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ANO XLVI 

PELO DESENVO VI 
MENTO .DA PECUARIA 
ASSIIIDO OITU UM IEIRETO IH YISA O FOIIITO 
RACIONAL DESSA IMPORTAITE FOl'Í'E H IIIIUI 

' O Ol 1~ mais se desl11l'a na 
.;Ílminislrnção do inter

ventor Argemiro de Figueirêdo, 
11:io C:· uniu:unente o vulto das 
1,uas rc.dizaçõcs que se uhnham 
'em 11111 magnifico panorrunu a 
indicar o elevado grau de nos
sa eh ili,v.ação, mas o seu aspéclo 
11olil11krnl que exprime evidcn
lemcnlc o dinamismo de um Go
, ~rno ,lc,ola<.lo aos interesses 
,J;, ,·oleli,idade que dil·ige, 

A' medida que vão s1•ndo so
hll'ionados os p:oblemas sociais 
rotu e1npn endhnentos l'OJno o 
Ahrigo de M<'nores que por si só 
:ilesla a eficiicia de uma admi
nislr:1ção; da 1nesma 111aneira 
1111e <111eslões <'<hu·acionais e cul
hm,is vão sendo dirigidas I.N·
ni1·am<'nle e cm·ontrnm no lns
lilulo d<' Educação e cm ouh·as 
consl.rnç.-.es ambiente§ propil'ios 
ao seu 111·1ior dcsenvoh 4rnento; 
110 mesmo llernpo que a saúde 
pi1hli1·a ,. ,·uid:ul:t com cannho, 
haja ,·isla, assim de 1·elan ,e, os 
,en icos prl'slarlos pel:, Co inha 
l)ie~liea desta Capital e o a-

114tnte Getiillo v....- - -.-,.. 
de eo~ por m- do •* 
Jl(>rt&nle dla,ono -nunclado por 
•. e11:cia . no eneffl'&lllento dM sole
nidades comemoratl9U da Semana 

Dr. Epllaelo P- Cavalcan&i 

os problêmas eclucac•on1ls e cultu-

DO DR. CELSO MATOS NO 
CARGO DE PREFmo DE 

CAJAZEIRAS 
· Ãpôsto • retrate do inter• 
1 ventei' Ar.1emiro de F....
rêdo-n •• •rrda -Pn,, 

leitara dacpaela éict, 
Consoante ccmunlcação tefegraflca 

feita ao Depo.rtamento de EstatlsUca e 
Publicidade pelo sec, etário geral do 
!11Stltuto Braailelro de Geografia e Ea
tatlstlca, tomou posse no dia 10 p. 
passado, na Academia B\-aslleira do 
Letras, o eminente dr . José Carlos de 
Mac•do Soares, presidente daquela en
tidade Intelectual . 

Não e preciso dizer da significação 

OS TRABALHOS DA. 8/ CONFERl.~
CIA P_4.N AMERICANA DE LIMA 

Por telegrama, o dr. Celao li.ala 
comunicou ao sr. Interventor Pederal 
1avu assumido, no dia 9 do __... 

funções de preftlto de CaJ~ 
:argo para o qual !oi recenttmen"í 
nomeado por •to de s. excia. 

SOienizando a posse do novo edlJ,, 
(oi feita . nessa ocasião, a aposição do 
retrato do lnterveator Argeftllro de 
Flguelndo no sa1lo nobre da Prald· 
ure daquela cidade, hamenapm -

que teve a solidariedade de lotlu • 
classes sociais de Ca.luelraa, mJiaa 
viva demonstração de reconhllllmento 
t simpatia ao Chefe do Govtmo pa
raibano. 

r~ªte!us~w::i:.ag~~ :i::e~~1:r
1ê 

cultura do ilustre brasileiro. 
Incansavel batalhador em P.1'61 das 

IP'&nd"" causas da Nacloi<alldnde, 
mwto tem concorrido o dr. Macêdo 
Soares, com o seu esforço e dedica
ção e, sobretudo, com e seu real pres
tigio j,mto ao Govêrno Federal, para 
o êxito. da campanha, Ji vitoriosa, em 
favor da estatlsUca brasileira . 

Estã. a&lm de parabens a casa de 
Machado de Assis, que se vê honra
da com o ingresso de mais êsse ele
mento de valôr e destaque nos clr
eulos .inteleetuats do Pais. 

WASHINGTON, 15 IA UNIAO -
Notlolu reeem-chepdas de Lima ln
formam qde os delegados 1111-amm
ea- rejtllaram, por una ............ 
a -posta do sr . Conkll Bnll, ml-

nlauo daa Retaçõea É- -
Ea&adee Ubldos e pn,elclen&e da De
l~lo da'ltuêle pais ã eonr-a 
de Ul!III, qae estalleleee o tima d,, 

comultaa entre os Plll9'I nl_.....,.._ 
cu.., 11111 o ponto de 'llllta .....,__ 
co e mWtar 

REALIZAÇOES DO GOVERNO 
ARGEMIRO DE f tGUEIREDO 
~ DO DR. JOÃO M. DE OUVEIRA ROMA, 
PROPEsSOR DA FACULDADt: DI OIREITO DE SÃO LÚIZ 

E MAGISTRADO JIAQU.ELA CIDADE 

OS DEf.EG6DOS SUL-AMERICANOS REJEITARAM A 
PROPt>STA JK)S F.5TAPOS UNIDOS, ESTABELECENDO 
- O SISUIA INTER-AMEIICANO DE CONSULTAS -
A ATIVIDABB DOS J>BLEGAD08 

BB.\Bn:1:
11108 1 A deleração do Bruil está 

LDIA. 11 1& IJNJAOJ - o. dele- desenvolvendo irande ati
.,.._ .........,_ - --- - vidade conatrutiva -de ~ atlwNNe -... .... .,\_....., ... ,._......,.o 
-tido _ __....... • ,olltle• 1lalhoo da Conferêneia .. uvenm, ho

do Blull. 1 Je, 'Nllados para a 1Uuqie do l!qua-

BM '1'011110 j.\ CONCSSIIAO DOR ~ pvêrno, porém, eilalleleeêu se
DIIIEITOII CI\1'18 .\'8 IIVLBEU!I v6ro eon&r61e D111 Mt11,1A1 Íll'oeeden• 

Po! o seguinte, o telegrama jnu. 
mltldo pelo dr. Celao Matos ao. a. Ili• 
terventor Pedl!ral : 

Caj-lras, 9 - Tenho a 18'111a 
satls!a'1lo de comunicar a "· ...., 

~~·~~~d:.~=~~~ Ut: 
dade decorrtdo nwn amblenle da. 
maior cordialidade, com a .,....... 
de todaa aa autoridades localli. 

Pomo asaegurar a v. excla. lllle! 
desmerecerei a sua confiança Ili, 
l•zaçllo do programa em pró! da 
monla do 1'6vo de Oajueiras. 

otereeeu-ae, !paimente, a ..,.... 
nldade, para ser feita a a~ ,ID 
retrato de ... excla. no salflo nollrt O. 
Preteltara, como uma divida de hsin,. 
ra e craUdio de CaJuelras. llla...,_ 

LDIA, li ~) - A "Aalo· &ea daqlléle pais 1 <COncllte na ?.• 111-' 

TRARSC., ilfilii, O 1.~ ANIVf.i ._. ~ .... _.._ .... ~ ....... ,. __ ....... .,.,.., ... ----. .... ......_. ........ ,,._ ... 
.. -hl 1 ............. --~ ....... --
• .u-;..._ ... -- -......... ..,,. - .......... ...... 

Sill0 DO TAIIENTO DE ESt 
nsnCA E PUBI.ICIDADE DO ESI 
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ESPORTES 
REINICIA-SE DOMINGO PRóXIMO O CAMPEONATO DE FUTEBóL DA CIDA· 
-- DE - O "BOTAFOGO" ENFRENTARA' O "ESPORTE CLUBE" --

No p1·óximo domingo a Liga Despor-1 O Botafôgo vencendo o Esporte 
tiva. Paraibana determinou o prosse- Clube ficaré. como ponteiro da tabêla 
gulmento dos jogos do campeonato de do 2.0 tm·no e perdendo a partida dará 
futebol da cidade. Encontrar-se-ão os ~U:1~~ ~ui~~ ~:i~~~~.ª5 alcance O pri
clubes filiados Botafôgo e Esporte Clu-

1 
Por êstes motivos a pugna de depois 

be, que estão com os seus times em per- de amanhã vai ser multo movimenta-
feita fórma. da. 

CLUBE ASTRÉIA 
Campeonato interno de basquetebóI - O jôgo de ontem 

- O "Tapajoz" abateu o quadro do "Riachueio" 
-- por 33 x 21 

NR. quAdra do Clube Astréla realtwu
se ontf-m o esperado enaontto de bas
quetebol entre as turmas do "Tapajoz" 
e do "Riachuelo'', que teve a assisti-lo 
nwnerosa assistência. 

Embora ambos os contendores já ti
Yessem sido vencidos em encontros an
teriores, a luta não deixou de ser bem 
d1sputada, graças aos conhecimentos 
técnicos e apurada fórma ein que se 
acham presentemente os preliadores. 
O •lruachuelo", Jogando com ardor, 
ISOUbe ser um adversaria á altw-a do 
quadro de Sandoval; controlou o jogo 

Gadelha rGuanabara> 2 pontos. 
!talo (Tapajoz) 1 ponto. 
Valdemar (Tocantins) 1 ponto. 
Idalvo <Rlachuelo) 1 ponto. 

Esperia 3 pontos. 
Oltmpico 2 pontos. 
Botafôgo 2 . pontos. 
Guanabara 1 ponto. 
Tapajoz 1 ponto. 

melhor que nas vezes anteriores che- COLOCAÇAO POR PONTOS PERDI-
gando mesmo a por em cheque a vitó- DOS 

Como• Juiz dos Jogos servirão, nos 
primeiros times, Alulslo Ribeiro de Li
ra, e nos segundos, Antonio So.ares dos 
Reis. 

Representa a Entidade Máxima, cm 
campo, o diretor José Felix Cafno 

NOTAS DO FôRO 
CONSTOU DO SEGUINTE, ONTEM, 
O MOVIMENTO DOS CARTORIOS 

DESTA CAPITAL 

3.º Cartório - Escrivão - João BP
zerra de Mélo Filho: 

Concl\lsos ao dr. Juiz de Direito da 
3." vara, os autos de ação penal ,em que 
é acusado Americo Gomes e · os autos 
de acidente no trabalho, em que é aci
dentado Manuel Alves de Vasconcélos 

Remetidos ao contador os seguinte~ 
a.utos: 

Ação executiva, da Caixa Rural O
perária da Paraiba; e.cão de esbulho. 
autores. Alfredo Gonçalves Ferreira e 
mulher. 

Cartórh» do Registro Civil - Escri
vão - Sebastião Bastos: 

Nêsse Cartório correm proclamas pa
rA. o casamento dos contraentes seguin
tes: 

TRANSCORRE, AMANHÃ, O 
l.° ANIVERSÁRIO DO DE
PARTAMENTO DE ESTA
TISTICA E PUBLICIDADE 

DO ESTADO 
(Conclusão da !." pg.) 

mcnlo e outras pessõas gradas, de
\ <>n<lo cllscursar nessa ocasião o pro· 
íes:;or S1zenanclo Costa, estatfstico~ 
chefe. 

A 's 19 horas do mesmo dia 17, rea~ 
Jizar-se-á. um jantar de confráterru~ 
zação no CJube Astréla, tomando par
te no mesmo além de todos os íun
clonários do Departamento de Esta• 
tfst1ca e Publlcidade, tiguras da ad
ministração nública paraibana 

Interpretando o pensamento do~ 

t~;~:J~~~!:; ~;~~~·;ª~~ ~ut.ic1~!3; 
do D. E. P _ , que discorrerá sõbre 
as realizações do Departr.mento du
rante o seu primeiro ano de função 

Durante o jantar no Clube A':i· 
t.réia, to"ará a Jazz da PRI-4, com e 
<,oncurso das artistas do nos..<;0"brP
adcasttng" que cantarão ns mais nc, 
vas novídades musicais. num progr:1-~ 
ma selecionado . 

A Rádio Tnbajára da Paralba trans
mitirá cl9 local todas as fáses do 
jantar de confraternizaçáo a reali-
1ar-se, amanhã. em comemor~ção do 
1. 0 aniversário da instalação do OC'
oartamento de Estatística e Publi
cidade do Estado. 

O prof. Sizenando C.osta e dr. A 
belardo Jurema estiveram. ontem. a 
tarde no Palácio da Redenção. a fim 
r1e convidar o interventor Argemiro 
de Figucirêdo para assistir ás sole
nidades. 

ria do "Tapajoz". Não fôra a falta de 
sorte nos arremessos á cesta, e talvez, 
a estas horas, o ttme de Sandoval es
tivesse amargando uma derrota. Mas, 
a tenacidade e entusiasmo dos compo
nentes, da turma do "Tapajozº mais 
uma vez se fez notar, conseguindo pa
ra suas côres, um belissimo triunfo. 
Sandoval, o conhecido basquetebooler 
conterraneo, foi ainda a maior figura 

Rlachuelo 4 pontos. 
Tapajoz 2 pontos. 
Tocantins 2 pontos. 
Guanabara 1 ponto. 

Aureliano Luiz cio Nascimento e As- , .--------------, 
peride Borges ae Meireles; Severino 
Mendes dos Santos e Rita Anisio Pe
reira; Severino Martins da Silva e Ho
o;ana Marinho dos Santos e Evaristo 
,ios Santos Barros e Ivonete CastaS. CRISTOVAO X EQUADOR 

<Juvenll) 

em campa, sabendo constru.Jr as bõas Medirão forças no próximo domin
jogadas do seu quadro e aproveitando go no campo do Equador. os fortes 
todas as oportunidades para aumentar conjuntos dos clubes acima. 
a contagem a seu favor. Eugenio, o Este encontro está sendo esperado 
jovem e promissor jogador de b~uéte, com bastante entusiasmo. 
foi também um elemento destacado A diretoria do s. Crlstovão, péde o 
do seu quadro; ligeiro, encostando re- comparecimento de todos associados 
gule.rmente, foi um dos construtores que estão escalados, em sua séde so
da vitória de seu quadro Na defêsa clal á rua S Miguel. 
Italo confirmou suas atuações anteri

nhola de Araújo. 
No mesmo Cartório fóram registados 

os óbitos das pessôas seguintes: 
Maria da Penha Alcantara e Marga

rida Kaeinrlch Dalcemann. 
Fôram registradas as crianças re

cem-nascldas -seguintes: 
Marlene Bastos, Maria CJaudino da 

Silva, Jaél Vieira dos Santos e Alberto 
Lima do Nascimento. 

Os demaü; Cartórios não forneceram 
nó tas á reportagem. 

DR,LAUROWANDERLEY 
DE VOLTA DE SUA VIAGEM DE 
ESTUDOS A' ARGENTINA. RIO 
E S. PAULO REASSUMIU O 
EXERCICIO DE SUA CL1NICA 

Doenças de Senhoras 

CIRURGIA - PARTOS 
Em frentf' ao Cinema "rJa7a,. 

3 ás 6 horas 

ores: notamos-lhe contudo um defel- ,TRAVESSA SÃO MIGUEL X CEN-
to· fala muito durante o jogo, co- TRAL 

~teniirrf:~o S:!!1
dcl':reft~~t.r~~ (Juvenis) Doenças dr Senhoras NOTAS POLICIAIS 

breve um bom guarda. Os outros com- - ESPEO&....LISTA -
ponentes do quadro estiveram num Realizou-se domingo úlUmo no cam-

:e~':J~s P::brn~~J:s~do-se na mecttda ~~s:s~·~~i f~;~r:~tr~: ~~ít!~~c~: D R A , N E U S A 
2.ª ))ELEGACIA DE POLICIA DA 

CAPITAL 
No "Riachuelo'", a figura principal ma. 

foi Windsor, que, dia a dia vem reve- O jogo decorreu com bastante entu- A N D R A D E 
DE 

Movimento do dia 15 : 

:~d~ ~~o~ eii~~~~ªJóers t: s~~ct~:: ~~:1m;elos~;~e~die~~~~rd~ 7":~~ Mi- Fóram remetidos oficio.e; á Chefia de 
Montenegro, na defêsa, foi outro ele- OOnsuJtorto: Policia, ao diretor de Vjação r Obra s 

cl}~~~ ~;:!:~~:~0~
1
!~~e~Í!v~!l~sa~~:g Vhlbos brancos, Tintos e Cbampa- Rua Barão do TrlWlfo, 33;, Íh1~

1
~~s,P~~cf~~i71:~t: :i d\:e~:~o 

de Jogo. Ciaudio e Fernando atacan- me aó da marca SALTON - Mercea• 1.º andar 1,stttu+o Médico Leg-al F,"lr~:11 rrce 
tes, fôram também elementos preciosos ria Modêlo - J . Honorato & Cla. Cônaultaa de 14 is 17 boru . bidos os ~eguintes ofícios: do coman 
no seu conjUJ1to. Dorgival, embora Ltda .-Rua Barão do Triunfo n.• 306, Residencla : _ Trincheiras. 20S ra~te ddo posr Jr Gramame, da Secre 
Principiante, poderia ser já um bom ., ct!n8p01fci:g~: T~~~el~~dt~b~de~~g~~a 
gua~da, si não fôsse o abuso que faz NECROLOGIA Luiz Deusdedi. Foi ouvida, em auto 
~~e/ii: ~:~~d~~uqu~;:mpre acarre~ 1 7 de perguntas, a sra. Julia Celestina 

u?nt~~adro do "Tapajoz" to!" o se- Faleceu, no dia 13 do corrente. o Natal da Criança Pobre ~o 1:,.~1~1;;:i~~"a:. ~;:,moJt~~~·j;;;~e;ti;~ 
g • nesta capital, a sr&. Vitorina Maria do ba,·rro de Cruz das Ar- dor Ascendino Coêlho Cavalcontl Re 

Carlos - Italo . cJa Conceição. auereram atestados: de m.iserabilic'ladP 
Cunha - Sandoval - Eugeruo A extinta contava a avançada ida- mas, promoV"ldO pelo 22,º Rita Porflrio dos Santos e de con 

<dep01.s, Arnaud) de de 90 anos, sendo sogra do s1·. dut.a. Geraldo Monteiro da Oruz e 

"TOCANTINS" ;~::r::s d~ª~f:ti/":'c~t::~
0 p%11~:; B, c. e a Bia. 1, A, de Dôrso e!~~;~s n~"g!~7nti. C:.ªrr1~h~. ~;;~';;. r 

o cE!pitão do "Tocantins" convida 
por nosso intermédio os amadores 
abaixo para um rigoroso treino hoje 
ás 20 horas: 

Marcus - Milton - Cltdenor - Ger
basi - George - Waldemar - Clau
dio - Ernant e Humberto. 

MARCADORES DE PONTOS 

Sandoval (Tapajozl 80 pontos. 
Genival <Esperia> 67 pontos. 
Windsor <Riachuelo) 50 pontos. 
Clodoaldo (Guanabara) 35 pontos. 
Luiz (Olimpico> 26 pontos. 
Dario <Bota!ógo) 19 pontos. 
Eugenlo Lemos (Tapajozl 13 pontos. 
Fernando <Rlachuelo) 11 pontos. 
Elson (Botafógo) 9 pontos. 
Alacir < Bota!ógo) 9. pontos. 
Homero !Botafógo) 9 pontos. 
Clidenor <Tocantins) 8 pontos. 
Dante <Ollmplcol 7 pontos. 
Ronal ( Esperia) 7 pontos. 
João IOlimpico) 6 pontos. 
Claudio <Riachuelol 6 ponto~. 
Pagé íEsperia) 6 pontos. 
Enaldo (Guanabara) 6 pontos. 
Ribeiro <Guanabara) 6 pontos. 
Eimar (Esperia) 5 pontos. 
Arnaud <Tapajoz) 4 pontos. 
Ernant <Tocantins) 4 pontos. 
Marques <Tocantins) 3 pontos. 
Montenegro <Rlacltuelol 3 pontos. 
Cacau (Esperta> 2 pontos. 

eles ta capital. queixas, esclarecimentos, etc., as sP. 
O sepultamento teve lugar no mes- O tenente-coronel Magalhães Bara- gulntes pessôas : João Rodrigues, M::i. 

mo dia, á tarde, no Cemitério do se- ta, comandante da Guarnicão Fede- ria das Mercês. Josefa Marta da Con 
nhor da Bôa Sentença. saindo o fé- tal de_:te Estado, e o capitão Adauto ceicãd. Rita Luiz Pereira., &veri:10 
retro da casa onde se verificou O óbi- Esmeralda, comandante da Batena Mendes, Anisto José Pereira. GHberL 
to á avenida Nova no bairro de Independente de Artilharia de Dôrso. Franci'-CO do Nascimento, Alaide Pe 

o 

c(Uz das Armas ' aqua~lada nesta capital, vão promo- reira da Silva, Maria Evaristo, Severi 
· ver o Natal da Criança Pobre do bair- na Rei'."i, Severino An'tonio da Silva 

Sr. Raimundo Mendes: _ Faleceu, 1f~ode00~~ ~~~id~~7!~!d~o~~a~~o~: ~e:.ro Isidoro e José Anselmo dr Li 
no dta 13 do corrente, em Malta, o oficiais e subordinados pertencentes 
sr. Raimundo. Mend~s. agricultor e ás mesmas unidades. ASSASSINIO EM BORBOREMA 
proprietáno ah residente. A iniçüülva desses ilustres ofietais 

O extinto, que contava 82 anos de ào Exército é, por todos os titulas lou- o suh-drlPgado dP Borhorêma comu 
idade, era casado com a sra. Ange- vavel. pois reflete um alto espírito de nicou ao Chefe de Policia que, no 
1ina Mendes, de cujo consórcio dei- filantropia, qual seja o de socorrer as dia 14 do córrente, ás 13 horas na 
~a os seguintes filhos: srs. Antonio crtançinhas necessitadas. ;:ivenidfl "Pará", daquela vila, por mo 
~gidto Mendes e Luiz Mendes, comer- Para fazer distribuição de brinquê- tivos frivolos. o popular de nome Jo 
dantes nesta praça; Firmino Men- dos. roupinhas feitas, cortes de fa- !-ias Simplicio assassinou com trés fa 
'.es e Sabino Mendes. respecttvamen- Zl"ndas, gêneros alimenticios, etc., con- cadas a mulher de nome Me.ria do 
te comerciantes no Rio de Janetto e vidaram os comandantes Magalhães Carmo O criminoso foi prêso em na 
~alta; Estanisláu. José, Eutérto, Ma- Barata e Adauto Esmeralda, o frei i::-rantC'. sendo instaurado inquérito a 
,rnel e Zacarias Mendes. toQos . agrl.. Amadeu, da Ordem dos Franciscanos, respeito. 
ultores no interior do Estado; :;ra,, religioso muito estimado nesta capi-

\ngelina Brigido Mendes. espôsa cl!1 tal. . . INSPETORIA DE POLICIA 
r. Severino Brigido : sra. Maria Nó- Assim. os dignos ofk:1ais e frei Ama-

hrega Mendes. viúva do sr . Fulgei~- deu solicitam o co:1curso da sociedade A Inspetoria de Policia rrmc>trn ~ 
to Nóbrega e sra. Apoltnária Rodri- P:5soense. no sentido de oferecerem chefatura. um reloglo de al1úbetra 
,ues, viúva do sr . Manuel Rodrigu~s. dádivas dstinada~ ao Natal da Crlan- marca "Posto Constant.lno", aprrl'n 
iavendo, ainda, 60 netos. ça Pobre do Bairro de Cruz das Ar- ctido em poder do ga.tuno Arcelino 
o enterramento verificou-se no dia ras, devendo as ~esmas serem en- :id~~. ~~ã:~~~:~~t~e e tilo~~rs~c:~te 

egulnte, pela manhã, no Cemitério ;eg~es,, na Escola Frei Martinho O. dente á avenida João Machado, nestEi 
rie Malta, com grande acompanha· · · _ • capital. 

:~fif;ºeil~t~~~cntcs e amigos da fa- TERRtNOS DE MARINHA E -P-A-SS_A_S_,_F_I_G_O_S_._A_ME_I_X_A_S_._C_H_O_-

pRÓPRIO .NACIONAL ~~~t~~~RA~~N~~1:o~º!!s M:!: 

Ti\XAS DE OCUPAÇÃO E FóROS 

O Serviço Regional do Dominlo rt::i: 

CEARIA MODtLO - Barão do Tri
unfo n .0 306 - João Pessôa . 

FORD • de outras marcas União. Junto á Delegacia Fiscal do Te -
souro Nacional nê!ite E.o:;tado, está con· 
vJdando os foreiros e ocupantes de ter
renos da União, em atrazo. bem assim 
os que já receberam gutas de recolni
mento. a efetuar os pagamentos devi
dos, dentro do corrente 1nês ,t>m vlrtu· 
de do eJ)r.erramen.to dQ exerclcto, sot· 
pena de se proced-er pela fórma qu~ 
melhor garanta os lnt\'resse~ da Fa
~'ld" Naclo11a!. 

NOTICIARIO 
EM OTJMAS CONDIÇõES E A PBEÇOS MODICO& 

AGENCIA FORD 
KUA IIACIEL 

6elo 
P l N BE la O, 

Pc11la •• 
TELEGRAMAS RETIDOS 

Na Repartição dos Correios e Tele
grafos acham-se telegramas retido~ 
para as seguintes pessõas : Faraol da 
Costa Calado. sub-tenente do 22.0 B. 
~ 0 ~4

tmando Pinto, OardO$O Vlelra. 

