Geometr lR. simploSmente 50: Porin
Giná.c;:tica 100 ":"'Uês e Aritmética. slmnlesmentc 45: 

Cam16sia Barbosa Fartas _ Portu~ Fr;incês, s1mple5rnPntP
4 

4f') . 

guês 35. Franc·és 15 Aritmética 30. Gz~~~fl~~ t~~~a:; ~é~ic; : l~!º;t~ 

:º~!~~0
3550,c:Sft"!fi~ g~n:r~~~ ~oral. 'frafü•llios Manual._ e Gimí.st1 

ral 40. Trabalhos Manuais 85, Glnãs- ticn. distinção; Portui;tuês r Aritmr .. 
Uca 80 . !~~~~ttlâ~~atnentc 90: Francês. !)l~:i?~-

Rilda PeS!:.Oa de Lucêna - Portu- i\faria José Morais - Arltmén r::t 
guês 65, Francês 20, Aritmética 40. AIE?Fbr:::i , nesrnho e Trabnlhos Ma.
Geometria 75. Corografia do Brasil n 1rat<:.. distinção : .Franr.ês, plcnamentF" 
80, De&enho 100, Música e Canto Co- ~5; Portuqué.s. Gf>O~núJa e Gin!i,.stir:" 
Tfll 50. Trabalhos Manuais 90, G i- i>lenamentc 80: Musica. e Canto Çí'-

N. 0 317 -- Dat.crmlnando que dcv1n. 
data em dia.nt.c o expediente do Ce
mitério Públlco desta Cidade obed«>
~e:r::'l o sra:uint<" horário: de 6 á.s 11 
e de 13 á~ 18 horas, ficando fechado 
ciurante as duas horas destinadas <V> 
a lmóço. 

Mul tas: 
A Prefeitura multou os srs. : 
Zacarias Barbosa, por ter manda

do reconstruir wna cerca na casa . n .º 
186, á rua Almeida Barrêto, sem a 
devida licença; f! 

AdóUo Chacon, Por ter recQnstru\
ào totalmen te a casa de palha TJ... 0 

190. á rua São João, sem a necessá
ria licença-. 

COMANDO DA •POLICIA 1\tD,ITAR 
DO ESTADO DA PAR.UB& no 
NORTE 
Quartel cm J oão Pcssôa, 13 de de-

zembro de 1938. 
serviço para o dia 14 cQuarta-fei-

1a). 
Dia. á Policia Militar. asp. a oL 

Clodoaldo Passos F ialho. 

