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COMO O DR, ARGEMIRO DE FIGUEIHDO, EM ENTREVISTA AO "JORNAL DA MA· 
NHA", FAZ SENTIR O SEU GRANDE ENTUSIASMO POR SÃO PAULO - ALGUNS 
ASPÉCTOS DA ADMUUSTRAÇÃO PARAIBANA ATRAVÉS DA PALESTRA DO SEU OPE· 
ROSO INTERVENTOR - PARAíBA, ESTADO SEM DíVIDAS - O GOvtRNO DE BRA· 
- SILIDADE DO SR, ADEMAR DE BARROS VISTO NO NORTE DO PAIS -

1 CABO SUBMAR!tm PARA A PARAIBA 
EM VIAS DE OBJETIVACÃC UM VELHO SONHO 
--- DAS NOSSAS CLASSES PRODUTORAS 

R 
10. 2 ( Pelo aéreo) - Sob o ti- - De mnncir:1 c,ue a oolitica foi Carteira de Crédito Agricola. t~m sido 

luto ··Para1ba, Esla<lo van- 3bol1da na Puraibn. possivel lá, wna assisténcia eficaz aos 

guarae1ro", o "Jornal da mi-:i ~~1~~~~cct~~~::~~te;?:id~u?ctuaed~~~~ ~~~~~1~os ~t:.::i1~:f~aº vi~: ~emd~~~= U .\IA nnlida cice foi rHP

bida l'Ont " maior tnh1-
~ia.<,;mo pela.., nos'-a eh.r.;-

•·ial. a nt<· ., .. i tu!t· dt' 11s e,por
latinrrs ts1arem perí1·ilamenft" 
~" p;1r d:,, osc·ih"."Õt''i cio men·a
·'.o n1undial do ouro branc·,~. de 
<1ue at~ agora vamo!:> fendo noli
da com certo atrazo J>(u· cabo
f!tamas retransmitidos do !=t.-<·i
fp por inü~nr.~tlin do Ttlê~afo 
Nal•ional. 

Jl/a1J1W" de S. Paulo pubt1cou, ontem, sómentú da administração. Aliás, cm volvimento agrário rlo meu Estado. 
uma en.lrevlsta. concedida pelo inter· tudo qun.nto concerne á produção, devo Os lav1·adore obtêem un.1 empréstimo 

ventar Argemiro de Fiyueirédo ao di- ~r:~~0:~~ºcteei~s~~
1
1~
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1
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retor da suc1'rsa1 do conceituado P·!• queiram ouvir. que tomei São Paulo não pertencem. Nêste ponto, São 
noaico oanaeircmle nebla capital. por e5co1a de administradores. Como Paulo e a Pnrniba caminham na van

Em suas declarações. o clle/e do br:isileiro, só posso desvanecer-me em guarda. 

Governo paraibano Jocali:ou aspectos ~~z:r d~tfmp~:k~~~i~~01~~.e~:~I: re~e d~'o ~~;~~~~o l: :;igu~~ê:~a~ef~; 
mleres~antes de sua adminislração, rioi; setores da atividade produtora, Barros: 
externanct-o, tamoem, grane.~! enlllSitIS- bebernm em São Paulo os ensinamen· - Não deixe.rei Ue mencionar a re
mo pelo Estado de s. Paulo to.::. que depois foram aplicar em meu percussão que tem tido no Norte o 

EstiHlo. E os resuitados não poderiam /programa.de sadia brasilidade inaugu
E' ª seguinte u entreviSla do inter- ~er melhores. Pn;cisarei acenLuar que rado em São Paul.o pelo sr. Ademar 

