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EM PLENO FUNCIONAMENTO os MA-' "BEAUREPAIRE RO HAN" 
NANCI AIS DE CRUZ DO PEIXE1-------
Esse novo benefício prestado á capital pelo interventor Argemiro de Figueirêdo, 

vem merecendo os mais francos aplausos do povo pessoense ----

º 
NTEM, pela madrugada, Como ),-t.> \'ê, não ficou indifc- \ vcnit ,1te daquêle:-. mananciais 
entrou a funcionar com rente a adminb1tração estaduai I ao consumo púb1ico. após repe

toda a regularidade a nova sec- a êsse prohlêma. cuja soluç'io lida, análise,. 
ção de abastecimento dagua lo- Yinha preocupando, de algum, Está assim, a nossa Capital. 
calizada em Cruz do Peixe. tempo a esta parte, a nossa po- com o ,eu serviço de abasteci-

ll:sse empreendimento de gran- pulação. menlo dagua ampliado, de mo-
de utilidade pública. levado a Quanto á pureza da aJ{ua, a do a -·ati,~fazer as necessidades 
efeito em tempo relativamente fü;se propó~ito já se manifestou do consumo normal, graças á 
curto, está merecendo os ma.i.s a saúde pública autorizando a visão administrativa do inter
franco~ aplausos da cidade. entrega do precioso liquido pro- Yentot· Argemiro de Figueirêd1>. 

EM HOMENAGEM AOS HERóIS jUMA NOVA EDIÇÃO 
DA LAGUNA E D OURA D OS dos "Apanhado~ Históricos 

-- da Para1ba --
SERA' INAUGURADO UM MONUMENTO NO DIA 29 DO 

CORRENTE, NA PRAIA VERMÊLHA 
lenidades, o titular do Trabalho, sr. 
Valdemar Falcão, fez publicar na im
prensa uma patriotica nota, om que 
exalta o feito dos bravos soldados que 
morreram em Dourados e Laguna. 

RIO, 21 1 A UNIÃO) - No próxi
mo dia 29 do corrente, terá lugar, na 
Pr)l.ia Yermclha, a inauguraçã,o do 
monumento em homenagem aos !>erois 
da Laguna e Dourados, onde o soldado 
brasileiro deu as maio1·cs provas de 
bravura e sentimento pab·io. 

Convidando os funcionários do seu 
l\Unistério para tomar parte nas so-

OS EXTRA· NUMERÁRIOS 
NÃO FôRAM INCLUIDOS 

ESTEVE ONTEM, NESTA NO ESTATUTO DOS FUN· 
CAPJT AL, O DR. ANDRADE CIONÁRIOS 

BEZERRA 
Esteve ontem, Hgeiramente. nesta 

capital o ilustre dr. AndradP Bezerra, 
diretor da Faculdade de Direito de Re
cife, figura de reale.e nos circulas ju
ridicos do Pafs e ~x-Governador do 
vtslnho Estado do Si..I. 

Todavia, já possúem uma 
lei organica estabelecida 
pelo decreto-lei n.º 240, de 

4 de fevereiro de 1938 

Deve começar por ês~e~ dias n;ls 
oficinas da Imprensa Oficial, a fei
tura em edição maior, dos .. Apanha
dos Historicos da Paraíba", de auto
ria de Celso Mariz 

Quando apareceu em 1922, o traba
lho do historiógrafo conterran•o foi 
largamente acolhido, merecendo apre
ciacão slmpatica d-e vârics críticos 
da. especialidade dentro e fóra do Es
tado. 

A. nova edição dos "Apanha::J;os HiR
toricos". além de retocada- no aspecto 
e distribuição dos capitulas, diferen
cia-se da anterior pelo acrescimo de 
vários artigos Vizando a atualização 
dos fátos e assuntos de seu cor.,telido. 

Entre os novo!. capitules. trabalha 
o autor num "Resumo da Evolução 
Econômica". aspecto de grande intl:'
resse na evolução historica geral de 
qualquer põvo. 

Noticiamos com nrazer o nróximo 
aparecimento do Jlvro daquéle con
frade. mais uma publicacão de inte
resse paraibano amparada pelo go
vêrno do Interventor Argemit·o de Fi
gueirêdo 

(UMA FIGURA DO SEGUNDO IMPERIO) 
SERA' LANÇADA HOJE A' PUBLICIDADE A BIOGRAFIA 

TRAÇADA PELO ESCRITOR RAUL DE GólS 

O SR Raul àe Go1 vrm de rea
lizar um traba .ho literário de 
real valór á. cultura nacional, 

com a sua biografia do Visconde de 
Beaurepalre Rohan, uma fi14un, mar-

RAUL DE Gols 

cidade hoje, nesta capital. Beaurepai
re Rohan está retratado critertosa .. 
mente e em estilo leve e agradavel, 
retrato á altura mesmo do homem que 
tendo empregado toda a sua intell
gencia e as suas enérgias em servir ao 
Brasil. nos mais diversos set.óres da. 
administração brasileira, ingratamen
te permanecia quasi de todo esquecido 
nos patrimônios dos arquivos publicos, 
em perspectivas sombrias de apagar-
6e inteiramente na conciencía das ge
rações que se sucedem_ Além de ter 
prestado uma justa homenagem a um 
dos maiores adm.1nistradores da Pa
raíba, que a ele deve o inicio dos ser .. 
viços de estatistíca, de agricultura ci
rntifica de embelezamento e sanea• 
menta da capital e dos vales paludo
rns, das comunicações para o interior. 
de colonização, do trabalho livre, do 
estudo das riquézas vegetais e m1ne-
rais, que mereceram de Beaurepaire 
Rohan estudos sérios e começos de 
ação prática. o sr. Raul de Góis vem 
de contribuir â formação da moder .. 
na mentalidade nacional, fundamen
tada nos exemplos de brasilidade a .. 
bundantes na história de nossa clvili .. 
zação, onde páginas de relêvo anotam 
~ ação patriótica do Visconde de Be-

l 

aurepa1re Rohan durante a. sua car .. 
relra. pu bltca. 

O escritor Raul de Góis orientando 

:ef~uadein~~:i~~ ep~~~U:c_a~r~~~ :: 
q'-vos os flagrantes da vida de um 

furi!fa )i~~f:!·, ~~1~0~eni~~ d~ :~ 

S. S. visitou á tarde, o inter:rentor 
Argemiro de Figuelrêdo, regressando, 
após, de automovel, á '!apital pernam
bucana. 

RIO. 20 ( A N.) - O Departamento 
Administratho dos Serviços Públicos 
diz que 01;; cxtrR-numerários não fôram 
inr.luidos no Estat.nto 1os Funcionários 
Públicos por lhes falrnr o elemento 
primordial. que o§- o carater de pc,•_·man
nência no serviço. 

po!;t~m d~~~ !~~ ; 1~t!~1;;
1
~i~áJi~s d~~ O paludismo não é um miasma. E' ~~r~es ~~ ~:~~d~r~~~:~to n! ~\~tó~f! 

INTERVENTORIA FEDERAL ereto-lei n. 0 240, de 4 de fevereiro de uma doença que viaja no corpo do paraibana. 

vado nacionalismo. considerando-se 
que é Justamente o culto á. história, 
aos nossos maiores, que mais fórte .. 
mente Incide no espírito publico que 
assim adquire a conciência da sua pró
pria força e do papel que deve repre
sentar nos momentos decisivos para 
os destinos do Brasil_ E Beaurepaire 
Rohan é evidentemente um exemplo 
que deve ser apontado ás gerações de 
hoje, pela incança,vel atividade que 
desenvolveu a serviço da causa publl
cn durante toda a sua vida, que fol 
inteiramente dedic:ada aos altos in
tcrêsses do Império e da Pátria. 

· 
1 

_1_9_38_. ____________ ,_m_os_q_u_it_o._de_u_m_a_a_ou_t_ra_pessôa. Neste livro que será .dado á publí-

NO AMAZONAS 
Comunicando haver reassumido a 

lnterventoria Federal no Amazonas. 
de regresso de sua viagem á Capít.1! 
do País, o interventor Alvaro Maia 
enviou o seguinte telegrama ao Chefe 
do Govêrno paraibano: 

"Manáos. 19 - Interventor Arge
mlro de Figueirêdo - Palácio da Re
denção - João Pessôa - Tenho o 
prazer de comunicar a v. excia. que, 
regressando do Rio de Janeiro, onde 
estive em objeto de serviço públi~o. 
reassumi as funções cta Interventori.a 
Federal. Cordiais saudações - Alva
ro Maia, Interventor Federal". 

CRIADA, ONTEM, 
A SECRETARIA DA VIAÇÃO 
- E OBRAS POBLICAS -

P OR decreto de ontem, ~ in~~
ventor Argcmiro de Figueire
do criou a Secretaria da Via-

ção e Obras Públicas 
Já de ha muito que se impunha o 

surgimento dês.,e novo departamento 
Público, da maior importancia pa.ra 
a administr~ão estadual, pois dia a 
dia mais se a.volumam os senric;os., de 
\lia,ção e obras públicas do Estado que 
se encontravam vincula.dos á s~cre
taria da Agricultura, Comércio, Viação 
e Obras Públicas que passou a deno
minar-se Secretaria da Agricultura, 
Industria e Comércio, facilitani!o, pol' 
outro lado, a. ação do titular desta 
última pasta com relação a. outros 
problêmas vitais da nossa terra. 

Outra. medida. de grande alcance lc
'\'ada a efeito pelo interventor Argemi .. 
ro de Figueirêdo, com a criação da Se
cretaria da Viação e Obras Públicas, 
foi reunir nêsse departamento vários 
serviços técnicos de notolia comple
~ldade, que se achavam subordinado~ 
tanto á Secretaria da Fazenda como a 
da !Agricultura, guo.rdando entre si 
estreitas re~óes: 

Assim, a. nova Secretaria passou a 
Rer constituída da Diretoria da Viação 
e Obras P úblicas. Repartição dos Se~
vlçoa Elét ricos da Paraíba, Repart1-
~io d~ Aguas e Esgõtos da Capital, 
Acuu e Esgôtoa de Campina Grande 
e Aclminlatração do Pórto de Ca.be
dilo, 

O JANTAR INTIMO OFERECIDO ONTEM PELO 
INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRÊDO 
AO DR. EPITACIO PESSôA CAVALCANTI 

se:ãea~!~~:~e ~~ª~o:e::riabJ~ qg~ 
vreiros desta. cidade não tem o seu 

(Conclw> = 2.• pir.> 

OS NOVOS FUNCIONÁRIOS 
DA SECRETARIA DE EDU• 

CAÇÃO E CULTURA VIAJARA' HOJE AO RIO o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
O interventor Argemtro de Flguel• 

rédo, per decretos de ontem nomeou 
vários funcionários para a Secretaria. 
da Educação e Cultura. Com a nova. 
orientação estabelecida. o Govêrno re .. 
solveu. para melhor atender ás neces .. 
sidades dos serviços de Bibliotéca e 
Arquivo, elevar á Diretoria a antiga, 
Secção que superintendia aquêle ser .. 

1 

vtço, t011tando-o désse modo mais 

:rei:!ço~~~trf~ª~~f tu~·:is enp~~~r;~; 
ruma a nossa terra 

.ru; nomeações para os novos cargos 
obedeceram a um critério de justiça. e 
seleção de valores 

Para o lagar de Diretor de Gablnête 
da secretaria da Educação e Cultura. 
foi escolhido o dr. Carlos Lossto da. 
Silva. advogado na capital da Repu .. 
blica. onde se ha sobresa!do pelo seu 
valor intelectual. exercendo ali tam
bém as suas atividades jornalísticas. 
O govérno aproveitou igualmente o 
dr. Bulhões Pontes de Miranda para. 
o cargo de Diretor de Expediente. 
Trata-se de um antigo e competente 
servidor do Estado. já havendo exer
éldo varias funçõe~ de relêvo. O go
vêrno nomeou ainda o jornalista Luiz 
Pinto para dirigir a Bibllotéca e Ar
quivo Público. Dedicado aos estudo:, 
de nossa história, jâ contando com 11-
vros publicados. o jornalista Luiz Pin
to que era Diretor de Gablnête da 
Secretaria da Fazenda, estava indi
cado para aquêle posto da administra .. 
çã.o. 

Aspt>c-io do jantar intimo oferecido ontem pelo interve ntor Argemiro d~ Figueirêdo ao dr. Epitacio Pt>~sóa {'a
valcanti, vendo-se o homenageado á esquerda do Chefe do Go,·êrno. 

Nos quadros da Secretaria de Edil• 
cação e Cultura o govêrno. seguindo 
o seu programa de justiçR, aproveitou 

a CapitAl d_a Repúblin~ 011 viagem o sr. Benjamin Pessôa, ex-oficial da 
de brl!"vf' demora, drv,·ndo estar de Secretaria do Interior, para escritu
volla ft João Pes~o,, i.i.tf' mriêldo.s do rarto dêsse novo departamento públt

O
NTEM, ás 19.30. o interventor 
Argcmiro de Flgue~rédo otere
:ca um jantar intimo ao dr. 

Epilãcio Pessõa Cavalcanti e exma 
f'Spósa, no Balneário Astréia, na praia 
de Tambali 

o ágape decorreu na maior cordia
Hdadr, tendo comparecido ainda ao 
mesmo. os drs José 1 Mariz ,Lauro 
Montenei;ro, Francisco Pôrto, Raul de 
Góis, Aquiles Scorzelll. Alcton Bafa, 
Orris Barbosa, prof. J. Batista de 

Mélo. ~cad. Manuel Figuetrêdo e sr. 
Flodoaldo Peixôto. 

VIAJA HOJE AO RIO O DR. EPl
TACIO PESSOA CAVALCANTl 

Segue na tarde de hoje ao Recife, 
de onde prosseguirá viagem ao Rio, 
num "Cltpper"' da carreira do Sul, 
o dr. Epitácio Pessôa Cavalcanti, se
cretário da Educação e Cultura. 

O digno auxiliar do Oovêrno vai até 

próx11no mês, quando tomar~ posse 
do aJt_o posto da administração que 
lhe: foi confiado oelo inte, ventor Ar
genürn de Figueirêdo 

co do Estado, nomeando ainda a srta. 
Dalva Cavalcanti de Albuquerque 
para o lagar de datilografo. 

Todos êsses átos estão dentro da.,: 
n01mas admJnistriath'a.s do Estado, 

Em companhia do <"Ir Epitác10 Pe<:- nessa cooperação que o dr. Epltacto 
sóa Cavalcant.i via1ar.t n filla exma Pes.sQa Cavalcant.t no lado do eminente 
espôsa sra Ana Chu •t P -;sóa Cavai- estadista que nos governa, vem pres .. 
canti. 1 tando dedicadamente á nossa te"tTa. 



! A UllflÃO - Qunrtn feira, !!1 de de7emh.ro de rn:is 

(SPORJ(S 
1 "BEAUREPIIRE ROHAN" 1 

(UMA FIGURA DO SEGUN• 
DO IMPÉRIO) CARROS E -CAMINHOES USADOS ;1 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi re
solvido - O " Esporte Clube" entregou os pontos ao 
" Palmeiras" - Empatado o segundo turno do campeo-
nato entre " Botafôgo" e "J>almeiras" - No próximo 

dia 8 de janeiro realizar-se-á o desempate ' 
do segundo turno 

(Conclusão da 1.• pg.) 

pPrfil traçado com o Juxo <le mtnucias 
nem com µretenções a estudo psico
gráfico mas está fotogl'afado nos an
gulos de maior realce da sua perso
nalidade e 1pJfinclpaln1,ente naqueles 
por onde se vlblumbra o panorama pa
raibano qun.ndo da. sua passagem pela 
nessa terra como Presidente no segun
do Império, consubstanciando todo o 
livro do sr. Raul de Góis o suficiente 
'f)hffi. um retrai-o vivo e aces..c..ivel aos 
c..lhos do grandt- publico, para quem 
todos os escritores devem dirigir as 
buas obras, tendo em vista, áctma de 
Ludo, a nece~sidade de ser cJaro e su-

Presididn pelo sr. Anquises Gomes I MaHdar contar dois pontos para o cinto para mrlhor atrair e mais facil-

fsi~11~1t &~;.j;tçaN:i:.s di~:tor~.a~~a7: J~ron:~ '!i~~!ºs!l~·e!tíz:rt~0~u:ep~~ :e~~vci~operar na educa('áO C' cultura 
Jo~e Ctt.mo, Venellpe de Almeida e mtlras. O pre!âcío de '·Beaurepaire Rohan" 
João Ncgucira, re-alt.wu-se, ontem, Marcar o dia 8 de janeiro próximo ~ da autoria do escritor Celso MariZ 
m;...is uma reunião da diretoria da para o desempate do 2.0 turno do que com segurança e penetração ana
Lir1« Desportn,a Paraibana, que re - campeonat-0 entre os flliados Pallnei- lL~ a obra do sr. Raul de Góis que 
sol\'eu o seguinte: ra3 e BotaJogo, os quais terminaram reconhece "como um tl1lbaltw t.LS-

AJ.>l'O\'ar a áta ela ~essão passada, o turno com 9 pontos cada um. 1 tante claro. atraente e justo para re-
como foi redigida - alçar a figura de Beaurepaire Rohan 

Tomar conhecimento do oficio m,1.- LIGA JUVENIL e dá-la como exêmplo de patrlotjsmo 
nH ro 3.(197, da Federa(·ão Brasileira de I e de capacidade aos jovens brasilPi-
Futebol, comunicando que o dr. Pli- O diretor de esPQrtes da Liga Juve- ro8 de hoje". 
nio Leite, vice-presidente da Federa- nil convida os amadores abaixo para A biografia "Beaurepaire Rohan" 
C'âr..i, a~:;umn1 o exercicio rla presiden- um rigoroso treino, hoje, ás 15 hora.s, e.presenta um aspecto material dos 
eia, durante o impedimento do- presi- no campo do União: mais modernos em perfeita equipara
dente efetivo, dr. José Maria Castélo Do Felipéia - Durval, Wilson, Luiz, ção com as edições lançadas nos mais 
Branco, que se ausentou para o es- Otavio, Samuel, Dinho, Baiôco, Ivo, adiantados centros do Pais, fazendo ' 
trangeiro Heriberto, Zuza e Gerson. parte da coleção da A UNIAO EDI- 1 

gaA~~:Jo.~njt~·~º~/~fil~dgsosB!°aiJ~~ vi~oT~::i~f;~~~ Cac~:.i~~~~,' s~:3~ TORA, desta capital. ; 
e Esporte Clube, mandando contai e Barbosa. Lrr========================~:YI 
do1:s ponto..'> p~ra o primeiro time do I Do 19 de Março - Valter, Valfrido, 
Bola/ogo e dou, para o segundo dc.. Carlito e Aluisio. 
me~mo clube. 1 Do Onze - Seudio, Será.fico. Otavio 

Mandar contar dois pontos para o I e João. 
primeffo ti1_ne do . Palmeiras, do jôgí' Do Time Negro - Odilon, Vavá, 
que se devia realizar com o Esporte Cruz e Lula. 
Clube. o qual fez entrega dos referi - Os amadores que faltarem 3 vezes 
d~ ponto~ ao Palme'tras. ao treino serão desclassificados. 

NO CLUBE ASTRÉIA 
O quadro do "Tocantins" abateu o do "Guanabara" 

pela contagem de 19 x 12 

Doenças do u tero - Ovarios -
Trompas - Partos - Vias uri
narias da mulher - Cirurgia 

INDUCTOTERAPIA 

DR, ALUISIO RAPOSO 
CIBURGIAO DA SANTA CASA 

E DA MATERNIDAD'.E 

Rua P eregrino de Carvalho, 146 

Das 10 ás 12 

FORD e de outras marcas 
1 

11':M OTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODICOS 

AGENCIA FORD 
BUA IIIACIEL P lN B E IRO , S I 

Solo P G 116a 

~-------- --------_-_J 
,~ECROLOGIA BIBLIOGRAFIA 

sra. '1aria Li.ca de Canalho - Fa- "Re\lista. da Semana" Temns 
lectu , no dia 16 do corrente, em Gua- presente, envia<lo ~la Sll3 direção, 
rnbira. a sra. Maria Lka df' Carvalho, mais um numero do excelente maga
viúva do sa.udo~o conterraneo, s1·. Jo!:i~ zine canoca "Revista dá Semana•• 
de Carvalho Repleta, como de costume, de esco .. 

A exlinla, que contavR avançada ida--l lWda colaboração, farto serviço d"' 

~ejº.e;l d.c::;;:1~~ :!1~~\:Z.~}j~i~o~°!;~~ :i~!~te
1à:." 'c!pft.e~~tig;~}s ~~~fa:S: 

quela cidade tados, e~sa apreciada publicação da 
O se~11Jt~mento venfko:u,-s~. no Compar:.hia Editora Americana S A 

mesmo _dia. a tarde. no cemitério de <.;ada vez mais se vem impondo pela 
Gu~rab1ra, con:iI:>arer·endo parentes e ~ua feitura intelectual e material 
amigo~ da fam1ha enlutada. Traz, •·Rrvista da Semana".· na 

DR, LAUROWANDERLEY 
DE VOLTA DE SUA VIAGEM DE 
ESTUDOS A" ARGENTINA, RIO 
E S. PAULO REASSUMIU O 
EXERCICIO DE SUA CL!NICA 

Doenças de Senhoras 

CIRURGIA - PARTOS 
Em frente ao Cinema 

3 ás 6 horas 
"rlaza" 

PASSAS, FIGOS, AMEIXAS, CHO
COLATES FINOS, FRUTAS ES
TRANGEIBAS, QUEIJOS na MER
CEARIA MODtLO - Barão do Tri-

unfo n.0 306 - João P essôa. 

capa do numero a qu1:: rtos referim0.:., 
uma linda aquarela de F. Fran:d.m 

"Eu sei tudo" - Enfeixando abt;n
dante e precio~a matl"ria. Já está eHl 
circulação nesta capital o ta~iculo 
de "Eu sei tucto". CO.t'l'et;pondentf' ap 
cone-nte mês . 

Grandemente ilu:-.trado, ésse nume
ro da magnifi<:-a revista que todo o 
Brasil lê e admira. entre outros tra 
balhos interessantes. varias contos sô
bre o Natal. al-im de rronica.&, notf\,;, 
e comentarias sóbre ciêw·ia.•, ar~es. 
literatura, etr 

Como se vê. C'5tá digno dos aprecl:1-
dores da bôa leitw·a o último nume
ro do '"Eu sei tudo" 

Designados pela tabéla do Campeo
nato Interno de Basquetebol do Clu 
be Astréia, estiveram ontem, á noite. 
frente a frente os times "Tocattrur· 
e "Guanabara". disputando uma par
tida bem movimentada e que pren
deu a atenção da numerosa assistên
cia pre~ente 

;tE~>.~r::~~ri~~Jl ºI~:i~=I CARNAVAL DE 1939 UMA com1ssÃo 
ei~rii0

g~fi~~ng;~P~~. ~~!~:r ~! DE LAVRADORES PAULIS
~~mª;~~~:l0: •. ~~0;~;~~4>a~~~~; Reune, hoje, o Clube Carna- TAS CONFERENCIOU COM 

"A Ct-Pa Muda .. - Apresentan~io 
como sempre uma artbtiea capa a 
cõres, está circulando o ultimo nu
mero da apreciada revista carioca ·· A 
Cena Muda·•. Do seu variado texto, 
destacamos um noticiaria Interessan
te sêbre as ativ1dadrs cinematograI1-
cas em HollywooJ. bem como a vrr
são dialogada de Os três Mosquetei
ros 1 Cine-Romance 1, Piruetas ,Jo 
Deslino e Lobos do Norte. Constit!J.·~ 
assunto dos mais sugestivos. a re
portagem de '' A Cena Muda··. sôbr~ 
a chegada ao Rio de Tyrone Power 
e Annabella 

Logo de inicio. o atacante Ernani. 
do .. Tocatins ", consigna 4 pantos, 
contagem que é atunentada para 6. 
por intermédio de Clidenôr. 

~
0
:,~undo, que foi O recordista da valêsco "Boêmia Aca- O MINISTRO DA FAZENDA '. ir=====================, 

ve~f:'~ide':iu1~ ~~~To~:~~~~~\~ dêmica" RIO. 20 (A UNIAO) - ô ministro !!!nça:SP:: •. 11:! h Ora$ 
Rendand'>, Clodoaldo conquista di

fkl.l cesta, perm.aqecendo o jógo .sem 
alteracão durante 4 ou 5 minutos. 

di~!~~~ªosd~o~p~n~~tes do time ctn- Haverá, hoje. ás 1~.ào horas, na sé~e ~~Me. C~~~ r~~~~ã~oj;e e~v~~~o~:; 
za atuaram bem, portando-se num dessa agremiação carnavalesca, no pre- paulistas sob a presidencia do sr. 
mesmo plano. Ernani foi o maior i~m~~c~~S~

1
i~

1
~áo s~~ã~~:egd~:ia~~ Bento de Abrêu Samprio Vidal, cor 

marcador de pantos. conquistando ' 1 " fun' de serem tratados assuntos im- os quais confderenciou ongdamei nte s -

DRA, NEUSA 
ANDRADE 

DE 
A })Orna continuou apresentando 

bastsnte movimento, estando o time 
cinza mais á frente dos ataques. A 
vangu.:ircta do '·Guanabara.. pouco 
podia produzir, desde que apenas 
Clodoaldo aparecia, atuando poU('O 
auxiliado pelos seus dois companhei
ros de avanço 

dos 19 tentos do seu quintêto. -. bre assuntos e interesse o. avoura. 
Do time vencido, apenas Clodoaldo pobta~:::idente solicita o compareci- o dinistro da Fa~enda 1,!sse ªls Coruru.J.tor1o: 

e Lemos se exibiram bem. Lucena mento de todos os associados á referida !avra ores que êpro~1m~rren t - s1r o 
apenas jogou Com vivacidade nos úl- reunião. rro~lulgados t.'tr ,'5 rcr d os- eis ;:; R ua Barão do Triunto, 3~ 
timos momentos 4'e. partida e os à.e- - ------- - - - ----- --------- an o respec ivamen e_ ~ jprorro - 1.0 andar 
mais necessitam ainda '1e multo tre1- Vinhos brancos, Tintos e Champa- ~~~ ~id~~o d: ~:g~~:::º e ~-~~~~ª~ Consul~ de 14 ás l'1 horu . 

Ao finalisar o primeiro tempo, o 
marcndor apresentava o ··score" de 
11 x 7 favoravel ao '"Tocantins". 

no. gne só da marca SALTON - Mercea- c.evedor hipotecário independente do Restdencia: _ Trincheiras. 208 
0 J UI Z ~~~~~: ~~ d~o~~o :_. ~~6-. j ;~~~1i~.io~ª~~ ~:~~~mprestimos em I"' ========================"'" 

Ri.'iniciada a peleja. observa-se 
ma1~ combatividade no qUintéto nê
gro. obten'lO Gadelha uma cêsta ~. 
Jogo apó'i, o centro Clodoaldo ences-

REMINISCENCIAS 
COMO O POVO AMA A TRA

DIÇÃO 

Foi de ontem um fáto que nos in
tresteceu sobremodo. 

