
EIII pl'OSS('~~ cio largo pla-
no de ""' QJJe vem ca-

, racterlzan~o n tração ito 
dr. remando N6 , trente dos 
deâllulll da m da capl-
t.al. tel'A luaa,r am a 1Da11t1ura· 
çto de 1mponant.ea lhoramentos 
levadQII & efeito """"'- cldaOe e r.h 
vUa de Cabed6lo. 

Perieltameute lnte~ n& 11\M 
N111Strut1va do govêr91,)_ Ãrgemlí'o de 
PICU<'lredo, o prefel~ ~ndo N6-
hftll& VMt lt'ndo llllll a.tu~ dao 
mais proYeJtooas paro, a vida do mu
uiclpkl de JO&O Pfo..io;;, MSlnalandO. 
DO curto l)('rlodO dO ,:Mtçlclo de SIWI 
~ um comilderll, ~ numero de 
vultooo6 e,nprcend~ 

O IIA'I: 100 DE 

AS 

HOIIENAGJPIS DOS rGDBSU Mlf 
NJC .. AIS DE JOAO nstlOJ\ AO 

~BEo°=\VE:i~:;=.= 
DE nGlllllB&DO 

u- ............ 
qá tu da oriea~ ,.._ 
tiu-aocial H DOIN plÍI -
...... . " ... c.riéca" 

Omem, M t• boraa, DO saJAo nollre 
da Doola de Ã8IOJIIIIDfa cio llordátle 
eaaumlu o cargo de diretor do rei • 
rldO estabelecimento de ena!OO. o 
apO-,.o Ralmlll'.ldo -tel °" 
me&, recentemente nomeado ill,r& a
quf'lll CU'IJO, por ato do sr. Interven
tor Pederal ' 

S. 1.. que aalu desta capital acom
panhado pelo ar.~ da Agri
cultura, dr. Lauro Mootenesro, pelo 
engenheuo Alftn> Dutra Viana, dn 

J\ OLENIDA911 DJ\ POIIIE 

ElllUIIUld& --·~ aecorreu com gr:mde sottir 
eunou o ar lleCle\6rlo da • 
tura, dando poue Aqu& tfflllco .... 
zetWO, em um lellz !mproYjlD '1118 a 
Escola de .\IIOllGIDla, 1111P .... F• 
gio de IIUIJC&Cla lm~ pu:a ,. 
Estado estava :!à a dlreça.- de -
pro!ls.olonal e9Clarecido • tobaDílJI' 
dor, que multo !lzúa em q~-..... 
de ,rabalbo i frente da Dlrelcma de 

~~t.ou ainda o dr. LaulD .,._ 
tenegrv, que o ~ do Jl:ltado, 
trnosferlndo par., a Eocola • e&le d<,& 
lrabalbo• expor.mentais d9n _,. 
ampla estrada para a poulblllda:le 
de deaeovolver baes se~ de ,tul-
de 101portaocla, no mesmo pauo que 
se pn,cessasse um mot1mente de pro-

l 1!1'1!111Cf crucente-ao boin nome d•
de da democracia, o general Varga< quêle nouo Estabelecimento dl! enll-
deelarou o sesumte: 11D superior 

"J!lm face dGs aeus complex .. pro - tConclúe na T.• PC,) 
bltmu, • clemoeracia, contamtoad." 
pe1aa IUle Nrlo8 err... foi completa
mente desvirtuada em aeu _, aeu
tldo. 

o que bllvla eia a atp,ulatAo da de
mocracia. Dai t.ocloe .. povos apela-= ::.:.~"":a=~": 
- lalleftllal "d!> ... o eovt'"· .. :r::aD't=-

A CONTRIBfilÇ O 
DOS MUNICIP 
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1 ESPORTES I NO'!!~~s º~~~I~~?:~ 
1 O NOVO "ZEPPELIN" PARTIU PA- ra.Adlanta-sc que ~ssa arma ~erá, 110 

----------------------- RA A PRIMEIRA VIAGEM genero, a mais eficiente do mundo. 

O JôGO DO PRóXIMO DOMINGO - SERIO CONTENDORES 
OS FILIADOS "ESPORT E CLUBE" E "UNIÃO" 

BERLIM, 15 (A UNIAOl - A nova 
a.erone.ve denominada "Conde Zeppc-
11n" partiu, ontem. de Frtedrlcshaf
fen, para a sua primeira viagem, sôbre 
o lago Constança. 

O "Conde Zeppelln" que é dlrlgldo 
pelo comandante Eckner leva a bor
do 74 pessóas compreendendo a tri
pulação e passageiros. 

FRANÇA 
MUNUMENTO A N. S. DO SAGRA• 
DO CORAÇAO NOS ALPES FRAN

Cf;SES 

A Liga Desportiva Paraibana reini
ciará. no próxbno domingo o campeo
nato oficial de futebol, interrompido 
por motivo da temporada interesta
dual do Amerlca F. C .• de Natal. 

Estarão frente a frente naquêle dia, 
os dois simpatizados clubes fillados 
Esporte Clube e União, que estão com 
os seus esquadrões P.m perfeito estado 
de treinamento. 

A luta, dada a vontade que ambos 
têm de vitoriar, vai ser bastante dis
putada e cheia de lances de um bom 
futebol. 

O União. que possúe um o:ize res
peitavel, entrarã em campo díspôsto 
a confirmar a sua vitória do l.º tur
no. 

O Esporte Clube de João Pessõa, 
que está com o seu time bem melho
rado, pretende não entrega!, ainda 
desta vez, a sua ótima posiçao na ta
béla do 2.0 turno. 

Como juizes dos jógos de domingo 
servirão os esportistas Venelipe de 
Almeida, primeiros quadros, e Antonio 
H.odrigues de Queiroz Filho. segundo:; 
times. Como representante da Entída.
de máxima, estará em campo o dire
tor Luiz Espinéll. 

ESPORTE CLUBE UNIAO 

A direção esportiva do União faz 
chegar ao conhecimento dos seus a
madores que já se acham escalados na 
séde provisória do clube, á avenida 
Vasco da Gama, 64, os quadros para o 
jõgo oficial do prétimo domingo, com 
o EsPorte Clube de João Pessôa. 

FELIPtlA ESPORTE CLUBE 

O diretor esportivo do clube acima, 
convida todos os amadores dos seus 
quadros principais para um treino, 
hoje, ás 14 horas, no campo do União, 
é. avenida 1.0 de Maio. 

São os seguintes os amadores con
vidados: Cunha - Gato - Dedão -
Biu - Eduardo - Ernani - Apolo
nlo - Blquàra - Carllto - Sabino
Imbono - Cabo - Everaldo - Bi
cudo - Campinense - Nô - Hera
clito - Antonino - Dôd.ô - Mario -
Martins - Coêlho - Ascendlno -
Sinval - Badú - Dionisio - Paylo e 
Moreira. 

Um oficio da Federação 
Brasileira de Futeból para a 
Liga Desportiva Paraibana 

parão as vantagens que deconerão 
para os próprios clubes, do conheci
mento oficial por parte da Federação 
da existência dos mesmos.•• 

OS ESPORTES NO CLUBE 
ASTRtlA 

O programa para o próximo 
domingo, pela manhã 

e á tarde 
No próximo domingo, o !legant.P 

Clube- Astréia. fará wna manha e uma 
tarde esportivas das mais animadas 
e interessantes. 

Para tal fim foi organizado wn vas
to programa constando de várias pro
vas esportivas, que serão efetuadas 
nos modernos campos do prestigioso 
:;odalicio pessõense. 

Pela manhã: 
Voleibol entre os 1.0 e 2.0 quadros 

io Astréia e Instituto Comercial João 
Pessôa. 

Lançamento . de . pêso - Astréia. e 
Bateria. 

Salto em altura - Astréla, 22.0 B. 
:;. e Bateria. 

Tenis - Duas partidas de dupla~. 
"?ntre socios do Astréia, sendo uma 
oartlda mista. 
- Luta de tração a .dois. 

A' tarde: 
Basquétebol - Oficialidade do 22.0 

B. C. e Astréla. 
Luta. de tra ve~eiros - Soei os do 

\stréia, 
Corridas de Biga - Socios do As

tréia. 
Apanha do lenço - Socios do As

tréia. 
- Hoje, ás 15 horas, haverá um ri

~oroso treinp de basquéteból no cam
po do Palacête de Tambiá. sendo ne
·~ssario o comparecimento dos srs.: 
,\.raci. J. Américo, Binha, Windsor, O· 
·ülon, Idalvo, Valter, Eustáquio. Luiz, 
Fernando, Genival, Alulslo, Maromba, 
Sarará, Henrique, Eugenlo e Alverga.. 

NOTAS DE PALACIO 
(Concluslio da 1.• pg.J 

cidade constituida dos srs. Estevam 
Gerso~. Dlón Vilar, Antonio Chime
nes, Oscar Mendes e Elesbão Abath . 

A sra, Severina de Sousa Batista, ví
úva do escritor Pedro Batista, agra-

A Federação Brasileira. de Futebol deceu ao sr. Interventor Federal os 
está solicitando da L. D. P. a relação pêzames que lhe fôram enviados por 
dos seu_s clubes filiados e suas respec- motivo do faleclmento daquêle sau-
~;~1á~~~ ~i;ª\;;~~~~s P~fu~~~; dos:> conterraneo. 

~rrz:r~ e~º:1asree~ 1u:;: ;~~~i:ri~ f~; Em oftcio-circul;:; enviado ~o Che-
indicações dos locais onde têm as fe do Executivo paraibano. fo1 comu
sua~ sédes. 1 nicada a posse da nova diretoria do 
ce~id~f:icio da. Federação é assim con- ~:::~~t1~i~ e~. i~~~ceo n~s~e~~~t{~~~ Pa-
, "O sr. presidente da Federação, está -

o~rto que v. excia .. ct~terminará im~- °Pi:))' motivo da nomeação do dr. João 
dlãfamente as providencias q~~ se f1- 1 Henriques par.a o cargo de diretor 
zerem necessárias para que seJa pre- cta Produção do Fomento do Estado, 
~ente a esta Entidade, uma relação O dr. José serrano de Andrade chefe 
cb~ple_ta ~om os nom~s dos cl~bes e da comissão de Classificação do Al
as md1caçoe~ dos locais onde tem ~s goc.lão, rm Natal, enviou, em data de 
sub-assoclaçoes pertencentes é:, Ent1- pntem, um telegrama de congratuJa
~~: :édesta digna presidência, com ções ao sr. Interventor Federal. 

Aguardando a remessa da relação. 
orll pedida, estou certo que ao clari
vidente esplrito de v. excia. não esca-

'PELA CHEFATURA 
POLICIA 

GABlNl':TE DA CHEFIA 

DE 

O dr. Chefe de Polícia oficiou ao
gerente do •·ct,-1 Teatro Plaza", des
ta Capital, mandando suspender a 
,xtbiç<lo do Júme "O HOMEM QUJ,; 
NA.O PODIA AMAR", 

Estiveram no Gablnêtc da Chefia 
de Polícia, cm visita ao dr. Fernando 
Pessõa, o sr. Francisco Pimentel da 
Cunha, alto proprietario e elemento 
de representação social em Guarabira 

sr. Francisco Leodegarto, residente 
em Pirpirituba. 

Esteve ontem, em Palácio, uma co
missão do .. Centro Estudantal do Es
tado da Paraíba", constituida dos pre
paratorianos Damasio Franca, Valter 
Galvão, Enaldo Soares e Edvaldo ca
valcanti, a fhn de convidar \O Chefe do 
Govêrno para as festas de coroação 
ela Rai.J.1.ha dos Estudantes. 

Apresentaram agradecimentos ao st. 
Intervent9r Federal. o sr. Manuel 
Freitas. pre,.,ldente da União dos Ar
tistas Operários Beneficente de Pirpí
rituba, por motivo da nomeação de 
uma profes.~a para a escola anexa 
áqucla associação; e a sra. Maria Cor
deiro, pelo auxilio que lhe foi conce
clido pelo Chefe do Oovêrno. 

Durante o dia de ontem estiveram, 
ainda, em Palácio, as seguintes pes
sôas: drs. Salviano Leite, José Maciel, 
Otacllio de Albuquerque, José Gau
dêncio, Severino Procó,'J)io, Rczende 
Brasil, Orestes Llsbõa, João Franca, 
Guedes Pereira, Adalberto Ribeiro e 
Manuel Leão; prefeitos Clodoaldo Tri
gueiro e Cunha Lima Filho, cônego 
João de Deu~. padre Epltacio Dias. e 

CAMPEONATO JUVENIL DA CIDA
DE - ONZE CONTRA TIME NEGRO 

Em p11ossegulmento do campeonato 
juvenil da cidade, A Liga Juvenil De~
portiva Paraibana. marcou para o p1·0-
ximo domingo, pela manhã, o encontro 
dos fórtes esquadres do Onze e Time 
Negro. Esse jôgo promete bons lan
ces. Atuará a partida o sr. Alulslo 
Lira e o sr. Bcraldo Oliveira represen
taJ'á a 'Liga. 

ELDORADO X URUGUAI 

No jõgo realizado ontem, enLre os 
clubles acima. houve um homoso em
pate de 2 x 2, sendo os tentos do 
Eldorado conquistados por João Bar
bosa. 

GUANABARA X COLEGIO BATISTA 

Treinam hoje, á tarde, os amadores 
dos clubes acima, sendo necessarlo o 
comparecimento dos ama.dores respe
ctivos. 

LIGA DESPORTIVA PARAIBANA 
(Nota oficial) 

Há poucos dias um clube não filia
do a esta Liga fez uma excursão ao 
Recife para disputar um Jôgo amis
toso com uma associação suburbana 
daquela capital, não filiada á Fede
ração Pernambucana de DesPorlo$. 

Nada tinha que ver com tal excur
são a L. D. P., quando vádos jornais 
do Recife estamparam nomes de ama
dores pertencentes a clubes a nós fi
liados, o que é wna grave infração 

CANADA' 
INCENDIADO UM HOTEL EM 

OTTAWA 

OTTAWA, 15 (A UNIAOJ - Ma
nifestou-se violento incênctio nwn dos 
hoteis de~ta capital, tendo as chamas 
devorado todo o edifício. 

Apesar da violência com que o !ô
go dominou o prédio. foi posstvel a 
retirada em tempo dos ho."pedes e 
empregados. tendo pcI"ecido :mmente 
seis pessôas. 

HOLANDA 
EMFERMA A HERDEIRA DO 

TRONO 

PARIS, 15 IA UNIAO) - Os Alpes 
frucêses serão dominados pelas duas 
mais altas estátuas da Europa: a do 
Cristo-Rei e a de Nossa Senhora do 
'::agrado Coração. 

O professór Georges Serraz, a.utor 
~la primeira dcst.as e:;tátuas, que se 
eleva a 21 melros de altura nas en
"Ostas da montanha de Houches. á 
~ntracta do vale de Chammoix:, é que 
preside a construção da esta.tua de 
·Nossa Senhora. 

o novo e gigantesco monumentc 
religioso terá um pedestal de 32 me-
1 ros de altw·a. Da plataforma, ond~ 
e formará a aureola da Virgem, e á. 

qual se subirá por melo de uma esca
~1aria interna, descortinar-se-á. mag
tlÍfico panorama. sõbre o Monte Branco 
,:, a cadeia dos Alpes até ao massiço 
:ia Grande Chartreuse. 

A cabeça da estátua medirá tnais 
de três n.1etros de altura. O péso total 
clesta atingirá a 1.500 toneladas. 

Para sustentar esta enorme mas.~a 
AMSTERDAM, 15 <A UNIAO) - A foi preciso cavar alicerces de séte me

princêsa Juliana, herdeira do trono I tros de profundidade e empregar 6.55'i 
holandês acha-se acamada. não sendo metros cúbicos de cimento e 35 tone-
gravc, entretanto, o seu estado. l ladas de armaduras de aço. 

Logo que se rest~beleça, S. A. virâ A estátua 1.nariana. ·.·erá levantada 
a esta cidade, cm viagem de férias. no local de um velho forte que, se .. 

- óUndo se diz. data da época da con
r1uista da Gal1a por JUho Cez:ir, e que 

ESTADOS UNIDOS I foi arrasado por Henrique IV. 

Novo TIPO P.JA~~!;lAº CONTRA \ Posta-restante da A UNIÃO 
WASHINGTON. 15 (A UNIAO) -:- Encontra-se na posta-restanLe dcs-

!"essoas chegadas_ aos meios ,oficiais ta fôlha uma carta endereçada ao jo
uúormam que vai ser constrmdo, em vem Eduardo Martins. 