1•t11tor Argemiro <le Fíg1.!11iredo n Paraíba atravesso.. neste momento de Barros. A polttico.. de fraternidade 
··No luxuoso salão do Hotel Glória, 1 uma ta~e de grande prosperidade? To- do Estado No\'o não estaria. completa 

o dr. Argf'miro de Figueiredo, inter- 'rlo~ sabem que o meu F.:stado nada si persistissem os mal-entendidos e 
ventor no E!-.lado da Partíba, recebeu- deve. ressentimentos excusáveis que vinham 
no.s especialmente, suendendo ao de- I comecei por criar um ambiente de !-.endo cxpl~rac!os pelos eten1os descon-

~:{~r~i ~1ºQ17::1;~ªs. ~~~rª~ .. te~º~!}!~ ! ~:~~~i1~tt: i1~S:~t1d:sd~0
c:n1~lºr~fs!b:~~: ~~~!i ª ~~~~eª/~e ª~~ J~~te;~n~: 

pelo progresso_ cfaQuêle Estado, queria- táo mais l'ecnado. Ordem quer dizer das e1,sa n.tmosfera de in_compreensão 
mos ouvir ns unprcssões do seu chefe, anles de mais nada, justi<;a. A jus· e má vontade_ Co~o nao havia de 
não só sobre a ~ma gestão como sõbre tirn é impossivel onde a politicagem t'efletlr no Norte, cuJns caractertsLicas 
o l!:stado de São Paulo. de que 0 sa- reina, e a politicagem foi nbolida do profundamente btasileiras Lodos reco
biarnos um grande rntw;iasta. meu Estado, de todo o Brasil. Dentro nhecem, o gesto do sr. Adernar de Bar-

Não se fazendo de rogado, com o de uma atmosfera assim arejada, não ros, concitando todos os brasileiros a 
feitio acolhedor e franco, o interven- me foi diflci:I impulsionftr as fontes. trabalhar pelo bem comum? Siw Fau
tor paraibano nos deixa logo á von- de produção. Tudo quanto posso fa· lo retoma o seu lugar na comunhão 
tacte. :,,.rr imediatamente em proveito da nacion:i.l. E', com grande prazer que 

- Ao põvo de São Paulo há de ser iniciativa p1ivada, não deixo para o lodos os paraibanos. e estou certo que 
g1ato conhecer alguns pormenores sõ- dia sf'guinte. Assumindo o govêrno o mesmj sentimento se tornou muito 
bre a Paraiba de hoje em 1935. encontrei a arrecadação do vivo nos outros Estados, saúdam a 

- Muito me penhor,i a gentileza do E:stado orçada em pouco mais de 14.000 nova 1dse do govêrno de s. Paulo. 
· Jornnl da Manhã". QUéro, por seu contos; rntrctanto, essa arrecadação - V. excia. nD-0 pretende visitar 

{~\;t~é~~:a~~a~~~~i~r /~a Gt~~ic~ªt; i~ :1t!nd
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07m· l~E-~ Sá~ p~~~~li':!~t;e~:ão disponho de 

.::.es prod11tor.1s ê a de (IUf' o in. 
te1·ventor Argemirn dt• Figof"i
redo está rn1.:::uni11hando vito
riosamente o easo da instalacão, 
em llO"i!Õia Capital, do <"aho •nh
marino da ""'esf("l'I\ T('l('
f'ravh ", tendo j,í. o general 
Mendonça. Lima, ministro da 
'""iacão. OJ)inado favora\'t'hnentP 
sõbre o assunto. 

A Paraíba, pelo ,·ulto dos seu,;; 
negocios e pela S1Ja prosperida
de eronômi('a. faz .iús a um 
serviço de comunica('óes tele
gráfieas que a coloque diréla 
P rapidamente em ('Ontarlo c:om 
os mf'rcados est.rang-eiros, prin
cipalmente os da Ew·opa. 

fi.randf'S bcneficios advirão elo 

estabelerimento de uma a~:f!ncia 
tia ·• \Veslern Telccraph" em 
.João Pessôa, de maneira es))e
rial no QU<' toca ás iníormaçõe~ 
precisas e e,m tempo eerto da,;; 
rota<'ôes do mercado mundial. 