A UNIÃO 
ASSINATURA 

Por ano . • .. .. • , .. lll$000 
Por semestre . . • • . • • • HIOOO 
N11mero avulso . . . . . . '200 
Nfimero atrazado do ano 
corrente . • . . . . • . . . MOO 

Toda correspondencta relativa a 
a."1Stnaturaa, anuncias e pubUce.
çõea pagas, deve ser dlr!gjda 6 

Gerencia. 
SUCURSAL NA CAPITAL DA 

REPúBLICA 

Exclustvtdade para contratar e 
receber anunclos e outraa publ1-
caç6es pagas, no SUi do Palll. 

Dlrcl<>r - ALDEMAR BAIA 
Praça Floriano, 19 

Edltlclo Império, 4.0 andar 
Ca~ Postal , 331 

RIO DE JANEIRO 

S. PAULO 
i\RION BAJA 

Rua Felipe de Oliveira, 21-9.0 and. 

INSTALOU-SE 
ANTE-ONTEM, EM BUO 
HORIZONTE, O CONGRES
SO DE FISCAIS E COLETO-

RES DAQUÊLE ESTADO 

A sessão inaugural foi pre
sidida pelo Secretário das 

Finanças, sr. Ovidio de 
Abreu 

BELO HORIZONTE. 15 < A N . ) -· 
Sob a presiden:;ia do sr. Ovídio de 
Abreu, secretário das Finanças; insta· 
lou-sc. ontem. 0 Congresso de Fiscais 
e Coletores, que reuniu representantes 
rte todas as Estações Arrecadadoras do 
Estado. 

A primeira reunião durou sete ho
ras, tendo usado da palavra mais de 
100 oradores, eievando-se a 300 o nú
mero de congressistas. 

ASSOCIAÇOES 
A F A <órgão Literána e De:.por-

fit;o dos Ferro11iàrios da "Great Wes-
tern") - Eooa sociedade litéro-espor-
tiva, com séde provisória, á rua Ba-
rão da Passagem, reunirá, hoje, ás 19 
horas. a fim de tratar de assuntos ti-
nanceiros. literários e melhoramentos 
na praça de esportes, etc 

o presidente solicita o compareci-
mento de todos os diretores, á referi'-
da reuni~o. 

"K & F", 
a marca universalmente conhe-
ctda . Consultem os novos des· 

contos das limas e grozas 
---K&F'---

Agentes: 

c. PEREIRA & CIA. 
Rua Barão do Triunfo, 21'1 • 1,0 

Maçãs 5$000 o quilo 

1 
Sómente no Armazem A•enlda. 
Grande sortlmenM> de artigos 
para o Natal: Passas, figos, lá-

1 

ma.ras, ameixas, nozes, etc. 
AV. GENERAL OSORIO 363 

- Fône I. 775 -

A CASA ltIO acaba de receber da 
Cheroslováquia um formidave1 sorti-
mento de pulseira.si de fantasia., para 
cnhoras. Faça sua visita á CASA RIO 

- Maciel Pinheiro, 169. 

PRENSA PARA MOSAICO 

Vende-se uma completa 
por modico preço. Avenida 
João Machado n.0 795. 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

:1rur«tl\o do Hospit.Rl SRnta la 
bel e da Maternidade. 

CffiURGIA 
DOENÇAS DE SENHOR.AS 

PARTOS 

au Pererrlno «e Canalll .. Ht 
Da6 10 ú 12. 

=-----,...--. : r 



A UNIÃO - Se11ta•felra, 16 de dezembro de 19:18 

RESUMO HISTORICO DA 
COLONIZA,Ç.ÃO ALEMÃ 

A 
GORA que se ventí.la, inin

terruptamente, a questão da 
volta das colonias alemds ao 
Retch, bordando a impren-

sa mu1ulial, comentártos, os mais va .. 
nados, sobre a justiça ou não dessas 
reivindicações, torna-se interessante a 
ctwulgaçào de al.gumas notas históri
ca.s qu.e vimos de coltgiT. 

E' sabido que o impcrio ultramari
no gennanico teve inicio muito de
pois de outras nações estarem solida
m.ente apossadas de vastos territó
dos, como a Grã Bretanha, França, 
Portugal e outras, e que, trinta e cm
co a11os apenas durou a existencia 
colonial da Alemanha. 

A conflagração de 14-13 trouxe, 
con/6rme é do dominio de todos, a 
perda totJ.l dos territórios além mar, 
pertencentes ao antigo imperio ale
mão e quando foi anunciada essa 
p=rda, a revolta da nação german1ica 
/oi intensa; grande tristeza se aba
teu por sobre aquéle povo guerreiro e 
com inumera.s pretensões em seu 1,as
to programa de expansionismo. 

A distribuição elas colonias alemãs 
foi anunciada, segundo os ctocumen-

DURVAL DE ALBUQUERQUE 

~oberano, foi prosseguida a conquista 
e compra de nova., terras, tanto é a., .. 
~im, que /oi conseguida uma conces 
são na Ch'ma, compradas as ilha.& 
Carolinas á Espanha, por dezessete 
milhões de marcos, isto em 1889 e 
rrnexadas as ilhas Marshall e Plea
çant, apossando-se, aínda, o lmperto, 
da m,a samôa. 

Dessa fórma, num curtissimo perio
cio de conquistas ultramarina.ç, a A
:cmanha viu-se acrectda de perto de 
frés milhões de quilómetros auadra
,-zos. com doze nulh.ões e trezentos 
,n'll habitantes, sendo o territórto a.s
im calculado: 

Parle da NC>Va Guiné .. 240.000 kls. 2 
Camerun . . . . . . . . . . 790.000 •• 
Sudoéste Africano Ale-

mão .·. . . . . . . 838.000 •• 
~'ste Africano Alemão. 995.000 " 
Tógo . . 87.200 " 
Samôa . . . . . . 2.572 " 
!lhas Carolina e Mar-

shcrll . . . . . . . . . . . . 2.476 .. 
Concessão chinésa Kia-

1'cheou .. 552 • 

los existentes, a 7 de ,riaio de 1919, Marcel Chaminade, o conhecido 
em Versalhes, pelo chamado Consê- ró1~.sta internacional, comentando o 
lho dos Três, constituido pelos esta- problêma das colônias alemãs diz que 
cttstas Georges Clemenceau, Woodrow 'As reivindicações alemãs, em favo, 
Wrlson e David Lloyd George. ~a volta das antigas colônias datam 

Em resµ.mo, é a seguinte a aciden- qua,;;i que de após a guerra". 
tada e rápidà história da coloniza~áo Com a posse do govêrno do Reich 
alemã no mundo: pelo "chanceler" Adol/ Hitler, que 

Btsmarck, o "Chanceler de Ferro". paréce, também partilhava, a princi
um dos mais notaveis homens de Es-1 pio, das idéias anticoloniais de Bis
lado de todas as épocas, pela sua visão marck, ressitrgiu, mais vibrante, o in
administrativa, prestigio e alta capa- teresse alemão pelas colonias perdidas 
didade de direção, não era simpático pe!o Tratado de Versalhes. Intensa 
á idéia de conseguir o seu pais um tem sido a propaganda, nêsse sentido, 
domínio colonial t/Jltramarino. No en- por todos os meios diplomáticos ou 
tanto, devido à pressão que faziam os não, mas o certo é que a grande in
patriótas da velha Alemanha, que lerroga<;áo inglêsa conttnúa pairando 
chegaram, a fundar, até, em 1882, a nos horizontes das pretensões germa
"Sociedade Colonial Alemã", para e- nicas, nada se sabendo, de positivo, 
feito de propaganda, no estrangeiro, o até o momento. 

DELEGACIA FISCAL 
INSTITUTO NACIONAL DE PRE

VIDENCJA 
A FEBRE DE REARMAMENTO NA
VAL DAS GRANDES POTENCIAS A Delegacia Fiscal, neste Estado, 

convlda os srs. Luiz Tavares de Arau
jo Vanderlel, Antonio Gomes Vieira 

i~a~~rs:· 8a~:1mf;.~ª~cg~ ~ª/:ªd: Oportunas revelações do Anuário da Marinha Alemã -
!~~~~idi: d:S~;:stf~~~~:, ~~ O govêrno "yankee,, favoravel á construção de mais 
Instituto Nacional de Previdencia, nes-
te Estado. dois couraçados de 45.000 toneladas - O rear• ---------PREFEITURA DE PEDRAS mamento alemão ainda não atingiu o limite fixado 

DE FOGO ---- no acôrdo anglo-germanico 

o sr. Interventor Federal recebeu 
ainda, por motivo da nomeação do 
dr. Renato Ribeiro para prefeito de 
Pedras de Fôgo, o seguinte telegrama 
de congratulações: 

BERLIM, 15 (A UNIAO) - O A-1 do construidc~ três courac:a.dos de ... 
nuário da Marinha. Alemã, hoje pu- 35 000 a 40. 000 toneladas, além de 
bllcado, faz interesantes revelll.(óes a uma flotilha. de 160 subm:irinos, num 
propósito das construções navais em total de 81. 000 lonela'llas, enquanto a 
algumas potências européia<1. Alemanna possúe 70 unirlacies suh

Na Alemanha, diz o Anuário, mes- m.e1·sivcis que somam cerca. de 20. 000 
mo de acôrdo com noticias que jâ. toneladas, 
fóram divulgadas, estão sendo cons-
truidos três couraçados de 35.000 to- MAIS DOIS SUPER-COURAÇADOS 
neladas, além de 20 submarinos 

Contudo, o rearmamento naval d.., WASHINGTON, 15 íA UNIÃO) -
Reich ainda está longe de atinrir ar. Nos meios autorizados informa-se que 
limite de 35% da esquadra britanica a Ca!a. Branca é favorav"'I á inclu 

--- - - -· - -- fixado no aeôrdo anglo-a.lemã.o. são, no atual programa de rearma. 

D E T I D O S Jnto""1 ainda aquoela publicação mento, da construção de mais dois 
que as unidades em construção n?' super-couraçados de 45. 000 toneladas, 

Itambé (Pernambuco), 9 - Inter
ventor Argemiro de Figuetrêdo - J. 
Pessôa - Congratulo-me 00m v. 
excta. pela justa nomeação do dr. 
Renato Ribeiro, para prefeito de Pe
dras de Fõgo. Sds. - Antonio Sesar. 

PELA POLICIA MINEIRA VA- ~:!3"!°:1o~~i~o%~;'!::::_ :o ~~~n: :/~!\~:::a:~m::~r!~r~~ ~:u:ª; 
1 

da Alemanha, ltáua e Japao. Japão está comtruindo unidades de 
RIOS REMANESCENTES DA . Quanto á Rússia, den_uncla o_ Anuá_ tonelagem superior á fixada. no t.Uta-

AÇÃQ INTEGRALISTA rio_q_ue_n_os_se_us_c_st_a_le_,r_os_es_t_ao_se_n_-_d_o_na._va._l_d_e_L_o_n_d_re_s_, ,_·s_lo_e_·._3_s_oo_o~. 

BELO HORIZONTE, 15 (A. N,) 
A Policia prendeu um grupo de rema
nescentes da Ação Integralista. 

Esse grupo vinha S(> f""Unindo clan
detdinarnente na:~ residêneias dos srs. 
Hereilio Correia de Aquino f': José Mar
ques Rodrlcues. 

NOTAS DE 
PALA CIO 

Os judeus pagaram ªºIA p Ô S T Q 
"Reich" a primeira presta- . 
ção da multa de um bilião o retrato do presidente Ge-

de marcos túlio Vargas na sala da Co-
BERLIM, 15 (A UNIÃOl - os d•- missão- de Estudos do Con

;:::~: ~:je:e~:ªr2º5/~o~~~" d~=.:a~= sêlho de Segurança Nacional 
cos, com o pa.gam.ento da primeira
prestação da multa de 1.000.000.000 de 
marcos que foi imposta aos judeus, 
a.pós o assassínio de Von Rath. 

A maior parte das contribuições 
(COnclusão da l.ª pg,) para pagamento dessa quantia foi 

RIO, 15 (A. N.) - Na Sala da Co
missão de Estudos do ConsêJho de Se
gttrança Nacional, que funciona no Pa
lá.eio do Catête, foi inaugurado o retra
to do presidente Getúlio Vargas. eminente chefe alemão decidiu-se, a- Será mais um renhido àuélo de o-

1'inal, a abraçar a conquista. ultrama.- ptni?es e controvérsias, iá inicia~, 
rina., O que 111.aís contribuiu, porém, porem tendendo a avolumar-se muit, Portos dêste Estado, Qlle se (iPmoron 
pa1·a a aprovação dêsse plano, foi n mais. Pm cordial palestra com o Chefe do 

constituída de dinheiro e títulos. 
O pagamento da. segunda presta.ção 

~rá. a 15 de fevereiro próximo, pa~ 
dendo ser feito pelo mesmo processo 
da primeira, e Por propriedades. 

Assistirain ao áto, os gene1·ais Góis 
Monteiro, chefe do Estado-Maior do 
Exército, e Francisco Jo::,é Pinto, chefe 
da Casa Militar do presidente da Regrande crise econômica que, após a Executivo pn.raibano. 
~ública. ffr':I: J;ª:::;f1~:~;st:%~?[tiu9.~~= CORDIALIDADE BRASILEI· 

nicas, para fóra do país e, assim, Bi•- -- RO•URUGUAIA -
marck, apesar de contrário, comn 

O Interventor Argemiro de Flguei- 1-------------------------

~t;~e. 1;~~~i;an%i~~~!~.~gu· oficial- Oferecido um almoço ao co-
Quando .ª Alemanha chegou a A-1 mandante do cruzador 

(rica, lá iá se encon.travam complP-

t;;?~~~~ /::Z~!~sParf:fa~·t:rr;;P:~i~~ª· "Uruguai'' .. 
Sôbre a quasi fulminante ofensiva ~T~. 15 (~ UNIAO) - O m1rustro 

alemã pró colonia.s que data, oficial- Aris_t.1des GUllh~m. ofereceu, hoje, um 

rêdo recebeu. por intermédio da de
legação paraibana ao Primeiro Con
gre~so Odontológico Brasileiro. verifi
cado ultimamente em São Paulo, 
uma mensagem contendo as resolu
ções flnals do referido certamen, in
clusive um voto de lou·,or ao govêmo 
de s. excia,. pelo apoio emprestado á 
realização daquêle importante con
clave, que congregou cerca de 2.000 
ciruN?lões-dentlstas de todos os Esta

O GOV~RNO BRIT ANICO ADVERTIU O 
"REICH" SôBRE OS PERIGOS A QUE 
ESTÁ EXPôSTO SE PROVOCAR UM 

::i~~nt: 1
f'.;Je~g:tªi~~ o ºi!n~~; ~~:º c~:z::~:·~~t:!;;r'.' ~º;ª~:;:: 

da primeira colónia alemã. tendo, pa- nha de Guerra -da Na.çao 1nna, que se 
ra isso adquirido uma faixa de terra acha fuudeado na Guanabara, em 
no sudoéste do Continente Negro. viagem de instrução a uma turma de 

Adolf Woernuznn, outro comercian~ guarda-mal'inhas. 
te, residente em Hamburgo, ínstalou- Durante a homenagem~ que teve 
se num trêcho da Nova Guiné, tendo lugar na Escola. Naval. foram troca
rt. Grã Bretanha protestado, mas, cmn fos significativos discursos enalte
ci interferencia prestigiosa de Bis- cendo a tradicional amizade entre o 
marck, foi. afinal, verificada a. legiti- Uruguai e o Brasil. 
midade da posse alemã no mesmo 

lr~iav Nachtigal, em seguula, ane- VIDA RELIGIOSA 
rou Tógo e Camerun FEDERAÇÃO ESPIRITA PARAIBANA 

O joven escritor Karl Peters /unriou 
a: A/rica Oriental Alemã 

A anexa.cão das ilhas Carolinas, 110 

Pacífico, foi o ult:imo áto expansto 
rz.ista do "Chancel,er de Ferro". 

No Govérno do Imperador: Guilhe~
me II, apesar de certa ogen~a á polt
Uca de aquisição de colônias, désse 

dos da Federação. CONFLITO DE LON-
GA DURAÇ ,.. o Ontem á tarde, esteve em Palácio, 

o maestro Ernani Brnga que agrade- 1 A 
ceu ao interventor Argemiro de Fi~ 
guelrêdo a renresentação de s. excla · 1 O sr. N eville Chamberlain 
ao seu festival. realizado ante-ontem, 
nesta capital. apresentando. M mes- chegou mesmo a declarar 
mo tempo, despedidas ao Chefe do 
Go,·êrno, por ter de retornar para que não ha nada compara• 
Recife. - vel entre a Inglaterra e a 
v1;'í:!1"J!ª:urn~~!~;,,t~:;' a:·;:ci~~t=~ Alemanha sob o ponto de 
~~~;~r /Ji:"daê~~ts Cassiano Nó. vista militar e econômico 

O Chefe ôo Govêrno recebeu do sr. 
João Brainer, residente em Campina 
Grande, um cartão de bóas festas e 
felJz ano novo. 

LONDRES, 15 (A UNIÃO) - Refe
rindo-se ao almôço de ontem, ofereci
do na Carnara dos Comuns aos mem
bros de delegações diplomáticas es
trangeiras, e jornalistas, ao qual dei-

O prcmier Chamberlam declarou, 
sem nenhwna hesitação, que a Grã 
Bretanha estava cwnprindo fielmen
te O seu programa de rearmamento, 
mas que, no presente, se sentia bas
tante forte para reprimir qua]quer 
agressão, embora acredite que jamals 
isso seja preciso. 

O chefe do govêrno britantco, a 
-::,ropósito, a.lusiu á enorme quantida
de de material bélico de Que dispõe a. 
Inglaterra para uma ação mHitar 
prolongada, assim como de :ecursos 
"conõmicos suficientes para esse rs
paço de tempo, enquanto á Alema
nha faltam ambas as coisas 

o sr. Neville Chamherlain. respon
deiido a várias interpelações na ca .. 
mara dos Comuns, assegurou que o 
Império Britanico se mantem inaba
la vel nos seu.s princípios. e está pron .. 
to para honrar os compromissos as
sumidos 

PREFEITURA DE 
CAIÇÁRA 

Durante a sessão publica de estudo 
rto Evangelho, a realizar-se, hoje, ás 
19 e meia horas. na séde dessa socie
dade, serão comentados segundo a dou
trína espirita, os versiculos 18-21, do 
capitulo 22, de Matêus. ci.Ljo enunciado 
é o seguinte : JESUS, POR!l:M. CO
NHECENDO-LHES A MAL!CtA. RES
PONDEU: HIPOCRITAS. POR QUE 
ME TENTAIS? MOSTRAI-ME A 
\,!OÉDA COM QUE SE PAGA O TRI-
13UTO APRESENTARAM-LHE UM 
DENARIO. PERGUNTOU ll:LE: DE 
QUEM SÃO ESSA IMAGEM E ESTA 
TNSCRIÇÃO ? DE CEZAR, RESPON
DERAM-LHE. DISSE-LHES ENTAO 
JESUS : POIS DAI A CEZAR O QUE 
E' DE CEZAR E A DEUS O QUE E' 
DE DEUS. 

- xaram, ostensivamente, de compare- 1 ------------
rer o embAlxFtrlor alPm"" ,. r<= ~n,, .... ,._ 

Acompanhados do cõnego Matias ! listas do Reich, o govêmo brltanico 
Freire, estiveram, ontem, em talácio, , fez. hoje, uma advertencia á Alema
em vl.<:J_ta ao Chefe do Governo, os nha, com relação á sua situação in
srs. José Morais, Antonio Martins de ternaclonal. 
Morais e Assis Pereira, residentes em _____________ _ 

Comunicando ao interventor Arge
mtro de Figuetrêdo haver tomado. pos
se no canto de prefeito do mumciplo 
de Calçára. o dr Ãbdlas de Almeida 
enviou a s. excia. o seguinte tele.l!ra
ma: 

SOBRE A CONVENltNCIA 
OU NAO DO DIVORCIO NO 

BRASIL 

Bonito de Santa Fé. 

Durante o dia de ontem, estiveram, 
no Palácio da Redenção, mo.is as se
guintes pessóas: drs. Epltacio Pessõa 
cavalcantl e Luiz Marcelino, sr. 
Luiz Juvenclo dos Santos, desembar
gador Agripino Barros, drs. Alcion 
Bala, Aquiles Scorzelll, Carlos Faria e 
Adriano Brocos; pref~ltos Carlos Pes
sõa, Anton\o Santiago, Franci.sco 
Correia de Queiroz. José Xavier, João 

PORTO ALEGRE, 15 IA. N.) - O Fausto de Flgueirêdo e Julio Ribeiro: 
tmLHuto da Ordem dos Advogados de- srs. Arlindo Agra Cavalcantt, José 
signou uma comissão para se pronun- Teófilo: sra. Belisia Nunes da Cos~ 
~~~r!tr,hr~

0 
a B~:,

1
~eniéncia ou não de I g-os~a~ srta. Maria José Nunes da 

"CAIÇARA, 14 - Interventor llr
gemiro de Figueirédo - João Pef'SÕ!'I 
- Tenho ~ honra de comunicar a v 
Pxcla.. haver tomado posse no cargo 
de prefeito dêste munlripio. NessA.s 
novas funcões de administração em
penharei () melhor do meu esforço 
pera que possa continuar a merecer a 
confiança de v. excia. Julgo oportu~o 
declarar que na direção dêste mum
riplo saberei acatar com todo ca
rlnho a mPmorla do prefeito Francis-
co Costa, que foi um cxf'mplo de leal- T E A T R o 
da de, paz e trabalho. Reitero a v 
excla. os meus ai:trad<"címent..os pela 
distinção com que "me acaba de bnn-
rar. Atenciosa.e; saudações. - Abdtas 
de Almeida, prefeito". 

Ainda por moti~ da nomeação do 
dr. Abdtas de Almeida para prefeito 
de Caicára. fôram enviados ao Chefe 

O segundo espetáculo, ontem, no "Plaza", de Ratinho e 
a sua Companhia de Revistas, Burlêtas e Sainêtes 

do Govêrno os seguintes telegramas de Rra.lizou-se, ontem, no "Plaza". n 

fe~~~i::.s~3 _ Interventor Argemíro .~egundo espetáculo de Ratinho e sua 
de l<.,lgueirêdo _ João Prssôa _ T.t-.. Companhia 'tte Revistas. Burlétas ..., 
mos a honra de apresentar -a v. excJR, .sa;nêtes, que ora se vem extbtndo. em 
nossas congratulações acertado áto temporada, nesta capital. 

