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OS NúCLEOS COLONIAIS NÃO PODERÃO 
SER CONSTITUIDOS DE ELEMENTOS 

INTERVENTORIA FEDERAL 
NO ESTADO . 

Em agradecimento á comunicação 
do interventor Argem1ro de Flgueiré
do. de haver reassumido a Interven
toria Federal no Estado, de regresso 
de sua viagem ao sul do Pais, foi en
viado a s. excia. mais o seguinte 
oficio: 

A REUNIÃO DE ONTEM NO GABI
NÊTE DA DIREÇÃO DESTA FOLHA DE UMA Só 

NACIONALIDADE 
O decreto de onttem assi
nado pelo presidente Getú
lio Vargas, promovendo a 
assimilação de alienígenas 
- no território nacional-

zadas pelo Congresso rlc Imigra
ç:"io e Colonização. que designa
.-ú para essn função e \pecial um 
dos seus vice-presidentes. 

"João Pessôa, 10 - Tenho a honra 

MEDIDAS ESTABELECIDAS de v. excla. de haver reassumido o tem, no gabinéte da diresfo Medicina: Abelardo Jw·ema, diretor 
de acusar e agradecer a comunicação R EALIZOU-SE . na larde de o_n- , Maci el. presidente da Sociedad.e de 

r)PELO DECRETO-LEI exercicio da Interventoria Federal, áesta folha. a reunião de ele- de Publicidade do D E p , por si e 
~~e a~::i~ºdedj;~:~~s~a~: t:tovi~; mentos de direção cultural e admí~ pelo prof Sizenando Costa, estatfstl ... 

RIO, 14 (,\ UNIÃO) _ O de- ~~;e~!~~~a1:. Parafba junto aos Pode- ~~:~ea~v~1::;ªd: ~~:li~:ç:: ::u:;~~ ~r~~=e~ar::sa~e::tor n:~ar;::;;: 
rrelo-lei h"sina<lo hoje, pelo pre- Testemunha do zêlo e do entuslas- sário ·•Paraíba Nova" Oficial e da A União, por si e pelo 
sidenlc Getúlio Vargas sôbre a mo de v. excia. em servirá caUBa pú-
assimilação de alieni)genas no blica, no Estado que lhe foi entregue Compareceram á dita reunião os pro! Coriolano ·Medeiros. e sr . José 
País, C!'llabclece que os núcleos par~ 

1
governar. ~abepm~bor is;o 

1
con- dJ·s . Aquiles scorzelli, diretor geral Faustino Cavalcant\ ;;:~~!~ da Im .. 

coloniais não poderão ser cons- !rªv ~ ~~~Ta,~ c;!fo \euªrfell: ~etb~~~ta~ de Saúde Pública; Italo Jofili . diretor prensa Oficial e r 

tiluidos de ele1nentos de unrn éJ.ito de sua missão na Capital da Re- de Viação e Obras Públicas; João Ficou a ssentado que uma comissão 

RH), 14 (A. N.) - O presi- ;só nacionalidade. pú:~~~~buindo com desvanecimento as :::~:~:~· pi::~~~ !:t:;;:toM~~o~ ;~m:::ad~: ~él~r~~ B:~:~sr~op~:: 
dente Getúlio Vargas assinou Êsses núcleos deverão ter saudações de v. excia., apraz-me nés- 1 
UJll decreto-lei estabelecendo que µn,a percc-nt:1ge1n <le brasileiros te instante reiterar-lhe os protestos diretor do Departamento de Estatü; - rema e sr José Faustino Cav:'llcanti, 
us medidr.s tendentes a pro1no- e escoJas fiscalizadas pelo go- da mais elevada -estima e melhor tica e Publicidade. por si e pelo dr . apresentará ao intervt>ntor Argemi .. 

apreço Mateus de Oliveira. diretor do Depar- , ro de Figueirêdo, dentro em breve um 
Y<'I' a assimi)açtlo de alieníge- vêrno federal, com O ensino 0 - Saúd·e e Fraternidade - Dustan tamente de Educação; drs Mauro plano completo da organização do 
nas ~eriio dirigidas a centra!i- briga tório do português. Miranda - Inspetor Regional" . , 

VI s ~4 N D o A M .A. lo R E F I e I Ê N e IA ~~~~hg~do!"~:~~~~~e dad~a~:í~:~: J~~: :~~i:v:~ . educação e cultura 'Pa-

DO PROCESSO DE ARBITRAGEM t~p!ft1~:çi5~E~~ 
UMA PROPOSTA DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA NA CONFERtNCIA DE LIMA - O 
NÃO RECONHECIMENTO DAS CONQUISTAS POR FôRÇA ARMADA OU AMEAÇA -
"O QUE FALTA Á AMÉRICA É UNIDADE PSICOLóGICA", - DISSE O SR. LUIZ MO-

RENO, DELEGADO ARGENTINO NO IMPORTANTE CONCLAVE 
LIMA. 14 (A UNIÃO) 

Prosseguem ativamente os tra
balhos da 8. ª Conferência Pan
Americana , reunida nesta capi
tal, com a participação de 21 
Países. 

ATIVIDADES DA DELEGAÇÃO 
BRASILEIRA 

LIMA, li (A UNIÃO) - Res
salta-se na Conferência I Pan
AmeriJcana. a- atividade da De
legação Bra~ileira que tem tra
balhado grandemente, sempn, 
reafirmando o tradicional espí
rito pacifista que caracteriza a 
diplomacia da grande Nação la · 
tina. 

O sr. Afranio de Mélo Fran
co apre~~entou , hoje. um proj?
to de protocolo adicional ao 
tratado de arbitragem em Was
hington, a 5 de janeiro de 1929. 

O projéto nada deixa a des~
jar. po'Js prevê todas as excf!
ções no processo de arbitragem, 
vizando. portanto, t-ua maiol' 
eficiência. 

CONTRA AS CONQUISTAS 
POR FORÇA ARMADA 1 

1 

LIMA, H (A .UNIÃO) - O~ l 
delegados da Conferência estão 
estudando um projéto destinado 
a estabelecer o não reconheci
mento. por parte dos países a
meric:inoc;:., daf conquh,tas lerri-, 
O ABASTECIMENTO DAGUA 

DE ESPERANÇA 
O Govêrno custeou as des
pêsas realizadas nêsse sen
tido !)ela Prefeitura daquêle 

municipio 

Bm tarti:t ele ontem o interventor Ar
gemiro de FigueirêctO assinou um de
rreto abrindo o crédito de 7 :580$500, 
Para ragamento da despêsa realizadas 
Pela Prefeitura de Esperança corp o 
abastecimento dagua da cidade 

tsse áto do Chefe do Govérno. base
ado em que compete ao Estado reali
z~r ou incentivar quaisquer empreen
dimentos que visem o bem estar cole
tivo. devendo ocupar lugar preponde
rante os referentes ao abastecimento 
dagua, ás cidades do interior, é um 
Justo auxilio á realização do operoso 
Prefeito Julio Ribeiro, que, em face 
da deficiência apresentada pelo reser
vatório dagua da cidade, mandou 

~~t;~r l~~l t~~Jf~ ~:ó~:iªct~e z~i; 
~rbana e ainda de utilidade para o 

re~~~~ªt:~;:t~e·~ég:;:1º se sabe, é uma 

toriais por fôrça armada ou a- reclamas~e medidas dessa natu-
meaça nela baseada. reza. 

REPUDIANDO A PROPAGAN 
DA ESTRANGEIRA 
LIMA, 14 (A UNIÃO) - O 

sr. Luiz Moreno, chefe da De
legação Argentina declarou, pP
rante a Conferência, que o seu 
pais apoiava qualquer mov~men 
to contra a propaganda política 
estrangeira na América, muitn 
embora a Argentina não estives
se em face de uma situação que 

Dis~ursando, o diplomata por
tenho se referiu a outros proble
mas de interesse continental 
declarando que. na sua opinião, 
a educação é, um dos principai,, 
problemas da América, para ,, 
qual todas as Nações deviam 
voltar as vistas com maior a
tenção. 

"O que falta á América, -- · 
continuou s. excia., é uni-
d?de psicológica". 

A P ARAtBA E O SEU 
FUNCIONALISMO 
A SITUAÇÃO financeira da Paraíba é deveras auspiciosa. 

Haja dsta a providência _digna de aplausos do sr. In
terventor Federal, naquêle Estado, aut'Órizando o pagamento 
do funcionalismo dos mêses de novembro e dezembro duma só 
vez, a exemplo de igual procedimento em anos anteriores, fa
cilitando dcstarte. o Natal dos servidores estaduais. 

E' um indice positivo da situação lisongeira do Tesouro 
do Estado, a despeito do empreendimento de envergadura que 
representa a execução das obras de abastecimento dagua a 
Campina Grande, orçadas em 23 mil contos, e em via de con
clusão. 

Com aquela medida o govêrno paraibano concorre para 
maior alegria e refulgência das comemorações do Natal de 
Jesus pela Paraiba. - (Do ;•Jornal do Brasil", do Rio). 

O NATAL DA CRIANÇA POBRE PRO
MOVIDO PELA RADIO TABAJÁRA 
O l\'lOVIMENTO de solidarieda

de humana patrocinado pela 
PRl-4, no simtido de ser reali-

zado o Natal da Criança Pobre, vem 
alcançando vercladeiro êxito. Tem si
tlo grande o número de crianças que 
todos os dias acorre ao seu escritório, 
para a lnscri;ão. Não lhe tem falta.do 
0 apoio do povo paraibano para esta 
nobre iniciativa que é o Natal da 
Criança Pobre, destinado êste ano a 
marcar mn sucesso sem precedentes. 

o seu apêlo cm pról des.ia grande 
festa. cristã. t.em sido ouvido, e assim 
é que, já é bastante animador o nú
mero de presentes e ofertas em di· 
nheiro. 

o interventor Argemlro de Figuei
rêdo deu pessoalmente o seu obuto e 
afirmou que a sua. a.juda não se re• 
sumia somente á. importancla que 
déra.. 

Podia. a direção da Rádio Ta6ajá
ra ficar certa de que estava dispusto a 
fazer mais ainda: - O Natal das 
CrJa.nças Pobres irutituid0t pela PRI-
4, seria uma. festa. á altura de sua fi
nalidade Esse apolo que vem de um 

chefe de Estado que goventa com o 
coração, que tem em cada a.to da sua 
administração um traço de marcante 
bondade, que tem realizado uma. no
ta vel obra social com a criação de 
Instituições humanitárJa.s e nobres é, 
!Wl verdade, o maior esteio para. o 
o grande brilhantismô do Natal da 
!Criança Pabre. 

REVOLUÇAO 
NA UCRANIA SOVItTICA 

RIO, 14 (A UNIAO) - Tel,gramas 
da Agência Nacional procedentes de 
Riga informam que rebentou uma re
volução na Ucranta Soviética, onde se 
têm verificado sangrentos encontros 
entre elementos vermelhos e russos 
brancos. 

Anuncia-se qu,e as autorictades rus• 
sas vão reforçar/ os: destacamentos que 
patrulham a parte fronteira á zona 
conflagrada. que é Tara&:ln. 

Melhoramentos levados a efeito pelo prefeito Francisco 
Correia de Queiroz, no primeiro ano de sua administração 

TRANSCORREU, an_te-ontem, o I ESTR. A.DAS OE RODAGEM 

nJstração do sr. Francisco Cor- Dando m1cio ao seu programa de 
primeiro antversáno da admi-1 

reia de Queiroz, na Prefr•itu,_·a de So- trabalho. a municipalidade resolveu 
ledade, que a partir de 1.0 de janeiro abrir várias estradas de rodagem, pa
proximo, rec€berá a denominação de ra facilitar o transporte do.<. produtos, 
Joazeiro. com sede na futura cidade realizando ainda melhoramentos em 
,.•e igual nome. de acôrdo com decre- outras que ligam Soledade aos muni• 
te n.0 1.164, de 15 de novembro do cor- cipios vizinhos . 
rente ano. 

Durante êsse período. o atua) chefa 
da edih~ade levou A. efeito um pro
grama de rcalizaç5e." auc bem ate~t~nr 
a sua operosidade e descortino admi
nistrativo. 

Tendo, cm prlmelro legar, a sua a 
tenção voltada para a situação finan
r,eira do rnunicipio , o prefeito FrRncl 5-
<'0 Correia de Queiroz tomou váriil. s 
medidas no t entido de assegurar o 
equilibrio orçamentario e realizer os 
melhoramentos de que necessltf1va o 
comuna . 

NOTAS DE 

1 
~s~d~ ~ ~e~v?.r Federal 
elaborando o orçamento estadual de 
1939. s. cxcia. atcnderâ exclusivamen-

SERVIÇOS DE BARRAGEM 

A Prefeitura construiu uma barr:i
gem, especie de ponte, sbbre o rlo 
Santo Antonio. numa extensão de 
quasl 70 metros por 1 de largura, mt"• 
lhoramento êste de dupla ftnalidadl?, 
uma vés que facilitou os meios d& 
transporte e comunicação. 
• Igualmente, ampliou a barragem do 
tanque público oue serve de fonte de 
abastecimento dagua. na vila de Santo 
Antonio. 

MERCADO PúBLICO DE JOAZEI• 
RINHO 

Acha-se empenhada a municipaiida-. 
de na construção do mercado púnllr!o 
d.e Joazetrinho, edificio moderno 11ue 
atenda pela sua natureza ás neccc:o;i
dades do comércio e da população 

A Prefeitura iá adquiriu parte do 
(Conclúe na 5.• pg.) 

'OFERECIDO 
te ás pcssôas que tiverem audiências ao interventor í\rgemiro de 
pl'eviamente marcadas pelo oficia] de 
Gabinêtc, ficando o primeiro cxpedicn- Figueirêdo um album de fo. 
:i:r:~g~rªos::;:~~:i:t:.;;::~ado aos auxi- tografías dos Campos de 

0 capitão Nelson Lopes. chefe dos Cooperação e Sementes da 
:;;r/i~~ ~s"te~~g~~i':i.ª i

0
• ;;lá~i~gl~~ \ Inspetoria do Serviço de 

~~~~~~ão,Es!~~:.'.:ginh~~:;,ª~~ª~~~it~~ Plantas T exteis da Paraíba: 
Bateria Independente de Artilharia de 
Dorso, a fim de tratar com o inter
ventor Argemlro de Figueirêdo, sóbr-:
o aquartelamento nesta capital. da re
ferida unidade. 

Acompanhado do prof. Gazzi de Sá. 
esteve, ontem, em Palácio, o maestro 
Ernanl Braga, a fim de convidar n 
Chefe do Govêrno para assistir ao seu 
concerto que se realizou ontem, na 
Escola Normal. 

Ontem, estiveram, ainda. em Palâ
clo. em vi.sita de cumprimentos ao :;r 
Interventor Federal, o sr. Gumer
cindo Leite e o aviador Severino NJ
gcteira. 

F OI ofertado ontem, ao inter
ventor Argemiro de Figuetrêdo, 
pelo dr. Cla1indo Gouvéia, che

fe do Serviço de Plantas Textels da 
Paraíba. um album de fotografias dos 
Ca mpr,5 de Cooperação e Sementes 
mantidos pela referida Inspetoria. 

.f:ssc interessante documento foto• 
gráfico. que apresenta uma ótima fet
<'ãO material. constitúe fiel demons ... 
tração das realizações levadas a efeit.o, 
neste Estado, pelo Serviço de Plantas 
Textels. 

Fazendo o oferecimento do album. 
de fotografias ao Chefe do Govêmo, 
o dr. Clarindo Gouvêia enviou a s. 
excia. o seguinte oficio: 

'·João Pessôa, 14 de dezembro de 
Durante o dia de ontem, estiveram 1938. - Exmo. sr. dr. Argemiro de 

em Palácio, mais as seguintes p:!·,- ~~gi:,e;~:tia ~ Joã;n~:to_:. ~;<!:~:: 
sõas: drs. Epitacio Pessôa Cavalcan· máximo prazer e subida honra que 
ti, José Maciel, José Fernal, Alcion faço chegar ás mãos de v. excto.. um 
Baia, José Quelrog·a, Newton Lacer- album de fotografias c!os campos de 
da. Braz Baracuí José Vandregisclo, Cooperaçéo e semente:;;, que obedecem 
José Mousinho. Pedro Cordeiro e á orientação clesta Inspetoria, apre .. 
Edgar Homem de Siqueira: prefeito:, , r:n~1.;.1ào variados aspectos apanha .. 
Carlos Pessôa. Francisco Correia de ct"-; nas diver!ias fáses da cultura do 
Queiroz, Antonio Santiágo, José Car- algodão. nêste Esta.do, em 1937. 
doso: João Fausto de Ftgueirêdo. Ma- Valho-me do ensejo para testemu
laqutas Barbosa, Jullo Ribeiro e Ba:-, nhar mais uma vez, a v. excia., a ml
nedito Barbosa; major Joaquim Hen- nha solidariedade a seu fecundo go
rlques; srs. Paulo Bardon Bawnblatt, vémo, a par dos meus protestos da 
J .. Mandel, Antonio Lacerda, João Pe- mais alta estima e distinta considera
reira de Lima, Anfrislo BrlndeJro, 1 ção. SaUde e fratertúdade. - Clann.
João CapítuUno, Mariano Gomes e Jo- do Misael Barros de Gouvêla, encar
sé Maciel Malheiros; e· a sra. Auta 1·egado do Serviço de Plantas Tex-
de Luna Alves. telli", 
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ESPO·RTES MAIS 100$000 
pagaram os agentes da inegualavel manteiga 
LYRIO ao sr. João Luiz da Silva, auxiliar da firma 
Williams & Cia., residente á Rua da Conceição, n." 

ESPO)lTE CLUBE 

(Oficial) 

Por det.ermin.açáo da L. D. P. o 
''Esporte" enfrentará domingo pró .. 
xirno o forte conjunto do ··Botafô
go", em disputa do Campeonato de. 
Cidade. Para organização dos res
pectivos limes, convido os amado1·,~s 
abaixo para um rigoroso treino hofe, 
ás 15 1 2 horas, no campo do .. Su
noco ". aos quais faço sentir mais 
uma vez que os falto~os, sem causa 
Justa, não serão contemplados nos 
times. 

São os ~eguintes os ama.dores: Ri
chard, Rubens. Tõues, Gomes, Mi
guel, Ale ides, Maga !hães, Ceei, Deo
Cato, Catarina, Pereira. Zé Pedro, Al
meida, Guedes, Gonzaga, Biblto, Mes
quita, Dcrcilio, Lila, PraXédes, Huei·ta 
Mw·ilo. Galvãk>. Paiva, Mororó, Er
nani. Moisés, Mota, e os demais ins
critos 

Désde já espéra esta direção espor
tiva o comparecimento de todos e 
péde mais que os que não puderem 
comparecer façam as suas comunica
ções a respeito. 

Deodato de Almeida, diretor de es .. 
portes. 

CLUBE ASTRf:IA 

Ping-Pong 

Os interessados no próximo cam
peoÍlato de ping-pong devem compa
recer amanhã á diretoria do Cluó~, 
ás· 8 horas. onde receberão inStruções 
sóbre a realização do referido torneio 
6ábado próximo. 

POLICIA l\ULITAR 

A diretoria de esporte da Policia 
Militar, convida a todos os am$.dorcs 
que compõem os 1. 0 e 2. 0 quadros. 
para um rigorow treino, hoje, ás 15 
boras. 

Terá lugar o referido treino no 
campo do "Esporte Clube UnJão", 
gentilm€l1te cedido pelos seus dire
tores. 

LIGA J . D. PARAIBANA 

Reune-se hoje, a. hora e local do 
costum~. a Llp J ·uvenil Desportiva r:r:~1:n~~ ín~~ele~tar de assuntos 

Para êste fim o sr. presidente pé
de encarecidamente o compareci
mento de todos os diretores e repre
sentantes. 

COMERCIAL CLUBE 
Campeonato interno de 

Voleiból 
Dnndo inicio ao Oampeonato in

terno de voleiból do "Comercial" rea
liza-se às 20 horas de hoje, a pri
meira partida entre os times AZUL, 
x ENCARNADO. 

O "AZUl" capitaneado por Nelson, 
deu wn bom treino óntem á noite, 
demonstrando perfeito desenvolvi
mento e harmonia no controle da 
pelota, esperando-se, portanto, ser o 
favorito da noitada esportiva de ho
je 

Dentre os seus elemen~os, destacam
se Nelson. Domingos e Elson, pelas 
.suas defêsas segurasi Pedro e Adauto 
pelas suas colocadas perlgosas e Cs.1-
r:las pelos seus cortes violentos. pondo 
em verdadeiro descontrole o seu an
tagonista. 

O "Encarnado" sob a direção de 
Dlogenes, é também um forte, con
junto que atúa Com técnica irrepro, 
ensivel, pois, trata-se de um sexteto 
compcsto de elementos verdadeir~
mente conhecedores da pelota. 

Formando ao lado de Joaquim, que 
é um dos melhores levantadores do 
"co,nercial ", salientam-se Ferrer, 
Carmelo e Sorrentino como ótimas 
defêsas, Chaves como arguto colo-

f:~':s epo~;l~~~~:ie~~o Íortador de 
Dado o valor dos ti,nes disputan

tes, ê de se prever para ·a noite de 
hoje uma avultada assistência, pois, 
grande é a ansiedade que reina en
tre os torcedores dos quadros preli
antes~ . 

Os quadros disputantes entrarão cm 
campo com a seguinte organização: 

AZUL: - Nelson - Caldas -
Eison - Pedro - Adauto e Domin
gos. 

Reservas: - Raul e Valdemar. 
ENCARNADO: - Diogenes - Joa-

NO CLUBE ASTREfA 
1 -

l.° CAMPEONATO INTERNO DE BASQUETEBOL 
Chamados pela tabéla encontral"

se-ão hoje no campo de esportes do 
Clube Astréia, os adestrados conjun
tos do ·· Riachuelo" e .. Tapajoz". 
Ambos os quadros já amargaram der
rotas nêste Campeonnto, porém o 
"Tapajoz" apresentatá para o jt,g('I 
de hoje o ótimo "guarda" Valter. 
que ainda não tinha tido oportuni
dade de defender as suas côres; no 
entanto o ·· Riachuelo" lutará hoje 
com o concurso de Claudio. forte a
tacante. o qual deixou de defender as 
suas cõres por motivos justos. Quem 
~á. o vencedor? a quem sorrirá a 
vitórja no jôgo de boje? Sandoval o 
atacante n. 0 1 do Astréia, e, cerebro 
do ''Tapajoz·• está confiante :na vi· 
tória do seu esquadrão: porém o. 
"guarda" do ··Riachuelo" composta 
de Montenegro e Dorgival, estará Vi
gilante para desarticular todas as in
vestidas do trio atacante comanda
do por Sandoval. Este será um dos 
melhores jógO!$ do 1. 0 turno, pois os 
atacantes Windsor, Claudlo e Fcr
nanQo tudo farão para que a vitó · 
ria .seja para o "Rt.achuelo''. 

COMPANHIA DE SEGUROS 
"A EQUITATIVA" 

Encontra-se em João Pessôa, pro
cedente da vizinha capital do suJ, o 
sr. Pedro Nolasco, superintendente da 
Companhia de Seguros "A Equltati
va ", no norte do Pais. 

s. s. veiu a capital, a fim de pagar 
o seguro de 20 :000$000 á viúva do sau
doso conterraneo, sr. Francisco Vas· 
concélos, residente na cidade de San
ta Rita. 

ontem, á tarde. em companhia do 
dr. Tancredo de Carvalho, sr. Cristo
vão Silva. inspetor regional da "A 
Equitativa", sr. Edgar Ribeiro, inspe
tor da mesma Companhia nesta capi
tal, dr. Rodrigues Pôrto e srs. Mário 
Simões e Egidio Guimarães. colabora
dores da mesma, o sr. Pedro Nola,sco 
esteve em visita a. esta redação. 

Para a partida de hoje foi wrtea
do o asp. Clodoaldo Passos Fialh '} 
servindo como representante, o sr. 
João de Albuquerque. 

o capitão do time "Riachuelo ·• 
convida os amad_or\?:; seguintes parn 
o encontro de hoje: 1 

Montenegro. Windsor, Fernando, 
Claudio, Paulo, Saulo e Dorglval. 

Para o encontro com o " Riachu
elo ", o capitão de ''Tapajoz" encarP
ce o comparecimento dos- seguintes A· 

madores: 
Valter. !talo, Eugenlo. Carlos, An

tonio Cunha, Arnaud e Sandoval. 

NECROLOGIA 
Sra. Rosalina Chianra Cesar: -

Faleceu, ante-ontem, em Areia, a 
sra. Rosalina Chianca Cesar, esposa 
do sr. João Cesar comerciante e pro-

1 
prletário naquela cidade. 

m~ni~xt~~t~e~te:
0
nr::,ei~~s m~t I 

demar Chlanca e Diogenes Chlanca, 
ambos comerciantes nestfl praça, e a 
•enhorita Izaltlna Chlanca. 

Era a desaparecida Irmã dos srs 
Alfrêdo Chlanca, fazendeiro em Ca
nhotlnho, Estado de Pernambuco: 
Abdon Chianca e Américo Cbianca 
comerciantes respectivamente nesta 
cidade ê Areia: sras. Leopoldln• 
Chlanca e Marclonll,. Chianca, résl
tlentes nesta cidade; sra. Leonisa 
Chtanca dos Vanconéélos, esposa do 
sr. Pedro Enninio de Vasconcélos · 
~ ra. Maria de Barro! Chianca, esposo 
elo sr. José de Barros, residente em 
'\.1:eia, e a sra. Ovidia Chianca dv 
\lbuquerque, viúva do sr. Valdomiro 
úe Albuquerque . 

O sepultamento realizou-se. nfl 
mesmo dia, ás 17 horas, no cemitério 
!Ocal com grande acompanhamento d9 
JJl.reôtes e a, migas da familia enlu
tada. 

ANTONIO GALDINO GU,EDES 
ADVOGADO 

Causas nesta Capital e no interior 

Av. João Machado, 464 -:- Telefône 1.841 
1 

I====================' 

quim - Ferrer - Chaves - Carmé
lo e SotTentlno. 

Rt-fJf'rvas: - Zéz~ f> Zégomes. 
Para maior brilhantismo do Cam

peonato, a diretoria resolveu fran
quear a entrada ao público. 

411, pelo cheque n." 7.419. 
Manteiga L YRIO, que se recomenda pela sua ótima 
qualidade, distribue DINHEIRO DE VERDADE !!! 

RIO BRANCO FUTEBOL CLUBE 
(Juvenll) 

De ordem do sr. presidente do 
'"Rio Branco Futebol Clube", sã0 
convidados todos os jogadores, para 
uma rew1ião, hoje, ás 19 horas, na 
séde provisória, á avenida Cruz das 
(\rtna,s, a flm de serem, tratados as
suntos ele interesse. 

NOTíCIAS DO EXTERIOR. 
cr!f~~W,º da, Silva. Tôrres - 1. 0 re-

ASSOOIAÇOES 
"Centro Beneficente dos Barbeiros•• : 

- Haverá, hoje, ás 19 horas, nessa a
gremiação. uma sessão de assembléia 
geral. para tratar da escolha de sua 
nova. diretoria . 

O presidente pede o comparecimen 
to de todos os associados . 1 

URUGUAI 
LUTARAM POR CAUSA DE ANA

BELLA 

MONTIVIDf:U, 14 IA. N.) - Ante
()ntem durante 51 minuto$ 'bateram-
1-;e em duélo nesta capital os jorna
listas Ricardo Peratta Ramos e Gni
lhermo Madero que recebeu um feri
mento no ante-braço. 

O motit"o dêsse duélo foi o fá.to de 
Ma.d.ero, na qualidade de secretário de 
Anabela, impedir que a reportagem en
trevistasse a famosa estrêla francêsa 

O 23.0 aniversário da fundação da Tendo "La Razon" criticado a ati-

;:r':ic~~a~e T~=i~::r~~i~~n~ tgi~= ~~d~i~!r:a~e:::;o:~~ir~~~/~:g~~1~ªj~~~ 
tou-se! no dia 8 do c~orrente o 23. 0 ani- nal, de que resultou por fim. o àuélo. 
versáno da fundaçao da "Sociedade 

1 

r.:;~:d~~~zic~!e 1k~ier::!o.k~::-.':~ INGLATERRA 
Toscano, n.0 39, nesta capital. 

sã!º{o~~:. ~~!i~~~~e~u~g~;:r:i~:~~ A CONTRIBUIÇAO DA MARINHA 
de associados. além de familias, falan- BRIT ANlCA NO MOVIMENTO DO 
do vários oradores sôbre aquela data. CANAL DE SUEZ 

Após, foi eleita e empossada a sua 
nova diretoria, que ficou assim cons
titulda: 

Assembléia Geral - Presidente, Ma
nuel Moreira. de Menezes; vice-dito -
Fernando Solano da silva; 1.0 secre · 
iárto, Joaquim Pereira do Nascimen
to; 2.0 dito, Sebastião Pinto de Carva-
lho. , 

LONDRES, 14 (A UNIAO) - O se
cretário financeiro do Ministério do 
Tesouro declarou na Camara dos Co
muns que durante o ano de lí>37 os na
vios britanicos pagaram 46% de direi
tos de passagem pelo canal c!e su~z. 
anquauto os navios italianos contri
buiram com apenas 17º~ . 

Essa declaração foi feita a propó· 
5ito da dio:;cussão sôbre o provR-vel con
vite á Italia para administração da
c,uêle canal. 

FRANÇA 

Diretoria: - Presidente, José de 
$ousa Lima; vice-dito, José Solauo 
da Silva: l.ª secretária, Marli Nunes 
Leite; 2.ª dita, Deurides de Lima Gui
marães; orador, Severino de Lnna 
Freire: vice-dito, AI1plo Sola no df' 
França; tesoureiro, João Evangelista 

~~~;~·d:'6~:~~t~;. (r~~:j~r· pr~i~~ UM SALDO DE 25 MILHOES DE 

Comissfio de Finanças, qw• teve inicio 
no dia 12 á noite 

Os d(:putados aprovaram a prOJ)O;ita 
orçamPntaria prc.,•endo um aumento 
de 301':, para 40':~ do imposto sôbre 
renda. 

BELGrCA 
PARA DEFf;SA, EM CONJUNTO. DA 

INTEGRIDADE COLON1AL 

BRUXllLAS, 14 <A UNTAOI - Pu
blicando uma noticia divulgada pela 
irnorensa port..ugutsa . .segundo a qual 
as pot-éncias mandatárias desejariam 
·atbfazer ao expansionismo alemão. 
~m detrimento da inLegridade colonial 
rlas çequtna8 pot.ência.s, os jornais des
ta capital sugerem a urgt-tlte necessi
'1ade de ump união ent..re Portugal, Ho
ln.nda e Bélgica, para defenderem em 
conjunto, suas possessões na Africa 

Acentúa o jornal que nenhu:na des
sas três nações esta apta a impedir, 
por si só, qualquer movimento no sen
~irlo de entregar suas colônias á Ale
.manha, só podendo fazê-lo unidas num 
b!óco homogéneo. 

HUNGRIA 
.FECHADOS 138 JORNAIS DffiIGI

DOS POR JUDEUS 

BUDAPEST, 14 IA UNIAOl - Mais 
~8 jornais cuja direção era constituida 
por maioria · de elementos judeus fô
ram f~cha.dos em co~sequenc1a das no
vas dispasicões legais sõbre as ativi
dades semitas. 

Eleva-se, assim, a 138, o número de 
jornais fechados em face da aplicação 
das leis anti-judaicas ~::~~it:,udocio Laurentino de Lima, FRANCOS PARA 1939 

ComJssã.o de Slndicancia: - João PARIS, 14 IA UNIAOl - O orça- CARNAVAL DE 1939 
Alves da Silva, Antonio Rebouças de mento geral da República pera o exer-
Morais, Antonio Pereira da Silva, José clcio de 1939, que acusa um saldo de 
Pereira de Lima e Balbina Maria Fer- 25. 000. 000 de francos, foi aprovado on-
reira. tem, após uma prolongada sessão da / BLOCO CARNAVALESCO "FILO-
ca~ái.espeito, recebêmos uma comunt- PANÇA" 

Vinhos brancos, Tintos e Cbampa
cne só da. marca SALTON - Mercea
ria Modêlo - J. Honorato & Cla. 
Ltda . -Roa Barão do 1Triunfo n. • 306. 

Dr. Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 

ONDAS ULTRA CURTAS 
nos casoa lndlcadoo 

-- Telefõne 1.!03 --

DR. LADISLAU PORTO 
Da Faculdade de Médlclna e da 

Assistencia á Psicopatas de 
Pernambuco. 

Doenças nervosas e mentais 
Atenderá no Consultório do seu 
colega Dr. João Medeiros, á rua 
Maciel Pinheiro n.0 172--l.º and. 

