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NESTA CAPITAL O GENERAL LOBATO FILHO 
OS CUMPRIMENTOS DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIRtDp - S, EXCIA, 
VISITA O CHEFE DO GOVÊRNO - O' ALMOÇO INTIMO HOJE NO PAUCIO DA RE· 
DENÇAO - IMPRESSÕES DE VIAGEM DO DIGNO CHEFE DA l " REGIAO MILITA"' 

C
l/EGOU ontem, á tarde, de 

1 
Natal, o sr. general Lobato 
Filho, comandante da 7 .0 Re-
g. ião Militar, com sêde no 1· 

Recife. 
S. excia., que /ôra até Fortaleza. em 1 

viagem de inspeção, volta bem. im
pre.ssionado com o· que poude apreciar 
nessa sua prove1tosa excursão ao Ce
ara e ao RlO Grande do Norte. 

De Fortalêza ate esta capital, o gr>
neral Lobato Filho majou de automo-
11ei', podendo obseriiar assim os as
pectos mais ::rugestivos do sertâo nor
de.!itmo. 

Al·ompanha o chefe da 7.U Regiâ,J 
Militar, o seu ajudante de ordens te
nente Edmundo Neves, tendo tri.mlu 
d.e Natal, por designa"ão do interveri
tor Rafael Fernandes, o capitão Jose 
Bezerra de Andrade, ajudante de or
dens de s. excia. 

OS CUMPRIMENTOS DO SR IN
TERVENTOR FEDERAL 

Ao saber da cheg·ada do general 
Lobato Filho o interventor Argemiro 
de Figueirêdo mandou o capitão Jacó 
Frantz, seu ajudante de orckn.s. cum
primentar s. cxcia. 

REALIZOU-SE ONTEM NO REONTO Di 
EXPOSIÇÃO DO ESTADO NOVO, j 
GRANDE FESTA DO TRABALHO 
O discurso pronunciado pelo ministro Valdemar Falcão 
- O desfile de 150.000 ooerários - As irradiações 
-- do Departamento Nacional de Propaganda -

RIO, 22 - t.\. USIAO) - Assurni.J I de congra;amento das cla~PS traba .. • 
e:xtraordinarias propnrçÕb de cunh11 lhista~. 
patrioti~o;. 3; .grande, festa 1sromo,·ida O DISCURSO DO I\-Jl~ISTRO VAL• 
p~lo Mrn~stel'w do fra.bal~10 •. com a DEi\-lAR FALCAO 
C'olabora<-ao de todos os t.md1catos t 
associações de trabalhadore'!t do IJi:;
h·ito Ff"deral. a qual tt:,·e lugar no 
l'eeinto da :Feira lnierna.don'.11 de A~ 
mostras, onde '-'"'tá localizaria a Fx
po•·ic;-ão do E~lado ~O\'O. 

A's primtimo; hCtn1:, da tarde hou
ve um grande desfile de C'erca ct1• 
150.COO trabalhadons, .;pgui.nrto-;;(' 
teakta~ão de importantes cerimônia., 

1!10, 22 - t.\ UNfAO) - A' noite, 
is 20 horas, o ministro do Trabalho. 
'!..t. Valdemar Falcão, pronUnC'iou no 
recinto da F.xposição um importante 
discurso, em que ~tudou a ~ituação 
do operário brasileiro ante a legisla
ção social do Estado Novo. 

No seu disrun.o, o ministro Valde• 
(Conclt.ie na 5.ª pg.) 

I
R E s o L v EN D e A possE Do DR~ 
o problema ~os hoteis do D U A R ! E l I M i 
Estado, desta Capital e NA PRESIDENCIA DA COM
- de Cam?iM Grande - PANHIA USINAS NACIONAIS 

O GENERAL LOBATO FILHO VI
SITA O INTERVENTOR ARGEMI

RO DE FIGUETRf:DO 
QP .-\:\"I)() o inlern·11l1,r \r- Tomou po:,,;e, ante-ontem. na pre• 

gt'IIH,'''1 dl' 1 ·igut•irn~o. po1 sidencia da Com1J3.uhia lii,inas :sa. .. 
o<·a,iãu da sua ,. !.Jl-í<'lll ~to cionais, na Capital d:i Repúblic.-a., 0 

Rio de .J:111eiro, l'll1 ...,l'il'llllir1 
<h.-.s~t' ano, pa,~,oll pelo Hl'eifc 

A' tnrc1e, o ilustre chefe mijiln.r. re
tribuindo os tumpl'imentos qUl' lhe 
tnvjára o sr. Interventor Fedt'ral, es
teve no Palácio da Redenção, man ~ 
tendo com s. excia. longa e cordial 
palestra. 

Após, o general Lobato Filho, em 
carro pósto á sua disposição pelo Go
vêrno do Estado, visitou os pontos pi

, torêscos da cidade, em companhia do 
prefeito Fernando Nõbt·egã. 

O general Lobato FilhO qu!i.ndo visitava, ontem. o intel"ventor Argemiro 
de Figueirêdo, retribuindo os cumprimentos que s. e-xcia. lhe- e-n\'iára, 

s. e,ci:1 procurou cnlendl'r-s,· 1 
•·01n o sr. Bi:mtlll, arrendala.r_io 
lo "ffr.1ndt> llolel'', do Hedl<', 

no .. ,~ntido <l:111ul•lr nrnhe~1do 
t·mprezario de holris inll'res'.'>.ar
s,_• na explor:H·ão do rnesmo r:t-
1110 •m nusM\o ~:,t 'HIO~ c.·0111 o ar

"Parailia-Hotel", onde se encontra da naturêza. Qtianto mais sofre, mais rcndamenlo do "P:iniilia Ilo-
gOA1M,~io AiutE~~1'L O[~~!~,t 11ºlP~~~~~~ã~ realizada pelo ilustre parece adquir~~:nc~~eêz~a J~v~~~~vel tcl". desla e:q,ital. 1·""Gr:u1.k 
FILHO PELO INTERVENTOR AR- militar, através do interior nordesti- ------------ Hol<>I", de Cmnpina (;rande. 

GEMIRO DE FIGUEIRtDO no, foi das mais proveitosas, poi.<s. '>. EM VIAGEM PARA No momento, ntw se t•nconlra-
cxcia., que é um observador arguto de . ,·a no Recife o t;,J', Bi:nH'hi, ten-

Ar~~l:iroásd/2Fi~~f:êctoº of~~i:!~:11
~~~ i~t~!nct~~.c~~~~~!r~~~:~~0 1·:~~~t~~u~ do êste. dia :ipc'is, um ent'ontro 

almôço intimo ao general Lobato Fi- seu ctrama. E s TA e A p I TAL com () chefe do Govêrno na Ca-
lho, no Palácio da Redenção, devendo - A minha viagem aos Estados do , pilai da Hq,úhlica. !'irando f1r-
comparecer ao ágape auxiliares ime- Ceará e Rio Grande do Norte, disse- O DR SALVIANO LEITE macio que o ~rn•ndnbrio do 
i~;:t~:s act;tor~~~~~istração estadual e ~~~t~~ ~xeci!~ta~ºkg~r~u!º~s ~~e~~~: RIO, 2; IA UNIÃO) - O dr. Sal- --c;rande Holel" apr<'senturi:• 

veem progredindo vertiginosamente, viano Leite Rolim, representante da. uma proposta naqu,-.ll' s.c.~nti•lo, 
IMPqESSõES DE VIAGEM DO GE- e isso devido ao nôvo regimen politi- Paraíba junt-o aos altos podPres da H qual foi feita, ha dias, rm con-

NERAL LOBATO FILHO co e adm1'listrattvo implantado, no R~pública, ~eguiu hoje de- avião para diçües que não salisfuziam in-

Aproveitando a estada, nesta capi- ::s~~s 1~~~rf:~:~~!~%e~ê~~~
11ii::~= es~ ;::!~~1

ito, 05 jornais Qomentam lriramentc U~ inlrrrs~es do Fs
lal, do general Lobato Filho, coman- tel, do Ceará e Rafael Fernandes, do com simpatia a atuação de ~- s. no ln<lo, 
dante da 7.ª Região Militar, com séde Rio Grande do Norte, administram Rib, a serviço do govêrno da Paraíba. Snrgi11, Pntrelanlo, um:1 ou'_r;1 

~ a:i~i~:m q~~ ~~1:rá ~e aoe~for~~~~: ~~~l~:oir:~n~ir v~~~a:e;~~m;~o~u~~~ O DR. SALVIANO LEITE APRE- f'Hl lermos mal, Yant:1josos, dt• 
de do Norte, a nossa reportagem pro- agrícola aumenta. dia a dia. Fartei- SENTOU DESPEDIDAS AO PRESI- !tutoria du sr P;ill ln Ba rd

(ltl Dr. Duarte Lima 
curou ouvir, ontem, impressõc~ de s. me de vêr carnaúba, algodão e sal · nENTE DA REPUBLICA Baumblall, conhl'eedor do ran10 
excia. sôbre a mesma. preparados para a necessâria expor- no ~ul do Pais, mel'ec1..~ndo a ilustre conterraneo dr. Duarte Lima, 

qu~li~~~:al d~ob~fufi;
11

âis~~ií~~~o ~ ~~~.~?~to ~~~!~i~~:~;:!~~j:e~ f:a~: RIO, 22 {A UNIAO) - Esteve hoje mesma ::t alençt'io do Gon~rno, ex-1oenador por êste Estado, que teve 
culto um cavalhirismo cativante, re- lho é digno dos maiores aplausos, pois no Catête, sendo recebido pelo presi- de modo n ser' firmado. em 16 atuação destacada naquela casa de 

cebeu-nos com a maior satisfacão, no nunca desanima diante dos rigõres ~=:e R~fi:~i~e:r~~!~ia~te~o Sga~;l:::! do ('orrente. um l'onlrúlo as,;- Pa;;:::;:~!° d~ê!c~:S~!~to do Alcool 8 

REGISTA SE HOJE O 3 ANIVERS 
, RIO paraibano na capital da República nado na Pro<'Ul'adori;, d:t F,i- Açufar, a eleição do dr. Duarte Lima, 

_ • O A re sd:· ~:~l!t:~ ~::P~!id~j~~ ~!:~ zen<la. pelo qual lhe IMam ar- ~::ªN~~:~!t,"~~:a.,:a ~:':.':.~':.1;::'ci~~; 

»A· ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO õstadTRABALHos (DAª spgA) coNFERiiv 
CLOVIS SÁTIRO • · 

CIA PAN AMERICANA DE LIMA AS REALIZAÇÕES DO CHEFE DO EXECUTIVO PATOENSE 

D
ECORRE. no dia de hoje, o ter- ~aveis; r~modelou dt!ersas a~tcri~s. 
ceiro aniversário da investidura com servtço? de fr~mtão. e m,!IO fio; 
do dr. Clovis Sátiro e Souza, á comprou as m.5taJaçoes eletrtc'ls ~o po-

frente do govêrno municipal de Patos. vo_ado _de Ca_c1mba de Areia,. CUJl'I. ilu
No desempenho de Hrns elevadas fun- mmaçao esta c·m via de ser mn.t1gura

ções, tem o prefeito Glovis Sátiro rea_U~ da 
zado uma interessante obra admirus- E' de s:Olentar que de tocia~ l·~sas 
trativa, sempre pautada num auto cri- reali_zacões, que elevaram a1tar..1~nlc, o 
tério de moderação e honestidade. patru:'1-ónio munlcip1I.,nada. '~eve a 

Logo que assumiu ao govê~·no de sua ~!~~~1i\~r~ d;ur~f?:· 3:e(j~e~~!t~s~'\.~~ 
~rra, tratou o dr. Clovls Sátiro de .re_a- a qual vae ser iniciado, em janeiro pró
JUstar-lhe as . fin~nças. sem _preJU1SO ximo, 0 prédio para P!'eft'it'ffil r Fa-
dos trabalhos mad1avei~. que foraII_l, l~-· rum. 1 , 
go atacados. Dentro de um ano,. Ja. ~- Entre os trabalh')s rt-ali.7.e.cto,·, àevf
naugurava melhoramentos de mdis- ser ainda incluido o cemttéi:io do povo
cutlvel alcance, como o serviço de li- ado de Santa Terezinha, recentemente 
xo da cidadr e o transporte de car~e inaugurado. Foi ainda indenizado o 
verde. Para isso, adquiriu dois canu- orédio onde funciona o Acongue Pú 
nhões apropriados, nos quais o serviço blico, adquirida numa 'das administra
é feito satisfatoriamente, com todas .as ~ões anteriores, mas cujo pagamen .. 
condiÇ()es de higiene e rapidez. to não se realizara. 

No segundo ano dr govêrno. o chefe O que e_~iste de mais_ i11teressant_~. no 
do executivo patoense inaugurava a 1- cotejo dessa obra admmistrativfl, ~ q:..ic 
lurnine.ção elétrica da cidade, na q_Hal foi . exe~utada nos limite.,;; eia receita 
se inverteram mai.'i de 300 contos ele ordu_1ár1a, com um '.)l"'Çamento dos mais 
réls e que constttue uma das mais bem medicas do Es.tado. 
aparelhadas instalações do inte-rior do Por ~odos esse~ ~0L1vos. folgamos 
Estado. Ao mesmo tempo, fõram ter- em registar,. ao hm11,~ do qu~rto pe
raplanadas a cascalho várias artew r~odo a_dmimstrativo no prefeito Cio
rias da cidade, destacando-:;e n r11a vis Sátiro, a larga~ ~orn:i de benefic!os 
Solon de Lucena e a:~ avenJclus Epita~ que_ advieram de :.Ua profi_cua gest.ao. 
elo Pess6a e Venancio Neiva. . Nao lhe tem fal~ad?, por isso mesmo. 

No corrente ano, 0 dr. Clovis ~.Jhro a devo.~da assistê~:~a rio Intervent'?r 
..!IMwntrou uin QQJ!.r iQ mata.do\.lr() v~•- Argem110 de FigueH_do, n cujo apmo 
-,._,~rib qtl'e~M:ó\J~é'êt'r'I. fe '';'(t'l'óh- deve Patos larga soma de seu progres
toa; reconatnatu riJ1as estra'"c:1as' cal'ru· . so e engrandecimanw. 

ACENTúA~E CADA VEZ MAIS A DIVERGÊNCIA ENTRE 
OS ESTADOS UNIDOS E A ARGENTINA, REFERENTE A' 
DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE CONTINENTAL - O 
CHANCEUR OSVALDO ARANHA APELOU PARA O PRE
SIDENTE ORTIZ - AINDA HA' ESPERANÇAS PARA A 
SOLUÇÃO DO "IMPASSE" 1~A~1:i1~t~~~r! p~tiif~º~R~: 
Alguns circulos polltico-di· srnENTE oRTr

7 

plomátlcos de Lima adml· ,uo. 22 - <A. :-. . 1 - o 
_ chancel,•r Owaldo Aranh:1 en-

feffl que a declaraçao de de• YiOII, ontem. 11111 [eJegrama :10 

fêsa continental será leva- pres:d,•nle Orliz, ,oli<'itando a a-

da ao Plenár·io, m-o sem ,,eilaçfü1 da fórmula apn•,enla
..... da pelos ,r,. ConlPII lfoll, A-

- o apoio da Argentina - franio de M,'lo Franco [' Carlos 
Con('ha. 

L IMA, 22 - (A, N.) -
Ccmtinúa sem solução o 

prob lêma da declaração de so-
1 i dariedarle pau-americana, em 
!orno riu qual se acentúa cada 
vez mais n divergência entre os 
Estnrlos Unidos e " Argentina. 

Ao qur part·<'.', enlrelanto, o 
~,nérnn de Rucno.s Ain·~ 1nan
tem a sua atitudP anleriilr, que 
~ de obstinada oposic,lo 010 pla
no originalmentr traçado pelos 
Eslados lTniclos, <' depois modi
ficados e1n :.dg,111s ddalhes. 

A ARGENTINA ESTA' SO' 

LL\IA, 22 - (A N.) - Al
~uns cirrulos desta cidade ad
mitem que o plano de ,olida
rieclade serú apresenlndo :í a
provru;ão do plenário, mesmo á 
revelia <ln Argenlina. que se diz 
estar sú na clpfêsa do "-Pll ponto 
ci·· '.·isla 

AINDA HA ESPERANÇAS 
LIMA,22 (A N.l-Tan• 

lo o !)r. 1\-Ié lo FnuH·o como os 
oulrns meml>rns de destaque na 
Cotlferência ainda n:io perdé
ram a~ espcr:inças 1,ara a solu
,;,to da impa~:-·e criada pela Rc.1 -

pithliea Argenlinn 
Ao que parec•c•, eslas espe

rnnc.·as se h~1seinm em soliei~n. .. 
çõe, dipJomúti<'as 'ILI<' teriam 
sido forinul..ada~ clin•tamente ao 
presidrntc Orliz, 11,10 se', pelo 
µoYl'rno hras.ileir11 r11mo por ou
tros, nun1 esforço para que a 
Ar~enlina passe a aclolar uma 
atitude mai~ cont·iliatt'•ria. 



~ ! ' 

· REMINISCENCIAS 
F. Coutinho de L. e Moura 

UM NEGOCIANTE LADINO 

Era ali. para as bandas do II Gito •. 
i' beira da estrada que liga "Llvra
ln"lllo ", ·· R1bnra ·· e "Forte Velho·· 
à $(1 nta Rita, que tinha o velho ne
go:iante e agucultor Loenardo seu 
sítio de laranjeJras, sua lavourn. 
··branca" e uma vcquena bodega, es
prC'ie de bazar de turco, onde se en
ccntra va de tudo; desde o azeite de 
mamon'l para a iluminação dos fó
gos, até o mercurlo para curar bt
c t1e1ras e o verde francês para ma
tar formigas 

Déle contavam-se anedotas como 
os seguintes fatos: 

Tinha Leonardo \lm velho am1go 
e compadre, morador em .. Pau Brn.
sil '', que costwnava ir á Santa Rita 
nos dias de leira e descançava na 
casa do Leonardo comendo-lhe R 
bola 

Suvina como ninguem mais que êle. 
Leonardo procurava sempre exímir· 
f;(> de hospedar o compadre e não 
Jóram poucas as vezes que o viajan
te teve a noticia de que o compadre 
não estava em casa. 

Isto, entretanto, se livrava Leonar· 
do da visita indesejavel. trazia•lhe 
por outro lado. a contranedade de 
vrr-se afastado da bodega que ficavR 
fechada por não confiar êle em pes
sóa alguma. 

AcontPceu que a peste da variola 
invadindo de modo assombroso á Pa
raíba, com muitos casos fatais, for
neceu a Leonardo uma idéia salvado
ra E sem detença manda êle um es
cravo deitar-se em um catre, cober
to com uma .. baéta" encarnada. en
quanto que a negra da cozinha colo· 
cava no quarto um caco de tijela com 
brazas sôbre as quais ardia um pou
r.o de estrumo de vaca. que era acon
selhado como desinfetante, isto logo 
que viu distante a figura do compa 4 

c•l"e, montado na egua alazã. 

... 
- Bom dia, compadre Leonardo 
- Deus o guarde, meu compadre 

Ja vem chtgando pra feira? 
- E verdade. meu compadre e pa

rece-me que desta vez eu terei que 
pprnoitar aqui pois quero ver se en
cnt1._tro uns cócos para comprar 

- Pois não. meu amigo. Hoje mes
mo eu vou mandar desocupar aquê
le quarto I apontando para onde es
tava o negro á vista) pois as bexigas 
já estão secando; êste negro póde ir 
lá para a cozinha e eu vou mandar 
armar ali uma redinha para você. 

- Uma bomba de dinamite não 
tf'ria maior efeito; pois o compadre 
~o ouvir a palavra - beXJgas - diz 
1:,implesmente: valha-me Nossa Se
nhora! E montando na egua des
para · a toda; sem nunca mais passar 
pela porta do compadre. 

Leonardo estava livre do hospede 
importuno. 

Ct nl.am, Rinda, que Leonardo, fre
guês lo José Magro, negociante de 
.si'r:os e u1olhados na rua das Conver
tidas, desta cidade, na esq4ina do 
•· Br' co do Castro", fazendo compras, 
C>ncontrou uma barrica de "berim
l>aus ·· que antigamente era o diverti
mr11to predileto dos garôtos 

Não tendo semelhante mercadoria 
n conveniente saida. já se tornando 
•· arca it:a ·· procura José Magro con
vencei"' a Leonardo de que aquilo era 
urna "pechincha", um bom negocio 

Todo avarento é ganancioso e foi 
i.sto que levou Leonardo a cair no 
laço 

Animado com o resultado do nego
do trat.ou José Magro de impingir ao 
incauto freguez uma barriquinha de 
brochas com feliz éxito. 
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' 
(SPORT(S ----~ 

CARROS E CAMINHOES USADOS 
FORD e de outras marcas 

1 

EM OTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MOD1C08 1 

NO CLUBE ASTRÉIA AGENCIA FORD 
BUA MACIEL 

Joio 
PI N BE I B O, 

p (. •• 6 .. •• 
1 

i Vencendo o "Esperia", a equipe do "Olimoico" assumiu t..__..,-.. _ .. _ .. .,_., __ ., ______________ ., _____ _._., .. _ .. ., ____ .. _,, 

a liderança do campeonato de basqueteból do "Astréia" 
AS DOENÇAS VENEREAS 

EM JOÃO PESSOA 
Movimentadissima foi a partida que 

ontem, á noite, jogaram os quintêtos 
tlo '"Oltmpico" e do ''Espéria.", em 
continuação do 1.° Campeonato de 
Basqueteból do CLUBE ASTRl!:IA. 

Equipes invictas no certame, era de 
esperar o alto espídto de combativi
dade e o entusiasmo com que prelia
ram os basquetebóleres astreianos. 

Essa partida, assim como aquela que 
o "Olimpico .. disputou contra o "Bo
tafõgo", fôram as duas melhores do 
campeonato que ora se promove na 
quadra do prestigioso sodalicio parai
bano. 

O jôgo se desenvolveu equilibrado, 
Lanto nas jogadas gerais, como no mo
vimento das cêstas, que eram feitas si· 
multaneamente de ambos os lados. 

A primeira fáse da pelêja finalizou 
com a contagem de llXlO, favoravel 
aos "Olimpicos ", que, apareceram no 
2.0 tempo com Guilherme na sua guar
da, teve a sua exibição mais controla
da, apezar do marcador subir sempre 
em igualdade de condições. , 

Nos últimos momentos da porfia, 
graças a um lance livre bem êobrado 
por Luiz. regista-se pequena diferen
ça a favor do "Olimpico", diferença 
essa que se mantéve até o trilar do 
cronometrista. Venceu, de forma bri
lhante, a turma do "Oltmpico", pela 
contagem de 16Xl5. 

Esse resultado elevou a equipe "al
va" á liderança da tabéla do campeo
nato interno de basqueteból do CLUBE 
ASTRl!:IA, com a jógos dados e 4 pon
tos marcados. 

O time vencedôr jogou assim cons

~~~~~~e - João - cdePois Guilher
me> 
Luiz - Jáder - bante - 1depo1s Jo
ão) 
TRANSFERIDO O JOGO "BOTA'Fô-

(l)a DJretoria. da Saúde Pública, divulgado pelo Dep. de Estatística e 
Publicidade da. Paraíba) 

GO" X "TAPAJóS" 
Em virtude de ser amanhã vesper::i NEM sempre é bem compreendi-

de Natal. a •·comissão de Jógos" do do e avaliado o beneficio pres-
Camreonato interno de Basqueteból tado pelo trabalho de saúde 
do ASTRÉIA transferiu para o próxi- pública. 
mo dia 27, terça-feira, a partida ofi- Dada a sua propria tetção, o servi
cial entre as equipes do "Botafõgo" e ço sanitArlo não se exterioriza gran
de .. Tapajós" demente, sofrendo, em c0!1Sequencta, 
A IMPORTANTE PARTIDA ENTRE injusto e nocivo menosprezo. 
OS TIMES DO ASTRJ!:IA E DO "AU- E. si se aproveitam as bôas conse-

TO-ESPORTE" quencias higienlcas, e mesmo econômt-
Terá lugar hoje, pelas 19 1 2 horas. cas, dessa atividade lmpresctndlvel, 

~iei:s~:tedo ~~~!! ~:T~aÊ~~~~ti ~o~~~~l:~~~! s~ech:~:s a l~~~r~:::~-lhe 
entre as turmas represent.ativas dos I 

Um pouco da linguagem fria e ir
locais e do valproso .. Auto-~SP?.rte" retorquível do.s número, pôde, entre-

Dadas as qualidades e a inteira per- tanto. ,;er necessarlo a ésse fim. Tan
formance" que _cer~am os combatentes to mais interessante quanto, como na 
da noite d~ hoJe. ~~ certo que será de presente ocasião, se aproveita essa de
intenso brilho o Jogo entre as duas monstração para efeito de propagan-
actextradas equipes. da sanitária 
co~ iu!~:::ºfor~~J:~IA preliará Os resultados. aqui trazidos a pu-

blicação, se reforem ao Centro de sa
údP de João PessQa 

Revelam, nitidamente, a eticiénc1a 
désse tipo moderno de organização de 
saúde, onde se reunem, no mesmo 
todo. várias atividades pertinentes at 
combate ás doenças transmi&slveis e 
á conservação da saúde. 

Não se poderia, sem maçar, exten
der muito amplamente estas conside
rações abrângendo outro~ aspectos 
da atividad•'. daquêle organi'imo. O 
fóco das cogitações é destacar. no mo
vimento ger1:1l, o papel de alta rele
vanch• das doenças venereas, a1 com
preendida a sifilis 

Um exame pelo quadro abaixo per
mite apreender a extensão e a tm
portanc1a enorme que tém a .c;tfUis e 
as doenças venereas entre nós. 

Ge;;lval ~·~~~.;ld~ª::_º Sandoval CENTRO DE SAúDE 
Reservas: Ernani, Campinense, Hen
rique, Luiz e Pagé 

Os do "Auto-Esporte" entrarão eqi 
campo com a seguinte constituição: 

cunha - Lucena 
Morais - Misael - Joceguai 

Reservas: Ramos, Cruz e Souza. 

1'·requenc1a 
ger il 

Venereas e 
süilis 

1 % sôbre o total de 
,comparecimentos 

. LIGA JUVENIL I CAMPEONATO , DE PING-
Rea11zou-se, ante-ontem, mais um PONG NO CLl/8[ ASTRÉIA 

treino dos amadores da Liga Juvenil 
para a formação do seu selecionado. Em prosseguimento ao campeonato 

o ensaio decorreu muito animado interno de Ping-pong que está se rea
destacando-se os amadores Otávio e lizando no Clube Astr~a. deverão ba
Tourinho, na defêsa, e Danilo, no ata- ter-se hoje é.s duplas abaixo· 

Janeiro 
Fev'lreir<> 
Ma;-C":o 
Abril 
Maio 
JH'l').(lc, 
J.1lno 
t.~sto 
Setembro 
Qutubro 
Novembro 

10 905 
13 586 
15.260 
9 902 

11. 538 
10.377 
15 648 
17.601 
17 987 
20.826 
19.432 

4.833 
4 745 
5.427 
4 136 
4.213 
4.305 
6.413 
7 .3ij3 
613!'1 
7.88~ 
7. L.51 

44.2 
34.9 
35,6 
41,7 
36,7 
41,6 
41.0 
41,6 
34,1 
37,8 
36,9 

que. no time A. Do quadro B. salienta- Clodoaldo Pasrns Fialho e Fe_rnando 
ram-se Seudío, Samuel, Heriberto e Gerbási. Samuel Gilverts e Derc1Iio Ne-
Odilon. , ves. 

No próximo domingo, ás 14 horas, Alberto Teixeira e Adernar Gomes, 
haverá novo treino. Agenor Amorim e Ovídio Gove1a 

- Orlando de AraúJO e Orlando Henri-

"BOTAFOGOS. C." 

Import.ante reunião dos seus associados 

Gentilmente cedido pe'la diretorf,a.. 
do PARA1BA-CLUBE, terá lugar a
manhã, pelas 15 horas, num dos salões 
daquêle sodalicio, uma reunião, na qual 
serão tratados assuntos de suma un
portancia para a vida social e esporti
va do glorioso bi-campeão paraibano. 

VIDA MILITAR 
15.• CIRCUNSCRIÇAO DE REt- •• U

TAMENTO 
Da Chefia da 15 . ª Circunscrição de 

Recrutamento desta capital recebe
mos, com pedido de publicação, a se -
gulnte nota: 

ques. 
João de Albuquerque e Edisio Tra-

vasos 
Juizes: 
Eraldo Rabélo, Fernando Seixas e 

Aluisio Costa. 

Vinhos brancos, Tintos e Cba.mpa
gne só da marca SALTON - Mercea• 
ria Modêlo J. Deu.ora.to & Cia. 
Ltda..-Rua Barão do triunfo n.0 306. 

DIRETORIA REGIONAL DOS 
CORREIOS E TELÉGRAFOS 
ACEITAÇAO DE CART<fES POl;i

TAIS PARA A EUROPA, COM 
TAXA REDUZIDA, VIA AÉREA 
A Diretoria Geral dos Correios e 

Telegrafes. at-eni:1endo ao solicitado 

Outubro foi o mês mais movimenta- Este, vem representar um complc. 
do, com a frequenc. ia média diária de I mento essencial ao serviço diurno. 
perto de 700 • pessôas. sendo cerca pe Atendendo, na sua parte de trata-
260 á secção de venereas e sifllis, menta, aos que se acham imposslbUi-

co~~P~°ndJer~rrfe:10:ts~~s~aos t~~:rç: 1 ~~~5e~~~~~~~er d:ea~;~~~~~~: 
comparecimentos. simplesmente um dcscongestionamen~ 

O quadro exibe claramente a notavel to do .serviço d!urno, será'. certamen
ascenção de comparecimentos, quer no t~. mais um fator para maior frequen
Centro. quer em sua secção de sifilis Cia · 
e doenças venereas Seu grande alcance está. por outro 

Além disso, a ím~rtancia das últi- lado, no seu papel preve1~tivo dessa., 
mas aparece bem ·patenteada Ocu- ~~6Rf~ e;~i~rddial grat:~r:ie~~d: 
tando-se o CPntro de carteiras de sa- mais. 0 principal realizador da pro• 
ude. pel~. tuberculose, E:ndern~as ru- paganda sanitária nêsse seti.>r 
rais, higiet?-e pre-natal. mfanttl.,,,pre- As proprias meretTize:5 virão, em. 
escolar, ale_m delas mais de 40 ' do trabalho persuasivo, a stiem por êle 
total lhes f' referente 8.ôSistidas. 

