
ANO XLYJ JOÃO PESSOA Quarta-feira, 17 de agosto de 1938 

A POSSE, ONTEM, DO NOVO COMAN- A NOVA SÉDE DA úmw-ti~Al 
DANTE DA POLlCIA MILITAR DO ESTADO DE CRÉDITO AGRíCOLA DA PARAíBA" 

nuou o orador ressaltando o amparo ,
,: 

SUA INAUGURAÇÃO ANTE-1 ::, ~~âas'º~·~~tr!s ~~~~~rat~;cºJ~ 
--- ONTEM --- ~ã~ªg~º;:ft~sare~e~~~~raª d~d;\~~~~~: 

l J O comandante Delmiro de Andrade quando discursava pot· ocasião da posse do coronel José Arnaldo, novo 
comandante da Polícia :Militar perante altas autoridades. Yé·se o coronel José Arnaldo entre os drs. Raul rle 
Góis, secretário do intenentor Argemiro de Figueirêdo e representante de s. excia., e o dr. José Mariz, ~ecretá-

rio do Interior ;. 2) O novo comandante e a oficialidade da Policia l.\lilitar. 

Ocorreu, ante-ontem, ás 16 horas. 
a inauguração do novo pred10 da 
··Caixa Central de Crédito Agricola 
da Paraíba, localisada á rua Candido 
Pessôa. 31, ~esta capital 

Ao áto. que foi solene. comparece
ram o capitão Jacó Frantz. represen
tando o interventor Argcmiro de Fi
gueirêrào, comandante Alfredo Salo
mé, capitão dos Portos neste Estado 
e representações das diversas casas 
hancarias e do alto comércw 

Iniciando a solenidade. o d!'. Jo,;:é 
Mou:-.inho, diretor-gerente da Caixa 
Agrícola. disse da satisfação que ti
nha a diretoria daquele estabeleci
mento de crédito em inaugurar um 
edifício construido com o lucro ape
nas de alguns exercícios. salientando 
o concurso do governo do Estado qi.;. 
numa atitude altamente dignificante 
havia doado o terreno para a cons
trução do predio 

Cumpria ainda salientar. continua 
o orador. o regular auxilio prestado 
pela Caixa Agrícola aos agricu_ltore~ 
do Estado. correspondendo. a'"is1m. á 
sua finalidade e aos objectivos visa
dos com a sua criação, no operoso 
gcvêrno do interventor Gratuliano de 
Brito. 

Emitindo outra serie de con.c;idera
ções em tomo do desenvolvimento do 
cooperativismo na Para1ba. conti-

NOTAS DE 
PALACIO 

o Chefe do Govêrno recebeu cwnu
nicação de haver si?o funda_da a ~sco
la noturna "Argem1ro de Figueiredo'', 
que será mantida pelo Gremio 1nfan
til da esc0la pública de Bonito de San
to Fé. 

Por telegrama. a professóra Severina 
Angela agradeceu ao sr. Intervent<;>r 
Federal a sua efetivação na escola pu
blica de Caiçára 

O 2," ANIVERSÁRIO DE GO· 
VtRNO DO INTERVENTOR 

PAULO RAMOS 
Um tele~rama de s. excia. 

ao presidente Getúlio 
Vargas 

RIO, 16 <A UNIÃO\ - Transcorre,· 
ontem. o 2º aniversário do Govêrno r:' 
interventor Paulo Ramog á frente d ; 
destinos do Maranhão. 

Apropósito, s. excia. envi~u um tel~
grama ao presidente Getuho Vargi.:. 
congratulando-se com o Chefe Nacion~i 

Ocorreu, ontem, ás 14 horas, a pos- laborar no seu govêrno, não demorei fim de reassumir o pôsto que me ca- pela ôtima situação eco_~ôn~t"tºdma:. -
se do capitão José Arnaldo Cabral de . cm aceitar tão honroso quão surpre- be no .Exército, ce~~ i~J ~!~~~~~: it~t!rv~~ror°'m:::i 
Vasconcélos, brilhaate oficial do 22.0 endcntc convite. _ A m1~1ha passagem . pela. Corpora- ranhense fê; um ligeiro re:mmo da 51 
Batalhão de Caçadóres no comando Motivos do coração impuzefam-me, çao .. du1 ante esses ª~?s aue se foram. tuação do Estado, comunicando a _pon
da Policia Militar do Estado, cernis- de início, prestar wn serviço ao meu servm-m. e para sent1_1 de. perto .º seu I tualidade do pagamento ,1o funciona
::.1onado no posto de coronel Estado, no exercício de uma função valór .. tantas vezes cun:ntad? n~s lu- lismo público, pagamento de dividas 

Ao áto que foi solene. compareo,- de confiança, ao mesmo tempo que tas c1v1cas, e vezes ouhas expe11men- do Estado, 0 andamento de· serviços rte 
1 am o dr. Raul de Góis, secretário me atnbuia qualidades para o desem- tado nas agruras das campanhas. em saúde e instrução públicas etc. e outr'"'s 
ela Intervcntoria, representando o in- penha de tão nobre missão que se. t~m empenhado e regado o \ óbras de realce que bem recomendaal 
tc.rventor Ar?emiro c_le_ Figueirêdo; Razões imperiosas. absoL1tamente ~alo_ ~atno COf!l o sangue dos_ seus l sua administração 
d1. Jose Manz, secreta.no do In~c- ,.,,riundas do cumprimento da lei.. bra\.o~. na defesa da ~rdem. ~as ins- Por fim, 0 sr. P·aulo Ramcs agrade-

~1ir ~a~~ia{e~tni~a~~~~6g~óf ri.f e~~~ • o_b_ri_:g_a,_n_-m_e._a::._go_r_a_a_re_t_rc_,_ed_e_r._a _______ <c_o_n_cl_u_e_n_a_7_._P_g ._J_ â~~ ti d~e~~~~bfic~~n~~~~~ ~os:~:): 

cretário da Fazenda; dr. Lauro Mon- O E X -R CITO E A D IS p E R S A_ O indispens:;vcis á bóa march::i. de todos 
~;.~ºfeº~nas~â~eti~~~óa~ª cheW~~lltt~u: E _os_1_1e_gó~io3 ndminist~·ativos. 

~

1

."cri1io EJ~·~~m';ma
8

~iinr~~u!~';ft CONSÊLHO REGIONAL DE 
mico Manuel Figueiredo. oficial de G E o G R A' F I e A D o B R A s I L GEOGRAFIA gabinêt':' do sr. Interventor Federal; 
a~adêmico Durval de Albuquerque, nnf"rá reunir-se hoje. á"i 15 horí\s, 
dnctor da Cadeia Públlca da capi- 0 Consêlho Regional de GeoJCT"afia, 

;:~todJa ~:~\~td~rAl;~~~td~·;:eeá:; 1E.~necial para A UNIAO> NELSO:\f \VERNECK SODRE' ~~~esJ!: s:1~:~n:~iªPat!:o ;:: s:::e~~ 
P('re1ra, diretor do Abrigo de Menores tarías. para tratar de vários as!,untos 
"J · · d A TRADICIONAL polilica uni- gana a pol1t1ca dominante a torcer 
g:a~s~~o~tii~aªJi;·; do~· i~ftg~10 J;:i~t taria do lusttano devia en- os ~eus rumos e a adaptar-se ás in- imóo;>~~~f:!nte dessa entidade, ('nca-
Pais: dr. Gilberto Leite, secretári::, . contrar, no Brasil, a inflexi - jzrn~õcs do momento e da tc:·ra rcce o comparecimento de todos os 
c:o Consêlho Penitenciário do Estado; b:lidude de wn fator contra- Désse modo teve a metrópole de re- conselheiros á referida reunião 

tor Argemiro de Figueirêdo 
A seguir o dr. José Mousinho te

ceu comentarios á ação do govêmo 
que. com a criação de um Departa
mento controlador, imprimiu novos 
rumos ao cooperativismo. estabele
cendo fiscalização e propaganda ab
.sclutamente indispensavels em objé
tivcs como êste. 

Concluindo. o orador pediu ao re
prese~ta~te do interventor Argemiro 
de F1gue1rêdo que considerasse inau
gurado o nom edificio, da Caixa 
Central que, estava certo, continuaria. 
a pre:;;tar com a maior eficiencia no ... 
vos services á econômia do Estado. 

Falou. êntão. o capitão Jacó Frantz. 
que. em ligeiras palavras, declarou 
inaugurada a nova séde da ucalxa 
Central de Crédito Agrícola". 

Após, todos os presentes visitaram 
as várias dependencias do novo edi
fício, o_ue foi projetado e construido 
pelo engenheiro J. Batista Toni, obe
decendo ás normas da arquitetura 
moderna 

Todo o mobihario da Caixa Agri• 
cola. cerno já tivemos oportunidade 
de c'izer. foi confeccionado pela "Mo
velaria Navarro". que se desincumbiu 
satisfatoriamente. apresentando o 
me~mo o melhor aspecto, assim como 
cuidadoso acabamento. 

- Aos presentes foi servido cham
panhe. cerveja e '"sandwinches". 

1 A CONTRIBUIÇÃO 
de Govêrno Federal para 
as obras do Leprosário e 
Preventório desta capital 

Tendo o sr. Presidente da República 
determinado a distribuição da verba. 
do corrente ano, destinada ao combate 
á lépra. o dr. João de Barros Ba.rréto 
diretor do Departameto Nacional de 
Saúde Publica. transmitiu ao interven
tor Argemiro de Figueirêdo o telegra
ma abai~;o, comunicando a quota que 
coube a êste Estado, para o prosegut .. 
mento das obras de c-.onstruçáo e ins
talação do Preventório e Leprosário: 

··RIO, 9 - Interventor Argemiro de 
Figueirédc.. - Palácio da Redenção -
João Pessóa - Tenho o prazer de co
municar a v. excia ter o sr. Presidente 
da República mandado fazer para com
bater á lepra, a distribuição da verba. 
do corrente exercido. tocando a êsse 
~stado cento e dez conto~ de réis para 

o prosseguimento da construção do Le
prosário déssa capital. quare_nta e se~ 
contos para a sua instalaçao e mais 
sessenta contos para o Preventório. 

saudai.,:óes atenciosas - João de Bar• 
sos Barrêto." 

A CONTRIBUIÇÃO 
DOS MUNICIPIOS 
para a Instrução Pública 

Os prefeitos de Bananeiras e Catolé 
do Rocha comunicaram ao sr. Inter
ventor Federal o recolhimento ás Mé
sas de Rendas locais. das importancias 
respectivas de 1 :466S300 e 959$700, 
correspondentes á taxa de Instrução 
Publica pelas arrecadações daquêlas 
Prefeituras no mês de julho ultimo. 

APREENDIDO O ARQUIVO 
DOUTRINÁRIO DE PLINIO 

SALGADO 
RI':', 16 ! A. N 1 - A Delegacia E,_<; ... 

prcia1 de Segurança Política e Social 
efetuou uma deligéncia r.o edificlo 
\Vayman á rua México. apreendendo 
as má¼uinas e o arquivo pertencentes 
a Plimo Salgado. 

Foi encontrada uma coleção de do• 
cumentos intitulada "Tribuna de Hon
ra". de onde o ex-chefe do Integralts
mo doutrinava 

dr. Cassiano Nobrega. dr Humber- rio que et alteraria em. seus fu nd0 - cuar dos seus propositos unijlcado
to Nobrega, jornalistas Duarte de AI - mentas. A transplantaçao para ª co- res, na sua administração ultramari
lneida. pela "A União .. e Anquises lonia. das instituições vigentes na me- na, para cingir-se á reaUdaàe, qu'! 
Gomes, pelo ··Liberdade"; 2. 0 tenente trópole, devia indicar-se nnprahcavel, lhe mandaz;a divldir e dotar cada 
Jonas Pacs Barreto. oficial da Fôr- logo 1;os primeiros an~.j · Na9uela vas- parte do imenso territorio conquista
ça Policial do Amazonas; 2.os tenen- ticlcio territorial, na dispersao geogro_;- do pela f10ta cabralina e pelas e:r.:pe
te~ Mnnuet Leite e Manuel Buarque, fica em que se estendia O novo flo:ao dtcõe.'i posteriores de uma sorte de 
representantes do capitão carlos Lis- da corôa lusitana, era _vnposswel poderes e de formações aulonomas, 
bóa, chefe da 15. • c. R.: 1. o tenen- ad(lp!ar aquélas normas unllanas que capa;..es de proporcionar a tada re-

A CHEGADA DO MINIS
TRO VALDEM.A.R FALCAO 

te- João Sousa e Silva. comandantr.- ~~~~;~ (~~i ~~ç~m{or~:. /ºn,~~iÍa~ canto uma vida propria e impu.lsio
~:d;'"~~rd;ol~!~ic~u1tat~ddo ºEs~!~~ali- consolida no seu ~acional1smo . muito nar o progresso paralelo de carta de-

antes das demats do . continente, ;,~;:~~e:!~º E~~':l~ª~o ABr!!f/.sã:o ~:!-
FALA O COMANDANTE DELMIRO 

DE ANDRADE 
emergidas da bruma med.ieval, e ad- e E~tado do Maranhão. ao norte, ad
;;er::;a a todas as influencias exter.na~. uicram dessa plasliciàade em sofrc1' 
mesmo as influe71:cias das ,_nstztui- a prcpondcrancia da dispersão geo-

Trarumitindo o comando dessa çõe.i:: da idade med1a oud os, mflux_os grafica 
brava corporação milit.ar ao capitão nota.veis e renovadores O iumams- Desses dois Estados deviani deri
JOSé Arnaldo Cabral de Vasconcélos, m~ ~~~~~~:~/~ii/%;; basilar de Portuga.l, var os demais que começaram. a sur-
o major Delmiro de Andrade leu o ali lt g1r, atraves das formações glanglw-
Begulnte boletim : 0 seu precoce -:nªacir::nita~':oº· h~~~!º d; 11ares que o desenvolvimento econo-

.. Convidado pelo exmo. sr. dr. Ar- ~:g~r:;~m11 gº~~lonia amr.riéana, C07!7-
1 

mico proporcionou. A Jormcu;ão, por ::~7 F~er!'f8~:!r!d~Sta~~~ª~a:~t~~=. um fator de tdversldade que obn- (Conclúe na 2.ª pg.) 

'~rande~ homenagens que serão 
PREPARATIVOS PARA A ,,,.estadas ao ministro Valdemar 

_ 1 Falcão, por motivo do seu re1,rres• 
RECEPÇAO DE s. EXCIA. , , no Brasil. no 1,róximo dia 19_. 

NO PRÓXIMO DIA 19 Ficou deliberado o con~p~rect-
n·ento rlc todos os trabalhistas d" 

'1 i ::-:trito Federal que serão con .. 
mo. 16 ( A. N.) No gahinê- , .~ados pelos respectivos sindi-

te do Ministro do Trabalho reuni-1 e,· "'· 
ram-se , ontem. os repre~entante:-; Outru~ manifestaçÕCt,. serão 
dos sindicatos desta capital. ulti- prestadas, ainda, ao eminente ti
mando os preparativos para as tular. 
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E. s p 0-R- TE s IROT.4RY CLUBE DE 
JOÃO PESSôA 

·------------- -------------- A SUA REUNIÃO DESABADO OLTIMO 
O "ESPORTE CLUBE DE JOÃO PESSôA" TRIUNFOU Sô-
B RE O "PITAGUARES" PELA CONTAGEM DE 2 X O 

Não foi dos melhores o jõgo realiza
do domingo passado entre os filiados 
E~porte Clube e Potaguares. Também 
não foi dos peiores. 

A luta. teve fazes interessantes e a. 
nlmadas. No primeiro tempo, houve 
um certo equilíbrio de parte a parte; 
na segunda parte. os pitaguarenses 
dominaram os seus rivais adversários, 
domínio êste que não teve resultado 
em vista dos seus finalistas atirarem 
péssimamente. Os do clube de Carlos 
Neves tiveram duas oportunidades e 
souberam bem aprovelté.·las, transfor
mando-as no~ dois tentos da vitória, 
f~itos por intermédio de Hercílio e AI· 
meida. , 

Com êste resultado o Esporte Clube 
confirmou a sua vitória do primeiro 
turno, que foi de 1 x. O. 

o ch1be do saudoso Aurélio precisa 
fazer umas refórmas no se-u esqua
drão, principalmente na linha avante 
que se ressente de chutadores. Se o 

Não há na Paraíba o mosquito que 
está. causando o paludismo do Rio 
Gt'ande do Norte e do Ceará. Mas nQS 
temos outros mosquitos transmissôrPS 
para causar a doem;)a. Não deixe agua 
empoçada ou parada para que não se 
crie o mosquito. 

REMINISCENCIAS 
F. Coutinho de L. e Moura 

ANIMAIS EDUCADOS 

Era nos meus tempos de criança, 
quando, na praça pública, carneiros. 
cª-bras, porcos. cavalos .e bois, pasta
vam livremente nesta cidade sem que 
a civilização por sua ilustre represen
tante a Ex.ma. Edilidade. os incomo
dasse com os seus beleguins. 

Defronte da antiga Matriz, da qual 
a.inda existe. como sinal, a torre do 
Liceu Paraibano, havia o maior cam
po com a mais rica pastagem. 

Ali entre alimária vagabunda, via
~e o 'pequeno e luzido cavalo alazão, 
roliço como uma bola, demonstrando 
a vjda feliz que levava, sem prestar 
outro serviço que não o de transporte 
do Sagrado Viático, levado pelo viga
rio aos enfermos nos lugares afasta
dos da capítal. 

Presente de um católico ao Santis
suno Sacramento, vivia o animal á 
solta, respeitado e estimado da popu
lação que o protegia por se tratar do 
sagra.do fim a que era destinado. 

Assim, sempre que o sino grande da 
MatriZ dava quatro badaladas com
passadas, seguidas de wn repique, si
nal de que alguem precisava, na hora 
extrema, de se reconciliar com o Cria
dor, por intermedio de ~risto sa.cra
mentado. estivesse o numoso arumal 
onde estivesse, ouvindo o toque do 
sino, disparava a galope para postar
se ~m frente da porta do templo, es
perando a sua preciosa carga. Se, po
rém. o enfermo era da cidade dispen
sava--se o seu serviço e o doei! animal, 
lançando um triste olhar para a pro
cissão, seguia cabisbaixo em passo 
lento para o campo onde vivia. . . . 

Outro animal educado, como o aci
ma referido, existia também aqui e 
era uma mula pequena e bem trata
da que transportava diariamente o 
humanitario medico dr. Abdon Felinto 
Milantz, nas visitas do seu serviço 
clinico; ficando socegada á porta do 
domicilio a esperar pelo medico para 
prosseguir a tarefa. 