DIARIAMENTE 
Residencia: Avenida 1iradentes 

--n.º204.. --

1!..------------' 

MANTEIGA 
11 Z I ZITA 11 

Por um lamentavel equivoco, ALIAS JA CORRIGIDO, da estam
paria da firma SOARES NOGUEIRA & CIA., fabricantes da inegua
lavel mantelaa *LIR10", vieram para esta capital algumas latas da 
manteisa "ZIZITA", tambem de sua fabricação. com a obsrevaçã<>: 
"Mantelsa de 2.• aualldade". 

Podémos, entretanto, garantir nos consumidores da manteiga 
--iIZITA", que sempre se lmpoz pela sua esmerada fabricação, que este 
artigo é, de fito, de PRIMEffiA QUALIDADE, o que facilmente se 
verifica abrindo as suas latas e confrontando o produto com os da 
outras marcas, mesmo que estas, pomposamennte, anunciem: ºMan .. 
tei&a de 1.• aualldade". 

Os fabricantes da saborosa manteiga "ZIZITA" proviàencla
re.m lncontlnenti no sentido de ser retirada das suas latas aquela. ob· 
servação, que aliás em nada prejudicou a marca, porque lll&lltelJta 
,w ZIZITA" contlnúa sendo 

UM PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE ! 

Avisamos ainda 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 ào Triunfo n.0 277 (l.0). 

e. PEREIRA· & CIA. 
AGENTES 

Essa associação carna valêsca reUnl-
1 rá, hoje. ás !9,30 horas, em sua séde 
provisória, para tratar de sua exibi
. o no carnaval de 1939. 
O presidente, solicita a presença de 

odos os socios á referida reunião. 

A UNIÃO 
ASSINATURA 

Por ano . . .. • • . . 48$000 
Por semestre , . 2UOOO 
Nümero aVUlso , . $200 
Número a.traza.do do ano 
corrente .. .. .. . • • . MOO 

Toda correspondencia relativo. a 
assinaturas, anuncias e publica
ções pagas, deve ser àlrlg:!da 6 

Gerencia. 
SUCURSAL NA CAPITAL DA 

REPOBLICA 
Exclusividade para contratar e 
receber anunclos e outras publi
cações pagas, no SUi do Pais. 

Diretor - ALDEMAR BA.IA 
Praça Floriano, 19 

Ed1flcio Império, 4.0 andar 
Caixa Posta.!, 331 

RIO DE JANEIRO 

S. PAULO 
ARION BA.tA 

Rua Fellpe de Oliveira, 21-9.0 and. 

J>ASSAS, FIGOS, AMEIXAS, CHO
COLATES FINOS, FRUTAS ES-

1 

TRANGEffiAS, QUEIJOS na MER
CEARIA: MODtLO - Barão do Tri

unfo n.0 306 - João Pessôa . 

1. 
Doenças de Senhor as 

- ESPECIALISTA -

, ORA. NEUSA DE 
ANDRADE 

Consultor1o: 

Ruo. Bar!lo do Triunto, 83lf 
1.0 andar 

Conslli,.... de 14 is 11 horu 
R.esldencta: - Trlnchetras. 208 
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CULTO Á MEMORIA1"A FRANÇA JAMAIS CFDERA A ITALIA 
DOS GRANDES HOMENS UMA POLEGADA DO SEU TERRITORIO " 

(Erpeclo.1 para A UNIAO) 

B OLI\' AR. ,. a. sua g.ramle vida, 
tocada d<- tantas renuncias 
pes.!.OIUs t• tão cht'ia de senti-

men tos humanos, que ainda. hoje o fi
xam e proj,..tam t'xpleudidamente na 
história não !>.Õ do ConUnt>ntt>, mas do 
mundo inteiro. constituem assuntos 
t,etnpre novos e sedutores. 

Sílvio Julio, que em 1924 conhed na 
metrópole. é um emocionado pr-la obra 
e pela vida do singular liberta.doa 

Ninguem as estudou t' niuguem a~ 
conhec·e melhor do que êle 

E daí, sen1 duvida, a autorida<le e 
o carinho cum que nos fa l !>u no instan
te em que o Colégio Militar do Rio 
inaugw-ava o retrato de Bolivar, dadi
va irenerosa e hem expt·essiva da Ve
nezuela ao Brasil. 

O culto á memol'ia. de homens do 
pol'te de Bolivar, q ue encheu com as 
suas atitudes e os seus exemplos a vida 
de um grande Continentf', libertando 
povos e criando nacionalidat1b, mas 
tudo Isso distanciado de quaisquer ve
leidades e paixões inferiores, d""vemos 

NELSON FIRMO 

a.!J~lnahu· co1no índice de uma f'pora 
de r,·novação moral e de oroveitn\ia. 
ilntiziult" entre ª" nações suJ.americ'a.
nas 

E' vel'dade que Bollvar bem rédo S("n 
tin, f'm face de l'c>rtos rumoi;; de .,ua. 
ob1·a, os vincos e os sulcos das gran
des decepções 

E foi certamente por isso que um 
dia se comparou at.f' áquêle grego doi
do que, do alto de um rochedo, ima
ginara dirigir os barcos que singravam 
o mar largo e dlshnte .. 

Contudo, essa\ dt·cep('Ões não tira
ram de ~ua obra e•.(·epcional os ha1;os 
que tanto a gPnialisltlm e eterui-,am. 

U~ixo aqui meu~ aplausos ao gf!sto 
do Colégio Milit3r homenageando 
BoJh,ar f" escolhendo para fh;tr- l he a 
p<"rsonalidade, tão rít'a de atributos in· 
comuns. um csC'ritor dos meritoti: de 
Sihio Julio - pC'squizado1· curioso e 
ihustre de vida tão bela e tão intensa
mente voltada para os maiores empre
endímentos humanos. 

Declarações 110 chancelêr Georges Bonnet na Camara dos Deputados - A repercus
são em Paris, do discurso de Chamherlain, no Parlamento - Qualquer ação contra 
a integridade territorial da França redundaria num conflito armado, - declarou o 
titular do " Quay d'Orsay" ~ A Itália considera a necessi4ade de rearmar-se 
LONDRES. 14 (A UNIAO? - O J>rl- O sr. Ch!l.mberlain rPaftrmo11 mai•: :\s pretensõer da Italin <lisst o titUla1· 

melro ministro Chamberlam rf!atir- uma V('Z a estrPita colaboraç§.o franco- do .. Quay d'~rsa~, .. que não podiam 
mou. em discurso pronunciado hoje á britanicu desfazendo Lnu•rorí'ta<; :>f'~ prevalr.cn equ1vocos a rPspeito da te~ 
tarde. na Camara dos Comuns, a~ suas tendcncio.sns ao seu discurso dp ont.Prri. ~itimidade dl· posst da Fr:rnça sô">"'.e 
declarações de ontem, na Afisoclação as colônta.s reclamadas pela Penin"iula. 
de Imprensa. Estrangeira. REPF:JtCUSRAO El\f PARJS Em seguida, o orador declarou: "A 

S. excia. referiu•se demoradamente l<'ranca jnmai<; cederá á Italia. ·trn.1. 
à (IUestão surb'1da entre a França e a PARIS, 14 <A UNIÃO),_ A!i decln- µalegada cto ,eu território. Qualqu•·r 

~;!li~er~ft1~~s ~rf~~~~1:õ~~ t~~l~~: ~~j!, ~~ Ja\~~~~r0
dosm6~~t~~. ~~~~% 1

6~~i~: a~i1~~::.
1º rectunoaria num 

recebidas com entu,;lasmo pela im-raneo 
A.dlantcu o chefe do Govêrno que 

todo mov1m.,nto tendente a modificar o 
··sta.Lu quo" do Mediterraneo causa.ria 
1tL.~tos dt'scontentamentos A Inglaterra, 
pois as condic::ões de ~xlstência dos 
tRrrit.órios coloniais no Mediterraneo 
fôram asseguradas no acôrdo anglo
ita.llano. 

11rem11:1 dt~,;1.a capital, qne realçou o \ ALEMANHA NAO TE°'t I~TERJ.:-S. 
apoio da Grã Bretanha IÍ França, 11~ Fi;ES SO )IEDl'l'ERRANEO 
deff'<-;a das colônias cuja posse é re
cla.1nada pela Italia 

A FRANÇA N,lO CF.DERA' 

ÓS FESTEJOS DE NATAL 
EM CRUZ DAS ARMAS, PRO
MOVIDOS PELO CENTRO 

MARCADA PARA O DIA 24 A POSSE 
DO PRESIDENTE ELEITO DO CHILE 

PARIS, 14 /A U~AO) - O chan
celer Georges Bonnet discursou., hoje. 
numa rewúâo da Comissão ctas RPla
ções Exteriores do Parlamento ocupRn
dO· SP. <lo~ problêmas re-lacionados com 
o conflito franco.italiano 

S. excia. manifestou-1'e. in.i.C'ial.men
te. muiio satí~feito com as declara
ções do primeiro ministro Chamber!Ftn 
na Cnmarn dos Comum,, nas quais o 
chefe do Govêrno inglês reafirmou e 
;eu anojo á FranC"a 

Em continuação. o ehanc,~ler rP!e
t'lu-se ás conversações franco.ger'll~
nicas que tiveram lugar n~s~a capital, 
lla pou<'O!- dias. dur<1nt.e as quais, Von 
R1bentropp declarou que a Alemanha. 
'láo tem quai."Quer interesses no Me
üterrane-0 

A l'f.\Ll.\ VAI RE.\R)f.\R-SE 

R.OMA, 14 !A. NJ - Segundo se a
!luncia. ohcialm~nte. o Oovêrno está. 
comictera ndo a necessidade de refor
;ar cs armamentos da Nação, em face 
•"los atueis acontecimentos 

CIVICO "ARGEMIRO DE 
FIGUEIRtDO" 

E' esperado, hoje na capital chilêna, osr. lndalécio Prie
to, representante do Govêrno Republicano Espanhol 

Passando a referir-se diretam.ent. ANIVERSARIA HOJE 
O REI JORGE VI 

Promovidos pelo Centro Cívico "Ar
gemiro de Figueirêdo ··. com sé'ie em 
Cruz das Armas, vão ser r~alizados 
vespera do Natal. nnquêle bnino atra
entes fest.ividactes, para as quais está 
fendo organtiado o respectivo progra
ma. 

Os trechos onde se deverão realizar 
a.~ festividades ser§o fartamente ilumi
vido.!., havendo enLreten.imentos popu
la res. 

A julgar pelo interesse e bôA. von
tade que a iniciativa vem despertand" 
não sómente entre os associados da. 
quéle Centl'o, ma.is também. no seio de 
toda a população local, o:s alujidos 
feEtejos alcatiçarão a maior ronconen
cla e animação passiveis. 

Em frente ao referido Centro será 
instalado um corêto, onde tocará um 
conjunto de musica da Policia Mili
tar. 

A' frente da referid.1 fP<:'tividade ·;.e 
acha uma comissão comi :G:sta das :se
guintes pessôas: dr .. João Franca. st·s. 
Eunapio da Silva Torre>. Abdon Caval
cantl. Manuel da Sil\"t To-re:-;. Mant;,cl 
Pires Filho. Luiz Torr4 S, Jo~é Ant,,nic, 
de Sousa, Antonio Vi;;•,1 ·il,v. José Or
cine, Nivaldo Torres. João Inád~ d<' 
Lima, Antonio Leonor, Manuel Col'!ho 
Severino Bastos e ~~ 1·1 • .!l Ponte. 

• ~ '*' A bôa alimentação conduz á 
bôa saúde-. Cuide sempr~· de ter uma 
alimentação be-m vitaminada á base 
de leite, ovo!!i e frutas e Je-gumes crús. 
A laranja e a banana são, por rre('o 
modico. fonte~ abundantes de vitami· 
nas. 

Tempere suas saladas com azeite e 
suco de limão ruma das maiores fon
tes de vitaminas e). Spe~. 

DELEGACIA FISCAL 
A Delegacia Fiscal, néste Estado, 

convida os pensionistas abaixo <ii•,·.ri
minados a irem receber r,ew, titulos 
que se encontram na portaria da mes
ma repartição, mediante re:stituição do 
respectivo recibo: Jorge Domingos dos 
Santos. Maria Emilia FeI"reira da 3il· 
vn, Eugenia Pinto do R~P.O Barros. E· 
Ioiza Maria. Maria José Freire Car. 
nelro e Manuel Augusto Carntiro, Vtr
glnla Amerlca Vaz Curado, Maria OliI1· 
da, Ana Leonila e Rosa Amelia de Al
buquerque, Esmeralda. Maria elas Nr
ves Calda~. Severiníl BatL',ta cte Almei
da, Maria Emilia Trindade e Eudoxia 
Viana da Costa 

RIO, 14 (A UNIAO) - Está mar
cada para o próximo dia 24 ,a posse 
do presidente elC'ito sr Pedro Aguh:
re CC'rda, cm subst.itnição ao sr. Ar
turo Alessa ndri. 

DADOS BICGRAFICOS DO SR. 
AGUIRRE CERDA 

Nasceu na cidade de LOS ANDFS 
11.0 dia 6 de fevereiro de 1879. Cur• 
sou seus estudos secnndários no Li
ceu de São Felipe e os superiores no 
In.,t.ituto Pedagógico e na &cola de 
Direito da Universidade do Estado. 

Em 1900. obteve seu titulo de c~
tedrá.tico em castelhano ~ filosofia 
e em 1904 o de advogado. Foi pro
fessor da Escola de Sub·oficlnis, hOJ" 
Escola de Aplicação de Infantaria. 
Mais tarde o foi de Educação Civica. 
Castelhano e Filosofia no Liceu Ba:-, 
ros Borgono e desempenhou essas 
1ncsma:; cadeiras no Instituto Naci }· 
nal 

Pouco tempo depois foi nomeacto 
\isitador de Liceus e Catedrático dc1. 
Universidade do Chile, membro elo 
Consêlho ae Ensino Comercial e dos 
consêlhos de Educação Universitád:i, 
St)Ctu1dáda e Primária e de numel'IJ
sas comissões dependentes do Mini.,
térlo d1:1. Fazenda. 

Elln 1910, foi comissionado pelo Go
vérno para estudar Direito Adminis· 
rat.ivo e Finanl'eiro na Universida.c!e 

de Paris, tendo aluado como delega
do de \'ários Congressos da Europa. 
Em 1912. participou como represen
tante do Chile em Congressos edu
~adona1:; celebraclos em França, Jt.\· 
lia ~ Bélgica. 

Em 1915 !oi eleito deputado por 
LOS ANDES e em 1918, por Santia
go. Nl'~e mesm::> ano ocupou a pns-
1·a de Ministro ela Justiça e Instn.1çnJ 
Pública 

O OR ÇAMENTO 
DA ITÁLIA PARA 1939 
UM "DEFICIT" DE MAIS DE 50 

MILHOES DE LIRAS 

ROMA, 14 tA UNIAO) - A Ca
rnara a.provou, hoje, a propósta or-
1;ament.âria. para o e-xercicio dt 193~. 

Verifka-se que as despêsas exce
dem a re('eita em quantia supei-ior a 
50 000 . 000 de liras. -------
PREFEITURA DE PEDRAS 

MUITO GRAVE A SITUAÇÃO 
I 

DE FOGO 
DA IGREJA CATÓLICA NA 

I 

Ainda por motivo da nomea,ão do 
ALEMANHA dr Renalo .Rlbeh~, para prefeito de 

Pedras cte Fogo, fo1 en\·iado o seguin

CIDADE DO VATIOANO. 14 <A. N.l 
- Sabe-se. de bóa fonte, que os cir
c.ulos cheg['dos ao Sumo PontificE> con· 
sideram muito grave fl. situação da 

.,..lgreja calólica na Alemanha. a tal 
ponto que se espera de um mor~1ento 
para outro diante as noticias ve1cula
das pela tÍnprensa, a decretação• de 
uma lei alemã, a qual contém oito arti
gos extremamente rigoroso:s 

Os mesmos circules acreditam que 
n referida lei poderá ser aprovada a 
qualquer momento pelo Reichstag. 

te telegrama de felicitações ao ~.r. 
Interventor Federal: 

João Pessõa, 12 - CongratUlO· me 
com v. excia. pela feliz escolha da 
nomeação do dr. Renato Ribeiro para 
J..'refeito de Pedras de Fôgo. - Sau
daçôes - Alice I\lt' lo, professor'l Es-

Trabalho. · 

PARTIU PARA O BRASIL O 
"ALMIRANTE SALDANHA" 

Chegará ao Rio a 15 do 
corrente ABSOLVIDO t-. J OAO DE P ORTO Rií'O, 14 

(A UNJA.O) - ('om destino ao Bra
pelo T. S. N. 0 J. ornalista , il paruu. boi•, des ta cao11a1. º na

,·in ei,cola " Almi ranle Saldanha.", jã. 

Gondim da F onsêca ('omr1etamenu- reparado das avar ias 
!'Ofr id:1.1S h 'i. m l'srs 

RI O, 14 rA UNIAOl - Nn reumão nl!..C
1~:fª:ro '!~tá"!~~ ~ ~:;:~a !ª::ª; 

de ho3e do Tribunal de Segwança. e, d·· 1r.: d"' ian,.ir'l 
~6~aliorontl Costa NMo. ph<.:olveu o '·~o/ OC'a~ião d <' sua p:irtida, um doo; 

Sta Gonditp da Fonseca. .j ,tr<;(.a ('tlp ita l deu Ui1n a sah·a 
ab?ol~[g~~t.arlor apelou da sentença 1 ;; ;; t iros. · 

Em 1919 !oi comissionado pelo Gc- P-RÊ-SOS POLITICOS PARA 
\êrno para estudar o en'iino indu· J 

tr1;:,, ~~to,E!~fdc~e!t;:i
0
tabmête r.~ FERNANDO DE NORONHA 

~1~
st

~ua~º 0 ~~!fJ!~r m~is 1:~;~~º1:~~t;_- Com destino áqoela ilha le-
mo cargo f d 1· mLHARES DE TELEGRAMAS RE-

Em 1921 , foi eleito Senador ,:,or VantOU erros, Ontem, a CEBJDOS POR S. M. 

c~\~."~~~~\ealizou wna viagem á Eu- Guanabara, o vapor "lguas• LOSDRF.S,. u e:, um.~~> -
ropa e como resultado de seus estn su'" escoltad p T~~corre h~Je o 43. ~aruversario na-
dos e observações, publicou duas o- , ·º or Uffl tahe10 do re! Jorge 'I. 
~~t~e;~ I~;~::I1a~ .. Agrário·· e "O " destr0rfer" ft-!:1sbº~ci::: ~~~~1:bP:ea!~:!~ 

Em 1934 tdeRlizou n · cri'hÇão cln F I nas de pessôas ~u~ o fõra.m rumpri· 
cu.Idade de Industria e Comércio rla RIO, 14 (A. N.l - Na madrugada ";'~ntar, no. Palacto Bu<'kin:han, a-
Universidade do Chile e foi eleito s,·~1 de hoje zarpou dêste porto, o vapor lem dt-. milhares de te~epamas de 
Decano. '"Iguassu'", pertencente ao Loide Bra· telicitaçoes, tanto do Impeno como de 

Foi Ministro ele Estado em diVC'"- oH leiro, conduZindo 72 presos politicos todas. a.s ~ partes do mund.o . 
sas oportunidades. Pertence ao pa•·- para Fernando de Nmonha Entre esses desp~hos figura um do 
tido Radical ocupando em diversas u/: d:;r~~;s:~·~,a ~ga~1nh~:n~i.!f l~~! ~hanceler Adolf Hitler, 
ocasiões a sua presidencio.. Recent,- a seu bordo um contingente da Policia OLGA PRAGUER co· LHO 
mente, foi eleito Presidente na Re- Militar que fará parte da ""uarniçáo li:. 
pública pelo periodo 1938- 1944. policial daquela ilha. VAI A' EUROPA 

QUA<;I CONCLUIDAS AS OBRAS DE 

SAN.TIAGO, 14 / A UNIAO) 
REPAROS DO PRESIDIO DE l'ER- O SEU CONCERTO DE DESPEDI-

EstA sendo esperado, amanhã. nes
'IANDO DE NOROSHA DAS, A,.~r.\SHA. NO TEATRO 

ta capital, o 6T. Inclalério Prieto, QUI:! RIO, 14 , A. N.) - As obras de repa
vem assistir, como representantp do ros do presidio exisleni:.e em Fernando 
Govêrno Republicano Espanha~. a de Noronha. já estão·quasi concluidas, 
pósse do sr. Pedro Aguirre Cerda na , pod.endo a brigar os presos politicos que 
presidência da República, lá se encontram. 

TEATRO 
ESTREIARAM ONTEM, NO "PLAZA", RATINHO E A SUA 

COMPANHIA DE REVISTAS, BURLtTAS E SAINtTES 

l\lÇNICIPAL 

RrO, 14 (A UNIAO) - Como Ja 
foi noticiado, Olga Prager Coêl110, :.1. 

grande intérprete da mú.nica brasi
leira, _partirá, dt"ntro de bréves dia!t 
para a Europa, em excursão arlisii• 
ca. 

~o Velho Mundo. onde já se rea
ffi.rmou como ca.nfora de reOorne-, Ol
ga Praguer Coêlho iet·á OPol'tUnid"'· -
de d.e propagar a nossa, música., o que 
11ão lhe constitúe dificuldade, de\'ido
á sua \'M privilegiada. 

Antes <le partir, ela da1·á um con-
certo de despedidas no Municipal, 

Apresentando o engracado sainête I Tomarão parte na referida come- C,Uf' se- rf'alizará na próxima. sf'xfa~ 
''Quem be'liou minha mulher? ....... di~ ~s seguintes ~rtistas.: . Fra~ct~co feita 

e1n 2 átos, original de GMt~o Tojei - ~~~~~ºrJ;';~:s eF~~~ui';f!o.t~er!~~~~: '>-------------
ro. eslreiou ontem, no Czne-teatro nomes conhecidos da platéia parazba- V I D A 
"Plaza", a Companhia de Revistas, na. 

Eurlétcu,~e Sai~êtes, dirigida pelo po- .çe~ ~!r:;J/Ji:, :;rt~il~~~':m:,S~~a;r;~o~ RADIQfÔNíCA 
pular ator Ratinho. tro "Guarani", ao r,ré<;Q popular dt P R 1_4 RADIO TABAJARA D.A 

No desempenho das parles que lhes 1$000. PARALBA 
/ôram, confiadas salientaram.-se net __________ PROG~AMA PARA HOJE· 

representa.cão, além de Ratinho, co-
2 

} oon soo . -- Programa do almôço 
mico dos mais ,nteressantes, J ca- 1 .000, . v e contos, 
?Tal, Amadeu Sanlareli e Rosa San- sã.o os principais prêmios ,ta extração 11.00 - _Gravac;ões oopul::u:_es vn.ri:l
d • ,f de Natal da Loteria Federal Idas. oferecidas pelo Cine S.:i.~ Ped.,.o 

r~i · numieroso público que enchia ------ ------ "~2~~s~ ct;01~º~!:~~es_!aJi~~\' l\t·i
:om pletamente o "Plaza", aplaudiu, ; tutmo - Notici~rio e informações te-

cc,m muit.as palm".', o º?niunt? visi - SERA REGULAMENTADA A 1
·~~·:Jc·~ d'b::::n~adºo E;;i~:i:.~ do 

;::;~:~t~•a 1:,~!i°::':i:a:~~tera mo- PROFISSAO DOMESTICA ~~~6~
0
-c?.:-:';fc?";:ci~.~ulares ofereci-

Final'tzando o espetáculo, realizo1'- Os empregados domesticos 13.00 -:- Bóa Tarde. 
se um dto de varfedades, onde mats 'Locutor Ali rio Silva) · 
uma 11;, se destacou Ratinho, com deverão possuir cadernêtas Programa do Jantar· 

seu magnifico sal'ofone e, também, 0 do Ministério do Trabalho e 
corpo de "girls". 5 d d 

- Para hoie a Companhia está a- terão direito a 1 ias e 
nunciando, em vesperal, "Flôr de Ma - férias por ano 
nacá" e um áto variado e, á noite . 
a peça "Casada. por dinheiro", em 2 
átos e a revrsta em 1 áto e 12 quadros, 
• Crcquetes temperados", onde se des· 
tacam excelentes numeras de sambas, 
cancões e bailados. 

~ "UNIAO T EA'fRAL PESSO~NSE " 
l,EV.\RA. EM " REPRISE " NO TEA

TRO " GUARANI ", A PEÇA " A 
CARA DO PAI " 

A "União T eatral Pessóense". aten~ 
rlendo a pedidos, vai "reprisar ", n o 
próximo sábado, n o palco do T eatro 
" Guarani", á rua 13 de Maio, a inte
r essante com edia i n titulada •• A Ca.ra 
rto Pai", em três átos. 

"A Car a do Pai" /ot l evada, o mls 
passado, nesta cidade, obtendo satts 
/atorio resultado de bilheteria, devi 
do, em grande parte, ·to d•!'lem;,enho 
dos artistas, que se mostraram á al 
t ura dos papeis que lhes confiaram. 

RIO, 14 IA UNIAO) - O " Diário 
da Noite·• informa que, vai ·se-r regula
m entada a profl~ doméstka 

A n oUd a , Sf'gundo esrrevtu aquêle 
ve3pertino, foi obtida. em fonte se-
gura. . . 

Assim, dentro Pm breve, o p resi
d en te da República assinará un1 de
creto regulamenta ndo a. p rofissão elo· 
m Est.ica.. 

te~l:ª a:s 
0
:!:ç~~r:i~o:~:~êgc

0
oz~~

1~= 
ra s, copeiras, en,omadeíras. etc., de · 
vHio possuir cadernetas no Minis té
r io do TrJ.balho 

O trabalho diá rio será. determina 
do entre oito e dez h oras. 

Depois de um ano de ser vi('o os 
empregados domésticos terão rt.ireito 
a 15 dias de fér ias e só podtrão ~í'r 
dispensados mediantr um avi.,o com 
oito dias de antel'f'dend a, e' o 1>ara-

:~~!~e':t:se~pondente a om m ês Ide 

18.00 - Gravações populares varia
das. 

18,30 - Gravações selecionadas 
Musicas 

18,45 - Boletim Esportivo 
<Locutôr George André) . 

Programa de Estudio: 

19.00 - Sintese dos aconticimentos 
dJ dia. 

19,05 - Programa variado - .. Ra
tinho" e s1embaixada 

19.30 - Hora Católica - A cargo do 
revmo. padre Hildon Bandeira. 

19,45 - Valsas - Jazz Te.bajára 
20.00 - Retransmissão da Hora do 

Brasil. 
21.00 - Programa variado - Car

men Dolores. 
21.16 - Jornal Oficial 
21,20 - Prcgrama velho album de 

musicas brasileiras - c Vitória Regü1, 
Jota Monteiro. Orlando Vasconcélos, 
Nelson Valença, Claudio de Ltma Frf'i
re, Severino Araujo, conjunto serennta, 
e Jazz Tabajéra. 

22,25 - Jornal Falacjo 
22.30 - Bóa Noite 
~Locut..ór Jo.sué JwliorJ. 
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A·a R T E 10 F 1 e 1 A L 
!, ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, lRGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

DECRETO N," 1,188, de 14 de deYembro de 1938 
Abre á Secretaria dn A!tricullura. Comercio, Via

cão e Obras PtWlica,</ o crédito especial de 100:000SQQ'.), 
(cem· ·-cc11tos de réis), des,tinado as despésas com me
lhoramentos na Capital, con..')tru.ções de Grupos Escola
~es, á-r.d:flios e outrcs serviços} 

I criç.i.o ele Santo André do dist.rlto jc 
São João do Canrf 

O Interventor Fcdel'al no Estado 
da ParaibR exonera o sai1gento Car
los Sobreira, do cargo de Sub-delegu
clo de Polícia da circunscrição de 
Santo André do distrito de São Joãe, 
do Canri 

TESOURO DO ESTADO DA PARAtBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Teson. 

raría Geral, no dia 13 do corrente mês 
Argcmiro de Figueirédo, Interventor Feda:m.1 no Estado da Panuha, 

mmndo à:-is alribuições que ll1e são coníeridas 1\)ela C{)nstituição da Re-
O Interventor Federal no Estado 

da Paraíba nomt"irt o i:;argcnto Jo,tci 
Gonçalves tle Mé-lo. para exercer o 
cargo de Sub-del:;g,1clo de Polícin da 
circunscrição de P .: :s do distrito de 
Serraria. 

RECEITA 

pública, :1 
ConsidC'ranclo que ~e encont.::a esgótado e 1 credito aberto pelo decre-

to n.0 1.146, de 14 de outubro de 1938; ,i 
Cr.nsidcr::ind.:> "'el' ntce!=sária :'l continuaçãoi elo~ serviços de rnelho-

1amtntos no Capital ccast1uçõei de Grupos Escolares no interior, :iuxilios 
e c,utros serviços: 

Consiaer~ndo qnP as obrn.s r.ra em ~ndbmento cbedrcPm a um 
plano de realizações já delineado, o qual não póde, S:em senstvel preJuizo, so-
frer solução de c .. mtmuidade, ' 

') 

DECRETA: 
j 

Art. 1.0 
- FJca aberto á Secretarfa da Agric'llltura. Comércio. Via

ção _e Obra_s Públi~as, o crédito especial de 100:00SO~O..·> (cem contos de réis), 
destinado R.s dc.spesas com melhoramentos na OapitaJ, construções de Gru-
pos Escolares, auxihos e outros serviços. 1 

Art. 2.0 - Rnogam-se as disposições em contrário. 
Palácio d~- Hedençâo, em João Pessôa, 13 de -dezembro de 19JS, 51.º 

C:a Proclamação da República. ., 
A rgemiro de,.. Figuetrêd&'1 
Lauro Bezerra Montenegro. 
Francisco de Paula Porto. ,, 

DECRETO N,º 1,189, de 14 de dezembro de 1938 
Abre á Secretaria da Agricultura, Comercio, Via

ção e Obras Públicas, o crédito ,.especial de 7:580$500 
(sete contos, quinhentos e~ dlte11-ta nj.il e quinh~tos ,rétS), 
para pagam.ento de despesas .com, o a~astecimen.to cia
gua de Esperança. 

Argemir~ d~ Figueirêcio, Interventor Federar no ~'tado da Para1ha ~ili);~:;, das atnbmções que lhe são conleridas pqia Coustitwção da Re-

Consid~randc que ao Estado compete realizar o'u incentivar quais
quer empreend1m!:'n tos auc visem o bem estar coletivo: 

Ccn~idcrando que, entre o~ mesmos, devem ocupe.r luO'ar preponde
rllnte os referêntes ao abastecimento dagua ás cidades·~· inte;ior· e 
_ Considerando ainda que, t::iis .serviços, pela s própria'. natureza. 

~ao de c1;1s~ elevado, e portanto sempre alêm das poss1 lid~de.c; financeiras 
das admmistrações municipais, · 1 

DECRETA, ': 

Art_ 1_.0 
- Fica_ a_berto á Secretaría da Agricultura': Comércio, Viação 

e Obras ~ubhcas: o cred1to .. especial de 7:580$500, (sete cQntos, qujnhentos e 
o1~enta !1111 e. qmnhento~ r~1s), para pegamento á Prefet~a de Esp~ranca 

!°:s~:~?ci~~t~,ed~~~!hiç:eºctiºd!~~2;!e ~;r;ri~a de ' PetirB(, necessário aÓ 
Art. ~-º - Revog·am-se a~ disposições em contrário. 

da Procra~~~i~o dta ~:;~~~~~. em João Pessôa, 14 de dezembro de 1 1938, 51.(l 

.._ • rt4 r~!~:~~ez~i~;;:-f!lgro. 

O Inter,,cntor Federal no Estalb 
da Para1ba exonera, â pec\ido, o .;r. 
João Noberto da Nóbrega. do carg,1 
cic Oficial do Registo Civil de Nc.-,
cimentos. Casamentos e Obitos de 
Termo da Coms.rca de Patos. 

O Interventor Federal no Est.a.d.:> 
da Paraiba exonera o sargento· Rai
mundo Sousa Lima do cargo de Sub -
delegado de Polícia do distrito de 
Puxinanã. distrito de Campina Gran 
de. 

•<'cretarta da Fu.enda 

EXPEDIENTE 
DO DIA 14 : 

Portaria· 

no SECRETARIO 

Recomendo ao :-.i· Tesoureiro Gt' -
·,11 dr1-'ositar no Banco do EsLG.do dr, 

-:-::-araíba, cm conta corrente de mo-
1 , imento, a importancia dr cjncoen-

a contos de réis <50:000SOOO). 