~~!i!i~do d~teAbd~~~i~~Pf;.me~~g~~: F'oi levada á céna a peça "Casada 
melhor poderá. substituir inesquecJveJ vor dinhc!iro", sainête em 2 àtos. a~ 

f:~~s~~a~i~~n~ºi~zv~~~f.ª~:1;~ uradando plenamente ao público. 
Alvares, Anibal A•!vares No elenco, destacov-se o popular 

Plrolrttub';\. 14 - Exmo. sr dr. Ar- atór Ratinho, que soube dar perfetta 

f;:'1!g i~t!à~u':::êi~i~lo d~;;n:;~:~= ro,111cirtade ao s~L papr!l, na tnterpre-
• tão - João Pessõa _ congratulamo- •a.c;ão de "seu" Marques, u111. -velho 

nos vo5senc1a justo áto nomeação dr ébrio inveterado. 

~~~l~aª~.<j!W::
1
~~brJt~r:~n~~~~c~~ Também. muito contrilntiram para 

~~t ~~!;~a,;el ~~ª§~~B, Pe~rosa. : 0 sucesso da peça a8 a.triies llosa San· --

drtnt e Marina Peres, aue se adapta
t am a C01Jten.to aos 3eits papeis. 

No áto variado,. se dtstinguíram, em 
bom número, J6ta. Cabral e Amadett 
Santarelt, asBim como Ratinho. que,. 
apresentou nova ezecução com o seu 
excelente sa:xofone. 

o "Plaza!' apanhou. uma. casa re
O.:eta, o que bem demonstra o agrado 
,,ue deixou a ComJ14nhta ele Rattnho 
na plaUta. pa.ratbana. 

- Ho1•, á nolt•, a Companhi4 re
presentará a ccm,M,ui "0 tio de Co-
rumbá", em 3 átos. e a. revista. 11 Dei
xe o mundo rodar"., em 1 cito e 12 
quadro$, ,. 

Criada, ontem, a Secreta• 
ría da Educação e Cultura 

( Conclusão da 1.• pg. ) 

Em igual data, o interventor Arge
miro de Flguelrêdo nomeou secretário 
da Educação e Cultura o dr. Epitacio 
Pessôa Cavalcanti, filho do inolvlda
vel presidente João Pessôa e figura 
de relevo nos circulos sociais, intelec
tuais e administrativos da Capital da 
República. 

Nome de projeção nas letras do 
Pais. o dr. Epitaclo Pessóa CavaL 
cantl no começo dêste ano den á pu~ 
bllcldade o seu livro "Getúlio Var
gas ", prefaciado pelo escritor Gilber
to Amado, o qual encerra em suas 
paginas um estudo penetrante da 
personallctade e da obra do ChefE' 
Nacional, obtendo as melhores refe. 
renclas da critica brasUeira. 

o dr. Epttacio Pessôa Cavalcanti, 
que se acha intimamente ligado á vi
da administrativa e social da Paraiba, 
onde desfruta de elevado conceito em 
todas as classes sociais. pelas suas 
qualidades morais e lntelectuaJs, por 
certo, á frente da Secretaria da Edu
cação e Cultura prestará valioso con
curso á notavel obra administrativo. 
que vem realizando o Interventor Ar
gemlro de FlgUettMo, pela felicidade 
da coletividade paraibana 
O BANQUETE EM ROMI!NAGEM AO 
DR. EPITACIO PESSOA CAVAL-

CANTI 
Amigos e admiradores do dr. Epl

taclo Pessôa Cavalcantt vão oferecer
lhe wn banquête, na próxima sema
na. no Clube Astréia, em regosijo péla 
tua nomeação para secretário da Edu
cação e Cultura. 

A lista de adesões acha-se em po
der do nosso amigo sr, Flodoaldo 
Pelll<>to. · 

VI D A 
RADIOFÓNICA 

p R J-4 RADIO TÃBJ\JARA DA 
PARAIBA 

PROGRAMA PARA HOJE 
Programa do almóço: • 
11.00 - Gravacõcs popul~rr" varh

das oferecidas pelo Cine Metrópol" 
12,00 - Hora CPrta - Jon1~l M~

t.utino - Noticiaria e informaçoes t.e
legraficas do País e do Est.rang':"iro 

12.15 - Continúa o programa rio 
almóco - Gravações oopulares va
riadas oferecidas pelo Clne Metrópole. 

13,00 - Bóa Tarde. 
(Locutôr Allrlo Silva). 

Programa do Jantar· 

18.00 - Gravações populares varia.
das. 

18,30 - Gravações selecionadas 
Músicas ligeiras. 

18.45 - Boletlm Esportivo. 
!Locutôr George Anel.ré). 

Programa de Estudio: 
19.00 - Sintese dos acontedmentog 

do dia. 
19,05 - Programa variado - "Ra

tinho" e sua embaixada. 
19,30 - Blue programa - J~z7, Ta

bajára. 
19,45 - Conversas móles ao micro

fone - Dupla caipira. •· Ferrólho e 
Parafuso" 

20.00 - Retransmissão da Hora do 
Brasil. 

21,00 - Música popular brasileira 
- NeUe de Almeida e/Jazz. 

21.15 - Jornal Oficial 
21.20 - Valsas - Elza Dantas 

e/piano. 
21.35 - Músicas var!adas - Ja1.z 

TabaJára. 
~1;50 ~ Música popular brasileira 

Nelie de Almeida e/Regional 
22,05 - Radloletes da P. R. l.-4 
22.25 - J ornai Falado. 
22.30 - Bóa Noite 
<t.oculór Josué Junior), _ _J 



·. t ~·- .. - A UNIÃO - ·Saua-fr'.ra, 16 ·di,, ãa2embr~d1>,T1l3R' ,. 

p-·· A R T · E ·o "F. 1· ·e 1 A L 
ADMINISTRAÇAO DO E X MO, SR, DR, ARGEMIRO D E FIGUEIR l DO 

DECRETO N," 1,1 90, de 15 de dezembro de t938 
Abre a Secretaria da Fm.enda, o c1·edito especial 

ue noiiecen .s e quare11la e seis mil n!i.s (946SOOOI. 

Argen11ro de l''igUt'u·t""do, Inte.t'\·Pnt<?r F1;;c1:eral no Estn~o da Paralba, 

u5ªnd0 g~~sfJ~~~1~;J~e~ ~~isl~ci~âod:º8!.~;~~:! ap~;g~.~~~:1~~~~â~s :f!d:!!!.cf: 
cios já t'nc.erractos, para as quais não existe dotação orçament.á.ria; 

Consilitrnndo que. cm prcces!so regular, fórnm :is mesnJas despêsas 
re1.;onhrcidns Jwlo 1'.:,,tadr. 

DECRETA 

Art. Uni. ·o E' aberto ú. Secrrt:u1a da Fazenda o c-r~dito esperial 
de novtc<'ntos e ou "t:nta e hri,.; mil réis l946$0001 

J. Ec;tr:.id.:: - Al; •,o:nha-Ala~ó~ Grnndr· 
:Folha de pagame-nto dt l J 31 eh:- Jt':'.i !Obro de 1937 . . . 946$:0nJ 

Palt.cio du Rldt~11('âo. rm Joüo Pls~õa, 15 de clezf'ml>l'o de 1938, 51.0 

da Proda111ut,:D.u eh H.Ppúbl 1ci1 

A rqcmiro de Figueirêdo. 
Frt.1.nc..'isl'<' de Paula Porto. 

DECRETO N," 1, 191, de 15 de denmbro de 1938 
Ah,-e á Secretaria do lntehor e Seguranca PUtli

ca o crPd1to especial de 900So00. 

l!sando f~!~'l~1
1~iui~~t~i:i~~i~·1~~°Co~·l:-~"';ng>~~~ff~,~~

1
0 ~~ tt;t~ui:. Paraíba, 

DECRETA: 

Art.. 1_:> - E' nbnt-0 á Srcretaría do Interior e Segurnnça_Püblica 
o crédito especial de novrc(ntc~ mil réis <900SOOO). para ocorrer á despésa 
com o rest..3.nte df' pagamtrno da Comissão Judiciária de São João do 

Públicas vulgarizará os conhecimentos relativos ao modo de tratar e riiarcar 
e.; animai!:., fazel' a secagem das pél~s. procurando, por todos os meios, evi
! ar 03 defeitos que pos<sam sacrificar o valôr .industrial do couro. 

Art. 4.0 
- O Govêrno dará prefuencin. para a instalação de Esta

ções de Mm1ta Provif-:órias, áquéles criadóres que nos cercado~ de suas r>ro
r-: iedac'es nplJ":anm o ~rame ovalado liso, com a ulili,7,ação mínima do 
arame .farpado. 

Art. 5.0 - A Secrdaria àu Aglicultura, Comércio, Viação e Obra· 
Fút.licas fica autorizada a fornecer gratuitamente, por intermédio da rr
pa1 tição competente, projétos para estabulos, banheiros carrapaticidas, ~ilos, 
btbedoutos e oulras com,truções que sejam de interesse para a criação 

Arl. 6.0 - R.cvognm-se as disposições em contrário 
Palácio da nedenção, em .João Pe..-;sôa, 1~ de df'zrmtno dP 1938, 'll.º 

de. Proclamação eln. :tepública. 

Tráfego Público c àa Guarc\1 Civil. 
N.º lfi.f:159. do Comando tia Po-

lícia Militar 
N ° 15. ~60, do mPsmo 
N .º 15.9Gl, cio mesmo 
N ° 485, de. Scrreté.no eln tnt~"-

1:n1torin. 

N. 0 11. 006. àe N CO~f'nlino k 
Cia. 

:,; '' tl 019. ela Gn•at Wesl.f'rn 
N ° iJ 021, da mesma 

fnterventoria FederaJ 

ArgP,niro de Piq1teirêd11 
La1tro Be,erra MonleueCJfO 

N " 1G. ír!-:l, de José Araüjo 
?rt-tano da Eclm·aç:Mo f' C111t.11rn, cr,•- Di~ " J l Uti5, c1,, Alnf".lo What:,~v 

~::':'o,P<~~r~f~;lo~lll;·e \,lf'!t\ íii,oflol· !;~.~- Ci~ .'' 1,1. 09G, dt• RPn~ Han~hPPr & 
EXPEDIENTE DO INTERVENTO,' 

DO DI A 12: 

Decreto: 

O Interventor Federal no Estaüo 
da Paraíba nomeia o dt. Manuel Ba
tista Leite Pahtó para exercer, em 
comissão, o cargo de prefeito do mu
nicipio de Bonito, st,vinclo-lhe de 
título a presente portaria 

!:XPEDIENTE DO TNTERVENTOR 
DO DIA 14: 

Peticões: 

~ ~~e Interve11tor Feclt>rril no E:-.ta· ltJ N " 11. 021), da Grent W1·stnn. 

~~b!:~a~~a ;i~;iv~o 'lc9.i:;i;go !Dlci~~~~~'í Despêsas r~lízadas· 

~im!i~f~!ti~ g~~~sdecl:;~i~-~~~n~: ~~- l B:ne,~iJ:;216, dP Dicio de 01iveir3 

perança, devf'ndo :..olirit.:u :;eu tfl.1•!c, N o 15.967, de dr José Monsinho. 
é. Secretaria ào Interior e $('(:Urancn N. o 15. 963, do mesmo 
Pública N º 1 260. de .José Alve.o.; dP OH-

O Interventor Fec1t·rnl no Estadr, Vf'irn 
ela Paraíba <"xone-,·H ti . ;1rit:>nto Jo~"to 

~::!;a~~ ~!rv;~~?.iadr~:tª/'.~~u~~~~~~;, , Pre<;lacõe:.; de conk'l.5: 
d~ Pirpirituh'.l elo cds!ritu de GllH..,- N. 0 16.118, de Luiz Eurides Mo

l'eiriJ Franco 

Cariri. Art. 2. 0 - Revogam-s~ a disposições em contrârio. 1 De Aldenôra dP Almeida Po.lit "l'Crt'tnr1a da Fazenda 
N. 0 15 558. elo dr C"iiJ.como 7. .... _ 

cara 

1 
N _ 0 16.160. dr Antonio Aumtc;to '1e Palácio da Redenção, em João Pessõa, 15 Oe de--1.embro de 1938. 51.º llrofessóra de 1 ª entnu1ch, interi:lJ 

Almeida da Proclnmaçáo àa República. rom exerclcio na cadeira elemenla•· 
F,JGPEDIEN'fE no C.ABINllTII 

A.o Diretor <lo 'l'Pwt110 

N. O\ 16. l:>9, do mP~;mo. 
Argemiro de Figueirêdo. 

.Jose. M(l.rques da Silva Mariz. 
Franci.sco de Paula Porto. 

DECRETO N.' 1, f 92, de t 5 de dezembro de 1938 
Concede ise1u;ão de 'impostos ao Banco Popular 

de Cam.pina Grande. 

Argemirn de. FigueirCdo, Interventor Federal no E'itn.do da Parnibµ.., 
usando das atribuiçhf's que' lhe Eáo conferidas pel:l Constituição Federal, 

DECRETA· 

Art. 1.:> - Fica concedida ao Banco Popular de Campina Grande 
i&enç5.o do imposto de indl:"ltria e profissão pelo prazo de cinco anos e de 
transmissão c'e propriedade parfl o terreno ou predio a ser adquirido para 
a instalação de sua sfàe. 

Art. 2.0 
- Revogam-se as c'isposições em contrário. 

Palácio da Redencão, em João Pessôa, 15 àe ::lezembro de 1938, 51.º 
da Proclamação da Rtpúblicn 

Argemiro de Figueirêdo. 
Frctncisco de Paula P<Yrro. 

DECRETO N,º f,fi3, de t5 de dezembro de 1938 
Cria a Secretaria da Educacâo e Cultura e dá 

c,ulra~ providências. · 

Argemiro de Figueirêdo. Interventor Federal no Estado da Para1ba. 
usando da"l atdbuiçées qu~ -lhe confére a Constituição da Republica, e 

Considerando que os serviços de Educação e Cultura. por seu volu 
me e complexidade, exlgem da autoridade que as superintendem constantes 
providencias, tanto de otdem técnica como administrativa; 

Consi(rando que os problêm~ de Educação e Cultura, avultam en
tre os de maior relevancia .da. Administração Pública e teem consUtuido per 
manente preocupação do atual regime, empenhado em dar-lhs solucão 
pronta e conveniente; · 

Consideranao que a criação de uma Secretaria de Estado, que md.-is 
diretamenLC pos.•:a cuMar d';'%es J?roblêmas, como verdadeiro orgão especia
lizado de impulsão e cnentação, e mçdida. que de maneira imperiosa tioje 
se impõe para a ~·e.ilização dos altos postulados do Estado Novo, consubst.an
ciados na Carta Ccmstitncional de 10 de· Novembro; 

Ccns1t:erandc que a realização dêsse empreendimento é agorn por 
derz:tais op_;rtuno. i:ara Que o novo orgão possa, desde já, traçar, coordenR.r, 
e s1Stemat1zar as d_1retr1zes. conce1nentes ás ativ1dades dêstes importantes 
~etôres adnunistratlvos, no ano prõximo vindouro, 

DECRETA: 

Art. 1.0 
- Fica criada a Secretaría de Estado da Educação e Cultu

ta, cujo titular superintendérâ os serviços atinentes a êsse ramo de admi
nistração r l tre '--> 1111'.'!:.n,u. O"veres; regalias e vantagens dos dema1s .secre
tários de E<:.tado. 

criada, !~· ;;:in; t:, b~;~~~f:~1~~t: ::ci~:~sfr~ç~~;~~ã~lae s~:~~~f~n%: 
dos constarão ctc Regulamento que será baixado oportunamente. 

Art.. 3:' __.... PLt1er3 -i ser aproveitados nos cargos vagos da Secretaría 
ele Educaça~ t> Cultur'\, a juízo do Govêrno, os funcionários adidos ou (l;s- j 
pensados ,._,m r:iH.r_· Rq),,rt1c(f' \)U em disponibilidade. 

Art. 4 . .1 - O presente decreto entrará em vigor no dia l.º de janeiro ) 
de 1939, rt.\·e,g<1;das ~- 01.-;p1.., 1<',-)% em contrârio 
da Procfa~!c~iio dJn R;~~~~1ti[~~à (·m ,To:'io Pe-=.sôa: 15 de dezembro de 1938, ~l.º 

Arqemiro de Figueirêdo. 
JosP ;l[arques da Silva Ãiari2. 
Lauro Bezerra Montenegro. 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N,º 1,194, de t5 de dezembro de 1938 
1·c,rn 1 i.'~ento de qualquer aumento de imposto 

lcrrilrr•,1l o ct,ad<Yr que guardar a pastagem colhida 
110s H'1!.'-: can1pos <rue possa servir para arracoamento dos 
gc~! :... no 7;Priodo d.o verão~ e dá outras providências 
e 1:" r~cntes ao desenvo!vimento da pecuaria. 

Argtmiro ~~e_ F'1gueir&c1o. Iutervent.or Federal no Estado da Para iba, 
usando da: .. ~tnbu1çot'!'S C!W=' lh~. siío ron~eridas pela constituição, e, 

Con:-.1duarn.Io ~ u, e:: :..1c.;.adt db mcrc·mentar o desenvolvim ento da 
pecuária no Estado, sHu.11~tio-a enlre as nossa~ mais vantajósa,; fontes de 
tendas· 

' Cc.~siderando _que. rm fãce rb.s nossas condições climatéricas, impõe
se a ad'Jpçao de_ 1ntrl1cl~· dt- previsf!n da parte d.e nQS.50s cria.dõres n o que 
diz respeito á al1menta1)io de .,;r-ús t>anhos, 

DECRETA: 
Art. l.º - Não :,Pt. nrincido por qualquer aumen to de imposto terri 

torial. o criadôr. que gu::ird:u por. mrio do sistema de medas, silos ou qual
GUar outrc. iuà:_cado pela rq,·Ht!~·âo competente, a pastagem colhida !'OS 
se~ campo:,. ta1~ cerno. palh,l n,~ milho, fartura, capim de qualquer espécie, 
rnftm. toda plant. frrra'?:C1r:..1 (1ut p:J·;.,;a ser conservada para o arraçoamento 
doi, gados uo P'- 1"ir:clo c\o 'c.-üo. na proporção de uma tonel~da de forragem 
p·.ua u~ g.rupc (.~ vinte ,2J, "~llcç:a.s de gado bovino ou cem <1 00) caprinos 
ou lamgero~. 

Art. 2.º - A.:.:1 rrMtilJr.~ rJW dil;puzerem dos r ecursos acima e elas 
nu~e-;sar1as remdlçõrn dP ccn•oi to, F=Há facultada a criação de uma Estac·ão 
de Monta Provisória. per um prnzo a juizo da Secretaria da Agricultura, 
sendo que, pelo:, rr,noctutóres ceciidcs, pagarão, á. referida Secrctaría, anual 
e ac!iant;id:im~ntc, !'i'. sôbre o rP<:prtivo valôr. 

Art. J,'> - A Scrttar1a. da Agrícuitur a, Comércio, Viaçfi.o e Obras 

mista da cidade de S. Jos3 de P1-
1anhas. solicitando a sua efetivarão 
no referido rargo. Desp.1cho - o ..... 
ferido. á vista das infonnacões. 

De João Norberto da Nóbrega, ofi
cial efetivo do registro civi! de nas
cimentos. casamentos e óbitos. do 
Termo de Patos, requerendo demis
são do cargo que eXerce, a bem cte 
sua saúde alterf!da. - Como req1te1 

De Hor tencio Ribeiro de Luna. ofi
cial do r~gistro· civil, nascimento<;;, r:t
~ementos e ó)')itos- do Termo ele F.~
oerança, z:equé"rPndo a stta E-fetiva.
ção no referido cargo. - Deteriio. 

Peticões: 

N ° 11.177. de e. Batista & ri:1.. 
N ° 11.193, da 8.A. Casa Pra.ü 
N. 0 11. 191, da mesma 
N ° 11.178. na Com·,)anhi.l Nacio

nal de Nav~g..!C':l.o Co:::tPir,1 
N '' 16 l 7'i. cio Sindko i\'!TO P,•-

1'1'flrio ctP. A)'!'i:1 r A N·,v·t 

Oficio~· 

N ° lG.212 <la Se<·ú•tl\l'ia ela Anxi 
EXP EDIENT E DO TNTERVF.NT"P cultura. 

DO DIA 15 · N _ 0 1 ô. 23'~ elo ,hizo Mnnitipal rlo 

Decretos: 
Tf'rrno dr· Arannn 

N _1;1 16.219, da Rt"parti<)'o de A!!tlfl'
c Esgôtos. 

O Interventor Federal no Esta('.') N ° 1:'l.91i2, eia me-.ma 
ôa P ar aíba resolve nomear o bel. N ° 16.227 do Juizo Munid!>J 1 ciP 

E pitacio P essôp.,davalcanti de Albu- 1 IMá 
querque para eXércel' o cargo de s~-.... N ° 16.231, ela Insp:-tori:1 01:'ral do 

COMPLETA 

No !6 054. do mt>smo 

A· P.e!)artlçio dP. Aguas e E.c:e-ô''1.;: 

Petição: 

N. 0 10. 835. do ~Ir José FP1reira ri~ 
Novais, Dela SJ.nta Ca.<;U de MC>er•.
tórdia 

Pcli\óe~ 

N ·o 11 195, dí• Perrcir:1 Amorim & 
Cia. 

N n 11. OC9. elf' Vicente Augusto .le 
Sá 

N ° 1 o 738, cit· Aníbal ele Gouv::-la 
M:our::i. 

N ° 1 (J. 966. dt Cicero Barbo.sa 1\1::u·
ques 

N. 0 1 l 13J, dL Pedro Lourrnço Je 
Sousa. 

" q NOVIDADE OS BISCOITOS 

~y~ 

Avmoré apresenta, este anno, 
aos seus consumidores, os seus 

deliciosos biscoitos "Bôas-Festas" 

em dois novos sortimentos por 
preços ao alcance de todos. 

1938 

UMA SURPRESA EM CADA ·L~TA 

BISCOITOS AYMORÉ 



. 5. 

TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA 1 CABELOS BRANCOS 
ll.'Vtte.m-u ., ue:riapu.rec~m i·ou

" LOÇAO JUVENIi-" Demonstração da receita e despêsa havidas na 'resma. 
raría Geral, no dia 14 do corrente mês 

Usaaa 1·ofho 10çã.o, não e ttntur•. 
Dep0sllo: Fannllcla MINERVA 

Rua da Rcplíbllca - Joào P....Oa 
DROGARIA l;'ASTEUR RECEIT-A Rua Maciel PJ.ru:elro, n. 0 818 e .. Moda 

Infantil" 
Cem 1 litro de gasolina 

Saldo nnLerior 

Recebedoria de Rendas da Capital 
- P c. arr. dia 13 

Re-parlirflo ctc Aguas e E.c;gôtos -
Renda ao dia 13 . . . . . . -

Alfandega de J. Pl.:' f ... ,(J:! , e E Porto 
Cabedélo) - Tu:<n 10°,0 de adi
cionais . . . . . . . . . . .. 

João M _ liOs Santo:.; 11. Tráfegol 
Imp . de \'cicu!os 

João M <'os Santc,s - Saldo rlf' 
adrunt:irne11to .. 

Diversos Fuudo11árior, Dcsc. A.-
bono•11,0136 ...... . 

João Vér:.i.s - Divido ALivu . . . .. 
Dr. Grade.no Mt"'deiro.s - Saldo ele 

adeantamento . . . . . . . . . . . 
Francisco Roberto }ilnrias - Co.urão 

de luz . . . . . . .. 
Belina Costa ~ Caucão ele luz 
Pe Hildon Bandeiro. Ca urão de 

luz . . . . . . . . . .. 
Dr. Newton Lacerda - Caur·ão de 

luz . . ....... - ..... · 
Alfrêc.lo d::t. Silva - Caução <lc luz 
Antonio Caino -- Cau('áo de lui 
:Hanco do E.stado Cta. .tvrovio . 

qpt. n:data 

175 :000$000 

8 :888$800 

24:966$500 

2:316$900 

75SOOO 

6:259Jl00 
277$200 

87$900 

30$000 
aosooo 

30~000 

30SOÓO 
30JOOO 
30~000 

G3:240SODO Preço: - esooo. 

ten. Sfobastião Calixtn dP. A1·:1.üjo 
1. 0 Batalhão de Infantaria, ~ob o 

ccmando cio cap. Adernar Na:,insene; 
·A C1a . ele Mt.rs ., :.ob. o c·om1n~o 

do asp. a of. Cloctc.1ldo Pas~os Fia· 
lho · 

O sr. major fiscal administrati\.·o 
deve providenciar c ~erviço de Ra1~~ 
cho, bem como o sr. 1 . 0 tencnt.e cli1, 
tran:-;missões, o Serviço ele que ~ en
carregado. 

<as ,) .Jos(,, Atnaldo Ca.brr..l d" Vaie 
rnncélos. cororn•I cmt. e-ern! 

Cnnferf' com o original - St-baslh°L,, 
\Jauri<'lo da Co'(l.:i. 2. 0 Lt-n. et11clan1 .. 
·ntcrir,I) 

INSPETORIA GERAL 00 TIL&FJ 
OfJ t-11RLICO I OA OtlAa.-. 
CIVJL 

218 :051$400 Em João Pestóu, 15 de dezembro .lc 
1938 . 

47:370'800 
Serviço para o dia 16 tSexla-feir&1 

até mais de 14 kilometros de conforto absoluto 

PROCURE O AGENTE FORD 

EDITAIS 
DES!!ESA 

328 
:
6

G2~00 ' Permanent e á l.'" S T .• amanuense 
Pedro Po.tricio . 

FALE!IICI\ D() COMERCIANTE 
CH. WERNER SCHE~tUELLING -
EDITAL OF. REHABILITAf:,\0 D.\ 
flRMA ACIMA - 4.'' CARTO'RIO 
- O dr. Braz Baracuí, juiz de direito 

1n 1 . ª vara da comarca da capital d(l 
E-;tado da Paraíba, em virtude ria lei, 
etc. 

ddo.c:e de JÓão Pess.5a. em 14 de dc
zemt-::-o de H.118. Eu. Jo:io :'.'lunes Tra .. 
vassos, 4. 0 tabelião público e e::crívão 
do comércio, o datilografei e ~ubscrc
vo. O escrivão ias. J João Nunes Tra· 
va.3sos. Braz l3aracuí juiz ·de direito 
da 1. ª vara. Conforme com o or1gi
nal; dou fé. Jo&.o Per:ó~. 14 dr de
zembro de 1938. O escr:vã:J da falen
cia, João Sunes Travassas 5202 - Diversos Funciooários ~ A· 

bono n.u· 136 ......... , .. 
5203 - Montepio do Estado - Rt'st. 

desc. Abono n . 0 136 .. 
5204 - Montepio do Estndo - Rest. 

desc. Abono n. 0 136 . . . , • •. 
5215 - Dante Grisi tPrefeitura dn 

CapitalJ - .Adennt.n.m.ento : . 
5206 - Repartição cte Agnns e Es]/J-

to~ - Adeantamento . . . . . . . . 
5175 - Mons. Manuel Maria <le Al

meida - Subvençao 
4867 - .Severln9. Guedes - Subven-

ção .......... . .... , ... . 
4350 , _ Seve1ina Gnec.les - SnbvC"t1-

cão . . . . -............ · · 
5223 - Diversos Func. da Alfand:: 

ga - Perc. dn arr da tax_a de 
adicionais . . . . . . . . . . .. 

5205 - C:üY.a Econômica. - Ret 
nldatn 

Banco do Estado 
Depósito nfdata 

Saldo que passa 

Ctn. Movto. 

Tci:.ourartu Oeral do Tesouro do 
bro de 1938 . 

Ernesto Silveira. 
Tesoureiro flpr~ 1 

A' Ementa: 

Petição: 

N. 0 1.114. da S uperiora ela Matef
.níclade. 

Secretaria do Interior ? 

Sel{uranc;a Pública 

DEPARTAMENTO DE EOUCAÇAO 

EXPEDIENTE DO 
, DIA 15 : 

Portatin · 

DIRETOR DO 

O Diretor do Departamento de Ed~
cacão exonera, J. pedido, o sr. Ma
nuel Tito Sobrinho, do cargo de ins
petor administrativo do ensino, de 
Serra do Pontes. do munictpio df> 
Ingá 

Prefeitura Mµnidpal 
EXPF.DIENTE DO PREFEITO DO 

DIA 15: 

Pf't.lCõe.c; rfp · 
Irineu Martins Lo11.renço. requeren

do licença para armar uma barraca 
para venda de frutas em frente ao 
predio do. Empreza de Luz, na po
YOo..ção Jndio Piragibe. - Satisfaça. 
Primei.ramtnte a.:, exlgencins da D\
.i..'f'toria de Abastecimeuto. 

José de Sousa Mélo, requerendo li· 
ccnQa para con~tru!r uma fóssR no 
quintal da casa n. 0 82. á rua do 
Tambiá. - Indeferido, em f.nte do:-i 
parecêres. 

Cênego José da Silva. CouUnho, 1e· 
querendo licença para reconstruir P. 
tasa n. 0 230, á rua Aurelto de Fi
gue1rêdo de propriedade, de Joana. 
Pedrosa, independente de pagamen· 
te de emolumentos. - Deferido. 

Belarmino G. Siqueira.. requerendo 
licença para manter 5 animais nf' 
sltio de nm propriedade, á rua do 
Zumbí. - Em face da informação 
dn D.A. , indeferido . 

!João Paiva de Flgucirêdo, raque· 
rendo licença p:1ra constrüir wna fós• 
sa na casa n. 0 527. á av. Joaquim 
Tórrcs. - Sim, n título precário. 

c/~~~:1 St~~~;~!:· c!f!~~re~~d~a!~cti~-~ 
30. ú rua Visconde de InhaúmR. -
Como requer . 

Severino Cabral & Cin., reqn.?rert
do transferência da éoléta. cto e ... L.J • 

bPlf'C·im.l!nlO comcrdál" denominado 

;~ s~'::~!~~~·~·~p~~~~ ~~q~~r:~. :,r 

48 : 114$800 

3:477$500 

2 :03.7$600 

6 :000~000 

5:000$000 

480SOOO 

~osooo 

RO~OÔO 

724:,000 

Permanente á S P ., guarda de 1. 
classe·n. 0 5. 

Rondantes: do ·tráfego, fisco.1 de 
2.!l classe n. 0 3; do poflciamento. fi.<.;. 
c!~l rondante n . 0 2 e guarda de 1 ;1 

class~ n. 0 ~ 
Plantões, tunrdas ,.iv,s ns. 23. 87. 

5~. 33, 67 e 57. 

Boletim n. 0 27fi 

Faço saber aos que o presenU' e_dita! 
virem, ctêle noticia tiverem ou 1r.te
~e$SO.r possa. que pela firmn (;h. 
lVerner Schemuelling, desta p;.··H'a, 
:ne íoi dirigida a petição do ~.::_._.1intc 
eôr: "Ema . .sr. dr. juiz de direito 

DIRETORIA DE VrAÇAO E O• 
BRAS PúllLICAS - ~ERVIÇO OE 
COMPRAS - EDITAL N ° 26 -
Chama concorrentes ao forneciment.J 
do ~eguinte material, confonnf' <'ondi
ções abaixo: 

Po.ra conhecimento C.:a Corporacúo da 1. n vara da comarca da cap:tnl. 
PARA EST \ DIRETORIA 

e devida fxecu;,;ão nuhlrco o see-11in~ D:;i: o roncordatario Ch. Werner 1 autcmovel Upo 38 ou 39. equipado 
Schemuelling que. havendo depositado com 5 pneus, ~endo um no suoort,e, 
em cartório n quantia de réis - três em roda sobressalente, com ferramen-

1 - Cerhrir1do dí' R.t ·<>r vis ta · . - contos, quinhentos e vinte e cinco 111:11 tas e $Obre.ssalentes esp:;-:cificados, de
Aoresentou nesta data doe umerHu " duzentos réis <3 :525S200J, quantia \'f'!1clo aind,1 os prop,mentes r:nenc~o
provando estar tlesobti~'do · do· S:->r esta correspondente aos credito~ pri- narem o número de H. P .. o consu
vico Militar. em temuo d~ pa1. v1:-;tu vilcglados de sua falencia, e h:wendo mo de combust1vel por quilómetro, as 
contar mais rle H :ino.~ li,.. idtdf' e obt:<lo a quitação de todos os credo- · condições de pagamento, o prazo de 
chefe do tráfego e.ia 2 ,. S T . Jc: ·, res quirogr3Jariós, cbmo prova c_om os entrega e demais esclarecimentos. 

150 :000$1)()0 
Francisco da Silva. documentos juntos. menos O recibo da O concorrente que Jôr cla..:.sificado 

215:953$900 n _ Petição Des'1achat1a: - D" • firma Maia & Cia., que já se acha deverá aceitar. como parte do paga-
Jocelino F . Mola. resi:-len tP nc~~~;, lunto aos autos da mesma falencia a mente. um automcvel "Ford'', tlp.:> 
Capital. requerendo transferência Jr> fls. 78, e como não tenh:l sido con- 29, usado, placa 140 S. E .. o qnal po

?O:OOOSOOO '.ll'Ç>pr1edade, para o seu nome tio denado por crime de falencia frau- derá ~er verificad.1 p8-los intcr~ssa:io<s 
. ~uto marca Oldsmobilf tipo 19~8 dul_entfl, r:ulpo~a, º,!-1. c~·in:c a elas equi= no Depósito e Oiicinas desta Diret.o-

62 7o9$300 11J!aca n ° 129-Pb tll:1.'..(lun.5o 1).11 l)aiadó, ven:,. iequ...i.ei · respP_llosai:1en. ría devcz:i~lo_ figura.r nas propostas o 
--- c>ompra ao s,;. João Pq-en ci de. L'- te O. v. excia. se. dig1:_e de Julgai pai valõr atribwdo ao referido veiculo 

328·662&200 ma _ Como teauf'J sen.tcnça a. rehab1Iitaçao do conc<?rda - 1 Os proponPnl(s deyPt-ão faz~r no 

t.~ l ~~ºct<isu!r~~i~r! 1:.d~~ ~;c:~ge1~
1
-~ J r~~l~~~~. dlc ~~~ª~ibrf'~ªva~~~,ç~~o:: 

Estado da Paraíba. em 14 de dezem- te~~-int;e~6rd~e~:,usa e Silva l 5746, P, observadas as ~ormahdades · l'el d0 1ornrcíme11to que servirá para 
f)ertmentes ao caso em foco, mauct. ar J garantia do conLrato, no caso da pro

Çonfére com o original: - F. F,..... que se entregue ao requerente 8: mas- pcstn ~cr aceita 
AlWSio Mora.is, 

escriturário. 
reira de Oliveira - Jillb-ins!)etor sa arrecadada. e em poder do .smdico. i A:, prop.:.stas deverão ser escritas a 

NêsLes termos, pede deferimento. f Unta ou datilografada.e: e asstnada.s 
João Pessõa, 14 de dezembro de 1938 · de modo legivel, ~em rasúras, emen
(a.) Jaime Fernandes Barbosa . Se-1 das ou borrões. cm duas vias, sendo 
laàa legalmente. _E subi_ndo-mr. os uma devidament~ selada tsêlo esLa» 
autos co~clusos, de_1 o segumte despa- dual de 2t000 e de Educação e Saú
cho: Defiro º.pedido. de fls .. 90, pu- del, contendo prrços per extenso e em 
blicando-8e ed1t~l no Jcrnal of1c1al rlo algarismcs 

Convite : Bolsas para senhoras, de todos os 
típos, a. começar de 5SOOO, só no AR-
1\.IAZEi\I MIRANDA, á rua da Repú
blica, 654 - João ltlssüa . 

1 São convidados a comp:1recer á 
D . E .F .. o;.:; 6rs Valfrêdo Guedes Pe-
1eir:1 Sobrinho e Oloni & Cla . 1-----------

Multo: 

A Prefeitura multou o sr. Julio 
Antonio dn Silva, por ter construido 
uma coslnha de tljôlo crú na casa 
de sua propriedade, á av. Siqueira 
CamJ)OS, 238, sem a devida Ucença . 

P,fBTJOGRAFíA Estado por 30 d.ias, tudo n~ fórma do Os proi;Oncntes deverão marcar pra~ 
art. 146, da. Lei de Fa!enc!as. Em 14 zo parn. C'ntrega cio material ofereci 
de dezembro de 1938. (a.) B . Bar.1.- do 
cuí . Em 0..!'~udc do que se passou O Em separado dns propostas, os con
prcsente ed1t.al com. o prazo cte 30 col'l'cnte~ deverão apresentar rPcibos 
dias, Cf'ntro do qu_al po~erá qualq':1er de haver pago os impostos federal, 
C'1:e'1fll' r'o falido dizer sobre o pedido estadual munkipal, bem c~mc da 
de~te. E para con~ecimento ~e todos caução rte que trata êste Edital 

"OBRAS COMPLETAS", DE CAS
TRO ALVES, INICIA A GRANDF: 
COLECÃO " LIVROS DO BRASIi.'' 
ORGANIZADA PEL.4 EDITORA NA 
CIONAL: - A literatura nacionRl 
n:}o tem, em "corpus", um texto fide. 

COAIANDO DA ,POLICIA MILITAR digno. Os livros de exito têm a!ti in-
00 ESTADO DA PARAtBA DO c:tgnas ediC'Õe$ de corrlel. o~ outro». 
N'ORTF. nem isso. Tudo disperso e sem se

vai o presente pubhcado pela rmpren- As propostas deverão ser entregues 
sa e afixado no local do costume, na nêste Serviço. que funciona no Palá
fórma Ca lei. Dado e passado nesta cio das Secretarias . ~b.1ão da Direto

guimento. A Eclitõrn Nacional enten- se como não logrou o poéta, com o 

Quartel em João Pessôa, 15 de de- ~gr0~0 ~S1::;est.J.~roi~~;~~. A:~~~O P.S~~:= ~~m;ã2u;e~h::cilt:.: ~1in~fa p;:;,:l~, 
zembro de 1938. ' tor e professor de literatura . ontr-- e o t•xto é integral, pois Castro Al-

Serviço , para o dia 16 <Sextn-fet- t~fi:~ ;a:~Ifi:: j~/~ 01{;;:is,1;.:~ ;i; i~tu~!~o~ .~~~d~sc~~~~~·: qf:m~~~ 
rn) · mas de nossas Ii::tras. constituindo ~<' :-e!mem num texto qu~ 1magi~árn 

Dia á Polícia Militar, l.º ten. Mn.
nuel Corlolà.nà Ramalho. 

Rondq (l. ,Guarnição, sub-ten. Pe
dro Dias de Araújo. 

Adjunt9 ao oficial de dia. I. 0 sgt. 
Enóque Siqueira. , 

vc.rdaeiras edíçóes criticas, de q11p o r:ceta, sem. o conseg1;ur. reRlJ7~p· 
essa, de C:E4~tro AlVP'i, da ·o modPlo ás e;uinpre-se pois o seu des1g1110. A ob:·a. 
outrn .c;. Irã ser assim. 'Tant.o - hasts. rle prosa. drama e rorre.:.ponden".' 
para dizer (!Ue o emprPeI'ldiment'l mo;;tra que o po~La ~w1ca se ausn:: 
hrnre"~ 6.c; 1Ptra.s do Brasil. E' umr. / t.ou dessa _prc~uç~o. dtgn'l ~P su1. ~tt 
outra "Brasiltnna•·: a do nos~:> pa~- e perene m spiraçao. Tuc!_o 1st? com a 
z:1.do literário. ii~ •a n,.. crir 11·a. erud\çao, m!orm1.-

P1=1 ra )nkia.r 1.1ma colecãn de .. r •. ca.o. C~tro Alves. como mCi'f:~t>tt r 
vros do Brasil" , o impunha-se o n, ,,1,..,. seu g·en10 e merece sempre ~ entmJ 

Jose doo nossos genios nas letras, o Pnf- asma oue despertou e mantem. 

Dia a. Estação de Rádio. 3. 0 ,.gt. 
José Leite · de Andrade. . 

Guarcta do Quartel, 3. 0 sgt. 
Martins Sobrihho. ta que é classificado. por estrangei- l .. êr "Obr~s. ~omple~s", de Castre 

GuFqij da Cadeia. 3. 0 sgL 
frêdo Cavalcanti da Nóbrega. 

Eletricista de dia, sc1. S1nesio Ma-
riano de Barros. . 

Te1€'fonista de dia., sd. José Ma • 
ris no fie Lima <2. º). 

ría de Viação e Obro.s Públicas,. nW 
ás 15 horas do dia 23 d~ Dezembr:> 
vindouro, em envelopes dêvidamentc 
fechado,;. 

os proponentes obrig1:-se-ão a tor
nar efetivo o compr~uu~~o . a qúe se 
propuser-em, caso se.ia aceita a suu 