E' vultosa a no.,sa exporta
ção clt algodâo para o exferior 
e dia a rlia lTe:-:-e, por unb sf'-
1;e de ('frcunstancias rela<"iona
das com a ('OO<"utTên('ia romer-

0 intenenlor \.r~entlro clt" 
Vigu( irhlo, a. <Jllftn a Paraíha 

deve o m:iior surto económico e 
financeiro da .::.ua hh,tória pela 
:\plicaefto dt' um pro("rama à~ 

as:.i~.tênc·ia r<·al t' constank ois 
si.;.a.s fonte~ de riqueza, além de 
imporlantcs realizaçõe, de ca-
1-'°'ter .s9c·i.:il, c~tá. objeth·ando 
mais 11m velho sonho parniba,n. 
qual seia o de podf'r se enten
der diretanh·nte c·om o mundo 
alra,,é~ dn cabo Mtbmariuo. 

Junto ao dr. EugeniQ Gudin. 
dirt.>tor da ·· Wt.stern Tele
graph" p1citeando a lfga«:ão do 
cabo snhmarino para a nosi,a 
h:rra, teve atuac::-ão decish-a o 
no:i: .... o ilustrr t.·onterranf'O dr. 

Chatcaubriand. dire,or 
dos .. Diãrios A-.socia<lo:s", que 
é um entu,;;ia"-la do pro&Tf'S:so 
paraibano. 

Paraíba. Tudo tenho feito e farei pa- houve sat.ra? exc~pclona1s de ~lg<?dao, tempo para realizar o velho desejo de 
ra que se ei;treiLem cada vei mais os nem precisei sacrificar o contnbmnte. rever a terra paulista. Conto fa~ -lo 
laços de amizade entre o meu Estado Tudo obtive por meios administrativos: em breve. Preteilrlo, ent1.o, visitar os 
e São Paulo. Sou dos que não dão ou- melhorando o aparêlho arrecada:- 1p.borat6rios de pesquizas, principal· 

~j~~:iO~~I~e~~~~~~e~l~deu!~~~! :~S~~ g~ro ~~:l~ta:nf~~~~i~O Q~6n6!~~U tã~ c\:~~Íll~S ~~~~U~r :e~~~~Ó:~ffo t~~ 1.-!========================: 
leira. Si esSl' umdadc já esteve séria- esthnulo oficial a outros géneros rei que observar para oportuna me- A PERMANENCIA DO IN• o A e ô R D o· 
::'~!~r~0m~;;1~~:ctod~~!:%:;!c~n._1,~:'.· ~: 1.:'i~':i':i';,~ir~~e ~;~~ª se~~ut i;~ºvu~ ).~f~-;~ ctos métodos agrários da Pa- TERVENTOR ARGEMIRO DE . 
ção, o cmmenle sr. Getúlio vargas, a S. Paulo a fecunda lição da poli- Tais foram as·palavras do interven- FIGUEIRE-DO NA CAPITAL FIRMADO ENTRE O ESTA~ 
para. re.~ta.ul'á-la. E a prov~ de que n. cultura - A ~ara1ba, co~q1:1anto tenha tor Arg~miro de Figueirêdo. suas pa-
tendt"ncia intima e profw1da da alma no "ouro b1anco" o a1tigo básico da lavras smceras revelam um profundo DO PA'S DO E A UNIÃO SôBRE O 
?:i~~il~~a s~nii~~~n~ª e c~~~:!i/t~: !~tcfr~1~i~~\~t;: ::~~~~s q~! ~:~~: !::'ô;o~e