Arbitrou essa partida o esportista 
Sandoval de Oliveira. cuja atuação 
foi. como sempre, criteriosa e acerta
da. 

O JOGO DE AMANHA 
Está despertando viva ansiedade o 

prelio que amanhã terá lugar, em 
continuação do campeonato de bas
quetebol do "Astréia ••. 

"Esperta•· e "Olimpico ". ainda in
victos no certame, medirão forças, 
numa parfia que decerto apresentarâ 
muito espirita dP luta e m\tita com
batividade. 

Ali, ,,_, Bairro da Cruz das Armas, Í'AMPEONATO INTERNO DE V O• 
precisamente no meio da rua, via-se, LEIBOL 

;~~~i~f~~::ti~:~~s:~rc~~~a~º!r!:~ Confórme fóra anunciado, esteve 
uma sapucarana, ccnhecida geralmen- 1 reun!da. ontem, pelas ~~ horas, •• a co
te por ··pé de pau de cruz das Ar- f!Ilssao de socios do Astriéia , que 
1nas.. airiglrá o 1 . ° Campeonato Interno rle 

,O progrP1<;0 1inc..lemente condenou Vol!ibol do clube~ .. 
o gigante á destruiçãt) e, durante oito ~eou essa com1SSao assim constt
dias de trabalho incessante. uma twda: Samuel Giverts, presidente: 
turma de operários era ocupada ern Francisco Gerbasl, secretário; Aluísio 
fazer desaparecer aquele portentoso Costa, diretor de esportes e Ernesto 
spccimem de nosso soberba floresta de Lombardi. diretor de propa2:anda e 
antanho. publicidade. 

O povo, algomerado em tomo da Desde já estão abertas as inscrições 
arvore agonizante, assi!';Ua, vtsivel· para o campeonato em a.preço, de
mente comovi~o. áquele sacrifício vendo os in teressados procurarem, pa 
imposto pela civilização que, assim, ra aquêle f im, o diretor de propaga11-
i~. pouco a pouco, minando a extsten~ "la, na séde do Clube. 
cm daquela arvore amiga á caja som-
bra umas velhinhas acócóradll.s pas-
s2vam o dia assando o milho verde 
~Yd;:z~~~º t:.~~~~~t~ au mesmo ven- PELA C H E FATURA DE 

Decepados os galhos, foi a arvore POLICIA 
tran.!.formada em uma canôa, trans-
portada dali por um caminhão. 

Hoje não se nota ali um vestigio 
quaJquer daquela sapucarana e, por 
E>óbre o buraco que deixaram as suas 
ratzcs, 1livelado, corem os bondes da 
linha prolongada 

Desapareceu a vida objéctiva da ar
vora da face da terra, mas na men
tf' tla população do bairro ela ainda 
vive nítida e expressiva. como tive oca
ti.ião de ver ontem, quando uma ve-
1hh1ha dn novo tomava o bonde do 
bairro prefulado. e respondia aQ con
clutor : -- Vou para o pé do 'f)tlu; isto 
{• pa1·a o fim do 2.ª .secção, queria ela. 
cfu:1.;r. 

GABINE:TE DA CHEFIA 

O Chefe de Policia recebeu cartões 
de bôas festas e feliz ano novo dos 
srs. Bar tolomeu B. de Oliveira, Fran
cisco Liberato da Silva e dos sargentos 
da Pollcia M!iitar deste Estado, dos 
Mensageiros dos Telegrafas desta ca
oital e do comandante e demais auxi
liares de Policia do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

O <ir. Fernando Pessôa recebeu, em 
seu Gablnête, durante o expediente 
"le ontem. diversas pessôas que o f ô
ram procurar, apresentando queixas, 
e tratando de interesses 118lft.dOS á 
Pol!cia Civil . · · 

CAMPEONATO DE FUTEBóL DIRIGIDO 
DESPORTIVA PARAIBANA 

PELA LIGA ELEITOS NOVOS DIRIGEN
TES DO SINDICA TO DOS 

COMERCIÃRIOS 
2.0 TURNO 

JOGOS REALIZADOS 

JUiho 
31 - Auto. 2 - Botafõgo, 2. 

Ã&'OSto 
14 - Esporte, 2 - P itagunres, O. 
21 - Fellpéia. 2 - União, 2. 
28 - Botafôgo, 4 - Palmeiras. 2. 

Setembro 
4 - P itaguares, 2 - Auto, 1. 

18 - Esporte, O - União. o 
25 - Palmeiras, 5 - Fel!péia, 1 

Outubro 

2 - Pi taguares, 3 - Botafõgo, O. 
16 - Esporte, 1 - Auto, 7. 
23 - Palmeiras, 2 - União, o. 
30 - Botafôgo, 4 - Felipéia. O. 

Novembro 

1 - União, O - Pitaguares, 3 . 
6 - Auto. 2 - PAlrn.,,.lrA~ 2. 

13 - Fel!péia, 5 - Esporte,2. 
15 - Unliio,O - Botafôgo,2. 
20 - Palmeiras, 4 - Pltaguares. 1. 

Dezembro 

Esporte . . . . . . _ . . .. 

1 

• 1,-tas mf'nos vasa.das 
Pitaguares . . . . . . 
Auto ............... . 

1 

Palmeiras . . . 
União. .. .. . . . . . . .. . 
Botafógo . . . . . . .. . 

1 Fellpéia ....... . 

Esporte l\far
0

('

0

a,l~res de· ~~~~ · · 
Ronal <Botafôgo) 

1 

Néco <Auto) . . ......... . 
Américo cBotafõgo) . . . . . . • . 
Chocoht te I Pitnguares) . . . . . . 
Holanda iPalmelras) ....... . 
Le.ndinho <Palmeiras> . . . . . . 
Tim CPitaguares) . . . . . . . • . . 
Pingo IP~lmetras) ....... . 
Teixeira !Palmeira~) . . . . . . 
Gabriel (Palmeiras> . . . . . . . . 
Vaqueiro iPalmeirasl .. 
Sinval <Fel!pélal . . . . . . . • . . 
Pedrinho IAUtO) • . • • 
C:erlito , Felioéia) 
Hüio , Bolafôgo l 
r...i.Ia {Esporte 1 
Dercilio 1Esportel 
Bicúdo 1Feltpêla) .... 
r:abo <Felipéia1 
Biquóra <Fellpéia l 

Reuniu-se, ontem, em sessão ex-
7 traordiná1ia, oara. o fim de eleger os 
7 i:;eus novos diretores, os membr~ da 
8 Comissão Executiva do Sindir:ato dos 
9 Auxiliáres do Comércio de João Pes-
9 sôa, 

13 Aberta a sessão pelo seu presiden-
18 tP sr. Pedro Paulo de Almeida, usou 

da palavra o comerrió.rio Jacomo 
8 Lombardi que externou longamente o 
r, seu ponto de vista, o qual mereceu o 
4 apoio dos membros da mesma comis-
4 são no sentido de serem revelados tn-
3 dos os diretores da passada gestão 
3 sindical. Falaram, ainda os comer-
3 ciários Manuel de Azevêdo, José Ra-
2 malho e Pedro Paulo de Almeida. 
:? Finalmente. aprovada a votaçâo ve-
2 tificou-se o seguinte resultado ; 
., Josê Ramalho da Costa - presíden -
2 te: Pergentino Correia - ~ecretã.rio; 
2 ;

0
e_dro Patilo de Almeida - tesourei-

; Ao ser Conhecidü o resultado <lo 

2 ~~lt~~tr~~ld~~~nes1~cl::1~se ~~~~~~~~:r;~ 
2 aclamados os nomes dos eleitos. do 

18 - B.otafógo - 6 - Esptrte -2 
Esporte - Palmeiras 

\1:urllo 1Esporlel ..... . 
GoCTofrêdo IP1taguaresl .. 
Pitôta , Auto> . . . . . . . . . . 

i ii~:si~:\~~m~:ttt~~clo~rgJ'~ ~~s.M~~~~ 
i ~f~ilct~el;e~~to~TiiÓa1~~~·a ~t~~ 
1 
1 
l 
1 
l 

l'll. 

A séde do Sindicato estava lite1·al· 
mente ch{'in, nota.ndo-s~ a presença d~ 
delegaçoes sindicats e amtgos dn clas
se 

Auto - União 
P ttaguares - Felipéia. 
Fell ·eia - Auto 

Cc.locação por pontos canhos 

Botaf(~o . . .. . .... . 
Palme;ras . . .• . . . .. . 
Pitagt:.1:1.res . . . . . . . .. . 
"'uto ............... . 
Esporte ........ . . . .... . 
Felipéia ............... . 
União .. . . . . . . . . . .... . 

Coloca~ão por pontos perdidos 

-Palme"ras ....••........ 
Rntafõ~o ..... . ...... .. . . 
Pltaguares .. ............ . 
Aut,i ......•....... 
Pel!péia ... , ....... . ..... . 
União ................. . 

l\lírio <Botafôgo) . . . . . . . . . . 
Misael ( Auto> . . . . . . . . . . . . 
Formiga (Auto) ........... . 
.\.Jmeida <Esporte) ......... . 
'liu <União) . . . . . • . . . . , . . . 
DaV1no <União) .........• 

: :..:1. 
9 Antonino <Feltpéia) . . . . . . . . 
9 Viegas <P itaguures) . . . . . . . . 
G Eustaquio <Esporte) . . . . 
-t Climaco !Esporte) conlra . . . . 
3 Almlr <Pnlmelras) . . . . . ..... 
3 To nico < Bota f fHro l • • • • • • • • . • 
2 Tdalino lBotafógol . . . . 

Lemos <Botafôgo) . . . . . . 

RESUMO 

1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
J 

~ PARTTDAS JOGADAS . . . . .. ,8 
S P ARTTDAS A <JOGAR . . . . 3 
4 TENTOS ASSINALADO!, . . 71 i ,João Pessôa, 20 de dezembro de 1938 

8 Luiz Spinelli, Diretor de Esportes . . 

DR. LADISLAU PORTO 
,----

Da. Faculda de de Medicina e da 
Asslslencia á P sicopatas de 

Pernambut'o. 
Doenças nervosas e mentai~ 

Atenderá no Consull..ório do seu 
colega Dr. João Medeiros, á rua 
Maciel P inheiro n.0 172-1.º and. 

DIARIAMENTE 
Residencia: f,..venida Tiradentes 

-- n." 204. . --



Peregrino de Carvalho 
UJJZ PINTO 

INSTITUTO DE APOSENTA• 
DORIA E PENSGES DOS 

COMERCIÁRIOS 
Departamento da 4." Região 
CAIXA LOCAL DE JOÃO PESSOA 

A REVOLUÇÃO republicn11n de nu idnclt•, mas nmatlurPcido de enlen-· Bene/il'i.os c01wedidos pelo Consêlho 

à!}lnftii~~~ ,io s~~\.t"g1~~~d~:,l~~~ di~t-:.~\~Ú~lica do Rio Grnndf' do Nor- Adnunt..\lrativo 
toriador, que foi Munlz Tavares, sen- ~ foi m~tituida a 19 de março, por Da gerencia da Caixa Local do 
tiu-n de perto, néla se envolvera e esse pn.raibano invnlg:ar que recebeu IAPC. recebemos, com pedido de pu

descreveu os Ját..os descendo a poi·- n }'agração do povo poUguar. eslabP- blicn.ção, a nota seguinte: 
me:nores. Esqueceu-se, todavia, do seu lccendo ali um govêrno de fáto e de ·.José Lopes Batista, ex-gl\arda-

~~e~i~~~1~~:~~~ 1;! v~~~cf;~1 ~~n~~= ~~~~ito. dentro dus idéias ·que espo- ~:r~ ~~~:~n!~~~if
1
::· i!~~1f~~z~e~~ 

1ms conquistas libertarias Terminada a incumbPncia que O te- imporlnnc1a de rs. 162$500 mensaic;. 
Varnhagem, apesar de brnsilrlro, várn a Natal. Perrgrino procura re- iniciando-se o pagamento a contar de 

teve motivos dt> não observur tmpar- t(?rtt.u á sua terra. No cainlnho, po- 11-4-1038, data do laudo médico. 
clnlmente as questóes nativistas que rem, profundas dc:,;Uusôes invaclem a Total do 1.

0 
pagamento, 1 :408$300. 

nos levaram ás armas. E Rocha Po111- alma fo patriota ChPg-am-lhe not.1- HPrdeiros do ex-associado José 
bo, embora minucioso e cheio de de- eia.,; que '1ft. revolucão vai fracassando. Pes.c;ôa da Costa - Foi concedida a 
talhes, não quiz ch_egar á analise psi- Pernambuco. que se erguhn indo- pensão de rs. 250s000 mensais é vlúv::1 
cológica da tentativa patriotice de mito. fóra dominado pelo iuimil{o dr. sra. Alcxandlina Pessõa de Carvalho, 
1817, em que o Brasil. contemplando cau<.,a liberal. Rio Grande do Nortr 1nir1ando-se o pagamento a cônlar de 
a indômita coragPm dos inconfidentes que n sua espada libertara, perdiâ 8-12-1936, data do falecimento do 
mineiros. se arregimentava de novo, André de Albuqtwrque, que rra a sua inst.ituldor. 

UMA ONDA 
VARRE A 

DE FRIO 
EUROPA 

Em Moscou a temperatura desceu 20 gráus abaixo de 
zéro Uma epidemia de inHuenza se alastra entre 

refugiados judeus na Polonia 

MOSCOU. 20 <A UNIAO> - o frio INA ALEMANHA .,. 
nesta cido.de está causando numero-
""" vitimas. BERLIM, 20 (A UNIAO> - As vi-

o termomt-tro de!;reu 20 l:'tâus abal- limas caw=.sadas pelo frio Já se ele-
xo de zéro. vam a 20 

• A temperatura continua a ba.txar. 
;IIA UKRANIA 

KIEW, 20 (A UNIAO) - A onctb. 
de frio que assola todo o pafs não t.em 
precedentes nos ultimo.o; tempos. 

VárJai, embarcações no Mar Negro 
e5táo bloqueadas pelo: ·'icebergs'~. 

Os lôhoM estão invadit.1ào a:, pequ,.
nas locaHriades ameaçando a popu
le.cão. 

A SITUACAO DE 5 000 REFUGIA• 
DOS JUDEUS 
LONDRES, 20 (A UNIÃO) -· No• 

~leias da fronteira germano-polonésa 
mtormam que 5.000 refugiados judeu.1 
e~táo em e1·ittra situação, devido o 
frio. 

Uma epidemia de influenza já ata
cou cerca de 600 pessôas, das quais to 
falecêrarn. ~~ipl~~e:e~iãs°uad~ibs:1~a~:.ri~\~~te~:r! ~{;~: e a guarda da causa da l'epú- b~t~~~n~i:~~;ª~r~;.<>·n~;!~!~~~~os 

sua independencia e bater-~e peloi> urna paisagPm de dôl' e de revolta deverão comparecer á séde da Cabra. 1-::--:::--:::---:----------------------
se~s #!~t~: deu um punhado de he- ~:fi~~~nou-se na mente do cullo pa- P"J~ãi ::::g:, i1ftl~~cacJ~~embro de NA TÁ L Á N O [ PREFEITURA DE BONITO 
róis áquéla revolução Carlile Lerin Amnro Gomes era O cabo inamol- 1938. - Antonio Carlos da Silveira. 1 Por motivo da nomeação do dr 
novos tipos a estudar e novos varões gavel. Sofria e lutava; reagia, e en- gerenh~ da Caixa Local de João Pes- B o M E R E I s Batista _L.eite para o cargo. de pre!e~to 
para a sua história. EncontrAt'ia f'....., cora.1ava...,os companheiros; mas esta- sôa." de BonHo. o mtcrventor Argem1ro 
Amaro Gomes Coutinho, Peregrino de va só aba_n~~:mado pelos próprios ir- de Figue1rêdo rec~beu, amda, oo .il!-

Carvalho ou Manuel Clemente Cu.~ mãos de ideial. Aflito, 0 tigre parai- go, TElU DOENÇAS VENEREAS AVENIDA VERA CRUZ I guinte_s telegramas _de felicitações· 
valcanti motivos bastante~ para ou- bano pede a maior urgencia na volta QUEM QUtR. VA' AO DISPENSA- . Bonito, 19 - Feh~i_to-vos acertada 
tros apanhados e outros tratados de de Pereg·ri9o de carvalho. Era O ho- RIO NOTURNO ANTI-VENEREO I Au~riciam·se com multa anima- e,.sco_ln. a .prefeit-0 Batista Lelt..e. Sau-
~~l.to á bravura e á coragem hnma- fi1:!~, ep~rqtee sat~~a~o g~áità~h~u~ºfé~ _________ · ::talos nafes!~{:daco~~~ora6~v!s ~~ dai~;!u;a~a1~u~ ~;:es~~t:1~~~:~n-

José Peregrino Xavier de Carvalho a vastldáo de sua cora~em, o herois- e o n Curso para Técnicos bairro de Jaguaribe . ' eia justa Miz nomeação dr. Batbto 
personificou a luta de 1817, na Pa...- .no dl· suas atitudes. ., • .. 1 Assim, essa nrtena apresentará um Leite pr~fe1to Bomto. Sinceras cc,n-
raiba. A sua hhitória não Joi rontada A r'istancia foi grande inimiga dos Agracolas da D1retor1a do aspeato festivo dev-.'<.~am,ente orna- gratulaçoes - Tom~ Romeu 
alhda. E o seu vulto incomum não bat~lhadores. E_ Coutinho não poude _ mentada e com reforço dP iluminação. Cajazell'a~. 19 - Fellc1to vossencia 
:~~g~~rri~~h~~o;:. n~ºard~:.s~r;:~'S~~o p~~ fi:i~/1!t:ig~. V~~ ~~1e~.~~1~~1doqt~~ s:~ Fomento da Produçao Haverá retreta, Pavilhões. CarroceIB, justa nomeação dr. Batista ~eite pre-
triotismo, onde fica~e demonstrada a seu lado, traçaria novo rwno á Pa- Damos a ~eguir a resultado do con- "~ermdesse" te um t li~do_ "'Prsepi'', fe~o -~º1:1~.to . l9 ee;r:o f~?mo. 
sua abnegação, o seu idéialil:.;mo Um- rniba ~urso realizado na Diretoria de Fomen- a em e ouros en re emmen os po- ªJªZE:1:1ª5

· . - . e~ e iz escolna 
po, a eloquencia dos seus gestos atra- E 7 d · lt t · to da Produção para o preenchimento pulares .. ~ dr. Bat1

5t
~ ~ite piefeito Bomto r"'-

vés da luta em que se envolveu e a ~egri~o a~ ~!:~rn:ºil:p:rfat r~~~e u~; dos cargos de técnicos agrícolas. A comisao que .~e a~ha á frente dos ceba,.. vossenc1a nossas c~ngratulacõe<i. 
que se vinculou Junta governativa, composta de João Fóram apro_vados, na ordem em quP festejos é. a segm:1-te. , . . - N~col~u Frade e famüi~ 

De estirpe sadia. José Peregrine, Soares Neiva e Manuel José SoarPs se encontram: Domingos Paulino .srs. Juho _Cordeiro e Galdino Silva, . CaJaze_iras, 19-:-- Nomeaçao dr. Ba-
nasceu na Paraíba a 16 de setembro de Almeida. iCampina Grande, Abel Montenegro s1 tas. Evamza Gomes, 'Drahamunda tista Leite prefeito Bonito nos cau-
de 1798. Chamavam-se seus pah Au- <Conclue na S."' pg.) (Taperoá), Edvaldo

0

1\1Ilranda, e São Jo~ Pereira, Au~trellna Per~ir_a. Et!ith so~ .grande contentamento pelo que 
gusto Xavier de Carvalho e d. Jacin- , _____________ ão do Carirí>. Gerson Pessõa <Alagõq Martins, Nell Lopes, Mana das Dõres fehc1tamos vos.-.encia Justa nomeação 
ta de Mélo Muni~ de Carvalho. 1 - Grande). Severino Bezerra,' 1Picun. e Jamile Lo~. Saudações - João Jacome, Manuel 

O menino começou a viver dentro ORDEM DOS ADVOGADOS José Itabaiana, <Caiçára>, Manuel Mi- Lacerda. 
de uma sevéra observação aos princi- randa, IJatobá), Antonio Sobreira. NA PRAIA DO POÇO Bonito, 19 - Felicito vossencia no· 
pios ancestrais. A educação dos an- DO BRASIL <Solldade), Jão Bruné, IPrincêsa), Al- Os festejos da praia do Pôço, êste bre indicacão prefeito minha querida 
tepassados deveria se refletir em to- cidt'S Rabêlo. 1 Areia 1, Severino Araújo, ano, comemarativo ás, festas de Na- terra. Saudações - José Dias de 
do.s os membros da familia. 1Cuité), Luiz Cavalcanti, 1Guarabira). tal. Ano Bom e Reis, vão suplantar Lima. 

Cuidando cédo da carreira do filho, Secção do Estado da Pedro Ferreira, 1Santa Rita). Sebasp os dos anos anteriores Bonito, 19 - CongratuJo-me vos-

