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ANO XLVI / JO .iü PESSó.-\ - 'fr r~a- feira. 2ti ele 1ulho de J 'I:).~ / , , " 1:nu rn , 

JOAO PESSOA--PADRAO DE IDEALISMO CIVICO E COM- CHEGARÁ HOJE AO RIO, DE REGRESSO 
_ , - - - - DE SUA EXCURSÃO A MINAS E S~ PAULO, 

PREENSAO PATRIOTICA OE UM POVO E DE UMA EPOCA o PRESIDENTE GETúLIO VARGAS 
AS SOLEHIDADES COMEMORATIVAS QU~ SERÃO REALIZADAS HOJE UESTf CA~ 
PITAL - O PROGRAMA ORGANIZADO PELO CENTRO CíVICO "JOÃO PESSôA" 
- HOMENAGENS DE VARIOS ES iABEL ECIMENTOS DE ENSINO E ASSOCIAÇÕES 
A' MEMORIA DO INIESQUE· 
- CIVEL ESTADISTA -

OITO anos <lecn1Tem hoic dd 
d<·SP!1HJ"t'.~cinwn!o dPS;H fi
in1 r a ~ingular ~Ic· homem 

d<! a c·üo e ele ideal. qlle foi João 
Pt s~Õa. Pouca~ inctiYidu.d icbde.:. 
t1p1·c:--cntam-s~ ,·orno êlr, no c:url<1 
lúp~o de ternpn l11.ie dista de sua 
rno1·te- l1eroi ·n <' trúvic·a. ilumina
da~ dl' um r·J.n·ão t:lo supei'ior t.' 
1 ran:-.ccnden1 e ele hl'n'>i históric.:o. 
O t·d inariumf'nt(' ~ precbo que os 
:-1éc·u los t·o nsngT(m aos olhos cln 
posteri dncle o:-; j!J'andP~- ho1nen ;, 
º'"' tipos inco m uns da e:--pecie hu
mnn:1. que. trac:ararn nnnl~ rumo.-; 
ú mnrcha e ú C\ ()]!1dí(1 dt· um pí)
\ o. A lenda narokonfra só :--1.• 
r·riou . no mundo, dt>pois <la mor
te do l mpc 1cldor. t·om r>f' poéla., 
fl ~trn:rntc . ..; dn Hnm:m1 i~mo. F,' re
l 1-11 tc n ,.-ull.o da .\mé-ri('a ú. !•!'\-

1 r a n h a per~o11nli d ~1d/l ele Duli
, a r (h \ ulloi:: ir,g,_,nciúrios do p:1.s
:-;11<io bra.-·d leiro. o:-. luh1dni·e. e 
mfL r til'L' . .i. c1ue afirmaram n tem- 1 
})e l'a ele Uroruw du orJtal!izacà.ci 
moral ílo:-; nos.--n~ rna io1·c·s. ,~ ~eu 
t.·spírito de 1.:ombath·idade e es
toica al:H~gh\i°LO Xs c:auRns i[t"e 
abrnr:iram ~ clrfen d l'r;1•n, sóme 11-
h t:om o de..:orrer dü:-; scl; ulo" as
~1m11ra m a:,-- p ,·o1,o r tôes monu 
men t a is com '111e :--e no.'- apre-sen
t a m hoje 

.IOAO PESSOA 

.Joiio Pes~ôa. pc-ln l'Lrnho exe~
pdona l da:: c:in:tln.d:anciaA q11c· 
lh e cc1·can1m a ar;áo P e .:1..H-rifj
t'io e p(~lo sentido granclio,:o e 
p r ofu ndo cb sua atitudP pcrai1tc 
a h ist6r ia polítka dn D1·'.1.sil, a
\':.t nc;ou sôbre o futuro. AntN·i 
po u-~e á c:on~agra<;ão da PoRreJ'! -
da d e Póde-:;e dizer que, na 1rn~:; 
ma hora em que éle tombot!, fez
:-.P em tôrno dc, ~tu nome \:Xse halo 
<h, imo rta li dade l' <lP g]oda qur 
c: i r<· u n d a um Tiradente,:,;, um i\lí - i:_•-·a··c,. ~t-1l'ta ma-. - forrcmente- - cx-1 e· r•·a!Li:;1r a .in:::tica. J)Or<.fUP antes 
gucl inho. u m F re i Cane<.a, um J1!'t-1~n a o svu prog-rama de go - t.lr político êle fü;·a iuiz. A Cu rúl 
dé~·se . .:. snnbo los imprcs~ionantPs \t•rnn:,tazer_ 0 maior la·m po~,:-;in:>l 1pre:--Hh:ncial era par~ ele um~1 cá-
1· PL<'rnos. do idealürn10 e da bra- / Para1lJ~1. .l< .. rttm rnuca·:_ pa l_a,Ta~ / Lec_tra l.le_ ma_ gh·.trad<L Com,~çou daí 
Yu r,1 elo homeu t..:on~ubstanciaclo 1u:(· n·aiido t~m muudo de. mten- d ,:hhm~· trê!.gédia de ."liª rcacão 
n uma (·atrna li bC' r tá r ia e gener osa. 1'ºl', m~_gnJ.n_ima:~ e patn_n~iea.-.. O ! un: abd~d:-' 110 podf:r te!iiral e da-; 

_ ~u { 1J ,tti,,· 1efilrneo e 1"ll!1do ciis~ 1 camar ilhas cnUio tl0m i11 n n te:-s , qu(~ 

O discurso do Chefe da Nação no banquête do Teatro 
Municipal - Novas manifestações recebidas !)or s. excia. 
na capital bandeirante - A solidariedade dos intelec
tuais paulistas - ·• Enfim éste grande Estado de São 
Paulo, de que o Brasil tanto se orl{ulha, iá sabe, também, 
como todo o País, comureender e an ar o nosso Presi
dente", diz o ministro Mendonça Lima, titular da Viação 

O Jll'i t'l'R ~ O DO 1>1a::--.1or- ·.;Tf: Na verc]ade e • <:t'L 1ti ,01 apc-
Gl"'flfL IO V.\ flG.\ ~ XO B . .\ . 'Ql'ET I:: 1cas pcs.srml Corno Chc e do Go,·êrno 

UO TEATR ú :\ l L~I CJl' .\L Nacional en,1,.-t esUw t-<Ol <·untacto 
1.:011\·osco, 1c.:0111µanhtindo a vossas a-

SAO PAUL,0 2J ri\ U·üao1 A- tividadcs "' e.~un~ .üando-a ~em re-
.5radc·t'endo á sauclucào que Ih<' • z o serva- po: t JQú (.; muo~ .10 m~u al -
int,:,nrnto1 .r~ckmar de Barro:-. no caure 
1a~1quf'te oferecido w1 n:,ile clt. ante- A nquezz. ct0 .--,c..lo pri'1Jtgrndo. ton
mtem no TeaU'o !.'.Iur11c.q.ml o presi- jugada à c·nc-riia l.io-; ~lomeHs, impri-

:~~~i~it:?~\~~~rs;'ªrr,a~ pronu11eiou. o J ~:\t~~;,n·ct~~:c~~1:!~i( ~~,tªe.:j~cfi~:1s tra-
• Sec1hore"' -· Ate;to, por tnti.rno I Ni":io resulta. C"lltrctirnto. da conju-

1
9cndor r educação poHtic, a olhar o gaçao des.;e>s dois único . .., Jj.tores o in
Brns1! do flito. como uma grande um- dice do YOS.."0 µrogresso A5 razões 
da.de fit:' ,1çbo u11 t,,tl.u r1t.: obi~tivoco pr0funt.:lJ':I do cu ::,cimento àe São Pau
comuns, re!,!OHjo-nv.. !':iucerament::> lo estão. C:t'lll duvida. nc vo.:..~a tradi-
4uando po;-;~o vei-ificar :ie perto o de- çS.o viva e d111~mic!\ oe: ;,ioneiros e 
:-envolvim':'llto de qun.l(Juer elos ~em, desbravadores, Passada a epoca cta:s 
nucleo~ dt• exp'lw;:.o tconénnic8 e cul- cntrad<i" hel(llC'&'> pelo .sertão áspero e 
turn.I bra .. 1:io, ti'f caça Jtbril ao ouro e ás ge-

E' o que l-.into ao ,·i-:wL São PaUl(l mas precw~as. de desbruvamento e 
e~etonido mais de m11 lu,trCJ de ,11.1- conqmaa ~ot1bestes mamei. noutro 
~enc1a 1Conclúe na 7_:1 pg. > 

1 "REA LI ZACõES DO GOVERNO 
1ARGEMIRÓ DE FIGUEIREDO" 
"AS REALIZAÇÕES DO GOVf.RNO DA PARAíBA PõEM EM 
DESTACAllO REUVO, NO CENÁRIO DO BRASIL NOVO, 
A FIGURA DE V. EXGIA., APRESENTANDO-LHE COMO 
UM PATRIOTA DE QUEM A NAÇÃO MUITO PóDE AIN• 
DA ESPERAR PARA A SUA MAIOR PROSPERIDADE" -
diz o interventor Eronides / pre, '"'ª carta que ª scqu,r publica-
- moo::· 
de Carvalho, em carta en-
. d Ch f 'd E · / · ~rnc· JU. 9 d, Jt1!1Jo de 19~8- Exmo Via a ao e e O xecutl- Sr Dr \1vm1ro de Figueiredo. D 

vo paraibano, agradecendo ~~:~.~\·tnt~1\~t!e:·~~i~f~c~~ta~i1 ~~!:; 
a remessa de Uffl eXeffi• ~n\;1~f:~ ~~l~e~~l~g~~r\~úofir;~~l~~~~~O V~~ 
piar do documentário es.. ~~~{,, câ~

1
t t(ct?êr~i~ ~~ui~~\~~~ ~~ei~i: 

tatístico - fotográfico das ·'~~\~eando. pagina por página. a 

tea)ÍzaçÓeS do govêrno dês- ~u~~~,i;c:~l~aB~;~:r~~~~ r~~t~z~:1~â~ t~~ 
---- te Estado ---- d1;uA\11~1ose.~~~tr~~~~~!~!ri~c r'~ •• ~:g~i~d~; 

. . fHJZ-st· r e~o lutame n te a leva r a ca - 1 f ·. ·. l r - t t l 
.Jo~LO P l':.--sôa :-.J11tet1zou numa [! e ... 1~. ..1 .· l~· .... - , ·~z ictrn ta 1111_c;ao L'!", a a a n ega- Eu aqradecimtmto (t ru11"~a_de 

_ -~-- --------- J > t:. · a JlllJ ~. C' .~J'Tl!_1 f:fi <ISJ) ll açao (.' : .o d<, hern puhlko. o que irn pli- · , . , · . ~ f 

S"8RE o GOV"RNO fdt' goniruo 11m·1 t.•por·1 em <1t101 - . 1. _ um cr<n,p.ar rlr_J duui_m II ar,o 

O E . . · · · • c:ava n a f1r c,p r1 a c:ontrac ,ça o da . . · · R ,, 

l
o Lr.1s1l (~ra nn1·1 pres:· l clf' oligar- . . ! L' t I eslal1::,f1co-fotoq1aj.•co ea .~ 

1UP .1 a11:11i111 tr:.1d.o de " f''\Cia. e u m 
bC'lc e:~t·mplo 

Est ,do cie prquerm-: dim .isões ter · 
:'ito1·iais como é o da Puroil--a. rt obra 
?.ctmirnvel (tllf' v f'XCio. v0n1 executan 
d0 :."' de q11c n ,·olume a oue me rep1Jr 
rr f' u:n mdit:e magnífico. desml:'Ut'"' 
r:o . ..,it:i.-amcnte o our ge co:..tuma ctb:Pt 
a ·r.,pr•itn e~~ .:,cassez c'o.~ recursos 
da· tinid.,d,_ cta Federa:;âo que t'Si:io 
,erir:-1·;1.n,da" l).P~La parte do Norte do p,, 

• e • tnJS'-Ho to L',S nc o, como o que orn f - . · 

quw:-. c:~n luia<las na ob ra de 1 ·(· c: i,nu .. l)P e se p ratkn 110 Br a~il :.Ct('U ·~ ·lo ~ore no Ar~wm ,o d F -

SolºN DE LUCENA !dc.-ol'J?an1~açi._o !1;:1<:i.ona l <! d e~r e::-- - P orq ue a fu n c;ào d o ~E.,;ta <lo, · d~ [ :7~i1 ir3do'·_, trita pP1'., CJ.1e! do ~xecu-
• 1 pu1i t Jp 1 e a Just-1<;a. L:·iacl. , ~,I(Jdern í,, que ~ó nos clia .q ( tv', ;.wra1hano. o dr E1 11clr~ d, C'nr-

uma cl 
l ( on•J·1, n-. !'<.n a .Jq;tl), P e!-ssÔ:.1., at11;li:,; e~l.1 send o clcvici amente t·al,•c, l1ll•··z;c •tor Ft>dera,' no E la•Jr, 

carta O ienente-
1 

era, anl s df"' t udo, a t:>h ta r a 11:!i iConclú.€ na 6 .n. pg.) •lr S, n::1pe. e1,v10u a '' e.t 'ª a e.t-

C::onS:1. ~:!:~::esL:cª:::a l O ENGENHEIRO SATURNIN(f DE BRITO FILHO OFERE
CEU ONTEM, NO RIO~ UM AlMôCO AO DR. LAURO moN
TENÊGRO, SECRETÁRIO DA AGRICULTURA DA PARAtBA 

A prop,J! it o clu r-rtigo que publica
m o.,, n e::>t:l fôlha. ectiçfl o de 19 cio c:or
H'ntt•. com o t itulo "Sôbre o govêrPn 
f ulon fie Lucf' n :, ·•. ele· a uton:.1 ci o ::.r 
~ t·vumo L u~êri.a. éste 110::.::.0 .:imi;;o <' 
<.:uiahora dor re('ebeu do il u~t r e tenentf' 
('úl"O nl!l Mflt~alhfics B :1mt1. coman-
1'.1ntc do 22 .('> n . e . e nntigo in~er- Rl O, : , ' \ l 1 '-0) O enl{enhei- A , l' d utras personalidades 
\ l'U IOr-- ft::c_lernL d o __ E s tado d o Para .. a l t? Sat u r nino d " B1·n o l ilho ofcrc•('{' ll I O agape -COMDareceram, a f-ffl e O • • ' 

···~:"m!• ' ª '};· , , ., 1,,,.-. "" r'.,t;,._,, ;,. ,n ,wrana um ai- 0 i· cm alista Assis Chateaubriand e o dr. Salv1ano Leite -
,Jo.10 .P c ..... ,uo. , 2 ... 7 1038. - IlUSd mo<'o ao d r L:t oro .\i ,rntenl' <>ro ..., .. _ 

::1,'.:·1:::f•lt(·:\rns~·eu~~Ãtu~t~ni\ cio e:~~= l"rf' l:ÍIÚ) ,Ia A~rkultur,\ da ;J/aíb~. Amanhã, ás 21,30 .. o dr. Lauro fvlontenêgro, será 
l • ~llt' º'. ' º r_tuno,; ~sc:~:11'('(: JmCnto . ..; .""' 1 ,·,; m o 1·o~rna l'('(· i•nrnto tl,) dr _A~is I entrevistado} a-0 mieroíône da Rádio T upí. pelo jor-
\(1 :'' ..at, tu11 ,1, .1 p10p o~1to d e .u ma .1~-1 (' ),a lt':.1U l.in a nr!" , d tt·c.• t or dos " 01ano'.'t • • Ih - d" d "0 J l" d' 
\ 'rt"!lC.! mmh .1 !"':O t ci. ·an te as ~tn- 1- \ssori.ulr;:1" , eh ~;;. 1•: i:wo IA•ile , r-e- nahsta Da{)O Maga aes, 1retor o orna ' tscor ... 
e .1, -e: l!O., LOvr, rnan tr.!; IMs sados el a ' . . d • · - A • ~ f' · 'd 
"_ 11 1PK1 . ao c.t!;;: rad C' c: er n~ ilus trissinio 1 1u·t "en ; a. :i (r fi a P ::.uail.la J~nto aos Po_ - rendo sôbre a a ffllDIStraÇ80 rgemtrO ue JgUeJre O 
' r 1, r . ArKem.! ro de F1g l\C' lrêrlo , m d('l"C's !'<· ntr.tis da R ~1>ubli<' a , jorualis-
11 In1 nventor F C'ct_ernl _ n ê..,te Estado. , 

1 
t -, , ~1 ,~·ilh?i c·s 1, Au:-.i reg1..·~ilo de 11\IPOR'f .\'.'\TE F'.'\TREVISTA 00 Tupi, que é filiada '\O,.. .. Ili a rios ..\<;· 

11n'. :'11. utn < ,:, rC'a h ;nço"S elo seu g_o \taíde. re,pec:lil"amrnte dirrtor e re- SECltfTA ' RlO P \ AGRlCt:r.'lTR.\ soC'i:ulo, ". 
:1;',~;~t~ c~1;c:r~'l(~csa10 m e h a vrn. gen t il- <! <llo r - r· iu• f ,. d o ·· o Jo1·nal ", e dr . DA Pi\R .\IBA AO ~ll~ROFO:,..T:: O\. ' ~) heC'!'Plârio _d a _\gri(·ultura da l'a. -

h i co;n ;i, .';at i~fo ç;,o d e brasil~i ro ( 'e ls,, _\} :itor I llA~~~ Tt Pi ~ . _. 1 1·~1b ,t d1s1 ·:rrrra c,c~brt". ·~ ,ulmiui'.'-ótra-
J,a l i1 ota qu:- :! '.'IS com1Jrov,1cõPS do HI0, '?i, 1 \ l ·~L,0 1 - :Sa pro~a n n I cao \r~l'm 1rn de F 1gut·1rt'do 
1,11,, fúra o f;O\ê rno d(' \:Os.so fal ecid·J O ,1r I.auro \lont.enegro foi sauda. quarta,.t"c.•il'a , '?7 do ,·oHl'n tC' a s 21 t.' l>,sa. or i1ünal t>ntrt'\ i"ld, ((lU' ..,,. n ·a -

111\\e..;ronh<'ccncto ainda c·abnlmente 5 cio pdo dr S~t 111:níno de. 8rito Vilho, j 30, o dr . L_a.uro Monter.~g-ro~ Set•1·eta- Hzarii JJu c~t.úclio d;t P n. G . . :;! f' .... tá 
Ji1 túría el a.•; nc;miniAtrncõ<'s pnrniba it>ndo o clr salviano l,eite )M•:rntado lrio da. AgnC'n ltura da l~rrnha, sera. sendo a11c10<.a.mente l'SPPrada nos 
Ha:,; , NI Chr.go n ffi(' !rlki1:1r pelo qur uma saudarão em hontf'nagem ao in- entrrl'iStado pelo. jornafü,ta Dftr~O C'Íl'CUiO!,; adminlstratl\•os tlt-;ta ('api· 
t.-. fCr>nclur na 5,• µj: > tC'rventor \rgcnuro <Ir f'igurirédo . 1 :;\lagalhiies, ao microfone da Radio ta.l 

As n~n1J?a1·Qc~ do Go1,érno d:i P .::i
niil1a püFul ,,m clenac4•clo \'':lévo n o 

n:írin 1·) Bra~il novo. a 1lgurn cte v 
cw. :, ;,re '.,_"lltandO·O e-orno t tn p;.\~ 

rir:'c cte {{HP-m ó Nacão m':.1ito pód e 
'linc'c: ~per,•r para a ~ua maior pro:; ~ 
t)eridad"' 

Agrad,.,c:t>ndo. com pra,r,er. a vn lio!.a 
fE"·tn ele " (":ela . não qw•rn mr fur
ar tHJ dr\ Pl' de lhe cumprimP11tnr pc-

10 ~urto dr JJrol!.rf'.;;;!-.o oue o S'.'ll Go-
·,;·no \'f' ll · di:ndo ao F• tac!o d'l P ~1-

-.,jb~1 nrsi,1 fá<.f' now, da R"nuhlica 
~ rnb a 1n~pi1·c.!Cáo do emint>JH C!ir• 

i.l~. '.•'. ·t c1 · 11-·o Nacional 
\:):(-., 1110 f! , c-x•·i.:i:. c'Jrn Psta a-

nvla,·,d opo: wiidaclr n1Plh ,,rnt l' • 
ele ~1 , r,·jn,:-i, 11 di.o;fin'.J. c:o•, id.i 

ctcãn EtCJ111u' •:; Ff'r(PI (l tle Ç11r,'(l 
1110. Tutf' ' H:IHCJI r,drr:il no E.<; l ·H lo d t• 
-~ 'l" i ) ) ~ I 

A UNJAO 
:,,;( ·iHlu ll •) i:• Jr·n.,,l,1 c ,t-, ,111 .,l. 

n:to lt;t\ t·l".i (' '\. flC,Ht.· •1 t~ H ;l n·
da.(,âO dP"lJ. foJJ1,t 1noli,o IJOI 
qU<· -;Olrltll!t.• n .t pru~U!V <1ULn • 
to& - 1.C'fr:.i ,oltant a <·1><'Ular •· \ 
l "nião " 



A l':,,'l \O - Terça-feira, 26 de Julho de 1 ns 

1 E S P O R
- T E s I A ASSEMBLÉIA GERAL DO CONS2 

LHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

~-----------------------~· O discurso pronunciado, no seu encerramento, pelo re
presentante da Paraíba, dr. Laaro Montenêgro VITORIANDO SOBRE O "PALMEIRAS", O "BOTAFOGO" CONQUISTOU O TITULO 

DE CAMPEAO DO I ,º TURNO DA CD MPETIÇAO DE FUTEBóL DE 1938 Na t-iOlenidadc <lo encprro.mrnto dos se• pôvo. como se arranca um tu!o de 
tra~)a Uv,s llíl. A~emblfin Geral do capim do Wlo. ê confortador a~<JhsUr-se 

A iota foi sensacional e terminou com a apertada contagem de 3 x 2 ~~1~~;n~·~a1f1~,~~n~~ t1a ~=º~~~[c~ft:o,11~ ~ª~;:;nu1r~~o.I~~0~~1~1i ~1.1~~ J;~:us~:~ 
dr Lauro Mont.cnegro, secretário da rc.speito ás no,.sns tradições, clarifica 
A1:p:lcult.11r:i di•ste E:.;t'ndo e rcprr:sPn- amplia. os ho11zontes de nosso futuro4 
t.antr da Paraíba naquele importante A conclencla viva de nossos deveres 
conclavP, pronunclou. rm nome dOb conduz-nos no enaltecimento de nossa, 

Foi um nota\•c1 acontecimento e~· 
1)rtivo a realizuçúo do i;rnnde .iót1) 

l r.-cish·o do primeiro turno do capeo .. 
1,a.to ck futeboL da L.D.P .. entre. as :!c:f.~::! esquadras do Botafógo e do 

o C'ampo do P~u;:tiba Clube apanlnu 
l onsideravel assh.têncin, aliás a matar 
,1uc temos \i~to nf•ste~ Ultimos !l ano:, 
que, d111'antc o clcrorrer da pdl!Ja. vi
lJrou com 1J nuüor entusiasmo incitan
,'Ju á vitória os seus clubes prcdiléto~ 

A. hlt.a foi verdalleirmnt"nte cmpol
~JJ.nte. tanto pela t.C'cnka demonMn
tla como pelo ardor c-om que se ba· 
11am os d1 ,put.::;,utes. 

Apõs o 1~0 pr,_.limlnar, entre 05 
quadr""':i do l nii'."lo " do J\ut.o, que tel' 
minou empatado por 2 x 2, tricolo
res r alví-negrO!- p1~amm C'm cam1>0, 
sob a.·_, ordens do juiz Aluísio J\Uiíde, 
. -,4.,ndo ambas as iaçóes <.lelirantemenic 
nplaudidas pela grande a.ssistê'nci,\,, 
notaudo-::;e o comparecimento de fi
.i;uru~ de distinção da nossa alta w
c-1edade, µrincipalm<'nte nos lugares 
J'esenados p,ua os sodos do Pn.raíbr1 
Clube 

O JOGO 

Os quadros que iam decldlr o cam
peonato do primriro t,w·no 4a LIGA 
DESPORTlVA PARAIBANA, entra
ram ern campo apresentando a se
g wnt~ composição. 

BOTAFOGO 

Pagé. Clodoaldo e Quidão <depoí::; 
Fefix); Lemos, 1depois Quidáo). Hum
bnto e Alirio; Américo Idalino. Re
nal, Hélio e Flávio 

PALMEIRAS 

Ferreira <depois Brázl, Juarez e Al· 
c·eu Bat t:õta. Reis e Zélequi.nha; Va
r1uell'O, <depois Biu1. Holanda, Ga
briel, Landinho e Pmgo 

A partida teve inicio precisament? 
~5 15 e 30, com um jôgo largo e mo
nmentado. penetrando a linho. bota
tóguense- umas três ver,es na defensl· 
, a. palmeirense que resistiu brilhante
mente. Após 4 mhrntos de continua
elos ataque do Bot.afôgo, o Palmeiras 
faz a:;- suas primeiras excursões con
t111, o reduto fínal d06 tricolõres. O 
Jógo está bonito e cheio de \'igor. As 
,wranca.das mais perigosas pertencem 
aos botnfóguenses. A resü,tência dt\ 
l!rande defeza palmeirense está sen
r1o posta em prova A as.sisténcia vi
bra 

tnuito lntE:"Ugente, pob os ~eus compo
nentes demo1u;trarnm malicia cm se 
aproveitar dos claros abertos na defc
za nlvl-nrgra cm virtude do .1õgo lar· 
go exercido pelo velho campeão pa
raibano. Assim. os dois tentos gue o 
Bot.aíôgo conseguiu. alnda na primei
ra fo.::;e ela luta. fôram feitos de sur
préza Um, por lntf'nnédio de RoJ:1.al 
~ue ~e lufiltrou no "buraco" an-rma· 
tando caro !ellcldade, de modo o Fer
reira ficar estático ua tiUa barra O 
outro, wn minuto antes d,• t..crulinar o 
tampo. sendo autor o rxtrema esquer
ja Flávio, de wna escapadn 

No segundo tempo a equipe palmeJ
rense tiUrgc com Braz na b11nn r Biu 
oo lugar de Vaqueiro. 

A.'i caracteristlca.s drs!-;a fase. ainda 
"ão as 1nesmas do primeiro t,('mpo, 
porquanto o Botafõgo inida excursões 
perigosas á área alvi-ncsra. Nota-se, 
entretanto, que os rapazes tricolôres 
vão aos poucos opresentando sinoic; dt' 
cansaço, enquo.nto que os do Palmei
ras insistem em pressionar o reduto 
fin11l do Botafõgo. A luta ora se equi
ibra. ora. tende para o Bota.fôgo. ora 

favorree o Pabncfr~. Mas éste está 
a.presentando mal-e; ardor e obtéln aos 
15 ~nutos o sf'gundo tento, por ln
termt>dio do excelente extrêma es-
1uerda. Pingo, que se infiltra e diante 
ie Pagé desarma-o com possante ti
ro ~ feito awnenta. ainda mais a 
·lisposlção dos alvi-negros em busca 
io empate, o que não foi conseguido, 
1.pesar de todos os esforços emprega
dos. 
_ O Botafôgo procura desfazer a pres

sa.o do Palmeiras, a fim de aumentar 
a contagem, mas a defêsa alvi-negra 
estó. atenta. e intransponivel. 

Foi assím, com o resUltado de 3 x 2, 
que teI'llltnou a partida favoravel ao 
Botafôgo, o qual conquistou o Utulo 
de campeão do primeiro turno do 
crunpeonato de futebol de 11)38, que 
.!Sté. sendo realizado sob os auspícios 
1a LIGA DESPORTIVA PARA!BA
NA. 

Daqui, parabenisa.mos aos bravos 
defensores do Botafôgo pela sua bri
lhante Vitória alcançada sõbre os não 
menos bravos defensores do Palmei
ras 

O JUIZ 

Atuou a. grande luta Botafogo ver
sus Pabueira~ o t:il'. AluJsio Atafde, 
que se portou com a sua imparciali
dade de sempre, demonstrando ener
gia e precisão na marcação da parti
da, agradando pJenamente ao público. 

SECRET1\IHA DA LfGA DESPORTI-
VA PARAIBANA 

Nn Secr<'taria da Uga D"~tmrtwa 
Paraibana. prect.'>a-s,, falar com os a
madores abaixo no primeiro E"xpeclJen
te, das 12 ás 13 e no srgundo das 19 
ás ~l horas_. todos Oi_ dias utí'ÍS, µ:ua 
tfe1to c'.1• 1 cgubnznçao ele inscru;ão 
dos mesmo~ amadores. 

~ofo/óqo: - Miguel clps Anjos , 1) 
E."porte- Clube; Orle neto I,;1cet e 

Clfm:.\CO FFl'hts <2> . 

seu 1m1Ts. o seguinte discurso· obra, dando-lhe o Justo vnlor. 
•~Ha c1.:rte2.as contra as quaif; 1nu- E foi par termos bem nrdente êsse 

teis se tornam Lodos os podrres de st>ntimenlo do dever Que Juntos traba
destl utçiJ.o. EntrP. elas figura, . com lhamos, todos ês.~es vinte dias, sob os 
stn1nJlllr relrvo. a da eficlencia do influxos de um impcrtubavel espirito 
Insatuto BrnsiJC'll'O dl' Geoorafia i.:i de cordlalidad.f'. 
Est.lliftjr:1 Vamos agora aos E!':tados e nos nos-

O Tt1s1it11\0 r ol)rf\ elo. int<'liJ,.,Cl'ltla r i,;c;,s posto~ 110.-s Diretórios Rt'gionais de 
cto µatr0i1smo rtos c•nürn:ritc& putdclo& Geografia, contiuuarrmos a combater 
Embnixaclor Macédo Soare&. drs 'l'cl- alravez o.e todnb as rcslstencias pelas 
xeha eh· l''rell n:s e Leite de ca:stro que, mesmas razões que vêm determinand'> 
com o estimulo, o apoio e o presti~o até o p1-esen.te a no!'ll;a conduta 
consto.ntC's do sr. Presidente Getúlio A:s nossas despedidas não se amole
V:ll'gl\~, tém conseglúdo, sob a lnflu- cem ao contacto da ~audade. São de 
enc··a de- ~'-'U rnl usiamno, reunir cm amigos paro Amigos que :;-e apertam as 
t 1 · r l 1 mãos com fnmeza, porque sabem quP l6~1ge t ~~>~~~:1tt~~~~\~j0

1ºt~f~;~~n;~;: ei-.tarão sempre urudos em e1:,"J)1rlto pela 
~cn·rantf' t' (·lf'v~_clos ~cntimrntos ci,1- ccmunidacte do ideal que os congrega 
co:s já clf'vf' o País, wna série notavcl no me,;mo esforço e na mesma luta. 
de 1Tobnlhos. Resta-nos. pois, dar ao sr. presiden-

0 consêlho Nacional <..lc Geografia te do Instituto Brasileiro de Geografia 

AUTO ESPORTE 
é o rnmo. !'°rtis novo do. In~Ututo mas, 1 tlo E~~~;~:n~:· N':i:~~l s:r~~~~,1~ª! 
nem por 1.,s~ é menos ~igoroso e apre-1 ao dr. Euzebio de Oliveira, que presJ-

• senta ~enotes pos5ibilidades de_ ~e- díu a multas de nossas reúniões com 

B:r~C:::!ta[{{ - Josc Luiz e 1'.1arcial 

O diretor dêste clube estn conrida.n- semo_hunr11to_ que o c;eu congenc1c. o admiravel tato O testemunho de no sa 
do aos Amadores componentes doe; ConsE'lho Nnc~onal dr Estat1st1ca eE.l.ima p,. 0 de ~assa admlração aos ~:us 
primeiro e segundo qu:--dros e su~ re~ A_ ambos ,muna o 1_nc'-mO espirllo de esplrttoS dotados ao mesmo tempo de 
servas, para o treino hojf' a to.rele âs lnic1utivn, _<'1.11 ~mbos l' f'Xtrelnflmt'nte j reflexão e de iniciativa, afirmando-lhes 
15 horas. fórt.P o ,c1r_stJO '.~e.· prc:-.tnr serviços de . qué só uma altura nos ocupa, a aten-