~~~~â~~~~ a:::in;~~~n~~~t~~~ 6ª P1;~ 
máximo de 10 dia;, apôs solurionada a 
concorrcncia 

A caução df' que trata êstf' Edital 
reverterá a ro.vor do .Estado no ~aso 
de recill20 de contrato fem cauc;;a J~-
tificada e fundamentada,. J • • 

Fica reservado ao Estado o rl1reito 
rte anular a presente. chamando a 
nova concorrenci:1. ou Ccixar de efe · 
tuar a compra do mat~!·ial constant'.' 
do mesmo 

Serviço dr Compr~r. d!l. D;retorifl ~e 
Viação e Obras Públicas, em Joao 
Pessóa. 13 de df'iembro d" 193F . , 

José Tt'"ht>-ira. Basto - Encune~rado 

Val. ros , o1imeiro dos nossos, que vot"H ~l~es. que in1t::1~ .. ª br_1~~~nie colcçi\c., 
sua lira, oue tinha outras cordac;. ~... Livros do Bras1_l.. d111g1da p_elo ~· 
>11ro. á redenção dos Pc;cravos. corda lepto e se~S(? cntico de Afraruo ~f'i ·
'lr hmn?e o~e resoou tão profunc'a- xoto, constitue uma fehz c.p_cr~un1ctn 
mente no coração e na sen.sibilidacte Cle amda noc; t"'mpos de hnJe .. poic;; ,.. 
da gera<'áo que trouxe s JitJ ... r.--1· -i,,., musa do g~·ande poéta . é 1r:i1ortal 
castro Alves, nosso mAior li.rico, noc;;- Pcrmanpce. 1mutavel atr~ve, ~os an~ ... 
so épico sem par. começa, como de- A sua glo1~13 rle ontem_ a.nda e n nic .. 
yia, a luminosa colecão de livros ouc m3:- '!e hoJe. Tem r~zao o sr: Afran 

O I. e B. I. e a Cia. de Mtrs. da
rão as gu~l'das do Quo rtel, Cadeia 
Públl<'a refqrços e patrulhas. 

Boletim n. 0 272 
<mi, empreende a Editôra Nacl!:mal PE..1x~l.? _quan~;º ª!r~ cm~~lue o seu ARTIGOS para. n.s festas de Natal 
para honra de nossa literatura. f~f:a~~-só-o 7à~o- b~~iff;!tt~~~:<'1 e Anno N?,vo, colossal sortimento na 

Para conhecimento da Polícia Mi- ~o~!e.;di:es i::m~~~~i:. e~::~~ A}.~!~: ~ec;id~d:e~~rç:~-ut~~d~ereed~~~lff:m~~~. MERCEARIA. MOO"t.LO - R . Barão 
lite.r e devida execução, publico o [ão_ ~penas duas - a cfas "ohr::ic; Castro Alves é o primeiro o maior do Triunfo,· 306 - J. Honorato & 

seguinte: ;~m~!~taf~'~ta~ei~~~il:1es
1
9J~· Ói~~J~~~~: IP ,:::ºº=·ta=b=ro=· s.=H=f'i=ro=.'=' =-=J=. ==· ======C=iª=·=L=t=d=ª·=-=J=oá.o==P=es==sõ==a=.='.\\ 

Primeiro. Parte: 11ário - r ec;sa OD'C'J'a publicadn. am
bas exAUSt1VRS. <'dif'ÕP.S critiC"I fr.jt-i 

I _ Ac.anl-0na.mento: - Nos µrô- rom nmô,· e drvccão, !>:::>•· /1 frant,~ 
ximos dias 27 e 2.13, acantonará no. Peixf'ito, seu contenaneo l"ir1atr~ 
Praia da. Penha, \Ull DestacamenLo rme lhe ocuon. a cadeira na A - '1<\emi" 
desta Corporação. onde realizará e:,- Rrp<;f1°ir". O tmaratl) de erudiC'áO, a-
ercicios de COMBATE E SERVIÇO ~~t~~ .. ~ n~ri:º c~ti~:(a rfºe;~~a d:d:~~'\ 
EM CAMPANHA. Por essa· ocasião w 

terti leito O exame da Ultimo. turm'- ~~ro.;c: )t6ré -; c~:~~~~~:t;~l\~~: ,;~.~ 
de recrutas do corrente ano. l"'l:\s..c;lcoc;; rrancé,-;Ps n11~ lh~c. r.- ... ri li-

DR, ALBERTO FERNANDES CARTAXO 
Ex-Interno da Clinica Dermatológica e Sifilológica do Hospital Pedro II 
<serviço do Prof. VALDEMIR MIRANDA> e ctn Pollcl!hfca do Rlo de 

Janeiro (Serviço do Prof. EDUARDO RABtLO) 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS APECÇOES DA Pl':LE. SIFILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS TUMORES MA• 

LIGNOS DA PJ!:LE PELOS PROCESSOS MAIS M01)ERN0S. ' O destacame~Ho ob~deceTá no ~o- vra,·in Hfl<'het. Nenhúm "c;nltor noc:- l 

mando do m
3
Jor Elias Fê~na

rt
<les, 1,:0 t.cvr tal monumPnt" · P(Yh n FrlL I Ofatcrmfa - Ultra. vlolêtas - Jnfrn.-,.crmêlhfl9 ~ a1t.'I frequfncla. 

tendo comô assisten~ e aJudante, t.ôrA NR.cionFLl tf'r orgulho dêr.<;P. "'n~ 

:1~~rcg;~::~~· e 
O 

2.~· te~~cn~n~~t~ rnr;:!m,?~;u~~~á~~tuant"s'' ~ãn n""- ' CONSOLTORIO: - Rua. Dr. GaTTW e Mélo, n.º 149 - i .º andnr 
Ferreira Vaz e compor-se-á das !e-1 s:n (•bra restiUidas á edição ·· i•rh~- , CONSULTAS DIARIAMENTE: - Dns 11 ás 12 e rlas 16 ás; 18 bot'&I. 

g~~!~º C~~a:;~: 0 comnncto do :?.c. ~~r~·o~º:?1Jtín~od~ºku~dor~~~<':u~,e~: j '====RE=S=ID=E==N=C=IA=::=-=A=v=e=n=ld=a==D==r==.==J=o::iio=d=a=M=-=ata=n=.º=43=6=. ===.V 



1 A UNIÃO·- Sexta-feira, 111 de deztmbro de..J.938 

FOI, ONTEM, DESCOBERTO NA CATALUNHA UM "COM-_e _I _N_E _M_A_ 
PLOT" CONTRA A VIDA DO GENERALISSIMO FRANCO Ir---- CARTAZ DO DIA 

SAINT JEAN DE LUZ, 15 IA U
NI.AO) - Noticias da Espanha Nacio
nalista informam que foi desC'Ob"'rto. 
na Catalunha, um "complot" contra a 
vida do generallssimo Franco 

Informes posteriores adiantam que 
o rd~rldo ''complot" foi desfoberfo 
quando ainda se encontrava na la&e 
de orranJzaçáo . 

DIREITOS DE CIDADANIA ESPA· 
NHOLA AO EX-REI AFONSO Xlll 

llURGOS, 15 IA UNIAO) - O Con
aêlho de Ministro, em reunião de hoje, 
resolvêu conceder plênos direitos de ci
dadania espanhoia ao ex-rei Afonso 
XIU . 

O MAU TEMPO PREJUDICA AS 0-
PERAÇôES MILITARE8 NA ES · 
PANHA 

HENDAYA, 15 IA UNIÃO) - O mau 
ttmpo continúa a prejudicar as opera
ções militares na Espanha . 

Devido ás grandes chuvas caídas a.s
estradas et.itão intransitaveJs, dificul
tando o movimento de caminhões pe
sados conduzindo material de guerra. 

O CONSÊLHO DE MINISTROS DE BURGOS CONCEDEU 
PLENOS DIREITOS DE CIDADANIA ESPANHOLA AO 
--·-- EX-REI AFONSO XIII 

----- - .Juan NPgrin, sôbrc o preparo das for-

o • , 1 ças nacionalistas no baixo-Segre e na mau tempo COnbnUa a rodovia de Saragoça a Logrono, dlzen-

prejudicar as O!)eraçÕes mi• ::~;;r :;:';;1!fu':::!~ _dar um golpe, que 

-· litares na Espanha ·- M~~i~~t~1t1i~Asv~~~~t:Jg~ 
UMA DEMONSTRAÇAO DE PODE- MADRID. 15 IA UNIÃO) - Os ven

RtO DA AVIAÇA.O NACIONALIS- <'imentos dos jornalistas madrlJênos 
TA fôram 3.umenta.dos, a titulo precário . 
SARAGOÇA, 15 ( A UNIÃO) - Após De acôrdo com a tabéla organiza.da, 

PLAZA: - Na veo)Jeral, na 
lCla "Pagllacci., . Complemenª 
tos. 

- A' noite, no palco. Ratlnhfl 
e sua Oompa.nhla de Revlat.as, 
Burlctas e Salnêt.es leval'l.o Ã 
cêna a comédia "O Tio de Co
rumbá", em três á.tos, e a revis
ta •• Deixa o Mundo Rodar'\ em 
1 áto e 12. quadr?s. 

REX: - "Fugindo ao Passa
do", com Robert Kent e Rochel
lf' Hudson, da "20 th Ctntury 
Fox" . Complementos. 

SANTA ROSA : - "Paclla 
cci" . Complementos. 

f'ELIPf:IA: - "Música do Co
ração", com Bobby Breen. d.a. 
"R. K. O. Rádio". Complemen
tos. 

.JAGUARIBE: - "O Carro 
Blindado", com Cesar Romero 
e, mais, a 3.ª série d .. "As Avenª 
turas de Rex e Rlnty" . Com
plementos 

SAO PEDRO: - "A Lei da 
Bala••, com Blr Boy WIJUam e 
Molly O'Day . Complementos-. 

METRóPOLE: - "Coronado, 
a Praia da Alegria" , com John
ny Bows e Betty Burress. Com
plementos 

uma pausa de atividades durante três os redatores-chefes ganharão 165 pe-
1 

• __________________________ _, 
~f"manas, aproveitando o dia da. Vir- setas St'"manais; os l'edatores auxiliares 
i;em de Loreto, padroeira da aviação 150 e os sub-reda.tores 140. 
espanhola, 500 a.viões rebeldes voaram AS CHUVAS CONTINUAM A PARA-
~ôbre a retaguarda da5 forças l'epubli- LIZAR AS OPERAÇOES MILITA-
ca.nas, sem que aparecêsse um único RES 
1.vião inimigo . Fll.ONTEJRA FRANCO-ESPANH0-
"0 INIMIGO QUER DAR UM GOL- LA, 15 IA UNIÃO) - As chuvas con-

PE, QUE PODERA' SER O OLTI- tinuam a pa.ralizar as operações mili
MO" tares, prejudicando grandemente os 
PARIS, 15 (A UNIÃO) - A impren- preparativos que e!::tão sendo levados 

sa direitista comenta a~ declarações a cfr~to pelos insurrétos para uma 
tio " premier" republicano espanhol, sr. grande ofensiva contra a Catalunha . 

João Viana de Oliveira - Português 
46 , Francês 48, Geogratia 58, Matemá
tica 55, História 66, Clên<lias 49, De
senho 60. Média geral 55. 

João Nóbrega de Azevêdo - Portu
~uês 40. Francês 34, Geografia 31, Ma
temática 39, História 45, Ciências 42, 
Desenho 95. Média geral 47 . 

João Batista Costa - Português 44, 
Francês 41 , Geografia 48, Matemá.ti
"" 35, História 52, 'Ciências 35, Dese

ral - 77 Dalva Protazlo, média ge
ral - 74, Anarlete Oondlm, média ge
ral - 73. Alaide Almeida, média ge
ral - 71 , Jovelina Chaves, média ge
ral - 71, Maria Celeste Gondim, mé
dia geral - 71, Maria Glselda Barocho, 
média geral - 67, Nllda Marinho, mé
àia geral - 65 . 

1.º Ano 

VI DA ESCOLAR 
nho i5 . Média geral 43 . 