Terminado o serviço, muitas vezes 
o medico. sonolento, deixava a mula 
sem o govêrno das rédeas e éla o 
transporta\?a paciente e certeiramente 
até á porta da casa, onde o medico se 
apelava e cruzava sobre a sela os es
tribos, sinal de que o trabalho tinha 
terminado; o que o animal compreen
dia perfeitamente, dirigindo-se sozi
nho para o sitio onde havia a mange
doura. 

São coisas insignificantes, talvez, 
daquela época, mas que eu as recordo 
com especial carinho e saudade, por
que me dão a Idéia da paz e do bem
estar de que gozavamos então; pois 
jamais houve quem invejasse o cava
lo e a mula para dê1es se apoderar 
contra a vontade de seus donos ... 

time vencido domingo passado pos- não oferecerá resistência. O arqueiro 
sutsse um atirador á méta teria, quan- Rubens fez bôns defêsas e Hercilio 
do nada, empatado a partido.. A sua distribuiu bom Jôgo. 
defêsa está em melhoores condições - Na luta scundária triunfou o 

~~ c~~ ~ i~~::~ ~~~~:~~f.n:eª~6: Pit~:~ ~~.
3
d~ ?ü.ta principal ser-

derá ser um ótimo centro médio. viu o esportista Fernando Pinto Seixas 
o conjunto do Esporte Clube nada 1 <Lemos), que atuou como sempre: im

apresentou ôe novo. Os setLS elemen- parcial e criterioso. Agradou aos ven
tos estão precisando de treinos, de cidos e vencedores. 

bn~~º~x:ee/11:::!~t~~eliin~~po~im CI~ ãrbitr:~ s~~gJo~~
0
i>i~~fs1~ºda s;rJ!~. de 

Reunião na Liga Desportiva Paraibana - O que foi re
solvido - O jogo do próximo domingo - "Felipéia" 

contra "União" - Os juizes e o representante 
da entidade maxima 

Sob a presldencla do dr. Orris Bar· 
bosa e com a presença dos diretores 
Anquises Gomes, Luiz Espinéli, Carlos 
Neves da Franca, João Nogueira e Ve
nelipe de Almeida, realizou-se, ontem, 
mais uma sessão da diretoria da 
Liga Desporth,a Paraibana, que resol
veu o seguinte: 

Aprovar a ata da sessão passada, 
romo foi redigida. . 

Tomar conhecimento do oficio nu
mero 1.729, da Federação Brasileira de 
Futebol, enviando um exempl~ da 
··Nota Oficial", com as reso~luçoes to
madas pelo c. A., em reuniao efetua-
da s 15 de julho pa.ssado. . . 

Tomar conhecimento do of1clo nu
mero 1.752, da Federação Brasileira de 

:;:~~g~~~:nJ~ª~~~pi~ros9:, "cie~~r~~ 
n "Associação Atlética Alexandria" e 
foi dis.solyido o ,e Urugai Esporte Clu
be'', ambos com séde na cidade de 
Maceió 

Tomar conhecimento de uma cir
cular do filiado "Palmeiras E]sporte 
Clube", comunicando a elelçao dos 
seus novos poderes dirigentes. 

Tomar conhecimento de dois oficies 
do filiado ºUnião", sobre vários as· 

su~~var os Jógos realizados domingo 
passado, entre os filiados "Espcrte 
Clube" e "PitagUSies", mandando 
contar dois pontos para o 1.0 time do 
.. Esporte" e dois para o segundo qua
dro do ºPitaguares". 

Aprovar o balancête da tesouraria, 
apresentado pelo diretor-tesoureiro 
Luiz &pinéli, correspondente ao mês 
de Julho passado. 

Mandar jogar, no próximo doming?, 
os clubes filiados "Felipéia" e .. Um
ão'" ~ designando para representante 
da Liga o diretor Carlos Neves da 
Franca e para juiz dos segundos qua
dros, o sr. Horácio Henriqu~s de_. Mi
randa. Para juiz dos primeiros times 
foi escolhido, de comum acôrdo. entre 
os clubes disputantes, o sr. Aluisio Ri
beiro de Lira. 

SECRETARtA DA LIGA DESPOR
TIVA PARAIBANA 

Na Secretaria da Liga Desportiva 
Paraibana precisa-se falar com os a
madores abaixo, no primeiro expedi
ente, das 12 ás 13 horas, e, no segun
do, das 19 ás 21 horas, todos os dias 
uteis, para efeito de regularização de 
inscrição dos mesmos amadores: 

Esporte Clube - Orlando Lacé, Cll
maco Farias (2). 

Pitaguares - José Luiz O). 

Arnaud. Arnaldo, Newton. Jullo, Ed
gar. Virgilio. Adalberto, Alulsio, Feli
ciano! Navarro1 Serafim, Geraldo, 
Qulncas, Nivaldo, Luiz. Ermano, Bre
no, Nelson e Aluísio Pereira. 

IPIRANGA x ISABEL MARIA 

No último encontro realizado entre 
os clubes acima, o "Ipíranga" saiu 
vencedor pela alta contagem de 
G x 1. A pug·na foi no campo do '' Pal
meiras", sendo os melhores jogado
res: Gilvan e Luiz. 

TAMBIA' JUVENIL x TAMBIA' 
ADULTO 

Realizou-se domingo passado um 
Jógo de futebol entre o 2.0 time do 
"Tambiá Adulto" contra o "'Tambiá. 
,Juvepil ". triunfando êste pela . alta 
contagem de 9 x 2. O time dos Juve
nis era o seguinte: Jaguaré, Joca, Ci
cero, Eurlpedes. Campêlo. Tóta, P~i
lha, Caititú, Bébe. Marln!) e Galego. 

FLAMENGO s COLEGIO BATISTA 

Efetuou-se, segunda-feira pas~ada, 
o encontro de futebol ent~ os Juve
nís dos clubes "Flamengo" e Colegio 
Batista". A luta terminou com um 
empate de 2 x 2, tendo sido as.sisti~a 
por muitos torcedores dos dois d1s
putantes. 

SINDICATO DOS AUXILIARES DO 
COMERCIO DE JOAO PESSOA 

(Departamento esportivo) 

Prosseguem anim~dos os traba1:}1os 
para. inicio das atividades esportivas 
do Sindicato dos Auxiliares do Co
mercio de João Pessôa, que Já está em 
negociações para arrendamento de um 
campo destinado a pratica de todos 
os esportes terrestres. No q':18-dr.0 de 
futebol Já estão inscritos vários Joga· 

dobe~r. João Vasconcelos, patrono das 
er'l\1lpes de futebol ofertou, ontem1 ao 
sindicato, bolas de futebol. e vale1b~l, 
e aparelhamentos necessários aos ti
mes. o Sindicato adquiriu na praça ~e 
Recife camisas tricolõres que serao 
vendidas aos esportistas ao preço do 
custo. Os treinos serão aos dom~gos 
e feriados, pela manhã. No próximo 
mês o quadro sindical fará sua estréia 
oficial enfrentando o forte conj~nto 
da companhia de Tecidos Rio Tmto, 
um dos melhores times do interior pa
raibano, em disputa de uma taça_. o
ferta de uma das industrias pessoen
ses. ESPORTE CLUBE UNIAO 
COM os JOGOS DE DOl\llNGO 

O diretor de esportes dêste clube PASSADO TERMINOU O CAMPEO-

â~~:ii:r~'u~m~~~~~~0d~;e/;/ a
2~it't. NATO MUNICIPAL DO RIO 

ás 15 horas, no seu respectivo campo. 0 "Fluminense" sagrou-se campeão 
e o "S. Cristovam" vice-campeão 

LIGA JUVENIL PARAIBANA 

Terá lugar, hoje, á hora e local do 
costume, ma.is uma reunião da '' Liga 
Juvenil Paraibana", sendo necessário 
o comparecimento de todos os díreto
res e representantes dos clubes filia
dos. 

SUNOCO FUTEBOL CLUBE 

O diretor de esportes do clube aci
ma sollcíta o comparecimento, no 
campo do "Santa Julia •·, ás 5 horas 
da manhã, de quinta-feira, dos ama
dores abaixo: 

Albino, Dóro, Gomes, Astroglldo, 
Roberto, Deodato, Oliveira, Joãosinho, 

RIO, 16 (A UNIÃO) - Realizaram
se. domingo passado, as ultimas pro
vas do Campeonato Municipal, apre 
1:,entando o seguinte resultado: 

Vasco da Gama 1, Madureira 1; 
Ba.ngú 3, Botafôgo 2; Flamengo ~· 
Bomsucesso O; Fluminense 6, Amer1• 
ca O. 

A colocação final do certamen ficou 
assim estabelecida: 

l.º lugar - Fluminense. 
2.0 lugar -- São Cristova.m, 
3.º iugar - Botafôgo Vasco e Ban-

"'Ú. 
4.0 lugar - Madureira. 
5.(' lugar - America. 
Ultimo lugar - Flamengo e Bom-

!iUcesso. 

CARiiõsE êiíri~ · .;~~~l,'~:v.1~:t:l'ig~., 
, • 1 • • li • • • f r I I I I Conforme foi noticiado, realizou-se • a I r 1 1 1 domingo ultimo o encontro amlstõso 

.:_.__ -..1:-• ..I!..;. 1 entre as esquadras representativas d(I 
• •,~ ..... ce~HI e a preçtl atun;H 

1

1 "~u':art~t~lf.~: 1~:rsui:,~co'~ampo 

A G E Nc IA FOR D 1 "Santa Julla", em Tambiá, sob o apl-
1 to do esportista Alulsio Ataide, tendo 

' IUJ. U ªCJEL PINHEIRO, JI I ~is~~~'!;.~ comparecido numerosa as-
11111 1 A porfia foi, dado o interesse que os 

il 1 1 t P 1 1 1 1 1 1
1 

~~~~n!"~e!s~~~[:d~ :m "l:1;;ª~ !!~ 
1 desenrolar. Ao. ______________ ,....,,,_...__,,,_...,.,....,_...,.,.....,_.._,,_,..._...,.jllll_, A primeira fase da luta terminou 

Sob a presidência do eng. Leonar
do Arcovêrde, secretál'iado pelo prof 
coriolano dP Medeiros, reuniu sábado 
último, ás 12,30, o Rotary Clube de 
João Pessôa 

Compareceram, ainda, os rotarianos 
Estevam Oerson, Dorgival Miaroró, 
Arlindo Cambolm, João Ribeiro de Mo
rais, Jósa Ma.galhães, Einar Svendsen, 
Nerva Grangeiro, João Mélo, João de 
Vasconcélos e Joaquim Cavalcantl f" 

sr. LUiz Soares, do Rotary Clube de 
Campina Grande. 

o expediente, lido pelo prof. Corio
lano de Medeiros, constou de vários 
assuntos, inclusive um oficio do Rota
ry Clube de S. Paulo, comunicando o 
seu propostto em dedicar um das suas 
sessões á Paraíba e do Rotary Clube 
de Santos, congratulando-se com o seu 
congênere pessôense pelo tratado de 
paz assinado entre o Paraguai e a 
Bolivia. 

o eng. Leonardo Arcovêrde, na par
te dedicada aos serviços profissionais, 
tratou da criação ·do salário mintmo, 
dizendo merecer o assunto o interesse 
das várias atividades representadas no 
Rotary Clube. 

' os ~~~tfJ~iª;d~-~~s~~~~Ío:. j~:~f~ 
Cavalcanti e Einar Svendsen, preva-

O ExtRCITO E A DISPER· 
SAO GEOGRÁFICA DO 

BRASIL 
(Conclusão da !." pg. l 

cissiparidade, de novos estados, ori
undos da divisão dos anteriores, seria 
a caracteristica mais nitlda do pro
cesso brasileiro de diferenciação, pro
cesso opósto ao dos Estados Unidos 
da America do Norte, que, foi nitida
mente de integração. 

Quando o imperto inicia a sua po
litica centralisadora, da qual advem 
a força que arregimenta o Exército 

lecenclo uma proposta dêste rotal'iano 
no sentido de se convidar, oportuna
mente, o presidente da Comissão de 
Salário Mínimo dêste Estado para 
uma exposição sõbre o importante as
sunto. 

Continuando, o eng. Leonardo Arco
vérde teceu alguns comentários sõbre 
a vida do trabalhador na região nor
destina. 

Seguiu-se o prof. Coriolano de Me
deiros, que também desenvolveu algu
mas considerações sôbre o assunto, 
evidenciando a fortaleza de animo do 
habitante do sertão. 

o sr. Nerva Orangeiro, com a pala
vra, comunicou ter visitado recente
mente o Asilo de Mendicidade "Car
neiro da Cunha•·, pedindo o interesse 
do Rotary no senLtdo de se dotar aquê
le estabelecimento de um pôco, para 
melhor atender ás necessidades dos 
&eus abrigados. 

Continuando, aquêle rotariano lou· 
vou a ação das autoridades na repri
menda á propaganda espetacular sô
bre a morte do bandido Lampeão. 

o sr. Einar Svendsen, após, comuni
cou o transcurso, no dia 10, da data 
nacional do Equadór, requerendo, pe
lo motivo, um voto de congratUlações, 
o que foi aceito pelo plenário. 

Seguiu-se o sr. João de Vasconcélos, 
que se reportou á passagem, no dia 11 
do 110º aniversário da fundação dos 
cursos juridicos do Brasil, fáto que 
marcou uma nova orientação para a 

1 

evolução social e polftica do nosso pais. 
Ao terminar, propôs uma salva de pal
mas em homenagem a éssa data, no 
que foi correspondido pela casa. 

O eng. Leonardo Arcovérde, por in
termédio do sr. Luiz Soares, fez um 
convite ao Rotary Clube de Campina 
Grande, para se representar na re
cepção que será prestada, no dia 27, 
aos delegados do Rotary Clube de Re
cife. 

Após, não havendo mais nada a tra
tar, foi encerrada a sessão. 

~:le ':cf!~t= ;;;;/~~;1: ;;{1~; VIDA ESCOLAR 
unitaria do centro, em ccmtraposicáo CENTRO ESTUDANTAL PARAIBANO 

"ORFEAO GASI DE SA" 

Deverá realizar-se, hoje, ás 16 e 
meia horas, no Liceu Paraibano mais 
um ensaio dêsse conjunto orfeônico 
que obedece á direção do Departamen· 
to de Cultura Artlstlca do Centro Es
tudantal Paraibano. 

Dada a importancla dos trabalhos, o 
seu diretor encarece o comparecimento 
de todos os côrlstas. 

LICEU PARAIBANO 

Prova parcial: 

2a. chamada 

á política autonoma do provincialis
mo, o fator geografíco vai ainda 
atuar e oferecer o maior óbice ao des .. 
dobramento duma ação que refundia 
o processo colonial e regressava ás 
fontes mais puras do idéal lusitano. 
derruido pela realidade da dispersão 
territorial. A conciencia, que é mais 
funda e mais nitida · do que se pôde 
pensar ou avaliar, que os brasileiros 
de todas as classes possúem, de que 
só ao Exército pôde caber uma tare
fa verdadeiramente nacional pela 
amplitude, pela densidade e pela per
manencia da sua. ação, não deriva, 
como pode parecer á primeira vista, 
duma conciencia de crença na forca 
ou de subrnissão aos representantes 
das armas, mas da capacidade que 
não se pode recusar á instituição mt- No dia 18 do corrente, serão chama.• 
litar de poder desenvolver-se e des- dos os seguintes alunos: 
dobrar\-se através dessa adverstdade 
da distancia e de poder difundir uma 
doutrina ou uma conduta política ou 

As 7 horas 

um programa educativo apezar da FRANC'tS - 1°. serie - Dulce 
dispersão geograftca que foi o ma! Mata Bezerra. 
maior da nossa evolução e que, ainda I HISTORIA NATURAL - 4a. serle-

~~~e, :aer
0
w;:::ic~i~":i~s!: ~ªo~b~l~= x~~i~i~~i:J!~. de Mélo e Doris da cu. 

des de progresso e das nossas finali-
dades de integraçao. As 16 horas: 

Só o Exército, dêsde a sua origem, 
dêsde a sua fonte primaria, que lhe 
deu, dêsde logo, a caracteristica na
cional decisiva e marcou-o ao serviço 
da unidade, poude colocar-se acima 
do fator adverso da dispersão geo
grafica. Consolidado na luta exter
na contra Lopez, em que conseguiu 
resumir a nação e recrutar-se em to
das as provincias, universalisand-0 os 
seus valôres humanos e arregimen

GEOGRAF1A -2•. serie -Manuel 
Gouvêia da Costa. 

GEOGRAFíA-4ª, serie -Antonio 
Tristão de Mélo, Doris da Cunha GUI· 
m.arães e Helio Correia Lima. 

DIA 19 

As 13 horas: 

tando homens de todas as origens e INGLt:S - 4º. serie - Antonio Tris
de todas as procedencias, preponde- tão de Mélo e Doris da Cunha Gui
rando na vida do pais e influindo na marães. 
marcha das conquistas liberaes mais 

~:;1fgz~c:, 1:z~isco7;;;;::~ ~n~~;;~r~~e en~ Chegou, viu e venceu a afamada 
nacionalidade e afetar toda a existên. '!1~:s~ c:;u~~ul., S6 Excluslvld::e da 
eia brasileira, pela unidade da siu;. para. se oras. 
doutrina e pela pla.sticidade da sua Preço 10$0000. 
ação que se estende a todos os recan-
tos do territorio e que se conduz se-
gundo os mesmos princípios, de par Doenças de Senhoras com a finalidade unificadora que foi 
a sua idéia geratriz e que adotou como - ESPECIALISTA -
principio fundamental. - <Departa-
mento Nacional de Propaganda) . DR A. NEUSA DE 
com a contagem de 1 x O, ponto êsse 

ANDRADE consignado por intermedi(\ do extrema 
'"Maromba". contagem esta que per· 
maneceu até o final da luta. Consultorlo: No jôgo dos 2.os times. saiu vence-
dóra ainda a esquadra do '"Astré'ia", Rua Barão do Triunfo, 333 
registando-se um resultado de 5 x 2. 1.0 a.ndu 

Assim, continúa invicto o onze do J Consultas de 14 ás 17 hora.,. elegante sodallclo de Tambiâ, que vem 
demonstrando aprectavel eficiência, a- Resldencla: - Trincheiras, 208 
pezar da sua recente organização. 