por mot1vo.s :Euteis, empenharam-se .Só depois de ter saltclt&.do n con
cm luta. ambos armados a cacete, re- çurso de um grande numero de mé
sult~ndo s51.ir Severino Felipe com um I dicos europeus, é que se consc,1tUlu 

~~~~I:i!º J:,:J~~n:mn~o1:bf;~tn~n~ce;~ ~~:r ter~~~lm~~te pa~~~~:eº p\i~ 
um no frontal e outro no braço es- troptcal. Oada operário recebia cU~
QUtrdo e várias escorlacõe<:. pelo corr,'l . riam.ente uma <:erta ouantladde de 
Os referidos indivtduos fõram présos qulnma. qu~ devia engulir na presen~ 
em flagrante. sendo tnsteurado tnqu~- ca de u~1 fiscal. nP~de A.Quela êpoca, 

tito a respeito. ~ ~~~~i~g J~i 6:~~o~~~~~u~ªd! ::· 
LADRÃO DE CAVALOS CAPTURA- do saliente e já ao cabo de a.l•Utl!as 

DOS :~~:~:: ~o!ª~~/~aJ1J'ahci~. põdJdo r«· 

o sub-delegado de Puxlnanã , do dis
trito de Campina Grande, comunicou 
ao Chefe de Policia que, no dia 7 do 
corrente. capturou naquela circunscri
cão o individuo Manuel Francisco da 
Sih;a. de Serra Rajada, municipio de 
Ingá, autor elo furto de um cavalo, ten
do Instaurado inquérito e remetido ao 
juiz de direito da mesma comarca. 

EM CURIMATAú 

O sub•deleJ[ado ele P irpirituba co; 
municou ao Chefe de Policia que o in
dividuo J osé Monteiro da Silva roubou 
da propriedade "Santa Laura". da
quele distrito, uma vaca e uma novi
lha. pertencentes ao sr. Milton de 
Moura R ezende, tendo sido prêso em 
curtmataU, pelo sub-delegado de Be
lém. na ocasião cm que t).egoctava os 
rcféridós animais. Foi instaurado in
ouérito a respeito. e rem etido ao juiz 
de direito de Guarablra. 

Uma cousa certa, e todas .as auto. 
rlciades e pesc;:ôas competentes ~trbli 
nham o caso,· é que a quintna.. oor 
causa de sua inocuidade e peló fáto , 
dêsse medicamento poder ser .t,lstfl
buJdo no melo de.quela grande m,ult,
cião de trabalhadores inoultos. t.e.m 
receio de consequencias perigosas 011 
outros inconvenientes, tornou posst
vel a construção dos caminho,; de: 
ferro da Persia. Embora o paludism•J 
irassasse na "'região, do modo maJ~ 
Violento, não se cHstributa por dia e 
por p~sôa, senão 0.4 gr. de qulnina. a 
titulo preventivo. Os que Jtl tinham q 
ra ludtsmo recebiam 1,-1,3 gr. de qat
ntna por dia durante 5-7 dias. com., 
5e acha recomendada pela Comt..~c: ;,o 
(lo Paludismo d•. Sociedade das Na
~ões. 

* * * 

acha oréso na Cadeia Pública de~t• 
capital. ná~tica 100 . ..aJ. ~1rhamente 76. -

Jnés Ramalho Leite - Português Gisdia Coutinho M'.edel ros - Geo- R oµda. a. Guarnição, sub- ten . l\f>.· INSPETOR!,\. DE POLICIA 
nucl Noronha. C~sar. . ' Foi entregue ao dr . F1 ederico F'al· 

:~t;i;a~rsc~~~::A~mé~~a ~~si?~~~ ~~.r1Âr1~m~l?e~st!c~ ~ ~~:n;.ã~~nt; r~~= 
Desenho 60,. Música .~ canto Cora l ral, plenamente 90 ; Português. 4111:e-
60, 'l'l'ábàll1o~ Manual!,' 85, Ginásti- qra e Trabalhos U an4als, plenam ent,• 
ca 90 . · 65: DesertJ~o. p!ene.mente 50 

Adjw1to ao of . de d iá. 1. 0 sgt. Se 4 ~ Inspetoria de P olicia remeteu à cão, mediante recibo, Que- se encnnt.ra 
verJno APrlgio de Luna. 1 ©hefatura um terno de casem Ira apre- ~rqulvado na Chefatura <le Policia, 

Dia á. Estação de Rádio, 1 ° sgL l ~n
0

djg~t~~~ a~;lcte!ll6~~~t~~o"mqJr~~ de~n~~or;.:tu_~~e ti!de~rr;,_~~t;~m pQ• 
Manuel Bernardo ""'"' . 



ATOS DO PRESIDENTE DA REPúBUCA INSTITUTO S. JOS:e C I NEMA 
DECRETOS ASSINADOS NA PASTA DA VIAÇÃO 
RIO, 13 <A UNIAO) - O presidente/Je.nn Al.ves Mont.t'il"o para ldentico car.

dn Republica assinou os segui11tes de- go no quadro III 
crétos ; Detlllt.h1do Olavio Machádo de Quei-

roz, do cargo eh~ cnrtt•lro do quadro 
Na pasta da Via('áO : XXXI 
Nomeando: Marli Moura de Fa- / Declarando sem t'feilo o~ decrétos 

rias, agente com i'tmções de tesoureiro de nomenção de Ornalina de Farias 
da agencfn postnl-telegraf1ca de São LJma, iuterlnament,e parn agente com 
João de Cariri, na Paraíba do Norte; funções de tC'sourcira dn. agencia pos
Geni Sin'i.ioni, agente postal de Bota- tal-t~legraficri. de Sã.o João de Cariri. 
fôgo, em São Paulo: Aleixo Menêzes, na Paraíba do Norte P de Rosa doe: 
inte11namente, continuo do Ministé- Santos Marques para agente postal de 
rio; e extra-numerário Ranulfo Jose Rodovalho, em São Pnu'lo 
Maria, pn.ra a carreira de maquinista Transferindo, por Pl'l1nut::t, o car
de estrada de ferro, do quadro II; e teiro Rodolto Ost..orberg Borat, do 
para a carreira de condutor de trem quadro XVI para o quadro IV, e deste 
do refe1ido quRdro II, os extra-nume- quadro para aquéle o carteiro Manuel 
ré.rios Antonio José Serapiáo, José Pe- Telis de Oliveira. 

..,URS(; Pil.Ol'i,-,:!:i,ONAl~ Fh.1.tU.l\'Jt"'O 
t NolR. dü Se;ocret anu.> 

Hoje ác;; 14 heras, Ullla comissão 
'Ompo!)tn. ctns scguint.cs professoras e 
tlunas cl1) I. S. J ., d. d. Maria da~ 
)ôres Tavares, Anita Sterembergue. 
Maria das Neve& Araú.jo, Matilde O 
liveira, Margurida Fralman, Agripina 
NevL'.'> dos Santos ç Joset'n Macêdo d'? 
\ndrade ofertará á exma. sra. d. Al
zira Ce Figueiréclo. chgnissima esp".>sa 
do exmo. sr. dr. Argenüro de Figuei-
1 êdo, interventor fectwal, um lindo 
ramAlhête nrtificial. confeccionado 
com escamas de cam.urupim, peixe de 
tamanho bem regular, que ~e presta 
muito bem para feitio de qualquer 
flór dos no<;sO<.; jardins. 

CARTAZ DO DIA 
PLAZA: - A estréia ,te Ra

tinho e sua Companhia ,1,. Re
vistas, Burletas e Salnêtes, com 
a péça. "Quem Beijou Minha 
Mulher", de autoria de Gastão 
Tojclro. 

REX: - Se,ssão das 1\-IÓ\J"' -
" Os Amôres de Suzana", com 
Zazu Pitts, da .. Universal". 
Complementos. 

SANTA ROSA: - "Venen.-.", 
com Charles Boyer, da "Art 
Filme'' Comple,menios. 

FELIPUA: - "O Carro Blin
dado", com Cesar Romero e, 

mais a 5.ª sérif' de "As A ventu 4 

as de Rex e Rinty". Comple
mentos. 

JAGUARIBE : - "Amôres nos 
Bastidoref", com Ch· ri~, Ro
gers, da "Paramount". Comple
mentos. 

S PODRO: - "Caliente Por 
Uus Olhos Negro&.", com Pai O' 
Brfen e Dofores Dei Rio, da 
"Werner Bril ,s''. Compi~men
tos. 

METRóPOLli. - " ~ r .; rla 
Bala", com Big- Boy Williams e 
Molly 0' Day. Complementos. reira Monteiro, Alfrédo de Morais Du- Aposentando, conforme requereram, 

arte, Ari Pereira de Morais. Aurelio nos termo~ do artigo 177 da Constitui
da Silva Barroso Edmundo Ricardo, ção e da lei constitucional n.0 2, de 
Renato Nabuco de Freitas, Sebastião 16 de maio ultimo, o engenheiro da 
Pinheiro. SanUno Cenaroni Alfrédo de Inspetotin Federal das Estradas, Fran
Sousa, Julio Bastos, Maria Candido cisco de Abreu e Lima Junior. e o ofi
da Silva, CA-rlos Mariano Machado e c-ial administrativo do qundor II, Pe
Alvaro Paulo de Oliveira re:gr1no Esteves de Azevédo, bem como 

1'.,ol ac~bada pela senhorita Maria 
das Neves Araújo, hoje professora de 
flõres de papel, pano, goma e qual
quer especialidade já ensainda entre 
nós e q_ue fez t.odo aprendizado no ;~'~;'1;:;;. i~o q~~s r~.:,)~~!. fundado- I' _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-1 

A comissão de professoras e alunas cola, mostrando a importanc1a C:'.!S 1,-------------------------, 
do I. S J. pedirá então licença á caixas escolares. Sóbre estatistica, 
exma .. e;ra. d. Alzira de Figueirêdo pa- leu conciso trabalho o sr. Servillano A UNIA-o 
ra colcc~r .r;ol.> o ,c;f'u alto patrocinio o Brito. Encenando os serviços, falou · 

Concedendo aposentadoria nos ter- o agente da estrada de ferro do mes
mos da legislação em vigor ao telegra- mo quadro, Antonio Barrêto Colbert. 
fista Augusto Frl:'itas; ao inspetor té- Aprovando projetos e orçamentos, 
cnico adido da Inspetoria de Obras para a construção do trecho de Blu
contra as Sêcas, Tomáz Pompeu de I menau a Garpar da Estrada de Feno 
Sousa Sobrinho: aos carteiros .Maria Santa Catarina; para. con.strução. do 
Cesar, Gerson Martins Pena e Jon- novo eclificlo da esta('ão de Cachoe1ri
qutm Silva. nha. na E. de Feno V1tóna a Minas· 

Natal dos Pobres, que vai ser promo- o poéta SUVino dos Santos. 
vido brevemente com o fim especial Sob a presidencfa do dr. Aurelio de 
de vestir os mil e oito ex-mendigos Albuquerque, efetuou-se a última 
profissionais ou pobres envergonha- '.:'essáo plenária, tendo o prof. Heroiso 
do, ntualml:'nte fichados em nosso De- Abraão abordado díve!"sos planos de 
partamento de Assistencla Social. aulas práticas, sendo ouvido com mui-

ASSINATURA 

Por ano . . .. .. .. .. 48$000 
Por semestre . • • • • , . . 24$000 
Número avuJso . • . • . . $208 
Número atrazado do ano 
corrente .• 

' , _ . . ,· .· ta atenção pelos colegas. Sôbre im-
(.~ota.ç.oe.s .. cln.,gi.u .ao. presidente Ge: 1 portantes assuntos pcdagogicos, ain
.. uli? . Vn1 gas o. segumtc telegram.a. da falaram o prof. Antonio Meira e 

_P1 cs1dente Getul!o .- Rio - Com1s- as p)·eceptoras Maria das Neves, ,Jo
s~o abaixo tem má:rnna honra. com~- sefa Farias, Severina Medeiros e Zil
mcar v. excia · gra1:de rego~,ijo. rei- da Barros. Termjnando. o dr. Aurelio 
nau onteri-:i, aqui PªS;~agem 1?1ª do de Albuquerque pediu que todos sau
FU1!~1onáno Publico . ~prove,tando dassem com uma .<;alva de palmos as 

Concedendo exonen~ção a Oscar Al- relativos ao reforço, monlagem e pin
ha.reli Rangel, escriturá.rio do quadro 

I 

tura de sup.er-estrutura met.a.lica. ctc 
XXIX. e a Maria de Lourdes do Egí- 10,70 metros de centro a centro do._ 
to, agente postal de Chã do Rocha, em apoios no qmlometro 110:216, na lmha 
Pernambuco. dr Santa Maria a Marcelino Ramos E. 

Toda correspondencta relativa a 
assinaturas, anw-icios e publica
ções pagas, deve ser dirlg1d" ã 

Gerencia Transferindo, por conveniencia do I relativos ao reforço das sete supers-

W.v1~~llis v:~~ttg:r~;saio~
0 a:;~:if/~~ 1 ~~~t1â~o;~~~l~~ n~ªfilft~~

1~! ~!~:gi; r~;i~~~ee~~::~~~r c~a~~e e~~~~i~~::~!~~~ ~~~Cessaras paroquiais, sendo atendi-

~ªº ve seu benemento g~verno mais Pela manhã e á tarde. realizavam
s_eç-uro penhor ~ua garantia· - Res- se serviços de estatística, aulas práti-

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
:aEPúBLICA 

Exclusividade para contratar e 
receber anuncias e outras publl
cações pagas, no Sul do Pais. 

Viana da Silva, Iracêma Silva, Nor- ao Rio Grande da Rêde de Viação 
ma Aranha de Oliveira, Ester Beiras Ftrrea Federal de Rio Grande do 
Tavares, Cireno Correia Pereira e He- Sul. ri~~~:!m!~u~~~~;~·a, ~le\~:~·~d!:;;~ ~~~Sõ~~monstrações de ginasllca e ex-

~aredo, _secretán? ~Prefe!tura; Anto- No dia 25, realizou-se animado 

VIDA MUNICIPAL :;~~; l\~~~:0 c::~.1v:~rlf~áariodePr!f~~= ;rli~;nig'~;or::n o l'ei1~i::ns;afoi ~~~:e~~:~ 
t ura" do com uma ~essão solene, presidida 

Diretor - ALDEMAR BAIA 
Praça Floriano, 19 

Edl!lcio Imperto, 4.0 andar 
Caixa Postal, 331 ESPERANÇA o Restauranle C{.lmercial do sr. As

~endino Azevêdo, por ter fL"(ado resi-
AREIA 

Primeiro aniversário da administra- deocia em Campina Grande. Homenag·e-m ao Instrutor do " Tiro 
tJf' Guerra 213": - Os reservistas do 
''Tiro de Guerra n.0 213", de Areia, 
da turma do cprrente ano. promove
ram carinhosa m~n1festação a0 ins
trutor Moi.c:;és Araújo, em regosijo aos 
.. esultados que obtiveram nos exames 

ção do Prefeito Julio Ribeiro - Es- - Na Mnt1iz locnl fizeram a 1.ª co
perança, pelos seus ·~lem.>entos mais munhão várias crianças residentes 
representativos. prestou segnificatívas nesta cidade, tendo rompar~cido gran
homenagens ao prefeito Julio Ribeiro. de numer,1 de pessôas. Foi oficiante 
no dia 5 do corrente, por motivo da ,.Jm rev. frade Capuchinho. 
passagem do primeiro aniversário de - Em homenagem á data do Dia do 

•::,. fecunda administracáo. Empregado Público, foi pela Filarmo- finais. . 
A's 5 horas, foi queimada uma sal- n.ica local, feita uma passeiata, á tarde. 

a de 21 tiros. A's 15 1,2 foi ligado o motor da ilu
A's 8 horas. na igreja local, foi ce- rninação publica, de 9rdem do prefeito. 

Incorporados dirigiram-se á resi
dencia do homenageado, onde o ati
rador Fernando Mélo. interpretando 
os manifestantes. ofereceu-lhe uma 
significativa lembrança, fazendo res
saltar. em breves palavras, a gratidão 
de que se achav::i.m possuídos pelos re
sultados obtido( reflexo consequente 
do desvêlo com que fõrnm ministrados 
todos os pontfil do programa de ins-

lebrada pelo padre João Honório u'a para ser divulgado pelos aparêlhos de 
nussa em ação de graças. "ad•o da cidade, o discurso c!o Prnsi-

A's 16 horas, em frente ao edifício umte Getuho Vargas. 
da Prefeitura Municipal, realizou-sr 
animada partida de voleiból, entre as Ingá, em 9 de deiembro de 1938 
equipes locais A e B, saindo vencedora 
:t equipe B. pela contagem de 2 :x: l. ( Do correspondente). 

A's 19 horas, na Associação dos Em
pregados no Comércio, realiZou-se o 
ba.,quP.t,? tle '60 talheres, oferecid0 

PICUí 

J)f'la.s classes conservadoras. ''Dia elo Funrionário Público": 

1 tr'éiãi~~trut.or Moisés Araújo, agrade
ceu s manifestação. adiantando que 
não fazi:"t. jús ãqurla homenagem, pois. 
aprnas. havia rnmprido o seu dever 
para com a Pát rta. á qual tfnha pro
metido. o "sacrificlo da própria vida'\ 

Em seguida uso:1, da palavra o aca- ,-egosijo e entu!,;íásmo no seio da 
dem1co Ulisses Coelho. classe 

Foi servido aos manifestantes wn 
profuso copo de cerveja. 

S. JOAO DO CARIRt 

Em nomf' do manifestantes fal0u ~1 ºor iniciativa cios funrionários pubU
jor~alista Luiz Gil que, justificando a ~os desta cicladc, com o apoio do Prr
raz.ao de ~er. dáquela .home~ge0:1, teito Municipal e ctrmais autoridacte-s, 
énalte. ceu .ª a~ao do prefeito Jullo R1-1 o "Dia tio Funcionà1·io Público·.· pas
briro, no espaço de um ano. · ou aqUi cm plena demonstracão de 

Em i:i_ome do. ~omenageado falou o dr Foi o dia 8 de dezembro festtvamen-
Sebast1ao ~rauJo, que. agradeceu essa ,,e comemorado. não só em reconheci- Srmana Pedagogica: - O nosso 
demonstraçao de _apreço do povo de I mento ao gesto pat1iotico do eminen- municipio não tem feito excepção a 
E<;perança ... cont~n.uando, . exal.tou a te presidente Getulio Vargas. como êste movim.ento de renoV'açãb pedago
nbra .admimst~ativa do mterventor o:?m homenagem á data consagrada por gica que se observa em todos os qua
A:gerruro de Figuell"édo, SC'b CUJO go- 1Pi á labonosa classe. drantes da Paraíba. Os nossos ectuca
verno a Paraíba vai marchando em A 's 12 horas houve um almõço no dores. conciente~ e verdadeiramente 
paral~lo aos grandes Estados da Fe- Hotel. comparecendo o Prefeito Mu- integrado!; em sua valiosa missão. en
~i:çai;. Ao fmalizar, 0 ora~or levan- nicipal, func.toná~ios federais, esta- vldaw sempre os seus melhores esfor
fe d~ N~ç16 ~~r~~i~~~~o ifêst~~ ~he: duais. e mumcipais, fazendo-se repre- ços para seguir as novas diretrize~ 
gas • ar sentai algu~s que se achav~m ausen- traçadas pela E.')cola Nova. 

A~s 21 horas foi o i·efeito rece cio- tes tendo ~~ncfa, o compar~c1mento do Com absoluto êxito f' ~onformand? 
nado no salão' nobrf da Prereftura tenente F.1anc1sco Mangueira. delega- o que asseverámos, realizou-se aqw, 
Municipal, saudando-o O prof Luiz do .~e pohc1a l?cal. Aclamado, por .o- com a presença de mais de 30 profes
AleWl,ndrino da Silva agradeccllcto em cas1a.o do. almoço, falotr ~m prim.e1Eo saras. a Semana Pedagogica, reco
norrte de s. s. 0 sr. Hortencio Ribei- lr1ga1 .º si - Antonio Mace.do_, escnva.o me1;ctacla pelo Departamento de Ectu
ro de Luna. Em seguida tiveram ini- da Mesa ~e Rendas, que, mterpretan- c~çao, e que teve º. apolo da :11ossa sa
cio as dansas que decorreram num do o se!1tunento da classe. co.ngratu- ciedade e da Prefe1tw·a Mumcipal. 
ambiente de muita cordlalldade ro- lou-se com os seus colegas p1 esentes, No. dia 20 do transáto, estando <' 
longando-se até alta madrugadà P 

I 
pela passagem daquela da.ta que esta- principal salão do Grupo Escolar "24 

Abrilhantou toda~ as solenidades a va sendo a~il~aJada f~stivameh!e em rle Janeiro'' completamente repleto de 
"Botafôgo Jazz'', st>b a regencia d.,:, todo º. ternto. Tio nacional. D1sse o IP.receptoras e elementos da nossa so
pro!. José Santiago. "radar qul:' .° dia consagrado aos fun- c1edade, foi. pelo prefeito Eduardo 

A' f~ente da~ homenagens ao prefei- ;:z~á~~s p!~~:;;~~~· 1~=~roªi:tº:raºP~:; ~º~!~ta~:. p~~!dt~ ªp!i:!~: ~ni~~~~~ 
to. J~lh~ Ribeilo esteve._a segu\t~te co- ;ata que jámais devia apagar-se da Heroiso Abr~ão explicou O aue seria 
missao · - Dr. Sebashao .Ar~UJO. srs. ·nemoria dos funcionãrios. porque a Semana Pedagogica, os planos de 
:arueb Rod!lgu~ ie ~h:~ra, Teo- •11.1~,rcava wna das maiores glorias con- aula e os assuntos a serem explana-

n o e.rqueira o~ a, n _ 10 Cabral 1mstadas pela .classe até hoje, graças dos. 
: ~liv~~:ta~d~~!~tou; Fon~~c~, F~l!-t; 1 a_çfio dm:muca do preclaro Chefe A 21, pelas 20 horas. reali1..ou-se a 
e Auf.on· : e .~º · u :o e :\iac10nal s~gunda sessão plrm\rla, que foi pre~ 

1° Coelho Sobimho. Ao encerrar o sr-u di;.;curso, o ora- s1dida pelo 6r. Silvln~.> dos Santos. 

Esperança. dezembro de 1938. 
( Do correspondeute> . 

INGA' 

O diretor de Higiene Municipal de
sej_ando elastecer o serviço de distri
buição de leite ás crianças pobres. 
l:Rnrtn 1á em 7 dias de serviço sido ma
triculadas mais 150 crianças. solicitou 
dos fazendeiros a pequena contrtbui
ção de 1 garrafa de leite diariamente. 
o que foi imediatamen~ atendido pe
los srs. Manuel Rodrigues do Rêgo. 
Osório Dantas, Francisco Dantas, sra." 
F,-ancisca Farias, Olindina P'-liva, srs 
r,ancisco Bacall1á.u, Manuel Ma~nri 
Bacalháu, Olinto Farias. José CavaJ.
canti, José Trovão, Elias de Andrade. 
João Trigueiros, Antonio Trigueiro~. 
Manuel Travasse da Luz, Ben1ardino 
Monteiro, dr. José Paiva, Antonio Be
zerra. A Prefeitura fornece o restante
do leite necessário. 

- Fez anos no dia 8 do corrcn te o 
sr. Francisco Dantas, comerciante nes
ta cidade, chefe da casa "Santa Te
rez1nha". 

- Acaba de ser Vendido nesta cidade 

;or lt'vnntou a taça pela felicidade Por cerca de uma hora. o dr. Aure
rJos . eminentes brasileiros presldc:ntP lia de Albuquerque dissertou sõbre o 
Getulio Var~as e interventor Argemi.. verdadeiro papel do educador, falando 
ro de Figue1rêdo, bemfeitor da elas- prolongadamente sóbre os modernos 
se néste Estado. metadas empregados hoje pela peda

Em segundo lugar falou o sr. Abllio gogia. Encerrando o programa da 
Cesar, que. em pouca.s palavras. diss"." noite, a professora Maria José Teorga 
•fa missão do funcion.ário na vida pu- de Carvalho leu sucinto trabalho sô-
-Hca, não esquecendo O gesto com que bre a escola nova. · 

? eminente Chefe Nacional se dignou No dia seguinte, á mesma hora, 
•omenagear a classe dos servidore5 iniciou-se mais wna reunião que foi 

públ1cos do País, instituindo O "Dia rres1dida p~Jo dr. Aurelio de Albu
io Funcionário Público" o orador querque. Começando os debates. o 
referindo-se ao interventor Argemirc r.rof. Heroiso Abraão abordou amiu
~e Figueirêdo, teve palavras de elo- dadamente os modernos e atuais pro
;o, ã ação administrativa de s. excia.. cessas empregado.<; peta pedagogia e 

,gradecendo, por fim, 0 compareci- que novos rumos trouxeram ã escola. 
menta do Prefeito Municipal. A' tar- Finalizando os trabalhos, a professora 

:ePn~o ~r;f~1~t'rj~t~~i7~~c;~n~:~~= ~~~~a o~º!~~erl:! ~~~oJ~~t0pe~~~~~~ 
1 o da Emprêsa de luz, a fim de se cos e sõbre o verdadeiro papel do e-
111vfr, atravez do rádio, a palavra do ducador. 
p,-esldente Getúlio V'lrR::\S e ctemf!i.<; A penullima reunião foi presidida 
"1.c;;cm·scs nas comemoracões. A• noite oelo poéta Silvino dos Santos, tendo 

<t "Sociedade Litero-E!'lportiva Pi- o dr. Aurelio de Albuquerque falado 
·utense", reunida em sesr-ão extraor- sõbre as instituições auxiliares da es
(li.nária, con,r.ratulou-se com os fun-
ionártos f)úhlicos, pelas comemora- V. S. viu o plano da extração de 
ões do seu dia. Natal da LOTERIA FEDERAL? E' 
A comissão encarregada das come- I convldaüvo. 

pelo juiz de direito interino. usando 
da palavra os drs. Milton de Olivei
ra, Aurelio de Albuquerque e a pro
fessora Cecília de Sousa. havendo 
ainda números de va1iedades e ter
minando a reunião com o Hino Na~ 
cional, cantado por todos os presen
tes. Em seguida realizou-se anhna· 
dissimo baile, oferecido pela Prefei-
tura. tendo o melhor comparec1men
to, no salão do Paço Municipal. 

O prefeito Eduardo Costa multo 
concorreu para o êxito da Seman2. 
Pedagogica. 

Em 5 - 12 - 38. 

(Correspondente). 

POJ\1BAL 

Pombal 8 - No dl.a 4 do corrente 
realizou-se nesta cidade, wna festa o
ferecida pelos chefes de familia ao:, 
filhos que acabavam de regressar do::: 
diversos educandários deste Estado e 
de Pernambuco. á qual deram o nome 
de .. Festa dos Estudantes ... 

Constou a mesma do seguinte pro-
grama: · 

Pela manhã, alvorada e · salva d~ 

RIO DE JANEIRO 

S. PAULO 
ARION BAtA 

Rua Felipe de Oliveira, 21-9.0 and. 

VISITEM a. grande feira. de Na.tal 
que a CASA AZUL está fazendo. Av. 
B. Roban, 164. 

SE A DINAMARCA 
TIVESSE CEM MILHõES DE 

HABITANTES , , , 

Um esplendido mercado on
de o café brasileiro alcança 

as mais altas médias de 
consumo 

21 tiros. A's 7 horas. Missa campal Exclusividade da I. B R. para 
celebrada pelo revdmo. pe. Valeria- UNIAO). 
no Pereira de- Sousa, vigário da Fre-
guezia. as.Siistida pelos estudantes. seus A Dinamarca é um pequenino i.: 

pais e grande número de fiéis. om pouco mai.s de quatro milhões dt'! 
A 's 12 1 · 2 sessão civica no Grupo habitantes. As cifras de con.c;umo de 

Escolar .. João da Mata". presidida café. distribUidas oelo D. N. c., refl 
pelo prefeito Sá Cavalcanti Falou ·entes ao ano de 1935. rom relacão aoG 
em primeiro lugar O dr. Fran('isco principais países do mundo. levatn
Nelson da Nóbrega, promotor público '10S. inevit1.vf'lmente, a pensar oual 
da comarca, o qual dissertou ~ôb"e a seria a situacão do ml'rcat.io f'.aféeiro 
instrução e a missão da mouciacle es- -ia Brasil se a Dina:narca. ao envez CTP 
tudantina. no alevant~mento mori:i1 possuir a sua pequena populacão de 
intelectual e ma.terial de nossa gran-· auatro milhõ~s. tives.o,;e cem milhôe:; 
de Pátria . de habitantes. Estariamas. por certo~ 

Em seguida laIRram os estmhntes· muito melhor _..,1_ 

Daltno Pereira, Agú. Rodrigues, Elisa: As estatfs~ica.s nos provam com ef!?i
bete Sousa, Lourdes Vieira e Ivanil ~º·. oue os dmamaro~êses s..i,o ):,, f:Ilªl~
Salgado tendo a colegial Ivone Car- I I es ~bedores _de cafe. d~ mun..to mt.a;
neiro declamado. Os oradores fala- ro. So encon~~arr~ pai~r1r,?s n?s suéco~. 
raro sôbre a educação e sõbre O im- O co:1sumo. pe1 capita . nesses dois 
portante papel que cabe .d d J países. passa ~e sete qut.los por ano. 
pi·incipalri-:i,~mte a que se d~d~~c~ ª1:~ 1 ~~~a ~~~~s h~~it1b~~e~~~:~:ndX0ª ri~~ 
tras, as c1enclas e as artes, no futu~o oue se verifica êsse consu.mo intenso 
~o Brasil, Lendo uma. das colegia~s nos dois oaíses acima, os Est, dos Un1-
efertdo-se a ~e,uinte tráse do pres1- ios, onde o no:;1:,0 café entra e-um gran

dente dr, Getuho Vargas: des vantagens, consume pouco mais de 
- "0 momento é de decisão f' Jub seis quilos e meto "per capita", ,·Indo 

e impõe que cada. um dos brasileiros a se~uir a Noruega com c1f .. as muito 
assuma a responsabilidade de um" aproximadas. 
rarcela do3 destinos da. Pátria.'', convi A Holanda consome cinco qUilos de 
dando a mocidade estudantina a a.e; café "per capitA", a Bclgicu a:aoxima-
sumir a responsabilidade de umn c~amente seis quilos e a Frânç.-~ ape
grande parcela dos destinos do Brasil nas quatro quilos e meio. São tsses os 

A 's 14 horas, reunidos os times de maiores consumidores, consegumdo to
futeból do Esporte Clube "10 de No- dos êles ,ao que parece, médias "per 
vembro" e "Guarani", na praça, fa- capite·· m1lito superior ás qLv podemos 
laram os oradores dos mesmos: srs atingir no pais de origem do produto. 
Antonio Vieira Leite e Utlson Seixas ainda mesmo que se calcule o consu
partindo em seguida para o campo mo sómente em. S. Paulo, onde o seu 
onde verificou-se a pugna pebolistica uso está mais difundido. 
com o resultado de 1 x 1. Os menores consumidores são. en-

A 's 8 1 ·2, no pavilhão da praça em .re os países mais conhecidos, a Italta. 
conclusão, foi servido um chá aos es- 1 Inglaterra. Portugal, Checoslováquia, 
tudantes. Falou, oferecendo-o, o pre- Polonia e alguns outros, nos quais o 
feito Sá CavalcanU, que fez ress.altar conswno mé<;lio por habitante não che
o valor da instrução. prolongando-S"' ga a um quilo por ano 
sôbre a acão do interventor Argemiro 
de Figuelrêcto em todos os pontos d~ GOLAS para. vestidos, lindos modê-

~~fa/~~~fen~a ;~~!n~Te~.~~~e f~~~= ~:S~!.na CASA AZUL. Preços de 
trucão oública. 

Agradeceu, em nome de seus cole
gas, o estudante Ebrf Medeiros, em 
brilhante improviso. 

RúSSIA 
Seguiram-se, animadas dansas até 14 COMISSARIOS DEMITIDOS 

ás 12 horas. 
Encerrou-se a festa com o máximo 

brilhantismo e na maior ordem. 

Pqmbal, 5 de dezembro de 1938. 

(Do correspondente), 

MOSCOU, 13 CA UNIAO) - Dos 27 
comissário nomeados de l.º de janeiro 
do c01Tente ano até o presente, 14 já 
fõram demitidos, o que atesta muito 
bem a descohfiança reinante no seio 
do govêmo. 
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INDúSTRIAS DO MAR,i NOTAS DE 
(Cop;YTigh l d o Depart a mento Nacional de P ropaganda.) p A ' "' A e. I o REGISTO 

<Especial para A UNIAOl AZEVEDO AMARAL 

D J·,CORRIDOS são apenas doze blico no Estado Novo, O decreto-let, 
mêses da fundação do Estado promulgado ha mêses pelo Presidente 
Novo e entretanto Já se arba.m Getúlio Vargns constit.úP o verdndr>iro 

definidas cem inexcedh el clareza a: estatuto das no~sas tn.dú~tl'las do mar. 
dlret11zes para a realizHc;-ão do~ ern- OP era em diante o pescador bra~.il~h·o 
preendhnentos, que mai'i inconfundi- lá nü.ü t' um abandonado, a quem o prl
velmente caracterlz~m o sentido do ,,iJt!~lo pnra o exerl'icto dn ~\la profis
regime. Abstração feiLa df' uma 1on- são não pAssava de wna ironia, cl~u.n 
ga série de r~formn, todas elas d~ t<' da falta de recurso.<.; n QW· u tor,. 
consideravel utilidadP pratica para o denavãm. O Estado. atendendo ás 
encaminhamento de numtro~os problê- ondlróes peculiares do pescR.rla e 
mas descurados no passado. rlestaca- conslrlnando a relevanria de!;sfl in
se em uma análL,:;e do pr:meiro ano rh.istrln. sob o ponto de vi<;ta da de
de govêrno autoritário I oriPntação re~·:.1 nacional. C'Xtende aos P<'scaclorC's 
das preocupações, rm chrJiencia ao~ ·1ma prote(·iio efetiva, qur lhP nei-mi
mais inequívocos imprntivos histori- Jrá. dh;pór de nparelhamen1.o efin
cos e atuais do dcsenvolvlme11to na- ~nte pr.rn o d<'srmpenilo <ln ·,110 fm!.
clonal. r;ão no conjunto da vicia .~t~o,1ômlru 

o Brasil por nsstm dizer poln.rizou !)rasileira 
a sua evolUção durante qunlro seculos ca~~it~J\:~~~~~0 ~

1
ª,;c-~~~';!~n<"~~"/~~i~~~ 

~!:1 ~t:~U~~~;Q p~~j~;r~~~;.r~~!~ tlVt'J"SãO dC,CH.J)itOI'. :Slll)Pl'iOl'eS :Í.S POS

Q Presidente Getúlio VaJ·gas, com a ~i~ill~~:~do:~~3:c:~ifi~º~fc-~t:I'c~\~:~I~~~; 
extraordinaria intuirão que t.('m mo.s- :tUP pnr:1 <\QUeles deste ,nído,; trahalha
trado na verificação dns nessa<.: inai<-, dores surJa o risco de um~ C''<p'ora
premenles necessidades e. dos problê- ção por elementos capitallst.:,., p~1.1co 
mas cuja solução é mais inarliavel ·:~crupulosos. Dentro das linhas ela 
manifestou ainda em relação a ésse nova organização econômica ~stabe
assunto fundamental a mesma com- lecida pela constitui('ão de 10 de no
preensão clara da realidade brasileira. vembro, ns nossas pescarias tanto no 
o plano de coloniiação elo oeste e a -1iar como nos rios 5,.rno grnd11almcnt!
preocupação de preparnr o _Bra.<;t\ pa- ,.. .. gnni,:ncln~ em hnsr>iii corpornt,Jvirta-: 
ra a reconquista do domm10 elo mar ficando assim devidamente m-c:rgurn
carae,tE"I1izam melhor que (fttnisq1\~r ins o~. direitos e o.,;; interessrs legiti
outros aspectos da ação governamen- mos dos que conc:oJTem rara a pr'ls
tal no E-;taJo Novo o espirita pel('t perldade e seguranca da Nac"11, afron
qual se .nort::">ia o Chefe ela Nacão. tando o.s perigos de uma profissão, que 

A expansEo das energias nacionais não é exagêro qualificar de hernica 
nêsses dois sentidos aparenlemente Finalmente, ~ts providêncin.'i estipu 
opostos, mas essencinlmrnte comple- lr.rlas no grande ato legish\.t·~·o. que 
mentares, rcswne de !Rto a formula deve figurar com destaque no 1onctn 
definidora das tendencias da civiliza- ativo de ~:ervkos prestarlr'!. já ao '.'RÍ-; 
ção no Brasil e as nossas find:liclades. pelo Estado Novo e_ pelo Chefe ~a Ne.· 
como pavo que aspira a ocupnr um cão. virão propmT1onar O<; meio~ do 
lagar de pr meiro .Plnno no convívio desenvolvimento de industrias rleriva. · 
mundial. Avançar para o oe.~t" ~ excr- das dn pesca P~r êsse medo. n5.o r;ó · 
cer o domin!o do mar são as duas for- mente o produro das pcscariri 'i Sl!n\ 
mas pelas QUf.is temos dado l"xprns- valorizado, melhorando-se assim a ~1-
são máxima ás qualídr..de.<: forti.:s, cujc tu::.ç:!.o económic-a do~ P".scadores co1~0 
cultivo nos virá. a assegurar a realiza- a econômia nacional flcará emnnc 1

-

ção dos idéiais esboçados ainda vaga- pada da necessidade de in:portar . do 
mente pelo nosso pat.riólismo. Am- estrangeiro conservas al,1mentic1fls, 
bas as fórmas de ativiclade são im- cuja compra em outros pa.1ses repre
prescindiveis para a execuçáo da senta fator substancial do êxodo de 
obra de conjunto. que ê transformar curo da nossa terrn. 
o Brasil, outrora cercado no seu surto Simultaneamente com a ori?;anizaç ·o 
~rand1oso por institmcões inactequa- da indfü,Lria da pesca e das que dea 
das ás nossas condições, em wna na- se derivam e ::t proteção dtspensa_c'a. 
d onalid~de capaz de tirnr parLido de aos t.rab.ilhadores do mar. o govfl' 
todos os seus recursos potenciais. Pro- no tem posto em prática providencL.is 
curarei focalizar aqui apenas o lado tã\~~~f;t;~te~~~~1a~~~e~;~a~".een~~~qucÍ~ 
me.ritimo dêsse tlunlo trabalho de en- facilitar ao público O consumo c1o 
grandecimento nacional. peixe. 0 estab,,,.Jeciment.o dM entr~-

E tão vasto é o a&.unto a que me postos pai a êsse produto, ao mesnic 
restrinjo. que dêl~ de_stacarei aind_a tem O ne garante aos pes .... adctes 
wna parte, para so~re el~ ~rosseg_mr van~ge~ a que êles têm direito, torra 
ef!l algum~ consideracoes. Assun. 0 pescado acessive! a um círculo in 
nri o f'ntr~re1 no exame do que tem l comparavelmente mais amplo da po
sido feito por iniciativa do Presiden_te pulação 
rta Repúblka no tocante á renovaç.ao Por e~sa forma, além de sêreJ!l ~ir..-· 
rla nos..c:R Marinha de Guerra e á 1e- aa atendidos os interesses econom1cos 
or~anização da frota mercante do das indústrias do mar. será dada con
pai'i. Nem me _ocupar~I também de veniente solução a wn aspecto_ itt]--
11111 as';:Jf">r:to rle mexcedwel relevancia portante do problêma da alimcn1:a~ao 
na reconquista do dom;nio _ do mar, oúbltca, para o qual hoje em vários 
qllP é r. ~urto da con~trucao naval, naic:es e principalmente n_?S Estad<?s 
rle rit1P já redundnu a mcorporacão ã Unidos se voltam as atcnçoe_s dos h1-