José João de Miranda Freire - Por
t.uguês 35, Francês 39, Geografia 42, 

~~~:et'i:'o ~5Ó. ~~d~~asge~~I ~~~tória 

Darcilla Braga, média geral - 96, 
c::uvia Perazzo, média geral - 93, Vt
olêta de Brito Lira; média geral - 92, 
i\ntonia Ferreira, média geral - 91, 
Maria do Carmo Mélo, média gnal -
91, Maria de Lourdes Coutinho, média 
~eral - 88. Alice Cavalcanti, média 
geral - 84, Zuila Larri de Lemos. mé· 
1Ja geral - 84, Eunice Vitorio, média 
~eral - 82, Mari~ cfas Dóre~ FPrh1s, 
média geral - 82, Marina Marinho, 
média geral - 78, Rita Porto, média 
i;!ral - 77, Inês Costa Cirne, média 
geral - 75, Maria Amo.site Barbosa, 
média geral - 72, Maria Henriques, 
média geral - 71. Maria rle Lourd .. s 
Duarte, média geral - 61. Maria .José 
Correia, média geral - 47, Frieda Soa-

Professôra Guiomar Colaço: -
Diplomou-se no dia 11 d'o corrente, 
no Colégio da Imaculada Conceiçâ,). 
de Campina Grande, a senhoriüt 
Guiomar Colaço, irmã do dr. Alcn1 
Colaço, chefe do Posto de Seúde de 
Alagôa Nova. 

Foi paraninfo da recem-diplomadB 
o dr. Acacio de Figueirêdo, advogado 
de nóta no fôro camptnense. 1 

LICEU PARAlllANO 

Exames de 1. ª época 

Resultado da apuração das médias 
dos alunos 1nscrttos nêsse estabeleci
mento. 

l.ª SJ!:RJE, 

Francês 74, Geografia 32, Matemati- Hlran Morais - Português 20, Fran- João Pere1r·a - Pprtuguês e Oi
',.Q 43, História 50, Ciências 35, D;>- ·ês 15. Geografia 7, Matemática 2, ,'ncias 31, Francês $3, Geografia 40, 
,enho 70. Média geral 49 Histôria 17, Ciências 22, Desenho 40 . Matemática 35, História 60, Desenho 

Dionéa Holanda Cavalcanti - Por- T!ilva Morais - Português 36. Francês 50. Média geral 43 . 
uguês 41, Francês 51. Geografia 58 50, Geografia 32, Matemática 36, H.is- Joventino Gervásio da Silva Fur-
vratemática 67, História 42, Ciências Lória 28, Ciências 31, Desenho 60 . tado - Português 42, Francês 32, Ge-
i2. Desenho 55. Média gera1 51, Hadriel de Sousa Aguiar - Portu- ografia 49, Matemática e História 52, 

Domtngos de A~vêdo Ribeiro 1uês 26, Francês 13. Geografia 19, Ma- Ciências 38, Desenho 45 . Média gP-
~ortuguês 31, Francês 51, Geografia emática 31, História 31, Ciências 22, ral 44 . 
7. Matemáti<'a 27 Historia 51. C.:i- Desenho 40. José Luna Fonsêca - Português 21, 

ênclas 39, Desenho 45. Hilda de Oliveira e Silva - Portu- Francês 10, Geografia 28, Matemática 
Dulce Maia Bezerra _ Portugues ~!sá~~~ FJtn~i~~~··aG:~gI~~!ª ~~á M;-,,- :o. História 25, Ciências 20, Desenho 

~?' F~fn~~;: _Ge~~raJ~~ 
3

~· M2~tei~ã ~esenho 50~ 
1 

' tens 
1 5 

'. Luiz Gonzaga de Carvalho - Portu-- R~sultado dos exames de promoc:io 
5
eciho 45. is orta ' iencias · :?· Hélio Gal'O'ão Peixôto de Vasconcé- ~és e Francês 29, Geografia 20, Ma- do curso primário ~diurno do colégJo 

Domilson Maul de Andrade - Por- \~.~f'"j:; ~~r~~~JtiC:r~~c~ts~~i;~e5o3~ temática 37, História 30, Ciências 27, " Batista Paraibano", da capital. 
uguês 26, Francês 45, Geografia '.!:l. ~iê:ncias 40, Desenho 30 . D~~la~v!5de Lourdes Lima - Portu- pa~~u~o;.ºq~~o~ôram promovidos do 1.º 

th, média geral - 95 . · 

\l!atemática 34. História 49. Ciência~ Hamilton Pedroza - Português 18 1uês e Ciências 42, Francês 85, Geo- Aia." Brasil da Nobreizo.., Jonatas Fl-
23, Desenho 30 · . ~·rancês 14, Geografla 3, Matemática grafia 41, Matemática 76, História 48, gueirêdo de Sousa, João Batista Fi-
gt!~n~~. s;:~:i:sn 6~~m~~o~an!º

1 t~~ • ~~·. História 20, Ciências 13, Desenho Desenho 100. Méd.Ja geral 62. lho, Antonio Muniz Filho e José Fi-

tU:i::ª~i~ ~:~~!º :~ ~~~:r~iap~:1~ Matemática 48, História 63, Ciência:- Heronides Gomes Carvalho - Por- 'P-~~9~~~~~
0
ês ~r te~i::r1;:-3i,ºU~= '~1~:~~

0
Ji:os~Af:~ ~ri;,ª::r:1ti~ss~ 

Matemática 55, História 46. Ciências 17, Desenho 65 •uguês 26. Francês 57, Geografia 8, temática 36, História 47, Ciências 35, i Wilson Araújo, Isabel Martins e Anto-
31, Desenho 40 , Edilburga Pereira - Português ~7 i\iatemática 35, História 37, Ciências Desenho 30. 1 nfa Rodrigues, aprovados plenamentR 

Aquiles Leal_ Português 31, Fran- Francês 56. Geografia 36, Matemáti U, Desenho '40. Marta Regina Espinola Guedes Pe· Alunos que fóram promovidos do 2.º 
cés 38, Geografia 39, Matemática 50, ,:,a 55. História 31, Ciências 25, De- Heli Alustatl - Português 37, Fran- reira - Português 28, Francês 63, Ge- para O 3.º ano. 
História 61, Ciéncias 52, Desenho 45. ::;enho 65. ~ês 74, Geografia 50, Matemática 64, agrafia e Ma.temá.tica 33, História 49, Olga Ribeiro Silva, Marli Barros. 
Média geral 45. Everaldo Cabral de Mélo - Portu- ~ístória '82, Ciências 66, Desenho 50. Ciências 26, Desenho 95. Beatriz Sã.les, aprovadas com distin-

J\rtnando Cabral da Nóbrega _ ~ués 41, Francês 69, Geografia 45, Médía gera] 60. Marta de Lourdes Marques de Me- ção; Gtovani Nobrega e Hodes Fer-
Português 26, Francês 44, Geografia Matemática 57, História 65, Ciêncl::is Heloi;;a Gonçalves de Olivqira - rJeiros - Português 34, Francês 57, nandes aprovados plenamente; Arlindo 
12, Matemática 19, História 50. Ci- 26, Desenho 65 Português 39. Francês 46, Geografia Geogarfia 23, Matemática 32, História Xavjer e Nereida Brasil aprovados 
~ ia 2 nh Epitacio Mota Delgado - l>ortu- 32, Matemática. 17, História 25, Ci- ,tr,, Ciências 31, Desenho 75 . simplesmente. 

e1n!ur~' ~~osa
0 

d!ºQueiroz - Por- guês 3o. Francês 5o, Geografia 44
• ên~;al~~ daD~~~o ci~dêlha - Por- tu~a&iº3le~:t~~ê~~~~r:~:~fi; epg~= :rg~~;a:ie ~Óram promovidos do 3.0 

tuguês 40, Francês b5, Geografia 50, ~~tri~tet!tªo 
7JQ. H~~~~a g!~alC~~~cias tuguês 24, Francê~ 40,. Geografia .11. ências 41, Matemática 49, Hlstória 50, para o 4.n ano. 

Ma.temática 81 , Hístória 53, Ciência~ Elmo Luiz Machado Sete _ Por- Matemática 15, Históna 55, Ciências Desenho 35. Média geral 42 . Guaracl Nobrega, Eva1cto RibPlro 
61, Desenho 7o. Média geral 59 · tuguês 21 , Francês 48, Geografia 22 _ 1. 23. De.senho 35. Mario Rangel Torres - Português Silva. Reinaldo de Oliveira, .João Ba-

Afõnso Augusto de Toiêdo Navar- Matemática 59, História 50_ Ciências Inácio Pedroza Sobrinho - Portu- 34. Francês 29, Geografia 15, Matemà· tista Flguelrêdo. Norman Ribeiro Sll-

~~afia P~;~uiU:te!~tfc~an7t 6
~is~~.. 12 Desenho 55 fu~Ü5. ~lru,~ri G";'l"'g/f lf M3a6- !~';,ah

0
4245 História 38, Ciências 40, De- ~~q:fr~~~eªt":s.fo~~~~e~t;;;.,;i!!"~at!= 

68, Ciências 56, Desenho 55. Mé~ Evá~ora.s ConPla ~ Português 27• tiesen~b 30'. ª ' nc as · Maria das Mercês Guedes - Portu- ta do Carmo, aprovados simplesmente. 
dia geral 62 . Franc-ps ~6· Gcograha _31, Mal,rmá.tJ- Itací Pires de Araú.fo - Português ~uês 33, Francês 74, Geografia 23, Ma· inhabilitados 5. 

Alan Caçador Viana - Portugue::, 01 22, HlSLÓria 46, Ctencias 39. Dti- 34, Francês 67, Geografia 54, Matemá- temática 37, História 40, Ciências 28, Alunos que fôram promovidos do 4..0 

28, Francês 16. Geografia 34, Maté- scnho 55, . . tica 36. História 50, Ciências 38, De- Desenho 55. para o 5.0 ano. 
mática 38, História 33, Ciências 21. Eliací Lmza ~e Oliveira. - .Port,~~ ;,cnho 95. Média geral 53. Manuel Xavier de carvalho - Por- Maria Rute Andrade. Joslas Soares 
Desenho 45 '.!.Ués 3~. Frances 60 . Geografi~ ~., Ivomq.r Teixeira de 01ivetra - Por- tuguês 51. Francês 72, Geografia 58, rle Silva e Clemencia Mnrttn.s de OJi· 

Adson Machado da Franca-Por- Matematica 17, Historia 36, Cienc1a-. tuguês 33. Francês 55, Geografia 35, Matemática 45, História 67, Ciências veira, aprovados com distinção; Luiz 
tugués 30, Francês 52, Geografia 37, ~7. Desenho 50 Matemática 17, História 68, Ciências 56. Desenho 75. Média geral 61. Loureiro FiJho, Paulo Pereira dos San-
Matemática 70, História 51, Ciências Edvaldo Mendonça de Brit.o - Por· 15, Desenho 40. Messias Machado Silva - Portu- tis, Maria José Ramos da Silva e Se-
18, Desenho 40 . t.uguês 26. Francês 19, Geografia 18, José Ferreira Soares - Português guês. Matemâ.tica e Cténctas 47, Fran- verina Ramos da Silva. aprovados pie-

Aristides Lucto Vilar Rabêlo M"atemática 16, História 23, Ciências 36, Francês 40, Geografia 33. Materná- cfa 67, Geografia 39, História 64, De- namente; Ivone da Silva Pessôa, La-
Português 29, Francês 29, Geografia 21. Deseriho 30 tica 35, História 52, Ciências 33, De· senho 40 . Média geral 50. faiéte Sáles e Noeml Sá1es, aprovados 
33, Matemática . 32, História 40, Ci- Francisco Alves da Costa - Po,.- .senho 30. Maria Luiza Ferreira - Português simplesmente. 
ências 29, Desenho 35. tugués 26, Francês 31, Geografia 20, José Porfirio de Brito - Português 44, Francês 73, Geografia 46, Me.tem.á-

Alan Kardec Pedrosa de Lucét'i:"'. \itatemática 21, História 35, Ciências 25, Francês 25, Geografia 21 , Matemã- tica 67. História 41, Ciências 33, De- Resultado dos exames de promoção 
_ Portugués 18, Francês o, Geognl.~ t6, Desenho 40. tica 36 . História 33, Ciências 32, De- senho 75. Média geral 54 . e final do curso primário noturno do 
na 23, Matemática 21, História 2'1. Fernando Amaral Marinho - Por-· senho 40 . Maria das Dôres Fernandes - Por- Colégio "Batista Paraibano", destacaª 

Ciências 26• Desenho 3º· ~:~:!áti~aF~;nc~1st~~·iaG:rgr~f~~Cl
1
;~ 32~;r~n~~1~~ ciee;;;~~1a31.p~~~:~ :~~1c~ ~~~g~~;~J!· r:.ª~1~n:f~M3

9
i~ pi;:i~nos promovidos do 1.0 para o 2.º tu:U~:~t ~!~~~~ ~~. ~~~r;iiaPC:1·. 30, Desenho 45 · tica 12, História 52, Ciências 32, De· Desenho 55. ano. 

Matémattca 72, Histt'.>ria 44, Ciêenc1as lh:-~
1
~~~rug~~;t~~t.o F::nrtsr~~j.o G~~: sestsft :~rt1ns da Silva Filho - Por- 40~e;;:n!~ 1~~Ge~::~fl;: i4~r~~t!~ 1 fo s~;:i;,o ~~~;~d~: ~~~ªd1:~i~~ 

2
\~~cl~'ba~~os da Costa _ Po,·- •rnfl\, 23. Matemática 24. História t.\l,rue~54, Fr:nct~ ~c::i G:gr~;lª ~8. ;!;!;!:',"h
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39

65
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1
~s g:~~l ~~s.tórla 36, ~~~e~~áclo da Silva. aprovado ple-

tuguês 29, Francês 66, Geografia 21. 26· Ciências 16 · Desen.ho 4o. / ~~tf>ese~t~ ~5·. s a ' nc as otacHlo Gomes de 011veira - Por- Alunos promovidos do 2.0 para o 3.0 

Matemâ.tica 31, História 27. Cíênc1A.- , ~rancisco M~rtins Filho :-- Portu- Jaques Rangel Torres - Português tuguês e Matemática 27, Francês 14. ano. 
26, Desenho 35. . i:ues ~1. Frances ~- Geografi_a 5, M.\- 15, Francês 39. Geografia 55, Matemá- Geografia 31, História 25, Ciências 23, Gabriel de Oliveira e Solon Ferreira, 

AntorJo Mesquita de Almeida - temática 17· HiStórla l5. Ctenctas 14 ~ica 40 História 52 Ciências 60 De- Desenho 30. aprovados plenamente . 
Português 32, Francês 62, Geogratia Desenho 35 1enho 45. Média gfral 48. ' Olivia Cardoso de Holanda - Por- Alunos promovidos do 4.0 para o 5." 
tl, Matemática 81, História 45, Ci- Glnaldo Ferreira Soares - Portu- João Sousa Barbosa - Port1.J8"UêS ~uguês 42, Francês 57. Geografia 52, ano. 
ênclas 35, Desenho 85. Média ge!"al J?uês 42 .. Francês 58. Geografia 3:{. 11, Francês 4, Geoitrafia 24, Matemátt- Matemá.ttca 31, História 46, Clênota.s Elias Batista e Alvaro Sobral, apro-
54. \[a.temática 81. História 48. Ciência~ "ª 41, História 32, Ciências 23, De- a6, Desenho 65. Média geral 46. vados plenamente. • 

Antonio Gom~ da Costa - Por· 32. Desenho 45. Média geral 48 . senho 25 . Omarina de 01tveira\ Medeiros - ~l~nos que conclulram o 5.0 ano 
tuguês 37, Francés 60, Geografia 49. Ger~lcto Pessóa Ramos - Portu - José Eurtclides Ferreira - Português Português 28. Francês 43. Geografia, prun~rio 
Ma.temática 76, História 51, CiênciJ. :. ; uês 26. Francês 17 . GeograUa 8. Ma- 11. Francês 47, Geografia 31, Matemá- História e Ciências 24, Matemática 20, Jose Belarmino Fllho, João Luiz da. 
41, Desenho 80 . Média geral 56 1.emática 27, História 33. Ciências 17. ticR. 29. História 51, Ciências 32, De- Desenho 35. Silva, José Maria BrasiUano Torre.!!, 

Atualpa Gomes Correia - Portu- Desenho 35 senha 30. oto Alves da Cruz - Português 32, Pedro Maciel dos Santos, Osório 0-
guês 25, Francês 7, Geografia 16, GPraldo Paiva de Mesquita - Por- Jo~é Maria Nogueira Junior - Por- Francês 60. Geografia 40, Matemática. limpio QueJroga, Severino Ferreira de 
Matemática 10, História 25, Ciéncia" uguês 59. Francês 39. Geogre.fia 41, r.uguês 29, Francês 51, Geografia 50, 57. Hlstiíria 67, Ciências ,u, Dese- Sousa, Rafael Manuel dos Santos e 
16, Desenho 30. Matemática 79, Historia ~7. Ciénciaf Matemãtica 36, História 37, Ciências nho 50. Média geral 50. André Urtigas, aprovados com dtstln-

Celso Cabral da Nóbrega _ Portu- ~1. Desenho 55. Média geral 54. 29, Desen~o 65. o~ias Machado Silvn _ Português, çáo; João Moura Neves e Pascoal 0-
guês 32, Francês 67. Geografia 50. Geraldo Pinho de Oliveira - Por- José Feitosa de Menêses - Portu- Geo~rafia e Matem.átlca 19, Francês limplo, aprovados plenamente. º 
Matemática 63, il:istória 71, Ciência~ w:uês 32 Francês 29. Geografia 20. "'!U~ ~4. Francê~ 43, Geografia 32· Ma- 36, História 44, Ciências 32, Desenho 
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45, Desenho 35. Média, ger~l 52. \!atemática 7. História 26. Ciências temática 54, História 32. Ciências 34, 45. ~o "Batista Paraibano", desta capl-
Creuza de Araújo Frazâo - Pbr- 27. Desenho 35. Desenho 65. Média geral 42. (Continúal. tal. 

tuguês 41. Francês 56, Orografia 43 Glauco Hermano Monteiro Freire José Barbosa de Sousa - Portu-
Matemática 41, História 46. Ciências - Português 52. Francês 80, Geogra- ;ruêi:l, F~n~r ::·1 Ge3org/ê 

5P, M:.,- NOTAS DE APROVAÇÃO DAS ALU- te~~~~:.'.'nr::ireB:fti::do J~';,~!:;.iin; 
35, Dest!nho 50. Média geral 45. ~ª. 5~. J,'1:Rtemóttcr:1 59, Hisi:ória 75. J:en~~ 50'. M:di! ªgerai 46.nc as ' NJ\S OOF, t.º E 2.º ANOS DO CURSO João Loureiro, aprovado,. simples• 

Claudio de Paiva Leite - Portu- v lenc,a, 66, Desenho 60, Media ••- José Macêdo de carvalho - Por- NORMAi, no COLEGIO "SANTA mente. 
guês 27. Francês 49, Georf:afia 41. ral 63 · r.u,ruês 38, Francês 46, Geografia 30, Rl 'l'A" DE AREIA Resultado dos exames finais do cur-
Matemática 48, História 56, Ciência<: Hl~sio Ca.valcantf d.e Medeiros ;.- Matemática 27, História 46, Ciências 2.0 Ano so primário do Grupo Escolar "Prn· 
33, Desenho 50. Português 16. Frances 19, Geogra,l:l 11 Desenho 40 Miriam Barrêto, média geral - 91. fessor Clementino Procopio", de Cam~ 

Ciro Trocoll - Português 33. Frar.- 14, Matemática 3. História 24, Ciên- José Ramos eia Silva - Português Neusa Rodrigues, méçlia geral - 96. plna Grancje. 
rfs 42, Geografia 22, Matemática 27, rolas 6, Desenho 40 :13, Francês 51. Geografia 52, Matemá- Auri Mesaulta de Andrade, média ge- Luzia dos Santos, Maria das D6res, 
História 50, Ciências 23. Desenho 45. Haroldo de Sousa Pessôa - Por· tica 50, História 44, Ciências 57, De· ra1 - 92, Beatriz Pere.zzo, média geral Yolanda Farias, Arlinda Costa. Aurra 

DHso~ de Sousa Mélo - Português 1ugués 44, Francês 51, Geografia :i3. senho 100. Média geral 55. - 91, cand1da Almeida, média géral Lima, Djalma Miranda, Dalva Miran· 
31. Francês 50, Ge0gralia 32, Mate- Matemática 66, História 49, Ciénctas José de Vasconcélos Cavalvantl - - 84. Viviam Barrêto, ménla gerol - da e Arlindo Brito. aprovados plena-
màtlca 41, História 48, Ciências 33 11. Desenhe 35. Média gerai 46. Portu~uês 32, Francês 19. Geografia 84, Rita Nobre, média geral - 81. Ma- mente; Heronides Marinho e Dlname· 
O,,senho 3; 16, Matemática 10. Hlstórla 32, Clên· ria Dolõres Pereira. média geral -'19, rica Monteiro. aprovados simplesmen· 

DJalma Xavier _ Português 45. elas 23. Desenho 30. Maria da Conceição e Costa. média ge- te. Faltaram á chamada 2. 
Francês 61, Geografia 59, Matemáti· Bluzas de fino Gersey e fino Tricot, 
ca 52. Histórl~ 54, Ciências 61, DP- artigo próprio para verão, só no AR
senho 45. Média gerai 54. MAZEM MIRANDA - Rua da Re-

J;)Qra t,ifchl~ - Português ~6, púhlica, 654. 

"CEANA" - Os mala mimo• .. eln- Senhorita: Só um cln lo "CEANA" Lindos clnlos? 
tos para capuchon, aa com?tle&a a sua tollete so• "CEANA" 

T,pt,' 1'RA~P.~ffl,\ LIR,4. l}lt,\$11,Effl,\ NII LIRA BRASILEIRA 



A UNIAO - Sexta-felrà, 16 de dezembro de 1938 ., 
PELO 

TO 
D E SE N VOLVI ME N- O ALTO COMANDO JAPON2S CORTOU O SERVIÇO DE 
D A p E eu AR IA ABASTEaMENTO DAGUA E DE VIVERES Á CONCES-

(Conclusão da 1.• PI,) 

A polilica eco nóm ica <IUC se
gue o Govêrno para ilrnnu, leln 
dado os Jnclbores t·~stilt:idos, 
permitindo ao nosso Esludo a
compunhllr de pct·to o dcsenvol• 
,•imento da civillzHção brasilei
ra. 

Com o amparo e subordina
ção da agricultura aos mêlodos 
n1ais 1nodernos, os nossos cam
pos oferecem maior rendimento, 
e ainila por mero da ação do 
Govêrno, fomentando a policul
tura, livrou-se o Estado de ;i
tuações vcxalórias, ocasionada; 
quando o mercado do algodão, 
hoje o nosso principal produ
to 1nas não o nosso único pro
duto, oscilava de tal orde111 a 
produzir crises financeiras pro
fundas que atingiam toda " co
letividade. 

Se o Govêrno cuitla da agri
cultura,, racionalizando-a, tmn
bém as suas ;itenções se vollam 
para a pecuária, uma <las nrnis 
poderosas fonles de ri<1ucza, que 
encontra na Paraíba o seu pró
prio habitat, graças ás nossas 
diferentes condições cli111aléri
cas e ás nossas n1ais diversas 
condições topográfü,as. 

Com a nova orienlaçiio que 
se ,·em in1pri1uin<lo á pecuária, 
o Nordeslt tem possibilidades 
para desenvolvê-la consideravel
lneJtte, bastando apenas que se 
procure seguir os consêlhos <lUP 
os técnicos divulgam e se exe
cute totalmente as providen
cias que o Poder Público indi
ca e estimúla. 

Ao desenvolvimento d" pecu· 
ária, liga-se ihtimamentc 'I cul
tura agrícola, pois da bi,a apli-
cação dos pdncipios desta dt- · 
pende um bom campo de pas 
!agem, pastagem esta que, cul
tivada e guardada, em su·-" 
multiplas variedades, oferecers. 
ponto de resistência alé mes-

de tra tur e marcai· CHI animais. 
fazer a secagem das pé les, pro- s Ã O F R A N e ~ s A D E H A N _ K o w lamento da Asla Oriental. recentemen-C te cria.do pelo govêrno japonês. 

curando- ~e, por Iodes ns llleÍns, O EfTADO-MAIOR CHINf:S NAO 

evitar os defei tos qUe possam A DETERMINAÇÃO FOI TOMADA EM CONSEQU'"'N Ef'PERA, NOS PRóXIMOS TRtS 
prej u dicar o vlllor industrial qo ESS r. • ~s:~~~~~º:fpo~i66mADES 
couro, a lém de dar o Govêrno CIA · DO GRANDE NUMERO DE MIUT.\RES CHJNtSES ·CHUNG-KING, 15 <A UNIAO> _ 

t:~~~1
ie~c~~ ~~/1:. ~~~t~~~~~~r~: REFUGIADOS NAQUELA CONCESSÃO ~J~:~:1

q~~ ~1~c~~ ~;thJ.~i~~di~~od~ 
q u e, nos cer cados de suas pro- WASHINGTON, 15 <A UNIAO) - grandes atividades do Exército nlpónl-

d 1 um comunicado de Han Kow Informa EM PL•NA ATIV' IDA·DE O co durante os próximos três mêses 
Prieda es. ap icat"elll o arame que os jn.ponêses cortara~ o serviço d~ ~ 
ovalado liso, com o objetivo prá- ,basteclm•nto dagua e de viveres á DEPARTAMENTO DA ASIA A posse do dr, Celso Matos 
tico de evitar-se a utilização do concessão francêsa daquela cidade. 
arame farpado de 1odo condena- cte~m01;~~~c~::•t0~~!~~ .. g:t!~~r1irl: ORIENTAL no cargo de prefeito de 
vel Pelos novos métodos con- 'lca a situação ~a Concessão Francêsa. Yamagewa foi nomeado chefe do De Cajazeiras 
cernentes á pecuária, onde os viveres estão escasseando ra- partamente dn. Asia Oriental. recentR· · 

No a.rt. 5.0 dêsse decrélo fi- pidamente . mente criado. 

cou a utorizada a SeC'.re taria da COMO OS JAPONtSES JUSTIFICAM tr!i!5Jo ~~~:[!~~~~0i,e:~r~~~ri~º~,: 
Al:(ricu llur~ :i fornecer gralui- TAL MEDIDA Guerra, foi a causa do pedido de de-
tamente, por inhe.rméd·io da re- HAN-KOW, 15 (A UNIAO) - O co- missão do chanceler Hirota, que lnsis-

pa.rtição oon1pelente, projélo~ !:1!f1i~~!eto:ad~~b~ ~\~~~ i~s!~!~~ ~1i J~1
~~e ~o J::;::~e~1!~~0

r~b~~d~~~~o 
para estabuJos, banheiros ca.rra- tecimento da concessãt> francêsa, o mo- ao Ministério das Relações Estrangel · 
patici<las, sitos, bebeKlouros e tivo de estarem ali refugiados numPl'o- ras. 

outras construções de inlerês- ~:tgi~~~~e: ~ff:a.~S:6: ~!t~ªt~a~a~J~ 
se para a cri~ção · átos terroristas contra os Japonêses 

Como ise ve, a pecuana na , 
Paraiba encontra-se hoje subor-1 NOMEADO CHEFE DO DEPARTA-
dinada a normas precisas e de- MENTO DA ASIA ORIENTAL 
finidas de maneira a torná-la TóQUIO, 15 , A UNIAOl - Por de-
um dos fatores 1nais preponde- ereto do govêrno. o general Reisukt

CRIADO UM "BUREAU" ECONOMI· 
CO JUNTO AO DEPARTAMENT0 
DA ASIA ORIENTAL 
TôQUIO, 15 /A UNIAO) - O sr 

Ehinrokuro Hltaka, consul geral do Ja
pão, em Changai, foi nomeado pata as 
funções de diretor do "bureau" econô
mico, que funcionará adido ao Depar-

rantes do nos5o de;envolvimcn- ------- -------------------

to econômico. R E G I s T o Ao vivo int.erêsse que tem o 
inlervenlor Argemiro de Figuei-
rêdo em proporcionar á produ- FIZERAM ANOS ONTEM: 

ção e defêsa animal do Estado ri.7 ~~ i~;~~o f:;..u:J ~u,~{i,i~á~~on:~ 
os meios indispensaveis para a Paraíba e secretário do Síndic-ato dos 
sua completa expansão, deve cor- Bancários de João Pessóa . 
responder o espírito de compre- - o menino Clovis, filho do sr. Do
ensão e oolaboração dos nOS':iO'S :~!os P:~~ Correia, comerciante em 
criadores que, co1n o decréto n.C - A sra. Amélia Galiza Fernandes, 
1. 194, têm á frente perspecti- espôsa do major Elias Fernandes, oli
vas animadoras para as suas eia! da Policia Milit,ar do Estado . 

atividades uteis á maior prospe- espõs! J~\r N~~t~:fn:;~?à1ied:~~f: 
ridade da nossa terra. va, residente em Gurinhem. 