EXPEDIEl\'TE 00 GI\BIN€TI: 

Ao Diretor do Tesouro: 

Petições: 

N, 0 11. 176, de Beriino do Carmu 
~in1a 
N. 0 11.165, de Sevr.rin~Augusto df> 

)liveira. 
N.º ll.173. i;le José Vieira Diniz . 
N,º 11 .174., de Heleno Freire de 

Carvalho. , 1 

N.º 10.32-3, de Fernando N(1br?J?a 
N. 0 ll.C4a. ele 1937, deUoão Araújo. 

& Cia 
N. 0 11.163, de Magalhães, Sucup~

'"ª & Cia. do Rio, <p µ. Eduardo 
::;wlha & Cia,·, 

Oficias: 

Saldo anterior .. 

Recebedoria ele Rendas ela CapiLal -
P.c arr wa 12 . . . . . . . . . .. 

Repartição de Aguas e Escôtos -
.h.C::nda do dia 12 ....... . 

Dr_ José Frutuoso Dantas - Criuçâo 
de luz . . . . . . . . . . . . . 

Miguel L. Sobrinho - Caução de 
l'..tZ . , • . . . . . . . .. , . • . . • . 

•José AugU5to de Mllo - Cauçio de 
luz . . . . . . . . . . .......... . 

João Figueirédo Sousa - Caução de 
luz . . . . . . . . . , . . . 
Maria Nicolãu de Araújo - Cauçiio 
de luz .. 

Banco do Brasil (Et. Caoutch.) 
Dif . de cambio 

,519:3 - Josmo Alve:; lia Silva - PA
gamento 

5194 - Augusto Pedro Carnelro ·
Fõlha de pagamcnt.o .. 

5150 - Banco do Póvo <FIiial cm J 
Pessóa) - Pagamcn to .. 

5195 - Ezmho Chaves - Pagamen-
to " " " . " . " " . 

5149 - Manuel Marmho Falcão <Se•; 
Int.) - Adeanlamento 

3148 - Manuel Marinho Falci':o 1Scr. 
Int .) - Ade&.nt'Jmento 

5191 - Antonio Au'just.o de Almeic13. 
<Sec. Agr.) - Adeantamento 

5190 - Antonio Augusto de i\lmcid:-, 
(Sec. Agr.) - Adeantamento 

5207 - Dr. Mateu" i\. cte Oliveir'."I 
(Scc. Int.) - Adeant..amc;1to 

318fl - Valfrido Duarte d3 Silva 
<Dep. Educ.) - Adeantamento 

:'.:,200 - Joaquim Militá.o Pires ID. G. 
Saúde Pública) - Adeantam~nto 

Saldo que pa::sa 

15 :aoo~ooo 

7:2%~000 

301000 

30,000 

:1;0!000 

:osooo 

305000 

2"JS300 

lOfl~(lfJO 

120$000 

~ooscoo 

60$()00 

240SOOO 

30CS000 

3:5!)1$700 

l80S000 

4 :ooosooo 

20$000 

5 :OOJSOOO 

G4 :082',400 

23:269<300 

77 :351$700 

l4:ll1S700 

6J:240SOOO 

77:351S'100 

Francis~o de Paula Porto. 

' 
~terventoria Fed,,:id... ..., "', f!J.l'Jf~~t.:._~s~1,r'.:taºJ~t1~a; ~º~~~\~~~ 

N. 0 15.~30. do Com~mio da Pt.•li-
cia MilH.ar~ ,,. 

Te~uurarle Ueral do Tesouro do EsLado da Para1ba. em 13 de dezem
bro de 1938 

EXPE~IENTE 00 INT Véras, nq cargo qr \)l"~fcs~õra de 1.1 

DO DIA 13 : ERVEN,TOiR, ::-ntrancia, com cxerc1cio na cadeit:. 

N. 0 15.951. do mesmo 
N. 0 1. 201, cifl lntctventori.::i Fede· Ernesto SU•elra. 

Tesoureiro QPrA.I 
Aluisio Moraib: .. 

rscrituré.rio, 

)?etições: 

pe Djanira Martins Be]tJ'~Q. ' pro
J:e,ssora interlna, de 1." entrancia, 
c;otn exercicio na cadeira. elementar, 
do sexo masculino de Juai;ez Tavora, 
do municipio de Alagôa Grande,- so
licitando . a sua ~fetivação. Despacho 
-: Defendo, ã vista das in,fontiaçõe:,. 
'L~e Joana Gue1es. professóra intP.

rma, de l. ª entrancia. com exer~i
c10 na cadeira elementar de .sexo fe
Ulinino de ~uarel: 1.avo11:1, Je AJagoa 
Grande, sohCitando no mesmo sen
t-ido. - Igual despacho. 

De Seve:ina Albuquerque. Mesqui
ta, normalista dlplomada, com exer
cicio na cadeira rudimtfitar l)li.sta 
de Baía da Traiçli:,o, cto. ·muhicipio 
de Mamanguape, solicitando igual
mente. - Igual despacho. 

De Maria da Conceição Véras, pro
fessóra de 1. 11. entrancia, Interina, 
cótn exercício na cadeira· elementar 
ml6tQ. -de Engenho Central·,· municipio 
de Santa Rita, solicitando no mes
mo sentido. - Igual de.Spaého. 

Dt! 01Jeide de Luna Freire, pro
fessora de 1. ª entrancia, com exer
c!clo no Grupo Escolar "Irineu Jo-
1::~", de Esperança, r~ue;rendo lí
cerfça para passar a assinar-se Onei
de de Luna Fonséca, em virtude de 
tfr contraido nupc1as. - Como :re
quer . 

.b~ SUvia Enrique dos Santos, pro
f~ssoa de 1 . • entrancia, com exeroi
cto no Grupo E:;colar "Solon de Lu
cêna ". de Campina Gran(ie, .solici
tando no mesmo sentido. - Igual 
despacho. 

De Severino Francisco de Assis 
oficial do registo civil. da -cidade d; 
Cabaceiras, requerendo para ser de
volvi?ª a sua portaria de nomeação. 
- A Secretaria do Interior, para os 
devidos fins. 

_Do bel. Arnaldo Leite, promotor 
'put;>Uco da Comarca de Cajazeiras 
requerendo quinze 05) dias de re~ 
l"ia~ regulamentares na fórma da lei. 
- Como requer 

De Manuel Gomes da SUva, car 
cereiro interino da Cadeia Públic~. 
do Pilar. requerendo pagamento de 
vencimentos a que se julga com cti 
r-eito, a contar de 3 de dezembro de; 
1937 a 3 de março do corrente ano. 
- Defertdo, nos termos da 'informa. 
ção do Tesouro 

De Antonio Gomes da Silva, car
cereiro da Cadeia Pública da cida:le 
de Pilar, requerendo mais trinta (M) 
àlas de licença, em prorrogação da 
que se acha gozando. para o seu tr.t
tamentc. - Submeta-se 'á m's'peção 
de saúde. 

Decreto: 

O Interventor Federal no Estado 

tlementar mista de Eng<?nho Cen
tral. do mt.Jnicipio de. Sauta RHa. dr
vendo solicitar seu títul::> elo Dr.p-:\.r
tamento de Edui;.:,ção. 

ral. '~· 
Prcslaçõm~ d~ contas: N. 0 16. OJ9, de Pedro da Sllva Pes

sôa. na quant.ia de 5 ·910$000. 
N. 0 15. 77G, de Antonio Augusl.o Je Empl'eitada.: - O 1.'nQunal visou: 

EXPEDÍENTE1 DO INTERVENTO~ Al~~Jd~S. 774, do mesmo. (]U~~~ia16ct!13i8~~std~~onio G~ma., na 
DO DIA 14: N o 16.001, do mesmo. Dcspêsas realizadas: - O Tribu--

Petição: 

De Ernani Gouveia, soldado da Po
Jícia Militar do E-;tado. rc,.,1tPren<1ri 
refórma. - Subme~a-se á inspeçã~ 
de saúde. · 

Decretos: 

~:: !~:gf ~~ :::~~: na~.~is?:·188, do agrônomo Vicenle 
N.º 16.000. 1cto mesmo. Lemos de Santana. na quantia. de 
N'. 0 15. 751, 'ºº mesmo. l :378S7ü0. 
N.º 15.203, do mesmo. N. 0 16.183, de Riv~ldo Va~con ·é-
N.º 16.002. cio mesmo. lo~. na quanti~ de 229~200 
N.º 15.998, do mesmo N. 0 16.191, do agrônomo Ja1ml! 
N. 0 16.003, do mesmo Camara .na quantia cie 2J8;)000. 
N. 0 15.932, de Inácio Romero Ro- N. 0 16.177, do 3.grónomo Temi,;i.to-

0 Interventor Federal no E:;tad:J cha. ~~es
26

~~
0
{o~nsêca Morais. na q,uan~1a 

eia Paraíba designa' os clrs. Ano:;- N.º 2.768, de Francisco Sales ::lt: N.º 16.190. do agrôn)mo Coldomi-
valdo Espinola, Lourival de Gouv1c:1 Albuquerque. d . J - ro de Albuquerciue, na qt1antia de 
Moura e Edrise Vilar. P fim de ins- N. 0 1.173. o Conego ose da S1l-
pec~onarem de saUde para efeito d~~ va ~outinho.. . . _ 2:0l~S500 
leforma. Ernürid.1 GouveiR. soldadt1 N. 14.937. de Antomo Gaomio da c!i:;io:76~ ~e1:1:rti2ªn:-e:~~~~~fa d~~ 
da Polícia Militàr do Estado. ãs 1'k Cost~ Machado. . . _ _ P 
horas do dia J6 ttb corrente, na s~de· ,.N,. 16.097~ de Joaquim M1htao. 1- 1:994S900. 
da referida l;orPi?!ação reS. -- . Restituii;õ<'a: - O Tribunal auto-