Deve-se notar amda. que isso repre- o Dispensãrio Noturno Antt-Vene
senta parte apenas dos Wfectad~. reo é, inegavelmente, um grande a
represe]ltada por aquêles que oodem vanço em matena de luta antl-vene· 
comparecer durante o dia rea 

Essa frequencia exclué, ainda, a- '-------------
aueles que podem pagar o médico par- PASSAS, FIGOS, AMEIXAS, CBO
ticular. COLATES FINOS, FRUTAS ES

Bem avisado andou, poi•. o Govér- TRANGEIRAS, QUEIJOS na MER
no do Estado, criando o Dispensário CEARIA MODt:W - Barão do Trl-
Noturno A,nti-Venereo unfo n.• 306 - João Peasôa. .. Esta chefia convida a comparecer 

á 1. ª Secção desta Repartição os ci
dadãos abaixo, a bem de seus inte
resses, ás terças e qUintas-feiras. de 
13 ás 15 horas, com a possível w·
gencia, sob pena de tomarem nov~s 
destinos os documentos que lhes d1-
zem respeito. a saber: 

pelas em.prezas Air-France e Sindica- 1-------------------------

José Candido Feitosa, Orlando Vi
eira Barbosa, Francisco Fernandes 
Carvalho, Miguel Pontes da S11va 
Emiliano Tavares, Raimundo Fernan
des de Carvalho. Manuel Bezerra Ja 
Trindade. Heleno José Firmino. JosP 
Lira Leal e Napoleão Ferreira da 
Silva. 

Oscar Apocalipse, ten. cel. chefe·•. 

to Condor, que propuzeram reduçõc.~ 
em suas vantagens pecuniarias ele 
transportes, autorizou a aceitação e 
expediçãio, pelas \l'epartições postais, 
sómente para o continente europeu. 
de cartões postais editados pelas ci
tadas emprêsas, mediante a franquia 
de dois mil e quinh/ntos réL:i, por 
unidade. Essa taxa t·eduzida vigora
rá sómente até o dia 16 de janeiro 
próximo. 

NOTJCIARJO 
TELEGRAMAS RETIDOS 

RUMANIA 
O NOVO CHANCELER RUMENO 
BUCARE.ST, 22 IA UNIAOI - Se

gundo fóra previsto pelos meios polt
ticos. o rei Carol nomeou hoje para 
as funções de ministro das relaçóe:; 
exteriores em substituição ao dr. Co
men, o sr Guigore Gafencu. atual 
diretor do jornal .. Timpul •·. 

O novo ministro já prestou o jura~ 
mento convencional. 

ALEMANHA 
NAUFRAGOU NO MAR BALTICO 

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

Doenças de Senhoras 

CIRURGIA - PARTOS 

Chegando em casa, Leonardo pro
cura fazer a propaganda do birimbau 
que não lhe cai da bóca para ensinar 
aos garótos. Mas estes não vão nú 
arrastão e a ferrugem começa o seu 1 

trnbalho de destruição com grande ·=============~ 
desapontamento para o Leonardo 

Ha, na Repartição dos Telegrafo:s. 
telegramas retidos para Bened1tv 
Araújo. rua Dr José Peregrmo, 390; 
Maria Alice, Raul Baimcl, avenida 
Pedro li, 1012 

UM NAVIO INGLES 
KIEL, 22 <A UNIAO> - O navio 

inglés "Jeannee'", naufragou ontem ao 
Em frentf: ao Cinema "rtaza" 

3 ás 6 horas Astucioso, lembra-se Leonardo de 
mandar um garõto diariamente á 
venda de um anugo, distante um 
c,uilometro. procurar birimbau Após 
uma semana de propaganda. vai 
Leonardo á casa do amigo visita~lo f' 

é::;te pergunta-lhe se tem berimbau 
Se tenho?. E está se acabando 

porque não ha menino que não quei
ra um berimbau 

~- E o amigo não me poderia ce-
rlC'r uma barriquinha? • 

- Com muito gosto lhe cederei uma 
das quatro que comprei ao José Ma
gro 

Doenças do utero - Ovarios -
Trompas - Partos - Vias uri
narias da mulher - Cirur&ia 

JNDUCTOTERAPIA 

DR, ALUtSIO RAPOSO 
CIRURGIÃO DA SANTA CASA 

E DA MATERNIDADE 

Rua Peregrino de Carvalho, 146 

Das 10 ás 12 

Foi um saldo e eu vendo-lhe pP.lo 1 ~============ 
c11~tn; rnmos amigos e bons compa
nhciro:cs 

E assim se viu Leonardo livre ffe. 4 

quilo que estava destine.do ao lixo. 
n.estavam as brochas que não po

cl iam ter saída onde não se dormia 
c·m cama de lona, que era substltuida 
pela réde ou pela esteira de junco 

Vendo que era genero de primei
ra neces~idade o azeite de mamona. 
conhecido vulgarmente por .. azeite de 
<·a rrapato ·•. pela semelhança das se
mentes da mamona com aquéle insé· 
to. resolve Leonard<\ adotar o stst,ê
ma de só vender azeite a quem com
praose pelo menos, um vtntem de 
broohas e dai o ditado _,ilar: -
• Só vendo -11e evm bl'ooha", 

NECROLOGIA 
Sr. Manuel Batista de Araújo : -

Faleceu, ontem, repentinamente, nes
tR cidade, á avenida Abel da Silva. 76, 
TPsidencia do seu irmã.o sr Epitáclo 
Romeu de Araújo, o sr. Manuel Ba
tista de Araújo, agrlcultor no lugar 
"Pltuassú", deste Estado. 

O extinto, que contava a ldade de 28 
anos, er& casado com a sra. Lulza 
Acioll Alves de Sousa Araújo, de cujo 
consorcio deixa uma filhinha. 

O seu eny,rramento terã lugar hoje, 
no cero!Wrto publico da Vila do Con· 
de, munlclplo de.ta capital. 

largo de Ceresund. no mar Baltico I '-------------· 

EXECUTADO O PRESO PETER 
FORTER 

FOLHINHAS PARA 1939 BERLfM, 22 IA UNIAO> - Foi 

Da firma Ferreira Amorim & Chi., J ~f:~1~~diet~~t;~rs~-e~~~~:d~~t~a~::i~ 
desta praça.. recebemoi;; várias folhi- que havia sido negada pelo ex.presi
nhas para 1939, reclames dos charu· 1 dente Bcnes, foi concedida he dias 
tos Dannemann. 1 pelo atual govêrno slovaco 

TEATRO 
A trmporada de Ratinho e sua Companhia, no "Plaza" 
- O festival, boje, das artistas Cinira de Aragão e Ju-

rací Jaçanã, em homenagem ao comandante 
Magalhães Barata 

Continuando a -:érie de esp. etáculos I H. o.i~. as atrizes Cintra de Aragão e 
que vem rPatlzst1d6- no '"PLAZA", Ra· Jurac1 Jacani. elementos da Compa· 
tinho e sua companhia apresentaram. nh,a, realiza1ão um festival em ho
ontem, a interessan~ comédia "A,pa menagem ao tenente-coronel Maga.· 
ricto apareceu", em três áws. lháP.s Barata, digno comandante da 

Tomarfl m pRrtt'.! no elenco os ele- Guarnição Federal nêste Esta.do. 

PERU' 
CONDOLENCIAS AO EMBAIXADOR 

MELO FRANCO 

LIMA. 22 iA UNIAO> - O embai
xador Afranio de Mélo J<'ranco. repre
sentante do Brasil na s.• Conferên
cia de Lima. continua recebendo r:iu-
merosos telegramas de condolenc1as. 
por motivo do falecimento do seu 
genro 

Doenças dr Se n llo r as 
- ESPEC • ...LI8TA -

ORA, NEUSA 
ANDRADE 

eo1111u1tor10: 

DE 

Rua Bar&o do Triunfo, 11311 
t.0 andar 

C..naalta&I de H ú l .. .._, 
....._.: -~ .. mentos de mais destaque da comp4.- I 

nhta, que deram bôa interpretação aos Essa fe~ta de arte se contituirá da j 
se~~!C:!~ 0 espetáculo, houve um encenação da peça patriótica "Meu 
variado, em que (oram apresentados Brasll", em dois {li.oi, havendo ainda 
n11merot de at11alldade. · uma parte de variedades. --=;;;;=--=-=--=--
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A MARGEM DA ENTRE
VISTA PRESIDENCIAL 

PREFEITURA DE BONITO 
Por motivo da nomeação do dr. Ba

tista Leite para o cargo de prefeito 
de Bonito, o sr. Interventor FPdernl 
recebeu, ainda, os se1ruintes telegra
m1:1s de fellcllações: 

PELA ORGANIZAÇÃO DE UM GA
B1N2TE FRANC2S DE UNIÃO NAQONAt 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROPAGANDA) 

<Especial para A UNIÃO) 

E 
X.A.1.fl.NANJJLJ-::;E numerosot; 
capitu.los da Pntrevísta do sr. 
Getulzo Var11a.( observa-se que 
ao seu gaverno corrtsponcte 

fá.se dt"' suce.<;i;l:/ivos e.(ltimulos ao forta
lecimento econômico da País, na com
preensão e soluc;áo dos seus problêmo.ci 
1>itais. Nenhuma fonte de riqueza es
capn nri influxo c-ria1or _ PossuYndo a 
mrettgenc,a panoramtca das necessi
dades nacionais, eleva a essas alturas 
arejada.<; a função de chefe de Esta
do, "para não pensar profissirmal
mentl'". isto é, conf&rme o critério 
unilateral, o e:rcluC1iVismo intrans
ponf1,el de cada especialista. A visão 
de quem se acha no berticP da pira
mide da 1lf'lha imagem socioloçica de
ve necessariamente abarcar tr><tO,ç º" 
hori::ontes, espra;ando-se etn larga~ 
perspectfvas. O técnico é n homem do 
orgulhoso 1,oliloquzo dos sru.~ conhPci
menros Sob essa mspiraqao, pódem 
diverqír ou contradizer-se ns alvitres 
dos muifo,· tecnicos de que se compõe 
uma familia governameatal. Cabe a 
11ez do chefe. que 0U1a os aspecto.~ uni
versalmente de cima. harmonizar. co
ordenar. liqar, untficar, falando a lin
r,uaqPm do todo, e.rprimindo-se no vo
rabuláno das idéia~ qerais e das con
cepçoes cte conJuntc-. 'l'a,1 a flmçrt0 
aue o pre.çidente GetuUo Varqas exer
ce, com um tacto. uma lucidez, um 
eqwltOno, uma superwndade e uma 
eteqancia 1negualaveis 

Para racionalizar o esforço Utanico, 
ct.e.stmact.o a transformar o potencial 
econômico do Bra.çtl numa /orça viva 
do seu engrandecimento, o sr. Getulio 
Vargas estuda a execução de um pla
no quinquenal. No "tiieu::r réqime" ha-

~~~0~,i~~it~domt:~~fJ':;:c~:~rgep~ 
maquina estatal de escasso rendimen
to_ O maquinista precisava empregar 
o máximo gráu de sua enerqia e dr 
.o::ua coraqem para alcançar um resul
tado minimo, na marcha descontinua. 
Ainda as!im. de 1930 aos dias atuais, 
a mésse dos bene/icios que colhemos, 
no campo d.as anvid.ade.s materrais, 
faz-nos esquecer a precariedade, 11, 

miséria ou a importancla das formu
la.o:: politica.o:: de então. A ca.o::a em rui
nas foi totalmente reaonstnwta. A 
nação este1Je ás: portas da indiqencia 
Quem a :;a1vou ? Não terfo sido um 
talma1urgo, dessP.s rujo perfil os es
pertalhões recortam no.o:: figurinos exo
ttco.o::. como panacca para os povos en
fer"'os. .!>atmos da aramatV'o v.q1-
nnança que nos ameaçava gracas a 
paciencla fecunda, á tenacidade exem
plar, á ronstancia inquebrantavel d-O 
sr. Getulio Varqas. Sem pão, sem. tra
balho, sem crédito, bem conforto, sem 
esperança, com a fome no lar do po
bre e o terror na rasa do rico, o Bra
sil não teria consegUido preservar a 
sua saúde política, Volvamcs os olhos 
para êsse pa..~sado que quasi conserva 
o calor do presente : havemos de re
crmhecer a enormidade e a imponen
c,n da silendot-a tarefa! . . . . . . .. 

As condições em .. que se vai práti-

BILHETES DO RIO 
EUDES BARROS 

Dev1do a irradiações consecutivas 
das e1ntssóras da cidade, o publico já 
sabe de côr as mais interessantes com
J;o:.ições para o próximo carn<Lvel : "A 
Tirolêza·•, "A Jardmeira", "Meu con
~·ólr': é você". "Mrnu", "O que êle quer" 

Para muita gente, a "Jardineira" é 
uma novidade. Entretanto essa mar
chtnha, de um vivo colando melodico. 
dista de uns auinze anos atraz, mais 
ou menos 

"O' Jardineira, porque e.'dás tão triste, 
Mas o que /01 qne te aconteceu ? 
Foz a c:tunelta que .caiu do galho . ,. 

Isto é muito antigo Francamente! 
Mas para quem nunca a escutou an
tes, "A Jardineira" ,. coisa novmna 
cm /ólha 

A musica popular carioca. as ma, .. 
cllas e sam.ba.s-cançôes que os radws 
rt:petem a cada mo;nento, sao mU1-
tas vése:,: uma critica aos co~tumes,_ ao 
meio, ao amoralismo efogar 1tJ e cnu
co que :if observa em certas crunada.~ 
i.ocia!s da Metronole. "O auc êle 
quer··, por e:remplo ; 

"Bóa casa e bóa roupa, 
Comidinha de colher ..• 
E' o que êle quer •• 
Uma vida de orgia 
Com o dinheiro da mulher 

l!'St2 d.el1cz.osa march,tnlta, cantQâa 
11r,fo Carmcn Miranda ( e coisa d.ific1l 
lioje identificar-se a vóz de Carmen 
Miranda no bro~dcasting ":arioca - E' 
trio tmilad.a ! Ató naauele sotaques~
nl?o portugues. aqueles r r r r r !t
nat.., ... ) como eu ia dizendo, essa delzcza
Ml marchinha está Jazendo furor. Fica 
nos ouvidO.'i tla qentc. tal a &lla craça 
volutuosa e vivaz. 

O que êh• quer. E' uma critica a 
certos indnnduos que e.rploram mu
lher&. A s111~itos que moram 1nn apar
tamentos ril? luxo, mudam roupa nova 
toa.os os dta3, autam. Oafatinn.as -te 
clas3c, vivem 1mlronariam.eu.Lc à,:; cm;-
tas déla.s. • 

"Uma Ilida '6-orgi.. 
Com o dinheiro da mulher •• , 
E' o que éle q11er t• 

ANDRE' CARRAZONI 

cor o plctno iá são outras_ A máquina 
,...tafal funciona sem os entraves que 
lhe amorteciam o ritmo produtor. A 
confiança. que é um lmponderavel cte
c1~ivo, satura a atmosféra da opinião 
7,c pular. Aqttactores, se atnda respi
ram, não pasam de m .. eia dUzia : o po
vo, de fundo conservador, porque frúe 
no sensor.ti.o da plenitude da ordem o 
hem mdtspensauet, nao as'T)tra senáo 
a um rer,ime de paz e estabtlidade. 
para viver, tral>alhor e proç1.1°rar 

o bttaao, no munao inquieto cte 
hoje, que os nossos avós mal conce-
1,enam. ainda nos vôos da mais livre 
fanta ;ia, tornd-se o refugio das mas
'iOS dese1o~as de um lugar ao sol. O 
''.çelf-helf'' da altiva divisa dos índi-
11iilualistas teve que ceder á.c. exigen
cias m.discutiveis da realidade soctal. 
u ·POCLer mterveneto7lista cto l!-'storJ..o 
alarga-.o::e. para acolher· nas sua.ç no
vc;s .·Oases toctas as ·cta.sses, porque 
todos os homens f6ram ou são viti-
11!0S de um mesmo mal e pacientes de 
um mesmo sotrtmento, Particular
mente, nós brasileiros, podemos e de
,,,,mos confiar nos frutos da polit1ca 
,fp realizações em que se vai emp~
nhar a fundo o govêrno do ST. Ge
tulio Varqas. Se não fará prodipi0s 
como reclamam os solertes curandei
ros do organismo nacional, receitando 
os seus unguer,fos, fará o que acaba de 
prom.eter. A melhor fiança do gover
nante sempre foi a inatacavel probi
dade de sua palavra. 

O Centro Cívico "Argemiro 
de Figueirêdo" distribui• 
rá, hoje, presentes de Na• 
tal ás familias dos seus 
socios necessitados 

E M comemoração. das festas do 
Natal, o Centro Civico "Arg~
miro de Figueirêdo, de Cr~ 

das Armas, num Jouvavel gesto de 
seus diretores, fará hoje, ás 20 ho
ras, em frente á sua séde social, dis
tríbuição de presentes ás familias dos 
seus socios necessitados. 

:h;s.sa feliz iniciativa, além do sen
tido de solidariedade humana que 
encerra, proporcionará aos associados 
póbres do Centro Cívico '\Argemiro 
de Fígueirédp" a satisfação de rec.;
berem presentes de festas no Natal 
déste ano. 

Comunicando essa resolução ao Jt'. 
rnterventor Federa.l, esteve ontem, 
em Palácio, uma comissão de asso
ciados daquéle Centro. os quais recr.
beram de s _ excia. francos aplausos 
pelo movimento de elevada signüi
·:ação qu~ vão realizar 

Bonito. 19 - Tenho prazer agractr:~ 
cer vossencla nomeação meu filho 
cargo prefeito minha terra. saudA.
ções. - So!idonio Batista Leite. 

Bonito. 19 - Congratulamo-nos 
vos!".enoia feliz escolha dr. Batista Lel 
te prefeito nossa querida terra esplrJ
to empreendedor dinamico fam1Ua 
bonitense.-Dr. Amorim Rinelto, Joa• 
qulm Dias Sobrinho, Carlos Arruda, 

"L'Action Française" es• 
creve que o sr, León Bium 
estaria jogando as cartas 
- para tirar o trunfo -

zem alguns circulos políticos francê .. 
ses, é que o sr. León Blum, socialista 
avançado, posba ficar plenamente 
identificado com a politica das di
reitas, que segue caminho oposto, 
quanto á organização administrativa 
e politica do pai:s 

"L'Action Française", que divulgou 

José Batista Palitó, João de Freitas, PARIS, 22 - <A UNIÃO) - Como 
Antonio Dias Lima, Antonio Dia~ ultimamente nesta capital se tem 
Franca, Adauto Luiz de Oliveira, Li. falado muito na organização de um 
rio Ramalho. Pedro dos Anjos Trl- gabinéte de união nacional, "L'Ac-

cu:~iito, 19 - Congratulo-mf' VÓ,;- ~it°~r 1:::.ª~~!isi ·:/sc{!i~ Blu~ores~:;f! 

o boato, não declara, todavia, se o 
sr André Tardieu aceitou o convite, 

GRANDE e variado sortimento de 
brinquêdos a preços ótimos, 16 na 
CASA AZUL. 

sencia acertada escolha prefeito Ba- jogando as cartas para tirar o trun
tlsta Leite. Saudações. - Cislno Al· fo, obrigando o sr. Daladier a deml 
melda, comerciante tir-se. 

REMESSA DE PRESENTES 
DE FESTA PARA A ESTO• 

NIA, PELO CORREIO 
fe~in~~·u!i -LJ[e

nd
r~~~~~açfe~tfil~~ Assim. aquéle matutino diz que .J 

apoio familia Martins, felicito vossen- ex-presidente de Conselho de Minis
cta. Saudações. _ Umbelino José de tros havia escrito ao sr Tardieu 
Almeida, comerciante. também ex-chefe de gabinête, no 

"Ronito, 19 _ Tendo nomeação pre- sentido de reingressar na politica e A Diretoria Regional dos Correto e 
feito dr. Batista Leite recebido apoio colocar-se á frente dos partidos da Te~egrafos, deste Estado, recebeu a se
cel. Antonio Matias. felicito vossen- ctireita, para .se tentar a fo1mação Je gwnte circular do sr. Diretor Geral : 
eia feliz Pscolha. Saudações. _ ,Jo,11.. um gabinête de união. -:- Solicito vossas providencias no sen-
o_u_i_m_D_la_s ____________ E_n_tr_e_ta_n_to_,_º que é de admirar, d1· ~~u~fc:çeáo d:e:1:t!'i~r divulgação á 

O S FA N AT I e OS D O 
,, R o M A o H "O Diretor Geral dos Correios, Tele• • , , grafos e Telefône da Repú.blica da 

Estonia a.caba de comunicar que em 
virtude de uma decisão do Govêrno 
daquele pais ficam isentos dos direi
tos aduaneiros até 200 córôas em cada 
caso particular os objétos enviados co

eram maiores alnda. As mulheres do rp.o colis postaux para o Estonia, a O 
FUMO secava no estaleiro. 

o ·•carreqo Santiago" for
mou·se no céu, e com poucos 

instantes, ctepois, um verctaàeiro cti
luvio desabava sõbre o Cardeiro. Seu 
Nó resmungava no "quarto d.o meio". 
Blasfemava bem alto, contra Deus. 

A safra desse ano fôra-se de aguas
,.,.,,,i,,:o: de ª"ua.s-abaixo, tamàém, fõ
ram-se os suóres /rios que derramára 
no braço da enxada, cavando os let
rões para a plantação, como ainda, os 
pro1étos de melhoras e de compras nas 
próximas festas de Ano-Bom e do Li
vramento-:- Armado de faca desaji(),ra 
S. Severino para uma luta de gladio . 
O "Apertada Hora, arrombando, ma
.iara ,r, "ressoaa", para aumentar o 
castigo. Mais pragas. Maldições que 
fizeram extremecer o sobrado. Desde 
êsse dia em.. que o Seu Nô, desesperado, 
saira pelas serras do Cardeiro e da 
Cumatí, a pregar contra os Campinas, 
á /rente de uma onda de /anaticos, 
que as coisas por ali começaram a an
dar tortas. Os inocentes, pagaram pe~ 
lo pecador. 

Nada ali estava seguro. E o "pro~ 
Jéta" continuava fa?endo "daquelas" 
dando a patada a esconder ti-$ unhas, 
que nem gato manso. 

As mulheres no cafezal, não estavam 
seguras. Os homens do vapor. aban
donaram o serviço. As destala.deiras 
st'guiram o "pregador". Por causct de 
seus ma1.e11cios, o Jumo do coronel, 
Q1le secava encangado nos varões do 
estaleiro perdeu-se pela metade. Deu 
o mó/o nas embiras. Os "pintos" 

GASTAO DE ALENCAR 

"d-escaroqamento", deram prá "ratas'. titulo de festas. por ocasião do Na
Os homens da prensa, ás escondidas, tal de 1938 e da entrada do ano nôvo 
venderam por muito dinheiro rolos e de 1939. Dessa vantagem gozará-O os 
mais rolos de fumo, nas /eiras de ln- colts postaux expedidos dos países da 
dependencia e Morêno. Bronzeado dis- Europa no periodo de 10 de dezembro 
tnbuia seus conselhos de gatunagem. de 1938 a 3 de janeiro de 1939, exclu
o "cabra" botou um barracão, onde sive, e dos outros países no período de 
apregoava, por 1]T'eço mais camarada, 10 de novembro de 1938 a 3 de janei
/umo, café e a.lgod.ao, que custaram ro de 1939 exclusive. São considere.
nada menos do que os su6res dos ren..- das como festas pelas autoridades a
deiros do coronel Candido. Não houve duanelras, para o fim da presente de
policiamento que desse fim a êsse co- cisão, as reméssas feitas por pessóas 
mercit> cta7utestmo. J:Jrcm..zecuLo cn.a- residentes no estrEtngeiro para seus 
mava todos os soldados de Bananeiras parentes ou conhecidos na Estonfa 
e civis do Pilões do Maia, para a "pon- contendo, em pequenas quantidades, 
ta da faca". Carrta O més de dezem- artigos de presente tais como frios e 
bro de 1914. O fumo, ali no Livramen- outros produtos de confeitaria, come.s
to, era o que a vista alcançava. Le- tiveis, casaqUinhos de tricot, golas, lu
vas e mats levas de forasteiro.s acam- vas, gravatas, suspensórios. camisas de 
param por todos os arredores de Ba· crianças, trabalhos de ~,gulha, vélas, 
naneiras. flõres naturais ou artificiais, bonécas 

- Nuvens ae tanaturas, r!izta Ze ~~~tri;m!~\1!q~~~·00 f;~as,f~~~: 
Muniz, ad.vinhando desgraças, peó- e-arros ou 25 cile.rutos, cosmeticos, etc .• 
ras. _ Dito e lei.to .. No Cardeiro:. c~o com exceção porém, de bebidas al .. 
no ?atnaverum, pintaram o sete . coolicas. 
Arrombaram o .armazem, roubando os Todos êsses objétos devem ser en .. 
fardos, as embira.ç e os, ~olos de Ju- viados nos termos da referida decisão, 
mo. Eram êles, so fanaticos, fugidos' nas quantidades que habitualmente sao 
do Crato e d.o Joazeiro. _ Trouxe-os, enviadas para a arvore de Natal, como 
para alt o pavor da revoluçao, t,ue era, presente. Além disso serão considera
depoiS _da néca, o segundo flagélo na- ctos como festas os objétos que os pais 
qu.el:; __ ano nos tertões do Cear~ e da I enviarem a um filho menor ou que 
Paraioa. De_bandaram dos horizontes fl filho envie a seus pais. Não goza .. 
do padre .cicero e yieram pin~ar as Irão da presente. decisão as reméssas 
~uas astucias, as maiores calamulades, reitas por uma emprêza ou estabele
em terra alheia. cimento comercial no estrangeiro. Não 

NATAL, ANO BOM E REIS 
NESTA CAPITAL 

As beatas do padre lbiapina, vi- são co~~iderados como festas os gran
ram-se em "apertos". No Genipapo, des obJetos com? ternos, sobretudos de 
quebraram os carros de bois, pararam qualquer nature~, córtes de tecidos 
a moenda. Em Zé Henriques, soltaram para a confecçao de ternos, tapete. 
gtranctolas queimando todo," os "Jo- gramofônes, aparêlhos de radio, relo
gos do ar',' da barraca de Dos Homen3. glos e outros objéto~ dessa na_tur~ 
o mundo, por ali, quasi se acaba des- Os .objétos confecc10nados nao sao 
sa vez Eram verdadeiros "Lampeôes" cons1der~dos como fes~. salvo SE: fõ ... 
r "Coriscos". A "soca" e a •·re1soca" rem enviados pelos p~lS a seus filhos 
/õram-se com a calamidade. Bron1e1- menores. Serão, porem, considera~os 
do e seu Nô juntaram-se aos beatos como festas as roupas usadas envia-'IA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO 

Os festéjos qt\e se vãl'.) realizar. 
êste ano, na avenida Floriano Petxôto, 
orometem revestir-se da maior ani
mação 

esforçado para Cl brilhantismo elas 
festas. A 's primeiras horas do dia 
l.º será celebrada na Capéla de Nossa 
Senhora da ConceiçÃ.o, pelo revmo. 
mons. Odilon Coutinho, uma mlssa. 

do "Romão Batista". das para pessôas necessitadas. 

Nessa artéria. será armado um co
rPto. no qual um conjunto do 22.0 B 
--:_ fará retrPta. apresentando a mesma 
um aspecto atraente, com cordões de 
bandeirinhas e iluminação reforçada. 

Haverá, também, vários entr,,.tení
nentos populares. além de barracas 
nara venda dA dôces e frios, destacan
do-se o Pavilhão Camponês . 

o mesmo estará a cargo das seguin
tes senhoritas: Maria Auau,c:;ta Caval
canti Izabel dos Santos. Nila Gau
~~enci'o, Maaia das DórP.s dos Santos 
e Eunice Neves. 

NATAL DAS CRIANÇAS POBRES 
NA FEDERACAO F.SPlRITA 

PARAIBANA 

Durante as noites de 31 e 1.0 de Ja
neiro, realizar-se-ão grandes festejos 
populares na mesma rua, que ie P.n· 
centrará ornamentada. No decorrer 
das duas noites tocará, em corêto pro
prlo, a banda de musica da Policia 
M111tar, já contratada. 

A iluminação da rua Sâo Miguel 
será reforçada com cerca de mais 
150 tampadas, por determinação do 
Interventor Federal., A ct>missão é 
composta dos seguintes srs: - Pedro 
de Assifi, Pedro Menezes. Sev~ino 
Borba, Severino Luiz, LU1z Ferreira 
de Mélo, José Rodrigues, José d@ Bina, 
Sebastião Pinto, Antonio Batista Go
mes. Fern~ndo Honorato Pereira, João 
AI ves e Miguel Madruga. 

Os cassacos da linha dP- ferro, alia
dos aos "praças" da Paraíba, ar
mados de picarétas e armas de fõqo, 
oateram os banctoLeiros sertanistas. 
Houve outros plantios de fumo 

Os "píntos" continuaram. Zé Tra
jano botava roçados de quilometras e 
mais quilometres de terras. O presti
gio dos "senhores" desapareceu, da 
noite para o dia. Os foreiros prtgaram 
grandes safras. Eles mesmos se con
decoraram com. patentes d.e "corvnel", 
"ma;or" e "capitão". O.s att.tigos co
ronéis, como os Neves, os Firminos e 
os H ennques, desapareceram com a 
morte do café, do fumo e d? al.go
dão. 

Paraíba. - Dezembro de 1938. 

UM PROTESTO DA ALEMANHA 
CONTRA OS ESTADOS UNIDOS 

conforme praxe adotada nos ano~ 
r nteriores. essa sociedade comf'morara 
no prôximo domingo, o Natal de Jesus, 
em sua séde, á rua 13 de Maio, n.C 

~~~~ o~s:;;~u1~:~~d~~1s~":1ª~~:.:; Em que resultou o discurso pronunciado domingo pelo 
de cortes de fazendas Para ésse fim. m"1n1"stro do 1"nter1"or "yankee" - O sr. Summer Wells 
0 departamento de assitencia 8QS ne-

';:,~;~~~~t~"~!,J~~i:;;.~de ,~~~,?:;:" condena seriamente a atitude hostil da imprensa alemã 
~~t:'~a~~r..r

0 
n~P7,';l~?t~ ~~ ~~r;;;;~~ 1 ------- contra os Estados Unidos 

donativos. 
A distribuição em apreço, terá lugar 

á.s 9 horas da manhã do dia 25, sen~ 
do contemplndàs. tadas as cr18').Ça.$ 
necessitadas que apresen:ta~em · CJ.rtões 
entregues por uma conussao dt:s1gna
da para êsse ftm 

HoJe, ás 19 e mela hon! na séde 
da mesma sociedade, terá logar uma 
sessáo preparatorla ás comemoraçõe~ 
do Natal, usando da palavra o sr. Jose 
Augusto Roméro, que far& wna pa
lestra, sob o têma: Aspectos ia vida 
de Jesus. 