~~-a:;·:!~~ :;· Fult~t::1. s da Federação 14'=============~ 
Assim. desta data em c!Jante, seráo Doenças de s e n h o r as 

~~~fº~;,.5°;~~:,~,tepa;~~~~s p:~:; - ESPECIALISTA -
de futeból realizadas por gremios es
portivos não filiados á Liga Despgrtiva 
Paraibana. 

Para conhecimento dos amadores 
transcrevemos abaixo o artigo 35, le
tra s, da Federação: 

"Art. 35 - São deveres de toda en
tidade filiada; 

DRA, NEUSA 
ANDRADE 

Consultorlo: 

DE 

Rua Barão do Triunfo, 333 
1.0 andar 

Consultas de 14 ás 17 hora.,. 
Resldencla: - Trincheiras, 208 

Letra. s) - Não consentir que os jo
gadores dos clubes seus filiados tomem 
parte, individualmente, ou integrando 
quadros avulsos ou de associação 
clubes ou entidades não filiadas, em 
treinos, Jogos <>flclal.s ou simplesmen- l '.\:,============,d/ 
te amistosos, salvo licença especial 
concedida pela Federação, sob pena 
de ser aplicado aos infratores, con
fórme a gravidade da falta, as penas 
de suspensão, cassaçâo de registro, eli
minação" 

SERVIÇO AtREO 
Bauru servido por avióes com.erci

ais. Depois de algum tempo, em que se 
aproveitou para melhorar as condi-

CENTRO ESTUDJ\NTAL PARAJBANO ;~:di~~ d~a:~~m~e p~~~~1:i. a~oc~l~n~~ 
bras de aviões maiores, n cidade pau-

O diretor de espo~tes óo C. E. P. cn- lista de Bauru recebeu ha pouco a vi
carece o comparecunen~o. hoJe, ás 7 sita do trimotor "Jacy" da condor, 
horas. no c~mpo do Uniao s. C., de t~- que faz a linha Rio-São Paulo-Mato 
dos os soc1os amadores para um r1- Grosso. Até ulterior deliberação, os 
goroso treino. 1 a viões da Condor escalarão regular-

gr~~J~ºf!~o~;~~~i~~e~f;e dt:·:!~~o és~~ ~~:
1
~e:~~> B!u~~~tC::ui!i:_i

11
fe~~a: di[i~~ 

escalados os 1.0 e 2.0 quadros que de- voo t'm direção ao litoral) 
verão jogar no próximo domingo. -

VIDA RELIGIOSA 
FEDERAÇÃO ESPIRITA PARA

IBANA 

Durante a sessão publica de cstudf\ 
do Evangelho, a realizar-se. hoje, ás 
19 e meia horas, na séde dessa socie
dade. terá lugar uma palestra, sob o 
têma: Couver.são de Zacheu. 

Criancas que vóam. Com o advento 
do avião como meio de transporte no 
Brasil. as po.,<;sibil1dades de senhoras 
e crianças viajarem de u:n ponto ao 
outro do território nacional, mesmo 
disLantes, cresceram bastante. Onde 
a via maritima ~e apresentava peno
sa para viagens longas e morosas, o 
sexo feminino não hesitou em depo
sitar confiança no avião de passagei
ros que, de ano para ano, foi ofere
cendo maior segurança e conforto. 

VIDA ESCOLAR 
COLEGIO DIOCESANO PIO X 

A Diretoria do Colegio DiocPSano 
Pio X avisa aos interessados que as 
provas parciais a se realizarem nos 
dias 17 e 19 do corrente obedecerão ao 
horarío abaixo: 

Dia 17 A's 8 e 15 - Matematica. da 
2ª e Latim da 411 • 

A's 14 112 - ClêncJa da 2ª, Fisir-a da 
3' e Historia da Civiliz.ação da 5ª. 

Dia 19 
A's 13 1 12 - Geografía da 3ª. 

A's 14 112 - Quimica da 4"-, Ma.ti!ma 
tica da 3ª e Química da 5n . 

NOTICIARIO 
A Com.pa,iTlia Brahmn ofereceu, on· 

tem umprofuso copo de cerveja e san
dwiches aos garçons desta capital. no 
R•!staurant Werner, numa demons
tração de shnpat.la áquéla cJa~se. 

Em nome dos mrsmo agn\deceu nos 
agentes da Brahma o sr. Josê Fran
:;isco de Souza. 

Ha na repartição geral dos Correios e 
Telegrafas telegramas retido para. 
Pcnciano Francisco Olivolra. 

Pede-se á pessôn que encontrou. 
num dos bancos da praça Vcnancio 
Neiva, um embrulho contendo uma 
blusa escolar pora menina o obse-
1uio de entl'egá-to na l)ortartn: desta 
folha. 

BOLSAS e LUVAS para SENHO
RAS, as últimas novidade-s, encon
tram-se sempre na CASA VESUVIO, 
rua 1\-ladel Pinheiro, 160. 

PESADOS CANHõES JAPONÊSES TOMAM POSIÇÃO PARA 
BOMBARDEAR DIRETAMENTE A QDADE DE HAN-KOW 

CHANGAI, 15 ((' UNIÃO) - Um 
despacho telegrahco procedente da 
frente nipônica informa que pesados 
canhões estão sendo postos em posi
ção a fim de bombnrd('ar diretamen
te a cidade de Han-Kow 

O estado-maior crê que os primei
ros tiros de artilharia contra a. capi
tal provborJa da China Central, pro
duzirão grande abalo moral no seio 
das tropas do mo.rechal Chiang-Kai
chek. 

OS NIPõNICOS ESTÃO EMPENHADOS EM DESTRUIR A 
FORMIDAVEL P ARWE DE AÇO CONSTRUIDA PELOS 
-- CHINtSES NO VALE DO YANG-TSE' --
AS ATIVIDADES EM MAT-CHENG 

KIU-KIANG. 15 (A UNIAOJ - Os 
chinêses resistem obstinadamente nos 
fortJns de Mat-Cheng, onde as baixas 
.são numero::;as para ambos os lados. 

A PART!CIPACAO DA ESQUADRA 
JAPON&SA NA LUTA CONTRA 

HAN-KOW 

COBREM-SE botões em vário. s ta- , =~~~0
t~n:ia~or,:a~A8: A~~t°" sem ,;:.============~ 

Apresentaram-se ao dr. Chefe de Po
licla. 05 sargentos José Dlonl.slo da Sil
va e Josê BonifacJo Guedes, nomeados 
oub-deletlados. reo1>ectlv8ID1cnte !para 
Taclma e Cacimba de Dentro, mw1i
cipio de Araruna. O dr. Fernando 
Pessôa recomendou aos mesmoo o fiel 
cumprimento de seus deveres. 

uma comlSbão do Centro Estudantal Ir,:============,, 
Paraibano. Dr. Fernandes Barbosa 

CHANGAI, 15 IA UNIAOl - Um 
dlvisão da esquadra japonésa está na
\·egando na margem norte do rio 
Yang~Tsé, com o objetivo de obrJgar 
os chJnê-scs a um recuo <.'m direção o 
Han-Kow, ondr t<'rão tlc M' rrn(if'r 
em Vi.'ita dn Jmposi.ibilidadc de esca-

1 

par ao cerco por cinco frentes. 

ANTONIO GALDINO GUEDES 
ADVOGADO 

Causas nesta Capital e no interior 

Av. Joio Machado, 464 -:- Telefône 1.841 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do Hospital Santa Isa
bel e da Maternidade. 

cmUBGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Baa P~o de. oar,alho, H8 
Du 10 6a J.J. 

DOENÇAS DA CRIANÇA 

Consultório: Rua. Visconde de Pe
lotas, %90 - 1.0 andar. 

(Em. frente ao .. Plaza'") 

Residencla: Rua Duque de Ca
xlu, 8H. 

Consultas: Das 18 t.s 18 horas. 

- Telelôn•: l.o&II -

TORNO MECANWO pepndo 1 
metro entre centros oor 0.40 de dia· 

1 

metro e completamente equipado. 
Vende - OMEGA NACRE. 

Dr. Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS. 604 

ONDAS ULTRA CURTAS 
DOI - lndfead• 

-- T~f6ne l.!08 --
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TODA-Â ATENÇÃó00S CIRCÜLOS POLITICOS CONVER-11 PARÃ õ EN C ÓNT R O. DE 
º~::::s. :o -s~~ :11

,A:B:: BERCHTESGADEN, ENTRE CHAMBERLAIN E HITLER ~:;.;;;;;~:;:~~t;;;:; 
tes ele partir para a Alcmnnha. o '-1'. gaden, o sr. Cordell Hull, secretário 
~c,,mc Chnu~berJaln declarou á 1111- das Relacões Exteriores. declarou: "E' 
prensa: "Vou avistar-me com o chnll• () ••PREMJER" BRJTANJCO REGRESSA, HOJE, A LON• uma conferência histórica". 
ccler alemão, porque RC'l'edlto que ris -

~i~s;ª;at1~~vra';1;;õº"... t~~~~ºtt"t·~~ut;. DRES ONDE CONVOCARA O f.ONSRLHO DE MINISTROS A IMPRENSA DE PRAGA E' INDI
FERENTE 

tler á minha sugestão de a, tstar-nv' 
tom éle encorajou-me Assim. <·spern PARA EXPôR O RESULTADO DE SEU 
que minha vi~iht não flc1uc sem re-

COMUNICADO OFICIAL PRAGA, 15 (Ã UNIÃO) -Os jor
nais desta capital mostran1-se que.si 
indiferentes á conferência do sr. 
Chamberlain com o chancelêr Adolf 
Hitler. não depositando confiança nos 

sultados roncrl'los" ENTENDJ:l\lENTO COM O "'FUEHRER" BERCHTESGADEN, ló - <A 
UNIAOi - A' noite, foi dado á pu
bllcidade, o ~eguinte comunicado ofi
cial: "O "fuehrer" conferencio11. 
hoje, com o sr. Nev1lle Chamberlatn 
f:ste voltará amanhã a Londres. onde 
convocará o gabinête. O nõvo encon
tro se verificará dentro de pouco!'.! 
dias" 

A PARTIDA DO CHEFE DO GO
VERNO BRlTANICO 

LONDRES. 13 - <A UNIAO> 
Precisa meu te às 8,30 decolou o n vifi :J 

A ATITUDE DESASSOMBRADA DO SR. CHAMBERLAIN 
FOI RECEBIDA COM SIMPATIA GERAL - A PROPóSITO 
O "NEW YORK TIMES" ESCREVE: "OU SE TRATA DO 
GOLPE GENIAL DE UM ESTADISTA QUE PROCURA FI
XAR A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE DE UMA 
GUERRA, OU SE TERA' A MAIOR VITóRIA DA DIPLOMA
- CIA BRITANICA, DE TODOS OS TEMPOS" -

CALMA E SERENIDADE 

LONDRES. 15 <A UNIÃO) - Quan
C:o o sr. Neville Chamberlain partiu. 
hoje desta capital, com de5tlno â. Ale
manha, urn denso nevoeiro escurecia 
os céus da cidade. 

Mas. me~mo assim, o chefe do Go
vêrno demonstrava calma e serenida
de, não obstante ser a sua primeira 
grande viagem de avião 

S1·. Adolf Hitler 

que leva a. s":'u bordo o primeiro mi
nistro Chambcrlain, com destino n 
Munich. 

No aeródromo, s . cxda. foi "Unt
primentado por vórios nuxiliarl"s no 
Oovêrno. 

A CHEGADA A MUNICH 
MUNICH. 15 - ( A UNIAOJ -

Precisamente ás 12.28 chegou a estn 
cidade o aparêlho que conduz o chr.
fe do Govêrno inglês 

S. excia. foi recebido pelo sr. NP
ville Hendcrson, embajxador britant
co. cm Berlim. que o apresentou n l 

chanceler Von Ribcntropp. sei;uncto a 
praxe do ,estilo 

t.lu ú~ primeü·as horas dn to.rde C'<' .. : 
ricsUno a Berchtr~·:aden, tendo :.'i"
jac:l.o em trem c~.pecial 

:-IA RFSIDÉNCIA PARTICULAR DO 
"FUEHF'.ER" 

BERCHTESGADE~l5-<A 
UNIÃO) - O trem e:-;pecial em que 
viajou o ,::;r . C!1Rmberhin chegou âs 
15,55 horas, rm. meio ás aclamaçõ;:,s 
popularl's. 

S . excifl foi r~rebido por um cmi~
::;irio do "tuelucr" e por diversas ou
tras autondades. 

EM LONDRES O REI J0!tGE VI 

LONDRES. 15 - < A UNIÃO) -
Logo dt.pOi!ó, eia p~\rtida do •·premie!'" 
Chambcrlaln, o rei Jorge VI chegou 
11 esta ca1Jital , p1occdente c\e sua re
E-iclcincin uarticulai :10 Castélo ae 
Balmoral, ·n~ Escóssia 

sua Magcstad..!. J.ssim que chegou, 
dirigiU-5e, de automovel. ao Pnlác-o 
ele Bucklnglrn.ni , onde conferenciou 
com lord Hallfax, titular do '"Foreign 
Office" e com sir Thomas Inskiµ, 
ministre de Defésa Nacional P. subs
tituto cio sr. Chamberlain. 

RECEBIDO PELO CHANCELER A-
DOLF'· HITLER O sr. Chamberlain rle<:Jarou so.tis

foito com a ,ua primeira grande Vici
gC'm aérea. BERCHTESGADEN, 15 - íA 

UN!AO) - Imediatamente apôs a :ma 
EM VIAGEM PARA BERCHTES- ,·hcgada a esta cidade, o chefe do 

G~UEN Govérn0 britantco dirigiu-se á resi" 

.. P~~\~::;~.~,N~~il-i; ~1,~~!:i~i:1 Pa,:":_ 1 ctê;~cii1:f:~;~~~ª~r~~k;~~~:hr~~~~hct:·o 

MELHORAMENTOS MUNICI
PAIS EM CATOLÉ DO ROCHA 

r 

O J\.lercado de Calolé do Rocha, qur. será inaugurado em outubro próximo. 

Catnlé elo Rocha vem exnerimen- ~istf'mattznção e cllst<-nr,ão, tanto da 
tumlo nma f~e. vercla<1.('iramcnte pro- cidade como cta \.·Ua Coronel Maia. o 
gre~:,;L<;la. sob íl administraC"ào do no~- qunl foi f'fetnoclo pelos engenheiros 
~o dLc;Unguido nmigo, sr Ni1tanae1 Severino Lins e Josê Lima. 
Mnia, que esttí.. as.,im, thle~ 1·.1.do no cumprindo o ctecréto do sr. Inter
larga programa de rc:alizaçôc::. do ventar Feclernl. que criou os campoi,; 
atual govE'rno elo E:')UvJo. municlpais, n Preicit1mt fundou um 

Dentre os emprrendimentos dignos c:ampo de drmonslração ogrfcola, que 
de i;cr mPnrirma<!os. clPslaC"a .. :se c1 "e rncont..rn florrscrnfc, prcdominanrio 
construção de um conforlnv~l mercfl.- o cultivo do algodão, da variedade 
do pú.blico que é, ~cm fovor, o maior Mocó. 
da Paraíba. Com as vi.<;t;is voltadas para a assis-

As obrns fôram iniciadas cm ou! tt- tcncin 1,ocial, cugilu u Prefeitura de 
bro do ano passado, tcnclo :-.ltlo o pro- criRr. ainda ê:,;te ano, wn PõsLo Mê
jéto e direção técnica d.e au~oria do dica. com os vários serviços requeridos 

en~h:~tc~~~-~~~ºrn~~~;- C'm suas li- parn ~ s_eu fin;, . . , . 
nlla.8 mna absoluta pcrfelçfio da í'll-1 .I\JXS81 d<', t,\O 1rle\antcs rcalhm
cenharla moderna. prePnrl.,cn. do per- çocs,. Jc"'.adas a cab.o cm ,curto tempo, 
feita~ntc a sua final1dad~. ti! 0 maior a P1efe1tura ele Catole do Rocha 
empreendimento do prt'Irl11J Nntanael 11.acta deve,. ~eudo otitna a sua situa-
Mala até a.gora levado a efeito cm ('i:t,o flnanccu u. . . 
CatolA do Rocha, estando orça.do cm Na sua recente cxcursao pelo mte-
180:000.«J()O. A sua. lnnuguracão deverá rlor do Rio Grande do Norte. teve o 
ser nc, próximo mês de outubro. àr. Alclo Fernandes. secretário geral 

Entre outras reu.Hiaçõcs de vulto chi. cio vizinho Eslado do Norte, a opor
atual admlnb;tração daquéle próspero tunldade de visitar Co.tolé do Rocha. 
rnuntctplo, llestaca .. sc o. 1,·r~planagem cuja população 6€ acha ligadn ã co
da.i. rua..s com meio fio J.. linha dagua munldadt• nortcriograndcnse por laços 
a PIU'alelep1pcdos, ~ervt~&'l:ii:sc inicia- ctn mais estreita amizade 
do nas administrações dos drs. Ame- Ai, acompanhado do sr. Natanael 
rico ~ e Joio Serglo Mala. Mala, prefeito da referida cidade ser· 

Pelo engenheiro José Lbna, foi estu- taneja. dr. Amerlco Mala e sr. Serglo 

triº ~.;!·/~:~:en~l~ag~~ :~ ~~1~r~~- ~gr..rr=~r~ : 

7Ttr:rf-V'&~W.@· 

no rilto d'l escadaria, concluzintlo-,::,, 
com os auxiliares do "Foreign Offi-
1:e ", que acompanham o sr. Chau•
brrhin, para o interior de sua re<:.i 
t1tnci:1. 

Eln sua. companhia viajaram os srs 
Horacio Wilson e William Strang, 
funcionários do "Foreign Ofhce" 

:JM CJIA' OFERErIDO P.0 "PRE- "UM GESTO DRAMÃTICO E CO-
MIER" BRITANICO RAJOSO" 

OERCHTESGADEN. 15 - íA 
UNTAO) - Nn re.&idéncia partícula· 
'10 '"fuehrer" ê~t.c ofereceu, ás 17 ho
ras, um chá, intitPO, :lo sr. Nev1IJC' 
C:mmherlain, minutos 1ntcs de .se im· 
=-1.:irem as conversações. 

RESOLVENDO OS DESTINOS DO 
MUNDO 

LONDRES. 15 <A UNIÃO) _• Di-1 
venos diplomatas se. têm expressado 
com a maior simpatia á atitude do 
premier Chamberlam, reputando-a 
nobre e inteligente . 

O ministro da Austré.lia nesta capi
tal declarou: '· E' um gesto dramático 
e corajoso". 

Ocupando-se do mesmo assunto, 
disse o representante da Nova Zelan-
1.ia que a viagem do chefe do govêmo 
Biitanico era '·uma atitude da maiot· 
importancia para a solução da crise 
política atual" 

"Sir" Neville Chamberlain 

resultados que poderão advir da mes
ma. 

Essa atitude de reserva é motivada 
pelo temor de · que das conversações 
entre os dois grandes estadistas resu1-
tem decisões contrárias é.s aspirações 
do pôvo checo. isto é, decisões que ve
nham contribuir para o enfraqueci
mento da unidade nacional 

BERCHTESGADEN. 15 - (A 
Ul'UAOl - A .&ensacjonal paiestrn 
entre Hitler e Chamberlain t,eve ini
cio pouco depois dns 17 horas. orolon
gflncto-se até ás 20. 

Fôram trocadas importcntes sug~t
tões entre os dols grandes estadista~. 
mas. até agora, nada foi clivul~ado a 
rf'speito. 

"UMA PROVA DE JUSTIÇA DA O GOVERNO DO CANADA' APRO· 
POLtTICA BRITANICA·• VA 

BERLIM. 15 <A UNIÃOJ - Refe
rindo-se á conferência de Berchtesga

CON.JECTURAS SOBRE A ESTADA den, escreve. o Deutsch Zeitung: "E' 
DE CHAMBERLAIN EM BE\t- uma prova de Justiça da polltica bri-
CHTESGADEN tanica··. 

Toda a imprensa desta capital co-
B ER c HT ES G A D EN, 15 _ <A I menta com e~tusiasmo o gesto do 

U~IAO) _ As pri~eiras noticias s~- premier brita.nico. 
b1e_ o enc~nt.ro ent.!e o chancel~r ~I· PELO f::XITO DA MISSAO DE 

i~e:m~v~m ~1;~~:te ~ehad~~i::~fa 1~= CHAMBERLAIN 
qui vários dias. 

A' noite. entretar.to. foi divu!gado 
que o chefe do Govêrno brltnnico re
gressará, amanhã, a Londres 

"UMA PALESTRA BASTANTE A
MISTOSA" 

BERCHTESGADEN. 15 - <A 
UNIAO) - Após o encontro com o 
chanceler Adolf Hitler, o sr. Nevil!e 
ChamCerlain rct1rou-:;;e para o G1·an
dc Hot.e-1, onde rstá hosp('dado. 

NEW YORK. 15 CA UNIÃOl - A 
imprensa desta cidade tece os mais 
elogiosos comentários ao encontro de 
Berchtesgaden, entre Hitler e Cham
berlain. 

O New York Herald Tribune diz 
que o mesmo "é uma fusão de intelec
tos" acrescentando: "Centenas de mi
lhões de pessôas devem fazer preces 
para qu-; dessa conversação se obtP
nha um resultado satisfatório para a 
paz mundial". 

O'M'AWA . 15 (A UNIÃO) - Um 
porta-voz oficial declarou, esta tarde, 
que o Govêmo do Canadá. aprov1l. de
cididamente, a viagem do sr. Nevllle 
Chamberlain á Alemanha. classifi
cando êsse gesto de "ação nobre e ele .. 
vada··. 

A IMPRENSA FRANCf:SA FELICI· 
TA CHAMBERLAIN 
PARIS. 15 (A UNIAO) - Todos os 

jornais desta capital aparecem, hoje, 
com grandes elogios á missão do che
fe do gabinête inglês. 

Os jornais felicitam o sr . Cham
berlain, dizendo que somente aplau
sos êle merece . 

COMENTARIOS DOS JORNAIS ES· 
PANHóIS 

BILBAU, 15 (A UNIÃO) - Os mais 
importantes órgãos da imprensa na

(Conclile na 7.• pa.> 
Ai se achavam numcrorns ·· repnr

ters" internacionais e fotógra!c-s. 
itstcs dcclnrum que o chefe do galJ!
nête inglés apresentava wna fisio" 
nomia grave porém náo inamistosa 

Conversando com os Jornalistas, de
clarou o sr. Chamberlain: ''Mantive 
uma palestra bastante nnüsto:-a com 
o sr . Hitler. Amanhã r1:grcssnrci a 
Londres, devendo vollar aqui dentro 
em breve.,. 

AGRAVA-SE PERIGOSAMENTE A SITUA
ÇÃO INTERNA DA CHECOESLOVÃQUIA 

No momento rOram batidas dC'zcnas 
de fotografias ào sr. Chamberlain 
que foi muito ovacionado pela gran" 
jc multidão postada em frente elo 
hotel. 

A PRóXIMA EDIÇÃO DE 
ANIVERSARIO DO "O 

REBATE" 
O simpático matutino "O Rebate", 

que circula em Campina Grande, co
memorará. no dia 4 de outubro pró
'Cimo, o seu 6.0 anivcrsâ.rio de exlsten
•;ia. 

Assinalando a cfêmeridc, aquela f~
lha circulará, no mesnio cita. cm edi
ção especial. com abundante noticiàrio 
:;obre assuntos de interesse geral. co
laboraçOCs de intelectuais e jornalistas 
contcrraneos, etc. , 

Publicará ·· O Rebate.. reportagens 
ilustradas ncérca de Campina Gran
de, especlalmentc da contlnuação das 
•)bras de saneamento da cidade e sobre 
::1$ reallza.ções do prefeito Bento de Fi
guelrédo, focallzando, ainda, os prln" 
çlpaL'i .serviços ele assistencla social 
dali. qllf" vem sendo prestados pelo 
Hospital Pedro I, Asno de Mendicida
de .. Deus r Caridade", Sociedade Be
neficente dos Artistas. colégios, etc. 

Na sua prlmcira pagina, prestará o 
"o Rebate,. uma homenagem ao in
terventor Argemlro de Flguelrêdo, pu
blicando expressiva alegoria sôbre as 
reaJi~ções leva.das a efeito pela atual 
ndmlnlstraçllo naquêle munlclplo. 

Para essa edlçáo comemorativa do 
u o Rebate" muito veem concol"rcncll'J 
"" praçll.8 de Campina Omnde. João 
Pessóa. e Recife, com anuncios de ln
portantes firmas. 

Ontem, à noite, estiveram em nossa 
redação os Jornalistas Lutz OU e Pe
dro Aragão, diretor do •• O Rebate", 

q,- ®q'';,;11vffilUlllcar ~a «tiCi6 11U manu diiii wmne. 

O EXÉRCITO CHECO MANIFESTA-SE CONTRÁRIO A 
- QUALQUER NOVA CONCESSÃO AOS SUDETAS -

Lord Runciman anuncía o seu próximo regresso a Lón· 
dres - 16 províncias sudetas colocadas sob estado de 
guerra - Conflitos por toda a parte - Henlein fugiu 
diante a decretação de sua prisão por crime de alta traição 

16 PROVINCIAS EM ESTADO DE 
GUERRA 

PRAGA. 15 1A UNIAOI - Em face 
dos sangrentO'i acontecimentos verifi
cados em vários pontos do país. o 
Govêrno decretou a lei marcial para 
mais cinco provindas. 

Assim. sóbe a 16 o numero de pro
vincias atingidas por aquela medida 
extraordinaria 

HENLEIN LANÇOU UMA PROCLA
MAÇÃO 
EGER, 15 <A UN!ÃOl - O sr. Kon• 

ra.d Henlcin. chefe dos sudeto.s, Ia n
çou. hoje. uma proclamação em que 
dizia: ·• Queremos viver como alemães 
Uvres. E' impo&'!iivcl que chécos e ale
mães vivam no mesmo Est.ado. Que
remos voltar no seio do Reich. Quere
mos viver cm nossa pátria." 

O CONSÉLHO POLITICO REUNIU
SE DUAS VEZES 
PRAGA 15 <A UNIAO> - O Con

sêlho Politico esteve retmtdo. hoje, 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOÃO PESSOA 

A Prefeitura Municipal de João Pcs
sôa e~tã publicando, na aecção compe
tente dêste Jornal, edital de chamada 
para pacamcnk>, até o último dia do 
mia corrente, sem multa, das últimas 
prealaçiea de lodo o lmpoaw 1upel'lor -~ 

por duas vezes, sob a presidência do 5-r. 
Eduardo Benes, e do "premler" Hod
za. 

Em ambas as reuniões fôram toma
das medidas complementares da De
fêsa Nacional, nada sendo divulgado, 
entretanto. 

DECRETADA A PRISAO DE HEN· 
LEIN 

PRAGA. 1> <A UNIAOl - O Go
vêrno decretou a prisão do sr. Hen
lein. e de vários outros chefes do 
Partido Sudeta 

A medida das autoridades é baseada 
na Const1tuiçâo Federal. consideran
do-se que Henlcln é responsavel por 
crime df alta traição. 

CONVOCADAS MAIS DUAS RESER
VAS 

PRAGA. 16 •A UNIAOI - Urrenle 
- o Govêrno acaba de convocar mais 
duas resen·as do Exército. 

Corn essa medida aumt-ntou de 
mais 140.000 soldados o efetivo das 
forças annndas. 

HENLEIN FUGIU 

BERLIM. 15 lA UNIÃO) ·- Infor
mam da Checoslovàqula que o sr. 
Konrnd Henleln temendo 06 maBIA-

f,,resn~u~:1fo'1~:,: ::.~:~t!!:i!u ·~; 
avião e traospoz a fronteira alemã. 

ãâ1'1',T 



ldenentoria Federal 
ml'BllltBM'l'E DO IlffBRV'ENTOR 

DO MA 12: 

l'll',IQ6lr. 

De Laura cavalcantl de Ollnd.1 

=~~.:.'ci; :i;-~~· 
do Instituto de Educaçlo, so!ldtan· 
do t.t'lnta 1311) dias de licença, em 
pa;w: 1çfo para terminar seu tra-

ri.:.~eá •.=·.;; ci:~0m:1
: 

cam direito ao -.....o. na fórma 
da lei 

De Nllda Dantas Coullnho. proles*" de 1 • entrancla, com exerclcln 
no Oru119 Elcolar "Dr. Epltaclo Pes· 
s6a~, desta capital, 60llcltando no
venta IIO) dias de licença para ll'a
tammto de saúde . - Concêdo qua
nmta e clneo 146) dias, á vista do 
laudo m6dlco com direito ao orclenR
do, na fórma da let. a contar da pre
sente data . 

De Maria Emília Tóro, proressõra de 
1. • entrancta, com exercicio na cadei -
ra rudimentar mista · de Costlnha, mu
nlciplo de Santa Rita, solicitando dois 
, 2) mi!aes de licença em prorroga 
çlo para terminar seu tt atamento . -
Submeta-se , inspeção de saude, nPs
ta capital. 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 14 : 

Petição : 

Do bel . José Pereira de Castro, juiz 
municipal do têrmo de Concelciio, re
querendo pagamento de ajuda de cus
to a que .:;e julga com direito, na fór
ma da lei. - Pague-se a quantia de 
486$000 a titulo d• ajuda de custo . 

Decretos : 

O Interv,ntor Federal no Estado 
da Paraiba resolve e,c.onerar o bel 
José da SUva Moustnho do cai-go d .. ' 
diretor eerente da C:1ixa de Crédiw 

, Agrlcola . 
O I11terventor Pederal no Estado 

da Parafba resolve exonerar o sr . AI
varo da COsta Oulmarães d,> cargo 
de diretor do Departamento de As
slsttncla ao Cooperativismo . 

O Interventor Federal no Estado 
da Paralba resolve designar o bel 
Joli da Silva Mouslnho, contador de 
Caixa Central de Crédito Agrlcola 
para o lugar de diretol' do Departa
mento de A')Slàtênda ao Cooperati
vismo, creado pelo dec . 988, de 18 e t 
março de 1938 . 

EXPEDIENTE DO INTERVENTC,Tl 
DO DIA 15 : 

Petição : 

N .0 10 395 - De Ambal Cúva l
caa.U de Albuquerque, amciliar dR 
Oerencla da Impreru;a Oficial. 1·c
q,uerendo aposentadoria . - Subme
ta-se 1.. inspeção de saúde 

~ 1 IAL 
l lll a llt l i FI IIIIIIII 

D•ETO N,• t.ttt, dl " Ili ..._ltrt dt 1131 
Abre á s-etarlll da Agrlcultvo, Combcjo, 

Vloçdo e Obra, Pllblicaa, o credito apeelol"" , .. . 
200:oootOOO, lclu&'ntGI oonto, de nlúl, dallaadol 
Ili darllllll com m~to, u co,ltal, -
tru,;OU de PTVJlOI e1colflru, ou.rllio, e oulro, 1ervl
çor . 

Ar1emlro de PigUelr-. Interventor P«leral no l!!lltado da Paralba, 
u,ando das alrlbuiç6ea que lhe são conferidas pela ConsUtulçlo, e. 

Consldtrando que se enconll'a eqotado o credito aberto pelo decreto 
n 1 0'12 de 10 de Junho de 11311; 

mentas ~~~!':.!r:r~~n"se~~r1:,:po,con::,= !°" 1n=!~.:i.~= 
tros serviços; 

Considerando que u obras 6ra em andamento obedecem a um plano 
de realizações J• delineado. o qual nlo póde sem aenalvel preJuiZO, IIOfrer 8Q• 
lução de continuidade; , 

DECRETA: 

Art. 1. 0 
- Fica aberto á secretaria, da Agricultura, Oom6rclo, Vlaçlo 