:.':ne.~\~;ç/e~1;ri~oi~e~:mr.:1~~a~s~ Paraíba ~~~º~in~;:;ra:
0

• ,~~;J~!é,,ç~~. ~ºcf~/,; pe~s p!~~!~~t'.:.. º~gª~';;ti'/~p~a~i~r
1
~~~ [t,~~i\:i~~iz .;{;

6
;;,':,J~r;f~'~u~r ~!~= 

que se verificou no dia 23 de Junho Reuniu ante-ontem, em sessão ar- te1xeira Maia. e souza,. canto litoraneo será integralmente ceu apoio cel. Antonio Batista do 
de 1804. ~ra pouca demais a sua id~- dinária, ás 15 horas e no local do cos· Isentos do concurs? por haverem cwnprido. qual sou. correligionario amigo. seu-
de e, ponsso, tiv~ram de. co~segmr tume. 0 Consêlho da Ordem dos Ad- apr~sentado os respectivos diplomas de Dado O interesse da comissão cen- dações _ Oscar Lemos 
uma ll~nça especial. qu~ ~o obtmh~m 

I 
vogados. agr':momos: Abelardo Costa, Guilherme trai as festas da praia do Póço al- Bonito. 19 - Nomeação prefeito dr 

~dfss3a~~:i.ª1J
1
~:~~g~~ ~!s:i~~t I Compa:eceram os d~·s. M~uro PCoê- ![tf!J;:~eS, Milton Guerra e Manu- cançarão, de certo, um verdadeiro Batista Leite tendo sido apoiado cel. 

via de uma maneira assombrosa na g's1à,pr;~!:te. l ~u~esi~ •º';;e":![:~~/ Inabilitados: José Figueirédo, <Pilar). re~l,cea seguinte a cÕ~issão organza- f.fim!~col~~a-rti~!s;;;;~;;.°5 s~~~J!~~~ 
ca1Te1ra militar. E i~so se patentela Evandro Soufo, josé Ma~io Porto se: José Soa~es,. CPoi:nbaD. Benjamin Go- dora do8 festejos: _ Luiz Jacobino 
com a sua apresentaçao, a 26 d~ agos- rafico da Nobrega Filho José RÓ<iri-1 mes,. ,.M1.s!ncordia1, Agricio Marques, Srtas. Tidinha Gomes, Cesarina O- Bonito, 19 - Congratulamos vo..~a 
to de 1806 para o posto de al_feres da o-ue" de A ulno J i ' Co ta S v 1Esp1rito Santo), José Honório, f Ara- Iiveira, Diomar de Béli. Marluce Ran- · - d 8 t· 
3."' Compant:iüi, indo sub.;;titmr a um ~in~ AlvesQ Airés ~ªji,~~cisc~ ita~~- 1 nuna). Cicero PerPira, flngá}, Alv~- gel, Dalva Guerra, Maria de Low·des ~~~· ~~tf~itono~~~l~g r A.ten~i~~~~ 
homem deveras valoroso, qe acabava Lida e aprovado. a áta da sessão an~ ro B\spo, :Umbtt~elro1. A..g·enor Co~- Gomes, Hilda de Brito, Ira.ci Delgado, saudações - Irineu Ferreira Josf> 
de reformar-se. tericr passou-se á ordem do dia ..oor lho, Sapé , Clanndo Feliz, iPatos), Lourdinha Brito, Jandira Toscano; Cordeiro. . 

~arece inacredi~vel ou inesmo in- nã.o l;ave~· expediente sobre a mdsa. Gem~niano .souza, tCaj~zeiras), An- sras. V:Udef!l_ira Araújo e ~naide ~~- Bonito, 19 - Felicito vossencia pe-
crivel que uma cua~1Ça pude~e a._van- Foi submetida á votaqão a h1scri- tenor Hem.iques. <BreJo do Cruz). les de .ArauJo; srs. Benedito. ArauJo, l 1a nomeação dr. Batista Leite p1e
çar tant?, em cammhada tao c~lere, ção do bachar-el Clodoaldo Vergára de Gus~avo Sei~as, 1 Ante1:or NavarroJ' dr. Urlel Sáles, P~trarca Gr':5~, .José feito tsta feliz terra. Respeito,:;a,;; 
na carrel.l'a das arm~s. ;1:1.s nao se Mendonça Al~redo Agt!lar. 'Piancvl, Severlr~:>0 Be:.-;erra e Deocleciano de Beh. saudações _ Dioa-.enes Holanda 
contestam a~ i>Uas. ~scen~oes u.,1:1ª vez O L1edído foi indeferido por lnsufi- Ollyeira. (San~a Lµzia) e Geraldo AI-
que todos os cronU:itas as registaram ciencta documental me1da I LaranJe1ras1 Bonito, 19 - Fazendo adesão mi-
detalhadamente Em seguida rot julgado um oroces- Deixaran_1 de. comparecer ás pr?vas: 2.000, 1.000 e SOO contos, t.ª i:~~~a L!~i~e~~{~e~<;;~e~;i~~;~ 
ba~o apd;~:~taun~enc~m~~ i!!1:r~!sfoª1;~= so ~iscip~inar: . reuf~a~i!fr~ª ~b~~c~i~1:tr!ª)G1Y~~~~~ 'são os principais prêmios da extração liz escolha. Respeitosas saudaçõeh -
ra as expansões_ de. sua !nteligencia. di~~t~O~'ilf~CJ,;1og~~: trnhf11

;
8~~r~~oq~= Cordeiro. 1Teixeíra) 

1 
de Natal d& Loteria Federal José Lacerda Morais. 

E, em J~09: segum ele pata a Acad~- pagar a anuidade de 1937, e que cabia, Bonito, 19 - Congratulo-me vo.,-
mia M1~rta1 de Pe!nambuco. onde ft- !"'l.O caso. a pena. de suspensão, de ENCONTRA-SE NESTA CAPITAL, VIN• sencla escolha prefeito êste muuicipk

1 

cára a~e 1813. A sede de saber. ~m r.côn.lo com O art. 40, ~ 3.º do Rei:'ula- dr. Batista Leite aprovada cel. An-
Peregrmo, era uma doença E ele menta toni0 Martins cto qual sou correlig1c,-

pros~eguia _nos seus estudos.' acatado E"sa foi dedctida. vencendo o vonlo DO DO RIO o INVENTOR PARAIBANO nario_ - Jo:-:.e Freire 
pelos mest1es e pelos ~colegas, que ou- df' i..:ista de que devia estender-se até Bonito, 19 - Acôrdo pronnncrn-
via~ as. su~s exposi~oes, os seus P_la- ao cumprimeuto daquela obrigação. , menta cel. Antonio Martms felicito 
nos, as 1laçoes que tirava da.e. teonas, uei0 ser feitas as devidas comuni- ANTONIO DE SOUZA PESSOA A vossencia ci-c-olha dr. Batista Leite 
co~o. aue .assombrados ~01:1 • luc:1dez C'R('Ões. prefeito êste municipio. Saudaçõel'. -
esp,nt.ual do moço brasileiro. _____ ______ Joaquim Felix da Silva 

Mas O alferes ~ão eSt~va sat~sfeitf' DELEGACIA FISCAL Procedente do Rio de Janeiro, onde O primeiro. cuja construção dev~ Bonito. 19 - Congr~tulo-me vo~-
~~1~tr;"sª1!::ti~~ ~~~d:e~s cT:iI~z:iã~ se achava ha cerca de dois méses. 1e • ser feita. toda de aço, tem wna gran- sencia nomeação dr. Batista Lene 
fósse mais interisa e mais objetiva. gressou, recentemente. a esta capiU\J, de cupola giratôria. debaixo da qual prefeito este munlcipio que mereteu 
E pleiteou a sua ida para 

O 
Rio de INSTITUTO NACIONAL DE PREVI- o inventor e comerciante paraibano. ha comodos salões subterraneos apoio nosso chefe cel. Martins. Sau-

Janeiro ou Coimbra. chegando mes- I DENCIA sr. Antonio de Sowm Pes:-;ôa.. O '·Forte Metálico Anti-Aéreo·· e dacões - Manuel F"liX da S1J:1a. 
mo a obter a devida perm.issão, em- S. s .. que fóra á Capital da Repu- alimentado por corrente eletrica sub-

~~r~e~t!,~ d~ve~~a v~~:~~i-i~1~ r;;~!i7.: In~til~~fig•t~c~~~!/• r~~res;~:~~~enc~~ ~;ic~r~~n}n~;~;::s\':i~•lu~a p~:~~~~~ ~~~~~~e~;1:1~vãe~1;o~t~ds~~ ~~!~~=ct~t 
nascia. ~i~~~~lt~S t.ª1~~ f:~~~:i:::J

0
i,ª~ª t~re~~:= franca por part.e da imprensa cal'lo- O "Forte Repul.sor" destina-se :1 

O ano de 1816 troxe maiores pre- ma-circular n.º 145, da séde do referi- ca. neutrnlizar a forca de projeíis im 

VI D A 
RADIOFONICA 

mias a Peregrino de Carvalho. E a 15 do lnsUtuto O sr. Antonio dt• Sousa Pessoa. eh- n:il.gos ou paralizar, por completo . .:, 
de junho êle era promovido ao posto .. Virtut'.e proximidade data encerra- teve em· visita ao Mitústério da Quer· grande dist.encia, aviões de auerra. 
de tenente, lugar que ocupou até 20 menta baJanco exercício 1938, recó- ra, teodo, a1, oportunidade de apre- etc. P R I-4 RADIO TABAJARA DA 
de setembro do mesmo ano. quando mendo-vo . .., ~uspencter até segunda or- sentar aos técnicos milita1·es o~ '' cro- Disse-nos o sr. Antonio de Sou.s-:; PARA1BA 
uma outra promoção veiu levá-lo a dem. operaçôes emprestimos comuns. quis" dos seus inventos denomina.dos Pessóa. em palestra, que foi. também. PROGRA1UA PARA HOJE: 
ajudante do seu Batalhão. Nes:sa.s condições deverão ser apenas ··Forte Metálico Anti-Aérr>o" e Forte ti São Paulo, onde mo.ndou faz.er e Programa do Almõço 

José Peregrino, por essa época, es- ultunados aQuêles cu-jas averbações Repulsor", que causaram. bôa im- filme fixo sob o têma "Maravilhas dit 11,00 - Gra\'açóes populares varia-
~!~!~:0 a d~id;a~~or;·a:l\g~m u'::t~n1:= ec:tejam processadas". prc1,são. Ciência e das invenções", etn quar.tn dac: ofrecidas pela Casa Azul. 

i-êsse de /eli~hista.Á. Nada ei,.rap~I:má FOI 'RECEBIDO COM FRIEZA EM BER pak~f~. ás 15 horas, 0 referido filnv' ui;·º~ No1:i~I:ri~ei~tai;;io1~~~~~smt8J;: 
d~defe~~~~~!~~. a ~

10
~~~ss;seot~~fia, ~ , - será exibido, em sess.l\o esp~cial, no grálicas do pais e do estrangeiro. 

posto que deveriamos ocupar púrnnle ··Rex•·. tendo aquêle sr. distribmc
1
r, 12 15 - Continúa o programa do 

o munfo. tudo isso revoava. ó. mente LIM, o DISCURSO DO SR. NEVILLE convites ás autoridades civis e n1it1- ·1lmóço - Gravações poptJlares varia-
do martir paraibano. que idéiaUzava tares l)ara assisti-lo. ~~~~O o~ri~~ªt'ltde~~ Casa A?:ul 

uma pátria livre e béla como os seus NOTICIAS DO cLocutõr Alirio Rilva, 

:~e~~i:U::.il~~:
1ff~~~:~~0~~~0J: CHAMBERlAIN, PRONUNQADO, ANTE- f;~r~ªG~~v~~~;~r populares varia-

causa do Brasil. A revolução irrom- ONTEM, NA CAMA- n•stro da Grã Bretanha. sr. Nevllle PARA das. peu em Pernambuco e, dentro em ( }- : n tierlain, r,ronuncittdo, ontem, M;!~~a.<; ~ri~~~::ões tPlecionndas -
pouco, vitoriava em todos os setôres. na Camar~ dos Comuns e dirigido pa- -

Dadas as conhecidas aptidões mi- RA DOS COMUNS ra o Rt-ich no sentido de que o mes- TEM NOVO COMANDANTE A FOR- <Locutor, Jorge André>. 
litares de Peregrino de Carvalho. o mo levante uma campanha de coope- ÇA PUBLICA PARAENSE Programa de Sludio 
seu senso, equilibrio moral r coragem ração pela paz. dj9d~~ - Síntese dos acontecimento., 

:~~n~~~~:u.ex~~:esre~1!slh1~!~!~:~!: ----- tic~!~~szo~~~~. ~~ci~e~~s:~e ~1~ tr:.~~~~~:~}~ô~Nf~~~o;çZ, r:;~n~~.~ 19,05 - Prog,·ama variado - Ratl-
Amaro Gomes Coutinho e Estevam A imprensa do ''Reich" não poderá haver outra paz ,além de Mu- Interventor Federal o capitão César nho e SUa Embaixada 
Carneiro da cunha, depois que pro- l , . ) nich. Rômul~ Silveira Junior para coman- P;~~ir--;; ~ R1ipnr~~~nf:n~~ Min:~~~ 
clamaram a república na Paraiba, no eVOU a seno as pa avraS Outros perlodlcos comentaram, em- dar a Fórça Pública dêsle Estado. 
dia 14. de março, lhe confiaram a ar- d " . ,, b ·t . d bora veladamente, o verdadeJro &en- ca;~~a__::sc~::n!~f!;~ão dA Hon. do 
dua missão de levantar o Rio Gran- O prem1er ri anICO, e- tido dêsse convite para a pa,, prin- TRANSITOU POR BELl!:M O IN· Brasil. 
de do Norte e implantar ali o regime cipalmente quando êle é partido da TERVENTOR ALVARO MAIA 

:~:ç~~:m~e ;e.~~~~iii d~tngr~~~vl~~ ~~a;:;d:Ut~:e 1)::0 a1::de~: !~l~~:r\o~~; :tc!~o;:.n~~mi~~- o ra!~~~~O ~!r ~lAc~~i;i:~·~;t;';. -:?r}1
.~\~~:n~~;~1ar brasileira 

to d te t el Acampa ventor Alvaro Maia, que regressa de 21.!!0 -- Lapinhrt da p R I 4 . 
~~iv~sm-noe 

50 
np~a~;~º~~n li~he e pr= Munich .;;ua viagem á capital da República, 22.10 - Musica variada - José Ra .. 

ld d • • • Nunca esteja ti1uit.o pert.o dos onde tratou de interésses do Amazo- mos c'regional 
ças de artllharla, ma.s êss~ ;o ª .:c:s BF.:RLIM. 20 lA UNIA01 - A im- individuas que tossem e, ao v1s!tar um !nas. e o sr. Aluísio Ferreira, diretor 22,25 - Jorn.Rl falado dn PR 1-4. 
apenas, no dizer d_e Mun ª:~~ · pn nsa acolheu. com frieza. o discur- tuberculoso. conserve-se dlscret.amen- da Estrada de Ferro Madeira - Ma- 22,30 - Bóa noite. ;.::!13:t~º~u~ ;x:ir~~~ p~~.~ue jove~ so do presidente do Consêlho de Mi- te a 1 metro de distancia. - Spes. moré , (Locutór J. Acilill,Ol, 



-~- '.A UNIAO - Qua,-ta-teil·n, 21 de dezembro de 1938 

p A R T · E O· F 1 e 1 
ADMINISTRAÇAO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO DE FIGUEIRtDO 

lnterventoria Federal 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 19; 

Decreto: 

O Interventor Federal 110 Estado 
da Paraiba re.solve nomear o sr. José 
Matias de Sousa i:ara exercer o car
go de fiscal elo Govêrno junto á So
ciedade Algodoeira do Nordéste Bra
sileiro, em PiC'ui, sem onus para o 
Estado. de acórdo com o dec. n. 
1.136. de 16 de setembro do corrente 
ano, que modificou a lei n. 58. de 31 
de dezembro de 1935 e o dec. n. 708, 
de 13 de maio de 1936. servindo-lhe 
de titulo a presente portaria. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 20; 

Petição: 

De Severino Belarmino de Araújo, 
solicitando reinclusão na Policia Ml-
11tar do Estado. - Indeferido, á. vis
ta dai:; informações. 

Decretos: 

(*) DECRETO N," 1,200, de 19 de dezembro de 1938 
Transfére para a Secretaria do lnlenor r Seyu

ran ?a Púb.\ca a Força Policial, a ·Imprensa Oficial e a 
A UN/ii.O 

J\rgcmiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
11~nndo dns atribuições que lhe são conferidas, pela Constituição Federal, 

DECRETA: 

Art. l.º - A Policia Milttar do Estado, a Imprensa Oficial e a 
A UNIÃC, a. ccntar de l.º de janeiro do ano prôximo, ficarão pertencendo ao 
00ndro das repartições subordinadas á Secretaria do Interior ,. Seguranc:a 
?úl:lic,1 

A..rt. 2.º - ReVogem-se as disposições em contrário 
Palácio da Redenção, em João Pessôa, 19 de dezembro de 1938, 51.•) 

c~:1 Proclamação da República. 

Argemiro de Figueiredo. 
José Marques da Silva .Mariz. 

Reproduzido por ter &aído com incorreções. 

DECRETO N," 1,204,, de 20 de dezembro de 1938 
Cria os cargos de enca1Tegado e de engcnhc.ro do 

Patrimonio do Estado. 

Argemiro de Figueirédo, Interventor Federal no Estaclo da Paratba, 
u~anclo das atribuições que lhe são conferidas pela ConstiLuição Federal, 

DECRETA: 

O IntPrventor Feder ' no Estado Art. 1.0 
- Ficam criados os cargos de encarregado e de eng-enhciro dr, 

da Paraíba resolve nou1: :tr o bacha- Pntrimonio cto Estado, junto á Secretaría da Fazenda, com os vencimentos 
rei Carlos Loss10 da Sil\'a para exer- alll:!~is de 14;400S000 e 18:00CSOOO, respec_tivamente e com as atribuições q~e 
cer, cm cc::ilissão, o cargo de diretor I rerao determinadas pela mesma Secretana, enquanto o presente decreto nao 
do GabinHe do Secretário de Edu- fôr regulBmentado. 
cação e cultura, devendo solicitai 

I 
Art. 2.0 

.- ~st_e decreto entra.rã em vigor em 1.0 de janeiro de 1939, 
.seu titulo revoga das as _ d1spos1çoes em contrár10. 

o Interventor Federal no Estado Prl~c10 da Redencão, em João Pessõa, 20 de dezembrQ de 1938, 51!, 
da Paraíba resolve nomear. de acôr- c:a Proclamação da República. 
do com o art . 3. 0 do dec. 1.193. Ma- i;~~~~do dcfe F;::r!rêtbrto. 
ria Dalva Pessõa Cavalcanti- par:1 
exercer. efetivamente. o cargo de da
tilografo da Diretoria de Expediente 
da Secretaria de Educação e Cult.u
ra. devendo solicitar seu titulo ctn 
mesma Secretaría . 

O Interventor Federal 110 Estadr. 
da Paraíba resolve nomear o bacharel 
Joaquim Bulhões J:?ontes de Mirand.:1 
para exercer, efetivamente, o cargo 
de diretor de Expediente da Secreta
ria de Educação e Cultura. devendo 
solicitar e S:?U titulo á mesma Secre· 
taría 

O Interventor Federal no Estado 
tia Paraíba. atendendo ao que regue· 
1eu o ex-segundo oficial da Secreta· 
ria do Int('rior BenJamin Pessõa, e é. 
vista das informações, resolve read
miti-lo no cargo de 2 . 0 escriturario 
do Gabinéte da Secretaria de Educa
ção e Cultura , devendo solicitar o 
seu titulo á mesma Secretaria. 

O Interventor Federal no Estado 
da Para1ba nomeia Lwz da Silva 

DECRETO N," 1,205, de 20 de dezembro de 1938 
Cria a Secreto.r;a da Viação e Obra5 Públicas 

Argem1ro de F1gueirêdo, Interventor Federal no Estado da Para1ba 
dr Norte, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição 
d.: República, e, · 

Com:iderando que os serviços agrícolas do Estado. pelo seu vull(J 
aiual <' progressão crescente, reclamam assistencia continuada do Utulal· 
dL Secretaria da Agricultura. o qual. pela som2 de encargos que pesam sõbrc 
c,1a rasta, não os póde atender convenientemente; 

C:on.,.iderando que é. Secretaria da Fazenda. por .si so de J'.!'rande mo
·:_mentc-. E!-tâo ~ubordinadas Diretonas d.e Srrv1ço~ Técnicor. dP notória 
complexidade, aumentando de modo extraordinário os encargos do re$pec
tivo litular: 

Considerando que os serviços de naturezá tecmca que guardam en-
11 c s1 estreitas re1açôes devem ~er, sempre que passivei, reunidos numa r.6 
Sccr.'.!t1ría · 

Considerando qm· o desenvolvimento que os aludidos serviço~ vêm 
tt:ndo no Esta<lo da Paraíba justificam a providência. ora posta em prática 
r "' m e lli11ento de dcspêsas em virtude do aproveitamehlo de funcionários de 
rutnrn Secretarias e dos que se encontram em disponibilidade, 

DECRETA: 

Pinto pata "'xercer efetivamente, 0 A1 t 1 ° - Fica criada a Secretana d~ Vrnção _ <' Ob1as l'11hltca'.., R 
cargo de ct1reto1 da Biblioteca e Ar- , ctt.?l l afsa1á B sei constitu1d~ das seguintes Rcpnrhçoes 
qmvo Público do Estado, criado pm 1 - D11 etc11a _da V1açao e Obn~<; Publicos:: 
decreto desta data, devendo solicitar ~ - Repart1ç!'-o dos Serviços Elétricos da Paratba. 
seu titulo :\ secretar1a de Educação ) - Rei:art1cao d~ Aguas e Esgotos da Capital 
e Cultura 1 4 - Aguas e Esgotos de Campmc:" Grande 

O Interventor Federal. no Estada ~ 1-;:-/od~ll~s~:cif~a~Ía p~~:;o t~n~~~~~!1º cometcio v,açao c Obr;,, 
da Pataiba .designa O medico da Dl- Publtcas I assará a denommar-se Secretaria da Agncult910. Industria r C,1 
reteria de Saude Publica dr Evila- 1rc,1cln. ficando-lhe subordmadas todas as atuais Dlf"etonas e Sen1çoo a 
sio Pessoa de Oliveira pa_ra fazer u1r. C\.UC'âo das m?ncionadas nos ns 1 e 2 do art anteno1 
c~rso especi~~ de Educaça.o Fisica ·1º Art. 3.º - Toc"os os assuntos pertinentes a terras e' colonização. f1ca-
R10 ~e Janeiro. sem preJ•JlZO dos seus r?o a r~rgo da Secretaria da Agricultura, Industria e Comércio 
vencimentos . Art. 4.º - O Regulamento da Secretaría d,1 Agricultur::i.. Comér~io. 

O Interventor Federal no Estac,o 'Víecão e Obras Pú.blicas baixado com o decreto n.0 1.170. rie 23 de l)("lv~n,hro 
eia Paraíba nomeia Antonio Dias ~e d•· 1938. continuará em vtgõr para tod.05 os seniços que ficarem subordina.~ 
Sousa para f>Xercer o cargo de part) · de.:; á S<'cret~ría da Agrirultura. Industria e Comércio. 
dor e contador do Juizo do têrmo de Arl. 5.º - A critério do Govérno, poderão ser aproveitados em car
Bonito. servindo-lhe de titulo a pre- gos nevas ou vago.!- da Secretaría da Viac5.o e Obras Públicas. os fttn"ioná-
sente portaria 1 '.os em di!sprnibllidade ou adic:'!os a outras Secretaria<; 

O Interventor Federal no Estado Art. 6." - As primeiras nomeações para preenchimento de novos 
da Paralba designa os drs. Lourival n r~c,. oue sP Vf11ham a criar na Secretaria da Viação e Obras Publicas, 
Moura, Edson de Almeida e Ariosvn.1- p0der.:io .~er da livrP escolha do Govérno. 
do Espinola, a fim de inspecionarem Art. 7.< - f:stfc decreto entrará. em vigõr no di& 1.• de jancirc, 
de saúde. para efeito de aposenL.~. dr· 1939. 
daria, o sr Gu-;tavo Olavo Torres ad- Art ~·º - Revogam-se as disposições em contrário 
ministrador da Mêsa cte Renda~ cl~ Palác19 da Rede1:cão. em Joàc Pessôa.. 2G de <,e-tembro de 1938, 51 ° 
Picuí. d::r Procla maçao da Republica, 

O Interventor Federal no Esta<l'J 
da Paraíba nc,meia Diogenes Rodrl
gues de Holanda para exercer o cal -
go de- avaliador da Fazenda do tê.,..
mo de Bonito, devendo solicitar &eu 
titulo á Secretaria do Inttrior e Se·· 
gurança Pú.bllca 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba nomeia João Tavares c!c 
Menezes para exercer o cargo de con
tador do Jui20 do térmo de Bonito 
6ervindo-lhe àe titulo a presente por
taria 

O Interventor Federal no Estado 
da Paralb~ designa O!=i dr.s. Lounv:11 
Moura, Edrnn dC' A'lmeida e Ariosvai
do Espinola a fim rle insp~cionarem 
de saúde, para efeito de aposentado-
1·ta, o sr. Ff'nelon Pequeno de Moura, 
guarda fiscal da Fazenda. 

O Interventor Federal no Estad'J 
da Paraíba nomeia o sr Joaquim 
Gonçalves df' As~ls para exercer, efo
tlvamente, as funções de 1. 0 tabelião 
do Público ,Tudkial e Notas, escriv~o 
do Civel. Crime Execuções, Orfão::;, 
Capélas e Resijuos e oficial do Re
gistro de Imoveb do têrmo de São 
José de Piranhas, devendo solicitar 
5e:U titulo â. Secretaria do Interior e 
Segurança Pública 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE DO GABINf:TE 

Ao Diretor do Tesouro; 
Petições· 

Argemiro de Figueirêdo. 
Jose Marques da Silvo Mariz 
Lauro Bezerra Monlenearo 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N," 1,206, de 20 de dezembro de 1938 
Reduz a multa de móra aos devcdóres do.i; impos

tos de indu.i;tria e pró/issão e lerntotial, referentes ao cor-
rente exercicio. ~ 

Argemiro df' Ftgueirêdo. Interventor Federal no Ec;tado dn Paraíba. 
filando da& atribuições que lhe são conferidas pela Conslit.uição Federal, 

DECRETA, 

Art. 1.0 
- Fica rPdUZida a 5•,,;. a multfl ciP: mórn p::trn os devedôres dn., 

l11~p ... ,tos e\~ indui-itria e profissão e territorial, do vigente cxPrcicio, que ~ril
darem os &c.us débitos até 31 do corrente. 

Art. 2.0 - Não assiste direito a restituirão A.os c!on~.ribuint.p~ ouP i~ 
r"'gHam cs ~rus impostos com multa superior â. determinad3 nêste decreto 

Ar1 3.0 - R~V()J.ram-sc as disposicões em contrário 
Paláci" dfl Rtt(encão, em João Pessôa, 20 de dezembro de 1938. 51.0 

e: a Proclamação da República. 

Arqemtro de Ftgueiredo. 
Francisco de Paula Parlo 

N .º 11. 113 - De João Mendes da 
Silva 

N .º 11. 1·14. - Do Banco do Povo. 
N. 0 11.183 - Do mesmo 
N (', 11. 223 - Da Slnger Se\Ving 

M~rhine Company 
N. ºll.222 - De João Celso Pei

}:ôtn di' Vasconcélos. 
N." li 212 - De Vicente Coza & 

Cia 

Oficias: 

N. 0 16. :?66 - Da Src1 l'l.aría da A-
grlc.ultura 

N.º 16.26!i - Da lllf"SlTI::I. 

N .º lf>.999 - Da Pollcla Militar 
N. 0 15.983 - Da mesma. 
N.º 15.913 - Da mesma 
N. 11 lf>.984 - Da me•;ma 
N.º 15.974. - Da Prefeitura Muni-

cipal de Guarabira. 

DECRETO N," 1,201, de 20 de dezembro de 1938 
Abre à Secretaría do Interior e Segurança Públt

ca o credito especial de 16 :320$200. 

Ari:,,rmirn de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
utando clíl.s atribuições que lhe confére a Constituição da República, 

DECRETA: 

Art. 1 ° - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança PUblíra. 
n ct <'dítr especial de dezesseis contos e trezentos e vinte mil e duzentos réis 
1 H': 320~200). para pagamento aos srs, F'. Mendonça & Cla. Ltda., desta ca-
1:;.ital, referente á aquisição de um automovel Ford. concertos e· compra df' 
prças para os carros de repartições .subordinadas á mesma Secretaria, du-
1 ant.e o extrcicio corrente. 

Art. 2 ° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio d.a Redenção, em João .Pessõa, 20 de dezembro de 1938, 51." 

C:.a Proclamação da Repúbllca, 

Arge111iro de Figueiredo. 
José Marques da Silva Mariz. 
Francisco de Paula Porto 

DECRETO N,· 1,208, de 20 de dezembro de 1938 
Al:Te á Secretaria do Interior e Segurança Publi

ca o credito espectal de 4:650$000. 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Para1ba, 
u~ando da.<i atribuições que lhe confére a Constituição da República, 

DECRETA: 

Art. l.º - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Plibhc..i. 
o crt>dik C'~rf'C'i~l rtr ntia.tro contos se1scentO'- e cincoenta mil réis . . . 
(4:650.rnOO) _ para ocorrer ao pagamento d.e férias reruuneradas. 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio da Rrclenção, cm João Pessôa, 20 de dezembro de 1938, 51 .0 

de Proclamação da Rt:.públi~a . 

Argemiro de Fígueiréclo 
Jose Marques da Silva Mari:;. 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N,' 1,269, de 20 de dezembro de 1938 
Abre á Secretaria do Interior e Seguro11roa Publl· 

ca. o crecttto de nove contos de reis (9:000$000>. 

Argemiro de Figueirédo. Interventor Federal no Estado d_a Paraiba. 
tu,ando das atribuições 4ue lhe são conferidas pela Constltutçao da Re
l úbliG0, 

DECRETA: 

Art lc, - E' aberto a Secretaria do Interior e Segurança Publ1ca, 
o crrdilo ele nove contos de réis <9:000!000>, suplementar é. verba do ~ 10, 
~ II - Evcn tt,ais - do dC'creto sob n.0 927. de 31 de dezembro de 1937 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
l:';i;Jac10 ela Rrdenção, em João Pessôa, 20 de dezembro de 1938, f>l.º 

da Proclanrnçáo dn REpública. 

Argem.iro de Figueirédo 
.fosê Marques da Silva MaTlz. 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N." 1,21 O, de 20 de dezembro de 1938 
Abre á Secretaría do Interior e Segurança Publi

ca. o credito de seis contos de reis (6:000S000) 

f\rgerniro de Flgueirêdo, Interventor Federal no Estado d_a Paraíba , 
unindo das atril.miçocs que lhe são conferiçlas pela Constttuiçao da Re· 
p11bhc~. 

DEORETA: 

Ar1,. 1.n - E' aberto a Secretaria do Interi.or e Segurança Publica, 
r, credito de seis centos de réis (6:000$000). suplementar é. verba constante 
do ~ l .º. Q II - Material - Combustiveis e pertences de autos - do de ... 
ereto sob n.0 927. de 31 de dezembro de 1937 

Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio da Rcc'cnção, em João Pessôa. 20 de dezembro de 1938, 51.º 

cio Proclamação da República 

Argemiro de Figuei'.êào 
Jo~e Marques da S1lva Mariz 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N,· l,2U, de 20 de de embro de 1938 
AL,re ci Secretaria do lntcricr e Ser,uraw:a Publi

ca. G credtl'o de quarenta cor,~os de réis <40:000SOOOJ 

Argrmlro de Flgucirédo, Intervente~ Federal no Estado d_a Para1ti;:1 
u,1,;ando dRs at,rlbuições que lhe são confel'ld3.{\ pela Constituiçao da Re
p(1bJica, 

DECRETA: 

Art. 1" E' aberlo ú Secretaria do Interior C' Segttr!1nç~ Pública, 
0 crf'dlto cte q1.mrenta contos de réis <40:00~S:000>, suplPmentar a verba cons· 
1ant.r cl,:, ~ 1.º, Q n - A.iuda de custo - d1á1ias. et.c .. do decreto sob n.º 927. 
de 31 de dezembro de 1937 . 