co~ª~u{tif~ti .~~n~e~~li~~rfeº bi1
~~~: re~. v~~e1'!i

0
b1:{:s~eral do Consêlho ~~oae a~~!º~~t~! â! ticf!?.~ de luta 

µe~sao nos Jogos, ot: jogadores que Nac:onA.1 dr Geografia, em nome de __________ _ 

i~,~;-i~ào~" .. ~~~!,'i"r:-,~';[e '.;t fa~~~~ii ~~/i".:e'."J~nit~\.:•;~ucti;ª~~ng~· ~~~;: Nôvo Gabinête Dentário, 
Damlo, Velliaco, Dora P E\•an. ' te n·ês a trabalhos corajosos e persis- f e ·• 1 

Rit:aldo Holanda, diretor de espor- ~t;~::\l~~6r~!\~~ra~n:n~~.ª \'fi.~~~~ci:e~ ftfS I • lpl I 
te. as QtHLis qualquer est1utrna levantada V cm de ser inaugurado, á rua Qa .. 

ma e Mélo, n.0 81, o no\·o gablnête 
dentário do dr. Antonio Marillho Cor
reia. 

BOTAPOGO ESPORTE CLUBE 

Os diretores de esportes convidam 
os amadores abaixo. para um treino 
hoje, ás 15 horas, no campo do "Pa
ralba Clube··. 

Rovere, Pagé, Felix, Quidiio, Clo
doa.Jdo, Floriano. Bau, George. Alirio 
Le~os. Tonico, Queir01, Jorge, Paulo. 
,Joao. Mendes, Humberto, Joào, Zé
emenco, ldalino, Ronal, Hclio Zéfla
Vlo, Clldenor, Gt!raldo. SalvadÓr Rai
fé. Edrisio. Odilon, Lamparina.' Alves 
e Roberto. 

nos dominios da economia, da sociolo
gla, da ciência ou dàs artes se mostra. 
com falhas que, muitas vezes, sacrifi· 
cam a sua finalidade. O referido gabinéte, se acha devida

mente aparelhado, dispondo das mais 
modernas instalações. 

Os proJétos de rcso1urRo que os De
legados dos Estados. de Associações 
Geografícns e os representantes fede
rais jWlto ao Consêlho apresentaram, 

~);'s°'~\~:,~;di~:º~; .. ~~ ~~;:~: ;~: Doenças de Senhor as 
ministrntivo, politlco e cientifico pura - ESPECIALISTA -
o PaJ.S. 

E podemos assegurar quP- o motivo 
do êxito de nossos esforços está na 
c01ú'anc;n P na fé com que nos desin
cumbimcs da tarefa que nos \'em sen-

ORA, NEUSA 
ANDRADE 

DE 

A • - do cometida. 
an,maçao esp~'!iva do Astréia - Os craques pebolis• No •xercicio de nossas ativi<!ades Corurultorlo: 

ficOS dO fradfCIOnal CIUbe treinarão hoje, á tarde :;~f-~~º"ci~1~êl:t~s ;.~~~°a?'ii~º Ó~: Rua Barão do Triunfo, 333 
Pelas 13 horas de hoje terá lugar uma vez que muito em brPve te ·á grafia, mantendo-o dentro das linhas 1.

0 
andar 

~ose:ur~'? treino de futebol dos socios ser organiZado O time princiP~1 ~~ que fôram estabelecidas quando de Consultas de 14. ás 17 hora.8 . 

de c:v;l~a no campo do Esquadrão Clube, que enfrentará adversários de su;a~fi!~1~.~- serla enwnerar os n~sun- Residencla: - Trincheiras, 208 

Cc:nttnúa 'semp!e crescêntc a nni• ~~~~~;,::ese:~~mfu~~Jr:r~:~1 a tos que se torrn.1rnm objéto das reso- 1 ll============= 
~çao p~ra a pratica do futebol, te- Aluísio AnqUises Pórto Faria L . luçõC's a que \'imos de aludir 
ms, v~leibol, basquetebQj. patinação Franca Dudú Zezé I ~é • ~z Mas informo-vos que todas as ques NQTICIARJQ 

Aos 12 minutos. Honal o c-~:cclcn. 
tr centro avante t1icolór. recebe U..'11 
magnüico passe de Américo entre os 
zagueiros contrários e desfere fórt-e 
balaço que Ferreir~ não poude con
tt·r, marcando assim o 

~.~1
0
,c. neste tradicional clube paraiba- mar, n'ante, Pe.trarca.' Abelar~

1
~. ~~~= tóes relativas ao território ;1acional ~ 

tobulo E p e~:ahdão de nossa carta geografica' e 
O "ENTERRADO VIYO" ~eh manhã de hoje, serão rei· 1 ine AÍvef a e~,ei;;t Be-nedito, O~her- a wna maior düusão dos trabalhos 

rHIMEIRO TENTO DO DOTAFôCO ·~l~jdos d os ensaios. de t~nl,; e volei Uó.~ton. v~n·di;ue,
1'u~~~~~Bat1 

~!J~ técnko-cíentificos fôram rentiladrui 
etua o o J:!Iimeiro tremo qe b_as· derlco Cabt'fll, Hardman. Mói. A.mil- com muita isenção de animo e tun Deverá chegar. amanhã. a esta cl 

O:;, 11:1JmC'1rensc.!> que ('.!>tão fazendo mct.<'. Na J?róxtma semana tera inicio ton. Napoleão, João Ramos R 1 interesse sempre de categoria dade procedente de Maceió onde atu 
;.~~~~fiti;~rab~~~o,ª 1~~t~~~a~~:~1~ ;Bt::.i1~~~ç~~. Pitte m:~n~~v~l~~i~~a~: ::::~ .. Franqui11ha e demais mite~!'; rlor . supe- ou com sucesso, o sr. José Pedro d 
procw·am cobrir a dlferença, 

0 
que '.ião só O vasto parque do Clube, como , E' que o nosso proposito é o dr de- Farias, cognominado o Enterrado Yh·o 

t·rinseguem poucos minutos d('pols, por ·J meio esporUvo da cidade. Dentre es.5es é que será esc lh d ~~~~-. ~inrJ!
5
~u~~:jacl~~f~ :ai~e~~:: F:rf:!ª s~:fi~~~Ce~r:~o Jo~~ed:~2~ 

inlerm1ciio de Landinho. de lmdo ch·.t· 1 

1 
? treino de futebol marcado para formidavel esquadrão que êrJret;t~ .? ve rrpou!-iar sôbre os erros imortai5 • hermeticamente fechado, na séde da 

tP en\'le1ad~. que desarmou. intera· ! 'º·e, requer complet-0 compare~i- rom herois1no espartano outros co 
18 

Queremos a educação dos nossos pa- "União de ?i.loços Católicos'', devendo 

:::::i:R~g,:::::o ::~;Al:::~s::q 

1

111e11to de todos os craqu~:~:;;:é•an: é11~
1

est ; :dade. ' n- tlt;JEet~~i!i'~::~j!~rt~:if:~~~ ~~!f ;;~::t:ç;o d~:: s;:1;::;0 

Rew1c-~c. h~Jc, rm .5es.são sPcreta a te Clube" na es.s d ~~-:~o~i. nas cama as viva::; de no,55a r~!.º·na. rsédcug;;· r~~ld!ª·bOC~ed~d:o 
Erap::ttada a p8rticlo. mal!-, é 1nten- dlretorln ela Liga Desportiva Paraiba- te P ºª e &eu Presidcn- Para Cs,,;r objetivo se nos faltassr a - Ontem. á t.nrde, este-ve no gablné-

~o o ardor dos µrel!ant~~. Os do Bo- 1;ª pnra dJ!-~utir e resolver assunto · _ fecu:i~ldadc da inteligênr:ia, não nos te redaclo1~ol dêsta fólha o sr. Ar-
hfôgo levam a melhor C'Onquanto te. e~ m~x1ma. 1~Pot1:ancia para a vida GRUPO ESCOLAR ANTONIO PES- falta na Jámais a fecundidade do tra- lindo Acloh Llns, empresário do sr. 
nham chutado multo meno.c; ao arco. / <sPortl\'a d~ cidade balho Du t b u José Pedro de Farlru l 
Ferreira. fra. cas!-OU c.m dois tentO.!J de Na reumao de hoJc será or.ganitacla SOA X COLE'GIO A BATISTA sempr'e ta~

1 
vf:o 

8
n~ ~e~rJ:::~a~~:r~ comunicar a sua che~a~ea n;ta v~i~ 

üefew , 5enão fácil, pelo menos pos..•-i- ~ tabéla do 2.º tun10 do campeonato cJuveui.~) nadas_pela vaidade e que pensam mais Idade. 
, el se êlP tt\•esse ma1~ arrójo e aquela < ""· !~tebol d~ 1938, que !'.,P, lmciará no na propria g1oria que na da obra rea- -
cispos1çâo de animo que tanto brllh ... 1 ro~uno domingo. R J , 1 hzada. ou a rea.ljza_ r. Acham.se apa"ad••·, l1á dias,, ave-
ciâ, ao arqueiro Pagê "" , E . nece~árto o compaz:,ecimento de ea ltar-se-1.1,. JOjc, pel:'t manhfi. no A obro d C Ih ~ o.o> u 

Se, no::; primeiros 20 Qunutos da ,'Jdo.s os diretores ã reuniao de hoje. ;.~~~ºo:<~1~b~!giaii;~ jogo amisto~o grafia já f d~~~1 i~~~~o~~ie~~ ~~j; ~~~~s BJ~j~~1n~ç°~~t:~~ii:a~as lam-

fi!'nimj~~ ~~e~~lo~~/tc1:ãi.P
1
;:

11
:~ OH~ESPORTE cLUBE" FESTEJA poºn:~~~~i::it~b;gó:n1~;çr~~~ em cam- ~~~~~ ~;\~~~ã~u~n:i1:

11!~~1~ti~otlt~= 
, ez cabe _ao iPalmtira.,,; melhor coor- JE O SEU 5·º ANIVERSA'RIO co, que vao da regularização de limites 
denaçáo tecnica. E' entw,iasmo rm buf'.- O:- que formam nas fileiras do "E.~- Henrjqu<' entr~ os_ municípios ao levantamento 
~:~oª b_::dap~\~tJ~ .. J~ta~t~~a~d~~~; t·ortt• Clube", estão de pnrabens. com J.:rc1h~~d~e;;id~r~1\,;dilio ~~~~1enc1oso de ::;cus r~pectlvos ma-

'~:o~~1;;ªsi~·~n!~~~":~~ ~!:;~~,v~;fgr;_ ~~;l pr:;;~~~~~ ~~jeCiut ~·= ;~~~i~ã~r~ ~~~~~ -_ ~ti~r':1~~~0 - GeniVHl - SJ~A P!t~;~di~sá 1Á~~~~hi~i:t'~rftel~~ 
onde brilhou m~i~ uma \"('Z o centro ~'.~~~r~; e~~- r:~Üom;;~qu~u~rii~~ _ ~on:;elho em apreço, a todos deixou a 
médio Rí'i~; Inúmeros vezes os dian- :n dE' hojr é de alegria para todos os LICEU PARAIBANO x COLE'GIO impressao de que Já é imenso o QUP- ..,p 

telros ahi-~gros causaram po.nico á no"Sos de~portistas. BATISTA \'<'m fn:trndo no srtor scogl'afico. atcn-
defeza bota foguen.sc·. trndo P.:igé feito Dfü.de a sua fWldação. vem sr,ndo to o cu~to prazo de atuação dos Diretó-
~.gr~go.~i~t~i~~U:s~ ~~:u<~rC:~~~ ~ª;u! '), "E~porte" dirig1do pelo sr. Carlos <Juvenis) riQ/;~~~i~ai:s;h%iw~~~~~~~o desvaira 
t•ne,rgia golpes de verdadeira ouclácW ~i:e~o~!ru F'r~f! fJ~;6J,J~~ai~n~~ Bater,-s,e-ão hoje á tarde no campo nas crlaçoes de seu orgulho e um ven· 

A táLica usada pelos tricolórcs foi pre-stdrntc do '"'E.c;porte", dêsde a sua ~\~1b~~1\~\~a os fort.e.s conjuntos dos ~ for~ de reformas violPntas e ina-
i undaC'ãO. o i.r. Car1o.c, Neves. tem-se O . Cc1}Cgio pi6ará no gramado na ~~:~~~1~:s O ~o~s~s;~~~i.die~~~;:e:~~ 
~~r;tt~~ .. ~·~~ ":11q~:E"tr~~n~i:1v:~i segumte (órma: rancnr os costume~ tradicionais de nos

Dr, Fernandes Barbosa 
OOLNQAS DA CRIANÇA 

Consultuno~ Rua ,·í~coude de Pe
lot.as, 290 - 1.0 nndar. 

< Lm frente ao "Plaza .. ) 

R('SJd<. ncrn nu I r, ,,,u..,. dr e a-
1tu, 614 

COUBUnlt.S D.is 10 â3 18 horas. 

ri .. uus realizações e consequente J)('r· 
mançncia na direção do valoroso clu
be. 

- Registamos com satisfação êsse 
oc.onteclmE:"nto e felicitamos o "Espor~ 

Cruz 
Ivanlle Oeirl 

Ot avio - Xi."'<i - Frnnci:r.co 
,J. Marin - Estaques - Jair - Eudes 
- Dor;.rivnl. --------

Os times ºVermelho" e "Azul" do Paraíba Clube 
treinam, hoje, pela manhã 

HoJ~. pela manhã. ,erã realizado um l'n os e1etuados p1omete mui tu an1ma
anlnmdo treino dos times V .!Tmelho e- ção 

Telefóne; 

Atul, ão Paraíba Clube, os quais vém Os dn1gentes dos dois e.squadroes h
db;putando em "melhor de tres", a cus- tlganLes :;obctLam o comparecimento de 
tOf-a taça Brama, ofert.a dos represetl.· 1 todos o' craques escalados de vez ue 

t.066 - tantcs da Cerveja Brama, desta capl- no próx1n,o donúngo será' reallzad~ 0 
tal. último enco11tro em di t d ·1 :=;::..;;;.-,:;.....;=o-======;:.;=="== . O entalo c1c hoJe, dado <>S prepnrn- troféu spu a oque e 

OPERAÇõES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr. Lauro Vanderlel 
Chele da Clinica Oinecológtca da 
M~i ter11 tdadc e da Clinica Clrur

gic.,. I1lfantu. Ci;uri;tão da 
8anta Casa. 

Rua Visconde de Pelotas (Em 
frente ao " Plaza"). 

Das 3 as 6 - F'óne I .o_611 

----- - --- - ---

1'ELEGRIL,tAS RETIDOS 

Há, na r('partição dos Correios e Te
legráfos. t<-legramas reUdos para: FJo. 
rencio Dlinizi. ave1Uda Setembro, 5J; 
Frnncisca SE"ua, avenida Pedra, 288; 
Niida Bastos 

Dr, Newton Lacerda 
ESl'ECIALISTA i,;J\l DOENÇAS 

L'IITER)'i.\S 
RU \ Duqn, DE CAXIAS. 604 

Ol'iDAt-: ULTUA CURTAS 
nos ca8os lndJcados 

-- 'l'clcfônc l.:?03 --

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgl:lo do HospiLal Santa. Isa
bel e da Maternidade. 

CIRURGIA 
DOJ::!'iÇ,\S DJ;; SI::!'iJJOR,\S 

PARTOS 

Rua Pererrino ck C.'an·a.lho, 1'6 
Das 10 ás 12. 

,,, 1 ~· 



,\ UNlAO - 'l'~rça-íeíra, 26 de julho de 1938 lJ • 

ESTEVE, ANTE-ONTEM, NESTA .CAPITAL UIVIA COMITI
VA' DE TURISTAS QUE ESTÁ VISITANDO O NORTE 
O PROGRAMA DE RECEPÇÃO ORGANIZA DO PELO GOvtRNO E PREFEITURA DA 
CAPITAL - IMPRESSÕES QUE ATESTAM O PROGRESSO DO NOSSO ESTADO 

A CIDADE hospedou. ante-ontem, 
160 turistns do sul do Pais. contando
se entre ClEs inumeros vultos Qe pro
jeção d~s classe::; inclustrinis, ('Qmer
clais, mectico.s, nctvogados, escritores e 
jomalistM no Rio, São Paulo, Minas, 
Bafa e Pernambuco 

E.c;sa caravana qlle compõe o 3. 0 

crui.eiro Turistice orgnnizado pelo 
benemérito Touring Clube do Brasil. 
iniciou a sua vi:1gem na Capltal Fede
r:11 destin:1.nclo-se no A1nazon:.1s. tl'n-

"As obras de assistencia social. que tive a oportunidade 
de visitar, falam com clareza da ação inteligente e hu
manitária do Govêrno Argemiro de Figueirêdo" - afir
ma-nos o dr. Antonio Carlos de Assunção, ex-prefeito de 
S. Paulo e presidente do 3. Cruzeiro Turístico ao N«rrte 

do já visitado Vitória. S. Salvador, 
Recife e a Joào Pessóa 

Em palestra com a nossa reporta
gem. o dr Antonio Carlos de Assun
ri10 dcfimu com muito acrrto a \"311-
t, .. ,, m dos rruzeiro:;; t.uri:-.tiros dcntro 
do Pab: "O uos~o objr.tiYO e conhe
ct•r o Bra~il. A~sim .. locum-se as mãos 
e se fundem os cornçôes" 

E.<:~c.s 160 brasileiros que viajam a 
bordo cio ·· Almirante ,Jaceguai ·· con
tarão nos seus amigos. apos tão ins
t.rutiv:i. rxctm,;ão. o que v1ram e obser
VE1ram, dc:;fa1.endo mult~ lend:t en-:1-
dn n rcsµ,•Ho rtos inctices ele cíYtliz.1-
çã.o e cultura do Norte 

Dw·antc a sua raplcla ~~t.a.da ne~ta 
Capital. ti\'omos ocasíüo de trocar 
bnprcssões com a maioria dos mem
bros do 3. ° Cruzeiro Turístico. Quasi 
todos não C'Jnheciam o Norte e I1âo se 
cançnm em proclmnnr, com entusias
mo, a :;ul'prcendentc revelação· que 
lhes vem ott::rC'ccnclo. nos mais varia
dos asrcctos. o 5ctcntriito brasileiro 

Um dêles nos afirmou 
- Pelo que estamos admfrando. 

principalnier,ie a part.ir da Baia, cres
ce o nosso orgulho por êste in)enso e 
surpreendente Brasil! Tão cé"t1b i:áo 

Grupo feito no P..1.raíha Clnb<". ''<'ndo~se o dr, RauJ clP Gói<;, o;;e,rrcti\.rio d~l 
Intenentona e clr. Antonio Carlos de A.ssunçáo, J>resident<' ria comith•.1 

dl' turh;tas, cel'("ados d<' outras pessõas representat.ivas 

soa sem ~e conhecer c~tc recanto lão 
adornvel" 

Em seguida. os turh tas vi-.ita.ram 
outros pontos ele nos<;a ('apitai, como 
os parques Arruda Camara e Solon 
de Lucf'na, pra<'as da Independencia, 
Béla Ylsta, etc. 

'W 1:-.STITl'TO DE EDUC\ÇÃO E 
ABRIGO DE MENORF:~ 

A terceira pa rtc do passeio l'C'Scrva
ram para a visüa aos prédios públicos 
da capital, tlestacando-~.c o Instituto 
de Educa(.'ão e \brigo ele Mcnot·rs, 
c1ue moth·aram e~pressõcs dt.• franC'a 

1 

a.dmfra«;·ão. teurlo os tm·istas se iufr
ressado por tudo qu~nto diz respeito â 
finalidade e acabamento da.quêles edi-
ficios. 

O S0RYt.,1'E D.\'1SANTJ:: NO ··PA
RA!B,\ CLUBE" O dr. Antonio Carlos de Assunção, 

presidente da comitiva de t~ristas, 
em conversa rom o re1>resentantc 

da .. A Lniáo" 
A's 17 horas, realizou-se no "Pa

ra1ba Clube" um sonête clan~ante 
oferrddo aos distinto,; visitantes, tf'n

procurarci a Eurnpa. Aqui ha muito do comparecido grancle num~~º de a<;
que se vêr e admirar mais do que lá. ':>Ocwdos, row as $uas fa.m1hao;;, . 
E aqui meu amigo O ambiente e de i\~ dan. .. as de<'orreram ba:!>iantc ani~ 

A SAUDAÇÃO no PREFEITO f"ER
N \NDO XOll!U:G.\ • 

No inten·alo das dansas, foi pres
tada signifi(,a th-a homrnJ.gPm aos 
e:-.:c·ursionistas as~istindo á mesma to
<los os pr<>s.cntcs. 

:,,iaudou o~ ,·isitanU•s, ('Dl expres
sh·as pa1a na.,. o prt'fcito f'ernando 
'\'obrcga. que se referiu á safr,fa('áo 
<lo povo pes.,C'cnse em :t('Olhcr a ilus
tre representa(áo do sul. 

Fina1izanrlo. ergueu o brinde pt>la 
teliddadc pes..,.oal dos turistas e pelo 
vilotio,o êxito do 1mtr\óti('o ('l"Uzciru 
.).Ue ,•êm empreendendo. 

O .\GRADF.CDIE'ITO I>O DR. AN
'fOKlO CARLOS DE .\SSUNÇ \O 

Em nome, tios l'i~aantcs, falou o dr. 
'\.ntonio Carlos d(' A~sunçio, agradt-
t'enUo a sauda~ão do prefeito Ft•rnando 
'.'l"obre1ra. 

O ilu!'\tre f'xcorsionista, em pala v~ 
da mais viva emo<'ãa, acenluou o aco
lhimento carinhoso que O'i c,cursto
nistas ,,inha m lendo em João Pessôa, 
0 qoe era um alcst..1do incsque,cí\'el da 
alma ca \'alheU'ê~ca do norte, parte 

· Jazz TabaJara ·, sob a n:genc,a do (Conc-lue 118 5., pg ) 
paz e ~rdem ' l '.nadas, toca~~rlo . para a~ m:s1~as a 

\ CHEGi~T\ DgtPiTu,~1sns A i;:n;:;:ioac1~::;e;;~~:a Es· J VIDA RELIG_ IOS.A. 
O "Almirante Jaceguai'º, que con- d "A f . . 

~:!êlQ, cerca de li horas de ante-on- Pessêa" BANA 
cluz os oxcursionist.as, aportou. em Ca-1 CClar O grupo n OnlO FEDERAÇAO ESP1R.ITA PA. RAI-

:So ciis fôrarn O'i visitantes cumpri- Franqueada J.O publico, reahzar-~e-

~1enta.do~· P<'Jo_ t·<"prese~tan~e_ do it\te~- Perante uma assernblt'ia de 267 alu- ~(' hoJ;~c~d~~c e ~t~~~ r301~a~5·~1:io~i.~ 
\~ntor 1~rgem1ro de . .l<1guc1rccló, oap1~ nos. rcfllirou-se, a:üe-ontcm: n? _Gru- _;

6
;5~ ·a te a 'sessfto de estudos filo

tao Jacu F1·ant1, aJUcla11tc de ordens IPo "Antonio Per,soa·· a cerunoma de ··r' ui n 
1 

t· _ bordinada ao 
de s .. excia .. d_r Fe, .. nando Nóbrega, , fumlà_c;f.o eia Cooper::tiva Escolar_ d~- tê1:ao.:i, umn po f'!- ia, su • ~ e 

~r_c~t"1to d~ 1·ap1tal. •li ).Jatcus ele 0-1 quê.lo_ cducnt1d:1rln, _"_'i_ual se const1tmu I OS ESPÍRITOS COMO AGENTES 
ll1e1ra, _ diretor do ~<'parta~<'nt?. <le dentro ctos vcn:.!aclc>iros mok\rs coope- DO PENSAMENTO DIVINO Nf;STE 
F:du<'açao, prof _.Jose de 1'~el~-· dn.ctor . ra_ t1V1stas e do _"'_·1kno orn estabr_le- 1 E NOS OUTROS MUNDOS 
do Departamento de F.síah'Sl1ca e Pu- 1 f'ido pelo D •parlamento de Ass1sten- _______ _ __ · __ _ 
blicidode, jornah,ta, e outra, pessôas I eia "º Coope•at1"1,.mO. Junt Comerc1·a1 do Estado 
d(' de~taqur I Ab!'rl a l.l S(''.-;.-:~o. e, prof Barro-, Mo- a . 

Em trem posto á sua dbposic~ão. os reira d('ll ~ pnla·.r: ao ~r Alvflro da A Srcretarín da Junl:t Comerrml :lo 

l~;!::;:rt:;l~j~~,~~md;,_ ªl~=t~t;~ª da
0ri~~~1

l ~~~~~ J~~~~l~·i ;:n:~~1;o e~pl~cos~u
05p~~l~: ~~~~ de;!~ c;~~~~'.n~;o~in_~'

5ctt·f:~~f; -
\\'e~tcrn ao "Pa.ra1ba Hotel·· em oni- cipal objetivo rem o:-. :ietl!- regi.~t<?s, na forma dr\ Le_1 
bu, e<jpeci~is Em seguida. prorrclc·u-Sf' á eleição ! . Na\'rtrro. Alm~1~ Goml·~· E .. \rnu-

r._o salão de rccep('áo do "Paralba obtendo-se O rrsnltrido -;egumtC'. JO -~ Crn._ !"ern:n:'I. _Amo11m_ & Cla 
Hotel", o dr. Itaul <lc Góis, sC<'retário Prer-;idente. AqWmflr de castro Cou- Ollv1er Poxoto e Jo:10 Leopoldo 
da lntcr\'entoria e outros auxiJlans tinha; ,·ic(·-prf'~icktitr. ReinaJcio Pe- --- - -------- -
da administracão apre,ontaram ,-otos reira: 1 ,, gerente. \Vll<on Elmano Mo- PREFEITURA DA CAPITAL 
de bóas vindas ao dr. i\ntonlo C_arJos rPirn de M~nt'!'.es 2.'' g1}1"f't1te. Paulo 
de Assun<:J.o, pn•sidente da comH1va e .soares Peixóto: 1 ,. secrPtario. Maria 
ao~ demais <'xrursionista,. das Vitorias Loµ('.'L 2.'l secretário, 

1 

.José João Torres. 1 •J lci.our_Piro. Aí'..e~ 
O ALi\'lOÇO ;\Q ··P.\R.\iBA HOTEJ,·' ndc FJ~lldn::.do; ~.r, teSOlll"l'lrO._ Er~ne1 

. de Oliveira. ('omclho fiscal: ft<;cr.1s~ 
A'.s 13.30, realizou-:-(' no "Para1ba Marin. Jost"· de Arnú.io. Elsti Chacon e 

llotel" o ahllo(o oft'rccitlo pelo pre· El:e;ário P2reira: suplei1trs·. João Pol-
í~ito f'c_rn.ando "ióbn•ga. ao!'! cxcun;i~· 1 res dos Santos. Arlf't_, .. ~ins d.e A·l.b u-. --- --
n111ta5, tomando pal"tc. aind3: no ':"e"- .:iuerque e Pa~C"o::il Carnlho l\fachc.1do. ROUPINII.\S para crianfas, cm 
frio, au'\ilMrrs do Gon•rno, JOrnahstas Antes df' €'n('crradn a ses5;ãO, o prof lindos modêlo.._, recebeu a "Rainha 
e ra.miha!-i de nos.!-i:t sorn·da.dc - o\rnaldo B,HTO~ More1rn protenu a1- rla :\Ioda" Pn•rns modicos 

t:\1 \'ISJ"L\ \ \"_\RIOS PO"TOS D.\ ~:::~ 
1
~~1l:"~:!;,1~ª~:;:1t::~c;~o.-;0

qt~~it~;. RESTABE LE-- (JDO-

Re.!-.tal)f'lect>ndo o praxe anterior· 
rru .. .:nte aclotada por esta Reparti~ão. 
ficam osisridos o:; srs. fornf'~edores 
que O':i pagenwnt-Os de conlas s_otnrntr 
.<,crflo Pff't.n~dos dentro do penoào de 
S a 20 de crtda mês. 

CIJ),\DE :;olirlarizam ~om tal iniciativa. os quab 
lá haYlam p,1go ai ~uas rt':.pecti\'a:1 

(,u~fõis 1i~:ij:~ª:t;;~::~i~~.e~aii"1~~:~r º~ :fz~~º (i~s ª!:~~-"~iot~;~~~~~~~!· J~t~;1;1: O GENERAL PERSHING 
Pr1·sr11trs a mais conlial aproximarão, tal subscrito 
11

•do os membros da C'omitha, acom- A fim dC' m:spccionartm º" lrab·tlhos 
ll,iluhado~ da preh'ito da capitill e ou- de coi1.'ttitulçfw e instalação da refc·ri
lra {>t's.•/1a~. fôram até á praia d<' da ~ociPr!adP e.chai:nm-sr:> presentes á. 
Tarnbaú, c-olht•ndo d<·ssr clf>gante re- reunião, o..; srs. Jo;io a\.lves ela Silva 
1
·an10 do no~~o litoral ma.rnifica im- e João liorgl'!; Li<' Cac,tro. in.-;petóres 
flres!Uio c!o Departameuto clr Assi.stê11ClR ao 

A ProPosito, nus di~e uma. diltiflta Cooperativl~mo. Além cléstes, compa-
• ~nhora, que faz parte da excursão: reçêram inumcn1..s ontrus pe~:;óas ':i 

~ .. TambaU é uma praia Uncla ::-e- várias professoras que reprt'SC'JüAm o 
li1! Ul•' 0 !'1p!1·t·• 'l!l_:;' . ...!.!"ih :.:~tn}_~ . .r~::1- ,CC!'f!O dc•· 1

· 1}f' ,! ' ,. ">l.J 

WASHINGTON 25 ,A UNIA01 -:--
0 gcnrral Pcr!-hi~l~. quC' ha se1s me
,;;p, r~tava recolhido a um hospital 
desta cidade em eslaclo grave, ncabti 
d~ 1 rst:11,elccer•M! complPt;~1nent.e 

Êsse bra \'O .soldado que complet::'- 78 
anos d~ 1dade em !-Ctembro próximo 
tomou 11:11 te nn _grande guerra. co
mandanclo 111110 hnB"ecta nortf'-A\UPri-
- !.ll'' 

CARRO DE BOIS 
tLído na Ultim:t ".,nnomal" dri "CC'ntl·o ( rir ( 11Jt111,t · 1 

Houve uma época em que o r:ur~1 
(e bois tinha de.t.tncada vnltdw:le ro1no 
mtio de transporti:-. 

E:sse ..,..eículo, no no1·te do Bra"iil t('
ve a bUa fê -l> maior com a intu~ ,Hl
caçfi.o da cultura dn cnna de a<;ut:or 
dêsde as remotas t'ras coloniai.c; :'.Jtl 
nma gr::1nclc parte do penodo rr}.>uhll
cano iniciado a 15 de Novf·mbro de 
1889. 

A Paraíba c Pernambuco fór::.i,~1 
grandes contribuinte~ da indúst.rta n
çucareira, concorrendo vulio:..;an1cnti· 

.f (1 :\II\ UMA 

om o })('iW c'a\ ~u:is ri J um ,o n
Pf'.t· d: r,uk (J µeM(.,,.h srr.ulnr do 
ru don m10 pur rt rt!jr..-,. c·amtnhos 

t• rstrad " 
O c:u·'"eiro f'.aYPUr.c'n morreu rein 

;<mL .'Ct: o- l,H>tôrr\ de pxplo:,5:o. A 
tu:, f?n a nfto t ~i ~"}.trttfr!.1 pf'lO E.ópro 
a.rde'1.te da relocid:t.c\P aut'>mobfüstica, 
e <t :su m •wcr;a , ... a 11 ada, ru.vmi-
01" lne-n :í 1..-~Hli,.,e:r"l rr1,i1Plra 

Da 'V0z dn Borhurf'mpi ··, clC' 23 do 
CO!."Ttnl 

~~~:;;íc~ 
1â~ª~:~~;;n~ºa~it~~:!~~.\~-~.t (J~~= V I D A 

c'rn.s da TlO . ..,sa tonnaçào hif:ôtórica 

ci:1ª1;~:1~:;;;s1~~~ n~/\:,~~~·ºeª~fd!= 1 RADIOFói\JTCA 
~;;~O~~\~~~i.es~~/~~\~J~~~l~r;0c _ ~tl~ mi~,~~~rÔI~,- (l~\lil.f'ii~1l t;~JrOf~·tt~:!{,:~:11: 
t,e"a .no., n:it~terf's. de. sua proJ~s~u.o, a qu;irt.-O~ ~,. 11 ,1 • ., dl': mú-.;k'l popular 
\ ~zes. mJustan:icntf. r1.~rib111cla;, ao~ l>r~ilt'f, :i "\"'l 1rhn•·fr.o 11, -.11.c·,i "'(l"' ,1 
p~cl'?~- cm~ 'l d1.abo. rr,d1i;adc.-, ~ob o., -:amba." 1,17 r,n por :.11 · , 0 '-t"':runch, 
Inbh·110.'i G.a nmte, nac;: rnc1'U1ll1~ncla-.: rnm ai·incp~nh:-..ini• uto ,1

0 
Re(~n·,11 

1 

f~; i~~~:::.:~· ensombm<lo., ela .. ·m~- nu_vimo-i.t 111, -~.urh.1 "fli~tnri:1 1!,. 'l.

' No::; di;~<.; (JUr-ntf's do cutono nordf'b- ~i.·· _i"'ff "'111. hm.~" ~LJT"H-ro-.. rM •tm• 
tino. or~ulhô:-:o c'.o :,e11 oficio. 0 C;i.c,:cra- ~Pl1r d, \in,.,~,,h. mo~trnu-M' co:n ~e-

l

·vo - caneiro marrhava 6 frente da zuran~~ (.)r ,·o,: lfl ,,o_nt•i.., 
juntas de cam.bâo que: pu:,a-,am o c:ar- -- C?'·J;;n•lo \avo~rf'fo ... 'H''º""w.to.1 
ro dt duns roda.: de tnoHlcir;.1 ar~olu- rrt-, num0,r,,, :'" Yal .. ,. ~'!·' _,1..;~t.-lar,-0~ 
das ele J0rro, cant.ando. npinhnd<.; tlc Orlando e. ,,ao r~t_rt ,_uv,d~, no J;'f'-

1 ranas nara ;1barrotnr O µ1cadei1.0 jwt- uN·o dr- ... u.1. m· tl1l"< ,1 .'· um t,om 
to á mo:::ncta cto eng('llho. · í'roone, ,. - 1ft t)i·'ltO"'. 

~ cigarras cantavam nas a-rror~ - Ed,i:l.ni-tf' &ib 1-in, c·.tntou bt-01 on-
da caminho. ro:npondo ;;i mú: ica do 1.t!rn \_... v·•l.,:l~ 11ur mt,roril'iou 
tr:i.bnlho - al~grrn Coe; camµof, no qu:n•o dr ~ora qu'! a.p:-t.rt-C',..U. ~e-

A Natureza tocada pelos r:.ios fais- r('('eram ;1t· n•··,o Or,t ,~amo" a '.ti-
rante~ do ~oi p;.u.·cin f>::O!Tir .-;ob um 1:c:1: '' t:n·a ,;;audr1<t" a m~ 1.. uma t~-
manto de luz peranC'a ;i nin"'':-.. - 10 ponto..; 

lindJ. o carro que condu:i;in á vilB. nrn.i cmda .. , rom um m'l:,n:fi('n prn"amii 
Nn3 fcstR.· de N,ttR.I e Ano-Bom rra 1 .. ·\ ;•Jaa T .. b::1~ára·· , ,u. •·?"'· '"· a 

?~-~~~~~ s~bS:n~1~/~eE~iir;~1~r~~1:~: ~:,.~~:s~r~/.;~,('~;~j~' ta 'í~11r11~n~;~~~-. 
por cima d0:; fueiros, o lastro forra- - ,m ... "'1hã. á.; J 1.'I~ e â.. ·>J:!O 
do ele esteiras de corm1.úbn ou pirpili Gt>uí Santo,;; irá f)rllll'.11' o mir·rntônc, 
e ccbcrtôrcs de ganga. Ja P. R r .4 rom um proitra~na d~ 

O.s bois ficavam. na ponta da rua m\1sica J opuhr hi·:i ·iJ ir:1 
até a hora da missa do JWlO, olha.rido :Satur.l.lmentP. a aol.rndid,1 ·-,t;u 1

• dil 
pachorrentamente a lapinha armada Radio T:·bniárJ arirf'v·11lau f'X<'f'len
na ca.c;a do dono do rancho. numa evo- tes nl:m.,.1·os f:.lvrn•to jíJ., .1C1 fl~t.1ca
cac;âo á mangedoura d<: Belém, onde do lugar qur desfrut 1 n•1 ";L1rrlom .. 
nasceu o Menino Deus d:1. noss.i difu~ór'l., P ""lllº t' d1~ l'"~ 