DOENÇAS DOS OLHOS 

DR. ISAAC SALAZAR 
PROFESSOR DA CLINICA DE OLHOS DA FACULDADE DE MEDICINA 

Consulta! de 10 ú 12 e de 3 ás 6 horas, diariamente, i rua 
João Pessia, 163 - 1.• and&J;". 'L 

Recife --:-- Pernambuco 



A UNIÃO - Quarta-feira, 17 de agosto de 1938 

FôRAM CONSIDERADAS EM ESTADO DE EMER~ENQA T_O- o IMPRESSIONANTE DESASTRE DO 
DAS AS ENERGIAS MORAIS E MATERIAIS DO JAPAO " A N H A N G A " tificados os quais !ôram transporta-

TOQUIO, 16 (A UNIA,Ol - N>ós EM REUNIÃO DE ONTEM O GABJNÊTE JAPON~S ESTU- ~~io~~~!v~ g;~~d;h:::ii~~dão~
nd

e se 
uma reuniao do Gabtntt.e, o mm1stro , ~I 
g~e i,uJ~t~sg:~::::/.;~~~~\, :e';,':.';~~ DOU AMPLAMENTE A SITUAÇÃO INTERNA DO JMPERJO _____ O AVIADOR FOI ADVERTIDO 

~::rg~~Ja~pão e,L,w em situuci\o de Os Lécnicos militares ,,r·redlt.am quo blr o rio Yang-Tsé. sendo impedidos AO LEVANTAR VôO ANTE- gá';~~eJfa <~v~!~~O)vô-;;- Oás"~3~ªg; 

qufg6n:a:l~~;:,10~11gg1~ii~600Ps~tr,.t~!i~! J~;;~~i;~t~!i~~f;~iã~t~\ gr~i~;~b~ln~1 pelo fôgo das baterias chinesas. ONTEM, AQUÊLE AVIÃO :~1;,;1f ~:i,e~~~:~:m~ ~~ru~~vi~~r! 
~1:nan!ºtadalt::'. d!atl~z!~i~. ~,;m,?.~~~ contra esta cidade, ·~~~ii~~Et~A~uiifrN f~i~:'~ DA "CONDOR" EXPLODIU, dex?;s /eh:r:td~~tretanto, decolou. 
tualidade de uma guena. J MIL!!AO OF. CHTNBSES Dl".F!sNDE MORRENDO EM CONSE- não obstante os passageiros o ndver-

HAN-KOW CHANGAI , 16 (A UNIÃO) - A ar- tirem de que era perigoso voar, no 
OS CHINllSEJ>AN~:tEAÇAM ·rsr- CHANCA! 16 íA UNIAOl _ Cal- ~~~,""~~a~'t.º~1~:n:,~:d:º'.:'trg;~~gi~ QUÊNCJA, TODOS OS PAS- momento, em virtude da cerração 