~~~1~!~!uf.,ll~~.Js~"!:= =~~:n=:~pl~C:.,~ru~~ d:•.;::~ 
escolares, auxilias e outros serviços. 

Art . 2 . 0 
- Revogam-se as <!isposiçõ~ em contrario 

Palaclo da RedenQão, em Joio Pess6a, 14 de setembro de 1938, 50 . 0 

da Proclamação da Republica . 

ArpemiTo de Fl(lueiréd.o 
La11ro Bitz0r7'a Montenegro 
Fnlllciaeo de Pawo PfJrto 

DECRETQ N; 1. f 23, de .. de se1en1,ro de 1938 
Abre o creitilo suplementar de reia 5 :000SOOO, 

<einco contos de rrn), á Secretarill do Apricullura, 
Comtrcio, Viação e Obra, Pública,. 

Al'gemiro de FigucirMo. Interventor Fedl'ral no Estado da Paralba, 
usando da., atribuições que lhe são 4Dnferldas pela COnstltulção, e, 

DECRETA: 

. Art 1. 0 
- Fica aberto o credito de cinco contos de réis, 15:000$000), 

o Secreta, la ~a Agricultura, Comércio Viação e Obras Públicas, ~uplementar 
ao " • 1. 0 

- Secretaria de Estado - Pessoal - Ajuda de Custo, diárias e 
substituições", do Decreto n, 927, de 31 de dezembro da, 1937. 

Art . 2 . 0 
- Revoram-se as disposições etn contrario. 

Palaclo da Redenção, em João Peasóa, 14 de setembro dE 1938. 50 • 
C:n Proclamação da República . .. 

Arg""1irO di! Fif/Udrldo ' 
Lauro Bt!2eTTa Mont'-Dqro 

' 1• ' - F,.l&CUeo de l'aUla l'ãrto 

DECRETO I,º 1, IH, de f 5 de setembrt de 1838 
Abre a Secretaria do lntmor e Segurança 

Pública o credlto especial de 2:oootOOO . 

Argemtro de FigUelrêdo, InteTVentor Federal no Estado da Paralba. 
usando das atribuições que lhe confere a Qonstltulçio d& ~p'libllea, 

DECREl'A: 

Art . 1 ° - E' aberto á Secretar!& do Interior e Seguranç& Pública o 
credito especial de dois contos de réis (2:00090001, deoUnado &O papmento de 
professoros e examinadores dos Cursos de Enfermel1'118 d& Diretoria Oeral 
de Saúde Publica . 

Art . 2 . 0 
- Revogam-se as disposições em. eonnrio . 

Palacio da Redençio. em Joid Pesslla, 9 de setembro de 11311, 50 . 0 da 
Proclamação da República . 

/ ' I ArpemiTo "" Fi/1Ueírldo 
Jo,i li- da sua Mariz 
Fr4"'*"" de Paula Pãrto 

DECRETO N.· 1,125, de 15 tlt llf•ro de 1138 
Estabelece conour,o ,,..,. o, cargo, "" En

fermeira cio Dlretorf4 ú SA!lde Púllliell. 

Argemlro de PlgUelredo, InteneDtor Pedenl no Estado da Paralba, 
usando das alrlbulçliea que lhe são conferldlla pela OonatHIUIÇlo da República, 

DBCRETA: 

4 • e. bem assim a que f6r reprovada em qualquer ma teria. 
Art. e.• - O concuno valeri por sela <li -. a contar do termino 

do e.otat110 e aa nomeaç6M serio feltu obedecendo-se a ordem da claulflmçio. 
Art. 9. 0 - Do prasrama conatart. Anatomia e PlslCllolla, Btlea de 

enfermagem, Hll!ene ::a::ual, todaa ldentlCII& M do cuno do Decreto 1114, 
de marvo de.te lflº• o u aulaa ser dadllll ~m comum a ambu aa 
turma,. 

Al't . 10. • - Aa demata cadeiras serão: 
ol - Prlm.iro, ,ooorroá - So!Uçio doo CMOS de emergencla. ldK 

dO& principais e mais rrequentea casos de ctrurata com slmto111111 e trata
mento. 

Envenenamento por llaol, lodo e dropa. All)hlllladGa. Intoxlaç6es 
por picadas de animai. veneno,o,. Quelmaduru. HemorrtllW venoaa e ar
t,r.al . Llpotlmla e atncope. Convul&6es. Apendicite. Hernla. 

b1 - D_, tra,umilnvelr - Caraterlstlcas do, microorganismos 
<m geral e d0& gl'rmea patosentcos das doenças mala comuns. Noç6ea aõbre 
doenças ll'anamlaalvels, seua slmtomas, ll'atarnento e protuam. Seus princi
pais l!adO& epldemloloctcoa. 

Mlcroblo,. Pontes e modos de infec,;iio. ll,ledldu profllatlcaa . Imu
nlzaçio. Pebres tifoide e para tifoide.o. Dlselitertu. Sarunpo, Coqueluche. 
Difteria . Varlola . Vartocela. Tracoma . Ofltalllllll purulenta. Tuben:Ulose, 
Lepra . Púudlsmo. Pebre amarela. 

cl - Enfermapetf1 - Historia da enfermagem e sua concepçi.e mo-
derna . 

Cllldados com qs doentes no leito; asseio na bOca, banho no leito, u. 
selo no quarto . Alimentação dos doentes acamad0&. 

Banho de Imersão e usando sacos de agua quente e de gllo. 
Aplicação désses sacos e rodas de borracha. 
Envoltorlo frio e compressaa, fria e qü'°"" 
Cataplasmas simples e slnaplzada. Anll'<Dollatlne. 
E.'mbocaçio de lodo. Ventosas sêcas, 
Tomada do pulso, temperatura e excursões resplratorla . 
Enterocllse, clister, lavagem vaginal. 
Injeções subcutanea e lnll'amU&Cular. S6ro. Curativo com. material 

esterilizado, usando ferrO&. 
CUratlvos de olhos. Poslçlo da. criança para exame de olh0&. nariz e 

garganta. 
CUldado com o recem-nascl~o . Profl1axla doa olh0&. 
Preparação de uma cama para o parto. CUldado com a geetante e a 

puerpera . 
Isolamento domiciliar . Desinfecção ooncomnte. Vaclnaçlo. 
d) - Higiene Pro-Natal - Noções s6bre II anatomia e flsloloela dOII 

órgãos genitais da mulher. 
Prenhez, normal e simples. 
Prenhez gemelar e ectoplca . 
:f"eto. 
Parto normal . 
Noções s6bre a necessidade de intervenção a forceps episiotomia. 

simpisiotomta, cezariana. 
Eclampsia e vomito& tncoercivels. 
CUldados com o recem-nascldo. Asfixia branca e azul 
e> - Hlpiene infantil - Recem-nascldo . CUldad0& a observar no 1. 0 

<!1a de vida . 
Deaenvolviment.o da crianc;:a normal . 
Prematuro . 
Leites. -Sua composição . 
Alimentação natural e merccnaria. 
Alimentação mlxta. Ração complementar . 
Allmen~ artificial . Calculo. 
Yltamlnas . Doenças de carencia. 
Dfsturblos alimentares. Dietetlca. 
/, - Dieteticfl - Leite completo, diluldo ao 112 e a 2 3 . 
Leite engrossado, mlngáo . Mingáo de manteiga. 
Leite acidulado. Leltelbo freoeo e em pó. L 
S6pa de legumes e de aveia. 
Flgado crú. 
Caldo de laranja, limão e tomate. 
Esterilização das mamadeiras e material. Olstrlbulçlo, 
Art. 11. 0 

- Haverá visitas e aprendial- no laboratorio, na Dlet.e• 
tira Hospital Santa Isabel, Pronto SOcorro, centro de Saúde e Maternlc!ade . 

f 1inloo - Para Isso, será 60llcltada & colaboração de outras depen
dencias oficiais ou serviços particulares. 

Art. 12.0 
- As duu turmas, a de Vlsltadõras e & do Decreto n . 994. 

s• revesario nas aulas du varias materlu. de modo a se &IJl'Oveltar devida
mente o tempo . 

,vt. 13. 0 
- Revoeam ... as dispo,içães em contrario. 

..;. Proc:~:J:o ~ i::::á.'m Joio Pess6a. 15 d\setembro de 11311. 50 .º 

Argemwo "" FitlUN*lo 
José Mlll'IU# d4 SflN llanz -----

DE,UTO 1: f,f 21, de 15 ú 111_,. N IIH 
Allera o Quadro do PMoal do LabOratorio 

Bromotol011ico da Diretoria Geral "" Satide Publico 

Argemllo de Plguelredo. InteTVentcr Pedera1 no Ili-- da Paralba, 
usando das atrlbulç6eo que lhe são conferidas peia Conat.ltulçlo da República, 

DECRETA: 

Art. 1.• - Picam exUntoa os lugares de qulmloal auxlllllrel do La· 
boratorlo Brolna~lco da Diretoria Geral de &aú4e Púllllca e creadas dois 
(21 de Qulndcoa. com os vencimentos de oli-t>t.oa mil ll!la ,....,., menaaes. 

Ait 2.
0 

- O - de Qulmlco Cltafe do Nferfdo J>lpartc:nmto, -· 
eun:ldo, em C01ldulCI, por um dos ~ - a ~ IDlllllal de 
d-i,oa mU ll!la <IOOtOOO). 

Art a • - r llbert.il , Secret.arla do Interlar e ~ NIIIICa o == ~ ~~&::~:f d,:i-sa:i.-=..n:r......:,:= 
YIIOr pus aceader a d8!l*a -. o preoentie DIQrel.o 

Art 4º-Rnopm-seudlap0slç6eoem.con da~=~ ::.;7.JI:..- .Joio -- 1.1 de ......,, .... &O .º 

Arpmlrodc,,,,,.....,,, 
J .................. 
ITIIIIICUCOpe,.._k'Orto -----

IEIIITI 1, t.111, D li a , .. llfl 111 •• 
dlnrl~ ;,=.,,..,,... ~ ... ._,. tlO 

~dlll'IIUllrldlt.lD..._....,_.nollnMDdaPpulla. 
.... - &trllllllllN ... Jlle ...... .,.......... da..,....., ·-



- pela estrada de Olho d'Acua a Santana dCII-Oarrota, Da I,aaOe, 1le Oul· POI' Ncwoa rumo certo A Serra da Blll'borema -a direção aul ll da :.uendà 
Pedra d'AIU& a~ a Serra da airt,l,l'fflUI, eompreendendo u pl'Opll!Nltut,a 

~fº 2°~~-=-= :.. 8:'°~~m contrario 

Palaclo da Redençio, em João Pessoa, 15 de setembro de 11131. 50 • 
(a Proclamação da República. 

J1r11emlro de Fknl,.,rUo 
'JOII .,,,,,_ de 811N /llarlz 

DEORETO N.· 1,128, de 15 de set1111llro dt 1938 
Abre ti secretaria do Interior e Se,itranço 

PdbUcll o credito de vinte contoo de 7/l!f• 
(20:000$000). 

· Argemlro de Plgurlrêdo, lntel'Vfflt.o~ Federal no EAIAdo da Pnralba. 
usando das atribuições que lhe llAo oonlerldas pela Coru.tltulçld da Republica, 

DECRETA: 

Art. 1. D - E' aberto A Secretari• do Interior e ~rança Pública o 
credito de vinte contos de réis 120:000$000), suplementar a verba constante 
c,o 1 10 . • Quadro li "Eventuaes", do orçamento em vlpr . 

Art , 2. 0 
- R~vogam-v as daspo,dções em contrario . 

onc1o 
N' 343 

nll . 

A' Emcntn : 

PetlçAo. 

N . • 15 028 - De Pedro Alves de 
Andrade . 

~~& ~c:a~= 
lfOBU 
Quartel em João Pess6a, 16 de ae

lembro de 1988. 

Serviço para o dia 16 1 sexta-eira l . 

Dia á Policia Militar. 2 . • tenente 
Joio Gadêlha de Oliveira. 

Ron~a á Ouarnlçilo, sub-tenen•,e 
Manuel Noronha Ceaar . 