Na minha infancia 1e lâ já se vai pei·o.r df' ""ª" qnalit!ade..; ,nh,Ura'
mais de meio séculoi conhrci pessoal-
mente. no engenho Jus.s;.hn., no muni- Kl'\ll 
cípio de Areia, o prêto Raimundo. que 
era apontado como Q mais atoito dos I p R I-4 R,.; rm - -' °-AJ:\RI\ DA 
seu~ parceiros da zona do bréjo. Quan- PARA.s:BA 
do havia necess1dacJ.e de se transpor- PRQ(;.p \ ''-.\ p \J~ \ no•J.. 
t1r da~ matas uma linha moedeira de, 11.00 _ Prr'!t"3'.llfl cio · L111 ~\'t1 -

~~~~:~mJi ~~~ ~~~~;~:.~nián~~· j~0~1 ~;~= ~:;:~~:s p;:rr~11:·::\a~~ \~·:·~~-ai:!~ 
tre Raimundo com a .sua . adestrada rom::ince~ eh 11~\a 

:~~a~~~- d;ig:à~s
1
u!~1~~iJ~n;ict;e~igc~:~~ ·iJ;i: e -in·:~;~1.:,~c-Õ:~Lt~~li!1,,ºráfk a:

0
~~ 

atalhos até o local da dcrntb.a~a >ais e estu.nr.;Piro, 
__ Em c~oís ou mais ~lias 1contorn:ie ti 12.15 Ct ntiqúa o pM!Zr!-1:na do ~1-

m.stanc1a, volta ~a ele com . a lmhn :noço _ GH' '- :\rf)fi popul~ e.;; pf>lo 
pre&a ,ao arra,tao. toda cnf_ründa dt '::hlc-Sflo PL-'"':ro ·· A l'U:-,3 elos g-ramies 
galhos de pau-da.rco em flor nu ra. romances da téla · 
m_os de canat1stulas, pe.r_a deixa-la ftO 18.00 P1·0..:.r-J.ma do J(lllt~l' -
pe da obra em co11. .. tnu;.ao -. Jra,·açõcs ~elt-<·ionHc:l;v, ol('reri,, pf'la 

Os trabal~a~orcs e os. moleque~ d1 ·ompanhia LraH:eir;:i d{' Eld.r1r1daclt> 
Fa~enda assistiam chegada. da moe- :iPmcns & ~C'lvid:Prt s A rLoC'utor 
dezra, com vivas ao senhor de enge- \lirio Silrn 1 
nl~o e d1t~s maldoso,..., ao l)Obrt-' Cal"· 19 00 _ Smrp 'f (.lo~ a1·ontf'dU1entos 
1"e-1ro ql~e. mClfe_rentc ás pilherias do !o ciia 

~:~:.it,ea~.sàta~ll~ia~~ ;~~~~~ei;}~0~~ a~:~-) - Niu:.ica variac!,1 ,JOl'c!t> Ta-
~~ando os can:ís. para incontinente t,1- 19.15 _ Bolrtm1 ,•:-.porti\'o 
zer o~ necessarios; curati\os nos nrra- lO.ZO __ 1tul'iica popul'.lr bras1le1ro 
nhóes e pizaduras, antes d,. !-.Olt.!.1-10 _ Paulo Aln·~ 
nos campo.:, de· pastagem 19,30 _ Progrnm;l v!lri;ir1o Elirt.f" 

O mais significativo é que o~ boi.: ?erdra e a iaz.: da p R J-4 1 Locutor 
estimavam o seu guia conhrciam- .f Acilinoi 
no: obedeciam a sua voz; sei,;rnQ.m º" :?O.OO Rl'fr.iu . .;mi. 10 ·la Hora do 
-;cus passos. sem C'astigo nem com,- Brasil 

tr~a1:J~J~· nada tinha rom o D· 2UX• - Mll"Í( :l u, n~,r ,, 

monio, conhecia os segredos du artr_ .... \\~1lr~ Jornai üli.r.a' 
de carrear, e tratnva bem ,los ttni- 21.20 Radiolêtü Regional. 
mais. 21.30 Prognuna \·oniado . Com-

Na hora do descanço, emquanto u. \anh.i; ele C"-0méclia1-, Tri~'"n~ Pmto 
cortadôre.s elo canavial chalncranun 22.00 _ .Jornn'. faia,lo ela p R I-.1 
deitados nos pulheiros, t·le cort.:1\·a 2~.lO Mu~ica S<·lr>r:Hil ·ida Or-
m pequenos pedaços o fc•1xc de ofJzos _

1
uest.ni de snl~o sob ,1 n:~l'nr.ii1 cto 

rJe cana, oue havia apanhado com ? 11::h~stro Olf'~ano dl· l.nna .FrrJrp 

{~~t~~isc~:~~I~· !o~rtªa, \~~~O\~~':u~·~6ã~1 ~1:!.25 - U"lt.i..mns nottd!'ls - P R 1-4 

nséjo para acaricu'í-Jos, cntar-lhrs os n~~~~~a Bõa noit~ _ 
1 
Lonitor Jos11e 

~a~Tadê~;~s.g~~1t:-~ºt~:~1~~ft'.º ~~~~:~r~al- .hmior1 
•.·anC'ava verdadeiras fac:mhtt" com r 
.idjutório da b01.1c•~ mansn do .,,,-n,,.1-
co de suas taréfas no PlV:.H•t,ho ond1 
morava. sem outra recomp.t::n<sn a nJo 
,er a própriíl ~atisfaçiio de l>rm !;er
\"ir ao seu senhor e de agradrn a ,~s
.::ra \·a Luiza. a pérola ,uqra cl:l !'.Pnn-
la nos requrbro-. do ~:1mhri. 

Com o corrtr dos l-etnpo!ó, J loco
motiva, o automo\'el, o caminhão r e 
t!·atôr, ,.iernm substituir vantajo.-.a
mente o carro de bôü-, hojt' c\('~µrez3-
rto e esquecido. rrsl:.1ndo-lhP apcruh 
.i gaihardía de não han•r esma~nclt: 

SONDAGENS 
PETROLIFERAS EM RECIFE 

RECIFE. 25 t A N I A secret.arh 
da Agrtculturn vem realii;.i.ndo bOl1da>
'5ens petrolíferas nos terrenos de B0n
g1, local onde está situada a colonia 
j:1ponesa (e horticultort's Os traba
lhos realizadoo por funC'ionálios da 
me6ma Secretaria serão ativado~ com 
a vinda de técnicos do Ministério da 
Agricultura e maquini~mo indispen:,o
,·eis ás perfurações. sondngen.s e t''.'.· 
tração 

Anuncta-se agora que no decorrer da 
próxima bemana. a grande área dP 
Bo!lgi. pPr1f"nrenf-e Ao F.•d.ndo. ~~rá 
iluminada com gaz extra.ido do:; po
cos locais, A notícia cau..-:ou grande 
interesse em toda a cidade, est.flndo 
o Interventor Agamenon Magalh1ks 
interessado em que as pesqulzas e son~ 
dagen.o: pros.sig-Mn <'(ln, n mn101· raµi .. 
.i,_ 

PROGlt,\MA PARA \)l.l~HA: 
11.00 Programa do almoc,,o -

Ornv,H'Õe:s populai-cs. 
12 oo - Jornal maturino - .Noti

i'llio e informa<;óe• telegra1icas do 
~at~ e do estrangeiro 

12.1.1 - continúa o prosnmrn eo 
dmoço Gra\·acÕt"s populnres , Lo-
·utor K.em,rd Gal,Ho1 

13 00 Prog-ranrn do _i::mtar --· G1·:.1-
H1.ções ~ell'C'iom,da!- i Lot"utor A1u1u 
:;H,·n, 

19.00 -- Sinre .. e do!- ac:outec1mcnto-. 
lo di~ 

19.05 -- Mu:.-1ca popular lffasile1rn -
Jeni Santos 

19.15 - Mu:-.k::i ele Folk-Lórr !VI:l-
1lUf:'I Tenório 

19.30 - Programa vanuclo - J·1zt 
'la PobC'ia Militar :,ob a rt>g\.'nd11 do 
µ1·iniriro sargento Ada ULO Cnmllo 
- e Locmor J Acilino 1 

20.00 Rer,ransmiss~o ,fa Hor~ do 
Brasil 

21.00 - V.ih:..ic.: Brn~1leira,._ 
\lario 

21.15 - Jornal Oticial 
21..20 - :\1:u:)ka popular brn~tl~iri:i -

Vem Santos t: SeH•rJno Araujo 
21.30 - Mn:-ic-,1 \mnkanH 

Ja P R I-4 
21.45 - l\tu~1ca re~o1rnl 

renório 

Jaz..: 

Mttn.ucl 

22 00 Jornal 11,llaclo da P R i.-4 
23.10 MusjC'a ele operét.a - 03·-

~uae:![~ ~e:;;~i ci~obLu~ure~~;l~:~a do 
~3.25 U'lttmns r.otici~.~ - P R I-4 

Jnform..i 
2:!,30 - B<>R nnJtf' (l.n1·1Ho1· Jo)Ufl 

1un1ur 



p R T E o F 1 e 1 A L , 
IIM I IISTRAÇIO DO EXMO, SR, DR, ARGEMIRO IE FIGIEIRllO 

DECRETO N," 1,083, de 25 de julho de •938 N ° o. 745, de Sebastião Rafáel de 
Medeiros 

N. 0 9.508. de Adauto Lins de Al
buquerque. 

TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA 
ArBemíro 

Par~1ha, 

Adota n.ovos tipos de fdrdamentos para os 
estabelecimentos de ensino do E:stado 

de Ftgueirêdo, Intern·r1to1 Federal ,no Estado da 

N.º 9.511. de João Lira Xavler da 
Cunha. 

N.º 14.057, de Dacio de Oliveira 
Benevides. 

Demonstração da receita e despês~ havidas na 1'esou. 
raría Geral, nos dias 23 e 25 do corrente mês 

D~A 23: 

DECRETA: 
N. 0 9. 529, de Alice de Carvalho 

F'erreira ctn Sll va. RECF:ITA 

At·t. l.º - Fico.m obrigatoriamente adotados para os estabelecimen
tos públicos e particulares do Esta~o. o seguinte fardamento: Para_ as alu
nos do sexo masculino, calça comprida e camisa tipo escot.cut>, de cor caqUi e brim pachão com gravata prêta de estilo ~anta. P_?.ra os do sexo feminino: 
SRia azul-marinho. pregueada, blusa de tncoline cor de palha, com grava
ti:I dn mesrn;.1 côr da saia, tipos padrão 

Art. '.?.º - :f;~tes fardamentos serão usados na fl'equencia ás aulns 
e :1 tos e.scola.rc.'i. 

Art. J.l'J - Aos alunos que pertencerem aos tiros de guerra ou C~m
panhia QuaJro t.' facultado o fardamento corr€'spondente a essas Qrgamza
ções, nos dias de formatura 

Art. 4." - Revogam-se as dispO~ições em contrário 

Palácio da Redenc;ão. em João Pessõa, 25 de Julho de 1938, 50.0 da 
Pl'oclamação dri ReIJubllca 

lnterventoria F'ederal 

EXPEDJllNTF: IX) l.NTERVENTOF 
DO DIA 15 

Peticão 

Argemiro àe Figueirêdo 
José Marques da Silva Mariz 

do in unicipio de Caiçára e das infor
ma.cães i,restada!::> pelo Departamen' o 
de Educação e Tesouro elo Estado, re
solve jubili-la com 615SOOO anuais 
\'enc!mE"ntos proporcionais a seu tem
po ele serviço, devendo solicitar se·J 
título ao Depnrtamento de Educação 

N. 0 9 782, do Bnnco do Estado da 
Paraiba. 

N. 0 9.'156, de Rapl Batlsta. 
N .º 13.450. de Hercilia Fabricio. 
N. 0 3. 359. de Manuel Camêlo Ju

nior. 
N n 1 967. do dr José Mario Por

to 
N ° 9 241 ela Standard Oil CompR

nv 
·N. 0 2.G'7I. cte Dacio de Oliveira Be

nevides. 
N ° 13 .104 do dr Severino Patri-

cio. 
N. 0 9. 803. de Ma uricio Rosenthal. 
.N. 0 9. 820, de Ama.deu de Sousa.. 
N. 0 870, de Luís Gon.za.ga Amancio 
N. 0 238, do prof Sizenando Costa. 
N. 0 9.908. ele J. Mesquita 
N ° 9.065. de F. Galvão. 
N ° 9. 912. da Cia Pnraiba de Ci-

mento Portland S A. 

Saldo anfertor 

Recebedoria Rendas da Capital 
Arrtt. do dia 22 ... , . .. .... 

Repartição dos Serv Elétricos -'- P r 
renda Julho . . . . . . 

Repartição Aguas e Esgôtos - Renda 
do dia 22 . _ . . . . . . 

João Maciel dos Santos t I. T P. 1 

- Imp. veiculas Pie 

Jo~ v~
1~~t1

pt~~!s s:;~º;rr ~I ITlê~ · P 
1 

Roque Eduardo da Costa - Caução 
energia elétr. . . . . . . . . . . 

Roque Eduardo da Costa. - Comp 
de caução . . . . . . . . . . . ... 

Sebastião do Rêgo Cavalcanti - Cau-
ção de IU2 .............. ' .. 

Eudóxia Teixeira da Costa - Caução 
de luz ............... . 

José Morais - Caução de lui .. 
Dr. GJ,"aciano Medeiros Saldo <lP 

adiant. . . . . . . . . . . . 
Dr. Graciano Mcelriros - Saldo <1<> 

1,cHant 

117 :3\0f.00 

21 :500~000 

30·000~000 

4 ·!;50$100 

3:402,.600 

330~000 

no~ 

20$000 

30~000 

eotºº . ao oo 
o,soo 
;;~700 59:9<>'7:.100 

l77:277:i5~0 

Do bel. JDsé Genumo Correia de 
Queiroz. Juiz de Direito aposentado 
requerendo autorização para serem 
pagos o:s ~eus venclmentos pela M~sr. 
tle Rendns de Patos - Como requer 

O Interventor Federal no Estarlo 
da Paraibo concede noventa (90) dia . ..; 
de lkf'nça. para tratamento de saú:de. 
á profe&sôra de 1. ª entrancia. Deo
linda AlYes, com exercicio no grupc 
~scol:1r '.-.Clementina Procópio". dn ci
dade de Campina Granrle. a cont~.r 
da p"e~nte data. com direito ao or
dena 1o. no forma da lei 

N. 0 9.913, da mesma. 
N. 0 9.915. da mesma 
N. 0 9. 925, da m.csma.. 
N. 0 9.923. da mésma. 
N. 0 9.929, da mesma 
N. 0 9.924 da meSJllO. 
N. 0 9.927. ela mesma 
N ° 9.977. da mesma 
N. 0 9.939, da mesma 

OSSP!:SA 

Decretos· 

O Interventor Federal no Estàdo 
da Pnrniba concede trinta 130; dia:-. 
de licença sem vencimentos. para tr<l · 
tar de interes:se particular. á profes· 
.sóra de 1. :~ entrancia, Carmen Soa
res Fernandes, c.:om exercício no gru
po escolar "Antenor Navarro", da ci
dude de Guo.rabira. a contar desta 
!lata 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraíba nomeia a normalista di
plom-lda. Maria de LO\ll'des Barboza 
Gomes. para exetcer interinamente,_ u 
cargo de profe::;sôra de 1. ª entranc1a. 
no Grupo E:scolar .. Clementino Pro
c.:ópio,. da cidade de Campina Gran
de, e!n sub:stittüção á funcionária et'e
th'a. que :;;e acha licenciada, d. Deo
tma Alves, servindo-lhe de título a 
presente portaria. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
IX) DIA 22 

N. 0 14. 042. ele Pedro Cl('men\..ino 
N ° 9 907. de Raimundo Stolano de 

Sousa. 
N. 0 9. 209. de José Borba de Arau-

io. 

EXPEDIBNTE DO GABINtTF: 

Ao Diretor do TN;onro: 

Peti('ôes: 

N ° 14.404, cto dr. Antonio Bílto d<'. 

3052 - Gilberto Stuckert - Paga· 
mento . . . . . . . . . . . 

3046 - Frederico d3 ao.ma Cabral -· 
Dif. ele vencimentos . . . . . . 

3044 - Hercilia Fabrlcio 1 Abrigo d!! 
Menores) - Adeantamento . . . . 

3045 - Hercilia Fabrioio tAbrigo de 
Menoresl - Adeantamento .. 

3040 - Nuno Teixeh'a Néto <Sec. do 
Intel'iorl - Adeantamento .. 

3041 - Jofre Borges de Albuquerque 
- Pagamento 

~
0
e~:~es, p. p .• , de d. Ester Pontes Saldo que pass~ 

N. 0 9. 848, de Adalberto Gomes do 
Silva. 

320$800 

lWi,000 

1:500$000 

lG:OOOWOO 

100$000 

513~300 18:5541:100 

J58:72SJ<OO 

l 77 ·277i500 
O Interventor Federal no Estado 

rla Para1ba concede trinta \30, dia.o; 
de licença. sem vencimentos. para tra
tar de interesse particular. ã. profes
sôrn. ele cla:.se única. Carmen Silvr 
regente ela cadeira rudimentar rural 
de Guaribas do município de Ararw1a. 
a contar da pre::;ente data 

N ° 9. 7fi0. de F. Peixôto & Irmão. 
N ° 9. 767. de A Batista de Ataú

jo, DIA 25: 
Petição N. 0 9.MO. de Jm;P Justino Filho. 

N. 0 10.036. de Deocleciano Pessôa 
da Co~tA 

RF.CEITA 
O Int€l ventor Federal no E.stad'> 

da Paraíba re~olve efetivar a normz -
lista. diplo:11ada, Maria de Lourdes 
Cavalco.nti Pequeno, no cargo ele pro 
fessóra de 1. 11 entrancia. com exerc!
c1o na cadeira rudimentar mi&ta de 
Lag·õa Sêca. do município de Campi
na Grande, de\"endo 1:.olicitar seu ti
tulo ao Departamento de Educação. 

De Veneranda Macédo. engomadei
ra contratada do Ho:spital-Colonla. 
·· Juiiano Moreirà". requerendo no 
venta 190) dias de 'licença, nos ter-
1110!:i do art 1$6 letra H. da Consti
tuição da República - Deferido. 

N ° 10.034. de F Mendonça & Ci~ Saldo nnterior 

O Interventor Federal no Estado 
da P.araib'a nomeia o surgento José 
F'erreiTa de Lima, para exercer o 
cargo de 1. 0 Suplente de Delegado cte 
Policia do distrito de Araruna. 

Dt::eretos 

O Intrrventor Federal no Estado 
da Paraíbn re~·.1lvr efelivar a norma· 
lista diplomada. Isaura Fernandes dar. 
Neves. ao cargo de professôra de 1.·4 

enlrancia. com exercicio na cadeirn 
1 uclimenta.1 noturna. do sexo mascu-

Lt<!a 
N. 0 10 038. de Gerino Claudiano 

Dant:u;. 
N. 0 ~.Q71. de Am·eho Filgueirrts 
N ° 9.944. clf:" L. Pinto dê Abreu. 
N. 0 9.817. da Ant?lo-Mexican Pe-

t-rnlemn Compony Ltda 
N. 0 10 02A. ri~ ria. Paraíba de C1-

lnPnto Portlanct SIA. 
N n 10.0:rn, da mesma. 
N ° 10.0':\1. da mesma. 
N. 0 10.032, da mesma. 

EXPEDIENTE DO INTERVENT01t lino, de Barreir~s. do município de Prestações de r:O'Jltas: 
DO DIA 18 · Santa Rita, devendo solicitar seu tí- 1 

tulo "º Departamento de Educação. N ° 14.061. de João ele Sousa Fal-
PPticão O Intervento1 Fedet'al no Esta1o cão. 

:la P::-1ralbc1 retifica o áto que contra- N ° 2 304. de Valfrido Duarte da 
Do bel Altrf"Uo l\Ialhe1ros. Prom.:-.- ta d ... 10\ma Dias, habilitada em con- Silva 

motor Público <Ia Comarca ele Picui curso para exerce!· o ~argo de pro- N ° 13. 732, de Ot.ávio Cabral de Mé-
1'0licitanelo trinta ~301 dias de férias fessõ1a d~ cadeira ruci!mentar misra lo 

Recebedoria de Rendas Capital 
Arrec. do dia 23 ...... , .... . 

Rep3rtiçáo Aguas e Esgôtos - Ren-
da do dia 23 ............... . 

Genuino de A. Bezerra - Serv. exec. 
of. do Pôrto . . . . . . . . . . . . . 

Joaquim Mílltão Piret~ - Saldo cir 
adeant. . . .............. . 

Antonio dos Santos - Caução de luz 
Noêmia Fernandes - Caução de luz . 
Alcides Lacerda Lima - Caução de 

luz .................... . 
Aderbal Piragibe - Caução de luz 
Daniel Pessôa - Caução de luz 
Mirtes Carvalho - Quóta fisc. Inst 

Underwood" - ref. ao per. 15., .. ;:; 
a 1516'38. 

H:700s000 

2 :050$600 

s23,,oo 

A>-000 
3~00 
31Je()OO 

30$000 
30$000 
301!000 

lOOSOOO 

158: 723,;400 

17:829~100 

176 :552$50D 

- Como rcquet de Jericó, numicipio de Catolé do~->- N.º 14.'llt4, <iP M'nmtrl r 8r"alho. DE~N:SA 

1 
2._ha, por a ~~esma chamar-se Jos1na N ° l'L 708. dP P~ulino Barbos~ 

Decretos ,. 1 Javarcs d·\ Silva. N.º 15 803, cio cap José Gadelha 3025 - Avila Lins & Cia Ltda. -
O IntE:rvPntnr . Federal no Esta~o I de t,:rPJo Conta . . . . . . . . . . . . .. 

O In_t..crventor Fcdí'ral no _EstaC0 da Para1b..1. :iome1a d. Isabel L1Cha I No 15 M!i. elo •'nPJ3rno ' 3036 - ,J. Cunha Lima Fllho (Hot-
c't~ Parn1ba torna st:m cfe~ito o 1to qt~e 

I 

Santi.J.go_ para exercer o . cargo ele l\J o ::t 4?.0 dp ,Joi'io c1~ r.unha Lima I pital Colónia) - Adeantamento .. 
exo1.1erou o sa.rgento Joao FeJ_ipe r,e C'ont.;-1or e Part1d.or do Jmzo do T,•r- "·º 14 ns5_ rle F'hnnliclo Viona 3009 - J. Cunha Lima Filho <Hos-

i~t~~ <~OA c:i~:~~n~c,~iç~~bd~el::r~~ ~~ .~~i~~io~~~~a~~ªt~~1c?!t~;teir~1t~o;;,:~· Pr~~;(t· 941 · de Luiz Eurides Mo;eira 3ofJt~ <;i~~~~a)Glilin~1;:t~mJ~~~e1~: 
Saótªr~i::,e:t~/~~1!~ald~10Cui~!tado taga. Interventor Federal no Estad~ ro: 0 1.3 355· do clr · Graciano Medei- 3oi:0

......:. ·A·· B~u~ia' de· ·Ai·;úJ~ ~ Co~: 
da Paraíba t.orufl, &_em E"fei~o o -:1to da Paraíba nomPia João Bandeira Pe- N" " 11. ~'14. rlo mPsmo. ta 
qut- nomeou o '.)argen~o Joao. Fehpe queno, para exercer o cargo d_e 1 n l\l' n 11 ~c;4. do n,P<::.mo 
de Sousa µ_nm ,c-x~1:cer o ca7·~0 de ~u~- S~pleme ele DC'le~~do de Polít!a do N.º 13.~71 rle .rd"'é Faustino Ct'l- Saldo que pas~a 

493!1.iOO 

7 :500~000 

2:()()0SOOO 

GOSOOO 

2:G4DS300 12:702.SOO 

163:849i71YJ 
delegado .'ll' r ohc.:ia c.!a circum:c1.JC1·) distrito cl<:> Gunrab1ra n,1,.ri11ti Qp Alb\louerque 
de Canaf1stula do dt,.'>t1i1,o de Pilzr O I1:1t~rventor Federal no Estacio x, o 1.411 dp G\ist:wo Tõrres. 

EXPEDIENTE DO INTERVF.NTOR 'fin1:ª~1-~
11
Jlb~:~J:r~er~de~~~d1~o.ct;~ ~: ~-:~~·. ~~ ::!:~ 

DO DIA 20· de lº Suplentf· de Delegado de Po- :,.1 o 1 417. (Ir, m~smo J 1e 
Te!;Ollrar1a Oeral do 

193~ 

176: 5,)2$'.)()0 

T~souro cio Ei,tado chi Pal'aíba. em 25 dt> julho 

Petiçõe\; !feia elo dU:.tnto de Guarabira l\i O 'l .t.'U. do ,11pc;mo 
. O I\1~_crvl'nlar ~cderal no ~ta<h N. (l ?f,'1 rlp G~sriar BlntPr l:rnf":i.to Silveira, 

Tesoureiro Geral 
De José Ht•nn~ncgiltio de Sout.o Ta

hl-hã.o Vittthcio do Púbhro Judichl <> 
notas. Escrit'ào do Ur11:.1e. Civil. Or
Jj;,o~ e r111exo~ do Trr:no cte Soledndc• 
1equerf'11do uma .::.e~unda \"ia do ,;f:i 
Ututo de nomf"ação -- A· secretar { 
do Interior par~i <\5 dev1rJ::is provir1e11-
t"lns 

u.a P:'t ~1ba n~1neia . !\Ianuel V1talt 1) 'T (' 1.d ni=,'l ,.1 0 rlr .J:i inie LimA. 

~~º º;.,1;~f~~f~ l~;>/ªo:~::·~~~ ºc1~ª~~~ic~~ ,-p~ º 14.063. de Alvaro Henrique cor· 

Dr .Julio Rarbo<;u de Um,1. :;,:·n·ent~ 
do Posto ele Higil'ne de Ala~àa Ornn
de, requcrn1do novl!nt::i 1~01 dias d.., 
hc<>nçu na forma cb lei. para o sf•;1 

trat.arnento ele ..;aúcll' - Conc:cdo tie--;
ai,,:nu~ 1 GO I dius, fi vi,t·1 (lo laudo mé
dl<:o, com ctil·ctto ao ordenado na tór 
ma dn lei 

De-rretos· 
1 

do di•_rrlto ót• Guarabira 

~ecretaria da Fa.,.enrla 
EXPI;DIENTF' DO SF,C,R,~ARIO DO 

DI\ 2'.J 

Petiróe~ '. 

N.u 10.037 de $nmuel Antão do 
Nascimento A· E. Fiscal de San
!~na. .rto Conno para ~orn~r conhE:c1-
mento <lo pedido P resolver de confm
n.irtadt· com a lei. 

:·~ '' 10.035. cl~ .Jurnwlí de Alcanta-
rn Gnenn t. -.:mJrcll' oportun:~:,ldc 

O Jntt•rvcntol' Frdnal no E-;'.. t<l·• EX1·rnu:,T1-: DO GABISETE O\ 
,ia Parniba concPcle tré:;, 131 mé~es d~ 1 :--lTRFT:\l{Jt\ D.\ FAZFND.-\: 
hcençn. com º" venc1mrntos integra1.-., 

~~nªh~?[~
1i~:ã~º;eil.::r á

1
~~:o}:~~~r:,n~~ ~'~~~~ ; 01~~~l~~~~~~s ~~~rt~~:~:=~e~; 

<liplomada. Josrla Amé1ta 11 . Andl'<1.• procrssoi Abaixo. a fim de que te
cle, rmn C'Xnr1do na c,1de1ra r11d1- nn.~m a1vi:1memo 
mentnr rnisiu ··profe'ji-,01' ClPmentiHd N 9.983, dr Frniman & Cia 
Pro<.óplo·· da d 1'í'ldt' ,,,. Com.p:na N' ().771, df' clr Salviano Leite Ro-
Grn.nde, a c·oJ1tar <la prt.•';,·nte data Jun 

da O Pa~·~t:~:;\·~ttif~t!~ci~r~!u~~ r1!s~~·rt1. ~ ~ t ~~!. 2i ~lie~!~~~1~i ~o~~o 
~rão clt• saúd1· ll qut> &e s11tmie1eu N º 13.70J, d<> Divaldo de Vascon~ 
Bertuliua de r:nrvnllio Uma µrofc!', 1 c·(·lot-; 
eôra n·lo. ,\lplomada rcfT·nte da C!)- N n !l.680. ela Cil\ Par.líba ctc Ci-
dtlru 111dJ!ll('lllar niL.,ta de nua Nov..i.. lr'lt'llLO Portlanct S A, 

~: 
0 1'l.R88. dr Antonio Augusto de 

.O,lmeidA. 
11.J n p' RRl rln 'T!PSJTIO 
.,,_,. '> 11. ?on· rlP C::iJvino Mont€'negro. 
N ° 1 "2~. · clE' Manuel Roberto do 

~T'l<",-.jfTlP11fO 

N º ~ 140 ele José ela Cunha Lim3. 
~nhl'inho 

;\. n 1. ~Rl fie Alrlrnvilf Orizi 

R.o~hna. 14 438, de Inácio Roméro dR. 1 

N.u H.437, de Dcoclec1a~10 de B~li. 1 
N. 0 14. 435, de José Lms do Rego 

Luna. 
N. 0 3.481. do Administrador da r.rr

sa de Rendas de Bananelra.s. 
N ° 14.242, de Paulino Barbosa. 

Re.c;tituição ele Caução: 

N .'' 1 G9° (lp .l().t,ii> Faustino Cavai- N.º !l.O<l3, de A Lucéna & Cia 
""l!~fJ. <!; ... :~.b~~UP~~,~~rtvo Tôrres. Pctküo 

Jl,r o 1 4'W do fnf'smn. N ° 9.218. ele José Be1.erra dr Li 
N ° ,, "1? rfr> ,Jo!-é Tt"Õfilo Bnerr::i. ma 
N. 0 1 :n l do me~mo 

EmpreHada: 

N. f) 14. ~39. dP Diogenes rle Hola.n~ 
,1, 

Qfieio. 

N. º 14.4.i1 <ln Soderlacte dos Fun-
C'ion:í,rim, P.1blkoc; 

Ao Trlh1tn::il <1:'l Fa7Pmla: 

Pr(',.,ta<;ô1:s ele Contas. 

N . .., 225. do dr. Vnlfrt'do Gued€'s Pe
re1rn. 

N. º 284, de Frnnctsco Lui.s de Oli
vetro:1. 

A· E<;tac~o Fistal ele Sant:u1a cl'l 
Congo: 

Petiç~o· 
N n 10 028. ele Chateaub11a11d P<· · 

A' Repa11içtio dos Serviço<; Elc>t>'i
co~. 

Petição: 
N." 14 047. ele Camilo Lelis (lo:; 

Santos 

A· Rr>po.rti('fi.o clP Ag uns e &il!'ô~ns 

Petiçáo: 

N º 9 411. cte Justinn Ff'lix dns Nr~ 
ves. 

Alofsio Morais, 
' Pscrltnrárto 

TRTB! ISA!, DA FA7.ESJH 

St'SSflo cl~ din 23-7 :18 

Presidente - Romualdo r..ollm 
Secr.etâria - Benigna Leal. 

com1J::1rec€.ram o-. srs. Romltald:> 
Rollm. dlrrtor cio Tesouro, por tlesl'! 
nuç,1o cio Secret:'lrJo clu f'a;rPnrla. ,J.1· 
s'"' Florrntino Junior ~ Antsto nor 
~es, r".s;lC'ctivamPnlP chefes <tn. :;r:•ct..!l.· 1 

rl:1. Rc-cc·tt.a e Dcspf.sn. e o ,h·. V1rg1-
Uo Conleiro. ajuctantP elo l'rocur:1d.Jr 
eia .• ?azcndn.. 

-- Ante.s elo inicio elos tr.1hn.lhos, 1 

pres1clentr. \r. Romualdo Ro\lm pro
pus se consitrnasse nn áta wn voto dt 
lJe~:u pelo folecimento cio sr. Ant.o 
i.JO Ferrei,r:1. rk, Silvn.. continno·sr1•• 

vPnte (10 Tesouro do E:sto<.lo. A pro· 
póstf\ foi aceita por unnnhniclaclt>, - -
Continuundo os seus Lrnb~lhos. o Tl'J 
Uunul tomou c.:.1nhecinwnto dos recur
,rns r1presentados pelos srs. Josf> de 
OliYdra Madruga, Emidfo de ouvrt~ 
ra Madruga, Clodoalcto Soarps de 0-
livelra e Anderson Cln.yton & Cin 
Ltda. e, em seguida, determinou fõs· 
sem remetidos os mesmos ao sr. ln· 
te1·vent-0r Federnl, na fórma do ort · 

\,. 



SOBRE O GOYlRNO SO• 
LON DE LUCENA . 

<Conclusão da i.a ig.~ 

paro na letra B do art. 2. 0 da lei 
n. 0 172, de 11 de outubro de 1937, é 
ele parecer que se prossiga nos termo.., 
cio art. 5 'º ela lei n n 172 citada. 

Prefeitur-a Municipal 
de incompleto mostrei-me no referir-
me a essas administrações. quJndo ·,~- E:XPEDIENTE DO PREFEITO DO 
gradeei por escrito ao dr I~terv~n- DO DIA 25: 
tor, uma distinção para comigo de Peti<:ões de: 

su~, E:t~=:êi~~~ ist.o proporcionii iaos Cunha & Oi Lascio. requf'rendo 11-

~:u~rf!~;~~s n~ª'~ª~~:;~o; LuJl!faºlª~ ~~nçc~srª~ª o c~;s~·u;:~~n d~nko~~~ei:;~ 
conhecimento perfeito do que fôra ~ propt·iedade do dr. José Teixeira de 
admlnistracão do seu governndor dp Vasconcelos. - Deferido 

'\'ntão. visto cqmo, infelizmente, é hü.· José Ferreira elo Nascimento, reque
bito nntigo no nosso Pai.s - com ra- rendo ~1cença parn fa2er serviços n'l 
rlssimas exceções - todo o governador casa n. 0 641. á rua Abdon Milane~ 
que só_be ao poder. ocultar por Ulfü'I. - Em. lace das ~nforma.ções. deferi
certa torma delicada - se amda nã') do 

COM FRICÇOES S\1ST A !?ES
FRIA DO DA f'ÍLUA 

UM NOVO REMEDIO TRAZ 
ALIVIO - SEM ··DOSAGEM" 

Sua filhinha de 7 anos de idade, 
e~tava muito constipada mri.s náo 
queria Ingerir mediC'a.mento, diz a 
sra. E. de Almeida, de Afonso Pena. 
Espirita Santo. "Finalmente o farma
crutico sugeriu que eu experilnenta.s
sc o ·'Vi~k _VapoRub", ela prossegue, 
"E.u a fncc1onel com VaµoR.ub, nesa 
noite e no dia secuinte tia e.stava 
muito melhor" 

CINEMA 
CARTAZ DO DIA 

PLAZ.\: Sa vespe,·::I, 
Zie-gfeld, o C'rc.1.dór de Estre
la'>" Complem<'ntos 

- A' noite, "A 'ferra (if)-, 

De-uses··, com Paul I\luni r
Louise H.aincl', dJ ... Hctro Gui
dwvm :\laycr". CompJt.>mcntoo,; 

1 CLIPJ"::IA: - Na vespei-aJ. 
'"Céu Proibido" con1 ChaJles 
Farr~l, da .. Repúbllc... Com~ 
pll'menlo.., 

-A' noile, "0 .-\\'ião Mislt>· 
rio'-o", com Jane Withers e ,\ 
:L"" serie de .. O hnperio do.., 
Fantasmas'' Complemento'i. 

«lo :\Iêdico", com John Tnni. 
da ",Pa1·amount •· C'omple1ne11-
tos 

REP\'.rBLICA~ - ''Sa..ll~·Ul• n:t 
Neve". filme d<' a.Vf'uLura~. 
c;::_-;:

1
to~jm ;\.lac C'oy. Complf'-

METRóPOLE: - ·conní
to", eom John l\líllnf' f" Jt'lu 
Roggt-r·s e. mais, a 8. :1 e ltt· 
lima .. él'ie de "O Câ.valefr,, 
Fantasma", ComJ)lemenlo!,. 

··boicotou .. o seu antecessor -ftl: o qu~ Peclro Macêdo. requerendo licença 
foi o administrnção dêste E por \s- para fRzer diversos serviços na casa 
tes motivos. quasi sempre os 9011tem- n.(l 11, no Parque Solon de Lucêna 

N~o obrigue seu filho a ingerir me
d.icamentos p~ra combater uma com;
t1pação O metodo de "do.sagem•· po
de transtorna~· o delicado estomago da 
cre~1ça e. asun. diminuir sm, resis-
tencia c_on_tra a constipação Em vez S PEDRO:,._ ··Jtomance n,, 
d1.sso, fr1cc101:e Vick VapoRub na gar- ~AN''l'A 1108A: - .. Sinto- ~iis:sis!-ipe", com Joel lk Ct -,.1. 

poraneos de tuna administração. ig- Deferido · ganla, no peito e nas costas, antes da nia Inacabada". Complemen- «" Bá,rb'lra St.tmiirl<. ,Ja "'?\ tty 
hora de dormir VapoRub age atra- tos. C'entury Fox" Coiuo e:,lmpl{'-noram o que fôram as anteriQres. só- Herm1lo Cunha, requerendo licença 

bretndo se não ingressam nas cousas µara conc~rtar o piso da casa n. o 81, 
públicas do E~tado._ E se o g:Qverna- á nv. Joao eia Mata. - Como l'f'
dor de então msurgJr-se contra o seu que1·. em face das informações. 
criador da vespera. não tarde.rio a Antonio Gama. requerendo Jicrnça 
descer os retratos das paredes, as pla- para tDzer reparos e ampliar a cob('r
cas de innugurações desaparecem "ex- ta ~o Cinema Rl"x. á rua Duque dt' 
qulsilamente .. dos lugares e o silen- Caxias e Peregrino de Carvalho _ 
cio dos jornais, discursos, rrte11sagens, Como reque1. 

vés da pele como um empla.stro. Ao mento, "Oi; Funnai,; do Pr<'-
mesm? _tempo, desprende vapores JAGU.\RUlE: - •• A i\Jbs:.\o sidentc João Pes.,;ôa ... 

~0~~
1
f1~~·~

1
: i:Pi~ºu~s:~~~~~~nt~g~:~ l'-------------------------_J 

ba com o re~friado numa noite: 
/ 

etc. é absoluto. . José Jo'rancísco de Sousa, requeren-
GRANDE SORTII\JENTO de bicos. 

palas e- artigos !''\ra rou:,as inte-rnas, 
re-cehPu o AR:\JAZF.M i\llRANOA 

Este~e, ante-ontem! nesta 'NOTAS POLICIAIS 
capital uma comitiva de 

Pelos vos~os . esclarectment.os, n1t•n cio liccrtca para colocar uma placa e 
caro patn~10. ftc:o melhormente co- J um ,,mastro na 5-éde do Sindicato c.103 
nhe<:_edor uo. que fõram as a.dmims- Empre~ados ~m Hoteis, Restaurantes 
traçoes paraibanas &nteriorest-a 1930, e Shmlítres. a rua Amaro coutinho 
no que diz respeito ás estaduais. ~ n. _no~ fuf1dos do Café Tabajáras _ 

turistas que está visitando INSTITUTO DE IDENTIFICAÇAO E 
o norte l\lE'DICO LC:GAL 

ASSOCIAÇÕES CARTEIRA DE IDENTIDADE 
1ConclusW da 3_n pg ) 

Aos nomes de Solon de Lucêna, Ca- Defendo O Instituto de Identificação e Mé
dico Legal expediu, em data de ontem 
cart~ira de identidade ás seguintt:s 
pessoas convite: ASILO DE MENDICIDADE "CAR

NEIRO DA CUNHA" 
ensivtl do Bt'asil que todos devemos 

amar e- ('c,nbecer em toda :1 sua ,rtm
deza. 

milo de Holanda. posso acrescenta! 
ainda. o de João Machado. que dentn 
outros beneficias a esta capita-1 e pos-
.sivelmente a outros lugares do inte- Fic:=t convidado a comparecer a Dl-
rlor, deixou o do abastecimento da- J'li'ton~ Expediente e Fazenda, 0 &I 
gua, que reputo um dos serviço.e; 0 G-eneslo Silva. 

Boletim da semana de 17 a 23 de 
Julho de 1938 

O dr. Antonio Cal'los de A~sun~:lo 
roncluiu as snas palanas, formula.ndo 
votos pelo cq.nstant.,. progresso da Pa
raiba, cujo uomc. disse, era tão bl'm 
oronunC'iado em todo o Brasil. 

José Ribeiro Filho, Iercí dt Moura 
Mororó. Edgar Costa. Laelson Goch 
ele Vasconcélos, Antoruo Alves Bezer
ra, Diogenes Santos Sousa e Ma11o 
Feliciano da Paixão . .-~~T1o~~~~~~n!~iai~fs ~e;~ep~t~r~~.s~ Multas· Visitas. O Estabelecimento foi visi

culpam aos governantes que dos mes
mos se desinteressam. parqué" quasi 
srmpre nos seus palácios de residên
cias, n a.g·ua não falta e com abun-

tncfo por 12 pessôas cujos nomes cons-

su:11k".~tia~~- ~êg;v ~:~ .. ;'t ~';.u~º":, :. ::J01:f!~~~:t~:~JE~:ir~' us~guá~; ~r -~Pt.~:!~;1i ~~ ~g:A~~.rl~i 
4l4, a~erta no dia 17 clêste. domingo, ')t1mos amigos do Asilo de MP-ndici- FUNOE:\-1" 

EXAMES PEitlCIAIS 

. ~õram submetida::; a exame~ p<'ri
c13:1s: no Instituto de Identilicaçâo t: dan.cia 1t·-

Como vê, dr. Lucêna, tem cabi
mento o dar-me por satisíeitq\1iCQJI1 ::i. 
YOSS:l co!aboração ás minhas referên
~~sp~~[:a as cousas adminiayrativas 

;;~~O~tcença desta Prefeitura, em ~ai~ti~·o~r~~ ~:~~al:e~~ar:~: ci! ;:: O da·. Antonio Carlos de Assunção 
Manuel Pereira, por estar com sn:• zen?a para roupas. A diretorfa agra- presidente do 'fel'ceíro Cruz,.,iro Twis

ca~a de Comércio, á av. Alberto de decida mandou que fôsse lanrada em tico. que ora se vem realizando no 
Brit«:, n.º 787, aberta no dia 17 rlê~te .\_ta um vóto de reconhecimento ao norte. i uma figura de marcante pro
dommgo, sem licença desta Prefeitu~ d1eno e esforçado cidadão jecão nos cinnlos representativos de. 

Medic<;> Legal, as seguintes pessôas. 
1Iáno Gervásio de Sousa. Maria 

Paulina da Conceição, José Gadelha 
de Mélo, Manuel Henrique de Olivei
ra, Patricio de Barros e Adelaide Líro 
da Silva O que o operoso govêrno Qf vor.so r:-1. em JO~OOO. Mo~1imento de indigentes. Existitm São Paulo. 

pranteado pai fez e deixou. tornou-se José. Lima C:unha. por estar com a 98 asilados. Entraram 3. Sníram 2. Fi- lndu1.tríal. ex-prefeito da cavital 
assim conhecido devido á minha in- sua q_mtanda; a av. l.º de Maio, aberta eam e'<istindo 99, sendo 38 homens e pauli-.ta t' presidPttte do .Banco de., Es:- ATESTADO DE ANTECEDENTES 
vohmta.iia.. omissão, e no louvavel ges- no cha 17 dest_e, domingo. sem licen~ Gl mulheres. (ado tlr S. Paolo, tem s. s. o seu nome 
to vo.~o acertado e exemplnr cn d~sta Prefeitura, em 30$000. Escala de Serviço. Pelo Consêlho lii?;rtrt, á melhor i,,of'ieda.de da. ter1·1 

Pena é que m.ais esc:larecimentos de _ Jo.~,no Me!)donca, por estar com a fôram designados para o servico da handeira.ntf> 
Requereu ate.'>tado de antecedente.,. 

no Instituto de Identificação e Médi
co Legal, o sr. Galtlino José de Sun
tana, com residencia nésta cnJlitnl 

terceiros não venham por sua vez de-1 ~ua Barbearia ab*:'rta, e funcionando. <'t'mana de 24 a 30 o Diretor JoSé Vi- F.~pirito vcrdadeíramtnte turi~tico. 
pôr sôbre o q\.le fizeram outros ex- ª ª'; · 1 0 de ~a10, no dia 17 rlê~tr-, cente Montenegro e a Farmácia Con- n-.inuante e dPSpido ele pragmáticas, 
governad. ores paraib.anos, para que as- dom,ngo. sem hcença desta Prefeitu- fiança. ~ dr. Antonio Carlos de Assun<'áo é, 
~im os meus queridos patric1os da Pa- rn. e1:1 JOSOOO. 1,01· Msim diur, o próprio espélho do 
ra.íba, fiquem comigo conhecendo de 'J'ose Gama, por estar construindo NOTAS C"avalheirismo dos que integram a co-
c:omo aquêles- cwnpriram seus deve- _um qua~·to Pª/ª aparelho, no quintal rnitiva !lo Touring Clube do B1-asll. O tenente Vicente Ferreirn Ch~ves 

REME'SSA DE ~IAPA 

1es governando o Estado. 1 Jo predto. n. 567. á rua 12 de Ou- Além do~ matriculados. existem Logo que ll'avamos conheein1cnto d~lcgado de Policia do distrito de Ala~ 
lubro, sem licença desta Prefeitur·;i mais 9 em observnçâo. com aquéle ilU!.lre patririo, facil nos g.oa do Monteiro, fez remés-Sa ao tns-

Subscrevo-me O .-:!1 50~000. '' O estado sanitário do Asilo continúa foi colher a ,ua impressão a respeito tltuto de Identificação e MédicO Le-
po.trlcio ato. obdo t lrapuan e· Irací Bõtb ~e Barros, por rem alteração. ,te no'-'ia t.erra, no lireiro contá.cio que ~al _ ~o mapa do mov}mento crilninal, 
J de l\.fa..,alhães Bal'ata". erern mandado constrmr · n'mn part:- "· ., _aqui mante-ve. venficado naquéla delegacia referen-

" ~e. externa de alvenaria na parte tra- FICHAS DE GALALITE _ Sorti- Foi assim c1ue, num tom esponta- te J.O mês p. findo. ' 

275, do decreto n. 0 l.596. de 31 de 
julho ele 1929. 

~st:c10~~ f:~cli~c;~~ 2~l~st~ª p~:Íei~i: ~=~~ :a1º~~irae~r~~~~~;~ ... cºl~~ ;t ne~~l~Sotde~la;::~ impressão da. aco- NOTAS DO FoARO 
r~Jo~I; !~~~~to, por consentir em 1;e Rohnn, 919 · !~:d:;:t ~:~~~çd~ o~u:a~:rb:~::~s~::

1
~; 

Em seguida, o Tribunal visQl' as se
cutntes: 

fazer despeJos de aguas servidas ela afirmar que o turismo, que empre<'n- FOI O SEGUINTE o MOVIMENTO 
:-:isa que ocupa. ~ rua Silva Jardim, INSPETORIA GERAL 00 TRAFE- demo$, e que ora le\•amos a efeito, tem ONTEM, DO CARTôRIO DO RE- ' 

Contas: - O Tribunal vi.sol'· 
ra°:oo~:· para a via pública, em . . . . g~OBLICO K OA GUi\KDA ~~~~~!":~ªJ~~~lit~!:u~~~:1a~~

1
: s:1~!!: GISTO CIVIL DESTA CAPITAL 

N, 0 9.971, de Aurelio Filgm;1ras, na 
quantia de 2 :500SOOO 

João Batista de Macêdo. por consen- divisivel, gr?•,dc e fortr". Cartório do Registo Ciuil _ Escrivão 
ti.r em se fazer despejos de aguas ser- Em João Pessôa, 2& de- julho de "'E' o turismo e,m que as mios se - Sebastião Bastos: 

N. 0 9.848. de Adalberto Gomes da 
Silva. na quantia de 9 :329$0~9 

vidas d~ sua casa n. 0 447, á rua Si!- 1938. 1pertam e os COl'acões s~ fundem", No mesmo cartório, correm procln-

5
,u000J0a0rdun, para a via públlca. em . 1'~alou-nos. o dr.- Antonio Carlos As- mas para o casamento dos seguin«""s 

~ Serviço para o cUa 26 cTerça-fcirD) -;u1wâo, a seg-uir, ace-rC'a d~ Paraíba, contraentes : Modesto Quirino dn Sil-
M~ria Pereira de Carvalho, por con- ,ssim '!.e cxpr(·sor,:anrlo: va e. Josefa Jorge Oliveira: Apolonlo N. 0 9.817, da Anglo Mexican Pe

troleum OOmpany Ltda , na quantiq, 
de I0:315S400 

~ent~r em se fazer despejos ele aguas Uniforme 2 ° 1 C::tquiJ. - .. A Par~~íh1 e-stá trabaU1ando con1 Martins de Carvalho e Catarina Bat.i.,;-
~~rv1das d~ sua casa n _ 0 449. á rua alto r"pirito patriótico. As5.inala-se na ta dos Santos; José Policarpo da Silvn 

N. 0 9.944, de L. Pinto de Abre 1-1. 
na quantia de 15 .156S800 

;
0
•ls'oºoo~ardtm. para a via pública., em Permanente á 1 a s T , amanuense lf"ITa paraih:wa uma 11olítica constru- e J~éfa Maria da Conceição 

- - Pedro Patricio. lôra e ~adia. .\s obras de assistência Ne_sse cartório, fõram registradas as 
Antonio Primola, por consentir em Permanente á s p., gunrda de 1 " ~ocial. Qllf" tiYe a oportunidade de vi- segumtes crianças recem-nascldas: 

Empreitada: - O Tribuna~;lisou· se fazer despejos de aguas servid·n classe n.º 9 .,itar, falam cem clarêza da ação inte- Maria da Conceição de Lima, Mirn'l 
:ic :;.ua_ casa. n. 0 _300, á rua Duque ele Rondantes: do trâfego, fiscal de 1_. ligt:ntc e lmmanit.ária do Govê1110 Calado de Carvalho, Josmiison Alves; 

N ° 14 439 de Diogen"s ct~1 flolan- C:-ix,~c:;. p~ra a via pública em classe n.º 48; do policiamento. fiscal \.r'°emil'o de Figueirêdo voltado como Féli~. Maria Celestina Gomes, Jo~·i· 
ela, na qUantia de 1 l44S2oo. 

1 

30~000. - ' i-oncl:int.e 11 . o 4 e gual'da de 1.ª cla,'i- :-stá P.ª1'3: êss~s problémM de atuali~ Pereira das Chagas, Pedro Barbosa Ra· 
Ml__, Ee n.º s. üa«e r~d·~~uhvrl: o que <;e refet't> a ~alho. Marilene Duarte Lianza, Mnri:1 

Pr,.<.;taf'ões de Contas - 6 '1:ribu 1"01\f_ANOO O,\ ror.,JCJA. MJLITAII Plantões. guardas civis ns. 13, 23, educa~ao, a .. pobrFLa e ao~ mc-nor·•s de. Conceição Ferreira de Mélb, Dulce-
nal julgou certas: ?., -~n

1
·~E~~TAOO f>A PAltAfKA 00 19 e 66 1 abandonados . mar Euriques de Macêdo, Ohlldo Go-

,,,.~., O pre:sidenti;- elo 3.u Cn1zt"fro 'l'·uris- mes da Silva, Antonio Rodrigo Nunes. 
cá~ :

1
n14Q~!~ti~e d~o:io~~~O So1.t5P Fal · ' Boletim n o 162. !.1;s a;iz~J!~ filiali7,c,u .. s suas pala- t~~~-Luiz da Silva e Arltnda de B1it<J 

Sl~a' ,~/~tait~a ~~lf~~~iooDuarte da 111~';;;,'tfJ3:m Jo,io Pessõa, 2S de ju- Para conhecimento óa Corporação • - ··Em. "?me do< exeursionistas, gJ:;:,mp;;,gJ!;'.'d;c,,~~cl~~i;~~te~~~t!~; 

N. 0 13.732, de Otávio Cabral tle s~niço para o dia 26 rTel'çn-feira) tlev1da !'xecuçao, publico o seguinte. 
1
11:t:;~u~;:r~~1

1! ~<'~
1

17:1~º:l \~~~i~!e:J~~~~= e ontem: 

~~t'.I: .,31e~~ª5.'01i~.,ªoo~o:~~~fºg~~-v~lh.o. na .. l ~~ªafnzPaoglaíciadeMLilun· itaar.. 2. º ten. Pc- Jn~p:io~f;i,;~!s i~1~!~tot:iad~as E::!~o~"~~ : ~,·.,·a o ~~~~~:!o t~~~ _f::;;;,i:•:;{!! :o!~,-~ f 1~éi;:a1:~!~~raRª;t:~i~d;a ~~~Z ~~~: 
'-1 ,1,, •• , De João de Figueiredo Filho slnálei- o:s,-.a Hva adnurarao po1 er,te glol'lo tmgo, Joabéte Henriques da Silvn 
qu~~'~i;\i:º\og~

0
~aulino Barbosa. ~1a ';êR~~1~~an~lesG~~rt~\~~~. sub-ten. Jo 10 Aida Gama, Edson Paulo' de ca~- i,o fütado e seu digno tove-1nanlt>". ::~~b1!-~~a.L~~~aiJ~~nji0~~~ d::c1~!~~ 

N. 0 15.803. e.lo cap. José Gadelha ActJ:mto ao oficial de dia, lº sgt ~;~~~ 1 ·~~:t~~:o ~~ ~N::. ~~~1~~ã~r;1j~ "J040 PESSOA E' Ul\IA BELA sur.. tos, Joaquim José de Barros. Amélin 
clf" Mélo, na quantia de aoosooo Sew·rir.o Ferreira de Sousa 2_ o de Oliveira. José Firmo cios Santos, P1u;ZA PARA os TllRISrAS" ~!1~:s,dfos~º~~~~~~·o ~:~!n~~,;~~t~~ 
fü,Nj''.oJ5i.ggg: do mesmo, na,~fnt1a Alg,Jin f~L;;~~1cJ'a° s~fvaRad.10 3 o sgt João Justino de Mncêdo. Euclides F1- A jornalista Nair Mesqvita, repre- Jomena Rod.rig·ues de Sousa, e cloh; n~-

N" 3 420. de João dn Cunha Lim,l Guarrl.a do Qua•tel. 3 ° sgt Rafael ceies do fnscun ... ento Joao ,Jaclnto e.e sentantf" da '',\ No1le" e dirctoia ,la timortos. 
11a Q\lnnliu de 3 :600~000 M:muel dos Santos Lima, Joa~ RaI.lOS Cavalca:1ti M-t- revista ··\'anit:t~", do Rio. declarou- .01:. demais cartórios n::\o fornecer;n11 

N.n 14.055, de Simplicio Viâha, na G~1nrr)~ eia Cacteia. 3" sgt Jose ~~~'ta?i~;
1
~f~toF;~r~;::i~ ~~~~ira.T~i nos: r.ntas á reportagem. 

qu.anlia de 600SOOO d<.111fnr10_ Guedes. 1 mo .4i.taíde, MJguel Faustino Mag.,- "Estou vivamente f'nC'a.n(ada. com a CHEGOU, viu e V<'llt'C'l1, a 'lfa.m:i-

Fr~n;o~3;:5:i;;rdn~r~r,~t::::~ ,.;,';;;1';~:.;.~i~~ ':re ~;~s:d 1 ;el Seve- :~â:et:e~~~~l~a~l~~lOFe:,~!~~e~ ~~gf;: l;~frr;!~~t:g_a~:;~•;:::..o e T:~:~:)~l~;·~ :: ~~~A "~~L.A~_l;:·
0 

~:.~IO~~,·idade 
los na quantm de 3 OOOSOOO Sf'rvico n· ra o ctl 27 ,Q t f i ma dr DQrg1val Mororó dr Luiz 1Tamb1a, Joao Pesso.a. f, uma btla. ~u1- J-------------

N ° 13 664 do mesmo na, quanti, ra·l - . .t • a uai a- e - ~a;;;ró~~t~;t~~~:~a~~ F1i1~~n}~s~1~~~~ r:i~::e~ .. ~:t;adaº:1,\~~s::,ti ~:
th

;n .~~;:!~. 
<lf, 1~, OO.O"iOOO _ J·.. .- , ,· . \'io MaC'hado França, Manu'el LucinUo 1~1e Eriucu~ilo f' Abngo ele Menores. Sií.o nos~a confr,..ira Nair l\1"'"'1Ui~a di,;:.e al-
<ll'N _ _):3.?54. cio mesmo, na ti\ianth I Db a I"?l!cm Mihtar. 2 ° tcn. Isaac Filho, Antonio Tôrr~s Brandão. solcl.1- j f)hra_c. QU

0

(' 1·t~:t1mentr ton,agl·an1 u1n gomas pata,•ras dt• :'tt:Tadt•cim,tu,o. ~/~-V~o, 000, . . ., Lo~rs Lm~no _ _ ! do do 22.º B. C .. Severino Sobreira Governo.· 
<a . lJ 371. de J_os~ Faustino:_ C,w.11- 1,. .. r\on~~º. ª, Gunrr:1içao. SUb·ten. P('- Carolino. WurlcmbergMedeirosdeMa- 1 - ··Po1· intt-nnedio da AS.sociação 

1 ~.l~ lh• Allmquct(]LiC", na ·~nnUn e\(• 1 ·11
~ pi, .. ') d~ Am~iJo . 

0 
cédo, Vicrnte Ivo de Paiva, Orlnndo f',-iraitla.na dt" Jmprt:n~ e da A U'.\T.\O 

t/f4
~º.na ele Gltc;taYL o'ffo,. u .. 1 1c,':1~,J~~\~oi~~0of;{!~afl~o dia. 1 sgt Souto Maior, _Durvnl Tosc9:no ele> Bli- ,]('se-jo t~aru.~nitk a t~rlo~ 11.:. f'on~ra~,.. 

Cill&.tHi:t ,t,, S-iO)OOO -, 1 Di:l á E!->tJ.c.-10 de Raclio. 1.º "'t to, .José J~stmo de_ Mace_do J :-1v·1 dª Pa)·a11Ja_ a .. sa."'1:l.~ao nnuto s1ncer;.l. 
No·~ · · \Iamiel Derm ·ct 5t:t Ass1s Ferrem1 ela S1lva, .Jo~o Au,··u-,.o ida i.A No,tc , do Rio. qut' tt•nho a 

G:oo() ~o'04:18. cio 11~esmo. na lJt!an;.\t1 flr tiwirna do LQL~~rtel 3 0 i;gt Jo,;,;, Meirelc>s, Severino Faustino ela ~1Jv_11, "atisfaf'á-0 de re11resenta.r. 
N º 3.41!1 do mesmo, lHl 'r1t1~,ntio i)ic,ni-s!n cin Silva , ~~anuel S~v~r~no._ Frnn?lsco Cafo_ (lº 

<lí· !iSu Q{l()_ • 11 Gt1:1rd~ cln Cnrlet:1.. 3 _1'l sr,:L nrunir.::> t~va e_ Ulls~esdEsta~~1blau ele Luc~na.. h\l "C'O~'~:l.\~L~
0 

~'ft JORNA-
N_o :J.4l7 cio nicsmo. nn:~tmt'ia flomPiro .º os 1rque1en o exame para mdo-

dl' 70 MO . n u T,1..rc,nic:1:-, ~l" dL. W tcl Cicem iista.c: .. - .C?mo pc_c]tm. , , ~ . 
N ' 1 431 elo mt•i,mo na qunnti.i tLt :'mo F'errcira t li - :l'~l-H.i P_aga. - Pcl.t. rtn, I!OJ l,. s;;z··~~.~:~~;;r~ol~~·;a?1,-~~!:•·e,~ntl~~:= 

clf'. 11''"iS,ooo l 1i~~~o.P~~~~- i~r\)~~~n d~ 1;~!~11n\
1:i,.ll. 

ProctStao: Jf!~;,:n,·, BolPtim número 161. lo do Tráfego Público 1;~:!~ ;1.:!i~u~~. !{~~~~; n!>~r~:!.~;·.~~ 
,i·M r ., ~ (:l!'! 1 Uelmiro r flp Andr:1d(>. CPl ltustas vlsit.a!'t'"~ Arh_1r VUor, Nair i\les-

n'
N.? 12.950, dos hndeiro.') 'c1c Mu-1r:'mt. Geral (As.) Tf'nente João de Sou.qa e Sil- fJUlta, Be-'1Jamm Lima e B. 1\-fartin.., 
tel Tntuliano dt> Gouveia Henri- va, in~petor geral. I<:3-inos um "cock-ta.il", tl que el)tevr :Ut~. -O Tribunal. co11:sidrnmdo qtt<' Conff're com o origlnnl, Ttn f'f'I C(,nfer~ <'Orn o original: - F f'n- :~"ts!~~ji~~tt' o dr. Antonio Carlos 
Pretenção 'dêste proc·Pt>So tem nJh, FUsJo Robrei1·a, sub cmt. 1-elru. d'Ollvfllra, sub~Jnspetor. . t:m nome dmi: nus eompanhrlros, a 

O RC:GRESSO \ CABEDt:1.0 

A' noitr, os ~,,:rursio,1i1:l:a"i r,a,·1·:,1·;11•..l 
ainda, pelas ruas de 110:i-.,:1 1'i:Jatl1·, ,l•·
morando-se na 1,ra(':1 João 1•r.,,11 ·• 
Pavilhão do Chi t" outros ,io.ilo, ,, .. 
atra\:áo piibli<'a. 

A't. zi hora,;, rt·e;re!!,sar:1m, , 111 tnm 
hJ)eciaJ, a Cabedê1o, a fím ,r, 1kau
~ar o "Almirantf' J:1C("j;U;tÍ", fUt" IH'.J •• 
!ieguiu viac-tm com 1Je,~ tino ;10 t•.trfJlw 
,iortr. 

Oi turil)ta..s l>f"rC'or1·~•·~uu \',-, 10-. 11111-

tos de nos,a capital cm un;b11. ·~Jl • 
dais da 1!:mprê"a Auto \'iaçáo, \·Jj., 
se-rvi(.:o foi bt>m efkílmi.e, dei;tin:rndo 
a mesma para isse fim os sf'u.s u1PU10-
res vrículos, df',:tat·.:111do-st- um d(I,,,; 
~nlba1t de luxo rf'rt'nlemt-ute t·ht>l'ado~ 
do "º' dp pai.'ll, 



'.A t;Nl.-\0 - 'fcrça-íclra, 26 de juUto de 1938 

ESCÃPOU, ILESO, DE UM ATENTADO, ~-'~' ~º! l~Jt: 0 ANUNQA-SE, OFIQALMENTE, EM PRA
GA, A VINDA DE UM CONS~lHBRO PO
l.lTICO INGLÊS PARA RESOl VER A QUES-O GOVERNADOR AMERICANO DE Dr Antomo Bóio de Mcneocs. 

Transcorre, hoje, o un1vcrnúno natali
cio do ilu.~trc dr Antonio Bôto de Me
nezes. !i[ttra de dt.'stnque nos clrculo'\ 

P O R T O R I e O I FlmIDOS O PRESIDENTE D.\ jurídicos desta capital e ex-rcpresen-
, J\I~~;~i~At~t'~\n;Ít:~8L~t'i/;.E- tanle do. Parníba á ontlga Cnmara Fe-

deral 

Ficaram feridos o presi
dente da Municipalidade 
e o secretário da Agri
-- -- cultura --

SA'1 JUAN. 25 ( 1\ UNIAO) -
Notkias da cidade de Ponl'C in
ro1·ma.m que se rcg-h;traram vários 
a.tentados pc.ssoah, por molivo das 
festas do 40. 0 aniV('J'Sárío do de
sembarque de tropas amcriea.nn"' 
naquela ilha 

o digno anh r.nmnantc, que gosa de 
multo conceito e E'stimn na sociedade 
conlerranea, será, c!trtamcnte, bastan
te cumprimcntnc\o, pelos seus amigos e 
i1d1niractorcs 

TA-o DAS MINORIAS A ALE:>IANHA RENOVA os SEUS 
PROPO'SITOS PACIFISTAS 

Essa resolução, ao que, se 
diz, foi tomada após varias 
conversações diplomáticas 
entre Londres, Paris, Ber-

lim e Praga 

LONDRES, 25 < A UNIAO> - Os 
meios pollticos chegados ao "Forcing 
Officc'', sê.o de opinião que a Alema
nha alterou os seus popósitos acerca 
do problema das minorias na Checos
lováquia. decidindo-se a trabalhar 
pela sua solução pacifica. 

W.\SIIINGTON, 2S (A t:~U.O) 
- No momento em 4uc pao.saY::t 
revista ás tropas federais. o govêr
nador militar das .\ntilhas .\me
riea.na~. general Dl'fr.;('Ol Bl:u1dsto
ne, foi ,·itim;?. de wn atentado, e~
ca.pando íléso 

Em consequcncia. ficaram feri
dos o presidente da. l\hmicipaJida
de e o !:iecretário ela Agricuitura 

A senhorita Otâvla Tolédo Sales, fi
lh.n elo 2.•> tenente Otá,·io Ivo Sales, 
oficial do 22.º B e .. aqui nquartel:ido. 

- A mcninn Eh.a. filha do sr. João 
Ferreira de Paiva, c:mpregndo da Im- LONDRES. 25 , A UNIAOl - A-

A ORDE:;\l FOI JtEST,\BELECI- pren,o. Oficial nunc1a-se. oficlalnu·nte. em Praga, a 

Hoje, á tarde, o sr. Joachim von 
Rlbbentrop, mlnU)tro das Relações 
Estrang:eira,s do F..eich. esttve em vi
sita ao embaixador inglês em Berlim 
a quem expôz o ponto de vista alemão 
relativo ao problema do.:; ::.udetas DA o sr. Manurl Arcanjo Alves. co- ldn áquela ciclo.de de um conselheiro 

mercW.ntc l'lll Cnb~cll'lo . . µolitico inglês. n fim de estudar e re-
~AN JU1\~, ?.5 <A tNIAO) -

\ flrdem {oi l'om11Ic-tamcnte rcs-
1abclcrida 

- A ,<..:n1 _ Sevcrmn H_1•nri~t1'' L11nc1- solver com o pre:,idl•nlc Benes, a 
r~. vspn-;n cln ~r: .Amlll_lO ~1mrim, rt!- qucstõo das minoria:-; dll'C:\s. CAij.\ AZU' ~ o c~poentc máximo 

dos preços minlmo~ 

Devido a confusão t•,tabclccida 
no momento não se sabe a quem 
atribuir a autoria elo a.tentado. 

TroJ)as do k;xército {' d.t Mari-
11ha a.mcrkana patrulham a ri-

1 da.ele, n:io tendo ,c registado m.i.is 
nenhum incidente 

s1clt'-nlP cm Otul_c~ mumc1p10 de Piem. 1 Ao que se afinnn, ess:1 clelibernção 
-- A .sr.1 _ Anu..11~ de· Santuno. Sou.<.a, do s-ovCrno inglês foi tomada após 

esposa do sr. Felmt.o de Sou~a Fllho .. ,

1 

vária~ conversações diplonuiticas en-
comncinntc f'm Pombal - trc Paris, Berlim e Praga. 

A sr~ . Ana B 1 zerm, espo::;a do sr 
~is~~~n~'~:~no., residente em AlaRôa I O PARLA:~~r J\CJiJi~o ABRIRA' 

LAMENTAVEL DESASTRE 
DE AVIAÇÃO EM BOGOTÁ 

- - A Sl":1 MarlUCI' ReZ<'lldC' Lacei, JOÃO PESSôA - PADRAO DE IDEALISft'IO CíVICO 
E COMPREENSÃO PATRlóTICA DE UM PôYO E DE eposn do ,--.r Rauulfo Lacct., comc1'<1- PRAGA 2;; 1 A UNIAO> E."ltá 

ante c•m C;i111p_111a Grandf-' marcnd;1 para o proxi.mo <lia 2 de a- 27 mortos e 100 feridos 
- UMA ÉPOCA - que se rewrn hoje, tts 19 honw, homc

na~eará. a memória elo Presidente 
Jo~ o Pessóa. derenclo alguns estudan
tes falar sôbre a personalidade do 
Gr J.nde Presidente 

- A. ~rnhont::i ,"'>r\·[ til' CarvRlho e: gosto a abL•rttm.l c.Jo Pul'laml'nlo 
Silva .iilhn ~o sr. Tarqum10 de Carva- Por essa ocnsiáo, 0 1n-cmicr Hocl1.a BOGOTA'. 25 (A UNIAO) - No 

momento em que o presidente da R':'
pública, acompanhado do presid<mte 
eleito, sr. Eduardo Santos. assistia, no 
aerodromo de Santana, ás manobras 
da aviação, verüicou-se lamentavel 
acontecimento que empanou o brtlh,.:, 
da tarde. 

< Conclusão da 1. • pg. ) 
c 01,1rireendidJ. e realizada, é .1 

1,r-~tica do Uem ger~d e não, co
n10 naq uêles omino::.os tempos, 
11 hf' neficiamento de um grupo em 

lho, comerc1_nnte nc3t~ vr..icn · lerá O estatuto minoratário, subme-
ln;-01~01~~rnb~u~~·:ng~~~·. 

1
:~;1ºci~~á~.~~ tendo-o á aprovação do ~l-enário. 

k trir.1 , , o rla Nação. 
T)'.::;Reram, Jogo após a ~ua mor

l 1--' À· le era grande demais pa
r · il. ,Justifica-se perfeita-

ffi"' llf • ·eemencia dessa fráse. 
O q 1c tornava o Brasil pequenino 
para conter a grandeza moral e 
cídca daquêle homem extraordi
nãrio era a ausenda da verdadei
ta noção das responsabilidades 
públicas nos que então conduziam 
os destinos da coletividade brasi
leira. 

A gloria do Grande Presidente 
está, sobretudo, no seu conflito 
com o acúmulo de êrros do pas
sado e na sua percuciente visão 
de uma fáse renoYadora para o 
Brasil. 

A sua morte gerou uma !'evn
Jução. E esta revolução, a mais 
intensa e organica da vida ua
cional, constituiu uma sérfo pe
nosa e árdua de experjew.!1:1~ 
necessárias áquêle grande idca 1 
de renovatão, por que êle se IM
teu, continuando até o golre ,'e 
Estado de 10 de Novembro, q•1e 
objetivou e consolidou as con
quistas revolucionárias de 1930 
numa democracia assecuratória 
do prestígio e do respeito das ins
tituições republicanas e, por isto 
mesmo, contrária aos antigos fa
tôres ele desagregaçüo da Nacio
nalidade. 

João Pessôa encarnou, de falo. 
a conciéncia cíl'ica do Brasil no 
seu impulso heróico para uma 
total renoYaçflo dos ~eu~ co~tu
mes polítit0s e da específica fun
çüo do Estado, que é a rcalízac;iio 
do bem púlifüo. 

Como t..cm acontecido nos anos an
teriores, várias e significat.ivas home
nagens serão prestadas, nesta capital. 
na data ele hoje, á memoria do presi
dente João PeF>sóa, destacando-s.e en
tre elas as do Centro Cívico que tem 
o nome do inesqueclvel paraibano e 
tambcm as de diversos estabelecimen
tos de ensino e associa.çôes, como \ie
remos a seguir 

NO CENTRO CIVICO "JOAO 
PESbõA'' 

da Fazenda Estadut.l 
- A senhorita Carm('n dr Almeida, 

NA.S ESCOl,AS "9 DE OUTUBRO", flllla do sr. Odon de Almeida, artista. 
'·P,\ORE \JARCELINO" E •·.\NTE- resid?ntr nesta <·Hpil;1l 

NOR NAY,\RRO" - O sr. João A~rripino .<.10 Régo Bar-

Nas escolas "9 ele Outubro•·. ·'Padre I f;(>5
rtoh~l-~it~n~~~~doda. Fiscalização do 

Marcelino'' e "Antenor Navarro" - A ~enhonui Mana d:is Nev<'~" Fer
fundadas e mantidas pelo ··centr~ reira Machado, alun_a do Colégio de 
Estuc.lantal Paraibano", :;erão realiza- N_. S. da~ Ne,·es, e fI1h_a elo sr,. Anto
da~ preleções a proposito da figw·a mo :F'l'rre1ra_ Machado,.lá fn_lec1do. 
do inolvidavel Presidente, pelos res- -- O _menmo S_ebasuao: filho ~o .5r. 
pectivos professores. Janune1o_ Amanc10 Ferreira, residente 

Nos doi.s últimos desses estabeleci- em Alag~n Nova. _ 
mcntos, que funcionam no bairro da - O Jovem ~~nucl C?omes So?n
Torrelandia, por iniciativa dos próprios nho, aluno do Liceu Par_a1bano, e ~ilho 
alw10.s, será aposto um quadro ofcre- do sr. José G~mes da S1lva. negocian
cido á escola con~ os retratos de João V.! cm Guarab_tra. 
Pessóa e do presidente Getúlio Var- - A senhorita .Maria. da Penha Cor-
gas , reia da qunha Lima. f1~ha do sr_ Abí-

A esse áto. que terá lugar ás 9 ho- H_o Correia da Cunha Lima, do comér-
ras, comparecerão várir\S familias e cio desta praça. . . 
estudantes - O menino Rom1l. filho do sr. Ra-

. Iact Teixeira, auxiliar do comércio dcs-
ACADEl\lIA DE COi\lE'RCIO "EPI- ta praça. 

TACIO PESSO,\" 

A Academia de Comf'rcio "Epitacio 
Pessôa ·• e o Centro Civico "João da 
Mata., , associando-se às homc1agens 
qu~ serão prestadas hoje á memoria 
do Presidente João Pessõa. se faráo 
representar em todas as solenidades 
que se realizarão nesta capital. 

Por este mesmo motivo não haverá 
aulas naquêle ebtabelecimento. 

~O IXSTITt:TO COMERCIAL "JOAO 
l'CSSOA" 

J'jsse estabelecimento de ensino, as
:;-O{iando-se. t.ambén\, ás comemoraçõ~s 
qu ~ ser:io prr-stadas .. hoje, nésta cap1-
t-al. á ml'moria do molvidavel pres1-
c)c:1te Jc.ão Pcssôa, realizará, ás 19 ho
ra: . uma .ses.-.~.o cívica. 

ralará. no momento. um dos pro
fessores· do referido t:·ducandário 

A diretóra do Instituto Comercial 
·· João Pessóa ·· pédc o comparecimen
to de todos os alunos e respectivas 
far.ülias. assim como também do côrpo 
cto,·ente. á solenidade em aprêço. 

1\ EUIÇAO ESPECIAL DE HO.JE, DO 
"JORNAL DA PAltl\lBA" 

rm comemoração â data de hoje, o 
"Jornal da. Paraiba'', matutino que :-;e 
pulilica nésta cupit_~l .sob a direç~o do 
jornalista Ltuz Pmto. circulara em 
edição especial de 16 paginas. 

A SOLIIHRIEDAl>E D.\ A. P. I. 

/'. As1-ociação Paraibana de Impren
f3. se as.sociurá á.s homenagens que 
rPrão prestadas hoje á memoria do 
Prc-sidentc João Pc.ssôa. 

Fi\ZF.'\1 ANOS A:U.\:\lHÃ: 
O menino Edi.son. fi1ho do sr José 

carneiro da Ctmha , comerciante em 
Espírit.o Santo. 

- o menJno José Hwnberto, filho 
~~ s[~J~~~ioR!~t~T~.Fllho, residente 

- A senhorita Helena Nunes da Ro~ 
cha. filha do sr. Vícente Nunes da 
Rocha, residente em Teixeira. 

NASCl!IIEN'fOS : 
Ocorreu, no dia 22 dêste mês, nesta 

capital, o nru;clmento da menina Har
lel, filha do sr. Joaquim Mal'tins, co
merciante nesta praça e de sua esposa, 
sra. Ncu~a Paiva Mn11tins. 

- Nasceu, ante-ontem, nesta capi
tal, a menina Mar1za, filha do sr. Ma.
ti~:; de Oliveira, artista, aqW residente, 
e de sua c~posa, sra Noemin. Diniz de 
Oliveira. 

CASAJIENTOS : 

ne~t~ª
1~~~r on~n1~

1
~~ ~ª~~1:i~::r~ 

senhorita Isaura Lima das Mercês, fi ... 
lha do 2.0 tenente José Sa1viano das 
Mncês, oficial da Polícia· Militar <lo 
Estado. ora 1;-;ub-com.andante do Côrpo 
de Bombell'os, e de sua esposa, sra. 
Z1 1lmira. Lima das Mercês, com o sr. 
W,1lter Xavier de Macêdo. 

Serviram de testemunhas, nos átos 
eh n e religioso, respectivamente, por 
parte do noivo, .o tenente Severino de 
Lucena e a senhoriUl. Odéte Cavalcan
i.I. pl'ofessôra p~blica nesta capital p 
por parte .da noiva, .º sr. Cícero Lopes 
Cavalcanti guarda-hvros nesta praça e 
".)Sposa. 

H<\J\'l'fE~: 
~\pó.':i alguns dins de permaneucia 

nE1ta capital, retornará, hoje, a Duas 
Estradas. o sr. Antonio Co::..ta comer-
ciante ali estabelecido. ' 

Consideravel decréscimo no 
comércio exterior dos Es· 

fados Unidos 
Um avião. no momento em que fa

zia arriscadas acrobacias precipitou
se sôbre o aerodromo, completamente 
c'esgovernndo. 

LONDRES. 25 <A UN1A01 - O De- O piloto do avião tentou plRná-lo. 
parlamento de Comé-rcio de Estado mas, em vão, e o aparêlho foi de en- _ 
infórma que o comércio exterior dos contra a uma plataforma, onde se 
Estados Unidos acusou consider:wel achavam multas pessóas, matando 27 
decréscimo clur~nt..e o mês de junho e ferindo 100, das quais 40, gravemen
prôxi,mo passado com. relação a igual te. 
mês em 1937. Escaparam de ser decapitadas pela 

Tanto as exportações como as L'l1- helice do avião sinistrado a filha do 
portações ianques tiveram sensivel embaixador brita.nico e a senhora do 
baixa. • embaixador amencano. 

VIDA ESCOLAR 
CENTRO F.STt:DANTAL PA

RAIBANO 
A's 9 12 - Ciências da. 1 ª séne -

1 

grafia da 1. • ser<e - 2." turma -
Quim1ca da 3 ° serie 

" Terreiro Congresso Estudantal... 4 6 turma Francês da 1 11 serie - 2 ª 
tunna Matemática ela 2 ª serie - l ' 

Aproxima-se a rej.lização do "Ter- turma 
ceiro Congicsso Es!udantal Centns- l A's 13 12 - Históna da C1V1llzação 
ta··, sob o patrocinio do "Centro Es- da 1 ::i sene 4 a. tw·m::i Geografia. da 
tudantal Paraibano·· e ao qual com- 1 a serie 3 • tW'IDa Inglês da a.o. sé
paiecerão tepresentações de todas as ne 
o.ssoc1açôes congeneres déste e de ou-
tros Estados. Dia UI 

Es.~ importante conclave funciona
rá no salão nobre da Academia de 
Comércio "Epitacio Pessôa ", nos dias 
5 a 11 de agosto próxhno, com a pre
sença de estudantes de todos os esta
belectmentos desta capital. 

A nota elegante do Congresso Es
tudantal, cujo programa será previa
mente publicado. será o sorvete-d::m
sanLe que o "Centro Estudantal Pa
raibano., oferecerá aos congressistas. 

"Orfcon Gazi de Sá." 

A's 8 horas - História da OMliza
ção da 1 . ª série - 2. a. turma . Fran
cês da 2.ª série - 2.11. twma.. Geogra
fia da 1.:1. série - l.ª tunna. 

A's 9 12 - História da Clvillzação 
da 1. 3. série - 3. ª turma. Ciências da 
2.ª série - l.ª turma. Fisiea da 3.' 
sêrje 

A ·s 13 1,2 - Geografia da 1.a. série 
-- 4.ª turma. Ciências da 1. 4 sêrie 
- l.' turma. Francês da 2.• série -
l '' turma. 

HoJe. ás 14 horas, no Liceu Parai- LICEU PARAIBANO 
b!3--llO, o Orfeon. Gazi _dr- Sá que fun- Prol'a parcial 
c10na sob a orientaç~o. do DepartB;- Amanhã, 4.ª feira, 27 do corrente, 
menta de ,Cultura Art1st1ca, dara mais serão chamados á prova parcial to
wn ensaio.. convidando-se todos os Idos os alunos matriculados nM se-
componentes cio mesmo g:uintes disciplinas: 

A ses~áo de hoje 

Em sessão ordinã.ria. o ·• Centro Es
tudantal Paraibano·• reunirá ás 19 ho
ras de l10Je, no salão nobre do Liceu 
Paraibano. 

ESCOLA, SECUNDA'Rlâ DO INSTI
'l'UTO DE EDUCAÇÃO 

2.... p1·0,·a parcial 

Dia 27 
A ·s 8 horas -- HiMórifl da Civiliza

ção da 1. ' série - 1 _ ª tunnn. Geo-

A's 8 horas : 
História Natural, 3.U série, 1.9 turma. 
A's 9 12: 
História Nt"ttural, 3.11 zérle, 2,a turma.. 
.A's 13 horas: 
Matemática, L' série. l.' turma. 
Geografia. 2.ª M"'rie, 3.8 turma 
História. 4.ª série l.ª turma 
Português, s.• série J.ª turma 
A's 1-t 1 '? : 
Matemátira, 1.• ~érie. 2.• turma 
História, 4." série, 2.ª turma. 
Português, 5.ª série, 2.ª turma 

CENTRO ESTUDANTAL DO ESTA· 
DO DA PARAIBA 

Recebemos: O Centro Cívico "João PE>ssóa". co
tnf'morará, com a mAlor solenid~ldr 
a data do 8.0 O.túvcr5ário da morte do 
.seu incsqueciYcl patrono, tendo para 
éssc fim or,ani:.:mdo o seguinte pro-

A~sim. a mesma Associacão far-~e-.l 
representar nas referidas homenagens 
pm· rnna comissfio conslituida -:l)s 
co:1:--;ocios Acterbal Piragibe. \-Vilson 
j,1:•druga. Mai·doqut,u Nacrc e Luiz 
Cl 'lll('lltino d<' Olivcirn. podendo ain
c\;1 ~,:>- incorporar n essa representat;ão 
os demai:; a5:>ocin.dos que o desejar 

t::r~o. ~ born.s terá cclcllra<la umí.'\ ?\' :\ A880f'I AÇÃO DKSF.l<'ICENTE TRANSFUSÃO 
O Departamento de Cultura Lltcra~ 

ria do Centro Estudantal do Estado da. 
Paraíba, promoverá 110 próximo dUL 
31 do corrente. no salão nobre do Ll
cêu Paraibano, o seu primeiro tor
neio cultural. missa na Catedral Metropolitana pelo "JOAO PESSó/\ •· 