~~~u~~~:o/~r;t~~,:;5 e~::1~i~oec:s_ ~1\~~~ ;l~~~tªim~~?ca~~a v~~Phf a~~~d~ g~; 
~renas pôr Pm destaque a ação do go- anos intensa propagand.1 pat·a au
vf.rn0 no Estado Niwo k-P,,...and0 bRc:es mentar o consumo do peixe. 
~ollc-las PAra o desenvolvimento das 
pec:carias e das indústrias que dela 
M' derivam. 2.000 :OOOSOOO 

EM 24 DE DEZEMBRO - LOTERIA 
FEDERAL , 

------- -
CHEGOU, ONTEM, Á BAIA, 
O MINISTRO VALDEMAR 

FALCAO 

F.bta.n do o sr. :'"ntt>rventor Ff'deral 
e laborando o areamento ,·~tadual de 
1939, s. Pxr·la. atrndf'rá <"Xdm,lvamen
te â., pes:,ôas que tiverem a.n·liênria 
11rrviamt:n le Jnarcadas pelo d1cial df> 
Oabinfff", ficando o prinwiro "':P" li(u
le l'lgo,·osam('nlt! reservallo aos ,iu,i
Ua.res da a.(lministra.rã.o. 

Ontem. esteve em Pn.láí'IO conferrn
clando com o sr .Intervent•r Fl·clnal 
o dr. Abdia::; de Almeida. q11e. l"m sr
gu1da, nrresr11tou drspellidas a s. exda 
por ler dr viajar para Cai~·árn, a fim 
de nr•·umir ns funcfif's fie prr>feilo ctn
qul·le munic-ipio. cargo pnr:t o qual 
foi reci"ulc-,mcnte nomenclo 

O C'hdc rlo Govfrno rerebeu, ont ::-m. 
ela filial do Bancc elo Povo. desta ci
dade, um P'<emplar do bnhincête do 
movimenlo financeiro do referido <'~ta
bcledm~nlo clt• cri-dito, dnratite o mês 
de novc-mbro H!Cem-!inclo 

FE'.l '\~OS ANTE-ONTEM: 1 Prefeito Jo(Lo Fa1u1to de Ftqueir,ôdo : 
- Encontra-se nesta capital, o n0<;.s'> 

Transco1Teu, ante-ontem, o anlver- amigo sr. João Fausto de F1gurirêcto. 
sá1io natalicio do sr. Manuel Justino prefeito de Conceição. 
de Far1a8 Leite, residente nesta capi- Ontem, á tarde, s. s. esteve no Pa-
tal, gen~tor do dr. Gilberto Leite. lácio da Redenção, em visita ao Chefe 

CidadOO conoctiun.do nai socieclade do Govêrno, tratando com s. exchc 
pessoe11se, recrbru o natalic'iante. mui- sôhre assuntos da administração da.
tos c1;.unprtmentos das pessoas de r,uo..,; quéla comuna 
rel:.1.çol's d~ amizade. 

, FI\Zf:M ANOS HO,!E, 
NASCIMENTOS: 

Ocorreu, ontem, nesta capital, o 
- A menina Iêda, filha do sr José nascimento do menino, João Balista, 

:~etii~~ t~!~~~~r, d~~r:i0
:1!~te 'da ~~~io~°w,~~· ci'!ª~f~e:J~in~~ ~

1Ü~~· 
-A _menina Dinalva, filha do sr. Pública. do Estado, e de sue espõsa, 

Man. uel Moreira, residenle em Baia lsra. Astrogilda Marinho Falcão. 
da Traiçáo. 

A i-ra. Angellne. Milanez •da Cunha. AGRADECIMENTOS: 
<'~posa do sr. José da Cunha Lima So 
btinho, funcionário da Fazenda Es
tadual. 

-r-- A sra. Hi1da. MendeP: Ponl,{>s, es
pôsa do sr. Vi{.orino Pontes, re~iden
tt' tm J_uárez Távora. 

.._ A })ra Idalina Moura Dinlz, es
péha do ~r. CJ"L':irt.nlo Dinfa, re:,;iclente 

Em cartão enviado á reda<;"ão desta 
fólha, agradeceu-nos o dr. Alexandre 
Seixas Maia, médico do Pôsto Médico 
de Guarabira, o registro que fizêmos 
de seu natallcio. oco1Tido em dias dês
te més. 

em Piancó. VI\Rll\S: 
o sr. Silve Andrade esf<'ve onlí'm. - A sra, Geni Soares de Brito, ec-

em P~lú.cio, a fim de oferecer ao tn- pôsa do sr. Inácio Alves de Brito, re- Dr. Hermes Costa: - Na Faculdade 
tervcntvr Argemiro de Figucirf,do um sidcnte em Serra Redonda de Direito ele Recife. rmlou gráo, no 
exemplar do seu s,:,gunrto livi-o de ve!'- - A senhorita Mary do Livramento. dia 10 do co1Tente, o dr. Hermes Costa, 
sos "SPrtão Brabo", recentt:'meute edi- sobrinha do sr. Antonio Pereira de Sá chefe de Linhas e Instalações do De-
tado nesta capital:_ S~áÓ r:~~~~~ f~m~~rr~n~· do sr. f;:,tanr:~toE.-,~~do Corretos e Telegra

A ~enhoritc C,trmen Doll re~; e'ltPvc 1Jo5.n Vi_rginio de Mom·a. comercia'lte- .s. ~· que.,gosa de numerosas rela
onlem, em P,\lácio, acomp,,nlrn.da ele .em Mntmha~ _ çoe~ ve a~izade na soci~ade pesso
>,un C'l'tülóra, sra. Anbnia Dable e. j - O menmo ~ristovao, f.llho ~r:> s.r. len..:; , . ~m .. sendo, I?JlD motivo, bastan-
Si1va. e do sr Arolclo &irai. a lim rlc 1José Barros, residente em B~lP.:11 de te fellc1tado " 
convidar O Chefe do Govêrno para as- Sousa. . _ Dr. Mário Raposo : - Acaba de re
istir ao sed fellwal. qu:' : " ;·ealizou 1 - C! menmo Edil to~. filho ~o sr ccber o gráu de bacharel em ciências 

ont,eni. com o conct::·so d« '·Ja1.1.-Baml Antonio _Roberto, artista. residente juridicas t sociai.F pela Faculdade de 
Acadc-mica" cio R~ife, no "Plazu " . ne

st
a Ac~~t

1
~~;·it:1. diri' l'vina Covalr:1.n- JDi:eito do Recife, o uosso digno con-

0 tenente Jcsé Passos. oficial do l-i. filha. do sr. Lauri_ndo cnvak;1nti terraneo dr Márlo Rapôso, membro 
22.º B. c. esteve em PalRcio. oirade- fu!:cion.irio d1J3 Correios ~ l'elegr~,fo:· de conceituada familia radicada em 
c~ndo ao ~r. I1:ter,1e~tor F'rdei.·n1 a vi- eni Espirito r~.,mo I nossa terra. e adjunto de Procuradol' 

a~\~e~:; ~~e a~t~~n~C:!f i;: s~r;~t~i t~~ VIAJ.\~TES: da Fazenda Estadual. 
fimamentea nesta capital . . O dr. Mário Rapôso, que disfruta 

Pn~fe!to Jose Cardoso : - Acha-se de muita simpatia em nosso meia rn-
D11rante o ~h de ont!'m. pc:tJv('r~m. ~i!ª p~

1
: 1!1~ odgr f11~~i~l~

rd
~t\P~Y~= : c.h:11, concfuiu com brilhant~mo o seu 

!b~~~· d~~ ip~~~~~· ;:ssÔ~gtg~t~1cii~~i. cêza Izabel, que veiu a trato de assun- cu1so naquela escola supenor 1e en
Antonio l?õto de Menezes, Alcion Baía, to.=. liç-~dos aos interesses. da comuna 1s~no. 
Adalberto Ribeiro. L.:iuro Vnfülerlei, oue dinge . Por motivo da sua formatura s. s. 
Pedro Uli!'..,.es, ~oão Coêlt,~, Jo~é ~Ii- Pi~:cit;-,