1
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~::'mota,:n~t';'~ -S. ·-exci·a. conti·nlu'a -a ··s-er SERVIÇO DE COOPERA Ti-

mo-la 11a instantanea transformação ras. fugindo o mais possivel aos peri- de reerglúmento. economico nacional 
operada pelo golpr de 10 cte Novem- gos da monocultura .. E tudo com re- póde proces•ar-se num ambiente de muito visitado no "Hotel VIS MO 
~ro. Da noi.k para o din, liqÚidaram~ .sUllactos extraorclinãnos. Através da cordial e inteligente cooperação". Ob 
se os dh,sid10, e competições regiona- Gloria" tivemos a respeito im-
~,~~iv~1!1i"'~i~;g~~\"11;," l~J~e::t:.~ O 107 • 0 ANIVERSÁRIO D A PO- portante entrevista C'Om O :.~.'~º eE!~'r,,1'1e~e";:: ~,:"~f,:"i;hi~s- LíCIA MILITAR DO ESTADO tl~~~r~):~ l~~~·~º,,.;- ~,:~~~,\ dr. Lauro Monten1!gro 

_ Venho ao Rio nnra manter um hospedado. o intern>.ntor .\r~e~ . fb 
contacto mais vivo com os alto~ po- miro de ~igueii·f'do continúa a A pro_pósito do acordº ·ma.do. an .. 
deres e levar nara o meu Estado tu- l"C(·eher numcrosai,. ,·isita .... , t,,)ndo te~ontem, entre O EstªdOi -e ª União 

f~r 'g~ªel~i!º~\~u~;[o,u;~~1~'~~u~~;. Como essa brava corporação vai comemorar a data ho.ie estado com ,. ,,xdu. "" ,e- re1at,vamente ªº serviço cto coperau-
sobressainda a questão de ma"_.na re- guinte~ pes~ôas: c·t.>rone1 Tomé vismo. A UNIAO teve a oportunidade 
le A f ttodl'i!!'ue~, conde Uolal>ela Por- de ouvir n.s impn~~sóes do dr. Lauro 
be':i&~~\,~t!'n":foliç!~i.s~/~;;º iimº\ ormatura no parque Solon de Lucena - Passará re- •éla. dr. José Lon<lre,, ,r, .. \n(o- Montenegro, secretário da Agricultura, 
chete do Governo Federal, JJara trocar vista á tropa o sr. Interventor Federal interino - O des• nio !\leira Lima. Deoclec-io (;,m- que nos deu Jnte,·css•ntes e oportunos 
1dé1ai; a ês.se re:,.;neito. Ma.s, êste não çalve~, Ce:-..ar Coutinho, Soare~ informes 
~1iic1~1°30 ~~~~~'.;0 ~~e P~~líbicug;mª file pelas principais ruas da cidade - O almoço no Fihrueiras, Homero Pedro.,a. 1 Amanhã, publicaremos essa impor
Pino Grande. em pleno sertão, como "Paraíba-Hotel", com O comparecimento do interventor Francisco Yergáru . .João (:uedes. : tante entrevista do Ilustre técnico e 
Mbe, Já. conta to1n um n1elhoramento Alfre?o .Micae)e~. Pt1-clro ~une::; e I aux.il~ar do govêrno Argemiro de Fi-
de grandc imporlanc!a - o abasteci- José Mariz e comandante Magalhães Barata - Será Delmll"O Rez<•rra. gue,redo. 
rn~nto de água. para cuja inaugura cão 
zy~rg~1:v1dacto o presidente Getúlio oferecido um churrasco ás ~~!~t~ n~a~.~h:\~1;°ôa,"~1~ s:;:in~~séor~ 

1 -A--P--R-0--X--J-M--A--I-N--S-T_A._L __ A_C_,_Í\_O __ D __ Á_ 
o praças da Polícia Militar' i:;u~ J;'J~~-tarla, Cavalaria, Bombei- ., 

ri~:~r:radedaHiDgilerAenteor~1aPduee• na Fazenda "Simões Lopes,, 1o:t~i;i;1 o i~~~J~:. r.~::.,r\~::.~~; E se o LA R u R A L M o DÊ L o 
------ dos auxiliares do Govêmo passará re-