O IntetVerttor r~aer,ú·-no--Estad., N.º. 1s.g27, do cap. Jose Gade!ha riz~~~ 9.819. dr· Á1~a:i·e~ --$o~.- na 
áa Paraíba resólve efctfre.r a nor- de ~elo. _ .. 
malista diplomada, Severina Albl!- cã~.. 15 .635, de Joao de Sousa Fal- quantia de 300$000. 

~~~~~.~e d~e~~i{~t~~ºnc~!~g~on~c e~~~: N. 0 15.583, de Genuino de Aluu~ Petições : 

ClClO na 'tad~\~·a_ rUdLmentar mi~ta ~r, q_U~l:~u16 .. ~g;~r~: , João da Cunha Li- \'a~ ·r:q~ºe/e
3
;do dre::~~a!~~~~ ~= ~~~~ 

:aía da Tiatçaó, do mun_trtnio CP. 
1 

ma Filho . ponsabilldade rel:itiva a dlveJ":,c1S 
, amanguape, hdevcndo sohcttar ~et. N. 0 4. 231, de Mardokêo Nacre. 1 guias. de de~emb.ara.ço do e_xercic.io je 

t~tulo do Departamento de Edu,...a- N ° 15. 939, de Misael Francii:ico H)37 - O Tribunal da Faz~nda ten-
çao. I Pereira . ào em \"ista que o :;r. Josc Pedro da 

O n~rventor Federal no Esta·Jo Conta: Silva infringiu o art. 3.º do decre-
~a Par~i~a resolve efetivar 8 nornu, N. 0 16 . 131, da Repartição dos Ser- to n. 0 400, de 1. 0 de fev~rPiro de i::>09, 
tsta dip 0rrtáda • ~oana ?u~dcs. i:ic, vicos Elétricos não devolvendo á repartição expedi-

cargo Çe prbfessoia de 1 · "'1trarv·i-:i A. Repartição de Aguas e Esg-ôt~1.;: dôra as guias de desembaraço ns. 8, 
cqm exercicfo no. cadeira elementar Oficio: 9, 177 e 178. da M. de Rendas de 
do sexo_ fer_nl_f1ino de _Juarez Tav~~a N .0 484, da Interventoria Federal Patos. não reconhece o direito RO le-

N. 0 15. 583. de Genuino de AlllL
querguc Bezen-a. na quantia de 
86 :OOOSOOO. 

N.º 15.635. de João de Sousa Fal
cão, na quantia de sr,1sooo. 

N.º 15.927, do captt.áCI J()Sé G::.
dêlha de Mélo, 11a quantia de 
3:000SOOO 

N. 0 14.937. de AnLonio G~.binio da 
Costa Macnado, 11:i quantia de 
1 :200SOC0 

N.º 16.097. de Joaquim M.ilitão 
Pires, na quantia de 4:000SOOO. 

N. 0 1.173. do Cónego Jose da Silva 
Coutinho. na quantia dr. 2:500SOOO 

N. 0 2. 768, de Francisco Sale:; d~ 
Albuquerque, na quantia de .. 
4:201S260. 

N. 0 15. 932, de Inácio Roméro Ro
cha, na quantia de 1 :000$000 

N.º 4.231, de Mardoquêu Nacrc. 1•.t 

quantia de 4:000SOOO. 
N.º 16 .001, de Antonio Augusto de 

Almeida, na quantia de , :900$000. 

ti,f-;e J?6 ,i~\$õi~· rne~ln?, '°1
~' 9',!~l1:-_. 

N.º l~.776. do mesmo, na quan
tia de 35:000SOOO. 

N . 0 15. 778, do mesmo, na quantia 
de 45 :OOOSOOO. 

N.º 15.779, do mesmo, na quflntia 
de 45: OOOSOOO. 

N.º 15.751, do mesmo, nn. quantiJ. 
de 40:000SOOO. 

N.º 15.203. do mesmo. n~ quant.la 
de 2:000$000. 

N .º 16.000. do mesmo, na quanti:l. 
de 17 :068S200. 

N.º 16.002, do mesmo. na quantia 
de 114$000. 

N. 0 15 .998, do mesmo. na quanaa 
de 200SOOO. do mumclpio fie Alago::i Granie. u,J- vantamcnto da responsabilidade re-

vendo sollcita'r seu _título do OepH!'- TRIBUNAL DA FAZENDA. la.tiva âs !·eferldas guias. N.º 16.003. do mesmo, na qua.nLia, 
tamento de ~~ucaçao. N.º 10.323, de Fernando Nóbreg.1, de 1:700$000. 

O Intervent<»- Federal no E!,jtR.ao Sessão de, uia. 13-12-938. 1·equerendo restituição de imposto n. 

~!t;ª~f~~:U:,:~'.:e ~"ai~:~! ª ;<;:~~; ;;~;~~!~i::' --El~~~~ª~~nh~o~~~- ~~~ª~e J:1~az~~~a d~e~~7ii,e;; ~o T~:' Prefeitura Municipal 
Beltrão, no cargo de professõra ~,~ sinho. Fern'lndo Nóbrega o direito á re.st:- EYPEDTl~NTE DO PR.EFEITO DO 
l.ª entrancia, com exercic 1

0 na CP- Compareceram os srs. · Romuai:.lo tuiçã~ da importancia de 22!i200, r(!- DIA 14: 
deira elemen\(l.r c!o sexo masculino Rolim, diretor do Tesouro. por de- ferente a lmposto de e~t,a.tlstlca cc-
Juarez Tavore., do munlcipio de Ala- ~lgnaçãc, do Secretário da Fazendc~. brado pela M. de Rendas de C. do PPt.lci>P!- ri,... 
gf)a Grande., devendo solicitar seu ti- José Florentino Junior e Acristo B01- Rocha e que o requerente já havin Joaquim CavalcRnti - pelo Ban<:o 
tulo do OCJ1artamento de Ejucaçâf' ges, respectivamente, chefes de S~r- pago na M. de Rendas de Cajazei- Central. requerendo licença para ca-

0 Interventor Federal no Estaô0 cão da Receita e da Despésa. e o a~·. r;:i.c; co:1fórme conhecuncntos anéxo;;. naltzar as aguas servidas do prectto 
da Paraiba tsxoncra o sargento Pe- Severino Cordeiro de Sousa, Procu- N. 0 11.0'12 cde 1937>, de João A- n. 0 54, ã rua Eliseu Cesar, para t11n~ 

dro José Henriques, do car't'() de Sub- 1 ador da Fazenda. raújo & Cia., sol1citando restitutçho I fôssa existente no quintal do mesmo 
delegado de 1Polícia da circunscrição O expediente l'Onstou do seguinr.e: d~ pauta. na tmportancla de 222$500. predio. - Sim. ,, título precário. 
de Pilões do•·dtstrito de Serraria.. Contas: - O Tribunal visou: - O Tribunal da Fazenda reconhece/ Sebastião de 0Iivc1ra Lima. reque-

daº P!~!r~:e~~ei:e:~~~l J~~é ~;~~!~ ru~ ;o :ii~~~e L~ç~~. ~~e~~~~~~B~ie- f~ ftn;!st~~!i~ãtr~~joq!nrl:· d~ ~~ci~ 1 ~g~~eo s!:ti!~~cl~ent~!~io~
21

N:~a ~l~: 
de Lucêna, para exercer. efetivarrum- 't8C.S400. 222$500, referente á diferença dE' 1 que deferir. Nos livros d::i Prefeitura 
te, o cargo d~ OficiA.I do Regi3to Ci- N. 0 600. do mesmos, na quantia ranta em despachos de algodão pro- apenas consta que o requerenre en
vil de NascJmento. Ca.samentos e O- cic 5 :894SJOO. cessados na Recebedoria de Rend3.s trou para o quadro dos seus funcio
bitos do Tettho1 da Comarr~ dP P~- N. 0 11. 071, de A. Lucêna & cta., '"'" Campina Grande. no exerctcio de nários em · 31 de dezembro de 1930. 
tos. devendo sblicitar seu título á Se- na quaotia de J0:461$500. 1937. antes prestava serviços a uma Ins-
cretaria.' dt,,:Interior e Segurança Pú- N ° 11.067, de F. Peixôto & Irmã.o. Pre.staçõcs de contas: -- O Trlbu~ títuiÇão particular. A extinta Cama---
blica. na quantia de 9:405$000. nal julgou certas: ra Municipal somente contou ao re-

0 Interventor Federal no EstaJo N.º 11.066. de L. Pinto de Abr~u. N. 0 16.009. de João da Cunha Li· querente temPo de serviço fóra d~ 
da Paraíba, nomeia o sarg~nto Pe- ria. quantia de- :.?:880SOOO. ma Filho. na qllantla de 12:541Sô00. Munlcipaltdade pare efeito de apo· 

~~ºb!,;~~~~:: â:r;ii!J!r~; ~f:!7n~~ nt q:a~t~
8
~e dl~O$~it

rd0 st
uekert, I P!etra,

1
\9;\u'!~ttaM~s:e~00;~~'.º

1
'cc, se~s~~~';1"ÉmllianQ da Crtít Oau~lll; 

l 
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A CHINA SAIRÁ VITORIOSA DO ATUAL ATOS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA: 
CONFLITO COM O JAPAO 
E' ESSA A ESPERANÇA DO 
KAI-CHEK OS JAPONÊSES 

CONQUISTAR NAN-CHANG 

MARECHAL CHIANG
ESTÃO AINDA SEM 
E CHANG-CHÃ 

Um técn:"o militar l'hinês adido ao r:;
f.no-m~ ,u4 rJo m:1recl1al Chian~-Kai

Chek. declarou que os Importantes cen
rc., C'St.rat~glcos d'.' Nan-Chang e 

Chang-Chá estão, por enquanto, livre:; 
1e perigo ja.p~aé.5r<: 

O mc~mo técnico :-idianLou que r 
japonêses apõs ri conquista de Hnn
~ow não puderam. iú1uer. lograr pc
::ueno êxito alem daquela cidajc, 

A HF.fffTE~lCIA CH!Ni;SA PODERA' ICÍDADES RECONQUISTADAS PE- DIFICULDADES ECONOMICAS DC 
CCNDUZIR O MAl>1'"HAL CHI- LOS CH!Nf:SES JAPAO 
•ANO-KAI-CHP.K A VITORIA 

CHINO-KING. 14 , A UN!i\Ol -
F8.land1J avs .iornallsta<; C'!' 1rangriros 
que e.tualmcnle .se encontram nestn "i
dade. o morec',o.l Chiang-Kai-Chck 
afirmou que confia plenc1.mente na vi-
tórla dn Ch1na. uma vez que predom i
ne entre os chinê...,~s o csp1rit::> de U'li
dade e sacrlf1cio. e uma estreita cola
boração rom o Exército 

O generalis.c:imo chinés concluiu a 
sua entrevista, declarando que a res! .<;
tenci~ prolongnda da China roc!crá 

HONG-KONG, 14 <A UNIÃO) -
Nr-ticias da. prcvincia de Kuang-Tung 
Informam que os chinéscs estão ofere
c~ndq grande resistência á expansão 
mpõnica naquela região

1 
chegando 

mesmo a têrem a primazia nos ataques, 
num dos quais conseguiram recapturar 
as localidades cte Pok-Lo e Mal-Chow, 
conquistadas recentemente pelos japo
nêses á custa de muitos sacriticlos, 

NAN-cH,;,~o E CHANG-CHA' ES
TAO LIVRES DE PERIGOS JAPO
Nf:fES 

CHUNG-KING. li <A UNIÃO> -
Ns entrevista de çmtem conccctida aos 
correspondcnLcs de jornal..; e.stra.ngci
t·cs, o marechal Cluang-I{a1-Chel: dc
rlarou que a rrecltria situação econo
m~eo. do Jap?o está ~uscitando novo 
r, nimo át-. tropas chinêsas, a nmcntando 
:s espcranc:~s de vitôria 

ARTIGOS PARA PRESENTES, alta 
novidadC' do sul do Paí:1. aea l>a. de re
ceber a CASA RIO, - 1\1,aciel Pinheiro, 
l69. 

c_o_n_ctu_z_í-_I•_•_,_·it_é_ri_a_r_;,_ia_1 ______ c_H_U_N_G_-..:.K..:.I..:.N..:.G..:.· ..:.1..:.4_..:.<.:_:A_UN=:::IAO) -:- ROTAS POlf(IAJS 

Decretos assinados has pastas da Viação, da Fazenda; 
da Agricultura, do Trabalho e da Guerra 

RIO. 14 IA UNIAO> - O prc:;idên- Jo, Raimundo Martins ChaVC6 Borges. 
te da ncpú.bllca. assinou C?ti reguinlci:; José Elisio de Carvar10 e José Luclo 
decretos: Cai ta no da SU\'a. 

1'.\ PASTA D/\ YIAÇAO I NA P/\$T/\ DA FAZENDA 

Nomc.:indo e:. cxtrn.nunl.Ql'arios Al- NomeanQo José de Andrade Carnei-
<'CU RosB de Carvalho. Va.jter Mí'dci 1·0, Ilmá Costa Garcez e Dltccu Pe~ 
ros dos Santos, Ivnn de Castro .t\.lmei- reira. Goudlm, para escriturár1os da 
da. Rafael Xavkr de As.".il~.,Mario D~I- Recebedoria Federal no Estado de São 
dUQUf", Carlos Alberto d~ Noronhn Fci- Paulo; e t.ornanc!o sem efeito os decl'Q• 
tal. l\lestcr Felinr clO!; SonLos. Jo'ié Do- tos dP nnmr;:ição r~ra os referidos car
n::\IO. Renato Ro<iol)iano dos Snnto:-., gos, de Heribert Wagner, Dinorá Rf
Antoni.o. Queiro.7, da Silva .. Gullherm" 

1 

beiro de Barros e Dorl1o Queiroz ele 
da Costa Go1:1e1;, Jof'~ d.o co~t:;i G0- Vasconcélos. por não terem tomado 
meJ.. Milton eonP<; de Qll\'CJra. Terlo posse dentro do prazo legal. 
Farias Çe VargAS C;:imno~. Joc:~ da Declarando sem efeito. ainda as no
Costa. MnnuPl de ,Jc&us Castro. Gllh'T- meaçõe~ de Elza Pinheiro, pars a car
to Augusto Borges, MorelJno CalCcm~ reira de escriturário da Receb~ioria 
-1q ~iJ,·~. Mp·,10"1 ~oare'; rlos .tanto:, 1 Federal de Sfic Paulo, por não ter to
Clov1s Alves de Barroi,;. Osval•'o Skrf'I. · mado tosse dentro do prazo legal; e 
lo Gaglíano. Cid Pinherro Pire;., An- do ex-arl111i1üstrn'l'Jr da Mesa de Ren-
'"nio d-O'- f';into. Gc"n,fi.n B,!~illo ria das de Macáu. R!o Grande do Norte. 

requerendc licença a Luulu pcc~r,c· E 'f t -
para cons~ru!:- fosso num _galplo de I mpo.ssou-se an ,e· on em, 
~~1~/~~i:n;ctn~. :1;,Uª/~~~f0 c~~;;;i= no cargo de prefeito do mu• 

Mercét;; _o:; condntClr~ . ..., dr ~,rilv-: ~iJ·, João C::irlo" Vandrrlci. para adminis
DáriC' RibPlro. Moacir L.uc,r> c~·t...:inr- trador d~ Me~~ ctc R~ndac; de Canan'?a, 
ri~ Silva. Jos{~ F~rna1~1"1; An,:ic:. C:•<.:r:; om São Pnulo, visto ter sido aposenta-

~:' DELEGACIA OE POLICIA DA r:írio "'e M<'Jo. Rnh;·rL•···m Mr,nt,,,!ro P do. 

,·ioór. Antomo. Pereira de Andrado. nicípio de Caiçára, ó 'dr. 
~:ue,~~ê~~~ J;J\c;~:~~ªctt.-ein'i~ ªctó~~~ Abdias Íle Almeida 
&e julga com direito. - Indeferido, 
em face das informações. (Conclusão da s.• pg.) 

Amancio S1mpllcio. requerendo dis-
pensa de uma multa. Deferido. Congratulando-nos com o exmo 

Benevides de Mendoaça Amorim, Inte1 ventor Argem1ro de F1gueirêdo 
requerendo llcenço para renovar a relo acêrto da escõlha. apresentam(Js 
ccberta da casa n ° 370. á rua Mar-1 a v: s. as nessas feltcitações, por mais 
Um Leitão. - Sim, a título pre:â- .essa distinguida prova de 0prêço r 
rio. confiança que vínc1rs de receber do 

Alfrédo Teixeira das Neves. reqn~- R"ryêrno do nosso Ec:tado oue, com a 
rendo licença para construir uma ca- ~ua cmpolgahte adminlstraçiio, tant:-
$fl de taipa e telha na av. Caet.ano ..... m ~A.b~?º elevar o nome da nosrn 
F1lgueira!-i. - Como requer. Para1ba. . . 

Macário Costa, requerendo lic,:mça A ~u~u1r, falou o prefeito Abdias d" 
para construir uma casa de taipa '! Almeida. 
têlha na av, Centenário. Como re- S. s. começou. dizendo 9ue assumia 

CAPITA.[, quet Moscoso, Vicente MPr.:r"s r1" l"'"•-1, 
Movimento do dla 13 : 1''1lhc: o b.:tldeoclor de rnali,is Maurllo 

~ . . , rlc Mélo e o,; rervPntcn ,Jr,<:.{> Ludo Cai-
Foram. exped!C~.os of1clos á Chefia / tano da Silva. Mari" ri(, Ai;~u.to: .. J,,,. 

~e. Policia e.ªº mspctor geral de Po- Elísio d<' u~rvalf)o e Rtjmun:lo Martin. .. 
hc1a, e recebidos do sub-delegado de ";lJa.ves Borges, parél a carreira de CéH-
Cruz dEls Armas, do inspetor geral da teiro. 1 

G11ardE1 Civil, e c!o diretor das Obras 

~l~~!~ft~, t~f:~vitJ~te!un;;~· irov~ 
Ponzi. Em outro jnquerito. fõram ou-

~!~~~ 8:ir::::~n~ ~~:':ts ~~:~~ni:: 

Nomeando o fuucion:irío tm C:ispo;1l
bilidadr rir cxtint,:, Jul7.o ~rcional d·· 
Pernambuco, Jom1tas dC' l\lbuquerqur 
Sousa. parn a carreira de e.c;;criturárin 
e o funcion{irio em clisponlbitid;)cJc d1 
extinta Justiça Efei~otal, Anlo·li,, cl,.. 
Sã Fernandez. parfl er.críturár_o c':i F: 
de F. São Luiz a Tcrezina . 

Nomc2ndo parú :1. rarr<'ira dr -r ~•ue 
da estrada de ferro. ,da E. de F G-:-n 
trai do "Brasil. cs ext'prnum"rãrin- NJ! 
Braga Barbo.c;;:1. GcntiJ da ~ilv:-i Curi 
t,1ba. 'I1avir1n VJlaca ~into, ,lC{'~ eia BH 
va Braga, Isn1el Rangel. Anlonio No 
guelra .da Gama. Dirceu Sola. Anih~ 

NA PASTA DA /\GRICUJ,1URA 

..Nome9ndo Hosttano MMleira PJnhei1·n1 

ex-profes..c:or do Patronato Agrico10· 
Manuel Ba"rata. para o cargo da car
reiro., de auxiliar df'.' ensino 

Torn.amlo sem efeito as nomeações 
de Heitor de Assunção Santl::igo. para 
o cargo rfa. carreira de vetcrlfl'1rio; de 
João Gobbe, José Ferraz de Barros, pa
ra pratice, rural; e etc D""ming.:,c; COClú~ 
oni, para a carreira de servente 

NA PASTA DO TRABALHO 

Aposentancto. no::: t~rmos da 1€1 cons
titucional n.0 2, de 16 cle maio último, 
conforme requereram. os est.11.tisUc~ 
Francisco José Bekel e Sebastião Mo
reira Lopes, e o servente Manuel Xa
vier. 

quer I o cargo cem o f1rme proposi to dP bem 
Dr·. João Batista_ 1:oni, ~~qu.erend~ ~~~vtli~:gu piv~r. dlbcl~~içá~:· A~~e~d; 

licença para ampJ~&l ~ . i:ic~io ~· - preferia de alma e coração vêr á 
11?, á rua das Trmchenas. ae P~~- frente dos destinos do municipio 
pnedade do sr. Manuel Fernand~::. 1 :1oue1e que tinha sido um modêlo de 
- ~efr-rido. . . j b"'ndade e carinho, um exPmph ct~ 

cha. Queixou-se ao permanente do 
dia a sra. Maria Evaristo dos Praz
re~. contra a mulher Maria de Tal. 
por ter esta agred\do a mesma com 
palavras injuriosas. Foi preso por fur
te. o individuo Acelino Pedro do 
Nascimento, quando operava nesta 
capital. Compareceram ao Gabinêtc, 
fl fim <le prestar esclarecimentos, 
']ucixas. ete,, as seguintes pzssôas: 
Laura Pereira de Limi:i,. Ezequiel Ne
·~es da Silva. Jo:::é Lins de Oliveira. 
Antonio Ribeiro, Francisco Clementi-
1,... Pereira . Joana Mari~ da Concei
ção,ção. Seve!'ina Sal.PS: Esmeraldina 
d~ Oliveira, Pedro Lil>t\nlb. ,Sevcrina 
Lral. Jo.,é L~onardo Pcs'-ô;i, Guiomar 
Sales, Pedro de Lima, Franci·:-:o Vi
eira. Marluce Q{)me<;, Mt1rii:i. ela Con
ceição, Arlinda de Moura e Francis
ca d~ Conceição. 

Fabiano Soares. José Maria ~e Clivei- NA PASTA DA GUERRA 
r<t Carnnos Osv::.ldt) Low·r1ro 'T'P,rr::i , 
Vieira. Wanteyl de Albuquerque Lima. Tornaruio sem efeito o decreto de 

doJo~~-n~~;ê~ci~e ~liv:~~:be~,~~i°:i~~~~ f~r!~tude para todos: - Francisco Cos-

comerc1al á av. A.B.C., n. 0 376, pa_-1 Fntretanto o destino tro~era a sí 
ra a sua firma. - Defendo, pagan- r.:=-sa responsabilidade. E de1xant'o o 
do logo os impóstos devidos. ;.onforto da capital vinha trilhar com 

Fran<'.it-:o dl" Assis Carvalhc-. Aluislo dP nomeação de João Pereira Martln..5 Ri
Castilho, Aderson 8o1rigues de Paula I beiro r,.ara o cargo da carrefra de cs-
~°;,~!~rroso Filho e Benedi.to de P:iul:. ~~:iá~ioa:d~~~~!~~~ºc!ª~t~J~f~

1ti? 
Exonerando, por terem areHac·o c,11- dadc da Mesa de R<>ndas de !lhéos. 

tro cargo, os serventes MarJo ic Ar?11- . Raimundo Agostinho Pinto 

A. P. dos Santos .. requerendo h- j os caiçarense!=i a senda do trabalho e 
AS REALIZACõES MUNICl- A AGIOTAGEM ATINGIDA 

PAIS DE SOLEl)ADÉ PELA LEI 854 cença para permanecer cem as por- da paz. Não trazia no coração o sen - Foi entregue pelo tcsourriro da 
ta.s de seu est.a.b~lec1mento comer- timent.o preconcebido de discordías e Chefatura de Pc-Iicin um t'<'logio de 
cial abertas durante as noites de .)0 '1revcnçõcs. Queria tão somente que ~.l~ibeira, oxidado. eucontl'ado no 
a. 24 e 31 do correntJe, +<- Deferido, ~odas aquêles bem intencionados e1"!1 '·Paraíba-Hotel··, pelai. investigador 
r-a2ando Joeo o cue fêr de direito. -:ervir á terra. corn\10, colaborassem Lauro Gonçalves de Lltha, a.o sr. Go-

~onsigo na obra edificante do progres- ddr{·do Miranda Henriques. conforme 
COi.WANDO DA iPOLlCIA MILITAR '.O e trabalhassem unidos para majf'lr declaração fcila pelo mesmo, que se 

DO ESTADO DA PARAtBA DO 'rlicidade e bem tstar coletivo, d'"' encontra arquivadf naqueh repa:di-

(Conl:Iusi>o da I.• pg.l Em julgamento no T. S, N. 
~';;'ct\%~~t~eccssarl° ªº rrrcr110 cm,,P- um processo contra dois 

NORTE 'Côrdo com os altos propósitos do in- çf\G 

.ze~~;~te~/1.~9f8
°ão Pessõa, 14 de de- '"ei;_;ce::-S\°:er~~~~i;o e~;!~';~~ir~dºPre- l Fôram fntrc1we~-pclo encarre:z~d0 

Serviço para O clia 15 <QuinLa- feito Abdias de Almeida agradeceu fl.'- 1 da. tesouraria da Chcfatur1i :ie P011c;a 

fet~~ á Polícia Militar. 2.0 ten. Se· ;~o~:Pieer ~o~i~~i~d~~ec~fçá,r:~abavn ~~;t.or1~g~~ls;_ei;il~a'á~ adrii~~·.t.~n_tl~~c; 

bastião MauricJo ela Costa Gii:au~~-~ec CX~Jo.p~~:J!ndo s~ ~·~~=· ~-~ti~;0··.A~~~~~~d ii~~ro e~-:lc t~~~;me~~ 
Ronda á Guarnicão, sub-ten · A- 'rito reccm-emposs~dQ. to, o ·qual havia furtado WI residen-

del'bal Castõr cio Régo. Ainda leu interessante discurso a cio do 1encntC Ribeiro de Morais, do 

Jn1ij~~t~st~
0 

~~1'nc~~ dia, l.º sgt. cr~n~a, 
1
:to~~~ ~<jb~.esidencia do sr. l!·ºP~~ c~&r~~.flgr~~e~t~.ccl~~~ç~~ ~~= 

Dia á. Estação de Rádio, 3. 0 sgt. Jcsé Alvares Pereira, secretário da contra arei.uivada naqu~ln. rt!part1rr,,... 
Airton Nunes da Silva 0 •·rfeilun:i foi servida lauta mésa de 

Guarda do Quartel, 2. 0 sgt. André :iê-ces e frios. Empenharam-se em luta 

CAMPO DE DllMONSTR-\ÇJIO 

C.c Rcc"r·'c r"Ul o J rcg~·ama cti:, n-·
aovação a~ricola do Govêrno t\rgem 1

10 

do F!g'll'~irêdo, a Prefeitura consl ,: v.il.: 
um campo d~ demonstração par,\ .) 
plrn'. ío ck nrnmona e agave, atcndP.1~c'.1J 
:, um decreto da Interventorla Fc:'., · 
rol 

Esse campo já ~ acha cultivado {' 
vem demonstrando'.. pra.tic~.montc. · r 
nos!-O agricultor a necessidade c a v;,.n · 
tagcm d~ agr'.cnl ura :-r::ional 

CCNfTrtUÇJ\.0 OE UM {MPOR1i\'\-
TE ~;IJJl"ICIO MUNICIPAL 

Severino Urtigas. ----------~-
Guarda da Cac.lcia, 3. 0 ~t. Rami O ctelee:ado de sanle: Rita comuni- · A prc!c1Lu:·a inlC'iou a construção de 

cou ao Chefe de Policia QUe, ant~- impcr'ant,c edifício 1m.micipal. na pra2.000 :000$000 ro Romcirn 
Elc>tricista de dia, sd. Sinesio Ma

riano de Barros 
Telefonlstn de diél, sd. Scvermo::, 

Ferreira d,c Sousa 11. ") . 
O 1. 0 B. I. e a Cta . de Mtrs. da

rão. as guatdas elo Quartel. Cadeia 
P\:blka. reforços e patrulhas. 

Br1l~iim n. 0 271 

EM zt DE DEZEMBRO - LOTERIA ('nt€m, no lugar Taoá. daqu~!(' di,<:- r.a P~-!::~ictcntc João Pcs~;õa 
FEDERAL. trito. os indi;riduos Anto;1io José do · NêS'.''.! prf'clio. ser~-@, inztaladoc;; clh:-r-

- _ _ __ Nascimento e Antonio de Tal, conhe- ~O'.: dcpartamcnt'l., !11unicipais, inc.1u 

R E G R E S S A 
cido por Antonío Rata.la, trr~varam c-'vc um p,u·a a justici\, r .:;~Ando o mes· 
luta. armados, o primeiro com um 1110 orçado r:m 80 :000~'))0 

~ .._,,. • , .,l nunhal P o :;egw1ci<> de ... uma,, faep ,.~:;'~~J'to-~;.:. ~~m~ t;~tf'/;ic~~~lcn~el;J\~~ 

HOJE, AO RIO, O MINISTRO ~!1~xo~.r~;,,J~'~
1J!nd

fnt~~\~cmJo"s'J'b~~ \·em prcc11ci1cr a tuna graAdc fin.,'-;-

infratores 
RIO. 14 IA UNIAO) - Deu en+-ra• 

da no Trib4nal de Segurança Nacio
nal o pr9ç.esso n.0 680. prooedonte de. 
S Paulo, em que respondem çomç, 
réus Alexandt-e Pio de Oliveira e o 
.c:argento Levi de Andrade, acusa.deis 
de exercer agiotagem nos Quarteis da' 
2." Região Militar, atividade. expres
samente proibida pela lei n,0 854. qu,e 
define os crimes contra a econpmia 
popular 

O desembargador Barros HaITêto 
deu vista do processo, passando-o ao 
procurador do T. S. N.. sr. Ma.e 
Dowell, que o distribuiu ao juiz Pt!
reira Braga. 

NOTIQÃRIO 
Há na Repartição drs Corretos " Te. .. 

lcgrafcs telegramas rrtldo~ para: 
Gcrson Duarte. Coléglo Mllita11. 

José Mac~el Malheiro. avenida Ant~ .. 
nor Navarro, nove, Franca, Almeiçia 
Barréto, 229, Raimundo S11via Lolla 
Part. Souto. 

1 as. J Jose Ama.ido Cabral de vu .. 
concélo!i, coron('J cmt. eeral. 

Cont,:,rc com o orh?inal - Sebastião 
l\taurkio da Costa. 2. o Wn. e,jndant,p 
lntntno 

V ALOEMAR FALCÃO :~~c~e~~s!~~l}ô~~nm e~~1~'i g~~vit~: clacte 

RIO, 14 1 A. N.l - Em ::a.vião dn rar- .... rÕENTTPlCAÇAO E TO Jlt\S RU1!ii :~~~tr:i:~'a_~;~:~~~!up~~~:~
1~i :u~t. 

·,:,ir~. regrc:--.sará. am~nhã, ~ estR ra- INSTITUT~Ég;CO LEGA~ No cumprimento do ,;eu programa r cipio e instaJn11. ha prnc", uma COOPP; 

1 

grante delito. ARBCRJZ/\ÇAO E EMDt:LEZAi\tEN'- terrenr para aumentar o campo de de~ 

oittil o ministro Valrlemar Falcão rir tr::1.bal:to. a r'l'Cf""Hur..r 1,.cu .. ,v ...... , rativa de crédito agrícola, no intuttp 
CN8PETORIA OE&AL DO TBA.l'&· 1ue SC cncontrn na B&ia. ono~ lançoÜ, · · arbo1ização dr vária~ ruos 1c .lonzciri- de beneficiflr os req11eno,; Af{ricultort'~ 

ov PUBt..H 'O .: DA OU41lD~ \ ontem, ~ pedra fund_amental P.ara & Carteiras de Identidade nho e Santo Antonio. O municipio tem uma árc>a de 19H 
f"'"?''l1 construçao de uma vila Operária . 0 Tnstituto de Identlficf'cão e Mé- Prcrurando· rmb."lt1:r, · o:,rv'.c: , 1s- quilõmetros quadrados, com uma po-
E1"11 .João p,..rsõa. 14 d~ dezembro ,i:<'o T ~R:al do E-.tado expediu. onLem. siHl as ruas do municipio, abriu uma pulacão de 17.400. At1 o presente 1"m 

de 193R. nourA8 d<' banho para SENDO- C(lrtrin:,c: clP identidade ~ Luiz oon1.a- a\·~111-:a. que tomru o l"IOn)" C\c Pr".<::1 1028 propriedades rurais. com um to-
Zerviço para O dia 15 tQuinta- ltAS, de.~,t,,. RSOOO e p:,ra. CRIANÇAS. '?:1 Fcrnande'i. João da Paz Lira, Ro- jrntc Getúlio Vargas, na . .,vfüt ~lc Jan- tal de 129.950 hectares e 71 áres e 28 

feir?.l. l('~d{' 5SOOO, rf'ccbtu om ronnidavel rlõlfo Alves de Mélo, Francisco Cafê zeirinho r qu,:- jé. está sônlo r1ifr..:a metros quadrados, cujo 1,,otal da. área 
Permanf'ntc ~ l. a S.T., amçlnueu:::e ~ortimcnto a CASA VESUVIO, Ma- d::-. Silva. Flolipcs Carvalho e Jaime r1R "ntn rrc--iio-. modcrnr,~. ::- ctr-g-a_n_l .. ~ rultivact.a atinge a 1'.l 11'.l hPC'tAres, 30 

Manuel Gomes ·fd rinhrfrn um de Oliveira Mendes. Ainda, n('ssa vila, na µpu;:i Prcsrnti. áres e 73 metros quadrados. 

Pcrm~nenie ã S.P .. cuarda de l.'1 no mê.'i de novembro Ultimo, cujo re- f~111~~~ ~.;:si~~.'1f11;:;~{bi1:~~1
:~~·1~\rf~~;~: 

el:is:,c n." !) ~lbo fJca arquivado nesta Reparti- Rec,u~;:;~:o a[~est:~~c~~,,c:~\~~;c"<ien- trns qu:;i.drados. estando ·qtw.si toda.:; é1 

, .!"º~~~~te~:. o dt lr~~f!~ºPo1f;1~~en~~ çã~v - Camunfoação: - o sr. at- t('S S"Verlnn Rflmos dC' Figueirêdo o ''l!S:-i pro\'Jdas de fllCiO frO 

CRI/\ÇAO DE F.~COLAoS MUNICl
rAIS 

fl!--:cais roncantes ns. 1 e 3. 1 moxnrifc pagador. cm parte desta da- Arc:mdíno Ca.milo Feitosa. 

~J~\;~tir· 5~u~r~;s civls ns. 13, 87. ~:so::uJ~c~~tacI'o~v:r im~6~1~~ii~ ~~ Eram.e pCTi(:ia7 

Bioletun n." 274. ":'5$000. referente ao saldo do adean- Foi i-ubmrtída n exame pcri"içil ~ TPndo efn vista atcn"ltr ao ensino 
Pura conhcrlmento da Corr,ora~ã.'J I Ulmcnto de 500$0/JO, para aquisiçã'J paciente Julia. Cf>lcstlna dn Nasci- público, t1 Prefeitura já criOt! 5 escolas 

f. devida rxe('ução oublfrQ o ~eEUJH- r1e equipamento para o pessoal desta mrnto. residente n nvenlcla Nanci, n.0 mu11ldpais. com a denomlna('áo de 
te: Corporação. 128. "Escola Rudimentar Misla 1,1:unlcipal" 

I - Rrsulta.do de Exame: - Foi V - Petições Despachadas no Pôs-
ro113tclerajo habllit.?..clo no exame n to de Pa1os: - De João Carolino rlP. 
QU~ '-C r;ubm-:itcu ,ontrm, nesta R."- Araújo. Antonio Alves dos s~.ntos. 
partição. parEl clir, urfeur profissic- Julio !vlartms. Pedro Rodrigues dP 
nal. o sr. Ascen1i•.1o ca.milo. Amorim. Francisco Januário. Abilio 

U - Recolhimento de Jmporl.ancia: Fe~reira Lim::'I, Francisco Tôrres df! 
- O sr. almoxarife pae-ador, aPJ.'í'- Vasconcélo.s, nanclsco Alencar Sil
f-entou recibo provando hrwer reco- va, Severino Pereira e Adão Fran
lhtdo ao Tesouro elo Estado, a im- cisco dos Santos. - Como pedem. 

~~rl:~~~1}ede
2

'
3
;;1~~~~~ i:;;.::;1J,:'J! las.) .João de Sousa o Silva - l." 

l>ela 1. 11 s ·T., no corrente mês. ten., inspetor geral. 
lU - Guia. de ltccolbimento: ....-

o sr. Chefe do Tráfego da 2.ª 5.T., Confére com o original: - F. Fer-
aprcsehtou recibo passado pela Rc- reira. de Oliveira. - sub-inspetor. 

~~:~~!~ªp!van~~ni~~ve~e rec~itTJ>~n: Senhorita~ Só um cinto "CEANA'; 
ni com:,leta to su.. t.oUete 

~~1!!4, ,a, q4ant1a 0 d~ ?:275$000. cor- AS ., 
resj'lonifenté á renda daquela Secçãt•. LIRA BR IL,,!!tA 

ldr1111ficado 
AprF'sPntado pela rllrPbriri ri ... c~

dci~ Pública da capita]. fni jrl,,nt.ifi
ca.do, no Re!'.;istro Grr::al. o ,~rliv!duo 
Antonio Barbosa da Silva, por crim1 
de furto. 

Petição encaminllarf,1 
A fim de ser devi<t~mcntr rlr,p?

chada pelo Arouivo PolicíA.l Criminal 
foi encaminhada a peti.cão de Dioce
se da S11va Barros. l"e<ildenf-. ã avrnl
da ,Jcaquim Tõrres, n.0 495, suburbio 
desta capital. 

INCREMENTO DA AGltlCULTVil.\ 
l 

A Prefeitura. de acõrdol(.om ~ c-~·;~n· 
tação do Govêrno Argcmiro 1c F,~q"l
rêdo, vem proporc1onando todos os 
meios para o lncrement.q,_ Qa cgrlcui-
tura. 1: 

Assim. é que Já adqu~iu um non: 

Com. 350SOOO V. S. fie" á habilitado 
a um ou ma.is prêmios l rra.ndc ex• 
tração de Natal da LOTEaIA FE
DERAL. 

Remessa de mtJ:pa , tuto, remeteu . o juiz muuicipal ..:10 
i termo de Sape, o mapa do movlmP·\

Para a elaboracão da Estath1.lc1 1 to criminal ocorrido naquêle jutzo 
Gr!m!r~al do Estado, a cergo do !n:ti- · dura!ntt' o 111e5 p. !1ncto 

ASSIST>:NCIA A !Nt'ANCJA 

A municipalidade vem se intcress~n
do também qt1A.nto ao prohlPm:i rl"' ;11.;

sistência á infancia, tendo cornls'ilO· 
nado uma senhorita para frequentar 
o curso de puericultura da Diretoria d6 
Saúde Pública, a fim de oportunamell• 
te inaugurar o serviço resprclivo, no 
município. 

O FUNCIONALISMO MUNICIPAL la: 
A SÉDE DA PREFEITURA 

A Prefeitura mio esquece os scn1-
ços prestados pelo funcionalismo 1mt • 
nicipal, que se acha fó'go em dia 

Igualmente, o rrefeitC' Franci:s~o . 
Correia de Queiroz adqufriu ut:mslUQ', 
indispensaveis inclusive máqulnas cie 
escrever e mobiliário, para a "&éde da 
municipalidade 

lLUlVJINAÇAO PúBLJCA 

A Prefeitura está cogitando de ad
qutrit wn motor para a iluminação da 
vila de Joazetrlnho com capacidade :te 
25 H. P .. em substituição ao que atu
aJme:nte ilwntna a rl"ferlda loca11dade, 
por Eer é.s6e de m~UC.>!' tep~c!daçle 



li A lTNJ.,O - Quinta-feira, 15 de rlezembro de'l9~ • 

VID A ESCOLAR DR.LAURO WANDERLEY CAMISARIA 
t•roít"ssora Zitda lf'lnório !\.faia -

Vtm de diplomnr-st p~·I:, Escoln Nor 
mal .. João Pt"ssôa", cto InstiluLo Pe
dag;ógico de Campina G-rn.nde, n srta 
Zilda Honório Maia, hlha do sr. Jo.1;~ 
Maia, proprietário nnquéle 1n1micípio 

A cerimônia de colação tle grau te
ve lugar no ClnP-Çnpltólio 

Professora l\laria 1las Neves Tava
res - No dia 8 do corrrnte, diplomou
se em Campina Grande, integrando a 
turma de professora~ da Escola Nor 
mal "João Pes.sôa", daquela cidadP, 
a srta. Mari:1 das Neves Tavares. fi
lha do sr. Manuel Tavares. comer
ciante naquela praça 

A l'ecem-dlplomaàa, que conse~l:11\\ 
lisongeiras aprovações nM. malerl:l.'> 
do curf:io, vem rec~bendo mmto~ cum
primentos. 

ACADEMIA DE COMllRCIO "EPJ
TACIO PESSOA" 

(Fiscaliza.da pelo Govêrno FecteraU 

Prosseguindo na contagem de m~
dias com a assistência do Inspe.:.ó1 
Fectéral do Ensino Comercial, sr. Ma
nuel Teórga de Carvalho, demos a 
seguir o re&ultado do 2. 0 ano do Cu1·
.so Prnpedeulico: 

Fôram promovidos ao 3. 0 ano do 
Curso Propecteutico os seguin~e!; '.":.
lunos, de acôrdo com a Iet vigente: 

Antonio Paulino Pereira - Portn
gués 4, Francés 4, Inglês. 5, Matema
t.ica 3, Corogrnfia 6. Hist..ória do Brr.· 
sil 3; média 5. 

João Gonçalves do Amorim, -
Português 4, Francês 5, Inglês 1 
Matemática 6, Corogrnfia 7, H ct,, 
Brasil 4; média 6 

Clovis Cavalcanti - Português 8 
Francês 6, iinglês B.. Matemat1ca 7 
Corografla 7, H. do Brasil 5; me
dia 8. 

Oto Holmes de Almeida - Portu
guês 3, Francês 5. Inglês 3. Mat~ 
mática 4, Corografia 5, H. do Br:1-
sll 5. 

Julio ·cta Cunha Lira - . PortuguPr 
5. Francês 3, Inglês 5, Matemática 4 
Corografia 5, H. do Brasil 5; médi..l 
5. 

Adelmo Pereira Guedes - Port.u · 
gués 8, Francês 5, Inglês 8, Mate· 
mática 5, H. do Brasil 3; médin. 7 

Almir Ferreira Pontes - Portu
guês 3, Frances 3, IngJés 4, MalP
mática 4, CorogrnJia 7, H. do Bra
sil 3; média 5 

Jalba de M~jf'iros Paiva - Portu · 

~;s. 5~' ~:o~~!sn!· {n~~ · d~ itr~~~~; 
média 7. 

Orlando Lins Gonzaga - Portu. 
guês 7, Francês 3. H1g1ês 5, Matenià· 
tica 4, Corografia 4, H. do Brasil 'l; 
média 5. 

Joaquim Macêdo de 'Paiva - Por
tuguês 5, :rrancés 4, Inglês 3, Mat::!
mática 3, Corogra!ia 8, H. do Bra
sil 3; média 5. 

Miguei da Rocha Luna - Portu
guês 5, Francês 7, Inglês 7, Matema
tica 5, Corografia 7. H. do Brasil 4: 
rnMia 7. 

Luiz de Oliveira Cruz - Português 
6. Francês 5, Ingle's 6, Matemati.:::a 
4. Corografia 6, H. do Brasil 4; mé
dia 5. 

Nilo Teixeira - Português r, 
Francês 3, Inglês 3, Matemática 7, 
Corografia 4, H do Brasil 3; mé
dia 5. 

Nair Alencar Delgado - Português 
4, Francês 4, Inglês 4, Matematica 
~iac~~ografia 6, H. do Bra:sil 3; mC'-

João Vinicio Pinto de Andrade 
Português 6, Francês 5, Inglts 5, Ma
temática 4, Corogra1ia 7, H. do Bru
sii 4; média 6 

Maria Nazaré de Anctrade - Por
tuguês 4, Francês 5. Inglês 3. 1'fa
U>mát1ca 6, Corografia 6, H. do Bra
sil 4; média 5. 

Dalvanira de Oliveira Pinto 
Português 5, Francês 5. Inglês 5. MJ.
temática 3, Corogralia 6, H. do Bra
sii 4; média 6 

Arnaldo de Oliveira Lima - Por
tuguês 4, Francês 5, Jnglés 5, Ma -
temática 5. Corogra!ia 6. H do Bra
sil 3; média 5. 

José Duarte do Na~cimento - P0i:
tuguês 5, Francês 6. Inglês 8. Mate
mática 4, Corografia 6, H. do Bra
sil 5; média 6. 

Urbano Ribeiro Bez!rra - P()rtu
guês 3, Francês 4, Inglês 3, Mate
mática 4, corogra!ia 3, H. do Bra
sil 3; média 4. 

Hercilio Gusmão - Português 4. 
Francês 5. Inglês 4. Matemática 5. 
Corogra!ia 4, H. do Brasil 3; mé · 
dia 5 

Jullo Alves da Silva - Portut'"u?s 
5, Francês 5, Inglfs 8, Matemática 7 
Corografia 7, H. do Brasil 6; mt:
dia 7 

Jos~ Quelroga Cav~kantt - Por
tuguês 5: Francês 4, Inglês 3. Mat()· 
mática 3, Coroga,Ua 5, H. do Bra
sil 4; média 5. 

José Inácio Aragão - Português 7, 
Francês 5, Inglês 5. Matemática 6 
Corografia '5, H. do Brasil 5: mé
dia 6 

Luiz Araújo Véra.s - Ponugués 4., 
Francês 5, Inglê~ 3, Matemática 4 
Corografia 4. H. do Brasil 3: mécli:.:i 
4 

ReQUPrPram contagem de médins 
para efeito de promoc;fto 35. fôra.m 
promovtno~ 25 e reprovados, parc-1,11 
mente. 10 aluno!i. os quals poderão 
de acõrdo com n. Lel, requner exam:? 
de seaunda épdca, 

COU:GIO N, s. O.\~ :-mn;s 

(·u,-..v Ginii_.,ial 

1.u Si·rie 

M. Crelt de Mirnncta Henriques -
Portuguf·s 87, Frnncê~ 85, I-fü,tório 94., 

eogratia 73, Mutemàlkn. 72. Ciénrias 
l3. 0C!;t~nho 74: média geral 82. 

Jo':idina Di::is Carclóso - Português 
JO, Franrt!s 91, História 74, Geogrnfin. 
JS, Matemática 74. Ciências 83, Dcse
'1.ho 83: mé:lia gf'ral 80 

Iára Guedes Mesquita - Portn~uês 
69, Franct's '18, História 63, Geogmtia 
64, Mntemt'i.ticn G6, Ciéncias 74,' Dese
nho 79: média. geral 70 

Avrini Regi• Gouveia - Portugues 
tiO, Frn.nces 71 História 65. Geografia 
65, Matemática 60, ,Ciências 76. O.•se-
1hn 79; médio. gend 68 

Neuz'l Vida! rlc Lima Pori-ugués 
17, Franc:es 71, História 69. Geografia 
'7, MatemMic:1 75. Ciências 80. DP:;e
aiho 49: média gpr;1l 68. 

Clt:'onkr Mact'.-do Ma'lruga - Pm1u
,uêc:; 68. Frnnci-s 72. Hi:-;tória 65, Gí'o

~rafia 53, Matemá.ticn 56, Clênr.iAs 78 
Dcfenho 72; médin geral 66 

Eliete Guedes Pereira - Portugufs 
'4. Francés 72, História 53, Geografia 
~5. Matemática 66, Ciências 75. ne~P-
1bo 89; média ,grral 66 

Maria José Menezes - Portuguê.;;; 
·H. Frnncf's 70, História 61. Geografia 
-2. Mot.f'.'mática 57, Ciências 57, DesP-
1ho 72: mérlia <1,eral 61. 

Ivanete Guerrn - Português 74, 
-Prancês sr, História 39, Geografia 6:i 

Intemátira 63. Ciências 59, Desenhr: 
-7; média ~eral 59 

M. Zéli.:1 CavRk:anti de Sousa - Por
'l~·u(-.c; 52, Fr::l_rn•ês 70. História 63. Geo 

sr:1fia 49. Matemática 45. Ciências 82 
'"1esenho 56; média gnnl 59 

Severina PriPs de Araujo - Port,,
uf's 57. Franc~s '73. História 49, Geo

'rafia 61. Matrmfltica 63, Ciências 49 
Jesenho 62; média g-eral 59 

Inês P0nres cle Cnv:-ilho - Portu
uês 55. Francês 69. Históriri. 51, Ge'l

-:rnfia 47. Mntrm:ítica 53. Ciênci~s 69 
lpsenho 54: média geral 58 

El.,, Marn - Português 48, Francês 
lii4, História 45, Geografia 47. MntPIT""'
;ca 54. Ciências 67. Desenl.10 86; média 

~eral 57. . 
Tvanisr Caldns Ta,·arrs - Portu

"!Uês 67, Francês 65, Histório 49. Geo
lr::tfifl 44, Matcni.:itica 48. Ciências 60. 
'Jesenho 69; mf'ctia geral 57 

Mnrin rte Lourdes SC'n:n10 Pinto ·
-.::>ortuguês 56. \Frnncê-i:; 42. Hlstórja 46, 
Geogrnfin 49, Matemática 56, Ciência.;; 
)1, Dt!sf'nho 86'. média geral 55. 

Céli<1 Ve!ôso Borges Valrnte - Po:-
•uguê.s 59, Francês 70, Histórü1. 49. Ge0-
'{l'afia 41. Matrmática 46, Ciências 48, 
Desenho 61; média ~~eral 53 

Darcila. GadPina G~lvão - Po1tu
~uês 66, Fran'.'.'ê.,·. 65. História 39, Geo
~rafia 39, Matemãtica 47. Ciências 5:i. 
Desenho 66; média geral 53. . 

Elaine Pinto Cnvalcant.i - Portu-

;~:Aa4~~l~~~~~·,~f:i~:\~~16!ê~!ia~e5o7~ 
Desenho 60; média geral 53 

Maria das Neve~ Germano Rodri
gues - Portuguê·s 59, Francês 59, His
tória 48 Geografia 47, Matemática 43. 
Ciéncias 53, Desenho 64; média geral 
53 · 

Denise de A vila Ltns - Português 
43, Francê.s 61, Hbtória 37, Geograf:a 
17, MatPmática 59. Cif'nc:ias 43, Dese
nho 79; média grral 52. 

M. de Lourdes Gomes - Português 
~4. Francês 41, História 40, Geografi~ 
34, Matemática 50, Ciências 48, Dese
nho 52; média ~Etral 51. 

Maria José Simões Lopes - Portu
f:rUés 61. Francês 50. História 50, Geo
grafia 39, Matemática 44. Ciências 
39. Desenho 56: média geral. 48. 

Lilian ROCha Koenig - Português 
61, Francês 46, História 33, Geogi:afia 
37, Ma temática 77. Ciências 40, De
~.cnho 46; média geral 48. 

Maria Elisabeth Nóbre - Portu
b'Uês 41. Francês 42, História 38, Geo
~rafia_32, Matemática 62, Ciências 41, 
Desenho 79; média g·eral 47. 

Maria Nf'lt Cavalcante Coutinho -
Portuguf's 44. Francês 47 História 51, 
Geografia 38 Matmática 86. Ciências 
55. De:;enho 62; média geral 47. 

Leniro. Maia - Português 60. Fran
cês 55. Hi5tória 34, GeO{,rrafia J3, Ma
temática 44. Ciénrias 45. Desenho 52; 
média ger&l 46. 

Nisia Nobrega de Mélo - Portu
guês 33. Francês 48, História 22. Geo
grafia 29, Matemática 49, Ciências 
45. Desenho 90; média geral 45. 

Mercêde3 de Araújo Aquino Tone.e; 
- Português 63, Francês 45. História 
34. Geografia 33. Mat,amática 35, Ci
f•ncias 55. Desenho 47; média geral 
44. 

Maria das Neves Leal de Souza Le-

~órla ~~~:C~raf~2· 5J~r~a\~
5
má~;: 

r:, 43, Ciêl)cias 41, Desenho 49; mé
dia geral 43. 

Alba Coêlho de Almeida - Portu 
gués 50, Francês 36. História 33. Geo
" rafia 36, Mn temática 38, Ciências 
47. Dese11W> 37; média geral. 42 

Gloria Coeli Cunha da Silva -
Português 44.. Francês 37, História 52, 
Oeografia 33. Matemática. 39, Ciên
··ias 41, D~<..cnho 52: mêdia g-eral 42. 

M. de Lourde,, Pessôa - Português 
36, Francê~ 58. História 3~. Geogra
fia 31, Mi:ücmâtica 49. Ciências 31 
Desenho 50: 111.l'dia geral 42. 

M. Gilda Cantalice Falcone -Por
lug-uês 49, Francês 38, História 49 
Geografia 37, Matemática 38, Ciên
cias 40, Desenho 46; média geral 42. 

Odete Muniz de Carvalho - Por
tuguês 54 FranC'ês 53. História 28. 
Geografia 35. Matemálica 42, Ciên
'!ia'i 37. Desenho 49; mêdia geral 42 

Bemadcle Feitosa - Português 36 
Frll.llcês 51, Hi~t.ória 38, Geogra!ía 34, 

Matemática 34, Ciências 45, Desenho 
42; média geral 40 

M,uü1. Cavalconti Jací - Portu
guês 33, Francês 31, História 32, Geo
grafia 32, Matemática 43, Ciência, 
19, De xrnho 57; média geral 39 

Perderam o ano, 5 

2." Sl!RIE 

Ma1;a do Carmo Cordeiro da Silv" 
- Português 92. Francês 100, Jngl(, ,; 
Jl História da Civilização 77, Geo
raJia 87. Matemática 90, Ciências 92 

De:-;enho 83; média global 89. 

DE VOLTA DE SUA VIAOEM DE 
ESTUDOS A' ARGENTINA. RIO 
E S. PAULO REASSUMIU O 
EXERCICIO DE SUA CLINICA 

Doenças de Senhoras 

CIRURGIA - PARTOS 
Em trent~ ao Cint>ma. 

3 i!.s 6 horas 

CONDOR 
SORTIMENTO COMPLETO 

de 
CA~fiSAS, CUECAS, PUAMAB, 

TRICOLINEB E si:DAS em Undos 
padrões. 

Aceita encom.endas sob medldal 
para. entrega dentro de GO mlnu

tds, rarantlndo a confecção. 

Rua B. do Triunfo, 445 