~~Íàc~; da ~:~~~~~~e c~ 1~~s;~~a~ª~o c~~ti~3:;imbro de 19:t8, ~1 ° 
eia P1 orlamaçfio da República. 

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

1uiz em exerr,irlo do lermo d<" S&.nta 
Luzia ~10 Sabu~t 

N. 2. 874 - Dr Alcldes Lacerda 
Lima 

Ao Tribunal da Fazenda· 

Petição 

N. 0 11.092 
Dccrrto n. 0 105. de 12 <ir <ieicmbro ros 

do sr. Interventor Federal conced<.>-n
tio seis mêse.s rle Ikença a. d. Benig· 
na Lenl da Sllvn 

Ve Geverino Medei-

A' Procuradoria da Fazenda 

Oficlos· 

Ns. 494 r 495 - Da. IntPnent.oria 
Federal 

PCtição 

N 11.208 - De Osvaldc, Tavarc."S. 
A· Repartição do::. Scrviçol:i Elet.ri-' 

ros: 

Petição: 

Prestações de contas 

1 

N." 3.799 -_ De Alcidcs de Mira_n
da Henrique~ 

N.º 1.218 - De Nuno Teixcir,1 
Néto 

N .0 15 981 - De Inácio Romero 
Rocha. 

N.º 15.982 - Do mPsmo 

Secretaria do Interior o 
Se&"urança Pública 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAQ 

EXPEDIENTE DO 
DIA 20. 

DIRETOR DO 

N." 11.232 ~ De E. Leão 
N. 0 11.231 -- Do m~smo. 

N." 11.216 - De Texas Company 
Sou::h America> Ltda N º16 271 - Do Montepio do,'.> N. 0 11. 186 - Do Banco fio Povo 

N. 0 11.229 -- De Irmãos C')v'l,lçan· 
tJ & Cia. 

N. 0 li. 190 - De Carlos Guima-

~-. li 192 - Da S A Casa Pratt. 

N. 0 11.215 - Da Cta Paralba de 
Cimento Portland SIA 

N." 11.220 - Da S!A Ind'ústrlas 
Reunidas Matarazzo. 

N. 0 li. 133 - De Valtrudes R11ma
Iho 

Funcionários Públicos. A· Mêsa ele Renr:l.a~ dt' Guara blra 

1 

Portaria 
N. 0 15. 986 - Do Juiz Municipal do 

t1rmo de Santa Luzia Petição· 
N.º 16.262 - D~ Diretoria da Es· 

cola de A1uonomla do Nordéste, d• v,·e~r- ºda!IC. 2
1
4
1

n4
11
-
0

. 9'> bel. 
N ° ló 989 - Do !. 0 suplen~ ~ _ _ 

' O Direto1 do Departamento de Ed~ 
cação resolve designar os professores 

Chmaco Xa- Aluislo da spxe. Ka\Pter, ·Altlh"á- n,,ta.., .1 o!l 
_ • na, Ma{luc~ Mélo de Albuquerque e 
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DECRETO N,· 1,212, de 20 Jle dezembro de 1938 
Regula a aposentadoria dos serventuàrWs de Jus-

tiça. 

Argrmiro de Fi,iueirêdo, Interventor Federal no E,,·1ado ela Ponuh:t, 
usando das alnbu1c;·:s <i,uc lhe confere' a Constlt.u1çao da Rett.tbhca, 

DECRETA: 

Art. 1 ° - A aposentadoria dos tabeliães. oficiais do Registro ,~ 
de protesto de letn,. escr!váes, distribuidores, partidores. avnliadorc:-; priva
tivos, deposita.nos Judiciais. contadores, porteiros de auditorios e oficiais cl" 
justiça se regulará pelo disposto no capitulo VI 'da lei n . 0 127, de 28 de de
zembro de 1930. com qs momf1caçõc<; constantes do presente decreto. 

Art. 2. 0 
- Para calculo dos vencimentos ela aposentadoria, se to

marão por b::u.e o;, vencim~ntos do cargo ou os da tabéla anéxa, quando n 
ca1·go não livcr rencimentos fixajos em lei. 

Art. 3. 0 
- Dez por cento i l0 %) da.'i cu·;tas quC' receberem os ser

ventuarios beneficiados por êste decreto rc\·ertuão em favõr do Estado e se
rão pagos cm sêlo de estampilhas. cobrando-se duzentos réis ($200) pelo.ti 
peroenta.gcns ou frações infencrcs a esta quan tia. 

ll: l. 0 
- :f:sse pagamento será feito pela maneira seguinte: 

I --- Os tabeliães e escrivães de paz colarão e inutillzarão o sélo: 
a) nas escrituras iavradas em seus livros de notas. inclusive testa-

mentos. rrocurações e substabelccimentos: 
b) nns certidões. traslados. J:,.'ÚbJicas formas, reconhecimentos Ue 

fuma ou de letra. aprovaçio e regisLro de testnmPnto 
II - Os oficiais do registro civil da:;; p~ssõas naturais rolarão e 

inutilisarão o sêlo · 
a) noJ lançamentos feitos no canhôlo do llvrn talão iDecreto n. 0 

18.542, de 24 de dezembro de 1928, art. 53): 
b) nas certidões, excéto a da parte destacavel do talão 
III - Os oficiais do registro civil das pessôas juridlcas colarão e 

inutilisarão o sêlo: 
a> na declaração do registr~ feita no exemplar do jornal a 5er ar

quivado cm cartório tDecretQ citado, arts. 129 e 131)~ 
b ) na.s certidões 
IV - Os oflc1a1s do registro de titu los e documento~ colarão e 

inutllisar~o o s<.:10· 
a.) nas declarações que exararem no titulo, documento ou papel 

registrado roecrcto citado, art 151); 
b) nas certidões. 

v~ntue.rio que delxar de inutilisar º sêlo. pela fórma prescrita no artigo 3. ·· ºOTAS POLirr "S 
e bem assim o que não apresentar ao Juiz, no praw legal, o~ livros e canhólo~ l1 Ull1 
a que ~e refere o artigo 4. ", sem prejuizo da revalidação imposta pelo regu-
lamento do sélo estadual. 

~ 1. n - E..sa pena será imposta pelo juiz, cm portaria expedida 2.'' DELEGACIA DE POLICIA DA 
f·m rluas vtas. rtcvcnclo ser a primeira aut.oaàa e a segunda entregue Eto ln CAPITAL 
t~ator que será. não obstanlc, inlimodo da suspensão 

(. 2. 0 - A ~uspensão será decretada f'X-officio ou ·a requerim .. ~tüo 
do~ representantes da Fa:i:enda Estadual ou do Ministério Público: que :,;ão 

Movimento do dia 19 

üb!"Jgauos a fiscaliz,u C' cumprir as prescrições do presente decreto e a dar Foi recebido um oficio do sub-dl'.'Jc
ciência á autoridade judiciária compelente das inf:ações e erros de que, gado de Cruz das Armas. Fóram ex
por qualquer meio, tiverem conhecimento. pedidos oficias á Chefia de Policia, ao 

* ~. 0 - Do ato que 1mi;õc a suspensão e do despacho que a denega, comandante do 1.0 Batalhá::, da Poli
cabe agravo de petição, que deve ser interposto e !Jrocessa.do na conformt- ela Milltar do Estado, ao sub-delegado 
dade do Código do Processo Penal do Estado. ele Gramamc e ao diretor da Repartl-

~ 4 o o · · :1 á d d d rr· · ção de Aguas e Esgôtos. Foi ouvid'1, 
a requerim~nt~ dos J~~~r~~c~~anr:~oc~a erF~!~~:n E~{ad~~fc o~r, ct~-:t!!;~~~él~~ ~mo . ~estcmun~a em U~ inquérito. 
Publico, as diligenclas que entender necessárias para a constatação de ~:?ncisc" Ca..,siano d_::i Rilv~ Rr1u"'
qt.:alquer inf!ação rtei,te ~ecreto e puniçã~ do infrator. _ . . . ki;:a~ettte~~o~~c; dre tdQ~;!~ad;n~a~! 

§. 5 .. - _Na Capital e em Cai_npma
0 

Gr~nde, o~ JU17.es competcntei, J Bélo. De miserabilidade. Severino Ro-
prrn a f1s~aI12açao de que trata o art1g·o 4. e 1mpo<.içao de pe1J.1 aos ser- drigues dos Santos e d n -
v_rntuarios jnfr;"tores são_ os privativ~s dos Feitos d~ Fa~enda, caben-:.lo ao:5 de idac"e José Goffies ct! ~f1~a r~~!~ 
t1tul?r~s da 2 .- P.romotoria. 1~as al~cl1~as con~a1:ca~. o dcscmpcn.ho da:i at.r~-1 ria carolina das Neves. Fóram pos-

bU1Çocs x~~1-fe~1~a~ n~ ~~;::~:lºct:C~::~o~l.l~~~-álJ~~g~r:~~~ ~. ~t~~~orr~() c;e Ja- ;,~'i :ílvahb~1.·d~~end;vª~ra~~ ~fi~~?~~ 
neiro de 1939 . _ Ccmpareceram ao gabinéte. ~ fim rte 

Art. 7. 0 
- Revogam-se 1.:i d1spos1çoes cm contrn.no 

1 
pn:.star queixas. esclarecimentos. etc., 
as see:uintes pP.5Sóas: Ivonét,. Vah•n

Falãc10 da Redenção, em Jo~~o Pcs.sõa, 20 rlc dciembl'O dr 1!)3f1, ~1.'' tím. Joaquim Chure, Josefa Ltns, Ma-
cia Proclarnaçào da República. 1 ria Rlt::t S:,inti::>'!O Tsa"''\" ,-.i-,..,-.,..... 

Argemi .. o de Figueírédo 
José Marques da Silva Mari: 
Francisco de Paula Porto 

' r.,.(.".,,f df" Andrade Bélo, José Gomes, 
Marig das Nevts. Aderbal Vilar. dr 
,... ... ,.,...,,,.. ,.,...,,.'.'Ir::! i;o~,.,""~1--,:o C:nl~11,o 

TAB1'LA DE l'EN(;JMENTOS MENSAIS PARA APOSENTAIJORJ.\ 
DOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA 

Torres, Francisca Anselma, Rodrigo 
Quirino. José Tavares, Francisca Pc
rcirn Gama e Petro Ataide 

Jncendio em Cabed,lo 

CARGOS 
1 Nas sédcs 
1 de Comar-
1 cas de 2.a 

entrancia 

Nas sédcs Nas sédes 
de Comar- ! dos tcrmo!:í 

c~;t::nc;: ! anexos 

--! 
Nos di!;- O delegado de Cabedêlo comunicou 
tritos de ao Chefe de Policia OU"'. n'l ,,,~ TP ·, 

<'cncntc na rua Cléto Campêlo n. 103. 
pelas 13,20 horas, incendiou-se um-a 
casa, bem assim uma caiçára que ser-

paz 

V - Os oficiais do registro de imoveis colarão e inutilisaráo o sêlo: 
a) nos lançamentos feitos no canhóto c:\o livro talão ( DecrE'to cita-

do, art. 217>: Escrivão 500SOOO 400SOOO 300~000 

via de almoxarifado e oficinas d::i. ri" 
_ de Navegação das Lagóas. O incendio 

l.10SOOO I fci produzido p. or faf{ulh.ac; do trêm õa 
•·r.rP~t Western·• que parte daquela b) nas certidões, exceptuada a da parte dcstacavel do fano Oficial do Registro Ci-

Vl - Os oficiais de protestos de letr~ colarão e inutllisar.4,o o sélo: vil das pessõas natu-
a) nos instrumentos de protestos; rais - . . . . . . 
b) nas certidões Oficial do Registro Ci -

350SOCO 350~000 250SOOO 
•·ílp fi hn•·::i. nrtm::i. r,.,fPr1da. O tenen' .. 
Antonio Pontes abriu inquérito a res
peito. 

VII - O:,; escrivães colarão e inutilisará-0 o sêlo: vil das pessóas juri-
a l ilOS autos, antes do têrrno de conclusão ou remessa. para ju13~; or1~Y:f ·do· ·regisÚo·. ci~ JOO~OOO 250$000 200l-OOO 

~~n;::c, !ª a~~~On:~ii;nc\~
5 ~~al~~~~r~~o~!~~~mqe~~;? p~~a C~tt~~e:

1
~~ra 03 T itulos e documentos t 

distribuidores. partidores, avaliadores pnvativos. deposttarios judiciais, co,1- Oficial do Registro de 
300<000 2:;0~000 200SOOO 

2_000 :OOOSOOO 
EM 24 nE OEZEMBRO - LOTERIA 

FEDERAL. 
tadores, porteiros dos auditorias ou oficiais de JUsliça, descontando das cus- !moveis · · · · · · , · · 
tas destes .a parte correspondente á importancia do sêlo empregado. Oficial do protesto de 

JOO~OOO 250SOOO 200$000 

b) na cóta das custas lançada á margem respectiva (Regimento letras 
citado, art. 54), quanto aos demais atos; Tab:lião , ·. - ... - .... 

J00$000 
3cornoo 1 

2EOSOOO 
250$000 

200SOOO 
200$000 

ROUPõF:S e CArAS de banho. va
riado ~ortimento. :-t preço~ excepcio
n:\i!-. na CASA VESUVJO, Maciel Pf
nhPirn. 1611 e} nas certidões. 1 Ofici~l de Justlça. · · . · · 

§ 2.º - Estão isentas da redução imposta por êste artigo as custas P?rte.iro_ dos audttonos 
percebidas pelos serventuarios, cujos .cargos tiverem vencimentos fixados Distributdor · · · · · · · · 
em lei. bem como as das certidões qu? os distribuidores. partidores, avalia- Cont:3,dor · · · · - · , · 
dores privativos, depositancs judiciais contadores. porteiros dos auditório,:; 1 Part~dor .' · · ·. · - . - , 
e oficiais de justiça fornecerem ás partes. · Aval a.dai. pnva.tt~o · · 

200~'0011 18C.',000 
:wo~ooo 180SOOO 
JOOfC)O 150f000 
180StOO 150$000 

1 

150l'OOO 
1505000 
120~000 
120$000 

NOTAS DO FõRO 1ar~rr,o 150SOOO 120$000 

~ 3. '> - Para cálculo de vencimentos da aposP.ntadoria do serven- 1 Dei;os1tar10 Judicial 
180$000 150$000 120SOOO 
18C ·lOO 150$000 120SOOO 

tuario de mais de um oficio ou cargo tomar-se-ão por base os venrilnento" 1--- - --------------------

estatuidos para a apcsentadona do mais importante, adicionados de tantas 1 

vezes 50SOOO, quanto fõrem os demais cargos ou oficias exercidos pelo se1.
ventuario. Por oficio ou carl!o mais importante. entende-se o de venci- 1 

CONSTOU DO SEGUINTE O MOVI-

menta de aposentadoria mais elevados. 
~ 4. 0 - Não estão compreendi,;t.os na disposição do paragrafo ante

rior. os escrivães de paz. cujas funções devem ser consideradas como cons 
titUlndo um único cargo para efeito de aposentadoria. 

§ 5. 0 - Para êsse efeito. consideram-se também como constituindo 
um ;único cargo, os ctiversoB ofícios ou funções de escrivão judicial. quan
do acumulados por um só serventuario, quaisquer que sejam as suas deno
minações 

§ 6 . .o _ Em caso algum. os vencimentos da aposentadoria serão in -
feriores a 30$000 mensais. . . _ .. 

Art. 4.º _ Para efeitos de f1scahzaçao do selo de estampllhB:-5 4e 
que trata O artigo 3.º. os juiz~s são obrigado~. sob pena de1 responsa~~lida

1
w 

de. a visar. na primeira e ú ltima fôlha, os _livres de. no~as do~ tab~haes ? 
escr1v5es de paz e os cal\hótos do livro tala? elos o~JCl81S do ,i:egtc;tro civt,,t 
e de imoveis, os quais lhe serão apresentados, para esse fim.• dentro de _J.J 
dias. após o respectivo encerramento. C~pre-lhes ainda fiscalizar o selo 
apõsto em auto::.; b~m como lmped1r que nestes figure qualquer documenw, 
que não esteja ~Ja--Jo de acô~·do com o presente decrctp. _ . 

Paragrafo ünico - Amda para efeito de flscalLZa~ao. os senentua
rios atingidos por éstc decreto, sem1:re Ql_lC' apli:::arem os selo~ co:responden
te.E á taxa cte aposentadoria. mencwnarao essa clrcun~tanc1a n. ~-rge~, 
com a cóta .. Taxa de aposentadoria··. Faltando essa cota .. a inst:if~cie~eta 
de selagem s~r;\ cons1deraja como de taxa de aposentadona e SUJeltara. o 

serventu!~t ~~ 0 P~ª:11~~r::\n~ · ~ena de suspens;1.o. por 10 a 30 dias, '> ser-

0 sr. Eustaquio Medeiros, para faze- , Pública .. reforços e patrulhas. 
rem um cur~o de educação física, no 
Rio de Janeiro. Bo1ct.1m nwnero 276 . 

- ias.) Jo~é Arm,Jdo Ca hn~I dfll Va• · 
Secretaria da Agricultura, 1 eoncé1os. corone1 cmt. 2era.1. 

Comércio, Viação e Q_ Confere com o orl"lnal - Seb,..U/u> 
\lauricio da Costa. 2." t.en . e.Judant.11 

Públicas tnt.ertnn 
EXPEDIENTE nn SF.CRF.Tfl .RI< • 1· -

INSPl!:TOJUA 01!:&AL DO 'l'&&n-
DO DIA 20 g;~URLICO li: OA OOAJllO~ 

Portaria 

O Secretário ela AgncultufR. Cn
mêrcio, Viação e Obras Pública.<, re
solve tran~Ierir o sr. Manuel Tavaw 
res Primo. rorteiro dn Escola de A
gronomia do Nordéstc I Areia>. pa~·a 
a Diretoria de Viação e Obras Públi
cas, com os mesmos vcncime~tos. 

COMANOO OA POUCIA MILl'fAk 
no ESTAOO nl\ PARMBA ,w 
NORTE 

Quart,cl em João Pessóa, 20 de d~
zembro de 1938 

Etn João Pes.sa. 20 de dezembro de 
1938. 

Ser viço para o dia 21 <quarta-fei
ra> 

Permanente é. 1..,., SIT . amanuen;,e 
J oão Batista. 

Permanen te á S P .. guarda de l 1 

clas.5e n . 9 . 
Rondantes: do tráfego. fiscal de 

1. a classe n. 1; do policiamento. fis 
cais rondantes ns. 1 e 3. 

Plantões, guardas civis ns. 97 -
28 - 13 - 23 - 53 - 57 - 67 e 33. 

DECRETO N;. , 1 •. 213 de 20 de dezembro de 1938 \ MENTo Do Ci\RT0R10 Do REG1.s-
Eleva ' a Diretoria a Secção de Biblioteca e Arqniv~ TRO CIVIL DESTA CAPITAL 

l'ublico. DIA 19 · 

Ar:;:emi1:o de_ Figueirêdo. Interventor Fed~ra.l _no Estado c,'a Para1ba, / cartório do Registro ClVil _ EscrJ-
1sando das .itnbulçocs que _lhe confere a Const1tu1çao Federal e tendo l'm vã.o _ Sebastião Bastos. 

\ 1.sta _que o ~.tual desenvol.vu:nento cultural da Paraiba requer melhor orga- Fôram rr.,.istadas néssc Cart"rio as 
1i1zaçao nos servtçcs de B1bhotéca e Arqui~o do Estado, ie~Uinte~ crianças recem-nascidas : 

• 0 _ DEC.RET~ · _ . . . Jardilino Scarcs de Luci>na. Malba 
. . A1 ~- ~- - Fica elevada ~. D1reto11a a atual Secçao de B1bhoteca e Ferreira Soares. Antonio Correia da 

Ai qu1vo Pubhct . . . _. . . .· Silva, Ce1ia Guanais Tinôco. Edimil-
(." . "Art .. 2 .. ~ O quadio de f1mc,ona.uos da nuetoua ora criada ficará mm de Sousa Morais, Olivia dos san-

a._s1m ,onst1tm~o. tos Pinto. Jocimar Alves Ribeiro e Valw 
1 - D~retor._ . . ter de Holanda Coutinho 
l - l. Escri.turano. No mesmo Cartório correm procla-
1 - 4.º Escr1turái·10. mas para o casamento civtl dos sP., 
1 - Arqu~vista. i;uintes contraentes . 
1 - Datilo~ajp. José Gomes da Silva e Maria Caro· 
l - 5.0 E~cntffrárlo._ hna das Ne\'es: Simplirio Franco dC' 
~ - C'?nl!nuo-porteiro Clivcira e Clotilde Lopes de Oliveira. 
-· - Contmuos-serventcs. Fôram registados os óbitos ocorri-

Arl. 3.0 
- O presente decreto entra.rã cm vi~ôr 

neiro de 1939 
no cita l.º de ja- r:· p~;~~tem e ontem da;; seguin

Art. 4.0 
- Revogam-se as d1spos1,;õcs cm contrário 

• Palácio da Redenção, em João Pessôa , 20 elo cte1.,.mhro de 1938, 51 ° 
da Prcdamação da •República. 

Argemiro de F'tgueircdo 
.José Marques da Silva Mari" 

DECRETO N," 1,214, de 20 de dezembro de 1938 
Organiz:a o quadro de /uncionar1os da Sccrclarm 

de Educarão e Cultura 
Argrrmro dt:: Figueirêdo, Interventcr Federal no Estado da Para1bo. 

usan<.lo das ~itributçôes Que lhe confere a Constituição Federal. 
DECRETA: 

Antoni~ Correia da Silva. Isaltina 
Nunes Chíanca. Wilson Pontes de 
Vasc'Jncélos, Marie. Terêsa Henriques. 
Maria Alexandrina de Mélo, Joaqui
na Cabral. Maria da Penha Martins 
rlc L:ma. Paulina Mari~ da ':on""lçã"> 
!\faria da Natividade Lima, Maria de 
J urdes Furta·cto, Plinlo Lui7. Rlbeiro. 
Mal"i:,i Emilta Santiago e Gllberto Cos
ta Silva. 

Trndr, sido unp~trnd,::i uma ordem 
~ie "Habeac;-corpus" ao dr. juiz de Oi
, ~ito da 2.P vnra, oelo dr. T~eonP>l Coê
lho. cm fav'm· <lo ac1t..<:1 .. :o AntonJo 

Art. 1.0 
- Fira assim organizado o q11adrc, de 

r:. 1 etaría d?. Educação e Cultura: 
(unc.ionn.no. c'.a J"- Ferreira da .Sllva. préso na Cadeia 

a1 Gabinêt.e: 
1 - Diretor, cm comir;;s:'\o 
1 - 2 n Escriturário. 

clE'Sta c::ioital. fni o nv·<=mo detento pos
t0 pm Jiherdade por determinação da
quêle juiz. 

DIA 20 -
1 - Continuo-servcnt.r 
1 - Chauffeur I E<-crlvão RPba~llão 'P,a~tn 

1 _bb
1
::!/t:r~rta ele Expcdlente: se:ir:t~s r~~.?!~ç~s. r~~:~-~~·~rJ~~· _ as 

l - 2.º Escriturâno José Alves da Cruz, Lutza Aurea 
1 - DatUógrafo Torres, Gemlda Fernandes das NPve::.. 
1 - 4.0 Escriturário. Maria Vanda Pessôa Cabral. Manuel 
1 - 5.0 E'lcriturário ! ·'anuário da Silv::i... Fernando Fldélls 

cJ Portaria: do Nascimento, Joséte Rorlrtgues da 
1 - Continuo-porteiro ~llva. Mlosote<. MarJr< FPmandes da 
l - Continuo-servente s ilva e Serei Xavier Gama. 
Art. 2.() - Os vencimentos. de, pessO'..il coustantc do p 1 e'lentA:: decre to I Correm nêsse O::i.rtório proclan,R<, 

,;erã.o fixados na lef orçamen tária. r'l .. ., ,.. "::i..samento dos contraentes se-
Ar t. 3. 0 - Revogam-se as disposições em contrário. guintes t 
Palácio da Redenção. em João P essôa, 20 de dezembro de 1938. 51° 1 José Bonifácio Guedes e Auta Soa-

Serviço para o dia 21 ,quarta-fei
ra) 

da Proclamação tia República. rcs da Stlv'e.. 
Boletim numero 279 Arge11tiro de Figuei'.êdo. . 1 No mesmo Cartório, fóram rcgíst.a-

José Marques da Silva Mariz. dos os óbitos da!:í seguintes pessõas, 

Dia ó. Policia. Militar l." tenent~ 
Lino Guedes dos Anjos 

Ronda á Guarnição, sub- tenent•! 
Pedro Dia:; de Araújo 

Adj unto ao oficial de dia. l ." sar
gento Otoniel de Sousa Mala. 

Dia á Estação de Radio. 3. 0 sar
gento Alrton Nunes da Silva. 

Guarda do Quartel. 3. 0 sargento 
João Gonçalves de Mélo. 

Guarda da Cadeia . 3. 0 sargen to 
Valfrêdo c avalcantt da Nóbrega.. , 

Eletr1c1Bta de dia, soldado Sine~,a 
Mariano de BarrOli , 

Telefonista de dia. soldado Sever!
no Fewr~,'lffll't.Sou-.1 ~. ºJ/.rt;;) 'f)j 

O 1 ° B . I . e a Cla. de Mtrs. d~
rlo u gUard~ do Quarte! Cade.il 

Para conhecimento C.:a Corporação --s· ocorridos ontem · 

~ ,~evlda execução publico 
O 

seeuln- s u s p EN s As As A TI VI D A D E Fl:tf;ªd~e;:.~~e~~o.
81~:~!1"}~~~~ 

I - Petição despacha.da - De Ma - ;J! ! r;o Sg~a.S~~~nt;t~~!~ ~ga;a!~:~~~ 

~;:.~d:: ~:~r~~d~
11~.a· 11~:~~:r·~; DA COMISSAO DE DELIMITAR A NOVA FRONTEIRA I to e Jorge J uSUno de Araújo 

f1~~~c~~~~ r~~,.L!1od~~s. of1~~~ra~ :ii~ 1------ C H E C o H u N·G AR A ------ GI~::~~A~OCA~O~la~~at:,~~~ 

!z:;tt~-~ac:ªn .b~~:~ de ~:~·c:roi!:!~= Tropas da Slováquia oriental abriram fôgo contra sol- ;~~nc::;~r;; ~rros~:u; ;i~ . :::!!J:: 
dade . - como requer dados magiares que atravessaram a fronteira messas . Melhores preços, 

PRAGA. 19 < A UNIAQJ - Na Slo- 1 Em consequencia l ôra m suspensa, CUNHA & ,IH LASCIO 
,as. ) João de Sousa e SUva - 1." 

ten . , inspetor 1eral -
1 

11 'eoriiérc com o original : - F. Fer
rofra de Oliveira - sub-!nsp,tor. 