PRESOS EM LOS ANGELES 
DOIS AGENTES SOVIÉ

TICOS 

- A menina Gílza, filha do sr, José 
Cunha Lima Sobrinho, funcionário da 
Fazenda Estadual. 

- A sra. Elvira Rodrigues de Cas
tro, espôsa do sr. João Teixeira de 
Castro, residente em Malta. 

- O sr . .José Alves do sousa, ele-
tricista, nesta capital. 

diversas secções da I~aprense ot;~wl 
e da "A União'', colhJndo a melhot 
impressão das nossas novas instala
ções. 

Prefeito Antonio Santiago : - &.te
ve ontem, á tarde, em vislt.$1. ao n<1sso 
gabirfête redacional o dr . Antonio Ba
tista Santiago, digno e operoso prefei
to de Itabaiana. 

S. s. visitou nessn. ocasião, as n0v,n 
Instalações desta fôlha e da Imprem-2 
Oficial de que colheu magnifica im
pressão, tendo se demorado em cor
dial palestra com os redatores pre
sentes. 

(ConctllBio da 1,• pag.> 

ções atenciosas. - Celso Matos, pre· 
feito". 

Fôram enviados, ainda, ao dr. Cel· 
so Matos. os seguintes telegramas de 
felicitações, por motivo de sua nomca .. 
ção e posse no cargo de prefeito cse 
Cajazeiras: 

Rio, 9 - Ciênte hoje sua nomeação 
Sinceros parabens. Abraços. - Dr 
Antonio Moreira. 

João Pessôp., 25 - Receba mru 
cordial abraço pela sua nomeação. -
Fernando Nobrega. 

.João Pcssóa, 14 - Cajazeiras está 
1e parabens sua nomeação prefeito. 
Saudações. - Antonio Rabêlo Junior. 

mJ~~o P;;j!itt?r
5a -;nfiti~~u s~~r~t~l 

abraço cumprimentos. Cajazetras di
ante seu inPgualavel interesse fazê-la 
próspera, muito lucrará. administração 
amigo. - Jorge Pereira. 

Sapé, 5 - Aceite nossas fellcitaçõec;. 
- Moacir e Mocinha. 

Souza . 9 - Acabo pedir Jo::io Ju
rema representar-me manifestaçõi:-s 
,. C3'.-Sião posse gr3:ndi~a rece~ão que 
Ca1azeiras com Justiça lhe ofereceu. 
mais wna vez agradeço por mim P 

companheiros a cativante fidalguia 
com que fomos acolhidos por sua fa
'Tlilla e seus amigos. Saudações. -
Eladio Mélo, prefeito. 

Souza, 5 - Felicito presado amiao 
ótima escõlha prefeito êsse munlcipto 
Abraços. - Timoteo Morais. 

Misericordia, 11 - Parabens sua 
-o,::se rom melhores aueutioc:; rt>allza
rá brilhante fecunda modelar admi
nistração altura sua cultura também 
tradições gloriosas sua grande terra. 
Abraços. - PraxedP..s Pitanga 

mo nos mais longos períodos de NEW YORK, 15 (A UNIAOl - A. 

- A srta. Berenice Batista. profes
sora recem -diplomada pelo Colégio das 
Neves e filha do sr. José Batista, já 

Estiveram, ontem. á noite, em visitr 
á redação desta fôlha, a professora 
Aurea de Fatias Lira, in-;,1!~v1a· au 
xiliar do ensm:> em Ser':".l\.ria '] rsoõs:.i 
do sr. Felida110 Lira, :;-.;merctante ;;i.li 
estabelecido, t ft. sra. M4riti. HPrmdín· 
da Correi 1, 1:-spôsa do :;.r. Abllio Cor
reia da Cunha, do comé-!rcic, iesta pra
~a. 

Bonito. 8 - Associamo-noc; ás ho
menagens que lhe s:10 prestadas hoje 
pelo grancle povo_ ca.jazeirense, Apro
veitamos ocasião hipotecar nossa so
lidariedade. Saudações. - Antonio 
\fartins, José Morais. 

estiagem. l o.uncia.-se que as autoridades "yan-
Tendo em vista a nccessi<la- kees" prenderam cm Los Angele~, 

de de incre.1nenlar a pecuária, :;>;s ~:sso:spfo~a;:i:ª':: ~:v::e~~ 
da mesma forma que se fez com União Soviética.. 
a agr\cullura, ven1 o interven· Nos círculos a.utorizados acredita-se 
lor Argemiro de Figueírêdo de que em todo o território a~e~lca.no ha 

~ssinar, em data de ontem, un1 ::'1~~~~ r:x:n!:s c::~~~;::n ~º~;_ 
~e.cret_? que, C~f!l. a s_ua plenH a- ta11 te prcJudicia.l aos interesses da 
phcaçao, poss1b1htara dentro de Nação. 
pouco tempo ao nosso Eslado um 1 ------------

desenvolvimento pastoril ú ai- Realizações do Govêrno 
tura das suas necessidades. Argemlro de Flgueirêdo 

Com a medida to111ada pelo 
Govêrno, no artigo primeiro d,, 
Dec. n. 0 1.194, que determin·J 
que não será atingido por qual
quer aumento de imposto ter
ritorial, o criador que guard"r 
por meio do si~terna de méd"s, 
silos ou qualquer oulro indica
do pehi reparlição compelenlc, 
a pastagem colhida nos seus 
campos, para o arraçoamenlo do 
gado, no verão. 

(CQnclusAo da 1.• pg . > 

educação de anormais por causas ori
ginárias ou por defeitos adqutrtcto, 
mas tcem eficácia duvidosa on'1e sr 
n~o cuida, com zêlo adequado, rla in
fancia desprotegida . 

O probJêma da infancia abandonada 
ou delinquente - o abandono. em re
gra, con,duz á delinquéncia! - é mai-. 
grave do oue vulgarmente se pensa. 

falecido. 

FAZF.M ANOS HOJE: 

Dr. Claríndo Gouveía : - Transcor
re, hoje, o aniversário natahcio do 
engenheiro-agrónomo Clarindo Gou
veia, inspetor dos Serviços de Plantas 
Téxtels, neste Etsado. 

Por êsse motivo, deverá o natalici
ante receber muitos cumprimentos das 
suas relações de amizade. 

- A sra. Cicera Mendonça de Araú· 
jo, espõsa do sr. Silvano Domingos de 
Araujo, comerciante em Juárez TA
vora. 

- A menina Maria Adelaide, filha 
do sr. Joaquim Firmino de Medeiros, 
funcionário estadual, nesta cidade. 
, - Aniversariam, hoje, a senhorita 
Bernadete Medeiros de Araújo e a sra. 
Ana Medeiros de Araújo, filha e es
pôsa do sr. Salatiel de Araújo, funcio-
1.ario do Serviço de Plantas Téxtets, 
neste Estado. 

- O sr. Sev~rino Inocencio de Araú
jo, negociante nesta cidade. 

VIAJANTES: 

Ontem, _á tarde, esteve em visita â 
redação desta fôlha o nosso confrade 
de imprensa sr. F. Lustosa Cabral 

s. s., demorou-se alguns momen
tos em amistosa palestra, em nosso 
gabinête redacional. 

VARIAS: 

Doutorando José Cunha - Vem de 
concluir o quinto ano médico com 
aprovações distintas o doutorando José 
Cunha, aluno da Faculdade do Medici
na da Baía, e filho do sr. Heronides 
Cunha, comerciante nesta praça . Por 
f'ste motivo o doutorando Jcsê Cunha, 
que já se encontra nesta cidade, tem 
recebido muitos cumprimentos. 

1938 - 1839: 

Da senhorita M. Lutza P . de Bri
to. residente nesta capital. recebêmos 
um cartão de bóa3 festas em 1938 e 
bon~ anos em 103') 

A propôsito das homenagens ao 
"Tlrefeito Celso Matos Côram enviados 
os seguintes despachos a figuras re
oresentatlvas de Cajazeiras: 

Caja?eiras. 24 - Cel. Joaquim Me.
tos - Pedimos apresentar nossos sin
ceros pa rabens a dr. Celso pPla tão 
ju<:ta nomeação que acaba assumir 
para grandeza desta terra. - Sera.
fim Rocha. René Medeiros. 

Souza, 9 - Dr. João Jurem,1. - A-
2racieccrei que mr represente na posse 
do nosso Amigo Celso e d em Ai:,; sole
nid~des. Abraços. - Eladio Mélo, pre~ 
feito. 

Misericordia, 11 - Dr. Otavlo .Ju
rema - Caja,;eiras - Rrerf'~s;itin,, 
Canital encontrei seu telegrama con
vidando assistir solenidade: posse Cet. 
so Matos tarde demais atender con
vite asseguro-lhe experimento daqui 
alegria festas tdbuUldas áquêlr llu~
tre auerido amigo. Abraços. - Praxc
des Pitanl?a. 

E' natural que, numa região 
batida vez por outra pela sêca 
como a nossa o Poder Publico 
tome a iniciativa de difundir a 
prática racional dos sistêmas a
ponLados pura a conservação da 
pastagem necessária par 1 a ali
mentação do gado, criando situ

ações favoraveis ão desenvolvi
mento da pecuária, sem ;alução 

Em abril fiz, no Rotary Clube local, 
uma palestra sôbre "A ctclinquênci~ 
ln!a.nti1", e parece que minhas palavra~ 
não fôram totalmente desprezadas, a 
julgar pehis expressões entusiá<Jticas ~o 
coronel José Faustino. Chefe de Poli
cia. presente- á reunião. A tnfe.ncia, nn 
mundo inteiro. está cercada de máu!-ó 
elementos que a arrastam para o vicio 
e pe.ra o crime e, por mais puras e for
tes qu(I sejam as Influências endógenas, 
os poderes exteriort-s representam fôr
ças decisivas da conduta Individual. 
~· indispensavel um amparo seguro. 
11m arrimo eficiente, uma proteção 
salvadora. E êsse beneficio só advirá 
o~ estabelecimentos providos dos recur-
1sos mora is e materiais prescrl tos pelas 
'."iênclas que se ocupam da teltcldade 
t-iumana. 

Dr. Alcêu Golaço : - Acha-se nesta 
:~~~l di ~-to ~~êuSa~â~ªçdé :!:1~~Ó~ I --L-en_ç_os-de-se-_d_a_e_s_tà._m_p_a_d_a _p_a-ra_°:"_º 
Nova. de senhoras e senhoritas, na prata., 

S. s., veiu a esta cidade em trato sô no ARMAZEM MIRANDA -
de interesses parti~ulares, aqui se de-1 P .. êço de fábrica - Rua da RepÚ· 

São José de Piranhas, 8 - Dr. Ota· 
cilio Jurema - Agradeço convite e 
congratulo-me manifestação e poi::~r 
rlr. Cel<:.O Matos prefeito essa cic!adf!. 
Saudacões. - Mi:i.nuel Figuetrêdo, sec. 
resp. pelo expediente Prefeitura. 

Bonito. 8 - Dr. Otacilio Jurrma -
Motivo doença deixo tomar parte jus
las homenagens dr. Celso Mato., o 
que peço representar-me todas sole
nidades. Abraços. - Antonio Martins. 

de ·continuidade. 

Assim, confónne o art. 2.0 do 
mesmo decrélo, será faeillllada 
a criação de uma Esh1ção de 
J\lonta provisória a todos os 
que cumpr irem as disposições do 
artigo precedenle, os <Juais se 
u tilizarào de reprod II tores de 
propriedade do Esta<lo, cem a 
dewêsa anual mi n i ma de 5 '.a sô
Lre o seu respectivo Yalor. 

O sentido do d ecréto 1 .194 ,;, 
portanto, fazer com que os cria 
'dores paraibanos, ao mesmo 
tempo q u e vão aplicttn,do p,ro
cessos motlernos de prqiaração 
e g uarda das pastagens, lenham 
fatjlitados os meios para apurar 
a raça do gado, pelo cruzamento 
c~m tip os superiores colocados 
á sua ditiposição nas Estaçôe.s de 
Monta. 

O utro p onto de m u it a impor
lan cia nêssl' d ccrél <' e! o q u e ,e 
re l'ere a v u lgarização, pe la Se
cretaria da Agricu l tu ra, dos co· 
nàecimenlQi rehitivos uo modo 

morando poucos d1as. blica, 654 - João Pessõa. 

SITANTES: '!!11-----------------------, 

Meus parq.iJens ao Govêrno da sua 
corajosa Paraiba, cuja altivez é a ca
recteristica gloriosa duma raça. 

Aceite um abraço afetuoso do ex· 
corde - Oliveira Roma. 25-10-38. São 
L11iz" 

Em companhia do desembargador 
Agriplno de Barros. membro do Tri
bunal de Apelação deste Estado, est!
veram, ontem, á tarde, cm vi.sita á 
redaçR.O desta fôlha oq us. dr. Lu'.·~ 
Marcelino, médico de co:i.celto em 
Campina Grande e Lu~i Juvencio -4o~ 
Santos, alto comerciante naquela pra
ça. 

Os dignos vhsltantes perco1reram a<-: 

AS CONSTRUÇOES NA
V AIS BRASILEIRAS 

UMA ENTREVISTA DO ALMIRANTE CASTRO E SILVA -
A EFICltNCIA DO "PARNA1BA" 

RTO, 15 (A UNIAOI - O almirante OU"" o "Parnaíba" fez . com toda re
castro e Silva, chefe do Estado Maior I gulartdade, a viagem para Mato Gros
da Armada, concedeu uma entrevista I so. cujo percu.rs. o era considerado fóra 
ao "Correio da Noite" a propósito do das possibilidades daquêle navio. 
reaparelhamento da Esque.dra · Com R experiência adqulrtda na. 

Referlndo•se especialmente is vlto- rr,nstrução dessas pequenas unidades. 
riosas construcões navR..ls brasileiras. o l: .... n tuf)U o entrevtstado que mul to 
tntrevlstado mantfeS tôu-se plttnamente breve os noosos estaleiros e~tarão aptos 

~~~~iJ~i~~~a ·~ : u~~; e1!ª uc:id~d; 1 a realizações de ma1 1 · alcan~e, 
genuinamente brasileira lançada &.P lo que terá.. inegavelmente, a maior 
mar e que ainda não causou o menor l influêr.,:ta na execução do largo pro
deecontentamento aos técnicos. grúlla de reaparelhamento naval tra-

D!~~~ o 6il1!1r~nte OMt!'Q r 1,!!v~, ç~llo pelQ i;;staqq ~ovo 

Fa.ça •se senhor dos seus nervos perdendo a rldlcula impresdo de 
timidn das v a ndes aUuras, que, aos fortes, apenas, ent.usiasmam. 

S. NOGUEIRA. aviador civil, avisa ao publico e ao comércio de!ta 
capital, que até o próximo domingo, 18 do corrente, acha-se á dtsposiçá(J 
de todos para passeios aéreos ou propaganda comercial. 

Faça uma propaganda aérea e terá resultado satisfatório. 
PASSEIOS Dt SDE 50$00-0 - PRAÇA PEDRO AMtRICO, 109 
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Última Hora 
EM VISITA AO HOSPITAL "O 

DE PRONTO SOCõRRO DIA DO MUNICtPIO" 
Impressões dos drs. Epita- f('nmuni<3do do DPp311Jmp11[0 dP F.stallhliCQ P Phhlicidade) 

CJO Pessôa Cavalcanti e a ;~t;:~::1
~~::~~;01~~~ 1 ~~l~~ ~i:i~1

~
1t~·1

~~\~~ lu~oat~.~
10

1 ~~v:r~~r:t~~:ª1;;~~1~:t>;~ 
Alcion Baía ritor~al do Pa~. te~·ão h~gar ás 15 hora_s. Consêlho Nacional de Geografia, V!'\lF. 

(DO PAfS E ESTRANGEIRO) E
STIVERAM ontem em visita a do cha Lr, de Janeiro, na saJ:,l do edifl- râ, por .si só, r,or uma delegação tX
várlos serviço.e; municipais O'i cio do Forum e onde não houver, na pressa ás autorldades .1cima indicadu..;, 

· c'rs. Epitacio Pcssôa Cavalcnnti Prefeitura Municipal de cnda lO<'alida · para promoverem, na ordem pree:.t'l-
0 J\.ffNlSTr..O DA GUF.fl:R.\ AGRA- r\ EL,\BORAÇAO DO ORÇAMENTO ~81"t;ci~~r!~~~ ª~ó~1fe~~~a

d
os do pre- de. Presidirá o átonas localid::ules ir belecida, a festividade inaugur,:t.l r«o 

Of<~CE A' ASSO('l.\CAO UK\SlLf:l - DO ESTADO DE ALAGOAS Visitando o Hospital de Pronto So- vestidas nos {óros de cidade, o 1,iir. di'': novo qu:-ir:h·o administrativo f> Jud\ct, 
RA DF: IMPRENH/\ M.'\CEIO', 15 (A UNIÃO) _ 0 ·i n- corro. ss. ss. tiveram a melhor impres- Direito, em !il tratando de comai·,•·,1., í' ário do Pais. 

:i~r;:::~;;P~~:1~:~·:u~:b°o:!!!ob~~t!~- ;~1~1l~~ix;~1~Zr~~/lvro de visitas as se- fu~~!ta~:tk!alfa7:~s ~:d:~i:º;r~:::~;~'; As solenidades do dia 1 º de janf;tro, RIO, 15 IA. ~.) - O minblro da 
Guerra dirig;iu Utll oficio ;l ",b~oci.t('ão 
Brasileira de Jmpren:.;:. '', agrad~ccndo 
o noticiário dos jorn:iis <' as <'One-ratu
ln('õe~ recebida.e;; ';)Ol' motivo da pa.~s:i
gem do segundo aniv<'r":!.rio dC' ~ua ad
miniid1·a.<:-áo n:t(lll<'la 1, .... ta 

r~1~entn, podendo-St' · adiantar que a; "NO confron%· auJ t;,ve :a.~ão de :i solenidade O prefeito, que noc; irrw"'.. significarão. no calendario cí·,•ico do 
r;n:iiln('ac;; elo E!>tarlo ficarão pel'feit.a- ~~z~~t~~! ~~~fts_i;\0; /~~ cid;~~r~~ dimentos será substituido pe,lo secn•t,\- Brasü, um triunfo, uma vitóri,i. a mal; 
mente cqailigl'ad.:15 <·om a. compressão .João Pes.sôa, fiquei cheio de orgulho rto da Prefeitura, ou pela autorld:i.:le do Eminente Chefe Nacional, presiden-
t.le alg-uma..s espesas com o que obServei de progresso e de d te GetúliC' Vargas. 

Af'EITOII A INf'lJMBl•.NCI \ OF. Olt
(ó\NIZAlt O "S('l<.\T('I{" CARIO 
('A 

i\NSIEOADE EM TORNO DO PRÓ
XIMO ENCONTRO ENTRE PER
NAMBUCANOS F. NORTF.-RIO
GRANT>F.NSES 

RIO, 15 (A. N.) - 'l'l•ndo o .sr. (.'a,·- RE(.;Jf'E, 15 (A UNIAO) - Os meios 

~i!;,i::rcl~a s:1~~i:a~~d! ~~~i~i::~ :~~a d~~= 1 ~~~~1;;~;:s d:g~::::óf _ !º~a.t~!i:-~:d~o~ 
pntará o ''Campeonato Brasileiro df' rningo, enlre a. seleeao deste Estado_ e 
Ful<"hól ''. a Liga convidou pura subs- a do Rio Grande do Norte, em d1s
titui-lo o sr. Carlos Nascimento dirf'- puta do Campeonato Brasileiro de Fu
tor de Futt>ból do "Fluminense". que tehól. 
aceitou. devendo ser realizajo na J>ró
l'.ima. ter('a-feira o primeiro treino. ON'rEM NEVOU EM BERLIM 

~~soriie d~in~;~~:~s :r~ i si~ri:J:n~ 1 P::_:º..:_li..:_ci_a_1 _m_a_is_::g..:_ra_ct_u_ª_ª_· __________ ::-::::-=:=:-:---::-=-::::=:::: 
tomento, nwna palavra. os homens de A v I s I T A 1 PREFEITURA ~E BONITO 
g:;~~zta;;'.'t~;.~· - <a.J Epilaoio Pessoa Nomeado prefeito o dr. Ba-
cJ;v~s~t;i~~eª~~iJ?;~t ~n~si:t~~= DO ARCEBISPO D. MOISÉS tista Leite 
tegral satisfação de constatar, num COÊLHO A LIVRAMENTO Em dat3 de ontem, o interventor 
flagrante surpreendente, uma das I Argemlro de Figueirêdo nomeou para. 
~~~s deer!~~~ro: ~~~~:rse\i;gjãj~; Ih i:re(eito de Bonito o dr. Batista Lel-
fôl·a,n dadas conhecer. Ressalta com A inauguração de me ora- te, clinico de conce~to no. alto sertão 

ma,s nitidez a grandiosidade dessa mentos realizados alí pela (nunlcipio. _ 
imensa pequena obra, si atentarmos • A. poss~ de s s. na admLnlstrac,.~o l 

.... fig-ura de expr~ao social do novo 

na modestia de recursos de que é do- Prefeitura de Santa Rita f;I°J~i~:~!~~i~~s:n~r~i~~~~o~ºd~: 
OS .JOGOS DE DOMJNGO, NO RIO, BE~LIM, 15 _ (A UNIAO) - Pel.a 1 ~~~~~e a J'~~r~;!t d~a~tis:~~~i~ e l!~) Reatirou-se, no dia 11 do corrent~, determinada pelo d~creto n.º 1.164, de ~~R:~t;u:: FiiEi~i~PEONATO ;;~~':1~t;~da~~z.' eSle ano, nevou, hoJe D_r_._A_Zci_·on __ B_al_a_."_______ a visita pastoral do arcebispo D. Mm- 15 c\f' novembro ultimo para a sua. 

RIO, 15 IA. N'.) - Uma das m3is 
i•nportantes jogadas. do Campeonato 
Carioca de Fut.ból será re:lliz.:u:la no 
próximo domingo, quand.:i os q_u~tro 
clubes credenciados para. conquistar o 
titulo máximo tomarão parte . 

O pl'incipal jôgo será .. Flamengo" 
ver,<;us ·· Bota.fôgo ·•. O segundo ·· Flu 
minense x São Crístovão"; o terceiro 
•·va,ro x América." e o quarto "l\1a
dureiYa x Romsu(·e~so" . 