NA RUA SAO MIGUEL 

WASHINGTON 22 (A UNIÃO> -ite ao embaixador alemão, a campa
A Alemanha apr~sentou enérgico pro- nha anti-norte-americana movida pe
testo ao govêmo norte-americano, la imprensa alemã, d~endo que aque
eontra o dtscurso pronunciado domin- le dlplomáta não podia negar que os 
go pelo ministro do interior "yankee", Jornais de Berlim só escrevem o que 
em 4ue êsse titular dizia que os es~ o sr. Hitler ordena. 
tado~ autoritários eram proprios da -

Id~d~r::i:·nazista consldéra .. pa-1 A Companhia AUança da 
~~~~s .. ~t~q:~n

1
;~~sei~i:~-~li:~C:~~ Baía pagou, ontem, um se• 

rios ao govêrno alemão". guro de incendio á firma 
AS DESCULPAS DO SR. SUMMER 

1 WELLS 
Soares de' Oliveira & Cla, 

como nos ano~ anteriores, os tnO· WASHINGTON, 22 (A UNIAO) -
radares da rua São Mtguel, vão fes- O sr. Summer Wells, secretário de 
tejar, condignamente a passagem do Estado interino das Relações Exterio· 
ano novo. res. apresentou pcssoalmrnte ao re-

A Companhia Aliança da Bala JE> 
Seguros Marítimos e Terrestres ide
nizou ontem, os srs. Soares de Olivei
ra & Cia., desta praça, na importan
cta de 100:000$000. valõr correspon
dente á quota de um seguro contra 
lncend1o, 

A comissão abaixo. lendo á. frente presentante do Rich as deaculpas on-
0 sr. Pedro de AMIB, multo se tem ela!& do seu govêrno, condenando !ren-

SO' TEM DOENÇAS VENEREAS 
QUEM QUÉR. VA' AO DISPENSA· 
RIO NOTURNO ANTI-VENEREO. 

VI D A 
RADIOFóNICA 

P R I-4 RADIO TABAJARA D,\ 
PARAIBA 

PROGRAMA PARA HOJE. 

Programa do almoço : 

11,00 - Gravações populares varia..'. 
das - Oferecidas pelo Cine Metró-
pol_e 

12.00 - Hora certa - Jornal ma
tutino - Noticiário e informações te
legraficas do país e do estrangeiro. 

12,15 - Continua o programa do al
moço - Gravações populares varia
das do Cine Metrópole. 

13.00 - Bôa tarde - <Locutor Ali· 
1io Silva). 

Programa do jantar: 

18,00 - Gravações populares varia• 
dab. 

18.30 - Gravações selecionadas -
Mú.sicas llrlcas. 

18,45 - Boletim esportivo - <Lo .. 
cutor George André) . 

Programa de: studio : 
19,00 - Síntese dos acontecimen

tos do dia. 
19.30 - Programa carnavalesco -

Apresentando musicas para o concur .. 
tm carnavalesco de 1939. 

20,00 - Retransmissão da hora do 
Brasil. 

21.00 - Musica variada - Arnaldo 
Tavares cjregional. 

21.15 - Jornal Oficial 
21.20 - Cantigas de Lapinha da 

P R I-4 - Dedicada á famllia Gua
rabirense. 

22,25 - Jornal falado da P R 1-4. 
22.30 - Bóa noite. - (Locutor J. 

Acllinol. 



1 - • ,\ UNIÃO - Suta-felra, 23 de dezembro de -1938 

p A 'R T E F 1 e 1 A L 
A D M I N I S T R A Ç A O D O E X M O , S R , D. R , A R G E M I R O D E F I G U E I R t. D O 

'(*) DECRETO N,' 1,199, de 19 de dezembro de 1938 
Esto,belece obngacões aos conlribuzntes do wi-

r,osto ~·ôbre 1'€1ldas mercantis.· 

Argemiro de Figueirt'-do, Interventor Federal no ,Es~ndo do. Parnfbo., 
usando d;:?.-; atnbuiçôes que lhe :-.ãn confend~s peln Con.-;titm\'áO Federal. 

DECRETA: , 
.'\rt 1 · - Nos tf nuc,~ do ~1rt 24.° d:1 lei federal n.0 187. de 1!1 r'e 

i~e:r~si1\L/,;~~· ~~~~.ti:01~\~I~~~~.- r:1~;--~~t.11:\~~l~~~ ~odi~l~d~i~:rc~~rig~o~~ a~ 
forma.lid;.r!es 1.-!L-t' • -~Jll J.t't::1 de ,nuHa de :CO..:,JO~ a soo..;090 . 

Uni.('.} - e ~,u,, pc•~u.ir_~_n1 1H\.;0<'10~ ex1g~os _e forem de h::i.b1l~la
ção HLerá.riu rudimc_ntar. uodera.u ~irar 1sPn~o~_ da congaçãc, constante dt:::.te 
ai-Ugo. a juizo (la f1c.,(''_1!1ra<.,'i.o do uaposto_ .sob_1 e venda::. mercantis. 

1\~t. 2 · --· Qu~tnd1.. e,itcnde-r c1 F'1scuhz.ação quE o movimento co
mercial ck<.:hií:.t.d;., n~lO c-x;)rlnw u vndade, e não Lendo o r.omerciante el~
mf'nte;s de pr<'v::i.:.; con..,ta11ll'.-,; r',y. 1;vro\ lt>:;ab, será arbitre.do pela 1''1s:all-

zação 
O 

1~:~t~)º e /fi~fl~enda', á vista. os ·cmnerr.iantes e industriais de mo 
v!mento anu,tl : urwrior ~ 20 :000~000 _ sflo obrigados ~ fornecer .ªº comoractur 
hotas de venda, devidamE>n1e autrnucrctn.,;;, nas quais d_eclararao o total <la 
operacáo f' fsun <.leda. ,1 t:<-.pecificac.-ão do::; p:·odutos Vfnchdos e o preço de 

cada un~. 1 _() _ Os tnlõe::. de not9s de VP,nda ~ .. umerados tipogr.,ficamcntc e 
coiltendo C'brigalorir.mtnte o_ nome. da firma, e1~dereço e o nome do compra· 
cior, ~.erf.10 v1sallo:-. 11~1 repart1çào fiscal cta locahdede 

~ 3" A. nolft:, f,,,erâo Pxtraída~ <'ln duas vins, a carbonb.. sc·ncto 
uma entregUf> iL pane e r. ouua. con~ervflda no blóco, para !-.er e-x1b1Un. no 
fjsco, quando exii;1do 

~ 3.º O nom,· do e:-tabelecime11le, l· endereço noderão ser aposto:~ 

por mei1r~e ~-~r~b~:~- Hirá ::;onegaçâo de imposto o aproyeitamento de 
netas de \'t ndns sohJ.s. ntah serão con:-.iderndas usadas, suJeitando o co-
merciante á mulla que üa de 50SOOO a 600$000. 

Ar1 5.° - Rf'VCb<:m-se a.-; dhposkces em contrário 
Prtlúcio da Redenção, em João Pessôn., 19 de dezembro <le 1938, 51.º I 

c!a Proclam:.1cão da Re-µública 

Ar(lemiro de Figueiredo 
Franei.~co de Paula P<Yrlo 

Reproduzido por ter saido com incorreções 

(*) DECRETO N," 1,212, de 20 de dezembro de 1938 
Requfu a apo:-enladcna do~ .1;erventiwnos de J1t'i

f!<·a 

A1 1 miro rlt• Fil;"Ut::in•do. TnLetVt'lllúr Fr:krnl 110 Estarlo_ ri~ Pnraíb:1 
usando ct~ ;t\rilHU{;Õt's q11e li1f" cunft>n· a C1)'1.•·t.it111c,,;J.o ria Repc1blwa, 

DECRls'l'A 

a que se refere o artigo 4. º. sem prejuizo da revalidação imposta pelo regu
lamento do sêlo estadual. 

~ 1. 0 - Essa pena será imposta pE-lo J uíz, em pon.;iria rxpPdü! 'l. 
f'm duas vlas, devendo ::;er a prime!ra nutoada e a f:.lgunda rntregue ao in. 
frator que será, não obstante, intimo.do da !)Uspcnsãc., 

~ 2.º - A su.s~ensão será dc.;retada ex-ofPcío ou a requNimento 
dos representantes ela Fazenda Estadual ou do Mini.,;térlo Fubli ;o. qU!:! são 
úb1igat1os & fbcaliZJ.r l cumr,rir as presc;riçã(_•<.; do presenu• ch~ncto e a dar 
ciénda á nuloridnde judiciária rompetentP, da::; inf:-·tçõrs ,. nro.•, de que, 
1:or qualquer meio, tiverem conhnctmenLo. 

11 3. 0 - Do ato que 1111µ.::t• a f uspcm,ão (' úo d1.:spttcho que n (il'nei.!'a, 
c:tbe agrnvo de petição, que dPve ~er interposto e JH"OCúS!-,~do na ccmtormi
dude elo Código cio Prvcet,so P1·1l~i.l do E,)t~1t!o 

~ 4. 0 - O juiz poJení. proceder ou marn!A.r r,roo::f·.kr. f'X-oi';i<,.io t}Lt 

n requerimento dos representantes da Faxend~1 Estadual Oll ct,J Mlni:iLé1io 
Pübli..:o, a:; diligencias que enlt-ncler nccess::,,n~s par.1.. <-1 <·c,nst:.i.tr.tçao rlP 
ql.i:liGUt:r 111t1·açao cteste decn•to t' puni~ão do 1l'frat01 

~ 5. 0 - Na Capital e e111 Campiun Gran·.1E', o• .. ini:a•:, e;oir.pf'tt·nt· :; 
i:-ara. a riscaJizaçâo de que tralti o artiµ'O 4 ° f" irnµo~icâo d,• 'lf'ri:~ ao:::.: ser
ventuarios Infratores são os pri•,ativos <los 'PL·itos da Fazenda, cabendo aos 
tHulares da 2. ª PromoLOria, nas ::iludida'i c:oman:as. o cte~,,~m1,cnho d~1.s atri
buições conferidas ao Minhtério Publico. nos parugrn.fo:, ~ntcriores 

Art. 6. 0 
- O presente c!e('l'Cto entrará em vigor no dia 1'1 <Je ja

neiro clé 1939 
Art. 7. 0 

- Rcvogain-se 3.:i di~posições rm contrario 

Palácio l;,1 Rt ~.knção. C'm ,João PPs..,õa, 20 tie dezembro dt HU~. 51 ° 
cl::i. Proclo.maçá,J cl:l Rrp:1bli<'J.. 

Aryemi .. o de F1gueirédo 
Ju8é Marques da S1lvu Mun:... 
Frnncisco de Paula Pc.,rfo 

1'.Un:LA DE \'ENC'IMENTOS MENSAIS PAIU APO<,t·:~1'.\DORIA 
OOS SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA 

CARGOS 

Escr,vão 
Oficial do Registro Ci

\'il das pessóas natu
rais . . 

011<:1.1.l cio Registro Ci-
vil das pessôas juri-
clicas . . . . .. 

Oficial do nglstro ele 
Tlltrlo~ e ctoc·mne1uos 

Oficial cio B.egi.stro clP 

1 Nas sédes 
1 de Comar-

1 ca:nt~~n;Í~ 

iil0,000 

35CeLOO 

300.000 

JJO~OOO 

Nas sédes Nas séde$ 1 

de Comar- 1 dos termos 
ca~ de 1.1 anexos 
er,trancia 

4t0$000 300,0011 

3úO>OuO 250:sOOO 

2!')0~000 200~00() 

2~íi:r;OOO 200~000 

Nos dis
tritós de 

paz 

O Interventor Federal no Esta•Jo 
da Paraiba. atendendo no que reque
reu o sr. Antonio Gome!; da Silv~ 
carcereiro da Cadeia Pública da cidD. · 
de de Pilar, tendo em vjstD. o laudo 
mêdtco que se submeteu o µP-ticioná
rio, resolve conceder-lhe Lrmta 1301 
dias de licença, para trata1nenlo Je 
~aúde, em prorrogação. na 101 mJ. <l: 1 

lei 
O Interventor Fedrral nv K.t~c,n 

da Paraiba nomeia José C.:.:.ss(:1ur.·o 
Ba.tbtu para exercer o t·argo ae e:,
cnvão c!a bub-tielegacia 1iP Pol10a dá 
circunscrição de Belém, elo dbtri'..o 
de Caiçé.ra, devendo ~olic1tar st-u ti
tulei á. Senetaria cio I11tnicr <' $1' -
gurançn Pública. 

O Interventor Federal no &,tac!,J 
da Paraiha exonera, a p:.clido. Sinv.1i 
de Moura do eargo de e-.scrivão <t:.i 
Sub-delegacia de Policia da ci.rc11n<;
criçáo dt" Belém, do dirtnto de CJ1 
cé.rn 

O I11U'•rventor Ftderúl no Es~ad'l 
tia Paraíba f'XOnera o tenente Antonir1 
Benicio da Silva do cargo de dPl~ia
óo de Policia do distrito de Cui.,,;àra. 

EXPEDIENTE 00 INTERVENTOR 
DO DIA 22· 

PetiÇÕf>S 

N ° 11 098 - De Simplicio Augusto 
de Sá, guarda fiscal da Fazenda. com 
exercicio na Mêsa de Ren:las de An
tenor Navarro, pedindo re<.:onsideraç~o 
do despacho de sua peticão requer~n
do par~ ~e,r ~ubmeti_do á 1nspeçào d_t' 
saú.de, no Posto Medico de Caj:.1.z,:,.1-
ras, por não poder se transportar :i 

esta capital. - Defiro o pe~hdo, á v1s· 
ta elas rnformações, a fim de que o 
1,-querent<.· ~eja submetido a insµeçã.ú 
(]e 5;aú.de, para efeito dl" apo·,e-nta
L....:ria. na cidade de Cajazei'!"as 

Art 1 o _ A . no~:"nfrt.t.orii_. <io ... t:l!Jl'l:ãe~. ~ficiaü; do ~e~ist~~ ,. 0 jj1~~~·e~fo protesto eh 
de protesto dt•. Jetr_a, r~cr!v:.1rs. chstnbmctores: p.lrt1101rs._ nval_1ado1es ,P_1_1va.- letras 30UH,OO 2rosooo 200~,000 

300SOOO 2!50~000 :.mo~oo 

N. 0 11.133 - De Valtiu:k, Rama.
lho, impressor da ImprPnsa Olirinl. 
n4uerrndo seis i61 mêses de lk1:11ç~. 
J:..tl':i tralam.tnto de saúde. - Cor1 -

c.:êc.!o sessenta <601 dias de licen<_:fl 
,:clll o ordenado, para tratamento de 
.saúde. á vista do laudo l!lé:lico <' das 
informações. 

tivas. deprl:.itanos_ .1ud1t1u1.oc. C..l>11Uu.lorf'~ .. Cº. r.te1ros de :_t.11d. itonos e o.ficrn .. 1s .<l::> 1 Tabelião . . . . .. . . 3<.0~0UO 250SOOO 200,:ooJ 1 

justiça se n•gulnra pelo disposta n? cup1tlllo VI da ln n.º 127, de 28 deu"'- Oficial de ·ju·stiç~ : . . . 200~00D 18Cf'JOJ lJ'.)LOO 
zembro de 1·,:~ti. C'Om ·is mcdif!c:1çof'<; cOn";!·m~E·:; do presente decreto. Porteiro dos :u:htorios ::?OOSOOD 180.3000 150~::oo 

Ar~ : 0 
- Par2. cJlculo do.s vent:;m~ntos dn aposent~dorrn., se to- , Distribuidor 300:::COO 150LlJOO 120.,000 

Ce José Aqgusto dos Santas. ~ 0 

~-Jrg, 011.to ela Policia Militnr do EstaC.c. 
rC;qu2rPndo reforma. - Deferido. á 
vista das informações 

marão por :1así' o::. venc:'ll·'ntos do c.:argo Oll o:. e.ia tabela anexa. quando o Contador . . . . : : .' 180SC!JO l.JO~OVO 130$0Cü 
corgo n:i 1> ,.ver vencimento:;:. fna::io:s rm lei. Partidor .· 18C 1.00 150~0:>0 12ú$,OOO 

Decr?tos: 

Alt. 'L u ~- Dez po1 C't"ll1:º 11 0~ l _ela; C?·,;ta~ Qll" _receberem os ser- Avaliador·· pr.iv~ti;~ ·. 180~000 150SOOO 120SOOO 
\lentuari().:j i)~·ncf1ruHlo.) J)\lr ta . ..,l~ Ot'cn•::.o ~·l'ierti rao .em Lwor}o E~tado e se·, Depositaria j\&tlkià.l ·.. 180SCOO 150SOJO 120~000 

O Interventor Federal no Estadfl 
da Pa.railJa Pxonera o ~argento Jo,;<>-

1·ão pagos cm ~elo de est~rn1p1lhas, <.:obrJnclo-~..: nu:;enLos 1e1s 1~200) pela~ -----,>"----·----·-----~-~"---
perC€'nt.a~( 1 ut: !°l'J.'. õ:·· iukn\.>rTs a _e:;:,1_ .:u::-ntw . - QuelrQZ do cargo de sub-delegado de 

1 
Polida ria circw1scrição de s. Seba:;
tido de.• Umbuzeiro, do distrito de A
lagoa de Monteiro. 

l 1 .E:s'>•~ p:.tgaffif'n~o :;.tora. ie\to p2'ia rnanr1ra seguinte: 
I O·~ tabc>llães e• t,:.riv.:t:-.s d"' paz (C!:.u:.o e inu~ilizarão o sêlo: 
a) .ia .. , <icntura:, iavn.1dr,s e:-m seus lino:3 de notas, inclusive test.;1-

mentos. 1- :·ocurnçôe:; e .,ub~t.auelecimento:..; 
hl n:i.s Ltrtid5es tra:Jaclos, r~üblicas formas, reconhecimentos de 

firma ou de let.rc.. ar:·ov::tç,:o f' :·2gistro de tcstrw1Pnto 
II - Os oficiais do registro civ!l d:.1.s :iç~svns naturais rolarão e 

inutllisarão o :-élo· 
a) no.s lança!-Y"'-·tos feitos no canhõ'-º c'.o hvro talão •Decrf!to n.º 

18,542, de 21 c.le dezcmbr::> dP 192'3. art :,31: 
t 1 nas certidões, excrto n da )):l.rt.; des~rcavel cio talão. 
III - Os oficiais dr, re~tstro cl\•il d'.ls pessóns JlU'idkas colarão e 

1nutilisarão o sélo: , 
a) na declarnçé.o do n:gi.;tro ir.ita no c:: ... molar cto jornal n ser ar

quivado em c ... nono I Dccre:.t") citr.jo, ar,s 12) e 131 l; 
· b) nas certidões 

IV - Os oficiajs c!o rrr:·ist1 o (;e ti'ulos e do::umentos rolu.rão e 
inutilisarãe: o :,.·lo: 

a) nas dcclaraçôes que Pxararem no título, documento ou papel 
registrado IDec!·eto citado, a1·t 151>; 

t) ~ª~s "~}}~f~~8
do registro de i'rnoveis ,,alarão e inutilisarão o sêlo: 

a) no.s lançamentos feitos no ra11hõto rio livro talão ( Oecr~to cita
do, art. 21·11: 

b) na:~ certi:-~ões, excrtuacl.:'..;j a da cnt:? desta~avel _do _t~lão. 
VI Os oficiais ele protPsto.s de letra: colarao e mut1hsar.t.o o sêlo: 
a.) nos instrumenlos cie protestos; 
b) nas tl:"rtidõe:,. 
VII Os e:::.2rL·ar~ col.:,r:io e inutihsarão o sêlo: 
a, 1cos autos. ante:,-; do tf:-nno ele conclusão ou remessa, para julga-

mento da c:iu:;'l mcide11Lcs ou rc.>curso I Rr,gimenLo de C~stas. art. 35l 
quanto a ::t.L,s rl•ntldo;1 c111 .pHL:;uer 1:1:oc?')O· qu_2-r p~1.ra s1,. qu_er para os 
distribuidorr'., p,1rticicrcs. r ~-,11 1::.l'1ort:-s _r ~-1~al1vos, nepos1t.,1nos JUd1c1ai.s,. co.1-
tadores, porttiro:; Jos ~u::l1torHk ou 0~1<·:a1~ d<' .JUSl:1ça .. descontando das cus
tas destes a 1Jnr1 e corrcbpon:h·:1tf' é. 11nportancia ao selo empregado 

bl 1111 c.:óta elos tnst:1, lanc:,da u margem l'C'spectiva \Regimento 
citado, art.. J4i. quanto am~ cit>mai;:; atos; 

e) uas c.:trtidões 1 
§ 2. 0 ·-· Estão Is0 nta~ da re:'iu<'ÜO ímp~sta por f'ste artigo as custas 

percebidas p'."'!C., f,crvenluano.'>,_ cu_ios c.ugo:~ t~ve1:cm vencin~entos fixa~os 
em lei bem e omo as t(as certic.õ~:s qur os d1stnbmdorcs, partidores, avalia
dores _

1
p~·iv:ttivos. ciepC':-;itarios judiciah conto.<..:or&s, porteiros dos auditório.:; 

e ofic1aL'> d.e Justiç..i forrn errem ás partes 
~ 3. ,) Par:J. cá!c11.lo ele Vf'-ncimeulos da aposP.ntadoria do serven-

tuario de mais de um ofiuo ou cargo tomar-se-ão por base os venC'imento'i 
estatuido,· 1- lr:t a npe~enta ·1nr1a ~Jg ma 1s 1mrortar1t<', adicionados de tantas 
vezes 50SOOO. quanto fónm o.; clt>ma1s cargos ou 011:::ios exercidos pelo ser
ventuario. Por oficio ou c.:ar~o m3.is i111pv1·tante, entende-se o de venci
mento de ar,osPntadoria mais t'lC'.'?.dos_. 

§ 4 . ., -·--· Não estáo cbmµr2end1:]os na disposição do paragrafo ante
rior. os esuivfw:; de p•.,. cnJ~s 111nçfiP<i dí'Vt'lll .,.,.r nmsiclerada.s como c<ms · 
tiWindo um únil.'O cargo para. eteito C:_t>_ ar.os~ni..n.•.loria. 

§ 5 _ 0 -- Para C:-" ,r efC'ito. cons1u:·ram.se tamh:_:.m como constituindo 
wn 

1
único c~·lrgo. ob diver:sos oficio:~ ou funções ..:!e c:;crivão judicial, qmm

do acumulados 1;or um só ~encntuario, qur.i~'}u:r '.:U~ sejam as suas deno
minações. 

§ 6. 0 - Em caso algum, os vern.·imentos ~·r:. apm:entadoria s~rão in~ 
feriores a 30::0:io men.~ai~ 

Arl. 4 ' - Pau ef,·ito:, de fí:~n,.hzaçJ.o :'o ~;êlo de estampllhas 4? 
que trata o artig".}_ ~-·'.· o: jUiT; .0 ão obr)r,,,do:,. ~o:., pena rJe responsabilida
de, a visar, na pnmeira e .,,ltrnrn fôlha, w. hvro:; d,~ notas dos tab~liã.es ~ 
escrivâ-es ctc paz e o~ ca1\l~tos do livro l,1lão dos oficiais do registro civil 
e de imoveis. os quais lhe ~erão avresentucto.'-i, para ésse fim, dentro de í.5 
d1&s, após <:!"' rc:;pectivo en::err.unento. Ctunpre-lhes ainda Uscaliz'lr o sêlo 
apõsto em auto ..... b.."'m como impEdir QUt.: ll'JSt~s ügure qualquer documenrn, 
que não esteJa ~clado ele 11''.ôrcto C'Om o rre';"nte decreto. 

Paragrafo · .. m:co - Ainda para et··l!o (k fiscalização, os serventua
rios atingidos i:nr {•str> c1,·, r"to, ~emµre CJU" ,1:,L~nrrm os sêlos correspon1en
tee é. taxa dr aposenlado11.a. uenciourHr o ( ,:;a circun~tancia â. ms.rgem, 
com a cóta "Taxa ele npo, ,!nl:-1clcn:~·· Frltando essa cóta, n. insu
fictencia de ::., la,i:"'m sua C'on:-.i'lt'nl'la , cmo de LaXH.. d!' aooscntadoria e su
jeitará o ~rventuar10 1 r nns de, ar'. 5.º 

Art 5 Inqrre e 1 pena rle su pensão, pqr 10 
V"1tuarlo I de lrw ar o . élo, pela l'ma P'."."""''l!!-dll!k 
11 llem llallm o Qllt nlo ~ta• Jullt. ~ prazo le~ llll 

t • J Reproduzido por ter oH1.ido com 111correçães. 

DECRETO N,º 1,215, de 20 de dezembro de 1938, 
Dã. a denomina('áo de Escola Profissional Presi

dente João Pessóa à Escola CorreCt0nal do m.e.511w nc,1 •. , 
!ocalizada em Pmdobal, do m.un.icipio de Mamanguape. 

O Int,.rventor Federal no Estarlo 
da ?::1nuba exonera Antonio P..::reim 
Rafael do cargo de 1. 0 suplente 1~ 
delegado ele Policia da circunsciicà' 
àe S, Tomé. do distrito de Alagó.l' 
do Mont('~r:i. 

O Jnter·entor Federal no Est,:tc;'1 
da Paraíba nomeia o f>argento Jo .. :é 
~ueiroz para exercer o cargo de l 0 

AI t 1 ° - Fica mudado paia Escola P1ofiss1onal Presidente- Joiío "Ul=Jente cie del~gado de Pollcia dn 
Ptssõa a denominação da Escola Corlf'!C1onal localizada em Pmdobal do 

I 
rl1!>t11to ele Alr.goa do Monteiro 

l'lumc1r1f'I (e Mamanguape O Int"'t ventor Federal no Esta}() 
ill'i 2 ° - Revogam-se as d1spos1çóes em cont1ãuo da Paia1ba exon:-ra Gumercmo de Fa-
Palác10 da Redenção, em João -Pe!.sóa. 20 de dezemb10 tle 1938 51" I nas Leite do caq,.o de 1 ° suplente de 

Argemiro de Figueirêdo. Interventor Federal no Estado da Paraíba, 
:.ir.ando da~ atl'ibUic,'óes que lhe são conferidas _()ela Constituição Federal 

DECRETA: 

e':., P1oclamação da Repubhca clrlegad0 de Pol::ia do distrito de 
Patos 

Argemiro 4e Figueirêdo 
José Marques da Silva Mariz. ,P('retadn da Fa1,end1 

DECRETO N," 1.216, de 22 de dezembro de 1938 
Abre á Secretaria da Fa'.';enda o credito suplemen

ta, de 13 :400$000. 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Esta.do da Para1ba, 
usando das atribuições que lhe confere a Constituição Federal. 

DECRETA: 

Art. Unico - E' aberto â Secretalia da Fazenda o credito de trele 
contos e quatrocentos mil réis C13:400S000l, suplementar ao § 13 - Caixa 
Economica, - constante da lei orçamentária vigente, revogac"as as dhposi
ções em contrário. 

Palácio da Redenção, em João Pessôa, 22 de dezembro de 1938, 51.º 
d? Proclarnação da Repú.blica. 

Argemiro de Figueirêdo 
Francisco de Paula Porto. 

DECRETO N,º 1,211, de 22 de dezembro de 1938 
Abre ao § 1.º - Gouerno do Estado - o credito 

S1Lplementar de 6:000$000 

Argemiro de Figueirêdo, Interventor Federal no Estado da Paraíb!l 
usando ela.!> atribu.içõe~ 4,ue lhe confere a Constituição Federal, \ 

DECRETA: 

Art 1 .0 - Fica aberto ao ~ l .º - Govêmo do Estado - Recepr;-óc s 
Oficiai!; e Outras Desµêsas, constante da lei n. 0 927, de 31 de dezembro de 
1937. o credito suplementar de seis contos de réis 

Art. 2.0 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Redenção, em Joãú Pessl>a, 2'J de dezembro de 1938, 51.0 

da Proclamação da República 

Argemiro de Figueirêdo 
Francisco de Paula Porto 

lnterventoria Federal I EXPEOTEN. '!'E DO TN'IJ;;flY,F,N'f.Ojl 
DO DIA 21: 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 19: Dccrcto.s. 

Petição: 1 O TntPrventor Federal no Estado 
da Paraíbn exonera o sr. Carli Uns 

De Antonio Gomeis da Silva. car- de Almeida do_ .cargo d~, _guarda dl" 
cereiro da Cadeia Pública de Pil \l', 3. ª clas!-,e, do Posto de 1-Ugtene <le Ba
requerendo ma..lF trint~ dias clf' lirf'n - nanelra.s. 
ça em prorrog1u;~o á. que se encontra o Interventor Federal no Estado 
gozando, para tratamento de saúde. da Parajba exonera o .';r. Gentval 
- Concedo trinta dias, em prorrog&.- Barbosa de Lucena do cwt'gõ'"de 'flttlWª' 
ção, d~ ~~~ do laudo m~lco, na rRs- ~: !~. ~ classe do Posta 

EXPEOIENTE DO GA.RNE:TII 

Ao ciu ef..01 elo Te<-0uro 

OfJc1os· 

.J t lG.UO Da Administração do 
rrrto nP C:1brdêlo 

N ,\' hi.íl'l4 - Do coman'1o da Pú
licia Mihtar 

N ° 3.fi03 Do Estacionário intt'-
rino <Ir, s.n1.f a11c1 do Congo 

Ao Tribunal da FnzC'nd:i: 

Petiçõ s 

N ° 10.881 - De Otoni & Cia. 
N. ºl 5. 006 - De Moacir Maciel. 

Desptsas realizadas· 

N ° 1~.Ct:S - DC' Celso Pedrosa. 
N ,) 16.UlS - Do mc~mo 

Conta: 

NO lfi.%0 ~ Da Policia Militar. 

Prestaçõps de contas· 

N.º 386 De Gaspar Blntcr. 
N.º 14.SOJ - De João Ferreira de 

Deus. 
N. 0 l . 220 - De Nuno Teixeira Ne

to. 
N." 16.031 - o. D. Hcrcilln Fl\brl-

cio. 
N.º 16.02J - Da lllC'!:illla. 
N.º 16.0:B -- Da 11wsma. 
N.º 16.027 --· Da mesma 



.,..li"..... :X UNIÃO - Sexla-teirn, 23 de dezembro de 19:l!l 

N. 0 3.815 - Dn Mê.,;;a de Rendas 
de Ca.Ja:teirn.s 

N." 3.810 0;1 lHf'Sl1lU 
TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA NESTA CAPITAL O GENERAL 

A' R~parllt;án <lu:: 8f'rvh;os füelrl~ 
cos: 

Demonstração da receita e despêsa bavidas na ·re,mu. 
raria Geral, no dia 21 do corrente mês 

LOBATO FILHO 
(Conclusão da !.• Pi.> Cada vez mais me felicito por est::i 

minha primeira posição de general 
comandante da 7.• Região Militar. 

Oficio: 

N. 0 11.194 - Do Presidente da Cai
xa de Aposentactoria e Pensões de 
Servi(:o.~ Urbanos Oficlnts, em João 
Pessõa 

RECEI'l'A 

Saldo anterior . . . . . . . . . . . 
Recebedoria de Rendas da capital -

89:425~300 

para vencei E° bem verdade qu<' o 
auxilio do Chefe da Nação tem sid·") 
enorme. principalmente na constru
ção de magnificas estradas, açudes e 
pocos. Mas o <sertanejo, trabalhador e 
int.eligenl~. te';n sabido tirar provei~u 
c1ê!:ise auxilio. O certo é que o Ceará, 
Río Grande do Norte, Paraíba do 
Norte, Pernambuco e Alagôas. que 
<:ão os Estados de minh:i Região, es
tão-se preparando para c;e constituir 
em fatôres noderosissimos da econo
mia nacional 

AS OBRAS CONTRA AS SÉCAS 

- As obras contra as sêcas, co,1-
forme a orientação do presidente Gf'
túlio Vargas, e, ainda, segundo r.1.,; 
vem executando a Inspetoria rle 8i>
cas, representam a salvação do Nor
déste flagelado. ttsse r-ugilo de enr•e
nheiros vai ter os seus nomes gra Va
dos na história econômica do Brasil 
como os consecutorec:; de n"->vo cena~ 

A' Secção de Comprns: 

Oficio. 

N. 0 1 213 - Do Secretário do In
t!'rlor. 

A' E.•.tac:Lo l•'iscal dl'" Pombal: 

Ofk\o 

N.º 11 180 
Castro: 

- Do dr. Agcu L1e 

IMPREN>SA OFl<JIAL 

Féria<, 

130 - Gtegorio Simplicio de Albu
Querquc. concedidas. 

131 - Sindulfo Higino da Silv'l.. 
idem. 

CO,\IANnú DA ,POI,l<'IA MILlTiUl 
DO ESTADO DA PARAJBA lllJ 
NORTF 

Quartel e1n João Pessôa. 22 de de
zembro de 1938. 

Servia para o dia 23 1Sexta-feiral 

Dia á Policia Militar, asp. a ofic1ul 
Severino Cesarino da Nóbrega. 

Ronda á Guarnição, sub-tenente 
Manuel Noronha Cesar. 

Adjunw ao oficial de dia, 1. 0 sar
gento João Batista Gomes. 

Dia á Estação de Radio, 1. 0 sar
getno Manuel Bernardo. 

Guarda do ~uartel, 2. 0 sargento 
Andrê Severmo Urtigas 

Guarda ,'1a Cadeia, 3. 0 sargent.•1 
Carlos Sobreira. 

Eletricista de dia, :soldado Sines10 
Marianú de Barros. 

Telefonista de dio. soldado Seve,·i
no Ferreir:1 de Sousa 11. ºl . 

O 1.º B. I. e a Cia. de Mtrs. d,1-
r~o as guardas do Quartel, Qadeia 
PubUca, reforços e patrulhas 

Boletim numero 278. 

Acantonamento - Nos próximos 
dias 27 e 28, acantonará na praia da. 
Penha, um destacamento desta corpo-

P c. da arrecalação do dia 21 . 
Repartição de Aguas e Esgótos -

Rendo. do dia 21 . . . . . . . .. 
Severino Belo dos santos - Dividà 

ativa .................. . 
Itamar Cavalcanti de Albuouerque -

Caução de luz , . , . . . , . . . . . 
Paulo de Oliveira - Caução de luz 
Julie Augusto de Mélo - caução ele 

luz . . . . . . . . . . . . . . . 
Maria do Carmo Cavalcantl - Cau

ção cte luz . . . . .. 
Diversos funcionários - Desc. rlo 

abono n . 138 . . . . . . . . 
Severino Vidéres - Saldo de actinn

tamento . . . . . . . . . . . . . .. 
Cap .losé Gadelha de Mélo - Saldo 

de adiantamento . . . . . . . . . 
Genuino de Albuquerque Bezerra -

Saldo de adiantamento 

Banco elo Estado - Conln movime?1-
to ·- Ret n data 

~291 - Diversos funcionários - Abo-
no n .138 . . . 

f-292 - Montepio do Estado - Rest 
desc. elo abono n. 138 

5289 - José Araújo - Conta 
5290 - Ramos Maciel & Cia - Con-

ta ............. . 
5293 - Inácio Roméro Rocha - Pa

gamento 
5?95 - Dr. José Mousinho - Desp. 

realiz. 
5236 - Bel José Mousinho - Desp 

realiz 
5179 - Emilia de Sousa Souto -

Subvenção . . . . . . . . 
r,2e.~ - Mnrh Auxiliadora. Duarte -

Subvenção . . . . . . . . . . . . . . 
fi294 - Joio Luiz Ribeiro cte Mo1-rth 

- Conta . . . . . . . . . . . . . . 
5297 ,:_ J _ Femandrs & Innio -

Rest. de cam:ão 
4973 - Jo5.o Alves da Silva - De:jp 

re.iliz. 

Salclo que nassa 

Tesouraria Geral do Tesouro do 

'ErnHto Sil..elra. 
TP~IJJ'Plt'" Gtorn1 

15:500$000 

l l :416S900 

158$400 

30$000 
30~000 

30~000 

30$000 

3 :893$600 

3$500 

!;~00 

$700 

13:547,000 

3 :893$600 
1 :799$000 

992S700 

438SOOO 

794,400 

,R24S800 

60$000 

60$000 

9 :009~200 

l :500$000 

601I>00 

~-· \ [ 

• 
31 :098$100 

13:547$000 

134 ·070$400 

32 :979~200 

101 :091S20J 

134 :070S400 

Ertaclo ela Paraíba. dh 21 de dezem
bro ele 1938. 

Aluísio Mol';J;is, 
r-scriturârtO: 

1 ~o de trabalho prod!-1tivo. As gPn-

0 ESPIRITO .?:oP1;.1scIPLINA D.~ ~~sC:rã~r~~el:~ ~~:oi~~~:e:w.~á~i;;~~: 
tes como as de agora. Elas terão úli
ttJas estradas, açudes destinatio~ a ,tr~ 
mazenar grande quantidadP de ,i~ua 
paços e, talvez mesmo, melhor tlim:1 

- A tropa aquartelada em Fort'\li'>
;,,a deixou-me uma imprf'~s5o admi!'::\

C'l. fáto f>sse que se verifica em toda 
~ minhn Regi5o Em matéria de in,·-
rrucfío. não se póde desejar melho•· O SISTEMA RODOVIARIO NOP..-
eficiência. Os exercício-. C1ut? a mesmr DESTINO 
V~m. (a?f'ndo ?Pm ate<;;taTJ1 8 CO.npr- j _ . . ., 

•~.ff~~a~º\~:::;h~~~\eofJ~~~i:,,,~~\, ~ ri;-d~ _S
1
:i~m~ 

1~;~r~t~r ~a :t~~P:'~0 
amos no 2.º mês de instrur:ã'l. P c:01T!erc1al. E' um fat-5r ine• timnvel ·le 

(Orno se estivessemos no fim do 3.º defesa militar. O eixo OU"' p,.rt ~ <lP 
í"ll'"~t" n rli~·f'·rhnn. P<'t:"\ é df' um'l Ji'{'l't:'Jl"2'3 (· nuP j1·:í ª"' F(•ira ,1~ 
,1nfei"il) ~-1')·.("'}Ut8 <;Cnd<'- ?, sua ori- Santana. no Estado da Bafa, par:1 dni 
ntn,.ão r1inda mais perfeita. A t,· 1p:\ rumar ao centro do Pnis, é. inrml ,. -

1o Ceará está mais do ouf' ,. 011 vr•
1
r,J_ tay~lm~nte. u~n cousa dt' útil' a) , 

-:d dP riuc 0 Brasil só irá para diank' m1htares J:>rCCL'>nv:1mos h~ 11:uit, tP•11-
hnvfndo ordem. e P esc::a orctem on po. F.:le vai mtegrar ec<)l~omica p 111:I -

Pla procura manter a todo O custo tarmente tOOo o NQrdeste dü Er il. 
indepenc'entemente do Ocet1no Atl 1-

VIAJANn() ATRAVF'S DO INTE- tico. Poc'ert:í. SH longa e peno"ia, 111::i,,. 

RIOR NORDESTINO haverã ligacão 

A viagem oue realizei, atrnv/,1; e',.., 1 .. A CIDADE DE JOAO PESSOA 
intenor nordestino. foi maravilh'J":l 1 
Des.::as que ficam, para sempre. grn- ~ Conheço a capital da Parail 1 
vadas na retma e no ec:;pirit::> d de~de 1898 disse-nos s. e:<'."i::t.. l''J\ 

ouem as. empreende. Vi . e apr<·r. • conclusão. e tenho passado por a,~,i 
nnuta ~º~"ª· oue ~e rel0c1ono com frequentemente. Naquéle tempo, t'"'.l 
meu oflc10. O meu caro amigo r:il~"' uma aldeia. e aldeia velha Hcje, ,, 

"P rlrs<;"'"" de trnoa cab~ nas f'07it~- uma cidade bem mimosa E' a ti-h 
rôPs de um comandante dP R"'"Tii" João Pessõa. Acabo de vêr o llnc!1 
<\c,ui!o _oue <:e chama_ potenc!alidade Parque, Solon de Lucena, a r:raia e'"' 
Pronom1ca_ da_ mesm~. prorlu.:-ao. via Tambau, e sua moderna cchfirat'".lo. 
de com1:1mcaçao._ serv1cos de transror- . suas agradaveis ruas, o aclmlnn:, 1 
tcs, valor e carater do elemento hn- 1 bairro con~lruido p 0 lo Mont<' Pi ,-. o 

m~~·. t~â0 isso. estou _adquir~ndo. "'.lm j ~a~~~~ s1i;cr~:
1
~~~1~~~·acI~