rd
: ct;mºn!:em·c~m;;j~;:~~=r ti~ 1 ve.n sendo baslalnte cumprim~tado 

~~~l~~ufasA~:~!~i-.a:'~~~~ªC~rg~1,~
1
~~ ChefC' do Govêmo. pelas suas relações dP amizo.de. 

duardo Costa. .Julio Ribeiro. .Jo.l.o 1 .,., 

~~."~ct1~~~~~~i~~clo~,~~;;i';\~1~i~\1~ 1 ~OTAS DO fORO IA REALIZAÇÃO HOJE DE 
;~~ ~~~~nt~o~a~·~~f~iíg_e ti~·~ii~}~~ . UMA HORA SERTANEJA NO 
Peixóto, Antonio Lacercla. r.aurentino CONSTOU DO SEGUINTE. ONTEM, PARAIBA•CLUBE 
Ramos, Ariel Farias e João Pc_reil'a de o MOVIME~TO DOS CART<">RIOR • ,. • 
Lim:J.; e a srta. Armmda Falcao. DESTA CAPITAL \ Desafios a viola dos canta-
QUER SER INDEPENDENTE? Ha- _Cartório do __ Regis!ro Civil - Escri- dores Vicente Grangeiro e 

.11 t - d N tal d va~ - Sebashao Bastos: J 
b1 te-se para a ex ra5ao p • a a/ Fêra:n registadas n&.55c Cartório, ns João Siqueira 

LOTERIA FEDERAL. seguintes crianças recem-n:i.scidas: . . . 
João Teixeil'a Cruz, Josué Mendes C0m o ~bJetlvo de pr_?porcionar aos 

ENCERRANDO A SEMANA do Nascimento. Antonio Freire Bezer- seus associados uma 01,g!nal fesro de 
.. ra, NadeJa Lins, osvaldina Tavares de arte popul!_r, a diretona ~o ParaJbaDE CONfRATERNIZAÇAO Morai e dois nati-mortos. Clube convidou os conhecidos cant.a

No ~esmo Cflrtó1io fôram ,regista- do~es y,cf::nte Grang~iro Landtn e 
DAS CLASSES ARMADAS O dos os óbitos das seguintes pessóas: Joao Siqueira de A~orun, que se en-

Vito na Mo.ria (ia Conceição, Val- :,nntr~m nesta c~p1tal atuando na 
p RES I DENT E GETúllO ;:;~do_ lias de Franç~ e dois n~ti-mor- h~;':di~a T:é~~á~!qul:r;res~T;f~!~r~;;': 

VARGAS PRONUNCIOU IM• Os e ,mais Cartórios não forneceram dahclo. á rua Duque de Caxias, um, 
nótas reportagem. ~º~tal:~ :ktoi!~!.nej~~~~af~ª~i= 

PORTANTE DISCURSO nativa salvadora de sadio naclomlis- tras composições que exprimem !lel-
(Conclusão da 1.• pg.) mo. c1paz de alertar o Brasil, diante mPnte a alma nordestina. 

do.<: puigos onfmodos que ameRçam. e Para es~a interessante reunião, que 
prcblêmas Internacionais e o apare- fazer de cadR bresileiro uma sentinela será iniciada ás 19 e meia horas, a 
cimento consequente dos nacionalis- Vlijilante em defésa da Pátria. did,etoria do Paraíba-Clube convidn 
mos expansionistas qtle a sí reesmo ~e Por !sso, as forças armadas lhe de- iº ºJ· OS seus ~ocia~os e r~p~ctiv~s 
Just.tficam pelo êxito. sem oulrA exoh ram integral solidariedade. anotaram- ª!11 ias. na ée~za e. qu~ r.~0 a d -
CA.f'áO ítl1e o imo11Iso vital para 8 con- no com entlli>iasmo e cooperam eleci- mirar os t~sp c t Pma~s . or1 os t " 
quista de domínios. didamente nn sua con.rolíd:wão, dr n~soe ~~ a~ f-ravi.s da ~nlê"'rOrP ~ 

Não fazemos critica dos aconteci- oerfeito entendimento com o sentir ~~a ~i~~pli~1d~d:o er ~~o~ta~~1~ªad~~ a 
mentas para a~laudir ou. condenar g;-eral do povo brasileiro Com essa miciativa de todo mo8.o 
ApPnas verificamos os fálos. Por i~o mesmo, 0 E!"~Sil sente-se louvavel. o Paraiba-Clube cumpre um 

Torna-se imperioso apreciá-los em hoje mais unido e forte do oue ntm- dos pontos do seu programa, dlvertin
sua clura realidatie e forjar. sem per- ca, guardado pelos seus soldados de do os seus associados e prestigianr'n 

Com a P,ctensão litorarea oue pos
suimos e com a abundancia rle pes::a
rlo . t:rnto nas aguas o,...eanicas ('nmn 
, n. nos..,.os 1·ln~. o Brasil ná'J poderia 
deixar de s-er hoje o n2.•1 ma's im 
portA nte na e}Wlor"icâo dêsse setor 
econômico. E se ainda não o somos, é 
porque durante um seculo os govêr
nos rtesc11raram de modo inr~olicavel 
assunto de tanto alcance prático e ao 
mesmo tempo tão suscetivel de solu
ções relativamente faceis. Para dar 
a medida dessa negligencia, basta di
zer que sómente ha menos de vinte 
anos. per iniciativa r1e um homem 
cujo nome não deve ser esquecido, o 
almirante Gomes Pereira. e de um 
grupo de of'ciais de Marinha bons 
patrlótas. foi decretada uma lei, na
cionalizando a indústria da n~n:a. 
Com impnrlmwel de:---caso por inte
:resses econômicos importantes. aban
donando os nos.t~s bravo5 pescndorll?s 
e ciPscurando asnectos ec:sPnciais da 
segurança nacional, deixámos atP 
1920 as pescarias no litoral brasileiro 
entrer;r11Ps q_ Pstran1?.0Jro._. 

cln de tempo, os lnstrurr.rnto~ com <lllf animo viril e di::õpostos para a luta á. a~ l"'eHlmA.S f'XPre~~óPs de arte Que 
(Conclusão da 1.• pg . ) nossamos rcsist1r aos efr.itos da gran- .c:nmbra de wnn. bandeira unica e glo- emergem naturalmente do povo, como 

d"" procéla que se anuncia e l"'Ue a- rlosa que tremula em todo o seu ter- índice da :sua inteligencia e senstbUí-
"Fol muito honroc:o nA.ra mim o meaca a todos. ritório, - o Pavilhão Nacional, sim- dade. 

A excelente medida. que foi a na
cionalização deu contudo muitíssimo 
ml:'nos que dela se poderia esoerar 
por não tf'l' sido seguida por providên
cias complementares. imrrescJndiveis 
ao seu êxito integral. Essas medidas, 
que ê Pr<'ciso dizer de passagem. ha
vlr<m sido idPalizs:idas pelo saudoso al
mirante, cujo nome acima citei, só 
ViPram a tornar-se realidade no Es
tado Novo por iniciativa do Presi
dente Getúlio Vargas 

Não ba~ta realmente tornar a pesca 
um privilégio dos pescadores brasilei
ros. Essa é a base essencial da nacio
nalização de uma indústria. que ne
nhuma nacão deixa ao alnnce de 
estranhos. Mas a verdadeira naciona
ltzacão só pode ser alcançada pela 
organização dos pescadores. suprimen
to de adeQuados auxilias financeiros 
ªº" nosso,._ trabalhadores do mar, fa
cilidades no sentido da aplica~ão do 
sistema corporativista a Ps<sa forma 

~e e::1~iroded:i
0

rn°:u~ct~ia~, f~~1~m~;: 
teria prin1a se vai buscar no oceano e 
nas aguas dos rios 

Tudo l~so que não se havia feito, 
está hoje em come('o de execução. grr. -
Ças á ação reallzadora do poder pu-

convite das classes trabalhadoras da O panorama contemporaneo nãc> bolo da nossa soberania e das no~~ns -----------
BAia. Estou satisfelto porque venho convida certamente ao repouso des- aspirPcÕes de engran~ecimento. . 

1
1
1
u
1
;:~

10
s~l\~ªe!a\;ªdas hoje na luta pelos 

apreciar a. operosidade do povo que prevenido e contemplativo Aos ho- O Exército e a Mannha, sob a mais ,., 
honra a h1stór1~ gloriosa de sua t.erra mens do continente n..merlcano so- P:!1fª inv~caç~o _patriótica, fieis â<; _11. Quando os nos.:so . ._ reprPsePtent ... ~ nit 
e poique me veio cercado dessa tra· 1 bretudo os brasilenos impõe-SP e'<a- çoes de mteh~e1:cta, ?ravura. e cli.scl memoravel a.<.sembléia de Limn. '"'no
diciono.1 hospltahdade da Baía. minar cmldadosamentc os T)roblêma.tt plina dos seus imortais patrono~. - P""rRm com os delegados de vil,te Na-

Foi ótima a oportunidade para mim. na a'ual,idade e fazer, _ poi· que não 

I 

c. a.x:as e Tam~ndan~. - c~ngregam- ções para manter <' consoliriAI 11. ('011-
li tt L <;e "S!°ora numa demonstraceo franca córdia no Continente, é oportmlo fanais, terei ocasião de ana zar a 5 ua- <'ilzê-lo? - imrdiata revisão nos seu'> . ' f t · zermos votos arrtentes e sinceros pelA. 

ção da organização trabalhista. aus- erros e· traouPzas. :a~~~I ci~ ~:~~~~~;sg:J~el~~1~!'ªb:!·tj~ maior união das forças mais materlats 
cultando ma.is de perto as necess!dades Como acontece em _'!el~41 n0s T''lise:; tidade construtiva e criadora. rttL Amérirn. 
reale dos trabalhadorrs inc~ntivados noves, na fase rle r,rrn,...s:io dR!': I11~1P- A Nação rego.!.ija-se de ver os seus Kada plt:iteamos a não ser o respei-
na cooperação de uma base sollda pa- zas P aproorhtcão do solo tPmnc:; rlifi-1 rter,.11, L,re·; unirlos e alhelados ás com- lo das soberanias legítimas. Nenhuma. 
ra o Estado Novo''· c-uMa,ie.<: comuns advhiclfls ele fatore:c petições politicas que só serv. em para prevenção alimentamos contra Cl'lP1-

0 P ERARIOS DE SERGIPE P ARTI - co~heciclos e complexos. . ciJvldi-lo-s e enfraquecê-lo.s, e arompa cuer povo ou siste-ma politico, excluido 

CJPARAM DAS HOMENAGENS AO obri~~do~~ea ~1~n~~~. \~~~;\~,·neps1~:~s ~~: .~('en~f:~~i!mº 1!~b1i!c1::l~:~ie1~~~~1~ ~s ~~~;~~si~~d:~~':i·e ~~~~~~;~l. co•.n 
MINlSTRO DO TRABALHO t.e, aos problemas d.e ordem _r.eogr:í- ç0>1tnPIÜo profissional e no estudo dos Que todOti os brasileiros cont,ltmPm 

SALVADOR, 13 <A. N.) - Num tre~ 
-:-onredMo gentilmente pelo Muuste
rio da Viacão, chegaram , ontem, a e~
ta capital, numerosos operários sergi 
nanos. a fim de tomar parte nas mani
fPstações ao ministro Valdemar F al
cão. 

Hoje, os operários sergipan'?s reuni 
ram-se na. Séde da União Sindical e 
1t<·tribuiram milhares de boletins num 

dos quais via-se a seguinte Jegenda: 
· 1.; ... sõmos o Estado Novo em mar
cha". 

fica, Pconômlca. social e politica A &randc~ tC'Jnas t!'l. i10.'isa dc>fê,sa E' mais a consider~r-vos como alto e jignJfl .. 
vasta r<'~Ão inexplorada, de ponula- ainda. - mostrando pleno conheci- cante exemplo de cívismo e .'.l. riunl
ri:io rar,O?feitn e QPc:i1malmentP di.c:tri- menta clns necessidades nacionais - quer emerg(•ncia acorrRm ás voc:-;a.,; 
buida. de nacionalidarle cm form3:r>iio. A.presentarem-se para promover o IIleiras. mobilizs.dos como um só ho
vtbrant(' e coraiosa. mas suiPih flllVia rpinpfiu~nto das novas gerações. í'Ola mem para a defé.sa da Pátria". 
aos efeitos depressivos dos particula- borar na educaç5.o da juventude e. o CHEFF. NACIONAL ALMOÇOU A 
rismos. com regulares ('Onttne:enlPs fino.lment~, como núcleo mo.is coé~o BORDO DO F.Ní'OURAÇADO 

\~11J;~~~'ffeiriº."-,io~!~ste~~
s
l::1ili:r~~~= ~';~~1;;.~~~' v~i~:~~~~·~a~~t~ªJ!iac~~~= RIO, 13 ,~--~}~º;~·~dos os ror-

de educação generaliza.ela, n..s naixões SA homoi;encid"de étnira, pela ore- pos da Armada está sendo comemorn
ooUttca~ eivada6 cie, n~··c:011r11isml') l')U domirmnd0. absoluta do idi?mo.. pátrio do com grande solenidade o D1e. do 
exacerbadas nefa. bnitalíclRrlf> fam\t.i· e pre.1ervaçâo das caractensticas pro- Marinheiro. 
r:a doe; extremistas da psquercJa e rt:i flmdas do espirita brasileiro._ na~ido Pela manhã foi has~,eada n Bandcim, 
rlire;ta. mais perie:osos TX'rotte vi>n e .fo1~mado sob o influxo da civilização sendo melhorado o rancho e postos em 

UM JANTAR DE I\IIL TALHERES ~u:~ª/~1~~. t!~~n!:~·~0~1~:~~ ~~~o~~i cr~~~t:arlos do Brasil: vosso patrió- ~~~~,~~~~~ o.s preso!:. !)o~· motivo~ d~i::1-

SALVADOR, 13 (A. N.J - A's 20 
horas de hoje, rea lizou-se mn jantar 
rte 1. ooo talheres oferecido no Campo 
da Graça ao minist ro Valdemar F al
cão. 

TORNO Ml:CANlCO -nlle J 
metro entre oen- 1NII' 1,fl 1b •la· 
metro e eomple&ammte eq..,... 
V ..... - OIIISGA M.&ca. 

tões a solver e de cvcntual,ctacie a tismo é ~ herança gloriosa do passa- iJma banda. de nmsic1 tocou alvoro 
defrontar, rec lama um esforco sobre- do, b··io.)ame:u.e mantida até os dias da cm frente do monumento do almi 
humano em que o homem público de- prei;e11tes. Sabeis guardar a paz ou rl'\ntP. T:11nAndar~ dta,~k do 1unl des
ve esou,.cer a si próprio, sobrep11far- fazer a ~uerra e tendes nos vos.<;os co- í"llaram, mais tal'de, ns forças da Mn· 
c:P. a cada Instante e vencer-se c,uf)tt- rnçóe!:. a urúdarte de sentimento que i-ir,ha, tendo assit-tici.J B êsse def-fil~ o 
rl isnamcnte !1 fim de su·~""Al ns rlifj- vos torna invt"nciveis. p1Nident.e dA Repúl:,\ic1.. 
,...uldalles e atingir os C'hjctl\·c~ visa- f1uurrtai neste Continente, a paz, Ao meio dia o presuiente Oetülio 
dos dh:po~tos a ~udo empreender pela in- Var~a.s almocou a bordo do encoura -

Fõram ns contingêndns dess:i. situa- , tegridade, nao só da n. assa abençoa- çado "S Paulo", sendo recebido nli 
ção excepcional oue ditaram o movt- dn teira como de todas ns Na(órs a - com as honras mllitRres e debaixo da. 
mento de 10 de novembro como alter- mericanas, irmãs de OtJiem e de cul- mo.is viva .!.impatia. 



. w: JOÃO PESSôA - Querta-felro. 14 dezembro de 193S , 
Ultima Hora S. s. ontem mesmo empos-

º ALMOÇO, ONTEM, EM O l ºANIVERS, RIO HOMENAGEM AO PREFEI- • . A . 
TO ARDIAS DE ALMEIDA DA ADMINISTRAÇÃO DO CAPITÃO FARIA U.MOS A FRH· 

TE DO DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TEU.GRAFOS 
(DO PAíS E ESTRANGEIRO) sou-se no cargo de prefeito 

SOBRE o EQUILIBRIO DO ORÇA- cinema Anabela chegou, ontem, • es- de Caiçára 
MENTO DE PERNAMBUCO ta cidade, de regresso da Argentina e ~n~:~;iz~u-:ile~~~o ºctr ~1°l~~~as q~~ 

com de5tino a Miami· Almeida, cx-Uelegado do 1. 0 distrito 
RIO, 13 (A. N.) - O presidente Ge- Hoje, pela manhã, Ana.bela prosse- da Capital, lhe ofereceram pela su::i. 

túlio Vt\rgas recebeu um telegrama do guiu viagem a bordo do "Ba bi Clip- recente nomeação pal'a prPfeito de 
Interventor Fedenl em Pernambuco per" da "Pan Americana. Airwvs" de- Caiçára. 

Ao comparecer, ontem, ao expediente habitual, o capitão 
Faria Lêmos foi homenageado pelos funcionários postâis 
e telegráficos, estando presentes a essa homenagem' o 
chancelêr Osvaldo Aranha e o engenheiro Delama,re 
--- São Paulo, ministro interino da Viação ---

informando havei· decretado o orça- vendo pei·noitar em Recife. O ágape, que teve lugar no Clube 

:.·~~:.::i!:1::.: ~: ª~::!:n:º';e~º.~:: o PREFEITO l)E NITERÓI ORDE- ::~Ii:t~~~·;~'t,, nn"a iI';~:i~·~~ ~~= ~r;~J1 Hif~1r:tr}'.i:;~1r:;rii·~I 1 
;e;r~~~g t:;'.,.::0~1tlâ~ ~:~r"t::: 

a respeito de taxações, estando perfei- NOU O PAGAMENTO ANTICIPA- Ao pospasto, saudou o dr. Abdi!ls ria Lemos. á frente do Departamento Ainda falou um jornalista para d.J-

SAO ITALIANA 

ESTEVE NOVAMENTE NO RIO, A 

tamente equilibradas a receita e a des- DO DO FUNCIONALISMO de Almeida o dr. Alves de Mélo que dos Corre10~ e . Telégrafos, salientan- zer O modo por que O .:apitei.o. F:u:.ia 
pêsa. se referiu á atuação eficiente do ho- do as suas mlc1at1vas e os seus es·· Lemos trata. os representante-; c!a ;m-

REGRESSOU A ITAI.IA A 7." DIVI- NlTERól, l.~ IA. N.) - O prefeito ~r~a~e:d~a~~al~e~l~~~i\edoco~tir~~ ~~~~~s ~o ;~~tt~s dâ~;~?; ~~;~~f~i~~ b[~~:: ::~~~t~~:o;u~e~p~~ .~~;tct1~= 
::~:::: d~u;:::~ d::e~~~:::a7is::::~ ~:~fJ;_ um :1e1~e!1~º vif!ilantP- e pon- r;:~~~~i~tejt fª;~tó~i~. t~:~t~º'n~ujs~ti; ~~:teto~f;~~ani~~o;~ç~es m~~r ~~: 

1t!~aº,·P!!u~A,.h:J:~. ;-
1
~~:i:::d~a~ :lia 15 do conéntc, para que O pa- Respondendo, o dr. Abdias de A!- postal,./omo dno tP.l,ráfico. ress~ público. .;_._ ·-

gamento possa ser feito do dia 20 ao melda declarou que seu -espírito ci.e Mam estan o tamb m o seu rego- Agractecendo essa manifestação 0 
yaJ Italiana, que se encontrava ancora- colaboração ao benemérito govêrno r-.ijo com o atu_al diretor, o funciona- homenageado traçou os princtpã.1s 
da nêSte porto, recebendo grande nú- cUa 24 · do interventor Argemiro de Figueirê- li.smo postal fez uma expressiva d~· pontos de sua administração ~ a ta-
mero de homenagens oficiaisi e por O prefeito ria capital suspendeu, <tin- do ainda mais fôra estimulado ao rz:ionstraçãQ de apreço ao capitão Fa.- reta a que vem se dedicando para A 

da, as consignações durante o mês de ter s excia o nomeado nara exer- ria Lemos, recebendo-o entre aplau- afirmação do bom nome do Depar-
parte da colonia italiana. dezembro. cer a·s funçÕes de prefeito de Cai- sos e co.nduzindo-o até o seu gabinête. tamento dos Correios e Telégrafos. 

çára ~!-:S?c1ando-se a essa _homenagem Em seguida, o capitão Faria Lemos 

''ESTRtLA" DE HOLLYWOOD, A- PARA O REPATRIAMENTO DOS 
Co~parece~·am ao almoço as se- { ~~~~1~!fêi;1 Os!~r;~a Ar:t~f=s~a~?nis~ inaugurou uma potentr PStação de 

guintes pessoa_s: drs. Lauro. Monte: tro interino da Viação, engenheiro rádio, automática, ligando diretamen-

~~~~\scie~~er\~;,1~eci~~rioA~~c~;~:~~ Delamare São Paulo. l~st!f:çg~~ad~•Jr!'~Jtaiei:iheer~~ ng:,: NABELA ITALIANOS 

RIO, 13 (A. N.) - A "estrêla'' do 

1 SAIBAM TODOS' 

O guardà.-chuva é um "trast!!" 
indispensa,•cl ao inglês. Em regra, 
chove muito na lnglate1Ta. E b30, 
talvez, explique o uso tradicional, 
C"eneralizado e permanente do pa
Tagua. Mas, o fáto é que o inglês 
faz do guarda-chuva um acrssó
rio puramente ornamental e que, 
por isso, dura uma eternidade. 
Nunca o abre! Contra a chuva 
tem a capa, também indefectivcl. 
Ora, uma companhia britanica de 
estrada de ferro resolveu criar um 
serviço de aluguel de guarda-chu
vas, o qual funciona. nas principais 
~~taçóes. Excelente negocio! Tão 
cêdo não precisará a companhia de 
renovar o ::-eu "stock" ... Todos 
os guardas-chu"as alugados não 
são abertos, embora se rompam 
as- cataratas do céu . A pro
pósito de semelhante habito, e 
para- mostrar corno se acha ar
t:aip.do no país, certo jornal 
londrino publicou recentemente, 
um desenho saborosamente humo
rístico. Representava a saida do 
mct.ropolitano de Londres, da qual 
desembocava uma multidão de 
"g-entlemen .. com o infalivel pa
ra.gua ao braço. Nisso, cair:un uns 
pin,gos de chuva e um daquêles a
briu o chapéu. Logo, todos os de
mais recuaram horrorizados, como 
se assistissem a um sacrilegio ! 

Em março dêste ano, Alick Mor
timer Watkins, joven australiano, 
de 21 anos, partiu de Melbourne 
ipara os Estados Unidos, viajando 
numa distancia de 8. 000 quilô
metrc,, a fim de se internar numa 

· clínica cirurgica. Soavam, entre
tanto, aos seus ouvidos as palavras 
funestas dos médicos do seu país, 
os quais lhe haviam dado sómente 
Hei~ mêses de vida, porque um 
processo de calcificação havia for
mado wna crrn:ta de pedra de um 
centimetro de espessura em tôrno 
do seu coração. Há bem pouco, 
rrg-ressou êle a Melbourne com to
da-s as perspectivas de uma 1arga 
vida, feUz e normal. Na clínica 
Mayo, de Rochester, Minesota, A
liok foi sµbmetido a uma operação, 
durante a qual o seu musculo car
díaco esteve f!J'posto durante duas 
horas, fóra da cavidade toracica, 
enquanto um cirurgião destruía a 
crosta de pedra do órgão vital, tra
balhando com uma espécie de es
côpro durante três minutos e co
brindo logo, durante outros três 
minutos, o coração com um pano 
quente. E, assim, alternativamen
te, atê que foi eliminada toda a 
parede de calei o. 

Qual a cidade n1ais barulhenta 
do mundo? Nova York, natural
mente. Basta dizer que, nas s.uas 
ruas, rolam mais de 500. 000 auto
moveis! Recente inquérito aberto 
pelas autoridades para verificar as 
causas dos ruidos considerados in
suportaveis deu o resultado seguin
te: 36,28 ~or c>ento dos ruidos pro
vinham de veiculos de carga, busi
nas, escapamentos livres, fr~iagem, 
sirenas de carros policiais, moto
cicletas; 16,29 por cento provinham 
de bondes e de trens aéreos e sub
terraneos i 12,34 por cento, de alto
falantesj 9.25 por cento, de carros 
de lixo de lavagem. de Jeite e gêlo, 
etc.; 8,Z8 por cento, de apitos e si
nos. Isso, quanto a Nova York. 
Mas, quanto ao Rio de Janeiro? 
Não se sabe. Conjectura-se, a.pe
nas, que, pela manhã, no centro, 
99 por cento do barulho pertencem 
aos carro-transportes acompanha
dos de motocicletas que disputam 
áque'les o primado da slrenaj du
rante a tarde, 64 por cento, cabem 

• aos bondes, automoveis, ónibus e 
alto.falantes; e Já pela madruga-
41a, 99 e meto por cento competem 
aos .• galos 

ROMA, 13 (A. N.) _ Foi publicado da; prof. J. Batista de Mélo, diretor Em nome dos seus colec-as de De- comnnlcações rápidas entre Porto 
Co Departamento de Estatística e r,artamento. falou o funcionário Go- Alegre e esta capital. · 

na "Gazeta Oficial'', um decreto con- Publicidade; drs. Orris Barbosa, di- mes Castro, fazendo a apologia da Na mesma ocasião fôram mauguta-
~erlendo a verba e~pecial de 10 mi- retor da Imprensa Oficial e da A ~e~i~~t~ªFii~~a L~~1;~e~~~t~~~t~ai~~~ ~o~ s~rv~Ós de f ªu<!~f· ~ip~.. parR 
lhóes de liras destinada ao Ministé- UNIAO, por si e pelos drs. Raul df'! no Departamento dos Correios e Te- u~

1! a e BéliªH~r~:~. 0 e iarp.an
rio das Relações Exteriores para o re- Góis. Epita::io Pessõa Cavalcanti e 1égrafO$ e, ao mesmo tempo, saJi~n- No transcorrer ctêsse áto inaugural, 
patriamento dos italianos que se a- Severino Cordeiro; Alves de Mélo. tando o seu devotamento para asse- o capitão Farta Lemos citou como 

àelegado do 2. 
0 distrito da Capital. gurar os direitos dos seus subordina- exemplos de dedicacão e chefes exetn

por si e p..elo dr· !José Mariz e Jorna~ dos dentro de exemplar esp1rito de plares cwnpridores dos seus deveres, 
, lista. Anquises Gomes; Virgilio Cor- justiça o diretor técnico, sr. Edgar Teixeira. 

cham no esh·angeiro. 

O RESULTADO PARCIAL DAS ELEI- deiro, secretál'io dos Serviços Elétn- Usou, também, da palavra, o decá- um dos seus principais auxiliares, e 
ÇOES DE MEMEL cos da Paraíba; acad. Manuel Fi. no dos carteiros, José Rodrigues Mi. sr. João Augusto Neiva, superinten

gueirêdo, oficial de gabinête do in- randa, que finalizou entregando ao dente do Tráfego Telegráfico. 