Saúde Pública ;\ PoliC'ia l\Ii1ifar do Estado come• vi~:, a~~gd:i~:~~m:::,~~ d~sfilarâ pelas 
P A !nstituição do curso de Higiêne e mol'arâ, no próximo dia. 10. o 107.0 ruas da ciclade. obedecendo ao segum. 

uencultura, pelo Govôrno do Estado. anivcrsá1io de su1 cria(;ão. te itinerado: rua. Padre Meira, pra-i~to á Diretoria de Saúde Pública Por ínJrialiv.:i do comando da brava ças Vidal de Negreiros, João Pessôa e 
t~~ recebida C?tn franca simp~tía pof ::~.r::~~~l ,r:t~1~:;~~'ir: ~~~~t;!~~ ::~~ Venadcio Neiva, l'na das Trincheiras, 
C\Ut•ª~;;~o~·~mcipah~_d,es do dnterior, do "lido 01·2anizallo para i•ssf' fim UJn :.v:ii:!, a D~l~~Oe 7:ct~~r~/~asp:~,~~~ 
Jl(·fft-it.'l co~~;~1~~::;~ão es~~ 

1
rn~p~~~: va.,;,to " lwilha•1fe 1>ro;-ram:1., de Carvalho, praça. Aristides Lôbo, 

PdrobJ~rn.a de ~ssh;tência. á mnterHidn· No dia 10 ás 8 horris, oeorrcrá o has- l'uas Cardoso Vieira, I\laeiel Pinheiro 
(' ~ a mfancia, tP'.lm,.nto da Bandt>ir:1, f'm frente a.o e Barão do Triunfo e J>raça Pedro A-

cz.~mda a propo.<...ito da indicação ~as m1ra1·lrl re,pe<'tivo. á J>ra('a. Pedro A- merico. 
cu d1data.s mumclpais ao refendo ra~~ft~ã_:.ormando uêssl' tnon,cnto .um ~ sr. Inter:ve~or Ft>~e?~ int~rino ~ 
be~· ~ lll~erventor José Mariz rece- ;\'~ 8.30, terá lugar no l}'l.TqUf' Solon o~t-asd a~o;-id:t f'S ª:;;'se-'r ºci ~ sa
Ieit os sc~lUlltes comunicado~ d~s pre. de Lucena a formatura. de um desta- ta a e a ac10, ao es • e a ropa. 

&~ de E.1iperançn. <• Bananell'as: ramento poliefal. <"Omposto de m:n Ba- (Conclúe na 2.• pg.) 
to .Perançn, 5 - Dando cumprimen- lalhií.11 de Jn.fantaria, Companhia d e 
~i ~. tt>le~tama de V. excia. fiz. se- )f<·tralhadoras, F.squadrão de Cavala~ EI .• b d e I' . 
Ui!~ a l'~sa capital U senhorita Z1lda ,·ia e Sr,·c·iio de Eombeirn,, c•om O ma- el O ffleffl ro O O eglO 
ra i""· .cn11diclata ele. l~ munit1pio po- t(•rttJ. a e· 1· 
<Ult ""' O curso de H!~i<'nr e Pueri- !\', R,IO o c·oronel José Arnoldo as- rasileiro de 1rurg oes, 0 
Prer~~~I~ Saudn\·õe~ -- J11lt0 Rtbeiro, ,,;;umôl'á o l'Omantlo g'f'l'J.I da lrop1, d L u Vander1e· 
co!ª~•u;f'iras, 5 - De conformidade ~1~Tct~~:Cf'~t~li;~~u :;itl~>~:. 1\!%iº~e-~e~1~~ RIO,'; tA I .;.~AO) - O dr .