1
.d~ é

15
~

0
nrn.'i~~~ 

,"' _ninh.i' ·...-i~g-~ns, boa no\~'). A 1:0- atestado ela cnpa,·idade admil1htraLi
fenda not~ncialldade. _posso garanti:- va do govêrno do interventor Argt'm:
lhe. tem uma expressao bem elevada ro de Figueirêdo" 

------
Realizou-se antem no r!• O TRIBUNAL DE SEGUllAN· 
cinto da expnsição do Es· ÇA NACIONAL JULGA· 
tado Novo, a trande hsta RÃ, SEGUNDA-FEIRA, A 

do Trabalho APELAÇÃO DA SENTEM· 
(Conclusão da l.ª pg l ~Ó~A~~deE re:kiª;f00ex;~ici~~i'.~e I 

PANHA. Por essa ocasiâo será feito --------·-------------~-
e exame da última turma de recru- De Raul Boimel. requerendo trans- A.'.°~!':"~0 

P9-trimonio 
no::;.;ooo mar Falcão salientou a irnportanri'l 

969S300 da Festa do T1·abalho, realizada uo 

ÇA DO SR FLôRES OA 
CUNHA 

tas do corrente ano. feréncio. de propriedade para o se1t 
O Destacamento obedecerá O co- nome, do auto marca Ford, placa n. 

mando do major Elias Fernandes, 214 Pb., adquirida por compra ao sr. 
tendo como assistentes e ajudantes, Alfrêdo Pereira da Silva, e bem a3-
1espectivamente, o l.º tenente Ma- sim, pedindo baixa para o seu auto
nuel Coriolano Ramalho e O 2. o te- movel placa n. 33 Pb .. por ter vendi
nente Antonio Ferreira Vaz e com- do no interior do Estado. - Como 
por-~e-á d.3.S seguintes unidades: requer. 

te=le c:;b;sffto ºc~~~n~e d1ra
2ü: tas.) João de Sousa e Silva -- l."' 

jo. tPn., inspetor geral. 

co~:n::t~~h~~p~eAà~~~t,.~!~i~~e~1/ Confére com o original: - F. F'Pr-
t€ndo como comandantes das 1. a e r~ir:i clt. Oliveir.1. - sub-inspetor 
2.ª Companhias, os srs. 1. 0 tenente _C_H_A_P-AS-E--CA_N_O_S_D_E_F_E_R_R_O 
Manuel Camara Moreira e 2. 0 dito GALVANIZADO _ Material elétri

Jo!o c~~d~~~t~:.,~~~f'~-~~maJdo do co. l\laterial sanitário. Arolêjos. 
a:sp. a oficial Clodoalc:o Pa~os F'ia- Pranchas e tôrro de cedro. Novas re-
lho. messas. 1\Ielhores preços. 

O sr. major fiscal admin,strativo, CUNHA. & DI LA.SCIO 
deve providenciar o Serviço de Ran- Roa Barão do Triunfo n.0 271 
cho; o sr. cap. médico deve provi
àenciar quanto a organização do S. 
S. e o sr. 1. 0 tenente das transmi3-
sões do Serviço de que é encarregado. 

cas.) José AmaJdo Cabral de Va!lp 
concélos, coronel cmt. J?eral 

Confere com o orlg-lnal - Sebasti.ã,a 
Mauriclo da. Costa. 2. 0 ten. aJnrlant.P 
lnterlno. 

INSPETORIA GERAL DO Tll&l'Z• 
GO PUBLICO S DA OUA&D.I 
CIVIL 

Em João Pessôa, 22 de dezembro de 
1938. 

Servia para o dia 23 ! sexta-feira). 

Permanente á 1. o. S T .. amanuem,e 
Manuel Gomes 

PREFEITURAS 
DO INTERIOR 

PREF<:ITURA M'JNIC11',U, nE 
CAif'AR,\ 

DECRF,TO N.° 14 DE lfi DE D'l:
ZEMBRO DE 1938 

Isenta. de multa. até 31 ,Je de
zembro todos C'Ç de,•edores de 
;mpostos a.tra.za1os. 

o Prefeito do Munieil"to rlf' Caiçara 
usando ri~.c; !l.tribuicõ"'c; oue lhe :;;ão 
conferid9c;. 

DECRETA: 

Matriculas 
Imposto sobre dlversõe.s 
'Paxa rie Mtatistica da pro-

dução 
Rendas diversas 
Texa de vias públicas munl

cir.nis 

33SOOO recinto duma exposição onde se de- RIO, 22 1 A UNIÃOI - O Tribunal 
d 12SOOO monistram O progresso e as realiza~ de ~eguranç.a. Nacional_ reunir-se-á em 

çõcs do govêmo do País, e para onde se:35ao plenãy1a na proxhn~ ~egun ·l~-
1 :998$POO cel'<"a tk ..:rssenta mil operários levo.- ferra, para Julgar a a_pela_ç~o dn. st·n-

100~700 ram a~ suas familias no mais per- tença que condenou o_!S:. Flor~s cl,ii C'11-

66SOOO ~~~r::.ngra(amEnto das <'lasses pro- j ~:Jo a n.~mco~~~~~:n~~L'-~ºe ~~'f>n/~tl:~ 
!i:294$000 º.-diseu!'8~ d~. ministro Valdemar 

I 

peiºu!~~n~:ânc~~~°r~~ior do proc~$~ 
Salclo elo rnf's rie 011t11bro 4.:208$900 1 Fak;1o Co, . irra::hado pelo Departa. - so, o juiz Pedro Borjes. 

___ ntento ~acional de Propaganda, que 

9. 502~900 para. is'o colocou mócrotones no pro- INSTITUTO s. JOSÉ · 1>rio local da Festa dü Trabalho. 
DESP~SA AS IRR.\1)1ACOES DO DEPARTA-

Prefeitura 
TesourariR-
Obras pública 
E.!V,'-radas de rodagem 
TI um inação 
T.,fmpP.sa pública 
Desi:ésas diversas 
Campo rle cooneração 
Subvencão 

l:IOO~OOO )lt.:STO NAC~:'.,/;A OE PROrA- DEPARTAMENTO DE ASSTSTEN<'IA 

791$600 RIO. 22 -· 1., l'SIAO) - O De- SOCIAL 
1:951$400 na1·l..,nHnto ::"fafional de Propagamla (Nota da Secretaria) 

t22Sfl00 irrarliou a "Hora. do Bra~I!" dire~a- A "Casa do Pobre". em sua s~de 
919$700 mPntp. do. local da Exposu;ao Nac10- provisorla a. fUll. Duqur- de Caxias. 
287SOOi nal dt. Es!ado No,·o. estando ª. sua 112. recebeu dia de Santa Lu?ia em 

2:741~~ 1 ~arte mu~~~al entregue :to "º~.1u.1~to I pagament::i de uma promessa. cem 
30Q~ _I\Ja~a.catu . do Corpo d'_" Fu71leu o .. 1 pães de duzentos réis e dez quilos de 

90$000 ~avais, qu~ apr~s~nl.cu 1:~t~res<;;ank carne verde. 

8 
:::I0

4
$000 programa d"' musi:as bi·asiloras. ~oi ofertante a sra. Rosa Corrpia, 

Aslcto n:irn O mês de dezem- 1 · l residente. nB: propriedade ".'ar1ea No-

bro · 1:198S9oo ASSOCIAÇõES . 1 vave~u;~;
1
P~~t .. ~e ª s~_nd!s;11J~ ºob,-~ .. 

9
.
502

ç:
900 

Grê!nio Litel"clno ··Eucli~es ela Cu~ l P benefictada com presentes deem na-
. • 11ha" . - Realtza_r-s-:>-á hoie. num do" tureza que muito nes ti.n.dam t, ·~11-

Tcsourarla da Prefeitura Municipal salõ?s do_ "Colégio An~hi~ta". mais mentar cincoenta J_;.-essôa~. Pm inedü'l 
de Soledode, em 30 de novembro de i 11ma se.c;.,<:ao ~less~ agrenu~c-ao c111tur~l. a quem damos refeiç5e:\ dl.ai:ias. al-
1938. 1 na qual serao tlatado.s 1elevantes ~"- gumas das quai.c: \-inda!. do tnter;or, 

SevPrino Nuner; dP Fituf>irêdo - su:1tos que se prendem á SUfl vida m- mordidos de ~ãe~ rai\'OSOs ?li cr1a11ças 
Secretário-Tesoureiro l.teina _ . . .. que aguardam o Abrigo ae Menores 

Confere: - M. Ramos - Escritura.- .-~ sr. Jon?, Galdmo de ~ima. se~re- ou flnalmeme adult::s que vêm recla-
roi. tár~o do Gi e mio, encarec· .0 compa- mar direitos peranle as autorid:i.des 

VISTO· - Francisco Correia. Pereira· H'cimento de todos os associados. federais e estaduais, ek 
- Prefeito. 1 Praza aos cém, que se repttam sem-

A posse do dr. Duarte Lima ore gestos generosos como estes. 

NOJ AS DO fôRO na orel!;dência da Compa· so· TEM DOENÇAS VENEREAS 

nhia Usinas Naciona;s ~~i1'~oºi-'ii':.-i/~~:iv~~~::1;"-
FOI O SEGUINTE O MOVIMENTO, 

(Conclusão da 1.11 pg.) 
Permanente á S.P., guarda de 1.'l 

tia.se n. 7. Art. 1.º - Ficam dispensados de ONTEM, DO CARTôRJO DO REGIS-
tnulta todos os devedore5 <le impostos TRO CIVIL DESTA CAPITAL 

suas a1h:i1hdes "m ,wó1 flo ~·rcui01f>11t-- Exibida, ontem, na gerên-
Rondantes: do tráfego, fiscal de 1. ª 

classe n. 1; do policiamento, fiscal 
rondante n. 4 e guarcla de 1. a. classe 
n. 52. 

Plantões, guardas ciYis ns. 87, -
23 - 38 - 13 - 53 - 57 e 33. 1 

Boletim numero 281 
Para conhecimento C:.a Corporaçll(J 

e devida execução publico o se2:uin
te· 

:'ltrazados dP quaisquer natureza e 
exercício, QHe liquidarem !'iens clebitos Escrivão: - Sebastião Bastos. 
atr 31 de dezembro do conente exer-
cicio Fôrem ree-istadas, nêsse Cartório, as 

Art. 2.º - ReVOJ!'am-sp .,._ disposi- seguintes crianças recem-nascidas : 
ções em cont.rarlo. Jane Ferreira da Silva, Genelde 

Rodrigues de Macêdo e Creusa Tor
Pr"'feitura Municipal de Caiçara, res da Silva. 

em 15 de dezembro de J ()38 

~~ª'~!~~d:~~'~.,~~u;:r:~~;:.~ ~,~;~t;~~~ eia da Imprensa Oficial, o 
áP~;·~o::~ú~:,ri~r. nuart? Vm~ ("''" filme fixo "Maravilhas da 
::1:~c=r~:1 P:~~~~~~::~õ:; .. ~tõ;~~ d~:~ 'Ciência e das Invenções" 
g:,rlos dos u~inf'ir% r~-rior,,'\i<. O sr. Antonio de Sousa Pessóa .. Jez. 

Pf'•' o"a"-iiio d.,, ~t .. oi"' "'"C:<:'º, e:. "'· exibir, ontem, em sessão especial. no 
a~rarif>CPU aos n<'ionistas cJa Comva- salão da gerência da Imprensa Ofi
l'hia Usinas Nacionais :i <'Oníianra CU'.' cial. o filme fixo intitulado .. Marav1-

Abdias de Atmt-ida _ Prefeito. No me~mo Cartórío, fôram re!'.?lsta- os mesmos JhP denos::jtara.m. el.,.P""n- lhas da Cíêncio e elas Invenções" ;1, .. 
JI')~ Alvares Perf'-ira. -. c;,-cretário dos os óbitos das seguintes pessõas do-o para um lugar dr gran<lt> d~sta- sua propriedade 

ocorridos ontem: que e confianca Assistiram a essa ctemon~lr,-u.110 I - ,Petições de-sparhahas - De 
Abdias de Mélo, requ,1,endo parn PRF.FEITURA l\lUNJC'IPAL DE 
--.r exame de cba.uf~ur profiss~o- ~OLEDADE 

Paulo Simões, Severina Pereira da O ex-n:irlam,.nt1tr "''lraihano c:!lli- além do sr. José Faustino Cavalcun-
Costa. Valdemir Borges, José Pinto PT1tou. ainda aleuns dos ~us pon~s gerenle da Tmr,rrnrn Of1r-i~l. v{lric'. 

•1. - Como requer $eja submetido 
ao exame ás 14 horas de hoJe 1 'qalanrf'te'!ta receita e dec;pt'.-s:1 efetu-

-De João nutra do Nascimento. no oda. d\1 ~nte o conentP mes 
1IINao sentido, pata motociclista 
pNlftsatonal. - Jgnal despachO RECEITA 

De Raul BoimeL rhaurtew· amador 1 

: iu:;~:~.Iv;~e!ufi :~;~~1r!li~~ ::oli':;~: ~;1~~:~;fr:~ ;;;1i~-;~;!º n:,. \ if:;~~~ ~e~i:;~ti~~. 
1
~e;t~a\~

1
;~\~~io~~ 

~i~::~ ~ld~~v:.1:_s g~ol~~a~ia N~:~}~ ~P::;.~:r ;a;:~na;~mº";;::,":;:~~
1

;"1; J referências _ 

menta ---------· cv;~:~\::fi;:n~r d~u~·~~:~H~U";\ 11~ j es:ãoc~!a~:r.0r~ai;~,n°c1i:~~qu~:o i~•! 
no meamo fifDtldo. p..'lra chauífeur L1ce1v·J.s . 
proftMIMlal. _ Igual despacho Tm1,o,1 '> rle feira 
.. .. ula~..,.ia . .lclein. Idem. pa- lmpo.,to 1)1•d1al 

1'11 ellaldfeur ..,..ior. _ J1ual des- j nado ab8L1<lo 
PlllhD 1.11' ,O • lli)Wica 

!!:~~ . ROUPO~S e CAPAS .d.- banho. va- ~";:·t~;~;i:ia n d~r. ';,:!;~ihJi .. ~ma~'•;!~ 1 :!:'!~de0 !;r!º~~~;,:!;0 ~\::~~:~:~;:: 

2~6S400 r1ado !!IOr lmento. a preços ex~epcio- 1 recf'hPnrlo numerosC1s telPe-ramas ri... J"1-3ra <'ausar a doPnra .. S":io "Pill'II' f'illa 
275$000 1 naJs, na CASA VESUVIO, Maciel Pi· 1 feli"1tarõe,,r,:t tios seus inumeros amiroc:: rmpoçada ou parada para que niu ae 
120SOOO abeiro, 118. e .... J~orea. crae u mo1M1UU0. 



' g A UNIAO - Sexta-feira, 23 de dezembro de 1938 

PELA PRIMEIRA VEZ, DENTRO DE TR!S ANOS SERA _CELE- NOTICIAS DO EXTERIOR 
BRADA A MISSA Do GALO EM MADRID ra~:;~ i~~:;;; :o~º'~~:: !e~~: $IRIA pedido foi aceito, estando indicado pa. 

,,utgaçao dos ~us iplanos por uma ra provavel substituto do chancf"ler 
rêde de espionage~, cujo fáto culml- demtsslunárlo O sr. Gafoncu, atual dt-

- ITlU A CELEBRAÇ-o nante foi a.preensao de documentos A GRA BRE,TANHA NAO QUER retor do jornal Timpui e ex-sub-se-º GQVtRNQ MADRJLtNQ PERM A importante• na "valise" do ·~· Ha.- CONCEDER A INDEPENDENCIA creté.rio de Estado. 
DtSSE OFICIO RELIGIOSO MEDIANTE A GARANTIA DE ;;:!dB~;~a.n, vice-consul britarúco AOS BIRIOS 

-o SERVIRIA PARA MANIFESTA BEIRUTH, 22 <A UNIÃO) - Re- FRANÇA QUE O MESMO NA · OBRA DE ESPIÕES gressou hoje a esta cidade, o preslden-
A E s p o L I T I C A s Concedendo a. 1icenç111, .O govénio _ A te do Consélho de Ministros da Slrla. A QUANTO MONTA A DJVIDA Ç U exigiu a ga.ran!i~ de q~c a c~lebraçlo LONDRES, 22 (A UNlAO) sr. Mardam Bey. FRANC:BSA 

Intensa atividade da avia· 
ção insurréta na Catalunha 

MADRID, 22 (A UNIAO) - Pela 
prbnelra vez, dentro de três ano vai 
sei" celebrada a missa do galo nesta 
c&plta.l. 

dêsse oficio religioso nao servrrla. para bnprensa lond'i'i'lla declara que fol Espera-se que a chega.da do vremier 
manifestações polihcas. obra de espiões a. colocação de doeu- dé novo rumo aos acontecimentos. em 

TERIA SIDO ADIADA A OFENSIVA 
NACIONALISTA 
PARIS, 22 (A UNIAO) - A impren

sa desta capital noticia que o gene
ralíssimo Franco adiou a ofensiva. que 
estava. marca.da para a. próxima se
mana., contra a Catalunha. 

mentos referentes á ofensiva do ge- virtude do estado de intranqtúlldade 
11eralissimo Fm.ncp fia. ''valise" do dos circules polittcos. diante da opos•
vlce-consul Goodman, a fim de poder ção dos senadores francêses á rattf1-
passar a. salvo na. fronteira fra.ncêsa. cação do tratado franco-slrio 

ATIVIDADES DA AVIAÇÃO NACJ- 1a!~;~t~~seF~~~t:~ªf:ed~~~~ap:~ 
ONALISTA conseQuP-ncia do desejo da Inglaterra 

P.m não conceder a independencla siria, 
o que lhe traria fatalmente o dever de 
ass1m o fazer também com a Palesti-

PARIS, 22 IA UNIAOl - Dados 
econõmtcos publlcados hoje pela im
prensa, revelam que a divida públtca. 
da França eleva-se presentemente é. 
fabulosa quantia de quinhentos e oi
tenta blllões de franco~ 

CHILE 

VIDA MUNICIPAL 
s·ALAM, 'CA., 22 (A UNIAO) -

A aviação nacionalista está desenvol
vendo grande atividade pa í;atalu
nha. 

na, que é agora o pomo da discordla CHEGOU O SR. INDAL/ECIO ;I'I· 

Várias cidades teem sido constan
temente bombardeadas. 

entre arabes e judeus ETRO 

ESPERANÇA 

Exposições de trabalhos - Entrega. 
de diplomas - Batizados - Viajante 

Teve lugar nos dias 9, 10 e 11 no 
edificio da Associação dos Emprega
dos no Comércio, a exposição de tra
balhos de córte dirigidos pela profe.s
sõra Aguida Araújo, cujos trabalhos 
causar1;t.m a melhor impressão. 