· Rua Barão do Triunfo n.• 27t vaquia orh;ntal tropas da fron.te1ra a- todas as atividades da comissã0 encfll'-
briram fogo contra soldados hun~aros regada de delimitar a nova fronteira v. s . viu O plann d& extraçio de 
que tentaram atravessar os limites c;om checo-hungara. temendo- ,t,e um rom- Natal da LOTERIA FEDERAL? E' 
aquêle paL, pimento das nesociações ooavldal!vo. 





A UNIAO - Quarta-feira, 21 dP ilenr..hrn de J;i~R 

ROTARY CLUBE DE JOAO PESSOA ~Aê}:!0~ ~ .. ! ,O 
A SUA REUNIÃO DE SARADO A senhorita Riv1111da da Co ..... ta Ara 

gão. aluna do Inslitu.to Coml·rcü,l 

Sob :t prt~idrncia do dr Leonardo 
Arcoverde. srcreturiado pPlo prof. Co
tloluno de Medeiros, H'llltiu :-.i:lbaclo úl
timo. á.s l~.30, no Priraiba.-1Iof,-,i., o 
Rotary Clube de João Pt·:..xóa 

Compareceram os rotarianos Her
menegildo Di Lm,cio, Mateus de Oll
veila, Abrlardo Lôbo, J_ Prnzerf's Coê
lho, Einar Svend,en, UbiraJára Min
délo. Nervu Grn11griro. Arlindo Cam
boim, Dorgival Mororó r Jósa Maga
lhães 

Como convid:1.<lo, <'s{rve pt es<>nte o 
~r. João Amorim. indu~trial nrst.a d
ôadP. 

A palestra do dia rslt.:V<' a cargo do 
dr. Mateus de Oliveira, que abordou 
expre~ivo a.srunto .!;óbre o Natal, evo
cando o h1.clo simbólico que e sa data 

r1~oiic~:~1: ('h\~ll~/.~ii~~·~1!~1r/d~ ~~~~~1l:~~ 
sal 

o preF.idenlP do dube, dr. Le~nardo 
Arccverde. em palavraf:i de cord1alida
c1e. apl'e~tntou votos r..e Feliz ~~t.al a 
todos os rotarianos e suas fA.m1has. 

os srs. Nerva Grnnr:ciro e J. Praze~ 
rcs Coélho falanrn1 ~õbr<> os clubes rtc 
Aracaju e S. Paulo, respe<'tivamente. 
comunicando vário·, !\.<;Mtnlos 

o sr. J p,·,1zeres Col?lho clf'sü1.cou o. 
iniciativa dbte ultimo clube. por int.er
médlo do :ir. Armando ~e An:uda P~
reira de combate ao dlsperd1cio. 1111-
ciati\~a. que e:-.tâ obtrndo éxito naqué-
Je Estado • 

o dr. Leonardo Arcoverde designou, 
para o segundo semestre rotário, os re-

A nomeação do dr, Epitatio 
Pessôa Cavalcanti para a 
Secretaria de Educação e 

Cultura 
<Conclusão da 8.ª pg.) 

nomeação allo c::i.rgo e f~ç? votos pe}a 
sua felicidade pessoal e ex1to sua açao 
novo posto. Afetuoso abraço. - Os
valdo Barros 

João Pessóa, 19 - Apresento vos
seilcin corctiais telicita~óes motivo no
meação secretário Educação. fazendo 
votos feliz desempenho elevado cargo. 
S:tudações. - Mm~ês Arcebispo Para-

1b~Ôãó Pcs.sõa, 17 - Sinceras felici
tações pela justa nomeaç~o. Abraços 
- Arquimedes Souto Maior. 

Rio, 19 - Meu afetuoso abraço de 
felicitac;ôes. - Lourival Fm~tes. 

Rio, 19 - Ag1·ade\'o. gent1lP~a _e1_1. 
comunicado datado 17 taça vo1 os e.x1-
to missão em bôa hora lhe conf10u 
Govê.rno sua estremecida t.ena. A
braços cordiais. - Queiroz Lima. 

"Underwood". d<'stn <"lIHtal r filh~ 
1n·sf'nh1nll:'s ne~ta capitul dos dubP,~ do :,,r. MallUl'l Vlr~ini" c'IP Arngfto, ,.,,. 

br8~~~:;~_i-o~i11al' Svends(•n reft'riu-se á men.·iante ""'st ª µra(·u 

lata u1üvc-rsária do Rei Jorg·e VI, da sr:-Fi~uJ~/.!!
11

,c;t! 
1l~!:~11

~1\~~·;./i~~~L':,i~'.l 
Tnglaterra. no diu 14, e á da Rainha do 22_0 B. c., aqui t1QU(lrleh-1<lo. 
<\lf·xandrina. da Dinamarca, no dia 24, _ A senhorita Ma.ta ,Jub"t:.i. 0 f'rei, 
nropondo pPlo mottvo um voto de con 8 ra, filha do sr. Pf'dl'O Plácic'o P ·•ei1 a, 
'tHt111açôf:'s, que foi nprovac.lo pelo ple- agricultor residént.(: em Som~a. 
11ário _ o mPnil•o Fumcii,.co. fHho dn nr 1 

1 0lgd~'\l~~~~~~;.~. r~~~l ~~1~~-~t/ 0 ct;~~ ~: t~~1~
8
nuartl', r~sj(li:ntf' c.·m 1•.1·1.Pm eh> 

r.rau.:rntdndc> Univns::i.1, acentuando n A :,,rn. Olunprn Simoes, c·.,uo:~·1 
ig11ificnção ela mc>smn e sugerindo t'õs- do .c:.r. Mnllltel Situot·s. tu..:r·nclC>1ro ern 

se realizada. nêsse dia, umn ses.c:.ão co- Tnperoá. 
tnemoratlva. com n prtsençn das au- o menino Francisco dr A~si:-,, f1 
•oricludes ntnduni:, e feclernis e repre· Jho do .'>r. Manuc>l Oanlas Con:ein. 
e11lantes consulurrs. proprietário t'lll Guri11hem. 

A propo .ta foi ~lpreciada t'log-losa- -- A mrninn Rita, filha elo sr ~\o. 
mente pelos srs. Lconnrdo Arcoverdr rêncio Candido HAmalho. n•si,ttntf 
"" J. Prn~rn•s Coi·lho. tendo o plenário cm São Bento 
mnnifestndo a sua solidariedade. O niemuo Cel.c.o. filho do bl A.n-

o sr. Dorihvn.l Mororó a.presPntou tonio de Fii:;ueiü•do Nóbn•t;a, rPs1dPn· 
uma proposta no srntido de que o dube te nef-.ta capital 
,e inlC'ressci .se junto á Fubrlca de Ci- - O menino Edgar, filho do sr As 
mrnto em favor da população pobre cendino TosC"ano de Brito, (11ncio•1á
dtt margem do SAnhauá, que e!stá abri- rio da Fa1enda Estadufl.l. 
9,fl.da a receber as nuvens de pô que - A menina TPrezinha, filha'.. do s.r 
"m:mam ctaauela faiJrica. 1 João da Costa Lima, residénte rm 

Para estudar o assunto. fôram cte- Campina Grandr. 
fig-m1dos os srs. Dorgival Mororó. Jósa - A benhorit3 Maria Jo<;(• de Amo
Magalhães e Ubirajára Mindêlo, após rim Coutinho, professora c>m Serrinhil 
o que voltará á apreciação do plenário. ! e filho._ do s.T. Cnmilo_ J. os.·é Cc:1tin.1'\o, 

0 sr. Einar Svendsen comunicou es- comerciante nPsla r.ap1fal 
t1.r a tesouraria pr'JVidenciando a en- - A menmn Oei~a. filha do sr. 1:!-
trega do resullado da stibscrição do clu- · nedito Cesar de Paiva, funC'ioná,i ... · 
bc no dr. Lourival Moura. em benefi- público. nesta l'apitíl.l. 
cio da.s crianças tuberculof:ias. - O menino Adamastor, filho d" 

Após, foi encerr::i.da a sessão, sendo sr. Paulo Gonçalves da Costa, au: iliar 
marcada. outra para o proximo dia 31. do comércio desta praça 

NOTICIARIO 
- A sf'nhorita Francisca Arag'.tc 

PPssõa, aluna do Instituto de Educa
cão, e filha rlo sr. Frnnci~co Grijtirmo 

. .\~ILO OE )IF.:NDIC'ID.\J)F CARNE!- Pe~óci ~l~mx~~:;i~ E~r~!ª d~r~\f .. "irn, 
RO DA C'\.'Nl1A resir'ente nesta capitnl. 

ze!i~·:~u~/1~
9
;;.~ana de 11 a 17 qe de-8 BATISADOS: 

Yisita,. O Estabelecimento foi visita- Fôram levados. domingo último. !) 

rlo por lfi prssôas cujos nomes cons- pia batibmal. na Matriz de Nossa Se
tam do livro de pre~en<'a nhora de Lourdf's, o mrnmo Severino 

Serviço Médico. O dr. Humberto No- filho do $1". ,José Severino cte Araújo 
brE>ga esteve de semana, visitou 0. E 5ta- funcicnário da Guarda Civil do Es
belecimento receitando a lO a5tlados. tac'lo, e de sna esposn . .sra. Joséfa Vié
o:;endo o receituário avindo na Farmá- gas de Al'aújo. e n mC>ninn Maria rh 
eia Confiança também de. semana. Penha. filha do ~r. Jullo GM":lldo dP 

nonath·os. Fôram feitos os seguiil- S0u2a. tambfm funcionário daquelu 
les: Poncinn0 de Oliveira. mensalidade corpora<;"áo, e de ~ua C'S

1
1osa. sra. Er-

de dezembro 50SOOO n1>-;tiJ1a de Souza. Senil'a:11 de oadri-
F~decimento. Faleceram nos dias 11 nhos o sr. F.fFerreira ctr Olivei1 n 

e 17 os asilados Bemvida da Silva Ba- sub-inspetor da Jnsptori,1 GPral do 
tista e Jc~quina Cabral. 'Tráfego Público e da Guarda Civil 

Mo,·imento de indigentes, ExiSt iam do Estacto, e sua E"sposa, s1·a. Zelit..., 
97 asíÍados. Entraram 4 ~airam 2 firam Cavalcnnti de Oliveira 
exü:tinclo 99, sendo 39 homens e 60 mu- - Foi levada á brn, batismal. n') 

lhrs~saJa de Serviço. Pelo Consêlho fô- 1 domingo passado. na lgreja <:o RO 
ram designados para o serviço da se- sario, a inter{"Ssnnte V~ldira, filhi
mana de 18 a 24 o Diretor Eduarrln nha do sr. Valdom.iro L"ite ele Al· 
C~n~h: ;ar;:~~~1~ ~~;l~~ç~e.rto Nobre- buq~erque, funcionirio da Tmpre1Ls.a 
g Ofíc1al. e de sua. e!-.posn, sra.. Nf'lu 

NOTAS de Oliveira Lf'itc. 
Rio 17 - Envio presado ami2o meus 

parabens e minha alegria pelo seu 
justo ingresso Govêrno E.stado estan- Fôram padrinhos de Valdira., o $r 

~~l::~;~ct6~e s:~!1~t~~·~roant.;eiu~e;~ •1 !~mogiesrv~~i~i~ulJ'd~:t::~si:~i~~l~ José Faustino Cavalcanti de Albu 
nosso Argemiro. Abraços .. - S~lvi~no. no Asilo continúa sem alteração. querque, oerente da Impret1sa Ofi-

Rio. 17 -- DeseJo ser .ctos prune1ros cial e da A UNIAO, e sua e.o:.po<;a, sra 
enviar sinceras felicitações grande CROMOS FOLHINHAS PARA 1939 Maria Dolôres Cavakanti. 
abraço sua merecida nomeação secre-

VIAJANTES: tário Educação e Cult.ura paraíba. -· 1 Da Dograría "São José", de proprie
Claudio Mélo. _ _ 1 dade do farmaceutico Dw·~al Rabêlo, 

Rio, 17 - ~ulhas sinc~ras felicita- 1recebemos três crômos-folhinhas para Prcfessora Olivina Carneiro dn 
çôes votos fehz natal hoas entradas 11939. Cunha: - Tomará pas~..igem. hoje 
Abraço!:!!. - Roberto Groba. - no m1'1uéte- "Araraquára ". com desti-

Recife, 17 - Sua investidura cargo TELEGRA~S RETIDOS . no á Vitória e ao Rio de Jnn<'iro. f'm 
secretário Educa(âO Cultura corrffi- Ha, na Rf"parli('ao Geral dos Correios isõzo de fériãs. o ~enhorli..1 Olivina O-
ponde anceios povo nossa t~rra Gl_Ie e TelegrafoS, ~legra.~as retidos para· livia Carneiro da Cunha, profe~~ora 
quer \"er cont~nuada _ santa _ideologia A~ta fequinlla, Beinard° Carvalho, da Escola Normal, de»ta cidr1de 
nosso inesquec1vel Joao Pe~son e que Jose Lima. Ontem. á tarde, a digna preceptora 

rir ~e:ii:o ~1!1ª~ª1~-f:f~l ~~l~~a~~!n~~~= Joi3o PeS$Ôa, 17 - Rereba prezado f~n1ti~r:;:!r~~~\~~~0 _
1
;1~~ l':~a~~~s dd!!~ 

mente brasil:>'.r~. Abrcco:,. - Haroldo ~:;!~ç;i~·~~:
1
~J~c~~~~õe~ merecida pedidas. 

Esti1_1oli d170liv~r~ü~in~~~s~ncia por Jo}o Pessõa, 17 - Tenho prazer ci;-n:it~s c~~i~t gt;~~ ~: ~~~~~~1~=~; 
tud~

1
~ertar ntinhals felicitações. Sau- folicitar ilUStre ,CQt,trrraneo motivo trntando de negócios de <.;f>t' p·,•.rt.iCU· 

dações. - Marcial Muru:e; Diniz.. f)U~o~in;,ee~:~~·. l7 ~u~o ~~.~~g:· filho lar interêsse, rE'gTessou. ontem. a 

~1:a~i{~~d::~:,~: ~~~1~!f~~~r~tf~ ~~ iit1á~\1ª~E,1/11S!~ _:e~A-~~b1~ab~~~so~SE:i]g1~0
.,; fe~~t'~H/;r0,:~~~~~ri:,1::~g:~,p::~ 

· b~ · R ba ilustre :-;ecre no e ucaçao. raços. - e. sit!" á ,·"clarão de-.tu. folho 
raiba pequenmaf lia~. - ecr q te torno de Oliveira. Pedro Magalhá"s. Prefeito E/iq,'nio B0rb0.i::a· -- En-

e O Chevrolet é o campeão mundial em 
venda,.<; - líder novamente em 1938 ! E 
o novo Chevrolet lhe offerecerá nova bel-
leza, novo conforto em marcha, novo luxo. 

'1 

:~~~g~iv~~nl~~s E:t~~;ç:~. t~ais wn .{~;~º .. i:r~~s;,tr~~~ ~a A~~~1ee~~~~z:~~ ~~::i~r~~s~t~~~~~v~f P~t:~O~~~e!~ºgo ºfr-. 
f~fer~~~~~~~cii~;nH~r~~ll;;~~--~lebr~~~~\~ creta_110 Ed~~açao. - Joao _F1 anca· Efigénio Barbosa, operôso prefeito de e I 
rMo. cordial abr:.i<:o. - Antonio Meu- .Joao Pl1.>5?ª· 19 -. Apiesento-lhe I Ala!'.!:ôa rto Montf'iro. onde vem reali- NEMA 
dE's Ribeiro me11s - cmnp1:imenr~s virttt~e ~ua no-1 zando uma profícua adminl$tl'!lr.:ão 

mer:!-cao e'<ettcr c.ar.go_ ~~cietá.ilo. Edu· dentro c!o. lanw prof?rA.nin d.· e reafüm-Joao Pes<;óa. 17 - Aceite caro _ami_go ca<;"a<l e Cultura. - S1lv10 Bezena Ca- çôP,;; do Govêrnb do Est.ado 
minhas felicitacõrs :ma nomeaçao .se- 1Jakantt. . . . Ontem. á tardE". s. s. estPVC' no Pu
cretário Educação fãto represe_nta João Pessoa. 17 Rehclto-vos e a lácio da Redencão. conferenciand" 
paraibanos grande salisf~ção ve_r ftlh0 Para1bn acerctah&>imlil escolha sem- com o sr Intrrventor FeCeral ~ôbrC' 
inolvidavel presidente Joao Pessoa ocu- pre ff'JiZ governo exmo. intE"rventor assunt11s ligados aos intrré.ssi·: da im
par posto confiança junto g-ovêrno Ar- Argemiro ele Figueire?o entregando- portante comuna que dir!ge. 
gem1ro de Figueiredo. At:lraço. - Tan- vos Secretnrla Educaçao. Vossa de<li- -Hf'trrnnu ontem ,pelo trPm do ho
credo Carvalho. oo.cão cultura .. ~nlma~las. grar:dc-s s~n- rário. para. Snrarin. 0 sr. F<'lt~ian" ,i,., 

,João Pe.ssõa, 17 - Paraben~ sua timcntos pa.tnoticos 1mprimirao devida Oliveirn proprietãrio naou~l~ ri<lad~ 
investidura dêst.e posto secretáno E- eficiencia flsse novo setor operoso go- ou,. -:e fe,z nconmanhar dr sua rsnosa 
ducação e Cultura. -- João Bezerra ~rno paraibano. - Manuel Severiano ~rofE"~:-ora Aurcn i.,íra dC' OlivrirA 
de Mélo. , Sousa. 1.0 e:,;criturário Tesouro. in.r-oetorn-téct~~ca !lUXiliar cio rn<.;ino 

João Peisôn. 17 - Smceros para- Joáo Pcs~ôa, 17 - Receba prezado O di1no cn.sal. c1ue se t>n-:.ont•·av,1 
bens feliz C'scolha do govêrno nome_a~ amigo meu abraço !eltcitações pela hó dias nesta canital. a passeio, veiu 
çáo do amigo pnra cooperar com ele honrosa e mt1recida nomeação Secre- ontem. l)eln 111anhã. á. nossa r1·t1ac:ão 
no engranJecimento cio nosso E_sta- terin_ Ec. lucaçáo Cultura. - Ernes•.o I apresentar-nos as suni; despedi~ns. 
do. Souda<'ões. - J Cavalcantl & Silveira 

Ci10ã~ld;és~õa, 17 - Apntado abrnso ext~-!~.sã~e~~i~h~; ~c.~~:ir~o:::~~~ \'ARI.\S: 

CARTAZ DO DIA 
RE:"(: ..;.... Sessã-0 das J\[óças - • 

"Scnhos l'" Inverno~·. com Fadga, 
~chenc·idrr, da '' lnU"rnadonJ.t 
fllme" . C'omplf'mentos 

PLAZA: - R:,tinho e sua 
C'ompa.nhia t'n<'enarão a C'Omé
dla "('tiad..:t Moderna", dC' au
toria d~ José Vandrrh•i t" Pathé
co 1"iU10 C', mah, a 1·l'vista ··va
mos Até Lá.", em l ã.to e 12 
quadro~. 

S.\NTA ROSA: - ".Justiça. na 
Floresta", filme de a,,entul'as, 
•·om K en l\taynard. ('01nple
mentos. 

Passado", C'om Rtthelle Ilud~•on 
t: a. "'·ª série de "As Aventuras 
clt• Rex e Rinty", da. "Univt>r
~al". ('omplemt"ntos. 

JAGUARIBF: - "Os Amôre,s 
tfC' Suzana··, <·om Zasu Pitts, 
da. •· tJWver~al" . C'omplMJ1.en
tos • 

S:\O PEDRO: - "Tempo"' 
1\1ode1·no"". com Charlie Cha
rlin. (la ·•Utiited Artisls" ('om• 
pltmentos 

1\16'1'R úPOLE. - "t,ut.ador 
de Oeste". rom Rf'X Least> e 
Bobby ~ebon . Complementos 

pre.<"ado amigo f;;Ua jtL-.ln nomea(·ao la('ôes grande álo IUSllç\ Ex:o. J?r. c11~;,~d:'J~,. ·ti/,~~\t!e.::,~Pclfr.Nac!~~ 
~f'cretário t:duc:,çflo e Cultura - An- ~~J:~n~r;g1~

16~i~~ p~:~.e a~~fu1~~ ~rált. no dia 10 do correntf', o n,,ss,... 

to~~1o~!~t:: l7 _ Felicito-o c01:d~- trador mêsa rendas. conterraneo, dr. José Jofili Bezerra !!..------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
.almrnte motivo SUft nomeação dingir João Pessóa, 17 - Meu nome no de 5. s. 011<' ro?a Cr num,"'rnc;ns. relA.- __ 

FEl,IPtlA: - "Fugindo ao 

Secretaria Educação dêste Estado. - meu irmão Ant-Onlo Elias l'.'esra. abraço ~r=~!-:e v~~iz~::t]o_na no~()(';;. .. ~ª~n~,,ii~~· r::i~. eo~;:~ªde ~~~l~i· e~~~i~l~;~; MÉXICO 
Eugenia NPiVA.. , presa~isssimo 

8
tám igo J~~c~uç:o

1
ssimaB n~- muito cumprimentado ,·mprov1.«-. João Pessóa, 18 __ Trn~o honra a- mcaçao erre r o , - e - ,,v 

presentar-vo.; mcns cmnpnmP,nto·; n.c- jamin Pcssôa. Um r,,'mnco oterecirJo ao dr.· Qçm11r rompa:·eceram ao almôço o.s drs 
la vosc;a nomeaç:i-O p1.rn r;ecre';.á~10 João Pessóa, 17 - Felicito pre- de Aqtrino: - Os a.mi11,o'i. c1JP;:a,;. f Epttacio Pf'ssôa Cavalcanti, Ant-0.1io 

FÃlucação e Cultura Estado Parn:1ba sado jmtio pr:~10 t~~e~i~~iço~ec;~; ~:P~~~:~~:~n~t d~fl1~~~:~1~r.~.e t~~ui;~~ ;,,~~º·o~~~i;t~~mr.:!~'ªJ~:J ::1~~nio~~ 
fazendo votos fl'lkidacles e>l:er~~\~

0 ~~o pr~:rando a nos~ ~araiba. Sau- mõço no Clube Astr{•ia, por m,,tivn df' Mario Raposo, Sera fico da Nóbrega 
cargo foste:, distinguialo Col'ciUlL1 ~ s- dações . _ José Ubirajara Sales. ~ua l"C""'nte ro,·mnturu prla Faculda- Filho, Pt·reira Dtniz. João LE>lis, Cri
da,çoes. - Carlos Bélo Filho :,u -m, - Jôãc1 Peã$0a, 18 .-. Aceite as nossas df de Dirdto rf() Rrrife. · '"'anto Lins, Joaquim Costa, Frnnci~co 
pe~~~o Afe~~i~~ r,eo~.r~~cebn mern; pa- Ielicltac;óes justa nompacão Secretã1·~0 ·nccorreu o ágan,. f'm meio rh mal.', 1 J_ianza, Abdon Miranda, e os Sl'S. João 
rabens sua nomea<;ão secretário Es· =~ão. Torres FUho~ Bzmápio ~~'cj'~r~c~~~er:~~!dl~d~c(tr~n~~t~~~~ ~~J~~~~1:a1ri~ Flodoaldo Peixõto e 
ta<!•- Mll!Ue~. 

MELHOROU CONSIDERAVELMENTE 
A SITUAÇAO DOS CATOLICOS 

MÉXICO. 20 , A UNIAO> -- O nl'OO
bi:;po Luiz Martinez ralando com o em
baixador americano. declnrou que a si
tuação religiosa do México tem melho
rado consideravelnlf'nte já tendo ce.ss11-
do todas a.s perseguições aos católlcos. 



,,. tJ --______________________ , __ J_o_A_o_PESSôA - Quor( a- fclt·n , 21 de dezembro de 1988 

Última Hora 
OS TRABALHOS DA 8/ CONFERÊN
CIA PAN-AMERICANA DE LIMA 

(DO PAíS E ESTRANGEIRO) A divergência entr• os Estados Unidos e a Argentina no 
EMBAIXADOR EXTRAORDINARI<> ça, que /oi vôtfana ha tempos du,I. tocante á declaraçã• de SOiidariedade é apenas quanto 

DO BRASIL NA P OSSE no NOVO desas tre de a utomovel. a palavras o e d li H li f 
PR ESIDEN'l'E DO CHILE Durante a sua enfermida de, o mi- • - • ~r, Or e U az preSSãO para que 
RIO, 20 - (A. N.) - Por decreto ~:·~:.º ~:r:it:t~~a ii~~a~u:~~: t :: ::~ 0 plano se1a redlgldO em tom, 0 maiS energiCO, COntra 

::m!~l\ ~.! ;:::d~~~ã/:. ~:~e~:::':. ~~bi;:~~;, d;~;;d: .::t:i~~:;;.:·:~~: CIIS países totalitários - Por motivo dt luto, o sr, Mélo 
:~:~c!:!~a!ºad!~t.a::t.r:~~~~~a~fo E;::; fun~ões. Franco não pronunciou, ontem, o seu anunciado d!s:urso 
r epresentar o Brasil na posse do no- ENCERRA-SE UOJE O CONGR E~ 
;:. ~ ~;~:;~.::a.República do Chile. SO NACIONAL DE 'ESTUDANTES FALOU NA CONFERÊNCIA ~ . .gJ~E:JitI'i:foci; ~1~~gJT~tI\ 

RIO, ~O - (A UNIÃO) - Terá lu DE LIMA O SR. ALFRED APENAS QUANTO A PALAVRA 
SERA' LI\NÇADO AO MAR, AMA· gar amanhã, ás 20 horas, no Teatro 

NHA. O MONITOR "PARAGUAS - Municipal. a sessão solene de encer LANDON, EX-CANDIDATO 
SU'" ~~'::.~"a1!tcs~º .~::~:es::n:::à:na! a:: DO PARTIDO REPUBLICA

x!~º;li!º 22 s!~á y:..~!~~ ;;.; ::/'~~ ~:::u;.a~~~:'.enidade. o presidente Ge NO, A' PRESIDENCIA DOS 
:a~:::;~ú~~ Marinha, o monitor " Pa- A NOMENCLA1'URA DAS RUAS D.-\ - ESTADOS UNIDOS -

Ao a.to. que terá rarater solen~. CAiPITAL DO PAtS LIMA, 20 rA UNIÃO> - Por moti
' vo de luto, o sr. Afranio de Mélo Fran-comparecerão a ltas autoridades rio 

P aís. 