HAN-KOW. 16 (A UNIÃO) - Os i:~~~~1 ~u~id
1a:01

~~~'ici:::.~~éses <le• ~~miv~;~;~,~~~a~d:te~gd~h:i~~iJ'i~ SAGEIROS E TRIPULANTE~ toºi~~~~ltJN'.'.'ftilf:8f,<?, 

:•r:tl~~~~~ c~~n~:r;::~'i,(~.m;;~Ti'.:1 NAVIOS NIPONICOS TENTARAM Sal-Ho. RIO, 1G íA UNIÃO! - Ocorreu R~o~rirAú~1Ãg~~L~r!t..s!lo 
da provincia de Chan-Tung SUBfR O YANG-TSf:: o NOVO CHE• ante-ontem nesta capital, 1mpressio- encarregada de irtvestigar a cau.c;a do 

nante desastre de aviação em que de~astre do avião "Anhangá" conti-
50 AVIOES JAPONllSES BOMBAR- LONDRF.S, 16 (A UNJ.l'Ol --- 5 na- pereceram 9 pessôas, sendo 4 trlpu- núa a trabalhar. 

DEARAM HAN-KOV/ vtoc; d!."' gut•na nipônicos tentara1n su- FE DE POLICIA lantes e 5 pas,sageiros . A impressão geral é de aue sómente 
~ · O aparelho sinistrado foi o " An- com llm perfeito exame do aparêlho 

HAN-KOW. 16 (A UNIAOl - 50 ORDEM DOS ADVOGADOS hangá" , da Sindicato Condor Ltcla , sinistrado poderão ser encontradas as 
aviões ja.ponêses bombardearam esta Por motivo da nomeação do dr que ao decolar , lançou-c;e C'ontra as causas do desastre 
cidade, visando especialmente o neró- DO BRASIL Fernando Pessõa. para o cargo de aguas da Guanabara. explodindo es- Os jornais informam que no dia 
dromo. Chefe de Pollcia do Estado. o sr. In- petacularmente . anterior a0 de.<:astre, o avião fôra sub· 

0 "CHOLERA-MORBUS" GRASSA Secção do Estado da Lerventor Federal recebeu, amda, te- COMO SE DEU A TRISTE OCUR- ::J~d~~t8::f:n~i;a~'!. ~~~::· as-::;,~ 
NO SEIO DAS TROPAS JAPONL> Paraíba ~~1~~~~aspei:ôa~ongratulnçôes das s,~- Rf:NCIA curso 

SAS RIO, 16 (A UNIÃO) - O desastre D~~r:~~~t~ªvd: slde~o~~~J!do c!:!h~ 
CHANGAI, 16 íA UNIAOl - Uma 

epidemia de "Cholera-morbus" gra,'>
sa no seio das tropas japonêsas na 
frente de An-King e Han-Kow. 

Calcula-se que mais de 60 % dos 
soldados do Mie ado estão doentes. 

OS SOVIETS E A FRANÇA AJUDAM 
O MARECHAL CHIANG-KAI-CHEK 

PEKIM, 16 (A UNIAO) - O pri
sioneiro chinês Hisu-Chung·-Chin. !l.lU
no da Escola Militar da China, decla
rou que a maior parte das murúçóes, 
armas e aviões de que disponhem o 
marechal Chiang-Kai-Cht.!k e aue ope
ram na provincia de Chan-Si, procede 
da Rússia e da França. 

A CHINA RETOMOU A CONCESSAO 
JAPONilSA EM HAN-KOW 

HAN-KOW, 16 (A UNIÃO) - As 
autoridades militares retomaram a 
Concessão Japonêsa desta cidooe, aue 
já havia sido evacuada pelos rupõni
cos dêsde o ano passado. 

CONTINúA DETIDO O AVANÇO JA
PONÊS CONTRA HAN-KOW 

HAN-KOW, 16 (A UNIAO) As 
operações militares do Japão estão sus
tadas a oito milhas de Jui-Chang. 

ITABAIANA 
HISTóRICA 

Depois de continuada pesquisa em 
torno da verdadeira origem do vo
cabulo (1) indigena Itabaiana, duas 
opiniões depararam-se-nos: Taba -
Morada, Ana - das Almas Tabaana, 
por corrução fonetica ou cacoepia foí
mou-se a palavra Itabaiana. 

A outra asserção é: Ita-pedra, baia
na vermelha 

A primeira opinião encontra muito.;; 
adeptos pela circunstancia de terem 
sido encontrados, nesta cidade, os ves
tigios paleontologicos de um cenútéric 
indigena. 

O nosso primitivo nucleo de popu
lação começou nos pontos culminan
tes dos dois morros situados ao sudo
este desta cidade e que nos defendem 
contra os fortes meteoros que sopram, 
periodicamente, no inicio da estação 
calmosa; estendendo-se a nossa po · 
pulação pelas encostas. flancos e de 
mais circunvisinhanças atingiu ,t::: 
brancas areias marginais do escoa
douro, gnalmente chamado rio Pa
raíba do Norte. 

Em 1864 Itabalana tornou-se têr
mo· em 1881 vila com a denominaçãú 
de Itahaiana de Pilar. e, em 1891, a
tingiu a categoria. de cidade, sendo 
então presidente do Estado o Dr. Ve
nancio Neiva. 

Itabaiana é uma cidade ttpica na 
sua beleza sorridente, na louçania en
cantadora da sua arborização, no. dh;
posição estetica de suas praças e jal·
dins. 

Situada a alguns metros acima do 
nivel do mar, gosa dum clima ~alu
terrimo. Nas prolongadas estiagens 
esperimentamos as intensas bat agcns 
,·aracterlstlcas da zona torrión, toda
via as noites são duma benefira e a
gractavel sensação termica. 

Não somos sem feitos históricos 
Nn. revolução de 1824 que proclam >U 
a "Confederação do Equador'', unin
do todas as provindas do Norte do 
Brasil, Itabaiana paU'nteou o seu v..1-
lôr ctvico e o seu amôr á causa da 
Pátria. 

No Riacho das Pedras, pequeno "' 
perlodlco afluente do Paraíba, travou
se a batalha de 24 de maio de 1824 

Não temos ainda um monumentD 
que perpetue a memoria daquêles .~e
r61s que intrepidamente oferecer_am ~ 
vide. pelo sublime e supremo lde1al de 
ver o Brasil só dos Brasileiros, Toda
via êles redivtvem na narração sim
ples e emocionante dos nossos anW'
P&ssados, nos sucessivos e magestoso 
arrebóis que lhes envialâm a!-i ulti
mas irradiações de luz e calor. no 
mistlco e incomparavel azul do no~
ao céu que recebeu e refletiu as últi
Dlas clntllações de seus olhos, na am
J>lidão profunda que repercutiu o, 
BeUs lamentos, e no amôr 11ue inva.dt 
a Vacuidade da ,nossa alma quando 
contemplamos aquélas paragens au
W.ta., que serviram de holocausto " 
"Jlremecida Pátria. 

§JU,ACINA LDIS FILHA 

Reuniu sabado transacto. á hora e De Itabaiana.: do " Ann::mgá'' or.orreu do seguinte recebendo o certificado necessário 
loc:ol do cottume. o Consêlho da Or-· modo: para O vôo 
dem dos Advogados. Lldla Muni2, Juraci Araújo Guerra, "Quando o aparelho alçou vôo, a Quanto ao erro de pilotagem tam~ 

Compareceram p.s conselheiros Augusta Araújo, Altair Araújo, Lin- despeito do adiamento havido, a bru- bém acredita-se fóra de duvidns, pots 
Mauro Coêlho. presidente: Sinesto dalva Araújo. Julia Ramos, Mari,1. ma continuava a cobrir o mar . O o comandante João Urupikina era 
Guimarães e Osias Gomes, 1 . 0 e 2. 0 ~~~!~éN~e~~º~am~~r.i~;L~~fa GRuaem,.or~.· aviador que era um grande perito, ótimo piloto, tendo concluído, recen .. 
secretarios; Francisco Serafico da ... perdeu o run10, fazendo várias evolu- temente, na Alemanha, 0 curso de al
Nobrega Filho, Evandro souto, Joa.- Maria Borba. Brigida Borba, Maria ções para nortear-se . No momento ta pilotagem para O comando de 
quim Costn , Francisco Lianza e José Lucia, Maria Silva, Ana Marinho, Ma- que fazia urna curva fechada , o apa- aviões da pcx:lerosa emprêsa "Lut-
Mario Parlo . ~!: ~~~~a~~o~~~::1 1~e~·n~~~=~~ªSe~e~.\~~ rêlho bateu com o plano nagua, ex- thansa" , que desejava para O s~u 
os F:~~~f:ir~:~e;~~i;;~o Ali~;t1t~:iºé Soares. Nautilia Moreira, Maria Cos- ~J~~i~~~ ~ ~~~~:ê~~i~a'!~li~~ºf~~ quadro pilotos efetivos. 
Praxedes Pitanga. ta, Dulce Marinho, Maria Algida, Ar- flamada fizeram um circUlo de fôgo , FORAM ENCONTRADAS AS BA

GAGENS E A MALA POSTAL DO 
'·ANHANGA" 

Por não ser apresentada. não foi Iene Almeida, Maria José Almeida, ernquanto passageiros e tripulantes, 
lida a áta da sessão anterior Joséfa Almeida. Maria Nasciment•> gravemente feridos, eram lançados 

Passando-se á ordem do dia, o pre- Diva Barbosa, Carmen Barbosa, Ivo- ao mar, com a violência da explosão 
sidente dr. Mauro Coêlho comunicou ne Araújo. Leoniza Cavalcanti, Estela Com o estrondo, acorreram ao lo
á casa ter remetido á Ordem dos Ad- de Mélo Alves. Aurila Medeiros. Es- cal, socorro, diversas pequenas embar
vogados do Brasil o relatorio dos tra- tela Cavalcanti. Maria Elizabé, Adilta cações, sendo avisada a Policia Ma

RIO, 16 {A UNIÃO) - As baga
gens e a mala postal do '' Anhangá" 
fôram retiradas dos destroços daquele 
a vião na tarde de ontem . 

balhos da Secção, em o período de Amorim Barbosa. Joana Cavalcant1, ritima. 
so :5:937 a igual data deste ano, o Maria Menina Araújo, Antonia Luna . -------------

A maioria dos individuas que se ali
mentam ás pressas quasi sempre o fa
zem não pela necessidade de atender 
aos seus afazeres mas pelo máu ha
bito de comer ás carreiras como se ti
vessem de "tirar o pai da forca .. . 

qual, em seguida, foi lido na integra, Regina Gomes, Carminha Leite, Isa
pelo 1. 0 secretario. bel Bezerra, Virgilia Bezerra, Anatll· 

O conselheiro Nobrega Filho pro- des Vasconcélos. Rosa Bezerra Caval
cedeu depois a leitura de parecer fa- canti, Lidia Correia, Neusa Araújo. 
voravel á inscrição do bacharel Acri- Maria Santoi, Maria Auxiliadora dos 
slo Neves. Santos, Jacira Santos, Eunice Gomes, 

Submetido a votos, foi aprovado Creusa Gomes, Camila Guarita, rra-
unanimemente. e:ema Sousa, Analice Marrocos. Estrr 

o presidente comunicou ainda que Ma1Tocos, Adites Marrocos, candida. 
o dr . Osvaldo Trigueiro escrevera Marrocos. Alcira Cunha, Davina Li 
dando conta de haver-se desincumbi- ma, Severina Carvalho, Maria do Nas
do. com o dr . João Pequeno de Aze- cimento, Olimpia Barbosa, Maria Nar
vêdo, do encargo de representar o cisa. Joana Valente. Severina Alv,•s 
Consêlho perante o Consêlho Fede- Oliveira, Maria Inácia Conceicíio, Zu
ral. em a sua ultima reunião extra- zú Silva, Laura Rabêlo, Maria· Morais, 
ordinaria. Por decisão unanime, fô- Euzezia Olíveird Moreira, Nazinh.a 
ram renovados poderes àqueles cau- Malheiros, Miriam Malheiros, Fran
sidicos, para continuar comto delega- cisca Malheiros, Rita n.odrigues, Nt.li 
dos da Secção da Ordem deste Estado Malheíros. Maria José Batista. Julia 
junto á entidade suprema, no Rio . Batista. Josefa Montenegro. Carmi

Fóram, por fim, ventilados vá.rios nha Macêdo, Clementina Batista, Ma
assuntos de interesse iltterno da ria Neves. Geni Vasconcélos, Anto
cooperação, o que se prolongou até nia Vasconcélos, Maria Espírito San
ás 21 112 horas, quando foram encer- Lo. Felix: Espírito San Lo. Maria Lo
rados os trabalhos . pes, Maria Oliveira, D!'.t!urice Rn· 

O festival de amanhã, 
"Plaza ", em beneficio 

matriz de Lourdes 

no 
da 

Rea1izar-se-á amanhã, no "~lR.Za", 
o anunciado festival em beneficio da 
matriz de N. Senhora de Lourdes. no 
bairro das Trincheiras, promo_vido pe .. 
la Empré~a R. Vanderl~i & Cza. Ltda., 
com o concurso de várias senhoras_de 
nossa .sociedade 

Constará o mfsmo de duas ex_ib~çõe.5, 
em matim;!e, ás 16 horas, e 1.ozreP., as 
18,30 e !?0.30 horas, do excelente f1ln:.e 
católico "Servas de Deus'', escolhido 
especialmente para êsse fim. _ 

L11~
1
:~e;~rr~~~a~r:·~~~~i ~: 'lo~i ~~~~: 

sos prémios, um para adultos e wn pa
ra crianc:as, podendo concorrer ao n1es .. 
mo todas as pcssôas presentes. . 

o cartão de ingresso para o filme. 
tem, ao lado, um número que habillt~rã 
3eu possuidor a concorrer ao re~endo 
:;orteio, sem nenhuma outra despesa. 

Os premios aludidos acham-se f'm 
exposição no "Galeria Nobre'', á rua. 
Barão do Triunfo. 

A iniciativa em aprêço tem alcanç::1.
dCJ a melhor aceitação em nossa soc1~
dade e pela finalidade a que se desti
na, se~do grande a proc~ra de ingres
~os para a mesma festividade. . ,, 

As orfãns do "Orfanato :O. U1nco 
assistirão ao referidu festival, convi
jadas pela sua comissão promotôr~ .. 
- As pessõas que ainda não adqull"Jw 
:am ingressos, poderão procura-los, na 
Jilheteria do "Plaza", durante hoje e 
lmanhâ, ou com a respectiva comissão. 

TEATRO 
J PROXIMO FESTIVAL DE UIARA 

DE GOIAZ NESTA CAPITAL 
A platéia pess~e~e vaí t~r a opor

'unidade de ass1stir, no. ··CmeJ-Teatro 
,;,l~a·• â interessante _v1rtuos2dade da 
,;ovem' cançonetista. Uui.ra de_ Go~a2 
.1ue vem de conq~w:lar a~ smtpa.lias 
10 público de Rec1/e no i;trill-room d 1 

IJrande-Hotet da capital pernambu-

:a~~dra de Goiaz, que é !1,e origem 
,uarani, mantendo atraves os seus 
eauintes de pequena ~o .seculo X~ a 

.,,raça primil_iva da mdu~ bras~leir~. 
abe imprimir uma deliciosa 111~ac~
'ade aos seu~ nu_meros de cant~ ~nd·~ 
·ena e originalidades coreogra/1c_as. 
' E' de esperar que a canconelt.Sta 
Joiana obtenha sucesso no seu proxt-
1110 festival nesta ctclaàc • 

drigues, Nanú Lira, )liná Lira. Co
rina Silva, Regina Sllva, Ju,•ina Ro. 
drigues. Maria Querina Nascimento. 
Eunildes Lira. Luizinha Lira, Josérn 
Sousa Silva, Nadir Henriques, Maria 
Cl:o Henriques. Teodora Conceiçã'J, 
Irene Marinho, Maria Lima, Joséfa 
Araujo, Maria Josê Lima. Cleoni-:: ! 
Silva, Noemi Marques, Maria José de 
Sousa, Maria Gomes Bdto. Eulin,J. 
Santos, Flausina Silva, Severina Al
\'es, Maria Vasconcé1os, Se-.1erina MP
deiros, Maria Vitória Ca valcanti. Ce
rilia Vieira, Filomena Cavalcanti, E)!
nice Honorio, Ercila Honorio, Belnr
mina Amaral. Maria Mélo. Berta Mé
Jo, Almera Mélo, Rosilda Mélo, Anta. 
rlia Ferreira. Eunice Ferreira, Marl:t 
Ferreira, Oli.ndina Fonsêca, Letícia 
Fonsêca, Sebastiana Pereira, Otávi:l 
Fe1Teira. Maria Anunciada Aguiar, 
Maria Rodrigues. Agemar Anton a. 
Nogueira, Maria Amancio. Maria Ju
rema Cordeiro, Maria Chaves, Cor
àulina Fonsêca. Ana Fonsêca. Marla. 
Xavier, Antonia Xavier, Mar1a Be
renice Xavier, Zuzete Ferreira Quei
roz, Lldia ca,·alcnnti Araújo, Anton.ia 
Marinho, Maria Albuquerque, Frc..n
cisca Nascimento, Maria das Dóre~. 
Osia Soares, Hermentina Pedroso. 
Joana Cavalcanti, Lidia Cavalcanti. 
Amelia Oliveira, Antonlêta Barbosa , 
Francisca Lima. Otávia Barbo!;n. 
Vina Barbosa, Diva Lucena, Mariêta 
Lucena, '1ruena Farias, Deusamar Vi 
eira, Adail Farias, Maria oLurdes Oli
velr1.., Maria José Barbosa. Rozil~n 
Oliveira, Catarina Uma, Clotilde BP,
zerra. Carmen Bezerra, Eugenia Be
zerra, Ivone Meiréles, Rita oSares Tor-
1·es, Francisca Dias, Maria Emili~, 
Carmelita Fonsêca, Francisca Borba, 
Joséfa Borges Pereira, Ana Souto. 
Maria Souto. Gen1ta Souto, Duzinha 
Monteiro. Severina Miranda, Emill.1 
Medeiros, Maria José· dos Santos. Jo
séfa Cruza, Jo&éfa Mendes, Jo5é!e 
Lira, Tertulina Lucena, Josefa Olivei
ra. Maria Montes, Maria Carmo Me.o
des, Albertina Oliveira, Ríta Brito 
Maria i.José Almeida Filha. Maria Es
ter. Josefa Silva. Alzira Mendes. Ma
ria Regina Mendes, Severina Mendes, 
Maria Eunice Mendes, Maria Auxilia
dora, Francisca Arcelina, Genllda Al
meida, Maria Henriques, Nanci Hen
riques, Elvira Batista, Joséfa Batista, 
Marla Neves Lucena. Maria Nev~s 
"Silva. Josefa Silva, Maria Andrade. 
Maria Madalena, Isabel Tavares. Jo
sefa Sousa, Severina Ribeiro, Maria 
Alves, Ezita Dias, Cellna Pedrosa, Ju
lin Pedrosa, Oeni Viana, Maria Quet
roga, Lelila Queiroga, Ana Porto, Ma
rta Augusta Medeiros, Ernestina Car
valho, Nair Alves, Luiza Alves, Aurea 

A TRIPULAÇÃO E OS PASSAGEI
ROS 

RIO, 16 <A UNIAOl - O hidro
avião da "Condor'' era pilotado pelo 
aviador João Urupukina, naLural de 
S. Paulo, o qual esteve ha pouco tem
po, na Alemanha, fazendo um curso 
de aperfeiçoamento, sendo conside
rado um dos melhores pilotos da 
Companhia. 

Os outros tripulantes eram o me
canico Luiz Davi Capelli, telegr:ifista 
João Augusto Passini e o aeromoço 

Isto é de grande inconveniencia .á 
sau'de, pois a bõa digestão não so exi
ge que a alimentação se faça sem 
nervosismos, na maior tran,quilldade 
de espirito, mas também que a mas
tigação seja lenta e prolongada, para 
o melhor aproveitamento dos alimen
tos. - S P. E. S. 

Mi~uel Epeimacher. A E L E I e A- o Viajavam no "Anhangá" . os srs 
Anisio da Cunha Rêgo. Milton Al-
berto da Silva, Albertus Shwell, Car- ..:» 
los Alberto Prado e sra. Maria José da lainhe dos Estudantes 
Ferraz. Iniciou-se ontem a votação para a 
DETALHES SOBRE AS V!TIMAS I escôlha da Rainha dos Estudantes • 

suas Princésns, movimento que vem 
RIO 16 <A UNIAO) - Entre os empreendendo o "Centro Estudantal 

passaietros do aparêlho sinistr~~ r do Estado_ da Paraíba". 
achava-se o sr. Arúsio Cunha Rego, Esse pleito vem en~ntrando o me
comerciante nessa capital e em Re- lh~r ii:iteresse no seio da classe es
cife o qual viera a esta capital trataL tuaantl~a locaL que se prepara, com 
de negocios, tendo tomado pa...sagem, an~açao, para eleger a sua rainh~. 
de regresso, naquêle aparêlho. Ate as 16 horas de ontem a votaça.o 

o sr. Anísio cunha Régo. ao f''!1- permanec~a a seguinte: . 
barcar, ante-ontem, no avião sims- Para rainha : - Norma Vanderle.i, 
trado. conversando com amigos que 165 votos; Ana Amelia Dantas, 100; 
assistiram ao seu embarque, dic.se· Madalena G. Pereira, 4; e Maria da 
"Prometi á minha mulher não viaja~· Graça, l, 
de avião. Mas, o que querem que fa- Para princêsas:-Silvia Alves de Mé-

~~Je~:l~.egit~~ rii~;;:i,~~~~~s ªa!T:~; !?~i.5 
l~~~ie!:r~~k;Uf:~ f~: 

estão ai. te Moura, 100; Niele Camboim, 75; 
- o pas.c,a~eiro Carlos Alberto Pra- Yara Moura, 4; Maria ~o Carmo e. 

do, que ia a Pernambuco. tomi:tra, ~n- Branco. 4; Ione Mousmho, l; Elia 
tes. passagem num avião da "Pana1r''. Moura, 1. 
desi5tindo da mesma poroue a com- ---------·--
panhia não permitiu embarcar no Em 4ualquer casa de varêjo desta. 
~~:~r:t~~~faª1~~::rº de Oito cana rios capital. encontra V. S. os produtos 

Obtendo essa concassão na 11 Con- 1\IALVIL .- Desde o sabonete ao me-
dor". o sr. Alberto Practo embarcou lhor extrate. . _ 
no "Anhangá", falecendo no desastre 1 . Fortaleza_ - Ce~ra - Correa & 
de hoje. C1a. - Joao Pessoa. 

RECOLHIDOS SEIS CADAVERES VA ç -o 
RIO. 16 íA UNIÃO) -:- A tragédia A R E N O A 

de ante-ontem impress10nou, viva-
mente. a população de~ta capitaL DA ESQUADRA NACIONAL 

Fõrain tomadas mPd1das 1med1ata" 
de socõrro. porém todas inuteis. Lan
rhas rla Policia Marítima recolh~ram 
boiando, seis corp~. ainda não 1den-

Alves, Josefa Brito. Rosalina Ferna11-
ctes. Rosa Machado, Maria Salva. Se
verina Salva, Severina Lima, ~efinl~a. 
Barbosa. Guiomar Barbosa. G1vone~ 
Barbosa. Francisca Barbosa, . Maria 
Cesar, Antonia Maciel, Severma L~
pes, Joaquina D.ias. Antonia Conce1-
ção, Maria de Lourdes, Josina Con
ceição. Regina Dantas, Maria Dantas. 
Leonila Alves, Maria Barbosa da Sil
va, Francisca Sousa. Aurelia Queirnz 

:~~~·J:r~~i~g?n~~~~v~:.~~aci~~ei~~;, 
Beatriz Batista, Maria Laurinda Frei· 
re, Juvenilda Batista, Francisca Nas 
cimento, Maria Lucena Queiroz, Gio
mar Vasconcélos, Ermita Freire, Fran
cisca Alves. Rita Monteiro, Deolinda 
Ramos, Alzira Rodrigues Freire, Ero
tildes Batista, Adiles Dias, Maria 
Amelia, Paula Veiga, Maria Amelia 
Almeida, Analia Oliveira, Maria Dia•;, 
Maria Alves, Deocleciana Coêlho, Ma
ria Coêlho Barbosa, Paulino. Macêdo, 
Auta Coêlho, Anunciada Coêlho, J:i
séfa Lira, Maria Carmo Almeida, Ale
xanclrir..a Lima, Maria Morais, Nercik 
Almeida, Severlna Almeida, Bercnlre 
Oliveira, Romilda. Nogueira, Ferracla 
Santos, Debuta Dias, :t'fut.a Macêdo, 
Joana Viégas de Araújo. Josefa Gou
veia de Menezes e Maria Menezes. 

Mais três submarinos serão 
lançados ao mar, no próxi

mo dia 7 de setembro, 
em Spezzia 

ROMA, 16 (A UNIAO) - No próxl
rRo dia. 7 de setembro, comemoraudo
se o aniversário da lndependencia do 
Brasil. sel'âo lançadoa ao mar, f".Dl 

Spezzia, mais três submarinos desti
nados á esquadra brasileira. 

Os novos submarinos sã.o elo mesmo 
ti]Jo dos r\to~1temente entre~es • 
Marinha de Guerra do Brasil, 

A FÁBRICA DE AVIOES DE 
LAGôA SANTA 

Autorizado o contrato 
para sua instalação e 

exploração 
RIO. 16 (A. N.! - O presidente Ge'. 

túlio vargas assineu um detreto--le1 
autorizando o Ministro da Vlaçio a 
contratar, por concurrêncta pública, 1t 
instalação e exploração da fábrica de 
aviões de Lagóa Santa, em Min&S Ge
rais, confórme as condlçOes •tabele• 
cida& pelo mesmo M!Di.térlo. 
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lnterventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 8: 

Decretos: 

O Interventor Federal no Estaci > 
ôa Paraiba nomeia o tenente Antonio 
Bentcio da Silva para exercer o car
go de delegado de Polica do distrito 
de Calçárn 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera o tenente Antonio 
:eeniclo da Silva do cargo de delega
_clo de Pollcia do distrito de Sapé 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraiba contráta d_ Mariana .:ie 
f5ousa Campos, habilitada em conctu· • 
§0, para exerC'er o cargo de professõ
l'& na cadeira elementar mista da 
Praça da Industria, da cidade de Ita
baiana, em substituição á serventuá
rla. efetiva, que se acha lícenciada. d 
Maria do Carmo Rodrigues do Nasci
mento. servindo-lhe de titulo a pre
.sente portaria 

O Inten:entor Federal no Estado 
da Paraiba concede noventa 190) diac; 
de licença, com os vencimentos inte
grais, de acôrdo com o art. 156. letra 
11 da Constituição Federal. á profes
Eóra de clasc;e unica. Maria do Cat'
mo Rodrigues do Nascimento. com 
exercicio na cadeira elementar mista 
da Praça da lndú.stria. da cidade de 
~tabaiana, a contar da presente data 

O Interventor Feoeral no Estado 
da Paraíba concede noventa 190) dias 
de licença , com os vencimentos inte
grais, de acórdo com o art. 156. le
tra. h, da Constituição Federal. á pro
lfessóra de clas.-:.e única, Tertulia:11. 
Gomes da Silva. com exercício na ca
deira rudimentar mista de Pedra do 
Fumo. município de Mtsericordia. a 
contar de. presente data 

O Interventor Federal no Fstado 
da Paraíba concede noventa ' 901 dias 
de licença. com os vencimentos inte
igrais. de acórdo com o art. 156. le
tra h , da Constituição Federal. á pro-
1essõra de 2 _ • entrancia. Alzira Gui
marães Jurema. com e,cercico no Gru
po Escolar .. Mons. João Milanez" 
da cidade de Cajazetras. a contar d'l 
)Jresente data 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba resolve efetivar a norma
lista diplomada. Tereza de Jesus Ba -
l>osa Sales. com exercicio no Gru .0 

Escolar .. Dr Tomás Mindélo''. de:Úa 
capital, no cargo de professóra dr. 
l. ª entranc1a, devendo solldtar se11 
titulo ao Departamento de Educação 

O Interventor Federal no Estad: 
da Paraíba resolve efetivar a norma· 
lis~iplomada. Severlna Angela To .. -
res, com exercício no Grupo Escolar 
"'João Soares", de Caiçára. no cargo 
de professõra de 1 . • entrancia. de
\tendo sollcitar seu titulo ao Departa
mento de Educação 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba resolve efetivar a norma
itsta diplomada. Lldia de Oliveir:t. 
com exercicio no Grupo Escolar .. Pro
tessõr Lul1 Aprigio ... da cidade de 
Marnanguape. no cargo de professõr~ 
de 1 .ª entrancia. devendo so1lcitar seu 
tltuto do Departamento de Educação 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 9· 

) 

Petições. 

àeD~r~~~~~r :J~~~o C~~uê~:m:dJ~n~~ 

O Inlen·entor Federal no Esta~o I EXPEDIENTE DO !NTERVENton 
da Paraíba nomeia João N. Ferrck _ DO DIA 13; 
para exercer o cargo ae 3. 0 suplente 
de delegado de Policia do distrito de Decretos 

S~ra I~~er~~~:()r Federal no Estado O Inter'ientor Federal no E:)t\rl:> 
da Paraíba nomeia Otacilio Ferreira Ida Paraíba resolve reformar. admini'i
rios Santos para exercer o cargo tle tratlvamente. o major da Policia Mi-
2. º suplente de delegado de Policia htar João da Costa e Silva, de acõrdo 
do distrito de Serra do Cuité. com a letra d do art. 42, Capitulo VII 

o Interventor Federal no Estado - Titulo V - da Consolidação do!> 
da Paraíba nomeia José Belarmino Regulamentos da Policia Militar, com
Alves Feitosa-para exercer o cargo de binado com o dec. n. 1081. de 9 de 
servente da 2." Delegacia de Policia Julho de 1938 e art 63 da lei esta
desta capital, devendo solicitar seu dual n. 127. de 28 de dezembro de 
titulo á Secretaria do Interior e Se- 1936, devendo t.olicitar seu titulo á 
gurança Publica Secretaria da Interventona Federal 

O Interventor Federal no Estado 
EXPEDIENTE DO INTERVEN'!"OR da Paraíba resolve reformar, admi

nistrativamente. o tenente coronel 
José Maurício da Costa, da Policia 
Militar do Estado. de acórdo com a 