Adjunto ao oficial de dia , 1. • sar
gento João Coriolano Ramalho. 

Palacio da Redenção, em João Pe!i.'llla, 15 d• aetcmbro de 1038. 50 . 0 gc~t;: J.,J-'~1: :: :,:'C::.~ét/ 0 
snr-

dn Proclamação da Republlcn · Guarda do Quartel, 3. • sargento 

A rgem.iro de Figtle1rédo 
Jo,é Marques da Silua Mariz 
Francisco de Paula Pôrto 

DECRETO N," 1,128, de 15 de setemllro de 1938 

Osorio Ohmplo de Q11elroga . 
Guarda da Cadela. 3 . 0 sargenOO 

Carlos Sobreira. 
Telefonista de dia, soldado Severino 

Ferreira de Sousa l l. º> 
O 1. 0 B. 1. e a Cla. de Mtrs . da

rão as guardas do Quartel, Cadela 
Abre á Secretaria do Interior e Segurança Pública . reforços e patrulhRS . 

Pública. o credito de trtnta conto.• de rri1 . · 1 
, 3q :õOOSOOOl • · · Boletim numero 201. 

Argrmiro de Figuclrêdo, Interventor Federal no Estado da Paniba. la,; . > Jaoé Arnaldo Cabral dr và,,. 
usando das atribuiç6Ps que lhe são conferidas pela COnstituh;ão da Republica, .. -eneflos. tel. cmt . gtral. 

DECRETA: Confere com o original: ., lllanael 
\"iéc;&S, n,aJor sub-cmt. Interino. 

DECRETO I ," - H li dt ....... Ili IUI 
Abre orMJi. ......... &ar. 

O Prefeito da capital do Estado da Paralba, usando das atrlbulç6es 
de oeu cargo. e, 

Conalderando que as desl)faas da vila de CabeclélD com o ma~. 
clllras e llmpêaa póbllcaa correm pelas verbu orçamentárias deat& l're
•ura: 

CRpltal, C.::.na:::J!f:°ctoq~~:01!~ª J:t,~t~ co~ :~"~ •~ ~"'::!° C: 
podiam~~:..\:· q'!:':!° ,!~.:l~od~:i =~ soeéôn, 
se elevaram multo Jt. verba orçamentArla. em lace da aqutslçlo de um elt.• 
rnd

or e c":~~= q: ~ste .. ~~·~~ lixo domiciliar pa.'ISOU n ser fêl~ 

~~=~te d:.'°!~d![.".f:lt~. a':: e~~l~o • .:':e~f:!/".l:~ºt~r ::e=: 
lantes e Jllltas reeiaDtaçjjes ; 

Considerando que para esse serviço a Pre!elturé. tfve que adquirir 
caminhões, aumentar pessoal, conlecclonar carroças devidamente àdapta
\'els ao seu destino: 

Considerando que a receita do Hospital Pronto Soc:6rro vnl _,
por senslvel aumento. u.pó.c; n inauguração do nõvo pnvlmfflto qu, sed. •s• 
ws dias; 

Considerando que a vila de Cabeclélo concorre lafnbém para au
mentar a receita nAo prevista no Orçamento Municipal; 

Considerando que a arrecadação do Itnpõsto de Diversões tem lgua:
ntente se elevado. 

DECRETA : 

Art. 1. 0 
- Pica aberto o crédito suplementar de cento e noventa 

contos de réis , 190:00080001. que será distribuido com as verbas e utultlS 
Sfguintes : 

· VERBA I - GABINt.TE DO PREPEfTO 

s· - Matetlal: 

Recepções e outras deKpêM1s 

VERBA li - DIRETORIA DE EXPED1ENTI: E FAZENDA 

B - Mater1.i: · 
Art. 1. • - E' aberto t. Secretaria do Interior e Segurança_ Publica ~ 

c1cdito de trinta contos de r~is (30 :000$000>, suplementar a •ezba conatantt 
do 1 1. • Quadro 11 - Ajuda de eusto, Dlarlaa,.. Substituiçõe.< • Gra unca,;Ao 
aciictona1, do orçRmtnto rm vlgõr . 

INIIPl!TOIUA GDAL DO TBAn. Expediente . 
00 P1lBLICO a DA OO&&DA e; - Percentngena. dlériàs. · gr~Ílfkaçi~,; e que-

1 :000$000 

5:000SOOO 
Art . 2 . 0 - Rrvogam•se as disposições em contr:JJ.·io. 

Palaclo da Redenção. em Joio Pessôa, 15 de setembro de 1938,, 50 • 
do Proclamação da República! . 

Argemiro de Figruirédo 
Jo,ê Marq~s da sn,,,. Mari• 
Pra11Cilco d,e Pauli, l'ãrto 

DECRETO N. • f, f 30, de f 5 de setembro de 1938 
Abre a Secrel,;.ia do lnter1or e Segu,rança 

Pllbl~a o credito especial de 11i'nte contos de reis 
e 20: ooosooo l • 

' Argemlro de Flguelrêdo, Interventor Federal no Estado da Paratba. 
usando das atribuições que lht são conferidas peln Constituição Federal. 

°DECRETA: 

Art . único - E' aberto á Secretaria do Interior e Segurança Pública o 
credito especial de vinte contos de réis t20:000SOOOl, destinado, em partes 
Iguais á representação do Estado na capital Federal e ao comlsionamento de 
um medico de reconhecida cOlltPf'tencia para estudar, no Rlo de Janeiro e em 
Burnos Aires, o problema de assistência moderna t. maternidade e à lnfancia. 

Palac10 da Redenção, em João Pe;sõa, 15 de setembro de 1938, 50.º 
da Proclamação da República . 

A rgemiro de Fir,ueirêdo 
José Marque& d4 SUva Mariz 
Francisco de Paula Pórto 

DECRETO N.· 1, 3J, de 15 de ·se1emllro de 1938 
ArgemJro de Plguelrêdo, Interventor Federal no Estado da Paralba, 

U<an~o das atribuições quP. lhe são conferidas pela Constituição Federal, 

DECRETA: 

Art . único - E' aberto ao Govêrno do Estado o credito de 30:ociotoOC 
r.uplemell&ar ao 1 1. • - Recepç6es o!lciais e outras despesas - conatante da 
lei n . 92'1', de 31 de dezembro de 1937. 

Palacio da Redenção, em João Pessõa, 15 de setembro de 1938, 50 . • 
da Proclamação da Repl'lbllca . 

N. ' 15 .097 - · Da Secretaria da 
Alriculturn. 

N. • S45 - Da Intervent.ori& Pede
tal. 

Decreto; 

N • 86 - Do sr In~41111lor Fe
deral concedendo sela meses de lleenl ao cstactonirlo f11cal de Santana 
ari:ngo, sr Aleendlno Tooeano de 

Ao Tribunal da Pul!nda: 

l'ellolea· 
,.x.• UIJ14 - Do.._ c:talla_.o 
lhtortal'alallia, p. p . da ~e lle 

li' Deutz Otlo Lelltlmo Ltda 

'1cion;;.:,:.·~ ••~ standard 011 
11 ° 14 ~ Da RepartjÇ,io dos 

li lOal-DeJ Pel'tt!traTa• 

li': 1 tft - De Alf1411o Whlltll!7 

'be Bduudó tllmha 

Argemiro de Fi/lUl!lrtdo 
Franctaco de Paula Pórto 

N • 14 . 034 - De Manuel Benjamin 
de Carvalho . 

N. • lá 002 - De Antonio August.o 
de Almeida. 

N.0 H.978 - Do mellllO . 
N .º 14.179 - Do meamo. 
N . 0 15 091 - Do eng.• 0o1'110nlo 

<!a Nobrega Pilho. 
N. • li 045 - De Nuno Teixeira 

Nét.o 
N . • 15 164 - De Inicio ROmtro da 

s;~ 32'1 - De Pranclsco Luiz de 
Oliveira 

N • 2.515 De Valfrldo cavalean· 
t\-
~ reallzBdaa : 

N • 16 092 - De Cartoa Barmmeu 
Mlllllnho. 

A• Proclll'adorla da Puenda: 

Petlçaet 

CIVIL bras 

Em João Pesscla., 15 de setembro 
de 1938 . 

Serviço para o dia 16 1 sexta•etra, 

Permanente à 1 . ªS
I 
T . . amanuensP. 

Pedro Patriclo. 
Permanente á S P . , l!uarda de 1. " 

cla..-;.c;e n .7. • 
Rondnntes: do trifogo, flscal de t.• 

rlasse n . 48: do policiamento. !lsc• Is 
ronc:antes ns . 1 e... 3, 

Plantões, guardas civis ns . 23, 29. 
84, 65 e 19 . 

Boletim numero 203 . 

Para conheclmcnto .A Corporação e 
devida execução, publico o .,.guln
lA': 

I - Petições deapaehadu pela ~-• 
Seeçio - Dt Ck:et o Dor..1to, Clov1s 
Sátiro e Sousa (bel. ) , Raimundo Fer
reira Lima, Euclides Pereira da Cos· 
ta, Ant.onlo Cipriano, José Salvlano 
de Oliveira, Ma&silon Soares da Sil
va, Severino Gomes de Sousa, Fran
cisco Bastos de Medeiros, Bartolomeu 
de Araújo Costa, Elvlrlo Llllf de Me
deiros, JOlé Ferreira Dias, d. Lulza 
Ollndlna da Silva Att'eS, Francisco 
Suliano dos Santos, Sebastião Perei
ra da Silva, Sllvlno Tlmoteu de Lima 
e José · Antonio da Silveira . - Com<, 
requerem . • 

li - Reaultado de exame - Nos 
exames a que se submeteram, ontem. 
nesta Inapetorla Geral, JOlé Alves de 
Oliveira, Joaé Verlsslmo Pilho e José 
Vk:ente de Araújo, para ebaafleur 
profl.ssional, conto reaultados f6ram 
conlllderados habllltadoa. 

Ili - Pe~ dea,aehada - Do 
desembargador Maurlclo de Medeiros 
Furtado, requerendo tranaterfncla de 
propriedade para o seu nome, do au
t.omovel marca ehenale&, placa n. • 
3ó2 Pb., adqutrldo por oompra ao sr. 
Prançlsco Dantna de Alul&r. - co
mo l'équer. 

IV - Bnlrep de ...... - Entrega
ae à 1.1 8 T., 17 gulBa de l'ellstro de 
velculos, remeUdu peta 2.• ~ do 
Trilego e proeedent.es do posto ,de 
velculos da cidade de Pllt.oa . 

Ili. F~ PIITO ft IHEU 
CDA OBDIIII DOS ADVOGADOS 

oo-.um.i 

VERBA Ili - DfflET~RIA DE OBRAS PU'BLICAS MUNICIPAIS 

B - Material: 
Automovcis, comb\lstlveis e acessorios 
Desapropriações . . . . . . . . . . . . . . . 
Pera a compra de um auto•camtnhão 

VERBA fil - DIRETORIA DE JARDINS, AORTCULTURA E LUIPEBA 
PU'BLICA 

A - Pessoal : 

Pessoal variavcl 

VERBA IV - DIRETOR!A L- ABASTECIMENTO 

A - P....,al: 

Pessoal vartavel 
B - Material 

8:000SOOO 
1 :OOOSOOO 

95 :000i0410 

9:000$000 

VERBA V - DIRETORIA DE ASSISTENCIA E HIGIENE MUNICIP.\L 

B - Material : 

Instalação do n6vo pavimento do H P. S . 

VERBA IX - DIVIDA PASSIVA 

Para pagamento de dividas de exerelclos anteriores 

VERBA X - DESPESAS DIVERSAS 

Eventuais 

30 :000SOOO 

9 :0008000 

23:000SOOO 

190 :OOOIOOO 

Art . 2 . • - Ficam revogadas as disposições em contrário . 

João fess6a, 
16 dfF!".!:::' c~~-da Cuaha Nollree:a 

Poi publicado nea~. ::~~nalho, dlret.or de Expediente e Pazenda . 



DIA 15: 
RIICEITA 

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

Arrecadação do dia H . . . . . . . . 
ReparUçio de Aguas e Esg0I06 -

Renda do dia H . . . . . . . . . . .. 
:Mêsa de Rendas de Areia - P 1c. da 

arrecadação de setembro . . . . . 
João Blapo de Barros - Divida aU-

va . . .. . . . ... . . . ..... . . .. 
Raul Toscano de Brito - Callçio de 

luz ••. • •. .• .. . .... •• ..• . • 

Caixa Central de Crédito Agrlcola -
e .aviso prévio - Retirada .. .. 

DESPESA 
37'4 - Severino Carneiro da Cuaba 

- Folha de papmento . . . . . . . . 
3753 - Al!tu Rabtlo - <Sec. da 

Agricultura> - P01ha de -en-
lO . . •••• • • ....•.• •• •••• • 

3737 - Brsslllano de Paiva - Paga· 
mento . ... .... . . ... . .... . . 

3786 - Augusto Pedro Carnetro -
Pagamento ..... ... .... . . .. 

3787 - Severino Monteiro da Fran
ca - Pagamento .. . . . . • . . . . . 

3739 - Brasiliano de Paiva - Des-
pbas realizadas . . .. . . . . . . . . . . 

3798 - Antonio Bales Santos - Aju-

37~; ~ ~~nciin! i.;..;âuó' ci~ BrttÓ 
- Ajuda de custo . . . . . . . . . . .. 

3746 - Alvaro Henriques Correia -
(D. V. o . P.) - Adiantamento .. 

3768 - Antonio Menlno doe Santoa 
- 1Imp. onclal> - Adiantamento 

3780 - Roberto Dias - !Sec. do In
terior> - Adiantamento . . . . . . . . 

3802 - João Hardman de Barros -
(Dep . Class. do Algodão) - Adi-
antamento .. . . . .. . ...... .. 

3714 - Sllvtno Montenegro - ( Sec 
da Agricultura> - AdlantamenlO 

3795 - Francllco Lulll de Ollveüa -
<Inlt>rventorla Federal) - Adlon-
tamento .... .. . .. . ... ... . 

S783 - Olavo OUlmariea Vanderle• 

:,,111:!:.=.:to 1pa:a co°nitc.d:1;.. 
de "V- BraYa.. . . . . . . . . . . . 

l'lte - 1'bmu BerrallO - ~
to de vebclmtntoa .. .. .. .. . . . . 

Baldo que paaa .. . . .. . . . . . . . 

47:aootooo 

17:eootOOO 

l:6889000 

10:oootaOO 

58$tOO 

30IOOO 

lootOOO 

37~ 

· ae$000 

124IOOO 

lMtllOO 

46-
7&eooo 

98tO()O 

3:000IOOO 

lootlOO 

300IOOO 

90IOOO 

• lootOOO 

1 :OOQUOO 

50:oootaOO 

168:44Qt3JO 

30:aootoOO 
55:nut500 

114:Z60t800 

35 :257$400 

50:000SOOO 

141 :077$SOO 

.,._ IMl:llleDGO 

ff: ..... 

llítado rii ,1a.._ • .. ~::,: 

.... ~-----
~

dllao 11111 ....... lllllll °" 
4llnfla de IIIIIIUtlt, - CI• 

p& llllbatdlnl•~~-,,-~-_.rdelllll ... 
tllllO t plilllHNatll Ili til. llalalllO 
AlWIII 1111 Ano•Vfflle. 

...... t - •C, ...... -., ....... ~ .......... ,. p,.._•. OsetOlllll, .. I_......, __ 
!ff:.;..2;~~ 
&aa. a.o. .ce,...a• 

k( 
....,.,..,_ ........ ........... -Oart"-... 

:.·l'aramolull", e.a....-. 

lllilli ............... • 'AO.U.\&IIIE• - •o r,;. 
'"7, .. •!OU, CenlarJ •, 
c ............. -

lbTBO',POLE: - • Da Der· 
rolii , Vl&érla", aom .John 
Wa,-ne. C-plomealclL 

A pG1101& apreanjltu em podar do 
.-. Anloeto de tal. uma baaPIII de it. 
8. do P. 8Daorro e um Cll1oe de metal 
lllllaMo, JDIIJetaa-lllrtad .. pe1o lndlvl• 1 ·---""':"-----------------..J 
duo .Joet Pel.rlclo. 

liat pOder do referido Individuo a po. 

~~I .. , =-=-tt'!:.a 0

dê ROTAS DO FOIO VIDA 
RADIOFóNICA um POrll' que havia furtado. A Po· 

llcla fel entrep . da lmportancla em 
apreço ao propítttarlO da a•e. 

POI O SEOUIN'M, OlffDI, O MO· 
VIMENTO DOS OARTORlOS DIISTA 

CAPITAL P B l•f BAI)IO.Jm~AltA DA P,1. 

Ao dr. Ohefe de 1'.>llcla, camunlcoo 
o dr. Delepdo do 1.• Dlatrllo a con• 
eludo e -- a Julzo do loqúrlte 
conl.ra Sllvlbo Bataqulllno e outroe. 

Cartorlo do Rqlllro Clvll &crlvão 
Seba.sUão Butoe: ........... para lleJe: 

Ao dr. Chefe de Policia comunicou 
o Sub-delfflldio de Ara.çagl, que no 
logar "Tomat6 .. , pel"tencente àquéle 
dlotrlto f6ram -1naclos barbara
mente e roubadoe o sr. João da Mata 
Medeiros e uma criança de doze anos 
de Idade . 

A mfJIDIII aut.orldade comunicou ha
ver efetuado a prla6o dos lndlvld111111 
de aome Joio Pedro da Silva. vulgo 
"Joca Bola", JO&é Fernandes doe San
tos. autores do crime, nlo tendo sido 
priso o de nome Joe6 Callxto, por ha
ver se foragido . Aquela autoridade. 
ainda comunlQ>ú haver aberto o res
pectivo Inquérito . 

Ao dr. Chefe de Policia comunicou 
o dr. llelegaclo do 2.• Distrito o seguin
te: 

Requereram atestados de conduta as 

FOram reglltadaa nhae cartano as 
seguintes crianças reeem-naecldaa: 

Ollvan correia de carvalho. Oll
vandro Aquino Seixas, Oennano A
qUlllo Seixas, Boanege Tavares de Li
ma, Mllcladea Leàl, Maria Pellctana 
da Silva, Maria de Lourdea Barboea, 
Eures da Silva Chav•. Simone Pl-

1111;~reci; .. ~~o :rre~v:;....1a. 
mas para o casamento dos contraen
tes seguintes: 

Moaclr Bar- llalnart e Lucla 
Plorenclo da Silva : 

No mesmo cartorlo fõram rep,-
0& 6bll06 ocorridos ontem, das pese6as 
9e1111lntes: 

Maria Pellclano da Silva, Allplo 
Lopes de lledelroa, Rober&o vi-... 
Creusa Maria da Conceição, e Pedro 
Lulz de Souza, e dob naU-morl06 
(gemeos>. 

oe demais cart.orloe não fomece
ro.m nótao á reportacem. 