O J ULGAMENTO. EM GRAU Dll 
RECl 1RS0, DO .JORNALISTA GO,'Í 

DIM DA FONSf:CA 

RIO, 20 - <A. N.) - Já foi dev·'ll 
\l'ido ao Tribunal de Segurança o pro
cesso do jornalista Gondi.m da Fon
sêca, com a apelação do promotor. 

RIO. 20 - (A UNI ÃO) - · O p1·c co deixou de pronunciar o seu anun
feito Henrique Oodsworth designou ciado discurs~ para hoje, sóbre o pla
uma comissão paa·a encarregar-se de nc de solidariedade e defêsa continen
estndar os nomes dos logradour os e tal. 
praças pública~ do Distrito Fede1·al. POR UMA ENERGICA DECLARA-

HOJE, A FESTA DAS BAN DAS MI ÇAÓ DE SOLIDARIEDADE 
LITARES 

WASHINGTON. 20 rA UNIÃO/ -
Os meios politicos encaram como uma 
vitória dos Estados Uni.dos se o sr. Cor 
del~ Hull regressa com o plano de au
toria do presidente Roosevelt assinado 
por todos os países americanos 

Comentando a atitude da Argentina, 
o ·• Herald T_ribune" escreve que não 
ha desintehgência entre os Estados 
Unidos e aquêle pais; existe apenas 
uma diferença de pontos de vista tra
duzida em palavras. 
.. O "Hera ld Tribune '' após comentar 
que os Estados Unidos apesar da ne
fasta campanha totalit~ria infiltra
da na America do Sul tão ctesagrada
vel acs america.Dos, ainda mantém o 
primeiro lugar dos países do mundo 
como exportador, terminou por con
fiar cm que Argentina e Estados Uni
dos chegam a um fim satisfatório ... 

dação do plano de declaração de defê
sa continental, esperando-se que ama
nhã seja o mesmo submetido á apro
vação do plenário 

O DISCURSO DO SR. ALFREDO 
LANDON 
LIMA, 2C IA UNIAOJ - O discur:c;o 

pronunciado pelo sr. Alfredo Landon. 
ex-can::l.ic'at.o do partido Republicano 
vankee á presidencta da República dos 
Estados Unidos, em substituição ao sr. 
Franklin Roosevelt, foi recebido no seio 
da delegação americana com muita 
simpatia 

O sr. Landon mantêve durante todo 
o discurso enérgica linguagem contra 
os países totalitános. 

so· TEM DOENÇAS VENEREAS 
QUEM QUER. VA' AO DISPENSA· 
RIO NOTURNO ANTI-VENEREO. 

A NOMEAÇAO 
DO DR. EPIT ACIO PESSOA 
CAV ALCANTI PARA A SE
CRET ARtA DE EDUCAÇÃO 
- E CULTURA -
TELEGRAMAS DE FELICIT.AÇOES 
ENVIADOS AO SR. INTERVENTOR O julgamento, em grau de recurs'l, 

terá lugar na. próxima segunda-fei
ra. 

• RIO, 20 - !A UNIÃO) - '.ferá lu 
gar amanhã, na Exposição do Estado 
Novo, uma festa de todas as bandai 
militar,es do Distrito FNleral, qur. 
partirão de pontos diferentes, con 
centrando-se, sob a. regência do ma 
estro Vila Lôbos, a pós imponente 
desfile. 

LIMA, 20 íA UNIÃO> - O sr. Cor
dell Hull, secretário das Relações Es
trangeiras dos Estados Unidos, está 
fazendo pressão no sentido de que a 
declaração de solidariedade continen
tal. cuja redação está a <:argo. dos de
le~ados brasileiros e peruanos, seja 

A REDAÇÃO FINAL DA DECLARA- FEDERAL E AO NOVO AUXILIAR 

O MI NI STRO DA GUERRA TEVE 
FESTIV~ RECEPÇÃO EM TAU· 
BATE' 

RIO, 20 - (A UNIÃO) - Visitan· 
do recen temente a cidade de Tauba
té no interior de São Paulo, o minis
tro da. Guerra, general Eurico Gaspar 
Dutra, teve ali festiva recepção. 

O conjunto ccr;::J do Corpo de Bom 
beiros cantar?. hinos patrioticos e 
músicas brasileiras selecionadas. 

UM DECRETO-LE I MODIFI CANDO 
PARCIALMENTE A LEGI SLAÇÃO 
ANTERIOR SOBRE A EXPLORA
ÇÃO DO PETROLEO ELOGIADO O FORTE DE S. LUIZ. 

ATUALMENTE DENOMINADO RIO 
BRANCO RIO, 20 - (A. N.) - O presidente 

RIO! 20 - (A U_NIAO) _. O gen~- ~ft:!~°cii~~~~~ i:si~:e:h:md:e;:~: 
ral Rego 1.>arros, msp~tor . e coman- to sóbre a exploração do petróleo. 
dante d~ grupo de Arhlh!na de. Cos- De acôrdo com éss,e decreto, tendo !ª• elogiou o fo~te de s:io Luiz, a - em vista o objetivo vizado pela. na
ualmente denommado ~!º Branco, "' cionalização da indústria do petróleo 

o seu comandante, ca:p1tao Edgar W" 1 ficará assegurado O emprego de pes· 
P:1~ Costa'. por mohvo da 0rdem e soai, na maioria brasileiros, e será o
disciplina ~l_i demonstrada q_ua nd0 da br igat.ória a constituição de ações no
rece~te- v1s1ta do sr. Presidente da. minais nas emprêsas que se· organiza
Repubhca. rem para explorar a mesma in dústria 

JA~I~i tc~ltNiu.::J ~!s.!~::~;:~ os JUDEUS SERAO TAMBEM EX-
PULSOS DE DANTZIG 

R IO. 20 - !A UNIÃO) - Já se 
acha Quasi restabelecido o ministro 
Francisco Ca.r1pos, titula.- da Justi-

A CONTRIBUICÃO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução Pública 

O prefeito de Itabaiana e catolé 
do Rocha comunicaram ao Chefe do 
Govêrno os recolhimentos ás Mesas de 
Rendas locais das importancias res
pectivas de 1:607$300 e 925S500, des
tinadas á Instrução Públiee.. pelas 
arrecadações daquelas Prefeituras du
rante o mês de novembro último. 

AGRAVOU-SE ONTEM A 
SAúDE DE PIO XI 

CIDADE DO VATICANO, 20 (A 
UNI AO) - ') Sumo Pontifice sofreu 
hoje uma rera.hida repentina, quando 
dita va algumas cartas, recolhendo-se 
lmediatamentc aos seus a posen tos. 

Os médico: de S. S. manifes tam an
sieda de quauto á gravidade do a balo, 
sendo rroibida todas as visitas, inclu
tdve as dos proprios cardiais. 

NOTAS DE 
PALACIO 

DANTZIG, 20 - !A UNIAO) - Os 
judeus 1·esidentes nesta cidade já re
cet:-e-ram ordem para deixá- la ate o 
dia l. 0 de a bril do próximo ano. 

De acôrrto com a lei de expuJsã::i, 
os mesmos não poderão conduzir 
ma.is de 20 dofare$' 

Os judeu~ que depois do dia 1. º 
a.inda se encontrarem nesta cidade 
serão prê:sos e embarcados para o 
Mar Bálti<-o. de onde tomarão o des
tino que quizerem. 

CONDENADO POR PROMOVER 
MANI FESTA('oES CONTRA O 
GOVi.RNO FRANCE:S 

'l'UNIS, 20 - (A UN IAO) - Os 
tribunai!) da Tunisia condenaram 
hoj<> á pena de 3 mêses de prisão e 
multa de 500 francos, u m cidadão 
italiano, que é também chefe fascis
ta daqui, acusado de promover ma
nifestações públicas contra o gover
no fra ncês. 

Banco Popular e Economico 
,coOPERATIVA DE CREDITO) 

R:ealizando uma velha aspiração dt> 
várrns classe.s. especialmente a de fun· 

1 r-i()n/4.rios públicos. será hoje instala
do o_ Banco Popular e Econômico que, 
<:e d1stina de prcferencia a transi 
gir com os servidores do Est;ado. 

Essa instituição, que nasceu com no 
me de Banco dos Funcionários, para 
se acomodar aos dispositivos legais qu~ 
regem a constituieão das cooperativas, 
teve que mu~ar de denominação. 

O áto de mstalação serã presidido 
pelo dr. José Mousinho, que dirige no 
Estado, o Departamento de Coopera
tivismo. 

Estão convidados para assistir essa 

ÇAO DE SOLIDARIEDADE DO GOVE:RNO 

feita em tom o mais enérgico contra LIMA, 20 'A UNIAOl - Os delega- Por motlvo da recente nomeação do 
o_s_ p_a_ís_e_s_to_t_a_litá_ ri_os_. _______ dos __ br_a_si_le_ir_o_s _e_st_ã_o_u_lt_im_an_d.:_:o_a re- dr Epi~acio Pessôa cavalcanti, para 

A N IV E R S AR 1, A PREFEITURA DE- r~~~~~!~rºrd
"...r!~::,~:t~e· ir;,':i:êd~ 

vem sendo muito cumprimentado, 
tendo recebido mais os séguintes te-

hoje o dr, Dustan Miranda AR A R U N A legramas de felicitações: 
João Pessôa 20 - Felicito v. excia. 

nomeaç?,.o dr. Epitacio Pessôa secre
tário Educação e membro do seu fe. TlANSCORR~, hoje, o aniversá

. . rio natalic10 do dr. Dustan 
Mii-anda, digno inspetor re-

gional do Ministério do Trabalho, nês
te Estado. 

O l .° aniversário, boje, da 
administração do prefeito 

Demostenes Cunha Lima 

cundo Govérno. Cordiais saudações. -
Professor Simeão Freire de Araújo. 

João Pessôa, 19 - Aceite prezado 
amigo sinceros cwnpri.mentos pela 
nomeação do dr. Epitacio Pessôa Ca-
valcanti para secretário da Educação 

A' frente da Inspetoria Regional 
daquêle Ministério, vem s. s. desenvol
vendo wna atuação criteriosa, procu
rando sempre conciliar os interesses 
das classes trabalhistas conterraneas. 

Transcorre. hoje, o primeiro ani- e Cultura. Abraços. - Major João 
versário da administração do sr. De~ 1 Alves. 

Pela passagem da efémeride, os ami
gos do dr. Dustan Miranda e asso
ciações trabalhistas desta capital pro
mover-llie-ão, hoje, significativa ho
menagem, com a realização de um 
jantar ás 21 horas, no .. Paraíba Ho
tel" 

mostenes Cunha Lima, na Prefeltura Ao dr. Epítacio -Pessôa Ca valcanti 
de Araruna. fõram enviados mais os seguintes des-

A' frente da mesma edilidade, vem pachos de felicitações: 
o prefeito Demostenes cunha Lima -

Surinha tBaia) 27 - Tenho pra
zer cwnprimentar presado amigo pela. 
justa nomeação para o cargo de secre
tário Educação e Cultura Paraiba, 
contitnuando sempre sua disposição. 
Cordiais saudações. - João Mendon
ça Lima, ministro Viaçãc. , 

Aderiram a essa homenage~ as se
guintes pessôas e agremiações sindi
caliza.das: , 

Drs. Alves de Mélo, Agnaldo Versi 
ani, Orlando Stibler e José Mario 
Porto; capitão Jacob Frnntz; srs. Vas
co Tolêdo, Guilherme Rocha Salgado, 
Leonel Farias, Josafá Carneiro, Ar
Jnando Nobrega de Vasconcélos, João 
Alves de Mélo, Heli Silva, -Luiz Cle
mentino de Oliveira, Francisco Sáles 
Cavalcanti, Ubirajara Sáles, Antoni0 
Miranda Sobrinho e Gaspar Bintcr; 
Sindicatos dos Aúx.illares do Comér
cio; dos Operários em Oleo, Sabão e 
Cone:.,os; do:, Operários Texteís de 
S Rita; dos Trabalhadores em Do
cas, Trapiches e Arihazem, de Cab~
dêlo: dos Panificadores: dos Bancá
rios; da Industria de Tabacaria: dos 
Empregados em Hoteis. Restaurantes 
e Similares; dos Operários P anificado
res. e Classes Anexas; dos Operários 
Estivadores de Cabedêlo; da União 
dos Retalhistas: do.!!! Operários Grá-

executando um programa de realiza
ções que bem definem a sua operosi
dade e carinho no trato dos interesses 
daquêle importante rnunicipio. 

A data será festivamente assinala
da, constituindo um justo motivo de 
regosijo público, ali. -
,Entre as solenidades projetadas. está 
incluida a inauguração solenemente, 
ás 16 horas, da praça "Argemiro d~ 
Figueirêdo'". daquela cidade, e outros 
melhoramentos levados a efeito na 
gestão do operoso prefeito Demonste
ne:, Cunh& Li.ma. 

Com 350$000 V. S. ficará habilitado 
a um ou mais prêmios da grande ex
tração de Natal da LOTERII\. FE
DERAL. 

ficas; dos Operários Metalurgicos: e 
dos Trabalhadores na Resistencia em 
Armazens. 

O PAVOROSO DESASTRE 
DO RÁPIDO MINEIRO 
Na manhã de ontem chegaram á estãçao de Alfredo Maia 
os trens conduzindo feridos - 46 mortos e 76 feridos 

A IMPRENSA CARIOCA COMENTA das li horas de hOJC chegou á estação 
O SINISTRO de Alfrêdo Maia um trêm conduzin· 

do os passageiros feridos no sinistrt"! 
RIO, 20 <A N.) - Pouco depois do rápido mineiro, cheganclo deoni~ 

maís outra composição. 
solenidade tocto<; os interessados e es
pecialmente os sub5crilos de quota'i
partes. 

O referido estabelecimento irá fun
cionar no prédio n.0 70, á Avenida 
Guedes Pereira. 

A sessão terá inicio ás 20 horas. 
------- ----··-·--

46 MORTOS E 76 FERIDOS 

RIO. 20 <A N.) - Novas notici;1s 
chegadas do local do desastre do rá 
pido mineiro informam que o nume
ro de mortos se eleva a 46, havenrin 
76 feridos. 

Rio. 17 - Felicito cordialmente sua 
(Conclúe na 7.ª pg.> 

A TRIPULAÇÃO DO 
"JEANNE D' ARC" 
HOMENAGEARA' HOJE A 

MARINHA BRASILEIRA 
RIO, 21 AI UNlAOl - A oficiali

àade e tripulaçã.o do navio-ec,cola. 
franrês .. Jcanne d'Arc··. que désde 
ontem está na Guanabara., homenaw 
gearão amanhã. a Marinha Brasileir'4, 
junto ao monumento de Barroso, onde 
colocarão uma corôa de flôres 

A11ós, os marinheiros francêses ruw 
marão a.o cemitério de São João Ba
tista, prestando significa.tiva homen;..
gern aos marujos brasileiros mortos em 
Dakar, durante a Grande Guerra. , 
Para essa solenidade. o Ministério da 
i\Iarinha convidou todos os marinhei
ros que integraram a esquadra brasi
leira em operações em Dakar, duran· 
te a guerra mundial 

ABERTAS 
as inscrições para o con
curso de habilitação na Fa• 
culdade de Direito do Recife Enviaram ao Chefe do Govêmo 

cartões de bóas festas e bons anos o 
S indicato Nacional da União dos 
Contra-~estres, Marinheiros e Moços 
da Marinha Mercante. do Rio de Ja
neiro; o comandante e auxiliares da 
I nspetoria de P oltcia do Estado do 
Rio Grande do Norte. e sr. Dorival 
H ipoli to F erreira Pena, de Natal; co
manc:ante e oficiais do Regimento Po
licia l Militar de Alagôas; dr. Antonio 
Massa e familia. srs. José Henrique~ 
&: Cia., senhorita Hortense Peixe, sr 
Augusto Belmont, sargentos da P oli
cia Militar da Paraíba: senhorita 
Lourdes ~ . de Brito, sr. Jorge Fran
cisco Ellh1mas, senhorita Diva Pessôa 
àe Brito. sr. Osvaldo de Oliveira Cas
tro, desta capital; sr. Hermenegildo 
de Almeida de Cabedêlo: e sr. Otavio 
Marinho Trigueiro de Santa Rita 

AGREDIDO EM PLENA "CITY HALL" 
O PREFEITO LA . GUARDIA 

O NOTICIA'RIO 
CARIOCA 

DA IMP RF.Nl'A 

RIO, 20 <A N , - Os Jornais pu · 
blicam paginas com fotografias do 
grande desastre, apresentando aspec
tos horriveis dos corpos das vitim a..c;, 
além de gran de numero de carros da 
composição totalmente danificados. 

Acham-se abertas, dêsde ontem, na 
Faculdade de Direito do Rec ife, as 
inscrições para o concurso de hablli
~ação áquela esco1a superior, devendo 
ris matriculas ser encerradas no pró
ximo dia 30. 

Nêsse sentido, o sr. Interventor Fe
deral recebeu, em data de ontem, do 
dr. Andrade Bezerra, c!iretor daquela 
Faculdade, o telegrama subsequente: 

,;RECIFE. 19 - Comunico a v 
~xcia. aue as inscrições ao concurso 
de habilitação a esta Faculdade esta
rão abertas de 20 a 30 do corrente, (' 
peço a v. excia. divulgar o assunto 
pelo "Diário Oficial" dêsse Estado, a 
fim de chegar ao conhecimento dos 
interesado'i. Atenciosas saudacóes 
Andrade Bezerra, diretor da F aculda· 
de de Direito do Recife." 

O AGRESSOR, QUE FOI PRÊSO EM FLAGRANTE- APRE
SENTA SINTOMAS DE ALIENAÇÃO 'MENTAL 

NEW YORK, 20 tA UNIAO) - O

I 
devido os gritos .d. o sr. La Guardia, 

prefeito Fiorello La Guardia foi, hoje, advertindo, os guardas que se encon
vitima de uma agressão 1ravp..m Il:as vizinhanças do local: 

Durante e, dia cle ontem. estiveram Ao subir a escadaria da '"City Hall ", " Prendam êste homem". 
no P alácio da Redenção. as seguintes o H. La Guardia recebéu wn forte 
pessõa.s: drs. Andrade Bezerra, Epi- sôco na face, rolando atê perto do seu 
t aclo P essóa Cavalcanti, Orlando Sti- automovel. 

DESCONHECIDA. AINDA, A IDEN
T IDADE DO AGRESSOR 

Reune, hoje, o Consêlho 
Regional de Geografía 

O presidente dessa entidade convida, 
001· nosso intermédio. todos os conse-ebler, Guedes P ereira, Alcio,n Baía, Enquanto. isso. o agressou gritou: 

Artur Alencar e J osé Inácio Ferreira: .. Ha quatro anos que esperava esta 
prefeitos Eftgênto Barbosa, Abdias de oportunidade". de~c~e!i~~~'gr2e°s.~~ d~N::e~ ; it-;; L~ 1 ~~tº:e~Ü~!~~s~e:~~4~~il~~~:;, CWee g~: 

Guardia, parece que esta sofr~ncto das Je, no P alacio das Secretanas, 

Durante o interr ogatório a qne foi QUER SER INDEPENDENTE ? Ra-

Farmácia de Plantio 
Está de pla ntão, hoje , a F AR

MACIA MINERVA, ã rua d& Re
pública. 
1- --

Ahnetda. padre Clrllo de Sá e Alcindo O prefeito La Guardia r ecebeu uma 
Leite; Jorna Usta8 Aldemar Baia e contusão na perna esquerda e ftcou 
Lulr; Gomes: engenheiro Emanuel eom o olho direito inflamado devido a 
Conceição. Paulo Barbosa Ba.um blatt. . violenc:ia do golpe, reeebido 
padre Luiz Santiago ~ IS••erino Lime 0 a~rrs,or foi preso •m flagrante 

faculdades mentais. 1 --

submetido pela Policia só pronunciou bilite-se para a extração de Natal da 
pa1,vra6 desartlrulacta,. LOTERIA 'FEDERAL. !-------------• 
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o CONHEQMENTO DOS v AlôRES DE E D - 1 T 
iRTE E DE HISTóRIA, DO ~RASIL COMARCA DE l'~T08 - FALEN-

CIA DE ALEXANDR.E TELES DE 
(C01nunicado da Associação Brasileira de Educação) ANDRADE _ EOITAL .._ o doutor 

Como iniciativa marcante nos anais numeroso mas esparso material já Gallleu de Bcll, juiz rle direito intc,·i
de publicidade da cultura brasileira, pullicado e que requer uma ação e.~- no da comarca de Falos, em \ r'.ude 
acaba de surgir a "Revista do Service iemá.tlca e continuada para levar a da lei, etc. 
do Patrimônio Histórico e Artístico feliz reallzacão o desideratum para o Fflço &abcr aos qu~ 0 pres~n~ edi
Nacional", do Ministério da Educação qual foi instituída a Revista. A que!;- tal vJrcm. ou dêle noticia tin~rem e 
e Saúde, cujo objetivo "consiste. an- tão de arrolar com precisão e rtgôr o interess~r possa, que, por parte da 
tes de tudo, cm divulgar o cJnheci- nosso patrimônio e de collglr e coor- firma Cardoso & Nunes, d';t cidade Uc 
mento dos valôres de arte e de histó- denar os estudos que lhe dizem res- Campina Grande, por seu advogado 
ria que o Brasil possúe e contribu;r r "'ito r Que ha longos anos veem sen- legalmente constit,utQo no!; autos da 
empenhadamente para o seu Pstudo". elo feitos por competentes autorida.- falencia de Alexandl·c T.e.lcs de An-

A nova Revista está moldada num des no assunto e por diversas lnsU- drade, me 101 qtrlgiQ.a a petição do 
formato discréto e elegante, agradan- l tuições culturais, torna-'ie agora_.tan- teõr seguinte: ••E-,<mo. sr dr. Jutz 

:~efe~::çã~ª; t~~~~~:~selin;:l~sct~o~= { !.fo 
1
~~iulai;~Pc~~sta:ª~~~ur~.

11~~í~~~!; ~~s~l~tt~!~s~º:~~~J,~,~t~s~ ~~~= 
tribuicões de ~rande intere<,se nos surgidas no estrangeiro quanto .Á ca- dos em grosso, com firma escrita no 
dominios que lhes fôram atribui1os. réncia de elementos elu~id:.tivos sôbre registro de COQl-ércio <doe. n. o u _ r<s-

A colaboração, entre~u~ a ~spa:cif\- ~~f~nonumentos ht5tóricos etri no...o:.so tsbelccido á rua Presidente João Pe~ 
listas doutos nas matérias rela::iona- São de fáto "bem mais considerá- sóa, 280, em Campjna Gran~e. nêste 
das com a finalidade da excelente pu- , eis e valiosos" os trabalhos brasilei- Estado. por seu advogado ~ pro:ura
bllcação, regista considera··el mate- ros sôbre êsses assuntos do que a dor infra assinado, como prova o 
rlal descritivo. litt>r:\rio r valio..,, rir,- êsse respeito diz um crítico britanico subestabelecimento anéxo, são credo
cumentação fotográfica de mobiliário cujas expressões são citadas pels:> di- res de Alexandre Te~s <;ie Andrade, 
nacional, sendo de assinalar as ilu,;- i·rtor da Revista. Em comunicado an- co~erciante, .residente. nesta cidade. 
trações sôbre aspectos dos monumeh- tericr, desta Associação, já se deu 00_ da. unportanc1a constante de duas. d~
~0~0ara~~\~\!·~ra0 r:!ii~~r~~r~~ª~,~· iícia até de um grande inouérito rea- phcatas. sendo uma do valor de dois 

liiado pelo Minístkrio da Educação e 

I 
contos oitocentos e três mil réis . 