letra d do art 42 - Capitulo VII -
:ritulo V, da Consolidação dos Regu
lamentos da Pohcla Mílitar, combina
do com o dec n. 1081. de 9 de Julho 
cie 1938 e art. 63 da lei estadual n.º 
12,. de 28 de dezembro de 1936, de
vendo sollc1ta1 seu titulo á Secretaria 
da lnterventoria Federal 

DO DIA 12: 

Petição 

De DiomcC:e:, Lucas de Carvalh J. 
adjunto de promotor público do têrmo 
de Serra do Cuité. da comarca de Pi
cui. requerenào quinze 115> dias de 
térias regulamentares. - Deferido . 

Decreto: 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba, á vista do mquento ins
taurado na Inspetoria Geral do Trá
fego Pubhco e da Guardu Civil con
tra o guarda de 2. 11 cla c; f'. nonulfo 
Pereira dot. Santo.s. rc:-,o1 e :1 

lo da!i 1 e feridas funções 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba. resolve promover ao posto 
de 2. 0 tenente da Policia Mllitar, por 
merecinwnto. de acórdo com a pro
posta apresentada pelo comandante 
,t1>ral, o l O sargento Gil de Paula 
Shnoe c...-f' ndo solicitar seu titulo .i 

· St'crct~ r 1 Intc1·vcntoria Federal . 

TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou.. 

raria Geral, nos dias 13 e 16 do corrente mês 
DIA 13: 

RECEITA 

:=:a· 11 ,·r.or . 
H,.. C' 1, e Rlndas da capital -

, 11c" dodia12 ..... . 
1 1Y r ... o ele Aguas e &.gôtos -

r !,: ri, d n 12 . . . . . . . . . 
11 1"1 i,.. f, 1~ de PJancó - P;c da 

1 n: .. ,. o dt· agosto 

l).l!ISP&8A 

3319 - Artur de Albuquerque Lins -
Conta . ........ .. . 

3308 - Carlos Guimarães - Conta 
3320 - Edgar Martins f Rep. Serviço.:. 

Eletricos) - Pagamento . 
3317 - Severino Carneiro da Cunha 

- IDep . Educação> - Pagamento 
3311 - Sebastlào de Oliveira - < D 

V. O. P . l - Fôlha de pagamento 
3312 - Augusto Pedro Carneiro -

1Dep de Educação) - Fôlha de 
pagamento . . . . . _ . 

3318 - Jacl de Moura Ribeiro - Sub-
venção ........ . 

3315 - Roberto Dias - tD. G. Saú· 
de Pú.blica, - Adiantamento .. 

3315 - Inácio Roméro Rocha - Chef 
de Polica l - Adiantamento . 

3310 - Dr. Vicente Trevas Filho -
Lab. Bromat. l - Adiantamento 

3309 - Hercila Fabrlcio - 1 Abrigo 
"Jesus de Nazaré·· - Adiantamen-
to .. . ...... 

3314 - Antonio Augusto de Almeida 
- 1Sec da Agricultura) - Adian
tamento 

127 :050$900 

15 200$000 

5 :533$700 

39 :ooo.;ooo 59 :733$700 

186·784S600 

4 :592. 900 
3 :651$300 

200$000 

124$000 

aowoo 

124$000 

60$000 

200$000 

1 :000$000 

1 :000$000 

10 :000 000 

20 :000$000 41 :032$200 

~~:;o,d~o Cd~~uJ, d~oji~~ci!i~oPJ6n::ie~~ Saldo que passa 145 : 752$400 

mo més. requerendo pagamento do.o; 
vencimento~ a que por lei se Julga 
com direito. - Deferido. á vista das 
inftlrrnações do Tesouro DIA 16: 

RECEITA 
Dê Sebastião Cesar de Mélo. adjun

to de promotor público da comarca d~ 
Alagóa do Monteiro, em exercício 
piem:, do cargo. por se achar em co- Saldo anterior . . . . . .. 
mi.Não na comarca de ca tolê do Ro- Recebedoria de Rendas da capital -
cha o titular efetivo. requerendo pa- Arrecadação do dia 13 • . .. 
gamento dos vt'nctmentos a que por Repartição de Aguas e Essoto.s -

;~i: :~r:o ~OI~ ~:e!t°;u ªdio~t:r~n~: 1 Im~~~~:a d~f1~!a!
3
d0 · is't~cio _· R~nda 

f~}~-r~~cfoº"J~ i~o~·;.0~ºs termos d:l c:;. 1.1:! 1
J;~:ita de· Mé10 -· S~1ciõ 

Decreto: 

O Interventor Federal no Estad,1 
da Par~iba, atendendo ao que reque
reu Elis10 Sobreira. tenente-coronel da 
PoHcla Militar do Estado. resol \'e re-
1ormá-lo corn o:i; vencimentos inte
Gr~t:1 de dezrsei.!, contos e duzentos 
mil réis 116:200S0001, de acórdo com 
o art. 45 da Consolidação dos Re:;-u
lamentos da Pollcta Militar. combi
nado rc,m o art. 63 da lei e~Ladua~ 
l27. rle 28 de dezembro de 1936. de
vendo soliclt-ar seu titulo A Secreta
ria da Interventorla Federal 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOI< 
DO DIA 11: 
Decretos · 

de adiantamento . . . , . 
Eduardo Cunha & Cla. - Taxa res. 

cont . . . . 
Artur Ferreira Rosal - Caução de 

luz . . . . . ... 
Fclix Tavares - Caução de luz 
Gustavv Sampaio - Caução de lu;1, 
.João Belo - Caução de luz 
Ml~ucl d'Andrea - Caução de luz . 
Moisés Sallm Nigri - Caução de luli 
Aníbal de Gouveia Moura - Caução 

para llg. de motor . 

33:.tl -- Scu11al. Silv~ -- (''l1 t 1 

3329 - Se\'crino Montcln.1 ( ' 
- FOiha de pagamento 

3328 -, Alice Coutinho 
Interior, - Vencimentos 

DESPliSA 

3263 - Deocleclano de Jwli , Jcp 
&tat.1 - Despê.c;as reallzada~ 

12 :800$000 

3 :397$600 

10 :610$400 

40$000 

1$000 

30$000 
30$000 
30$000 
30$000 
30$000 
30$000 

200$000 

íl00$000 

1 24 000 

00 00 

12$000 

-----
186 : 784$600 

145 :752$400 

27 :129$000 

172:981$400 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOAO PESSOA 

DECRETO N," 396, DE 16 de agosto de 1938 
O Prefeito do Capital. no exercic10 de seu cargo. 

DECRETA. 

Art l n - Fica denominada rua Augusto do~ Anjos a atual trave5-
Ml dos Estados, no bairro do Montepio; rua Rodrigues de Carvalho. a travessa 
Almeida Barrêto e rua Ellslo de Sousa. a travessa Luzitanla, no Roger 

Art . 2.º - Revogam-se as disposições em contrario 

João Pessõa, 16 de agosto de 1938. 

Fernando Carneiro da. Cunha ?\ubrr-ga 

Fol publicado nestn data 

José de Car\'alho, diretor dr Expediente e Fazenda 

o Interventor Federal no Estado 
da Paraiba resolve promover ao posto 
de 2. 0 tenente da Policia Militar do 
Estado, por merecimento. de acórdo 
com a proposta apresentada pelo co
mandante geral, o sub-tenente Jo.sé 
Fernandes da Silva, devendo sohcita:
~u titulo á Secretaria da Intervento
ria Federal 

o Interventor Federal no Estado 
da Paratba re~ol\·c promover ao posto 
de 1. 0 tenente da Poliria 1\-tllltar, por 
merecimento. de acôrdo com a propo:,;
ta apre.sentada pelo comandante ge
ral. o 2 _ 0 tenrnte Manuel Camara Mo
reira, devendo apresentar seu titulo á 
Sccretaría da Intcrventoria Federal, 
para ser devidamente apostilado 

O I~terventor Federal no Estar:lo 
da Paraíba exonera, a pedido, o sr 
Severino Bispo Pereira do cargo rie 
servente-porteiro do Grupo Escolar 
•· Peregrino de Carvalho .. , de Esplnto 
Santo. 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba exonera o sargento Joa
quim Inácio de Siqueira do cargo de 
1. 0 suplente ele delegado de Policia do 
distrito de Curema 

N ° 10 213 - De Eunaplo da Sllvn 
Torres 

N. 0 10. 203 - De Antonio Emldlo da 
Nobrega. 

N. 0 10 .204 - De Heronldcs da su
"ª Ramos. 

Oflclos: 

N 14 587 - Da Repart1ç/lo dos 
Serviços Eletricos, remel(>ndo empe
nho para pagamento a flnna Babcock 
& WUeox do Brasil S A 

N. 0 14. 69, - Da Admir..lstração do 
Porto de C. ~t bedélo . 

N . 0 14.68U - Da Secretaria da A
gricultura . 

N.º 14 690 - Da mesma . 
N. 0 2. 410 - Do diretor da Reccbc

doria de Rendas de Campina Grande. 
N . 0 14.688 - Da Secretaria da A

ericultw·a. 

Despesas realizadas: 

N. 0 6. 228 - De Manuel Formigo 
N ° 9t!O - Da Perfeitura de Cat.o

lé do Rocha 

Prest.ação <.lc conla!ii O Interventor Federal no Estado 
da P~raíba nomeia o sargento Josl! 
Correia de Barro:-; para exercer o car- N ° 13 4SU - De d . Hercllia F~1bri-
go de 1 . 0 ciuplrnte de delegado de Po- cio 
licia do distrito de Curema 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraiba nomeia o sr. José Vicen
te para exercer, interinamente. o car .. 
go de servente-porteiro do Grupo Es
colar "Peregrino de Carvalho... dr 
Espirita Santo. servindo-lhe de titulp 
a presente portaria 

O Interventor Federal no Estarlu 
da Paraíba nomeia o sr Francisco 
aa Gama Cabral para exercer o car
go de administrador da Mésa de Ren
das de Piancó 

o IrJerv,ontor Federal no Estado 
da Parafba nomeia o sr. Djalma Mar
tins Casado para exercer o cargo de 
estaciona rio Fiscal de Conceiç!3-o. 

Secretaria da Fazenda 
EXPEDIENTE 

DO DIA 16: 

Petição · 

DO SECRETARIO 

N.º 10.211 - De Cicero Barbo~a 
Marques. - O requerente deve diri
gir-se ao sr. Interventor Federal. na 
fôrma do disposto no art. 14, do de
creto n. 467. de 30 de dezembro de 
1933 . 

Portarias: 
• Designando o sr Josc Vieira Di-

niz, administrador da Mésa de Ren
das de Itabaiana, para servir em 
igual cargo na de Alagôa do Montei
ro. 

Tornando hem efeito a designação 
do sr Sandoval Neves. escrivão da 
Mésa de Rendas de Ouarablra. para 
servir como estacionarlo fiscal de 
Serraria 

Designando o estacionaria fiscal de 
Ingá. sr Eugenia Cavalcanti de Al
buquerque, para igual cargo em Ser
raria 

EXPEDIENTE DO GABINi;TE 

Ao Diretor do Tesouro: 

Pctiçõc.s: 

N. 0 9. 764 - De N. Conscnt.1110 & 
Cla. 

N. 0 10.066 - De V~pasiano Perei
ra de Miranda 

N ° 10 _ 068 - De Diogenes Chian
ca 

N." 9 983 - De Fralman & Cla 
N.º 10.067 - Da viuva Vicrnte Icl

po 
N." 10.075 - Dr Antonio Gama 
N." 10.070 - Da Anglo Mcxica:1 

Pctroleum Compnny Ll<ia 
N.º 10 076 - De Antonio Gama. 
N.n 9.709 - De F Mendonça & 

Cla. LL<la. 
N ' 10.082 - De F Pclxto & Ir-

A Ementa 

PetiçÕC!ii'. 

N . 0 10 .105 - De Damcl de ArAú
Jo. p . p. da Cla. Brasileira de Eletri
cidade "Siemens-Schuckert S. A. ··, 
de Recife. 

N ° 10 20G - De Manuel Paulino 
de Medeiros Paiva 

Prestação de contas 

N. 0 3.517 - De Alctdcs de Miran
da Henriques. 

Ao Procurador ela Fazcnc.ta 

Petições· 

N. 0 10 102 - De Arnaud Vieira 
Rodrigues . 

N ° 10.042 - De Antonio E.5tcvam 
de Sousa 

N º 8. 549 - De Tomaz Serrano 

tat Recebedoria de Rendas da cap:-

Oficlo 

N. 14 684 - Do Secretário da Fa
zenda do Estado do Ceará 

TRIBUNAL DA FA~~NUA 

Sessão do dia 13: 

Presidente - Romualdo Rolun. 
Secretária - Benigna Leal. 

Compareceram os srs. RomuaJ .. (, 
Rolim. diretor do Tesouro. por desu;
naçáo do Secretário da Fazenda. Jo,v! 
Florentino Junior e Acriso Borges. 
rcspective.mente chefe.!, de secção . ~6-
ltecelta e da Despésa. e o dr. Virg1ho 
Cordeiro de Mélo, a judantc de Procu
rador da Fazenda 

O expediente con:,tou do scg:umtc: 

Cuntas - O Tribunal visou: 
N. 0 9. 803 - De Mauriclo RoscntJ 1 

&- Irmão. na quantia de 75$000 . 
N.º 10.055 - De L. Pinto de Abl'Clf, 

11a quantia de 618$000 
N.º 10.082 - De F. Peixoto & Ir

mão. na quantia de 65; 151$000 
N.º 10.0~5 - Do mesmo, na quan· 

tia de 5 : 580$000. 
N. 0 10.084 - Do mesmo. Mt. quan· 

tia de 16::160$000. 
N.º 10.083 - Do mesmo, na quao

lta de 12:404$000. 
N. (1 9. 764 - De Nlrola Coscnt111u. 

na quantia de 8:442$300 
O Interver.tor Federal no Estaco 

da Paraiba exonera Ulisses Pereira 
da. Costa, do cargo de 2. 0 suplente d'! 
delegado de Policia do distrito de se, -
7a do Culté. 

3148 -- Silvla de Pessoa - tG. i,; 
"Duarte da Silveira> - J\dlant;1. 
mento . 

. mão 
N.º 10.066 - De Vespaziano Perei

ra de Miranda, na qua,ntla de . 
300$000 

O Interventor Federal no Estnciu 
da ParaJba nomlla Jeferson Palmej-
1a Cabral de Vasconcélos para exer
cer o cargo de 1. 0 suplente de deb
arado de Policia do distrito de Serrn 
,:lo Culté. 

O Imerventor Federal no Estado 
ila- Panlb& exonera Pedro Saldanha 
de Almlllda do c:arso de a O auplente 
m deJepdo PIIUcla Alo dlatrlto de 

do 

Snldo que pnssa 

t.o rJ 
Tesouraria Geral do 
10 8 

F.mealo 811Yelra, 

"'* ... ael'l1 

150 ººº 1: 186$000 

171 : 795$490 

172:981$400 

N. 0 10.083 --- Do mesmo 
N.º 10.084 - Do mesmo 
N. 0 10.085 - Do mesmo 
N.º 10.065 - De L. Pinto de Abreu. 
N . 0 9. 803 - De Maurlclo Rosental 

& Irmão. 
N.º 9.91 - De A. Batista de Ara

TNounl do Estado da Paratba, em 16 de agos- újo . 
N.º 9.911 - De Antonio de sousa 

Gama. 
AJolal8 M...i.. N. 0 10.ou; - De lnn&os Cavalcan-
~ :'L..1Ulil ti IS Cla. 

N. 0 10. 068 - De Dlogenes Chian· 

cai/~ª 1iu~~I"._,_ d~:~:= de Araú-
jo. na quantia de 8:680$400. - O Tri
bunal deixa de visar por falta de re-
gularidade no processo . , 

N.º 9.983 - Do FrILlman & c1a .. 
na quantia de 400SOOO. 

N. 0 10.067 - Da l"lnna viúva VI· 
cente lelpo, na quantia de 8:'1'15SIOO

N .• l&.8'10 - DII Allgle> Meldllllll 



•n•-- j\ UNiliô - Qua l'la. (cl r11, 17 de agosto de 1938 - -_, 

NARIZ ENTUPIDO? · 
En(ão,_leia)sto: 

~ 
. No iaundo inteiro; IDai, . 
• llla111 esta nova descol, rt PU1oa, . 
du 11 delllai, re e_ • que to- ' 
renero N . P Parafoes do seu 
lhe 1011;., : ia ,n~tante, Permitte . 

illlrnJ~íl~@ 
~'ZÍRCP.5~'iof ~URn.?f 

Agora, V .S. póde üvrar..e ~tanea· 
mente da desesperante sehsação de 
entupimento que acompanha os de
fluxos ou catarrhos chronicos-e até 

r~:j:~:l cru: ;~b~1d~º Jie~~;r: 
Brasil uma nova e sensacional desco
berta. Chama-se Vick Va-tro-ool
um liquido crysta.11.ino que n~. Estados 

[

Unidos e em 71 outros paizes já está 
sendo usado por mais pessôas que as 
que usam todos os demais similares 
medicamentos para o desentupimento 
lla.s vias nasaes. ' 

Bastam algumas gotas 
em cada narina 

1Va-tro-nol foi aperfeiçoado, ap6! 
annos de pesquisas e a t.1m custo 
superior a quatro mil contoi, especial
mente para o nariz e a parte superior 
da garganta-a"zona do perigo" onde 
começam quasi todos os resfriados. 

Basta applicar algumas gotas em 
cada narina. O allivio é instantaneo! 
Jmmediatamente, Va-tra-nol des-

Petroleum Company Ltda . , na quan
tia de 10:442$000. 

N. 0 10. 076 - De Antonio Gama, 
11a quantia de 160SOOO . 

respirar nonnalmente, 

prende o muco, suaviza e refresca os 
tecidos irritados, diminue a inflamma
ção das membranas e desentope os 
seios nasaes. A respiração torna-se 
fresca e agradavel como se V .S. não 
tivesse resfriado algum. 
· R epelle piuitos resfriados 

!!!!!:! que elles comecem 
Va-tro-nol faz ainda mais! Em ex• 
periencias entre 17.353 pessôas, os 
medicos provaram que, usado Jogo ao 
primeiro espirro ou outro symptoma 
conhecido, o Va-tro-nol ajuda a Na
tureza a repellir muitos resfriados 
antes que elles comecem-ajuda V.S. 
a livrar-se por completo dos dias de 
sotfrimentoqueumresfriadooccasiona. 

fissão de construtor civil llcenciado. 
- Sim, pagando logo o que fõr de di-
reito . 

l/11" 

N. 0 10.075 - Do mesmo. na quan
tia de 249S200. 

Claudino Pereira, requerendo isen
ção de impostos para as casas de sua. 
propriedade, em construção á avenida 
Alberto de Brito. em virtude de ha
ver cedido terreno para alargamento 
daquela via pública . - Dcfcrid1 . 
Credite-se a importancia arbitradJ. 
pela D. O . P . , em favor do reque
rente. 

COM FREIOS HYDRAULICOS 
N. 0 9.721 - De Otoní & Cia., na 

quantia de 362SOOO VIDROS DE SEGURANÇA 
N. 0 10 .142 - De Seunat s'nva. na 

quantia de 600SOOO. 
N. 0 9.991 - De A . Batistif de Ara

újo, na quantia de l:112SOOO. 
N. 0 9.911 - De Antonio Gama, na 

quantia de 34:020$500. 
N. 0 10.015 - De Irmãos C,avalcan

ti & Cia .. na quantia de 2:409S600. 

Anita Araújo de Figueirêdo. reque
rendo isenção de impõstos para a ca
sa n. 486. á rua Joaquim Torres . -
Concêdo a isenção até o exercício de 
1~42. 

ACÇÃO DE JOELHO 
OJiR.OSSERIA INTEIRIÇA DE AÇO 
INDICADORES DE DIRECÇÃO 
E um MOTOR DE FACTO! 

N.º 9.709 - De F. Mendonça .!'.; 
Cia. Ltda., na quantia de "3:503$300 . Manuel Soares Padilha. requerendo 

~ispensa de wna_ multa que lhe foi 
imposta. - Deferido . 

Eis porque Opel é o carro pequeno 
N. 0 14. 587 - Da Agencia do Banco 

do Brasil, na quantia de 8 :200$000 
mais lendido no mun<lo. 

N. 0 10. 072 - De Maria Çe Lourdes 
Andrade. na quantia de l:l10S000 - · 
Visto, dependendo de abertura de cré
dito. 

Conego José da Silva. Coutinho, re- . 
querendo licença para fazer concer to 
na casa n. 114, á rua Professôra Ana 
Borges. de propriedade de .t''irmino 
José da Silva. - Como requer . 

.\ genlc em João Pessôa: É UM PRODUCTO DA GENERAL MOTORS 

Despésas realizadas - O Tribunal Clidibeu José da Silva, requerendo 
José Araujo 

visou: licença para fazer ligação dagua ~1a 
casa n. 155, á avenida Floriano Pei
xôto. - Como péde. 

Rua Gama e Mello, Si 

N. 0 6. 228 - De Manuel Formiga, 
na. quantia de 1: 130$500. 

N. 0 980 - Da Prefeitura de Cato
lé do Rocha. na quantia de ,l ,;360SOOO. 

Antsio Pio Chaves. requerendo 11- Pública, reforços e patrulhas. 
cença p~ra fazer diversos serviços na Boletim numero 177. 
casa n. 607, á avenida Marcilio DiaL <as.> José Arnaldo Cabral de Vru; 
- Comó requer. concélos, cel. cmt. geral 

Resti tuições - O Tribunal autori- Manuel Odon Coutinho, requerendo Confere. ?ºm n origlna.l - . Major 
zou. licença para fazer reparos na cosinha Manuel Viegas, .~b cmt mtermo. 

N .0 9 . 219 - De José :Elorba de 
Araújo, na quant,ia dr> 200S000. 

N.º 2.473 - De Otoni & Cia . na 
quantia de 900SOOO 

N. 0 a. 786 - De Eitel SanLiago. na 
quantia de 725SOOO. 

Petição: 
N.º 8.994 - De Manuel Basilio, re

querendo restituição de imposto a 
que se julga com direito . - o Tribu
nal da Fazenda reconhece ao sr. Ma
nuel Basílio o direito á. restittlição da 
quantia de 60$000, de impõsto de in
dústria e profissão, pa.go a mais â 
Mêsa de Rendas de Plancó, confór
me conhecimento anéxo. 

Eropl'ei lada - O Tribunal visou: 

e na fóssa do predio n. 854, á aveni-1 -
da Cruz das Armas. - Deferido INSPETOltIA GERAL DO TRAFE• 

João Bandeira de Mélo. requerendo GO POBI.ICO E DA GUARDA 
licença para fechar uma fôssa na CIVIL ~ . 
~:fer~o:90. á avenida Conceição _ 

19
f

8
~ Joao Pe.ssoa, 16 de agosto de 

José Soares de Albuquerque reque- Ser_viço para o dia 17 1quarta-feiraJ. 
l'endo licença para fazer um ~ument,J Umforme 2. º, (caqm~ . 
na casa de sua propriedade, á aveni- ~erman.ente a 1. ª S ;T .. amanuensc 
da Manuel Deodato, n. 866 . _ como Joao Batista. _ 
requer. Permanente a S P., guarda de 1. n 

Ismael ~ouveia, requt:rendo l~~ençf' cl~~1J~·n~~: do tráfego fiscal de 1 n 

r:i~~r~~~al~~r c~s~u~~ ! l~~ist~~~ ~:~ classe n. 48; do policia~1ento, fisca.i:; 
José. _ Como péde. rondant~s ns. 1 e 3 ... 

Isma2l Gouveia, requerendo licença., Plantoes. guardas civis ns · 23, 13. 
a titulo precario, para. fazer di1:ersos 

65 
B~l:;tin numero 178 

~ 1~~!~~~-n~c~fm~·a 
5
·tituriª p~e~a~·~o d~ P~ra co.n~ec~mentc d_a Corporação e 

assinando o respectivo têrmo. devida exr,uçao. J?Ubhco O .c;;eguinte: 
N. 0 14.681 - De Artur de Albu- c. Pessóa & Cia., requerendo d,5- 1 - .Entrega. de import~ncia - En-

querque Lins, na quanti3. de réis.. .. pensa de_ wna mtl_!.ta. - Deferido, cm ;~~!:tii. ~o f~~- d:l~~~~f~~fre ic,ªgc~~~! 

4:592$900. fa~
0
i;~'t~1~ºf11b~~i~ i:s~~. ~~q~~ren- do _ C,E . . a import!incia de 11SOOO, co··

Secretaría da Agricultura, 
Comércio, Viação e O. 

do licença para reconstruir a f~chada i~1ip~~I~i~~ !~r:~!~a~~ c~~;b~se:t!~ 
da casa n · ~2, á rua S. Mamede. - Fiscal de Sapé, no mês de julho úl-
Como requet . . timo 

Luiz Miranda, rcquere~do hcei~ça II ·_ G uias - Faz-se entrega á 1 '1 

para cercarº. terreno ~e s~a vl~~~pn:.:_ ST., de 9 guias de registro de veicu-
. 1 d ade. á a vemda iJuat ez a · los, remetidas pela Mêsa de Rendas 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO I Como .requer. , de Sousa e Estação Fiscal de Sapé 

Públicas 

DIA 1~: Mano Lins _Pessoa. da Costa. re- III - rPetiçõcs despachadas - De 
Portanas: . . . querendo 1sençao de. unpostos par~ 0 José Elias de Oliveira . residente em 
~ . Secr_etáno da Agncult.ma._ Co- terreno de sua propnedadc_, á avem_d,a Picuí. requerendo restituicão de :-;c1 1 

merc10, "1ação e Obras Publicas re - Manuel Deodato · - D~fcrido, na for - titulo de eleitor que se aci1a arqUiva-
~olve exonerar, _por proposJ;i, do sr. :na do parecer da D. E. F. do ne.ata Repartição. - Sim, median-
prefeito do mumc_1pio_de Espl~I~ San- te recibo 
to. o sr. Jose F1gue1réd~. ~ecmco a- Mulla · De Fernando Murilo de sousa Lc-
grlcola. do r~f~ndo mu111~ip10.. Catarina mos, motociclista amador, requerendo 
~ . Secr.etar10 da A~ncultu1a._ <=:o- A Prcfcitur,i multou cl uma licença de praticagcm por 30 

merc10, y1açã.o e Obras ~ubhcas ic- Bezerra. por ter constru1d_o uma ca- ciias. para o sr. Manuel Jo_aquim de 
solve designar. o sr. ~ose ~oura Ft- ·'°'ª em Tambaú, cm dc:sacordo com ;l. Sousa Lemos Néto. na motocicleta pla-
lho, escriturário da D1retona ele Fo- guia. de alinhamento. ca 40 Pb de propriedade do reque-
mento d~ Produção e_ ~e Pe.squiz~s MILITAJI rente. _· 'como requer. 
Agronomjc~s. para aux11Jar o si. Joao COMANDO DA POLICIA De Jocelino Francisco Móla, chauf-
Alves da Sllva no a~-rolamento do ma- DO ESTADO DA PARA1B.& DO fcw· amador, requerendo transfereu-
terla.l pertencen!,e a Esc'?la de Agro- NORTE eia de sua carteira para profissional 
nomia do Nordeste I Are1aJ . e 11!=> le- 1 _ Dcfrrldo. Se.ia submetido a exame 
~antamento _da escrita do mcnc10na- Qwutrl rm Jo~o Pr,'i•im 16 lr agos - ás 10 horas de hoje 
oo estabelec~r~ento. . . t.CJ dr 1938 De Rcginalcto Cabral Adoli. reque-
~ . Sccr_cta_no da A~ucultma,_ Co- Serviço para O dia 17 1qrnula-fciral rendo transferência de propriedade, 

merc10. V1açao e O.bras .Pub!Icas re - para O seu nome, do caminhão ma~c:'l 
wlve de!i~na: o s1. Joao ,Alves_ do. Dia á Policia Militar, 2 .'' tenente F'ord V8, placa n. 19 Pb .. nclqulnd~ 
Silva, l. mspetor de_ C~op~ratlvas do João Gadclha de O~iveira por compra ao sr. Abdon C0va.lcant1 
Depa!·tamento de As:,istenc1a· ao e~- Ronda. á Guanução, sub-tenente de Albuquerque. - Como t'f'QUCI 
perat1vtsmo. para proceder a. um 3:1 - José Fernandes da S1lva De J ocelino · Francisco Móla requc-
rnlamento compl~to do matcnal. ex1~- AdJ·unto ao oficial de dia. 1 º sar- rendo transferência de propriedade, 
tr1'l\tr--. na Es<:ola de Agron.omia_ ~o d M d nça para o seu nome, do auto marca Che-
Nordcste !Areia~, e levantar a cscu- ge~\~ ~m~s~~~~es de e Raâ\~.º 1 _o· sar- n olct, placa 319 Pb.. adquirido por 
ta do mesmo estabelecimento sento Manuel Bernardo . compra ao sr Manuel Bozcrra. e, 

Prefeitui-a Municip,l r 

IXPEDIENTE DO PREPÍ!!ilfb 
DIA 16 · 

Petições de : 

Guarda do Quartel,_ 3." sargento bem aS!;im, a alteração de categoria 
Wilson Claudtno Ferreua. de automovel para Caminhonéte e 

Guarda da Cadeia, 3 ° sargento mudança da côr, de azul escurn para. 
00 Antonio de Sá Luna . 1Vêrde. - Como requer. 

Eletricista de dia, :soldado Smesio De Avelino Cun ha & Cia., reqt:.e-
Mnriano de Lima. rendo para ser atestado se já foi fei -

Telefontsta de dia. soldado Severino ta a entrega dos m ateria is fornecidos 
Ferreira. de Sousal . 0 a esta I nspetoria por seu estabeleci-

xarife pagador para as devidas provi
dências 

lAS , ) 't'~nente João d e Sousa e su .. 
va, 1nspeoor geral. 

Confere com o original: - J< ... J.'er
tetra d 'Ollveira, sub-inspetor_ 

MANIFESTAÇÕES 
EXQUISITAS 

Nem todos sabem que o impaJudis
mo se aprr~e!1ta de varias fórmas, ás 
vezes de maneira tão irregular e ca_ 
prichosa. que se c'Jnfunde com a gri
pe com o cmbaraco gastríco febril. 
com a febre tifoide e com varias ou-

DR, LUCIANO RIBEIRO 
DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS E 
MENTAI S, 

;;;;';a\~~i~,1õ;\;'~~;~~~fa O ;;~ssg.1~~ Consultas: • Diariamente 
frios. frio de bater queixo. febre alta. de 3 ás 5. 
su:>r. em suma: frio. calor e transpi-
raçã:,, 

Nem sempre. entretanto. as mani
festações ,':!; processam assim; ha. por 

CONSULTôRIO : 

isso, inumeros doentes com manifes. RUA PEREGRINO DE CARVA-
!:ç~~ai~eb~d:sp:ftciu~!t~.daq~e s~~~ LHO, 146 
de tratamento - só porque não to
maram o remedia indicado para o 
Cas'). 

Os acessos paludicos atipicos i~to é. * * * 
que não srguem a marcha habitual 

\

são mu-ito !r.equentes. O_ paciente p-cd.e APREND_A A DEFENDER ter em lugar de calefrio hg.?1ra sen_ 1 