MEI\IEL, 1:! <A UNIÃO) - Até ago- ~~-~ve~:~ri~~g~n:;~~piodt ca~}~~~irj~~~ os CHINT;'SES ANUNCIAM A 
ra o resultado das elcic;-õcs está sendo Frantz, ajudante de ordens do inter- ~ 
fa,·or"vel aos candidatos alemães por ventor Argenuro de Figueirêdo: dr. 

f'7,7%. Abelardo Jurema, diretor de Publi- RECONQUISTA DE WAI CHEN 
'Eôdavia, o rc~;ultado final só serã ~i:~J:s d:a~~s: · i!;~et~~· _d~oã~e:V~~~ · • 

anunciado no próxima. se,i.ta-fcira. de Defe!a Animal elo ministério da - f 
Agricultura, nêste Estado: dr. Her · 

REGRESSOU A NEW YORK O mes Costa; prefeito Julio Ribeiro, de 
"URUGUAI" Esperança; sr. José Faustino Caval~ 

canti, get·ente da Imprensa Oficial P. 

NEW YORK, 13 (A UNIAO} - Itc- ~~r~al~;I~~; tri~t!11~ti ~:;~c;;:,~o p~~ 
gressou a f'Stc pol'to, de sua viagem si e · pelo dr. Bõto de Mene3es: s;·. 
inaugural, á América do Sul o navio Francisco Sales Cavalcanti, chefe da 

~~.r~guai", da frota da Bôa Vizinhan- :~~~~e .. Ti~~;je~~~"~0~~~ci~fã;e ~~et!; 
\Vestern t sr. Manuel Inácio da Ro-

E M V I A G E M eh~ Apó~ o almoço, o dr. Abdias de 
' 1 Almeida seguiu para. Caiçára, onde 

Enquanto os nipônicos pros
seguem atacando a ferro via 

Cantão-Han-Kow 

CHANGAI, 13 IA UNlAO) - Um 
comunicado de Han-Kow informa qu~ 
os jaronêses prosseguem avançando 
ao longo da ferrovia de Cantão, ten
tando desalojar as <:11nccntrações in1-
mig3S das imediac:ões. 

PARA VJTóRJA DO ESPIRI- • :er"~~,º
5
J~~~r::nd

1
;,

3i' a: s~:g~ol~: DETIDA A Ql>'ENSIVA JAPONf:SA 

TO SANTO, o MINISTRO _nld_ad_e. _____ _ 
" • * Em regra, quando ha excesso 

dr P"'"º f'm r<"lação á cst.:ltura, a nutri
ção é defeituosa. Coma a.penas o su
ficiente para vlvc-r Não abuse de mas
sas, fa.ri'nbas. bôlos e alimentos gor
durosos. i\ go1·dm·a, que se acumula no 
organismo é peso morto, a exirir maior 

/

-- MENDONÇA LIMA --
BELo HORIZONTE, 13 (1\. N.l -

Com destino a Vitória do Espirito 
Santo, partiu na. madrugada de hoje, 

r cm trem especial, o ministro Mendon-
1 ça Lima. 

esforço do coração . 
Spcs. 

CHUNG-K!NG. 13 IA UN!AO> - No
ticias da frente nacionalista lnformam 
que ri ofensiva japonêsa ao norte de 
Kuang-Tung e Kuang-Si foi dr.tida. 

OS CHINtSES RECONQUISTARAM 
WAI-CHEN 

CHUNG-KlNG, 13 IA UNIAO) -
o alto comando chinês anuncia que 

O titular da pasta da Viação viaja 
t>m coonpanhia do dr. Valdemar Luz, 
diretor da Central do Brasil. 

O PRóXIMO RECITAL DO
PO ETA- ZÉ DA LUZ 

VEM ALCANCANDO ABSOLUTO SUCES
SO A EXPOSIÇÃO. DO ESTADO NOVO 

Encontra-se, nesta capital, vindo de 
Campina Grande, o conhecido folclo
rista sertanejo Silva Andrade (Zé da 
Luz). 

O Pavilhão Anti-Comunista tem sido grande centro· de 
atração dos visitantes devido a documentação organi· 
- zada pelo Ministério da Justiçi 

Ontem, ã noite. o conhecid<> poéta 
esteve em visita á redação desta fô
lha, comunicando-nos que, por êstcs 
dias, realizará, nesta cidade, um fes
tival de versos inéditos de sua lavra 

ESTÃO POSTOS A' VENDA SÊLOS COMEMORATIVOS 
DO ADVENTO DO ESTADO NOVO 

Zé da Luz ofereceu-nos. também, um 
exemplar de seu livro de versos ínti-

1 

tulado "Sertão Brabo" re. centemente 
~aido das oficinas da Imprensa Ofi
cial, e que já se encontra á venda com 
sucesso, nas nossas Livrarias. 

Oportunamente, publicaremos nota~ 
mais detalhadas sôbre o próximo re
cital do estimado poéta campinense 

RIO, 13 (A. N ) - Inaugurada sá
bado último, a Exposição do Estado 
Novo vem alcartçando absoluto su
cesso, tendo sido visitada até on~m 
r-or mais de 40.000 pessôas. 

O Pavilhão Anti-Comunista tem si
do grande centro rle atração de to~ 'lS 
os visitante.i, que se demoram obser-

NOTAS DE ARTE 
O CONCERTO DE ERNANI BRAGA, HOJE, SOB O PATRO

CíNIO DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 

vanao as demonstrações ali feitas, 
examinando a documentação organi
zada diretamente pelo Ministério ia 
Justiça, a qual é verdadeiramente im
pre.::sionante para os visitantes ainda 
mal informado.> sõbre o comunismo. 

No centro do referido Pavilhão er
gue-se uma coluna votiva em home
nagem á. memoria dos . militares sa
crifif:2dos em 27 de novembro de 1935, 
em defês~ do regime. 

Si,;LOS COMEMORATIVOS DO 
ADVENTO DO ESTADO NOVO 

RIO, 13 (A. N.) - O Dei:artamen
to dos Corr<!io~ e Telegrafas instalou 
no recinto da Exposição uma agencia 

e OMO Vimos noticiando, reali - que ta7:-to respeita as construções lm- especial para a venda de sêlos come
za-se hoje, ás 20 horas. 110 1 necaveis como supre as deficiéncia5: mora.tivo;; do advento do Estado No-

soal:~n~~~~e :~a ,;~~~zgºN~;r::~i ~1:i:a e:e~~z.trt~a:::srA~º~e~ OU1;:o,C::~= vo. 
Braga, sob o patrocinio do interven- do alcance das mústcas de Beethoven. 
'or Argemiro de Figucirêdo como o malabarismo pianístico de 

A sociedade paraibana terá. assim Liszt e o sentimentalismo de Chopin. 
n prazer de ouvir um excelente conhe- Estas e outras credenciais são ba~-
r cdor do teclado que é ao mesmo tew.- lante sufiéientes para garantir o sv
-,., um profundo culto,· d(I, arte de césso do concerto de hoje, cujo pro-
Beethoven. grn,ma ;,, o .seguinte: 

Prv1esso1· de música, com. longos a- I PARTE - BEETHOVEN - "Sn · 

UMA PEQUENA CONTRIBUICAO 
PARA FINS SOCIAIS E l{UMANl

TA'RIOS 

RIO, 13 IA. N.) - A' entrada da. 
EXJ;.O~içio do E~tado Novo é cobrada 
urna pequena contribuição. 

após violentos contra-ataques as forças 
nacionalistas chinêsas consegujritm 
rcccnquistar a localidade de Wai-Chcn, 
.sobre o Rio Amarelo. 

SUÉCIA 
OS FUTUROS ESTUDOS DE ENRI

CO FERMI 

ESTOCOLMO, 13 IA UN!AO - A 
imprensa desta capital tece resg6\,dos 
elogios ao sábio italiano Enrico Fermi, 
que em entrevista aos jornais decla
rou dedicar-se, de ora por diante1 EI.O 
estudo dos raios cósmicos, que tanto 
interessam os cientistas. 

Cômo se sabe, Enrice Fetin1 rcce1,ou 
ha poucos dias, o prêmio Nobel de 
tisica. 

NATAL DAS CRIANÇAS 
POBRES 

Conforme noticiamos. a "Rádio 
Tabajára da Paraiba ·• vai promove-r. 
êste ano, o Natal das Crianca·1 Po
bres. 

Essa iniciativa, :-1ada a sua finah• 
dade. vem alcançando o mais simp~ -
iico apoio da sociedade contcrra1.ea. 
destinando-se a absoluto êxito. 

.. A Rádio Tabajara" fará dl.stn
buir" eiiCre ·as críariÇas '}Jresentes·. britl- . 
quêàos, roupas e outras dádlVas. pró
porcionando assim um natal mais· a
legre aos pobreslnhos. 

Ao escritório da "P.R.l.-4'' tctn 
acorrido grande número de crianças 
dos nossos diversos bairros prolP.tá~ 
rios que vão se mstrevcr para êrrse 
fim. 

Até agora, a ºRàdjo Tabajátâ" n:
cebeu as seguintes importa nicas: 

Interventor Argemiro de 'F,J;uct
rêdo, 100$000; dr. Rufo Vin ..... _grr. 
100S000; Paraiba Clube, 50SOOO. Clube 
Astréia, 50SOOO; Departe mente cir 
Est. e Publicidade, IOOSOOO; dr. Re;il 
de Góis. 50$000; Empregados ds fir
ma Abílio Dantas & Cia. de Itob'ê.
iana, 50SOOO; sra. Rita Cordeiro OC' 
Sousa, 30$000; Comissão d~ FC.Sta d~ 
N. s. da Conceição, 20$000; sr. Cl
cero Lopes Cavalcanti. 20$000: dr. 
Antonio Santiago. 20S:OOO; Betns:ir,:'1J 
Romoff & Flomln, 10SOOO; Um ,\\10; 
nlmo, lOSOOO. 

Ainda recebeu a "Rádio 1.'aUaJãra ·• 
os seguintes presentes: Cine S. Pedro, 
uma lmda estatueta; do mcnlno ,J9~ 
sé Marcos, 2 ca,1alinhos de páu: ,·,, 
Sapataria das Neves, vários pare~ c'.e 
alpercatas e 2 duzias de méiA.s. rlA 
sra. Olga de Sã., dois vest1dinho!t; 1.tn. 
menina Lals Y Piá, um estôJo de <à
bonête Llmol; do menino Herman'J 
Pessõa de Mesquita. 3 rortc~ dr v1>·,
tido: da sra. Ana Sales de Sousa 
(Esperança), 3 cortes de Volle: e Ô:\ 
sra. Onild~. Tavares d~ Mélo. 2 ror
tes de fazenda. 

•io:: de fecunda atividade no movi- rata característica": - Anrf.ante-(!.1 
mf'!nto de renovação artistica do Bra- leuro - Adágio - Vivacissimament,. 
-r ao lado de mestres como V'lla-Lõ- li PARTE - CHOPIN - "Estud"l 

;·o.; e Francisco Mianone. Ernani Bra~ cm mi maior", "Berceuse", "/m,prom

m~1t!ro:~t~a:~ss;a,;ax~rn; se~!ci~~al; 1 ,-----------.---

·'W apresenta-se ao nosso público ar- pf11 ,.,11 la bemol''. 
listico precedido de elogiosos concei LTSZT - "Suspiros". "S. Francisco 
tos da críUca nacional, o que assegu.~ de Paula sobre as ondas". 
ra ao seu concerto todo o êxito dest'- lll PARTE - F.4ULHABER -
jadn. "l'a!sa -em ré bemol". HENRIQUE 

Todos os compositores encontram OSWALD - "Improviso". VILA-Lô
nêlc ,,m interprete /fel e autorizado BOS - "Farrapos". "Pollcl<inélo" 

humanitários, por intcrmédit1 d~s vã.
rias associações que S{' acham na 
própria ExIX?sl~ã.o. 

ROUPOES e CAPAS de banho, va• 
riado sortimento, a preços excepcio
nais, na. CASA VESUVIO, lllacfel PI· 
nheiro, 160, 

Farmácia de plantão · 
Está de plantão, hoje. a II Far

mácia Londres". á rua Maciel Pi
nheiro. 
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JOAO PESSOA - Quarta-feira. 11 dczemhro de 1938 

O JORNAL E A EDUCAÇA·O 
(Copy1·igbt da. União Jornalist.ica Brasileira para A UNIAO) 

ANISIO TEIXEIRA 
CEx-dlretor da Instrução Públlca 

do Distrito Federal) 

T AO comum é inLerpreLPr-se a. dade O Jornal é poi,; quem o infor
lns1.ruç-ão como função rx- ma, quem o enslna e quem o educa. 
clu::;iva da escoh que sôa es- Até certo ponto o jornal como diz um 

tranho falar-se de outras forças de grande esc1 ltor modernÔ. exerce umn 
C'nsino, bem mais amplas aliás QUf!. !unção religiosa. Retira. o homem tf,i 
a escola nos seus ttpos correntes. Den- seu egoismo e o vincula aos seus sl"
tre essas forças, nenhuma supera tal- melhantes. 

;~t:n~~ t::~aªl.ra~!s~~r;,1t~ iis nbo:~~ Quando o homem mouerno. de:.cc de 
1 d galolazinha do f~U apartamento, p ]f' 

~~!n~!cºc~~~1a e pei~~en~~tr~:º!id:~ o J.ornal, o novt:, _selva:zem faz at n 
E' aí que ·vcrd2 dciramente nos edu- mais largo_ exerc1c10 espiritual do .seu 
camas e instruímos pelo jornal e pelo dia. Depois, com efeito, vem o tra
ltvro. . balho, e no trabalho êle é uma pnr• 

E no Brasil. como se lém poucos 11- 1 cela de homem faz~ndo wna parcela 
\'TOS, é o jornal que é o nosso grande de trabalho. E depois vem á rua onde 
professor. 1 encontra outras parcela~ de homens e 

Quando viviamos todos em peqm1- conserv~ sôbre peo.uerunas pa,·celan 
nas comunidades autárquicas, onde de. inte~~sse e de vida. Em m~io ~ 
todos se conheciam e a vida econõmi- êsse te1~l~el parcelamento da vida P 
ca e social e religiosa era uma só uni- ao prochg1oso empobrecimento 1mag~
c1ade. Uganda e articulando o peque- nativo das suas attvld3.dcs, que Jhr 
no grupo social de vizinhos. conhe- parecem estuµtctas e mec:i nicas P?r 
cldos 'o\.l ~migcs, educavam-nos pela ISSO ~e_smo QUC isoladas OU P8:rciau., 
participação diréta na vida. A di,;;- só O JOi nal dã ª? homem wn v~1:lwn~ 
ciplina social. moral e religiosa dfl bre do ~oda. So o jornal o poc. em 
grupo decorria da propria conviven- comunhao .com o resto ~a humaruda
cia diréta ci1tr:: os hu.mens. de. ~ o Jornal dá á vida ~ sua dl-

Quebraram-sc porém as unidades mensao im~ginattva, ~ .c;ua signif1· 
antigas da vida social. A vida deslo- cação espintual e humanr,. Pai-a a 
calizou-sc. Vivemos subordinados não grande m9:toria. o jornal é pc.ts o que 
mais ás regr.as e nocessidades locais. há de mais ~emill~antr llR. v,,·a mo
rnas a grandes interdependências qne derna á ~~açao. E pelo jornal ouc n 
transcen~em mesmo fios limites na- homem s~i de si mesmo e s~ dR ao<; 
clonais. A vida econômtca, sobretudo, outros. E P~lo Jornal riuc. ,:;eu 1ntc
dc locrl que era, tornou-se mundial. ressc .se alarga e se esulritual•Zft. é 

E coní ela lá se fôram os padrões de pelo Jornal qu: se percche êle uma 
vida moral. da vida social e d!). vida parte do to~o. e pelo .1crnAl '1Ue entr" 
religiosa. Os novos padrões ainda em ':ª comw1ha~ da _humanidade, é P.elo 
formação sã.o controvertidos. confu- Jornal. que se poc. mal. tm.i::~rfeitn.. 
sos e s.em sancão imedlata 'e onipre- gross?iramentc m,as que ainda assim 
~ente como a dos padrões locais. E O se f?Oe. ?m contact~ com Deus. N:\ 
homen se vê perdido <'m um munao ternvcl incerta e 1rnlaci0. vida ,mo
quc desconhece, de ilúluenclas remo- derna. 0 Jor~al preenche de algum 
tas e invisívtts e consequências tre- modo as funçocs do sacerdote, do pro
mendas e cóncretas. feta e do mestre dos tempos antigos. 