TODOS' 

Transportado em 2? c·aixões, a
cha-se prts('ntemente, em Nova 
York, a fim de figurar na expo
jção internacional de 1939, um a

i:arêlho ('On~iderado a maior mara 
vilha elétrico-mecani<'a do nosso 
tempo. E' um relogio <"onstrui1o 
J>elo famoso ri:lojueira bdga Loth -
" j k Zhnmf'r, de 50 anos, e que se 
nt~J. a dc.cla!'ar quanfo temp3 C" 

(linheiro gastou nf'!-t.,J. obra de in
finita habiliria!lc e infinita p:t
ciênria. Tf'm a aparencia de um 
armario de 4m. 80 de alto, pe!:'antJo 
2.036 quilos, e cujas porta'S são for
ryiadas por uma série de esferas. 
em número de 93 nas quais 14 a.u
tom:i.lo-.; regi!. tam, constantemen 
te, da.dos astronomi<'o"> e terrestres, 
como a rotação do sol e dos plam•
tas, a longjfu~ 2 bolar dos planetas, 
as ra~es da lua, o ciclo dos eclipses, 
a ,,e locidade da Terra no Equaàor, 
a mesma ,·elocida.d"' em Nova York, 
o movimento do 5,-0) através do zo
clia<·o, et-e. A ag-ulha de uma das 
t>s(eras, que assinala o le-nto movi
mento l'Ónieo do cb..o da Terra. pre
ch;ará. de 26. 0:)0 a.nos para execu
tar uma revolU\'áo eomplf'ta O es
tupendo relogio. que é prnpriC"daUe 
de Lodewyk .limmer. fundona elé
tricamente 

O parque zoologico mais antigo 
do mundo. seguramen tC', o de Vin
ct>irnes, r,rrto de Paris . Tem 750 a
no~! ~u:s. história. é inter("SSante . 
De regrésso de &ua ~ .. egunda Cruzo.
da., Luiz Vil. rei lle França, elevou 
~rn Vinc<:nne-s a~; primeira-. eons
trnções dt• sua Jutul'a residência . 
Js~o. em 1154. Em 1186, outro i'd 
J.~elipt' Augú'.,h, fel cdifirar ali um 
rateio-forte, rodeado de altas e es
pe~sa"ó mur:ilha.s, como de m.o na 
iÚa.de-1nédia fü,~as muralhas ce-r
raYa1u um Yasto p,u·que natural, 
onde fôratn !-.Olt-Os numerosos vca
fto:, e outros a.r-imai!> qu~ abunda.~ 
vam na Nol'ma.ndia, onde os fez ca.
cal' ,·hos o 1ci da Inglatena, Hen
rique, QUf' os de,,pachou pelo :::;ena. 
numa. ii:rdadeira Arra de 'Noé, até 
"-trtm fnlrcgucs ao rei ele França 
~is a origem remota do parquP 
zooloirico de Vinccnnes 

A ''Chronique des transports'', 
periodico francês assinala.va. ulU~ 
mamente que a.inda. existem hoje 
velhissimos navios cujo lançamen
to ao mar cJala de um secu!o. ou 
quasi. O fáto parece extraordina-
1·10, se. ;:,, ... r,en.,;a uos riseos qu-e ame
açam cous:ta.nte-mcnt(' a na,·egação 
ma.ritima f> no carât"r ain:la muito 
i:rimitívo da constntfâo, naval ha 
um sectJlo, O veterano dêsses na
vios ê o .. Hsin-Tai", de 481 tonela
das construido em is:;::; por enge
nhd1·9s esco,sezes nos estaleiro, 
N t·v~ ki de São Petersburgo e que 
se aC'ha atualmente em serviço nas 
a~as cbinêsas. NavPgando origi
nariamente a veJa, clf' recebeu a 
primf'ira.. maquina a vapor em 1903, 
O na,·io que o segue imtdiatamen
tfo é o "John ", pequeno "sloop " 
de Hl toneladas construido em 
1848 ; é o mab antigo dos navios 
dP ferro inglêses e está registado 
em Bristol. Vêm em seguida o 
":\lalazen", de 264 tonelada!-., cons~ 
truido em Stockoltno em 1848, e o 
"1':dina "• quf' da.ta rlf' 1854, e se1·
víu de tran~pol~te d~ t~opas duran
tr a guerra da f'rlmf'a 

Duraute a tarde e parte da noite, '4 apos·,ça·o, amanha-, do re• sés Coêlho a Livramento, do muniCI- instalacáo. _ 
a. cidade ('-Stêve mergulhada Pm densos pio de Santa Rita, _que se denomm~- - (?ntem, pela m_anha. estiveram ~o 

n°00• de neve. trato do Presidente Getú- ~~ ;.!bfJt;;: l." 1~c~~d~n~~~ ºn~~~:\ ~~~~s ~~ ~~~;ftts~ ~~~.;~ant;>•~~ 

A' FRANÇA E' INDIFERENTE A SI
TUAÇÃO DA UCRANIA 1• V D" t • vigorar a 1. 0 de janeiro . . Jo~~ Morais, ~lementos ~e d~staque 10 argas, na ire Orla O ilustre antistite paraibano foi re- social de Bomto, OS qua(S malS uma 

R • 1 d e . cebido ali festivamente , notando-se a v~z. agradeceram a cr1açao do mun!-
PARIS, 15 (A UNIA.O) _ Comentan- eg1ona 0$ Orrel0$ e presença do prefeito dr. Marója Fi- c1p10 e reafirm~ram a sua plena S?ll-

T I f lho, além de pessôas gradas e inúm~- da,rie_dade a or1~ntação que Vel:1 1m-!ºe:ç:!~'ªl!º ::n~f[0~º~ª· j:~~a~
st

~.~; 1 -- e egra OS ras familias tla sociedade santarn- pnm1_ndo o goven~o de s. exc1a. na. 
'Vla.tin" escreve que á França a situa- tense soluçao dos problemas da maior tm-
<:ão daquela região é indiferente . Terá lugar amanhã, solenemente, a NêS5'e momento, o arcebispo D. pcrt.ancia para a nossa t_e_rr_a __ _ 

vê?nomf::.11~ê~~r;~
1 
,:!!ª~!ªs::ere~e~~; :i~~~i!º iitlt!~raJ~r~~.e~~neg~bi~~~; :

0
~.~~a~i;{h~u~n~~gaurt~vr!m:~t[;d: CONSÊLHO REGIONAL DE 

~:!f;:~!º a d~u!~z n::i;ia..: ~=:~:::~ ~~r~t~:to:i\e1~~ra~i~ª
1
~:::n~ta~~~ ~::tia1:~;:~ ~~ºfic~~~i~~o á !~fi~'J!~; GEOGRAFIA 

definitivamente as fronteiras do oeste O áto se verificará ás 15 horas, de- local. A fim de solucionar vários casos de 
urgencia, deverá reunir-se, hoje, em 
sessão extraordinária, o Consêlho Re
gional de Geografia, em sua séde, no 
Palácio das secretarias. 

alemão, uão irá á guerra. no caso de vendo comparecer. ·ao mesmo. a lém Após, teve lugar a inauguração de 
uma modificação na situação ucrania- do diretor e funcionários daquêle De- uma fonte pública mandada construir 
na. partamente,. autoridades estaduais e pelo dr_ Marója Filho. sendo apósto 

Je;t~~a~~ti~1~'e ~n;:~.~~a. ºcos:,u 0:r:!~: ~=~:~~is1 e. outras pessõas de represen- 1 ~~~:J~~têsse edil, no salão da Escola 
Para essa reunião, que está. marcada 

para ás 14 ,30 horas, ,o presidente da. 
r€ferida entidade encarece o compare
cimento de todos os conselheir05 

:;-enerais se preocupará com a manu- A fim de assistir á mesma solenida- 1 Os alunos do mesmo estabeleci
tenção da integridade do território de, recebemo.e;, em data de ontem, a_ 

1 
menta aplaudiram vivamente o arce

francês, enquanto que a Russia , com tcnciosO convite, fi11nado pelo sr. bispo D. Moisés Coélho, usando da 
o s:eu enorm~ Exército, sem generais, Tll:J:iriçár Carvalho, direLor regional palavra, na ocasião, o frei Albino, vi- 1 ---------------' 

se rncarrfgará da. parle qu~ lhe toque. dos Corr-etos e Telegrafos da Paraíba. gário da paróquia de Santa Rita , e o .nentc sendo recebido pelo Prefeito 
sr. João Belisio de Araújo. e umâ mllltidão calculada em 2.000 

RAIDE AUTOMOBILtSTICO 
ATRAVÉS DO BRASIL 

Agradecendo, pronunciou eloquente pessôas, inaugurando a praça que re
oração o arcebispo dom Moisés, elo- cebeu o seu nome. 
giando a administração do dr. Ma- A visita do arcebispo D. Moisés 
rója Filho que, á frente dn Prefeitura Ccelho se p.\llongou por dois dias, 
Municipal daqrlela cidade. vinha r~a- açós o que s. excia revma. regressou 
lizando o que podiam realizar as pfs- a João Pessõa. 

Encontram-se, nesta capital, os setas 'tealizadores, que 
pertencem ao "Automovel Clube ··ao Brasil" - Bem im
pressionados com as excelentes condiç'ões das nossas 
rodovias,. comparaveis ás melhores do sul do País 

sõas honestas e bem intencionadas. As referidas festividades fõram ::a.-
A 's 17 horas , o arcebispo D Moisés brilhantadas pela banda de música de 

Coêlho chegou ao Pósto de Livra- Santa Rita 

EM TôRNO DO DECRETO-LEI FEDERAL 
QUE PROMOVE A ASSIMILAÇÃO DE All-ENCONTRAM-SE, em João Pes

~óa. vindos do Recife. os c;rs 
J. R. Parkinson, um dos dire-

1 · r .. s rlo "Automovel Clube do Bra
sil". Geraldo Alves, cinematografista 
-ta ·'Tupí Filme" do Rio. f' Jnsé Ro· 
driges Videira, mecanico-motorista, 
riue veem realizando, com o maior 
.õ~ito, um arrojado raide automobi
lístico através do Brasil. 

E:-.ses clestemidos ·· raidmen ", che
~ados, cntem a esta capital, viaja
ram, desde o Rio de Janeiro, num 
'lulcmovel "Ford V-8", com chana 
<:.~pecial daquela prestigiosa agremia
ciio. ~ob o n.0 161. depois df' haver 
nerccrriclo os Estados do Sul e alguns 
do Norte do País. 

A fiualidadf' do aludido raide ,1u
l 1mobilístico é organizar e preoar~ r. 
conveniPntemente, a propaganda. da 
1 ·rnva "Presidente Getúlio · Vargas '', 
nue o ··Automovel Clube do Brasil" 
'"ver:\ levnr a efeito f'm abril e mai0 

do pró·,cimo ano, por ocasião da in~-
1 to lação do 7.° Congresso Nacional Cie 
! ~~tt~!º~cd~a!~1i.gem, a se realiza1· 

A mri:-mn ~erá natrocinoda pe:a 
Chete da Nação e Ministro da Viaçê.c 
l~ Ohras Públicas e vem despertam.· J 
ele norte a sul do Brasil o mais vi vo 
inierê'sse, por constituir um granc1e 

contC'cimcnto nos anais do :mtomc
''ilismo nacional. 

A. Prov,;i automobilística 1·PresidPntr 
GPiúHo Vargas" tem, também, por 
'lbjet.ivo. intensificar. cada vez mais, 
o int.ercambio turistice interestadual 
•Jpv, ndc os seus vencedores serem 11 • 
nnê-\ns qur> ti\'""r~m percorrido ma1nr 
núniPrc de cldac:es ou logarejOR do 
í3rasil 

Pelo regulamento do arrojado em
ore.cndimento. os concurrentes do E:::.
•,..dn ~n. Paraíba deverão nartir. desr~ 

:~~~::1~ 0

0ª0\~t~ro ªt:~1
e!~ !9

:rdef m~t 
do mesmo ano, data Justamente d.~ 
n<'' •·1·ainf'nto do Congresso do Auto. 

t1ove1 e- da Estrada de Roda~em. 
Segundo nos relatou, em ligeira oa-

1{'Stro. o ~r. J. R. Parkinson, êJe f' 
-a:us comoanheiros de viagem encon-
-raram. durante todo o tra.1éto q1\.C: 
r.:-nceram, os mat~ sérios impec1lhos, 
101-ndarnente no Estado de Minn~ Ge
rais, oue foi transpôsto c\ebaixo de 
rhuvas torrenciais. 

0<; "r1:frlmen.. ::::f" vir~m obrill'aôo3, 
oro facilitar o percurso, a recvns

l ruir pontes ctesabada5 nela'i Pl\th, ,r-
1adas. No território haiano, porPrn. 
• ncnnt:~rflm mais facilidade, de-vidtJ, 
Plll grandP parte, ao ótimo estado tie 
ccru:ervação ..das....egtra.da.s.- alcanrnndo 
a cidade do Salvador, dai passando 

oor Aracajú, Maceió, Recife e João 
Pessôa. 

Os automobilistas do "Automovl'l 
Clube do Brasil" gastaram do Rio de 
Janeiro até <.:sta capital 12 dias e 
meio, fazendo 110 horas de percurso. 
numa extensão de 3.456 kilômetros, e 
terão, como ponto final da viagem, a 

ENl,GENAS NO PAíS de alienigenas constant.P.s dos rl 0 rretos
le!s n.0 383, dP. 18 de abril de 1938 e seu 
reg.ulamenLo 1que veda acs estrangeiros 
a atividade política do Brasil e dá ou-

cidade de Belém do Pará. 
Os srs. J. R. Parkinson, Geraldo Al

,·es e José Rodrigues Videira prosse
guirão, amanhã, o seu destemido raide 
automobilístico através do Brasll. com 
destmo a Natal. 

Nenhum núcleo estrangeiro 
poderá ter mais de 25';' de 
elementos de cada nacio
nalidade e contar menos de 
301 de brasileiros natos 

Em sua palestra, declarou-nos, ain
da, Q sr. J. R. P arkinson, a magnifica 
imJ)ressão aue teve do estado de con-
servação dãs estradas de rodagem da . 
Paraíba, que podem rivalizar, decla- RIO. 15 rA. N.) - O pre,s1dente da 
rou s. s., com as de Rio-São Paulo, República assinou, ontem, importante 

~~~i:~~~ F!orizonte e São Paulo- j j:~rf!~d~~·t::t:~.~1~e~:~~ :t1
aes.s~~~:çt~ 

BASTANTE DELICADA A SITUACAO , 

POLITICA, INTERNA, DO EQUADOR 
APóS A DISSOLUÇÃO DO PARLAMENTO, O PRESIDENTE 
NARVAEZ DECRETOU VARIAS MEDIDAS DE EXCEÇÃO 

tras providências). 400. de 4 de maio de 
1938. completado pelo de n.0 639 e sua 
regulamenlação pelo de n.0 3.010, am
bos de 20 de agosto de 1938 1 dispondo 
sõbre a entrada de estrangeiros no ter
ritório nacional) e decreto-lei n.0 688 
de 18 de novembro de 1938, serão diri
gidas e centralizadas pelo Consêlho de 
Imigração e Colonização, que designará 
i:ara essa função um dos seus vice
oresideotes. 
· O áto do govêrno visa dar uma ori· 
entação segura e uniforme com rela: 
ção ás medidas em apreço, até oqm 
entregues quasi exclusivamente aos :w· 
vêrnos estaduais 

o Consêlho de Imigração e Coloni· 
zação tratará do programa de ação 
rC'tn refprência á importante questão, 
delegando poderes, como diz o citado 
dccrcto-let, a um dos seus vice-pfpc;;i-
dPntes para executá-lo. . 

Estabelece, ainda, que nenhum nu· 
cleo colonial será constitmdo de estran
geiros de uma única nacionalidade, de· 
vendo os núcleos têrem, no máximt1, 
35", de estrangeiros de cada naciona
lidaJe e. no mínimo, 30<'~ de brasilPiros 
natos. 

No caso de faltarem trabalhadores 
QUITO, 15 (A UNIÃO) - O pres1- TROPAS FEDERAIS DE PRON- nat:;onais, dar-se-á preferência sos 

dente Mosquena Narvaez decret:m I TIDA.O por .. ug~es~. . 
medidas de exceção rara rep11m1r QUITO, 15 <A UNIAO) - Tropas A. lei refere·S~ .. ~speC'.lalmer:it~. 

1
ás 

qualquer perturbação da ordem pu_ federais estão de prontidão nesta c1- medidas de pro1b1çao das ati.vidaces 

1 

oiRiGATóRIAliticAor PÃosüis1-
QUITO, 15 1A UNIAOl - O govêr-

~';;~;r~ :~r~it1i~~~;t~:::.be~:c::le~ ÇÃO DE TRIGO NACIONAL 

blica no pais 

CENSURA A' 11\'IPRENS.\ 

fonemas particulares o DECRETO-LEI ONTEM ASSINADO PELO PRESI
BASTANTE TENSA A SITUAÇÃO ----- DENTE GETúLIO VARGAS -----
QUITO, 15 (A UNIAO) - Continúa 

bastante tensa a situação politica do 
país, visto como parte do Exército se 
acha favoravel ao partido do general 
Larrea 

RIO. 15 (A UNIAO) - O Ida prod.u~ã.o daq~tela gra~uíne~, 
presidente Getúlio Vargas assi- em terntorio ~acional. foi m\11: 
nou , hoje, um de reto-lei na t~ tem_ •·eceb1do ~m todos os 

pasta da Agricultura, tornand'.l 
1

c _,_r_cu_l_o_s_. ---------. 
obrigatória a aqmz1çao de trigo 

iN~•:,i1~oD~A D!:tt\E~~~~ nacional pelos engenhos moa-
DA ORDEI\1 geiros exh·tentes O!.l que venham 

Farmácia de plant~o 
QUI1'b, 15 IA UNIÃO) - o gene. a exi~tu- no País . m:~ ~=ix~/;~.~~ºi. ~~~\,':iq:!'ªJ; 

ral Plaza, • ministro do dDefêsa. e~a. ~sse ato, que vem hencficiar Caxias 

~~~ªà!e~:~:t!e ~rrfa~ ~~1:Juj:a~°ne: ~randemente a. no~a. ei'o~mü1, 
cessárias no....mom~nto. _ favorecendo o desenvolvimento 

:...;:;;;... -:,-
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3 -- tentacanulas fortes. 
6 - pares de luvas cte borracha. 
1 - mascara. de Esmarch p/cloro-

formio "Tuffier". 
1 - pinça para llngua, de Collin. 
2 - pinças de utero-Collln. 
t - compressor para amidalas, to-

do de metal, Rosivel. 
3 - bisturis retos de Ricard. 
1 - par de afastadores de Farabeuf. 
1 - afastador de Gosset, grande. 
4 - pinças de Clamp de 18 cmS. 
4 - pinças de Bachaus para campo. 
2 - pinças em coração e. 
1 - jôgo de 4 trocaters. 
2 - facas de amputação modêlu 

Collin tamanhos diferentes. , 
2 - ruginas de Farabeut retas ou 

curvas, 
1 - destaca perlosteo de Doyen. 
2 - curetas para ossos. 
1 - escôpo modêlo Collin. 
1 - goiva modêlo Collin. 
1 - martelo metallco. 
1 - costotomo modelo Collln · < c. 

Ruglnal. 
1 - pinça cortante para ossos "Lls

ton". 
1 - pinça para fixe..r ossos de Fa

rabeuf. 
1 - especulo retal de Trelat. 
6 - drenos esterelizavels Gentlle 

n ° 20. 
1 - agulha de Reverdin intestinal. 
1 - Idem, Idem forte. 
1 - dza. de agulhas de sutura sor

tidas "Martin''. 
1 - tubo de cat-gout esterllizados 

sortidos. 
12 - tubos de sêda ester!lizada. 
12 - tubos de crina de Florença. 
3 - centos de agrafes de Michel. 
1 - pinça para colocar e retirar 

agl"afes. • 
3 - cubas retangulares de agate. 
2 - rentformes de agate. 
3 - tambores p/estertllzar gaze ta

manho 12 x 10. 
1 - mésa clrurglca, modêlo forte 

completa. 
1 - instalação p/ esterilização de 

agua e curativos composto de: 
1 - autoclave vertical de 35 x 50 

cms. c/manometro, valvula de segu
rança, etc., aquecido a querozene 

g~~i.e;d: ;~~fi;:~a d~~sti~i~h~s !;~ 
de Francisco Borges de Fl'ança ~ de 
d. Eudocia Borges d~ Menêses, estes 
moradôres naquela cidade de sa1:1ta 
Rita, a contraente porém é domicllla
da e residente nesta capital á rua 
Adolfo Clrne, 456. 

Severino Mendes dos Santos e d. 
Rita Anisio Pereira, que são solteiros 
e naturais desta capital; êle, ca;
voeiro, maior e filho do falecido Joao 
Mendes dos Santos e de d. Joana 
Maria da Conceição, esta de presente 
em Goiana, Pernambuco; e ela, ai!lda 
menor, de profissão domestica e filha 
de Anlsio Pereira e de d. Josefa Maria 
da Conceição, todos domJctllados e re
sidentes á Av. Cabo Branco, Tarn
baú, e rua Aragão e Mélo, 665, desta 
capital e comarca. 

Severino Martins da Silva e d. Ho
sana Marinho dos Santos, que são 
solteiros e naturais dêste Estado; êle, 
maior, agricultor, ajudante de chau
feur e filho de João Martins da Silva 
e de d. Davtna Maria da Conceição, 
êstes moradôres em Alhandra, desta 
comarca; e ela, ainda menor, domes
tica e filha de Manuel Marinho dos 
Santos e de d. Ana Maria Marinho, 
estes -e -os contraentes, domiciliados e 
residentes nesta capital, á rua Felix 
Antonio trua do Rio), desta capital. 

Evaristo dos Santos Barros e d. 
Ivonete Castanhola de Araújo, que 
são solteiros e naturais desta capital; 
êle, maior, artista (carpinteiro). e 
filho de Francisco Tertulino dos San
tos, morador em lugar incerto e não 
sabido e se vivo otr morto, e de d. 
Guilhermina dos Santo.s Barros; f' 
ela, ainda menor, de profissão ~o
mestica, e filha do falecido A velmo 
Barbosa de Araújo e de d. Rosa,. Ca.s
tanhola de Araújo, sendo todos do
miciliados e residentes nesta capital. 
á.s Avs. Floriano Pelxôto, n. 0 853 o 
Alberto de Brito. 668. 

Si alguem souber de algum irQpedi· 
mento, oponha-o na fórma da lei. 

João Pessôa, 15 de dezembro de 
1938. 

O escrivão do registro, Sebastião 
Bastos . 

(primus) · EDITAL de citação de herdeiro a.u-
2 - depositas niquelados _c/capac-1- sente com 

O 
prazo_ de 60 dias - O 

dade para 50 litros cada lim. sendo doutor Galileu de BeU, juiz municipal 
um· deposito para reaquecimento da- do termo de Teixeira, etc. 
gua. Faz saber a todos quantos êste edi-

l - lavatorio de louça e/torneiras tal de citação de herdeiro ausente vi
niqueladas ou torneiras simples mo- rem, que tendo sido iniciado nêste 
vidas a pedal. Juizo o inventário e partilha dos bens 

2 - tambores de Schmelbuech de deixados por falecimento de João Fer-
34 x 25 c/wn · reira e achando-se ausente a herdeira 

2 - idem, idem, 34 x 34. Lucinda Maria da Conceição, residen-
1 - esterilizador para pratos ~m te em lugar incerto do Estado do Rio 

chapa de cobre niquelada por fóra _ e Grande do Norte, ordenei que se pas
cstaohada por dentro, montando so- sasse O presente edital com o prazo de 
bre um suporte de ferro esmaltado 60 dias em virtude do qual chama e 
abrindo a pedal, aquecimento ª vapor cita a ~eferida herdeira para no pra..; 

oul ª_!~~·vador para comadres abrindo 1 ~o~~::otºr;:· ri~~~r~~r!;ã~~ vi:r~: 

a ~1:~ácla Federal de Saúde da 4.ª ~~~l~~b::io ªfn1e6;l:~r:~: 1~rr:~d~~~ 
Região. 14 de dezembro de 1938 · · nes da Costa. e assistir os demais ter-

VISTO - Em 13 de 13 de 1938 -;-- mos e partilhas do Inventário, até fi· 
A. Sconelll - Diretor Geral da Sau- nal sob pena de revelia. E para que 
de Pllbllca . chegue ao conheclmelltO de todos, 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA
EDITAL n.0 62 - Chamo a atenção 
dos interessados para o edital n.0 51, 
publicado nesta data no órgão oficial 
do Estado, A UNIAO, sôbre a abertu
ra de concurrlmcta, destinada aos for
neclmet\tos ordinários a esta Alfan
dega, em 1939. 

Al!andega de João Pesõa. 7 de de
zembro de 1938. 

mandei passar o presente edital com o 
prazo de 60 dias e publicado pela A 
União. Teixeira, 9 de dezembro de 
1938. Eu, Severino Lopes Leite Ara.-ú
jo, escrivão, o escrevi. (a.) Galileu de 
Beli, Juiz municipal Está conforme 
com o original: dou fé Teixeira. 9 -
12 - 1938 O escrivão. Severino Lo-
pes Leite Araújo . 1 

EDITAL DE VENDA El\l HASTA 
P(JBLICA DE BENS PENHORADOS 

HOJE A'S 20 HORAS 

PREÇOS: 
Poltronas 4S400 

Balcão 2$200 

1 Mais um "record" de gargalhadas !li 

RATINHO 
E SUA COMPANHIA 

Pela primeira vez será encenada a hila

riante comedia em 3 atos 

O TIO DE CORUMBA 
e a revista em 1 ato e 12 (!Uadros 

DEIXA O MUNDO RODAR ! ... 
Amanhã ! ás 16 horas ! 1 Hoje ! na téla ! Matinée ás 4 hs. 

MATINÉE DAS MOÇAS PAGLIACCI 
Preços: 2$200 e 1$100 Preço unico - 800 rs. 

Amanhã, á noite, .pela COMPANHIA RATINHO 

QUE TíPO SIMPATICO!. .. 
GOSADISSIMA C0111EDIA. El\1 3 A TOS E A REVUETE El\1 1 ATO : 

TA' BOM, DEIXA!. .. 

AGUARDEM! 1 

Peça 

1~~cost~! do ~~r~oAd~~~~..1: Ori-
ginal ele A. PERES FILHO. 