~~te;t.=asdi:.~1:'.'nAn~:~ e:::~ BOTOES de f ...... , ttYélu e ea• 

U':o ~i!~=~~~,:'~~~=::~. == :::. .. .:,.a: :"":e:.::~·:~ 
lia Santa RoÍli, Altlno :Melrfl,ea de eou- ._AZJIL;.;.;;,..,;;,·;.... _ ________ _ 
sa. José .~oe doe Santoa, JoAo • · 

::,ua~, ~r1:!l:'.'°M=l ~ª:; ASSOCIAÇÕES 
de Medeiros, Jullo X.vier de Alencar ALIANÇA PROLffMIA BENEPI-
e Pedro In6clo de Araujo . CENTE "ELJSIO DI!: SOUZA• 

P6ram ,ouvidos como testemunhas em 
um Inquérito Joeaf6 Nobrega • Dei· 

:1~ ~t";!ii:C,' =~e W:.:'~ 
carloe v~ J61o· 

Compareçeram ao Oablneb! do dr. 
Delegado pari prestarem eeclareel-

~~~\U .:~íaa .. :.:1"~ rei:; 
,A,,rge, Antoma BPamtnondu, D. 8811· 

1 

ta Crua, Severino :Montetro. JoAo VI· 
6t!U, Pedro Leão, ~llon de Oliveira. 

Ao&';· Chefe de Policia comunicou :ui:-ie, ~o do 1.0 Distrito o se-

Requereram ateatado de oonduta u 
seguinte& pelli61lils: Ja Perrelra de 
Lima, Antonio Simão de Mélo, Jf)fé 
Adtllno de Mal06, Waldemar J.l'errelta 
dl Lima, Manuel André da SllYa, J°" 
Perrelra da SIiva, Pelronllo Gomes da 
Silva, Temlatoclea :Marinho, Rafael 
Valdevlno da Silva, OUl'lo Montetro 
da SllYa, Sebutlll0 Pereira da Slln, 
Ellaa Pedrooa da Silva. Neusa de car
valho Carllelro, PaUlo de Ollveli'a 
Costa. Guiomar ~ Almeida Cballlre. 
Anita 8cbelnberl, APnor Alva de Sl
qualra, Lllls Qongalvea de 111,dlaa, Ja 
AJlrillo da Bllva, JIIIN! Pedro PeaoQa. 
l\ntonlo Joaquim de Preltu Joio 
Paulo da Silva, Adauto .Joll6 do Nllld• 
mentAI, Mçta . Nena de YINOIIMlea, 
lllarla d~ fenha lilantoe, Yal1rtda «ê 
Anuda Oarnalro. dlao Ca111elro. dito 
da Arruda camara, Maria da Olcma 
~J~lmo OlalldlnD da 811va. 
Jalale .,...., Jlarllola, 8- 8-- la 
Silva; de Identidade: Joel Pedio la 
O~vm,,.~. LUIZ S.tlata ctoa ~: ae 
miaenmuaiide: Alfredo de ARMIQ1W-
""'' Jl8l69le dO maJar Joio da Ocàa e BUta, CCIIÍI claoo !leda, para ardil 
a•ladaa par e1ta aulilll'ldade: ~ 
l!llllqo_ dO IMl*IIO aabre a marle o 
.,...... Ollliin :PelldallD, aaldln 
- -- • Bltallo. 

o lnath:uta de Identlllalçio~-~u: ,c, 
........... laâ, BeffrlnD Joeqlllm • 
................. l'latlJil., 

....,. BM1I 

No próximo domingo, 18. haverá 
uma seasio, na aHe aocla1 désaa in&
UtUlçio de bene!lc:6ncla, de usem
biéa iie,al e extraordlnarla, para pre
epcblmenlo de várloe C8J"I08 vagoe na 
dlttlllrla. 

Dada a lmportancla d6lu reunião, 
encarece-ae o comparecimento de to
doe os 8IIOCladoe, 

INSTITUTO lf1S1'0BICO - .Rece
btm,_ comunlcaçle de se haver em
poaaatto no dia 7 do corrente. a nova 
diretoria do Inalltuto Histórico. eleita 
~ s:=m:r"m:. realiada a 21 do 

E' aJflSUlnte , nova diretoria dessa 
agremlaçio cientifica: 

de~~· :=.a~=el~~-~ 
secretário. conet10 dr. Pl0ttnUno Bar
boea; a.•~. J . Vete& Junior; 

:"~ ~;.=:= ,::r:i: 
to) . 

COlnls86es: - De Contas: - Dr. 
Pimentel Oomea. te-le-coronel 
PranclNo COUUnho de Lima e Mou
ra e Simão Patrlc:IO: de 'Révlsta : -
oror. Joeé de Mflo. dr. J61a Maga
lhln e prof. Ollvlna Carneiro da 
Ounha; de ~ Mlst6rlcas : -
Dr. Apolonlo C. da Cunha Nobrega, 
proreasoraa Allee ile Aaevldo Monteiro 
e Analloe 0aldal. 

A rupelto, reêellél!IOB atenclola CO• 
mlUllcqlo . ........... 

V..,._ um. - e llalado, oito 
, rua s . Ja a.• 211, neata cidade, 
c'8III 6tlmat camilclol. llimeado. cem 
IDll&laçlo el6trld e ......, pn)prfo. 
.A tftlÍt IIO - CIU i l'laa 15 da C. a.• li, - o .-. Llndolfo 

..!5~--.-rlda.~ a.;,....._,_~· ................ . 
........... .,.~ .. àl'!'lf. ! ......... ,_ • . ......,.~ ................ _ - . .... ..... ~ ...... 

o ........... .. -

V~ W~ do almOço -Ora-

12,00 - Jornal matutino - NoUcla
~di :1~ tele1P"a!lcas do pab 

12.15 - Contlnúa o programa do 
almõOc, - Orava.ções popularea. (Lo
cutor, Allrlo Silva> . 

18.00 - Programa do Jantar - Gra. 
Váç6es selecionadas. (Locutor. Allrlo 
Silva>. 

10,00 - Slntese doe acontecimentos 
do dia. 

19.05 - Musica americana - Jau. 
da PR I-4. 

19.20 - Bambas canções - Rot>,,rf.a. 
19,35 - MllSlca variada - Jorse 

Ta-. 
18,SO - M11Blca popular brasileira -

Ivone Pelxõto. 
20,00 - Hora do Brasil. 
21.00 - Mualcas leves - Orquestra 

de salão sob a regencla do maestro 
Olegarlo de Luna Prelre. 

21.l~ - Jornal oficial. 
T;Ji.2:'...-:- Valaas brasileiras - Jorge 

21,35 - Musica popular brasileira -
Robert.a. 

21Ji0 - Sólos de saxofone - Mlrtl
lo Cardoso. 

22.00 - Jazz programa - Jazz da 
P R 1-4 sob a regencla do maestro 
Olegarlo de Lulla Freire. 

22.20 - Jornal !alado da PR J-4 . 
.\.::, . - Bõa noite. (Locutor, Jorge 

PRINCIPAIS PROGRAMAS DAS 
ESTAÇOES RADIO-EMISSORAS DE 

º~t ~~:~:~~JR~':1· 
HoJe: 

A's 10:55 - ...._Radio News -
Booton - WIXK - 9.570 kcs. 31,3 
1nets. 

A's Jl:tS - Vlemleae En.,emble ,s. 
A.> - Schenectacly - W2XAD -
21.500 kcs. 13,9 mets. 

A'a 14:15 - Bennett & Wolverton. 

~ 5i,-; ~~=:ay - W2XAD 
A'a : - 2:00 p. m. - Itallan 

PerlocJ on European Beam Service -
New York - 17.780 kcs. 16.8 mets. 

A"s 11:00 - Club MaUnee - Chica· 
80 - WIXP - 8.100 kca. 49.1 mcts. 

A"a 18:30 - LltUc Varlety Show -
Chicago - W9XP - 8.100 kcs. Ili 
mets. 

A'a 19:GO - 1:00 p. m. - Portugue-

~-~e::'~CW:m~x.:·~ 
17 .180 kcs. 16.8 meta. 

Ã 'a 11 :00 - The Monitor Vlews the 
News - Bostem - WIXAL - 11 .790 
kcs. 25,4 mets. 

A 's 19 :30 - Spanlsh Home Pro· m ~~me~~ - W2XAD -
A-a 11:45 - LDwell Thomaa. News 

Oomentator - Boeton - WJXK -
1.570 lca. 31,3 mtla. 

A'a :io: 15 - cannen castelo. Piar 
and Movte Revlewa ln Sfl&lllall <SA> 
- New York - W2XE - 11.830 ta. 
ll6,I meta. 

m!~ ~°! = ;~=:i~~~ 
11..ao la. • ., a.ta. 

A'ri 21:GD - 1:80 It- a - spallllh 

~ ":~~~~:r-ia.., meta. 
A'a a:oo - Walla Time wWI Pnllk :='1.;: :.::.: dy - ,m.U' -

4.a·m - IO:GD p, m. - ~ 
vlalÍ -~:.~1.toÕ 
lrm.tt,t lllllta. 

-·~ ·~.&:ii; a,JfRi -4~1.- -



SaMGA, 15 lA UNIAO) - 'b IIO• 
vtmo ...... ele tomar mala.~ 

:""'1arr:. d~ta~~.~ 
aervtataa que aumentam ao atwilà ere
ttvoo do um:lt.o de HO mil Mlllftll. 

RDTABBLl!IOIDA A ORDEN EM 
SCBWADl!:RBACH 

r:_~~t_ u:.a~-,J:, 
pro-du Por metralbadoras e carroo 
de Mal&o penetraram na cldàclé de 
SCbwadermch, cuJoo edlflclos publl· 
oos bavlam caldo em poder dos ale
mlea aucletoo. 

l!OBJII Q'OD CAUlA A lllm'OK· 
BABJLIDADJ: DA OtJE\RA 

NSW YOIIK, lll <& mnAOJ - O. 
menlande.,.a ~ ln~ 
atual YIIIA'!lll do pre!Júr 
~ac~~t.esgaden, .º "New orlt -nm.• 

"OU ae trata de um IOl~IIIIW 
que ae Pl'O$ra nur a qu-
a reapclll&IIWdade da d 

~~::tpl"!n:ia~~ :a:: 
doo oo tempos em favor da pu•. 

OIS SUDETOS EVACUAM Bêl'IWA· ACOl'IBELJL\NDO O Rl!lORESIIO AO 
DER.BACH SEU PAts 

BBRLJM, 15 <À UNIAO> - MIiha
res de alemiea s11det.os estio cl'IINDdo 

~la~ :!..J~ .,!'i:. e~~= 
cu cantra oo mesmo& na cidade de 
SChwaderbach. 

A INGLATERRA JAMAIS SEJI.A PE· 
O.ADA DE SURPRESA 

LOl'IDRBB, 15 lA UNIAO> - ,\pe
sar da pollUca de dMannamento ado-

A1r111•1 perlgos111111tt 1 
sltuapo Interna da lht· 

CNS.111611111 
(ConcllllAo da 3.• jlg,) 

LORD RUNCDIAN VAI iu:ê)RES. 
S~ A LONDRES 

PRAGA, 1$ IA UNIAO) - Lord 
Runctman anunciou. hoJe. que muito 
breve recreasan a Lond,ee, conside
rando terminada sua mlssio. 

5.000 SUDETAS JA' PASSARAM PA· 
RA A ALEMANHA 

BBR.LIM, 15 !A UNIÃO) - S611e a 
5.000 ó nwnno de llUZ., qul! trana-
~;:z.~n:~rapollcfa .;~· 

Alguna d~ forasldos lflatam 
horrores pratlcadOfl pelas autorlô'ades 
do goytmo do li". Bodza, na região 
•ublevada 

A Benefldncla do ParUdo Nacional 
SoclaJlàta e8ti -.rendo todos 'OS IU• 
detaa. 

A Bl!PERClíiSA.0 NOS ESTADOS 
UNIDOS 

REINA OTDIJSMO Dr TORNO 
DA BITOAQAO 

~~~'!:é!5 ~=º~ ~":'":! 
correspondente de uma aíencla ~
vráflca: "Estamos aconaelhando a to
doa oo cldadáOII amertcanaa para re-
1ervarem Jup.r noa vapons deatlnll· 
das aoo 1!:ltadoa Unldoo, para o mala 
breYe embarque pou1981, a DIO • 
que a iw-nça daqufleo, na Euro.,_, 
seja lndlapenaavel. J:aaa IDedllla V-. 
ftvltar qua11N1u• dlftculdadea na oblezl. 
ção de ...--. ,ue padm advir 
em con&equencla da lltuaçio Interna· 
clonai . " 

AS MEDIDAS DE PROVUU:QNA• 
MEN'1'0 
MONTREAL, 15 (A ONL\0) -

Grande quanUdade de mllhl> flll em
barcada nêste lll&lnloe tempos COlll 
deatlno i Alemanha, calclllllndo-se qlle 
o total vi alffll de um mllhlo de to
neladu. 

Dia-se que pane de.se carncamento 
paca com u reservu da defêoa na· 
clonai. 

08 . JOIRNAIB DE IIOSCOU NAO 
COIIDNTAN 

xoeoou, 11 <A uJOAo> - o.s Jor. 
bala nl.o • ocupam do encontm flavl· 
do enlre 0- M ---H Ch11m1Klrlldn e 
o chanceler Hitler . 

a:.~ ~RITANICO DE 



1 

, DO 

ULTIMA HORA 
APOSTOº t •· ANIVERSÁRIO 

ESTADO NOVO 
O RETRATO DE ANISIO DA 
CUNHA Rt.GO NA StDE DA 
COMPANHIA MINERAÇÃO 
- DO NORDtSTE -

U,\I \ LX.f'OSIÇ.,O l•OTOCR\ 'l• h',\ 
n, 10 1,r; NOVE,IIUl:O 1'1:0'XJ\10 

(DO PAfS E ESTRANGEIR O ) 
1'10, 15 - i.\ UNIAOI - lnfolo.,rn

SP o-. prf'parath1os pa1a. :ts solP1ud·t· 
d.-s com que sera t·Om('morn<la 1 pa..;. 
sagem do primeii·o a11iv<.'rs:írio tio 
E-.ta.tlo :\'(n·o. 

OFlCIAJS APRESENTADOS AO PRF.- j CIIEGOl' \ n>:LO HORIZONTE O lliz-se que o De1iartamento da Guer-
SIDE~TE O.\. REP(1BJ~ICA )ll~I~'fRO FR.\'SCISCO C..\'°lPOS ra ordenou a <'Onstrução de um novo Falaram os drs. 

Soares e Raul 
Coralio 

de Góis RIO, 15 1A. N.J O ministro Eu-
rico Oulr.a. apresentou, hoje, ao presi
denll' Getúlio Va1·gas os ofi<'inis i·P

eente-mentf" promovidos 

A COLHEITA DE TRIGO :,,o ESPr. 
RITO SANTO 

RIO, 15 ! A. N.) - O ministro Fer
nando Costa recebeu, hoje, romunica-
4;"ão de que a cultul'a de ltigo no Es
tirito Santo <'Stá-se de,en,•olvC'ndo alti
m:i.dona.mentc. 

Adfanta. a. rcfe1·ida c·omtmka~â.o ,1u<' 
subirá a 200 toneladas a colheib. d .. • 
trigo deste ano, naquêle Estado. 

.\ D.\T,\ X'ACfONAL O.\ Gl!ATEMA
LA 

RIO, 15 t.\. X.) - Ú!t jo1·nais i-e·

gistam, com muita simpá.tia, a pas,J
gf'm, hoj«·. da Data N:t«'ional da Gna
t<'mala L.a..u11Uo wn histúrlf'o d,t ,.Jrt;, 

daquela Hep\Jblí('a 

.. BRASILfOAOE E RF.ALlO\DE .. 

Bt:LO IIO,IUZONTE, lã (A UNIÃO) 
- Cheg·ou a esta rapital, sendo rece
hjdo pelo Govt'n,ador Ht'nl"dllo Vala
dares e auxiliares do Govêrno, o mi
nistro Franei\í'O Carn11os, titular da 
J\L<oH<;-a. 

t'ONS'l'Hll(',\O 
OPliRARIO~ 

OE CAS.\~ PARA 

S.\L\'.\DOR. 15 1.\, :S.) - :Sotidam 
º" jornai~. que dt>ntre os ª"sunios a 
sHt·m tr:.ü:ulos pdo inienentor Lan
duho tl~ Almeida ju n to ao Govêrno 
da República, t'iguu o da corblt"U('ã-o 
de cas.'\s para operados, por intermé· 
dio de diHrsos Instituto!i. e Caixas de 
.\posentadorí:i e pensões. 

::i. exria. se ocupará, tambem, da 
<'Onstru('ão de um nôvo teatro nesta 
t'a.pital; do Pnir:-.ncamento ll;i:, estl'a.· 
d,b de 1odagcm do Estado. constrW
d.1, pelas Obra, C'onti a as Sêcas; da 
('xplorar:io di· pdri,lf'o e rlas <·a.mbiais 
pJ.l\t. pa.1:,,1mMÜO d(' váriaJs loN,motivas 
"Diesel". 

CA:'1llõES CONTRA .. TANKS' 

tipo de canhã..o C'ontra .. tanks" de 
guerra, que Sf'rli o mais efieiente do 
mundo. 

Efe>tuou-se, ontem, á tarde, na féd'! 
"CONTUARI., o\' MORAI, E ,\ • DE. da Companhia Mineração do Nordéi;

F.nllc- f'-"Sa!- ronw111ora<;Õ~ Hgura. 
uma e'\'1101-,i<;áo fotográfira dos a<:o,.
tecir,cntos. que determinaram a ml!. 
dan~:l opt:rada no 1·egime, exigindo ;~ 
imediata e enérgic-a ac:ã.o do Gover
uo, pai a !-ah·a.gu:u·d::u· as instiluio.fr;; 
11,donais. CENCIA" 

le, á. rua João Suassunn, a ap~ic:io do 
retrato do saudoso comerciante e in-
dustrü1I cont.errnneo Anisio da Cunha 

ROMA, l ã {A UNJAO) - O "0~Sel'- fi~~~~c~\~~e 1:~~~!!!º~-~r~~~t~act~~Wf~~ 
va tore Romano", orgão oficial d a firmn Anisio dn Cunha Rêgo & C. u., 
Santa Sé. classifi<'a <le "eonírária á qur representou o Loide Nncionnl. 