~~~b:~iuf~~1,!1 a:i~{!~s O ~~~~\~~ ~~e~ \ . P:,,ssocü.icrn Beneficente _''.João 
lhe foi feito nêsse sentido. \Ps-.oa .. vai .c?memorar a passagem 

Após a missa. ho.verâ. ~a romaria ~~º01~;. "i~a\~;~~~:;d~ ~~l~~~~~-e ii1;~~r~ 
~o _monwnento do_ ~aud.O!lO estad.ista, :ís 7 horos ele hoie, na matriz de N. 
pedi1~do-~ ás ,fam1ha~ que drµosit.c.·m Is cio Ro.-...ari.o e ·r.<·aliznn<lo. á noil.f>. 
as flores ao lJé d~ c5Litua unw c;,p•;..<..âo na sf'dc social. ú. n.:u da 

Por C6b3. OCi.l.!:J.ao os oro<lorcs q';_lt' Ccn~ordia n.'' 177 
qutzcrem usar da palavra; µodcrn.o A" frente cless.:.1s comemorações ach3-
recordar a vi~fa. e a _obra unortal do ;e umn numerosa comiss~o ele as<..:(,cia~ 
pre~~enlc J?ªº Pessoa· . . 1 do.., da mes.ma sociedade-, dr~ qu:J.1 re-

co~v~d~~o11~~.~ .C~t1~nc~~~ oé. i'fi~~: ~r:'';~~:r~;fJ~~ol~o.iºnvite para as~i.!:i-
tm tribuno roncgo João de Deus MIIl-

f!l~a?ªw~-~z, a~1!.-~f1~t:c:ºc1bc J~~l~~~ \ ~O C:ENTRO "1'(};,,S l)t.; AQl'INO" 

PrCJ.idcnte. 
Cotn eita parte. serão dadas por 

cnce1Tadas, as comc,uoraç;õcs de hoje 

NO CE:o.;TRO ESTUOAN'J.\L P.\-
RAIBA.'iO ' 

T1 mbém o Crntro E~plrlt3 "Tomá:;; 
d(' I\Qulno". comemornrá. a pass:ig(•m 
tlo 'l" n.niv('r.,ário elo de~nparecimento 
do presidente João Pes.sóa. cfl'tt1nndo 
um1. ,:;essão solene, na qual usarão da 
palavra. vários oradores. 

A entrnda b<'rá franqueada ao pú 
bI1<n 

D O S A N G U E (MARAVILHOSO) 
COM 2 VIDROS lUGMENTA O PESO 3 lfLOS 

Um fortificante no mundo com 8 elemento, tonlroa 
PHOSPHOROS. OALCIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
º!:~~:is ogp~~~.s, 

MAES QUE 'carAX MAG:aos 
ClllANÇAS UCBITICÀ.s, 

............. 

O certame está fadado a. um senso 
franco pela importancia que os pré
lios dessa natureza nssumcm na vlda 
centrista de João Pessón. 

o 1.0 torneio Cultural, organ~clo 
pelo diretor daquele Departamento, 
estudante Ckero Mcdeh·of, co11.,.tará 
de declamaçôts de poesias, et.c .. e~tan
do já inscritos diversos estudantes. 

O Departamento de Cultura Lit-cra
ria do Centro Estud:1ntal do Estudo 
d.a Paraiba convida todos os estudan
tes a comparecer a êsse torneio. no 
local acima mencionado. ---------------

:o.;I\VAT,JJAS: - Oslris. Dorko e 
Suéca Le~ltima., recebeu o AR:\tA~ 
ZEi\I l\llRANDA. Senhores barbeiros, 
procw·em esta. casa 

1 

O ::\IAIOR !l:Ortimento de meias para 
senhoras e homens cncontra•se no 
ARMAZE~I 1'1JRA.',D.\, Preto de t·e· 

,,,,,._...;d clame. 



;A 1 • UL " • 
a-a.A • ,ralld feata • dr Raul de Oóea, tlr lllaenuido de (0onclll.llD da l • ,.. 1 1'1)6Yo pauJlata e o Htl!nulo e alllJllll'' 

du Nnea e, como i!eit,;telra, oteero Caldu, dr. lod Oon- ' do ll'JYArbo ~l 
res, tamb41m OI testel:., lilv .. , orla ÃlllenUDu. Penlra Oomeo, plano e no11trcJa aetore1. p mellll\O 1m~ l!enhm91 • 
o OrfanRto, armado ar . P,,dro Padlo da su,a ... 111va d 'PCIID co PNtlYo e clYIUíaclor. Jteall- Em IGdu 811 r- .aa m11111 tua-
• aftnlda General O.o- JoAo Ursulo. FUó RapOso Juvenal -• IIMlm oom edo,ço tenu e 1111- cio ll9Qrllmlletit.l, ,._,_. ª 1 

jllt. • Auguato Lage, Ollvlo Mal'6Ja, OarlOI clatlva Inteligente a óbra de elllfllll· eo11111cJradc, _. -!ln • 
A con,lldo, que superlnt.end,!' todo,; OUlrnarileo. d1·. Paulo Borges. Daluz declmento da terra paulista Por Ye· 1 Pl'mt..tedo d: -:e Pllúla~ -...!'; 

• .,..ihos. contando com a renero- Eonn,ldes Llns e Mon,. Pt'Clro Anlslo zes u clrcllll8t.anelaa voo fOram ad- _._ OI 
118 et """' ,... •• · 

iiiilad! das dlstlnl.Bs familias paraiba- B. Dantas. venaa mas O Ullmo viril e a _....,. "'i,8• BOI ,._ :,,:• d.~ dlí-. 
.,_ r• dtstrlbUlr as noites da resta. 1 de ...,,,ID'..,11der aobrepuJaram u des-1 ~ - l!lllllkl de -.- re&tla· 
- 0 rorneclm•nto de pratos ao Para &.• FEmA - 3. NOITl!l vant311en> ocaalonals e venceram 08 r.~·- ...._ 
li,ulfet" do PavUhiio. obllAculoo ... ~-11me .. .., com elementQa u-
i' uma oferta de grande valõr em Sras. Llonrl Plnto de Abrêu Anto- Na hor · d alld I sim eftelt!n1>ee que •e organlzan, "" 
~o das or!anzlnhas, qu• as dls- nlo Soares de Oliveira, Auta cie sou- parece re: • Ili' .,,f,,ª lrovocaçr:;, quad,_ do ftgllnen novo msls de nu• 
..,.., ramUI .. conterraneas com mui- sa d•. Carlos Délo, Jó,e Mlnervlno, vo O eaplrlto d no Ih ~": • qialquer outro apropriado li. mobUl-
t,, ,artnbo. têm envlado S<'Rlpl'e pero ,Jot1QUlm !'lchuler. Clodoaldo Soares d u ve 88 u e lação dao elll)tldtades pl'odut!Yaa e 
.... restos de caridade. As orlme1ra dr. J0<~ Maciel, Tenente Renato Mo~ 1 e~ ~ere~ m=.,toe, afeiçoados 1es lntell8fflclaa devot&du ao bf!lr 
...... ricam assim dlstrlbuldas: 1 1 al,. Ol:vlo Pinto. Eromdes Ctmha, v1llm~• 'fdº qerlUldode ncaa cl- ,amu,n. 

tff' nr Orri'- Barbmn, Jldrfon,o souto "°º que es · A at1J11a llltltor 'de SI.o Paalo dew 
,t,• FEIRA - 1.P NOITE Maior. Franr~co Navarro, dr. Argeml- . , E O 'llf' m 6 ª lr no V<MISO tri- "!Ontü~tlr na atualidade. corno oconte-

ro •Toscano, dr Agripino Barros, Ni- 1 lfante puko e panslonllta é O t' ~eu no nauado. f!'lll e,rpandtr-se- c1en-
V111Ya dr. Ltma Pedroza, sras. dr. lâu C:O.ta. Pedro Hru 1~ue<, Arl u- uU,brlo. é ª dlstrlbUlçào Justa do., 1.-. do Brull coéso ~ forte, Uvrc dot 

ra dt" Men'"""'s, Pranct~ Galvão, des Cunha dl" A {', ~o. dr Braz Bn- ncar O t:> l?SPonsablUdade · Ha oo- , P"C'rh1RlvtmnOB fflk)naHsta11 e dOM ctam 
Plav10 R1btlro. Joio Honorato, dr. r cuf. Ma 1miliano Ma<"had"' CJaurltP- 'unida 'e:" üusLr pela Icrça criado- r-P.!1'ida:r1os que o dlvtdfam. ~xnloruu.· .::~:o i:~~o.d~lr.E~d~:;r ~~~· P:uto1~~~~~dac:r:1~:r~:J~~~~;·, dr. ~:1 ~:sc~,~~s!'su~~~r:!~tfv~s J:~= ~;:;.s~ benefldo da& Clientela,; elet-

UDDel I>uart.e. dr. Edri!'Je Vilar. dr ~lt r q ue contemplativas e amor- Pioneiro das conquista., da terra 
c,svaldo Bro.iner, Osvaldo Pessõa, dr. NOTA fn , dc_spr .run 2.s rrah a~oes pt"átit·as. l vosso Estado ha de- &f"l" tambem' ~ 

. C:,::/o11~;1t'tv~!~:~~<;~ ~~~~~: 'Drn to<; preferido~; T lt , 1 1 <X;Orrc co•1V08Co. A rtque"'8 handelrante dos novos nimos de u~l-
de Morais. Manoel Soares Lond."t'c:: ~\ cl~ ªcuf:.avo.~=:~:~i:i~o~ ~1::.i.o e engr&Ilciec!menlo da Po-
Onlldo Chave,;,, vJuva dr. Adolf C&rrmrão torrado, carqutnhos de ca- tr to ela ten-a. bôa e fecunda, V06 a-
oi&. Hl~lno Pedl'Oza, Auguato de ranguciJo, ·,nndW!rhs". rmpadns d• fastffu llas lmlt:strlosru; rcnocnn-a~es ,~ """'""'"li!"l'ACOF.li nns fl"ll-

\lmeida. G<'rnlcto von Soh~t·n. Ma- marão, d• carne. deo car&n,uei10. urbana.... \'EIUilTA'RIOS PAUl~U.ilTAS 
aoel Fernnndcs r Joaquim Benr\·ldC's. ,.>:1st<>l~ de nata, pastdts de ca1nP. pas.. OntPlll, como hoje, os \'O&IOI gran-

c:ra"!. Artur IJns, dr . .,José Vandrt"
lo, Pehx Calno, Ana Pereiro Dru
. vtú,·a Bida Min(clo. sras. dr. 

ei de Almeida, João Amorim. Ma
'o Zacara. Celso Mariz. Arnulfo Amo
m, Jose do Cnrmo, Etnar Swendsen. 

10 . fritadas de camarão. de corne, íl hom•n• Ao beneméritos da Plltria "li" "~ULO. 25 <A UNIAO• _ F<> 
d~ galinha. de cnrangt1.stJo, perWj ns- inteira. Os antigos dUataram os mf"- concf!'bida no,; se,rutntes termo.. ,. 
~zdm:, galinha assaC:n, pre .. unto&, QUei- rid~anos, fiZC'l"atn geometricamente u,octRmP"áo rHrl11tklR ao<;. wiiver iw. 
1os. bollnhos, t:tc. mnior o Brasll: os conteporaneos com 1·ioo r,auJistn.~r para one t<trun~rm Jlft"

Prde-~ mvínr em pratM dr pape- o Sf'U agudo senso das renlldades ani- tr- nas imnonentes mnnilec;tarões dA 
}:~.:O~d~~~ç:!n~':o;8~~tadc!º .!;rar- pllrun a aproµ1iaç·o econômica da r1 lll'-f" nrodPmica ao Presidente Qe .. 
fS1t1lltar a df'voluçie que será cuida.. ten·a .~ conquj~am para a produção LLlio Varga5: 
dose.mente fei'ta. e a -V-.da cl\ihzadn novfls fnixas de ··Aos e~tudante~ (' 80 J>O\O de Rfio 

território. Pt1ulc -- Os W11\"t"l'.&1tar1os de 8Ao -r--o--c-1_ç_A--O-- Vão lon~e 0~ dia~ de busca incerta p 1_ulo, QUl!l'endo 1nanlfe. lar, de m&· ,\ ~ Mtlller ... 11111 Mlllicipafs e espcctativas decepclonantes . ncira eloouenle, o ,ua admiração e 

Sa
. t 1 ª i d .,.,..,_ ,. O acolhm1ento caloroso t O aplauso I r<conhecl~ento pela ~rande obra dr 

effl I a -· 1 1 -ca Irrestrito, aqui recebidOO, •em dlstin- r<''Onst.rurao nacionol dCSPn\'OIYido 

.. rei I d id I 
Comunicando a.o intnventor Arge- ção .de cJasi,cs nem catego11as sociais 

1 
~"10 : 1u~tr(l chefe da Nação, dr. GetU-

fl O O pres fl • miro de Figueirêdo haver COllCIUidO 80 DO mterlo1· como na vo. ... a grandlos~ I ~ 'ar~a ,. resolveram t01'1ar p,rt,> 
a-"lla y Colet ri 1uilflmetro5 de estrada cnrro('avel 110 calJit=al me impõe a certeza de que· ~ Incorporados, r.a gigante~ca paradp 
nt•IU 1rpl li O I munic!pio de Santa Luzia do Sabug!, o regime inaugw·ado em 10 de novem oue. todas as classes t'.a populacio vão 

' 

...... , de aa..a. • ... - .... pref.eito Alcindo Letle transmitiu a s. brotem a seu favor o sentiment.o uno: 
1
;,~

11 ,ª'"· hoiP. á,,; .2 ~orac. da tRrdf". LP-
.... ....... ••1111 excta. o telegrama abaixo: rume da popuJaçúo que rorresponde ás \, ndo os s~nc:: d1shco!;, QUE" f'Xp1·i.lnem 

M 
.la R--..a ..a. s L 1 23 1 te A m~is profundas Rsptra«;õe:s de :inta c~n- ".'. M'U PPll~tnentos de nmõr á Pá-

1 li Ili - -li - mlr~"J: ~';..~tród;;-_ n p,:7:C~:~a ii: c••~!a cl\'icn que reclama adminls- ti'ª • l\ Democracia .. que exprimem Sallf Rff ~ - J - P . T nh traçao sadia, progreASO sem discon os scu.1.; anseJos r as.p11·nrõe.,;;. o,;; uni-
l 1 ::