~t5~;;.!~ct,,u1~~ª1n~?ê~ªgJ. Hfsi~~~;uJ~ Jca 47. Ciências 47. Desenho 54; mé-
~iv1Jiznrão 82. Geografia 88, Matemá- lla global 50 

lillt. 
DYSTRIBUIDOR nos OLEOB 

1,UBRIFICANTES lica 91 Cifncin~ 90, Desenho ai; mé- Anr(ela Picortlli Trocoh - Portu-
llia global 86 n1és 39, Franct'>s 83, Inglês 69, H. do. SUNOCO Ma.tia do carmo Velô~o Galvão _ ::1vilização 53, Geografia 44 Matemá-
Português 86. Franct.'!s 100, Inglê.s 76 ir'a 50, Clênch~s 52. Desenho 55; mé-
Hhtória da Civilizac:5.o 86, Geografia iia global 55 
37, Matemática 90, Ciências 91, Dasew Emilia Arnrnna - Português 48, F. REIS 
nho 65: média global es. Francês 60, Inglês 52. H. da Civiliza-

Maria das N:eves Pessoa Serrnno ;ão 59, Geogrnfia 53, Matemé.tlea 50, 
- Português 94, Francês 84, Inglêf Ciências 58, Desenho 51; média global 

Repre-sentaçóes e Conta Pr6prla 
MATERIAL AGRARIO 

~Jar!is;<;,i:1ª ~~te~l~:~i:a~i~ ~~Íê~1~~ 55 
Juliêta Castelo Branco - Portu@"llis 

34 Des,..nho 77: média global 84. 54. Francês 71, Inglês 54. H. da Ch'ili-

Rua Maciel Pinheiro, 199 
End'. Telec. REIS 

JOAO PESSOA - PARAtBA 
J•P 

Suzana cfe Miranda Bw·tti - Por- r.n.cão 54, Geografia 54. Matemática 37 
t.w~uês 77, Francês 85, Inglês 86, His- Ciências 54, Desenho 54; média glo
tória da Civiltzacão 90. 0Pogrnfia 1'-9 1 bal 54 
Matemá.tira 84, Ciências 86, Desenho ArlA.lgl,;~ Alves Farias - Português 

'
9 ~;,:f~:,a gJ~bai,i:~;ànda P eregrino -

4
;·c[;;~~êF.e~r;~~êt6

4
i.'.i~~!~t~~i~i6 

400$000 
ºl"rtug-uês 83. Francês 85, Inglês 67, Grnncias 53. Desenho 46; média glo-
História da Civilização 84. _..O.eogrRfia bal 50. . . 

Quereis ganhai ·OS mensalmente !' 
Escreva a. A. GRILLJ, Industria "M. 
A- N. J, S." Avenida Calogeras, 12 -
sala fl - RIO DE JANEmO. De
sejando amostra do trabalho a exe
cutar. remeter 3$000. 

19. Matemática 81. Ciências 86. De- Eduliv18 de Fá Medeiro~s - Portu-
enho 77: média global 81. <uês 58. Francês 50. Ingles 33. H. da 

Reveca Malay Mrnd"s - Portu- ·~ivilizacl\o 43, Geografia 49, Matem4.ti
•uê,c; 79, Francês 87, Inglês ss: Histó- "'' C.? r;Pncias 61. Desenho 55; média 
ria da Civilização 86, Geografia 78 glo~al 50. . A 

'""atemá.tica 93. Ciências 83, Desenho Lmdalva Lms Gama - Portugues 55, 
·>O: n!édia global 81. F:·ancês 62 Ingl_ês 3!1, H. da C'!~viliza-

, 
Civilização 60. Geografia 49, Matemá
tica 76, Física 63. Química 69, Histó
ria Natural 73, Desenho 66. média ge
ral 64. 

Maria Auxiliadora Azevêdo - Por- ,~ao 52. GC"o1?raf1a 60, Matemática 40 
~.uguês 74 Franrês 90. In~lês 77, Hi!;- l;iências 46. Desenho 49: média global 
lória da Civilizacão 73, Geografia 85, 60 
rvtatemática 85, Ciências 81. Desenho Maria da Conceição Nogueira - Por-

}.Ia.ria de Lourdt~ Guimarães Brito 
- Português 68. Francês 49, Inglês 
53, História da Civilização 71. Geo
trafía 76, Matemática 75, Física 71, 
Química 56, Hllitória Natural 52. De
senho 70: média global 64. 

12: média global 80 tuguês 35. Francês 46, Inglês 35. H. rla 
Iracetn.'\ SoP.res - Por\UP,'ttês 73, Givli:;,,n.çPo 41, Geog,·Afia 53. Matemá

Frnncês 83. In~lês 73 História da Ci- tjca 72 Ciências 62, Desenho 55; média 
villzação 69. Geografia 77. "M"ntemé.- ~lob~l 49. 
'rfl ,:;;5_ C"'ié,icias 91, Desenho 47; mé- ~lda Fernandes de Carvalho - Por-

dia global 72. tuguês 32. Francês 63, Inglês 51. H. da 
Maria Irací Queiroz - Português 

69, Francês 56, Inglês 47, História da 
Civilização 54, Geografia 55, Matemá
tica 57. Física 81, Qtúmica 75, Histó
ria Natural 84, Desenho 65:- média 
global 64. 

Eli~,abf'-th Rodrigues da Costa - 1Jivili1.ação 36. Geografia 41. Mn.temá
Português 73. Francês 93. Inglês 92 ~1ca 43. Ciências 50. Desenho 72; mé
Fiistória dn Civilizacão 64, GPoP'rafia dia global 48 
'>6, Matemática 57, Ciências 60, DesP- Amalia do Rosar\o Torres - Portu-
nho 65; média global 70 Cl'llês 46, Francês 56, Inglês 42, H. ela 

Marin de Lourdrs Basto Flôres - Civilização 32, Geografia 43. Matem§ -
Português 64, Francês 83 Inglês 77 tlca 70. ClênC'ias 40, Drsenho 47; médtri 
i-fo·Jória da Civilizacáo 67. GeQi?rafia 3lobal 47. 

Joan.a Araújo - Português 70, 
Francês 45, Inglês 38, Hi.stó1ia da Ci
vilização 61. Geografia 65, Matemáti
ca 82, Fi'iica 65. Quimica 65, Hist61ia 
Natural 61, Desenho 84; média glo
bal 63. 

1)7. Matemática 75. Ciências 71. Dese- Analía do Roi-"iario Torres - Portu-
nho 61; média global 70. !\Jf's. 45, _Francês 55. I;1glês 31, H. da 

Maria do Carmo Freitas - Portu- r-1vllizaçao 89, Gf'ografm 39, Mntemá· 
,mês 66, Francês 88. Inglês 78, Histó- tlca 76, Ciências 46. Desenho 45; médi, 1 

ria da Civilização 72. Geografia 66, global 47. 

Judith Medeiros Ferreira - Portu
guês 62, Francês 61, Inglês 50. Histó
..i~ dn. Civill7acão 55, Geografia 50, 
Matemática 77, Fisica 70. Química 74, 
f.fistória Nntural 55, Desenho 64; mé
dia global 61. 

M"atf'mática 58, Ciências 70, Desenho Maria Estela Xnvier de MPlo -
57; média global 69 Portugu(ls 41. Francês 58, ~nglês 35. H 

Ivanis(> PPss·<'n. ctn cunha Lima - ia Civilização 45. Geografia 45. Mate
Português 76. Francês 77. Inglês 73. mát,,:~a 39, Ciências 46. Desenho 40, 

:~flti~~v~~~ªdfêºn:~sG7~~gi~~~:n~~ :~- m~~~cf~~~!ii~ de Almeida - Portu-

Maria Avanf de Almeida - Portu
guês 74, Francês 53. Inglês 34. Histó
ria. da Civilizacão 60, Geografia 58, 
Matemática 65. Físic:-i. 75. Química 67, 
História Natural 63, Desenho 59; mé
dia global 6~ 

média global 67. ~tê~ 49. _ Francês 47, T~glés 51. H. da 
Magda Velôso Bor.c~es S::tlqer - Por- C1v1Iizacao 39, Geografia. 39, Matemá 

luguPs 50, Francês 83. Irw:lês 97, H, da tica 34. Ciências 37, Dec;enho 46; mé
Civilizacão 60, Grografia 61. Mntemáti- dia global 42. 
ca 65. Ciências 61, Desenho 64; média 
•lohsl ~7 

Maria Leticía Caldas - Português 
1,13, Francê~ 63, Illj?lés 60, H. da Civili
"ªCáo 67. Geografia 69. Ciênrias 65. 
"·latemática 76, Desenho 55; média g-lo
bal 65. 

Cermen Augusto Trindarle - Portu .. 
..,.u~~ 57, F!·n.ncês 75. Inglês 80. H. rla 
Civilização 54. Geografia 59, Matcm"lti
.. A 72 Ciências 69. Desenho 46; média 
~l0h,;i} 64. 

Clenir Bía Silva - Portug-uês 63, 
Franc~s 81, Inglês 70, H. da CiviJiza
rão 61, Gf'Ol?rafia 65, Matemática 52 
,...ifncias 74. Desenho 50: média global 
'H ! 

Marià dP Lourdes Carvalho Batista 
- Português 44, Fra.ncés 81, In~lês 69, 
H. clR Civiliza<'ã.o 5'.l, Gf'ografla 54. Ma
tcmHica 63. Ciências 58, Desenho 76; 
mt.r'lia glohal 62 

Elba Guimarãrs Moura - Português 
',9. Fr:ancPs R4, Inglês 76, H da rivi-
1l7a6io 52. Geog-rflfin. 5::t MatPmátlca 
1.r; Ci,;ncias 57 Desenho 52: média glo
bal 61. 

HeleniJde Passos de Olivf'ira - Por
tur:im~s 6R. FrancPf.i 86, InglPs 65. H. cta 
C:iviH.,:-.f'Ro 64, GPografia !;5. Matemá
Uca 41. Ciências 52. Desenho 50: médi~ 
~lnhql 61 

LêdR. Maria Marques rle Sousa -
PortuP."uPs 4R, Franr.ês M, Inglês 90. H 
rle Civil1zi:tç5o 49. Geonafhl 90. Mate
mática 5~. Ciências 52, Desenho 50; 
mf"dia i:tlf'lb~ 1 61 

Marifl. ElisohPte Cantiseni - Portu
,,.111~~ !1~ Frnncês 77, Inglês 67. H. da 
Civilizacão 44. Geografht 86, MntemAt1-
rn ~6 Ciências 56. Desenho 71; média 
global 61. 

Adail Lira - Port.uguês 46, Francê'ii 
% TngJP,;; 71. H. dn Civilfznçijo 46, 0Po
J;?rafia 60. Matemé.tira 4li. CtênC'ias 47. 
DP"1>nho R2: média globRl 60. 

Marta Coell da Cruz Gouveia - Por
t.ug,11Ps 50. Francês 86. Inglês ~O. H rta 
Sivili1ac~o 4P,, Gf'ogrnfia 54, MatemMl
""l '1!=1 riências 51, Desenho 49: mérlia 
global 59. 

f!'lir Pinto CRvalranti - Portue-uê~ 
!\5. Francês 81. Inglês 61. H. da Civ1-
lizacão 46. Geografta 51. Mfttemál.ica 
!11. Ciências 51. Desenho 69; ' média 
global 58. 

Maria das Mercês Cavalcantt de Sou
sa - PortuRuf>~ 52. Francês 59. TnP,'.lê~ 
SI. H. da Civilizaeão 56. Geografia !\9. 
"1TatemM.icA ~1. Ciincias 52, Desenho 
64; média global 57. 

O,llvantra r1P C:1rvalho - P ortm:mês 
60. Francés 62. In~lês 37. H. da r.iv111-
:;o:nrão 57, GPoP.TRfla 51. Matemát.iri:. f;3 
riências 52, Desenho 78; média global 
56. 

Lêda G11im~r9rs de Brito - Portu
guês 49, Francês 81. Inglês 82 H. da 
Civllização 47, Geografia 47, Matemà-

!vete Medeiros de Lima Botêlho -
Português 64. Francês 49, Inglês 38, 

3.ª SÊRIE História da Civilizacão 52, Geografia 
Lêdn. Pinto de Ulisséia - Portu- 59, Matemática 57, Física 74, Química 

guês 99, Francês 96, Inglês 96. Histó- 51. História Natw-al 72, Desenho 67; 
ria. da Civilizacão 97. Geografia 91 média global 59 
Matemática 100, Física 99. Quim.ic:1. Mirlam Carneiro dn Ctmha - Por-
9e História Na.tural 92, Desenho 86; tug:uês 65, Francês 60, Inglês 33, His
médta global 95. ró1ia da. Civilizacão 60. Geog-rafia 55, 

Ruth de Miranda Burití - Portu- Matemática 49, Física 71, Qtúmica 68, 
guês 96, Francês 100. Inglês 99. Ris- História Natural 72, Desenho 62; mé
tória da Civilização 95, Geografia 96, jia. global 59 
Matemática 99, Física 00, Química 96. Maria de Lourdes Lacerda - Por
História Natural 87, Desenho 74; mé- tueuês 59. Francês 55. Inglês 35, His
dia global 94 tórla da Civilizacão 57, Geografia 63, 

Maria da Gloria Carvalho Batista Matemó.tic.a 64, Física 54, Química 52, 
- Português 90, Francês 88. Inglês ~-fi<,tóri;i. Natw·al 62, Desenho 82; mé-
95, História da Civilização 93, Geô- dia global 58 
,rrafia 91. Matemática 83. Física 90. Luzia de Miranda Freire - Porlu
Quimica 95, História Natural 86. De- guês 65, Francé:i 46. Inglês 29, Histó
senho 82: média· global 89. ria da Civilização 51. Geografia 55, 

Valdecí Soares Barbosn. - Portu- Ma tf"1nática 61. Física 70, QUimica. 55, 
guês 95. Francês 97, Inglês 83, Histó- Histó1ia Natural 62. Desenho 64; mé
ria da CivilizaÇão 87, Geografia R7, dia glohnl 55. 
MntPmátira 93. Fí~ica 89, Qutnuca 95, Seví Cunha - Português 56, Fran
História N"tural 73, Desenho 85; mé- ·ês 47. lnglé, 28, História da Civili
dl~ ,,-Jobal 8R. zacão 54. Geografia 47, Matemética 

Maria Niesse de Ftgueirêdo Tava- )6. Fisica 64, Química 57, História 
res - Português 78, Francês 81, In- Natural 60. Desenho 62; média glo
Jlês 81. História da Civilização 87, hal 53. 
Geografia 96, Matemática 62, Física Térése Marie Jubert - Português 
~5. Outmlca 89 História Natural 74, ">1 "Frnncês 55, Ing-lês 35, História da 
Desenho 86; média global 81. Civilização 42, Geografia 54, Mate-

Mirtes de Almeida - Português 80, l ri-,~tica 58. Física 51. Química 48, Hic;
Francês 58. Inglês 72, História da Ci- tAria Natural 45, Desenho 81; média 
vilizaçáo 87, Geografia 84, Mateméti- global 52. 
ra 82, Física 85, Química 87. História Clotilde de Araújo Castro - Por
"latural 73, Desenho 84; média global t.ug-uês 47, Francês 49. Inglês 40, His-
79. tória da Civilização 47. Geografia 46, 

Maria das Vitórias "Brandão Reis- 1\1';:itPmática 76. Física 59, Química 52. 
Português 83; Francês 77. Inglês 81. História Natural 49, Desei.ho 51; mé
História da CivUizacão 68. Geografia dia global 51. 
74. Matemática 72, Física 80, Química Mirêta. de Barros Moreira - Por-
78. História Natural 81, Desenho 65; ~mmês 47, Francês 49, Inl{lês 41, His
média global 75. tória da Civlllzaçáo 33, Geografia 36, 

Maria Aidll Dantas de Araújo - Matemática 73, Física 50. Química 
Português 66. Francês 63, Inglês 55 42. História Natural 59, Desenho 71; 
1iistór1a da Civilização 78, Geografia média global 50. 

~!· i'fªi°r.';';fJ;.f: ~~tJ;1:f°~6.
72

'D~~::;:~ 61~;::~i:..c~~ 5~~1J1:t.a29~ Hfsu~rt: 
75; mêdia global 69. Civilização 38. Geografia 41. Mate-

Maria Helena CUnha da Silva - mática 60, Física 66, Química 51, His· 
Portue:i.tês 69, Francês 39, Inglês 82, tória Natural 46, Desenho 65; médilt 
História dfl. Civilização 48, Ge~rafia tlobal 49. 
75. Ma.temática 75, Física 74, Quimi- Marfa Evanise Pessõa - Português 
ca 66, História Natural 75, Desenho 62. Francês 38. Inglês 51. HLstória da 
77; média global 68. í'::vrn1.arão 37. Geografia 53, Mate-

Requel de Mendonça Furtado - mática 42, Física 59 Química 52. His
Português 60, Francês 77. I11e-lês !iJ:! rl'1ia Natural 55, Desenho 41; média 
"lstnria da Civilização 86, Geografia "looal 49. 
62. Matemática 69, Fisica 78, Quiml- Maria EJ1snbeth Lira de Miranrl• 
ca 83. História Natural 70, Desenho - Português 59. Francês 44, Inglês 
45; mf'idia Rlobal 68. 32, Histólia da Civilizacã3 36. Geo-

Jandlra Llns Arcovérde - Portu- c-rE1fia 44. Mat~mática 37, Física 14, 
guês 68, Francês 52, Inglês 54, Htstó- Qu<mica 36, Hisl61ia Natw·al 62, De
ria da CivH1:io:acão 66, Geografia 62. ~enho 79; média global 47. 
Matf'mé.t1ca 69, Ffc:ica 76, '-húmica 81, Zorlld~ Dias - Porhuruês 64. Fran
História Natw·al 72, Desenho 51; mê- cês 45, Inplês 31, História da Ctvili.ZJ:t
dio ,rlobal 65. ·•o 40. Geo~rafla 44. Mntemát,ira 42, 

Maria Cornelfa DJntz - Portugu~s Fi<:icn 4R. Qulmica 46, Hi~:tória Natu-
68, Francês 64, Inglês 52, História da ral 61, Desenho 55; média global 47, 



-,..-1 
A UNHO - Quintn.f~"·a, ,r. de de;embrn Jp 1938 

CONSÊLHO REGfONAt REPUBLICANOS E NAQONALISTAS REJEITARAM AS PRO-
DE GEOGRAFIA POSTAS DE ARMISTiao, s UGERIDAS PELA CONFERÊN

Na reunião ordinária de ontem foi fixada deliniti
vamente a linha divisória entre os .municípios de 

Campina Grande e Areia 

CIA PAN - AMERICANA DE LIMA .\' Unha dt· :,;a, :l.i:;th a a. Lo1i;Hu10 lt(JJl 
llt ~(1:, "Llnks'', 4,f"lil'lâli:1 (' IIUDH'r1-

'.'oa}. tro11a.,; f-\pf'(Í;.1lí;iad;.1s f'm galgar 
rnontes, «.>in lt•m1,o:-. tlt> inVl'tno. 

Os aviões rebeldes bombar- u•·,•s,n!anles d;plomallcos na E,panlia 
\'<•nnêlha A l!ELGlLA fü-iT.\' SUSCETJVEI, DE 

Tendo compnrecido os conselheiros I Em scguidu o Consélho examinou O dearlffl, Odftffl, Valência V\La W'I\ HO\IBARDEAD NOVA l\lUDAl'C;A DE POUTICA 
L~uro Mo1:t.enegro, Jose C0elho, João J Cfü,o do~ limites entre Piancó e s. José HENOAIA, 14 IA. N.) - Anun- A 1 <JOM Rl~LA<'ÃO A l:SPANUA NA-
Vmagre. S1zenanclo Costa. José dt> Mé~ Je PirA.nhas, clecidh1e'lo que a Comissão eia-se que as proposta~ do armisli<'io 
lo, Veiga JU!]ior. Fl<;1rentino âi.rbosa, Revisora traçe a linha divisorta.' de â. Espanha .suael'ldas na. ContnencJa av1~!~.l!;~~;!::..a.;i~: ~:!!~~e;;a.~ ClONA.LISTA 
t~i~~ª~ar:~~~~s eB~~:i58~;/~1;!~t~tter~~ :;,~~~~;1~~s~ critério adotado em casos Pa.n-Amel'icana de LJma, fi>ram re- hoje, <'Sla. cidarle BRUXELAS, 11 (A U'VI.\O) _ Al· 
e José Cardóso, de S. Jo,;é de Pira- o profe~sor Sizenando Costa repor 1

1
:~:das por ambos os partido.,. em O número de mo1t.os e t>levado, h guns meios po11t!coi,. anuH<'iam que o 

nhas, Esperança e Princêsa tsab~l. Lou-se á presetH;Ó á. Sf'~ão ·do cons,.: vrndo lambfm muitos fe11dos. ~r. Paul Spaak, p1es1denle do ConoJê-
respectivamente: o con.-.ultor técnico lheiro JoF-é Co4!'lho e i;Jos prefeitos ·de Os republieanos dizem qut> enquan- lho de Ministros, está in('(ina.do a ou-
dr. Leon Clet'Ot, o..~ repre.,;;cntant.e.s do.s ~-"'Perança,, S. Jo....,~ de Piranhas e Prin• to existir~n soldados llali_anos e ale- cor.;TJNUAt\-1 OS PREP:\R\TIV<JS vir a opinião do Partido Socialista com 
prefeitos clf; Camµma. Grande e Arein êsa Jsitwl e lembrou n. neces.ddade c1f' márs nas. fil<·iras na.<'lonah.~ta., não se PAKA A ANUS('I.\DA OFENSIYA relaçá.o á. poliUca. de aproxima(lâ.o com 
clrs. Jerommo Ro:l!lguc·s e Ranulfo ..er<>m nomC'adn.s pelo Intnventor F • pó<le ('o&ltar dr tal <·oi"a DOS NA('lO~ALISTAS o govêrno de Burgos. 
Cun_ha França, r~ahiou-.se ontem a d~ral as nulorirlnclcs para 

O 
novo m ~- Jlo bdo n.L<'ionalista, a propo5ta foi f:sses meiol) 2.dlantam que- a atual 

&essao <;>rdmaria sc~mnn~l do consê- ndpio de Bonito, a. ser mstalado a ~ 0 rJdicul.Hiza.da, d~larando-ii<" <.!U<' a SALA:\(A. ~CA, 14 I;\. U~IÃO) r_ política está .suscl'livel de noi·a trans-
lho Regiona_! dr Geografia. :1c janeiro. 0 ~r. prrfiidt'ntP disse qu·P proposta e. ra inat'«>itavf'I, no mome11t11, \ CCJntinuam. inten<:,os, os preparatí,yos I formação, parecendo que não st>rá 

Após a lt1tur.1 da át.a fal~u o cone- •ria se entender lmtdintamC'nte com O partindo de pah,cs como o México e tJa.ra a anunciada ofen!o;ha conlr~ a. 1 mais lratado do assunto que ha Lempo 
go Florentino. Bar~osn, pedmdo fôsse Chefe do Govfrno. o. rP~ocito. ,;i Ar~enhna que ainda mantttm re-' Catalunha. \'em sendo larg-arnente discutido 
feita umo :et1Il~a.ç~o na me-smn, par:t O pre~idC'ntf congTntula-se com O j 1 -;.~;-;;;;;~~~~~d;--i-;a.;;;;;;~;;;;;;;; •• ;.;~.;;; ••• ;.; ••••• ~ 
co11star a JUfitifacat,va_ cio seu v~Lo nc Conrêlho pela prcsenca do dr. José A próxima instalação do 
csw dos limites ent1 e Ban~nc1ras e Cot:>lho á srssão de> ontem e dos pre-
Serra elo Cmté, tendo o presidente dr feitos municipais prova evlrlentc riº fflUdiCipiO de JoazeirO 
Lauro Mon~enegr~ declara90 que aquê- interesse com que vêm sendo acom-
Je co:1.5e1he1ro sena atend1cto. i=Bphn.dos os trabalho; do Con~:êlho tConclusão da 8.• pg. J 

P~sand~ a seguir a tratar da fi- acrei:;c~ntrmdo f'~tnr rerto quP n coo 
~fcºi~~o~ªd!

1
~

1
:m~::OlbRral'~dt;e e°~~~~ ~e;~ç~~tcf:~~~l.e conselheiro será das ~~v~e si:ta~a~~u:~r:~~lcJ~i~e::1

1q~~: 
~:~~~:~\a~~f Pó ~~\!~~e~rSrr6n~~u~~~ ~ac.~Jtan?o ~ palavra a. quem de~a , drl t~~~~~i!J1e s!'rá. presidida P-"l'' 
d~1gues.:. tendo ainda ~ornado parte na Jtuzes~el usnr, 0 dr. Jerómmo Rodn· dr. E<lGar Hom~m de Siqueira. JUI: 
d1scussa~ os c_on:selhc1ros J~ão Henri- ,ue; t~ª ~u ~gr:,ct;cengo Pd no~e ~o municipal de Solffin.:"le. comparect."n
que, Joao Vmngrc e Jose de Mélo. pre ~ ~o e. amp na r~~ e a so uçao do o prefeito Francisco Correia de 
bem como. o consultor técnico dr. !:,eon ~~~cihatona dada 'lO hllgJo com A· '41ueiroz e ctemo.U. autoridacie.s, fam!-
Clerot. Diante do 11:ªPª da reglao o · ,; lias e outras pessóas reprc:::.entativ::i<.: 
conselheiro .. Tosé Coe-lho propoz a li:- Antes de encerrar a S('SSa.o, o dr. cialí. 
nha que pa1 lindo do marco QlJe se-r~ L_?uro Montenegro, dia.nte da mforma- Falará na qualidn.de cic orador c!i-

~f~=~~ ~o C'~~f~ê~c~~e~oo S:i~~~! ~~ ~~~t~~·c:t~;:p~i1~ g~o~~~~~cf~?.et~~g~ dai, o d;. AI varo Gaudencio dP Qu·~i 
Negros, no rio Cawlii-, subinrlo por mação dos trabalhos da Comissão Re- roz. 
aquêle até.ª sua nascente ccnlral, na visOra, marcou umn reunião extraordi- A'5 17 horas, ren.lintr-s.e-á wua 
serra da Tmideira e, dai se,gue em li- narin. para o. próxima sexta.feira. grande passeata, tendo á trenle duas 
nha réta até o pico do Alto do Chapéu. amanhã, ás 15.30 horas. para qual bandas de mu::i.ica. 

Submetido a votação, Iol êsse traça. convidou todos 05 conselheiros pre- A 's 18 horas, haverá retrêta na pra-
do aprovado por unanimidade. sentes. ça Presidente João Pessôa, segulndc

se uma reunião dansante públicn nú 

REGISTO 
FAZEM ANOS RO.TE: 
O jovem José Anclúêta Torres Lima 

filho do sr. João Duarte dos Santos 
Lima, residênte em Serra1ia. 

predio á rua Antenor No.varro. 58. 
A's 20 horas, ocorrerá um bnile nn 

salão nobre da Prefeitura Municipal, 
CONSTOU DO SEGUINTE, ONTEM, , ofereciào pt>lo pl'eleito Francisco Cor
DO CARTORIO DO REGISTRO CI- rela de Quril'OZ IÍ soriedade loca1

, 
VIL DESTA CAPITAL tendo sido feitos convit-es especia1s 

NOTAS 00 FõRO 

- A sra. Maria Fernandes Leite, es- F.c;;crivão - Sebastião Bastos: 
po!-ia do sr. Clementino Leite. do ftlto Fôram 1-egistadas, nêsse cartório, as 
comercio exportador de algodão de seguintes crianças recem-nascidas: 
Campina Grande. Iremásia Ferreira de Tolêdo, Hilda 

- O menino Fran.sisco, filho do dr. l Alves, Moacir Ferreira da Silva, Erici
Agrícola Montenrgro, juiz de di;eito na Colares Ribeiro de Morais, Ligia das 
da comarca de B:.:.naneiras. Mercês Macêdo e um nati-morto. 

- .3ra. Maria Mannho Carneiro, es- -
posa do sr. José Carneiro da Cunha. No mesmo Cartório, fôram registados 
residênte em Areia. os óbitos das seguintes pessôas ocor-

- A sra. Maria Alice de Almeida, rído ontem: 
esposa do sr. Benjamin Correia de AI- Gilvrandro C?rdôso da Silva, Beli· 
meida, restdênte em A'gua Branca. ,;io Toscano de Brito, Hilda Alves, An· 

- A menina Maria Glicia, filha do tonio de Almeida. Filho. Paulino Pe· 
sr. Tomaz Pagano, comercíante em A· dro Caval~ant1, Manuel Pereira da Sil
reia. va, FrancL5CO do Vale Mélo Filho e um 

para êsse fim. 
E' a seguinte, a comissão que ca

ia borará com a PrcJcitur.i na rel 1'.
zação dos festejos do '·Dia do Mu
nicipio". em Solf'riarle: srs. Ma":tas 
Paulino, Mariano Gomes Breckem·etj, 
Francisco Zélo de Gouveia, João CP-
pitulino de Ara\Jjo, Severino Pascoal 
Oliveira, Et1esio Barbosa. Cesnr "f'~r
reira Tavares. ,Jogé Co,me ele OlivP~ 
ra, .João B:-i.tista Coul.inho, Jc.,V\'mino 
'Ferreir:1 de Ollve,ira. Jo'..ê Fe-rrcirr, 
Bárros, Pedro Ferrclr.i B? rros e In,i -
cio Claudino da Costa Ramos 

Lindos cintos? 
SO' "CEANA" 

Faça-se sc--nho1· dos sftls nervos per.dendo a. ridicula impressão de 
timidez das grandes a.ltur3"' que, aos fortes, apenas, entm;iasmam. 

S. NOGUEIRA, a\'ia.dor civil, avisa ao publico e ao comércio desta. 
capital, que até o próximo domlngo. 18 do corrente, acha-se i disposição 
de todo:-. para. passeios aéreos ou propaganda comercial. 

Faça. uma. propaganda aérea e terá resultado satisfatório 
PASSEIOS DtSDE 50SOOO - PRACA PEDRO A~ttRICO, 109 

O GRANDE NEGOCIO 
DOLARES POR GELOS - O PARAISO BRANCO 

UMA IDtlA GENIAL 
(Exdusividade da 1. B. R. pal'a A UNIAO) 

- A menina Zení, filha do dr. Amá· 
1 

,"_a_t_i-_m_o_rt_o_. ________ _ 
r~ Bezerra, jUiz municipal de Serra - Volveu, ontem, a Alagôa Nova, o 

sr. José Barbosa, funcionário da Pre· 
feitura Municipal daquela cidade, que 
aqui se encontrava tratando de negó· 
cios de seu particutar interêsse. 

Na LIRA BRASILEIRA NÓ l'A YORK _ o melhor negócio gos invernos. Ficar encerrado dur,,n-
na. 

- A sra. Maria Batista Palitó, es· 
posa do sr. Manuel Arruda Cavalcan
ti, comerciante em Santa Maria, mu
nicipio de Conceição. 

- A senhorita Nazinha Silveira, fl
lha ào sr. Francisco Luiz Gonzaga da 
Silveira, funcionário estadtlial, n~ta 
cidade. 

- A menina Dalva, filha do sr. Do· 
mingos Soares, residênte nesta capi
tal. 

- A senhoril1 Nilda Cordeiro, alu
na do Colegio de Nocsa Senhora das 
Neves de.sta capital e filha do sr. O
taviano Cordeiro, jé. fr-..lecido. 

- A senhorit.R Esler Leite. filha do 
sr. Clementlno Leite, do alto comercio 
exportador de algodão de Campina 
Grande. ' 

- A menina Ciani.c;, filha do sr. 
Gerson M. de Alencar, gerente da 
The Texa.,; Company, nesta c1pital. 

- A menina Marfr,inhf\, filhn do sr. 
Oticar do R. Luna, funcioná.rto esta
ciual, residênte em Campina Grande. 

- O sr. henêu Eustáquio da Silva, 
arti~ta, residénte nesta capital. 

- A menina Helia, filhn do sr. Wll
rnn Dias Paredes, residtnte nesta ci
àade 

Jornalh.ta Duarte de Almeida: -
Ocorreu ontem o aniversário natalí
cio do jornalista Duarte de Almeida, 
do corpo rrdacional desta fólha. 

Pelo motivo 1oi o aniversariante 
multo felicitado pelos seus amigos e 
colégas. 

NASCIMENTOS: 
Ocorreu, no dia 10 dêste, nesta ca

pital, o nascimenlo do menino José, 
filho do sr. Eliezer Alves da Cruz, e de 
~ua esposa. sra. Mariana Mendonça 
da Cruz. 

VIAJANTE~: 
Dr. Abel Beltrão· - ViAja, hoje, de 

automovel. ao Recife, o nosso conter
raneo, dr. Abel Beltrão, médico ana
lista com clinica nesta capital, que ali 
tomará, no dia 26 do corrente. o tran· 
satlantico "Oceanla ·•. com destino ao 
Rio de Janeiro. O dr. Abel Beltrão vai 
á Capital da Repúbllca. a fim de fazer 
um curso -de aperfeiçoamento de sua 
e~pecialtdade, devendo ali demorar.se 
cerca de seis mêscs. Ontem, á tarde, 
s. s. esteve no gabinête redacional des
ta fõlha, apresentando-nos as suas, 
despedida~. i 

Prefeito Be11cddo de Souza Barbosa:, 
- Regressou, ontem. dt> automovcl, a 
Alagõa Nova, o nosso amigo, dr. Bene· 
dito de Souza Barbosa. prefeito daque
lfl município, onde vem realizando 
profícua administração. . 

S. s. esteve na redação desta . folha, 
nprescntando~nos as suas despedidas. 

- Nomeado recentemente por de
créto do presidente da Republica, pa
ra ocupar as funções de fiscal do im· 
pôsto do consumo no Piauí, seguirá. a· 
manhã, A bordo do paquetf' "Pn1den
te de Morais". com destino áquele es
tado, o nosso conten-aneo. professor 
Emanuel Jaime H. Seixas, antigo fun
cioná1;0 dos Correios e Telegrafes, 
nesta capital. 

- Retorna, hoje, de automovel. a 
Rt..cife, o ~adêmico Aroldo Bell'ó, 
aluno da Faculdade de Direito dR-· 
quela cidade, que velu tomar parte 
no festival de Cartnen Dolores, realt ... 
zado, ante.ontem, no "Plaza". 

Ont.em, á noite, s:. s. esteve na red!l• 
ção de,sta fôlha, apresentando-no!- Ri:; 

suas despedidas e, ao mesmo tempo 
agradecendo as noticias que publicn.
mos sôbre a "Jazz-Band Academica" 

- Acha-se, há dias, nest.a capital. a 
passeio, a senhorita Elza de Barros 
Correia, filha do dr. EuttqUio de Bar
rei~ Correia, advogado no fõro do Re
cife. 

VISITANTES: 

Encontram-se nesta capital a pas
·eio. o sr. José Maciel, correspon· 
rJente do. A UNIAO Pm Joazeiro e sr. 
Paulo Maciel, comerciante na mesma 
r::idade. 

Ontem. á tarde, ss. ss. estiveram em 
Visita á nossa redação. 

AGRADECIMENTOS: 

Em cartão enviado á redação desta 
fólha. agradeceu-nos o nosso coli.ter
aneb. dr. José Fernandes de Lima, a 

11oticia que publicámos sõbre ·a sua re
"'entP formatura pela Faculdade do 
~ecife. 

- Do nosso am.igo sr. Manuel Jus
tino Leite recebêmos um cartão de a
~adccimentos á noticia que publicá.· 
mos da passagem do seu aniversátio 
nat.alicio. 

PARA 

A agência da "Sul America". impor
tante Companhia Nacional de Segu
-os de Vida, nesta capital, enviou.nos 
\·áríos crômos-folhinhas para 1939. 

Agradecemos a gentileza da oferta. 

BIBLIOGRAFV\ --10 mt·ndo foi realizado pelo~ Estado, te mêses dentro das quatro paredes 
'Jnid('I em 1867. N~e ano, os Ec;ta- de um bangaló não é perspectiva. que 
rioo O·lidos adC').uiriram da Rus.:.i.a, pe- possa seduzir alguem. O govêrno teve 

"SERTÃO BRABO" - Silva An- \~ ~: .~~!~ ~u~:~!ori~e d~et~l~~l~.óe~ 1 }~~Íli~déà! f~f;;~~ !1;:e~~eogoss~~~: 
~lrade <Zé da. Luz) - 1938: -- Acha- mundf"I inteiro julgou g_ue os russos I aparêlho, de radio. Isso aludou a re
se exposto á venda. n1s livrarias des- haviam pregado uma gr!inde p~'8. aos , mover o obsto.culo. 
•ta cidade e de Campina Grande. o li- E.;tad~s Un~~o.s,_ veode':do-lbf'~ m. on-1 O _govêrno fA.cilitou. também, os 

tanhas de gelos Ptt-rnos. rr~itos nE"Ce~ários parp ~ coloncG 
vro "Sert...;.o Brabo'', de autoria do Mas naQud.a.s mon~~.has h~v1a o. iniciarem as suas plantações. os em· 
conhecido folck-lori.sla conten-aneo 'H1ro. Nos no!-i ~UP d~sc-1am d.1.s :-.uas preslimos eram concedidos com prn.
Silva Andrade (Zé da Luz), e publi- encostas, as pepitas cor de ~ul nad:1- zo de três ano.e; e a juro.5 modestos. A 

'Cada recentRmente. \'~:ãoe~ -~:;~\/~o 6~~~tl~:1~'
1
i:~idE" a ~~~fitit~en~~a ~r=~:~;a~eesi~:;f!n~~i~ 

"Sertão Brabo" é uma coletant.:a ,·iQueza do ten1_tono _ do ~hskn. A:~ mente para seguir em busca da ter
de intere~santes versos matutos, em oéles ~ o.-; :,almoPs. sno otir•1as iontP tuna, naquelas terras maravilhosac;. 
que o autor focaliza costumes e tipos c1.eo r1quez:1. Só a pesca, rende- on1:1al- o AJa<:.ka ainda imoorta ttiP:o. Isso 

numte para os cofres nortc-am~n<::_a- será, porém, por muito pouco tempo. 
c'o Nordéste. dando assim mais uma nos ~ modestn. soma de set.e mllhoes Dentro em breve, será um 5ério con
contribuição parn o enriquecimentc., d~ dolares ouro. hto quer dl~r, que Garrente nos mercados mundiais. 

ri\c.se genero literário. :~('~~~;n~ a~~º~tgsd~~~ftó1f~~dos ar- d;:s~r:n t~;;~ ~:~~il ~º~~~~ª f~~~~~rr~~ 
Confecionado nas oficinas da Im- . Considerando exclus1v; .. m~nte o ren- sete milhões de dólares. Atunlmente. 

prensa Oficial. o liv,·o 'em aprê~o d1~e.nto da pesca do ,s~lmao, podP-s.e nenhum dinheiro do mundo póde pa
ccnstitúe uma brochura moderna, €flflcar que O terntono do . Alac;.l:a g:1r o .c;eu valor real. O Alaska surge 
trazendo na capa wn desenho '-Obr, 1 ~ai;1~~eum~~~~. º~o~eu~uht~n~á.r:s: ~o uma grande esperança. 
motivo sertanejo. l ls.res QUER SER INDEPENDENTE ? Ha· 

Oferecido pelo autor. recebemos 11"1 0
1
s E:ct.arfoc; Unidos di.<;of'nder:nn bilite-se para a rxtração de Natal da 

exemplar de ··Sertão BrabC\". me s ·1u menos ouinhPntos milhõe.j de IOTERIA FEDERAL 

"0 COOPERATIVISMO NAS INS-
1 lTUIÇôES DE PREVJDENCIA se. 
CIAL - SOLUÇÃO BRASILEIRA" 
- A. FERREIRA FILHO - 1938: 
Editado pela Civilizac;-ão Brasileira S 
A. Editora, do Rio de Janeiro. ven' 
de seJ· lançado á, venda o livro '' 0 
Ccope,rativismo nas lnstltuiçÕC's dr 
Previc~encia Social - Solução Brnsi-
1 .. ita". d<' nutoria do ~r. A. Fén-!':1·r. 
Filho, presidente do Instituto de •· A
posentadoria e Pen.sões da Estiva". 

Trata-se de mn oportuno trallalho 
"lôbre Cooperativismo, nos diveff.n:,; 
~spectos de a.ssistencia social, e> OU(' 
o autor especifica cm vários capltu
los. 

O Itvro, que apresenta elegante f~i
ção material. acha-se exposto na~ H· 
vrru:ias desta cidade. onde póde ser 
adquirido ao prêço de 5~000. 

A fim de nos oferecer um exem
plar da o!udida publicação. esteve 
.-.ntem, nei-t.a re<lacã.o_ o sr. ,TQáo da 
Costa Miranda, agente do "Institut~ 
de Apo,;ent.a.doria e Pensões da EstJ. 
va.", em Cabedêlo. 

--------
A CA~A RIO acaba dt> reccb<>r da 

Checoslováquia. um formid:n:el sorti~ 
mento flt> pulc,eiTas, de fantasia, para 

iiola.~< para levãr a c-ivfü:i:o.çào r o 
nrogrt ')SO até ês~~es gêlo-" O cn,plt1I 

tá r~nctendo, porem, ótimo~ juros 
f;~<.;r pf'd!\ÇO do paraíso terrestTt DR, ALUISIO RAPOSO perdido oltre- os gêlos. acabfl de ie 

"nület:·ar como grande produtor de --:--
'rig:o. Graça.s á duração do di.1 [JUC Clrurglão do Hospital Santa Isa-
" de vinte horas, é P~~Cjivel rPalitar bel e da Maternidade. •,nda menos do que tr~:- colhe1t::ir: ~ -
nnai,;;. A aveia e o centeio tambt'm 

tf.o sendo plantados rnm int.eiro CIRURGIA 
xito A qllalid:11Ie é- muito bó~ !\.e DOENÇAS DE SENHORAS 

hortaliça~. devido a grande fertth~ -
r1e do sólo. atingem a um t.aman.ho PARTOS 
descomunal. 

As autoridades no-te-r.me1icar.ie.s Raa Pf"re.-rlno de C..-'ar•"lho. Ht 
1ut.aram com grandes dificuldade!-'. 'f}f- Da,, 10 aa u. 
~~s~~!~1~2!r s~s~~~l~~~ers.c~~ ~~l~: l 

DR, ALBERTO fERNANDES CARTAXO 
Ex-interno da Clinica Dermatológica e Slfilológica do Hospital Pedro n 
(Serviço do Prof. V ALDEMIR MIRANDA) e da Pollcllnlca do Rio de 

Janeiro (Serviço do Prof. EDUARDO RABJ!:LO) 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTQ DAS AFECÇOES DA Pll:LE, SIP'ILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS TUMORES MA• 

LIONOS DA PELE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 

Diatermia - -
193

3 _ 1939: senhoras, Faça sua l"islta. á CA~A RIO 
Da Ane.-lo-Mexican Petroleum Com- - l\Jaciel Pinheiro, 169. 

pany Ltd., recebêmos um cartão de -- · -·---- .. --

Ultra vlolêla• Infra-vermelhos e alta freqatncla. 

CONSULTORIO: - Rua Dr. Gama e Mélo, n.0 149 • 1.º andar 

bôas restas em 1938 e bons anos em MEIAS para senhoras. O maior 
1939. 1ortlmenlo da praça, na CASA AZUL. 

CONSULTAS DIARIAMENTE: - Das 11 às 12 e das 18 ú 18 horu. 

" 
RES!pENCIA: - Avenida Dr. João da Mata n.0 438. 



JOÃO PESSOA - Quinta-feil'll, lã de dezembro de 1938 , 
Ultima Hora 

(DO PAíS E ESTRANGEIRO) 

Ot; FUNCJ_ONA'RIOS MUNICIPAIS) Jublkação do livl'o "O Sertão e o 
DO DISTRITO FEDERAL JA' CO-· Centro.", de autoria do jornalista João 
J\lEÇARAl\l A RECEBER OS VEN- Duarte Filho, os jornais acenti:lam, 
Cll\'IENTOS DE DEZEMBRO com htufos e .mbsid ios, o apare,:-i-

RIO, 14 (A. N .) - A Pl'efcitura do 
Distrito começou, hoje. o pagamento 
dêste mês aos funcionários munici
pais. 

O pagamento deverá estar termina
do antes do Natal. 

CONDENADO A 30 ANOS DE PRI
SAO, APO'S UJ\IA SENTENÇA 
ABSOLUTO'RIA 

mento de um •·estudo do Brasil Re
publicano". 

CASAS PARA OPERA'RIOS 

NlTEROI. 14 IA UNIAO) - O p1·c
.írito Bra.ndã'J Junior ordenou a cous
Uurão de cm grupo de casas para o
J)trários, á rua Janson Mélo. 

prounDAS, AGORA, AS SURRA,i 
E PRISõES EM JAULA NA LIBIA 

rRlPOLI. 14 1 A N ) - O gover
na.ior marechal ltalo Balbo aboliu aS 
su,r.as e prisões em jaulas. para as 

A HORA 
ONTEM, 

SERTANEJA DE 
NO PARAíBA· 

CLUBE 
Têve o melhor êxito a exibi
ção dos cantadores nordes
tinos Vicente Grangeiro e 

João Siqueira 
Coll1cu a melhor êxlto, a iniciativa 

da diretoria do Paraíba Clµb e, que pro
moveu, ontem, na sédc dêsse prestigio
so sodalicio, á rua Duque de Caxias. 
uma atraente festa de arte popular, 
dedicada aos seus associados 

Especialmente convidados, os conhe
cidos cantadores Vicente Grangeiro P. 

João Siqueira realizaram, ali, uma a
niJ.nada hora sertaneja, com desafios 
á viola, executando emboladas, mo
dinhas e outras composições. 

Essa exibição, que se realizou f s 
19,30, logrou o comrarecimento de 
grande número de sacies e familias, 
deixando a todos a melhor impressão 

ORGANIZADA PELA P RÃ- 2; DO . MI
NISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A "ROM 
DOS ESTADOS" 
A PARAíBA SERÁ O PRI
MEIRO ESTADO A SER ES
TUDADO, ESTANDO ENCAR
REGADA DAS PRELEÇõES 
A PROFESSORA MARINA 

DE PÁDUA 

A "Hora dos Estados" terá 
inicio, hoie, ás 13 horas, 
sendo irradiada para as Es
colas Municipais do Distrito 

Federal 
RIO. 14 IA UNIA01 - A NOTA, O 

JMPARCIAL e o DIA'RIO CARIOCA 
destacam a organização da "Hora 

dos Estados", que é um completo es
tudo sôbre as informações das· unida
des federadas da Nação, a qual será. 
transmitida por iptermédio da PRA-2 
do Ministério da Educação, para as 
escolas municipals 

O primeiro Estado a ser estudado 
serâ a Paraíba. tendo ,niclo a irra
diação, amanhã, á.s 13 horas. 

Os esludo!'i relativos á Paraiba se-

~!º ~:f!~~~~r~:!6r!1r~~es~7~~c~:1~~ 
ciais, durante os dias 15. 22 e 29 dêste 
més. 

Sôbre êsse sentido está or1ranizado 
o seguinte programa: 

Dia 15 - A Paraiba e as suas fon
tes econômicas. 

Dia 22 - A Paraiba, a terra f!1 o 
homem 

Dia 29 - Paraíba e a sua evolução 
poHtlca e social. 

O dr. Salviano Leite. representante 
do govêrno paraibano junto aos altos 
poderes da República. foi convidado 
para assistlr á irradiação 

RIO, 14 (A. N.) - Info1ntam de 
Goiania que o Tribunal de Apelação, 
julgando uma apelação da Promotoria 
Pública, condenou a 30 anos de pri
são o indivíduo Libanio Antonio de 
Araújo, absolvido pelo Tribunal do 
Juri apesar de proceS3ado como au
tor de um crime de m01·te, com todas 
as agravantes. 

1.r(fi"'as nativas na Líbia, como conse- pelo seu cunho tipicamente nordestL1,J 
gucncia dl" os mesmos terem âdquiri- Os cantadores Vicente Grangueiro e 
::rl:nft~!~ia~1~ora limitado, de ci· João Siqueira _encontram-se presente 

1 
mente nesta cidade, atuando na ' R~- · A 

CHEGOU A' GUANABARA O CRU- O FARTIDO T;,,.BALHISTA IN, dlo Tabajára" · . 

PRóXIMA INSTALAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE 

JUAZEIRO 

Empossou-se ante. ontem, 
no cargo de prefeito do mu• 
!licípio de Caiçára, o dr. 

ZADOR "URUGUAI" ~~8cH:~~~t~~~ HOSTIL AO/ COMISSAO DE SALÁRIO 
tr!:."n;!t~A~ fn·s-tr;á!m d:a:::d:~ LONDRES. 14 (A UNIÃO) ~ O MINIMQ 
~~1~!'d:~i.~g~itt~tiAál, G~n::r: ::r11::~r!~;~a~:!st:O ª:~~ê:~o ~o v;~ A SU~ R_EUNIAO DE HOJE 
nha de Guerra daquêle país. Nevlle Chamberlain. Ocorrer~ hoJe. á hor.~ e local do. c~-

E~a decisão será, proximamente, tume, m:3-1s um?- reumao da Com1ssao 
O PRO'XIMO JULGAMENTO DO : ubn.ctitla á a.provação da Camara elos de Salário Mm1rno do Estado. 

EX-GOVERNADOR FLORES DA Corrwns. Devendo ser tratados vários assun
CUNHA o Partido Trabalhista criticou, tos de int~resse, o presidente. sr: Vas

a.inda, fort.emente, a anunciada via- co de Toledo, p~de o comparecunento 
RIO, 14 (A. N.) - O Tribunal de 1 geai do prcmi~r brita.nico á Itália. de todos os vogais. 

Segurança julgará na próxima quar- -------
ta-feira o processo referente á com- PI' '., VOLTA DA CÓRSEGA A ITA- 10,º ANIVERSÁRIO DO 
~~. d~oª"::~e;t::i~:ip~;o ~~~~:o d~ LIA BANCO CENTRAL 
ex-governador Flôres da Cunha. 

P AULISTAS "VERSUS" PARANA
ENSES EM DISPUTA DO CAM
PEONATO BRASILEIRO DE FU
TEBO'L 
RIO, 14 IA. N.) - Em diaputa do 

Ca.mpeonato Brasileiro de Futeból jo
garão, amanhã. em S. PauJo, os se
lecionados paulista e paranaense. 
ca~ó~·:,iatch n será arbitrado por juiz 

St)BRE O APARECIMENTO DE "O 

P.\Ri5, 14 IA UNI,\0) -- Noticia
::.e que -i go,·ê1TI0 italiano está toman
do todas. as medidas no sentido de in
centivar unia campa:ll1a peta volta. 
da Córrega á. Uália. 

"CEANA" - Os mais mimosos cin
tos para capuchon, na 

LIRA BRASILEIRA 

Completa. hoje, o seu lC. 0 aniver
::ârio de fundacão o Ban:o Centra 1 
S. A desta cidade. 

!:sse estabelecimento de crédito, qu,~ 
gosa do maior conceito em nossa 
praça vem presbndo apreciaveis se:
viça.s 1;10 con:ércio desta capital. 

A· frente da: gerencia do Banco 
Central S. A. se encontra o sr. Joa
::iuim Cavalcanti, que ali vem atua,1 
do com proficiencia, possuindo o mes
mo estabelecimento um corpo de fur.
rjonáriofi compet~ntes. 

Abdias de Almeida 
Ocorreu, ante-ontem, á." 16 horas, 

. . no edifício da Prefeitura Municipal 
De a,cordo com o decret~-le1 n. 0 

1 de Caiçára a posse do dr. AbdiaS de 