.\o lado de fotogralia\ \Õb .. c a tra
ma. ('OlllUJtista, st-u~ documento~. 111 J

no,;, t•t(•,, figurarão. lJ.mbém. as !}Ue 
demonstram o grande deM-n\ohimen
t-o p1·o('t",sado no Brasil rom o ad,·eu· 
to do fü,fa<lo ~ôvo. moral, á df'cencia e á educac;-ão", a 

"Rtvista da. Defêsa da Ra('a.", que co
mf'('ou a rirrul;u· recentemente nnta. 
(•:tpit.'\I. 

ncstn capital. 
A es.<.;a expres!-ivn solenidade com-

~:~f~;ªdos º~os~~:is CÍl~~i~~c~~c?~i~~~= NÃO SERA' MOD IFICADA A 
lralivos, industriais e mrrcnntís, ten
do rrprcsentado o intcrv<>nlor Arg~. POLITICA DO CAFE' 

COitO.-\DAS DE i:;xrTO AS PR[l\lEI- miro de Figueiredo o dr. Raul de 
G6Ui, secretário da Interventoria Fe- RIO, 15 tA UNIAOI _ Regressou 

R.\S EXPERIENCIAS COM O dera!. a esta capital, procedente de S. Paulo, 
ci1~ie~::; fa1~~t':n\º n~~eA~~lºRe~ o sr. Osvaldo de Barres, novo presi
amigos O dr. Corálto Soares de OU- ~~n~ do Departamento Nacional do 

"CONDE ZEPPELI1'"" 

FltlEDRICIISHAFEN. 15 !A UNI- vei:a, presidente .da Companhia. Mi- Entrevistado pelo<:. jornalistas de-
,iO} - Fôram rotoadas de inteiro n€1ação do Nor<3:este, que, . cheio .. ~e clarou. f'ntre ontrns cau.sa~. quf' á 
êxito as experiencias rea1i.2ada.s com o ~~-~67º pronuncwu O ~egumte ais- frente do p. N. C. s('guirá o J!lf'.,mo 
nôvo dirigive-1 "Cnode Z4"ppelin'', que "Anisio: 1 pro~rama Ja trnc:ado P~l"::'- ::t dPft>s:i do 
ontPm de-hou f'sta ('idade a fim de- Ao de~.cerral' o crclJ)C' que rnvolvc t• 1 ~at_é, QUC vem ctaudo otiiuo:, rr·.<;1tlt.1-

lcu retmto. a emoc:ão sr mbtura con, e os. 
rt>alizar um vôo rm derredor do lago o sofrimento intimo e debalde procu- ----- -

de Constanc:a, comandado pessoal- ~~Iu[~ªr~~~ut~o~e~!~~e~e\~lp~~-morte o DEPARTAMENTO 
mente pelo dr. Huro Eckner. ~ cerração da tragica manhã de A D M I N I STRATIVO 

RIO, 15 1.\. '.'lrl.J - O presidente Ge
túlio Vargas iriaugurou, hojr, no Jns-
1Jtuto de Edu<'açáo, a. e'\.pnsi('áo d'" 
tra.baUios escotues denominad;t .. Bra
silidade e Realidade", na qual cola
bora;t'm alw1os de todas as ~scolas 
f'IC.ml"nta.t~s, experimentais. técnicas 
e secundárias do Distrito Federal 

A bordo daquela aeronave vfajaram agosto que envol\.•eu o teu corpo. suda-

_n_'.\_S_H_r_N_G_T_O_N_. _J_s_,_A_l_'N_.,_,_0_1 ___ ,_4_p_e_,s_õa_s_·. ----- ---- ~:~te q~~~o ~~~~:: ~~ ~~1rii~~°;,;ut DO SERVIÇO POBLICO 

REANIMA SE O AMBIENTE mite dos nossos deslgnios. 
• ~ Ela antes de te conter em suas do-

bras macabras. provocou dos letL5 ln~ 
1\ INSTAL.\Ç,{0 do Oeparla

mt>tüo .\dm.inbtcativo do N-r\'i("o 
Públi<'o eonstituiu pa~o á frentf'. 
que \'inha :!>endo redamado de~t 
longos ano:!I. INTELECTUAL D-A PARAÍBA 

b!os aquela declamção de fé que ain-
da me parece ressoar aos mellii ouvi
dos: "Deus clá o geito'' 

QUANDO entre, para, A UNIÃO, 

RléBSlOIOS P~\RA .\ IHSTóRL\ ~t~
81

~m~.~ri~ 111a:qni~~a~eJ:,; 

,\I.\RITUI.\ OO BR.\Sl1, 119'.!:J • a nossa Paratba atra-
ve~.sava ,u,tu. J<ise t 1erdadcirau1enl<' 

RIO. 15 L\. N.J - O .Mioistério d~t a1trea. ('m mafrria de intrlecl11alismo. 
1\-I.a.rinho. c1·iou., ha pouco, no Esta.do Mililava. na i1t11>r,.,isa e n~.s lrtra.s in-

Maior da Armada, a. DivisáD de His-1 ~'%i~~1ªl;;n 
1
~~%.sti~~~iai~~01c::;;~::a;~e,m~~ 

tó1.;a )larit»na, eom o fim de coordc· - Alvaro de Carvalho. 0/acilio <le Al
,na1 element.os neressári(is ,i. elabo- buq11er<1,ue, Celso Mari~. ~fatias Frei
ra('áo oficiaJ fla ltitória na,al do Bra- re, Con~l~no de Medeiro:s, mons. Pe-

sil. 1 ~~:~t/ ~lt:?s tt::~~~ln~~~;~:~ d~ªJ;;: 
Agora. acaba de ser publicado peta. l velho. Alcirlcs Bezerra, Adernar Vi

D. 11. l\L O primeiro ,·olwne df"nomi• d(ll, Eudes Barros, Abel da Silva! José 

nado ·• Subs.idios para a história ma. ~:;~~:~~ i~m~d:;~i~d~iz:/::ilo 0fa~~ve;f: 
ritima do Brasil, contPndo o históriro eiro d' Alencar, Ve_iga Jun1or, Óli'f!iO 
de intnessantes fátos relaeionados rorn ,1fontenegro, .4.merico Falcao . .Mateus 
nossa ~farinha de Oliveira, Osias Gom..es, Maràoqueu 

Nc..cre e muitos outros. :era a Jáse 

o APAREC'l)lE~TO DE "XO\'A PO- ;~~"~~r<t!~e~i~ EeR1i~~~A·J:i1~:~:~~-
LrTrCA 00 BRASIL" ;~wgetúne cujo desaparecimento Jo; 

.,u.prí<lo, em 11os.sos dias, por /LUS-
RIO, 15 (A UNIAO) - Em todos os TRAÇÃO, de Eudes Barros, também, 

meios cle&la rapitaJ reina º maior in- ~~~~~;IJ~te1;~~~tiduitm~~r;~1~i:S~:inf;;,: 
1.t'resse pela. obra. do presidente Getú- ~a. que surgiu A NOVl!:LA, onde Car. 
lio Varga~ "Nova. Politica. do Brasil", lo» Fernandes escreveu BRANCA 
4ue .1parc('erá, pro,·avelm«-nte, na: Dl.~S: José Americo. REFLEXóES 

pró~ima <;Pgunda-feira. rg,lf~~!.! oC:a~t~:~·~ :i~~~~I' B~~~~~ 

Da Chefatura de Polí· 
eia aos proprietários 

de cinemas 
Do gabinete do dr Chefe de 

Policia rereb,·mos a segumte 
nota: 

"Sob o tílulo acima a Chefa
tura de Polida tez publicar. on
tem, uma nota relativa á ne
ce.ssidaclr. de tuna nrn is rigorosa 
cens11ra nos tilmes improprios 
para, menores até 18 anos. e a 
proposno da película ·· o ho
mem -qu.e nfto podia amar·· 

'!~ 1 • filme fôra proibido de 
exitnçao por ter o Chefe ciC' Po
lic~a o considerado romo verda
df'1rnmrntt: ~ucntatono aos (·o:-.
tum<·~ .:;ohrio:. r ,ws habito.s. re
Jizmf>lll<', ameia muito pouco 
desC'nvolto~ da t:'IIluha paraiba
na. Pretendeu, assim. a Policia 
da no3Sa terra rcsi,:·uant=i.1· il so
ci~darle conterranca ele J.ssistir 
a um e.spP-tnc.:ulo que :1 puclésse 
constran!!rr 

ES.!Sa foi a inten~áo ~incera e 
ele\'ada do Chefe dr Policia 

Infplizmenle. portm, tal reso. 
l11('flo nilO porlc ser manlirla, 
porqll(· o d1·CT!'to lt•clt•r,tl n.0 

21.2-10 clt•tf·l'min:1 qur o r.t'r\'i('o 
cfr l'l'llsur:i dnf"mnlogr..1.Jk:1 ê 
dn C'Ollll.>Ct't-ilC'ia ('X(·l11f..i\..1 d~l l'O
mi.'i!)~O nomeada prlo Ministé
rio da Educação 

A ·qucla comissão cabe pois a 
respon:-;abiliclade_ Jwla exibi~·t~o 
da pelírula que a nossa Policia 
ha\ia proibido, e: qur- póde ser 
con.,idnaria como ·'ingenua" 
para o mrio onde a rrferi~a c·o· 
mis~ão exerce a :-.ua arív1dadr.. 
port-m nunca em o no.<;.so. 

E o rlr. Chefe de Pohc.:1,1 (jll(' 
não tr(l.migr. <1uanrlo. <':;;trilpdo 
nn lri e na r.izáo é C'ompelic11 
a permlflr qu~ ~C'j:1 _;1_fita ~·xi-

- blda. como humffrle ·:umpn<1or 
ct,ue é ela~ ,fisJ)O!':icól ira::oais." 

um outro romancéte interessante 
/numeras 11isitantes ilu:stres vinham 

ci A UN/110. como agora. de onde 
:-:mpre saiam encantados com, a aco

lldcla e a t•nleiante palestra do mestre 
ca, los D Fernandes, q1Le entreti -
11ha colll todos, auxiliares e visitas, 
'tS mais vívus e polidas tertúlias. E o 
órgam oJicial saia com aquêles vérsos 
cJUênles· e aquélas crônicas vibrantes 
e enlusíá.~tas. sentida.s, enérgicas ou 
puramente doutrinarias, conjórme o 
mouientá o permitisse, ou exigisse ... 
t:rn uma Paraíba de méritos procla-

1adG$ lá fóra, como uma terra culta, 
cnde se vit-ha mesmo bebér literatura 
adia varia.da e até revolucionaria ... 

lanto na prósa, como no t'('rso _ Tem
pos líricos. aq11êle5 

Aqora. não vivêmos néssé JastígitJ 
,,uelectual. de tanto gôsto. Não que
remos a/irmar, porém, que estamos· á. 
111i,1qua de ltomens d~ lêtras de valõr, 
mas, sc11tímos, /ortemente, que o 
1t.,an1mo la1irado nas Jileiras respec
tiras, é d('masiado sl'rio. Com imén
V> pra;,rr. 110 (•11fanlo, observamos q11e, 
ie <·l'rlo trmpo a esta parte, va( se 
rcaiwnaudo, ba..,tante, o ambi&nte in
telectual da c:apilal paraibana, com o 
cpun·cimcnto de obras de crônica, ro~ 
111<J1tce, historia e soclologfa. StCA 
IJC: 32, do e~critor Orris Barbosa, que 
1,em define a p/na agil e perscruta
·lôra fio uu autor, na observancia dos 
mt11ores detalhes <lo quadro vivo, 
"lbrn:.ador P trrrirrt d-0 fenómeno 1ne
!<'oroloyico; DEZESSETE, o romance 
11i.~lónco rio 1·.~,·ritor Eude.,;. Barros, que 
"'e1·i1-_, 11111 <IO'i episodios mais .'iensa
cio11uis da JrndCJria i11díge1w, 111ot,i-
1Jte111a1tdo /101irtts <11tc 1a:iam e,,;qrte
cida.'i, ingloria e injusla111e11lr. na 1a-
11w.,a POEJll,,1 DOS ARQUIVOS. E 
j(I o seu autor nos proméle - QUE
'ik.t QUILOS_ Pois bem, a essa res
tauracão do JJrestíyio rias nossas IJ 
tras, l'ai j1mtar-se maiõ um escrito, 
(JtJrumado e criterioso, que é Raul de 
Gui.'i. Na l'lt'Mcio <le Sete de Setembro, 
,Jo TnMitulo lli~fórl~o e Gcográjico 
Purnib<uio. ê.<se jovem homem ·de ie
tra1 leu, para uma a.ssisténria seléra . 
utJJitulos (la obra que prrfrndP lonl'ar 
í, u., livrarias, cm breve, sóbrc o inot~ 
tidá'!._el r~tadista! _qu_P,_ _fs;i Eurique d_e 

1 neaurrpwrr Tfo11a11, rngenheirq e mi-
1 l rnr rie re,zôme e presidente e grande 
; brnft'ifor (ili Paralba dos velhos têm -

DURW AL DE ALBUQUERQUE 
Não previste a morte. 
Ela seria para teu espírito afeito 

aos rudes embates das lutas terrenas 
a única forma de conter os impetm,: 
vitoriosos das t.uãs ree liznções. 

A as~i:!>tênda popular, entre nó.,:, 
entrrgue ás, inieiati,•as privada::;, não 

pns de Pedro 11. A conferência do dr. 
Raul de Gôis /oi um magnifico pre
sente para A hlstória da Paraíba, oem. 
as:-.im uma valiosa. contribuição, <1ue 
ira en.Jileirar-se ao lado das mais bem 
cc.nc.Jtenctdas hiogra/ias. Ainda esto-
11,os aguardando outra obra de maxi .. 
mo interesse, que será, o livro do c&
nt:'go dr. Florentino Barbosa. sóbre a 
1amilia na sociedcule, seus direitos e 
dt:.veres, estudo compltto, que reúnt.: 
longos e subõtanciosos capítulos do 
mais Jino lat•ór sociológico, jurídico 
e moral. 

Confiaste nos teus nmigos uma pe
~adn tarefa: levar n.vnnte os empre
endimentos a. que dispensaste a pureza 
de teu!:i esforços, nnm sonho dr ff'li· j 
eidade que se irrndin1·ü1 µor todos 
quanlos te cercavam na envolvente 
atração de tuas atitudes. 1 

Uve nunca as dicácias neC'es ... ã
rias. Tudo !;e perdia, como ainda a
contere, em se,r,·i(.'ns s.,.m <'onsfa.nria 
e falhos de organiza<;áo. ~ lei ... or
,~!\mentarias ,,01i:,.;ign:1vam au,füo!> r 
,ubvPnt,·óf',. O "mprf1to defPituo:-.n 
do~ mesmos itnllPdia qu.abquer «-s
forcos eHeient<'s, ús hla.bdet·imen
tos oficiais não . ..,f' t'havam em ne. 
nhum plano de conjunto. Dai ª" ta. 
lhas da assistência a. menore:,,, por 
exemplo, e a falta de assii;tência i ... 
crianças, sobretudo. 

Reanima-se e vibra, novamente, o 
ambiente literário da capital JJaraiba
na e, com ls'so, somente terémos a 
con/irmar as reconhec.idas qualidades 
intelectuais e jornalisticas da vélha ci
dade de Nossa Senhora das :"<leves. 

Viveste sempre para as nllur:is e: 
nelas encontraste o sono eterno que> 
deploramos. 

Esta homenagem se impunha parã ' 
que a tua presença através des::;a efi
gie se constitui~e a guarda avança. 
da a ímpedir os fracassos quotidianos 
que levam de vencida os fraco::;. 

Não foi somente eu quem experi
mentou :i sensação de recusa em acre
ditar na veracidade do teu desapn re
cimento, mas toda a Par::iíba que te 

Serviço de ,Propaganda e co2;;•f;::,,U! ru:g~,!~~~~sct':n~~~~;,,ç~~s: 

Educação Sanita ria /:1~~n C!g: tie~~ª~~mse ª a1t::~ª 1;J·~::;~~~~ 

O CONSELHO DO OI.\ 

Uma :1.limentaçã.::> adequada a cada 
genero de trabalho faz com que o cor .. 
po fique mais resistente á fadiga. Car
ne, leite, ovos, pão, cereais, verdw·as 
e frutas são necessarios á manutenção 
das energias despendidas pelo homem 
que trabalha. 

Não se descuide da bôa alimentaçáo. 

Yesses terminado a tua viagem. 
E' o sinal da afeição na pureza de 

&uas formas mats vivºas, quando ~1 
imaginação se choca com a rcalidrtdr. 

Mas, a Providencia não nos .separou 
por completo de ti, elevou tua Snrn á 
glorificaçáo de ser mãi e o teu rebento 
ha de tornar em esplendida realidade 
os sonhos roseos que tantas vezes for
mulaste no recesso do teu coração 
amoroso de pai. 

Na imensidade da tragedia, o teu 
filhinho representa para nós a lu:i: a 

O govêrno vai corrigir tudo isso, 
artic•ulando esfor(.'os e dando ao:. 
homrns d<.' bõa. vontade recw·sos e, 
apanlh::i~·ens idônf'a"i. Dai o Consê
lho, que se instalou no próprio Pa
lá<'io do ('atête, c·om a pre-sf'nça do 
J)rf"sidt>ntr Getúlio ,·arga.s, sempre 
a.tento á, neere.sidadf"s nacionais. 

Não !'.e cogH:1 de um aparf'lho bu
roe1·:ilito. de eslati•.ti,·a .... estudo!'. e-

1 com progranta dt! palpites. C'oglta
se de um inslrum,·nlo prático de 
admiu.istra(.'ão, quf' os fá.tos sugPri
ram e os plano!i. rPalistas do nô\"o 
l't"gime levaram a tkrmo com inlre
pidt""J:, Já agora, o, sf'rviçoi,, 1.;oeiais, 
dP assistkn<'ia e amparo, nã.o ,r ar· 
rimam nas ini,•iah\'as pt1\',1d:l, t> 
emp1r1cas. 

:São há. na Paraiha o mosquito qm
está ('ausando o paludismo do Ri11 
Graudr do Nortf' e do rea.rá. )la:-; ro~ 
temo:, outros mos,1Wtos trJ.nsmissórf""' 
para. causai· a doença. :Não deh:e a~u.1. 
empo('ada ou parada. para que uâfl ,e 
crie o mosqu.ito. REGRESSOU A' FRANÇA o d~fa;;!c~~ ~~~~~~r~oAte~i~iºPata-

GENERAL PAUL NOEL vra é sincera, bem o sabes, n.:io morre socrnçi\o Comercial; dr. José Maciel 
na garganta. Os teus amigos te ho- dr. Orris Barbosa, diretor da ...t Uuido 

n.10, 15 - (A. N.) - A bordo do ~~~1ªl:ªrt~s sr~~~~õ:;1r!~:n~o[lj~!; ~e1~~~)l';~~~u~fá~i:l~odrFa~!~~~~noE~f!-
;~:.s:ilJªir~u:;~b:r~:~~e~~j;au1eN::i humanamente puras". dual: dr. João Santos Coélho, diré· 

que, por lougos anos, ch eriou a Mis- G~s s~~~i~~ r~~e~i~s~u ~ri~~al~:~~ ~: ~~~e~!n:ic~~et~~~~ira~eju!e~:ª~ire~!·o ::~;!~~::sr~~; :t~~lr-:~iltt~ ~~:1~;tl~pf :!~~;~:d• :~:.a~; ;:::p?.::~!fneHCª1~iv~ H~;}r;:t 
nistério da. Guen ·a, a f im de despe· honesto. de Araújo: padre C::trlo~ Coélho, dirr-
d ír-se dos jornalistas, com os quais - Compare«?eram á homenagem ,:i,s l tor da A Imprenso; drs. Clementl· 
manteve longa. palestra. seguintes pessoas: Dr Raul de Go1s, 1 Ro~r.s. Martins Ribeiro. José Rodn-

A convite do minbtro 'Eu.rico Outra, '3ecretário da In~erventoria Feder.al, ~r:-. <:le Aquino, João Batista Toni 
estiveram prese11 tes ao e-mbarque dlJ repre.sent,ai:,do o mterven~or Argenuro Guilh<>rme da Silveira: srs. Guilher
general Noel vários oficiais superio- Cie. F~gue1re:<10: dr. C_oraho Soares d<' me dn cunha Rêgo, Antonio da cu
rrs, a lém do general Francisco José Ohve~ra., d1reto1~-pres1dente da Com• nha Rêgo; jornalista Wilson Mac!ru
Pint o, c•h efe da Casa Militar do pre- panhrn. M~neracao C.o Nord~s~ S. A.: ~a: sr:,;. Nicoláu dn Costn. Clodoardo 
siden t.e Get úlio Val'gas, r rp rt1;en tan - dr. Francisco Pôrto, secret1:1-no da Fa~ sonrPs de> Oliv<>ira Otacilio coutinno. 
do s. ex<'ia.. f' um oficial em nome do I zenda: .sr. Jo~o Celso. Pei~ot.o de V:i~- OtaYio Monteiro. ' E::;levam Ger:-011. 
Titular ..da Guerra. l concClos, pres1dente mtermo da. A">· Jo..i.o AlbUQH<'rqm• Mé>lo. Luiz Anlonio 

A COROAÇÃO, AMANHÃ, DA 
RAINHA DOS ESTUDANTES 
'A elegante solenidade se realizará no "Clube Astréia" 
- Como está organizado o prog1ama dessa festa 

ocort·erã. nmanh:i, na séde ~o I vis G~mdin_. !alando, em seguida, n 
•·Clube> Astréln", gentilmente cedid_a s:>nh~riL.'\ L1.zotc .M(_?Ul'n. 
pela sua diretoria, a elegar::te solem - ~P~. rec1!12nr·:,;~-ao ~nir:11ndos dni:
dnde da coroação e sagracao da _Ra - sa.<.;, _ 1mpuls1onadas po1 excelente 01-
tnha dos Estudantes e suas P rincesas, questra. 
fá.to que vem despertando o melhor Será executada, nessa ocasião. a. 
tnleresse em nos.~o meio social. vals::t ''Lizete l", de antorin do maes-