1
~~~o c;mu~i~a/~~ ~cl!. q~~ :~:: ~tnut~ade e paz para O trabalho cria: ;\:,S11;!'i~c. dpc:fi}iarão pl'la cidade de 

Relll!ou-se no edtftcio da Coletor.ta bo :~a:~~r i::ieu~C:
1
!~;

0
~e5:5~~= ~~~e ;~~fi.zooo~~f~1'::!º· d~n.te · ~

1<'~úl~: Va~r;:~a~ei;rari~pp~~~= 
de Alagõa Grande, a apost- Mes _ Alcindo c.e;te prefeito. integrado no Estado Nov~sa ~daUva, sllciro Que se propõz realizar um go-

tlo a,tffle do retrato do presidente :r ' lhe os cornpromJ · e oss:1- \;f·mo PJ'O@:rPsslsta.. ou"" Vl!!ia dnr aos 
àet6lio Vargas, com o compareci- balhar mais r m~ot1:~ns de Jra- brasileiros bem e'itar, paz e tranqui-

am!O ded:~~d~;~':.,ls e fim- NECROLOGIA ~:~n':.
1
·d:i~~~i~:~dotoo s~n~f:; t~!~ Ud;~;;.eclso demonstrar. em praça pú-

Nlue sentido. o lnterft:nt.or Arge-mi- a sua feição b d 1· ma outra ve7, blicn. no momento em QUC' todR a po-
• de Ftguelrédo recebeu 

O 
seguinte Faleceu, no dia 20 do corrente. f'm trJJhas ar an e r~nte e abre a~ pulação dt> São Pnulo vthnt r: 0 entu-

llJelruna: Itabaiana, o sr. Francisco Alves de oeste. P 8 ª ocupaçao produtiva do 1 '-i31-c;,,,-no peJ.~. preSf'nca do Chef~ da NP· 

.llll6a Gl'ande. 23 _ Interventor Queiroz. proprietário naquela cidade, . 1 cao. _o a1x110 da mocidade e,tudant,J 

Aqmalro de Figueirédo - Palácio da cnge !~~~:ed~~! S:':~·de 1Je~:1a1!'~sf' i: c~~cl=n~b:sd.!11;~~= 1 ~~e S~~rfª~~~· bra~~r::.~n~~~:!;~ 
~;;;;.~~d~x.;;;,.1:~~:. ldade, era t:asado, em prlmelms ntip- listas moços, amigos e agente~ ,da vos- cio JJOlWca e- económlca. De;;Õnstra
'8ftl(Çio nésta Coletoria. do retrato eia.;, com a sra. Franci&ca Alves de sa lll~Jl('ridade. . 1 e mos. tnmbém. o nos.t:A repul".oa Y?f'
• prutdente Oetilllo varaas. Queiroz. de cujo consórcio deixou os COmvosco, senhor mtt-rventor Ade- mente ªº"' masorquelro,; que n 11 d .. 

A. aesalo foi presidida pelo sr. Pre- seguintes filhos; ara. OtWa de Quel- mar de Barroo;, a quem agl"adeço as rosto. tentnrrt.m entregar o BrasiJ á 
municipal, tendo usado da pala- roz sales. esposa do ar. Ant.onlo de generosa& paluvra~ aqui ouvida.,. es- de•ordC'm e ti anat'QUia. asfhdnndo o 

Jfl o promotor públtco dr. Otaviano Barros Sales, functonárto estadual ena tl\o aQueles que acl'N:lltam no futuro Sf'ntimrnto democrétJco do 110860 ).)Õ-
91metro. Respelt.osas saudações _ Recife; sra. Ma11a de Queiroz Fe1Tet- do Bra!';it." vo, cerceando as llberclndes populn-
a...i VelÕlo r..._. col•tor federal ra, esposa do sr. Arqueláu de Mfàlo Pl'OSS<'guhxlo. o Chefe da Na~io d!s- res. 
t'Ola'1o Carneiro de Me>qalla, ... Ftn-elra, runcionArlo da Imprensa Ofl- se· Os univer,itárl06, de todas a, esco-

cial. e o sr. José Alves de Queiroz, t'f"- "Em treze- mhes de govêrno, reajus- lns r,:upel'io:-es df' São Paulo. inan1fes
Ddente na vtztnha capital do sul. Do tndos os quadl'os governamentais am- terão também. nes .. q oca!;iio. o seu 
segundo matrimonio com a sra. Amé- pllutes os servt~o,; de n slsU!DCia so- entusiasn10 e ap6io decidido á,; lm
Ua Alves dt" QuelroZ, houve os seguJn · ctol e unprimistPs á npUr.açAo d06 di- ciativns que darão ao BrUJl, a grnn
tes f1lho8 : sn. Joio AlvP.11 de Queiro~ nheircs pú.bUcos um cunho de honcs· dtta e o de.senvolv1mento que todOR 
e Antonio Alves de Quetroz, e a senho- ta publ ctdnde o vosso trabalho rfl- alm•lam: a Grande Slden1rgla Naclo
rlla Eudócla Alves de Queiroz, todo., ciente t!IDl aparado di.sençtx-s de opl- na!. a explon,ciio do petroleo, a &Ili• 
~,dentes em Itabafcna. nllo l e tnndo c racidades e extin• J>f'l1~ das tr1111MJ.c;ões em marcoa 

tcualmente, os r;;;;clonirlos da Mêsa 

~

u de Santa Rita prestaram 
homenagem 80 Chefe Nado

!umdo a aposição do retrato de 
_-.. na sala de trabalho da
..,... llllartlçio. 
~]'Dlcando a realização dessa so-

~

-. o sr. Praocisco da Oama 
~ da -. de 
en\'lou o IIOSUlnte tetesrama 

:, lntem,ntor "'-miro de PIIUf"irê-

lllnta Rita, 23 - Inter9ffltor Ar
de Plguelrlclo - Pal6elo da 

- JoAo PeooOa - Tenho a 
dGde comunicar a v. excla que 

naco:'~. !~ d.901=.. 
lloidu dúta cidade. o ntrt.to clO 

Era o desaparecido irmão dOfi. s1 ~ guindo (\ fntC'rPsseo; de grupo para comprnsadG.o;. a novo polttira cafeeira, 
Anlslo Alves de Queiroz. negoclanre que pro mine, sem contraste. o ln- a Intensificação da produçio t'o trigo, 
mn Recife; Demétrio A1Ve1 * QWI- tereose da c:oleUvldade. Tendes a 00• " ampUac;io dos meios de trail'IJl(lrte, 
roz. PN!Prletm'lo em JSorbortma e da ragam neceaaarla para afastar O te- • o rapamhamento do El<érclto e da 
seô"~~IIB~:U~:. -~~ mor de ser com vo e tolerRnte. Mannha. 

t11'Ulnte 6s 10 horas, no caJD!tblo lo- ~O:nte Por "°":.d:' ~ac:to~ '!:: co=n:.'::t'ac:'~~~':m~ 
elll g,u,o 1) o vooao empenbO em -Jtt . i,aree,,r, cttmprlhdo assim mats wna 

tar tem: economlellS e J!OClafs d&- v•z. ,. "ºª mlUlo WJclonal de van-
te !!lotado, reooJvendo cnm flll8rttólt os e lleflm8óre& da irrandl!u 
1Jllllden,,:io e 111:lnelo com acerlo, ai- do Bt U, daa Obc,rrlades poptllares e 
emiçan,l os obJetlvoa et ... dos ao bem da dignidade naclcmal. bole, ú 2 ho• 
g!ft.1, ocnn o spolo IJldllJ)lenoa...el Cio ~-~a 'ft:eil:O~ ~n'! 1;!"~: 

da Qlle Bl'n Malllada ein ~ 

ae ~"=:-:-::Cn: ~ .;: 
l'IIU .~delltrmll 

1 ,.,,..,. ao *80 .., llo l'lllla:INa, 
.. 2 ....... ""*' - ,,.,,,. 

,,...,,...., - ~"" 1lfejltttro -
. .,._,,.~ - JO. ~ 

JlwN'°=~~-

.. , ..... -=ChlitW l'llroas, 1111 
1:&wá" &ln~-~ 
~ ..... M.otlaa ..a.tlftlll .... 
• ll01l1816ímda..._.., ..... 
,,n,1o Dia 11e: •o,-. IMIII& ~-•· ...... llldlllra_,.._~ 

IO Mftlo • potencia .... o1'11t8**' 
"60 de Cl'Uillro, - llllliMlll- llplitlld-
--- em 1.UJO srs. o - ltve ..... )IOllto de vla1a 1le pdleaala ea,e-
clllca, I! o Mere&ies-Benz de 13 cUln
:lra., •roetamente lnlpUWo do -r 
d< au1'1nlowl, o qual lem ~tad~ 
tanta& \'Ha1&1 p&rf. a AlelnllllhA noa 
»U.111111 - IIIIO&. 8ell ,...,...,.valo é 
le 888 8ft. por eanlo. o falo merece 
:t1e11çlo Mpeelal - nlCI - em 
nl'<lla, ~te lffea.,. m"'6re., 
'1°mães. Seu p6so ml!dlo I! de 890 ln. 
,or -· eDllllant.D na ~ I! Qe !05 gns., .se t:lll gn. na lnalalel'ra, de 
142 gr•. na Iti11a,dell5011'1. na ( 
"' lovaqala. e de 1.:125 .,.. l,or, Esta
lo, Uut-·. Oonvém ..,_.,tar -
,. motllrea BMW m. usados no 
"16" ~. pesam apenas l&Q .,,. 

a>or cavalo. 

COMPU o - .,...,_ ao AR \. 
7.EM !IIUUIIID.L Or111oa de n-.aln. 

an~ -· Jfarcloo - e .... -oultOI . .,_ de n,cl-. 

M.\Nlf'l:!!TAÇ.10 DE Fl'SCIO. ·~
RIOS FEDE&AIII AO PIUIIIN."
TE 

SÃO PAULO, 25 1A .N.> · • () l)tt• 
•Mente Getúlio Varps recebeu uma 
arande manl!eataçio de todoo os c:ole
tores e scnl'iel federais de 8lo Pau
lo A ú!Uma audlencla dada DO Pal:1-
clo do Govérno foi ao.. rlac:ala do lm
pc.\s to do conswno. 

Em agradecimento , saudaç!l.o que 
lhe 111.entm, o C"e!e do Govêm? dl,,;e 
que "secdo alri""1da aos rllccús a res-
1>0nsabllidade e !iscallzação da maio, 
re:ula do Paii;, deve haver seleç!l.o 11A 
!~rmaçáo do quadro dbses !Unc:looi
rios, para que se duitlnguem pela <'0111• 
J)( tencla e dedicação 80 trabalho. 

A SOLID.utlEDADI: DOS INTELE
CTUAIS PAULISTA AO PRF.SI
DENTE 

RIO, 24 IA. N.) - O Departamento 
d•· Propaganda em colaborRção com o 
S<n-iço de Propaganda e Publlcldade 
e do Departamento Musical de CullU
ra do Estado de Sio Paulo, Irradiou 
hoje durante a ·Hora do Bra.sU", dire
tamente doo estudlo.. da PRA - S. Ra
oio E lado de São Paulo. um progra · 
n1:a de homenagem á. estada. do Cheff'! 
da Nação naquela capital, com o COP· 
curso de grande número de ln~
lectuals bandeirantes. 

De inicio !alou o dr. Alvaro Leio, 
secrrtárlo da Educaçao paulista, 1111• 
enLrc outras coisas, dtsse : ""ontem ft'R. 
uma imensa caudal que na extenslo 
das ruas de s. Paulo saudava o criador 
do Estado Novo: hoje, é " voz do pen
•nmento bandelrant.e, que por tod• ,.. 
Reus expoentes vem atestar ao Cblfe 
"·· Noção e ao Brasil a solidariedade 
c!n llltellrencta ao novo restme". 

Em seguida. o poeta Casolano Ricar
do, da Academia Braalleira de Letral e 
da Academia Pauli,ta de Letras, leu " 
:sua boesia - BrasU-men1no•. 

AIÍlda, o sr. Menotl dei Plclda OCU• 
pou o microfône para. declamar a sua 
bell,;gima poesia •canto lllatllllrai •• 

O C.EFF. DO GOVf:R.NO VISITOU O 
DÍPABTAMENTO DE SA(;DE 

~~~.::~~ ~!_:'1.!~ ho~ 
em \'lslla ao Departamento de Saúde, 
ollde foi recebido pelo seu diretor, dr. 

ui Braga e demais rnédlcoo do aer
'l'lco. 

Ul'IUI · IVO TELEGRAMA DO 
--iiiíi\ill'l'BO lllEHDONÇA LIMA 

l'l.k>, 25 (A. N.l - O eapnbelro 

-..i~t~T;~e...:=.::e::.,: 
~ Mendonça Lima, o aetll,llnte tele
llf8ma: ..,tou realmrnte mara111bado com 
o que Vim encontrar em 8. Paulo. J!l.•11 Imaginei que u manlfeataçlles 

~t~ *a=~.,r:"'~ 
~ .,e acabo de conatatar. 
1'esii&u de &oàs u I~• e llOMll6el 
-1all. .,....., • hlllto o Ollete 
e..!._119to .. oercudo-o de lal'bllle •. 

m;..,"""~u:,=~°Ts:a:1~ 
~tente. vétlflcandP. que 8"' bulo, 
1111'1111, hte lr&n&i llllta*I de ... _JlaU• 

, de que o Brull tallto ae ~ jl, 
tamla6in como todo o M" e -r o IIOIIO 

l , ~enclonça Lima, ministro da • 
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Bidú Saião na Paraíba' úl.. TIMA HORA 
ALCANÇOU EXCEPCIONAL BRILHANTISMO O CON- ( D o p A í s E E s 1' D A N G E IR O ) 
CERTO DE ONTEM DO ROUXINOL BRASILEIRO - AS OEM.TIU-SE O JlliLEG/1.DO l 'RO'l' ,\ l 'lé<-niro d< liconomia e Financa, •·•u- J·RfPAllUl-SE IIOiHC:N.\GEXS ,VJ 

HOMENAGENS DO PREFEITO DA CAPITAL E DA SOCJE- · \Gl'I.\lt ~;:;~i,~:~·~!'!,:_,'~1~s~,. ~r<f~!ê~~i".st:~~ GENERA.L RO:-.DON 

DADE PESSOENSE A' INSIGNE ARTISTA BRASILEIRA , ... ';.~~{ .. ·;:,. 1
; .. ~;;;

1fi\a;::-,.i .• ~1~t:~~ ~~\,"' l'~~,~~·u:a:1.'.··~~~~.c~·dr;~·:~~ 
u~ in1n~ft-rid,, da primei1·a deh.•gacl3 d1• side1-uri;:ia nacional e da e,p..:,r t:t-

1:.10, 25 fA UNIAOJ - Estão s~n. 
tlo pi-C"p:tradas. n?sta capilal, i:;1·and(·,t 
homl.'n..i;.:'1"11.li .io gettnal RonUuo, (!Ut· 

voll~ni por estes dbs da U.olivi.i, 1 , 

oudt• l(u·:i como enviado ,.xíraonli. 
11:ino do nra~i1 

To<la a sociedade pessoense se mo- , tórle espcrnnça de ouvir o "Rouxinol a.ux1liar para :t tta·reh·a., apl'esent,,u 'l t•lto dr minério rm grande es..·.ab. 

~:;~~·~º~ra~~~t·a~s~f~~.:aiã~~~~-as~~ :.~~~~~º~r~;~~i~:t·r.ac;1~~z: ~~~.r~~~ l"ll pulido df>' dc-mi~são. l r"'~' ~i~:~~:.r :o~· ~~prr~:~~~ºo Rl~l~~eo \~--
tmico e notavel concerto nesta capi- senlemente reahza E.\l ,,l B ... Tl'flllC:AO AO CON::0,J.·:I.HO llt.a hira. lron. t·omo o úniC'o capaz d,.. 
tal, admirando e aplaudmdo calo~~a- - De~c <:tt(• aqu1 chegou a brilh:111- Fl,ilJ·,RAL DE ~El<.\'1('0 P\.iBLICO salh,la:tcr âs neces~idades do prnh1~ PRISAO r>REYE:STIVA nE VAR.J<,s 
mente a maior expressão da sens1b1li- , te a.rti~trr pntncia . Yt."m ret:eben.do RIV', ~.) !A 1''11AO) - Foi a.;,si- m.t JNTl GR:\LlôT.\.S 
dade e dos sentimentos estéticos do ron6tantes f' express1v'1s homen3g:en.:; 1u,lo o cle<·reto c,·iando () O:•pa.rta- -
nosso põvo por parre ct~ls autonaades ~ do povo mt·11to_ .\cimini"Jtraího do Scrvito s. li- NAI> \ DE GHAVE_ ACON'l'E( LI' nlO, '?,i U\ UNIÃO) - o 0,.0,. 11 _ 

Ao Cine-Plaza afluíram os elemen- paraibano. l,!1co. on.dio qu(• sub3titue o n_tual Con- 1 ('OJ\.1 o ·•P.\R,A1HA" radN' adjunto do 'fl'ibuna l <te S•·i:tt-
tQS repreAf'ntativos do "grand-mon- Dommgo. por ocasi.-lO do son-ête- '-elilo }('i]{•ra.l cll' Sc-r\fiço J'ulJlu•o Ci-- . - ram·a p("diu prisão 1weventiva r,,u·J. i. 

rle .. 1>es..<;<..>ense e figw·a.s de destaq~e dansante oferrcicio pelo Prefeito cta vil H.lü. ·?.l iA t.;SIAOJ - A dfre<;a'l integr~li!,tas quf' a~'-alt.ua~n rt',ict 1, 11 • 
oe vã.rio~ cll'culos socla1s dos munic1- Capital. dr Fernando NobrP.ga. aos 'J':.anhém :.h comb:..õe\ tk (·ficknci~\. do l,oidt.· Brasileil'o informa que 11:l·• eia .. J)..i.rti< ulares n a madruga.,h. de- H 
pios.· estacionando em frente do teatro turblas do "Almirnnte Jrt<.:eguai ", na 11..!:..!t· ,'fl.) ..1 foul'ionar apt'nas ...-o:n tt•m i;r:iviclacle a a.,•:uía sofrida pelo df- rnaio. roma taml>ém :1 cxc:Jn.,ão dt> 
grande n:1:\Ssa popular que aplaudiu séde de campo rlo P.:1n.1íba Clube. ao lrn nH mhro-. n\.por .. ,P.lrna.iba. .. , perto de lL·cife, 4.(; ::lt·nt1nC'i;,t101;, por raua df' ,11·ovac., 
ar(ienLe.n1enLe o "Rouxinol Brasilei- q_ual comparectram numerosos ele- qua.mlo ,oitava. d.-i Amé11ea do Nol-
1·0~.·. á ent.rada e á .saída._ . me·.~tos .·da.nossa alta .. 'º. ciedade. . foi i ·\t!'.OA A GRA~DE SH)ERllltC ... 1 \ ít.: O "P:1rna1ba" sera. 1eparado mf'S f O~'J)f:CORADO O 'MINISTRO l·'J.:tt. 

Desenvolvendo tun beltssuno pro- Bidu Sa11io alvo cte bnlhantes home- .:\,\CH>~.\L . mo naquele porto, SC'gui.ndo viag-em N .\N'lO COST<\ 
gra.ino.. a voz de B1du Saião propor- nagens. Discursou o dr. Frnrn.ndo Rlü, ·!a 1.\ l :'\L\Ol - o C'on~elhu )J.tr.t o Rio 
r1onou ao grande auditoria momentos N1..•1Jrega que cm 110me eia cidade cle - -- --- -------------- R.lf). 25 1A l'Kl:\.OJ - O govérM 
fehzes e mtensa.mente. poéticos, pri.n- Joao Pessóa, saudou a 1lw.stn· Vl~Itan- A s· s o e I A ç A- o p A R A I d!! Hun;rl'ia rondrcorou O minis;lro da 
ctpo.lmente em .. Rigolêto.. de Verdi; t.e. deseJando-lhe os mais Lnlh;rnt,?s - -\~Ticultura sr Ft>rnaudo Co~ta ro111 
·'Réve d'amour". de L1szt: ··La Ro1:1s- sucessos nJ. sua victa art.1!--tica qllc já a (>rii Cruz da. 01·dem da C'nn Vt-r~ 
slgnol", de Sai~t -Saens, n_a primeu? empolgl:'I hOJf' o Yelho e. o novo. m.un- B A N A D E IM p R F N s A tH<'lha 
1:.u.tte. que a brilhante art ista bras1- do \ 
letra e1ictrro~ c~?1 a aria _cio 1.º ato - ontem logo depois elo rec1rn1 de ...1 \'AI .\' BOLIVIA UM.\ \Ui-;s.\.O \11-
de ··La Traviata , de Verdi canto. -no Pl3.za. reahzou-se no Pn~ 1 • ·- p A bl ,. LJTAft P.EllLA:'\A 

Insistentemente o público .re_clam9u ra,ba Hole, uma ceia em hom•nagem I A importante reun1ao de ontem - erante a ssem eia 
~~~

1
~~t~~.:1c! ~~e~e.~ç~ª~~e~~~~ª~~:~~ ta~~);i;~~\'~~e~;~~.rn a

1;;i;0 ~i1
11g~;;·:1c;= ! Geral da A. P. 1., o dr. Orris Barbosa apresentou o Re-

da com o n~ais vivo cntusia-smo ás no- genda. rnadame Sai:io, digníssima ge- ' ! , · d - , f d AI ~ d 
laveis qualidades artísticas da mara- nitora ele Bldú Saião; dr Raul ele I atono e Slla gestao a rente aque e orgao e 
~!~º"ci'os

1~~~r~t~. d;;:s~tºres crea- ~~~~.:a·:
01

;,me:p~:~,osa~j' p,!riri·~11
~~ I classe _ A renovação do Consêlho Deliberativo 

Na i-;eguncla pane. "ColtUnbetta ··, ctu«rdo Ferreira e exina. esposa: te- • 

El'E:,./OS AIRES, ?5 1.\ UNIAOJ -
O ~eneral Estig·a.rdbi:l. ao retir:tr- f' 

<testa. C'apital de volta a .\ ssttn«:lo, de
<' larou ":º embai'xatlor bolivia110 qUt 
il·á áquele país uma mis'i:io ,nilll.tr 
Jk-ru:ina, a fim de deµo!-.itar nõr~ q,1 
! llni.Ulo do Sol.eh.cio Des,·onht•c·ido 

de Buul-Peccia e "The .9ucko·· d~ 11entes S~tnLOs Passos e Rubens de Ve!"ificou-se ontem, ás 16 <' mt?ia ho- reiro, :-;r Marctoquêu Nácre, cujo es-

~;~~ª~(m;!it~erf~i e~~~1t:á
1!5

n~u~r:;i~ ~~~t!~; e~~~;a J;sii1!;~t~~~o A~:i1~~~~ ~i~"·a:!~1~g!ll~io~l~.~~t~.;~!~:Óc~~-[~1~!~ 1
ó~ol_~ .~:~!~fi~~ ~~-n~~~~is, o pare- COMENT,\RIOS DE "LA PftE:SSA' 

J)Ol' um.i artista negra norte-ame~-ica- Jurema e João F. Barbos,1: jornalis- J :dbana de Jmprensn. sob ,1 p;-P:--iden- cer do Consêlho Fiscal, relativo t SOBRh O BRA'SJL 
na que visitou recentemente o Rio, e tas AnquisP!:i Gomes. Tancredo ele ci;:i do dr. Orn~ Bc1.rbo8a :-.erret:uiado pre:-.taç.io de contas da tesouraria. len-
por Bidú, que e.rnpresta ti beleza des- Cr..rvalho e Luiz Pinto: m.ae:-;tro wer- 1· ·!o ~r. wu,on Madruga e dra. Lllia do a as._,inatura dos rc;.;pecthro.; mem- Di..'E:\'OS AIRES, 25 !A UNIA.OI -· 
fü\ esquisita e encantadora melodia a ther Politano e <lr Onis BsrbusJ. di- e tH'd·~s. bro-.. "r José Am:ust-0 Ro:,"Jéro, prcsi- ·· L:1 Prensa". diário que se edit,-i nh~ 

taui.vldade da sua voz mavlosa. rP~~ ~o~~:f' r~~h~idade, agraclPcendo a ComparecrrJ.m os seguint<'s con:;o- i~~t~~ 1;r~;~;~!~r~;~i~:le~~~~!
1
\~a~~ ~~n~::ll~il~/~:~~geoua ~.:!:n~~P:~!~~i:; 

i~~Jtt''.~cl°s~~~t1fu~c~g:J~~o .P~~~tt horu·i <.la sua visJta, discursou O dr ~;;_;,:R!~~~~ r~ri~,~1~aDÜ~~. ctj0~
1':!,~~-- 1 i. ro11rlmndo pc-la completa ordem ela •{(' c·onrmTên<'ia JJelo Bra-;iJ, p:Ha for-

5tas"' C' .. P:n:i Ninar", de Barroso Ne- Fei·nancto Nóbrrgn. preftito de João ~n~lo Romé.iO. J. Veig-,, Junior. José rsC'rituração. necimcnto de auto-caminhõe-. movtdor; 
10, sen<lO esl:l última repetida em vis- Pcssôa. qne le\',u1t.ou a ~ua b1_(o eni J\fcrais de Almeida, AlicP d<" Azevêd'J Põsto o mesmo h considernç:í.o da 9el.t adio e.lo 1?,"azogéuio 
la do cntusl:lsmo que arrebatou Lodo honra do Bra.sll. pela fellcidade oe 1,rot1teiro, Oli\-m:, carneiro da cunha ca-·?.. foi aprovado, 11nanimemente. O 1·crerido jornal salienta a. impor .. 
o auditoria no ouvír o :idmiravel pia- possuir em Bidu Saião a mais pura e M.1nluquêu Nát:r(' Anquises Gomes, Seguiu-se a elei"1fi.O do têrço do Con- ü-incia. rlo a.ssunto; de ve-i; ,,ue a ra· 
nic,..sirno com que Bidú encenou a de- legitima exprl·s:-ão (le sensibilidad~ Fr:intisco Snlr>s; c1.valcanti <' Antonjo Sélho Dehberativo, votando em escru- zoli1n t• demais produto<; dnh1ado!i> Jo 
llc.o.da cnnçio do conheciQo composi- httmana. I npr· Gonclim t.inio ~c-créto quinze socios, na orrlrm Tl<'trílh•n '-'ão adc1uiriclos por :tito ru~-
tor brasileiro. Em segulda Bidú Sai;o pronuncia i;,,.·.dndo. numero legal de socios in.~hamada. re;t.a pe'o l.º secrNário. to no Brasil e Ar~enlina, dt>-vitlo !I. 

Ai.nela O público se mo.nifeslOU com curta e bela o;·ac:lo. nfinnando ao (itlitc::. COrlfórmt ex.igcm OS cstn.tutos. e1 a apura('a.O. ve1ifiCOL1-Sf' O ~e- faJt~ d(' po('OS pctroliíero,. 
ardorosas e prolongadas palmas ao te1minar - ··Eu levo no coracúo, o d:u-s".' lnjci~ aos trabalhos iJUiJ?6C ,i:esn tfld.~ fª'ª o 6Con:;êl~o FOI,\ BRESL.•U, O "LE.\DE~ " J\oc.· 
ouvir .. Chanson de Marie Antollieta"', coração da Paraíba E espero voltar Foi então. aclamado para prcsidír L e. 1 e;_,\iv_o d Ju de eª fs. bº~º n. .... ,7 

e "Estrelita", de Ponce . ::> mais breve possh·el para :igradecer à .s,P,süo. o eoru;ócio J. Veiga .Junior. H~~ Jo;ê e~·ieh: e ~~~iscg1~~~ti~~ strntTAS .\LE:\1.1.ES 
rafº.;{iâ~;iit~d~a~toue~~~~~~~i~: ::: as gentilezas clesln lirula e c.ari11J1osa ?,.,>~l~~tPco~~~~7~

1 dc,m:i~!fJ'~t~r;-~nu?~ de Luna e Moura. 
q~e:nina'', de Er~nni B\ugat. comrosi- ~~a~·r. Frutuoso Danlas, em breve e i°r ~l;;i ~~i:~~·afü~i~~i.ma reunião. foi a ra~ot"!1~l~o/ô~6hn ~~1;sat:\e\1e~,;c~l~= 
ç. 0 que VêJJl sen ° cons an emen e a- •xpressivo d1scurso. ~olicila ao dL te:-
P~fudida ~ todo o Brasil e pelos p~- ?refeito dú Capital a i1onra ele pro- '\c{;na~~~f:!n~;11~[tine, sC'ndo npr'>- Ainda na mesma rC'união. foi sui)-
~e~~~./':.à1:1~~~~n~~ ~~~~.ri~s q~roi/1 •1:imar Bidú Saião cidadã pesscie:isc ::.'rn scgui<in. o dr. Orri.s Barbosa. .nt>tida :\ co:ns1dr·raçã,) da ca~n.. a e-
~éos" - tndo o dr. Ft:rnafülo Nobre~a aten- i'lC!-identP d:1 Diretorü,. oassou a lêr '11€-nda npresentada Bl\ parágrafo 1 

E o 1osso público inteiramente do lido unediata:11ente, sendo t:-st~ gesto ,) nhtório de sua g-e.st:í.o. -á !r('nte dos artigo 39.º. dos Estt!.tutos. tendo sido 
mh~ado1 ·;~ela V07 'extra01:dinaria d; je si.mpaLia tecebido peh\ noLnvel can- rle!itinos aa A. p I. ;ll;~~smo aprovada. por maioria abc:o-

PRAGA, 25 IA UNIAO) - Foi ho
j<' :1 nr,:-sla.u, aonde assistirá vári.ts 
prov~s desportivas do jovens nazista!>, 
o sr. Corn-a.d Ileinlt>in, •• te:ictu .. dn-. 
(:"ndetas alt•mãe~ 

Farmácias de Plantão 
e$plendida e graciosa artista do ''Sc:i- ~~~s c~::\;;;:n:e~~oção '" aplausos de N:) mesmo clocumento. dPst-Rco-se o C'I sr Veiira .Junior. com a palavr~ 

~:" c!ri!~ p:.~:~~po~~atl~;:~f~~~~o~;~e~ - Pela matthú de hoje, pelo av1:,.o ~.~\~L~!l~lr:~~~~ll~~ ;,._:~~~~1~~\ ~~C' c;i; ~i·~~~~~ a p~;.~ttn~l~~si~:nr~~v~:e~~~~ Estaria de plantão, hoje e ama-
da.de, m:,s conwlndo pela grande e le carreira da ··Panair·· viaja hoje s.t· rrporta á rcfórmn elo parágrafo 1.n r,pós Pnr:eITf\dn a "-f'ssão nh:l. rc~pectivarnente, a "Farmâ-

NOTAS DE 
PALA CIO 

Em ofício enviado ao .sr Interventor 
Pedernl o sr Manuel Cnrlos de An
drnde Lima. comunicou haver assumi
elo o car~o dC' prefeito interino do mu
niclpio d,_. Princêzn Izabel. em virtude 
de se- .:1clur licenciado o dr_ Jo~;é Car
<lo-,0, 

O Chrfr do Gov12rno recelJeu comu
nicv:ào clC' haver sido eJC'ita n. direto
rta c1N. Colonia de Pe . .;cndores Z-6 "Ar
naldo Lu1.'", com ,c:éde em Barreiras, 
Jm.mlt' l)iO ctC' Sn.nta Rita . 

('ON"ftE('E as C'amisas ,1e krsei du
pl1) =u.tt"~h::n<'I ? Recebeu grande 
<1u,u,tul:l•~1• o .'.{: :U ,\ZF'l ::\-IJRA:SDA 
t- •• i,rt-t.:u ~ df' nrdadciro reclame . 

A PRODUÇÃO 
DO TRIGO NOS ESTA· 

DOS UNIDOS 

460 milhões de alqueires 
c11111,tituirão o "superavit" 

dêste ano 
WAf. ,IJN(,TON. 2, •A UNlAQl - A 

~:,ft ,1.-,c ~r ,,i, l" 11· ,no, c·r rn:titllirá um 
.. n ,,cri\" 111. produ('ão cio p:- t~. 

e , ··- ;o ,1:1 ))fo,111<.:..!o «-· :-stimado 
ru-1 1 1,il~ df' <tt)O n.lilhót.•s ''.". alque1.·res. l 
t.•1v',, o T)rparti•.t11('11lo clt' Comercio 
tr,u 11 • , , 1·\'1(lns !)l'O'VJdendas no 
1< r.t1, o clt 11111~ chr qut' c,>~r· m~guí
fll.'.o .. _ tl1)(.'rev1t venh::1 pr~mdlcnr o~ 
:. iincuHor1 • C'Om uma baixa tenden- 1 
,·lo:3 

ooTÕr.s l)E- FÃNT~SI\ E e,,_ 
l•U(ROl,;S DO \IES"O ESTILO -
os mC'lhorPS e mais modPn1os pstAo a. 
,·rncta na .. Llra B1asHt1lrt1", a Av . 
JI , Rot1a11, n ° 90 -

:ua Fort,~lezn, acompanhada do e.lo ..irlic:;o 39 ,i c.lo'i Estn.mtos _ Dado O ..-.dinntado da hora. rnrir- cij Teixeirn" á nrn Duque de Ca• 
naPstro Wertlwr Politano. u <1uerida AJnr!a no E'Pll l'Plat.ório. o dr Orl'is cou-sr par!l outra sessão n. escôlhn xrn.s e a ''Farmácia Confiaru;n" 
ffLi:sta brasileir:1, a hm de rNllizar n!i. r ,11 bo·0 a f:1z ouLin~ considerações de do Consêlho Fiscal, o aue será feito 

I 
á rua Maciel Pinheiro. 

1~~11;~n:s~:!~~dt1~ e.sta seuclo ~nsiosa- 1 g;\':";1~:: j~D·~~;;,- i'~:~~~d~~~d~e~gt~~ ~~~-eii:.~~unto com a ele-içâo da nov~. ------------·-' 

ESTEVE, ANTE-Ot!TEM, NESTA CAPITAL UMA COMITIVA DE T'URISTAS QUE ESTA' VISITANDO O NORTE 

O dr Antonio Carlos ,tp Assunção, presidente do 3.° Cruzeiro Turistico ao Norte, recehe os r11mp1·imentos <lo rnpreseul:inU' 
~~~~;!;i:~e;:,7:~

1
!rgfmiro dC" Figul'irhlo, c·al'litão ,Jal'ó Frantz, a,iudante dt:" ordens d(' ~- excia. e prefeito J'crn,mdo Nobrt•ga; h) as,ecto do almoço 110 

E~l r.AIXO : - a) Os turh,las adquirem c:uriosidadefli, e1n Ca.bedtlo; bJ a~pt-cto (la rhe,:ada do9 ext'.\Jr.5.ilonistas. ~.- _ --·""' 
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AT OS FEDEBAJ:S 
DECRETO-LEI N: 399 - de 30 de abril de 1938 

Apro\•a. o regulamento para execu<>ão da lei 
n.• 185, de H de ia nt>iro de 1936, f!.Ut inslitue as 
Comissões df' Salário :\-linimo 

O PresiclelllC' da Republica dos Esta
dos Unidos do Brasil a Hm de dar 
comprimento ao art. 137. alinen '.'~" 
c.t.1 Constitulçft<> e usando da atribu1çao 
que lhe confere o nrt. 74, allnea '"a" 
eln me!:ima Constitmção. resolve, para 
t•xecuçiío do art. 18 da lei n.0 185, de 
14 de janrll'o de 1936, aprovar o regu
lamento que a ês~e acompanhn, .esta
belecendo a organização e o funciona· 
menta das Comissões de Salário Mini
rno. instituidas pela lei citada 

Rio de Janeiro. 30 de abril de 1938. 
l J7.º d;i Independencia e 50.0 da Re
l>Ubl!ca. 

Getillío Vargas. 
vawe-m .. ar Ji'atcao. 

com o disposto no art. 1.0 do decreto 
n.0 23.501, de 27 de novembro de 1933, 
ó pagamento do salário bonus, fic.hc:1.s 
e vales emitidos pelo empregador, ou 
em dios destinados a descanso do em
pregado. 

Partt;;:.rafo Umco - O pagamento do 
saláno realizado com inobservancia 
dt·ste artigo considera-se como não fei
to sujeitando-se o empregador ás can
çCt~ do art. 50 do presente regulamen
to 

CAPITULO II 

O Trabalho em Domicilio 

posta da re:,pcc:tiva Comlss~o ctr S'1-
lódo Mini.mo e ou,·irJo o Departamcn· 
lo d(' E:,ta.tistka e Pnblicidnr\C' ele se1.1 
Ministtrio. nutoriz.á-la a 6Ub-di\'id1r 
a regi~o. ou zo1u, de arr"1dG com t:fr, 
c1rcw1stancins 

Parágrafo único - Na t-.ipoU'se clé.•st':' 
artigo, Fer5.o ininttuirln.s ~'")ub-CnmLc;sõ~.c; 
loc:1.i~ . .!:.uUordlnada:s as Comi.!;sóes de 
Salllrio Minimo. ~, quem proporão o 
salário mínimo locai 

Art. 25." ~ Oi pl'esidenles tt:is Co- efeito dP rf'cebimento da declarn• 
mis:~õ"s clt' Salár,o Minimo ·.;r,rfl.o no- cões. dC' que trata o nrt. 33 e de OU• 
me,.rto~. f'm co111lss.'1.o pc>lo Prrs1dcntc tr~~ ele~entm _c~tatistico.~ .. . . 
da Rí•publica. tnP.(1ian· prnpmt:1 cio . unic:o - P~ua o~ 1_1,ns oeste _a~· 
i\íinistro do Trabalho. 1rn.11stria e Co- t1go as ~01111s;soP<.c de> ~alano Mnyt
mertio. drnt!e O!-. dttad.:,o lnn :;ile!r.,~ 1:1_0 podr·_rao ~elegar a.5 s~::-,.c; fu!l_çoes 
de i.olói iu idoneiciaclc moral. wrta<\f\ as auton_daclf's ted~~;us. estaduai:,,;_ ou 
rm _ RS'>Llllt.Os de orde1n n·onó1nica 1- ~~~~~~C1~81~·ueda p!·:;;1~~~r!~~a, ou sub-

~-o~:1~á1:,rafo único - Q::; presidcllt!'."~'. I .· A1:L ~5 .\s Comissões ~e S~l~
das 81'.b-?omi.<:s?r:~. St-rtto ':'~colhidos !~~ N~i;;~:º·a ª~m~~~~d:d;'Vil~~rioin~~~!; 
pe. _lo_s_ ~resident.e.\;_ elas_ r~spe.ctl\'as .. Cíl- est~.tí:stk,o:-- qlle Justifiquem ~ua ado-

CAPITULO IV tnl'>soes ele SalânCJ .Mmuw · dentieo, vs ção P o ,·nlor de cad~i uma das po.r 
_ _ odaclão . .., que prf't'nch;,m os rr•mwitos cela" que a con:,;tituirfm -.. 