~~~~os~~ {J~º'b,~n~~a~~~ p~sa e~~~~, A SAÚDE 
percebida, e a transpiração frag.u1s51. Jamah; diga "não sei" em materia 
ma. O leigo julga-se apenas gripado. , de preservação da saúde e nem dt
para mai.s tarde notar que o baço e'itá ga ·•se cu soubesse não teria. feito 
enorme e então sofrer . perturbações isto ou aquilo". Todo tempc é tem
nervosas. fcrtes nevra_lg1as. que zom_ po para aprender aquilo de que 
bam dos recurso~ hab1tua1s. C~os ha mais se necessita. Saiba ao meno& 
em_ ~ue se manifesta verdadeira pa. dirigir-se. higienicamente, a fim de 
ralis1a aozar saúde e manter- se em fórm a. 

Ouem vive QU ~~teve l"i:11 zona pa- ~a luta pela vida. Aprenda a vl-
~~~tr~t~~~~· qeun~ t:~;itfi:~do fi!aºt~~~~~ ver se~undo as regras da higiene. 
d" impaluctl.smo· !'eceitará. ccrtamen_ apr.enda ª .. c&colher os allmcn~os 
te a Atebrina ·da casa Baier, medi- mais nutnttvos. e_ ~e facU dlgesteo 
camento nál.J só mai.s rap1do e .seguro No caso de d1c-e.stao dif1ctl da ca,1-
como mai.s facil de ser administrado ne, por exemplo, o que acontece 

• • • quando ha falta de acido clori
drico no suco gastrico, não mal& é 
necessario abster-se deste alimento, 
porque .se corrige facilmente essa 

DR, JóSA MAGALHAES 1~fàº~f.;~;si~~geJ:vta;:mBa~eruso do 
(Medico especlalisla) P elo Pstudo da phisiologta 6abc-1,e 

que o acido clortdrico tem função 

Tratamento medico e opera torto ~~~;i~~i~!s .dixe~;t-Je~~~ :~~m~~: :~= 
claS doen ças dos olhos, ouvtdos, viam saber. ensina como nos allmen~ 

nartz e garganta. tar racionalmente. A terapeutica mo
derna, por sua ,·ez, indica-nos para os 

TRATAMENTO RACIONAL DOS casos de dispepsia por deficiencia 
RESFRIADOS REPETIDOS. clorídrica, os excelf'ntes comprimi

dos Bayer de Acidol-Pepsina 
Co111111t6rlo: Roa Duque de Caxlao, 

504, - De Z ál 5 . 
* * * 

Real<lencia : RUA VISCONDE DE 
PELOTAS, 2Q 

- JOAO PESSOA -

CASA A' VENDA 
VENDE·SE, a preço módico, a casa 

Manuel de Andrade Chaves, re4ue- o l.º B. I e a Cia. de Metrs. da- m ento. de acôrdo com o pedido da 
1elVl9 !~'!ça pa ra exercer a ua pro- , r!o as ç uardas do Quartel Cadeia Seft ~e_5ompras( __ - /\_Q sr almo- ''lr=========.=====t.l 

n. • 130, á roa Borfes da Fonaêca 
desla capital. A tratar na •
çow o proprietário . 
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A POSSE, DA REGISTO ONTEM, DO NOVO COMANDANTE 
POLICIA MILITAR DO ESTADO ---- TRANSFUSÃO e Concltts~o da I." pg. J 

tttulções e dos Poderes Constituídos, 
destacando sua disciplino e expondo 
ás provações mais sevérns sua incon
rundtvel fidelidade. 

Aqui recebi de todos vós provas 
lnefi.ufvocas de vossa grandeza dalma, 
prendendo-me com a vossa camara
dagem, benéfico sentimento que ori
enta e aperta os élos das fôrças ar
ma.das. 

Agora que me afasto do vosso con
vivia, posso recordar que não prati
quei o adio, a vingança, o rancôr. a 
traiç4o e a perfídia, nem levo do vos
so tneio a intranquilidade de espirita, 
por que, estou certo, tudo fiz para 

:~~!~i~fr~a; gor~l~~~~~nio moral e 
Acostumado na tscola do civismo 

e da sinceridade, deconheço o travo 
do deslealdade'. 

Nesta casa, todos podem se orgu
lhar porque nenhuma Corporação 
tem mais valôr, que a vossa, já pela. 
disciplina, provada na paz e na guer-
1 n, já pela bravura exemplifico.da nos 
campos de batalha, onde tem susten
tado com sacrificio ele vidas preciosas 
o sentimento do dever . 

E', pois, de uma instituição mode
lar que me despeço, enviando a to
dos, sem distinção, as minhas sauda
des e a minha gratidão . 

SeparanQ.o-me de todos vós, oficiais, 
sub-tenentes, sargentos, cabos e sol
c'ados. deixo. num áto de justiça os 
meus agradecimentos ao concurso 
leal e prestimoso de vosso trabalho e 
do cumprimento exáto do dever 

cnérglo; rigoroso na punição de foltns FIZERAM ANOS ONTEM: 
cometidas concientemente. 

Promêto tra.bnlhar incansavelmente 
para elevar, cada vez mo.is, o nivel 
moral da fôrça e, partlculannefite. o 
nivel social de seus quadros prJncipal
mente o de oficiais, para que cada vez 
mnts se aproximem ineio milJtar e 
meio civil. elementos que são da mes
ma sociedade". 

Finda a oração do capitã.o José 
Arnaldo de Vasconcélos, êste recebeu 
clos presentes mUitos aplausos. 

Falaram, ainda, o capitão José Ga
dêlha de Mélo e o tenente Isaac Lor
dão, que exaltaram a administração 
do coronel Delmiro de Andrade, á 
frente do comando da Policia Milttar 
do Estado 

Depois, agradecendo a oferta da ofi
cialidade da brava e disciplinada cor .. 
poração que tivéra a felicidade de co
mandar, o coronel Delmiro de Andra
de leu um discurso, no qual se mos
trou vivamente sensibilizado com 

O menino João Batista, filho do 
sr. Alfrêdo Luiz de Oliveira, artista, 
residente nesta capital. 

- A menina Maríza, filha do sr. 
Antonio Gonçalves Lopes, contra.
mestre da Fabrica de Cimento "Por
Uand", nesta capital. 

- A menina Gllvanda, filha do sr. 
Antonio Melquíades da Silva, artista, 
residente nesta. capital. 

- A menina Terezinha, fllha do sr. 
Augusto Francisco da Silva, funcioná
rio do Serviço de Algodão, nesta ca
pital. 

- A sra. Maria Etelvlna Bezerra, 
esposa do sr. Euclides Bezerra, co
merciante em Catolé do Rocha. 

- A menina Ester, filha do sr. Se
bastião Moreira de Menezes, residen
te em Aroeira. 

- O menino Alexino, filho do sr. 
Francisco Firmino da Silva, ~nmer
ciante em Bananeiras. 

aquéla prova de gentilêza dos seus co- FAZl'J\t ANOS HOJE: 
•nnndados 

p f. falou num ra.ptao 1mprovt- O menino Estácio1 filho do sr. Go-
so ~ d~~· Abdia~ de Almeida, l.º de- dofrêdo Maia, adf!11n_istrador da Mêsa 
lega.do da capital que, em nome da de Rendas de Princesa· . 
Policia Civil do Estado, ~alientou a I em- B~;:~err~~~el Ferraz, comerciante 
atuação do coronel Delrmro de An- - o jovem Felipe Neri Filho, filho 
drade, no comando da Pohcia Mihtar do sr. Felipe Neri Cabral. residente 
do Estado, á qual tinha prestado em S. Maméde 
inestimaveis ~erviços, sendo, no mo- - o sr Amlilio Limeira comerci-
menlo, oferecida uma taça de '"Gua- ante em êuité · 

D O 5 A N G U E (MARAVILHOSO) 
COI 2 VIDROS AUGMENTl O PESO 3 KILOS 

Um tortUtcante no mundo com 8 elementos t.on!coa 

PHcÜ1n°Âod côM, TUBERCIÍLC>SEAro 
OS PALLIDOS, 

J:XGOTADOS, 

INSTITUTO HISTóRICO 
A PALESTRA DO GONEGO FLORENTINO BARBOSA 

PROPOSTAS - OFERTAS 
ro.ná Cha.mpagne" aos presentes - 1 - o jovem Alberto Pessõa, empre-
~ coronel Delmir~ de Andrade er- gado da Imprensa oficial. Ct>m O comp::i.recimento de aprecia- Federal _o presidente esclarece que 

gueu a taça pel~ sa.u'!e do interventor - A sra. EmUia Araújo Machado, vel número de socios, teve lugar. do-1 as sugestoes ai expressas _prendem-se 
Argemiro de Figueiredo no que ;ot irmã do sr. João Araújo da Silva, co- mingo último, à sessão ordinária do ao de. seJo manifestado. re1ter.ada~en
seguido de todas as pessõas que assis- merciante em Mogeiro. Instituto Histórico, anunciada para te, pelo sr. Interventor de confiar á 

Achando-se presente o senhor ca- tiam ao áto. - A menina Arací, filha do sr. êsse dia. guarda 5io Inst1t1:1to, para efeito de 
pitiio José Arnaldo Cabrn.l de Vascon- - Foi batida wna chapa fotográfica Manuel de Araújo Costa, residente Presidiu a reunião o desembargador pubhcaçao posterior, os documentos 
célos, a fim de substituir-me no co- da posse do capitão José Arnaldo Ca- em Alagôa Nova. Mauricio Fw·tado. secretariado pelos 

I 

antigos existentes. no~ cartórios .e de-
mando desta disciplinada Corporação, bral de Vi.\sconcélos, comissionado no - A sra. Hilda Pinto Nobrega, es.. srs. conego dr. Florentino Barbosa e partamen~':s publicas ~o .Est9:do, as
devo dizer que o meu sucessor e meu pôsto de coronel, no comando da Po- posa do sr. Raul Nobrega, artista r~- J . veiga J1,:mor, respectivamente, l.º sun~. ahas, .bastante dlScut1do em 
camarada do Exército, não é um es- licia Militar do Estado. sidente nesta cidade. e 2.º secretarias. sessoes. anteriores . ·-
tranho entre vós, pois ao vosso lado - A banda de música da referida - O jovem Antonio Hilário de Sou- o expedterite, que foi volumoso, cons- Depois de ouvidas varias op1ruoes 
já teve oportunidaCe de realizar ope- corporação executou algumas péças do sa, auxiliar do comércio desta praça. tou de várias publicações recebidas. dos presen~es e de sôbre a mesma se 
1açóes de guerra . seu repertório - O menino Ivanildo, filho do sr. além de circulares, oficies, propostas haver mamfe~tado, oralmente_, o pro-

As ligações entre vós e êle estão Pedro Tomé de Arruda, comercinnte etc. fessor J. Batista de Mel?, !º1 a pro-
feitas pelo fôgo e estas, estou certo, Ontem mesmo, desligando-se O ma- em Araçã. Iniciando a ordem do dia O presi- posta aprovada por unamnudade,_ no-
jámais serão esquecidas. jor Delmiro de Andrade, do comando dente deu a palavra ao cOnego ~r. meando o presidente uma corrussão 

Não é um estranho á nossa terra, da Policia Militar do Estado, para O NASCIMENTOS: Florentino Barbosa, orador inscrito, para se entender com o sr. Interven-
ptoorqtuaembceommonapoarfaai~toª~ºq~:n~~scpi~~: qual fôra comissionado, pelo interven- Ocorreu, an•-_ -ontem, nesta cap1· - o qual leu wn brilhante e substancioso tor Federal. em ordem a ser resolvi-

r .·do para lhe prestar serv,·ço, e as tor Argemiro de Figueirédo~ no pôs- tal, o nasc,·men-to do pr1'mo•e-nito do estudo sôb're o velho templo de S. do_. C!,efin~tivamente., º. assunto. A co
... t d 1 t t n b Bento e O mosteiro que lhe fica anexo n:i1ssao ficou const1tu1da dos qu~ as

suas tradições de caráter. honradez t~-c~r~~~1n:.x~:fr;::~ ~~;~eta~o co~!~: dr. Nei de Almeida, professor do Ins- prendendo a atenção dos presentes smaram ª. propos~a,e. por sugestao do 

~~~m~e~;~~ l!i?ci~;dfe~hi:gi::i~~ da~te da Guarnição Federal déste Es- ;~;~toAl~e ~~~;çt~~ d~e Ai:ei~~s~ ~~!fs°~~i ~u~;=~~~ v;i~!~~te f~~f~ud~~ sr F~. dis~~t~d~u~i~~geitada, em vista 
e engrandecimento da Paraíba e da ta 0

· recem-nascido, receberá no batismo, do e felicitado. Em seguida, 0 presi- do que d,eterr!'n,!la o art._ ~3. dos esta
Pocolic:·um oficial do mérito do capi- Senhorita diga-me o ~ue prefere e o ~mJasdc~J.e~~ºdia · 11 do corrente, dente submeteu ã aprovação da casa tutos (disi:os1coes transitonasl. wna 
tão José Arnaldo, tem o govêrno do eu lhe direi se sabe escolher o que é nesta capital, o menino Heleno, filho uma proposta firmada pela comissão proposta do l.º secretário a ~J.m de que 
Estado Uln auxiliar valoroso por todos bom. Melas para senhora. só "Casa do sr. José Martins dos Santos, auxi- consUtuida dos srs. J . Batista de fõsse_ emprestad_o, tempo~·~nam~nte, a. 