Rodrigo M. F. ri.e Andrad~. no pro- que logrou excelentes contribuicões, (2:803$000) e outra de trezentos e u1-:r~~ ~: ~i:if°o~ã~·al~~PS ~~vi~;\ri~ ilustradas, de técnicos e especialistas t€nta mil réis í380S000) <Does. 3 e 
mônio histórico e artístico nacional d~ vé..r•o::; Estados. Trata-se de ma.te- 4). Acontece que o devedor, até ago-

constitúe uma tareca que ·•reclamará ~\~~é~.~~~~~ ~ª:~n~ ;:~~~~?~;iz~e;;l~-•. ~~p1
1
~~.t;t~·s.s

1
';~:~· ~~~fd:.u 1r:~t:atº! 

~~~~~a~~~âod~ui~=~~!~ºcleas~~~e~~:~ e:ependente de impressão na Impren- 'certas, já vencidas.e dCvJdamente pro-

especiallstas para empreendê-lo.'' Com ::c:a~:~ct:
1
·n~~j~;~~~a~~· :d~~~~ ~:= 1 r~i~, h~ov~~d~~:iã~ ~~cudirr:7ti ~~ 

~!~en:t~~~es~ra~;~st~~ u<;;;e1;81.~; vido ~ insuficie~te capacidade de J qualquer motivo plausivel que o rele
do que realizar no sentido de tornar prcduçao da refel'lda Impren";a. Quar:,.~ J ve do pagamento. caracteriza-se, as
acesslvel ao conhecimento dos mai,;; to ª numerosos. trabalhos avulsos J~ sim. perfeitamente a iro.pontualidade 
interessados, e do público em geral, bo"'tPnte r:cnhec_idos no País. e mes- do devedor faltoso e incorreto. Nes
as nossas riquezas nos vastos domimos mo no eStrangeiro: ~ gue faltava . era tas- condições. com fundamento no 
da arte e da história. ~~o n::m~s~~:l ~cli~Ic~~~i;~ci:r p~bl;~~= art. 1. 0 do dec. 5.746, de 9 de de-

O primeiro número de que tratamos nir. coltgir. dilatar se possivel e di- zembro de 1929, e, a1nda, nos termos 
já reúne, entre outros, trabalhos de vnl'{::tr siStPmaticamente tant'> 0 Que do art. 9 1 n. 3 do. cit~do .decreto, -
Afonso de E. Taunay, Heloisa Albe.rto i já PXiste elaborado como O aue possa requer-se a ~, exc1a. se .digne decre
Torres, Lucio Costa, Gilberto Freire, I ;unda ser preparado por especialistas, · tar a fal~nc1a do mencmnado deve
Francisco Marques dos San!,Os, RC?- : a fim de tornar amplamente conheci- 1 dor, depo1~ de mandar cita-lo para, 
quete Pinto, Paulo T. Barreto, Ra1- ílo trdo 'l conjunto dos bens vincula- no prazo ae 24 horas. alegar, em car
mundo Lcpes, Godofrédo Filho, Ani- c!os a fátos memoráveis da' História tório, o que entender a bem do seu 
bal Fernandes, Mario de Andrade, c'o Brasil, encerrando va1ôres arqueo- direito. cumprindo-se, em seguida, as 
Nuto Santana, Noronha Santos e Epa- lôgicos ou etnográficos, bibliográficos demais diligências preceituadas pelo 
minondas Santos. . cu artísticos, bem como ainda quais- art. 10 e ns. do já aludido decreto 5.746. 

Ha, contudo, uma estra.da qua~1 sem quer monumentos naturais que 1m- Dá-se a presente para os fins da ta-
fim a ser percorrida na colheita do porte conservar e ,proteger. xa 

1
iudiciária o v~Ior de dois contos 

VENDE-SE UM A PALAVRA DO -MINISTRO DO TRABA-
R O MA N CE LHO AO OPERARIADO BRASILEIRO 

A 1 s IR, JàSA MAGALIIAES 
de réis 12:000~COO> e pc~lc-se. tam-

fMedtN> eap1•clalt.ta t 

~~~tet~:;:i~ªct~ºe r:~
1
.li~~~~ioci;~~Lt;if Tratai/lento medico e v1~rtlolór ld 

does. P. E. deferimento. Patos, 12 ctaa aocnças dos olhos, ouv1c1oa, 
de dezembro de 1938. Nap;:>Jeão AU
don da Nobrega, adv. e pro::. 1Sela-

nariz e gargr..nLA. 

da com 3S600 de estampilhas do Es- TRATAMENTO R~CIONAL DOS 
tado e o sélo de Educação e Saúde, RESP'RIADOS REPE'l'll)OA 
Na qual proferi o seguinte clec;pa.:ho 
O. A. Passe-se manda::Jo de citaçi.o Conn.ltórlo: B.UA Ot1qur d• Ca u u.. 
~~iió~~:Ji..~~qu~:i!:·, ~~enJ! gezr;1:~n~;~ IM. _ De z M , 

~~l;;J~~o?e~-iBe~t. d~i;:~~~os ~~-;g~~tt Raldencta: RUA VISCONU• OE 
Achando-se o falido em lu,;ar i:1cu PF.LCYI'AS, 24l 
to e não sabido, conforme portou por 
fé o oficial de ju~tiça dêste juizo, en
carregado da diligencia. o que se ve 
da respectiva certidã".> passada no 
verso do mandado de fb .. dett>rm\:::-, 

- ~OAO l'Í:88'1A -

seja afixado edital e extraida copia EDITAL !\llN'IS.TE'RIO DA 
a fim de ser pubiicaci.o pe~o órgão GUERRA - BATERIA INDEPEN
oficial do Estado. citando d1to falko DENTE DE DORSO - 1Cancurso de 
para no prazo de 2 dias. q11e corre'- títulos para admif5-ão de Ciruriíõc.1-
rão em cartório, alegar o que enten- Dentistas) - De ordem do sr Capi
der a bem de seu direito, tudo 1~a L~o Comandante da Bateria lndepen
fórma da vigente lei de falencia. P::i- dente de Artilharia de Dorso, faço 
t.os, 15-12-1938. G. Bell E para ou·.1 pl.blico. para conhecimento dos inte-
~~J~:e ;a~l~!!º;a!~r c~n~~~~1;;~toeó~= tefªi~0s, 3te d~c~r.~o d~ºr;le:!en~~~retg; 
tal, que será afixado no lugar do co~- l!:37. combinado com. o Decreto-Lei 
tume e publicado no órgão oficial 1.131 n ° 240, de 4 de fevere11'o ele 193.8. ql\C 
Estado A UNIÃO. Dado e passado se acham abertas as inscrições para a
nesta cidade de Patos. aos 15 de d~- p:·esentação de TtTULOS. a partir da 
zembro de 1938. Eu, Dínamerico \'an- data da publicação do present~ edital 
dcrlei de Sousa, escrivão, o datilogra- e pelo pra~o de sess~nta 1_60) dtas, pa
fei e subscrevo. <Assinado! Galileu ra admissao de Ci.rurg1oes-Oent1stas 
de Beli. Nada mais continha em dit() contratados. . . . 
edital, aqui fielmente copiado do pró- 1 ~ão as _segu~n!es as ~xigencias le .. 
prio original, ao qual me reporto e ga1s para 1nscnçao: previstas pel.o Re
dou fé. Patos, 15 de dezembro jc gul~~ento do .serviço Odont~log1co do 
1938. o escrivão Dinamerico vander- 1 Exercito, publicado no Dlá110 Oficlal 
lei de Sousa. ' de/~ d~D~o:~rb;~,ct~ 1;:~~Hdato a ci-

SECRETARIA DA FAZENDA rurgiáo-dentista contratado deverá, 
EDITAL N.0 29 - Secção de Cl'\mpras pr~fª~ ser diplomado por uma facul
i; ~~~ri~~~currencia para O seguin- dade de odontologia oficial ou oficia-

Para a Imprensa. Oficial llzada pelo Govêrno Federal e ter o 
1 máquina de picotar. com furos re- respectivo diploma regi_strado no De• 

dondos até a largura de 76 cmts .. pró- partamente Nacional de Saúde: 
pria para executar picot.agem contí- b) - ter no máximo 35 anos de ida
nuas e interrupta.c;;; e ClUP pos.c;a ~er ali- de, para o que exibirá e respectlva 
mentada com 8 a 10 fôlhas dC' umn só certidão de idade em original; 
vez e que a sua velocidade correspon- e) - estar quites com o serviço mi-
da. a 3,04 minutos no preparo de uma litar; 
resma de papel d) - ter saúde e robustez fi.&ica ve-

A rpé.quina deve vir equipada com rificada pela junta militar de saúde: 
cinto discos de picotagem a cscolh<.'r e) - ter bôa cond.uta Clvil. med1anr 
~ q\ie possam ser .colocados parn trabR- te -atestado 1irmado por autorlda.dft 
lh~i· numa c:istancia de 38 mm. e dai competente e folha corrida; 
para cima de milimet.ro em millmetro f) - ser brasileiro nato ou natura-

Os proponent.es deverão fazer no Te- J1zado e no gozo de seus direitos ci-

· Morei Marcondes Reis o SENTIDO CRJST ÃO DA POLITICA SOCIAL DO ;º11'!:;~/ºdeF,s~~?°sõ~;'~ª ocª~;f.;;. e;o1L v~,e ~list~~o~dentidade, mediante a-

<Copyright da I. B. R. I PRESIDENTE VARGAS ------ ;~~a~~ti!º~~e~~i;:i:~\'.'~. ~~c c~~~v·J~ fc":;~ pr~se~ª;!s1dia 1~:s:;ft~. c:ii;rr;;:.~!~ 

taÀ~
0 

pdr~J:Si~~s~ªevetão sei t'scrltas a ~trp~oc~l~d~~~P:~uqueéS~~j}~:ie·i!~~~ 
'", . para "A .. união"). 

(COMUNI CADO DA AGENCI A CARIOCA) 
Um amigo íntimo, que conheço 11à 

perto de trinta anos. désde a mais Falando, ha pouco, em Vitoria, por 
remota húancia pediu-me, com in- 1 ocasião da grande parada trabalhista 
sistê'ncia, para 'que lhe encontrasse ali realizada em honra ao filho de ope
pessôa. abonada desejosa de ccmprar rários que vinha de ser sagrado Bis
um romance inédito, ainda por ec;- . P9 de Carat~nga, o s1:, Valdemar Fal
crever. E assim justificou o pedido: 1 cao pronunciou um discurso de ampla 

- "Como você sabe, sempre tive e grande repercussão. 
mania de escrever. E' uma fatalida- 1 Idealista revolucionário de mil no
de organica. Como ha gente céga. ,vecentos. e ~rinta, quando êle formou 
gente boêmia, gente melancollca, ha com dedicaç~~ e entusiasmo ao lado da 
ta.mbern gente que escreve. Eu fui mocldad~ militar que s~ levahtara pe
atacado por essa doença désde que me lla bandeira de um Brasll maior. o atual 
familiarizei com o allabeto. E. désde ministro do Trabalho, em sua passagem 
então tenho escrito continuadamen- pela política soube manter-se imune 
te, se'm cessar. E tanto escrevi que, : á sua contaminação e. da luta r.ontra 
finalmente, as pequenas tarefas não 

I 
os que procura_vam, a todo transe, des

bastam- mais para saciar as exigên- 1 vlar a revoluçao de sua rota, trouxe t~ 

elas de minha vontade de escrever. 
1 
conserva a .mesma fl3:ma c.om que apa

Sinto-me tentado a fazer obra de receu ho_R10 d.e Janc1_ro, vmdo d? Cea
m.a.ior folego: um romance, por rá, naqueles dias ánc1osos da primeira 
exemplo. Por isso, encontrado O mo- fáse do movimento de ?utubro. . 
ttvo principal que daria wn bom li· O sr Valdemar Falcao é uma mte
vro iSÕbre a'ssunto literarlo ainda ligencia clara e con~iente. Conh,ece 
quasl desconhecido em nosso meio, f1~r:: !~ r:~::Sd~:~s b~~t!~ª~·a!e~a~~~ 
estava eu. disposto a começar a es- trabalh.1stas do Pais e é, indiscutivel
crever O ltvro · . mente, no cenario politico da nacão, 

Era preciso, porem, para que eu o uma das vozes que pódem fazer-se ou
flzesse. que fôssem anula.dos vários vir com autoridade. 
compromissos de serviço, que tenho o govêrno do sr. Getú.lio Vargas, e.s
pendentes. E isso significaria redu- sinalava ainda ha poucos dias em Vi
ção de receita mensal. ,Pómente pos- teria, o mirtistro do Trabalho, consubs
h1vel se o livro me rendesse quantia tanciado na carta constitucional do: 
equivalente á que teria de perder pa- dez de novembro, não vive, como cer
ra· escrevê-lo. Entrei a indagar, por- tas doutrinas exoticas, do bimbalh.a:· 
tanto, sôbre as possibilidades de lu- de frases campanudas Pm que. fin 
cro... glndo cultuar a Divindade, a Familia 

E verifiquei, caro amigo, que na e a Patria, se procurava apenas na tre
melhor das hipoteses, vendendo a fa -
bulosa quantidade de do1s mil exem-
plares (que seria "record,. para e~
tréia) poderia ganhar, quando mw
to, dois contos de réis. E isso, note
se, fazendo os calculos com lent·~.s 
cõr de rosa. Na verdade, o mais 
certo se1ia o lucro liquido de oito
centos mil réis para dois mil exem
plares. Verifiquei, atenado, que 
grandes nmnes, dês.ses que valem por 
wn "abre-te Sesamo ", da bolsa dos 
lelt.ores, conseguem com os seus vo
lwnes. c0'111iderad0.'i valioslsslmos, 
quan tias que nunca atingem a uma 
dezena de contos de réis. A gente 
perde dois més;?S para escrever um 
romance e o qúc ganha? 
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ANTI-SYPHILITICO 
ANTl·RHEUMATICO 
ANTf-ESCROPHULOSO 
· ~•aANDa- . 

oeun11t1 •a 1n11e 

tinta ou datilografadas e a.c;oliinadas de r.ülitar a que se destinar. 
da maquinação das conspiratas sinis- modo legivcl, sem rasuras cmC'ndas ou 1 § ünico - Todos os documentos aci-
tras, destru1r o conceito fundamental bon·ões, em duas dias, sendo ur110 ciP- ma, com exceção dos referidos nas 
da fraternidade humana e desmentir. vidamente selada <sêlo de 2)000 e s~- alineas C' e ,1. devem ter as firmas re
pelo aspecto repuisivo e criminoso dos lo ele sal.ide, contendo preço ern alga- conhecidas pelo tabelião. 
processos usados, a própria idéa cris- rismo e por extenso _ Disposições transitori"c;;; 111rt. 46). 
tá de que se acha impregnada a nos- Os proponentes dcveruo marrar o Ficam dispensados do requisito de 
sa civilização. Entre as idéas oposta<. prazo para entrega. do material oferP.- idade para O concurso de títulos os 
dos dois extremismos, da direita e da cido. _ atuais cirurgiões-dentistas civis que, 
esquerda, mostrou ainda o titular d0 O_s proponentes ~everao ofer,.~er ;-o- a qualquer título, já estejam. na data 
Trabalho. o sr. Getúlio Vergas prefe- taçao para a ~á9uma. P':>5.ta nal'> ofici- da aprovação dêste Regulamento, 
riu cimentar o edifício da grandeza do nas da Repartl~ao rcqu_tsitante, mon- prestando, ha mais de um ~no, servi
Brasil sôbre as bases sólidas da ver- tada C em perfeito fu!:lcionnment?· ços profissionais nos gabinêtes od.on-
dadeira democracia crist.á. As propoStas deverao ser rnh egues tologicos do Exército. 

As palavras do sr. Valdemar Falcão ne~ta Secção, em envelopes._ rechado_c;, II - 1Do art. 39) O Concurso de 
vieram bem a proposlto quando o gõ- ate as proximidades da re?,mao do Tri- títulos constará d~ apresentac;ão de 
vêrno acabava de descobrir mais uma bunal da Fazenda. ,QUP nao ~ná. antP!- t.éses e trabalhos publicados sôbre o
conspiração extremista, exatam~nte da- da~ 14 horas do dia 3 de Janeiro do d.ontologia; C.e título -provando co
quêles que viviam explorando com o proxirno ano de 1039 ·. . . nhecer radiologia dentaria; de tftu
nome de Deus. a noção de Patria e a Em envelOJl<;S sepat ados ._9.as PI o~os- los científicos conferido::: por acade
idéa de Familia para melhor poderem tas, os. concuircntes devei ao ~pre~?n- mias, institutos, associações e .cstabo
at:Jingir aos seus sinistros desígnios. tar recibos de haver P~~o os nnpo ... tos lecimentos cientificas ou o1ontologi
malta de aventureiros que trazem pe- ffd{ral, e!~a:u~~;.t~~~~1

~
1~ª~~vne~ ~~i;: cos oficiais ou de reconhecido valor; 

lo la~. de fora uma Cruz e por dentro, 1 ~~Jo P~exigênc!as de que trata O ar- atesta~o p_assado por professores ou 
escon __ do.: o punhal assassino. tigo 32 do regulamento a que se refe- proflss10na1s de reconhecido valor 

A ~açao felizmente não confunde 
I
r" 

0 
drc. 20291 , de 12 de agosto de 1931 mtelec~uaI:. atestado de bons s~rvlços 

os traidores com a gente ~e. bem <lei dos dois têrçosl. bem como, da profis,;10na1s passados por autoridades 
_ Os falsos cultu~do~es da d1vmdade caução dt" que trat~ t"ste edi~a l. competentes: atestado de . temJ?O d: 

sao reconhecidos a distancia. Os proponentes obrignr-st>-ao A tor- serviço exclusivament? p1oflssional, 
E o movimento 1nlci~do a :o rte N,o- na.r efetivo O t'Otnpromis.<;o a que se de documen~os autent1cact?s. de tudo 

vembro ca minha a bôa estiada, f1r- propuzeram, caso seja aceita a sun que ~e relacione com a clmica odon
mando cad9: vez .. m~is o Está~o Novo proposta. a.ssinando contrato na Pro- tologica. 
na. concienc1a do 'J>OVO brasileiro. curadoria da Fazenda, com o prazo III - (Do § 2. 0 do art. 40) O can

BICOS e rendas de fantasia, ren 
dôes para vestidos, botões de fa n ta
sia, botões cobertos. ., CASA AZUL 
mantem crande~ sor timento . 

mã.ximo de 10 clias. após solucionada didata deverá requerer sua inscrição 
a concurrencia. com prévia cauçfio ar..- ao comandante de corpo de tropa ou 
bitracia pelo Tribuoal competente, não ao diretor do estabelecimento. juntan
inferior a 5',; sõbre o valor do forne- do ao requerimento os titulos e todos 
cimento, a qual reverterá a favor do os documentos. de acõrdo com os ns. 
Estado, no caso de rescisão do con- I e II Carts. 38 e 30) do prcs!mte cdi
trato, sem causa justiflcada e fun- tal. 
damentact, a Juizo do referido Trlbu- IV - Outros esclarecnnentos serão 

M I S T É R I O nal _ dados pela Secretaria da Bateria ln-
Nas propostas dt>verno ter por ex- dependente de Artilharia de Dorso, 

tenso o valor total do material ofere- todos os dias nteis. elas 14 é.s 16 ho-
Ter sorte em n egocios. em jogos, 

amõr, adquirir riqueza, emprêgos 
difíceis. Quereis resolver qualquer di
ficuldade? Escrevei hoje mesmo para 
a Ca ixa Postal, 49, Niterói. E. do Rio, 
envlando um envelope selado e subs
critado para a resposta. 

CABELOS BRANCOS 

ci~ê:a reservado ao Estado, o dirello ~: ~e~etft fs 4as. e sábados que será. 

e: ~g~~~rn~i-ic\~~e~~c,d~i~~~~aáiºer~t~~; Jo~o Pessóa, 13 de dezembro de 
a compra elo mater1al constante da 1938. 
mesma. Samuel Kicis 1 ° tenente sub-

Secção de Compras, 1 ele dezembro cmt: 
de 1938. 

J . Cunha. Lima filho, chefe de 
Secção. 

DIRETORI A RJ:;GIONAL DOS 

Por isso, eu quero vendei• o meu _ro
mance, que ainda não está ~sento. 
Véja você, que anda pela capital. se 
tne encontra alb'1llll cavalheiro dl.s
J)(>sto a comprar o volume. Posso 
vendê-lo já pronto. apenas para ~ 
slnar , por cinco contos de réis, ou so
mente o motivo centrnl. o arcabo~çfl, 
dependendo de '.' anna~ão". Neste 
último caso. como a idéia me velu 
iiat'lira!!nenl.€1 rem mU!to esforço 

p~ reduzir ao conto de rêis o pre-
ço. Isso. naturalmente. ã vista. . . , Bntam-se e desaparecem com 

você me fará o obsequio de en.ca- •tOÇAO JUVENIL" 

ALFANDEGA DE JOÃO PJ:;~tióA
EOJTAL n.0 52 ~ Chc1mo A atenr:~o 
dos interessados para o cdlt-al 11.º 51. 
publicado nesta data no órgão oficial 
do Estado, A UNIAO. ~Obre a r\bertu
ra de concurréncia. destinada aos for
necimentos ordinários &. esta Alfan
dega, em 1939. 

COR R .EIOS E TELEGRAF OS DA PA
RAIBA DO NORTE - llDIT,\ L N.º 5 
- Pelo prf'sentc edlial. a comissi'io in
fra-assinada. designaJa pelo senhor Di
retor Regional, para orcaulzar o pro
cesso de demissão, por a ban~ono ci" 
emprégo. da escriturária da. cla~se "D", 
desta Diretoria R.es10nal. e\. Crl~elide 
Caldas de Oth•eira, que cst::i faltandQ 
ao serviço, sem causa just.lfiradJt. p (JI' 
mais de 30 dias. convida. nos t'"rmo:.. 
da circular n ° 145. dt> 22 de no,•cm• 
bro dt> 1935, do ~enh<'r 01retor Geral, 
:?. refer!de e.scrlturiri2 pa!'a dentro do 
prau, d• 8 c!les, a contar d.l datz. ela. 

mlrú1ar as propostas •té este meu Oaad& como Jo,;lo, nAo 6 ttntur&. 
~{!1~d'coi!~~~ •. v1vo a rabiscar as mi- Depósito: Parmicla MINERVA. 

Ai !lca. portant.o, o apelo e o anw,- Rll(I da Repllbijga - Joia ,.... 
cio. Boa oportunidade, cerno se diz J DROOAAU. PA~ • 
nos a 11w1clot, de lojas, para quem .J Rll(I M&clel J'lnl,olro,·tt, IIA • -"Moda 
uu1zer ter seu aome ne capa de wn !nfa.ntJJ " ::.; 
1:cmJ.nce u12.1& ou lll€r.~ actitavel Pl'eço; - 9')00 

Alfandega de João Peeõa, 7 de de
tembro de 1938. 

C!e.ud!o Perto, escr1turar10 da c.lasse 
"F", 
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primeira publicação deste. vir perante 
a mesma comis.são, que se reune no 
gabinéte da Cbefia do Tráfego Posta!, 
da citada Diretoria, a prestar as neces
sárias declarações e apresentar a de
feza que tiver no referido processo, sob 
pena de correr o mesmo á sua revelia. 

João Pessôa 17 de dezembro de 1938. 
A comissão: José Aloisio da Costa. 

l\lachado, escriturário da dasse "G'', 
José Estefanio de Carvalho, escriturá
rio da classe "G": Humberto Neiva 
Hardman, escriturário da classe '' C ''. 

REGISTRO CIVIL - EDITAL -
Faço saber que em meu cartorlo nes
ta Cidade, correm proclamns para o 
casamento civil dos contraentes seguin
tes: 
.. José Bonilacio Guedes e d. Auta 
Soares da Silva: que são solteiros. e na
turais dêste Esta.do: êle, maior, sar
gento da Policia Milítar e filho ele Cl
cero Balduino Guedes e de d. Maria 
Cecilla das Dõres, moradores cm Tei· 
xeira, dêste Estado; e ela, ainda me
nor, domestica e filha de Artur Soa
res da Silva e de d. Joana Soares d:i 
Silva, êstes e os contraentes são domi
ciliados e residentes neste. Capital, á 

rua Maciel Pinheiro, 701. 
Si alguem souber de aJgum impedi

mento, oponha-o na fórma da lei. 
João Pessôa 19 de Dezembro de 1938 
E~rlvâo do registro, - Sebastião 

Bastos. 

SINDICAATO DOS OPERARIOS 
TEXTEIS DE SANTA RITA-Assem,
bMia geral extraord.inaria - Edital 
- Pelo presente ficam convidados to
dos os socios dêste Sindicato, no ple
no goso dos direitos sindicais, para 
uma reunião de assembléia geral ex
traordinarla, a realizar-se no próxi
mo dia 25, pelas 15 horas, na séde so
cial, á rua Simeão Leal n.0 34, nesta 
cidade de Santa Rita, a !lm de pro
ceder-se á solene aposição dos re
tratos do ínclito Chefe Nacional Pre
sidente Getúlio Vargas e do beneme
rito Interventor Al·gemiro de Figuei
rêdo, e bem assim proceder-se á elei
ção para o preenchimento da vaga 
aberta na Comissão executiva com a 
renuncia do l.º secretário João Da.vid 
de Souza. • 

Santa Rita, 20 de dezembro de 1938, 
- Florencio Fernandes do Nascimen
to, presidente do Sindicato. 

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

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED~LO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

CARGUEIRO "ARATANBA" - Esperado de Belfm e escalas no 
dla 18 do corrente, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Bafa, Rio 
de. ~a!'elr_?, Santos, Paranaguá e-Antonina, para onde recebe carga. 

PAQUETE "ARARAQUARA• - Esperado de Porto Alegre e escalas 
no dia. 22 do corrente, saindo no mesmo dia para Recife, Maceió, Bala, 
Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, 
para. onde recebe carga e passageiros. 

CARGUEIRO "ARAGANO• - E.$perado de Antonina e esnalas no 
dia 22 do corrente, saindo no mesmo dia para Natal, Areia Branca, 
Fortaleza, S. Luiz e Belém, para onde recebe carga. 

Para demall informaçõea com oa a1enta: 

A. DA CUNHA RIGO I CIA, 
AGENCIAS EM GERAL 

COD1008: Jluooffe, Lº ... , Borreo, Slbelro, A. B. O, 1.• ... • Parthlllar 
OIIID Poatal, 99 - RUA JOAO SUASSUNA, ti 

IOAO PSBBOA - PAJlAmA - IISAIIIL 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
ADVOGADO 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

~-AVENIDA GENERAL OSóRIO, 231 

Jele Pe11la 

HOJE NA TtLA 
Gr'1ndlosa. mntínfe is 1 horaa 

"Do. amôr ninguem f óge" 
Joan Cr--.-.wford Clark Gable 

MF,TRO G , .'1AYER 
P1Pçu uuico: - $800 

B SUA (:OMPANHlA 
OLTIMA SEMANA!. .. 

HOJE - A's 20 horas em ponto - HOJE 

PRIMEIRA REPRESENTA()AO DA HJI,ARIANTF, ro
M~:DIA EM 3 ATOS, Dt; JORE' VANDERl,EI 

E PACHECO FJLHO 

CREADA MODERNA 
E A REVISTA EM I ATO E 12 QUADROS 

ROSA RANDRlNI 
VAMOS ATt LÁ!. .. 

AMANHÃ' - "Vesperal das Moças" ás 16 horas 

A' NOITE - A's 20 horas - A fábrica de gargalhadas 
"0 APARICIO AiPARECEU" e a revista - "ESTA' NA HORA !" 

6." feira - Festa de CINIRA ARAGÃO e JAÇANÃ, em homenagem 
ao cel. Magalhães Barata 

"MEU BRASIL" e ATO VARIADO 

SABADO ás 16 horas "VESPERAL" 

Ainda esta semana - "O MEU MALANDRO" - Original peça em 
3 atos, passados no Môrro da Favéla. 

S A~!. .. ~ .... ~~. S A 1;: .. ~ i:1;0: ;:1 
JUSTIÇA NA FLORESTA 

TUBERCULOSE 

DR. ARNALDO GOMES 

CUrso de especialização com o 
Prof, Clementino Fraga no H<>a
pttal de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo-
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPffiATORIO 

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dla
r!amonte daa 131.i '816 horas. 

Ku Bario do Triunfo, t!t • 
1.• andar. - Tol, 160I 

I o I e P o 1 1 6 a 

ARTIGOS PARA HOMENS : cami
sas de tricoline, sêda, gersel, etc .. 
Melas, cJntos, suspensorlos, carteiras, 
grande sortimento de g1·ava.tas, len
ços, ele .. A CASA AZUL vende pelos 
melhores preços da praça. . 

Maçãs 5$000 o quilo 
Sómente no Armazem A venlda. 
Grande sortimento de artigos 
para o Natal: Passas, fi1os, tá-

maras, amei.Ias, nozes, etc. 
AV. GENERAL OSORIO 363 

- Fône 1.175 -

J, MINERVINO &, Cla,, l 
compram 1 

garrafa • caixa ,ala 

1 KERMIT MAYNARD 

MOVEIS DE VIME 
e de junco nacional ( de côr inaltera
vel) são os moveis que pelos mais bai
xos preços proporcionam ao lar mo
derno um harmonioso ambiente de 
graça e estética. O fabríco da CASA 
FUNCHAL impõe-se como o melhor 
-- em todo o norte do Brasil --· 

CASA FUNCHAL 
Rua. Barfio do Triunfo n.0 459 - Joio Pessôa - Paraíba d1> Norte 

Rua da Aurora n.u 40 -Reclfr- - Pernambuco 

FABRICA QUALQVER PEÇA POR ENCOMENDA 
VASSOURAS, ESCOVAS E ESPANADORES. CAMAS "PATENTE"
MOVEIS DE JUNCO "GERDAU" E "TACARI!:". BRINQUEDOS 

PARA CRIANÇAS: AUTOMOVEIS, VELOCIPEDES, ETC. 