~~~~~â ªs~/~n~~l~~~~~b~~ 0 d~:t~a~~~~ Almeida,. nas funções de prefeito da-
ro vindouro. o 11ovo Município de quele prospero mun1cipio. 
Joazeiro, atual Soledade. O áto, que teve o comparecimento 

Por iniciativa do ;'re!eito Francis- de todos os elementos de destaque 

~~P~~!!~~·iv~~~ ê~se" Pr°~fo da~a~
1
::~~; d_os di~ersos distritos, revestiu-se de 

para a vida do municipio, será fe~- ~amplic1dade em virtude do recente 
tejado. de acôrdo com o programa falecimento do prefeito Francisco 
nrganizado em todo o Brasil para -.o- Costa. 

~~~~~arp~r "J.;}~efi ~i:i!f!Piâ~· ;~;!: Dando inicio á ses.são usou da pa-
dent..c Getálio Vargas. lavra o dr. Raul Esplnola Guedes, 

Colaborando nas mesmas festivid·1- q11e proferiu o segUinte discurso: 
ries. se encontra uma comissão com
posta de elementos representativos 
tendo !-ido organizado um progra
ma condigno. 

Pela m::i.nhã, será f?ita distribuição 
de viveres aos Pobres pela Prefeitur'l. 
Municipal, em Joazciro. atua.l Joa -
zeirinho . 

A 's 15 horas, no salão nobre da 
Prefeitura, terâ lugar a sessão solê

(Conclúe na 7.ª pg.) 

''Meus ~enhores: 
Nos limites estreitos desta breve o

ração. quero. antes de tudo, render 
uma homenagem de saudade á me
moria do ex-prefeito Francisco Cos
ta, cujo desaparecimento tanta con,;
ternacão C:\.usou no seio desta socie
dade. · 

SERTAO E O CENTRO" 

DEPOIS 
DAS FARRAS ... 
PÕra que não sin· 

"O NATAL DOS POBRES'' 
NA ASSOCIAÇÃO PARAIBA

NA PELO PROGRESSO 
FEMININO 

DELEGACIA DO 
DE SALARIO 

SERVIÇO 
MíNIMO 

Não preciso rememorar os seus 
meritos, nem proclamar as suas vir
tudes. Tudo ii.to está indelevelmente 
nero<:a, em cada coração oue pulsou 
o influxo de sua alma grande e ge
neurosa, em cada coracão oue yulsou 
ao contácto de sua mão protetôra e 
amiga. 

Pungente e comovtdora foi a cênà 
que presenciámos, por ocasiã"> de 
taixar ao tumulo aquêle estimado 
homem público. Presentes á tocante 
cerimonia estavam muitos cidadiios 
oue tinham sido seus adversários po
liticos, mas. que diante da atuação 
bcnfazêja do modelar edil. tiveram 
de capitular e apertar-lhe as mão,;, 

ta os suas más 
consequencios 

Como tem sido ohservado em anos 
~nteriores. essa associação realizará, 
no próximo domingo, o "Natal ctos 
Pobres··. com a distribuiçáo de dona
t.i\'OS áquéles da proteção das asso
ciadas 

Para o humanitârio fim. os metn-

PAR Al'BA (lIJBE 71~?!s d~ grd~~il~r~!tãio en~~~~p~E 
- ' . 

31
l~;';:i;e~tJA·da "A. P. P. F." 

------ ccmvlda as sócias e pessõas amiga::, 

Na sessão de ontem ficou 1 ~~{'\~- ~!~~:~1 
: 111~ti10 ,?º p~1~iº ~!~ 

Vai ter inicio, nêste Estado, 
o serviço de censo para es
tabelecimento do salário 

mínimo 
Acha-se nesta capital. procedente 

cio Recife. o sr. Jose Ambrosino Sil
va. funcionário do Miníst.ério do Tra
balho e delegado regional do Serviç') 
ele Censo do Salário Minimo nos Es
tactcs da P1:1.raíba c Perna mbnco. deliberada a aposição sole- gentilmente cedido por seu diretor. --~--------------------

n e dos retratos do Presiden-
te Vargas e do interventor 
Argemiro de Figueirêdo, no 
salão de honra do Clube 

NOTAS DE ARTE 
O BRILHANTE SUCESSO DO CONCERTO DE ERNANI 

BRAGA, ONTEM, NA ESCOLA NORMAL 
i C ºM a presen.ça de numerosos Er~~nt"

1
~~a;;bi~epr~!e!~~~l:e ~~~~~1~11,' 

dos s_eus associados. esteve on1 e_m ;\ ~oct~dadc paraibana, num concerw 
re1:m!da, áo:; 20 horas, em setsao pat.rocinado pelo interventor Arge

extraordmaria, a diretoria do Parai- !llirn dP Figueirêdo 
~:t~~b~,ár~:ª:!~m~oiuJ~ ~~~~e ~:: Da s;,leta assistê~c1a que enchia o 
Ievancia para 05 destinos dê.sse pr~s- j se.Ui.o. destacava-se a presença do :-e
tigioso sodalicio pessoense. 

O dr. Abelardo Lôbo, presidente do 
Paraíba-Clube comunicou ã casa que 
a diretoria havia rf'solvido apõr so-
1enemente os retratos do Presidente 
Vargas e do interventor Argemiro de 
FigueJrédo. no salão de honra cto ch1-
be, em data que será proximamente 
marcada 

Essa homenagem, disse o dr. Abe
lardo Lõbo. expressa fielmente o re 
conhecimento da familia paraibana, 
representada dignamente no quadro 
social do Paraiba-Clube, á grande 
obra de salvação e segurança nacio
nal que vem realizando o Presidente 
Vargas, coadjuvada na Paraíba pelo 
interventor . Argemtro de Figueirêdo, 
um dos mais dedicados e eftr.lentes 
colaboradores do Estado Novo. 

_ Logo depois teve lugar a transmis
sao do cargo de presidente, que foi as
sum~do pelo dr. Orris Barbosa, vice
pres1dente do Paraíba-Clube, em vir
tude de ter de ausentar-se do Estado 
o dr. Abelardo Lôbo, que segulrâ sa
bado ao sul do país. em viagem de 
estudos. 

Ernani Braga 

r,re,'lentantc do Chefe do Govêrno, .l·· 
oa.ctêmico Mrmuel d~ Figucirêdo. dr 
Wauro Montenegro, secretário da A~ 
~~~.tiltura, e de outrns p~ssôas grn ~ 

Logo ele inicio, tivemos a Sona.ta. 
Característica. de Beethoven na qlIDl 
0 concertista mo:,trou toda a scnsi
hilidadc na execuçJ.o do andante f'x
prcssivo, realçando com muito bri
lho o seu contraste com o 3. 0 movi
mento. Co regresso) , Nêste. desta
ca-se muito a repetiçáo do trma, cm 
adâgio, cuja melodia, acccssivel a to
dos, r bem interpretada, deixou uma. 
imoressão perdura.vrl nn. a::;sistência. 

Entr('tanto, a segunda parte dcJ 
programa com Lü;zt e Shopin. agrn
clou mais, tant3 pelo sentimentalismo 
·!o "po3ta do piano" como pela vo
:úpia elas dificuldades que Sf' cnc·u
, nl nas mtl-'~icas como S Franchc'I 
~ôhre a-, ondas, traduzidos com a <:e
n;11rança ele técnica e compreensão 
~ rtfstica de Ernant Bragr 

As~im, os Estudos, cm la menor e 
l"m mi bemol maior e Suspiros, ::i.s
sim como a Derr .... use, arrancarom 
P.nt.usiásticas palmas de todós os pre
'.if'Utcs. 

Finahnente. ouvimos romnosir.5cc.; 
de quatro notaveis autores brasilei
ros. destacando-se "Prenda minha··, 
'll" aut.oria do próprio Ernani Braga. 
que foi bisada, sob os aplausos jus
~o.,; e cspontaneos da assistência 

Igualm~nte, a Valsa. cm re bemol 
!e Faulhaber, de estilo claramente 

'."'hopincano, e Polichinélo, de Vila 
Lôbos, agradaram• sensivelmente. 

Isso seria o fim do recital, se .. 5 
insistentes palmas do auditório nii,.:, 
exigissem que Ernani Braga voltassr
ao piano, fechando o programa com 
uma chav~ rle OUM. n~ r.xecução 10 

consagrado Rêve d'Amour de Franz; 
Llszt. 

S. s. veiu até João Pcss::>a com o 
fim de instalar o mesmo Serviço em 
nosso Estado, de ac5rjo com o que 
p!'eceitúa o decreta-lei 399. do govêr
no federal, que regula o estabeleci
mento do salário minimo. 

Nésse sentido, a Delegacia em aprê
co. por intermedio de um corpo espe
cial de recenseadores, entrará em cdh
tacto com as cla~es patronais, a fiJn 
de colher os dadas necessários, con
forme edital mandado publlcar pela 
Comissão de Salário Minimo dêste 
Estado. 

Assim. ê de esperar que os srs. em
pregadores prestigiem a ação dl~sses 
funcionários, vindo ao encontro dos 
dispositivos legais, fornecendo os in
dispensaveis elementos para o esta
belecimento do salário minimo nesta 
região 

Ont'!m. á inoite, em companhia do 
sr Vasco Tolécio. presidente da co .. 
missão de Salário Minimo da Paraiba, 
esteve em visita a esta redação o sr. 
José Ambrosino Silva, delegado re
gional do Serviço de Censo do Salá
rio Mínimo, que se ff'Z ac3mpanh;:i.r 
do seu auxiliar, sr. H. Gonçalves da 
Costa, funcionário do Ministério do 
Trabalho . 

ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

SECÇAO 110 ESTADO DA PARAiB,\ 

Reune-se amanhã, C'l11 local do CO'>
tume, ás 15 horas. o C0n.sêlho da Or
<lem dos Advogados, Secção deste Esta
do 

Tendo de ser resolvidos assuntos im
port.antes encarece-se o compareci
mento de tojos os con·;rlhcircs. 

CONTINúA SENDO 
A EXPOSIÇÃO DO 

RIO. 14 IA N.• - o recinto da 
Feira de Amostras. onde está instala
da a Exposição do Estado Novo. con
tinúa recrbendo fl, visita dos habitan
tes de todos os bairros desta capital. 

1 
EODR E A EXPOSIÇiW ANTI-C0-

1\IUNISTA 

RIO, 14 , A. N.l - Referindo-se á 
exposição anti-comunista, o "Correio 
da Manhã" termina um comentârio 
com o seguinte trecho: (~ ~~~= ~fdi~ O A~~~i:~~e~ro O~i~~ j "0 Mlnisté:io de Jusqça _re~Jiza, 

Francisco Cesta, estou certo. nêstt" 
momento preside em e~olrltn a esta 
cerimonia, t?mbém partilha (R. rO,c;,sa 
satisfação. Sim, poraue o nôvo pre
feito de Caicára !'ierá um fiel c0nU
nuador do seu programa de paz e tr::..
balho 

Senhore.i:;: Em homenaqem á memo
ria do cel. Francisco Cost~ r-'1ard'c
mos um minuto de proflttYlo sih"n~io. 

Rr. dr. Abfias- de Almeida: 
Deram-me. os amiiros anui pr-,s(:'<n

tes. a honrosa tncumbPncia rl,. ~i7,cr
vos algumas palavras de saudação ao 
assumirc:es o exercicio dr prPfPi•" 11') 
1osso municlpio. O áto que assistimo:::: 
'cm para nós valor muito siznifir.~
tlvo. auc se estende além '101 Hr,t te, 
ciêst.e recinto. O nosso espont:\nco 
comparecimento imt::>rta m101 1 "stc
munho público, a.u~ bem trfl'"l117, O") 
nosSO!'i propósitos de ."olidariedarl" ? 
gestão administrativ::t de v_ s. ::t qu~l 
,:;e inicia sob os melhore,; augurio'i. 

Caiçára está esperançosa e cnnfi
ante nas diretri7,e,s da vossa admi
nistrarão. que antevemos da<: mnh; 
fecundas e promissôrns. TPn(cs. ,,,> 
dP.rorrer da vossa vida pública_ é-..:er
cido com proficiencia cargos rlP rlP<;
~aQue r malores responsabllldarir<:. 
São credenciais auc triz 0 1.<: ,,. r,11~ !'105 
autnrlzam a confiar no cxito da vos
<:a atuação á frente doe; destino::;. rf'J 
'1"Srn municlpio, nue esta.mos certns. 
não sofrerã. solução de continul1adc 
no seu progresso. 

Assim, desde já podeis contar com 
o nosso decidido e leal apoio ã vo3sa 
"l.dmimstração. 

<Conclúc ns:i 5." ncr l 

MUITO VISITADA 
ESTADO NOVO 

ros e o pôvo em geral. recebem nesta 
exposição uma educação doutrinária, 
que fixa a sua atitude polttica num 
sentido definitivamente nacionalisLa e 
de repulsa a todas as orientações que 
desconhecem os seus sentlnientos m'J
rais e religiosos··. 

Farmácia de plantão 
Está de plantão, hoje. fl. "Far

mácia Santo Ant.onio". 6 praça 
Pedro Américo. · 

Assumindo a prestdencla, o dr 
Orrls Barbosa disse que, durante sua 
interinidade, iria empregar o mtxl
mo dos seus esforços para continuar 
sem solução de continuidade o pro
grama traçado pela diretoria do Pe
raiba-Clube. a cuja frente o dr. Abe
lardo Lóbo vinha exercendo uma ati
vidade de todo util aos interesses do 
clube. hoje um sodalicio de forte ir
radiação não só em nossos circulas 
sociais como no.e; dos Est~dos vizi
n!loo. 

Cprno era de prever. êsse recital 
elc3\1,l.Ç01:I extraorrjinário êxito dadas 
:,.s qual•dadcs de virtuose do concer
t.l!ó:tF qu~ lntcrprrtou. sob aplausos 
gerals um progrn01.;1 extcn1;0 e com
pletQ 

rle nota no meio artístic'> de João 'nesta exposiçao, uma r,bra lustorica 
Pr:,;·;óa I Ma!ó:sas operár!a:i, i:o!dado,".i, marinhei- 1 '---'"-----=------....,..., 
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JOÃO PESSOA - Quinta-feira , 15 de c!ezemhro de l!l:JS 

A SURPREENDENTE HIS- ALEX CARREL \ 
TORIA DO HOMEM TIMIDO E S E U L I V R O 

Coceiras - Sarna - Infecções Parasitarias 
da Pelle - ALIVENE é o remedio 

seguro e certo l 

O grande jôgo japonês -- A conquista do Oriente -- Quem 
é Doihara ? - Os trezentos mil dollares do Imperador 

1Cop:1riqhl c.'a llniã·J Jr,rnali~
ticn Br(.;.silcira Ltda., 7Jara Jl 
UN/ilO! 