Nessas circunstancias. qual é a llnl- Disparatado ás vezes, mal feito. 1n 
ra insttltúção gue de certo modo o pó- justo e inadequado com as ccrimoni~s 
de auxiliar. que lhe pódc informar das religiosas dos feiticeiros de tt1bu.c:; sel
causas do.s fcnomcnos. que lhe póde vagens, reverenciemos. cont:.,do. cbeios 
dar conciênda e segurança? O jornal. de humlld..'td~ e cheios de cspersnta. 
O jornal é que o comunica com o mun- o jornal como o começo incerto ain
do cm que vive. um mundo terrivel- da e alnda confuso da mais Etlta ins
mcnlc imenso que s2us olhos não al- tltuiçâo de abacteclmento espiritual 
cancam. seu~ ouvidos não ouvem, e e religioso de um.a hwnanidade que 
~ua tntcligcncia não percebe. O jo1,1Rl deixou de .cter Jocal " ainda ~e se 
~~~ica com ~ ,3ua co~u~idcn~.~~-~c~~~ se~ 1~~~~s limit~. ! 

PREFEITURAS DO INTERIOR 1 
PREF'EITllll,\ ntUNICIPAC. DE s. .'lo\do our \'Olll cio més 

JO,\O DO CARIRI de ouLul>ro 22: 174•90) 

UECR-ETO N. • 7 O TOT/1!, 37 :2';3$700 

DE.':'PESA· 

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RENDA DA RECEBEDO· 
RIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE, NOS EXERCICIOS 

DE 1934, 1935, 1936 E 1931 
Nlo •Tussa q11c I ca Tubcrrufoao 

O ''CONT A.tOSSE' 
E' UE EFEITO SENSACIONAi. Pcriodo Cat.r.gorin. Renda 

Diferença a maior 
verif. dP um cxcr
cicio para outro 

saldo do mé3 anteriOr 6 :138S30•) 

15: 1 HSBOJ Exerctcto de 1034 M. de Rc1v:::lt15 
Rcccbcdori::l 

+ 5 241 :334$418 
5 945: 184S900 
7.247:731$260 
8. 841 · 299~000 

DESP'tS/1 
Prefettul'a 
Llmpêsi, pública 
Estrf'.da de rodagem 
Obras públicas 
JU.StiÇP 
Segurança pública 
Saúde pública 
Agêncli! de estatist1ca mu-

nicipal 
Eventuais 
Cemitério público 
Fomento agricola. 

Soma 
S;:ildo do mês de novClll

bro 

1 :~S'l~4C0 
97"500 

345$600 
1 :550$500 

88'1300 
128.~500 
262<000 

200iPOO 
2:999~7(0 

601000 
1 :066f600 

11 :288$300 

Idem. de 193; 
Idem. de 1936 
Idem, de 1917 

Soma 

700 :850S482 
1.302:546$360 
1. 593:567$7~0 

+ 3. 596 :964$582 

Recebedoria de Rrndas de Campm~ Grnhdc 10 de dezembro de 1938. 

.l CUNHA Lli\IA 

E D 1 T A 1 s 
3 '826<500 DIRF.TORIA DE vur;Ao r O- e, - estar quites c:;n O scrvico mi-

15:lH~OO ~g:;;.:AiEL..'.._C\"o1TArEl::,n
1

·~G º_'.: : lit~~'- ter saúde e robustez fisica VC• 

Prefeitura Municipal de Teper0'.1, Cha.ma concorrentes ao forncc:mcnt I rificada pela junta militar de s~údc: 
em 30 de nO\·embro de 1938 . d? srgui':11.c ma.teria), conforme con1i~ e> - ler bõ~ conduta civil. mcdian-

Jo~-é da. Costa Limeira secretário- çocs abaixo: t~ atestado firmado po.r autoridade 
tesoureiro. ' ' competent~ e fo}h~ con:da: 

Visto: etn 
30

_11 _938 . _ A. Maciel PARA ESTA DIRETORIA . f) - sct brac;.le.ro nav? ou i.1atur~-

prefeito. ' 1 au.t'.:'movct tipo 38 ou 39. cquipajo ~i~~opgli~~~o;;'JZO de seus direitos c1-

PREFEITURA J\IUNICll'AL Dt 
INGA' 

com 5 pneus, s~ncio un~ n., c;up~rl" g) - sua identidade, mediante "-
cm roda sobrcssalent~. cem ferramen- i:resc:itaçfo da respecriva caderneta; 
tas e ~obrcssalcntes csp~cific~.dos. d:?- i i - rcc::idir ha mais de sets méscs 

Balancêt<- da Receita. e Despisa dM
ta P'rcfejtura, em 30 d.e no,•cmbro de 

lir.l~ 

vendo ainda os propo,1entes meneio- r:a lccel;dade cm que tlvcr sédc Q 
narcm o número de H. P _. o consu- corpo de tropa ou estabelecimento 
mo de combustivel por quilómetro. as militar r que :-:;e destinar 

RECEITA 
1 - Licenca 
2 - Jmpôsto de feira 
3 - Impôsto predial 
4 - Produção municipal 
5 - Gado ~batido 
6 - Taxa de afcriç~o. 
8 - Taxa de limpésa pú
blica 

9 - Património 

~11Rti~~~: ~~f;;a~ 
12 - Rendas cxLraotdirni~ 

ria 

Soma 
Saldo do mês antcrtor 

. DESPtSA 
1 - Prcfcit ura 
2 - TC?3ourn.ria 
3 - Flscallza<;áo 
4: - V)as e obra3, públicas 
6 - Iluminação 
8 - Scnriço de Higiênf' 
Municipal 

9 - L!mpôsa pública 
l l - Dcspêsas diversas 
12 - Eventu~is 

condições de pagamento, o prazo de ~ único - Todos os documentos aci-

2:!~~~gg i engc~~n~OI~r~r::r~s q~t~~~~j~:::~f ~ado ~Ir~ea~º~\ ~d~câ~~~md~~r ~~f~~~::s ~~ 
2:308~00 deverá aceitar, como parte do paga- conhecidas pelo tebelião. 
2:19l"õl0:l mente, um automcvcl .. Ford". tino DispcskC::-:; t:·ansito:-i-:-c;; rrt 46l 

680~000 29, usado. placa 140 S. E .. o qual po- Ficam dispensados do requisito de 
:)S000 derá ser verificado p::!los inter,,.sc;~..:,y; idade para o concurso d~ títulos os 

no Depósito e Oficinas desta Direto- aluais cirurgiões-dent!stas civis que, 
ria devendo figurar nas pronc,;las o fl qu.;Iquet título. lá este.iam. na data 
valôr atribuido ao referido veiculo da aprovação dêstc Regulamento 

115f.:Ji..h) 
60$000 

1341000 
t5~00 

Os proponentes devC'ráu fazer no I rre~tanàc. ha mais de um ,mo. scrvi
T.ernuro do Estado. uma CPU~ã0 em çcs profi.ssional!s nos gabinêtes odon-

31.6Saoo e~l~hJ~rof,01~~c~:c~~~r~u~ ~:!.~':-rJ'r~;~; 1 toi~gi~s r~~ !:t~c~\º,· O Concurso de 
gc1rantin do contráto, no caso da pro- 1 títulos constará. d? tt.p:-esentação de 

8 :853q:900 pesta ."~r ac:'.!ita. \ tê;)CS e trabalho~ publicados sõbrc o· 
2:0:J6$6.00 As propcsta~ deverão ser esC' 1ita~; ? cr'Jntclcg~a; rle título nrovando co

tinta ou datilografada.E e assinada~ nhecer radiologia dentaria: de títu-
11 :S50~01J de modo legivel , sem rasuras, cmen- lcs cier:.tifi.cos conferidos por acadc

das ou berrões, cm duas vias. sendo mias, institutos. associaç')cs e est11bc
uma devidamente selada <sélo c>sta- lccimentos cientificas C'U odontologi
dual de 2\000 e de Educação e Saú- ccs oficiais ou de reconhecido valor: 
de), contendo preços por extenso e e111 a testado passado por r.rofossores ou 
algarismos. prcfisslonais de reco::.hecido valor 

1 :2õ0$00J 
1 :S43S600 

180$000 
426$4C0 

2:100$COO 

'.;09$100 
6;i4~!;{'fl 

1 :379-,300 
2:221,..,IJQ 

Os p:-oponentes deverão mH:(H" prri- intelectual: atestado de bons services 
1.0 para entrega do material ofereci- profissionais passados por autoridades 
do. ccmpetentes: atestado de tempo ct·c 

Em separado das propostas. os con- serviço exclusivamente profissional; 
correntes deverão aprcsrntat rccib":Js de documentos autenticarlos etc tudo 
de haver pago os impostos fe:lcríll. que se relacione com a c1ini.ca odon
estadual municipal, bem corno d~ tologica 

Soma 10:271 .. DO.J ca~~ã~r~~oit~~ ~~ªJ:rãt
st

:cfà:1~~1\g11 ', cti~~~o-d~~eºrt ;~:u~~e~-rt~u!
0

\n~c~~~~ Isenta. de multa. até 31 de {IP
z,..mbrn todos o.~ devedores de 
irnpost.os atrasados. 

Saldo cme passa par~ ele· néste serviço, que funcion~ no Palé.-1 ao comandante de corpo de tropa ou 
~ 10 - Prefeitura Munícipal 1:353$000 7,embrn l:573ssoo cio da;. Secretarias tsarno d~ Direta- ao diretor do estabelecim~nt0. junten-
§ 2,0 - Secretaria 4;;0~000 ria de Viação e Obra-; Públicas,, at ·! 1 do ao requerimento os titulos e todos 

O Prefeito do município de S. João § 1.º - Trsouraria 5ooiooo 11 :850.s5D\l âs 1:; horas do cti.a 23 d~ llt-1,...mbr J os documentos. de acórrl.o com os ns. 

~e ~:~irj~n~!~fct~~. elas atribuições que I ~ .,~:lc; Serviço de E.c:ta-
200

$00
0 

Tewuraria da Prefeitura Municl•~··. ~·;~i~~~~·. em envelope:; clcviclamentc iaf II (arts. 38 e 39) do presente c:11-

1 

~ ?I.º - Fl~cali.za.ci:io 1 :!"iOSSlOO de Ingá. em 30 de novcrnhto rtc 1~23 

1 

os proponentes obrig'."r-s~-ão a tor- j IV - Outros esclarcc!mento5. serão 
DECRETA: ~ a.n - Obra~ públicas 907~100 . Elias Lcop~ldino de Andrade. !itere nar efetivo o comprom1s~o. a que se dados pela. Secret.ari.a da. B~tena ln-

r ! 7" - Estradas ele roclti- tario-tc:5ourc1ro. propuserem, caso .seja aceita a sua I dependente de Art1lhana de Dorso, 
J\rt. 1.0 - Ficam dispensados de , gem· 2:200SOOO Visto: lngã, em 30-XI-1938. _.!... proposta. assinando ccntrfl.to na Pro- todos o:-: dias utc1s. clac; 11 ás 16 ho-

tnulta O!::i devedores de impostos atra- ~ 8.0 - Iluminação 1 :323')700 Za<""ri;\~ Ribf'iro, prefct'to curadoria d~ Fazenda. com o nraF., ras t exceto á." 4as. e sábados que serã. 
zado.c:;, de ouaisquer naturezas e exerci- 1t 9." -- Limpêsa rllblica 223S500 - 1 máximo de 10 dias a.pós .solucionada a I das 9 ás 11 l 
cio, que liquidarem seus débitos até ! 10.c· - dontribmçôf',e: PREFEITURA 1\fUN.ICIPAL DE concorrencta ,Joii.o Pcssõa , 13 de dezembro de 
31

1
,~~. d;.~e1~r~vºo;;;::_~eex:~cí3~posi- ~l~~ m~~lcf;i~.e~~~.~~~ i\1_,~r.OA no ~fONTElR!) A caução de que ti ata ê;t" E~itRl 1938 

çõcs em contrâTio. ! xlmo ompêasss<alcdoº. ,p,taur~roa r>lnr~= ra~~a~c;t;s dd~ ~;~;~~b~o di~Pf;;8 c\u- ~:v~::!!o ªctefac~~~tr~ro ~:~~dia~~~\ ~~!: ) citmuel K1c1s - 1 o tenente sub-
~ ., ttf1cada e fundamcr.tadD 1 -

Gabinét.<, do PrefcJto Municipal de trução l:215S200 RECEITA I Fica 1cservado no Estar1n o dhf'it1 EDIT\L dP C'lta"ã'J dP herdeuo~ 
~. Jr,'lo do Cariri. 28 ele novembro ~ 11.U -- Subvencõe.c:; 767S200 Licenças 2 066$200 de anular a presente, eh~man:lo a ausente~ com O prazo de sessenta 
de 193& I!, 13 º - Campos de de- 339$000 Predla! 2·847$600 nova concorrcnc1a ou c1e1xar d~ efc-1 dias - ., O cidadão João Tngueno ria 

~!séar:; ':;Ji~::~:al~~s~õ:.ta;tc~:t~~: !! rn~n~r~~?pesns cliven;as 1:817$400 Dlvcrsoes . - .-. _;)4Síl00 j tuar a compra do material co11,;tat1t" Rocha 3 n suplente de Juiz de direi-
Decreto n.º 55 - Crédito ::.:i~J~s~~iafc;a profis.,0-0 "

82·:"1~i= dos m~~modc C . <l DU· t ·f ci" to em exercício desta comarca de 
PREl<~El'l'URA MUNlCIPi\L DE s. er,,;pecilll nº 2 115$000 Veicules 10$0001 . c!,iço om1n~!s ª e Ol R. - Pombal. na fórma da lei, etc 

JOÃO DO CAitlRí í ti 5 2- tS10J V1açao e Obras Publkas. em Joao:> Faço saber a todos quantos o prc-
Somi::i 13:029$200 !1:rctoca :ítri~OO Pessô~. l~ d~ dezembro ctr, HIJ~,, . sente edital de citação de herdeiros 

Ba1anr('tr ria rrceila e despésa deste ~Alrin flU" vel para o mê~ jLlmpésa Pública 72SOOIJ Josc Tf'txeira. B~to - Enrfltt, qR-t,'> ausentes con:i o praz~ de s~.s.sentl:1: d.ta~ 
município cru novembro de 1::t38 de dezembro 21 :221S500 

1 

Patrimonto 2 :232SO ') EDITAL l\IlNISTE"ltl(l n \ virem ou dele noticia ti~eren.1 e m-
RECEITA. r. Divlta attva l(Y.)WfifJ r:.uERttA - BATERIA INl>LPES- t~ressar possan!· que .ten o. sido int-

N." 1 _ Tabéla A _ Li- TOTAL 37:2:>3J700 Rendas diversas 1 :Jl3.\"!400 DENTE DE DORSO _ ,e ,,,.,·~ d c1ado p@rante este Jmz, o mventã.rio 

N.~r;i,~ Tabéla E _ 
50

,,., 358!,000 Trseurnri0 ~• Prefr\J.ura M11niclpal com, 44 ,8 f>9Ç'J00 títulos para adn;icsii• <lc ;';';'r;,r~?ia,: ~~~n~~~:o dg;:,1i~/~.{~~~';,lmo"'~a,~~ 
da Indust.ria e Profissão de S. Joao r\o Cerir1. 30 de novcm- Saldo antt'rior 9:727S800 (!entiSlas} - De CfciPm ~o ~r C.:i..ii - Ratmunda de Queiroga, foi pela in-
arrccadacta pelo Estado. l.Jro de l9:i8. 1~° Comanctan~o d~ Batetia 1ºdcpcn- 1 ventariante d. Maria. Santina de 
nê.~te mun1cip1o. dur;:intc 54:687$100 ?-~nt_e ele. Arttlllarw de. Do:·s~. r~;,=.1 Queirog-a decfarade achar-se ausente 
o mês de outubro próxi- VISTO: DESPJ;;SA publico. para coi_:ihecimc,1to e 0: ln· no Estado de São Paulo a herdeira 
mo p~ado 6:380$300 Eduarrlo de Carvalho Costa. prc.feíto: Prefeitura 2::lOOS:400 rcssadoºs, de acor~o com o o_creto- Maria Queiroga ele Alencar. cp.sada 

N.0 3 - Tabéla e _ Im· José Chagas Brito, tesoureiro Fazenda Municipa.l 2:M1C:.3M Lei 11 · 36 · de 1. de cteze:l~b~o _ de com Miguel Almeida, residente no 
posto de feira 2:130S900 Iluminação 1:253S400 1~!7· combinado ~º~ .. 0 D ..... r .to Lc~ 1 mesmo E.c;tado de São Paulo; pelo qual 

N.0 4 - Tabéla D - Jm- PKEFEI'l'UR/\ MUNJCJ,PAL IJI; Ltmpêsa Pública P06$.J01). n. 24º· de 4 de fc,eieno d~ ~933 · qu ... r:hamo e cito a dita herdeira par~ 
posto predial rw·al urbano 1:284$700 Ti\PEROA' Patrtmonto ?15t,200 ~~e~~~t~~b~~t~t~J~~~~ç~e~Jir~I~ ;;, rlcntro do prazo de quarenta e oito 

N.0 5 - Tabéla E_ Taxa Obras Públicas J:637S200 data da publicação do pres~nl"' edital I horas. depois de dccon1d.o .º pra.zo 1e-
N.~c6 ~t94~s~~~: ~~~~:~ 3:846$300 :::~;:~:!.~ :-u:.:r;!~ª d~ T~~!~:~~ e~ Subvenções '4JO$'l00 e pelo prazo de sessenta iGOl ctias. pa- ral, comparecer em car~or.10 a ;tn~ ~~ 
N.~i\ã~ ~!~~1~º6 - Lifu- 22$500 30 de novembro de 1!)38 l~~fs~o ~r:~i~~~ 1,Hi~~g ~~n~S::~:~~ de Cirnr~iõos-DentlstFS :il1~n!rt;~o~I;~E~~:::~ ~~~ri: 

Pésa pública 249$000 RECEITA Dfvida passiva 18:00°'000 São as seguintes as ~xigencias lc- nal partilha, sob pena de revelía. Da-
N.0 8 - Tabéla H _ Pa~ Radio de-Polícia MUitar 114$.JOO gais para lnscriçáo. previstas pelo Re- do e passado nesta cldacte de Pombal. 

trimônio 450$200 Licença~ 697$500 Assistencia Social 855$000 guiamento do Serviço Octont.oJotl1Co <lo aos 22 de 11°'.,embro de tn38. Eu. Mau-
N.º 9 - Tabéla I - Iluminação 93S600 ImJYJst..o de feira 1 :291$000 Exérctlo. publicado 11C' Dlârlo Oflctal ricío Camilo de Sou.sa, cscrtvà'> interl-
N.o 10 - Tabéla J - Im- rmpósto predial 2:471$300 soma J3:800S50() de 26 de novembro de UJ38 no, o escrevi. ia~.) .João Trl:uciro da. 

N.~olslto~ô~~~~:íc~l~ Ma- 1'~.xa de estatlstica muni- 2:915$501) Saldo que pas:.;a p dez. 20:786~600 r~G"ião~~~nr~~.~ 38:o~ti!~~iiRtod:v:i~À :;21;~. E;~~~:~~o;;n~:o~~~ie:~;~n~e 

triculas 30$000 111~~~:~o siga.do abatido 496SOO.'l 54:587$100 provar: 1193:-1 o escrivao intcnno, Mauricio 

j;s~ ~.::-it~:l:1 t1~a~~- $ 1 ~ªtr~mt~
11

~impcsa publica 7~~~~g Tesouraria da Prefcitw·à Mun.1cipal da~)e de s~~o~f~f~;fad~r\~1~J°~~a :iJ~~~: Camilo d~ Sou.u · _ 
·à.,1J -divTeªrsbaésla M - Ren- l•a••oo c:mit.érlo publico 20!00:) de Alagõa do Montelro, 6 de dezembro Jizada pelo Govêrn0 Federal r ter O EDITAL _ Acha-se para ser pro 4 

~ v ~,., t 
1 7

•
0 

de 1938 . respectivo dlploma rcg-1,.c:;trado no De- t testada por falta de pagAmento e p!ót-
N.t1 14 - Tabéla N _ Df- R~:!'.ias even ua 5 7 ~ 00 Ella~ M. Maracajâ - Sccretárlo-Tc- partamento Nacional de Sattdc, 1 ra cfdto de Ia1encla, em meu cartó-

vlda ativa __ 1_0:12_0_0 Sào Vicente e:::::: so~~i'ó: _ Ef!genfo Barbosa_ Pre- ceb\;.;e~ n;u~'áe:~~!~;5.ª"~~s~~.};)~; ~\~i ~~d~~~~c~:a.~';;":~a0ç;~ ~~~';;: 
~ctr..a b; 078$800 ::..c:r.:J. !iJtc cert!::!2.c ds !dad::- e~ c:1.;b.1.1! e.ada i::or Pi!u!L""!c .Se.!&2.dc i;: C!.::. ~0114 
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MOVEIS DE VIME 
e de junco nacional ( de côr inaltera
vel) são os moveis que pelos mais bai
xos preços proporcionam ao lar mo
derno um harmonioso ambiente de 
graça e estética. O fabrico da CASA 
FUNCHAL impõe-se como o melhor 
-- em todo o norte do Brasil --

CASA FUNCHAL 
Roa Barão do Triunfo n.• 459 - Joio P ... ôa - Paraiba do NorlA, 

Rua da Aurora n.• 49 -Rerife - Pt>rnambueo 
FABRICA QUAJ,QUER PEÇA POR ENC'OMENDA 

VASSOURAS, ESCOVAS E ESPANADORES. CAMAS "PATENTE". 
MOVEIS DE JUNCO "GERDAU" E "TACAR1':". BRINQUEDOS 

PARA CRIANÇAS: AUTOMOVETS, VELOCTPEDES, ETC. 

tra. FrancL,;co Vieira e apresentada 
por Manuel Coélho da. Silva .. E como 
o sacado nflo foi encontrado. mt.imo-o, 
por êste meio, de acórdo com o art. 
29. n.• 4. <ia lel n.• 2044, de 31 de de
zembro cJ!' 1908, n. vir pagar a elita du
pllcata ou me dar as razões da recu
sa ficando notiffrndo dêsde já do pro
teSto, caso não compareça. João Pes
sôa. 13 12i938. O Oflclnl de Protestos, 
Ilera Ido Monteiro. 

cinco discos de picotagem a f'SColher 
e que possnm ser co1ocados parA. traba
lhar numa dl!-:tnnria de 38 mm. e dai 
para cima dP. miltmetro em millmetro. 

0.". proponentes <.leverã.o fazer no Te
souro do Est.nrlo, tllllA caução ern di. 
nhrtro, dP 5<1-i sôbrc o vnlor provo.
vel do fornecimento, qne SPrvlrá para 
gn.rnnUa. tlo conLra.t-0. no cn.so cte acei-
1 n,:5.o rln nroposta. 

As proposta~ deverão sei· escritas a 
Unta ou datilografadas e assina.das de 
modo legiVPl, sem rasuras <'mendas ou 
borrões, em duns dtns, senclo t1ma de