OONSOLTAIS: 

OlrmS1lo da \aststencla Publica I do úa 10 ú 11 bon8 • 

1

,1 R , O S O R I O A B A T H 1 

lloopl..il Santa Izabel. 1, ú 11 bOl'MI . 

_ _.. -1oe • elnrrtoo ... •oen~ao ._ vetlua, ..-. -.,. 
, rim. ()Jotooc,optu , uethr-..plu. 

OOll8ULTORIO: - Rua Gama I Mello, 'IJ - 1-• 11116-i 
--- JO&O PSB16A ---

CAMISARIA 

CONDOR 
SORTIMENTO COMPLETO 

de 
CAMISAS, CUECAS, PIJAMAS, 

TRICOLINES E B~DAB em llndoo 
paclr6eo. 

Aceita encomendas oob medida 
para entre1a dentro de 60 mlnu

to1, garantindo a conleotlo. 

Rua B. do Triunfo, 445 
li==========' 

CURSO DE F tRIAS 
Professor João Vinagre a'flsl 

o.os interessado., que durante o pe .. 
rlodo Ili! férias escolarea mantem 
um curso, preparando alunoo para 
o exame de admissão ao Liceu Pa
raibano e Escola Normal, o qual 
funclonarà diariamente de 8 ás 11 
hora.e, no Grupo Escola!' ''Dr. To
mts Mindêlo. 

Pagamento adiantado, 
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UM CONTO DE FADAS, DE FóRMA TÃO ENCANTADORA, lAO ORIGINAL E PERFEITA, QUE O FILME TORNA.SE PERFEITAMENTE 
ACESSIVEL A TODAS AS IDADES, E E' IMORTAL !!! 

BRANCA DE NEVE E O-. SETE ANúES 
O deslumbrante desenho em longa metragem todo colorido, falado e cantado em português, alto relêvo, creação de WALT DISNEY. 

PROXIMAMENTE E EXCLUSIVAMENTE NO "REX" 1 
========"--======= 
DOMINGO 
Matinée Chique ás 3 

horas. 
Soirée ás 6,30 e 8,30 
DOMINGO 

UMA VIGOROSA OBRA DRAMATICA ! ! ! CALUNIARAM UM HOMEM HOª 
NESTO, INCORRUTIYEL, A SOCIEDADE AFASTOU-O... A MULHER A QUEM 

tLE AMAVA REPELIU-O ! ! ! ------

CLIVE RROOCK 

L U N 1 
ANN 

A 
TOOD 

\ 
Uma produção de 1938 da - UNITED ARTISTS 

Este filme só será exibido no - REX - FEUPtlA e JAGUARIBE e mais em nenhum outro cinema desta capital 

.A MA 
1 0 ~ } E t: A f ! ~ se O 

L
O 

R 
1 

• VOGAS DE NOVA YORK 1938 ° M 
ESPETACULO DA 

U'NITED ARTIST:S 

,-------------------------------.---------
SABADO ~ MATINtE COLEGIAL NO - AEX ~ A'S 4-15 A M A N H A N O R E X 

A impressionante revolta de um· grupo de homens perigosos 
UMA MIRTf.ltlO~,\ NOVI.I,.\ POUCl/\1. • 

J e a n n e D a n t e em 
Brian Don Levy Claire Trevor 

CARGA HUMANA QUATRO DIAS DE TERROR 
Uma produção da - 20 th CENTURY FOX 

Um filme policial da - UNIVERSAL 
PREÇO üNICO· - $600 

REX 
SESSAO DAS 

-HOJE
Solrée is 7 ,30 
-HOJE-

MOÇAS 

LINDAS MUSICAS NUMA OPERETA ORIGINAL 

Magda Scheneider 

SONHOS DE INVERNO 
Um filme da - NTERNACIONAL FILMES 

COJ\IPLEJ\lENTOS 

FELIPéA 
eon: - Solrée 1u 7,15 - aon: 

DRAMATICO ! EMOCIONANTE ! 

ROCHELLE HUDSON 

FUGINDO AO PASSADO 
Juntamente a 4.11 série ele 

AS A VENTURAS DE REX E RINTY 
Um novo seriado da - UNIVERSAL 

Este prorurua é próprio para tod:'U, a~ idades 
Nota da c c. c 

JAGUARI B.E 
BOJE - Solrée ás 7,15 - HOJE 

OS AMORES DE UMA VELHOTA IRRESISTIVEL 

ZASU PITTS 

OS AMORES DE SUZANA 
Uma comédia da - UNIVERSAL 

C0ll[PLE11IENT0S 

CINE s. PEDRO COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
"A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA Tl!!LA" 

FôNE 1424 -:- PRAÇA ANTENOR NAVARRO, 53 - SOB. 
-·-· --

HOJE -- HOJE LINHA RAPIDA ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 
FINALMENTE CHEGOU O DIA DA EXIBIÇAO DA MAIOR E MAIS 

DISCUTIDA COMÉDIA DO MOMENTO "JTAQUERA" PROXll\IAS SAtDAS : 1 
' - CHARLIE CHAPLIN - o celebre CARLITO Chegarà no dia 22 do corrente, quinta-feira, sairá "ITATING.-\" - Segunda-felr:1, 26 do ('Orrente. " 

no mesmo dia, para Recife, Maceió, Baia, Vitória, Rio "ITAGIBA" - Sexta-reira, 30 do corrente. 1 
o comico inimitavel, em de Janeiro, Santos, Paranaguá, Antonina, Florianopolls, 

TEMPOS MODERNOS 
Imbltuba, Rio Granct,, Pel~tas e Porto Alegre. ., "I 

AVIS O 
·= :x,..,., . ~ 

--- ---
A COMEDIA MAXIMA DO COMICO DA BENGALINHA Re<'tb.-mo" tnmbt"m ea.rga.c; C'Om b,.1Jd4•a.c:ú.b p:ira Prol•do, AracaJU, Uhfios, S FratlC'lsro, Itajaí r, Campoi. 

UMA PRODUÇAO EXTRA DA - "UNITED ARTISTS" AI passagf"n.'C Sf'rfw vtndítJtts mr-diuntt' aprt'st-nlã~·ão de att"&Lulo dt• vu.dna, 

Sexta-leira - REX LEASE no "Io.r-west" Informações com o agente-P, BANDEHIA DA CRUZ 
LUTADOR DO OESTE ------- -

DOMINGO - A insuperavel POLA NEGRI, no sensacional filme Inédito o ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA nesta praça 

RUA DAS ALMAS PERDIDAS 
Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme. 

dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vital importancia. 

METROPO LE 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 

p6de ser usa.do por pessôas idosas ou fracas, como pelas Cl'ianças l'le mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL "CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-feoril sem 
~;tn0esteja O Natal. Acha-se á frente uma.i especial 1lumtnação: · 
t:lois alto-falantes e muitas outras surprêsas. Venham passar o Natal as- igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 
!-ilsttndo no cinemn que não faz calôr o presente de "Pa.pal Noel". Intimo Dlstlng11ldo com me11ção h111ros1 Ili z.· Congresso Medico de Per11amb1Cf 
a LOdos no dia 24 a comparecerem neste ambiente. Trago CARLITO para 

vocês, em - TEMPOS MODERNOS (VIDE PROSPECTO QUE ACOMPANHA CADA VIDRO) 

A' VENDA NAS MELHORES FARMACIAS 
-- HOJE - A's 7,30 - HOJE --

Lutar contra. aquéla organização de crime era candidatar-se á morte sem VENDE-SE TOTAL ou 
apelação. Mas REX LEASE não temia a morte quando o seu dever PARCIALMENTE LITZ FEIIIIIIIO • Ili, LTII, 

___ tinha de ser cwnprldo ---
Um ODl'OXOI& IDI ORAL - .&.RTIOOII CIRUROI008 - &PP.um-

Rex Lease - Bobby Nelson - Janet Chandler - em 
maquinismo compl<'to para 

uma fábrica de cigarros, constante Ll!OII D• DATHERMIA, APPARZLHOS DJ: RAIOS :Z: D011 1D-
de: duas máquinas Blanchi, para fa- LBORD PABRICANTES. 11:XCLUSIVIbTAl:l D08 MICROSCOPIOII 

LUTADOR DO OESTE bricar cigarros; dois facões cortado- UllTZ 9 TOD08 08 PRODUarOB OI: J:. LmT. TODO .lü.TmLAL 
l'PS cie Iumo <ndaptn.veis ao fabríco de PARA LABOR.ATORIO OHIMICO. 
fécula de mnndlócn): mn motor elé-

C'O!UPLEMENTO: •• NAC'lel'iAL D. F. B, Lrico de 15 aavnlo.c;; wn motor á rx- ..,._ __ .,._ .. --· 
plosão de 4 cavalos, mn n.molndor 111111 • Ili, 

Começando a fest.eja.r O Natal focaremos quinta-feira o.os ,seus inumeros 
com esmeril grande. transmissõe:-; e 

po~~\nellihr prrço d~ oferta. 
Cl&DA •oaT.u.. 11 -:- Sl'(D.Tm,.--

admiradores FREDRICH MARCH, em Rua Duque de Caxias, 576 
AS AVENTURAS DE CELINE Tratar com EUktnio Yt•lôso & Cia.. 

- Rua Maciel Pinheiro, 350 ~ João (001!1111JLTOUO DO Da. J. IDLLO LULA) 
Pessôa. --
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PREFEITURAS ·no INTERIOR SECÇA·o LIV,RE _J 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE 

}.1 . MAMANGUAPE Balancête dSaE~!:,!~\ despesa d.o TAMBATAJAR DOS ANJOS 
Balancete da Prc.i'eltura Municipal PrefeituÍi de Serraria, durante o m~s SEABRA 

de Mamanguape, a contar de 1.0 a 30 de "»• bro ;1:dJ:t,. 
J!e no'vembro de 1938 · Rendas de origens diversas 238$000 Salve, 21 de dezembro 

de 1938 ,. -~ .REOE!T~ 

~~Ç: mês de outubro 

Imposto de feira 
Oado abatido 
Reststro de propriedades 
Imposto predial 
Rendas diversas 
Declm&. urbana 
:r:)umlnaçáo pública 
Taxa , de Cooperação Agri-

cola. 
Taxa de defêsa animal 
Patrimonio " r :::rr:~a .!l' 
Soma 

DESPl'.:SA 

l'refcitura Municipal 
Despêsas diversas . 
1nstrução pública municipal 
Ol>ras públlcas 
l"lscalizaçâo 
Eventuais 
Dumlnação pública 
Llmpêsa pública 
Auxilio á lavoura 
Proprios municipais 
Cemitério 
&trada de rodagem 

sorna 
Salllo para o mês de de
, ·zembro 

7 :936$400 
4:023~400 
3:301$500 
2:104$300 
1 :798$400 
1 :383$600 
1 :OOOS700 

708$000 
498$100 

334$000 
277$600 
138$100 

78$400 
22$500 

23 :605$000 

10 :657$200 
3:881$100 
1 :133$000 
1 :057$400 
1 :050$000 
1 :179$900 

807$700 
472$000 
472$000 

421300 
130$000 
114$500 

20:997$100 

2:607$900 

23:605$000 

' Tesouraria da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape ,cm 30 de novembro 
de 1938 . 

Pedro Pinto Navarro - Tesoureiro 
Confere: - José Campêlo Méto -

Secretário. 
VISTO: - Eduardo Ferreira - Pre

feito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERRARIA 

Ba1ancête da receita e dcspésa da 
Prefeitura. de Serraria, no mês de OU· 
~ro de 193.8. 

RECEITA 

l - ~celta Ordinaria: 

!teglstro de propriedade 
R.en<las diversas 
Licenças 
Declma urbana 
Taxa de cemitério 
Taxa de açougu"! 
ll!lposto de feira 

t~ft;\"ti '\iíi,âiio 
Aviamentos 

III - Receita Extraordinaria: 

3 :715$200 
836S500 

28$500 
605$800 

38S()00 
753$300 

1 :220$500 
670$450 
95S000 
95$000 

!g1posto de feira D07S600 
Gado ali~~> 441S900 
Esta tlstica 456$800 
RendaS-d'\versas 581$800 
Terrltorfal urbano 76$000 
l\viamentos 189$900 
Decima urbana 382SCCO 
Registro de propriedade 5 :408.SOOO 
Taxa de Cemitério 21$800 

Saldo de outubro p. findo 

DESPf:SA 
I - Gabinête e Secretaria: 

a> Pessoal 
b) Material· e e-xpediel,te 

U - Fazenda Municipal: 
a) Pessoal 
b) Percentagens e grati· 

ficações 
r) Cemitérios 
dl Alugueis 

8:7949100 
4 :005$120 

12 :799$520 

530.toou 
219$400 

510$000 

575$000 
100~000 
140$000 

III - Serviços e Obrai:; Públicas: 
a) Iluminação pública 630SOOO 
bl Limpêsa pública 115SOOO 
cl Obras públlcas 3 :871~400 
d) Estatistlca 150,000 

IV - Contribuições e subvenções: 
Despêsas nessa verba 50$000 

V - Fomento: 
Despésa nessa verba 370$000 

do Município: 

A data de hoje, que assiná.la ~ leu 
primeiro aniversá1·to nn.tallcip, é para 
nós o dia em que experimentamos n 
maior alegria. 

Por êste motivo, TAMBATAJAR, o
fereceremos, hoje, á noite, aos no~sos 

VI - Levantamento topografico 

1 

~:fS!~a~:ssie;~::iro p. 1 :200$000 
findo 4 :338$720 Tambatajar 

12 :799~52Õ amigos. uma merenda ele dóces e 
3.fpMatcrial frios,. servi~a por. in~eressante e ex· 

Prefeitw·a de Serraria, cm 30 de no- press1va tnbu de md1os. 
vembro de 1938. Sê, pois, feliz, TAMBATAJAR, e que 

VISTO: - Francisco Rufo Correia os teus anos se multipliquem long~-
Lirna - Prefeito. mente, para regosijo dos teus anu-

Hcrmcs Lima - Secretá.rio. guinhos e de teus'. pa~: Fra,n,ctsco .de 
Assis Seabr(l.,. Georgina dos An1os 
Seabra. PREFEITURA MUNICIPAL l>E 

SANTA RITA 
Balancête da Prefeitura Municipal 

de Santa Rita. relativo do mês de no
vembro do corrente ano. 

RECEITA ORDINARIA 
Licença 3 · 435s.500 
Imposto de feira 3 :288$300 
Rendas dJversas 278$300 
Diversões públicas 30SOOO 
Matricula 48SOOO 
Divida ativa 3865000 

RENDA 
7 :4665100 

PATRIMONIAL 
Gado abal!do 
Transporte de Cl\rnc 
Mercado 
Cemitério 
Ta.xa de limpêsa pública 
Vendas de placas 
Imposto Predial 

1 :445$300 
222$500 
241$600 
195$000 

1 :059~000 
13$600 

5 :053$900 

A LENDA DE NINFA E DO 
IMPERADOR CONRADINO 
Perto de Roma. nas Jmcdiaçóes dos 

Pantanos Pontinos, as ruinas µitores· 
cas da cidade medieval de Ninfa re-
1létem·se nas aguas aprazíveis de um 
pequeno lago, ,relo ano de 1.640, essa 
f'ldacle foi em grancte parte abandon~ -
da pelos seus habítantcs e o pôvo· atri· 
buiu o fáto á lenda seguinte, 

Quando ilo ffm do século XIU o úl
timo de~endente dos Hohenstaufcn. o 
famoso imperi1dor Çonradínc, entrou 
cm lula contra Napoles. foi feito prisio
neiro por Frangipant sen;1or de Astura 
e trazido cm cativeiro pare aquéle· cas
telo de Ninfa. A filha do cavaleiro per
deu-se de arporcs pelo jovem principc 

8:230sgoo e, quando este foi entregue pelo pai ao 

Entrada de origem diversas 

Total das rendas 
~mportancia reavida do Es· 

RENDA ETRAORDINARIA inimigo e rlegolado. atirou-se ao lado 
63$000 Jndustria e Piofissão 1 :39ssgoo de Ninfa. dêsde então, nas noites de 

Estatística 56ISOOO nevoeiro é visttt. sur~ir do lado, envol-

tado por intermédio da 
Estação Fiscal da cidade 

~Ido do mês de setembro 
p. findo 

Soma. 

DESPRSA 

,: - Gablnéte e Secretaria: 
, a - Pessoal 
' b :.... Material e expediente 

Ir - Fazenda Municipal: 

a - Pessoal 
b - ~ercentag:ens e gra· 

tlficações 
é - Cemitérios 
d - Alugueis 

llI - Serviço e 
Públlca.: 

Obra3 

1 a - Iluminação 
b - Ltmpêsa pública 
e - Obras públicas 
d - Estatlstlca. 

8:122$150 Menores abandonados 80$000 1~t~:~i~:g: ~~~~1faª cº~!r~~~n~a~~~ 
2:039SflOíl I romana circunclante. Teclo~ o~ ,qu~ to 

1 :270$000 Soma 17 :736$900 cam na sua capa morrem mfallvcl-

299S870 Saldo de ouLubro 36:564~900 m~tg· é clificil reconhecer na mulher 

9 ·.692•020 j Soma 54 :30lS1JOÕ ;ri~~uc;i~~t~~~!u ~á s:u ~J~l~,rc~o ~b~~; 
~ Prefeitura DEOP.fü:iA 1 :943, 000 jl. Campania Romana e QU~. no dccor-

Tesouraria JGOStJOC rei- dos sérulos. transfol'mou uma re-
Floca-lizaç:ta- -- !'iOOSOOO gião agrícola prospera. num d'.:lserto 
Percentagens 1 :SBOSSOO pantanoso, que tcda a. gente évlta. Ha 

53osooo Obras Públicas 14 :JS6S4:00 ainda 30 anos. c5Sí1 região fertíl era o 
Taxa d'e limpêsa pública. 1 ;244.,600 domínio incontestado de bufSJ,los semi 929$300 Cemitério 220~000 selvagens e de numerosos rebanhos 
Instrução Pública 8648400 de carneiros. 
Estatística 2505000 Porém. no pricipio cio século XX, co-

SlOSOOO Matadouro Municipal BGGSOOO meçou·se a trilar a sérío, na Italia. 
Expediente 176;ii006 dêsse probléma e pricipiou•se a lutar 

565$000 Gratificações 870$000 contra a mataria de um modo que cau-
lOOSOOO Alugueis de PrédJos lSl)SOOO sou a admiração do mundo inteiro. 
1a5$000 Subvenção á Musica 6155000 Passo a passo se reconquistou o ter-

Aposentadoria lBlSGOO reno, drenou-se e devolveu-se o mesmo 

630$000 
115$000 

1 :090SOOO 
150$000 

~!~~t~f~ª Pública tOOS40D !r:ià~ur;~r~ee 1s~~ü{1~:1ap~s~~v~18 ~e~~ 
Campo de Demonstração ~~~;ggg ~~~.á~~~s~i~1t!ib:~1i~\~~~it~~t~~c~~tem~~! 

25 :316S700 ~~~. :~~e ~oubin1~ampªord~,a~~~l'i~:~.~: 
Saldo para dezembro: os operários que padeciam ela molés-
N~i~:~xa Rural de Santa tia dando-lhes a tomer 1 ou 1 A·r. 200 

IV - Contribuições e subvenções: 
Despésas nessa verba 510$000 

Dep. cm C C Limitada 15 :507SOOO ~en~~~;~~deº~:~md~~-:~!\~~1ro 
7si~r:~ 

"rpnsito a prazo Fixo 2:182$700 mentar não se f"!Z gentir, F.~t~ motio 

lV - Fomento: 

De:;pêsas nessa verba 
Saldo para novembro 

422SOOO 
4:005$120 

1 Total 9: 692$020 
Prefeitura de Serraria, cm 31 de ou

tubro de 1938. 
VISTO: - Francisco Rufo C. Lima 

- Prefeito. 

No Banco do Estado da Pa- de admlnlstração e recomendado peh. 
raiba dinheiro em c cor. comissão elo Paludismo d<\. Sociedade 
rentes 710SOOO das Nac:ões. 

Dlnhell'o •m cofre 10:585$400 Esse grande trabalho está hoje per-
to de ser terminado mas a. ouinina 

28:985$100 contlnúa a prestar grandes serviços, 

Soma 54: 301$800 
~anta Rita, 2 dr dezembro de 1938. 
Angelo Batista. de Sousa - Tesou

reiro. 

tanto a~sim que naquela região, conhe· 
cida at.6 então no mund0 inteiro pelo 
seu clima mortífero, uma população 
sadia e vlgoro,sa hoje póde habitar e 

A Loja Maçonica "7 de Setembro de 
1911" deseja a todos os seus obreiros e a todos 
os maçons do Gr :. Loj ;. de Paraíba 

BôAS FESTAS 

1 9 3 8 

FELIZ ANO NOVO 

1 9 3 9 

José Maria do Nascimento M :. M :. 
Ven:. Mestr:. 

AGRADECIMENTO 
JOÃO MARQUES DE ALMEIDA, tendo regres. 

sado a esta capital, vem ag'Í'adecer a todos. os 'amigos
que o visitaram durante a sua permanencia no "Pronto 
Socorro", desta cidade e tambem em Recife, no "Hos. 
pital Português", assim como aos que lhe enviaram te. 

: legramas e cartões. 
1 Deseja tambem externar o seu agradecimento 
aos distintos médicos e dignos enfermeiros que lhe pres. 
taram toda assistencia e conforto. 

REPARTICÃO DOS SERVICOS . ~ , 

ELÉTRICOS DA PARAtBA 
AVISO AO POBLICO 

Alteração no prêço de passagens e localização dos 
Pontos de Secção 

A Repartição dos· Serviços Elétricos da ParJ.íba., devidamente aUt-4l· 
l'iza.da pelo Govêmo do Esta.do, a.visa. que a. partir do dia dobi de janeiro en· 
trarão em vigô1· as alterações a.baixo no preço de paSC:tageru de bondes e lo
calização dos pontos de secção: 

LINHA DE TA1\-1BIA 1
: Pel"t'Urso em dua:s secções - 300 rs 

1 ª secção - 200 rs. - Percnrso entre a Pra~a VJdal de Nc1relros 
e o Cinema Metrópole. 

2. • secção - 100 rs. - Percurso entre o Cinc.ma Metrópole e '.fam
baúsinho . 

LINHA UE CRUZ IJE ARMAS: Percun;o em duas ,ecções - 300 n 
1°. • secção - 200 rs. - Percurso entre a Praça Vidal de Negrelros e 

o Quartel do 22. 0 B. C 
2. • secção - 100 n, - Percurso entre o Quartel do 22 ° B. e. e 

C.:ruz de Armas. 

LINHA CIRCULAlt: rercw-so ,em duas secções - 400 rs. 
1. 11. secção - 200 rs. - PercW'SO entre a. Praça Vidal de Negreiro!t e 

o A:..ilo do Bom Pa.st?r, via Trincheiras ou Tambiá 
2. ª secção - 200 rs. - Percurso entre o Asilo do Bom Pastor e a 

Praça \'idal de Negreiros. via. Trincheiras ou Tambiá. 

LINHA COME'RCIO - Sem altera.,ão. 
A AUMINISTRAÇAO 

O R RIS BARBOSA 
.1.DVOOADO 

FAVORITA 
PARAIBANA 

Resultado do sorteio doa eou
pons-brlndes gratuitos, realtzado 
pelo clube de sorteios FAVORITA 
PARAIBANA, em sua séde ,. r"'"\
ca Antonio Rabelo, 12. no Jla 
20 de dezembro, ás 15 horas. 

l. 11 Premio .. 
2.' 
3.' 
4,• 
s.• 

4678 
ZOIS 
7045 
9088 
3211 

João Pcs.sôa, 20 de riczembro de 
1938. 

JOSE' DA MAT'l'A CABRAL -
fiscal. 

ASCENDINO NOB&l!:OA A CU. 
- Conce11Slonarlos. 

ARTIGOS para. as festas de Natal 
e Anno Nôvo, eolOS!al sortimento na 
MERCEARIA MODtLO - & . Bario 
do Triunfo, 306 - J. Honorato 6 

Cla. Ltda. - João Pessõa. 

SHlo em Mandacarú 
Aluga.se ou arrenda-se um ótJn10 

'iitlo cm Mandacaru, a 15 minutos da 
linha rto bonde. possuindo inúmeras 
rr11teiras, bóa casa de morâde, vastos 
terrenos que se prestam, ... Jn,ultanea• 
mentr para diversas planLacões e es· 
tábulo. 

A tralar com o sr. Edsa.rd Caval
cant.L no pRlacête da •Associação co~ 
inercial, ou é. avenida Epita.cio Pes .. 
6ôa. 92. nesta capital. 

Lenços de sêda estampada para uso 
de senhoras e senhoritas, na praia, 
só no ARMAZEM MIRANDA. -
Prêço de fábrica - Rua da Repú .. trabalhar. 1 Herm'es Lima - Secretário. Dr. Flá,•io Marôja Filho - P_re_fe_it_o _ __, ___________ ·_•_• _, _·-__-_-_-_-_-_-:::::::::::::::::-____________ _ 

NATAL 
bliea, 654 - João Pessôa.. 

'' • • NATAL '' • • 
'A CASA LIDER. no Ponto de 100 Réis, acal.a. de receber dHlumbrante sortimento de, objêt'3s para J!tt-Bt1'f.,,,. brtn!:luedos para criançai:, boneca~. bébcs e outros artigo~ que está vendendo a preço:, 
ba,atlabnos durante êste mês de Natal -:- Lindo sortlmento de rhapéns para homr:ns, meias, gravata:,,., lenços, ligas, suspenl!lórios, cintos, e.arteiras, etc. -:- Recebeu po,•a r~messa. das af., ... 
....au melas VERDAN r SEDAN que bateram o "record" das vendas de meias pa.ra senhoras. -:- Biciclébs, velocipedes, carrinhos, a.utomoveis, etc . -:- Escolhido sortimento de jal'!'OS, 
' ------ vasos, cachepous. estatuetas, biohoc;, etc. -----

• • Na filial "A ILUMINADORA" completo sortimento de louças, vidros e objétos para presentes. 
r 

IASA LIDER - Ponto de ! 00 Réis ALFREDO CHAVES & !RMAO, 
·J· 
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