F.RNANI PEREIRA 
(Col'l'CSpondência espcrial de Einar Jonson da ''Agencia Star" tlara A UNIA.O) 

l-Iá po..tc?s dla·., um tel":!rJ.ma d" No•,a 

,---ti, AMll.JBll•• 

NOVA YORK - o Japão está jo- 1as vicls.c;itudes per qu~ pas.:..ou par;'! f;A- York anunciaYa que Al~x Ca:-rcl. prr.a.
gando a. sua grande cartada no Ori- ;,;er com (}U'.' Fn-Yi f'lY'(.:.:l;-.sc s~o " tcs a completar o;, 65 r-.nos, h r::!tfrar
cnte. o~ destinos do Imperio estão in- salvo á ronce~s:ío j:·u,.,:,{',!\ :Je T'!'r- se voluntáriamente da vid::i "1.tivo, pSl.!ºf'I 
di:::-soluvclmente ligados ao sucesso das Tsin. quando hr;uve a revoltn qu~ ·1- gozar, <',..'>m alguma calm,. os pouco., 
suas armas em território chinês. Antes. meaçou seriamente o .ió. , .tCfü111tc tró- anos de vida que lhe r~stam. NA.Jcido 
porém. cH' Jn;c:ar a partida, o Japão no chinês. · no Líbano. de ascendênci:). francl·1a, e 
prccuroti dispêr rc.m habilidaclc to:ia.;- O jcvcm Pu-Yi é :1 r.1:·ta principnl t.rnbalhando como ctêntl<:;ta em Nov~ 89 - trave ... seiros 0.4-J x u.GJ 1 - pulve:izador Parisiense 
ns pccr.s do jê~o. Como ponto cPntral dêsse jôg·o. No ~-r'.1nrl-" ·m'.; qu·_• :,- York, durante q1:a.-1 toda a vida. em 89 - mê:s~s de c::i.bec?ira de ma- 1 - abridor de b:'.>ca de H"'ister 
de todas ~~, combinacõf's estR. um _io- meaçavn o C·rn~ .... éJr, linha u:n r"·· beneficio da humanidade. é Justo Que o dcira. 3 --- abaixador ·de língua niquelo.do 
vem r:">Jiro e 1ím."do cujos óculos po- pel de relêvo. Em Hl12. qtmnio o JA- consideremos cidadão do mundo. 162 - lençócs de 0.91 ;,: ~.'JC fenestrado. 
derosamentc forter. ainda concorr<"m pão termir:ou a con::,u;s~:i. d 0 1 M~nj- Si como ciêntista eminente, seu rc- 162 - fronhas de 0.4J :; O,% 4 - espelhos larin~e:J'- -:.· mm. 
-,,ais "::ira n,,.. 1cr:1r n d.r gue1T1~i:·o. Apr- chukuo êle foi cleva:lv ,,o trôr.o. Et~ nome é mundial, como escritor tornou- 81 - coben .. ores. \ 1 - cabo para e,;;pclhos larmgeo.s. 
zar disso, êlc é o homem mais tímido t.ava eu•Ho, 1m;-P'•n. 1w· ,,~:u havia ,i€ se muridialmente conhecido também Bl - escovas p:::i.rJ dcr:t:-s 3 - adenotomos de Lermoyez. 
do mundo. reinar o Jap·\c-. le·1a ·10 r or motivos nas esféras extra-clêntificM. 162 _: toalhas de rc<;sto f~Jpuc!a:s 1 1 - amidalotomo de Sludcr Balcn-

Aqu, le rnp:'I.:: i;:1ofensivo. que n5o rea- políticos. l'f'Sclveu C0'1\.'t•r::n o irapé· Escrevendo "O Homem. Esse Desce- 162 - toalhas de banho 

I 
ger e 3 facás crom::i:!o 

giu. nm dia. se qunnio a sua e,,q:-ôsa foi rio em rci:ública. Aliás, em uma repu- nhccido", procurou e conseguiu con- 100 _ p'.jamas brim pardo ns 1 e 2 - cubas rct3.n,. -·~r~5. 
borbaramcntc agredida, hoje f:17, trr- blica muilo oricinnl. 00:.'-, tem c-orno densar em pequeno volume o.cesslvPl 2. 1 - cadeira parn )-_rino c. e·ncosto 
mer de m~do milhares de honH•ns. P.m chefe ào gové<no u,11 ir·.p~raàor. a.o5 leigos. o imenso cabedal de conhe-1100 _ ternos de mescla movel e assento g1;.,~:>no 
1927 o jovem timído ocupav9. o bflnco TõqulC', nio .rnt1:a, porém. em in- cimentos sôbre o "Homem", que as vá- 60 _ camisolas de d01·m~r 1 - banco giratcr!o de ferro csmal-
dos réus, cm Tóquio, para responder dagações_ doutrmárrn.s. O l.}i..,e lh_e m- nas ci;._'1cias especializadas e a filo- 60 _ vestidos de mescla, , tado. 
por processo rlc divórcio que lhe m.o- te~essa. ~ __ po:.te __ ~· c01~t~\J~~a.r. P~:" -~nt·.,r-

1 

sofia puderam acumular. no decorrer 162 _ lenços ordinário::; 1 1 - lampada de altura variavel 
\eu t 1rna ri?~ suas e-s!)ôsas, Justamente m~d~o de:::: . .,e .1mc111 tu.l1 .. o, i.11.I1,a,cs d~ dos tempos. 14 _ mêsas com Lampo de madeira c,diagrama. 
por êle não ter tomRdo uma at.irnrlc chineses que_ '-'é."", dt""'~'1 tr.:J.1~,e1ra, favo- Dar um balanço geral, extenso f' ao <sucupira). com pés e armação de 1 1 _ balde a pedal. 
varonil. quan:lo ela foi espanca.j? por recE:n~o ns mtrlgas do _ft:n,ço _secr~t'J mesmo. tempo profµndo. em todos os ferro com 1,50 x l.OJ x v.ao 1 1 _ vitrine c/3 prateleiras. 
,im "'ios ~, ·u·· '!.""Cra'!O~-. Isso n;;;~ou a nlpo.mco ~~ facilJtan'IO .. r ••qtust:i lC.'- conhecimentos humanos referentes ao 20J _ guardanaoos orCiná"ios. 1 _ mesinha àe ferro esmaltado 
Pu-Yi. :-. lJ:::.i;.1tci:."! de- 300.000 dotares. tal aa _C~1 __ na, -~~~-~? .. e son~~,ac::i.l~nt.ado_ Homem , _obtido .ª custa de_ trC'men,- 1 100 _ copos dC alumínio forte 3 1 p instrumentos e tampo e 2 prat..c-
0 sr. Pu-Yi. n&;:, era nenhum milioná- pelos ;;.eu.., {!'1.:11 .... c.i':' _e p~ ... c1paimrnt,. 1 dos esfo1ços attavé_s das idades, "· cm leiras de cristal 
rio ('> 11w 1'''.l. zonhou em possuir tal pel~s seus md~SlrIRlf:, qu~ v?m na I sem duvida..-, tarefa imensa. e transcen- I lÔO _ pratos fundos alumin;a for- 2 _ economizadores a alcool tipo 
quanLia. No entanto, "amigos dedi- Chn!-ª. um p_odetoso ce,1trn prriutor de !dente. 

1 

t 24 ' Lutz Ferrando 
cactos", SOCQrrcram o rxtravagante ra- m.ateria." pn_m.a,c:: e. _r<;:m a dupla . va~1-• carrel, com o êxito que co.n:eu suo. I e 200 ~- prato. s rasos alumínio forte . 2 _ secretarías. de ferro esm.altado 
paz. ta~em de ser Ufí!. ot.~m.~ cunsum1::t3r .. , óbra, mosti·?u possuir um es~in to .ele- 24 cm. . e 4 gavétas. 

Aliás, isw nf.o era [', primeira vez q P.nmem mais Tum.lo do Mun,...1.0 vado, superior ás conentes filosóficas, J 100 _ facas c~bo de f"ITO nir ucli:!- 1 _ esterilizador elétrico p mstru-
';;:,e :o~~~~~r~:~ ~(r;-~;~: .. ~n~=n~~ 1?.f~\~= COnill~UP. pns1on~1ro dOS ~'·US amI~OJ livres de preconceitos, imparcial em dO para lllt:Sa ~ . . mentOS de 42 cms 
rence da MB.ndC"hUria "' um dos gran- mpl-'mco~-~ ser,ye d~votada_mente rJs face das. religiões, capaz de_ discernir, / 100 - garfos cabo cl.e ferro esta- 1 _· mêsa para exami::s clínicos d~ 

de:) azes clO .""e!'VÍÇO ~ecreiO nipônico. ~~~~ g;t~~~~- :::~1i~~S e~ed~~~d6~~· ;~~ r~;%iv~~el~~n~~lO~~!t~r~araoCO:~or~~ nhado para 1:11ésa _ . ferro esmaltado C cabeceiras IDOVC?l 

deve ter menc10na::lo, 1 10 seu relatório. cmrrest::t:rê.!n 300 000 dolarcs. m~ndo súti_I, do espir\to. ' fm~i~ c~m c~,1~:;as gra ncte.:; alunumo 1 co~n 2,:ª~s~a~i~ºh: ~-!º ferro esmaltado 
Alê1,!1 dis~~· ~1:esar d~. J~·a.tar ele : 100' - coli;ere~ ferro estanhado pa- 1 1 - mesinha de ferro esmalta(IÓ 

qu~·;toes c1en.ti1hcas e n lrW:o1J1_1~ ~·~ ra sopa. 1 P instrumentos. 
mai ... complexas, ~onse~m._ cvitanre- 1 lG() - colheres alumínio, para chã. 1 1 - balc).e a pedal ~o~pleto , 
sempre a termologia tecdmca,d esc 15 - cestas de Ylme para p~o O ·10 1 - vitrme e 3 prateleiras de cns-E D 1 T A 1 s ver um livro ao a1can~e eto05: 031 ' tal. 

DIRETORIA REG'iONAL D OS ria de Viação e Obrac:: Pl'l)Jicas> atj F0:zend0 parte. _pnr lO~l~os ~ 1ºF· do , x 3Ó .:._ mo··ingues de bar•·o capacir\a- 1 - esterilizador elétrico para se-
CORREIOS E TELEGRAFOS DA ás 15 horns c1:o dia 2:} d".' D~zcmbro 111!';~ltuto de Pesq~tzas Med~cas . ~ -.1!::: cie 2 1 2 ht;·os · · ringas e agulh~s dE" 26 cc. _ 
PARAíBA DO NORT"~ - EDITAL vindouro, em envelopes devidamente i:iç~~v!ºc:e{~~:~ih~~ ~~~rey~~t,t~t:i:--. !5 - farinheiras. de alumínio 1 1 .. -. braç.~-:le1ra para injeçoes altu-
N.0 4 ~ Pelo pre::.ent.e edital, a comi.s- fechados. d t d _ especialidades Dispô:. ( s - cestas de vime para pao 0.80 I ra Fiizola. 
são abaixo rcsinada. desi~_wada pelo se- Os çrop'.'>nentrs obrigRr-se-ão a tor- e. 0 a.s ~~ ão dt! sua obt-- d" fa- 'x 0,45. . . 2 -:-- armarias P roupa c:dois com-
nhor Diretor Rrt:nonal. para organizar nar efetivo cJ compromisso a que se P.~~~ t rea 12~~-çõeR f·avoraveÍs e;cep· 5 - terrinas de alummio extra n.° : partimentos. c 1.90 >: 0,40 x 0,545 c. um. 
o procer:so de demissão_ por abandono pro1=usncm, caso seja accit~ a sua ~lon!ises ~. c;rec;so ·portanto, da pa~·li: 136. . . \ ? - .cestos de arame P tubos de cn-
dc emprego. da .ngentr postal, com propos~a, assinando contráto na Pro- el au~r todo um valor e um atrvo 15 - travessas de almmmo fortz sa1os 
funcão dr {." ourcira, da agência pos- curadoría da Fazenda. com o prazo O · d or uma vastissima retangulares n. 0 700 1 - forno Pastew· dupla chapa de 
tal-telegrâfi~a de Patos. néste Esta-1 miiximo r'e 10 dias npós solucionada a ~~ftu~-~. t~a p~re~Jlia vida de. ~grande:, ! 15 --:, t:avcssas t!c aluminio fort~ ferro e, c~st~ de 35 x 45 cms · aqueci-
do, d. AGeJ7,1va Be?.!."rra ele Sousa. nuc con.concncia. ex eriências no arr.bito da ciencia. oval n <- l;;,l. . mento eletnco . 
?Stá. ~altando ao serviço, sei:n causa: A caução de que trata êste Edital Livro-síntese claro e acessi"el, feito J 85 ~ cade1ra.s d<" forro esnnltado 1_ - estufa el_ctrica Fam~m cons-
Justif1cada, por mats de 30 dias, con- reverteré. a favor do Estado no caso com ciência ~ autoridade, impõe-se, . de brancC?, . . tr~~da de m_a~e1ra de lei almof.e.?a, 
vdied"22n,º1es ,1toevren,:o,bs1·odadeci1rgc3u_c.,1_ardons.rº. 1D4r~~ rlt1'11cr~-dciasãoe 'rlue,1cctoanmt1e·á.nttoad'"an_1 causa jus- deve f"r lido e medita.do. já pelo in- ' 2 -- mesas de ma.:montc com prs c te11no·regulaao1 duplo, de p~ec~~ao, 

' -, teressê do assunto, já pela fórma cm armaç2 'l de m.:id".' ra. com 3 ó8. vétus e lampada ~e C".>ntrole tn :rnnho ..,o .... 30 
retor Geral. a refenda agente para. Fica reservado ac E'>tarlo o direito ue foi escrito. c;om 2.50 x _1.00 x O,ÜO . x 40 e teimometro . _ . . . 
dentro do prazo _de 8 dias. a contar da de anular a present.e, chamando a q Gcethe dizia não haver ciéncia 11u- 6 _ bacias de ferro batJcto zmc~- 1. - balan~a anaht1ca ~ngm.i.l .sai - , 
data da primeira public:;.ção déste, nova conoorrencia, ou deixar de· efe- manB mais nobre e interessante do q~~ do 32. tonus capacidade 200 gts. sensibih-
vir perante a. mesma comissão. que se i uar a compra do material constante a uc trata do próprio Homem. o 11- 6 - baldes dz ferro zinc-ajo 1'.!. dade G •. 1. mgr - . ·~· 
reúne no gab111ête da Chefia do Trâ- do mesmo. vr:~ de Carrel põe- com autorida,tc e 2 ·- Jerros elétrico: 11 ~ - Jogo de pesos anahdcOS ctorados 
fego Postal da citada Diretoria, a Serviço de Ccmpras da Diretoria ele elco:ancia toda a Ciência do !icmr.m, 6 - fer_rcs .-. cc1.não E~t,:t:ln n." .1. ong. Sart~rius 2.00 grs. 
prestar as necessárias declarações e Vie.ção e Obras Públicas, em João do "alcanêe de todos G>S homens. 2 - mesas de peroba ou .. ,UC'.~'l-rn 1 - fw1~1 ~? ,·~dro d? 50 cc 
aprc~cntar a defêsa que tiver no refc- .?e~t-:ôa, 13 ~e C'.rze1rb!·o de 1938 . 1----------- n::!c··çada sem r nturas. cem. 2.L 1 ~; 1 - fun~l ae v_~dro de 80 cc 
rido fll'OCe5SO. sob pena de correr o José Tri.x<!it"t Ba'-to _ Encanegado. . . . . .... 90 x C.80. 1 - fuml de vidro de 100 cc. 
mesmo á sua rcvclfa. - ra conJ:iec1mcnto dos> mtc1e~sa~()S, qu~ 1 - fcg-~0 de ::!.01 ,: l.C'J, e"m~!L ) 1 - funll de vidro cte 150 cc . 

.. Toê'o Pcssõa. 6 de dezembro de 1033. t\LFANOEGA DE .10Ã0 PESSOA-1 o part.ITda_ data d~Stc fditalb e·t~ c:n bran:::,:,_ c"!m cti~Fcsltvo par'." cii'- 1 - suporte de ferro e 3 aneis 11 f1l -
/\ comissão· F.ni'rAL n."' 52 - Chamo a atenção praz~ ~e Jeis <G~d~:;c,/ ~\;n:~r~nR culação sem pressãQ. s~m ar:1nh;1 fu- trar . 
. lo,(' Alu!•,io rla C'l'.':>la 1\1achaJo, es- <lo~ int,C'r("!;.<;'."ldns parri o edfüt! n."' 51. n~ ... r:ncao os. c~ . diversos art•~ maça. .. 1 - frasco branco c·rolha csmcr. 

cri!urár!o cJass".' "G". publiC':i:clo n:"sta d~t.fl no ôr.c;ão oficia.! eia admintst1 :i-ti~a J?ªlEI 1 - •• : :l - caldeirões de fc:TJ rs'[l11J~aJo Ide vidr'? Jena_ de 100 cc. 
cio F,.,;tr..rlo. /\ _UN.IAO. sóbrc a. aberl11 - go" e mater~is e.e m stª~ª.fªi°' 1 ~11 ~!~~~ para ôO litro~;. 11 - .1dem. tdem de 250 cc . 

.tosé E·defanio de Carvalho, ,·scritu- r:,_ rlc cnncur:-c·n_crn. drslhwcin aos for- mer:it?s de cirurgia, ~~iat~l a. e t larã'J 3 _ Pªt1P,las d" fc.:T_"l b~í :,o rsta- 1 - id_. em, idem de 500 cc 
ré,rjo classe "G'' nedmr11LPs orcT111áno.s a esta Alfan- ratono, et,c .. necessaLos ~ ms a ib nhacto n.º 20 com 2 az:n 1 - idem. idem ç!.e 1.000 cc. 

Hu:nhe,·to N("iva llardmau. c&eriLu- df">~a. rin l!J3fl . _ do Leprosário do Est~do da Par~~ª: ·3 _ panelas de rcrro \n1.ticl'1 ,..s 1a- 1 - idem amarelo de rolha csmcr 
rã.rio cl;:i.~c •· C". Alfancl"'~::t rir Joao Perna, 7 ele de- de ac.ordo com as 1101 mas do pre->--n nhado n. 0 14 com 2 a;:a; _ 1 de 100 ?C 

nJF.ETOI.IA DE VJ,\Çi\O E 0-
81l,\S PúELICAS - f'ERVIÇO UE 
COMPRAS - EIJITAL N • 26 -
Cha.ma concorre•1i~s ao fornccimcnl ,, 
do seguin te material, conforme comH
çõc:, abaix:i: 

PARA lsSTA OIRETORIA 

1 frntcmnvPI tip".> 3R ou ~!J. cq_111pad() 
com 5 pnC'U6, sendo u:n no ~;11porlr, 
cm rocla so1>r~ssalcntc, com ferramen
tas e ~obress:ilent"s c.spccific~do'j. d+"
vcndo ain'1n os proponentrs mencio
narem o número de H. P .. o consu
mo de combustivel por quilômetro, a~ 
condições de pagamento, o prazo de 
entrega e demais esclarecimentos 

O concorrente que fõr clas'>ifi'.'.;~do 
deverá aceltar, como parte do paga
mento, um automovel "Ford", iip::> 
29. usado, placa 140 s. E .. o qunl po
derá ser verificadn pelos interPr-.saci0s 
no Dcpóslio e Oficinas desta Direto
ria devendo figurar na.5 propostas o 
vatôr atrlbuido ao referido veiculo. 
, Os proponente.'> ctevPrílo fazer no 

Tesouro do Estado um::i cA11çPo em 
dinheiro. de 5~,;_. sôbre o valôr prova
veJ do fornecimento qu~ servirá parn 
garantia. do contráto, no caso da pro
post::i ser 2ceita. 

As propcstas cteverão ser esc!·itas a 
tinta ou datllografadas e asstnadas 
de modo legivel. sem rasuras. emen
das ou borrões. em duas vias, sendo 
uma devidamente selada . <sélo esL4-
dual rle 2~000 e de Erlur:ação ~ Saú
de). contC'ndo preços por ext.cnso e cm 
algarismos 

Os proponentes deverão marcar pr::i
zo para entrega do ma teria! ofereci
do 

Em separado das propostas. os con
correntes deverão apretrnta.r recibos 
de haver pago os 1mnostos federal 
estadual. municipal, bPm come da 
caução de Que !:rata êste Edito! 

.As propostas deverão ser cn!r, .... gu 'S 
neste Serviço. que funcJQnn no P,11~
cio da.':. Secretaria~ 1sa!~o da Dueto-

1,~mbrn c.lc 19::'.:8. te edital: . . - 3 _ frigideiras grnnd:'5. dr fcrn 1 - idem, idem de 250 cc. 
1 .. ª. - Ate o dia 20 ~e drzembro batido 1 _ .idem, .idem de 500 cc. 

Cl;r udio Porlo, c:,í'ri1.11rário ela classe prox.m1Q os conc_orrentes Jul~ados id_~- 1 3 _ chaleiras dr ferro batido, n. 0 6. 1 - idem, idem. de l.000 cc 
.. F" neos apresentarao n~ f!llblnete do s_1 

6 _ ga.rfos de frrro rsl a lha:lo. com 1 - calice graduado de 5') ~e 
Diretor 'ic Saudc Publica do Estado ., d t~ 1 _ calice graduado de 100 cc. , 
d~ Parai~a. as s~3:5 prOJ?Ostas <JUe se- j " 6 e~ -}~cas P'll'A cm;iiihfl c·1m 25 1 _ calice graduado de 250 cc t::'\1,1:,;G A'"I/\ FF.HEltt\l, HE SAú

i)f; Ui\ 1 " RE(H,\0 - 1<-:nr'T'AL N.() R 
- Ile Qrdem do H. Del~gado Federal 
tlr Saúc1e na <1.. 11. Rcg;ão. e de ac6ric 
c'Jtn ~1 autori1aç:.'.i') pr?sidcn".!ial publi
C'"ld21 no c·ário ,:.firial rJc 27 nr agJs
to últimc. pg. 17271"J, far,o publico. pc1-

**"' 

rao_ recebidas a.te as 16 _no:as. quando cm. lami;)a. R{,_iio 1 _ calice graduado de 500 cc. 
s~rao a_bertas pela Com.ssao de Con- 1 9 _ conchas de forro bnticlo ebta- 1 - Provete graduado de 50 cc 
correnc1a. _ nhado 12 cm 1 - ProveLe graduado de_ 100 cc. 

2 ª - ~s rropostas serao apres~n- 1 _ 'martelo de prof. D"jerln~ p p~r- 1 _ Provete graduado cie 250 cc 
tadas. cm mvolu~ros ferha1o~ f'm dliM cussâo 1 _ Provete graduado de 500 e.~ 
!2) vias. sem emendas, ras~nas, entre- 1 _ estcto,;eo .. ,in chnic::> 1 - bur~ta ele Schelbalch c/totnel ... 
linhas ou resalvas: cteverao dE"clara1 1 

2 _ termom~tro:, clii,'.cr,.c; riisn~'-· 1 ra de precisão de 25 cc. 
que o prooon::mtr se su?metc ~ toda ticos 1 - idem, idem de 50 cc. 
as condições dêste edital e con\P,1· 6 :_ ventosas (\(' vidro 6 botão 1 - pipeta graduada de vidro de 

IMPORT./lNTE REDE DE aJn,Ja: os preços por ex,enso e em ai- e uma precisão de J cc O.OI 
garlsmo. d~ cada art1g:o Que fig-n_rar n.i 1 _ ·sermga Ricn.r>l cir '.! C<' c :.! a-

1

1 - idem, idem de 1 cc. 0.1. 
CANAES concorrenc1a, com cllscrlmtnaçao do gulhras ri.e pio.tina í'Jn c:li\:f! •n:·tlia" 1 - i.dem. idem de 2 cc. 0,1. 

preço ela. unidade. prazo para entre- 1 _ idem, idem. Rica rei nu:"t ,,.. 1 J 1 - idem. idem de 5 cc. C.l. 

Mt1it ;t l.!" nl,... l~nora exl:--1 Lr no rlm 
lwrnonn <'PJT:1 d~ rlrz n1tlhÕf"'S d" P"
ri11"11os r~nA"S flnl:o-:,im0s e ru.to cf)m. 
pr1mr11t,n cm R:eral não passa de 3 
r,, nt,lmrt.ros 

E riur cmnplicaçõcs no5 póde trazer 
rir'l <'rf:?::1nif::mo a nbstrução de uma par_ 
tr dC'K'>rr. lmp"rtant<'s canacs tetrado
ir• <lo .<::1ng11r t 

'ír~halhanr!n ince~::;antementc, os 
rin::; cl~;: pcr-s6as sadtic1s devem cxtrahir 
por clirt rcrcA !ir Jitl'O e meio rlc se
creção c:->mposta de a~ua, uréa, acido 
urico, matcrln corante e detrlcto~ ce
lulares Q11anrlo a urina se torna es
CijFSa. P ~ignal de que os tubos mtra
dorc~ cios rlns t-.f' .icham obst.rnidos por 
\·cncnos. JsM t,. sf'rh ::imcaça á f.iaúde 
o pac!Pnt<' <'Cll1"Ça n ~entir dóres tom_ 
h'arc.s. dBtirn. lnmba~o. indmção nas 
in:-io.s, !-.ob os olh~ 011 no~ pP,s, rlôres 
p•1,1nathica!-;, tontc1ra.s, perturbações 
vl 11acs:: " ran<;aço 

;,:;• neressarlo ruldnr dos rln.s. dc::;
r;-,.,.-gand~-os f> p11rgancto-~ de Vf'Z 

"Ili q11ando Para limpar. rle::-.lnflamar 
,... .;.:ict\var rs rin.c; enfraquecidos por 
PX(:<'~·"º rle trabalho, não ha como a:s 
Pilubs d<' Fo.c:: t..('r, rrmectlo ~con~elha 
rlr por uma longP. experiencia rte va. 
rias gnnç5f'S 

* * * 

ga, a assmatura .dos_ rrcq~onentes c e. cc. 1 - i~em. idem de ~o cc. l),L _ 
da~a. sendo a p~nne1ra via selada de 1 _ pass'. !1art 'Jll panl ~ rli·in:-. d,• 1 - pipeta de Jaguc de prrc1sao ele 

ac~r~o_:o;o;o;e1os artigos que fôrcm ;;. 110 e 20 cll,, ' 1 cc 
1 

- agu rn clC' TuJirt de pia: ü 1'l 1 1 - p1peta de Jagu:? de prr.cisão de 
prop_ostos. dever~ o se.r , de prim ~ ~a iridiada. ' 2 cc, 
quahdade p:>d.endo a JUJZO da .rep~ - 1 - dlnamcmetro mo:lr.lo Coll:n 1 - pipeta de Jagu~ ele precisão de 
~~ção ~ro~otora d,1 COI]rorrenc:a, ~?- p,adultos. 5 cc. 
1 rn 1 eru~~dos caso nao se.ti~ fá.çam 1 - E.sfigmomanometro 1. ·' Clll~li- 1 1 - pipeta. ele Jagu~ de precisão cte 
esta condiçao. d ade. 10 ce 
t 4( 1 - _o ~razo para hfv"Jf!\~eª :i~u~:a- 1 - Termo-Cauterio de PRqnelln 1 - suporte de maneira p4n1 pi-
er a, nao eve, cm .. ·- ' completo e, 1 ponta d<:: pJ:1ti_na. petas 

~~trfª-'ti)~~ ª data de ,) 1 de ctezem- 1 -:- Aspirador de Pot.a1n e Ct'lb::i 1 ~ cento de tubos de ensaio 1SO 

1~. a e_ O . pagamento será efetuado m~t~crubo de Faucher pnrn lavngem X 116 . d l 1 · tubos 1º~f tpós a entrega de todo o ma- do estomago. 1 1 = ~~~<;;';·te e ~a.~;;\~ªeh!~arapara 12 
ei a . 1 - série de 3 especuios tubos 

f;i, 9 - Na Diretoria de Saúde Pú- 1 - espelho frontal dr Zlra;Jcr 1 - metro de tubo de borrarha 
blica do Estado da Pi,rafüa diaria- 1 ....- diapsão C. 128 1 - gráe de porcelana de 250 cc. 
mente, das 8 á.c; t1 e 14 ás 1~ horas. 1 - enema para lavaç"m 1 - cspatula de chHr'?. 
!;erão prestados r ""'°'<:o~ os esclar-:-ci 1 - Canula ele borrach~ 1 - idem. idem de porc~lanél 
mentas aue se desejarem sóbrc a prc- 3 - sondas ele Itarrl, PPCJll"ll~, me· 1 - trnlflo (Ir fundo cluilo rlt> vidro 
sen te cC'nrnrrzncla dia, grande ri<' !'-"O "'.'. 

7.f\ - Fica res~rvad<J ? estn D~l"- 1 - Pinçél de Harttmmn para eurn- 1 i::lem. idem de l.OOQ e.e 
t,acta Fecleral cte Saúde o dtr~ito cl :o tivas. 1 - idem, idem de 2. 000 c1: 

não aceitar nenhwua cias nropC":;IJt<: 1 - gancho para ccrpoi,; r~ln111ho''> 1 - rnsma de paJ"el de flHro Lnu-
anrescntadas ou anular ~. concorren- 2 - especulo de Harlmann ) rent 52 x 52 100 fls 
da. caso isso convenha rcs .S".'HS int"- n - pcrt.a algod.'~ 1 - pla('a d(' pet.rl de 10 rc. 
rcsses. 1 - pera de Pohtzer ele borraclu1 1 - frasco de Ro11x para cultura. 

1 

vermelha. 1 - í'!gulh~ de prrparação e cabo 
Relação do !tla(erial: 1 - idem. de Hart.1nmm 1x1r;1 }l'Jil- clr madeira 

pot-. 1 - cento de lamJ11a.'- 18 x 18 
R!'.I - camas 0,70 X l.85 1 - idem. de Bruumg:- 1 - rente dr lamínula" 
89 - colchões 0.70 :< 185 1 - !n!1a!ad.c!· !\1lcc!a~· ! - la.'!'!ina cc!!1 lL'fü! e:,:t:J.\'.?.Ç.?O 



A UNi.iO - Qltlnta-fei~a í ~ de det1embro de 1938 

PILULAS DO ABBADE MOSS 

& 
TODO ESTI! COltTEJO DE SOff&IMENTOS 81: 
U S1JME NUM MAL tJNJCO - DJl!SOltDENS 
DO APPUILBO QASTBO-INTl!STINAL -
Dlli!!IOIUENTA O DOENTI:, ATO&IIRNTA-0 NAI 
HOltAS DE PRAZElt, OU DURANTI: O SOMNO, 
QUANDO COIUBGUE DOBMIJI A ACÇAO DI
&ilC'l' A a,: EFf'lCA.Z 80111tt: O t:b'1'0 MAGO, i"I-
GADó E INTESTINOS QUK llll:ltCBM AS 
PlLULAS DO ABBADE MOSS 8E TBADUZ NO 
DESAPPABECJllOCNTO DESSES SOntIMENTOS 

.ipa-. ,... • ......... hrabyb e ato G . •• Nerte, 

ILIEIDI I COSTA 
RUA GAMA E MELI.0, 87 - 1." ANDAR. - End . T~I 

---1 0& 0 Plll l O.ll ---

1 - vidro de 10,0 de oleo de cedro. 
1 - placa de vidro c/ wna excava. 

ção . 
1 - bateria de Borel com 6 excava· 

çõts. 
l - cuba de porcelana para corar. 
1 - cuba de vidro redonda e/ tampo. 
1 - baJTJl de vidro de 10 lts . 
1 - suporte de madeira c iseis frns· 

cos conta gotas de 50 cc. 

n.briudo a pedal, aquecimento a vapot 
ou a gaz. 

1 - lava.dor para comadres abrindo 
a pedal. 

Delegacia Federal de Saúde da 4 . • 
Região, 14 de dezembro de 1938. 

VISTO - Em 13 de 12 de 1938 -
A. SconeW - Dir,tor Geral da Saú
de Pública . 

1 - ampulheta de 2 minutos . EDITAL - MIN1STER10 DA MA-
i - platina de Malassez. RL'IHA - Capitanla dos Portos da 
1 - caixa para. 50 laminas. Paraíba. - De ordem do sr . Capitão 
1 - deposito de vidro com tampa de corvéta, Cap1trio dos Portos deste 

de metal para ratos. Estado, faço público que fica lnteira-
1 - balança para pesar animais. mente proibida a constntç:ío de novas 
l - escalpelo. l cercadas, curtais, cambôas, paris, 
l - pinça anatomic! . cucurfs, tapagens, estaquead~s e mu-
3 - pinças de dlsseçao. rua.das na costa do litoral dêste Es-
3 - pinças dente de ratos. tado e rios, bem assim, quaisquer re-
6 - pinças de Kooher de 15 cms. construções ou concertos nos já exls-
6 - pinças de Pean hemostatlcas tentes a fim de que se possa dar ln!-

15 cm.s . elo ao que determina o artigo 19 do 
4 - tesouras ctrurglcns retas de "Cocligo de Caça e Pesca,, que proíbe, 

. ff O J E 

VESPERAL E NOITE 

SU CESS O ! 

"RATINHO" SUA COMPANHIA 
J\ 'S 16 HORAS 

Em " V esperal das Moças'' 

"FlôR DE MANA CÃ" 
E U~I FORMIDAVEL "I\TO VARIADO" 

Ingresso un ic o-2 $000 

A'S 20 HORAS - A I,JND.\ PE:ÇA EM 3 ATOS, 

DE A PERES FILHO. 

"CASADA POR DINHEIRO" 
E A REVISTA EM 1 ATO E 12 QUADROS 

"CROQ UETES TEMPERADOS" 
SAMBAS! . CANÇOES ! . SKECTHES ! . . . COR

TINAS COJIHCAS ! . . BAILADOS ! . • SóLOS MA-

U T<'OS DE SAXOFONE !. ANEDOTAS! 