Mélo, Pimentel Gomes sta. Analice u_m ilustre escritor patnci~, ahãs so; 
os titulas". ,, Azul", E· bôa e é barata. liar da Fábrica de Cimento "Por- Caldas, dirigida ao sr. Interventor cio correspondente ~o. Instituto, o l_. 

Ao findar, foi o major Delmiro de•-------------- tland'', e de sua esposa, sra. Joséfa I vol. da obra Inscr1çoes Petrograf1-

Anf!~~n~~iti 1:ft~r'!.'lifi·boleti.m, foi NOMENCLATURA DE RUAS Fr~ncgg~rr~~.c~r').';~~~f.-~~'i;~: nesta NECROLOGIA ºªci g~.~~;~t:ª~e~;ara que deixa de 
o comandante Delmiro de Arrdl'l!tde , DA CAPITAL cr,ª1hp1a·tadl,oosrnasFc,!manecnistocodAanmtoenn1oinaPeLére1~' que se acha sobre a mêsa, e firmada 
muito aplaudido pelos presen~e.s. . 1 tomar conhecimento de uma proposta. 

Após, a oficialidade da Policia M1- o eh: Fernando Nobrega, prefeito ra of1c1al inferior do 22 ° B C , aqui Feleceu, no dia 13 do corrente, em que se acha sôbre a mêsa e firmada 
litar do Estado ofereceu ao coronel muwciJ)al recebeu ontem os segum- aquartelado, e de sua esposa, sra Recife, o sr Antonio Alexandre de Fa- pelo sr. Simão Patrício, apresentando 
Delmiro de Andrade, wn valioso re- tes telegramas de agradecimento, a Mana Em1ha Pereira rias, artista ali residente. uma lista de nomes para socios efe
logio de ouro com corrente, marca proposito do ato que deu os nomes - Chama-se Iolanda a menma nas-1 O extmto, que contava 30 anos de tives do Instituto, encabeçada pelo 
hWulcan", contendo a seguinte ins- de D Maria Pefsôa Cavalcanti e João c1da ontem, nesta ott-Pital, filha do si idade, era casado com a sra M .. u1a Ri- do sr. João Domingues dos santos; 
criçáo : suassnna a duas ruas desta capital· Oscar Fernandes, artista, aqui resi--; beU'O. de Farias, de CUJO consórcio llei- quanto a este, por já pertencer ao 

"Os oficiais da Policia Militar da '"João Pessôa, 15 - Dr. Prefeito da dente, e de sua esposa, sra. Iraci xa tres filhos menores _ . quadro de socios e. quanto aos demais, 
Paraiba, ao seu comandante, coronel Capital _ João Pessôa - Queira a- Fernandes do Nascimento. Era o desaparecido 1rmao do ~r Anel por a propost.a estar em flagrante de
Delmlro de Andrade . - 27 - 5 - 35, celtar v. excia. nossos agradecimen- - Israel é o nome do menino nas- 1 de Fanas, fotograv~dor desta foll?a sacordo com O disposto no art. 27 dos 
16 _ 8 _ 38". tos pela justa e merecida homenagem e.ido, trãs-ante-ont~m, nesta cidade, 1 <;> sepultamento t~ve lugar r..., ~1a se- estatutos. 

Essa prova de gratidão dos oficiais ás conhecidas virtudes da nossa ines- filho do sr. Amanc10 de yasconcélos, gumte, pela manha, no cemitério de Em seguida. 0 dr. Apolonio Nóbre-
da Policia Militar do Estado pelo queciveJ Santa Mãe Maria Pessôa Cn- e de ~ma esposa, sra. Ec!osma de Vas- Santo Amáro ga requer urgencia para votação do 
muito que, em seu beneficio, fez o valcanti com a assinatura do decreto concélos. ---------- parecer sôbre a filiação do Instituto 

~~:c~n~1:i:tic~~
1:t0 

nod:spi~i~ir;~:: ~~~~e~~~i~~~d~u:~a ~i:! ~~~r:j~ VISITANTES: VIDA MAÇONICA ~~t~gi~ê~o p~ee~~~~i:e ~~~~~~~ª q~l;st
~ 

sa corporação. tiú~~ú~~to~!~so ~~~c:n~11~0:,1~s~' Eill companhia dos nossos conter- LOJA ··SETE ~~1.~ETEMBRO DE ~~~un;~J:P:~d~ã~o ~e~~~!s[i~;.tt;~ 
O DISCURSO DO CORONEL JOSf: valdo Pessõa e familia··. ~~:~~asr~ob~~ce:te~~a~~~e~ Je~t v~~ Realizar-se·á, hoje, ás 20 horas, na cujo poder se acha o oficio daquêle 

ARNALDO "Taperoá, 13 - Prefeito Fernando sita a esta redação o sr. Francisco séde déssa sociedade maçônica, no Pa- Consêlho . Foi a materia com vista 
Nobrega - João Pessôa - Em meu Vieira da Mota, inspetor para o Nor- lacHe da "Branca Dias", á avenida ao dr. Horacio de Almeida 

Em seguida, o coronel José ~rnaldo nome e dos meus filhos agradeço sen- te do pais da sociedade de sorteios General Osório, nº 128, uma sessáão r~- Ainda com a palavra. o dr. Apolo
leu o seguinte e expressivo discurso: s1bilisada o ato de v. excia. que deu Capitalização "Pró-lar", com séde 1?111 traordinária, a fim de proceder e ei- nio Nóbrega requer seja lançado em 
de~~ges p:l~~~S:epi~:s in~ffit'!~ d:: o nome a uma rua Uessa c_idade ~o Vitoria Estado do F.spirito Santo. ção de tsua n~rt ddireto~8;i~n~t)o~·º ~~as~ cvoº~â/~tex~~n':olºde~~~:~\~ 
vem ser simples, precisas e concisas. nosso querido chefe. - Viuva Joao desin!i~

1
i~e ui~u stc~::ai°1~!d~efer~~~ ~~Te:~ o, ven a os ass - dente do Instituto istórico Brasile1ro 

Assim procurarei me exprimir Das Suassuna,.. l t O Veneravel, sr. José Maria do Nas- e que se oflcle ao mesmo Instituto 
funções distintas e, no caso, até certo TORNO MECANICO pe-ndo 1 sociedade, demorou-se em pa es ra cimento, péde o comparecimento de nêsse sentido, o que foi aprovado 

•- cotn. os redatores deSta fOlha · todos os Obreiros do Quadro. 
:~g~· q~~ta!6~:0. ~;. e~~~~~n~~ metro entre centros oor 0,40 de dia· O conego dr . Florentino Barbosa. 
acaba de me confiar: comandar e nd- melro e completamente "1Dipado. VUJANTES: 15. • CIRCUNSCRIÇÃO DE ~:qf;~v~~ea;\;ªnJc;st:Ie ·~~r)::" p;~;~ 
ministrar. Vende - OMEGA NACRE. De sua viagem a Belém do Pará, EC UTAMENTO grlno pela oferta que fizera ao Insti-

Ambas exigem o preestabelecimento 

1 

. RA onde fõra tratar de interesses parti- R R tuto_ 
de prog_ramas. elaborados em função IOTA DA PREfEITU culares volveu ante-ontem, a esta _ Em oficio enviado a esta fôlha, co- O presidente designa o consoclo J. 
elos meios disponiveis, em pessoal e capital' 0 sr. Salustino Ribeiro da znunicou-nos O capitão carlos Lisbõa Batista de Mélo para realizar a pró-
material e que possam ser executados d . ão da.da. pela Prefei- Silva, 'do nosso comércio. S. s. f~i de Cà.rvalho haver a,ssumido a chefia xima palestra do mês de setembro, 
no tempo previsto. A nova esignti . d Menêses ~m passageiro do paquete "Afonso Pena . da 15º Circunscrição de Recrutamento. convoca uma sessão cx~raordthái'ia 

Desta tarefa de organizar progra- tura á Avenida e1tªnd:u ao crttérlo _ :Procedente de Aracajú, aonde nesta capital, em substituicão ao ca- para o dia 21 do corrente e encerra. 
mas já me acho aliviado. O meu Cruz da,s Armas, ª titúl ã dos rtomes fdtâ em visita á sua familia, chegou, pitão José Arnaldo Cabral de Vascon- a sessão. 
nnt~cessor. o ilustre major Delmiro, geral adotad? de subs ç 

O 
ontem, a esta capital, a sra. Lina de célos, que passou á disposição da In- Fôram registadas as seguintes ofer-

deixou wn grahde e meticuloso pro- de pessõas "!'t1\~iedlda a itrefettura foi Aguiar Almeida, esposa do sub-t.enen- terventorfa Federal neste Estado. tas : - Do sr. José de Borja Pere-
grama de instrução e uma bem em- Com a.que !'iicontro do desejo do Dr. te José Morais de Almeida, do 22. 0 

, _____ gl'ino, copiosa relação de livros, re-
1~reendida obra administrativa. Se ou- também ao nêses em carta. expressa B . e., aqui aquartelado ~ Procedente de Campina Grande. che- vistas e várias publicações, inclusive 
tra cousa eu não conseguir fazer, me Meldf de 011.~efet~ rernando Nobreaa. Prefeito B~to de Ffguetredo gou ontem a esta capital, o ilustre mapas e albuns, além de farta docu-

~d~ar.~1 pf~e~ií!ºccinft:t~!~cioe:~~i~~= haPE•Rs ªMANECt:1 INALt.;"ALEt A SI- r:~r!tºa!eu~\~ ~~pF;rt~r:d~clia~:·d: ;~ri:çi~~e:~~~fn~!ª~eit: ~!~~~ate ªJ~ 
C, ~ft. Y vem realizândo uma operosa adminis- interior do Estado: do dr. Rui Cai· .. 

E. agora, muito especialmente tne O Lfi.NNO OA fhONtEI tração. requer que se lance em ata um vot..o 
dh'ijo a. vós, meus novos camaradas TUAÇÃO A \;I U ft • S. s., que aqui 'Velu a iuterêsse do neiro, um mednlhão comemorativo do 
de corparação· Diz wn dos nossos N 1 seu munidpio, ontem mesmo reter- cincoentenário da est..rada de ferro 
Sábios regulam~ntos que a disciplina A D E e H A melas mllltares informam que rena nou ao centro de suas atividades. do Paraná: do sr. atavio Bezerra, 
e a solidariedade sáo qualidades mi- R • calma ao lon~o da fronteira ru~so- seis volumes de documentos históricos 
litares primordiais. Sem elas, as qua- N G nipo-mandchu · . VARIAS: e outras publicações, orientados pf'lo 
tidades pessoais, bravura, tenacidade e K U . f E Entreta!}to, acreditam na J)C')sSibill- Por áto recente do presidente da Arquivo Nacional 
espirito de sacrificio correm O iisco dade de mtciar-se novo choque, República, na pasta da Faze~1da, foi 1 ------·-------

de ser empregadas em váa. Sejamos AMBOS os EXtRCITOÁ tS- os l\tOftTOS E FERIDOS REGUN- r~~s~~o d~ªto~u;:~g';,/1n~~~~~ ~g EMPREGADOS 
chsclplmado~ e sohdános · A Prl,?l~ira · COM p•.. DO JNFORMAÇOES SOVJtTJCA.S Estado de Ma to Grosso. o nosso con- Rapazes e senhorinhas que queiram 
<lestas qualidades garante a açao do T-o AGINDO tu.· , 
CO~u~do, e a segimda a co1_:vergencia A MOSCOU 16 (A TTN!AO) - Aoós terraneo sr. Zildo Pessõa Barrêto trabalhar admite-se na PRó-LAR. 
dns ~sfórços para a obtençao do firnt __ CAUÇÃO - a troca de Mortos e feridos da frÔn- ~ Bons ordenados com as ótimas ro-
almeJado: ª unt,.iade de pensamen ° s JAPONE:SAS ltETtRA- telra russo-nipo-mandchu' fôram con- O INYER110 NO INTERIOR missões. 
e unidade _de açao. Asslm proceden- A~ TROPA~nE CHANG-KU-fENG tados 236 mortos e 811 fe;ldos russos. ConUnuam cada vez mais genera- Tratar com o ~r. Mola Run 
do, ~rêmo.s fortes. col-sos e admirados RAM-SE Cnlcula•Sf> em 600 os mortos e em lizadas as chuvas nas zonas do brejo Cardoso Vieira. n.,, 245 

f!1~o~~ss;~r~:~taac::•do ~~;el~e~à~ TOQUIO. 16 (A UNIAOd,;-G~efr'a" 2·500 os feridos entro os Japonfscs e ~~~~~n~~ntido, recebemos, ainda, em PREDIO A' VENDA 
lranqUIUdade do Estado que con&rre, n,ral ltagakl. mlnl<

t
r;ue as t.ropa; ROMPIDA A TRtGUA ddoastaddeeBonnntaenme.trºass seeg

8
aalnpéte,s comunica- Vende-se 

O 
J)l'edi'o ?5'.:, ,'t como parcela, para a somação e cons- declnrou A. tmprensa chànc-Ku- _ ;; ~ 

UtU!ção da tranqullldnde do Brasil. Japonêsas se retiraram ~he1ta do rio IA 
Pautando vossas ações néstes prln- Fens paraª margem m;;tic~~~u~ac1nf:m.º~.;~mt~~: do~~gunaÍ~~

1
;;:':;,~

5
~ 8~~

11
J~~.~g~~,\~: rua Dµque de Caxias, es. ciplos, estareis aptos 3 cooperar, ama- Tumen, a fim de evitar novos con-

nhã, si preciso !õr, com as fôrça do flitos com os russo• ~: J~n~: .. d.re~~~~~'k";,.;e~~.°ºs~~ p~~~~;;!rf:~rliº.:_ Chuvas abundantes quina com a Praça Rio 
:xJ!cts~be~'!'n~eft:i~~ar

rd
em interna COMO MOBCOtl Vt- A 'l'Kl!OUA DE dia 11 do corrente . toda a !'Oite, atingindo zona Curlmataú I Branco 

Procurarei ser O chefe justo e CHANG-KU-FlNG pt:18C~~::~~~~~~&f~~~~~:-~e r~~:: - BenJamlm, agente postal-t<>legrafico. • 
flnne; benevolent . sem d..cer A pie- ele da& hostllldadea, te!ª~·.

1
g
6
e;;ieCPoh~r:t1~º~a°r~ff~ªo.de on- A tratar no mesmo, 

luice; transigente sem pr,Julzo da ~oscou, 16 rA UMlAOJ - os 7 



..,.. - JOAO l'ES:'iOA Qu~rftdcirn, 17 <lc 11go~lo de Hl38 .,,._, 

ÚLTI MA HORA A~DRTEDOSR.ANISIDDACUNHA 
(DO PAíS E ESTRANGEIRO) REGO, ANTE-ONTEM, NO RIO 

tTM DECRETO-LEI SOBRE AS SU- o l'IH~,enlwirn llol't.a n~u:l)usa _(~('- A~ _autorilladrs .. iu·~ha.m d(' ~·)~leu· q~c D E J A N E I R o 
BSTITUIÇõES DE FUNCIONA- dai-ou quf' o futuro Pn•s1d10 l'oltt1co ,·anos "astros <·mema~o,;raf1cos ('s-
RIOS PúBLICOS da llh.1 Grande tl"r;i c,1pacio'ade para. ia.vam-sc rntrE"&-ando a_ ~rn1,aAanda 

mais ele .JOO pt·<':-;os. comunista nos E,;tados l.inados, trat~s-
formando Hollywood num vel'dadearo 

RECURSO El\l FAVOR DE :\.LE- cenh·o de irradiac:ão vermelha. 
RIO, 16 (A UNIAO) - O 11res;dente 

Getúlio Vargas assinou um decreto
lei dispondo sobre as substituições de 
funcionarios públicos. 

o -,r Anisio da Cunha Régo, que 
c·onLava ·1 idade de 32 anos, era casa
do com a e..'<ma sra, Sara Mendes da, 
Cunha Régo. não deixando filhos ... 