BREVE! BREVE! 
"O SPEAKER DA P, R," 
Original de José Wanderley 

SANTA PREÇOS: 

1Sl0-0 o 800 réúi. 
HOJE 

ROSA/ 
A's 7½ horas - HOJE ~----------...! 
PAGLIACCI 

herdeiros de Galdino Jeronimo, para [ tal virem, dêle noticia tiverem ou tn
pagamento da importancia de . . . . . teressar .Possa, que pelo dr. 1.0 promo-
1:560S000, e são os segui1;1tes: as ~em- tor púbh~o da c~marca .. foi denunciad_o 
feitorias constantes de diversos pes de de .Joaqwm Febx de Lima, de. qualif1-
manga · uma planta de capim; cer- cação desconhecida no mquér1to, pelo 
ca de 'arame farpado; existentes em crime previsto no art. 303 da Consoli
uma parte de terra encravada no sitio dação das Leis Penais. e não se encon
"Riacho" e "Forte" nas proximidades trando dito acusado na vila de Cabe
desta capital. a qual é rendeira aos di- dêlo deste termo, onde então residia, 
tos exequentes e médf" 100 braças de conforme portou por fé o oficial de 
frente pela av. Saturnino ele Brito. la- Justiça encarregado da diligencia, ar
do do nascente; 75 pelo Sul; 25. pelo Ia- denei se expedisse. o presente edital. 
do Norte e 85 pelos fundos, cuJas bem- pelo qual, chamo, cito e hel por citado 
feitorias fôram avaliadas pela soma de ao aludido sumariado, para compare-
2 :OOOSOOO, da qual Já fôram deduzidos cer ás 14 horas do dia 4 de jan~iro do 
os abatimentos Irgais em segunda e ano p. vindouro, á sala das audiências, 
terceira praça, E para conhecimento no prédio n.0 12, á rua das Trincheiras 
de todos lavrou-se êste edital, que vai desta capital ,para se ver processar 
publicado pela imprensa e afixado no pelo crime pelo qual foi denunciado e 
local do costume. Dado e passado nes- assh,tir aos <:temais ulteriores termos 
ta cidade de João Pessôa, em 15 de de- da ação até fmal, sob pena de revelia. 
zembro de 1938. Eu, João Nunes T1·a- E para conhecimento do dito acusado 
vassos, escrivão o datilografei e subs- lavrou-se éste que vai publicado pela 
crevo. O escrivão João Nunes Travas- imprensa e afixado no local do costu
sos. (Ass.) Braz Baracuí, Juiz de Oi- me. Dado e passado nesta cidade de 
reito. Está conforme com o original· João Pcssóa. em 15 de dezembro de 
dou fé . 1938. Eu, João Nunes Travassos, escri-

João Pessôa, 15 dr dezembro de 1938 vão o datilografei e subscrevo O es-
0 escrivão - João Nunes Travassos nivão ,João Nunes Travassos. (Ass.) 

EDITAL - 1111NISTERIO DA MA
RINHA - Capitania dos Portos da 
Paraíba - De ordem do sr. Capitão 
de Corvêta. Capitão dos Portos dêste 
Estado, faço público que fica inteira
mente proibida a construção de novas 
cercadas, currais, cambôas, paris, 
cucuris, tapagens, estaqueadas e mu
ruadas na costa do litoral d.êste Es
tado e r!os, bem assim, quaisquer re
construçoes ou concertos nos Já exts .. 
t~ntes a fim de que se possa dar tnf
c10 ao que determina o artigo -19 do 
"C<_Jdigo de Caça e Pesca" que proíbe, 
defmltlvamente, tais obstruções quer 
no mar, quer nos rios, por Julgá-los 
prejudiciais não só á pslcultura como 
tambem ao regime natura.1 das a
guas: sendo que os infratores serão 
punidos com pesadas multas e obri
gados a desmanchar qualquer obra. 
executada. Secretaria da Capitania do 
Porto do Estado da Paratba, em 14 
de dezembro de 1938. Ellseu Candldo 
Viana, secretário. 

Braz B:ira<:ui. Conforme com o orlgi- l J MINERVINO & CI EDITAL DE CITAÇAO - 4.° Cartó- nal; dou le. 1 1,, 
rio. - O dr. Braz Baracuf. Julz de Di-
reito da l." vara da comarca da capital João Pessoa, 15 de dezembro de 1938 . COmpram 
?e~. !r:~do da Paraiba ,em virtude da o escri váo do crime - João Nunes garrafas • caixa• Ylslal 

Faço saber aos que o presente edt-, Trava-.sos. ----~==========='=° 
COMPANHIA NACIONAL D E NAVEGAÇAO COSTEIRA 

FôNE 1424 -:- PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. 
Claudlo Porto, escriturário da classe 

•pw• ctr. 4~r~t·~~::c;, 'J::i~~e pb~~:u;;- d~ L I N H A R A P I D A ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 
REGISTRO CIVIL - EDl1'AL -

Faço saber que em meu cartório, nes
ta cidade. correm proclamas para e 
ea.sa.mento civil dos contraentes se
guintes: 

Aureliano Luiz do Na.sclmento e d. 
Aspcrlde Borges de Meireles, que •ão 
ma.tores e naturais de Mamanguape, t 
Santa Rita, d~ste Estado; êle, soltei
ro, estivador nas Docas de Santos, 
São Paulo onde é domiciliado e resi
dente, de preaente nesta capital á rua 
Plorlano Pelxõto, ,n. 0 391, filho do fa
lecido Manuel Luiz do Naaclmento e 
de d. Inez Mana dC>-NasclmeJJto. eaj,!.. 
IIO~U,11 okl~ lle MtWaif· 

l.ª vara da comarca da capital do Es- ---------------------------------------
tado da Paraiba, em virtude da lei. •te. 

Faço saber aos que o presente edital 
virem, dêle noticia tiverem ou interes
sar possa, que ás 14· horas. do dia 3 de 
Janeiro do ano p. vindouro, na sala das 
audiências no prédio n.0 42, á rua das 
Trincheiras desta capital. o porteiro 
dos auditórios Luiz Eurides Moreira 
Franco, ou quem suas vezes fizer, trará 
a públlco pregão de venda e arremata
ção, em quarta praça, pelo maior preço 
que fór encontrado e oferecido, os bens 
adiante descritos. os quais fõram pe
nhorados pelo Col. Slgwnundo Guedes 

"ITAQUERA" 

Chegará no dia 22 do corrente, quinta-reira, sairá 
no mesmo dia, para RecJfc, Maceió, Baía, VHória, Rio 
de Janeiro. Santos. Paranaguá, Ant.onlne, P'lorlanopolis, 
Imbituba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

PROXIM:AS SAtDAS : 

ºITA'T'INOA" - Sexta-feira, 30 do corrente. 
.. ITAGIBA" - Sexta-feira, 6 de Janeiro ptóxlmo. 

' "' 
AVIS O 

Rr.cebemofl também cargas com baldeação para Penêdo, Aracajú, Ilhios, S 
As passagens serão vendidas mediante apresenta~io de atestado de vacina. 

Francll<'o, ltaJal • CamJIOI . 

Pereira Junior e IU& mulher, na ª.ção I n f O r.., 8 r Õ e 8 ,. O ffl 11e cqbrppç~ q1.1e movem çç11tr~ Ç§ • ... . .,- • ,.. •re-11t -,. DA IHZ-



A UNIÃO - Sexta-íeira, 16 de dezembro de 1938 

U M E X I T O E M T O D A A P A R T E ! ! ! - S SEMANAS NO - MUSIC HALL - EM NEW YORK, 19 SEMANAS NO -
CARTLEY 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 - PARQUE E- MODERNO- EM RECIFE 111 

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANõES,.,,. 
Obra prima de - W AL T DISNEY - Colorida - Alto relêvo - Toda falada e cantada em português ! 

Proximamente Exclusivamente no REX 

UMA FINISSIMA COMEDIA SOCIAL CHEIA DE SURPRI.SAS E ENCANTOS 1 
Aparentemente cheia de encantos, de prazeres, de sensações 

deliciosas !... )' 
LESLIE HOWARD - JOAN BLONDELL ,.-

ASSIM É HOLLIWOOD r .r 

UM NOVO CAMPEÃO 19 38 - UNlTED ARTISTS 
Um romance curioso 

e 

sensacional ! 

DOMINGO 
Mallnée ChJque ia 3 horu 
l!olrée ú 6,30 e 8,3' 

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 . , 

CAL U N·I A 
FUGINDO AO PASSADO 

--com - - J' 

ANN TODD-MARGARETT SCOTT 
Um romance da 20 TH CENTURY FOX 

COMPLEMENTOS Um drama da "United Artists" -:- Dia 25 no "REX" 

FELIPÉA DOMINGO-FELIPtIA JAGUARI BE UMA LINDISSIMA OPERETA REPLETA DE MUSICAS 
EMBRIAGADORAS ! 

HOJE - Solrée is 7,15 - HOJE HOJE - Solrée ú 7,15 - HOJE 

O NOVO ROMANCE MUSICADO DO MENINO TENOR ! MAGDA SCHENEIDER UM VIOLENTO DRAMA POLICIAL ! 

BOBBY BREEN -- em CESAR ROMERO 

MUSICA DO CORAÇÃO SONHO DE INVERNO O CARRO BLINDADO 
Juntamente a 3.ª série de 

Um filme da R . K . O . RADIO UM SONHO CHEIO DE BELEZA E ROMANTISMO ! AS AVENTURAS DE REX E RINTY 
Universal COMPLEMENTOS 

Este filme é proprio para todas as idades. Nota da C. C . C . 

Uma produção da 
INTERNACIONAL FILMS Este programa é proprio para todas as idade,. 

Nota da e . e. e . 

METROPOLE CAMISARIA CINE s. PEDRO CONDOR O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL "A CASA DOS GRANDES R OMANCES DA n:LA" 

HOJE - A'S 7,30 - HOJE SORTIMENTO COMPLETO -
de HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE -- -

SESSAO DA ALEGRIA GERAL - 600 RtlS CAMISAS, CUECAS, PUAMAS, 

Até que enfim chegou o dia que o pessoal esperava com ansia. 
TRICOLINES E Sf:DAS em lindos A LEI DA BALA padrões . 

Uma. revista, uma verdadeira praia de alegria . O filme que inaugurou Aceita encomendaa 10b medlclaa 
o " Metrópole . Musicas! Sapateados! Canções! Belêzas e Amôr! para entrega dentro de 80 mi.nu .. 

-- com --

JOHNNY BOWNS e BETTY BURGESS em 
tos, rarantindo a confec-.o. BIG BOY WILLIAMS - MOLLY O 'DAY e AL ST JOHN , 

Rua B. do Triunfo, 445 , . Mil emoções freneticas, num film e de valor, com lutas brutais entre 

·CORONADO, A PRAIA DA ALEGRIA 
homens audazes e temiveis . 

CURSO DE FtRIAS Uma história de amôr desenvolvida em meio de inumeros 
e grandes perigos . 

Complementos: - O TEMPO DOS AMORES. 
Professor João Vinagre avlBa 

Amanhã - Atenção "fans" para esta produção ! JOAN CRAWFORD e.os interessados que durante o pe- Dominco - Aniversário dêste casln8, será focada a linda. pelicula 
que tem os mais bélos olhos de Hollywood em ADEUS MULHERES. rlodo de férias escolares mantem MELODIA CUBANA 
Segunda-feira - "Sessão das Senhoritas" - Um filme que só seri 

um curso, preparando alunos para . o exame de admissão ao Liceu Pa-
exibido no " Metrópole" - A POBRE MILIONARIA. ralbano e Escola Nonnal, o qual 

O CINEMA PREFERIDO POR TODOS, POR NAO FAZER CALOR, 
funclonar6 diariamente de 8 ê.s 11 3 . ª feira - TEMPOS MODERNOS, com Carllto . 
horas, no Grupo F.scolar .. Dr. To-
mê.s Mlndêlo. 

Pagamento adlant.ado. 

BARBOSA ORRIS BARBOSA JAIME FERNANDES CURSO DE JNGLtS 
Est.ã<> abertas as matriculas d&1 \ 

I.DTOOA.DO 

'.A D V O G A D O aulas de Inglês no Colégio AnchJeta, a'O& 91JQ1JS DS flAlI:1&11, Ili 
até 15 de dezembro. 

Noturno e diurno. 
----- -- -

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR o E:XITO .DEPENDE DA ESCOLHA 
:r:~ -AVENIDA GENERAL 0SóRIO, 231 

Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme. 
:Joio Pe11&a dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vital importancia. 

A "CASSIA VIRGINICA" é reme dio garantidamente inofensivo, que tanto 
p6de ser usado por pessôas idosas ou fra cas, como pelas crianças de mais tenra 

• 11 OIORIO lBlTN 

1 

001fSULTA.I: idade, sem nenhum inconveniente . 
... 11 ú 11 lloru 1 

Olrarli"' da 'IM!ltencta Publica I do 
1, ú 11 ~. "CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-fe6ril sem 

J!Ioapl • .! santa Izabel. igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosllS, . 
""' ................. rd ..... -• ........ ..-... ....... Dlstlnpldo Clffl me11çi1 ..... ,... •• 2.· Co11gress1 ltdlu d1 P1r111mhtt . -· ~,.... ..... -º-· . OOIIIIULTORIO: - Rua Gama I Uello, n - 1· ....,, (VIDB PROIIRC7l'O QUB ACOMPANHA CADA VIDRO) 

' 'ºªº ···'ºª -- A' DJIWA ~M . JffiUf:OJf;~ fAftMÃCW ~ --··~ - - -,. ,, - • 



'' NATAL ,., • 
A MA LIDER. 110 Ponto d• 100 Róio, -ba dr. rHeber ............ le -~ Ae ..._... ..... _..,., IN'lnlllillae pa,a ..,il,_, bGIÚ'Pa , béM,• • oulroo arUcoa •• Hlà ,o.:.iondo a ~ 
liallltf~• imM duranle isle ,nü dr. Nlllal . -:- Llnd• -•- tle •~ ~..-........, ~n&aa • .._, Ileu, "111penMÓI' ... , olnloN, eartelras, •"' · -:- Rr.cebeu nova remeua du otf•· 
m&du me ... VERDAN e SEDAN que bllle .. m o •reeont• ... ..,_ Ae _... ,..,. _.._, -:- Bldolftu, nloei....-, earrlnhoo, automov,ls, •t•. -:- E .. olhido sorttm,nto de ...,_, ----- - ................. -- ""'· -----

Na filial "A ILUMINADORA" complet.o 1orti111ento de louças, vidros e ohjétos para presentes. 
, 

IASA LIDER - Ponto de 100 Réis A ILUIIIIIORA - Maciel Pinheiro, 14i ALFREDO CHAVES I HiiiO, 

SECÇÃO LIVR~ 
A V t S O Falencia do oo•rclutt Ili. 

IN!!TITUTO DO ACUt 'AR F. no 
.ALCOOJ, 

Rrcistro d~ r•ftnarlall 
A Df,h'ktt<'ial Reglonnl dí' Paralba 

aY!Sn uo~ infel'tossa.dos qur., df" acordo 
com o DECRET0-1..E{ n . 11 644, df" :!!", 
~e agw;to dt 193Jt. toda.<.; a.<.; RPflnnr ia~ 
ficam obdgadn., u ()rOCf'der o rt'gis,Lro 
no InsUtUto do Açucar e do Alcool. 
concedt!udo·se alé 30 dl' dezembro em 
curso. o pru.:.-:o para cumprlnwnto df's 
.,. form~lld nrte . 

Werner SclllfflHIIIIIC 
AVISO 

João P~S.'iÔU, 1 . 0 de deZl'mbl'O tlt 
1931! . 

Pac;o saber uos cl'fllores e demais 
inl.eressados na rnIP-ncta do comer
dante Ch . Werner Schemuelling, 
desla praça. que se acha em meu Car
tório á rua Maciel Pinheiro. n. 0 306, 
nesta cidade, uma decla1·~0 de cre
<lit.o retanlatario do dr. Joaquim Fer
reira dn Costa, do valõr de l :650$000, 
referente a wna duplicata devida pelo -.....: 

Pf"ln Dt'lt'[Uldn Reg iona l do 1 . A 
A . -- 11 .. mrtniu ( 'osta - -- Encant>ga. 
do Geral . 

Culicto n.o mf'.smo dr . Joaquim Ferrei-

~ i::/0
:l~u::l'rn~:d='c~~l~II~~ ·SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1938 

~razo de 20 dias a contar desta pu- 1 -------~----------..;;... _______ ...;_ _____________ _ 

PROJtTOS DE PLANTAS 
DE PREDIOS PERDIDOS 

blicação à dLspo.sl~o dos interessados OOMBson~~~ J G 8 D O I U S U 
para que apresentem L'i Jmpugnações .,.~ 1 U P AZD V P.~ 

Pede-se a pessôa que encontrou uin 
pacóte t'Ontendo 3 cópias-projétos de 
plantas de prédios com os seguinte~ 
di%.eres : " Farmácia Luiz Rabêto•• 
Itabaiana, perdido ontem na Praça 
Pedro Américo, o obsequio de entre
gai o na rua Barão do Triunfo, 460, 
que será gratificada. 

Soe. Coou. de Resp. Ltd. 
Banco Auxiliar do Comércio 

de João Pessôa 

uu rontf"stações que entenderem. 
.leão Pessõa, 14 de de:r.embro de 

1938 . 
o escrivão da falenci!l, loio Nane• 

Travas,011 . 

A Comissão de Clanlflcaçio 
Oficial do Algodão lnton11: 

Que no perlodo de 3 a 9 de de:r.el!lbro 

!
corrente, classificou na sua séde, em 
João Pessõa 3 . 293 fanlos de algodão 
rtm 580.311,9 quilos, assim discrimina
dos : 

FARDOS QUILOS 

ASSEMBLtlA D:!!: EXTltAOR- TIPOS : 

Convido os associados desta Coope- , 2. 3, 4 e 5 
rativa, nos têrmos do artigo 23 dos 16, 7 e 8 
Estatutos para uma assembléia geral ( nesiduos 
exir.ordinária a realizar-se no dia 30 

90,67 ', 
9 .20 •: 
0.13 ,.,,. 

90.37 % 
9.50 ' é 
0,13 •:. 

do cOtTente, em sua séde. afim de 100.00 100,00 

adaptai-a á legislação em vigor . 
João Pessõa. 14 Oé áe:t.emõro de COMPRIMENTO DA FIBRA 

1838, - <Ass . l João Luís Rlbein li• . 24'26 e 26 211 
M-ls, presidente. 130.32 e 32·34 

União Grafica Beneficentí I Reslduos 

29.30 '1, 
70,57 "f' 
0,13 '., 

28.23 % 
71',64 (J~ 

G,13 ,.,. 

Parailla11 

i!:1':::::C ~~U~~ei'dr!r1~~n!~-
eente Pa1-aibana "'. •e 1. • a 30 de no

vunbro de 1931. 

RECEITA : 

G.56$800 

TIPOS: 

,a, 4 e 5 
1,; e 7 
<Resíduos 

100,00 

EXPORTAÇÃO-

89,17 % 
2.49 ' , 
0,34 <;; 

100.00 

100,00 

89,74 % 
2,43 % 
7,83 % 

100,QO 
Saldo ariterior 
Mensalidades 140$900 A exportação efetuada. pela Séde 

da Comissão em João Pessõa, foi de 

D~~A : 

797$700 i' 3 . 732 fardos de algodão. com 640.609,8 
q11i1Ms, cuJas percentagens estio de-

i 
monstradas no quadro acima. 

O Pósto de Campina Grande, no 
mesmo perlodo classificou 5. 733 fardos Bendicencia do consocio 

Pedro Pinh.o; '"ãocumen
t06 ' de I a 4 

Medlcamentns ao ~o
' elo, Pedro · Pinho, .do-

60$000 I :\~rr~~c~ãf 7f~r~~º
2 
• .:: ~~~~ e q~: 

1 
los . l . 

"p:'!~to~~;e,~: ~flclal 
IIIOOO I João Pessõa, 10 de de:r.embro de 1938. 

um convite . de AaRm· 
bléia Geral, doc~o
to n.0 7 1 

Talma Cesar de Berricl.o - Chefe 
.'.a Comissão. 

:Aluguel do predlo onde 
IUDciOllB a Sociedade, 
docwnento n .0 8 

Percentagem ao~-
"fr 
Depo.slto: 

!lo Banco do Brasil 
Na Caixa Rural 
1Ca TellQurarla 

. 
soeooo 
lUOOO 

159t(IOO 

305$'100 
1ooeooo 
233IOIIO 

'18'1S700 

-t'esouraria ela sociedade "União 
Grllnca Beneficente P.aralbana ", em 
Joio Pesa6a, 31> de 110vembro de 1998. 

1 
An1onio Monlno d"'I San ... - Te- , 

aoureiro. 

A!llrOVado - Em 11 - 12 - 9A -
,IW ~ de Lias ..., Pnlldente 1 
ela . "-1b161a 

FAVORITA 
PARAIBANA 

Reoultado do -- - -pons-brlnclea antu1taa. realiado 
pelo clube de--. PAVORlTA 
l'ARAJBMIA, em 1111& e6de 6 ......,_ 
ça Alltc,nlo Rabelo. 12. De. Jla 
15 de du.embro, 6s 15 horu . ........ .... ' 

1.• Premio .. .. lia 
z.• • .,. 
&• IUI 
4.J ... 
1.• .. .. . .. ..., ·J=~ 15 de 4-bro de 1111 
.IOIIE' DA IIATTA CANAL -

fi-1. 
.ucmlDIROJIOllllmaAtll.L 

- Cm d .... 

MISTtRIO 

1 

Nwnoro de t.ltUlos ení vigor 
com - COD1blnaç{)es: _..,_ __ 1_5 __ .._ __ u __ ..;_ __ 1-'6----...;_--'--':..:3 __ 

U8fm dlatrlbuidCIS: 
1 titulo de 50 contoo 
5 tituloo de 25 eontos 

JO titulas de 10 contos 
2 titul06 dt s contoo 

11 
2 

1 
12 16 13 

12 

1 
li 

. 18 , tltulos antecipadamente reem bolsados por 885 contos de réis 
. AMORTIZADO COM 50 :000$000 

SNtl, • GUSTAVO MAOALHAES PRAGA, Gerente da :•casa Luiz Barrêl<> Filho" em São Felix - Bala -

AMORTfZADOS COM 2s :OOOSOOO 
E!NJ1.. ISAAO MARKMAN, chefe da firma Isaac 1 • SNR. ARMANDO ROUS - Rua Barão da Torre. 

Ir: Cfa., Ofléln& Concórdia - Rua da Concórdia, 897 573 - Capital Federal. 
- Recife. SNR . MIGUEL EDAIS. comércio - AV . Passos, Jij 

SIIR. PRANCISCO CASCELLI, diretor do Ateneu - Capital Federal. 
Santo AQtonlo - Jacutinga - Minas Gerais. SNR. DR. OTACJLIO MORAIS. advogado • pro-

prietario em São Gabriel - Rio Grande do Sul. 

AMORTIZADOS COM 10:000SOOO 
70 títulos por 700 contos, sendo no Departamento do Nordéste os sepintea: 

SRIÜ· ~O VALENTE, prente da Filial do rage central -- Rua da Concórdia, 520 - ~!te. 
Banco ..Sl"sràall - MOS601'Ó-:- Rio Grande do Norte . SNR. HERMOGENES DE SOUZA BARBOSA. a11%1-

lf liar do Barracão da Usina Central Barreiros - Banei-
SNlt, JOSE' PINTO LAPA, proprietarlo da Gara- ros - Pernambuco. 

Até novembro p. passado. 

,,.,- · JA' FORAM AMORTIZADOS .54.475 CONTOS DE RtlS 
SolitllitN a relação completa dos títulos amortizados no escritório de Pernambuco, 

ou aos Inspetores e Agentes da : 

SUL AMERICA CAPITAUZACÃO . . ~ 

O próximé sorteio de amortização será realizado em 31 de dezembro de 1938, 
ás 14 horas. 

E.critório de Pernambuco, á RUA NOVA, 310, 1: RECIFE ·•• 
--- P O N E 6·0·4·0 ---

AGEIITE COB&AD01t NESTA CIDADE 

ADAUTO SOARES DA COSTA 
Raa Maciel Pinheiro, 262 - 1: andu ÍOÃO PESSOA PAIWBA 1 

MEIAS PARÁ SE1n10RA8, 9Ó --, LLOYD NACIONAL s A J11N1 • CASA RlO. Sio pnnl~as . . 
pela ..,...... fabole&ntH • daremoo • • 
..,. par - au.Uhll9ie ,. ,aem , 
--·11111 •110rftn&11raten11&a1- 1 StDE-RIO DE JANEIRO 
::... detelle de r.:.-, - Raa [ _____ · 

Plllheke. 1 SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ven11-2'~~~-. a a, ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 
5 e 8 mil rfU~111e 11B A~nld" 
W&xhnlano de , Jlertlo do 
tllStltllto da • -.. exa,)to, 
tua e btmdd: e"ll\Jif.ô' futuro e 
"1ullerrlm0. A wtar li& rua Maciel 
~ n.•11111. 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

CARGUEIRO •ARATANIIA" - Esperado de Be~m e eaealas no 
dia 18 do corrente, saindo no mesmo dia para Recife, Macel6, Bafa. Rio 
de Janelzo, S&ntoa, Paranatui e Antimina, para onde recebe carp, 

•AQ'IJETB • MlALIQIJA&A • - J!llper&do de PwflD Alesn e eaea1a1r 
no dia 22 do corrente, saindo no moamo dia para Recife, Maeel6, Bala, 
Vlt6rlll, Rio de Janeiro, Santoa, Rio Grande, Polotaa e Porto Mecre, 
para onde recebe carp e puaagelros . 

CARGIJEIRO •AJtAGANO" - Esperado de Antonina e élc&las no 
dia 22 do corrente, aalnclo 110 mesliio dia para Natal, Areia Braliea. 
Port&lea, s. Luiz e Belm, para onde ncebe carea. 

1, li 111•1 RIII I llla 
~ 1111 o-.r, 
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