Pela perfeição dos trabalhos, t!Xpos
tos, notamos não sómente a aplicação 
e aproveitamento das alunas, como o 
esforço da professôra Aguida de A
raújo. 

Ao ato inaugural estiveram prt!Sen
tes autoridade~ e familias, falando no 
momt!nto o sr. Teotonto Cerqueira 
Rocha e padre João Honorto . 

Revestiu-se de bn1hant1smu a so
lentdacte de entrega dos diplomas ás 
alunas que termtnapam o curso de 
córte. 

dr. Getulio Vargas e interventor 
federal. dr. Argemiro de Figueirêdo 
A' noite, houve animada.s dansas no 
Pavilhão da Praça da Conceição. 

O objetivo dos insun"étos ê destruU' 
as linhas de fortificação da rr-t.a.ruar
da. 

INGLATERRA 
AS VITIMAS DO FRIO EM LON

DRES 
Dr. Carlos Pessôa - Em dias da se- I N F o R M A ç '"' E s mana p. finda viajou a João Pessôa, O 

acompanhado de sua ~xma. famil_ia, 
o dr. Carlos Pessôa, digno prefeito 

LONDi'l.l!:S. 22 (A UNIAO) - Em 
con.sequencia da terrivel onda de lno 

OPORTUNIDADES COMERCIAIS NA Que varre atualmente quasi toda a 
dês te municipio . 

Dr. Antonio Gabinio - Vem de re
LIGA DO COMERCIO Europa, já se regu;taram 23 mortes 

nesta capital. 

RUMANIA 
assumir o juizado de Direito desta co- o Serviço de Intercambio da Liga 
marca o integro magistrado dr. An- do Comércio leva, por nosso intermé
tonio Gabinio. Sua digna familia, que dia, ao conhecimento dos interessados 
se encontrava ha méses em João Pes- as seguintes oportunidade comerciais: 
sõa, regressou á nossa terra, causan- As seguintes casas francêsas desejam DEMITIU-SE O MINISTRO DO EX-
do o fáto muita satisfação á sociedade vender os seus produtos no Brasil. TERIOR 
local. _ Cie. des Mines de Bruay, Bruay-

Dia do Municipio - No edificio da en-Artois _ rénol, ortocresol, méta 
Prefeitura M4nicipal efetuou-se, no paracrésol, tricrésol, acido crestllco e 
dia 9 do fluente. uma reunião de ele- xilenots. 
me~tos representativos des~a ci_d~de, _ France-Vínipole, Paris - toaos 

BUCAREST, 22 (A UNIAO) - A
pós assistlr ontem a reunião do Con
sêlho de Ministros, o sr. Petreku Co
men, ministro das Relações Exteriores, 
esteve no Palácio Real. apresentando 
o seu pedido de renuncia ao rei Carol. 

Noticias de fonte segura dizem que o 

SANTIAGO, 22 IA UN!ÃOJ -
Chegou ontem ao Chile o sr. Indale
cto Ptetro, representante da E!--panha. 
Governista na pQsse do Presidente 
Pedro Aguirre Cerda 

O sr. Indalecio Pietro recebeu calo
rosas manifestações dos m1litares per .. 
tencentes aos partido:; Sociahsta Ra
dical , Democratico e Ibarusta . 

FRANÇA 
O PACTO FRANCO-SOV!l'STICO E 

A REVOLUÇÃO DA UKRANIA 

PARIS, 22 (A UNIÃO> - Noticias 
de Varsovia e de Moscou dizem que 
os clrculos polittcos estão desaponta
dos com as declarações feitas ontem 
perante o Senado francês, pelo sr. Pi
enre Fl~ndtn, ex-primeiro ministro, 
de que o pacto franco-soviético não 
obriga a França a uma intervenção 
no~ acontecimentos da Ukrania . 

O áto, que foi presidido pe!o prefei
to JuUo Ri~o. homenaf• ado de 
honra da turma, realizou-se no salão 
nobre da Prefeitura Municipal, ás 17 
horas, do dia 11 do corrente , 

a fim de tratar dos festeJos Cl~IC?S os vinhos e aguardentes francêses. 
com que ~eve ser comemorado o D1_a ' _ Etabl1ESements Canello Pans -
do Municipio ·~. entre nó~. De lo~o _fl- pedras para isqueiros a gr~nel e em 
caram orgamzadas varias com1ssoes I tubos. 
para elaboração do .programa 3: que As casas seguintes desejam e11ten
de':e ob~dec~r a proJetada sole.md3:de der-se com lllna agente para repre-

COMPRIMENTO DE FIBRAS 
1 · 

Iniciada a sessão solene, o presiden
te da mesa, prefeito Julie Ribeiro, 
convidou para fazer parte da refert
da mesa. o padre João Honorio, para
nin!o da turma e o dr. Sebastião A
raújo. Procedida a chamada das di
plomadas e feita a entrega dos diplo
mas, usou da palavra a oradora d& 
turma professõra Lidia Fernandes, que 
se estendeu em conceitos sobre a 
missão educativa da mulher. 

Como paraninfo, falou o padre João 
Honorio, que primeiramente i;audou 
a sociedade esperancense. por aq\lé
le acontecimento, para depois dtscor 
rer sobre o papel da mulher no lar e 
na sociedade. 

A's 21 horas,. teve lugar ainda na 
Prefeitura Municipal, uma an1madis,c;1-
ma "soirée" dansante, oferecida lJC
las diplot'l:1adas á sociedade esperan
cense, tocando a "Jazz Bota!ôi!o" 

A turma de diplomadas consta do.e; 
seguintes nomes, com os respectivos 
paraninfos: 

Sra. Lidia Fernandes, paranilúo sr 
Teotonio Cerqueira Rocha; Laura 
Souto, paraninfo Francisco Bezerra da 
Si1va: Socorro Souto, paraninfo José 
Souto Sobrinho; Severina Meira, pa
raninfo Cicero Galdino; Adalgiza San
tiago, paraninfo Severino Donato; A
dalgiza Vasconcélos, paraninfo Teo
tonio Costa; Otavia Sampaio, para
ninfo José Curchatuz de OUveira; Ber
nadete Rodrigues, paraninfo Mario 
Costa: Aurites Moura, paraninfo JosP 
Valdet:; Luiza de Astss, paraninfo 
Fb-anctsco Candldo: Eliza Carvalho. 
paraninfo Manuel Rodrigues de Oli
veira; Euridice Donato, paraninfo Ivo 
Donato; Vlrglnia Maracajá, pa.ranin!o 
Severiano Pereira; Eunice Bezerra. 
paraninfü Francisco souto Néto: Iract 
Mendes, paraninfo Pedro Mendes; A
Uce Candido. paraninfo Sebastião 
Candldo: Oneide Fonséca, paraninfo 
Adalberto Fonsêca; Maria Lacerda. 
paraninfo Severino Lacerda: Marta do 
Carmo Silva, paraninfo Severino Ma
rinho e Mãrla do Carmo Rangel, pa-

raninfo Fausto Bastos 

civ1co-h1stonca do dia 1 de Janeiro sentá-las no Brasil 24126 e 26 28 . . 37,27% 
pr?ximo .vindouro Para o~ador oficial 1 -Bouillt Bourdelle _ Lyon-Vlne- 30\32 e 32134 . • 61,56% 

37.20% 1 

51,43~, 
f01 convidado o dr. Henrique Monte- uro.nne _ ourivesaria e talheres de Reslduos 1,17% 
negro, secretário da Prefeitura. Ficou 1 aço inoxidavel. 

1,37 9, 

assentado, igualmente, que no dia 16 j _ Paul o. Samson Le Havre - lãs 
do andante haveria outra reunião ~a- para tricot. · 

~~pj!:t~ ier~~~~!~dªos d~sef!r:i~J~~ j Bi;nt1:it;a~u~~~!n~ll~e
8t

· c~~~~~r~~ 

100,00 

EXPORTAÇÃO 

\00,00 

Tipos: referido "Dia do -~unicipio". . _ 1 queijo com marca "Normandie". 
Dr. Pedro Da.nnao - Em corre1çao _ s. A. des Lieges de Lasserens, 

ao~ cartórios e feitos judic.iár!os lo- 1 Paris -:- cortiça. ',glomerada sob todas 2. J, 4 e 5 89.17% 88,66 % 1 
cais. demorou-se alguns d1as nesta I as fórmas .para revestlmentos tsoter- 6, 7 e 8 10,83% 11,34"1 

cidade, o distinto ~~gistrado parai- 1 micos, tapete5 para banheiro, guarnt-
bano dr. Pedro Dam1ao . , ção de rolhas rrtetálic~. geladeiras, etc. 100,00 100,00 

s. s. encerrando os trabalhos, louvou Procura comprador com exclUtSivid-
a perfeição encontrada da parte de to- de. A exportação efetuada pela sédP. 1 

dos os serventuãrios da justiça local. - André Durlng, Mulhouse-Bour• da comissão, em João Pessôa, foi de 
!Por fim, o dr. Antonio Gabinio enal- tziller - aquecedores elétricos para 7 .157 fardos de algodão com 
teceu a fé de oficio do dr. Pedro Da- agU&. • 1. 279. 937 ,1 quilos cujas percentagens 
rrúão, que é brilhantissima. - Et.bilissem.ents Laly, Paris - estão demonstradas no quadro aci~ 

Futebôl - Domingo último esteve dentes artificiais de louça de porce- ma. 
bem movimentada a nossa cidade. as- lena. marca "Atlantlc" da sua fabri- Pelo Pósto de campina Grande, no 
sistin<;io a retransmissão da partida de cação. mesmo penodo, classificou 2 293 fa:--
futebol entre os quadros paraibano e - Dentif ,ire Sarl, PR.ris - artigos aos com 421 159 quilos e exportou 
potiguar. dentarias em geral. 11 252 fardos com 224.924 quilos. 

Graças ao cpero~;o prefeito munici- _ Etabillii:sements Ph. Lafon. Tourl!I · 
pai podemos ouvir todo o desenrolar - instalações e transformações de João Pessóa, 22 de dezembro de 
da pug~a através o poderoso alto- moinhos, arrozeri ,,. benefidamento 1938. 
falante instalado por s. s., em nossa de grãos, padarias, turbinas. 
terra. , - Seiligmann & Cie., Paris - te- Talma Cesar de Berrêdo, chefe da 

Causou-nos profunda decepção o cidos de flanela em peças, roupas de Comissão . 
desdobrar do jõgo, em cujo intervalo baixo de flanela. 
apreciamos as palavras de estimulo - Etabltssements R. &coffler. Mar- o SERVIÇO DE PLANTAS TEXTEIS 
pronunciadas pelo dr. Orris Barbosa. se lha - isqueiros e outros artigos para INFORMA: 
presidente da Liga Paraibana de Des- fumantes. 
portos. Incontestavelmente os nossos ··- L. Larmand, Marselha -'- cal
rapazes estiveram de pouca sorte. o <leira toda de aço "Groll" inteiram'-"1-
que levou o .. score" desfavoravel. E' te automática funcionando por meio 
de lamentar. pois, a falta de chance. de qualquer combustivel. 

CO correspondente). - Tréfilerie Mercour, Montreuil -

ALAGõA GRANDE 

Falecimento: 

Faleceu, nesta cidade no dia 19 dês
te, o sr. Joaquim Gonçalves da Silva, 
proprietario e membro de importante 
familia dêste Municipio 

o extinto deixou diversos filhos e 
genros entre os quais o dr. Eladio 
Nunes, residente em Guarabira. 

fios de aço cobreado para molas de 
camas e assentos. 

Bon, René le Grand de Mercey, 
Montbellet - Le "MoU6Sogéne" -
aparêlho para a fabrtcação in~tanta
nea de vinhos espumantes e a gazeifi
~ação de todos os llqu1dos. 

r- Dclos & Sireyjol, Marselha -
deseja representar casas exportadoras 
brasileiras de oleos de mamona. 

- C. Flrm!n, VallereuU - deseja 
~eder licença da sua patente brasi
leira para fabricação de solas de Juta 
e latex. 

Ter recebido comunicação ofici'il 
de que, em toda a zona de F!onanü, 
municipio do Estado do Pla.w, teem 
caldo abundantes chuvas, o :iue vale, 
para nôs. como prenuncio animad.,r 
de bom inverno. 

Agricultores "A postos": 
Preparai-vos para o cultivo dei) 

rampas que o nosso inverno se an
sinha. 

RECEBEDORIA DE RENDAB 
DE JOÃO PESSOA 

Paut& dos prlnclpalll generos de 
produção e manuta.tura do Estado 
1uJeltos a d!ttlt.o d• eXlJ()l't&Çio 

Semana de 19 a 25 de dezembro de 
1938 

- Aimé Blanc & Cie., Marselha -
desejam vender patente ou ceder n
cenças de fabricação de "detetore::; 
com extintores de ineendios". Por lltre: 

A UNIÃO 
ASSINATURA 

Por ano ....•..•.. 
Pof semestre . . . . . . . . 
Número avulso • . . . . . 
Número atrazad.o do ano 

48$000 
24$000 

S200 

corrente . . . . . . . , .• MOO 

Toda correspondencta relativa a 
B6S1naturas, anunclos e pubUca
ções paga.s, deve ser dlrlgtda I!. 

Gerencia. 

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
REPúBLICA 

ExcluslV!dade pa.ra contrata.r e 
receber anuncies e outras publi
cações pagas, no Sul do Pais. 

Diretor - ALDEMAR BAIA 
Praça Floriano, lll 

Edl!lclo Império, 4.0 andar 
Calxa Postal, 331 

RIO DE JANEIRO 

S PAULO 
AIUON BA1A 

Rua. FeJipe de Oliveira., 21-9.º and. 

IARATINHAS IIUHS 
8ó deeapparecem com o uao o.o unleo 
producto UqUldo que attrahe e exter
mma u formiguinha• caseiru • Ioda 

eapecle de ba.ratu 
ªIIA&AFOBMIOA O• 

aieon- 11&11 bõa.s Plunmaal.u 1 
Droprtu 

DBOOAIUA WIID&D 
au Uaal•J Pinhfti.N't 1• 

Couros de boi, f1ôr de uJ 
Oouroe verdea 
Couros de bode 
Couros de carnP1ro 
Courtnhoe de outru Npeclll 

de animais 

Por litro: 

Farinha de mandioca 

2$500 
lSOOCI 
9$500 
8$500 

4$600 

Realizou-se no dia 12 do corrente, na 
Matriz desta cidade, o batizado da me
nina Maria de LoW'des Cabral, filhi
nha do sr. Inácio Cabral de Oliveira, 
funcionário da Prefeitura Municipal 
e de sua espósa sra. Izaura Rodrigu~s 
Cabral. 

Fôro - Já reasswniu o cargo de 
juiz de Direito desta comarca o dr 
Carlos Coutinho, juiz Municipal de A
lagôa Nova. que se achava em gôzo 
de férias. Estava ocupando o referido 
cargo o primeiro suplente, farmaceu
tico Manuel Lopes 

- Socleté des Produits pour !'Indus-
trie et l'Agriculture, Pa11s - deseja Aguardente de cana 
vender 'Produtos químicos. m,aterta.s Aguardente de mel ou ~ 
primas, farmaceuticas, produtos qui- Alcool 

1450 ::1]:g ~~:!s~ho = Fava 

$300 
$400 
$400 
S500 

Serviram de padrinhos, o dr. Se
bastião Araújo, cl1ri.ico nesta cidade 
e sua ex.ma. espósa sra. Elvira Lima 

Viajantes - Já. se encontra nesta 
cidade a .srta. Odete Marques. que se 
achava. há tempo, em vilegiatnra em 
Alagôa Nova. 

:iiosdee ::;:{:f! ~~~~e~~g~!~ª c~~:== Por quilo: 

Visitantes - Encontn~.-se nesta ci
dade o dr. Eladio Nunes. em compa
nhia de sua familia. 

(Do correspondente>. 
Esteve nesta cidade o dr. Pedro Da

mião, integro Juiz Corregedor do E~
tado, que aqui vem a fim de proceder 

:e~~~:risdo;i~u~~~~t~~s c~~~:ii~:~ I -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -__ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ 

~perança, dezembro de 1938. 

gem, revestimento de •cadmio), fios 
de cobre e de latão 

- A mesma Sociedade deseja com
P1ar: mine1'1"~s. 1t,rod1;1t~ !mateiilas 
primas e metais para industria e agri
cultura. Solicita ofertas de casas de 
primeira ordem. 

<Do correspondente). 

UMBUZEIRO 

Para informações maI.S detalhadas 
poderão os interessados dh1gir-se à 
secretaria da Ll~a do Comércio, á. 

D E S E N e A L H O U rua !.º de Março n.• 84 - 2.0 andar, 
Rio de Janeiro. 

Ola do funcionário púbUco - O dia O CRUZADOR "DUCA 
~Ji;;1~~ue~~!· ~~:~~o"ra':i°o F:::r:~n~1~ D' A o s TA " 
festivamente, em virtude de uma es-
pecial recomendação da Interventorla RIO GRANDE, 22 <A. N.> - O 
Federal nêate Estado. A' tarde do re- cruzador italiano "Duca D'Aosta" 
ferido dia houve uma sessão cfvlca conseguiu safar-se. devendo pros..<:;e
prestdlda pelo dr. Henrique Solon de guir viagem dent.ro de 10 horas. 
Albuquerque Monbenegro, sd:cretário A poderosa belonave da Marinha de 
da Prefeitura Munlclpal,notando-se Guerra da Italla havia encalhado, an-

a presença de funcionários federais, te-ontem, ao sair da barra, sendo ar
eataduals e municipais. O presidente rastado pela correnteza para um bal
da aolenldade dissertou sobre & expres- xlo onde ficou em dlflcll situação de
slva data, sendo mUlto aplaudidos os vldo a.o seu cala,10 de 8 métro6 e o 
110111eo 119 e111111e11ie Cllefe l'laçloPBl do ofJl!IQ •tlllglnl, 11 lO, 

A COMISSAO DE CLASSIFICACAO 
DO ALGODÃO INFORMA: 

Que no período de 10 a 16 de de
zembro corrente. classificou na sua 
séde, em João Pessóa, 3. 838 fardos 
âe algodão com 493.158,5 quilos, as
sim discrJminados: 

Tipos; 
2. 3, 4 e 5 80,62% 80,13% 
6, 7 e 8 17.97% 18,21% 
9 e Inf. a 9 1.41% 1,66% 

l00.00 l00.00 

Algodão Sertão serldó 
Algodão Mata 
Algodão em carôço 
Algodão rebeneficiado -Sertão 
Algodão rebeneficiado - Mata 
L!nter ou reolduo ae ptõlho 
!\.rroz descascado 
Açucar refinado de l.ª 
Açucar refinado de 2.ª 
Açucar triturado 
Açucar cristal 
Açucar bruto sêco ou 3. 0 Játo 
Açucar bruto melado 
Açucar de outru espeelea 
Borrach& de manp,!Jelra 
BetTacha de manloóba 
Batatas nacional& 
Cal~ em grão 
Café moldo 

Por eento; 

°""" Per ..,ne: 
Couros de boi. sêcoo sal1adoe 
Couroo de boi, llcoa eopldla· 

401 

3$00~ 
2$900 
1$200 
1$500 
1$450 

$600 
S900 
$840 
$820 
S700 
S700 
$430 
$400 
$500 

IS500 
IC600 
S200 

11200 
2,000 

toSOOO 

2S200 

"800 

Por qallo: 

Fios de al1od&o 

Por litro: 

Milho 
Ok,o ref!n&do de •mente da 

algodão 
Oleo cru' ele semente 41 ai. 

god~o 
Oleo de aemente de mamona 
Oleo de semente de oltlctca 

Por quilo: 
Pasta. de .semente de alsodAo 
Raspas de sóla polida 
Raspas de sóla envernizada 
semente de algodão 
semente de mamona 
Semente de oiticica 
Tecidos de algodão 
Tacõa ou quadru ele fUIIU 

d• sóla 
Vaqueta ou COIU'0I --

1$400 

... 
1$500 

1$200 
1S500 
3$000 

12811 
3SOOO 
3!1700 
$333 
1168 

5$000 
5$800 

2tOOO ... 
o demais produtol constam da 

Pauta 1eral. 

Recebedoria de Rendas de Joio 
Pea.Oa, eu. 17 de de~mbro de 1931. 



A UNIÃO - Sexta-feira, 23 de dezembro de 1938 . '1 

FôRÇAS CHIN~SAS ESTÃO ATACANDO VIGOROSAMEN- NORMAS DE CARATER FINANCEIRO r E A e I D A o E o E v o -e H o w RW':...~Af~iA~i~°i~: ~~= 

Onde ª guarnição ;aponêsa parece disposta ª evacuá-la be;::u;;II:;il'~~ d~N.g:i~lo ·;;;ic~~~ PAR A D E X E R C I C I O D E 19 3 9 
1 

um comunicado de Chung-Klng adi~ várias medidas de represálias com~- U d f d "d f d R • bl" ê Est' • • t f • m1te que aviões chineses sobrCVQ>ram, clals contra os Estados Unidos e a ffl ecre O O pres, en e a epu ,ca n SS! sentido 
a 1mmen e Uma O enSJVa ontem, a cidade de cant,ão, bombarde. Or~ Bretanha, fechando os portos da 

nipônica na China meri- ª" ... ~sºs"cªcodnu,ruannltceaddouaascrhesºcr .. ª.n"ta q,,. t6- ~qh~~l~ pª~ís~omérc10 importador com RIO, ?2 IA UNIÃO) - o presidente mêses, a contar da data da publica-
.a;. r- da Republica assinou um decreto qur ção deste decrieto-lei, deverão Mer re~ 

--- dional --- ;·~~n d;g;;:~i~~ssti~~~~r~:s P!~l!~c~~~ ºOTAS POUQAIS estabelece normas de caráter flnancet- vJstados todcnf o;; contratos que re.c.ul-
A OFENSIVA CHIN~SA CONTRA lstêma de defêsa organizado pelos ni- l1 ;~~r:ed~;r~~c/o de 

1939
' o qual eS

t
â ~:i:~s oqnuues ob~t:ar~mUt~~~cc;~Ói~; 

YO-CHOW põe~. ..Artigo 1.0 
- Durante o exercfclo de favores aduaneiros e subvenções, a flm 

CHUNG-KING, 22 lA UNIAn) -
Os chlnêses prosseguem a vigQrosa 
ofensiva lançada désde o.s pt·inc1pios 
da última semana contra a cid~dP. ele 
Yo-Chow. 

Segundo se anuncia, os japonêsrs 
estão se retirando daquela localldade. 

CANT.AO TERIA SIDO BOMBAR· 
DEADA 

HONG-KONG, 22 CA UNI.AO) -

O PRELúDIO DE UMA OFENSIVP 
N!PONICA NA CHINA-MERIDIO· 
NAL 

HONG·KONG, 22 IA UNIAO) -
A viões nipônicos bombardearam o 
port.o de Pak-Hai 

Como de prax~, êsse bombardeio 
representa o prelúdio de uma próxima 
ofensiva nipônica na China Meridio
nal 

A N O M E A Ç A-o REGULANDO A COBRANÇA 
. DA DIVIDA ATIVA DA 

DO DR. EPITACIO PESSôA UNIAO, DOS ESTADOS E 
CAVALCANTI PARA A SE- - DOS MUNIClflOS -

IN~TITUTO DE IDENTIPICAÇAO 
E MEDICO LEGAL 

CARTEIRAS DE IDENTIDADE 
o Instituto de Identificação e Mé

dico Legal do Estado expediu, ontem, 
carteiras de identidade a Dorglval 
Matias de Oliveira. Luiz Gonçalves 
Chaves, José Miranda Tamnss, Fran
cisco de Sousa e Ascendino Camtlo 
Feitosa. 

ATESTADOS DE ANTECEDENTES 

Requereram atestados de antece
dentes, a fim de regularizar a ·ma 
situação no pais, os srs. Amin Hill
ney. Leão Teacht, Luiz Rozenbllt, 
Adolfo Slchwartsman e Maurlcio Sc
chwarlsman, todos residentes em 
Campina Grande. 

EXAMES PERICIAIS 

CRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA 

O Presidente da República I Foram submetidos a exame perl

assmou ontem importante ;:;';~h~s i~cii~t~afi,';~~ t~~~;º Ma· 

.TELEGRAMAS DE .FELICITAÇÕES 
ENVIADOS AO SR. INTERVENTOR 
FEDERAL E AO NOVO 11.UXILIAR 

decreto-lei PETIÇÕES ENCAMINHADAS 
A fim de serem devidamente des

DO GOVERNO 
RIO. 22 - O Presidente Getúlio 

Vargas assinou hoje o decreto-lei n.º 
960, que regula a cobrança judicial da 

Por motivo da recente nomeação do divida ativa da União nos Estados, 
dr. Epltacio Pessõa CavalcantJ, para Municipios, Distrito Federal e Terri~ 
secretário da Educação e Cultura, o .tógo i~c:e't;,~iei contém disposições 

pachadas pelo Arquivo Policial Cri
minal. fôram encaminhada as peti
ções de Gilberto Correia de Brito e 
,Diodonio de Albuquerque. 

REMESSA DE MAPA 

1939 é vedado : primeiro: abrir crédi- de se apurar se estão scnrto atrn::lirlas 
tos suplementares antes de decorrido as obrigações estipuladas c,u vantagem, 
o primeiro semestre, salvo em caso de para a comunidade bro.siletra 
absoluta lnadlabi11dade de despésa, a Artigo 6.0 - Ficam restringl<ios os 
julzo do presidente da República: se- favóres de isenção ou redução de im
gundo: abrir crédltos ezpecials dentro postos de qual::iuer natureza, ampara
do primeiro trimestre. , dos pela lcgJslação em vigor, AO'> t::t.-

Artlgo 2.0 
- Ficam subordinados á sos de absoluta necessidade, a juiz.o do 

prévia autorização do presidente da presidente da República. 
Repúbl1ca as despesas que tenham de ArtigJJ 7.c ·- São considerados nulos 
ser realizadas por conta das dotações odos os átos de admissão do pes.c;oal 
constantes de todos os ministérios, no tranumerário, expedidos sem autori-
curso do exercido de 1939. , zacão expréssa do presidente da Re-

Parágrafo l O - Quando se tratar de pública. ficando os resoonsavels obrl
obras. deve, o pedido de autori:tação, gados a indenizar á Fazenda Naclo
ser instrutdo convenientemente, jun · nal as despêsas resultantes de tais ad
tando-se o orçamento discriminativo missões, sem prejuízo das demais pe-
da despêsa. natidades previstas na lei. 

Parágrafo 2.0 - Em se tratando de Artigo 8.0 - · Deverão os ministros d? 
despêsa não decorrentes de obras. po- Estado submP.ter á "lprovação do pre~ 
derao ser devidamente Justificados o~ sidente da República. dentro de 60 dias 
pedidos de autorização, abrangendo o~ da data da publicação deste de~reto
oeríodos trimestraes, semestrais r,u a- lei, uma relação das autoridades o• 1 
nals, ou mesmo determinados periodo chefes de sC'rviço, subordinados ás res
de tempo em que os serviços devam pectivas secretarias de Estado. que te
ser executados. . nham direito ao U SIJ de automoveis ofl-

Artlgo 3.0 - E' defêso aos Estados ciais, com indicação dos motivos que. 

~ú~Yc~ic/g~:n!~~irexr:~~s si~ i~~~( j~~~~~:~o ti:U~~n~~~~elação a que se 
autorização concc.dida em decreto-lei refere este artigo será anexada uma 
do govêrno federal. demonstração dos veículos existentes, 

Artigo 4.0 - Fica o ministro da Fa- de passageiros ou de carga, c.:>m in-
zenda autorizado a estabelecer um re. dicação da data em que fóram adqui
gime especial para o serviço de comba I ridos .. marca, prêço e estado de conse"-
te ao contrabando e repressão dos frau- vaçáo. . 
dadores da renda pública. Artigo 9 ri - Revogam-se as cti,,;post-

Artigo 5.0 - Dentro do prazo de ~ei :<: ções em contrãrio" . 
interventor Argemiro de Figueirêdo especiais e oportunas, de vez que a Para a elaboração da Estatistica :n:. sendo.d muito cwnprimentado, nossa legislação sobre O assunto e Criminal do Estado. a cargo do In.s- R E G I s T o 
l 

n o recebi o mais os seguintes te- bastante antiga. tituto, remeteu O delegado de São 
egramas de felicitações: _____________ José de Piranhas O mapa do movi-

Esperança, 21 - Associação Empre- e o .N G R E s s o mento criminal, ocorrido em seu dis-~~!i e~~:.ér~~façã~sp;!~~kri;e~~
1
~ trito, referente ao mês p. findo. FAZEM ANOS HOJE: 

cação Cultw-a e feliz escolha dr. Epi- A !':enhorita Genilda Vieira, filha do 
o. oficial df' ju~tica aposentado 

- A menina Marilene. filha do ..r 
')lavo Batista df' Carvalho. funcioná
"io da· Reoarticáo dos serviços Elé-
1rlcos da Paraíba . 