A1f.ª 1~~ºns~t,~~ª~u!~roC~~:sr~;;1p~- ! t:·n~~t~~c~os_i~s:a~:;t!7~·ào_s 1!1embr~, / drAista~YstiZé! c:biu~~,.~~~:rt~:~~~ 
nentes da~ .. Com1..:.;sõPs de. Saia:10 M 1- elas qomh"~es e Sub-C?missoe~ sel H nislério do Trab'llho. In_dus:tia e Co
nimo será flxr.~o pelo M!m~tto do ~1~- ele tl01s ano:;_ podend.o o:s _,~cu~ compe>~ rnúc.io, se, prla org;.auz~ção ou sis
balho. I~dustna e Com~rc.10. uo rrnr.1- n('ntes !-,er reconctundo-. ao trrmin-11 terr:i,1 tlzacãn geral dos elemento.°' es-
mo cte cmco e até ao max1m.o ele onz<' e re;c;pect1vo prazo . . t::iusnco~. ~eja pela adoção de provi• 

Art. 16.º - Os representantes elos Arl.. 270 - As t.:onrn s;oes f' Stib-C<: dtncia.'> de ordem tecmca ou adminis:-

f~~;\i!2·fg1~:a e /tl~~fg;~~sp~~~ã~e:i~= ~1~.~~~~~siJ·:1~f:r~~e-Ji '~~:·orf~n;i~i1i1~~ ;~~~;:;~~~;tlir pela observancia déstc 
ct1vo sindicato. associações e in.'>titUI- de seus membros. _ Are. 37 - A s Comb:sõC's de Sala-

Art. 8.
0 

- Entende-se por trabalho çõe& de classe legalmente rer·(mhf'c·J ~ 1.~ - As Comis~ões e Sub-Comi.~- rio ).Jmimo. ue1a vP:r. mstaladas, !a-

(-r:t~~~f~.~n;g9,ªd~~~ ~~ ~~~TI°edeº 1~;8 ~~:1t~º:~l!°mfi1~~~ oº!x:~t:i~o d~a P~:: ~~· ~nl~.:u~!c
0
~

1
f~-a~;1ºofº~irá q~eacJ;~ ~~:~icl~~~;~~r~~

3
~11,:·~~a ªci!r!;~~1C~o1~n f;~~a~ta:;~·;~~~ti~! E~~~~1~J~caaç~ p~~ 

bitu.c ... o do empregado ou em oficina social dessas entidade~.. ponentes e à~ nú.nwro i'ciual rle repre- Ulicidadl· do :VIinisténo do Trabalho 
dt' familia. por conta de empregador ~ l.º - o~ membros da Comissao :-.entànlc>s de t"mprcg<1clore~ I:' de cm Ind11-.tn;1 e Com~rcío e divulgarão CAPITULO I 
qu; f_/~~1e{~~balho em domicilio a- de Salário 1Iinimo serà.o nomeado<: preg-ados. As suas c!Pcü.ões serãn pro- ainplamentP. servindo-se dos recm·-

Do Conceito do Salario Minimo brnngerâ não só o manual como o exe- ~e~Ol~i:.~~rocl:~tl';r~:a;;;~e!;t~I~~~~~~ º~/1cr~c1~ pgr p~~~<,\~f~~tie q~~E'toram2r1. :YJc/eo1ir~g~;~1~d\d~~~\te~!esn~~fn~= 
• 0 fix - 0 do salário mi- cutado com qualqu~1: ap9:.relhagem. sen- cios enpregados F' empregadores, elei- p.utr nos dtbate -, só erá voto (le dr- ção âs parlE.-.') intl're<>s<1das para que 

Ait. 1 - A · aça 1 d . t ct·- d0. vedada a parllc1paça~ cJ~s mulh€:- tos no prazo fixa.do senpate satisfaçam a obrigação con.stante 
~~~~~- :m Q~!ti\~t~çi~ª~ª !~ . .,f:0 i~::t~- ··.e~_ e dos. menor~s dos (:ctviços pen- ~ 2.º - o nürnero de rel)re~sr.ntentes _Ar~. :.?8.º - Q..; to~11:onentes ela~_ Cc- C:o ~ri_ . . 33 dêste regulamento . 

· . , · __ d.e Salãrio go~os ou msalubtes. , . elos empregadores, 11a Conuss:..i.o de Sa.- nus5oes e Eub-Cc:nu.,oc.~ pcrcel:i0 rao tll.1t:o - Recebendo a comuru-~r ~omp~~
1
~tt~da~on~\~~~1 11 _o l85, de . * 2·º - Será ~a.11?-bem cor~Slderado ló.rio Mtnimo, será igual ao dos em- gtatiticacúo ci.e 50~000 po: ~essáo 2. que cação a que se refere e~te artigo. o 

imm~. 
1 

~. P . erão trnb_::ilh~ em dom1c1ho o r~ahzado na pregados. '.Ompnn-'cerem. ate ao maxmio c!e D~p_anamento ~e ~~tat1st1ca e Pu-
~~ de J~neuo deb 1~3~· ª~· ~u-~is. t d hab1taçao do empregad_o, desde _qu~ se Art. 17.º _ DC' cada Comissáo pocL~- 2JO~OOJ por mC~ bht1dacte do Mmi!.;teno do _Tr~balho, 
,1-; tunçoes e ~tn mçoes iscumma as comunique a mesma. d~reta ou mdír€:- rá participar, como repre-;entante dos Industr::1 e Comércio. enviara, com 
no presente tegulamento. 1. . . t~me. n. te, com estabelecimentos de atl-

1 

empregadore::,. ou dos emprc"ados mal:· CAPITULO v a m:11or urgenc1a, ás comissões, o 
.Art. 2-º - Deno":!ma-.;; s::.. i:U'l? r:;;- vidade comércial ou industrial. de tun-componente que Pert~i\ca d material e as instruções para o re-

mmo a remuneraçao mm1ma c~v1 a ~ 3º - Entende-se por oficina de mesma ro··issão ou a m~sma ativida- Da.<.. atribuicões das Comissões de sa- laciollanwnto . da's declarações que 
1~. lodo trabalhad?r ~dulto: sem d1st1~- lfam1ha a que_ fõr constituida por pa- de r~cl~lo:·a "' lario Mínimo lhes forem p1·esentes, be.m como os 
<.~o de sexo, Pot dl~ noi~al de sei - rentes - conJuges, .ascende_ntes, des-1 A~t 18.0 _ 0 nre~idente da Gomis- ct_em~is rt-cunos matenaL"í necessa-

;11~;Ja c:g;ia d: ~:~\t~z~~·0 e;í~~te~; 'â~n~~~~ued~º~t~;:~a-m:!~1:of::1~~~ sã?.de Salári~ MÍ~imo~notüic~rá. tr1;s Art 29.º - A:s Comb:sues ele Sahln.l r~~1an~
05

bom andamento dos seus 
f-iuas neces~1d~?,es norm'.-'115 de alimen- bem como o~ demais parentes. dêsde 1;1e.ses antes ª~ _ 0.:~tmçaoT d? ?~niato ~~i~:.~~0

1
~~:

11
~º~

0
i1~:'~~~~er~~!\i·;:r,1~ Art 38 As Comi,;:sões de Sala-

tac::lo. hab1taçao. vestuano, higiene e que com êles residam. o.~ mr:m,a Comu;sa.od. ~J~e;mog; f"~l !~= rio Mínimo enviarão ao Departa-
ll ansporte . . Art 9 ° - Não será considerado tra- dtcstos e e c~prega. k e P ~ua juri.sclicão mento de Estaristica e Publicidadf" 

Paragrafo muco. ~ A duração nor- balho· e~u domicilio para os efeitos do gados da regl3.0, zona ou sub-zona, de- Parágrafo útfü·o - Cumpete-lh "' do MinistériÕ - do Trabalho Indus-
1hal do dia de serviço ~erá._regulad~. prese~te regulamenÍo: · t?r1.11i1:1~ndo qu: J..S ent1~a':lt>-s 9t~e lhe'> !igualmente pronu11ciar-:,e sôbre ;1 ,tltt'- tr'ü:i e Comércio as decl~rações recê-
pnra cada caso. pela leg1slal<J.1 Lm VJ- :u o trabalho individual, ou coletivo, sao fl_ha<l.a.s pio.cedem as ele1<:>oes. de lra,:-fi.o ·º·º salârio mínimo que lhes ià: !bielas. ckvidamente relac1onadas. den-
1:or . . realizado em domicilio, para. atender beu~ v_ogats e .Suplent.es _ . f • requenna por alg~un ~r r seus '"~~1lK1

- tro do prazo improrrog:avel de 15 dias, 
Art. 3.º - Qua~do o salário ior a- as necessidades domesticas; ~~r,1.grafo ~n100 - Na.o_ ex~s indo . nt'mes, pelo p_epR1tal~~n o_d~. ~"-~0lb utüizandl)-se da via de transporte 

jtbtado por empreitada. ou c0_nven;::io- b) 0 trabalho individual ou coletivo, Uruoes. o pres1rl~11_te. dc~ernun!lra a ~·e- 1 n~a e Pt~1hc1~~~!t' cu •. :vr~1:1sten0 ~' mais rapi<la 
1u.do por tarefa ou peça ~em '..!J.ran- realiZado em domicilio ou em oficina al_iza~ào das ele1çoes, d1r~~amentc. ao:-. 1 Trnb~lho. _indu.')u~::i .~ ~?·ne1c10_. ºH. µe- At" 39 r Dentro do prazo de 45 U~ª- ao trabal_hado_r uma ,.e•11untl"a.ção de familia, pITTa a venda direta do Sm_d1c~tos, f' .. e~ f~l!a d~st-es. ~s a~- l~s SmdKatos. a~~ou~1,oes .ºu mst.~t_u1- füas. contnrlo do recebimento das 
d1ar1a nunca mfenor á do salâno rru- J':·oóuto. sem financiador estranho a 5?Cl~oes ou msW.t,UI_C;:?eS de classe <le- çof's ctP. cl.i"St>_ Iegnh114,~1te reco~hecm?s. dPclaraçó~s que 1.he roretll. enviadas. 
ll'll10 por dia norm:<l Ue s!"1v1r.o . familia c!os trabalhadores. v1damentr recot1.hec10..as . _ . e: na faltri de~te~-.,, po1. cln ))P~W:3'-; • .. _ 0 Dep:u1flmi•nto de E::>tatistica e Pu-

_.\rt. 4 ° - QuandO: se 1,ro.tar >t8. fixa- Art. lO.º _ São considerados traba- Art. 19.º - No )~enultimo mes °:º s1dentP.ti na reg100 .. :o,1a. ou_ sulJ-zom, blicidadr elo 11:inistério do Trabalho, 
çã? do salário mimmo _do~. ~rab2lr2 · il"Pdores el11 domicilio: ~andato da Con~,ssao de Salé.~·10_ Mi- ha mais de um ano. e q11~ nao te.nhtw1 Tndu_~trie "' Comércio remeterá ás 
clo.e.s ocupados c,m_servicos 11-.~al11bre::;· aJ 0., li,Uf' :nestam serviços a um em- m~o. CJ.da _Smd1cat,c, _r-emetera ~ U- entre s1._Jaco.s de_ pa_rente.sc:o.-. a.~ (' co:~m.;;c;Õ(~; de Salano t'llimmo. não 
P?derão as Com1ssoe~ do Ra!a_r!.J IJI1- prcgcc"\Qr em domicilio; nia~ respec~1v~ tuna hsta de tr~.s 3'!-i·· gundn g1:u. mclmc:o_s_ ~~ 3fm,, ,ó O materia_l. como ªS instruções, 
rn:-110. aume.ntá-lo ate rl~ m~·t?-1-~ _e.o bi os que, não registados como em- ~oc18dDs eleitos para. vog'.lis e.tres P":· Are 30 - O :u11_11st10 do T.rabalh1. i-'ara a nahzação de mq~ento ou 
.--;,l:u10 mm11no 1.10.rmal u:-:. rcg1a\1. to· l.-.·~·egados efetivos, trabalham fóra de ra sunJen~cs. dev.·encto a referida enft- / Ind. U!i-tna. e Come~c10. ex-off100 . . :1 1~, pesquiza.,. que melhor elucidem. ou 
1,n ou sub-zona. . , . <-ur. habitação e da oficina de um em- cl;"tdC smcltcal enca1:1inhar ~ preside~- \ quenment? dos Smd1catos, assoc1oçoes completem O acervo d"' elementos 

1.0 
- O M1_111~teno do. Trabalho. prrg!"ldor em domicilio. quando remu- te daquela Co1mssao as listas recebi- e mstitu1çoes de class.~ lf'_gahnente c_o- nPcrs.c;anos ao estado t' deternuna-

Jnch1stria e Cornerc10, ?rganrnará. den- n~1·adm por êste; das. , . _ _ . ~}1ec1dos. o.u yor ~ohc1tac~o d~ Co11_1_1.~- cãc do alnrio m111imo na zona ou 
trn ~o P}·azo de 120 dias. contactos da e I os que trabalham isolada.mente, P~rá.grafo un_ico - Onde n~o eXlS~ll' sao de Sa1arJo Mmuno. pode~·a. ou, 10•) sub-Z('lna . . _ 
pubhcaç~o dêst~ r~gulamento, o qua- em sua residencia. ou em oficina de Uru::io. os Sindicato:-. remeterao as l!.s- o _Depactnment-o d~ E-.ta~ist1ca f'. -~~1- umc~ - Os_ mquent,o~ serao: de 
dro das m~ustnas insalubres que, pela fJmilia. por conta do empregador. tas ao presic.Ien~ o qt~e f?ráo. também, hl1cidac!e ele seu !\.1:misteno. c_lfls' 1t_:cu1 preferenc1a. realizados "ºb a _or1en
.<.;ua propna natureza. ou metodo de Art. 11 ° - São considerados empre- no caso (le mcXL<;tenc.m oe Smcllcatos. os trabo.lhadorrs st=>gundo .ª 1dent1cla- taçP.o .de t&cnicos t> func1onanos do 
trabalho, !orem suscet1ve1.' de cletermi- gadores êm domicilio: as assoc1ações ou U1.,;;tituiçóes de cJac;- de das c.:o~dições e nC>c<'S\Idade::; nor Mlni~leno elo ~rabalho. Industria e 
nar intox1csções. doenças ou infecções aJ os que, estabelecidos com fábri- se legalmente reconhe':_idas . mais da v1d::i. nas re_S1)f'c.:t1,·.a~ n·g1õe- _ Comercio. des1gnado.5 espe1almente 

' 2.º .- O Ml_ni~tério do Trabal~o. cas ,oficinas, armazens, lojas e congene- _Ar~. 20.0 
- Or:ide_ nao fl~nci~n~r~..n . Art 31.º - O sal~!'lO mmuuo sem. po.ra e-ssf' hm _ _ . 

I1_1dustna e Com~rc10 procederá.. pn10- res, distribuam trabalho que devia ser Smd1catos, assoc1acoes ou 111Stl~U1çoe~ fLxacto para c~do regiao. zona. ou sub- ~1:t 40 -- As_ ComtssoPs de Saláno 
d1camente, á revisão do. quadro a que e>-;et:utado em domicilio: de classe legalmente reconhecidas .. 1 zcr.·J._ de moao ger~I ou ~egundn ,1 Mm1mo centralizarão 1~a reg.iáo ou 
.Jh:de e. paragrafo antct!:lr b1 os empreiteiros do trabalho em presidente da Comissão convoc:uá em 1dcnt1dade das rondiçõf's e aece.-.st( a- zona. O!i C'lemento~ dos. mquentos, ou 

Art. 5. 0 
- Tratando-.se de menores clomici1io, dêsde ½Ue responsaveis pelo pregadores e emprega-dos para, em des normais da v1d<1 nas respectw,s pe!'qul::::as, determ11:1ad<X> pelo D.e1?ar

~p1\ ndt.t.es _ m.1 qut de::cmpcnhem s;~r- :x1g:'menLc• d€. trabalho executado; reúnião que o convocador prei;idlrá, regiões . _ . . tamf'nto de_ E.c;t_atlsnca f' Pubhc1c'l::1;-
':'?0S ~specrnhzados, P.oc\er~o as Comi~- cJ os que, empregados ou não, te- .serem eleitos os vogais e suple•tes de Art. 32 ° - Real11.ar-se-a inqu~n1·) de t'c? 1lm1st-er_10. do !rabalho, ln-
.soes fixar o s~u salário ate em metad~ nh:1.m fm Feu domicilk•. sob suas or- rada classe c:Ens1teno para conlH>cer n:; conchçfir~ dustnn. <' Comercio. 11:metendo-lhe 
<lo salá110 mmimo normal da região dens. fornecendo-lhes, ou não, material Art. 21.º - Ser? ... o observadas, nas económicas de cacta rr"-!i~o. zona. ou ê.s.se:s elemPntos dentro ~? p~azo que, 
:tona ou sub-zona . d,· r.erviço. oficiais. ajudantes ou apren- eleições dos vogais e suplen!{'S dos em- sub-zono. do pi:,ís. bem como or s:ilàrio antecipadamente, lhes_. ~?r t1xado 

;:: l.º - .consideram_-~e aprendizes os dizes percebendo remunerac:ão. pregadores e dos en:ipreg.aclo~. i:..as Sub- efr·tivamrnt(' pagos :1os trabalhacloic'· , ~ un_1co -:-· As Com1ssoes remete~ 
menores ae __ 18 e r~1~1ores de 14 anos. Combsões cte.Saláno Mmimo, as me!-- sempre que essa.s providencias se ti/,CJ ,,,o 1111Pd1at.amen_te, ao Dep~rtn-
<·L1Ja e~ucar-:10 prohsisün.-i! não SP haja CAPITULO III nrn.s formalicln.dPS relath-as ás Comis- mistér, a fim de proporcionar ~ Co- mento_ ~e Est!l.tistira e Pubhc1da~e 
c·oinnlelric~...... . . . sões, devendo o presidente remeter no mis~--;õrs de Salários 11s <'lemrnto·~ i1~ d~ ~hmstl'r~o _do Tr~balho. ~ndus-
peci;l~zados~º;;;~rr0at\~s S~~~~~OSar~1= Das regiõe_ç, zonas e sub-zonas ~~ ;~~;:ãdoot e~~~:st.iver subordina.- ~~~;~nsáveis á fixa('áO cio salá:io 1111 ~~~~/ a~Ol~~~~:10.d~il~~~S au~~nt~.~:ole: 

~~o. aquf'le_s em que. pela s~a complexi- Art. 12.º - Para efeito da aplicnção Art. 22.º - De posse da'i_ listas. _o Arl. 33.º - Todos os iodi\'iduos em- cões 
ct:1.clc ~cmca. os menqre.s_so possam ser dêste regulamento. será o país dividido pre!>idente as remeterá, por mt::-rmt'cho prê~a.s. associac:óes.' ):;i~1clic::1tos, C'O~p,,- A_rt. 41 O I?eparunnento de_ E~
:1provc1~ados com~ ~ux1l_1:1.res. , em 22 regiões. correspondentes aos Es- ~o Departamento de Estatística ~ Pu- nhia.~ ou firmas que tenham ~ seu i lat,1stica .e Pubhc1dade . cio Muusté.-

Ar~. 6 o - O salano m1mmo sera de- i r-du•. DistriLo t:""0dera1 e 1'E'r. '"<.,1 il• jl1 blicidade, ao ministro elo T:rãbalho .. servico empregados. ou op0rários. ele r\~ do ':' ª?~lho. Industl ia e <;;omé1. 
~t·I mmaclo pela formula Sm a+ b + Acrr Tndu:-.tria e Comerd.o. qut> dentro do verc.\o remeter ao r-.1ini1:t<"rio do. Tr:1- j ~1()~~ ~\~1: ;Sf'Ze :;ti~f::~~á ~ore:~~=~c: 
;1.+. d + e, .~m qu~ ª· b. e. d e e, r~- Parágrafo único - Em cada região, prazo de 15 aias .. n9meara os rr,m1~o- b.:1llio. Inclustria e Comercio, ou a au- C~missõi.::; rte 8aia•·io Minimo den

~n:s~~;~1;·0/~~~~~:~v~~~n!fim~nt;~iº; funcionará uma Comissão de Salário n_er~t:.es das C01ll.J.b.soes e Sub-Conus~ toric1nde ~l\P o ~-e?re.~nt~r _n~s Esr:i- tro ri; p!'azo ma,3~10 de 24ô dias. 

habitação. ve.s.t.uário .. higiene e trans- ~~:.'~n r:~~g~it~é'';.,::~/r:~l.ll~i,~l:l 1..~~(.J~~t~~ so;arij,grafo único·- As llsL.as reml'ti- f~:- ;::n~i~tnctod~1~~·gt~1-!c,~~ã~1ª~·u~ ~f11;~ ~o;tadc;;; d~, J'':lta em qu_e r t.ivere_m 
g~~.à~·r n:~~i;~~-10 

r. vida de um t~aba- ·,.ovérno ('.1..• terff • I') fio l\cr~ ;::i.~ ao Minis~ro do 
1
1:_ra~alho~ Jndus= fó:: _feila, a Jnditac:do dos Sal&rios 111<1~.~ f~n~dan~~~~~Ja.ª\ncti~~~~do 1~ º1:f~~~ 

§ 1 o - A parcela c e d t . .'rt 11,~ - O ,:./itr,i tc-n·> do T•111:1- r~a e Comércio ~elo p •. es1dent. ctr, ~? b2_1x~~ efetivamentt>.pagos. com adi.-,- tninimo aplinlvel á reg1ào, zona. ou 
nli111ci1taçúo te1·á um or~,asl~~n ~I~1i~n~ 11 ' ti i.~tria t:! Con:ércio, mectiarte ~L,;;são d': Sa.lá1lo Mm1mo cleve-1::i.o cr11n11wC'âo do service desemprnha_rh sub-znna de QUE' se tratai 
tr:;ual aos valores da li.sta de ro\isões lJfOposta das Comissões de Salá:··o Mi- .1~encJona1 º. n_?me e_ a :;-é'd.c _do SU'l- pelos t~abalhadorn,._ conforme modelo ~ unito No caso dt' não receber 
co11stanies dos Quadros anexi~ e ne- nimo e ouvido o Departamento .:ie E!). c!1cato. asr,oc1açao. ou mst1tm<;ao a QU(' aprove.Cio pelo ''!?llll!-itro elo Trabalho. cm t·'mpo ntil. 0:s elemt'lltO<; a r.iuo 
r~ssarias ú alfmentacão dlária do tra- tatistica e Publicidade de seu Minis- nert~nça~ osNele1ht?S:t d ,- - Inc_lur-.t,n.1 e Comerr10. - . :-.e rcfer(' e.s~e .artigo. o J:?cpartamPn
b:11hador adulto · tério, poderá atendendo indices de pa- Al t._ 23 - a 1po .ese e ~ao c-om ~. 1 _ , -- o disposto neste artigo Sf'- to dt• E ... tallstica e Pubhcidade ela

c..~·ã1., de ;•ida, divichr Ut'l.. re1·1fio em parccunento de empregado1es ou_ ~e rá igualmente ob.. .. erv~ido pelos encar- iJorttré um:i. recomenCação basco.da 
du~s ou mais zonas, clêsde que cada emprego.dos, ou 1~0 .raso de. lll~~a .clil.., - itgado.~ de serviços ou obras. tanto c.iu 110 criterio de compa'.'i.\Çáo com re
zonn abranJa, pelo menos, quinhentos se ou o.m~s drlxa1em de mdkni nu- gon•rno federal. como dos g;oven10<. giÕl's. zonas ou .sub-zonas de condl-

., 2.0 
- Poderão ser substitui<lo~ pe

los equivalentes de cada grupo, tam
bf'm mencionados nos quadros a. qttt' 
alude o paragrafo anterior, os allme-11-
tos, quando a:s condições da região. 
zona ou sub-zona o aconselharem. re~
P<'itados os valores nutritivos deter
minados nos mesmos quadros. 

~ 3.0 
- O Ministério do Trabalho 

Industria e Comércio fará, periodica
mente, a revisão dos quadros a que se 
r1:fcre o § 1.0 déste artigo 

4.0 
- Quando o empregador forne

cer ... innatura", urna ou m;d:s das par
edas do salâ.rio mlnimo, o salário em 
dinheiro o;erá det,...rminado pela formu-
1:J. Sd =-- Sm P, em que Sd r~presenta 
o salário em dinheiro. Sm o salário 
mimmo e P a soma dos valores da
quelas parcPla~ na região. zona ou sub-
zcno.. -

1 5. 0 - Na hipótese do paragrafo an
tc·rior, o salário em dinh<'iro não será 
inferior i"\ 30"; do salário mínimo da 
n·~·.lão. zona ou ittb-~otm 

.Art. 7.u - Fico. proibido, de o.côrdo 

mil r:~~a~t~;c:isàO deverá enumerar, ;~.:~?de~~C~~~~n~~l'~~l~~~l~e~\~l;::dii es;n~U:l~ eQ~~~~~i3~;nsitàriOS rc>i.:O- ÇÕP~ !senlc>lhante, 
taxativamente. os municipios que f1- do De-partamente dP E.'itatist_1ca e Pu- lhidos pelo 1\1iniMéno do Traball~o. CAPITULO VI 
cam sujeitos a cada zona. para efeito bliciclade, o acorrido. ao mmistro de Industria e Comercio :serão en\'iados 
de ~e dete!·minar a competencia de Trabalho, Inàuc;tria e Com,~rcio, e ê::;- á..., Conu_..;<::óes de Sal9 1·io 1\Iinimo Da fnac·ão do Salario Jlinimo 
cada C'Jmtssão · te fará as nomeaçõe~. sem dependencia podendo esta~. no'S caso~ de iusufici~ 

1 2.0 
- Quando uma regiuo se dl- de eleição ern_·ü~ de~sí'<; dado~. colher os ele-

vidir em duas ou mais zonas. as res- P,1,.ég:rufo urtico - A p1:_ova tia qu~- mentas c:omplem('ntan.·~ de quf' pr!"
pectiv::i;.s ComissõPs de SrJR.rlo M(ni- lide.de cte emprega.dor nao slndirnL.- cisarem, diretam,~nte junto ás par
mo funcionnrão, uma, obrigatoriamen- zado será feita mediante recibo dJ if's interP~.<.:1.das residentes na rr
te. na caµital do Estado. ou 111'1. ~éd ~ imposto de inclustri!I!! e proflssõP5, l·rr- gião. 1ona ou ~ub-zona de ~11a ju
(io gorêrno do Territorio do Acre. e tidüo elo coletor fe.-lera.l ou estadual. ris(icão 
n outra ou outras, nos municipios dr. 01-1 atestado elo Prpfeilo :\:IuniC'ipel. e ~ 3. 0 As com1ssõrs de Snlnrio 
1-:.aior 'imr:orwncia econômica., ater; o 00 empregado, pela carteira profi<;- 1\Iinimo. ()Ue se 11htnlarem clPnU-o 
da t•'>ta pelo ,alar nos hnpo<.;tos fede- sionnl. suprindo-se es~n., na imposst- do prazo de 90 días, apos a publica-
rnis l'1rrecRd0clo~ nos-- últimos d1)i.<; bilJdade de MUt obt,encao. por otP1tad•1 <':'i:o dn pre.-,<'nte regulamento no Din-
anos ele empre~:ador ou de nutorida.(ie local. 1·\o Oficial. reprP.~,ent-nrfio o Mirus-

A1 t. 1-!.0 
- Sempre que. em uma n Art. 2!.º - O.<- representan!.!'s dos teno elo Trabalho. Industi-ia e Co-

gião. ou zona. SE' verifiquem dlfer!'P- <'nlpregJdores e dos ~mpregaclos. _n1s mf'rc10. nos Ed,1doc;, para, os eft'itos 
cas de padrlio ele vida. dPterminec1&~ Comissões e Snb-Cotrussóes dC' Sateno de!-ttf' artigo 
1,or r-irr·unsta!tC'l··1S ecm1õmica~ de ca- Mlnmto, deverão fazer pl'ova dr re!';i- Art. 34 -- A;;; comis~ões de Snlario 
ráter urbano. suburbano, rural ou ma- ctencia por tempo não inferior a doh; Minuno, depoís de institilldas, re
rlt.imo. poderá o Ministro do Trabalho, auoíi, na região. zonn ou sub-zona em pre.c;entarão o Ministtirio do Traba
Industria e Comércio, mrdlnntP pro ... r:ue exercerem a sua atividade. lho. lndu5tria e Comércio, para o 

Art 4 2 ~· Rt>cebida. do Del)art:1.
mt nto dr Estatística r Publicidadí' 
do Míni.sterio do Trnbalho. Indus
tria. e Comércio. a iJ'!formação a que
se reffre o att. 41. cada Comissão 
de Solano 1ixará. dentro do prazo 
improrrognw·l de nove mf'ses. contn
c.'os da c!:tt,.'1 de sua po.sse, o salario 
nUnimo ctri respC'cti\'"- região ou 
7.0lUl 

l.º A decisão fixando o salH· 
no mínimo sPrá publicada nos or-, 
gão afinais, ou nos jornais de maior 
clrculaç[lo, na região. zon .. -:i. ou sub
zo11c1. dt• jurisdição cJH Comi&síl.o, P 
110 Oiano Oficial. na Caµttal dn Rt>
publi<"a. pt-lo pra7.0 de 90 c1ias 

1 :;:? • 0 .,.. Dentro cio prkzo fixndo 
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CLINICA DENTARIA PREFEITURAS DO INTERIOR 
====================== PREfEITUlt.'\ MtJNICIPAL Dt. 

DR , MARINHO CORREIA ARARl):';A 

('om diploma de honra pf'lo Instituto Técuko do RJo d'"' Janl'irO 
LABORATóR!O DE PRôTESE EQUIPADO COM APAR&LHOS 

--- MODERNOS ---

Ba lancêtc da ltrccila r Despesa do 
munlcl1>io, refert>nh' uo mês de Junho 

de 1938 

Tratamento das molestias d:t bôca, colocação de Bridg-work com ou 
~em corôn..., e mo,·ei.s. Dentaduras anatómicas pelo sistêma Wo.dsworth, 
em Vulcanfte. Rcsov!.n e Néo-Hecolitc, com ou sem abobada palatina. 

Correção de anomalias e prô{esc facial e ornl. 
Consultas dio.rias r noturnas para. funcionários do comércio. 

RUA GAMA E MU.0, 81 - t.• 
<Próximo ao Banco do Pôvol 

no parâgrafo antierior, a Comissão Art. 50 - Aquele que infringir 
rercberá. as observações que as elas• q_unlquer dJspositivo dêste regula
es interessadas lhe dirigirem. Fin- mento será passivei de muita de 

c\o esse pi-ato, reunlr-sc-á, imedia- SOSOOO <c1ncO{'nta. mil réis) n ..... . 
ta.mente. para apreciar as observn- 2:000!11000 <dois contos de réis). ele-
1;ões r-ecebidas, alterar ou confirmar vada ao dõbro na retncldencia.A 
o salario m1nimo fixado, e, dentro importancia da multa reverterá in
de 20 dias, proferir a sua decisão tegralmentc a favor do Tesouro Na-
dcfinttlva. clonai. 

Mt. 43 - D•ntro do prazo im- Art. 51 - As multa.s por Infração 
prorrogavel de 15 dias, contados da dos art,;. 33, 37, 38, 40, 42, 44, 55 e 56, 
decisão drfiniWva da Comissão dr seráo impostas pelo diretor do De
Salario Minimo, cabe recurso para o partamento de Estatística e Publlcí
Tribunal Regional do Trabalho, da dade do Ministério do Trabalho, ln
jurisdição respectiva. dustria e Comércio, com recurso, 

RECEITA 

1 ·- Licença em geral 
2 - Impõsto predial, ur
bano e I ural 

3 - Impósto sôbre dl
vcrsõrs públicas 

1 - ImpõsLo territorial 
urbano 

5 - Impôsto de indus
tria. e prof~ão 

6 - Remoção do lixo 
7 - Aferição de pésos e. 
medidP.s 

8 - Impôsto sõbre veí
culos 

9 - JmpõsLo sóbre ma
triculas 

10 - Impõsto de estntlsti
ca sôbrc gado abatido 

11 - Taxa ele produção 
12 -- Rendas do patnmó

nio municipal 
13 - Cobrança da dl vida 

ativa 
14 - Renda":i diversas 

§ 1 ° - o recurso só podetá ser sem efeito suspen!-h'o, dentro do 
interposto pelas Uniões, Sindicato::.. prazo de 15 dias. parn o respectivo 
;\SSOCiações e instituições de cJaS&' ministro. 
legalmente reconhecidos ou pelo § unico - Si o infrator fôr fun- Sôma da receita 
Departamento de Estatística e Pu- cionarto público, a multa. será des- Saldo da més anterior 
blicidade do Minl.~térlo do Traba- contada em sua fõlha de venclmcn-
lho, Industria e Comércio. tos. 

~ 2.º - O Tribunal Regional -de~ Art. 52 - As multas por infra-
,·erá, dentro do prazo de 20 dias. ção dos artigos dêste regulamento 
apreciar o recurso ou recurso inter- não mencionados pelo art. 51 serão 
postos, mantendo ou alterando o sa- impostas pelas comissões de Con
lario minimo fixado pela Comissão ciliação e Julgamento. com recurso, 
fundamentando. na. ultima hipotese sem efeito suspensivo. dentro do 
a sua decisão. prazo de 15 dias, para o Tribw1al 

Art. 44 - A ata do reuníão da Regional respectivo. 
Comissão de Salario Minimo, em Art. 53 - Não se realizando o pa
que fôr ultimada a sua decisão de- gamento da multa dentro do prazo 
finitiva. e. no caso de ter sido dado de 30 dias, será a cobrança efetua
µrovimento ao recurso interposto da por executivo fiscal, perante a 
tm tempo útil, a ata da decisão do Justiça Federal. 
Tribw1al .Regloriai do Trabalho se- Art. 54 - Aplica-se, no que não 
râo publicadas na. região, zona ou colidir com o presente regulamento, 
1-;ub-zona, a que interessar. o disposto no decreto n. 22.131, de 

Total 

DESPESA 

1 - GabinHc do pretel\o 
2 - Tesouraria 
:i - Fiscailzaçáo 
,t. - Inativos 
5 - Iluminação publica 
6 - Limpésa publica 
7 - Cemitérios 
t - Instrução pública 
9 - Obras publicas 

lC - Subvenções 
11 - Assistência soei a 1 
:2 - Cnmp'J experimc-n-

U.l 
13 -· Despesas db·crsas da.~ :,_i~o a ~ue u;a rei~f:ª êst~t~~ti: 1

23 
A~{ ~iv~bÓ !!j:1~: · da Comis-

.será enviada pelo presidente da Co- sã.o ou Sub-Comissão de Salario Mi- Sôma da despêsa 
1
~ão~0noD~;:~ra~~~~ro!:v~:;'b;_s t~~o si~s d~=~.e =p~~Jfca~ Saldo que passa 

~~:b:lh:.ub;~cJ~!iJa d~ ~~~I~~ do J:e~is1:~~e~~fª• 50~lé:rá 1est~~~ Total 

l :649$000 

594$3CO 

5$100 

399,')<>00 
25$.500 

13Sb00 

408$800 1 
21$800 

l :448$100 

200,000 
1.037$500 

5:8035500 
IG:628$000 

22 :43\$5tJO 

1 :600SOOO 
420,;()00 
320SOOO 

:.15b{k0 
1:031$100 

574$400 
64$4CO 

s 
3 :969SIOO 

260$000 
507:,JúO 

351$500 
658$700 

9 :781,$500 
12:650~00 

22:431$500 

ctef~\ta!~ da;>ecJ~~e'!as d:e~!tX~ ~:sp:t~.0fu~;.~t! substitmdo pelo Prefeitura Mun1c1pal de Araruna, 

l' REFEITU{A MUNICIPAL DE ITA
BAIANA 

Bi,lann•tt> do mo,·imento da T,soura
ria, referf'nte ao mês dt> Junho de 

do corrente ano 

RECEITA 

Snldo de maio 
Ll1·ençns 
I01pé\sto ele feira 
If1'p0sto predial 
Taxa dr estatJstica 
Godo abatido 
Aleriçúo 
Património 
Mntriculas 
fi.endss clh c1-...;as 

Industria r profissã.o 

Prcteitura: 

Pef.soal 
Material 

1.'esourariv 
Pi.scalização 

DESPl!:SA 

Obras publicas 
Estradas de rodagefT\ 
lluminação pública: 
·,#°' oaçáo de Mogeiro 
Limpêsa público 
Instrução pública 
Cenütérios 

Subt•cnçôrs 

Acaden"?b de Comérclo 
Tiro de Gunrn 
Socón·o público 

Inativois 
.Despesas diversas 

Gratiflcaçõe:; 

Escrivão do Juri 
~ecretário do A. Militar 
Zelador do mictorlo 
Repesador 
Oficial de Justiça 
Tipografia 
Eventuais 

1 :068$200 
875$000 

3 :816$700 
1 :882$600 
l: 134$700 
1 :875$00J 

12$200 
1 :837~100 

21$000 
506S700 

11 :961$000 
4 :173$400 

17 :202$600 

2:925$000 
77$000 

3 :002$000 
1 :906$500 

350$000 
2 :2l5S60í1 

126$000 

727$100 
655'11}00 

l:677~30C 
300~00 

100$000 
40$000 
59$600 

199"600 
J80~ono 
709$900 

50')000 
75:'i;OOO 
585000 
50:,1)00 

120$000 
460SOOO 
935~30') 

do, submeterá o mmistro do Tra- Art 56 - o presidente da CollllS- cm 30 de Jun)lo de 1938 

~1~1!1ite I~~u~~
1
iu:hc~o~e1J~re~ ~1~: , ~o~u q~:b~n~=ã~e 

0
~

8:~rig~~= Arnaldo Gomes de Araújo, sccrct-0.- Divida passivd 
2:458$200 

700$000 

DA DESPESA 

Verba 1. • - Pre!clttll'a: 

ª' pessoal 
b) material 

Verba 2.ª - Fiscalização: 

a) pessoal 

Verba 3. ª - Tesouraria: 

a) pessoal 

Verba 4.• - Agricultura: 
a) pessoal 

Verba 5.• - Obras públi-
cas 

Verba 6.ª - Limµêsa pu-
blica: 

a) pessoal 

Verba 7. a. - Emprêsa de 
Luz: 
a) pessoal 
bl material 

Verba 8.ª - AMls~ncia 
social 

1 :900$000 
80$000 

1 :980$000 

950$00~ 

1 :546,500 

504$000 

14:033$800 

2:458$8')0 

1:056$000 
705$100 

1:761$1')0 

tituj_ndo o sala.rio minimo em cada eia, infringir o presente regulamen- r•~oiúue· _ Manuel Florentino Cos- campo de demonstração. 
1 eg1ao, zona ou sub-zona to, será passivei de demissão, sem l ta, t i I Pe~oal 
m!~~code-s:la~1~ª ~~1~~nªJe~= ~;:{:~~ ~~m~sição da multa pre- v1:::ur~r~emo,;;trnci, Cunlla L.iITC1, Material 1 

~~~:gg I Ve1ba 9.ª - Cemitério: 

--· 1 a> pessoal 

IW6$700 

120~00 
rem de remeter copia autentica das Art ~7 - Fica assegurada aos prefeito 
átas o que se refere o artigo ante- sindicatos e associações de classe 
rlor e no prazo fixado pelo pa.rágra- devidamente reconhecidos a fiscali-

2
'
519

~
5~ Verba 10 • - Ordem so-

fo do mesmo artigo, o ministro do zação do presente regulamento. SalCio parn julho 

{i~0ba~hobc~n.::.::e"n~ ~~m~~ºtist~~; fun~·d:: ;;;:,:ô~ ~m~~~:it}ã',; ~.~~ PRIMEIRO cfc~~Ei~l\~38DO EXER· 

17 026SBOO eia!· 
1755800 

aJ pessoal 100$000 

895$000 
166$6-06 

<i Publicidade de seu Ministério, gras de disciplina e respeito. houvc- 17:202~00 
submeterã ao presidente da Repú- rern reclamado, ou derem motivo a Balanef'te da .Rt-ceJta f' DespC.sa do 
1~uca uma proposta de salarlo mini- reclamação. por lnobservancia. de 1111nn1cipio, retcrcntf> ao primeiro Prefrltura Mwucipal de 11 alJ:112.nn, 
mo para a região, zona, ou sub-zo- preceitos dêstc reguJamento, não po- inc·stre de 1938 5 de julho de lt)38, 

Verba. 11. ª - Subvenções 
Verba 12.ª -- Aposentados 
Verba 13. a. - Despesas 

na., interessada, baseacla no criterlo derão ser dispensados, no espaço de 
ele comparação com regiões, zonas. um ano, sem causa justificada. 
ou sub-zonas, de condições seme· Art. 59 - A aplicação dêste re-
lhantes . g:ulamento não poderá. em caso al-

Art. ~6 - O decréto fixando.º sa· gum. ser causa. determinante de re
lário rnm~mo. decorridos .so d1o.s de cluc:ão do salario e de gratificação, 

•rn pubhcação no Diar:10 Oficial. bonificação, ou percentagem, perce
{ hngará a todos que ~tll1zem o tra- bidos pelos empregados 
halho de outrem mediante remw1e- Art. 60 - Os pre::.lder1tes das Co-
r-td10 . . . missões de Salario Minlmo poderão 

1 " O saJáno m.mmo. uma reouisitar ao ministro do Trabalho. 
, r~z fixado ,·igorarã pelo prazo de TnCustria e comércio, por intenne-
1.rê~ anos, podrndo ser modificado d1o do Departamento de Estatistica 
c•11 confirmado por novo período de e Publicido.de de seu ministério, os 
tn.s. anos, e assim seguidamente, por !tmcionárlos de que necessitarem. 
dN:1são da respectiva Comissão de 
Falario l\linin10. aprovada pelo l\li
riiUro ·cto Trabalho, Industria r Co· 
mérc10 

CAPITtJLO VIII 

~ 2.n ··- Excepcionalmente, poderá 
F.1·poslçóc~ Tra11.'1itonas 

RECEITA 

1 - Lkença em geral 
2 - Impõsto predial. ur
bano e rural 

3 - Jmpóst-0 sôbro di-
versões publlca.~ 

4 - lmpósto ter ri tona 1 

urbano 
5 - Impósto de indus

tria e profissão 
6 - Remoç.ão do lixo 
7 - Aferição de pésos e 

medtlias 
tl - Impõ::i:to s6brc veí • 
culos 

9 - Impósto sóhre ina· 
tricula;:s 

21 :257$300 

6'H9S600 

675$300 

54S400 

9 :707!;000 
341~400 

1 :4J2$1l00 

969$000 

t 033$800 

2:399S20ll 
2 :020$1!00 

Juliêta Vunrs Beurra, t.('~;c;urdr:i. 
Alberto !\101 elta. cortador 
Visto· - Antonio Batista Santia,o. 

p1·efcito 

PREf .. EITURA ~ll'NlC'IPA I, OE L \ 
,1.\ZEIRAS 

Balaucêtc da Re<'eita. e ncspés~ dv 
mw1foipio de Cajazeiras, ~ferent.<- .,o 

mês de j unho <J.e 1938 

diversas: a, alugueis 
bl aquisição de mat('rial 
d) escrivão da policia 
e) escrlvão do jurl 
!) oficiais de Justiça 
IJ eventuais 

Verba H.' - Divida pas
siva 

Serviço de cstaUstica 

100$000 
196$000 

70WOO 
sosooo 

120$000 
650$000 

l:186$WO 

9:366$000 
240$000 

DA RECEITA 
1 - lnipósto de licenças 
2 - lmpõst,o predial 

3:368~'l0 Saldo para o mês de Ju-
JG:174$566 

5 :641$634 

41 :810$200 

969N00 lho de 1038 
3 - Impôsto de clivcr&õcs 
4. - Imvóst-0 ele feJra 
5 - 1vl.:ttr1culu. de vcl{;u-
lo, 

6 - Aferição <.lc bulau-

453S001) 
1 :199~500 

120~000 

ç:,.s, pc::;os e medlda:-J 305S000 
7 - Taxa de piaqueamento 63~300 

CaJazclras, 30 de Ju1lho de 1938. 

J. !\-lato~. µrefeito 
J osé- Cesario de Lil-a, tc~urcfro. 

o salano minlmo ser nwd.ifica,do, 
antes dr_• decorridos três anos de sua 
\"igencia. ~-.empre que a respectiva 
Oomíssão de Salnrio. pelo ,·ato de 
3 .4 <três quartos, ele seus compo
nentes, Teconhrcf"r que fatores de 
ordem Pconomtcn tenham alterado 
de maní'lra profundn a situação 
P.conomica e fi.11anceira da região, 
iona, ou sub.zona, interessada. 

Art 61 - Vint.e dias depois da 
publ1caç-âo do presente regulament.o 
no Dia1io Oficial, os inspE'torcs re· 
gionals do Trabalho, nos Estados. e 
o diretor do Departamento de Esta
<i.stica e Publicidade, na Capital da 
República. farão por cdllal, as noti
ficações de que trata o art. 18 e seu 
.Jarágrafo. 

to - Impósto de estatist<
ca sóbre gado o batido 

ll - T;nrn de p1·ocução 
t2 - Rmdas do patrlmô

nio municipal 7:150~100 : =- 1~~:.i: ~~t~tt:!~~~. 731$10Q 11r====== =======',\ 

CAPITULO vrr 

Disvosições qerais 

Art t7 - &rá nulo dr plr-no dí
rctto . u,1,~1tnndo o empregador á.!i 
:,ini;-ocs. do :-irt M. qualquer con
trato, 011 convr·nçã.o, qUC' rshpulc 
remuneração inferior ao salário mini
mo estabelecido na região, zona. ou 
sub-zona. cm que tiver de ser cum
prido 

Art 48 - O trabalhador a quem 
for pago salario inferior ao minimo 
fixado, Lerá direito, nã.o obstante 
qualquer contrato, ou convenção, cm 
contrario. a reclamar do emprega
dor o complf'menlo de seu salar1o. 

1 1 ° -- Compete ás. Comissões de 
concihaf'áO e Julgamento locais, ou 
onde e,;tas não existirem ás mais 
,,roxima ., conhecer das reclamações 
<!OL"i empregados por diferença de sa-
1:u·io. 

2. I', As Comi.ssôes de Concilia-
cão e Julgamento fixarão prazo. não 
f"XC<"dente dr.- 90 utas. contado c'a 
de~l~#i:o. parn ser re~tituida a dife. 
tew;tt a pagar. 

Ar! 49 Prcscr~ve em dOlS an06 
e. arão p::iru rehaver a. dUercn,:-a de 
~ala Tios. oon t.o.dos, para cada paga
tnento, da data cm que o mesmo te
nha sido efetuado. 

único - Esta prescrição inter-
~J:i;j~~ po:-i, ~~11ger dos meioo 

§ único - O prazo para a inst..ala
;ão da.e; primeiras Conússões de Sa
'ario ~Unimo será de 60 dias. conta
do:; da publicação. no Diario Oficial, 
,Jo presente rc,gulamento. 

Art. 62 - Emquanto nó.o St' insta
i n rC'm os Tribw1ais Regionais do 
Trabalho. os recursos previstos no 
1rt 13 deste regult1rnrnto snão in· 
't:rpostoo para o rninl.stro do Trnba
lho, Indu:strla e comércio 

Art. 63 - Competem ás atuais 
,Junt.n.s de Conciliação e Julgamento 
ns funções o trtbuidas, no presente re. 
i;ulamento, ás comissões de conciliação 
e Julgamento, ate a Instalação destas 
Comissõe::3. 

Art. 64 - R('vogam-:;C' as db;pOôi
f"Ões cm contrario. 

ta - Cobrança da divida 
ativo 

14 - RE"ndas diversas 

.::iõma dJ rerf'lla 
3aldo do mês antcrj01 

rotol 

DESPESA 

l - Gt•blní'te elo preft>llo 
2 Tl:'~ourarin 
3 - r•i c;ca.lizaçao 
4 - Inativos 
5 - llwninaçáo pública 
6 - Limpésa pública 
7 - Cemitérios 
8 - Instruçáo pública 
9 - Obras públicas 

10 - Subvenções 
i 1 - A.sslõtência wrinl 
1 2 - Campo experimen-

6:201l$400 
2:703S300 

ll2:842S200 
20:P37S300 

83 :779$500 

10 672~300 
~ :5~u~uoo 
t :~10.000 

l5~00tJ 
6:021$200 
5 :572S20f. 