A referida solenidade, que se efe- tro Camilo Ribeiro, sendo a letrn do 
Luaró. ás 21 horas, será. assistida pelas poéta Genar Vanderlei. 
representações de todos os estabele- P ara_ as dansas será ~xigido o tr:1ge 
cimentos de ensino, familias e estu- Smockmg ou branco a rigor, 

de Oliveira Mrnd<>s. H<>itor Gu.:;mão. 
Joaquim cavalcanti. Amaro Nune!'> 
por f.i e pelo in:,;pPtor da Alf::mde~a. 
Satul'nmo Machado. por si e pelo dr 
Claudio Pôrto, José Dias, Luiz Ribei
ro. Alvaro de Vasconcélos. Obvio M:1-
(?alhães. Jorge Martins Pereira. Or· 
lnndo Feitosa, Manuel Cot'lho. Jaime 
MendC's, Akindo Silva, Mirtes LPitc 
Vascvn<'élos, Durvaldo Varnndn..c;. Lui1. 
von Soh1St.cn, Aldovrnnc'o Lucenn, 
rJurval Espinola, i,~smrrlndo Toscen(J 
Ft"l'llnudo Bl'l1f"vides. Sum11rl Soutn 
Jltfalor. Paulo I\Iotal<'nrgro Viceolí' 
't1rrna\1de>s, Carlos (;irrco. Kurdc- 1"10-
t-0. Srbastifio AIYrs, Antonio Spoi;it. 
Jcfto Lene, Modesto Cnvnlranti, João 
da Costa Miranda, Ant.onio dn Costa 
Miranda, Joel Barbooa, Antonio FN
nandmj, Líndol!o Soares. Severino 
Viana; Paulo Soares de Oliveira. 
Marcm; Costa. Jo:-.é Domenico e J~ 
Ram:1.lho da Costa. dantes pe5:soensf>5. A entrada para. os estudantes serà 

sic!}~c?~ ~~ra.;'i:.r~: d~or:J::,dda"nl:s~ ~!~~::t~ ;.i;:i~n~, ;P~~:;aw~~o qu~~ ll:--""::f:-a-,-ffl....,,l'-c""·,a- d""e- ,-,,...-ft-,f""a-,-0- 1 
t:m direção ao palacêt.e do "Clube Ap,- tdçáo com os cofres do "Centro E:stu
tréia" · onde deverá chegar á.<.; 20 l 12 dantal do Estado da P araíba". 
horas' tendo lugar, depoL<.;, a coroa. - _ Os_ soctos d_Q __:_'_Cl!!~&!.ttiª.:_ PC'(f':. E:-. tá d(' pla ntão, hoje, a FAR-
çã-0 '- - -· ·· - rao apresentar o recibo nº 8, conforme MAC'I A TEIXEIR.\ , á r ua Ouqur 

N·ês.i.e momento~ 91scursarão os Pfe• ficou re.c:.olv1do pel11 diretorin do mes- dt" Caxias. .. 
péràforlanos gamasto Frmca • Cio: ~o >o<l_&!!C!º l =======""'====::::::::::: 





....................... 
Beildeada: A\fellfda ftr,aa,a-., • 

· lei.e Pe1lla ---- l:.=. 1: ~ ---- -=~~ Total 111, dNP, ,,_..,.,_ Eltndu ele rodaaem 
,...... para o Ilumlnaeio píabllea 

..... 1:11 ... ~ :O 
ma.. OeDCral da &OOIOOO Ltm~ pllbllea 

rNelllda por InatrilçAo ~tca 

, .• 8. 
1' 
2:2'1'1 

das &o'lo Oemllhlol. 

do lín.- de lildallll'la =• = 1.lll'CICllllll•~11- 8111Weno6e&' 
tlP W1lo ' JIIIII Bltado, Centro ele aai\cse 500IODO 
elll dQillt,o no BancO do n:oootDaG BaJlda 111Ullcal 21 de outubro = 
Bràll Boaplal 8. V. de Paula ã 

Total •:INtM'f ~O~~rcto 
1 

Prel'eltuta Munlalpal ele Prlldla Soc6rro ptibltco 
IIIIIIMII, em 6 de JIIJII» de !181. =:. dlverlaS ~ 

vun:o: _ ..., .. , cutoo de An· ontlftcaçllft: 

.. 

Jolall - "*eito Interino . 
iiat ........_ lle a- - &e· = do A. MUitar 

llltel'IM. (>Jlqlal 'de J....u.a 
Wllion C.ftlelntl de ~ :r'..J!<' f: =torlo 

-~tro-eocrtturarto tntetlno. Tipografia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ~:l:i~uai!!,..1va 
PRINCESA 18All&L campo de Demonstração: 

Balancete da Receita e Despba, re- c:tan.• 1 - Pessaal 813$811Cl 
laUvo ao mk de JunhO de 1938. campo n.• 2 - Peaoal 

~de feira 
Imposto predl&I. territorial 

mllaDo e nbUrbano 
Impolto sobre dlvers6es 

f~ produção do muni· 
dplo 

Oedo abatido 
Tua de Hmp&a pllbllca 
Renda pat.rlmiDDlal · 
Rélldaadlverau 

Total darec. 
~,._udoma 
Dep611to no :aaneo cen

trai da Paralba 
ImjlmUnllla recebida por 

ldlaatamento doa 60'!' 
do tmpooto de Industria 
e proftuio dllo lançamen-

to feito peJo Estado 

Total 

Prefe!Lura 
.,_llalçlD 
Taourarla 

DESPISA 

Obras pllbllcas do munl-
dplo 

Pamento a,rlcola 
Umplu )Nllllca 
Cem1l6rlos 
Sulminç6ea 
IJMfllu dlverau 
8enlço de l!lltlltlltlca 

diarista 783$1A>8 
Campo n.0 3 - Pessoal 

1:505$008 ~nas desp&as; 
57

9$500 
t'l3$IOG Os 3 campos lGOtOOO 

P-1 contratado: 
TecDlco·aartcola 
zelador 
lüqulnu agrfcolas 

Saldo para setembro 
2'7:112'1aoo 

1:655SOOO 

29:582$IOO 

Itabaiana, 2 de setembro de 1931. 
3 :IIIIIIIOO JIIIIMa Naneo 11aern1- tesoureira. 

3:918$141 ~ -~ co:_~;.. prefet-

6ootll00 _to_.---------

n:oóotooo 
26:314'841 

IIPREISA OFICIIL 
Aviao 

'A:W PRN.al ... & APRI! 
lPERMISSÃO DAS AUTORIDADES 

1 QUE NlDJ(P81~ IAR 
Rºll lL/!'E QUEIRlI EXIBIDO LCINCO SEMANA CINEMA 

l BB0~D .& DO RIO!DE . JAN O 
~-
. Improprio p;ara mefto•e• atê 18 anos 

1 

Finalmente ! 1 Amanhã ! 1 Sensacional estréa no pai 
1 

• {ICRUSÉT 
; (o homem -orquestral- Na tela: o sensaclonalj fll 

~VENDE-SE U1'AA 1'A 

PREÇOS:1Senhoras e senhoritas 1$100, estud. 1,000, 

do PLAZA de 

da UNITEO 

LHER. 

cavalheiros 3$300 

Santa] Aosa 
• Hoje ás 7 l /2 horas • 

PREÇOS 1$100 e 800 rs. 

O Rouxinol Branco 

COMBDJAQOEB U D 1 SOR FIR ZII VL IIZP SORTEADAS 

Nwnero de UtUloa em Ylflor 1 
coln estas comb111AÇ6ea: 10 11 1' 14 

1 
1 B 

1 

----..... OlnrlbuldOe: 

'1 
1 1 ', 3 UtUlos de ao calUol 1 

1 .... 1 1 
8 UtulOI de 25 ocmCot l 3 1 1 1 2 

67 tltlllDe de 10 -- 8 8 14 14 5 
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NOVAMENTE PARA DELICIAR O NOSSO CORAÇÃO ... E DESTA VEZ NA CHINA. CANTAN

DO UMA StRIE DE NOVAS CANÇõES E EXECUTANDO NOVOS PASSOS DE DANSA ! ! ! 

SHIRLEY TEMPLE 
conquistandó a Ch ina inteira - cm 

+tt++++++ttllllllllll+++ttllllllll 

A PEQUENA CLANDESTINA 
l l l l l l l l l l l l l 1111111111111111111+.+j 1 ++t + H++··H +++ H ttH·H tt+ H+H +H tt 

ALICE FAYE cantando lindos "blues'' pará ROIIERT Y OU N G 

Um romantico espetáculo da 2 O th CENTURY FOX a marca suprema 
V ' 1 1 Ah' . . d em a1 . . 1stor1a trag1ca e um rato de prisão de esperteza cri-

NANCY 
VICTOR MAC LAGLEN - o grande bruto 

STEELE DESAPARECEU minai ! ! ! Mais um tiro da 20 th CENTURY FOX 

R E X 
Soirée ás 7,30 - HOJE 

A POLICIA AMERICANA COMBATE MAIS UMA VEZ OS 
INIMIGOS DO POVO ! 

RICHARD DIX 

MENSAGEIRO DA VINGANCA 
..» 

Um film da - R. K. O. RADIO 
Complementos. - NACIONAL D. F. B . e FUJAO -

desenho 

-----
a marca suprema ---- DIA 25 NO •• REX 

AMANHA NO REX 
EM MATINtE COLEGIAL A'S 4,15 

Ela era um verdadeiro modêlo de tentação ! ! ! Elegante, 
irresistivel, romantica ! 

ANN SOTHERN GENE RAYMOND 

MODtLO DE TENTAÇÃO 
Uma esplendida comédia social para fazer rir a todo mundo 

Um filme da - R. K. O. RADIO Preço único: S600 

FELIPÉIA AMANHÃ FELIPÉIA JAGUARI BE 
HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

SESSÃO DAS MOÇAS 

JEAN ARTHUR 
- em- HOJE - Soirée ás 7,15 - HOJE 

Vigoroso ! Intenso! Admiravel ! O espetaculo máximo de -
CECIL B. DE MILLE ! GAROTA DE SORTE Um taxi veloz e misterioso 

GARY COOPER 
Um filme da - PARAMOUNT BRIAN DONLEVY FRANCES DRAKE 

- em - DOMINGO .. FELIPÉIA - em -

JORNADAS HEROICAS 
O DRAMA DE UM GRUPO DE BANDIDOS EM LUTA 

COM A POLICIA ! O TAXI DA MEIA NOITE PHILLIPS HOLMES 

Uma produção da - PARAMOUNT A CASA DAS MIL LUZES 
Um filme policial da 

20th CENTURY FOX 
COMPLEMENTOS Com - MAE CLARK COMPLEMENTO~ 

Este filml' é i,róprio para todas as idades. Nota da C. C. e. Um drama da - REPUBLIC Este filme é próprio para todas as idades. Nofa da e. C. e. 

E D IT 
REGISTRO CIVIL - EDITAL ~ 

faaço saber que em meu cartório, nes
ridnde. cortl•m proclamas para o 

ra~an1ent.o civil <los contraentes sc
trnmtes: 

Moacir Barbosa Mainart e d. Lucia 
~ortnr!o da Silva, que são solteiros; 
e e, maior, natural do Territorio do 
Acr.P, alfaiate e filho dos falecidos An
toruo Barbosa Mainart · e Maria da 
Conre1ção Mainart; e ela, ainda me-

~~!t.1 di~::~~~:\ ~J~~r~lo 1:1e~tct~e~~o~ 
nue1. Florendo da Silva e de d. Jo
V1.·ntma L1mrira da Silva. sen<lo que 
1·~ta P os contrnrntes são domiciliados 
~ re:;icten_tes nesln caplt.a}, . ás ruas 
t:Uain 'la\'orn., 533 r Fehciano Dou· 
<lado. 15:1. Publicndo por dcsptll'ho do 

r. y111. rp~pectlvo. 
rn S1 alguf'm soubrr ct<>. a,lgum impedi· 

~l~~~ ~:~~~-1~ ~: !~t~b1?6 (l:\938. 
1l O C8Cl"iVfto do regl<;tro, Sebastião 

~to,. 

n~nnu1 nos -:,nvooAnos DO 
1 l\~IL - St'<·\·ão <lo Estado da I'a
•1lia - Edital, -- Faço ·saber a quem 

A 1 s 
interessar possa que o bacharel João 
Meira de Menezes requereu a sua ins
crição no quadro de advogados ins-
critos nesta Secção. 1 

Fica marcado o prazo de cinco dias 
para o oferecimento de impugnações. 

João Pessôa, 15 de setembro de 1938. 
- Sinésio Guimarães, 1 .0 secretário. 

RECEBEDORIA DE RENDAS -
Leilão de aguardente apreendida -
Edital n.0 12. - De ordem do sr. dire· 
tor de~ta repartição, torno púb1ico, 
par~ c1encta d~ interessados, que se 
reahzarâ, no dia 19 do corrente, As 14 
horas, na portaria desta. mesma. re~ 
particáo, o leilão de uma. carga de a
guardente, de produção do Estado. 
apreendida pelo agente sr. Zefirlno 
Vieira da Silva, de acôrdo com o de
creto n.0 1.125, de 16 de junho de 
1921. 

2.ª Secção da Recebedoria de Ren
das, em Jo:ío Pessõa, 15 de setembro 
de 1938. - Lourival Carvalho, chefe. 

AVIS O 
Dr.• Eudésia Vieira avisa ãs 

suas clientes que durante toda a 
estaçii.o balnearia, a. começar de 
outubro próximo. só abrirá o sea 
consultório nas segundas, quartas 
e sextas, das 14 ás 17 horas. 
RUA DUQUE D$ CAXIAS, 516 

JOAO PESSOA - Edital n.0 9. - De 
ordem do sr. diretor de Expediente e 
Fazenda faço público, para conheci
mento dos interessados que até o úl· 
timo dia do corrente mês, esta Prefei
tura. receberá, ã hbca do cofre, as úl
timas prestaçõe~ de todo o imposto 
superior á quantia de 100$000. 

Prefeitura Municipal de João Pcs
sôa, em 15 de setembro de 1938. -
Helena de l\ileira Lima, 2.ª escritura
ria. 

Visto: - J. Santos Coelho FiTho, di
retor. 

REHABILITAÇAO DA FIRMA FA
LIDA CAVALCANTI & ffil\lAO, DE 
CAMPINA GRANDE. - Edilal. - O 
dr. Jullo Rlque, jmz de direito da 2.• 
vara do. comarca de Campina Gran, 

DE de, em virtude da lei, etc. PREf'EITURA llfUNlCIPAL 

Faço saber aos que o presente edi
tal virem que, atendendo ao que me 
requeretl a firma Cava1canti & Ir
mão ,desta cidade e á vista das pro
vas exibidas e que se acham juntas 
aos respectivos autos, a julguei por 
sentença rehabtlitada para que ces
sem contra. a mesma. todos os efeitos 
e interdicçóes da falencia. 

E para que chegue ao conhecimen· 
to de todos, mandei passar o presente 
com o prazo de trinta (30) dias, que 
ser'á afixado e publicado pela impren
sa e feitas as comunicações legais. 

Dado e passado nesta. cidade de 
Campina Grande, em 12 de setembro 
de 1938. Eu. Nereu Pereira dos San
tos, escrivã.o, datilografei e assino. -
O escrivão, Nereu Pereira dos Santos. 
(a.J Julio Rique. Data supra. Está 
conforme com o original : dou fé. -
O esrrivfi.o, N<'rt'u Pereira dos Santos. 

EDITAL DE CITAÇÃO DE IIER
DEIROS AUSENTES COM O PRA
ZO DE TRINTA DIAS. - O dr. Broz 
Bara.cuf, juiz de direito dn l.ª vara. 
da comarca de~ta. capit~l. do Estado 
da. Paraiba, na fórma da\ lei, etc, 

Faz saber a todos quantos o presen
te edital de cltüção <lc herdeiros nu-

1~:~eiu c~~le º n~r~~ ri~e~~~t~ ?~~:r:!: 
sar possa que. tendo sido iniciado 
perante êste juizo e cartório do escri
vã.o que este subscreve, o inventario 
dos bens deixados por José Pequeno 
de Moura. foi pela viuva lnventaria.n
t.e d. Julia Nobrega, em suas dec1ara
ções feitas, declarado achn.r-se resi
dindo na cidade de Catolé do Rocha, 
dêste Estado, a herdeira d. Francisca. 
Nobrega de Gófs, casada com João de 
Góis Filho, pelo presente, chamo e 
cito a referida herdeira, para. dentro 
de quarenta e oito (48) ho1·as. que 
correrá em cartório, depois ele decor
rido o prazo da citação de trinta dias. 
vir falar sobrt as declarações feitas 
pela inventariante d. Julia Nobrega e 
acompanhar o inventario até , final 
pnrlilhn, ::;ob pena de revelfa. E parn. 
que ch('gtlc a noticia no couhccimen· 
LO de Lodos, maudei }lassar o presen
te <'djf.al que scré.. afixado nn. porta 
dos auditoríos e publicado no orgão 
o!lcial do Esta.do A UNIAO. Dado e 
pa.!H,ado, nesta cidade de João Pessõa, 
aos doze dias do mês dr seLE'mbro de 
mil novecentos e trinta e oito. Eu, 
E.'Un..'1.pio dn Silva Torres, escrivão o 
dn.l.ilog-rafei. <ns.> Bt·az Bara.cui. Está 
conforme com orJgínnl. rlou fé. - O 
escrivão, llunapio da Silvo Torres, 
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SECRETARIA DA FAZENDA 
EDITAL N.0 22 ·- SECÇÃO DE COM
PltAS - Abre concon·cncla para o SC• 
gulntc material: 

TUBERCULOSE 

DR, ARNA,LDO GOMES 
Pua a. Di1'el.o1ia. do Fomrnto da. Pro .. 1.--------------. 

dução e de P. Agronômicas 

10 Arados de um disco. 
2 Disc-tillers. 

10 Scmcadeiras de wna só linha 
5JDcstocadores de catraca com os 

réspectlvos pertences. 
10 Sulcadores fortes. 
Pa.'ta- a Secção de Zootecuica.. de 

"'S. RAFAEL" 
1. Ccp,trifugadcii:a radial ,;om çapa.-

cldade para 12 favos. 
t 'Prensa para moldai· CC1·a. 
2.Vtui;. 
2 Defumadores. 

Cw-so de especialização com o 
Prot. Clementlno Fraga no Hos~ 
p!tal de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. Diagnós
tico Precoce da tuberculose e 
'tratamento por processos mo· 
---- demos, ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

6 Garfos. 
2 Pares de luvas. 

Tc~~ufororon~~~do~c~f~·:o ca~~~· ~;;: 

Consultas e tratamento cm ho
ras previamente marcadas e dia
riamente das 13~ ás15 horas. 

Rua Barão do Triunfo, 420 -
1.• andar, - Tcl. 1606 

6~Desopeculadores. r 
dinheiro, ele 6% sôbre o valôr prova-
;~ra~~i!º~e~[;~~. ii~e c~~r

0
v~: ~cª:i~ l.... ___ J_o_ã_o_P_•_•_•_ª--ª---· 

tação da proposta. 
As propostas deverão ser escritas a percurso total, serÃ. fornecido, pelo 

inta ou datJlografadas e assinadas de Ministério da Agricultura. carvão de 
modo leglvel, sem rasuras, emendas madeira ou lenha. 
ou borrões, em duas vias, sendo uma 7 - Os cinco veículos que obUve
devidamente selada (sêlo estadual Je rem maior nwnero de pontos serâo 
2SOOO e sélo de saúde), contendo pre- adquiridos pelo Ministério da Agrl
ço ,:,m .algari&mo por extenso. cultura, não podendo ser mais de um 

Qs proponentes deverão marcar o de dado tipo e marca, e aos demais, 
pra,w para entrega do material oferc- será permitida a sua venda a parti-
cldo. 1 culares, sem outros Jmpostos, 

As propostas deverão !\er entreguc.s Rio de Janeiro. 15 de junho de 1938, 
nesta SeC'ção, em envelopes fecha- <Ass.) Carlos de Sousa. Doarle, d1-
dos, àté na proximidade da reunião do retor geral. 
Tribunal da Fazenda, que não será 
antes das 14 horas do dia 20 de Se
tembro do corrente ano. 

Em envelopes separados das pro
postas, .os concorrentes, deverão apre
sentar recll>os de haver pago os im
pôs tos federal, mutúclpal e estadual, 
no exercfclo passado, certidão de ha
'9er ~umprido as exigencias de que tra· 
ta o artigo 32 do regulamento a que 
e refer~ o dec. 20.291, de 12 de a-

costo de 1931 Oei dos dois terços), 
bem como, da caução de que trata este 
Edital. 

na~ J!iWc,n6nt66;;:!~;,5:-:o q~etº~; 
propuzeram, caso seja aceita a sua 
ptoposta, assinando contrato na Pro
curadoda da Fazenda, com o prazo 
máximo de 10 dias, após soluciona-
da. a concorre11cia, com prévia caução 
arbltrapa pelo Tribunal competente. 
não inferior a 5% sôbre o valor do 

f%-"do~;~~.\~~~s;eJ:1":;~1s:O f~~ 
contrato/ sem causa justificada e fun
damentada a Julzo do referido Tribu
nal. 