1

1,ª DELEt.:.ACIA DE POLICIA D.\ sr. João Vieira, fazendeiro nêste Esta
tácio Pessôa Cavalcanti para dirigi-
~~;,:_auds. : Fausto Bastos, prest• N A e I o N A L D E E s . Movimento dc:%t~T:,~ do_ A senhorita Alda Pinto. filha dr 

Antenor Navarro, 21 - Congratulo- -- T U D A N T E $ -- Foi recebida uma comunicação de ;[én:ª~~elB~ude~rf~~veira Pinto, resi-
me prezado chefe nomeação dr· Epi- • acidente do trabalho do operário Ma- - o m€nino Israel, filho do sr. Joa-

l'JAJA'.'JTFS: 
sr. Cristóvão Guerra Filho : - De-

1ols de alguns dias de permanência. 
,esta capital, segue hojP para o nnr
e do País, em viagem de caráter co
nercial. o sr . Cristóvão Guerra Filho, 
nspetor da Companhia Hanseat•o:a, 
1m dos empórios da industria nacio
'lal de cervéja. com séde no Rio de 
Janeiro 

tácio Pessõa Cavalcantt Secretário Um telegrama enviado ao I nuel Francisco Barbosa, empregado quim Francisco Ferleira, funcionári( 
Educação e Cultura. RPsp. ,sauds. -
Benedito Barbosa, prefeito. Interventor Federal daF~i~:ec~~r:~b~ :f1ci~i~:ni~speto- do:_ S~r%~º~inEC:éJ~cts f~~op~~a~~ª ·Jost 

. Ao dr. Ep1.·tacio Pessõa Cavalcanti 1. A ~Pcretaria do _Congresso Nacional ri.~. do Trá!e_go Público. ~ _da Guard.~ ·1 ::~~~raRi:on~~~ha, comercia. nte . err 
foram PUviados mais os seguintes de;- de Estudantes enviou ao sr. Interven- Civil. comunicando a pnsao do ind1 . . 
pachos de felicitações por motivo da tor Fe~eral o telegra~1a subsequente, v1duo Valdemar Fe1Teira da Costa_ rnha Ad~e~~º~!/~~::teT~;ses S~~~i! 
sua nomeação para a Secretaria oe comunicando a atuaçao do represen- por ter furtado uma peça de fazen Lima. residênte em Serraria Observando o mercado paraibano, 
Educação e Cultura: ante de~ estu1.antes deste Estado da.. . - - O sr José Virgolino comerciantl 

Flortanopolis 20 _ Agradecendo co- 1unto áquêle conclave, que se está rea- Foram recebidas pet1çoes de Got- E · · 
s. s. , de acôrdo com instruções receb1-
1as pela direção da Companhia. en
fregou a representação da Hanseatt
ca, no Estado, aos srs. F . Peixôto & 
Irmão, acreditada firma desta praça. 

municar.ão pre'zado amigo, faço votos ii.~ando na Capital Federal.. lob Zellman. B~rnardo Go1sman. L~•z e~ ie::a~ç~ster Jorge de Azevêdo 
pelo êxito da sua alta 1nvestidura e1u ru9, 20 Interv~ntor Argeml!O de Fi- Gonzaga da S1l~a Albuquerque. Joao esposa do sr. João de Azevêdo Ferrei
que terá ocasião de mais uma vez re- i:rueired~ - Palac10 da Redençao - Jo- Albuquerque, Joao Garcias de Sousa, ra residênte em Guarabira 
velar a sua inteligencia. Cds. sds. -- ão Pes?ºª - Cump:o o gra~o deve7 de requerendo atestado de identidade. .:_ O menino José, filho do sr. Ve
Nereu Ramos interventor comunicar a v. exc1a. ter sido o .digno Foi .e~pea1do um oficio ao Chefe nancio Chagas de Oliveira residêntf 

RIO, 20 __ 'Abraço pre~ado amigo representante da. mocidade paraibana, de Pohcia nesta capital. ' 

Prefeito Natanae! Maia : - Acha
se nesta capital. chegado ha algun,; 
dias. o nosso amigo dr. Nat~mt""l 
Maia, operoso prefeito de Catolé do 
Rocha. em cuja administração vem 
-ealizando um largo programa cons
trutivo 

motivo nomeacão alta investidura fe- estu~ante Damasto Ft:~nca, eleito para - ft menina Araguací. filha do sr 
Uct~ndo Estado _por poder co~tar. sua ;r:~it~~~la d~o~:t~~~~t!~ feºat~~~r~~~ 2.ª DELEGA~:Pl~~L POLICIA D.\ ~ntonio Hon~río de Oliveira, comer-

~r~10:~.co~~~~fioªºiaz-;n~:~o Ztelutsky, tE;m. Este nosso colega vem tend0 atua- Movimento do dia 21: cia~t~ ~r:~o~\i!r~a'ria José de Ara~-
Niteroi, 19 - N.º 193 st. acusando b~~;;!~l~~n~0;~

1a~~~o~~:i:a~a~~gfri1~ jo. filha do sr José Firmino de Arau- s. s., que aqui se encontra tra.tanrl'l 
1e assuntos lig-ados aos interesses da 
o:omuna que dirige, deverá via,tar a
nanhã até Recife. de onde ret-::,rn~
.. á ao centro de suas atividades 

e agradecendo atenci~so t~legra~a. 1~ de brasilidade que anima neste canela- Foi recebido wn oficio da Chefia 
corrente, . tenho sattsfac:..ao fehc1ta1 ve fl mocidade da ht"roica Paraiba An- de Policia e expedidos oficios á Che-
t~~::seªl~~~ir~~a ê~i~~~i~~o e f~?i~g~~= tonia Franca, Sect." ~~~~~~. e ao capitão dos Portos dês';e 
colha. Sêis. . - Ernani do Amaral, Foi ouvida como testemunha em 
lnt. federal. A posse, ontem, do dr. um Inquérito, Sebastiana da Silva. 

za~!t,er~~t!~ ~o~S~ 1
c
1
~1~~o~;ce~~r~~~; Renato Ribeiro na Prefei• ocié~~amR~!~~~r~~~~e a~~~t:r~:. L~~~ 

~\~~~:ç~e~~~i.a c~~~~:~ão. - Rangel, lura de Pedras de Fôgo ~~ld~a~~~~:~~~ r!sp~~i~~aie~~~n~~ 
Colatina, 21 - Receba ilustre amigo (Conclusão da 8.ª pg,) miserabilidade. identidade, conduta e 

meus parabens sua inve.stidura Secre- de residência. 
tarla Estado. Abraços. - Candido Mélo, Eurico Uchôa. José Cunha, or- -' :-r. José Gondim queixou-se ao 
Marinho. lando Paiva, João Cardôso Albuquer- permanente de dia sôbre um arrom-

João Pessôa, 21 - Abaixo assinados que, Cassiano Ribeiro. Odilon !ti~ei- bamento ocorrido em sua residência, 
porteiro auditório, oficiai5 j11stiça fa- ro. João Qmrino, Abelardo Ribeiro, á rua da Palmeira 
zenda. estadual regosljados nomeaçâo João Minervino, Heitor Marója, Mario Ao sr. Francisco Fernandes de Al· 
VOMencla Secretário Educação vem na Uchôa João Hardman Barroc;, por fii mei1a, foi entregue um violão que 
ma1& sincera expressão de contenta- e pelo' sr Otávio Monteiro, José Vi- havia sido fw-tado de sua residência. 
tnen.to felicita-lo pois Paraíba muito taliano carvalho, por si e pelo sr. cujo instrumento fóra adquirido por 
lucrará serviços prestados por quem Tertuliano e. da Mata, Ranulfo ,Je comprfl. dias depois. pelo sr. Pedro 
f!aberA honrar nome grande ínesque- oliveira Lima. Adolfo Gomes, José Benkio Barbosa, em poder de quem 
clvel João Pessôa. Sauds. - Luiz Gomes, Ariel Viana e Aurelio Viana. se encontrava. 
Eudes Moreira, Fran.~isco Alexandrino Em nomP dos manifestantes, falou Fôram presos. respectivamente, por 
D. da Silva. FeJinto de Moura Esco- 0 dr. Apolonio Nóbrega, saudando o desordens e furtos, os individuas Pe
lastico, Antonio Valdevfno Gomes, Er- prefeito Renato Ribeiro. 'iro Vicente da Silva. Moisés Arruda 
nan· M. Franca. s. s. aJl"f$l.deceu áauPla sümificati- Gomes e Severino Florencio da Sil-

João Pessõa - Recebá. ilustre amtgo va home1,agem, traçandc.. a seguir o~ va. 
meu abraço parabens sua justa nome- seus planos administrativos, de plena Ao Gabinête compareceram as !'-º

n.cã.o Secretário Educat;ão e Cultura. solidariedade e colaboração com o go- ~uintes pessôa.s. a flm de prestar 
Sds. - major João Alves de Mélo. vérno do Pminente interventor Arge queixas, esclarecimentos. etc.: Ma.ri~. 

João Pessõa - O Centro dos Chauf- miro de Figueirêdo Pinheiro, Francisco Fernando. Pedro 
feurs da Parafba associa-se ás manl- Falou. após, o dr. Lourlval Lacerda, Benicilo, José Ferreira Li\1s, Severl
fest.açõe::; que serão prestadas hoje a que em expressivas palavras. levantou O 

110 soares. Jorge Serafim. Manuel dos 
V. Excia. - A Diretoria. brinde de honra ao interventor Arge · t..njos. Pedro Vicente, Severino Jo,:;c 

t~~1~6s pr~~fta 2°v ~ E~ctii~apgl~s j~~ m~~ci: :~~~~rêg~ posse do prefeit~> Toão Calixto ctos Santos e Constan
nomeação. Renato Ribeiro a banda de musica tin: ir~s- ~~~~~!· Soares da Nóbrega 

n ª:~n~~i!~ã;ºo;;te~i°~~~;ex~::lYa~~t= ~~:::a1:e!i~ eJ;i~-~:~uêJ: e:01f~= apre~entou queixa contra a mulh~l' 
lho tnolVldavel presidente João Pes· Militar do Estado. Otilla de tal. por lhe ter agredido ti-
t:ôa.. _ Professôras Ne\'inha e Helena ____________ slcamente. Fôram tomadas as devi-
Rapõso, Lourdes Camlr da Cunha GRAVE DESASTRE FERROVIARIO das providencias. 

Santa Rita. 20 - Receba V. Excia -------------
nossos sinceros parabens vossa nome- CIDADE DO MEXICO, 22 <A U- os M ARJNHEJROS 
ação elevado cargo Secretário Educa- NIAOl - Ocorreu ontem grave de-
ção e Cultura nosso Estado certtss1- ~astre com uma composiciio que se di
moe: honrarás altivez grande presiden- rigia para est.a capital, tomando cer
t.P. João Pessõa nosso tnesquectvel pro- ca de 16 vagons 
tetor o maior sacrificado do Brasil o número de mor~s elevll.-~e a 
Nevlnh"' Rapôso e Lourdes Carneiro rmarenta. senrlo _muitos os feridos, 
da cun·ia. além de avultados preju!zos material5. 

Alag( a Nova, 21 - Apresento vos
aencla .. inceras felicitações sua nomea- na educação. Sauds. - Manuel Flo-

~~d:.cc~~i~efi~uc;~~os!, ~~j~I~~- renttno. -
Princfu'.a, 20 - Chegando aqui do?-c Por cartas e cartões enviaram cum-

~:e~P:~f.e°:r~5:~~':iê~te 1~fréi!~ª~~~ primentos ao dr. EpitAcio PeMOa ca-
vto 1g r te I abraço - valcanU, !IS seguintes pessôa.s : 
Cl8111aca~ o ra ma · Da capital: Dr. '3etxas Mala: do 

Prlncfa, :io _ Congratulo-me I)O• tnterto( : Dr. Joaê Eugento de Mélo 
lllelÇ6o llllltíe patr!M troa" n,rew.- e wsen• M11111e1 ~. 

DO "JEANNE D' ARC" HO
M,...NAGEARAM A · MEMóRIA 
DO ALMIRANTE BARROSO 

RTO. 22 IA. N.l - O comandante do 
rru,.~dnr-ell;lcola "Jeanne D'arc", ora 
surto ne. Guanabara, fêz desembarcflr 
ho.1f" todos os guarda-marinhas que fa
zem o cruzeiro de instrução. 

Os me.rlnhetros francêses desfilaram 
pelas ruas cariocas em direção# á es
~tua do Almirante Barroso. onde de
positaram uma corõa de nõres natu
rlll 

RESOLVENDO O PROBLE
MA DOS HOTEIS DO ESTA
DO, DESTA CAPITAL E DE 

CAMPINA GRANDE 

- Procedente de Princêsa Isabel, 
"nde reside. acba~se nesta capital. o 
ir, Irineu Alves de Oliveira . .iuiz de 
direito aposentado, que se encontra 
~ratando de assuntos do seu particu-

(Conclusâo da 1.ª pg.) lar interes.,:;e 
1 - Em gôso de férias, che!50U ontem, 

rend:1dos o .. P.,raíba Hotel', a esta cidac_le. o sr. Anto!110 Alencar, 

1 
, •. . , J .. G .. I H · 1 professor publico em Cmté. de~endo 

< esl,l Cc:lp!ld , e <.> ,1 ,lll( e O anni ._,. <:Iemorar cerca de um mes 
lei", de Campiaa Grunrle. . Capitão José Bezerra de Anirnde: 

Por rs:-.e contrato, o sr. Pau- - Chegou ontem, a esta cidndc. o 

lo Banlo_n Baun1b_lall ol,ri~a-~r r~~~t;~ Jdo:é 0 ;~rez~~ra d~e I~~~~~t\Or~; 
~ condu1r ns obras em eonslru Federal no Rio Grande do Norte. que 
ção do "Grande Hotel", de Cam- veiu acompanhando. o gen~ral Lobato 
pina Grande, ohecleccndo ú..., e:d- F'lho de Natal .a!é Joã~ Pcssóa 
gencias do projeto, .e., ;.~dquirir te~n~e:,P~l~~fo

1
,tãe°m J~:it~e~:rrc~r~= 

por sua c·onla o mohil1ano e dP- ·7,Ja ao Chefe do Govêrno. devendo re
urnis utensílios e aces~orios ao '•rec:c:ar hoje para a vizinha caplto.l 

..,~u 1:erff'~Lo funcionamrnto, (ll,t_t don~º~~id1o Cardoso Danta!.: - En
f1carao meorporados ao palt 1~ -:ontra-se nesta caoital, em vi.si UI ao . .; 
mônio do Estado. ::;eu,:; parente5 e amigos, o çlr. Emidi0 

Essa..., ohra~ e~hio calc11l.ada" ';arriorn DEtntas Jui7, fe dlrl"ito em 
em (j:,() :000$000. " o "(;randr Jardim do Seridó e figura de . lsr~0 

Hotel'' rleYerú Sf"l' inaugur:_ul_o ~~~r~~
1
ºR:;,o~~!~cJ~

0
~ 0s;~~i: e .1urldl-

no dia lil de julho do ano prox1- s. s oue se dPmorará ahnms dtRs 
mo Yindouro. m Jr'1.o Pessôa, é ~osoedP do se11 lr-

Rel:~li\•am~nte . ~~º,· "Pn.~·::íh,~ ,~~n~~~d~~tr~~~;~1:~ ~~~~!~d~~u;: 
Hotel . o ~1 r~nrlat.u 1o oht 1r- 01.1 . ·.rimentoc; rJe bon~ vingtls do5 seus a
"il' a "iL1bsl1lt11r, nenlro dr sr1~ '"l'l.i:ws destn capital 
mêscs. o mohiliário, a<'P~sorios ''.\ 1H"~: • 

e ule~1silios_ p~r outros. !11ncler- ,,1f::u~it<>e-!ed~s~~larp:;t}e~a i~~= 
nos. «.e pr1me1ra qual1<.adc: :1 

,~ dr Odontf'llogh no R.f'rif<> o nm,so 
juiio elo Govêrno, de nrnne1r<1 ~onttrl"Anr-o cfr · PeriC'les Gouvrla 
que se venha a equiparat· ê"!~(' o recem-dlplomado, ou" orrt.,.nrtr 

hotel ús,_ casas de primeira das- '.á;.~~1a;p._~!:1 r.~~r~~~~('~71~;~1
1t;;,1,~r~ ... ~~ 

sr do genero, calculnndo~se <fll(' ·-rrves dlPc; p~ra O Rio de Janeiro, 
as despêsas con1 a strn remocle- ,.,nrlp rralizará um curso de apcrfri-

la~fü~ alin:jam ~ .!nais de trczcn- "O~~ren~tivo dA. srn:t form!lt11r1t " rir 
to!-i contos de~ 1e1s. . _ ºe•·iclf':<- G'>ut·P'a trm r~r"hidn mt1i-

f,mno se ve das 1nformaço('.., tos cumprimentos das pessóas de <;Uas 

filie hoje prestamos an po, o. o .. ", ,rf'P!': º" amizade. 
Govêrno leve o filo, com o nrrcn- Jl't3R-J 9"?q· 

damento rlêsses doi_s hole~s do vi~-~~Ós~~~!t\~ev;~tnd,,a f'Fr;_;t·~0 i~: 
Estado. de colocar a frente dos .,,.,.,,, CTuhe de João Pe~~f'la, nm car
niesmos um e~pecialisla no ª"'- tãr, dE' bóas festa<; cm 1938 e bon"' 
sunlo. com a aplicacfio de nor- ,nns em 1939 
mas idênticas ás adotadas nos o paludl111no nio ó um mlasma. E" 
melhores estabelecimentos do nma doenoa oue orlaja no corpo do 
~yl dg Pai , 1110941ulto. de ~ • vutn peeeõa. 



JOÃO PESSôA - Sexla-Celrã, 23 de de-zembro ele 1938 

ÚLTIMA HORA 
A POSSE, ONTEM, DO DR. RE
NATO RIBEIRO NA RPEFEI
TURA DE PEDRAS DE FôGO 

(DO PAtS E EST RA NGEI RO ) 
ENCERROU-SE AN'J'E-ONTEl\-1 O · rrreu ontent a.o seu gabinête no Mi- morára dru·ante 1rês dias, em enten-
CONGRE;S80 NACIONAL DE ESTU- nistério da Justiça. 

1

. diment-Os coin estadistas hungaros. 
DANTES O titular daquela imJ!!!,rtante pas- O conde Ciano tonvidou o minis-

ta chegou ao edifício do Ministério tro das Rela.ções Estrangeiras dêste 
RIO, 22 1A UNIA.O) - Teve lugar (~ tarde, sendo recebido no elevadot país a visitar Roma, decI1a.rando a 

ontem no 'I'rah'o Muni<'iJJal a :liit>S'>3,1 il'í'lo sr. Neg·r-lo de Lima. chefe do i.m11rensa italiana que a sua princi-
solene de encernunt>nto Ch ··cone:r~s- •·eu ~a.bin.êtf", e demais a uxiliares. 1 pal míssa.·o era estudar o desenvolvi-
so Nacional de Estudantes", que sr- mento da. polit.ica externa da. Hungria, 
vinha reunindo sob os auspieios d L JMA HOMENAGEM AO PRESIDEN- em 1·elncão ao eixo Roma-Berlim 
Casa do Estudante do Brasil TE DO ··BOTAFOGO F. C." 

"°c~a mesma noite, o Teatrn Uni- DALADIER VITORIOU ONTRM NA 

;:;~t;;~~o g~~~~:º~af.~~~:~~.~~:n~~t~'.;~ :~ ;!~;í,?bã~·~z· b~;~te~g::·á3 ;·e::.iz~:~ 1 CAM ARA DOS DEPUTADOS 
do"' ron&:'rf'ssh,ta, gio Darci, presidente do "B:>tatogo" . PARIS, 22 (A UNIAO) - O p1imei

uelo~ ~us !fervitos p1·estados :íquêle J'O ministro sr. Edooard Daladier c9n-
ANIVERSARIOU, ON'l'EJ\1, n JOU- clubP . seguiu hoje vitoriar na aprovação de 

NAl.lS1'A AMF.RJCO PALH\. A homenagem constará de um j::m- duas mocóes, que visavam o art. 2.º 

RIO, 22 (A . N .) - Aniversaria, 
hoje, o jornalista Américo Palha. r 
,fator do "Diário Carioca.·· 

o~ !.eus <'Olfgas prepararan1-lhe "á -
J·ia.c;; homcnai.ens 

O jornalista Américo Palha. é so
<'io do iJL<.,lituto Brasileiro dP Cult..u
ra, onde ocupa a cadeira natrncinad·i 
por ( 'astro Alves . 

">\ MEMORIA DE UM HEROI" 

RIO, 22 { A. N.) - Alguns jorn'\i 

tar, durante o qual será !oferecido do deC'reto-le.i. das finanças, reiteran
·~o homenageado um cartão de ouro, do-se assim o apoio parlamentar ao 
"iJm expressiva inscrição . projéto do sr. Paul Reinauld . 

~erá orador o sr. João Lira Filho. Após a di!Scussão. o •'prernier" fran. 
cês mostrou-se satisfeito, dizendo con

EDL; .. C"S~ . \ '€ (~O MJNISTÊRIO tinuar com a sua atual política finan-
DO EXTEh iOR ceh-a, mesmo que só conseccisse a 

maioria "ºr um voto . 
LONDRS, 22 IA UNIAO) - O ca,, 

1:il.ã.o Anthony Ede'O, oue re-g-res~;-.u 

1 

')ntem dos Estados Unidos da Ameri
ca do Norte , esteve hoje no Ministé
)·io dn Exterior . 

O PROGRAMA NAVAL FRANC'f;S 
PARA 1939 

cüvulgam. hoje, o artig-o do sr. Dio- UMA DECLARAÇÃO DO PRlNCIPE 
clécío Duarte S\lb o titulo .. A memo- t K0'10YF. 

PARIS, 2? (A UNL\0) - se...-1m-10 
1 

iníonna(áo pelo ministro da l\tari
nha., sr. C,ampinchi, á imprensa, o 
programa naval francês para 1939, 
t'ompreende ::i construção de 130 uni
dades. 

Aspecto da posse do dr. Renato Ribeiro na prefeitura de Pedras de Fôg-o, 
no momento em que s . s assinava o termo ria df" nm herói" , referente ás horne · 

nagens uUimamente pre.,.tadas aos "º'· 
dados mortos «"nt l'Ombat..e por ocasiã, 
dfl lP,·aut.e comunif'd~ de novt>mbro 
de 1935 . 

REASSUJIIIU A Sll,\ PASTA. O MT
NISTRO FRANCISCO CAMPOS 

RIO, 22 r A. N.) - O ministro Fran
cisco de Campos, "após a aUSencia d<> 
qu.asi dois mêses por doença, compa-

TODOS' 
- A 's ve2eç, a ctu,rl'l~ difusão 

das películas cinema.to~rafic.:Js Yis
tas por millhõts e rnilhõ,. ._ tlt pes
sõs em todo o mundo, constitne va
liosa ajuda para a !".'OIJt'ia. Em Cf!:r
to cinema. de uma 11eqm•1 m cida
de norte-americana se encontra
va. uma jovem sentiora que havia 

t ido abandonada t'om um filho. 
y;.elo marido. l:ste !l esa1larc 1.·eu sem 
jamais pagar a nensão alimt>nl,tr 
imposta pela justiça. ÜJ'a. a es~o
sa repudiada reconh:-r eu t>ntre- os 
romparsas do filme que estava sen
do pa~sa.do o seu ma1"id1> tu~itivo 
Queixou-se á oolieia, e-;ta SI" f"n
teudeu "ºm á fábrica do filme, e o 
sujeito foi agarrado, processado e 
obrigado :1. vagar o qu~ devia. 1)u
tro caso há. mas verdadí'L·ament > 

dramático. P~rseguido quando .is· 
saltava um banco no"> F,-;tados Uni
dos, certo individuo ma.ton urna se
nhora que, acompanhad.t de uma 
filha, tentava detê -lo na fuga. E 
desapareceu. Cin,: o a ,10~ dirnoi.;;, 
a filha da morta reconht: re,1 iJban
dido como fiJ!;'urante de um filme de 
assunto earmwalesco. Alertada pe
la policia, a fábri{'a apre5~ntou o 
criminoso, que expiou na r::.deira 
elétrica o seu covarrtc atent.itlo 
á vida da pobre mulher. Não fósse 
o cinema, e provavelmc11te él~ •·on 
tinuaría impune. 

- Numa revhta cientifi(,a alt>
mã. basean<lo-s~ cm c,:a.Jeulos tle 
reologos hritanicos, o sr. lrmfried 
Siedentop explica oul! cm <·'ld.L 
100 anos a lngl-"en:i. afunda 22 
1 ·2 centimetros no ma: . Se o fe
nômeno rer~istir com a mesma re
gularidade, o lerntório 1,i-itaniciJ 
desapal"('C''"rfi ror 1 • .- iJmpl ~to, cohf'l -
to pelas águas, ao cabo Ue ... 530.000 
anos. Há uni 100.000 ano-; a grantll'" 
ilha da Man('ha era sensivelrucnl·! 
mais elf>\'ada e ach:i\':l Sf ligada 
ao continfnf 4

, Come; ou porém a 
baixar á razão Je 2 rniJimt•tros ~li 
por ano. Durante o.,; ultimos 10.000 
anos, o bab:amento ,tt;ngiu < erca 
dt 20 métros. Sem l'mOa,·J_"o. Sie
dento aconselha prudencia. no 
aventurar prognóstieoc;;, pnh. ndo 
se póde garantir que o dito movi
mente continuará constante no 
vróximo meio milhão dt.- ano.:.. Se
ja como ÍÓJ' - afirm,\ o homem -
a Inglaterra per1~ anualm~nte 
parte de sua superfiric, d<'sfalque 
que lhes custa ,,árias centenas •te 
mil libra~ f'sterlinas. 

- Póde-r-e clizrr. sem iilhéria, 
que uma mulher que não ('Omc h:í 
mais de meio século pratir_·av;L ri~o
i-osamente a autarquia: -- basta
se a si mE""sma... ral é o caso de 
certa repeitav:_,,I dam,t de 68 anos, 
chamada Giribala, que , ive em 
Bangkok, capital do ~Pino df" 8iáo. 
Efetivamente, há. 5G 'lnos l.'la não 
absorve nenhum alim('nt'l solido. 
0«" acôrdo com um hat,ilo C'Orr<>nte 
na sua te-rra. Giribala l'J.sou ,1.0~ 10 
anos . .-\O!'i 12, perdeu o marido. E 
\fntiU-Sf' tão infeli"T t· tão desespe
ra<la. qut• rt>solveu T10l"i"l'l". ~til. fa
milia aC'onselhou-a, (ntão, a co
mer pou<'o, e a fSQUf'<'<'~' ,1. sua pai
x;ão dt- amôr. Ela .... ceituu, t" 1,a ... -
sou a comer rad;t vt>:,: nwnor, até 
que .-nlrou rltfinili:Jan11•nl~ no ·· rr
gimen" do jt>jum. Sut lmi,•a nuu·i· 
ção ronsiste num t'ctpd c.JP. ,\i,:-ua ~a l
iada por dia. ltr1i1nC',1 i<'lêal! 

TOQUI. ZZ {A UNIAO) - O prin
<'ire Konoye. ptimeiro ministro, publi
"ºU na noite de hoje uma declaraçâo 
acerca da politlca japonêsa na China, 
dizendo que o Japão quer a coopera
rão por parte da China no estabele
l'imento duma. política anti-comwúsh. 

O princiµ,e Konoye conclue a. S\11 
declara.('áo ,lpsmcntindo que o .Japão 
pretende exer~c 1· monol)Olio econômico 
na Chin:i 

Entre essas figuram 4 encouraça 
dos de linha, 2 porta-aviões, 3 cru
zaãores , .submarinos, torpedeiros, caça
mtnas. navios-auxiliares etc . 

Teve lugar ontem. ás 16 horas. na âo Neves, represen tante do general Lo
\'Jla- do Espirito Santo , séde da atual bato Filho, comandante rla 7 .• Re~ão 
Prefeitura de Pedras de Fõgo, a pos - MI11tar e de grande nume '"•) de amigos 
se do dr. Renato Ribeiro Coutinho. de s s compare:cendv 1epresentações 

COl\10 ESTA' CONSTITUlDO O ~?ci;r:g;u~~ api;::i~ l~º 1;d:~a;;1e~= ~:t:ª~1: l,cP~t·~s. de Fogo Taquâra, 
NOVO GABINf:TE IUGOE~LAVO ro oróx~m0, Je dtnormnará ~ spirit-o I Transmitindo o cargo, falou o pre· 

Sant.o, ae acordo CO:l' o decreto n .0 feito dr . Moac1r Ca1.·t a xo, que se re-
BELGRADO, i2 (A UNIAO) - O 1.164, de 15 de novembro deftP. a~o .. 1 fe riu, em. palavra3 de justo ~logio, ás 

novo gablnête ministerial est:í assim A esr.o~'1a do dr . Rena~o R:he1ro credencia1.s do seu digno sucessor. 
REGRESSOU A ROI\JA. o CONDE organizado: pl'esidente ~ Stoyadno- para aque~e p~s to fo.1. :-eceb~da com a I R eipond_eu o dr . Rf'""!ato . Ribeiro, 

rtANO vich; Interior - Atjimovich; Obras maior sah.s fn çao pelos habWl nlf"<: do que em teliz improvi ... ,o :-.alientou os 
Públicas - Kteki Que-stóes Florestais refe1ido municip10 dad<:Js a .s qualida- suviços prestados pt>lo ox-pJ'efeJLo 

BUDAPEST,22 (A UNIÃO) - Em- _ Stosovich; Instrução Pública -1C1f'~ pessoais q11e d1s tm guem o :-,ovo 1 Moac1r Ca1Laxo .í pn·fPH,ra df Pe· 
bal'COu ho,>e nesta C!..'1ade com destino Kujuncjk; Correios e Telegrafos - edil cttas de Fógo 
a . Roma, 0 conde Ciano, ministro do Pa.nt.a. jovano"'•itch; mimstro sem pas- Giande lndus lnal na varzea do P a - i Em segmda. na p sma S Jo:1o. 1ea-
Exterior da Italia, e que aqui se de- ta. _ Snoj ra1ba e figura dt destaque nos cu- hzou-se um banqude oferec1clo a o p1t"-

"Ulos soc1a1s de nossa Lerra o dr Re- f eito R enato R1beu·o pelos seus am1-

o REAPARELHAMENTO 
nato R1beno vem pres~ando com l_eal- gos, comparecendo a s seguintes pe.s
dade a 5Ua colabmacao ao Governo sôa.s Dr F ernando Nobrega , p1ere1-
A1gem1ro de F1gue1rêdo, em outtos se- to da capital, que rep1 esentou o mter· 

DA 'ESQUADRA 
tôres de atividades. e oue agora ir;' ventor Argemiro de Figueirêdo : tenen· 
fazê-lo , :nais diretamente, no ::-:xerci- te Edmundo Neves, representante do 
cio das funções que vem de assumir . general -Lubato Filho. comandante da. 