428$700 
2 :580S700 

27:671$100 
2:167$000 
1 :219~0tJO 

origens 
9 - Entrado dr diversas 

origens (Boqueirão) 

PATRIMONIO 
10 - Renda da. Emprêsa de 

216$100 

16$000 

7:446$500 

de L!:Z 3:099$901) 
11 - Rrnda do mato.douro 

e açougue 2 e71$600 
L! - Renda elos Cemitt:-

rlo.s 70.500) 
13 - RE'nda dob mf'rrn • 

dos. l'ampo Gusa. Novu. 
e açude 

DIVIDA ATIVA 
14 - Pela:; arrccadodas 

ntste mês 

1 :018$900 

G:260$400 

24SOOU 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 
1938 - Valdemar Falcão. 

tal 
13 - Ou;pésns dh·rr.s:is 

3:467$500 Sv'.;, DO !MP DE INDlJSTRIA E 
6:959$'JOO rROF'k,SAO LANÇADO PELO E!.3 .. 

CIIEl.OS IRIICOS 
ltf ltam·"" e aesapan,cem com 

"LOÇA.O JUVENIL " 

Sõma da de6pêsa 
Saldo qne passa 

Total 

11 :129ssr·· 
12:650$00'J 

83:779%00 

PTeteíturo Mumc.-lpal :!e Aranma, 
cm 30 de Junho de 1938 

01ada como loçl o, não li tintura . A.rualdo Gomes de !\ra1.jo, !Secretá· 
Deposito: P'arm&cla MINERVA rio 

Rua da Republica - Joio f'Nlõa Confere - Manuel flore n tin o da 

Rua u:!<;>°:1rop:.~~ "Moda Coota, tesoureiro. 
Illf1,11tll". 

Pr'90: - ""'· 
Visto· - Demosten~s Cunha. Lima. 

nrefelto 

TADO 

1~ - Recolhimento dêst.e 
mês 22 :972 100 

RENDA COM APLIC. ESP . 
lô - Taxa de calçamen

to 
17 - T.,xa de llmpêsa pú

blica 

Saldo do mês de ma.lo de 
1938 

1 :596$000 

1 :506SOOO 

3: 102$000 

39:805$0,,0 

2:011$200 

41 :816~~QO 

DR, JõSA MAGALHIES 
(Medico especlallsla) 

Tratamento medico e operatório 
C1&8 <1oonça3 dos 0U10~. ouvidos. 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESl•'RIADOS REPETIDOS. 

Conrullnrio : llua D uque de C&DU, 
1ft. - De i ia 5. 

Re.st<lencla : RUA VISCONDE DE 
PELOT AS, 2t:I 

JOA.O PE880A -

NEGOCIO 
URGENTE 

Vende.se a casa n.0 930, 
á AYenida Cruz das Ar• 
mas, tendo as portas pro, 
prias para negocio e resi• 
dencia, A tratar no oitão 
da Catedral n, 0 119 . 



A l.;:','UO - Terçu-íeira, 26 de julho de 1938 

E· D 1 T 
ED11':\L de .t."- Jna('a O dr. Braz 

Baracuf. Juiz' de Direito ela 1 ·1 Vara dn 
comarca ctt>sta capital. em virtude ela 
lei. Plr. 

Faço saber aos que o presentf' edi
tal de 4 d praça virem ou t\r'!lf' notkir 
tiverem e interes~ar possa. que, no dia 
três de agosto. ás 14 hort\sL na ~a l:;1 

it:. ~1~~;:n~~itt:t or~~r~Jf~~tcJ~s p:~= 
ditórlo.s ou quem suas vezes fizer le
vará a público pregão ele venda P 

arrematRç:i.o, em 4"' prnra. n quem 
mais der e maior lance olet·ecer - a 
casa n.0 348 da rua Diôgo Velho, dés
tn capital de tijólos e ~lhas. em 
chão.s foreiros, rorn grandt quintal. 
descrita nC'I ilwentârlo elo~ bem; com 
que fnleceu Carlos José de: Almridrt . 
onde foi nvalinda em Yintr contos de 
réb. Para que chegue ~ <'onheci
mento de todos mandei t)n. ;.r o pre
sPnte edital. que serâ afi,ene!o no lu
gar do coi-tume e publica:.io pela im
prensa. Dado e passado n~ tn dda.cie 
clr .joão Pessôa. aos vinré t> cinco 
dias do mf's de .1ulho do ano de mil 
novecentos e trinta e oito Eu. He
raldo llouteiro. escri,·âo. o cscrPvi ( A 1 
Braz Baracuí. O escriY3o, Heraldo 
Monteiro. 

A 1 s 
séfn Muri:1 do Conceil,:ão. que são 
mniorc:-t. wlteiros pNa11te fl lei, po
rC'm jú C'U'it1c!os relígiosllmrnte déRdn 
1930 <' domiciliados e resldent., néstn 
capitnl á rua Cristovâo Lins. 128; êle, 
natural do município de Itabaiana 
dê'ite Estri.do, onde ainda C' morfl_dora 
c:un m:ie f' filho do fnleclclo Policarpo 
Joi-1• cta. Silva e de d. Mnria Rml':\
na da Conceiç;Jo; e é-la. de profis,;;;u 
domf'stka. natural do Estnrio de .?c.,·
nnmbuco r filha de Manuel wrancbco 
e d. M,1.ria Franci~co cta Conrc1ção, 
moradores em lugar incerto <' n5o :.;1. 
l->ido se vn,os ou mortos. stn<h 0 r.u -
bente operário na Prefe1t11:,l 11•:.:-..a 
capital 

Si 11lguem souber dP al~t1r1 m1p~
dimento oronha-o na fónn;1. cl::t lcl 

João Pei c.;ôa 23 ele julho ~!,• J9Jô 

O e::;çrlyüo do rt>gistro ~ebastião 
B,tstos. 

EDIT.\I, dC' rita<'ân d<' hrrd('irO~ 
ausentf>-; com o prazo d<' 60 cti:is - O 
ctr_ Jo:10 Bc.tista de Souc:a. juiz ele 
Direito da romnrca clt Ali1gôa do M0n~ 
teiro . em ,·irtnde da lei . etc 

1 cit~~~~ ~~~b\~e~d~J;.~~lto~_i;;~ ~~ita~ê~! 
REGISTRO CI\'IL EUJT.\L - noticw t~n:•rrm e interessar pos.sa que 

Faço saber que em meu cartório. né.s- · tenclo mtcrn.do nêste Ju1zo o inventario 
ta cidade, correm proclamas para o de Manuel Venancio da Silva. foi de· 
rasomento civil dos contraentes se- darado pt•lo inventnriante Zo.can:1.s 
guintes: Vemmcio ela Silva arhnrem-se atiseu~ 

Modesto Quirino da Silva e d. José- tes os herdeiros Pergentina Franca des 
fa Jorge d~ Oliveira. que süo naturais Dórec... Jobilina Franca das Dóres " 
de Gurinhf'm, dêste Estado · éle. viú- Sinforosa 'Franca das Oóres. casac\3 
vo com filhos menores e sem bens a com 1'.í1~uel Primo Correia, residentF,'i 
inventariar marceneiro. e filho de no logar Poção. do Esü1clo de Per
Joaquim Quirino da Silva e de d Jus- nambu c: o r Cícero Vennncio da Sihn.. 
tina Maria da Conceição. êste mora- Joséfa Franca das Dôres, casaria tom 
dor cm Santa Rita. dêste Estado; e Manuel Gorncs do Nascimento ... M1ria 
éla, solteira. ainda menor. doméstica Franca da<; Dôres, rasada com i\To
e filha do falecido João Jorge de Olí- nuel V1tórlo da Silva. residentes na. 
vcira e de d. Cirila Jorge de Oliveira. cidade de Alagóa de Baixo. do referido 
todos dimiciliados e residentes nésta Estado: f'm Yirtude do que ordenei 
capital ás ruas da Redençào, 473 e qne .!-ie passasse o presentt! edital com 
trav. Rui Barbosa. l~í o prazo de 60 dias. pelo C"U:-,1 os cíto 

- Apolonio Martins de Carvalho e para. no prazo de 48 horn·s. que cor
d, Catarina dos Santos. que são soltei- rerão em cartório. após a terminação 
ros e naturais dêste Estado; êle. 1 do refendo prazo, dizerem sôbre 4~ 
maior, alfaiate e filho elo falecido Ma- declarar;õe.s do inventariante e para. 
nuel Martins de Carv;IJho e de d. Ana te:ctos os ti>rmos do inventário e p-.n·
.Augusta Martins de Carvalho; e C'la, tllho. sob as penas da lei. E p'Jra 
ainda menor. de profissão doméstica que chegue no conhecimento de toc:os 
e filha do falecido Cnrlos Batista rlos m~nr.lei pa5sar o presente que :,;era 
Santos e ele d. Maria do Ci'trmo Ba- af1xaelo no lugar do costume e pnb:i
tista, todos domiciliados e residentes <:ado no orgâo oficial do Estado A 
nesta capital ás ruas 1.0 de Maio, 369 UNIAO D:1do e passado nésta cidJ.~ 
e Abdon Milanês. 263 de ele Ala!,õa do Monteiro. aos 2 Je 

- José Policarpo da Silva e d. Jo- julho de 1938. Eu. Jaime Bezerr~ dr 

RADIOS TELEFUNKEN 

_.,. 

PELO PREÇO no RIO 
CIA, BRASILEIRA DE ELETRICIDADE 

SIEMENS SCHUCKERT S. A. 
ltEPRF.SF.NT \!'.TE GERAL DO ESTADO [).\ P.\!Uill,\ 

DANI1EL AR·A ú JO 
ltU.\ I\Alti\O no TltlUNt-·o :,/.' 333 

• 
Ai- nian.;as adoecem pda nor risco a temt·r. Feito 

con1 l,·itl' fresc·o riii:oro~a-
111cntl" ,-.-l1·c·cionado. <'Olll to
do,- os euídado-. "<'Í1·11tifí,·o'-. 
e 11u1u apparelha,nenlo o 
niais aperfei~·oa<lo e moder
no. "'liª ('Olll()OSÍ<:ào (, ('ffllS

tante e "ua purt-l'a tradí
eional. Concfrn,..ado a baha 
le111veratura. ª" ,itamina,, 
do leitf' frc;.co fic·am inal
terada ... no LEITE CO"\l>E\

alín1e11 lação-i,npropría 011 
conlarnínada - e 111orr1·111 
pela in fc1·1;ão, occ·a,;ionada 
pela quebra das re;,ísteneias 
do fragil or~a11is1110. 

A 12:arantia de 1una alimen
tação rigoro,-amcn te pcrfd
ta. corresponde á ,nais al>;,o
lu ta suh;,i,-trncia da saúdr. 

O LEITE CO:.\"J)E\ S.\1)0 
i\lARCA '\10(\ ~ o pa
drão do,- ll'i lt's para 

~ \I)() ,1utc\ \IOÇ.\, 
qul' lt·n1 <'Otno o mdl>or 
do;, titulo ... a i;:arau
lia do nome .\e;,t lf. 

u u, l'f"l(Í rnt~n' alin1en lar 
eiu que não ha o 1nc-

LEITE 
20-38 

e o N D E N s A'.D o MAR e A 
o&/t,dd~ 

MOÇA. 
Mcnéze~. eRc-rivão. o datilografei. (Ai;,~ 
João Batista de Sou~a. Confcrlclo P 
concert:::ido e~tá conforme no or1~mJl 
dou fé. Alrigõa do Monteiro. 2 c.l.f' iU· 
lho de 1938 O escrivão. JainH' llezefra 
de '.\lenhe~. 

EOJ'l':\L de dta~ão dl' herdf"lro an
l)ente com o prazo dt: trinta. l30) dias: 
- O Coutor João Batista de Sousa. 
Juiz de DireiLo da com~roa de Ala: 
gôa elo Montejro, em virtude da lei, 
tec 

Faro sabPr a quantos êste edital de 
rítacão de herdeiro virem ou déle no
ticia tiverem e interessar possa que, 
tendo lniciaclo nbte Juizo O inventário 
ele Aguicla Fr~nci:-:C'a dos Prazeres. foi 
dcclaI'acto pelo ~ inventariante Joflo 
Rufino da Silva achar-se ausente o 
herdeiro Antonio Rufino da Silva. re
sidente no Mtmicipio de Piancó. dêste 
Estado: em virtude do que mand<'1 
passar o presente edital com o pr.i.zo 
de 30 cllas. pelo qual cito para. no 
prazo de 48 horas. que correrão em 
Cartório. após a termimwão do referido 
prazo. dizer sõbre as declarações do 

J inventariant_e e parn to,:los os térmos 
do inventâno e partilha. <.;Ob as pe
nas da leL E para que chegue ao co
nhecimento ele todos mandei passar ,, 
prehente eclital que será afixado no 
lugar cfo c.-ostume e publicaclo no or
gão oflcinl cto Estado A UNIAO. Dn· 
do e passo.do nésta cidade de Alagôa 
do Monteiro em 2 de julho ele 1938 
Eu. Jaime Be7erra de :\JenCzes, escri
vão. o datilografei. tAs.1 João Balista 
de Sou!ói..1.. Conferido e concertado está 
confórme ao orti;inal '. dou fé. Alagóa 
elo l\1onte1ro, 2 de julho de 1938. O es
crivão, Jaím<' Bezerra de Menê1e~. 

didaLos ao concurso para o pre<>nchl· sente ediU1! YHl'Ill l" eléle noUci:1 tl\'c~ 
me,nto do referido cargo, de ac61·<10 rem e mtl're~\?11 µo..;:-.11 QU(.', rl,· orclcm 
corn o art. 37 da lei n.0 159. de 28 elo exmo. sr Tntrrven,or Ff.ctrr.1 1 né<-t<' 
de Janeiro d~ 19'J7 1 Organizaç,\o Ju- Estado. :--e acha ~ venda no qnart~l 
dicJáJ'ia do Estado). désta Corpornç3o 11111 mot-0r il gM>0-

0 pedido de inscrkão deverá ser lina. Dcutz Otto leg;itnno com C::lpa
acompan.haclo dos seguintes dO('U- cidade de 6 H P c1ua:,;i noYo. pre:, au
mentos: do-se bem para iluminctC'llo elr;tnc:a de 

1.01 - diploma' cientifico, ou ccrti- pequeno:, po\.'oacJo;-: mi f,E~ncl,ls 
dão de acha-~e o mesmo registrado E para t:onhertmento de to•los l:l.-
no Tribunal de Apelação, vrou-se o pre"entt:, t'dital D q11al ~at 

2.0 ) - fôlha corrida extraicht 1,o publicado pela imprensa D,1do e pa:-.-
lugar ou lugares onde houver re:-ldt- sacto né:-.ta cidade ele.; Jo,io Pess{q ftO.'i 
do nos dois últimos ano~. ou prova cte onze dias do. ml":s de_ jul110 dP mie no
função uublica efetiva; Vt><:ent-0s e trmL•e 011.11 11 d~ .1u!lv1 ile 

eq~{:~al~t~~rtidâo de idade ou proi,.1 f 19~\a'i~<"ndiuo l eito,a. caµ ~ec1c,:uio 

4.0
) - ate~tado de saude fil,11a<lo ,geral. 

poJ·.º:11r~~c~e1t~d~:udc~ ... t~í~1!~ª dos au l)JRETORI.\ GER.\L Df. ~.\l"'OI• 

tos e_ protocolos que pro\:crn ter o.• ~ã~E!-
1io1lda t~;~~!:~t dJ JE\lrt~!;-u· 

cand1d~tos quatro anos, pelo menos, Dt> orclem do "r iu\·petor t~a PoHd:"'I 

~::r~~,c~e1:o~~
1J0 a~~tú~;~a j1~cii~~~~~ Samtâria <líls Habitat:õe~. ticam. pm 

federal ou t:stadual. deste ou ele 011- f:~.ro:e
1
~

1
··~~~-o~~i;,;~;~;

0
g~"r~:a~l'·Jll: ... 

1
;: 

~~ct;,st~fit~· ou ainda em cargos da luguere~- que nenhum pre<;io µoJtr't 

6,º) - dOCWllelltOS COffiJ)l'ObatórIO~ ;~ril;à1!~~11i~:~~1all pde;~~~~O ll~a ctL~: 
ele capacidade cientifica, intelectual e \es f-erem en\'iadas a ~sta rep:1 1 uc:::i.o 
moral par.t a~ ctt:'virlas visita~. sob pena rlt 

sio dispenso.dos da apresentEtdio elo~ multa. de .confonnidadr com o pa1·.~~ 
doctunentos referidos nos números 1, o.rafo 3"' elo nrt 1.084 do regula1rn·n 

1

3 e 4 Ol:i Juízes MLuricipais e mem.- to, 
bros do Minl~tério Púbhco dé::.te Es-1 Quinl!li_a.no c·ana<lo, servinC:o de t.'S-

ta~~~retaria do Trlbw1al de- Apelaçllo, niturano 
em João Prssóa. 14 de Julho de -
1938 _ 1 -\O}IISJSTR\('.\O DO DO)Il'.'.10 

Euripedcs Ta\'ares, secretá.no ~} t~~-1.,~ ~f!rar~~~!8
·~f' -tl.1;~:

1
! 

:'\10TA D,\ ~ECRETARIA DO TR.(- prnprio nadonal. -· De ordem eltJ ~r 
BL'N'.\I~ DE .\PELAÇAO. _ o Tribu- deleg:~1cio hscal do Te~ouro Nadmia! 
na! de Apelação, em sessão de 19 elo nêstc E:a.taelo, fnço publico q11e o ,,1 

T R I B U N A l D E corrente, rPsvlveu que a inscrição clevt- Sabino F<'rna.nd(',; Pessô3 rcQncrcu o 
~er feita. pan:i uma sú comorcn de- aforam(nt-0 éo ten<'no - proµrio JH'I~ 

Vf'lldO OS interessac\OS cleclarar1~J11 no ~lÍinr~2 p t')~lll'~~i~~~llf(l~ Cl:to ~~~~: 

A P E l A Ç A
- o requerimento qual-a comarca ele S11a . d J _ P . . t 

preterencia ~~:·d~numc1i,io f' , 0:1-0 ei::&oa. nes P 

1 

O'i- detallw~ tccr:tcos e dema1::c l',r 

EDITAL N,º 1 JO~r~ ~~~Z1'·~ f~1T~~~~?10 OE ~la~~~~~~~~"no'í'~~~:f'or1,ºiaf'~
1·~m: 

Concurso para O cargo de !~1
<1~~1~~~r ~ t~~~~s~t~1ko ~te

01
~~c1:'ec~~ fiºded~~~ta c~i'~it~38 em Sua eú,r--Ao df' 

Juiz de Direito ~:~!~ ~;~~."{t1~~~aat~o
0 c~i~~n~c~t~ ~:il uoA~~i~L(t~~,~~11~~0 

d~ºf9~~,o~Ji .. ~t!!; 
D~ ordem do ex.mo. ,c;r. Dei,,~mbar- partição. a 2.ª prcstaçfio do 1llll)O:-;to ,lc Campo~. e,:;crlvfio f'n~an·~.t.:iclo rl:.1 

~a.dor Presidente do F.g:reg:io Tribunal de Industria .f' Profissão nw1or de .'\dministraC'ao ClA-;~e G 
(1e ApclnÇ"úo do Estado, fa.~o publico, 500$000 até 1 :000~00. refrrente ao 
para conheci.mento dos interessados. corrente exerclcio. de acórdo com o 
que ~e achando \"ago. o cargo de Juiz dt-e. n.0 467. de 30 ele dezembro dp 
de Direito das comarca,::; ele Mi.seri- 19:rn. 
côrdia e Pombal. respecth'nmente. pela 2.·1 Secção da Recebedona de Ren
remoçfi.o elo Juiz daquela comarca para das de João Pc~&óa, a c!e julho de 1938 
u de Itabnianu e pelo apo.:..entadoria do Lourfral Carvalho, chefe. 
da segundn, fica aberta. na Secretaria Vi::;to: - J. Santo~ Coêlho Filho, di-
d~te mesmo Tribunal. pelo prazo de 
trinta 130, dlss, a contar da dla 15 POLICI,\ ,nttTAJl - l::OIT,\L ur. 
do t;01T2ntr· m{'ti, a ín:.crfr[J,, clOC CUU· ,-i:; V,\ - fa• V ,,.!1.Jrt O ijl1C ,, ~t?l:• 

1::un u, ~ .\u;:-;cH 1n Ll"· 
Bõ., A n~\-'l,\O - I~co --ahcr 10 
nectore~ e ctcma1::; 1nwri:sSüdV::;, na :P 
Jencia dt.• Lisboa .. -.: Hamad 1Ut' -~ 
u(,."hH. er,1 ·.;:,utoric _., tontas \ doc11• 
menLo:,s aprt>scmu1do.s por Scvermo t.op 
pes GuimJ.rá-;;.'I. rnfpOll~on_el Pela cx
tmt.a firma Dua1 te & Gum1Jr.i.e:;;, 11 · 
quh.latario:, uu. 111e.m.1 fale11c1u. o 
, u.3.!-, ro:tet:.iô 1 •·.>..Mnm•..J~. l.;r .. 



A UNIAO - Terçã-!eirã, 2tl êle ~lliõ Jê-198& • 

MINISTÉRIO DA I Ma I t r a Iço e ir o 
11 TU B E R CU LO S E roº ~~"~e~iaFafe;i.e"::'u i;:,_~1valJ~.1"':set!; 

PREFEITURA MUNICIPALJ 
G U E R R A é, passar clinic:unente despercebido 

D R • A R N A L D o G O M E $ !1g~:r·,,ti i~~:~~. p~r al!~n~~ct,,o bJã DE JOAO PESSOA · ~ 
15.ª ('IRCUNSCRIÇA.O DE RECRU· 1,-----------...;'--s propria victima, que a attribue ares_ 

TAI\IENTO Curso de especializ.acão com o fri~ei~~~.c;~~m p~if~~~an~~a grande 

BALANC~TE FINANCEIRO REFERENTE AO M.:S DE JUNHO DR \931 
RECEITA ORDINARIA 

Convoc:u;-ão de ConS<'rit0$ 

Dr ordem da Chefia desta C. R., 
publ1ca -se. para conhecimento dos in-
1 eres~ado:, o segUinte: 

Estão convocados em 1.n e 2.ª cha.ma
th:-. para incorporação no corrente ano, 
:,o 22.º B. e. e Bia. I A. Do., os jovens 
tia classe dt 1916, constantes das re
J;u•Õ(>s abaixo transcritas, deyendo os 
dr... l :i t'hamada se apresentarem de 
Hi ~ 31 de ouLUbl'O e os ela 2.' chama
d;.t. c8so (;~ta se re3.lizt, de 1.0 a 10 
11.- rlezembro. tudo do corrente ano, 
1;oh pena de ~erem declarados insub
missos e como tal processados na fór-
1nu da legislaç:.lo penal 1n.ilitar vigente. 

II 

Estão igualmente obrigados a se ~
presentarem a nova inspeção de sau .. 
cte. no prazo marcado para os da 1.ª 
C'liamada, todos os sorteados convo
tados de outras classes. em ano~ an
teriores, que tenham sido pela Junta 
militar de saúde julgados incapazes 
t• isentos temporariament~. sob ~na. 
t runbém de se tornarem msubmissos, 
na cont01midade do ~ 2 .º do art. 121 
cio Decreto n," 15. 934, de 22 de janeiro 
df' 1923 e artigos 131 e 136 do Decreto 
n." 23. 125, de 21 de agosto de 1933. 

III 

Nilo se compreende nas disposições 
ncilna os isentos temporariamente no 
ano de 1936 e anteriores, tendo a jun~ 
ta militar lhes arbitrado prazo de mais 
ele 30 dias até dez mêses, de incapa~ 
dela.de. os quais não se tenham apre
sentados e sido inspecionados nos anos 
:-.efiuinte.s visto já terem incidido no 
crime de insubmissão. 

IV 

O crime de insubmissão prescreve 
dentro do prazo de 8 anos, todavia. os 
insubmissos favorecidos pela prescri
câo, para ter~m si~1:1llção 1e~alizada 
perante o sen'lço militar (qmtaçáo) 
terão que se apresentar á C. R. de suas 
rcsidencias. a fim de que possa ser, 
pelo corpo designado. pt'omovida a dita 
µresf'rição. 

REl,AÇAO DOS CONVOCADOS DA 
CLASSE DE 1916 

CLASSE DE 1916 
l.~ CHAl\lADA 

68 - Benedito. filho de Benedito 
Matias 

69 - Antonio Paes 
70 - Antonio Barbosa Nascirnento 
71 - Antonio Alves dorlêa 
72 - Manuel Viana de Oliveira 
73 - Joaquim Candido Rocha 
74 - Inácio. filho de Manuel Fran

d5;co 
75 - Manuel Bezerra do Vále, filho 

ele Joaqtúm Bezerra do Vâle 
76 - Antomo Me.c;sia6 -
77 - Euclides Sobral 
78 - Antonio Bezerra do Vále, fi. 

lho de Ivo Bezerra do Vále 
79 - Noé, filho de José Francisco 

Silva 
80 - Antonio Adolfo 
81 - Antonio, fill\o de Manuel Lau

TEW1Uno de Araújo 
82 - Pedro Serra 
83 - Manuel ,filho ele Jeron.imo Fer

reua 
84 -- José Francisco Silva 
85 - José. filho de Absalão Fran· 

cisco Silva 
80 - Roberto, filho de José Galdino 
87 - Manuel Francisco 
88 - Alfrêdo, filho de Antonio ca. .. 

bral 
U9 - João Mariano Silva 
90 - Joaquim ClemenunO 
91 - Julio Velho Nascimento 
92 - João Bezerra do Vále. filho de 

Munuel Alves Bezerra.,. 

2.' CHA~IADA 

U3 - Seveiino Batista 
D4 - João Lins 

pugnaàos pelos interessados durante o 
prazo de 10 dias. a contar dP.sta data 
D~o.o e pass.:1do nesta cíd~de de Joío 
T'essôa. ao.s 22 cte Julho de 19dU. Eu, 

!:~:~~~-e~~is:e:~i~10 ~a ~v:~~~~Ívã;:c ~~J~~ 
lllh,!,e~ de Carvalho. 

ALFANDEGA DE JOAO PESSOA 
- Edilal de pra.ça sob n.0 36 - De or
dem do sr. Inspetor. se faz público 
que, nos dias 28 do corrente mês e 1 
e 4 de agosto vindouro, ás 14 horas, 
ás ponas desta Alfandega, :-.crá ven
cUdo t'm hasta pública o materíal a
baixo. que se encontra no annazem n.º 
5, d.as Docas do Porto. em Cabedêlo, 
t•m V', 2.ª e 3.'' praçns, respectívamen,.., 

Lott" úni<'o 

SolP.mar - Ci:tbedêlo 22 - uma 
caixa, pesando 109 quilos, contendo 
maquinas para calcular <operatrizeE.1, 
<'Onsignada â .. Solemar·• Cia, Co
JnNf'ial. vinda pelo vapor .. Natal", 
t·11trnrlo em 23 de novembro de 1937 

Alla11der;a. 25 rle julho de 1938 
.\ntonío Gomr~ l'Ol'lt" - Escriturá.rio 
da. classe "' E". 

A - Tributa.1·ia : 
Prof. Clementino Fraga no Hos- fadiga ou uma grande emoção, pode 1 - Licenças: 

Art. 1." do dec. n ° 367, de 20-12-1937 7 :643~100 pital de Isolamento S. Sebas- provocar o accesso clnsslco 
A - Abertura e tra.nsfeténcta de estabele
cimentos comerclaís e industriais 

tiâo no Rio de Janeil·o. Diagnós- Quando isto não acontece, o pa.-
tico Precoce da tuberculose e ciente continúa com o seu mal sor_ 330S500 

tratamento por processos mo- rateiro manifestando-se apenas sob 
dernos. ____ a forrria de perturbações digesth'.as, 

B - Construções. etc. . . . 
e - Matriculas de veiculo,'> 

3 :758~100 
620\000 

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em ho
rns previamente marcadas e dia
riamente das 13 1 :! ásl5 horas. 

Rua Barão do Triunfo, 420 
l.º andar. - Tel. 1606 

Joio Pessi,a 
I '------------

95 - Apolonio, filho de João Miran-
da 

96 - Antonio Brejeiro 
97 - Antonio Fldélis 
98 - Antonio, filho de Manuel P 

Celestino 
99 - Gabliel Francisco , t 
100 - Severino, filho de Horácio 

José Jeronirno 
101 - Severino Lacerda 
102 - Julie de Cacio Sousa 
103 - João, filho de João Barbosa 
104 - José, filho de Benjamim de 

Tal 
105 - Inácio. filho de José Belarmi-

no Santos 
106 - João Rodrigues Teixeira 
107 - Gabriel Cardôso 
108 - José Alves da Silva 
109 - José Sabino Cwnbelo 
110 - José Antonio do Nascimento 
111 - Antonio José 
112 - Salvador Alves Bezerra 
.113 - Severino. filho de Rafael Do

mmgos 
.114 - José. filho de Manuel Cris

p1m 
115 - Manuel, filho de Severino 

Henriques 
116 - Apolonio Zenaide P. de Al

buquerque 
117 - José Bezerra do Vále 

118 - Manuel Bezerra do Vále, filho 
de José Bezerra do Vâle 

CLASSE DE 1916 
2.' CAMADA 

'Iunicipio de Alagôa Grande 

119 - Otávio Clemente 
J20 - José, filho de José Simão Frei

tas 
121 - Francisco Franco Silva 
122 - Antonio. f1iho· de Manuet Vi

torino de Sousa 
123 - Antonio, filho de João Pereira 

Nascimento 
124 - Sebastião Borba 
125 - Antonio, filho de Francisco 

José Martins 
126 - Severino Vasconcélos Cabral 
127 - Sebastião Fw-tuna 
128 - Manuel Belo da Silva 

~:u:;g;~h~~ta~~;::l~eo~~Ülsó~!~ralg1as, 
O mal insidioso, quando não de•;_ 

roberto e tratado convenientemente, 
dá origem a comP.Jicações _ mortae.::;, 
taes como· pneumonia palustre, en_ 
docardite ou aortite palu~tre. hemor
rhngias da retina, paralysia, poline_ 
vrites. etc 

Quem vive ou viveu em zona pa
ludo.:.a deve estar alerta, quando vic_ 
tima cte uma manifcsta('ão rebelde. 

D - Afixação de a.nuncios 
F - Ambulantes . . _ . 
I - Licenças diversas 

3 - Impósto prcóial . . . 
f, - Idem de divusões . . . . 
7 - Taxa do serviço sanitario 

~Q --I~~~:dfd~mdºctf'i~~!:'i.zação de i~n.:m~ve;_; 
12 - Outras taxa., 

B - Pa.trnnonial: 

13 - Renda do matadouro . 
1 l - Idem dos mercados .. 
lb - Idem dos cemitérios . . . . . .. 
16 ·- Idem do Hosp Pronto Socorro 

1101500 
742~200 
lH!>-100 

16:811S.WO 
5:992i0DO 
l :92U300 
1 :085SD00 
5:755,900 
1 ·182-700 

12:558$500 
5:5110400 • 
2:45üUOO 
4:674M)O(J 

O tratamPnto moderno do impalu
disnio é feito pelos comprlmidos 
Bavcr de ntebrinn que curam os ca. 
sos· commun.s entre· 5 e 7 dia..". A Ate_ 
brin:i e ainda um precioso medica
mento prophylactico. DoL<:: comprimi_ 
d~ por semana bastam para garan. 
t.ir a immunidade RECEITA EXTRAORDINARIA 

2 - Antonio Inácio 1P. - Divida ativa 

Fr~?nci;co Severino, filho de JoVino ti -=., ~~Jt::d~~ ·cte. ·01:ige·~ diversas 

4 - João Izidro. 

'?.ª CAMADA 

6 - Cicero Firmino. 

CLASSE DE 191G 

l.ª CHAMADA 

Municipio de Areia 

Impósto de feira - Dec. n. 0 374, de 21-1-1938 .. 
Renda de sélo - Lei n. 0 53, de 11-1-1937 .... 
rraxa de A5sistência Social a Menores Abando-

nactos - Dec estadual n. 0 910, de 
29-12-1937 __ 

Sóma 

PATRIMÔNIO 

1 - Josué, filho de Galdino Maria Saldo <lo més de maio findo .. 
da Costa 

2 - Mario, filho de Candldo Aure
lio de Sousa 

3 - Sizenando da Cunha Lima Fi
lho 

4 - Otacilio. filho de Manuel Ma
ciel dos Santos 

Total 

Cle~e;th!n~o:dui~:o de Sebastião Pessoal efetivo . 

to ~e-A~~~G}filho de Jaime Augus- Material: 

DESP:tSA ORDINARIA 

GABIN:tTE DO PREPEITO 

i = J:~~~- %~~t~e d~:~~!co do Rccepcões e outras dcspésa" 
Assis Perein. de Mélo 

12:324$100 
802'900 

l :824$100 

3 :667$600 
1 :000,000 

740SOOO 

3:46Wl00 

774S200 

9 - Manuel, filho de Ernesto Ca
llxto DIRETORIA DE EXPEDIENTE E FAZENDA 

10 - José, filho de Severino Bento 
da Sllva 

11 - Manuel, filho de João Freire 
Plnto . 

Pessoal efetivo . . . . . . 10:42óSOOO 
PerceRtagens. diarias, grat. e quebras 1 :4.0Gmo 
!VIaterial: - Expediente . . 789$000 

da12s1i;a Jqsé. _,{ilho de João Vicente DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS MUNICIPAIS 

t!-=-J~!~-~~~i1~i ~~t~:~ ~~b~~~~ Pessoal efetivo .. 
ta Gondim l dem varia vel 

15 - João Fernandes Junior 
16 - José Pereira da Silva Material: 

vai:ai~ti Alonso, filho de Manuel Ca- Obras novas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
18 _ José,. filho de Honorato José Automoveis, combustiveis <" acessorios 

dos Santos 

4:415~00 
16:489$100 

12:570~700 
470l,OOO 

.,, 

, ··1 
1 

.1 

41; .0&1i100 

,., 
ili 

25:197.900 

14 :951~100 

5 :503$600 

91 ·719$'ÍOO 

T42 :557S8DO 

234: 277$500 

. 
4:234&200 

12:020~00 

lu, l> 

t 
1 

33:9'4~00 

19 -· Paulo. filho de Francisco Bt-
zerra de Araújo ºo/;vão DIRETORIA DE JARDINS, AGRICULTURA E LIMPÉSA PúBLICA 

B:rºna~o RJ:e~!~ta ilho de Francisco I Pessoal eletivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9: 135~'700 

129 - Antonio, filho de Joaquim 
Alves da Nobrega 

130 - Severino Marinho 
131 - Heleno José Nascimento 
132 - Díogenes, filho de Eusebio 

Pereira da Silva 
133 - Sebastião. filho de Joaquim 

Ramos 
134 - Sebastiáo Paulo 
135 - Gabriel Clementino 
136 - Noé Crispim 
137 - Antonio, filho de Manuel 

Ltüz Pontes 
138 - Alrxandrino Pereira 
140 - Severmo Alves Bezerra 
141 - Manuel, filho de Francisco 

Zumba 
142 - Orestes Games de Mélo 
143 - Manuel Pereira Mendes 
144 - José de Freitas 
145 - Francisco, filho de José Ba-

tista do Nascimento 
146 - Manuel Severino de Mélo 
14 7 - José Pereira Mélo 
148 - João, filho de José Casstmiro 
149 - Agripino. filho de Antonio 

Alves 
150 - Severino Ferreira de Almei-

da 
151 - Manuel Vasconcélos Sobral 
152 - Pedro Gomes da Silva 
153 - Manuel. filho de Antonio Bar· 

bosa Pereira 
154 Antonio. filho de Manuel 

Francisco 
155 - Jeronimo Rodrigues 
156 - Antonio Soares Lima 
157 - Severino, filho de Manuel 

Lourenço Macêdo 
158 - Francisco, filho de Regina 

Maria da Conceição 

21 - José Alves Pequeno Idem variavel · · · · · ·. · .. , ... , . , . . . . . . . 22:563$100 
22 - Marino, filho de Pedro Ma- Campo de Demonstraçao 1 :4298500 

rinho dos Santos 
23 - Raul, filho de Gabriel José 

dos Santos - Material: 

slv4a - Paulo, filh o de Lino Leite da Veiculas, ferrame11ta, carro~ de mão e acessor1os 
25 - Sebastião, filho de João Fran- J. ardnmento - Guarda Municipal . . . 

cisco da Silva 

1 :502>300 
1 :000~000 

26 - Pedro, filho de João Francis
co dos Santos DIRETORIA DE ABASTECIMENTO 

27 - Vicente Estanislau da Costa 
28 - Pedro, filho de Manuel Batis- Pessoal efetivo 

ta de Li.'ma Idem varia vel 
29 - Antonio Barbosa da Silva M&terial 
30 - Apolinario Bezen·a da Costa. 

3:353~00 
3:0G~OO 

95S000 

31 - Linvaldo, filho de Nestor cos-
ta. DIRETORIA ' DE ASSIST. E IIIG MUNICIPAL 

M!;c~ Cícero, filho de Domingos Pessoal efetivo 

33 - Gustavo, filho de Inácio Ma- J<lem variavel 
ria do Nascimento 

2.ª CHAMADA 

34 - Manuel Inácio do Nascimento 
35 - Alfrêdo, filho ele Alfrêdo ca

valcanti Chianca 
3 6- José. filho de João Vicente 

dos Santos 
37 - Manuel. filho de João Mon

teiro 

Material: 

Medicamentos e material cirtu-gico 
Hospitalização e outras defpésas 
Expediente 

PESSOAL INATIVO 

Puncion.ários nposcnl:1.dos t! em disponibilidnd~ .. 
Pen.siomsta.s . . . . . . . . . . 

12:490•000 
1 :748$1()() 

_ 733~100 
2: 100$000 

279~00 

6:106$500 
27Gs000 

38 - João Gonçalves de Azevêdo 
39 - Dacfrdo, filho de José Perefra 

da Silva Junior CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇõES 
40 --Orlando, fllho de Altlno ca. 

bral de Vasconc~los 

35 :630SGOO 

6:516$800 

17 :350.200 

'Fr~.~~ra~ Afonso, filho de Virgolino 1 _____ _ 

160 - José Pereira SR$, AGRICULTORES 
Continúa. 

Contribuição para o serviço da mendicancia 
Subvençõe~ 

DIVIDA PASSIVA 

970SQOO 
1 :433~200 ~:403$200 

161 - Manuel Leandro Silva. 
162 - Antonio. !ilho df' José Ve-nanc10 
163 - José Domingos 
164 Gonçalo de Amarante 
165 - Manuel. filho dé José Soa-

res Mai:inho 
166 - Manuel Vicente FerreJra 
167 - Carlos Antonio Silva 
16_8 - José. filho de Josefa da Con-

ceiçao 

Fi~~el~d~anuel. filho de Santlno José 

170 - Sebastião Alves Bezerra 
171 - Manuel Isabel 
172 - Julio Romão 

CLASSE DE 1916 
t.• CHAMADA 

Municipio de Alarôa Sova 

João José Pedro 

Contas ele exercício~ anteriore& ....... , .. 
YENDEI\1-SE: 1 caldeira em perfeito 

estado de conserva9ão com forra de DESPESAS DIVERSAS 
3 cavalos; 1 maquma de descaroçar 
algodão, marca •· AGUIA ", com 30 
sen·as. ,bem conservada; limpador; 
alimentador e empastador, inclusive 
transmissão, silhas, etc. tudo por 
quinze contos de réis. (Rs 
15:000$000) ·. 

VENDEM-SE, também: 1 sltlo em 
Teixeira. do E.o;;tado, com cerca dC 3 
quilometros quadrados, casa, 4 pe-

r.,•entuaUi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para construções de casas de indigente!S .. 
Seguros cte operários . 