vldament~ selada fsélo de 2$000 e sê
lo de saúcte, roniendo pre('o em alga
rismo e por exten.'10 

"RATINHO 

HOJE 
A'S 20 HORAS EM PONTO 

D E 

COMPANHIA 
com as peças de grande sucesso ! ... 

"QUEM BEIJOU MI
NHA MULHI~R ? ! ... 
2 atos de gargalhadas loucas, originais 

de GASTÃO TOJEIRO, e 

" RATOEIRA DOURADA '' 
Revista em 1 ato e 12 quadros, com 

musica de varios compositores. 

Sambas ! Canções ! ... Skecthes ! 
('ortinas ('omicas ! . . . Bailaclos ! . 

Anedota~ ! . Dif;parnlrs ! .. 

DffiETORIA GERAL DE 1-AU'DE 
PU'BLICA: - EDIT.\L N.0 17 - De 
ordem do sr. dr. Inspet.or de Hlgtêne 
da. Alimentação e Polida Sanllárln 
dns Habitações dn Diretoria Cera! de 
Saúde Pública, faço cit'nte pa.ra ro
nheclrnento dos interessados, que pelo 
prazo de dez e 10) dias a come~ar da 
data dn pub!lcação dêste. ficam os 
proprietários dos prédios abaixo men
cionados obrigados a satisfazerem as 
exigências regulamentares solicitadas 
por esta Inspetoria sob pena de mul
ta de acôrdo com a lei err.. vigor: 

Os proponentes deverão mnrcar o 
prn.7.0 para entrega do material o!ere
cldo. 

Os proponentes deverão ofef<'cer co
tação para a má.quina posta nas ofici
nas da Repartição requisitante, mon· 
tada e em perfeito funcionamento. 

6-LINDAS "GIRLS"-6 
ESPETACULOS RIGOROSAMENTE FAMILIARES !. .. 

Rua 13 de Maio, n.> 677, do sr. Pe
dro Pnlva; Avenida Marci!lo Dlas, 
n.0 475, do sr. Antonio Frnnctsco; 
Avenida Marclllo Dl.as, n.' 511, do sr. 
José Gomes; AvenlÂ do Abacateiro, 
n.º 555, da sra. Felismina Marta; Ave
nida Marclllo Dlas. n.' 587, do sr. Sll
vio e. de Ltma; Avenida Mn.rcllio 
Dias, ns. 613 e 655. do sr. Cícero Lei
te; Rua Rodrigues Chaves, n.0 474, 
da sra. Minervina S. Coêlho; Rua 
Bóa Vista. n.º 145. do sr. João Si
mões: Rua Mestre Azevêdo n.0 55, da 
sra. Maria das Mercês; Avenida Mar
clllo Dias, n.' 737, do sr. João B. de 

~~; 1tci~~~~ ;:~;
1
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ra-Mar. n.0 1240, da sra. Marta A. 
Teixeira; Travessa Luzltana. n.0 127, 
da Sra. Eufrazlna M. da Cc,nceição: 
Rua Luzitania n.0 145, do sr. Severino 
de Andrade; Rua 12 de outubro, n.0 

407, da sra. Viúva A. Fatista; Rua 
Branca Dias, ns. 210, 216. 2"20 e 222, 
do S1'. Mendes Ribeiro; Rua Madel 
Pinheiro, n.0 +u. do !->r. Francisco 
Mendonça; Rua Dlôgo Ve1)1o (terre
no), do sr. Belino Souto, Rua Alberto 
de Brito n.' 713, do sr. Pedro Lira: 
Rua Alberto de Brito, n.' 757, do sr. 
.T. Minervino; Rua 18 de novembro n.0 

162, do sr. Láu de Sousa; Rua 18 de 
Novembro n.º 139. do sr. João Ma
gliano; Rua da Palmeira, n.' 109, da 
sra. Maria F. das Neves: Rua 18 de 
novembro, n.0 305, da sra. Filomêna 
Lopes; Rua Alberto de Brito, n.' 710. 
do sr. João Quirtno; Rua Carroceiro 
José Lino, n.0 276, do sr. Francisco 
de Oliveira; Rua Alberto de Brit.o, n.0 

534, do sr. José Jardim; Avenida Mlra-

~::Ôid~0M~~:~J~r, ~:<> 1~~~ d~~~~u:: 
vnlno Miguel; Avenida Mira-Mar, n.l) 
399, do sr. Antonio F. da Silva; Ave
roda Mira-Mar, n.' 393, do sr. Eleo
nor de Bnrros; Rua Carroceiro Jo~é 
Lino s)n do sr. Francisco de Oliveira: 
Avenida Mirn-Mar, n.' 345, do sr. 
Severino de F. de Sousa; Rua Flo-
1iano Peixôto, n.0 207, do sr. Celestin 
Malzac; Avenida Vasco da Gama. n.0 

503; da sra. Lutza Alves; Rua dos Ca
riris s'n, do sr. Francisco Londres; 
Rua dos Cariris, n.0 215, do sr. Ivo
ne Bezerra; Rua Genésio de Andrade, 
s·n, do sr. Gabriel Domingues: Rua 
Genésio de Andrade n.0 60, do sr. 
Lourlval S. de Freitas; RtJa Senhor 
dos Passos n.0 164, da sra.. Isabel da. 
Silva; Rua Maciel Pinheiro, n.0 512, 
do sr. Oregorio de Oliveira: rtun do 
Tamblá, ns. 228. 282, 286, 276. 272 e 
266, do sr. Paulino dos Santos Coê
lho; Rua do Tambiá n.' 28 da sra. 
Maria Emllia; Rua do Tambiá, ns. 
80 e 78, da sra. Rosa Amelia: Rua Ma
nuel Deodato n.' 1024, do sr. Al!rêdo 
Pereira da Silva; Rua Manuel Deoda .. 
to, n.' 928. do S1'. Vital P. da Rocha; 
A venlda Manuel Deodato n.' a28, do 
E:ir. Manuel Ferreira. 

Outrossim, pelo prazo de vinte (20) 
dias os proprietários nbnixo u1encio
nados: 

Avenida. Véra Cruz, n.' 416, dos 
srs. Fernandes & Cla.; Rua do Repú
blica n.' 241, do sr. Balblno de Men
donça 

João Pl!ssôa. 6 de dezembro ele 1938. 
Dr. Alberto Fernandes Carta ·~o, ins

petor. Maffer Pinho Rabêlo, escritu
rário. 

SECRETARIA DA FAZENl'A 
EDITAL N.' 29 - Secçio de Compras 
- Abre concurrencla para o seguin
te material: 

Para a lmpN!ll8& Oficial 
1 mé.quina de picotar. com f11ros re-

~~dºJa~~ :X!~~~a :i~o'[:~·~;tt 
nuas e lnterruptas e que possa ser ali
mentada com 8 /1 10 !Olhas de uma só 
vez e QUP. a sua velocidade eorrespon
rla a. 3,04 minutos no preparo de urna 
rt'sma de papel. -

A miqulna deve vir equlpaua com 

As propostas deverão ser entregues 
nesta Secção, em envelopes fechado-s, J 
até as proximidades da reunião do Tri- \ 
bunal da Fazenda, que não será antes 

1

, 
das 14 horas do dia 3 de Janeiro do 
próximo ano de 1939. 

PREÇOS: - Cadeíra 4$000 - Estudantes e militares 2$000 
Amanhã - 1.ª GRANDE "VESPERAL DAS MOÇAS", ás 16 ho. 

ras, com 50% de abatimento ! ... 
Em envelopes separados das propos

tas, os concurrentes deverão apresen
tar recibos de haver pago os impostos l 
federal, estadual, rnunlclpal, no exer
cfcio passado, certidão de haver cwn
prido as exigências de que trata o ar
tigo 32 do regulamento a que se refe
re o dec. 20291, de 12 de agosto de 1931 
(lei dos dois têrços), bem como, da 
caução de que trata este edital. 

A' NOITE - A',s 20 horas - Programa Novo ! , .. 
ATF.NÇAO - Ouçam todas as noites ás 19 horas, os 30 minutos de "RATINHO" e b:WL 

Companhia, na "Radio Tabajára - P, R. I. - 4 ••. 

SANTA ROSA CHARLES BOYER em 

HOJE A's 71h horas HOJE VENENO Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuzeram, caso seja aceita a sua 
proposta, assinando contrato na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
máximo de 10 dias. após solucionada 
a concurrencia, com prévia caução ar
bitrada pelo Tribunal competente, não 
inferior a 5% sóbré o valor do forne
cimento, a qual reverterá a favor do 
Estado, no caso de rescisão do con
trato, sem causa Justificada e fun
damentada a juizo do referido Tribu
nal. 

UM GRANDIOSO FILME DA "ART FILMS" 
C. C. C. - Improprio até 18 anos. - PREÇOS : 1$600 - 1$100. 

Nas propostas deverão ter por ex
tenso o valor total do material ofere
cido. 

Fica reservado ao Estado, o direito 
de anular a presente, chamando a no
va concurrencia, ou deixar de efetuar 
a compra do material constante da 
mesma. 

Secção de Compras, 1 de dezembro 
de 1938. 

J. Cunha Lima Filho, chefe de 
Secção. 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA
EDITAL n.0 52 - Chamo a atenção 
dos interessados para o edital n.0 51, 
publlcado nesta data no órgão oficial 
do Estado, A UNIAO, sôbre a abertu
ra de c.:oncurrência, destinada aos for~ 
necimentos ordinários n esta Alfan
dega, em 1939. 

Alfandega de João Pesõa, 7 de de
zembro de 1938. 

Cla.udlo Porto, rscriiurário dn. classe 
"F". 

DIRETORIA REGIONAL D OS 
CORREIOS E TELEGRAFOS DA 
PARAIBA DO NORTE - EDITAL 
N.º 4 - Pelo presente edital, a comis
são abaixo asinada, designada pelo se
nhor Diretor Regional, para organizar 
o processo de demis.são. por abandono 
de emprego. da agente postal, com 
função de tesourell·a, da agência pos
tal-telegráfica de Patos, nêste Esta
do, d. Adelziva Bezerra de Sousa, que 
está faltando ao serviço, sem causa 
justificada, por mais de 30 dins, con
vida nos termos da circular n. 0 145, 
de 22 de novembro de 1935, do sr. Di-1 
retor Geral, a referida agente para, 
ctenlro do prazo de 8 dias, a contar ela 
data da. primeira publicnç:l.o deste, 

,LLOYD NACIONAL S. A. 
SÉDE-RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 

"SUL,. Passageiros "NORTE" 

CARGUEIRO "ARATANRA" - Esperado de Belém e escalas !lO 
dia 18 do corrente, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Bala, Rio 
de Janeiro, Santos, Paranaguá e Antonina, para onde recebe carga. 

PAQUETE "ARARAQtl'ARA" - Esperado de Porto Alegre e escalas 
no dia 21 do corrente, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Bala, 
Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alcgie, para onde 
recebe carga e passageiros. 

CARGUEIRO "ARAGANO" - Esperado de Antonina e escalas no 
dia 22 do corrente, saindo no mesmo dia paro. Natal, Areia Branca, 
Fortaleza, S. LU!z e Belém, para onde recebe carga. 

Para demai. Informações com os agl!ntea: 

l, Dl CUIHI RlGO & CIA, 
&OENOIAS EM GERAL 

CODIOOI: M-'18. t.• .... 11o-. ltlbelro, A. B. C. 1.• ... • Pr.rtlolll&r 
0alD Paatal, la - RUA JOAO BUASSUNA, U 

--- 10&0 P&IIOA - PAIUJBA - BL\81L ---

vir perante R, m<"sma comiss?i.o, que se 
reune no gabinête da ChPfia elo Trá
fego Po.stal da citada Diretoria, a 
prestar a.s necessárias declar:içôes e 
apreseninr a d<'fésa que tiver no refe
rido proces.so, sob peno. de correr o 
m~mo á sua l'evelia. 

João Pe:-.sôa. 6 de dezembro de 1938. 
A comis:,;ão. 
José Aluisio da Costa Maehado es-

criturário classe "G ". • 

Jo~é Estefa.nio ele ('ar.,,.:1.tho, escritu
rário classe •• G ". 

Humberto Neiva Hardman escritu-
rário classe ''e" • 

i
flllll .. tt. !º.fi!U!B 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 

Õei1~1Íi~ dn 1;1ÕH 
CABELOS BRANCOS 

Evitam-se e desaparecem com 
"LOÇÃO JUVENIL• 

Usada como loção, não 6 ttntun.. 
Depósito: Farmãcla MINERVA 

Rua da República - João P-Oa 
DROGARIA PASTEUR 

Rua Maciel Plnh,ilro, n.' 918 e nMO<la 
Infantil" 

Preço: - esooo. 

1 

CAMISARIA 

CONDOR 
SORTDIIENTO COMPLETO 

de 
CAMISAS, CUECAS, PUAMAS, 

TRJCOLINES E S1':DAS em lindos 
padrões. 

Aceita encomendas sob med.Jdaa 
para entrega dentro de 60 mtnu-

tos, prantlndo a conteeQão. 

Rua B. do Triunfo, 445 

BICOS e rendas de fantasia, ren-
dões para vf'Stidos, botões de fanta-
•ia, botões robertos, a CASA AZUL 
mantf'm grande sortimento. 

J. MINERVINO & Cla,, 
compram 

garrafas e caixas vaslas 
l\.lEIAS para. se,nhoras. o maior 

sortimento da praça, na CASA AZUL. 

TERRENOS 
Vendem-!=ie em lotes pequenos, a 5, 

6 e 8 mU réis o metro, I1jl, Averuda 
Maximiano de Flguelrêdo, perlx> do 
Instituto de Educação. Agua, exgôto, 
luz e bondes: ·1ugaf de multo futuro e 
saluberrlmo. A tratar na rua Maciel 
Pinheiro. n.0 303. 

COMPANHIA N. N. COSTEIRA 
Fône 142' Praça Antenor Navarro, 53 - sob. 
-"'LINHA RAPIDA ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 

"ITAQUERA" 1 PROXIlllAS SAIDAS : 
Chegará no dia 16 do corrente, "ITATINGA" - sexta-feira, 23 do 

sexta-feira, sairá no mesmo dia. para corrente. 
Recife, Maceió, Bala, Vitória, Rlo de "ITAGIBA" - Sexta-feira, 30 do 
Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonl- corrente. 
na, Florlanopolls, Imbltuba, Rio Gran-
de, Pelotas e Porto Alegre. 

AVIS O 
Recebemos também cergas com balde,wii.o para Penl!do, AracaJ1!, 

Dh~, B. Francisco, ItaJal e C'ampos. Aa passagens serão vendldas mediante 
apresentação de atestado de vecclna, 

Informações com o agente - P, BANDElilA DA CRUZ 



UM E XI TO EM TO D A A PAR 'f E ! ! ! 5 SEMANAS NO- MUSIC HALL - EM NEW YORK, 19 SEMANAS NO -
CARTLEY CIRCLY - EM HOLLYWOOD, 30 SEMANAS NO - NEW-GAJLERY THEATRE - EM LONDRES, 6 SE.MANAS NO - S. 
LUIZ, E - ODEON - SIMULTANEAMENTE NO RIO DE JANEIRO, 2 SEMANAS NO PARQUE E - MODERNO- EM RECIFE!! ! 

BRANCA DE NEVE E OS SETE AN<)ES 
Obra prima de· - WALT DISNEY - Colorida - Alto relêvo - Toda falada e ca11lada em porluguês ! 

Proximamente - Exclusivamente no REX 
UMA FINISSIMA COMEDIA SOCIAL CHEIA DE SURPRtsAS E ENCANTOS 

Aparentemente cheia de encantos, de prazeres, de sensações 
' deliciosas L 

LESLIE HOWARD - JOAN BLONDELL 
,, 

ASSIM É HOLLIWOOD 
UM NOVO CAMPEÃO 19 38 - UNITED ARTISTS 

DOMINGO Um roman~ce curioso R E x., 
sensacional ! "' 

Matínér <'••ique á.~ 3 hor1.1 
8oir,e ás G,30 e 8,30 

DOMINGO 

AMANHÃ NO "REX" O MAIS DELICADO ROMANCE DA TEMPORADA!! 
Um conto de amôr e emoção que empolga pela sua belêza e sinceridade 

ROCHELLE HUDSON-ROBERT KENT , . 

FUGINDO AO PASSADO 
Uma historia de amôr e sentimento ! Uma produção da 20 TH CENTURY FOX - a marca suprêma. 

REX 
-HOJE
Solrée ás 7,30 
-HOJE- FELIPÉA JAGUARI BE 

BOJE - Soirée ás 7,ts - BOn: BOJE - Solrée is 7,15 - BOJE 

Sessão das Moças 
As aventuras comicas de uma velhota irresistivel ! 

UM VIOLENTO DRAMA POLICIAL ! 

CESAR ROMERO 
UMA DELICIOSA COMEDIA REVISTA! 

CHARLES ROGGERS 
ZASU PITTS O CARRO BLINDADO AMôR NOS BASTIDORES Juntamente a 3.ª série de OS AMôRES DE SUZANA 

Um filme da UNIVERSAL 
AS AVENTURAS DE REX E RINTY 

Universal 
Um filme da PARAMOUNT 
COMPLEMENTOS 

COMPLEMENTOS Este progr~t.ma é proprio para tollas as Idades. 
Nota da C . C. C . 

fF===================~,r,========== 1 

CINE S. PEDRO 
HOJE - Uma sessão ás 7,15 - HOJE 

OS FILMES DAS M:USJCAS EXTASIANTES! 
RUMBAS ! FOXS ! CANÇõES ! 

DOLORES DEL RIO a morena dos olhos sedutores, no 
suntuoso filme da "Warner Bros" 

CALIENTE --POR UNS OLHOS NEGROS 
NO ELENCO: 

PATO' BRIEN e EDWARD EVERETT HORTON 
Amanhã - Na "Sessiio das Moças" - ROBERT YOUNG e EVELYN 

VENABLE - em 

NOIVA DE DOIS 
DOMINGO - Para festRjar mais um aniversário do cinema preferido 

por todos, foi C!'iCOlhido o filme das musicas inesqueciveis 

MELODIA CUBANA 

"K & F", 
a marca universalmente conhe
cida . Consultem os novos des

contos das limas e grozas 
--K&F--

Agentes: 

C. PEREIRA & CIA. 
Rua Ba1'áo do Triunfo, 277 - 1.0 

Maçãs 5$000 o quilo 
Sóm.-ut.e no Armaz<-m Avenida. 
Grande sortimenlo de artigos 
para. o Na.tal: Passas, figos. tã .. l 

marM, ame-ixas, nozes, etc . 
A V. GENERAL OSORTO 363 

- Fône 1-775 -

\ N~ c!!~~ .. ~~J~~!1!!~~ce\-

Este filme é proprio para todas as idades. Nota da C . C . C. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAJ. 

HOJE - A'S 7,30 - HOJE 

1\.-lil t"moções frtneticas, num filme de valor, com lutas brutais entre 
homens audazes e temi.veb. . Uma historia. de amôr ftsPnvolvida. em 

meio de lnumeros e gl'andes peri,os . 

A LEI DA BALA 
--com--

BJG BOY WILLIAMS - MOLL Y O'DA Y e AL ST. JOHN 
COMPLEMENTOS NACIONAL D . F . B . 

Quinta-ftira. - Uma. revista. que os .. fans " rer)amavam CORONADO, 
A PRAIA DA ALEGRIA. - Musk:i - Sapateado - Alegria. e amõr. 

Sábado - Atençá-o ""faus" para. e~ta produc.:ão !! ,TOAN CRAWFORD 
que tem os mais bélos olhos de Hollywood em ADEUS MULHERES. 

Segunda-feira. - "Scs.~ão das Senhoritas" - Um filme que só será 
exibido no ••JUetrópole" - A POBRE l\ULIONARIA. 

' 

<COPIA NOVA) com LAWRENCE T!BET!', o maior barltono do mundo! 
tam-se alunos para. o curso de Ad- 1 ~:=======================" 
missão, durante o perlodo de férias 

TRANSFUSÃO 
D O S A N G U E (MARAVILHOSO) 

COM 2 VIDROS AU1iMENTl O PESO 3 IILOS 
Um fortificante no mundo com 8 elementoa lonleoa 

PHOSPHOROS CALCIO ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADÓ COM Á TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, •BPAUPEII.AJ)08, 

J:XGOTADOS AJISIIICOS, 
IIA.ES QUJ: 'caLUl, IIAGSOS, 

()aU]fÇAS &AOIIITICAI, 

e.scolo.res. Horarlo: 8 ás 11 da. me.-, tr======================='I 
nhã. A,celtam-se também alunos para I J l l"llll'C' FER"ANDES BARBOSA ma.térfà.s avulsas, como: Arimética, AIJ.fl& !1, 
Português, Dátllografla e Inglês -

pr:~~ :r~:;t.e e mensalldo.de .,, :\ D V O G A D O 
o.lrance de todos. Pagamento ndlan
tndo. 

CURSO DE F tRIAS 
Professor João Vinagre avisa 

aos Interessados que durante o pe
riod.o de férias, escolares mantem 
um curso, preparando alunos para 
o exame de admJssão ao Llceu Pa
raibano e Escola Normal, o qual 
funcionará dla.rlamente de 8 ás 11 
horas, no Grupo Escolar "Dr. To
mis Mlndêlo. 

Pagamento adiantado, 

ARTIGOS para. u festas de Natal 