Pica reservado ao Estado, o direito 
de anU1ar a pl,'csente, chamando a 
nova concorrcncia, ou deixar de efe
tuar a eompra do materlaJ constante 
dij mesma. 

Nas propostas deverão ter por •ex
tenso 'o. valôr total do material ofe
ocldo. 
Seccão de Compras, 5 de setembro 

do 19a8. 
J. Cunha Lima Filho, Chefe de 

Secção.· 

llUNJSTE'RIO DA AGRJCUL TUllA 
DEPARTAnlENTO NACIONAL DA 

PRODUÇÃO VEGETAL-Concurso de 
VcicuJos a. Gasogénio - De ordem do 
6f. m.Jnistro, faço público, para conhe
cimento dos interessados, que, nos 
termos do decreto-lei n. 0 468 de 4 de 
Junho de 1938, fica. aberta, nesta Di
retoria Geral, pelo prazo de 60 dias. a 
partir desta data. a inscrição para um 
concurso de veículos a gasogênio, o 
Qual deverá realizar-se na primeira 
'!Uhucna de se.ten,bto Jlo çol')'cnte ano 
e obedecendo ao seguinte critério: 

RECEBEDORIA DE RENDAS DE 
JOAO PESSOA - "Indústria e Pro
fissão" - Edital n.0 11 - De ordem 
do Sr. Diretor desta Repattição, faço 
público que deverão ser pagas, sem 
multa, até o últhno dia útil deste mês, 
á boca do cofre desta Recebedoria, as 
terceiras (3.as) prestações do impos-
to de indústria e profissão maior de 
um conto de réis, (1 :OOOSOOOl, referen
te ao corrente exercicio, de acôrdo com 
o · a rt. 3.0 , do decreto n.• 467. de 30 
de dezembro de 1933. 

2.ª Secção da Recebedoria ·de Ren
das em João Pessõa. 6 de setembro 
de 1938. 

Louri,·a.l Canall10, Chefe . 
J. Sa.ntos Coêlho Filho, Diretor. 

JUIZO DE DIRF.ITO DA 2.• VARA 
DESTA CO~URCA - Falcncia d, 
"Sole.mar" Companhia. Comercial 
Dunhfahr & lleining - AVISO AOS 
CREDORES - Participo que se acha 
em cartótio, acompanhada elos respe
ctivos documentos. durante o prazo de 
vinte (20) dias, para os fins legais, 
uma lrnbilitação do credor .retai·Q.ata
rio a Fazenda Federal, da quantia de 
6:343$400. 

Jo~o Pessóa, 11 d<' agosto de 1938 . 
O esc11vão - Prdro Ulisses dr Car

valho. 

EDITAL df' f'onvocaçáo de Juri - O 
dr. José de Miranda Henriques, Juiz 
Suplente em exerclclo na 3.ª vara da 
comarca da capital do Estado da Pa
raiba, em virtude da lei, etc. 

que a Dlretor\li de V1açõo.e Obras Pú
blicas, devidamente autorizada, vende 
a quem melhor preço oferecer sacos 
vaslos. de cimento. usados, que os in
teressados poderi\o vorlficar no Dc)ló· 
sito e Oficinas da mesma Diretoria . 

Os concorrentrs_· deverão 'en-Viâr as 
suas propostas R~ladas, f-rm rasura~ 

~~c~rla~~11~:C;ã!u.f!ct~~~:~~: !it:~ 
10 horas do próxtuio . <lia ;i:.i, elo cor• 
rente. mencionando os prc_t<,s l)_or 
saco. 

A. Diretoria. ,;e_~e~erva o dltelto de 
anular a prcsenfc copeorrencla ou cjcl
xar de efetuar a venda CA.SO os preços 
propostos não _sejam considerados a-
crltaveis. · 
Secção do Expediente da Dlrotoria de 

Viação e Obras ~bllcas. em João Pcs .. 
sôa, 6 de setembro de 1938 

Byron Brayner - Chefe de --Secção. 

DJRETORIA GERAL DE SA(JDE 
rúBLICA - EDITAL. - De ordem 
do ~r. Inspetor de Higiene da Alirµen-

LIV.RE 
,-------------------------
TRIBUNAL DE APELAÇAO 

·Autos com vista ás partes, correndo })razo 
na Sccretaría : 

Apelação criminal n.0 153 <l,;1 comarca de Ba •. _ 
naneil'as. Apelantes Manuel Inácio de Sousa e ou. 
tros. Apelada a Justiça Pública. 

Com vista, pelo prazo da lei, ao bel .. Otavio 
Costa, em data de 13 do corrente. 

tação e Policia Satútoria das Hab1· ' 
ta~óes, torna. J)Ú~lico, ,pará, con!u,cl- REPARTIÇAO DOS SERVIÇOS EU.TRICQS DA PARAIBA 
~~n~~ tfn~~~~td~ia~u!,~

1~t~! A V i--$ O -

~!!~~/~~:a:::ç~r ~~~;IJ: Ji8
:.;ti~ A Repartição dos Serviços Elétricos da Paraíl>a avisa aos sr,. 

go 1092, do regulamento em vJgor. consumidores que está convidando a todos aquêles que possuírem 
Os interessados teem o prazo de cin- em suas instalações medidores que tenham sido víola<los por pcrfu

~~çi~ g~a~:ei:~~l'c.':tatt;a~: ri~:: ração da chapa protetôra, inutilização do sél~ , o_u outro <1ualqucr 
porem recurso, findo O qual a Inspe-. proce~1ment_o, a ~omun1carem o caso ~o E~,r1tor10 ~ent~·o do prazo 
torta remeterá os processados á pr,o- de quinze dias, f1n<lo o qual procedera a r~tt_orosa f1scallzação, de,'3-
curador!a dos_ Feitos da Fazenda pa- ! ligando a instalação e impondo multas áquê!es apanhados em falta. 
ra. cobrança JUd1c1al. ,

1 
João Pessôa, 15 de setembro de 1938.A 

João Pessôa, 9 de setembro de 1938. Administração. 
Malêr Pinho Rabêlo - Escriturario. 

TRIBUNAL DE APELAÇÃO - E
dital n.0 2. - Concurso para o cargo 
de juiz de direito. ~ De ordem do 
cxmo. sr. desembargador presidente 
do Egreglo Tribunal de Apelação do 
Estado, faço públ1co, para conheci
mento dos interessados, que, pelo pra
zo de trinta (30) dias, a cQmeçar do 
dia 14 de setembro conente e a tertnl
nar a 13 de outubro vindouro, acha~ 
se aberta, na secretaria déste mesmo 
Tribunal, a inscrição dos candidatos 
ao concurso para o preenchimento do 
cargo de juiz de direito da comarca de 
Mlscri~ordja, por não se ter habUlta
do nenhum dos candidatos Jnscritos 
no concw·so anterior, de acórdo com 
o art. 37. da Lei n.0 159, de 2a de Ja
neiro de 1937. (Ol'l!atúzação Jud!clárta 
do Estado). 

O pedido de inscrição deverá ser a. 
companhad.o doS'· seguintes documen
tos: 

!.º) diploma c)entliico ou certidão 
de acharsrse o meSmo registrado no 
Tribunal de Apclaçâo: , 

2.0) foll1a corrida, eJ<traída no Iuiar 
ou lugares onde hôuver rcslditlo nos 
dois ultimOs anos, ou ·prova de íun-

çã~_.~f~~1r"t'Ídão de !tladc ou prova equi
valente: 

REPARTIÇÃO DOS SERVIÇOS ELtTRICOS DA PARAíBA 
Avis o 

A Repartição dos Serviços Elétricos da Parai lia a visa aos srs. 
ioteressados em ligações de luz nas praias de Tambaú, Callcdélo e 
Pôço, que está exigindo novas normas para entrada de corrente e 
quadro para o 1nedidor, convindo que os mesmos se apresentem ao 
Escritório com antecedência, a fim de evitar demora na execução 
do pedido de ligação. 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
A Diretorta da Associa~ão Comer

cial del1berau, em sessão de 3 do cor
rente, apelar mais uma vês para os 
seus rlll,1,1ntos associados, no sentido 
de quitarem•se com as mensaUdades 
atrazadas, dando-lhes, para êsse fim, 
o prazo de ~O dias, sob pena de elimi
nação. 

Confiando, POrém, ser atendldt>, 
tanto mais pela necessidade da coo
peração de todos os soclos para en
grandecimento social, a Diretoria con
fessa-se dêsde jà agradecida. 

João Pessôa, 6 de set.embro de 1938, 
Esten.m Gerson, 1.0 secretárlo. 

A Administração. 

DECLARAÇAO 
J. Mi nervino & Cia.. desto cidade, 

avisam ao comércio em geral e espe
cia lmenLe aos seus freguc-zes do intc
t·lor e desta capital, que Dco.ba de 
deixar a !irma, onde exercia o cargo 
de chaun'eur. o sr. Olivio cavalcanti 
dos Anjos, dando o mesmo plena e 
geral quitação de tudo quanto lhe era 
de direito (inclusive indenização de 
acôrdo com a lei 62). férias. etc., fi. 
cando a_ ,firma livre de qualquer rc
clamaçãO que o mesmo pretenda fa. 
zer mais tarde. 

João Pessôa, 12 de setembro de 
19

~nfir~d~l~c~N~o &c.!!'icanti dos 
Anjos. 

4.0 ) atestado <.le saúde, firmado Por 1 --------------
<As firmas estão devidamente rCC<J

nhecidas). 
médico da Saúde ,Públ1ca; $ • d d C fº d 

s.oi certidões e~traidas dos autos e º!"! a e oopera IYa e REP .l:n!rlÇÃO DOS SERVl-
protoco1os, que prov.em ter o eandlda· Créd f y d d f n~J' 
to 4 anos. pelo menos. de pratica. de I o e en as e umo ÇOS ELÉTº,'COS DA 
!õro, adquirida na 'profissão de advo. IU 

r~iaiud:,~J~~d~t~it!~~~!J! ei~ qu:°:~ni:n:O ~i~doo.<;n!i~:~s.;:!~f PARAISA 
ainda em cargos da Polícia Clvll; 1t· · - d A · 
ca~:~1c?a°â~~i~~tlf1~:~P~~r:ru: d: ~:{aª s~:!ci:::. r;:::: :1%:~:a ~; VISO 
moral. se realizar, ficando convocada para da A P:;~ít~ifvº1s~º:u~c~vi{o"~!

1~l~\~f! 
São dispensados da apresentação O próximo dia 17, quando terá lugar de- encri;;:ht será interrompJdo no prõ· 

dos -Oocwnentos referidos nos ns. 1, 3 com o numero de socios que compa- xJmo domingo 08), das 3 1 2 ás 5 ho· 
o 4. os juizcs municipais e membros recer. ra.s da manhã. para efeito de retira· 
do Ministério Públk.o deste Estad~ O presidente - Evandro C, ·Ribeiro. da da lin\ls>- telefónica. 

Secretaria do Tribunal de Apelação A Administra('ãu. 
em João Pessôa, 13 de . setembro de 
1938. - Euripedcs Tavares.· secretário. 

Policia Mif Hàr do 
da Paraíba 

Estado 
JUIZO MUNICIPAL DO TER• A quem interessar 

. . MO DE ~Af!.~~ ~-·· __ . Tr1~~;_~~~c W: ;~~de ~;~~~;e~~~: 
-cCm"co11Sfr'üido, l)restaiido-se para dê· 

1 - Os veículos, levando cada um 
sua, lotação completa, serão submeti
dos a wna prova que constará de uma 
viagem, tendo para ponto de partida 
a Oldade de S. Paulo, passando por 
Ribeirão Prêto, Uberaba, Ubcrlandia, 
Araguarí, Patroctnio. Patos, Belo Ho· 
rlzontc e, 1Inalmente Rio de Janeiro, 
onde terminará. 

2 - Os veículos serão divididos no 
concurso, em dois grupos - um de 
motores especiais e outro de motores 
adaptlldos, cabendo ao primeiro gru
po dots <2) prêmios e ao segundo três 
(3). 

Faço saber que tendo sido convoca
do para funcionar cm sua 3.ª sessão 
ordinaria do corrente ano o juri desta 
rapil91. procedi. de acôrdo com a lei, 
ao sorteio de 17 cidadôes, jurados, pa
ra com os 4 já considerados sorteados 
nos termos do art. 39 § 2.0 da Lei 167 
de ó. l \938. formarem a lista dos 21 
que têm de servir na referida sessão, 
LenQo sldo sorteado os seguintes: 1 -
Carlos Fernandes da Sllva Guimarães; 
2 - Sebastião Viana: 3 - dr. José 
Belamio Ferreira:· 4 -- Ernesto ~sir~ 
vetra; .5 ~ dr. Genpbalqo A1•elar: 6 -
Raul Massa: 7 - Renato Galvão de 
Sá; 8 - dr. Emanuel de Miranda 
Henriques; 9 - dr. Arnaldo Ribeiro 
Gomes da Silva; 10 - Eduardo de A· A Secretaria da Policia Militar avi
zevêdo Cunha; 11 - João Antonio 'da sa, a quem interessar possa, que, a 
Silva Pcssôa; 12 - João Gomes Car- partir desta data, estarão encerrados 
nelro Irmão; 13 - dr. João Santa os alistBJ11entos nas fileiras dessa Cor. 
Cruz de Oliveira; 14 - dr. João Ar- poração, em obediencia ao que estabe· 
lindo Correia: 15 - João Hardman de lece o art. 118 ° - CapitUlo XIV -
Barros: 16 - Osvaldo Pessôa cavai- , Titulo 1 - do Dctoreto n.O 823, de 6 de 
cantl de Albuqu(lrquc; 17 - dr. Her- julho de 1937. 
mcs Ermeto Alves da Costa. São os Os interessados no ingresso na Po
:;eguintcs os jurados já sorteados nos licia Militar deverão aguardar o dia 
termos da lei: l - Leonel Pinto_ de !.º de janeiro do ª"-º próximo vindou
Abreu; 2 - dr. Pedro Bento Coher; ro. quando terão logar novos allsta-

Concordata de Cristovam po~~~ia~e:~ii: ~~taclo Pcssôa . 861 

Vieira de Mélo 
AVISO AOS CREDORES 

Devidrunentc autorizado por despa .. 
pacbo do M. M. dr. Juiz de Direito 
da comarca, comwllco aos credores e 
demais lnteresasdos na concordata de 
Cristovam Vieira de Mélo, que se acha 
em cartório acompanhada dos res
pectivos documentos durante o prazo 
de vinte (20) dias para os fins lesais 
uma h\lbllitação do credor dr. Izidro 
Gomes da Silva subrogado nos direi
tos e bens da extinta firma F. H. Ver
gára & Ola. da capital déste Estado 
pela quantia de trinta e cinco contos 
de réis (35:000SOOO), nos termos do 
art. 87, da lei n.O 5. 740 de 9 de dezem
bro de 1929. 

Chaves perdidas 
Pede-se ã pessôa que encontrou wn 

pegador com 5 chaves. perdido entre 
a estrada cte rodagem de Cabedélo fl 
esta. capital. o obsequio de entregá,·lO 
ao sr. Francisco Coélho, proprletano 
da .. Padaria Coêlho'', naquêla vila, 
que será gratificado com 20S000. 

3 - Cada veículo será. acompanha
do por duas pcssõas, uma designada 
por êste Ministério, e outra pelo con
corrente, as quais fiscalizarão e toma• 
rã.o os dados necessários á elasslf1ca
ção. 

t - O julgamento se fará. por pon-
1os, levando·SC cm consideração. os 
Íijtores seguintes: 

·a> men,or custo do veiculo a gaso· 
gtlpjo por tonelada do carga útll 
transportada; 

b) menor gasto de carvao ou lenha 
110 pcrcurs<J total; 

e) menor tempo gast.o no percurso 
total; 

d) necessidade de limpeza du flltro 
em m.alor percurso; 

e) neces.sldadc do limpeza do gaso,. 
sento em matar percurso; 

f) melllor estado do rnoLor no fim 
do percurso e melhor regularidade de 
funcionamento; 

g) maior velocidade niédia. do veí
culo no percurw de Belo Horlzonto ao 
Rio de Janeiro; 

h) melhor estado e menor ga::ito de 
oleo de lubrlflcaçào; 

li menor péw do veiculo por tone
lada de carga útil; 

j > menor tempo ga.to na ra "cender 
o ga:;ogétúo e l.nlclo da marcha. 

& - Os velcu)os e.straugeiros 1rucrl
tos- no coucurtio ftcarao :Lsentos do.r: 
ln\pOSioo aUandcgárlos de hnporta-

~·- A lod:xi CJ Hlcul"'- e ~ar~ u 

3 - João da cunha Lima Filho e 4 - mentos. Terrenos em Tambaú 
dr-. Severino Pcssóa Guimarães. ------------- Vende-se no bairro de Santo i\nt-0~ 

nto, na praia de Tambau, dois te~e
nos medindo cada um dez metros de 
frente por cincoenta de fundo. 

A todos os quais e a cada um de 
pcrsi convido a comparecer á sessão de 
juri, tanto no dia 26 do corrente para 
quando foi convocado, ás 8 horas, co
mo nos demais enquanto durarem os 
lrabalhtlS da. mesma scss~o. sob as 
penas da lei se faltarem. E para que 
chegue ao conhecimento de todos fiz 
pa!lliar éstc mandado que será publi
cado e afixado legalmente. Dado e 
passado nesta cidade de Joã-0 Pess6a, 
aos 6 de setembro de 1938. Eu, Carlos 

Compra•se ouro e concer• 
tam-se reltgios 

Agripíno Leite, autorizado pelo 
Banco do Brasll, compra ouro pelo 
melhor preço. Os concçrtos dç relo
glos estão a carg() do conhecido relo• 
joeiro Evaristo Neves .. 

Rua Vtsconde de Pelotas, 290. Em 
frente ao Cinema "Plaza.,., 

Sapé, 5 de setembni de 1938, 

O escrivão do juízo - Severino Al· 
ves Moreira. 

Os interessados podem procurar UI· 
formes de L. PJnto de Abreu. á rua 
Cardoso Vleira n.0 160. 
---------------

UfllA BICICUTA 
mn perfeito mlado, Yende•&e, INtl 
preço mllllo comodo, i na s11111<1 
EUu n,• IH. 

Neves da. Franca, escrivão do juri o !-----·----------------- ------------------
escrevi. ( Ass.) José de Miranda Hen· 
riquu. Conforme com o orlglnal. Su· 
bscrevo e assino, 

O escrivão: - Uarlo'J ~eves da 
Franca. 

JUIZO DE DIREl'fO DA 2.• VARA 
UESTA COMARCA - Falencia de 
"SoJemar" Companhi& Comercial 
Ounhlahr & Relning - A VISO AOS 
CREDORES - ParUc1po que se acha 
cm cartório acompanhado dos respc
cLtvos docwnent.cr.:;, durante o prazo de 
Ylnt.e (20) dias, para os fins Jegai<;, 
wna habillt.ação do credor ret.ardata-
~\~ ~/;':~~~~{cderal, da lmportan-

João Pcs,ôa, 11 úe agost.o de 1938. 
O CBCrlvãu - Pedro tJJt~~ de Ca.r-

,·alho. · 

DTRl,,TORIA UI,, VlAÇAO 1,, OBRAS 
l'OBLICAS - CONCORRENCJA -
r:s nctem d~ .:. t)!ret,,r 1,;rno v11bllw l 

O ÊXITO DEPENDE DA ESCOLHA 
Existem muitos remedias para Gripe, Resfriados e Febres diversas, reme

dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vit~l importancia. 
A "CASSIA VIRGINICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 

póde ser usado por pessôas idosas ou fracas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-febril selll 
igual para Gripe, Resfriados e todas as .febres infecciosas. 
Distinguido , com me1çio ll11ro11 •• 2,º Co1grent Medico de Pern1ml111ct 

<VIDE P.!t0SPECTO QCT!!l ACOMPANHA CADA V1DROl 

--- A' VENDA NAS MELHORES FARMACIA8 
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