DISPARATES! . 

.. 

15 cms . definitivamente, tais obstruções quer 
2 - tesouras curvas de 15 cms. no mar, quer nos rios, por jUlgã-los 

AMADEU SANTARELLI 

3 -- tentacanula.s fortes. prejudiciais não só á psicultura como 
. 6 - pares de luvas de borracha . tambem ao regime natural das a- ESPETACULOS RIGOROSAMENTE FAMILIARES !. .. 

1 - mascara de Esmarch ptcloro- guas· sendo que os infratores serão 
formio "Tuffier" . punidos com pesadas multas e obri-

1 - pinça para lingua, de Collln. gados a desmanchar qualquer obra 
PREÇOS : - Cadeira 4SOOO - Balcão 2$000 

2 - pinças de utero-Collin. executada. secretaria da Capitania do 
1 1 - compressor para amidalas, to- Porto do Estado da Paraíba, em 14. 
do de metal , Roslvel. de dezembro de 1938 Eliseu Candido 

AMANHÃ - "O TIO DE CORUMBA" 
f = :a~t:sar~~i:esRJ~9i,!fabeuf. Viana, secretário . 
1 - afastador d• Gosset, grande. ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
4 - pinças de Cla.rnp de 18 cm~ . BRASIL _ Secção do Estado da. Pa-
4 - plnças de Bach&Us para campo. raíba _ EDITAL _ De ordem do sr. 
2 - pinças em coração e. Presidente do consêlho ~cclo.n~l, fa-
1 - jógo de 4 trocaters. ço público que requereu mscnça-0_ se-
2 - facas de amputação modêlo cundária nos quadros desta Secçao o 

Collin tamanhos diferentes. , advogado inscrito originariamente na 
2 - rug!nas de Farabeut retas ou Secção de Pernambuco, bel . Manuel 

curvas . Artur Sá Pereira Filho . 
1 - destaca perlosteo de Doy•n Dentro do prazo de cinco dias a 
2 - curetas para os.soo . contar da publlcac;âd dêste edital, na 
1 - escópo modêlo Collln . Secretaria da Ordeni poderão os ~n-
1 - goiva modêlo Collln . teressados apresentar ns tmpugnaçoes 
1 - martelo metallco. que qu!zerem. 

RJgl;;;_) '.'°stotomo modêlo Collln <C . João Pessôa, 13 de dezembro de 

1 - pinça cortant,e para ossos uLts-
19

~~~esio Guimarães - 1 . 0 secretário. ton•. 
1 - pinça para fixar ossos de Fa

rabeuf . 
1 - especulo retal de Trelat. 
6 - drenos esLerellzavels Gentlle 

n . 0 20 . 
1 - agulha de Reverdln Intestinal. 
1 - Idem, Idem forte . 
1 - dza . de agulhas de sutura sor

Udas "Martin,. . 
1 - tubo de cat-gout esterlllzados 

sortidos 

g = lf~: i: ~:1~~ ~~e~l~~~~~ -
3 - centos de agrafes de Mlchel . 
1 - pinça para colocar e retirar 

agrafes. , 
3 - cubas retangulares de agate. 
2 - renifonnes de agate. 
3 - tambor.s p: esterlllzar gaze ta

manho 12 x 10 
1 - mi!sa c!rurglca, modêlo forte 

completa . 
1 - Instalação p/ esterlllzação de 

agua e curativos composto de: 
1 - autoclave vertical de 35 x 50 

cms. c/ manometro, valvula de segu
rança, etc., aquecido a querozene 
(prlmus). 

2 - deposltos niquelados c/capaol
dade para 50 litros cada uín, sendo 
um deposito para reaquecimento da-
gua. . 

1 - lavatorlo de louça e/torneiras 
niqueladas ou torneiras simples mo
vidas a pedal. 

2 - tambores de Sclunelbuech de 
34 x 25 e/ um. 

2 - Idem, idem, 34 x 34. 
1 - esterilizador para pra tos em 

chapa de cobre niquelada por fóra e 
estanhada por dentro, montando sô
bre um sUporte de ferro esmaltado 

FALENCIA DO COMERCIANTE 
CII. WERNER SCHEl\nJELLING -
EDITAL DE REUABILITAÇAO DA 
FIRMA ACIMA - 4. ° CARTO'RIO 
- o dr . Braz BaracuJ. juiz de direito 
da 1. 1. vara da comarca da capital do 
Estado da Paraíba, em virtude da lei, 

e~aço saber aos que o presente edital 
virem, dêle noticia tiverem ou inte
ressar possa. que pela firma Ch . 
Werner Schertmelling, desta pr?,ça, 
me foi dirigida a petição do segwnte 
teõr: "Emo. sr. dr. Juiz de pirelto 
da 1 . a vara da comarca da capital. 
Diz o concordatnrio Ch. Werner 
Schemuelling que. havendo depositado 
em cartório a quantia de réis - três 
contos, quinhenl.os e vinte e cinco tt:il 
e duzentos réis (3 :525S200). quantia 
esta correspondente aos credUos prl
vUeglados de sua Calencla, e havendo 
obtido a quitação de todos os credo
res qu.trografarios como prova com os 
docwnentos junto~. menos o recibo da 
firma Maia & Cla., que Já se acha 
junto aos autos da mesma falencia a 
fls. 78, e como não tenha sido con
denado por crime de falencla frau
dulenta, culposa, ou crime a elas equi
parado vem requerer, respeitosamen
te a v '. excla. se digne de julgar por 
sentença a rehabHitação do concorda
tarlo que cwnpriu todas as exigen
clas dos arts. 144 e 146, do Decreto n.0 

5746, e observadas as formalidades 
pertinentes ao caso em fóco, mandar 
que se entregue ao requerente a mas
sa arrecadada. e em poder do sindico. 
Nêstes termos, pede deferimento. 
João Pessõa, 14 de dezembro de 1938. 
(a.) Jalme Fernandes Ba rbosa. Se· 

COMPANHIA N. N. COSTEIRA 
Fine 1 •z• Praça lntenor Navarro, 53 - sob, 

LINHA RAPIDA ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 
"ITAQUEBA • l PMXIMA8 SAIDAS : 

Chegarà no dia 22 do coJTenre, "ITATINGA ~ - Sexta-teira, 23 do 
&elita-feira, salrà no mesmo dia, para CO!Tenre. 
Recife, Maceió, Bala, Vitória, Rio de " ITAOIBA" - Scxta-teirr., 30 do 
J aneiro, Santos, Paranaguà, .Antonl- coJTenre. 
na, Plorianopolls, Imbltuba, Rio Gran-
de, Pelota.s e Porto Alegre. 

-- AVISO 

3 ATOS DE FRANCA IDLARIDADE l 

"DEIXE O MUNDO RODAR! ... " - revista em 1 ato e 12 quadros. 
AGUARDEM OS GRANDES SUCESSOS !. 

"O MEU MALANDRO" _ ~;1;.osP~:E~o;
1
~s DO MORRO DA FAnLA, 

"O SPEAKER DA P, R," = ~r;I~s D~EJ6~;.A v~~i~~ADE, ORI-

SANTA ROSA \ J•REÇOS: 

HOJE 
l 600 - 1$100 

A's 71~ horas - HOJE ,_ __________ __, 

PAGLIACCI 
Corn o famoso tenor europeu R I C H A R D TAUBER 

Iada legalmente. E subindo-me os 
autos conclusos, dei o seguinte despa
cho: Deliro o pedido de fls DO , pu
bllcando·se edital no jornal oficial do 
Estado por 30 dias, tuclo na fórma do 
ert. 14.6, da Lei de Fnlencias. Em 14 
de dezembro de 1938 . la . } B . Bara
cuí. Em virtude do que se passou o 
presente edital com o prazo de 30 
dias, dentro do qual poderá Qualquer 
credor do falido dizer sôbrl' o pedido 
dêsle . E para conhecimento de todos 
vai o presente publicnclo pelo. ünpren
sa e afixado no local do costume, na 
fórma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de João Pessôa, em 14 de de
zembro de 1938. Eu, ~oã~ Nunes ~l'!
vassos, 4. 0 tabelião pubhco e escnvao 
do comércio. o datilografei e subscre
vo. O escrivão (as.) Joio Nunes Tra
V3.3SOS . Braz Bataruí juiz de dir~i~o 
da l.ª vara. Conforme com o origi
nal; dou fé. João Pessôa, 14. de de
zembro de 1938 . o escrivão da falen-

, eia, João Nunes Tra vassos . 

EDITAL - Acha-se para ser pro
testada por falta de aceite e paga
mento, em meu cartório, no edific~n 
da Associação Comercial. wna dupli
cata, sob n . 0 D-1741 sacada pela Cia. 
Metalw·g1ca Sul-Brasileira contra 

~g~~ ~~~~~dg°nã~a~~~ e~eco~1i!~~oi · in~ 
timo-o por êsie meio. ele acôrdo com o 
nrt. 29, n.º 4, da lei n .0 2044. de 31 
de dezembro de 1908 a vir aceitar e 
pagar a mesma dupli~ala ou ffi{! _dar 
as razões da recusa. ficando notiflc~ -
do désde já do protesto, ra~o nao 
compareça. J. Pcssôa, 14 12 938 .. O 
oficial de protestos, Htraldo Monteiro. 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
Só desaparecem com o uso do único 
produto liquido que atráe e exter
mina as formiguinhas caseiras e toda 

especle de baratas 
"BARAFORI\UGA 31" 

Encontra-se nas bôas Farmácias e 
Drogarias 

DROGARIA LONDRES 
Rua Maciel Pinheiro, 128 

Ili 11111111111 IIIIH++tt+.+lllllllllll++Htt++++++tt+< 

GO RD O E BONITO 

Dá gosto ter-se um ga

rôto assim disposto. 

tste quando chega a 

hora do "Grude", lam

be os beiços. 

I 
' -, -~1'11 ... 

A farinha "KINDER BROT" é o alimento que mam!l.eslnha 
lhe dá. 

Gostosa, rica em propriedades nutritivas, a farinha "KINDER 
BROT" é o npã-O das Criançasº. 

Experimente-a no .. p~tpasinho"' dos seus petizes. 

Agentes nesta Capital : RAMOS MACIEL & CIA, 
RUA DUQUE llE CAXIAS, 504 - 1.º andar. 

+ttllllllllllllllllll+++tt++++-+++1111111111,,,, ....... 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro ll - 1.550 

DIREÇÃO DO DR. WCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
SBRVIÇO ~ PELO GOVERNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAKENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS J: Jo:NTAJB. Recebemoa tamMm e&l'IU com baldeação para Penedo, AracaJd, 

Ilhb, s. Prancllco, ItaJal e Campoe. Aa )1&888Ceflll rerio Tendidas medlant.e 
apreaen~ de ateet.ado de vacina. 

----- --
lnforaaçõea cem o a,ente - P, BANDEIRA DA CRUZ 

BICOS e rendas de fantasia, ren
dõee: para vestidos, botões de fanta
sia, botões cobertos, ,. CASA AZUL 
manlem r,ande sortimento. 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom. 
panhados por seu medico assistente. 



UM E XI TO EM TO D A A P A lt TE ! ! ! S SEMANAS NO- MUSIC HALL - EM NEW YORK, 19 SEMANAS NO -
CARTtEY CIRCLY - EM HOLLYWOOD, 30 SEMANAS NO - NEW-GAILERY THEATRE - EM LONDRES, 6 SEMANAS NO - S. 
LUIZ, E - ODEON - SIMULTANEAMENTE NO-RIO DE JANEIRO, 2 SEMANAS NO rARQUE E- MODERNO - EM RECIFE!!! 

RRA.NCA IJE NEVEI~ (JS SE11 F; ANõES 
Obra prima de - WALT DISNEY - Colorida - Alto relêvo - Toda falada e cantada em porluguts ! 

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

Aparentemente cheia de encantos, de prazeres, de sensações 
deliciosas !... 

LESLIE HOWARD - JOAN BLONDELL 

ASSIM E HOLLIWOOD 
UM NOVO 

Um romance curioso 
e 

sensacional ! 

CAMPEÃO 1938 - UNITED ARTISTS 
DOMINGO 

Matinée Chique á1 3 honll 
Soi<ée ás 6,30 e 1,30 

DOMINGO 

REX HOJE - Soirée ás 7 ,30 - HOJE Foi caluniado ! Foi abandonado pela mulher querida ! E por que ? 

Um canto de amôr e ternura para delicia de todos 

ROCHELLE HUDSON - ROBERT KENT 

CLIVE BROOK - num notavel desempenho em 

CALUNIA \ 
FUGINDO AO PASSADO 

-- C'Om --

ANN TODD-MARGARETT SCOTT 
Utn romance da 20 TH Cl':NTURY FOX 

COMPLEMENTOS Um drama da "United Artists" -:- Dia 25 no "REX" 

FELI -PÉA HOJE - A'S 4,15 NO FELIPÉIA 
SESS/1.0 DAS NORMALISTAS 

CHARLES ROGGERS 
JAGUARI BE 

BOJE - Soi<ée ás ,,15 - HOJE 

O NOVO ROMANCE MUSICADO DO MENINO TENOR! 
AMõR NOS BASTIDORES HOJE - Solrée ás 7,15 - HOJE 

BOBBY BREEN 
Um filme da l'ARAMOUNT 

PREÇO UNJCO -· ~500 

MUSICA DO CORAÇÃO DOMINGO-FELIPÉIA 
Um !Hme da R. K. O. RADIO UMA LINDA OPERl':TA ! 

COMPLEMENTOS SONHO DE INVERNO 
F.ste lllme é proprlo par:. todas as Idades. Nola d~ C. C. C. INTERNACIONAL FILMS 

CI N E s. PEDRO LENDA DESTRUIDA ' 
Grande parte de nos.e.a r.ente 1 

se habituou a dn.r rnaLc; v~lor 

"A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TI:LA" • aos produtos que vem de fóra, 

--- -- ---- -- - pensando. que quanto mals lon-
HOJE - SESSAO DAS MOÇAS - HOJE ge a procedência, melhor 6 o ar• 

tigo, mas els que surgiu um pro-
Um filme alegrtssimo, todo simpático, todo juventude, hoje no CINE duto na Paraíba do fabrican-

SAO PEURO te A. CHAPIBO que acabou de 

ROBERT YOUNG e EVELYN VENABLE na uma vez com esse modo de pen-
sar: é o VINHO QUINADO 

deliciosa comedia CHAPIRO, fabricado com o me-

NOIVA DE DOIS 
lhor vinho de uvas do país. O 
QUINADO CHAPIRO é produto 
paraibano, sJm, mas é um dos 

UM FILME DA "METRO GOLDWYN MAYER" melhores que existem no pa.fs. 
Não se esqueçam: QUINADO 

Amanhã-Um "far-west .. diferente dos outros-BIG BOY Wll,LIAMS em CHAPIRO. Distribuidores para 

A LEI DA BALA todo o Estado 

TITO SILVA & CIA. 
Domin~o - Attiversário dêste cinema - LAWRENCE TIBET o maior 

bal'itono do mundo e,m 

MELODIA CUBANA "K & F", 
(COPIA NOVA) a marca w1lversalmente conhe-

3.• Cci<a - TEMPOS MODERNOS - Carlito 
cida . Consultem os novos des· 

con t.os das limas e gro1 .. as 
---K&F---

Agentes: 

C. PEREIRA & CIA. 

M ET RO PO L E Rua Barão do Trlnnro, 277 - 1.• 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

1. 
HOJE - A'S ,,30 HOJE Maçãs 5$000 o quilo 

-----
Até que enfim chel:'Oll o ~a que_ o ·pessoal .. espera.;:m:omueco:::.a,:::r~~ 

Sómente no Armazem Avenida, 
Grande sortimento de artigos 

Uma revista, uma verdadeira praia de alegria.: ~ _ q • , para. o Natal: Passas, fifos, tá-

1 

0 "l\ft"trópole. l\.fusieas! Sapateados! Cancoes. Belezas e Amor. maras, ameixas, nozes, tt<o . 

JOHNNY BOWNS e BETTY BURGESS em 
AV. GENERAL OSORIO 363 

- Fúne 1.115 -

A PRAIA DA ALEGRIA CORONADO, CABELOS BRANCOS 
ZVttam-se e desa.parecem com 

Compltment-0s: - O TEMPO DOS AMORES. 
"LOÇAO JUVENIL" 

UM.da como loçlo, nlo 6 tintura. 

dnçáo" JOAN CRAWFORD 
Depósito: Pannf.c!a MINERVA 

Sábado - Atenção "Ians" para esta pro d ,m .. ADEUS MmHERES. Rua da República - Joio POMl!a 
que 1.<-m os mais bélos olhos de BoUywoo 

DROGARIA PASTEUR tt ,, Um filme que 1ó será 
Stcunda-felra - "Sessão_ das Senhor :«;'BRE MILIONARIA. 

Rua Maciel Pinheiro. n.0 118 e "Moda exlbldo no "1\fetropole ?, A 

O CINEMA PREFf.RIDO POR TODOS, POR NAO FAZER,C,U,.O~,-
Infantil" ,. Preço: - 8'000, - -

UM VIOLENTO DRAMA POLICIAL 1 

CESAR ROMERO 
O CARRO BLINDADO 

Juntamente a a.• série de 

AS A VENTURAS DE REX E RINTY 
Universal ' F.s.lf" Pl'Ofl'!lm:.t. é proprio para todas 2..~ idailn. 

Nota ela C. C C 

COLEGIO DIOCESANO PIO X 
\ 

EQUIPARADO AO PEDRO II 

INSPECÃO PERMANENTE 
.:, 

João Pessôa Paraíba ,. ~ 
-:-

Ma.nlido e orif"ntado prta Arquidiocese, sob a dh·ec;-ão de sarerdotts 
do clero secular, o Col~gio Diocesano Pio X continúa guardando a. sua. 
posição de mtrf'rido relêvo nos meios educacionais do país. 

Após o parecer unanime do Consêlho Nacional de Educação. lhe 
foi concedida a inspeção permanente com o titulo de Estabelecimento 
livre de Ensino Secundário, por decreto do Exmo. Sr. Presidente da. 
Repúblit'a sob numero l 182, datado de 18 de outubro do corrente ano. 

A inspef,'áo permanente. r1ue o Colégio Diocesano Pio X é no Esta.de 
o nnlco ginâ!;io particular a pos:-.ui.r, pro,•a a eficiênda df' se-n enstno. de 
sua organiza<;-ão e de sua ap~relhagem didática, 

Aceita alunos internos, semi-internos, vigiados e externos para. os 
cursos primá.rio, de admissão e l:'Ínasial. 

A partir do dia. 10 de janeiro funciona no estabelecimento um 
curso gratuito com o fim de preparar alunos para os exames de admls· 
são a. se realizarem na 2.ª quim:ena de fevertiro. 

Informações diariamente na Secretaría de 8 ás 11 
e de 13 ás 16 boras. 1 

' 

' 
1 R, OSORIO ABITN 

1 

OONBtJLTAB: 

otrursllo ela wlstencla Publle& t do ...1,1111-· 
11 ú 11 lwu. Boept...i Santa Iabel. 

,.,...._ .. -.,etrarrt .. ..,,_ .. .-,~ ....... 
• r!JIII, 0,.&ooc,oplu • aretl•N-fla!. 

IIOllllltJLTORIO: - Rua Gama • Mflllo, ,. - t.• ..-:,. 
. ~ • .a .o 4 o ... .P a.1 1 o .& ---- ..,...., 



SECÇAO LIVRE 
"Regeneração Campinens," 

C o nvocação 

De ordem do Pod :. I r:. Vcn:. 

JOÃO PESSôA - Quinta-feira , 15 de dczembru de 1938 

CUR SO DE ftRIAS 
ti. Pr~~ João Vinagre avisa 
'los u(~~_adoS que durante o pe
riodo de ... fét'inS escolares mantem 
um curso, preparando alunos pare 
o exame de ndmlssô.o ao Liceu Pa
uü bai10 e Escola Normal, o qual 
funcionarA dia.riamente de 8 ás J 1 
hm,u;: no Grupo Escolar "Dr. To
más Mind/!lo. 

Pagamento adiantado. 

·A OPINIÃO DO ILUSTRE PROFESSOR DR. ANTONIO 
AUSTREGESILO, A RESPEITO DO "FERROL" 

{} ~ -~'! ~~,, ~ '<; (!~~ 

~f'~ A vltu-9-_~ ~~c,1-c._ 

~ t:tru.L.:- F ~ ~ Mestr :. des ta Aug:. Benf:. LoJ: e 
d e -eon!ormlda'dc com O-.(JUC -- cstatuc o 
Regulamen to Par ti cular, ficam convi
dados todos os MM :. MMaç :. RReg: . 
do nosso Quadr :. e que se acham l'--------------'
••quites'' para com os cofres da tesou-

~CL • • , ,, li:: ec-u.... ~ ~ ~-
;,,, ~ H°'-'v~ ~ I 

UA-- fyMJ-J~ ~ ~ ~ 
ti ex-, ~ ~ :~<Ã.-1 • 

raria da " Aug· R egeneração Ca m-
pinense", á comparecer á Sess: . 
Adm :. de Eleição, a realizar-se ás 19 
horas. do dia 16 do corren te, no refe
rido Templo 

Sala da Secretaria da Aug:. Ben :. 

DOENÇAS DAS SENI'!:ORAS 
CIRURGIA GERAL. PARTOS 

DIATERMIA 

Loj :. "Regeneração Ca rnpin ense "\ em 
12 de dezembro de 1938 

Antonio Laurentino Ramos - Se
cretário . 

DR, NEY DE ALMEIDA I ..... 

PROJtTOS DE PLANTAS 
1 

DE PREDIOS PERDIDOS 

Cons. : R. Barão do Triunfo, UO 
Das 10 ás 11,30 

Rcs. : Trincheiras, 830 

JOAO PESSOA 

Pede-se a pessôa que encontrou um I '--,.---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-:_-..,-....J 
pacóte contendo 3 cópias-proJétos de 
plantas de prédios com os seguintes 
dizeres: " Farmácia Luiz Rabê!o" 
Itabaiana., perdido ontem na Praça 
Pedro Américo, o obsequio de entre
ga} o na rua Barão do Triunfo, 460, 
que será gratificada . 
--- - - - ------ --

Falencia do comerciante Ch, 
Werner Schemuelling 

J AVI SO 

Faço saber aos 1:redores e demais 
interessados na falencia do com~r
ciante Ch . Werner Schemuelling, 
desta praça, que se acha em meu Car
t ório á rua Maciel Pinheiro, n. 0 30ô, 

liN,.RAQUECEU-SIE? e 

Alftda tem t••••. dôr • •• 
aoataa • no peito 7 

U•• • ,._.,eroso t•nlco 

VINHO ~REOSOTlDO 

' 

•• phum . . ea;a. 

JUÁO D.I SILYI SILYllll 

I01plo<JIH ... -
an1 IH 1u•lll 1 

conv1lnco,11 
TOHICO SOBE!lllt 

DOS PlllMOES 

~ft~8re~~r~~~~:i~~od~~!.ª~~~~~i~ ;~~= / ;;;, ===========~ 
reira da Costa, do valôr de 1 :650SOOO , 
r eferente a uma duplicata devida pelo 
f alido ao mesmo dr . J oaquim Ferrei
r a da Costa por endosso de Williams 
& Cia .. a qual fica em Cartório pelo 
prazo de 20 dias a contar desta Pu
blicação á disposição dos interessados 
para que apresentem as impugnações 
ou contestações que en tenderem . 

João P essóa, 22 de setembro de 
1938 . 

O escrivão da falencia, João Nunes 
Travassos . 

Soe. Coo!), de Resp. Ltd. , 
Banco Auxiliar do Comércit 1 

de João Pessôa 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR

DINARIA 

DR, JóSA MAGALHAES 
1 Medlco Nflf"cJalt~ta) 

Tratamento medtco e operatorlo 
dn.1 doenças dos olhos, ouv1dos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Comalt6rlo: Rnn Duque de CaE ... , 
5114. - De! u 1 . 

RMldencla : RUA VISCONDll DE 
PF.LO'I'AB, 242 

- lOAO r'ESBOA -

A CASA AZUL recebeu grande e 
variado sortimento de cintos para ho
mens, carteiras e s\Lqpensorios. Lin
dos cstôjos para presente . 

Curso Franco-Brasileiro 
Devido a novas determinações 

do Departamento de Educação, só 
quem obtiver no minlmo 50 em 
cada prova, será considerado apro
vado . 

o Curso Franco-Bra.sileiro re
solveu manter um curso de férias 
para os alunos que se preparam 
ao exame d~ admissão do Liceu e 
Instituto de Educação. 

Aulas diat;"ias. matricuttL graus . 
RUA DA REPúBLICA, 906 

Expediente: das 7 h . % ás li h. ½ . 

MEIAS PARA SENHORAS, só com
prem na CASA RIO. São garantidas 
pelos próprios fabricantes e daremos 
outro par em snbstit.uiçáo a quem 
compra-las se J)or ,•cntura tenha at
;rum dcfeit,o de fabricação. - Rua 
Maciel Pinheiro, 169. 

t ERRENOS : 
vendem-se em lotes pequenos, a 5.1 

6 e 8 mll r~is o metro, na Avenida 
Maximiano de Figueirêdo. perto do 
Instituto de Educação. Agua, exgóto, 
luz e bondes : -lõgãrdc 'muito futuro e 
salubcrrimo . A tratar na rua Maciel 

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

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS'" 

ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NOR'rE" 

CARGUEIRO "ARATANHA " - Esperado de Belém e escalas no 
dia 18 do corren te, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Baia, R io 
de J aneiro, Santos, Paranaguá. e Antonina, para onde recebe carga. 

PAQUETE .. ARARAQUARA " - Esperado de Porto Alegre e escalas 
no dia 22 do coITente, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Baia, 
Vitória, Rio de J aneiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, 
para onde recebe carga e passageiros. 

CARGUEIRO "ARAGANO" - Esperado de Anton ina e escalas no 
dia 22 do corrente. saindo no mesmo dia para Natal, Areia Branca, 
Fortaleza, S . Luiz e Belém, para onde recebe carga. 

Para demais lnfonnaçõcs com º" Rgêntt.,. : 

l, DA CUNHA RtGO & CIA, 
AGENCIAS EM GERAL 

CODIOOS : Mu:cott,.. ! .• etl., Bortu, Rlh<"lro. A. B. C. C. • "4'1 . e PartlcaJ•r 
Caixa Postal, 8~ - RUA JOAO BUASSUNA, tJ 

--- IOAO PESSOA - PARAIBA - BKASIL ---Convido os associados desta Coope- 1 "-===========~ 
rativa, nos têrmos do artigo 23 dos 

'Bit,,i!,utos' 11ara u ma ·assembléia geral 
extraordinária a realizar-se no dia 30 
do corrente, em fiUa séde, afim de 
adaptai-a á legislação em vigor. 

TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOME S 

Pinheiro. n .
0 

303 . 1 •------------- ------------..:. 

João Pessõa, 14 de derembro de 
1938. - 1 Ass.) João Luis Ribeiro de 
Morais, presidente. 

FAVORITA 
PARAIBANA 

Rl"suJtado dn .!-or lclo do~ cou 
t,õns-brlndes gratuitos, rea!ii,,.do 
pelo clnbe de sorlRlos F A VORIT J\ 
PARAIBANA. f'nl ~HA ~de 4 r-· · ~ 

ça Antonio Rabelo. 12, nc lia 
14 de dezembro. ás 15 hol'as. 

1.0 Prerrio 
2.º .. 
3.º 
4.º 
s.• 

3566 
7102 
1601 
6308 
3724 

João Pe..c;sôa 11 dl" dezembro de 
l93R 

JOSE' DA MATTA CABRAL -
fiscal. 

ASCENlllNO NOHREOA & ClA. 
- Conccssloua.rtos. 

J, MINERVINO & Cla., 
compram 

CUrso de especialização com o 
Prof. Clementino Fragn. no Hos
pital de Isolamento S . Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
t ico Precoce da tuberculoso e 
tratamento por processos mo
---- demos. - .---

DOENÇAS DO APARE• 
LHO RESPIRATORIO 

Con.<juJtA..'3 e tratamento em ho
r :t....,;, prevlamente marcadas e dia .. 
riamente das 13½ ás15 boroa. 

Rua Barão do Triunfo. 4Zt • 
t .• andar. - TeL 1601 

VISITEI\"I a. grande teil'a. de Natal 
qne a. CASA AZUL está. fazendo . Av. 1 

B . Rohau, J64 . 

Sitio em Mandacarú 
Aluga-se ou nrrenda-sc um ótim o 

sítio cm Mand0caru. a 15 minutos da 
linha do bonde, pos:mindo inúmeras 
írntciras, bóa casa de motada, vastos 
terreno$ que' ~e prést:.l m , i;im11ltanca
mentr pa ra diversas plantações c es
tábull, . 

A tratar Com o sr . Edgard Caval 
canti. no pR.lacêtc d~ Associfl,ção Co
mercial, ou â. avenida Epitacio Pes
sô~. 92., nesta capital. 
---·-----------

ROUPINHAS para crianças, gran
de quantidade a CASA AZUL está 
vendendo a preços de reclame . 

CURSO DE INGLtS 
Estão abertas as matriculas das 

( J n i O P • • 1 6 • aulas de lnglês no Colégio Anchieta, 
-------------

1 
até 15 de dezembro . 

DR, LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clini<;a medica : 

DOENÇA!il N1:RV0SA8 11: 
Ml:NTAl!il. 

Noturno e diurno. 

FORIUIDAVEL sorUmento de bol
ças ~ara senhoras, as m~is novas 
niaqões de Rio e São Paulo, a CASA 
AZUL está. vendendo a preços ao al
cance de todos . 

CASA A' VENDA 

1 li 111111111 lllllllllllltllllllll+H+++H++- · 

EMPReSA PARAíBA DE CONSTRU
Çõ~S CIVIS E HIDRAUUCAS 

Octavio Pernambucano Antonio Gama 
ENG.• CIVIL CONSTRUTOR l"'IVIL LICEN· 

CIADO, 

Projétos de construções -de éstílii ;· ·exeéução . il"e 
construções por empreitada ou por administração; 
fiscalização de serviços, parecêres, vistor.ias, etc. 

- RUA CARDOSO VIEIRA 104, l.° ANDAR- i 
, . 

1111111111111111111111111+..++H++H+~H-+++++++ 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

=~:!~~~ - AVENIDA GENERAL 0SóRIO, 231 

J oio P e11& a 
.w garrafas e caixas vaslas 1 

r======.r====11t. Consultas:. Diariamente 

Vendc•se uma bôa ('a.sn. f'Om ótimo 
ponLo rara negocio, cm tcrrl'1rn pró· 
rrio, á. A v . Caetano Filgueiras n . 0 

6:!1, na Torrclandia, o referido ponto 
;1cha-se atualmente alugado, contan
do eom grande freguczia . Trata-se na 
Av . Tiradentes, 478, Montepio . 1.---------------------------, 

C H~' A M 1 Z O N IA de 3 ás 5 . FLORES para chapéus e vestido~. 
lindo sortimento acaba de receber a 
CASA AZUL diretamente das fabri
cas do sul do país. 

Anti-diabetico 

FAZ DESAPARECER O ASSU· 
'CAR E ALBUMINA 

Asentc deposltarin : 

L. PINTO DE ABREU 

RUA CARDOSO VIE!ll.A N. Jf,O 

João Pe.!lsôa 
.._}) 

CONBULTORIO : 

RUA PEREGRINO DE CABVA· 
LHO, H• VENDE-SE 

Um ótimo ponto para n1crceãrla , 
J\R'l'IGOS PARA HOMENS: cat11,i.. armazem , restaurante. ou out,ro qual

!>.í:1-S de trkolme, sêda, gersel, e_tc .. ~~:~~::,ra:o r1ei11 ~.egâc~façecº;ari~ªtJ~ 
Metas, rintos , suspensorlos, cartetras, 1'.btai 23 (esquina do mercado de 
i:ranrlr sortimento de gravatas, Jen-1 Tambiá) 
ço~. et.e . f\ CASA AZUL vende pelos A trat;r na Av Guedes Pf'fPJra 32 
me!hc: e .. p! e•c_ da o!'~ça ,cale!"' tlf c~nél Ai"!l1dii l 

ORR I S BARB O SA 
ADVOGADO 

PRENSA PARA MOSAICO I GOLAS ua,·a vestidos, lindo, mode· 
los, so na. CASA AZUL . Preços de 

Vende,se uma completa ocasião 

por modico preço. Avenida 1 ~G_R_A-_N_'_D_E_ -.-.-ar-1-ad_o _ _ s-or_u_m_e_n_to_d• 

João Machado no W5. ~~~~re:~;_,; p,·eços ot1mo,. so ,..,. 
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