~~~;:;::· ~;~:o so~1':~n~:l 
do Triunfo, 306 - J. Honorato & 

Cla, Ltda.. - Joio Peuõa, 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

~~fi-AVENIDA GENERAL OSóRIO, 231 

Joio Pe118a 

• R I o s o R I o l B l T N I OONBULTAI: 
OlrmllAo d& ~tencla Publica e do ... 11 '- li ~ t 

llolpl..il Ba.nta Ill&bel. __ 1_1_u_1_1_1t_oru __ • _ 

TlúUMllte - • fllnrpco ... ilMD- .. mttin. ,-, ...,.... 
• rbur. ()Jatoleeplu • uetllroleo,tu. 

IJOIIBULTORIO: - Rua Gama • Mello, 11 - t.• aa811, 
-- J O.& O PS 8 8 0 ·-------· .i. ,y,....,,_ 



1 • J!'.}ÃO PESSOA - Quarta-fel~u. l4 drzcmbro de 1938 

:C e A D o --
JOSÉ PINTO 

ADVOGADO 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 
· 82 Fône, 210 

JOSÉ MOUSINBO 
AIVOIAIO 

Avenida João Machado, 438 

Trincheiras -:- João Pessôa 

DOSNO.t.8 DA Í'l!LLI: S VENSal!AS - l!YPRILII! 

IR, EDSON DE ALMEIDA 
DO DJ8PENSAR10 DE DERMATOLOOIA E LEPRA DO 
D ••• P. CBEPI!! DA CLINICA DERMATO-SYPHil,QORA• 

PfilOA DO HOSPITAL "SANTA IfOAB'EL" 
Tratamento J10< pro ... aoo •peclallza•oo •e _. ( ... • 
1ÜIU), Jt:,11rlaalJ y~rslcolor (,-nnae) ._,. .. , aloeru, 

•oen9u ... anhat. atfecçÕf'a •o couo caltellatl• 
Ortf!Dt&l;IO moderna na t11~rapeutlca da SJPhlllf e da 
Lepra - Pby&!otherapla dermatolocloa - (Ultra YloJ~t.& 

-Illfra Vermelho - CromaJeN - Dlr.thermo -.,ala_. 
pr,;a o t.ratame11to dQII tumorea mallsnoa d& peU. 

DIARIAMENTE DAS 14 1J2 A'S 11 BORAI.J 
CMiaalloKte1 - D•~•• •• Cr.ldr.o, IH - L ...... 

10.t.O PSSSOA 

-

GAB1NF.:1'E ELl!:CTRO-DENTARIO 

Oa Cirurgiã-Dentista 

LINIALVA GAMA 
CHuica-Cirutgica e Prolbcse Odonlologis« 

Odonlopedtc 
Ueaa•to11ctrl•~ - D1111•• •e Casta...,, Kit - t.• ••lllu 

OONBULTAB - DI.Ej 1, A'El 17 HORAS 

CLINICA MEDICA E PARTOS 

DR. MillANDA FREIRE 
(ZL.lntern• rendente e U-mf!dlco Interno do no!IJJ)ltal 
Pedro D •o Recife. Pratica nos Hospitaee dr S. Fran{'l!k'o 
de Ais!• e Santa CaSll de t\ollierlcnrdia do Rio de Janeiro}. 
DOENCMI DO CORACAO E AORTA, ESTOMAGO, Fl-

GADO. INTESTINO E RINS. 
Corurultas da, H ás 18 hora.. 

CON80J,TORIO: - DUQUE DE CAXIAS, n, 
&ESIDENCIA: - AVENIDA PADRE MEIRA, 118 

Joãe Pessôa -::- Parahyba 

JOÃO VELôSO FILHO 
ADVOGADO 

Residencia: 

RUA MONSENHOR VALFRJ'];DO, 41 
Itabaiana 

li . DR. ISAAC f AINBAUM 
l 

t,1-•nH~Dlr de Cllulca Medi<'• do Rnt1»ital cl.., Cente .. 
n.uto, MedJ1•0 do Hospfh!.2 Santa baht>I " lllo 1.naUt-.a• 

DOENdçÁst"ôÂs 1CRÍANÇAS 

1 

D<:>enç.,, do adulto: .:oração, aorta. estomagr,, tntest.~o. 
1 ~a&r.)v. rtrJA, saugµe e ,iutltçAo. Trotamento da neurastbenla 

sexual, syphills. 
Cova.Itorl•: - Rua Rarão do Trlumpho, •• - 1.• ....... 

<Por c1ma do Banco Central}, 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
I\CCEJTA C!IAMADOS A QUALQUf:B ROIIA l 
Con.ultaa: - De 15 áa 18 horas. dlartamente. 

LABORA TORIO DE ANAL YSES MEDICAS 
- DO -

IR, ABEL BELTRAO 
Ex·lntf'rno do r.ahor;1torio do Rospltal Pedro n "m RectfP 
e actoal analyda dos Rnspitae1 Colonia, Juliano Morei"' 

e Santa Isabel 

HORARIO: - Das 14 a. 18 bocu. 

Rua Barão do Triumpho, n. 0 444. l.º andar 
JOAO PESSOA PARARYftA 

l>OEN<,:AS DOS OLHOS 

Ili. N. COSTA 8111TTO 
IIX-A~81STf:N"n! DOS Sl!!RVlCO~ DJ: OLRflS DO Pao,. 

SANSOU NO RIO DE U.NSm() 
OCrTJ..IBTA no dOBPITAL SANTA ISABEL 

T'ra.tamen~~ metlle«J e opcratorio ~... llleen,.. •oe elh.N 
C',oruuJtor!<"· - Rur, Duqu, de Caslu, 312 (Alto <IA Pbar

ma.cla Véraa, 1.º &nda.r> 
Reltdenlca: - Aventd11. Juares Ta, on.. 111 

Oomolt.u: - ~ 10 li~ t.a U o du li .. 11 borao 

SECÇÃO LI -VR 
·-----=-=~~-~~;;;:;;;;;:;;;:::;;;;~;;;:;;~~~~~~ 

LITZ FERRANDO I Ili, L Til, 
EIFAVORITA 

PARAIBANA HRegeneração Oampinense" União Gráfica Beneficente 

OIJIUROlA lr.M OP.RAL - ARTIGOS CIRURGIOOI! - &PPAJla. 
UJ:08 DW DATHl!:RMIA, llPPAaELHOO Dl!l RAIOS X J>O«I IO· 
LBOII.F..S l"~BRICANTF.S F.X<JLUS!Vl-T/18 008 MJC'R0800J'l0tl 
Lll1T7. 11 TODOll 08 PROOU(,"TOS OI!: !!:. Ll'lIT, TODO IU, 'J'IIRI.AL 

Convocação Paraibana 

·,,} .t>c "Ordem do Pod :. Ir: . Ven:. 
M.cstr :. desta Aug:. Benf :. LoJ:. e 
de confom11dade com o que cstatue o 
Regulament,o Particular, ncam convt
dadÓS todos os MM: . MMaç:. RReg:. 
do,· nosso Quadr: . e que se acham 
!'.qU,ites" pará com os cofres da tes.ou· 
rarla da "Aug:. Regeneração Cam
pinense., , á comparecer ã. Sess:. 
Adm:. de Eleição, a realizar-se ã.s 19 
horas. do dia 16 do corrente, no refe
rido Templo. 

B;,Jancêtc da Receita e Despêsa da 
SPcicdadc "União Grat'ica. Bcncficen
fc Paraibana ", de 1. 0 a 31 de outubro 

Sala da Sec.reta1ia da Aug:. Ben :. 
Loj :. "Regeneração Campinense ··. em 
12 de dezembro de 1938. 

,Antonio Laurent9'10 Ramos - Se
cretário . 

SINDICATO UNIÃO DOS 
RETALHISTAS 

ASSEMBI,UA EXTR,\ORDINARIA 

de 1938 . 

RECEITA: 

S::ilrlo ,intrrior 
Mrnsalitladcs 
Multa 
Quota FcstiJ 

DESPESA: 

Bcr:cficcncias aos con~o
cfos: 

Antonio Fernandes. do
c;11ncntos de l a 4 · 

,Joaquim José de Santa
JJa. rir-cumento.s de 5 a 6 

Medicamentos aos con
socios: 

A ntonb Fernandes, do-
De ordem do senhor Presidente dêstc cwnento n.º 7 

Sindicat:.o e de acõrdo com o que pre- Joaquim Jos~ de Santa-
ceituam os estatutos do mesmo. fica na, documento n .0 8 
convocado para ãs 8 horas da noite i1~nuel Iná~io da Rocha, 
de hoje, á rua Duque de Caxias n.º documento n. 0 g 
524, 1 andar a Assembléia Geral Ex- Pago ao dr. Maciel pela 
traordlnaria, em 3.ª e última convoca- · ·1 'di r lt 
çio1 para. .~ ,eleição da Dire~orta que ~~~~~~cii;e /\~~onioe ªFe~~ 
tem de d111g1r os destinos dest~ Sm- nandes, documento nY 
dlcato no perlodo de 1 de Janeiro de l 10 
1939 a 31 de dezembro de 1940. I Pago 00 dr. Otávio soa-

João Pessôa, 14 de dezembro de 1938 . ~!?ta P:~ª c~~~~~io m~d~~~ 
.João Flgueirêdo de Sousa. - Secre- t\ d~~~m~~~~ ~~ ~1antana, 
~~ _ _ _________ rago 2 Manuel Marinho 

PROJtTOS DE PLANTAS ;,~1
"' e~~js~~1~s ª;/'~~:~~. 

. DE PREDIOS PERDIDOS ~i~en?o" n~·~~ana. do-

Pede-se a pessóa que encontrou um 
pacóte contendo 3 cópias-projétos de 
plantas de prédios com os seguintet 
dlures: "Farmácia Luiz Ràbêlo" 
Itabaiana, perdido ontem na Praça 
Pedro Américo, o obsequio de entre~ 
galo na. rua Barão do Triunfo, 460, 
que será gratificada. 

/\luguel do predlo otic!" 
funciona a sociedade, 
documento n.0 13 

Pago uma corrida de au-
1-')movel conduzindo o 
mêctlco a residencia do 
c.on .. :.octo Joaquim Josó 
de Santana 

Pr'rcentagem ao procura
dor 

776<100 
133~~0 

4~000 
6$000 

020$000 

0$000 

3HOO 

7$000 

15$500 

13$000 

20$000 

205000 

10$000 

60$000 

10$000 

14$300 

Resulta.do do sortclo doii1 cou
pons-brin(lcs gratuitos, rca.111.A.do 
pelo chibt' dé ' sorteios FAVORITA 
PARAIBANA, em 5118 séde á r~
ç" Ant.onlo R.abelo, 12, nc .1la 
13 de dezembro, ás 15 horas. 

t. t' Premio 
2.º 
3.º 
4." 
5,º 

'"t ...• 

r,r, 10 
70õ8 
0016 
!)910 
JD04 

João Pcssôa, 13 de dezembro de 
1938. 

JOSE' DA MAT'.l'A CA.BltAL -
fiscal. 

ASCENDINO NOBREOA li> CIA. 
- Concesslonarlos. 

Sitio em Mandacarú 

PA.RJ\ LA.B'JRATORIO CRIMJCO 

tlep,n:*"1Jl&Jl,a... eiel..iw-... •~ S...... • 

IGIIIIA I OI&. 
c.....-&...a )'l.ATàL, 11 -:- IE'·~ Tal,., - ....... 

Rua Duque de Caxias, 576 
1(JONSULTORIO DO DR . 1 MICLLO l ,Ul,AI 

ARTIGO>' rAIIA rmi:,;l,NTE:,;. alla I ARTIGOS PA.RA HOMENS : cami
ll(lVida(lf' tlo ~ui du País, a~~ha dr re- sa.s. de ~ricoline, sêda,. gersei, e~. 
ccbn a CASA RIO, - l\1ac1rl Pinheiro n-1c1as, cmtos. suspen~~r1os, carteiras, 
16!.>. brande sortimento de gravatas, len-

OASA A' VENDA 
Vende-se um"a bôa f:lsa com QtiJwi 

ponto parn, ncgodo, cm U'tTc-110 p1·ó

rrlo, á. A v. Cactanf> Filgueiras n. 0 

6:!J, na Torrclandia, o J'drrido 1•onto 
;1rh·t-sc atualm('ntr ;du~arln, 1' 1H1la.11-

1To com i;:T:ot JHIP frf'gurzia. Trata-se na 
Av. Tira.cientes, 478, Montepio. 

ços, etc. . A CASA AZUL vende pelos 
melhores preços da praça. . 

PRENSA PARA MOSAICO 

Vende-se uma completa 
por modico preço. Avenida 
J u;i o Machado n.O 795. 

Aluga-sr ou arr~nda.-sc u,m ótimo 

1 

~1t,io cm Mandaram, .1 15 rrunuto.s da 

i~~~~ri~ ~6~1~~{~~;u~i1~ad~~~ú~!~1~~~ dcR~:/a,~~~~1e
8 apar~A;~ª"1~~L gr~:~ 

A C,\SA AZUL recebeu grande. e 
variado sortimento de cintos para ho~ 
meus, carteiras e suspensorios. itn
dos cstõjos para presente . 

terrenos que se prestam. ~:imult.anea- vendendo a preço~ de reclame. 
me11tP para diversas plantações e es-
t.ãbulo. 

A t;ratar C'om o sr. Edgard Oava.1-
nrntl. no palacete cta Associação Co
merciai, ou á avenlda Epitacio Pr-s
E:óa, 02, nesta caoital. 

VENDE-SE 
MEIAS PARA SENHORAS. só com· 

prem na CASA RIO. São garantidas 
pcln-; próprios fabricantes .e daremos 
outro par em ~ubstituiçáo a quem 
compn-las se por 1·cntur.a tenha ai· 
gum riefej to de fabricação. - Rua. 
Maciel Pinheiro, 169. 

1 A CASA RIO acaha de rerrbrr da 
~heroslováquia um formidavf'I sorti
tnfnto de pulseiras de fantasia. para 
scnhot:'il!S. Fa<,·a !)na vi..;ila á CJ\SJ\ RI() 

Maciel Pi nhe1ro, 169 

Um óLimo ponto para mrrcc:i.rla, 
fl.nnaz~m. re~.;taurantc, "" 011!.ro qual~ 
quer ramo de negocio, com quatro 
pari c:1~ de frenl.". á praça Rarffin do 
Abí::d, 23 'es<iuina do mercado dr 
ramb!á.J. 

A tratar na Av. G11erles Pereira; "32 F.b0RE8 para chapéus· e ,•estidos:. 
• ((;~Ido rlc- c.:~nm Avcrndi:il lindo sorUmento acaba de receber a 

CURSO DE INGL*' 1 - ------ ( :ASA J\ZUL diretamente das fabrl-
·• r.S FORMIDA V;l, so1 t1menlo de boi- eas do sul do uais. 

Estão abertas as matriculas elas ç:is nara senho1as, as mais novas 
antas de inglês no Colégio Anchieta, 

1 

rriaçôe!S de Rio e São Paulo, a CASA I GRA?'\•OE e variado sortimento de 
at6 15 de dezembro. AZUL f'stá. vendendo a preços ao ai- brinquêdos a preços ótimos, só na 

Noturno e dtumo. cance de todos . CASA AZUL. 

O ÊXITO DEPENDE DA ESCOtHA 
CAFE' A' VENDA 263$200 1====================0===;================== 

Ve11de-se ã Avenida B. Rohan. 
114, o afreguezado u Café Expre~so". 

Tratar no mesmo com o seu pro
prietarlo. 

PI ANO 

Depósito: 

r·r, "R~llCO do Bta :~ll 
r;:i Caixa Rural 
r·a Te:;ouraria 

Existe:m muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme
~gg~gi dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rim;, fonte de vital importancia. 
21;is100 A "CASSIA VIRGINICA" é rcmedio garantidamente inofensivo, que tanto 

--02osooÕ 
I 
pôde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 

'!'e.ouraria da Sociedade "União idade, Sem nenhum inconveniente. 
Vende-se um bom plano, de orl- <;,,fica BencfiernLc Paraibano". em .. CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e P, um anti.febril sem 

~!erªl'!'_"áBoe, bnfab
8
r.le

6
atdu~tgapor;, e8ctorhlned

0
: I Jcáo Pessóa. 31 de ouLubro de 1938. 

- ~ • • igual para Gripe, Resfriados e todas as fe hres infecciosas. e1do por Thies.s & Cie... Ba.n:iburg: J . l\nt_onlo Me,Jino dos Santos - Te-
bem ooslm, um eparêlho de louça de ' bOUre,ro .Dlstlnggldc, com menção honrosa 110 2: Congresso Medico dt PtfHfflblCf 
pan,elana. pintada, com 128 peçao, da i Aprovado - Em 11 - 12 0,18 - (VIDE PROSPECTO QUE ACOMPANHA CADA VIDRO) 
- origem, a tratar à rua Desem- 1 José A!fr•~• de L!!?!a. - Pces!dci,ie da A f..1 ll.M . .if' ,UQ 
busallot JC<.6 Per0€l'lllo :;.0 5fl8. 1 A,.emblt-!.: ---,.~ ' ~~D,~ NA~ ~ftlJ!}~S 1~~'.-r( 
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