Rfstitulções 

Sóma 

PATRIMôNIO 

1 

quenos .açudes, diversas fruteiras, bom S.aldo para O mês de julho 
. plantio de algodão, tudo por quinze 

co~~~~~~.{é~~~~sCei~:~~~~il~~o Ma~ Total 
, nuel Ribeiro ête Barros, cm Imacula-

2:16~100 
500SOOO 

1 :768$-lOO 

85)$000 

4 :434$500 

75i500 

124:4«$."()0 

J09:833S30ll -23t:277S5-00 

1 

<la. munlclplo de Teixelra. do E.slaúo; Prefeltura Municipal de Joio Pessõa, 5 de julho tle 1038_ 

ou rom ~ llrma José He1ulques & Cia., ~::i~f1F~:::"nº.ie~~1~~0~1~,.~~('~te~Tn~ontabiltdadf! · 
rm JoO.o Pessõa. t: Campina Grande. 1 ..# Jué ele Carvalh11, diretor de Expediente • Fazend&, 



A um,;o- - Terçã-M1·a 26 d~ ;ulho~e- -1938 r- , õ -, 

SECÇ LIVRE I 
ATA DA ASSE!HBLE'f numero completo de seus diretores nos 

EXTRAORDINARIA DA " RE\'I- casos r,nll,sos que tiver de deliberar 
DENTE", REALIZADA NO• DIA 20 ad-refel'endu.m da Assembléia Geral, 
DE JULHO DE 1938 - Atlf''. 14 horas tendo suas decisões. por maio1·ia, far
do dia 20 de julho de 1938, no predio ça de lei: 
n.º 22, á Pr::i.cn Antonic Rab§lo , clesta r, No caso de renuncia de algwn 
cidade, séde da ·· A Previdente", a- membro da Assembléia Geral ou da 
chando-se presentel:i 20 socies, con- Diretoria, ficam os respectivos presi
iorme o livro respectivo, assumiU a dentes autorizados a convidar qual
presidencia ela Assembleia Geral Ex- quer sacio parn preencher o cargo que 
rraordinaria, em terceira convocação, vagar; 
o 1:rimeiro secretário sr_ Leonel Duar- sJ Todo socio que, sob qualquer 
te, na ausencia do respectivo presi- motivo. estiver em atrazo para com os 
dente dr. José MaciC'l: em seguida cofres sociais. em co.so ele falecimento, 
organizou a mêsa, convocando os con- perderá direito ao peculio. salvo caso 
;-;otiOb Coriolano de Medeiros e Anto- do inciso "C ·· das presentes resolu
nio José Rabêlo Junior para. respec- ções; 
tiv:unente, prin~eiro t segundo secre- t I As reservas de qualquer proce
rários O sr. presidente 1 --abrindo a dencia serão aplicadas no pagamento 
sessão, mandou proceder a leitura da de peculíos: 
ata da sessão de 22 de março de 1938 u> Os pagamentos dos peculios con
que. posta em discussão pediu a pala- tínuam ser feitos pelo que fàr efeti
vra o sr. Daniel Martinho Barbosa, vamentc arrecadado, isto é, á razão de 
que declarou aprovar a referida ata 5SOOO per-capita: 
tom ressalva, em vista de não ter sido v, Em tempo oportuno será apre
apresentado o parecer da Comissão sentado o projêto de reorganizac;-ão da 
de Contas, requerendo ainda que esta ·· A Previdente··, a apreciação e con
~ua declaração fosse apresentada á sequente aprovação em Assembléia 
Assembléia Geral em carater de e- Geral especialmente convocada para 
menda â ata anterior. Posta em vo- este fim; 
tnção a emenda do cons0él6! Daniel x) As presentes deliberações entra
Martinho Barbosa. foi unanimimente rão em vigor no dia 1 de agosto de 
aprovada. Em seguida o sr. presiden- 1938. 
te explicou os motivos determinantes Pediu a palavra o consocio si-. An
da. reunião, e concedeu a palavra ao tonio Rabêlo Junior e disse que tendo 
presidente da Diretoria sr. Leonel observado que os senhores consocios 
Pinto de Abreu. Este leu minucioso prestaram a mais absoluta atenção á 
)'Clatorio acerca da situação ·e~onêmi- leitura das medidas solicitadas em ca
ca e financeira da "A Previdente", rater de emergencia, e para que os 
solicitando o apoio da Asséhlbleía pa- trabalhos não fossem prolongados 
ra as medidas de emergem::ia 'Que se inultirnente. propunha sua imediata 
faziam necessarias para o soergui- aprovação em bloco, a não ser que 
ment.o desta Sociedade, passando em algwn dos consocios presentes tivesse 
i,;eguida á mêsa a série de dispositivos notado qualquer incorreção na reda
que constituiam o programa a ser ção ou no sentido dos citados dispo~ 
observado. O sr. presidente i~hamou siti\•os. O sr. presidente lembrando 
n atenção da C:lsa para a leitw·a que a conveniencia de se abrir franca dis
rn. proceder, e, esta feita, concedeu a cussão em torno da ma.teria tornou em 
palavra Aqueles que sôbre o assunto consideração a proposta do sr. Anto
quizessem manifestar-se. São as se- nio Rabêlo Junior, pela ordem dos 
guintes as medidas propostas pela Di- trabalhos. Pediu a palavra o conso-

re:ri:~sembléia Geral reso\v\{ Stispen- ~ !1
~~l~~e~tn~~1t~ª

1
~i~rt~ªpas;~~iJ~: 

~i~
1
~e~

01
~i:P:~afiti!ê~e~~~?.t·~;i~~~â; ~~ dais q~i~:~cfi~·az:1~ts. ~~:;~~:~~; 

CA Previdente) que fôrem contrarias Gouvêia, Manuel Soares Londres e 
as segulntes deliberações consideradas Coriolano de Medeiros, todos manifes
de emergencia, a saber: tando-se sôbre a proposta do conso-

a) Descontar dos peculios a pagar cio sr. Antonio Rabêlo Junior, opi-
5c;;. até que se no1malize a vida fi- nando por sua aceitação. wna vez que 
nanceira da Sociedade: todos os presentes ouviram a leitura 

bi Em vez de 12S000 correspondente do plano de emergencia, com a emen-

~a~~isd~b~;~~~o~~:r-J:~~rá~c s~:ri;:~; ~:ia~º ~~~~~f1\~ir deEp~~~nop~~~s i~u~ 
até o tim de cada mês; desconto a ser feito nos peculios. 

e) Estabelecer a multa de 10,...,, para Comparecendo em meio a sessão o 
os socios que não pagarem suas men- consocio dr. Clen1ente Rosas, fez de
salidades em dia, devendo o prazo não claração de que apoiava inteiramente 
exceder de trinta dias, sob pena d,: e- o plano elaborado que era de seu pré
lirninação; vlo conhecimento. O sr. Manuel Soa-

d) Awnentar para 10', a percenta- res Londres, sacio fundador da ·· A 
gem dos agentes sôbre a arrecadação. Previdente". propoz um voto de con
correndo as despêsas com ·remessa de fiança a Diretoria pelo esforço e des
mnnerário por conta dos mesmos; velo que vem manifestando com a sé-

e) Dispensar a cobrança de 1$0~0 rie de medidas posta em prática para 
pelo falecimento do~ socios da pn- a restaw·açã.o financeira da Socieda
metra série que faziam parte da se- de. Esta proposta foi aprovada por 
gunda, sem prejuízo do pagamento do unanimidade, com wna salva de pal
peculio de 890$000, conforme fC?!ª de- mas. Com a palavra o presidente da 
liberado em sessão de Asse.r,,pleta Ge- Direto.ria sr. Leonel Pinto de Abreu 
ral de setembro de 1933; agradeceu o voto de confiança da As-

RINS Debilitados 
Quon<lo ;:a._ ('0'-l.1" íi('am endureci• 

da~ e as :u·ticulac;õe, ind1:.i.da,;; pelo 
exC'C'-'º ele acido uriC'o, a C'ausa e o 
mau funccionamento <loc: 1 ins. i\esse 
caso, come~e immediatamente a to
mar o remedio incompara,·el para 
estimular os rimt debei~: 

Pilulas DE WITT 
PARA OS RINS E A BEXIGA 

TABÉLA (MODIFICADA) DE PREÇOS DE PASSAGENS 

DA EMPR.ÊSA AUTO VIAÇÃO PARAlBA 

Em vigôr de 23 de julho de 1938 
r AMBAú - l'ra<·n Vídnl de Xevreiros - Snnto Antonio 011 Gonçalo 

- IS500 . 
CABEDf;LO - Pra,n \'idal de Negreiros - Porto de Caberlêlo -

2~500. 
PRAIA DO Pô('O - Praça Vida! de Keg-reiros - Praia do Pôço -

2SOOO. 
VARADOURO - Praça \'idal de Kegi-eiros 

varrn - s200. 
Pra~a Antenor Na-

TRINCHEIRAS - Praça Vida] de Kegreiros - Prn,a fléla V"ista 
S200. 

CRl]Z DAS ARMAS - Praça Vida] de Negreiros - Rua 8iio Luiz -
~200. 

TAMBIA' - Praça Vida! de Negreiros - Praça Tndcpendcnc!a -
S200. 

AVENIDA EPITACIO PESSôA - Praca Vidal de Ncgn•iros 
biribeim ,;;100. · 

TRINC'HETRAS 
X400. 

CARROS DIRÉTOS 
Praça Antenor Xavarro - Pracn Déla Vista 

Im-

CRUZ DAS ARMAS - Praca Antenor Navano Tiun Süo Luiz -
MOCJ. . 

CRUZ DAS ARMAS - Praca Vida! ele '.\'"ei,reiros - fü,a 8i\o Luiz 
- - -~200- . 

TAMBIA' Praca Antenor Navarro - Pra,a Jndcpcndencia -
XIOO. 

PRAÇA ANTENOR NAVARRO - lmbiribeira (Tambiú) - ~400 
,\VENTDA EPITA00 PE8SôA - Praça Vida! ele N,•im·irns rm

biribeira ITambiiil - X400. 

PONTOS 
Prat:;a Vid:.11 ele Ne~rf'iros 
Pracn Béln. Vista 

rmbiribPlrn <Av. Ep. Pessõn.1 

DE SECÇÃO 
Pmça. Antenor Nn.v:-irro 

Prn.c:n. Inclf'prndrncin 
nua S::io Luiz (Cl'UZ ela~ Arm:-u:;l 

PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS 
No passeio da residencia do dr. Guilherme da Silveira. Partida e Che

gada de todos os Carros das Praias, Tambiá, Varadouro, e TrinC'helras Via rua 
Duque de Caxias. 

No passeio do Edificio do Paraíba Hotel. Chegada dos Carro.s do Vara
douro Partida e Chegada de TrinchPiras Via Rua das Palmeiras, Chegada e 
Paftida do Carro de Cruz das Armas. 

Nota. Importante - Todo o ingresso de Passageiros, antes de qualquer 
distancia dos Pontos cte Secçôes fica obrigado ao pagamento dn respectiva Pas
sagem, C!omo também a Passagem Completa seja qual fô1· o ponto em que tome 
os Carros Diret~ . 1 r 

Gerencia - Osvaldo PesRôa & Cia, 

A. vennelhidão e o canaaço da 
vista são uma consequeucia 

das conjunctivites provocadas pela 
poeira, ezcesso ou deíicicncia de 
luz e pelas infecçõe1. Para todos 

estes casos é o Collyrio 
Moura Brasil o me• 
dicamento cfficaz. Cln• 
reia e embeUeza os olho!, 

Apoiice da "Sul America" 
O abaixo assinado tórna público 

haver perdido a APOLICE N.0 179.970, 
emítida pela companhia "SUL AME
RICA ", sobre a sua vida, pelo que já 
se dirigiu á mesma companhia solici
tando Segunda Via do referido docu
mento, ficando. portanto, nula, para 
todos os efeitos, a apelice original 
extraviada 

Pombal, 4 de julho de 1938 
Vicente Alexandre Gon('alvf'S. 

DECLARAÇÃO 
Corina de Azevêdo Barbosa ton1a 

público que se extraviaram as :ipolirf':s 
le seguro de \"ida ns. 125.799 e 

176.274 adquiridas na Companhia Sul 
\merica pelo seu esposo João Barho
a de Lima, falecido em 13 de Julho 

ie 1938. 
Paraíba, 22 7 38. - Corina dr .\te .. 

•êdo Barbosa. 
1 A firma e~tá dcvidamrntc nc-o

nhecida). 

'' SUL AMERICA" 

Companhia Nacional de Se
guros de Vida 

Dcclarnmo-3 pela present.e Qll<', t('n
Jo de1xndo em 18 ele fevert"iro ulti1no 
> cargo de ::i.gente desta Compnuhln, 
l sr. Uavid Galvão Filho, ficam sem 
,feíto os recibos condicionais ns. 
;0.241 a 30.245. 27.481 a 27.485. 1.096 a 
.. 100 e 1.116 a 1120. cujo prazo de \'a
idade se acha. alíás. esgotado 

A Diretoria. 

" A PREVIDENTE" 

r) Criar O cargo de agenciad_or, per- sembléia e, se reportando a fatos co~ 
cebendo O mesmo a importanc1a de ~~~~~fass eJ·uiug:d~~te~:Pi~~asrc~mnd,-~se,·sprno

0
- 1 --------------------'--------

20~000 por inscrição; 

De ordem do l'"T' presidentP. da Dín 
··et.oria. dou conhecime11to a todos 'ls 
ocios destn Sociedade que, em virtu
;e de deliberaC'llo tomada <'m sess.l~1 
ie As5embléi~ Geral, em terceirn con
ocacão. reahzadn ,.m 20 de julho ,.:\,J 

,orr~nte ano, fkam o-. m"'::-mos s:--
1hores socio5. sem exceç;lo. obrigados 
.10 pagamentC' dcs óbitos ccr_re.-..pon
lentes aos ns . 721 e 722. ate 31 ,1e 
\ulhc a..::ir.1a re1eric!o e :-10 pagamen-

g) o mandato da att:1a1 Diretoria ~ presente momento em pról da huma
da Mêsa da Assembléia Geral ser:;-. nitaria Associação. que rantos services 
prorroga.do até março de 1941: . tem prestado á familia paraibana. Sua 

~f Jrt.uiri~:r·fa~i;:~·;:~i1rí:~~ t~Il:~i!i :~;T -~ ~ ::fü~\~~1't::.~ 
por falta de pagamento _de suas obr!- cerrada a sessão ás 16 horas, e eu An- l 
gações, entrando em acordo para fl- tonio Rabêlo Junior, servindo de se
x:1r a melhor forma de pagamento em gundo secretário, o escrevi e assino. 
pPrioctos determinados, ressalvando os João Pessôa, 20 de julho de 1938. An-

~~~~. d;o~~~~~ ~~!:fi~ :ô~~~d:s~~t 
1 

·'-º'_';_o_R_a_h_êl_o_J_u_ni_o_r _____ _ 

Vidas ativas atuais, com referencia a A V I S O 
: 1~::~: ~~r~e~1

J;sçõt~~g: :Sc~~~~ er~iº~= Retirada de mercadorias 
vif~sD~;~e~s~~es;;i~~r~f~i~ ;~~·tguarda- (Decreto n.

0 
1~~54Í9

3
f) 18 de mal'ÇO 

~v~di~asrde 1;~~i~~~bral Acioli. por Dezesseis engradados e duas caixas I 
j I Aumentar para 10$000 a cota de manteiP,a. embarcados no porto do 

anual. cobrando-se a multa de ~O"· se Rio de Janeiro, por Orlando G. Car-
o sacio não efetuar o pagamento até doso. sob ronhecimento n.0 37, emiti-
o dia 31 de janeiro do ano seguinte, do para o vapor "Butiá.. VGM.45 
!>Ob pena de eliminação; Norte. entrado em Cabedêlo em 

k) Fazer as modificações necessa- 19-7-938. 
i-ias na escrituração da Soc~edade: Pelo prc~ente ::i.visamos ao comercio 

1> O candidato a socio sm-'â obriga- e a quem interessar possa. que os srs 
do a joia de 20SOOO e mais 10SOOO para A. Bastos & Cia. solicitaram. a en
a exame médico no ato da inscrição trega dos volumes supra. mediante 
Se no prazo de sessenta dias. não o fi- recibo. alegando extravío do conheci
zer perderá direito a inscrição, e se menta original. 
falecer dentro do período qµ.e decorrer A entrega será efetuada dentro do 
de sua inscrição ao falecirrreti.to, fica- prazo de cinco dias, n contar desta 
rá sem direito ao peculio e a qua1quer data. se nenhuma reclamação ou opo-
restituiçáo; sição aparecer. 

mJ Logo que a situação financeira !q!ualquer reclamação deverá ser 
Ua "A Previdente" melhorar, aumen- dirigida por escrito aos agentes da 
tar-se-ão os vencimentos dt>s· 'respec- Companhia, estabelecidos á rua Ba
tivos funcionários, a criterio da Dire- rão da Passagem n.0 13. 
toria; João Pessõa. 24-7-938. 

n> O candidato a socio será obriga- P . p. Cia.. Carbonifern Rio Oran-
do a pagar além da joia de 20$000 e dense. - Lisbóa & Cia. 

DECLARAÇÃO 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás pal'tes, correndo prazo, na 

Secretaría do Tribunal: 

Apelação Civel n. 0 77, do Termo de Soledade, 

da Comarca de Campina Grande. Apelantes: Seve

rino Andl'é Gomes e sua mulher. Apelados: Antonio 

Vilal'im & Cia. 

Com vista ao advogado da parte apelada, dr. 

José de Oliveirn Pinto, pelo prazo legal, (10 dias), 

em 23 do corrente. 

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS 
ELÉTRICOS DA PARAíBA 

AVIS O 

o rla •nensalidade de 15~000 de agos-
o 1) futuro em diante 

No caso de não Stl' paga a mens~
!Ldade aludida. no dt<:OlTC"l do mês 'ie 
~eosto, sl:rá ,:.1cres..:.H.la d'1 ;nulta dr 
1or, até 30 de setembro déste ano, 
ob ncna de eliminar:úo 
sede du "A Previdente" Pm 22 clE" 

tulho de 1938 
Oí!,.niel Martinho Barbos:1, 1 ° :-;e

~retário 

DECLARAÇÃO 
Declaro para ressalva e conservnç{to 

de dirE:itos, que o meu verdadeiro no
me é o de bAtismo. ROMARIO CUR
PERTINO DE MORAIS. como está 
igualmente no registro civil e não João 
Pereira Golzio. como gernlmente me 
r-hamam e vinha me as~inando. sP-m 
intuito outro preconcebido. Ess11 de
claração vem a propósito de ressalvar 
passiveis equívocos quanto á minhn 
identidade. 

João Pessôa, 25 de julho de 1938 

Romarfo Cnrp("rtino tle Mor:,,is 

( A finna está dcvidamen te r'-'conhe-
clda l ; 

A Repartição dos Serviços Elétl'icos ela Paraíba ! ------
COMARCA DE CAMPINA 

avisa ao público que a partÜ' do clia 1.0 
de agosto do cor. GRANDE 

1·ente ano ficarão suprimidos os postes, chamados de to. 
"Falencia de Antonio Al

lerancia, ficando, portanto, o passageiro obrigado ao 
ves da Silva 

pagamento do preço da secção por qualquer percurno ,1,viso Aos rsTEREss,1,nos 
exame médico de IOSOOO no ato da 
inscrição. mais a mensalidade do mês 
beQ;ulnte em d lante; 

OJ Todo o sacio admitido em bom 
Pst.ado de saúde aparente, fica obri
gudo u fazer o seu exame médico 
chmtro do prazo de sessenta dias, sob 
pena de não ser efetivada a sua in
t:lusâo no quadro social e, em caso de 
hlecimento sem aquele exame não te
rá direito ao peculio, salvo caso de a
cídente; -

J. Minervino & Cia. avisam aos na mesma· Pelo presente aviso aos credóres P 

~:r~ f~~~;~eesrc1g j::ite;~~~l.eqi: :c~.f~; ,João PeRRÔa, l!) de julho de 1938. ~~c~~~:n~~t~~~~~cilgsA~ee;ª~~~l~~v~~ ~i; 

. P> As contribuições pagas no ato da 
inscrição no caso de não ser preen
thicla a formnlidac.le do exame médi
co, reverterão em beneficio do fundo 
i0<'1ul 

QJ ·A Diretoria deverá rtw11J.' com 

~ •. ct~~"';,~ "a~~fif:r.q~e s~·xeii;~u~f ~~= A ADMINISTRAÇÃO ~~c~~:nt:. c:r:.~~I~·~":iã'!:P~~~~~:ici~ 
randa, tendo recebido o saldo de :seus tórla proposta contra a m.1ssa fuJJch 
ordenados de 3 de março do corrente do referido comerciante. ;1'>1' F. Mf"·-:.-
ano a esta data. dando P mesmo ple- F I G A R o 1 donca & Cia. Ltda. sôbre mercadorüts 
na e geral quitação de tudo quanto l A G u A na. ímportancia de 1 :719$700,_ podC'nclo 
lhe era de direito. os interessados. no prnzo de cmco dias, 

J.Ji1~~.;.~~2ª.i, 
7cf:. Julho ctc 

1938
" - Tlnre em preto e castanho. Resiste &OI IHhot f.;1':;:l~,. o~: :il~1

~~~
1'i ~~~u~~;~~a:~;~~ 

~ºt~\~·::,~, ~t;~,~~~/c1!\:;';~!\ero- -auentee, frioa e de mar. ~ .. ~~e d:i2 ,e,~ _'11~~t~" Ac~~~f./~}\~ 
nhcclda.s>. '====-=========-======-=--,_. l\.larJa. das Neves Tavares ('11.v:ilornti, 
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Al\fANI1A ! 

GIL\NDE 

-A'S 20 HORAS ES1,RltA DA 
CO~IPANHlA DE 001\'.lÉDlA 

''TEIXEIRA PINTO 
,, 

Será apresentada pela prin1eira 

vez nesta cidade a formidavel 

comédia em 3 átos, de 

Camargo 

OBÔBODOREI 
P REfOS: CADEIRAS NUMERADAS d$:i00 . ESTUDANTES, ·MILITARES 
E CRIA I\ Ç 1~ (em cadeira nu'TieradaJ :1$:100 BALCÃ(J - ~$~00 

APóS O ESPETACULO, t ONDES PARA TO DAS AS LINHAS 

Santa Rosa, hoje 
, 
as 1 

' 

1 

Flaza 
Hoje ás 7 e 

último 
meia horas 
dia! 

Terra dos DEUSES! 
Snlie11fnudo: 

Paul Muni e Louise Rainer 
Pret;os ~$~00 e 1 $f;CH> 

Metro Goldwy n Ma y er 

MATINit E l-lOJ E NO 

Plaza 
ás 3 e meia horas 

Z ·I E G E., :E~ L D , 
o erN1tlor de estre las 

Preço único 800 reis 

e meia horas 

Sinl onia .lnaea/Jada ! 
Preço único 800 reis 

1 

- ai 
C INE-RE PUBLICA SEXTA-FEIRA -

SEGUNDO CONGRESSO EUCARíSTICO 
HOJL - Uri)a sesi,;áo ás 7.15 horas - HOJE 

TIM M AC CO Y Um filme religioso 
--em--

SANGUE NA NEVE DOMINGO: - "UNI1'ED ARTISTS APRESENTARA' 

CONSTANCE BENNETT e FREDRIC MARCH - em 
COMPLEMENTOS E UM NACIONAL AS AVENTURAS DE CELLINI 

--- PltL('OS: - 600 e 100 réis ---

VIDA JUDICIARIA 
TRIBllNJ\L DE ,\l'EL1WAO 

1 

EMPREZA NACIONAL OE 11 
ECONOMIA L TOA, DR, ALBERTO FERNAN• I" JAIME FERNANDES BARBOSA 

Ve~pacho da pre;!1~:cin do dia ZS d" (CASA BA_N_C_A_R_IA ENEL) ! DES CARTAXO J ADVOGADO 
E)IPilESTnto POPULAR DA I 

Petição de Joaquim Felipe da <si!- CID,\DE DO nECH'll 
va, residente no lugar "Lagôa do Sa-
no" do distrito de Alngoinha, comar- ---

--:--
DOENÇAS DA P>:LE, VENEREAS 

E SIFil,IS 

(Curso de c&pccialisaçâo no Rio 
<lc Janeiro). ca de Guarabiro., alegnndo miserabili- Resultado do sorteio rN1l1z:.1.do no 

dade, requer disµensa rto preparo de 'I'PaLro 8t~ Iial>el. do H.ec1fe, no 
uma Apelacã.o Cível P,m que figw·C' dia 23 de julho de 1938 
como parte apelante, atualmente no 
mesmo Trlbuna!. - ··INDEFERIDO 
por não c~tar a mlserabilidade alega~ 
da, proces;;ada na fórmfl da Lei". 

('~ns1f·lo l' PJ;i, enr;1 rrl'gada cio 
~crnço d~ re~rnha 

COMARCA DE CAMPINA 
GRANDE 

"Falencia de Antonio Al
ves da Silva" 

A nso J\OS llliTEIU-::SS,\DOS 

Pelo pre!-entc avi.so aos crcdôres e 

1.0 premio - 120.658 7:000SOOO 
2. 0 premio - IOO 549 - 2 OOOSOOO 
3.0 premio - 90.565 - 1000~'000 
4.0 premio - 10.1.690 - 500SOOO 
5.0 premio - 139 941 - 500WOO 

Chama.se a at~nçao clr!l 6rfi. 
prestamlst.;J.5 que, terao ctJrcHo o.o~ 
prem10s, aQH<'lrs quf" C8livcrcm 
com as suas cRdrrneLn.s per1e1ta~ 
mente rcgu1Eir11.actas, devendo, pois, 
procurarem o rneterêco abatxo para 
~retuar os respectivos pncamcntos 
cm atra1,0. 

Jf. REIR 
Agente grrnl nest.e F.stallo 

Rua Barao da 1-'a~~rrm - 12 

demais interessa.dos da fa!enda do co. l't:======= ====:=:!J 
merciant,c Anton1o. Alves da Silva, que 
re acha cm cartório. acompanhada de 
documentos, n reclamação rcivindkn. 
tórfa propQ'itn. contra n ma~a fali
da do J·c:frricto Antonio Alvc., da Sil
vo., por Pccll'o Caetano dos Santos, 
si)bre um prédio &Jt uado â rua dos 
C1.n.us solJ n.0 110. né.sla ckladc. po
dendo os toteressndos, no prazo de 
d1wu d1o.s, a contar da prJmelrn. pu
blJcaçiio, c.:ontestá-ln ou a..legar o que 
entenderem a bem de seus direitos. 
Cempina Gramle 20 de Julho de 193U 
A escrivã Ma1ia da'I ·rn·~ Ta,·&rf's 
,_.,,, ·!• .•. ml• 

CASA A' VENDA 
Vende.He a ca~a n. 0 4, ú 

rna Inácio Evaristo, em Ca
bedêlo. Trata!' com o sr. 
Gerôncio Pereira na Ave. 
nicla Beaurepail'e Rohan 

,n. 0 353 · 

Avlsa aos seus amigos e cucn
tes que dentro de algw1S di:ts 

1

1 abrirá o seu consultório, à rua 
Gama e Melo, n.0 135. 

João Pessóa, 12 tle julho tlc 1938. 
1• ' 

BARATO TRANSPORTE 
PARA PRAIA 

Vende-se ou trot·a -~c vor um mo
tor-clrlêt.a de capácldade 7 H P act
nw. um RutomoHl Ford 29, f'm per
feito estado de conservação. com ro
dagem i-iml-nova ,aro 19), dando lo
g-a r a éstc nr1,todo o 1>roprietat10 pos
~1111' mni..., de um automovel. 

A tratar na Avetúda CaplUío Jo~{: 
Pessôa, 3G3, ou com Amadeu. na ga
rnge S. José> rua An11iro coutinho lan
hga Porti11hol. 

llRITINHAS MIUIAS 
86 a .. appore..,m com o UllO do UDloo 
producto liquido que at trahe e ester
mlDa u forml,ul.nha• cuelru • Ioda 

•IJ>9Cle de bantu 
ºBA&AFO&MIOA n• 

llllcvnt,e.ae nu bõu Pbarmactu • 
Droprlaa 

BIIOOAJUA LOl'll>Da 
.... ~~- 1.11 

1 ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

IISCRITORIO : P RAÇA P EDRO A.\IERICO, 71 
R.E6IDENClA: AVENIDA GENERAL OSORIO, 211 

João Pess6a 

FESTA DAS NEVES 400$000 1 

Qu(trets ganha-los mensalmente? Aluga-se por prC'ÇO rmnodo._ 1 s~líl 
E5creva. a A. GRlLLI, Indust ria .. rtl. gran.d(' da casa n.u 66, á Aveiada c~c~ 
A. N. J. S." tL Avenida Co.logeras. 12· 1 neral Osorio, prcslan. d~-se para b.a~, 
Sala. 41 _ RIO DE JANEIRO. Desc- no melhor local da Festa das Nc,c · 
Jando amostra. do trabalho a exe- Tratar na mesma casa. 
cutu.r. remetti . 3)000. 

[ 

'' Bronze e cobre velhos ] 
COMPRA-SE QUALQUER 
QUANTIDADE PELOS ME

LHORES P REÇOS. 

Ruu Dehembargaclor Trmclude, 85 ;, 

ONDULAÇÃO PERMANENTE 
A VAPOR 

EXECUTA- SE COM PERFEIÇ/10 
SERVIÇO GARANTIDO 

Av, João 'Machado1 {>06 

UMA BICICLtTA 
em perfeito cst:«101 vende-se, por 
preço m uito comodo, á rua t;antn 
EILu n .• 180. 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
96 deaapparecem oom o - to UDI• 
producto llq111do que attrabe • '!!: 
aúna •• formlstnhu -- • e8P<>Cle de barata• 

ºBA&AFOBMIOA 11" 
1 

ID)OOl!V8.N nu bõu Pbaffl) ..... 
DroprlM 

DSOOUIA LONDUI 



De1111aa DurLin, IJaiveual 

O IIUIIO FILME LllflDO 18 IRIIIL '
11.õ.1 IIIOIIH IO IUIDO" m 

Especialmente contratado para com,mora a 7 de aruto prbimo o 3: aniverairio 
------ do "R X" -----

• . 
DIRETAMENTE DE AVIAO DO RIO PARA A FESTA DE ANIVERSÃRIO DO "CINEMA 

DE TODA A CIDADE CHIQlJE" !!! 
... ..tlli ... 

DEANNA DURBIN 
Num espetáculo concebia eapecialmeate para o seu glorioso talento ! ! ! 

U111 joia da NOVA UIIVERSAL 111111 llÓ serí 111•illa no "REI", t1ltalltlo lmldltta• 

mente de avião para o Rio ! 

100 HOMENS E UMA MENINA' 
O IESTRE DE EMOÇOES E SENSAÇOES, NO MAIS INTREPIDO PAPEL DE SUA CARREIRA !!! 

BORIS KARWFF - o grande tragico em 

A furia de dois inimigos, lacerando milhões de almas inde
fêsas !... O amôr sinistro de dois jovens encantadores ! 

A CHAVE NOTURNA 
Uma super produção da NOVA UNIVERSAL 

DOMINGO PRóXIMO - NO "FELIPtA" 

QUINTA-FEIRA NO "FELIPÉA" Sábado na "Sessãe das Mf!IS" - IIO "FELIPlA" 

A vida elos estudantes nas grandes universidades nol'te.ameri
canas ! Foxs - Canções - Esportes - Flirts ! 

~~ 

PATRICIA ELLIS - FRANK MAC HUGH - em 

"Satan", o tigre sarfuinário . . . e seu domador, o homem que 
não respeitava a viela ! ! ! 

'1111'8"" . 
BARTON MAC LANE - JUNE TRA VIS 

- em -

TIGRE DE BENGALA AMôR. DE CALOURO 
Com WARREN HULL 

Uma produção da - W ARNER FIRST UMA COMEDIA DA "WARNER FIRST" 

FEL ÉA 
BOJE - Solrfe ás 7,15 - HOJE 

A b• {Jd . 1 . s oas a\'enturas e uma marm 1e1ra 
incorrigivel ! 

JANE WITHERS 

O AVIAO ISTERIOSO 
Juntamente ., Z.ª série de 

IMPERIO DOS FANTASMAS 
UNIVERSAL 

Complementos 
Ene Pl'Olram& é P<•Prio para Iodas as idadn 

Nota da '11 e . e . 

MET 
BOIE - A'1 7,15 horu - BOIE 

A UDIYenal" apraenta JOIIN W - em 

CO FLI 

N8JE - ITATtltE X 
11 FELIPlA" 

CHARLES F ARRELL - em 

CÉU PROIBIDO 
Um romance da REPUBLIC 

Preço unico - $600 

111111 - 10 11JA&UIRIIE" - ltáTI• 
HE POPILAII 

CLAUDETTE COLBERT 

A DONZÉLA DE SALEJI 
Um filme PARAMOUNT 

Preço unico - '500 

JAGU.4RIBE 
HOJE - Soiréc ás 7,15 - nÓjE 

O drama de um medico que chegou a se 
sacrificar pelo próximo ! 

JOHN TRENT 

-em-

A MISSAO DO MEDICO 
Um drama da PARAMOUNT 

COMPLEMENTOS 

Eote rume é proprlo para todas as Idades. 
Nota da e. e. e. 

1 flllll Df IOUflll 

1 
Po•••oao, CINE s. PED 

AITl·SYPHILITICI 
HTI-INfUMA TICO 
Alffl8CIOPll8ltl 
oii,~1i1~ ;, i;,ii, 

IIIIIPIITIIIUI 

HOJE - Duu NlaOee ú 011 e a laoru - non: 

D!memorando o ll!llvenirlo da morte do lnoMrtavel Prealdente Joio 
Pesalla oeri tocado o grande filme cheio de belc!zas e encanto com 

BARB.AltA STANWICK e JOEL MC CREA 

' 
ROIARCE NÕ-

UM PILME DA _, TH CENTORY POX 

OllldO eampli,mtab aptl'lleDl.unos oa funerais do Preúdente JolD ....._ 

NAO PERCAM BSTAS MAGNIPICAS llXDIIOQIIB 

Quita-feira - • ..._ dM ..... - IOIDI 
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NAVEGA ç Ã o E COMERCIO 
·-------

Ll.,OYD BRASILEIRO BISILEII SOMES 

Praça Antenôr Navarro n: 31 

lr;enft 

(PATRIMONJO NACIONAL): 

PARA O NORTB 

(Terreo) fone 1-4-4-3 

PAKA O 1.;n1 
Linha Belém - Porto Alegre 

"FARRAPO" 
Linh·t Rio - Fortaleza 

"BOCAi NA" 
"PARA" (CARGUF.IRO) 

E~prrado I)O dia 27 df• .1nlho 1s:li1·á no mP-<: .. 
fil.219 tons . d'" tl<'!.lor::u11t9l.to1 mo dia p1.1rn. n.erifc. M:LC'l·ió. S Halva<lur, v1. 

{('\RGUEIRO) 
mo ~~~~~;~~ ~~c~!~'l ~:

1
:e;ór:o~to 8~~i:di~º en;~~ 1 1~t~~~. eR1;

0
;~~ Jt~:~1:, Snnro.,, 111n Cl'ande. Pe. r•: ,)krnrlo no Ui:1 4 dP nvosto, snlr1\ no mf'r.

mo tiia p:na Nnt.11. Mnrlu. Ar('f:1 Brnnra P 
Ji'1111r1lf•Zrt 

de Janeiro 

Linha Belém - Porto Alei?re 
"AFONSO PENA" AT'l'ENÇAO: AVlSAMOS AOS BttB. 

PABSAOEIROB QUE SOMEN'l'!: PODERAO 
ADQOF.RIR PJ,SSAÓENll APRE:SENTAN.)O 
O ATESTAOO OE VACINAÇÃO 

IG. ~81 ton-. d" ,tPs:ocatne"to) 
o .. LUIDE BRASILEIRO" E' UM SER• Ji:~prroclo no din ::!R dE' jlll110. snir.i no mr~-

vrr·o Ul·~ U'l'ILIDAOE PUBL[C.A E D!!; JNTE-' mo d1:_1 l)ílra Nnlal. Fortn)rza. T11to111, s. Lllll. 
"'O LOIOE B[US!LEIRO I': DA NAÇAO 

VARA SERVIR A NAÇAO" 
l{J;;~~J·; NAC[ONAL. 1 (> Delem. __ _:_ ____ ._~--;--~--::~ 

AcceitamH cariais para •• cidade• aeryida1 pela lide Viaçãe Mineira e•• transborda em Aa1ra dea Reia. 

COMPANHIA CARBONIFERA RIO-GRANDENSE 

Linha regular de vapores Pntre CabC'dtlo 

e Porto Alerre 

CAllGlJIWWS RAl'lll08 

(',\RGllJ·:IJ~O ·· .\L\(Tlo" - Espr-rndo do sul, de\'erá c-hegnr e-rn 

110:,~o priato trn p1vxlt110 dh1 :.H o rnreu1·1ro "J\.-Tac·t·i<'>' Após a nC'erssn

tla (lt'IIIIJI'~, 1;..111·á. puru Rt1 clte. M,trt'lo, Hlo. :-3:111U:1'.'J, Hio OtamlP, Pt-lot:ls 

AVISO 

Ah''ltn-!l;f' c-urJJ:il suJ<·Ita a tran~bmctn no Rio Jlara f'.1.ran.::tgna, An
Lunu1a, :-; 1''1 t1.J1cl!-.cu. 11 aJa\ e 1"1oruu1opolts. 

Arentea - LISBOA & CIA. 

Rua Barão da Passagem n.0 13 - Telefone n.0 230 

LLOYD NACJONÃL S. A. - stDE nio ~;~;,mRo 
l!IU&TIÇO ª"'IDO ,nos PAQUl;Tl:8 ·AIIA8" l!:NTRI!: CllBEDELJ,O I!: l'ORTO ALl'!ORI!: 

PASSAGEntOS "SUL" l'A88ACJl!:1KO• 

PAQ!'E'IE "AR \R~Ql l \R\ '' 

Esprrado dt· Porto AlC'g,re e rsc:1.ln:, 

no clia 3 de iign,;to ~ninclo no mN.mo 

rfüt p:1.r,1 TitclfP., Maceió, Bafa, Vitó

ria, Rio ele Janeiro, Snntos. Rio 

Grande. Pcloti"t.S e Porto Al<'grc, par.1 

onde rect-be cn.rga. e passnge\·ns 

"ARA !>EMA.IS lNJt'URMAÇõES COM OS AGENTES: 
lNISIO Dl CUNHA REIO I Cll, 

"NORTEIS 

Eacripterl•: Rua Barãe da Passarem, 43. Telefone n. 1441 Telegrama "Aras~ 
ARMAZENS - PRAÇA ló D.E NOVEMBRO N.0 87. 

Ir ~;;,~ltJ;tt:~~~:~;~f-~.-;-:-;-:'.-{-:-;-·~-~-=-~-:-:.-ll ~~!.~~~~!. ~f ~~~~~ 1f ~:-~.~~E~~ç~~ .. :~~}M~~ 
JOAO PESSOA ---

" ITAQUERA .• I l'ROXIMAS SAm.,s 
Chegará. no dia W cio corrente. scxtn -fcira saindo 

no mesmo dia pura: Recite. Maceió, Ba.ía. Vitória. Rio "ITA(HBA • - Sábado. 6 de :1~osto 

MOVEIS 
ATENCÃO 

~e Jane-iro, Santos, Paranaguá. Antonina, Florianopo-
lls, Imblmba Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre 

AVIS O 

., 
CAMAS PATENTE E CADEIRAS GERDAU 

Rc(·~brmos lJtulwm C':u·g,t-.; 1>ara Aracajú, llhéos, 8 Fra11cb.co f> Jtajaí. com ruid;1t10~:1 halclt·,lf'iÍO na 
Rio de Janrlro, be,m tomo, para Uampc,.s, no fütlado du Hlo, em tratf'JO mutuo eow a "Litopoldlo• R•IJway,. · 

1 A.a pusa.rena •r-rio tendida.ti m<'día.nt..e apresentação do atestado de vacina. 

A fim d<' retribuir a honrosa !)r,•fc-1·,·n<'i:1. clispen·-;ada. p('la. i,;ua. 
nnnwro..,a Íl'C'gU('7.ia, o sr . .J. J,'. BARROS!'\ rt•sol1,;,·u dar int('lnmf'nh~ 1 
i;r.lti ,, urn:\ cama PATENTE lt'g-ilim:t, a. c·atb. fr,,gué-s qur C'tetua.r 
(·om1u·a dr 5 <':lmas PATE~TE de qualqut-J· hpo, srm :unnento tle 
preço ! . ~ -9.íJ 1 

,\s afamad:is mohlfh,, GEl?OAl' bmbém srrão vendidas a pre- 1 

(os qu<" não admitem ('Ompetf'nd:i de (!:UaJc1u<'r imitação ! j 

PARA PASSAGENS, ENCOMENDAS E VALORES, A'l'ENDE-SE NO 1!.'llOOITOR!O, ATE' A'S IS Róiui 
NA VESPERA DA BAIDA nos PAQUETES . 

INl'ORMAÇOES COM O AGENTE - P , BANDEIRA DA CRUZ. 

O EXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Al(•rn de~sas bo~nifica'êiil's di.::.pensadas ao público rm ge,ra.1, e f'S- 1 

l)f'ciaJmcnte- á distinta freguczía, os prc<'os sõbre movei,;; a\"ulsos como 
.., .. jam, camac.;, guarda-roupas, P<'nliailriras, mf>sa.c; de cubcct>ira, <'S

tantf'..,, bureaux, etc .. serão scnsivchnente diminuhlo~ . 

Existem muitos rernedios para Grippe, Resfriados e Febrea diversas, rtm8' 
1 

1tos que fazem diminuir a acção eliminadora dos Rins, fonte de vital importancia. 
· A "CASSIA VIRGINICA" é reme<lio garantidamente inoffensivo, que tanto ("on\'rm rxa,ninar os prrço:os anlf'S de f'f('tuar as vossa~ c·omJ>J"ns. 

CASA DE MOVEIS DE J, F, BARBOSA 
PRA(:A PEDRO AnlERTCO, 71 

--JOÃO PESSôA 

1 ~e ser usado por pessóas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenrl 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VJRGINICA" regula a funcção do.!! Rins e ê nm 1ntl-febril 1tnl 
~ai parà Grippe, Resfriados e todas &li febres lnfeccioeu. 

,.._ -----~ ~ 
i' SEVERINO CORDEIRO 1 

- Diatharwlde e•• •cnçãe hear.aa •• 2. · C.a,reaH Medice de Peraa.tt•o -
('nl:>11 J'JWIIPaO'l"O qu. AC OMPAIO!U, OADA vmao, 

....... 4 --· ...... , ...... ..."' ....... . --------M O V E I S J CASA A' VENDA lzea par~ plantarão de bannnns, 
011 

1 1 F;mülia que ~e re-tirn. desta capital. Vende-se a casa n.0 796. sita t\ rua tnsi:1f~:0
co~~ 1~s~b~~·carvalh0: é. ~e"~ 

ADVOGADO 

A<'f'ita <"ansas civeis, comn<"mts e rdminais 
capital e no interior do Estado 

Residencia: Avenida Tiradentes, 266 
João Pessôa 

1 
1 

1 
ne~ta 

1

1 

\Cnclr umn snln dC' vl:ttas Plll poltro- Silva J3Idlm, flC''itn. cidade. A tratnr Rio Grande do Sul, 881. ou 11·1 PI 
:ias r,_;tnfndn~: nma sala dP Jnntar <' com. 0 sr VennncJo 'Toi-cnno n~ "Cn- feitura da Capital. 
lllll dormifor10, tudo cl~ imbui.n, cm .· " .. . . 
PPl"f<'ito ,,.,ta.no. A trntRr n:1 Avenictn ~tsatrn. Condor inn n. do Tri1m- ' NDA 
~4 ele Maio n.0 G2. prnslmo à linha de 'º· 415 · PROPRIEDADE A V[ 
hondr df' Trincheira.~. 

CASA E SITIO A' VENDA Vende-se a propriedade S. Vice~:~ 
anti~a. "Tapado", medindo major~ni 
mente 80 quadros de 50 bro.ças: ero 
bôa casa de vivenda grande nuinnho 
de fruteiras de várias especies en~e srR 
n tração animal com costmento Petc, 

CIMENTO de 50 quilos 
1 

e 42½. Consultem os pre. 
1 ços de J. MINERVlNO & 

CIA. 
~---- ... ----- ....._...._ 1 

Vendem-SE' a casa n.0 821. á aveni
da Rio Grande do Sul tparalél:i á av. 
Epilacio Pes~õa), com bôas acomoda
ções para grande familia, em terreno 
próprio, merlindo 30 x 50 metros, e 
hem assim liln ótimo sit.io. dtst.ando 6 
quUômet.ros da capttnl. com bõn v!\r-

!ç~~~r~t<~~~arf'~ll~~'lr:n~::i1:;bá~u~lbll· 
(tUPl'QUe tm Guarubiru.. ~ 
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