Nês.se ato, o Chefe da Nação estabe
lece que a. substituição remunerada 
depende de ato cxprc~so da ~utorida: 
de competente e que o subshtut_o . ,;o 
poderá exercer o cargo do :mbsbtuulo 
durante a falta ou impedimento dêste. 
O funcionario que substituir outro po1· 
motivo de nojo, gala ou processo ad
ministrativo, não perceberá outros 
"Vencimentos que não sejam o do seu 
cargo. 

Ainda pelo mesmo df"Creto-lei ficou 
revogado o decreto 1.642, de 14 de fe
vereiro de U>3G. 

XANDRE JIIRGUE' w E:t~~aos ~:.\:~~s i;;:.~::~os11~~t~r:;s-, 
RIO, u; i,\. N.) _ o ad\'OA:ido l\ti- Nancy CatToll, Louise Raincr, Joan 

rauda .ford;)r, inh·rpo-t um recurso Crawí'ord. Gloria Stuart, Tyronnr. 
junto ao pn·sidentf" da RE"públka. :-;o- Power, Henl'y f'onda. e vários oufros, 
licitando a revoga<;>ão do ato que de- inclusive alguns dirE"tore"i. 
terminou a C'Xpuls:-,o do ~,·C'ntureil'o T(ldos êsses favorecidos pela bôa si .. 
AIE'xantire llirgué do territorio na.cio- !::!!~n ft:ªr::::, q°ac d:::~~~:d:u;~ 
na~ ('hef<' d:t _ 'ac;-ão ('HC'atninhou O rc- comunismo na California. 
querimento no ministro d.1 J~tiça, a Continúam as investig-aç(~.-~. a fim 

fim de ser instrui~. !!b:ir~:~~~-s. a ;:~e~l!~ :e~·1/tf;~::~ 
A.a.'lGARl.\ VAM nON.\TI\-OS, SER- 1 as. ~edidas qae a gravidadf' do caso. 

VINDO-SE nO NO~IE DO PRESI- ex1gu-, 

Repercutiu dolorosamente, nesta ca
pital. a morte tragica, no Rio de_ Ja
nefro, anle-ontcm. do nos~o ct1gno 
conterraneo sr Anisio ci<.1 Cunha 
Rêgo 

f;.::;~e infortunadc cavalhei•·o ~oi 
uma das vitima::; rio horrivrl desa trc 
ocorrido com o avião .. Anhangh" no 
momento em que o mesmo alça,,~ 
vôo na baía do Guanabara 

Destinava-se o sr Am:;lo da Cunh~ 
RCgo a João Pessôa, de regre.s.so <lc 
sua estada no Rio de Janeiro. aonde 

Eram seus irmãos o sr. Antonio da 
Cuni1a Régo, comerciante e propdeti
rio no bairro de Cruz das Armas. ne~
La capital; sr Alencar da Cunh;,, 
Rêgo. socio da firma Cunha Régo & 
Irmãos; 1. religios~ Soror Cuni:ia. da 

~~~1: ~é~oD~~~f!~. ~:Sad~ta~~~ d~ 
sr. Luiz Antonio Mendes e o estu 
dante do curso pré-jurídico Altino da 
cunha Rêgo • 

DENTE D\ REPúBLICA I O VúO DE LJNJlF.NRlmG 

1N;::~?i::1Nti~r1'1JJ ºtfA~L~~ tr:!J~~di\~irl~~-1: ~~f' ~ t.!t~~·i:it~~~~.;~ VARSOVIA, 16 (A UNlAO) ,\-
GRANDE da "Revista Brasil Sentit•J•la da D~- companhado d('. sua C'~P~- a. l'~egou, 

O seu enteH?tncnto verificou-~e on
tem. ás 10 horas. nu Cemitério de 
São João Batista, no Rio, com o com
parecimento de parentes. e amigos rP.
,jdentes na. cai)ital do País, tendo :-.r 
feito reprc.sent.a~ o interventor A~·ge
m;ro de Figueiredo pelo dr Salv1ano 
:..eitc 

- Ao ter conhecimento do lutuow 
fato. o int.crvC'ntor Argemiro de Fi
gueirêdo mandou apresentar pesames, 
por intenr.é.~10 de .s~u secretário. dr 
Raul de Gois, á viuva do pranteado 
conterraneo 

RIO, 16 (A UNIAO) - Regressou 
hoje, a esta capital, o eng·enheiro Hor
ta Barbosa, que fôra á Uha Grande 
em viagem de inspecção ás obras de 
adaptação do Pt·esídio Político que se 
está. construindo ali. 

mocracia,, (' que no momento, anga- , h~je, a esta capital,_ o a~1adot' Cha.1·l_e.s 
riavam dofosamente dona.Uvos, sob o Lmdenbe~g, _que est!. f~zendo um voo 
pretexto d<" manJartm confeccionar pelas cap1ta!s eu1·op~1as, devendo che
um busto do pre~identc Getúlio Var- gar. amanha, a Moscou. 
ga.s. 

A TRAGf"J)L\ DO ",\NU.\:',GA" 

MORTO UM OFICIAL lNGL>:S NA 
PALESTINA 

- Em sua residência. á rua DP:,;. 

1 SAJBAM 
RIO. 16 ( \ l.TNIAO- - Ainda não 

1 

1puderam ser retirados do interior do 

TODOS f;~!~. ::ncl;:~i;~;:~·;s a;,te;;;~te:ass~-~~i: 
1·os que ficaram no interior do mesmo. 

---~ no momento da explosão. 

JERUSAL>:M. 16 f.\ UNIAO) - \'e
riiicou-se, hoje, nesta capital, um novo 
conflito enh'e árabes e judeus. 

Com "" C'-'])losão dr um petardo. f<"
riu-se. grav('mente, um oficial inglês, 
que moneu quasi instantaneamente. 

José Peregrino. tem recebido a exma 
viúva Anisio Cu11ha Fêgo. q11er pes
soalmente. quer por telegramas. car
tas e cartões. mumeras mamfestaçõ~'i 
de pesar 

A proposito do desastrP de aviã1J, 
em que perdeu a vida o sr. An\Sio cta 
Cunha Rêgo, recebeu o interventor 
Argemiro de Figueirêdo os s~guinWs 
telei;ramas, procedentes do Rio: 

A cidadezinha de Shawnec, no 
Estado de Oklahoma, Estad.>s 
'Unidos, conta entre os seus habi
tantes um dos homens mais ex
traordinários que se conhecem. 
Da sua testa, difunde-se distin
ta.mente, até meio metro de dis
tancia, o tic-tac regular de Wn 
relogio como se o bater da pulsa
ção fôsse awnentado por um al
to-falante. 

lia. cerca de um mês esse ho
mem, que se chama Charles Ches
tcr e tem o apelidio de Homem
rclogio, deu uma audição do fe
nomeno na radio local, limitando
se a aproximar a testa do micro
fone; assim foi o estranho ruido 
ouvido nos mais remotos recantos 
norte-americanos 

O fenomeno tem interessado 
numerosos médicos, mas até ago
ra a ciência nada pôde explicai· 
sôbre a sua causa. 

O homern-relogio conta 43 anos, 
é pai de quatro filhos e nunca. 
teve a. menor Jlcrturbaçâo men
tal. 

Ele conta que em 1918 fez parte 
do exercito norte-americano na 
Fra.rwa e que cm setembro, quan~ 
do servia como artilheiro numa 
bateria, foi atingido por um. es
tilltaço de obuz. Já no hospital 
ouviu soar na cabêça o estranho 
tic-tac e fi<'ou ~urprêzo quando o 
ruido foi ouvido tambem pelos 
médicos presentes. 

Desde esse tempo o tic-tac nun
ca mais deixou Chcster, o qual de 
tal modo já a êle se habituou que 
não mais U1e presta atenção. 

Sabe-se que ~ sonho de todo 
musulmano é ir cm peregrinação 
a Mecca onde Mahomet dorme o 
eterno sono. Antigamente a via~ 
gem, era dificil, penosa. demora. 
Os peregrinos viajavam a pé ou 
('tm camêlos pelo deserto e leva
"Vam semanas e semanas para al
cançar a Kaaba. Hoje o auto~ 
movei suprilnc distancias e fagi~ 
gas. Este ano, as cerimonias tra
dicionaii, de I\lecca sofreram ver
dadeira revolução. A~sim é que a 
agua da Fonte Sagrada, que out'
ora se recolhia em qualquer re
cipiente sem nenhwn cuidado h1gi
eníco, passou a ~c1· submetida a 
uma esteriliza.;-ão minurio~a anl:!'s 
de ~er guardada C'm g:uraías S:!
melhantc~ âs de agua mineral E
vitar-se-ão, a~~ im, doenças, a::> 
mesmo tempo cm que a agua sa
grada poderá ser l""X(lcdida a qual
quer 1·c,:ião elo ,;1'iln mundo mu
~uhnano 

O cão f rralnwntr amigo do ho
mem. Até trabalha por êle e para 
êle.. No Estado de Visconsin, da 
União americana, anos atrás, um 
cachono chamado Rip, impri
mia sósinho uma. pequena revis
ta, a "Plymouth Revue" Cão 
impl'essor? E' possivcl? No caso 
de que se trata, não ha duvida.: 
era possível. Casta\'a-lhe m.over 
a. roda da pequena máquina, uti
lizando, para isso, com extraordi
nária mestria, as patas deantei
ljAS. E "\·irava bicho" quando 
qualquer pessôa se aproximava 
com a caridosa intenção de aju
da-lo. Acua,·a. gania, ameaçava 
morder ... Era muito cioso do seu 
trabalho, e o fá"!P é que traba
lhava na perfeiçao. A cla.s<se d(' 
impressores ofereceu-lhe uma me
dalha de ouro, a titDIQ simbolico, 
é claro; e durante muito tempo 
nenhum animal, de patas· ou de 
azas, foi mais celebre, mais popu
lar, mala falado nos Estados Uni~ 
dos do que o cão imprenor do 
Vlaçonaln. 

I

NOVA TEN'IATI\; PARA S.\I..'A
J\IENTO DO "ALlllRANTE SAL
DANIIA" 

S. JOÃO OE PORTO RICO, 16 f A 

1 

UNIAO) - O vice-presidente da 
companhia tncarregada do salvamen
to do "Almirante Saldanha" deda
rou que o casco do navio-escola bra
sileiro te-m grandes rombos, devido 
aos último:;: temnoraü.. De tal modo 
que, se vier um Rnovo furacão, haverá 
poucas e~peranças de salvamento. 

Na próxima sexta-feira será feita 
uma nova tentativ<' para que o "Al
mirante Saldanha" volte a fiutuar; 
Se tal arontecer êlc será le,•ado para 

l
os Estados {;nidos, a fim de serem 
concertadas a~ suas a várias. 

"ASTROS" DO CINEMA IllPLICA
DOS E~l PROPAGANDA COMU
NISTA 

COLISAO DE NAVIOS NO YANG
TSE'-KIANG 

f'HANGAI, 16 (A. N.) - O vapor 
alemão "Hansa", em com;cquencia de 
violento tufão no 1·io Yang-Tsé, coli
diu com o navio britanico "Tungwo·•, 
afundando imediatamente. 

O "Hansa•· levava a seu bordo 147 
passageiros, dos quais 13 fôram sal
vos. 

VIAJARA' PARA O RlO O E,JBAI
XADOR BATISTA LUZARDO 
J\IONTEHDIW, 16 IA UNIÃO) -

Deverá embarcar amanJ1ã., .ou atê o 
fim do mês, com destino ao Rio de Ja
neiro, o embaixador Batista Luzardo, 

1que aproveitará. sua estada na metró-

O sr. Bati.sta Luzardo conseguiu fa
zer nesta. capital um imenso traballlo 

Sr. Anisio da Cunha Rêgo 

o levaram assuntos relacionados CC'm 
as suas atividades com~rciais em no::;
sa capital. 

Era o pranteado extinto chefe da 
importante firma Anisio da Cunha 
~êgo & Cia.. agentes do Loide. Na
cional s. A nesta praça. e diretor 
secretário da Companhia ele Minera
ção do Nordéste Brasileiro S. A 

Cavalheiro de fino trato. como o 

•· Rio, 16 - Interventor Argemiro 
de Figueirêdo - João Pessôa -
Momento partia para aí foi vitim1. 
desastre avião Anisio Cunha Rêgo 
Faleceram todos passageiros e tripu
~açáo Abraços - Sa.lviano Leite". 

"Rio. 16 - Interventor Argemiro 
de Figueirédo - João Pessôa -
Estive necrotério visita corpo Anisio 
Em seu nome procurei informar-me 
de~tino cadaver fim dar necessan:i.'
providencias. Valdemir Mn·anda qu~ 
er:i. parente aqt~êle nosso amigo avi
rnu-me familia haver dchberado fa
a-r enterramento aqui mesmo. -
tas. J Sahiano Leit<:.''. 

WASHINGTON. 16 !A UNIÃO) 
l
pole brasileira para tratar de diverso:;: 
a~suntos de interesse internacional. 

1de, a.pro:t.imação entre o Brasil e êste 
- pais. 

atestavam as suas excelentes virtudes "Rio, 16 - Interventor Argemlr,1 
morais. o sr. Anisio da Cunha Rêg:,;i de Figueirêdo - João Pessôa -
contava, na sociedade paraibana, Doloroso dever comunicar amigo mor
grande circulo de relações de amiza-· te Anisio Cunha Rêgo desastre a\'lão 
i:~_como também inumeros admirado- ~;J~~. hoje - ias. J \'aldemir :\li-

Integrado c·m nof.:;o all..o comé~·c 11 
- Logo que tiv~ram conhcdmcnto 

~ s R - de que. (>ra. sem 1avo~-. umu das flg1i- do lutuo.so acontec1m~nto, o "Para~})a 

REUNIU' ONTEM' O CONSELHO Up E- ra.s· maJS representativas .. I.Jela sua ad-1 Clube" e Clube Astre.1a". asso.ciaçoe.s 
miravcl capac1dade de trabalho e de:;- de que fazia parte o sr. Arusio :.ta 
cortino, deixou o sr. An1s10 ela Cunha Cunha Rego, por deliberação da~ di-

Mo DA DEFE~SA DA CHE(OSLOVA'QUIA Rego, ali, um nome que suá .sempre retorias hastearam, nas respectivas sé 
. lembrado como omtcse de honestida- j des. a bandeiro. à meia verga, por tres 

de e dinamismo. dias em sinal de pesar. 

ao sera necessar1a, por coM 03 MINoRisTAS cHEcos N- , , • 1 LORD RUNCIMAN CONFERENCIOU 1 

enquanto, nenhuma medida I PRAGA. 16 <A uNIAO> - Lo1d -D--E--P--A-R--T--A--M--E--N-T __ Ü ____ i_D_M--1-N--IS 
de emergencia oor parte do Runc1man esteve, hOJP, em conferencia 1-1. • 

- l!OVêrno de Praga - co;;: ::
1
,~

0
:~!~t~=.e~~: teve ca1aler T R AT} V Ü D() SER V J C' Ü 

secreto, nada se deí'XOU transparecer I • \4 
PRAGA.16 ,A UNlAOJ - Sob a 

presidencia do sr. Milan Hodza, presi
dente do Con.s1:-lho de Ministros, reu-

~~· f~J~~~~ ~e;sb~~~inj!~~O~a?onsê-
Após éssa reunião_, o sr. Hod.za de

clarou que não sena necessána, por 
enquanto, nenhuma medida de emer
gencia. 

1 P , B I I C O p·e11sa regista com simpatia º a.to do U i:teside11te Getúlio Vargas nomeando 
o SABONETE DION supera em .J · 0 jornalista Paulo V-1dal para o cargo 

E' r t 15parcnte perfu d de · d!retcr dos Serviços do Departa-
~:;~ e co~:;ite~:'. Honra 'a lndus: A ncmeação do diretor os monto Administrativo do Serviço Pú-

tria Brasileira. Serviços dessa repartição bl~1°mtando na imprtnsa ha 40 anos, 

Ci~~r~l~Z:ão-Pe~::;~ - Conêa. & ] RIO, 16 IA N.J - Toda a 1m- ~ú~~êr:~r1ºjo~~~~ ~ten~i~i~i:i-vr~~n~~ 

A NOVA SUE DA "CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRICOLA DA PARAIBA" 
Mini5tério da Agricultura como ofl
cial de gabinêle dos ministros Pedro 
Tolédo e Pandiâ Calógeras 

11 o belo edificio cou.struido pela Caixa Central de Crédito Agrícola !)ara sua séde; 2J O dr. Josê Mousinho, 
dil·tto1· gerente, quando proferia o seu discurso; e 31 O capitão Jac~ Frantz, repre~entante do sr. Intervenlo1· Ft'

deral, ~ çomandante Alfrêdo Salomé ladeQ. do!IS ~or diretoJ'es da Capa Central. 

Em 1927 ingressou na carreir~ con
sular. foi secretário do Consêlho Fr
cteral de Comércio Exterior, Delegado 
Permanente do Brasil no Instituto de 
Frios. cm Paris; dPlcgado 110 Con
~resso Internacional ele Café e Cul
~ura Tropicais. em Sevliha: m1 Expo
:;iç?o Internacional de Antucrpia; nu 
Congresso Federal da Convençfw Nc1-
cional de Estatisl ica; membro ela cu
mossão encarregada de ~olab;,>rar. n,a 
Missão comerci~.l Francesa que csl('\!r 
no Brasil, em 1033 ~ mr.mbro da C<?
mlss"ío Mixla do M1msteno da Agn
cultura. c:ncarreg;i.dn.. de elaborar fl 
i:ropaganda cto Brnstl 110 cstrangri· 
ro. 

O jornalísta Paulo Vulal. que !~i. 
ainda, comi&,<,ionado na 1:cpresentaçao 
do Brasil junto á E:<pO!.:,iÇao Colonial 
de Paris, em 1933. possú.e ~omcnd~~ 
das Orden"> de Izabcl a Catohca e de 
Leopoldo da Belgica. . 

Ao empossar-se no cargo cte CIJJ ~

tor dos Serviços do :oepar_ta~efüo 

~dm~~~~ª~~~riat~-c~:~·i?º /~~~~~t~a~ 
homenagens dos seus amigos e compa
nheiros de Lrabalho. 

--------- ----
Quem transmit<' o naludismo. é ~ 

mosquito. O .. marte1o", <JU<' se ª!ª na 
agua empoc,:ada, fórma. o rnosqu1lo. 

Farmácia de plantão 
Está de plantâe. hoje a Farmâ

da Teixeira, & rna Duque de Ca· 
xias. 





Santa 
Hoje ás 7 1/2 horas 

•és&Ao popular 

fORJES TRIUNFAM 



Â 
LIIISIY 

- WAINEI PIIST 

E X AMANHA NO NOVO - REX 
A IIISTOIIA DIWIA'l'ICA DE 1111A MULHER INOCENTE QUE FOI CONDENADA ! 

' TILI IIIELL --- -n~~-= IEIII IDIEIO 

ADA SEM CULPA 
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