O áto da posse do dr . Re!l~t-0 Ri- 7.ª Regido Militar ; dr . Moacir car
"' "'"irn rcorreu no Paço Mumc1pal do taxo ; dr . Ap(llonio Nóbrega, procura
Espirito Santo. com a. presença do dor da Fazenda Municipal: µrefeito 
ur . Fernando Nóbrega, prefeito da caw Marója Filho, de Santa Rita ; dr . Lou
pital, representante do int..er:ventor Ar- rival Lacerda, jui?. mw1icipat ô.e Pe
gemiro de Figuirêdo ; tenente Edmun- dras de Fôgo; conego José João. vigá-

Lançado, ontem, ao mar, o monitor "Paraguassú", cons
truido nos estaleiros do nosso A~se~al de Marinha - Foi 
madrinha da nova unidade da ~souadra brasileira a 

sra. Darcí Varp ; 
1 

rio do Espirit.o Santo: dr . Ubirajãra 
~-------------, M,indêlo, srs . Antonio Cesar e Geron

RIO, 22 IA UNIAOJ - Teve lugar 
hoje o lançamento ao mar do monitor 

cio Chaves; dr . Manuel Gomes ; srs. 

Mi~~~ .. Dú MONITOR "PARA- 1 M p R EN s A o F I e IA L ~r~~ª:r~~r~tf~1~: !!!~ti~~:;;r~ 

~~:~~f-1~5;'~~:Íran~:~ s~n~:~~adã f:~= RIO, 22 (A UNI.AO) - o monitor A Gerencia avisa a 
1 ~~sr~~~~~~it~o~ :ª~os~;~;~en~~nJ~ru~~~ ;::ª~8;;.A,:t!~~l :ensif~::ha~º! 1~~~~1~ quem interessar, que de. 
j rinha. por operários e engenheiros pP.- hoje ;;· tnar; é das mais perfeitas w1i-

i'1 ilho, Severino Campêlo, Joã.o Clau
dino da Silva. Cristovam Vieira de 

(Conclúe na 7.• pg. ) 

tr~io~nçamento do "Paraguassú" foi d"i'.5:!10~~ ~i~ r;~~·~~as. e possue uma pois da Lª quinzena de MISSA EM AÇÃO DE GRA-
-· velocidade de 14 milhas horáuas. sen- janeiro próximo publica. 

~~\fi"v;~:~~·~~:o~ ~~es~~::O, º.';: figf~º~iiu!e ad~~~e~~i~~s dii~e ri'ot"~; rá nesta folha a relação ÇAS PELO REST ABELE-
tas patentes do Exercito e da Armada · 1 CIMENTO DO MINISTRO 
" outras autoridades civis. o minis- ~~~t~u~r;;n:i~tin; -~p~~:g':.I~J!:" te~~ dos devedores da Impren •. 
1
,f~~~:~~~:s .3~j~~~~ ~~~;;,~~~\> w:;' torres blindadas, sendo armado com Of' . l FRANCISCO CAMPOS 
grande obra de renovação da Esqua - ~::;r;sªn~!~0~;s 

1g5 
;;/f;~~~i~r;s ~is sa JCJa - por anun. 1 RIO. 22 , A. N.> - Em acão de graças 

rira que vem sendo le·/ada a bom ter· sadas anti•aére~s e 2 outras. - cios, avisos, editais e OU• . pelo restabelecimento do ministro da 
·ncs pelos dirigentes do Estado Nôvo. O l t . at· Just1ça, sr . Francisco Campos, várias 

A ctra . Alzira vargas, t-ecretária do da A;:ad!nf~m~~ ºac~~t!~f~i~to à~~ tras publicações, até de. instituições ca tôlicas , seus amigos e ad· 
PresidEnte da República, representou mais significativos, servindo a sua zembi·o ele 1938_ miradcres, mandªrão celebrar uma 
a sua exma. progen!tôra, c;rA.. Darci construção como um atestado do va-1 missa no dia 25 _cto corre~te , ás 10,30 
Vitrga~. que foi a madrinha elo moni- )or e inteligencla dos operários e téc- !------ ------.....: horas, no altar mor da IgreJa de Copa-

_N_{)_ªT-gA_ass_S_D_E ___ ()_lcos_Q~rü_i _ros_DI_S_S_E_'_' A- IMPRENSA" SôBRE 1 ::;i~~:id::;a d:a~:~:::: 
PALÁCIO "BEAUREPAIRE ROHAN", DO I Conforme t~!gra~! ' !,vlado ao sr. 

o general Lobato F. il110. comandante I E s e R I T o R R A u L D E G ó I s !. ~JeJ~e~~~a::ie.~~~a!:
1
°ab!~n ~~r;:= 

da 7.ª Região Militar, acompanharto r,rição para o concurso de catedratico 
do seu ajudante de ordens. tenente A NOSSA brilhante confrelra que entufüam as livrarias, saidns ao rle clinica cirurg1ca da Fa~uldade de 
"-:dmundo 'Neves, esteve ontem, no Pa- ~·A Im rensa" ue se edita lume cercado do zabumbar ensurde- Medicina e. C\rurgia do Para. _ 
lácio da Redenção, em visita ao 1n- . P · q _ .. dor dos juizos graciosos. Na seccao . compf'ten~e desta fo!ha 
lerventor Argemiro de Figueirêdo, de- nesta capital, ~m sua secçao Nota O livro d"" Raul de Góis pertence á estamos publicando edital a re~pe1to, 
'11orando-se em cordial palestra com do Dia" de ontem, fez os seguintes classe das obras definitivas. 1'1::t. so- para o qual chamamos a atenç.ao dos 
" Cheff' do Executivo paraib~.no . e judiciosos comentários a respeito da briedade, eor .. ~isão e el-.::gancia do seu mteressados. 

biografia "Beaurepaire Rohan" (Uma ;::;~nf1\~°.':i/~~~ !e!~~-~er/g;.'.deo.;j~~ u __ M_A __ E_N_T_R_E_V __ I_S_T_A--A--,-,-:-A 
E..c;tiveram, em Palãcio, em vtslta de Figura do Segundo Império), publi- da nossa mais viva simpatia. 

c11mprimentos ao sr. Interventor Fe- cada pela A UNlAO Editora, de auto- o seu "Beaurepalre Rohan". pelo NOITE" DO MI N I S T R O 
~\::~\· ~o d~~n~~o º:a~~p~~!t Bd~rr:i~ ria do talentoso escritor paraibano valor intrinseco, como recorr.po~ic:l .::· ANCISCQ CAMPOS 
Paulo. e o capitão José Bezerra de Raul de Góis: ~~~~~: ~s c~~g'\0 ~ria~!~au;~~~~!~;g3 FR 
Andrade, aludante de ordens ~-'> Cheie "P assaram pelo govêrno da nossa que escrevessemos, de vez qur j? SC' RIO, 22 (A UNIAO) - O minist!'º 
--10 Govêrno do vizinho Estado do terra, na vigência do regime monár- ~rgneu uma vóz mais alta, revestida Franci$co Campos, que reassumiu 
NortP quico, algumas das figuras mais in- de toda a autoridade _ a de CelsfJ ontem as suas funções no MinJstério 

O Chefe do Govêrno recebeu, aln 
r-ia telegramas e cartões de bõas festas 
e feliz ano novo do sr. Valent1m F . 
Boucas e da diretoria da A. E. G 
Koehler Rpitbaler, do Rio: dn~ srs. 
Hl"rmes Sá e Antonio Mendes Ribeiro 
e familias; academico D urval de Al
buoucroue, diretor da Cadeia P ública 
f' ' 1Cmnis funcioná.rios: A~sociacão P a 
r:iibana pelo Progresso Femtmno, srs 
F:nitacio rie Brito, Antonio Vergàra e 
Augusto Odilon da Costa, desta cap1· 
, ... 1. ~r .. Tnão Rique e familia e sr. 
Antonio C. de Miranda H .. nrtques, n..,. 
f"'q,mntna Grande: ~r. Odon de Sá 
~Rvalcnnti e sra. Dolores Coélho de 

) 
~~- de Itabaiana: sr. Armando Frel 
las, de Areia: e sr. Jona..<. de Ollveir~ 
Leite e senhora, de Gnarab!ra. 

teressantes do cen1.rio nacional de Mariz, para credenciá-lo, como uma da Justiça, concedeu hoje imnortf11~-
então. obra de méritos invulgares. te entrevista a "A Noite", desta c: n· 

Na galeria onde se enfileiram quasi A nossa ooinião ,>ela desvaHa . re- !r~~Jiê~io d~ri:t:fe~;~;leáan;e~~bli~~~ 

~l:ctÓ~d~~n ª~o~~~ ds~ng~~~-~~~~~e~e1: ~:~:-le~fu;ª~Új~ i~~~~r::ã~e a~~s;~a~ Com a sua palavra aut01izada de 
sua dedicação aos problêmas de maior "C tran..:forma em gula. diante de pá- ~r~~~i~~r~ºi~=~~1i~~ dga~~~~~ ~t;!~~ 
relevancia da nossa Paraíba, conser- ginas claras. precisas e honestas co- deu judiciosos comentários sobrr o. 
~=~~~;;:o a~~sh~~~a~~!!~:. da ma!or ~fx~~ ~e v~l~':;1/e Góis vem de en- suma importancia do recente decn"!n 

:f:sse vulto, que! se destacou µela su:i Reflêxo de uma sensibilidade re - P _,_·e_si_d_en_c_i•_1 _________ _ 
benemerên cia, foi B~aurepal!·e Roh::m frat.a.ria á...c; influencias exteriores, re -
cu.1a vida o n osso confrade Raul de putamos o Itvro em aprêçr digno de 
Góis focaliza num U-;ro excele_pte. figurar entre os melhores do gênero, 

Não nos foi ela.da a vertura de ou- aparecidos, ultimamtnte. no Brasil". 
vir a leitura dos originais dessa obra, 
quando o autor a revelem c.1.os sc0 •1s pa 
res do I nstituto Histórico. Pc" b;o, 
ela teve, para a no<.;Sa C'.triú.,idaclC', ... o. 

Farmácia de Plantão 
Está de pla n tá.o. h oje, ll F AR-

1\IACIA BRASIL, á. 1·ua Macif'I 
P inheiro do o 5ab.lr- da n c,vldade. 

O prazer redobro11 por nã~ ~e , .. a 
tar de um """llvro sem mérito, dêsses 

• • • E' importante para a saúde 1 

~~~tir f1~lo~~i~~~!~ ~°c;·d~~~~~~sàg~~b~!= 
querendo muito tPmpn para rHgestáo .. 
e Indispõem a.o trabalho util. ----------+----

• 
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RUês 54, Francês 59, Geograf.i~ 62, M:~ n Judemar Pinho - PortWtw'•s 39. cial Tcrrest,re 6, Merceolosla 9, Técni- M.aria ~o:-;e. Aires L;oho. -. Port 11 ~u~s 
temática 38, História 59. Ciencta;; .H, FrancÉs 73. Geografia 65, Matemá.tl- ca Comercial e, Pr:opagande. 6, i:cono- 4-6; frances. 37· his1>:1rl~: 11. Aeocuafla 
Desenho 46. Média gr1'Bf 51. ca 52 História 47, Ciências 31, De.se- mta Politica e Finança 7: médJa 8. 36; mat,e~átl~::::. 81: r1f'nrht., 31: clr-

Severina Gomes Fernandes ·-·. Pnr, nho (\7_ M!dla geral b3. Er!gardo Bacelar RezendP , - Conla- senho,. 35, mecltn gr-n--1.I. 14 . ~ 
tuguêt1 53, Fnncffl 2s. Geogr::tfla ts:! LUcia de Paiva Mesquita - Port,u- bllidade Mercantll 5, Matemática. Fl~ Maria Síria Alves, • Portuguei;, ,>l: 
Matemática 56. História 65. 9tencias vê• 62 , Francês ao GeoGra!la 56, ~..a- !'.&DCelra 8. Direito Coiiµ,rclal Terres- francês ~2; hlsto1!,•. 43, iitogra!ia, 48 
m, tlwellho 63. Méd1a &Ha! oi. g 

Aida Montf'iro F'urtnr!..., Portu-
c:uês, !i9: francês P-8: inJ?;Jé>:l, 7R· hist.ó
i·ia. 50; geogré"lfia, 51; m.'ltr·r~á.tica. 68, 
ciências. 49; rtesenho, 10; m':'dla geral. 
61. 

Alice Tolêdo, - Port.11~t1f'·. 65; fran
rês, 81; inglês. 66: hisl -iri;i, 61; gf'ogrfl
fl;:i, 37: mrtcmátir~. 6": riências, '16; 
<!e<;cnho. 40·, méch~ ~rral, á8 

Com Mendonça Barré>to. PDrt11-
~uês, 74; francês, 81: inc:IC's. ft3: hist.'>
ria, 46: geografia. 46; matemi!Uca. 4R; 
ciências. 33: desenho, 40; mêdif'\ geral. 
57 

Aldo Livio Carnelro rln Cunh:i, 
Português. 55: francé:s. 67 · i11glf's. 41: 
histfll"ia. 45: geografin, 4"1: mat"m~t.t~ 
ca, 76; ciências, 54; d"srnha. 40; mé· 
dia geral. 53 

Sfverino rto Ramo L"OI dr Carvalho, 
- Português, 41: franrCs, 6!1; inglés. 
48: hJgtória, 45; gengrn{ia. 41: ma.tr
mática, 78: ciê11c!a.'i, S6: rle'>enho. 40: 
média geral, 52. 

Elmano José PinJ, .. iro clél Co'>ta. 
Português, 44: frar.,.C's, ~;J· inclês. !i4; 
história. !16; i:;eor:::rafiri. '.ll. 111;:itrmát._l
ea. 50: cif.ncias. ,u; dr.-' '.'11·10. 10: mêrl1fl 
geral. 50 

Silvi0 Rcnig:110 (.',1vr,lca11ti. Port.n-
guês. ál; tn:i.ncês. fifi· in~tr~. !J_'1: hl~tf-t
ria, 37; grogrRfin. '12; 11rnlcn,:::1ti"A. 39: 
ciência:-;, 32; descnhCl. 43; me·lia geral, 
46. 

Min!H. Alre:. LOho, Portur;11é~. 41: 
francês. 62: inglês. 45; hl~t-órlR. :l7: 
geografia. 29; matemãtica. 52; clénr.las. 
37: Ó('SCnho. 45: m!:'dlA l;"f'l'Bl. 45 

José Antonio clr Oltvcira Costa. 
Português, 37; francés, 61; Inglês 41; 
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I 
IR. JõSA MAGALNAES , ___ , 

Tratamento medico e operatõrlo 
clu doençu dos ollloe, ouvtdoa, 

oar11 e rareanta, 

TRATAMENTO RACIONAL D08 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Collftl&iirto: Kaa Daqae ile c..-, 
IM,.,-Delúl. 

Relldencta: RUA VIBCOND• Dl!l 
PELOTAB, 30 

- 'º"º 11'11880.1 -

ÃRTIGO!I para u r .. tas de Natal 
(• Anno Nõvo, C"oloaa) sortimento na 
MERí'EARl4, 1\1001':l,O - R. Bario 
do Triunfo, 306 - J. HonOl'ato lo 

Cfa. I,td:t. - .João Pesst'ia._ 

hi5tôria. 37; ~t·O~nl!la, 56; mnlem11.U
<:a. 42; deudus, 39; de!-ienho, 45; mé
dia geral. 45 

José Neiva. Português, 48; fran-
C'ês, 63; inglês, 47; história, 32; geogra• 
fia, 30; matf'mátiea. 63; ciências, 46; 
de~i;;enho, 35; média gernJ, 45. 

Lino Antonio de Souza Gama, -
Portnguê~. 40: frnn<·ê.s, 58: inglês, 43: 
hlstória, 41 : geografia. 42; malemáti 4 

ca, 38; ciencias, 32; de.senha, 3!>; me .. 

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

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED1!:LO E PORTO ALEGRE 

"SUL'" Passageiros "NORTE" 

CARGUEffiO • ARATANRA • - Esperado de Belém e escalas no 
d1n. 18 do corrent.e, fõaindo no mesmo dia para Recl!e, Maceió, Baia, Rlo 
de Janeiro, Santos, Pa.ranaguá e Antonina, pará onde rPcebe carga, 

PAQUETE "ARARAQUARA• - Esperado de Porto Alegre e escalas 
no ata 22 do corrente, salndu no mesmo dia para Recl.Jt\ MaceJó, Bata,, 
Vltórta, .R.lo de Janeiro, Santos, Rio Orande, Pelotas • Porto Alegre, 
para onde: rPcebP carga e J,Jassagei.ro,=;. 

CARGUEJltO "ARAGANO" - Esperado de Antonina e escalas no 
dia 2.a do corcen~. saindo no mesmo d1a. para Natal, ArPla Branca, 
Fortaleza, S, Lu!s • Belém, para onde recebe rarga, 

Para demala Informações com 01 agentea: 

A, DI CUNHA RIGO & CIA. 
AGENCIAS EM OERAL 

CODIOOI: llueoUe, 1.• eil., Borpa, Ribeiro, A. B. C • •.• eil. e Plll11oalar 
O&ID Poltal, ell - RUA JOAO SUASSUNA, d 

--- 10.&0 PESSOA - PARAIBA - llaA8IL ---
dia Keral, 41. , 

Po1;.1{t~~~~i io~n~~~~1c1:. 56~ar::tr 46; 1
1
-------------------------históría, 33; geogniiia, 42; matemática, 

38, cit'ncias. 30; de:;;enho, 45; médh 
geral. 40 

Clt>mlldo CavnJcanti Procopio, -
Português. 38: francês, 40; inglês, 26; 
histórin, 36; geografia, ~8; matemâti# 
ca, 49; ciênchis. 30; desenho, 60; mê· 
dia geral. 40 , 

Hugo Falcão Freitas. - Português, 
35; francês, 41; inglês . 30; história, 31: 
geografia. 30; matemática, 41; ciên· 
elas, 34; desenho, 45; média geral, 36. 

Dulce de Barros Pontes, - Portu
guês. 45; francês. 45; inglês, 24; histó
ria. 32; geografia, 15; matemática, 38; 
ciências, 28; dP.senho. 40; média geral, 
34. 

Stéüo Marinho Falcão, - Português, 
26: francês. 50: inglês. 31: história, 31; 
geografia. 26; matemática, 49: ciên· 
elas. 21: desenho, 35: média geral, 34. 

Nivaldo Novais Feitosa, - Português, 
28: francés. 21: lnglés, 29: história, 29: 
geografia, 24: matemática. 50; cién· 
cias, 37; desenho, 45; média geral, 33. 

Elval Llr,s Rabêlo, - Português. 31: 
francês, 28; inglês. 36: história. 26: 
geografia. 31; matemática, 41; ciências. 
32: desenho. 33: média gMal, 32. 

José de Mélo Praz1m, - Português, 
24; francê:s, 16; inglês, 17; história, 
24: geografis., 33.; matemática, 51; ci
ências, 2~; desenho, 35; média geral, 
28 

Joaquim Lins Marlnho Falcão, -
Francês, 31 : média geral. 4 7. 

cordeei Leite. - Geografia, 31: mé-
ctin. geral, 47. ,. 

Bartolomeu Toscano de Brito Filho. 
- História, 33; média gere.J, 43. 

Continúa. 

GOLAS para vestidos, lindos modê· 
los, só na CASA AZUL, Preços de 
O!'asião. 

EDITAIS 
I DIRETORIA DE HAÇAO E O-

garantia. do contráto, no caso da pro
posta ser aceita. 

As propostas deverão ser escritas a 
tinta ou datilografadas e aSSln&das 
de modo legivel, sem rasúras, emen
das ou borrões, em duas vias. sendo 
uma devidamente selada Csêlo esta
dual de 2$000 e de Educação e Saú
de), contendo preços por extenso e em 
algarismos. 

Os proponentes deverão marcar pra
zo para entrega do material ofereci
do. 

Em separado das propostas, os con
correntes deverão apresentar recibos 
de haver pago os impostos federal, 
estadual. municipal, bem come da 
caução de que trata êste Edital 

As propostas deverão ser entregues 
nêste Serviço, que funciona no Palá
cio das Secretarias (salão da Direto
ria de Viação e Obras Públicas), até 
ás 15 horas do dia 23 de Dezembro 
vindouro, em envelopes devidamente 
fechados. 

Os proponentes obrigar-se-ão a tor
nar efetivo o compromisso a que se 
propuserem. caso seja aceita a sua 
proposta, assinando contráto na Pro
curadoria da Fazenda, com o prazo 
mãximo de 10 dias a.pós solucionada & 
concorrencia. 

A caução de que trata êste Edital 
reverterá a favor do E~tado no caso 
de recisão de cóntráto sem causa jus-

ria, intimo o sr. Anfrizio BaHhar a 
recolher aos cofres desta Repartição 
a importancia de 200$000, correspon
dente á multa imposta pelo agentf" 
sr. Severino Macêdo de Paiva. relati
va a três <3) ancorêtas de aguarden
te, procedente do engenho Itapeciri
ca, situado em Mamanguape, de pro
priedade do mUltado. por infração ao 
decreto n.0 1.125, de 16 de junho de 
1921, combinado com o de n.0 1.178, 
de 5 de agosto de 1923. podendo o dito 
senhor apresentar defêsa, perante o 
diretor da Repartição, dentro do pra
zo de oito C8> dias, contados do da 
publlcação do presente edital. 

2.u Secção da Recebedoria de Ren
das de João Pessôa, 30 de dC"zembro 
de 1938. - Lour1val Can1al1zo, chefe 

FACULDADE DE MEDICINA E 
CIRURGIA DO PARA' - Concursa 
- Edital. - Faço público estar aber
to na Faculdade de Medicina e Cirur
gia do Parã, com séde em Belém. o 
concurso para catedratico de clínica 
cirúrgica, cujo prazo de inscrição ter
mina a quatro de maio de 1939. O 
concurso será realizado de acôrdo 
com a legislação felleral vigente. de
vendo os interessados dirigir-se ã Se
cretaría do 1·eferldo instituto para 
maiores rninucias. - Abgar Renalf, 
diretor geral do Depa·.·tamenro R~io
nal de Educação. 

tificada e fundamentada. MINISTERIO DA AGRICULTURA 
Fica reservado ao Estado o direito - Departamento Nacional da Produ

de anular a presente, chamando a çáo Vegetal - Serviço de Plantas 
nova concorrencia, ou deixar de efe-1 Te.xteis - Estação Experimental de 
tuar a compra do material constante Plantas Texteis em Alagoinha, Esta
do mesmo. do da Paraíba - Edital - Leilão de 

Serviço de Compras da Diretoria de 26 fardos de o,1.godão. - Faço público 
Viação e Obras Públicas, em João para conhecimento de quem interes
Pessôa, 13 de dezembro de 1938. sar possa, que, de acôrdo com o tele

grama expediente-circular n.0 1.176, 
José Teixeira. Basto - Encarregado. de 2 do corrente mês do sr. diretor 

DffiETORIA REGIONAL DOS 
déste serviço, realizar-se-á no escri
tório da Estação Experimental de 
Plantas Texteís em Alagotnha, nêste 
Estado. ás dôze horas do dia 29 do 
andante, a venda em público leilão de 
26 fardos de algodão, pesando dois 

.J E A'8 to HORAS 

MAIS UM SUCES O! 

RATINHO E SUA COMPANHIA 
FESTA DAS ATRIZES 

CINIRA DE ARAGÃO 
e -

JURACí NU~ES (JAÇANÃ) 
em homenagem ao D. D. 
MAGALHÃES BARATA 

com a peça patriotica em dois átos: 

MEU BRASIL" 
e a revista 

QUEM PUDER 
numeradas .. ssooo 

4SOOO 
2SOOO 

" sem número 
Balcão .... 

SANTA ROSA 
HOJE A's 7 !;1; horas HOJE 

SE FOSSES COMO SONHEI 
- com -

JEAN ARTHUR e HERBERT MARSHALL 
Preços: 1$100 e S800 

lór ele 4: OOOSOOO, e otra emitida P?r 
Adauto Antonio de Araújo. em favor 
do referido Banco, de 10: 000$000, ~ va.
lizada por Antonío da Costa L1m~ 
José Gomes da Silva e Praxedes P1-
tanga, ambas a1wPsentadas pel~ cita
do Banco do Estado da P.;.ra1Qa. E 
como os emitentes não fóram e~1con
trados intimo-~ por êste me10. de 
acórC.0 com o art. 29, n.0 4, da lei n.0 

2.044, de 31 de dezembro de 1908 .. ª 
virem pagar as ditas notas pronw;so
rias ou me dar as razões da recu:;a, 
ficando notificados dé-sde já do pro
testo caso não compareça•n. João 
Pessóa. 22 12'938. - O oficial úe Pro
testos, H~raldo Monteiro. 

TUBERCULOSE 

DR. AJINALDO GOMES 
I~ especlall.zaç~ 

Prof. Clementlno Fraga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de J anelro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por proces.sos mo" 
---- demos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPffiATORIO 

BRAS PúBLICAS - SERVIÇO DE 
<.OIUPRAS - EDITAL N. 0 26 -
Chama concorrentes ao fornecimento 
do seguinte material, conforme comli
ções abaixo: 

CORREIOS E TELEGRAFOS OA PA
RAÍBA DO l'iORTE - EDITAL N.0 5 
- Pelo presente edital, a comissão in':'.: 
fra-a.sstnada, designada pelo senhor Di
retor Regional, para organizar o pro
cesso de demissão, por abandono de 
emprêgo, da escriturária da classe ºD", 
desta Diretoria Regional, d. Crlselide 
Caldas de Oliveh'a, que está faltando 
ao serviço, sem causa justificada, por 
mais de 30 dias, convida. nos termos 
da circular n.0 145, de 22 de novem
bro de 1935, do senhor Diretor Oeral, 
a referida escriturárla para, dentro do 
prazo de 8 dias, a contar da. data da 
primeira publicação deste, vir perante 
a mesma comissão, que se reune no 
gabinête da Chefia do Trãfego Postal, 
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 é. sua revelia. 

mil, cento e vinte e cinco quilos. li- I ..:=============, 
Consultas e tratamento em bo
ra.s previamente marcada.s e dia
riamente das 13 ¾ ás15 boras 

PARA ESTA DffiETORIA 

quidos, de procedencia da àita esta
ção Experimental, onde se acham 
armazenados. 

O algodão tem os seguintes caracte
rfaticos: 

Fibra: l 
J. MINERYINO & Cla., 

compram 
garrafas e caixas Yaslas 

1 automovel tipo 38 ou 39. equipado 
com 5 pneus, sendo um no suporte, 
em roda sobressalente, com ferramen
tas e sobressalentes especificados. de
vendo ainda os proponentes meneio· 
narem o nú.lnero de H. P., o consu
mo de combustivel por quilômetro, as 
condições de pagamento, o prazo de 
entrega e demais esclarecbnentos. 

Quantidade: 

5 fardos 
6 .. 
2 
5 
6 

Tipo: 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

24 :26 BICOS e rendas de fantasia, rtn· ~=~g I dões pa~a. vestidos~ botões de tanta .. 

26 28 sla, boto,s cobertos, " CASA AZUL 
24 ;26 mantem grande sortimento. 
24.26 1 ---- - -- -----

O concorrente que fôr classificado 
deverã aceitar. como parte do paga
mento. um automovel uFord ". tipo 
29. usado, placa 140 s. E .. o qual po
derá ~er verificado pelos interessados 
110 Depósito e Oficinas desta Direto
ria devendo figw·ar nas propostas o 
valór atribuído ao referido veículo. 

Os proponentes deverão fazer no 
Tesouro do Estado. uma caução em 
dinh('fro, de 5";. sôbre o valôr prova .. 
vel do fornecimento que servirá para 

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

Machado, escriturário da classe "G", 
José Estefanio de Carvalho, escriturá
rio da classe ºG"; Humberto Neiva 
Hardman, es<'riturárlo da classe "C". 

2 

Alagoinha. 20 de dezembro de 1938. 
- João Cancio de Souza. escriturã· 
rio, Classe G. 

EDITAL - Acham•se para ser pro
testadas por falta de pagamento em 
meu cartório, no eá1f1clo da Associa
ção Comercial, duas notas promissó
rias, sendo um.a emitida por Praxe-

RECEBEDORI A DE RENDAS - des Pitanga em favõr do Banco do 
EDITAL N-º 16 - lntimaçáo. - De Estado da Paraíba, avalisada por 
ordem do sr. diretor desta Recebedo- l Horminda Teodulo da Silva e do va· 

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇAO COSTEIRA 
FôNE 1424 -:- PRAÇA A NTENOR NAVARRO, 53 - SOB. 

LINHA RAPIDA ENTRE CABEDtLO E PORTO ALEGRE 

"ITAQUERA" ~-. ' PROXIMAS SAIDAS : 

Chegara no dia 23 do corrente, sexta-feira, salri "ITATINGA" - Se,runda-felra, 26 do corrente. 
no mesmo dia. para Recife, Maceió, Baia, Vitória, Rio ºITAGIBA" - Terça.-feira, 3 de Janeiro próximo, 
de Janeiro, Santos, Paranarut., Antonlna, Plorlanopolls, 
Imbltuba, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. 

1 AVISO 
ReeellemN &amWm earpa com llaldea"° para Penêclo, AraHjá, Dhéos, B. Francisco, Jl&Jaí e Campos. 
AI -- lffio Yendldu mediante apreoenla"° de atestado de Taclna. 

I n f o r m a ç i e's e o m o a r e n t e - P • B A N D E I Ili A D A C R U Z 

1 
DR. LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju.. 
liano Moreira" 

-
Clinica medica: 

DOENÇA NERVOSAS • IIENT.&18. 

Consultas: • Diariamente 
de 3 ás 6. 

CONSULTORIO : 

RUA PEREGRINO Dl!l CAJtV.&-
LHO, HI 

ARTIGOS PARA HOMENS: cam(-
sas de trlcoline, sêda, gersei, ete ,. 
Meias, cintos, 5US)Jensorlos, carteira...~, 
grande sortimento de cravatas, len· 
ços, etc., A CASA AZUL vende pelos 
melh~res ....... da p ç ra p 98 

Raa Barão do l'rlonfo, ttt 
L• andar. - Tel. 16ot 

Jolo Pe•1la 

A CASA AZUL reeebeu grande e 
varia.do sortimento de cintos para ho
mens. carteiras e suspensorlos. Lln• 
dos estôjos para presente. 

C H A' AMAZONIA 
Anti-diabelico 

FAZ DESAPARECER O ABSU-
CAR E ALBUMINA 

Agente depositario: 

L. PINTO DE ABREU 
RUA CARDOSO VIEIRA N. 160 

João Peasôa ____, 

VISITEM a. grande feira de Natal 
que a CASA AZUL está razendo. Av, 
B . Rohan, 164. 

Dr. Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DO~ÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, !504 

ONDAS ULTRA CURTAS 
n.._ cuoo lncllcadoe 

-- Telefône 1.!03 --
MEIAS para senhoras. o maior 

torllmenlo da a na CASA AZUL Jlrat. 



. UM CONTO DE FADAS, DE FóRMA TÃO ENCANTADORA, TÃO ORIGINAL E PERFEITA, QUE O FILME TORNA,SF. PERFEITAMENTE 
ACESSIVEL A TODAS AS JOADES, E E' IMORTAi. !!! 

BRANCA DE NEVE E OS SE1'1~ ANõl~S 
O deslumbrante desenho em longa metragem todo colorido, falado e cantado em português, alto relí:vo, creação de WALT DISNEY. 

PROXIMAMENTE E EXCLUSIVAMENTE NO "REX" ! 
===========-.,-========================,=======-=e=.-=-===='---=-,_ - -=====, 
DOMINGO 
Matinée Chique ás 3 
-- horas. -
Soirée &$ 6,30 e 8,30 
DOMINGO REX 

UMA VIGOROSA OBRA DRAMATICA ! ! ! CALUNIARAM UM HOMEM HO• 
NESTO, INCORRUTIVEL, A SOCIEDADE AFASTOU-O, .. A MULHER A QUEM 

tLE AMAVA REPELIU•O ! ! ! =~~---
CLIVE BROOtK ANN TOIJD 

e A L U N 1 A ' \ 
Uma produção de 1938 da - UNITED ARTISTS 

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

A 
MAIO~ ]Et:Af;~ 8 COLORI-VOGAS DE NOVA YORK 1938 u M 

ESPETACULO DA 
UNITED ARTIST~ 

UMA MULTIDAO REVOLTADA EM PURIA 1 -
Jeanne Dante em 

• BRIAN DONl,EVY 

CARGA 
CLAIRE TREVOR 

HUMANA 
QUATRO DIAS DE .TERROR 

Um filme policial da - UNIVERSAL 
Um liJmt" impressionante da - 20 th CENTURY FOX COMPLEMENTOS PREÇO VNICO: - S600 

FELIPÉA DOMINGO FELIPÉIA JAGUARI BE A HISTORIA EMOCIONANTE DE UM AMOR QUE RE
SISTIU AO ODIO DOS HOMENS E A' FURIA 

BOJE - Solrée ás 7,15 - BOJE DOS ELEMENTOS ' BOJE - Solr~ ás 7,15 - HOJI': 

A NAMORADA DO MUNDO NUM NOVO EXITO ! KAREN MORLEY DRAMATICO ! EMOCIONANTE ! 

SHIRLEY TEMPLE 0 MORTO VIVO 
R O C H F r. L I H ,, D S O N 

F U G I N D O A O P A S S A D O-
POBRE MENINA RICA 

Um filme da - 20 th CENTURY FOX 
COJIIPLEMENTOS 

Este filmt- é proprio para. todas as idades. Nota da C. C. C. 

METROPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

---------HOJE - A's 7,30 - HOJE --

Começando a festejar o Natal este casino ~presenta o pr~eiro lança
mento da UNITED. Tambem notaram os artistas desta. conceituada com
panhia que O METROPOL~ não fa~ calôr ! ~nsacional e espetacular 
duelo de espada ! Aventuras Jamais vistas l Surpresa.!- de cenas em cenas ! 

Vejam FREDIC MARCH, o astro de AD~RSIDADE, em 

OS MISTERIOS DE CELINE 
COMPLEMENTOS DIVERSOS 

Nos quatro cantos da cidade só se fala em ir ao METROPO~~ An,i,~nhá, 
vespera de Festa vér o inlmltavel CARLITO, pois dizem os fans ·. ali, 
sim, póde se vér um filme. pois além do som o aparelªho é de magmUca 
projeção. Atenção ! Não se molha a camlsn. pois o calor neste ct~ma Iol 

riscado da. Jista. E ainda há festa na porta deste casino . 

DIA 31 ! - B O Z A M B O 

- com -

Grant Richaras 
Um drama da 

P A R A M O U N T 

flllll lf ftOfiUf 1KB 

i 
aí1i-s,PHIL1r,ce 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 

óii1~1i1~ da s:1111 
CAMISARIA 

CONDOR 
SORTIMENTO COMPLETO 

de 
CAMISAS, CUECAS, PIJAJ\L1S, 

TRIC'OLINES E SF.DAS em Undot1 
padrões . 

Aceita encomendas 10b medldaa 
para entrega dentro de 60 minJl

tos, prantindo a confecção. 

Rua B. do Triunfo, 445 

Juntamente a 4.ª série de 

AS AVENTURAS DE REX E RINTY 
t.rm novo seriado da - UNIVERSAL 

Este programa é próprio para todas as idades 
Nota da c c. c. 

CINE S. PEDRO 
"A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA Tru.A" 

HOJE Uma sessão ás 7,15 horas HOJE 

REX LEASE BOBBY NELSON 

LUTADOR DO OES.TE 
f,utar <'outra ,tqttt'L.t organização de crime era candidatar•se á. morte sem 

apela('ãO .,ra .. REX LE,\~F, não temia a mortr quando o seu 
dever tinha,, dt St't cumprido 

A(' A O! :\ 1' )) -\ C' I ;\ ! ('ORAGEM 1 

DOMINGO - POJ,A NEGRI. n artista jamn.is esquecida, C'starn. na téln 
deste Cmf'mn, no ultra-colossal tilme inédito nesta eapital 

RUA DAS ALMAS PERDIDAS 
~OTA - }:str filme só será exibido no CDlE S, PEDRO 

l.l,=====================!I 1~========11~.,,=================--' 

· O ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedios para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme. 

dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins; fonte de vital importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade sem nenhum inconveniente. 

&.ITZ FEllllAIIO I Ili, LTH. 
ODIUJIOIA IDI OKRAL - il'l'IOOB OIRUROI008 - .&PP....._ 
LBOI! o• DATHERMIA, APPA'&ELHOS DB RAIOS X D01! 1111-
LBORBB PABRIOANTl':8. l:XCLUBIVIt,'rAB DOS MICROSOOPIOII 
LmTZ W TODOS 0B PRODUCTOB DB B. Ll!:IT, TODO IU.TIIIU&L 

P.üü LABORATORIO OBIKIOO, -----·-n:---· •••••• 1 Ili, 
OAD&l'OIIT.1.L.ll -:- IIKD-Tm..--

Rua Duque de Caxias, 576 
(oqNSULTO&IO DO DB. :, . IDLLO LULAJ ' "CASSIA VIRGINI~" regula a função dos Rins e é um anti-febril sem 

igual para Gripe, Resfriados e todas as fe b~es infecciosas - l '_""._=_=:_=_o=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_==C=A=B=EL=O==S==B=R=A=N=C=O=S,:::,J) 
DlstlngYldo com menção h1t11ros1 11 2, Co11gress1 Medico de Per11ambu11 e u R s o D E f t R I A ! 

<VIDE PROSPECTO QUJ!l ACOMPANHA CADA VIDRO) 

A' VENDA NAS MELHORES FARMACIAS 

Olnrr1lo da '\asllltencla Publica 1 4o 11 u 11 llaru, S6ment~ no Arma .. m Avtnlda. 

l!o8111..'1 santa IJ.&bel. ~:::d: N:':~:"';:!:....d~1r:.:.uf:~ 
.,_...... ,.- • o1r11rstoe ,... •-- b ...-, ~ .......,. maru, amtlxas, "º""· etc. 

1 rim- c,.-plM • an&-i,IM. , A.V. GENERAL OSORIO 363 

Professor João Vinagre avlsl 
aos interessados que durante o pe
rtodo de férias escolares manten 
um curso, preparando aluno\ par8 
o exame de adrnJssão ao Liceu Pa· 
ratbano e Escola Normal, o qual 

. funcionará dlarlament-, de 8 ás 11 
hora!, no Grupo Escola'!' ••Dr. To· 
más Mlndêlo. 
• Pagamento adiantado. l 

l R • O S O R I O l B l T 1 1-C:1:,su;;T::_ • J I Maçãs· 5$000 o quilo 

Roa oa,na • llello, 'nl - l. --. ---, Fiine 1.775 -
IJQlllltJLTORIO: J-0 A O r S 11 O A -- 1------------ ·-------------

Bvttam·se e desaparecem com 
"LOÇAO JUVENIL• 

Usada como loção, não & tintura. 
Depósito: Parmllcla MINERVA 

Rua da Repúbllr.a - João P..aa 
DROGARIA PASTEUR 

Rua Maciel PJnbelro, n.0 818 • ªModa 
Infantil" 

Preço: - QOOO. 

ROUPINHI\S 1>ara rrJan('a., rran• 
de quantidade a CA~.~ AZUL t>tà 
nndl'ndo a prf"ço! ll~ rtclame. 



. ' . JO,\O PESSôA - Scx(a.felra, 23 de dezembro de 193S 

1
SECÇÃO L I V R 1:. j VENDE•SE TOTAL OU 

~ PARCIALMENTE 

t AVISO 
• t A Repartição de Aguas e Esgótos 

- 3 prestações de 195$000 - 585$0UJ. 
Avenida Floriano Peixóto, 208 -

1.811 - 4 prestações de 75$400 -
301$600. 

Rua das Trincheiras, 794 - 1.813 -
4 prestações de 300SOOO - 1 :200$000 

Rua 13 de Maio, 446 - 1.814 - 2 
prestacões de 195SOOO - 390$000. 

ca~v;~ld~ ~~JJgn~ P:1x:1~i!~i~: ~: 
133$900 - 535$600. 

avisa aos proprietártoa dos predios a
baixo que as prestações de instala
ções sanitárias vencidas anterior
mente ao decreto n.0 1.068. de 3 de 
,junho de 1938, serão incluidas no re
lCibo de dezembro corrente, para efel
'to de pagamento, que será realizado 
Rté o dia 25 de Janeiro de 1939: Travessa Almeida Barrêto. 182 -

1.823 - 4 prestações de 71$500 -
Rua e numero dos predios, numero 286$000. 

(das instalações e debites: Rua Gama e Mélo. 68 - 1.824 - 4 
prestações de 165$100 - 660$400. 

Um maquinismo completo para 
uma fábrica de cigarros. constante 
de: duas máquinas Bianchi, para fa
bricar cigarros: dois facões cortado
res de fumo <adaptavels ao fabrico de 
fécula de mandiócn); wn motor elé
~rico de 15 cavalos; um motor á ex
plosão de 4 cavalos, um amolador 
com esmeril grande, transmissões e 
polias. 

Ao melhor pl'eço pa oferta. 
Tratar com Eugcnio Velôso & Cia.. 

- Rua Maciel Pinheiro, 350 - João 
Pessôa. 

Sitio em Mandacarú 

_I 
A Loja Maçonica "7 de Setembro de 

1911" deseja a todos os seus obreiros e a todos 
o~ maçons do G :. Or:. de Paraíba 

BôAS FESTAS 

1 9 3 8 

FELIZ ANO NOVO 

1 9 3 9 

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

Rua Alberto de Brito, 540 - 1.647 A mesma, 72 - 1.825 4 prestações 
- 2 prestações de 65SOOO - l 30SOOO de l 84S600 - 738S400. 

Aluga-se ou arrenda-se um ótimo 
5ítio em Mandacarú, a 15 minut.os da 11----------------------------1 

, Rua Saldanha da Gama, 8 - 1.646 Praça D Ulrico, 109 - 1.826 - 3 
- 4 prestações de 91SOOO - 354SOOO. prestações de 107$900 - 323$700. 

Rua Barão da Passagem, 434 - Avenida D. Pedro I, 404 - 1.829 -
1.649 - 4 prestações de 195SOOO -- 4 presta~ões de 195$000 - 780$000. 
·'180$000. Avenida Capitão José Pessõa. 75 -

Rua do Riachuelo, 30 - 1.658 - 1 1.831 - 1 prestação de t01S400. 
prestação de 48$100. Rua Saldanha da Gama, 18 - 1.8~2 

Praça 1817, n.º 55 - 1.659 - 1 ores- 4 prestações de 118$000 - 472$000 
•tação de 172$900. Rua Saldanha da Gama, 24 -1.83~ 

Unha do bonde. possuindo inúmeras 
fruteiras, bõa ca.sa de morada, vastos 
terrenos que se prestam. ~tmultanea
mentP para diversas plantacõe~ e es
tábulo. 

A tratar com o sr. Edgard Caval
cant.i, no palacéte da Associação Co
mercial, ou á avenida Epltacio Pes
sôa. 92. nesta caoital. 

Trincheiras, 117 - 1.660 - 3 pres- . 4 prestações de 132$000 - 528$000 
tações de 296$000 - 888$000. Rua Padre Lindolfo. 8.ª - 1.8~5 - FORMIDAVEL sortimento de boi-

Rua Desembargador José Peregr\).10. 4 prestações de 50$700 - 202$800. ças para .,senhoras, aé 01â;6 novas 
227 - 1.666 - 2 prestações de 79S300 Avenida João Machado, 779 - 1.84 g criações de Rio e São Paulo, a CASA 
- 158$600. - 4 prestações de 123$500 - 494SOOO AZUL está vendendo a preços ao ai-

- ~u~r~~~:o d~e cl~~"i"cio.516 - 1.667 s2f~ r:~;m_i,_a;g~~~;t;ç°t.; ~~ei9~fo~ c_a_n_ce_d_e_to_d_º" _______ _ 

'.i.5ire~d~ ~:r::iõ:.oséd:es:2t545g
7= -JJ!5

42fme,da Barréto, 252 - 1.857 M I s T É R I o 
421$200. - 3 prestações de 102$700 - 308$100 

Rua da República, 408 - 1.672 - Rua Desembargador José Peregrino 
4 prestações de 139Sl00 - 556S400. 678 - 1 858 - 4 prestações de 171$600 Ter sorte em negocios, em jogos, 

Rua Desembargador José Peregrino. - 686S400. amôr, adquirir riqueza, emprêgos 
?41 - 1.673 - 2 prestações de 180$700 Rua do Tambiá, 39 - t.862 -- ? l difíceis. Quereis resolver qualquer dl-
- 361$400. prestações de 91SOOO - 182SOOO. flculdade? Escrevei hoje mesmo pai;a 

J>r!'/!ç~ 1:°:~~~ot~ 6291!Jg - 4 çõ~s 'J'ees~:60~
5 
_-3,f4:i0.-

4 
1>re,(a. a CaLxa Postal, 49, Niterói. E. do Rio, 

Avenida Maxlm'1,.no Machado. 168 Avenida dos Estados, 54 - 1.865 - enviando um envelope selado e subs-
·- 1.676 - 4 prestações de 119$600 - l prestação de 195SOOO. critado para a resposta. 
478$400. Rua da República. 297 - 1.866 ·- 1.-------------, 
, Avenida Capitão José Pessõa, 679 - · 3 prestações de 195SOOO - 585SOOO. 
l.678 - 1 prestação de 93S60II Rua das Trin· heiras. 747 - 1 R67-
. Rua Borges da Fonsêca, 195 - 1.681 2 prestações de 132S600 - 265$200. 
- 4 prestações de 123S500 - 494~oou. ~ua Barão do Triunfo, 469 - 1.86R 

!Pra..!! pedro Americo, 61 - 1.683 - - 1 prestação de 87Sl00. 
-l prestações de l22S200 - 488S800. Rua Amaro Coutinho, 267 - 1.871 

Avenida D. Pedro I, 680 - 1.686 - - 2 orestações de 91$000 - .182SOM 
1 prestação de 130$000. Avenida João Machado, 149 - 1.8H 

Rua Diogo Velho, 644 - 1.688 - 2 - 4 Drestações de 97$500 - 195SOOO 
prestações de l59S900 - 319S800. Rua Amaro Coutinho, 275 - l.87r 

Rua do Tambiá, 25 - 1.691 - • - 2 prestações de 91$000 - 182$000 
prestações de 93$600 - 374$400. Avenida Concordia, 167 - 1.877 - 2 

Praça Pedro Amerifo, 71 - 1.692 - prestações de 84$500 - 169SOOO. 
2 .prestações de 74$100 ·- l48S200. Rua da República. 441 - 1.878 - 2 

pr!~:çl!s '!l'e ~tifóo
4
~ 252~;gi - ~ pr:~~ç~~~ ti~~~~1~~~1~

3
~

4
1°s8o -

Avenida Capitão José Pessõa, 191 - 2 prestações de 124S800 - 249$600. 
1,711 - 2 prestações de 118$~00 - Avenida dos Estados, 542 1.881 - 1 
236$600. prestação de 100Sl00. 

Praça Aristides Lõbo, 26 - 1-712 -- Rua Santo Elias, 277 - 1.882 - 2 
4 prestações de 141S700 - 566S800. prestações de 152Sl00 - 304S200. 

Rua Barão da Passagem, 526 - Rua das Trincheiras, 497 - 1.890 -
1.731 - 4 prestações de l41S700 -- 2 prestações de 165Sl00 - 330S200 
566$800. Avenida D. Pedro!, 604 - 1.892 -

Travessa Bôa Vlsta 115 - 1.719 - 2 2 prestações de 124$800 - 249S600. 
prestações de 102$700 - 205S400. Rua Caturlté. 262 - 1.896 - 2 pres-

Rua Desembargador José Peregrino tações de 128$700 - 257S400. 
130 - 1.733 - 2 prestações de 136S5011 Rua Frutuoso Barbosa, 44 - 1.897 

- A;:3~fJ~· Vasco da Gama, 445 - -R~,."~';t::;ibl~~/~i~o~ 18~~
6

~
00

ri 
1.739 --4 prestações de 80$600 - prestações de ll 7SOOO - 234SOOO. 
322$400. · A mesma. 162 - 1.900 -- 2 1>resta, 

•. Rua Maciel Pinheiro, 568 - 1.741- ções <ie ll 7SOOO - 234SOOO. 
4 prestações de 119$600 - 478$400. A mesma, 551 - 1.904 - 2 presta. 

Avenida General Osorio, 564 -t.742 ções de 106S600 - 213$200. 
2 prestações de 158S600 - 3!7S200. Avenida Manoel Deodato, 70 -

Rua das Trincheiras, 920 - 1 743~ 1.908 - 4 i:Jrestações de 113$100 --
4 prestações de l05S300 - 421S200 452S400. 

Avenida General Osorio, 13 - 1.749 A mesma, 80 - 1.909 · - 4 pre..,'a-
- 1 prestação de 110S500 çóes de 111$800 - 447S200. 

Rua Desembargador José Peregrinr, Avenida Vera Cruz, 190 - 1.911 -
83 - 1.752 - 3 prestações de ll0S50Q 2 prestações de 100$100 - 200S200."' 
- 331$500. Avenida TabaJáras, 89 - 1.913 - 2 

Rua Diôgo Velho. 209 - 1.753 - " pres,ações de 104$000 - 208SOOO 

pr:i:çi!igi,:r:
00 

2Õs :::
5t;~~ - 4 pr:-.~~~i~: :;~n:~~ti· ~ 153~4~1
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2 

prestações de 71$500 - 286S'.JOO Rua da República, 723 - 1.924 - 2 
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Rua Saldanha da Gama, 74 - 1.738 ·- 2 prestações de 31S200 - 62$400. 
- l prestação de 106$600. Avenida Vasco da Gama, 430 ~l.930 

Rua São Miguel. 1;7 - 1.761 -- 4 - 1 prestação de 109$200. 
prestações de 84$500 - 338$000 Rua Gama e Mélo, 22 - 1.931 - 2 

A mesma, 109 - 1.763 ·- 4 nresta. prestações de 80S600 - 161$200: 
ções de 98$800 - 395$200 Rua das Trincheiras, 831 - 1.937 

FAVORITA 
PARAIBANA 

Resultado do • oortelo doo cou
pons-brlndes gratuitos, realizado 
pelo clube de sorteios FAVORITA 
PARAIBANA, em sua séde à r= 
ça Ant.onlo Rabelo, 12. nc Jla 
22 de dezembro, â.s 15 horas. 

1.0 Premio . # •• 

2.• - ••. ' 
3,º 
4.º 
5.º 

0662 
3913 
3844 
47~1 
0465 

João PeSSÕfl, 22 de der,embro de 
1938. 

JOSE' DA MATTA CABRAL -
fiscal. 

ASCENDJNO NOBREOA A CU. 
- Concesslonarlos. 

ATENÇAO 
Queijo do reino 15$000. 

Só na Mercearia Chianca, 
de Hermogenes C o ê I h o 
Chianca. Av. Dr. João da 
Mata, 407. 

CAIXA ECONOMICA 
Tendo perdido a cadernêta de mi

nha propriedade, sob n.º 702, da Cai
xa Economica, e, desejando requerer 
á Delegacia Fiscal. a expedição de 
uma segunda via, venho, com o pre
sente, tornar oúblico. que ftca dêsde 
já, sem nenhu-m valõr a caden1êta 
extraviada 

AGRADECIMENTO ,,, 

A viuva e filhos de Francisco Costa, tomam pú. 
blico o seu etemo agradecimento ao dr. Newton Lacer. 
da, que como médico assistente do seu inesquecível chefe 
acompanhou a sua enfermidade com toda dedicação e 
brilho da sua reconhecida competencia profissional, por 
alguns mêses. 

Duas Estradas, 20 de dezembro de 1938. 

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS 
ELÉTRICOS DA PAR.i\íBA 

AVISO AO POBLICO 

Alteração no prêço de passagens e localização dos 
Pontos de Secção 

A Repa.rtição dos Serviços Elétrico3 da Paraíba.. devidamente auto• 
riza.da pelo Go"êrno do Estado, a.visa que a. partir do dia dois de janeiro en. 
trarão em vigô1· as alterações abaixo no p1-eço de pa.SMigeru üe bondes e lo
calização dos pontos de secção: 

LINHA DE TAi\1BIA': Percur~o em dua, secçõe"i - 300 r, 

1. ,_ secção - 200 1·s. - Pcrcur-to entre a Praça Vidal de Ncgrciro3 
e o Cinema Metrópole. 

1 

2 ª secçã.o - 100 rs - l'ercurw entl'c o Cinema Metrópole e Tam-
baú3inho. 

LINHA DE CRl]Z !JE ARMAS : Percurso em duas secções - 300 rs, 
1. a. secção - 200 rs. - Percurso entre a Praça. Vidal de Ncgrcirol e 

u Quartel do 22. 0 B. e. 
z.a. secção - 100 rs. - Percurso entre o Quartel do 22.º B. C. e 

Ct'uz de Armas. 

LINHA CIRCULAR: Percurso em duas secções - 400 rs. 

1.a. SCC(,'âo - 200 rs. - Percurso entre a Praça Vidal de Negreiro.., e 
o Asilo do Bom Pastor, via Trincheiras ou Tambiá. 

2. ª secção - 200 rs. - Percurso entre o Asilo do Bom ra~tor e a 
Praça Vidal de Ncgrci.-os. via Trincheiras ou Tambiá. 

LINHA COME'RCIO - Sem alteração. 

A AD~UNJSTRM.AO 

• 
O RR IS BARBOSA 

ADVOGADO 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 9 1 8 

Praça 1817, 116 - 1.764 - 4 prcs- -- 2 prestações de 153$400 - 306S800 
tações de 162S500 - 650SOOO. Avenida Manuel Deodato, 94 -1.944 

Avenida Beaurepalre Rohan. 473 - - 4 prestações de 107$900 - 431$600. 
19i~.ã~ P:;!~in~!~ede d;~:1:rgo~~ 1 '---------------------------' 

l.767 - 2 prestações de 97S500 - Rua Santo Elias, 235 - 1.949 - i 
195SOOO. prestações de 115$700 - 231$400. 

Avenida Vasco da Gama, 387 1.769 1 Rua Ind\o Plrag,be. 175 - 1.952 -
- 4 prestações de 79S300 - 3175200 2 prestações de 91$000 - 182$000. 

Rua Dlôgo Velho, 213 - 1.771 - ' Rua Almeida Barréto sln. - 1.9á9 
prestações de 67S600 - 270S400. ·- 2 prestaçõe, de 110S500 - 221sooo 

Pra~a Antonio Pessõa, 27 - 1.772 A mesma. 255 - 1.960 - 4 presta-
- 4 prestações de 120$900 - 483$600 çôes de 96$200 - 384$800. 

Rua Joaquim Nabuco, 103 - 1.771 Rua da Repúbllca, 626 - 1.962 - l 
- 4 prestações de 96$200 - 384$800. prestações de- 109S200 - 218$400. 

• Avenida 7 de Setembro. 220 - 1.774 Rua das Trincheiras, 830 - 1.964 -

- p~f::s~ft\ d:_ 
3

~
0
~~io --i 2;iesi~. 

1 
~~e;taJe~~~~a~!~iºt José Peregrino 

ção de 139$100 619 - 1.966 - 4 prestações de 101$4~., 
Avenida Maximiano Figueirêdo. 29 - 405$500. 

'- 1.777 - 4 prestações cte 91SOOO -·- Rua Almeida Barréto. 384 - 1.97?. 
364$000. ·- 2 prestações de 105S300 - 210S600 

Avenida João Machado, 553 -177R Ave11lda João Machado, 506 - 1.976 
- 1 pr~tação de 153S4~0. - 2 prestações de 195$000 - 390$30J. 

Rua Sllva Jardim, 845 - 1 770 - 4 Avenida dos Estados ,201 - 1.079 --

pr::ç~e:nr; ~r~~O 280 ::
2st~4 - 4 

3 ~~~~~f3~esPc~~o19l.si~~ ~ 5ttii0
~:- ?. 

prestações de 94S900 - 379$600. prestações de 97$500 - 195$000. 

l ~;::'t:.dç'iov~i';'i~~~fo/54 - 1787 - - pi'~\~~a~1~nd~°s9~;.ª· 30 - 2 ºº l 
Avenida TabaJáras, 90 - 1.792 - 4 >tua Gama e Mélo. 60 - 2.006 - l 

prestações de 97S500 - 390SOOO prestação de ll 7SOOO 
Rua da Repúbllca. 710 - t.793 - 2 Rua 4 de Novembro, 149 - 2.010 -

prestações de 78$000 - 156SOOO 3 prestações de 79SOOO - 237SOOO. 
A mesma, 859 - 1.794 - 3 pre<.t,l. Avenida Jóâo Machado. 908 ;;;· i.o,rn 

çóes de 144$300 - 432S900 - 1 prestacão de 78$000. 
Rna Dona Maria Pessóa, 54 - l.W7 ?raça Pedro Americo, 75 - 2,03U -

- 4 prestações de 65$000 ~ 260!000 1 nrestacão de 89$700 
Avenida Epitacio Pessóa, s n.-1.7Q9 Avenida, Mlnas Gerais 632 - 2.04.0 

- 4 prestações de 153~400 - 613$60CT. -- 1 prestacão de 70$200 
Rua Desembargador José Perrqrinr,, Avenida Concelcão 33 - 2.043 - 2 

144 - 1.802 - 3 prestações de l23S50J pr 0 ,tações de 53$300 - 106S60U. 
.- 370$500 o Rua São Miguel 186 - 2.049 - 2 
, Rua 13 de Maio, 319 1.803 - 4 i,re,tações de 150$800 - 301$600 
))restações de 91$000 - 364$000 R.un Barão do Triunfo 314 - 2.061 

A mesma. 309 -- 1.804 -- 4 prC'st~- 1 prestação de 204$000 
ç~s de 97$500 - 3901000. A •ne,,n,e 300 - 2.061 - l presta-

Rua. l'.!rne!da Barreto. H3 - 1 ai:, ~'(' cte !48SOOO, 

vêa. 

FLORES para cha.péu.s e vestidos, 
lindo sortimento acaba. de receber a 
CASA AZUL diretamente das fabri
ca.s do sul do vais. 

Avenida Príncésa Isabel '680 - 2.06·1 
- 1 prestação de 102700-

Rua Cruz Cordeiro 4 - 2.080 - l 
prestação de :;9ssoo. / 

Rua Cardoso Vieira 75 - 2.086 - 1 
prrstoção de 123$500. 

Rua Desembargador José Pcrcn:rín0, 
169 - 2.136 - 1 prestação de 96$200 

Rua Irlneu Pinto, 61 - 2-141 - 1 
prestação de 202$000. 

Rua 13 de Maio. 29 - 2.147 ·- 1 
prestação de 101$400. 

!f=::::===:=====================: 
SANATORIO CLIFFORD 

Avenida Pedro D - 1.550 

DIREÇÃ~ DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
lmRVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO 11:STADO PARA O TRA, 
TAKENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS e: IIIEN'T.UII 

Durante o tratamento os doentes poderão ser acom. 
panhados por seu medico assistente. 

_Ate;;~iail~º d~\J':/iii(j 436 - 2.14R l, ===============-==========,_; 
2.1t;e~df p~~:r:tfoª~: ~t~~~· 28 1.1'-==============w============ 1 

Rua Caturlté. s:n. - 2.151 - 1 JMME FERNANDES BARBOSA prP.stação ,iP, 100~100 
Rua Divgo Vellto. 329 - 2.ló2 ·

prestações de 126$100 - 252$200. 

1 t:e"s'i~~iº d~ ~~11ii~· 745 - 2.154- :A D V O G A D O 
A mesma. sln. - 2.157 - 1 prcst~

<;ão de l45S600. 
Avenida Princêsa Isabel. 126 -2.J 70 

1 prestação de 300:iOO 

1 ~~la~ã·~zd~ºJ&~1Jg.' 73 - 2-215 
Rua DesembarStador TrindarlP. 203-

- 2.228 - 1 .prestação de 85S800. 
Avenida General O&orio, 16 - 2.214 

- 1 prestação de 234$000 
Praço 181'7. S1ll. - 2.245 - 1 pre~

IACão de 241,!SOQO_ 
Vi'-t-0 - Graciano Medeiros, res-

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

=~1:~ - AVENIDA GENERAL OSóRIO, 231 

Joio Pe11&a 
pondendo pelo e,cpec!!ente 1 ~===========================-~ 
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