1 
Lau ~ 

«u1u tecomen~açê\o de ,v. excía. se- St>vnino Bernardo Fr·eit'f' f' 2.º tenente , ro Vanderlci, que se encontra pre
IllUni ~ ~ssa capJtnl n can~idata dêste Jos+' Salviano elas Mert·t'"S. se-ntemente nesta <'.apitai, foi eleito 
rlcuit Plo no curso de H1g1CnC' e Puc- Comandará o Bablhào de lnf:lnta- niembro do Colégio Brasileiro de Ci
dro dlra. A~nclo.sn.s .saudaçõrs -PP- ria o majo1· Elias Fel'na.ndt'\. rurgiões, que é uma arremla(ão ('i-

t Almeida, prefeito. O df'staeamento formará rom n. di- 'entífiea de grande proJe('áo nacional. 

f rida para o predio ele propriect~de da 

EA t b 1 • t I Sociedade ele Agricultura ã. 1·ua Gama sse novo es a e ec1men o e Mélo. 

de ensino será localizado I daE~~!ce~~~i:~:d~~ vu~~~t:~nitcº~
1!~ 

na Fazenda "Simões Lopes" ~::i~~i:d~~!· ;!~~e~i~1eº·s~;e~~~v~~1!~~~ 
temente instalada aquéla repartição 
federal. 

Dentro de poucos dias o Govérno Verific!i-Se. assim, que dentro em 
vai instalar a Escola Rural Modêlo. breve a Paraíba terá. de preparar .o.. 
que integrará o sistêma educativo elo homem do campo em correspondên
Estado conforme a reforma levada a eia com as necesstdacies oo meio onde 
efeito em 1935 se agita 

Essa escola que tem a função de Essa no"a politicfl ed~ntiva tem o 
oferecer ao~hnbitantes da~ zonas ru- cbjetivo de fixar o hom~m do campo 
rnis uma educação adequada ás ativi- á sua gléba. oferecendo-lhe pbSsibiH
dades da região. preparar!\ também dades de se engrandeoer economlca· 
um professorado de emergência parn mente dentro de um ambiente sadío. 
dirigir as escolas rurais que deverão proJ}Orcionado pelo conforto que as fu
ser criadas em lodos os muniripios do turas donas de casa ~nídas da.,;; esco-
interior. . . las ruraís poderão oferecer. 

A Escola Rural Moctêlo m1 func10-1 Com essa nova orientação do ensi
nar na Fazenda Simões Lor1es, re- no. o Govêrno procw·a realizar um do1> 
c~ntemente cedida ao Estado pelo Go- principais objetivos do Estado Nõvo e, 
verno Federal. indiretamente, rsUmula as sua:::: fon-

A Sub-Inspetoria Agricola que \'Í-1 tes ele receita porque ctis."emina, ago
nha funcionando ne~sa fazenda. na ra também por intermédio dn crian
seguncta-feira próxima será trunsfr- c;a. os proce.c:...~os racionais de rultura. 



2 A ffNIÃO - Sexta-leira, 7 de outubro de 1938 

OS JAPONESES ESTAO A 10 MILHAS DE HAN-KOW 
SUE DIVISÕES CHINtsAS ABANDONARAM, ONTEM, 

A CIDADE DE HO•Pll AOS INVASORES -
CHIN1:SES E JAPONllSES ESTÃO 

USANDO GAZES ASFIXIANTES 

WASHINGTON, 6 CA UNIAO) -
Noticias do Extrêmo-Oriente Infor
mam que chlnéses e japonêses estão 
empregando, agora, gazes asfixiantes 
em todas as Unhas de combate. 

CHANGAI. 6 (A UNIAO) - Uma 
das coltrne.s Jnponêsas que constltuen1 
a vanguarda. no setor de Han-Kow, 
ocupou, hoje. a cidade de Ho-Pet. que 
fica apenas a 10 milhas da capital 
provisória dn China. 

Ho-Pei tem a sua tradição quando 
ha 14 anos passados o atual marechal 
Chiang-Kai-Chek partiu Cal á frente 
de numercso exercito a fim de esbarrar 
a marcha dos comunistas contra a 
China. 

DIFICULDADE 
YANG-TSE' 

AO NORTE DO 

CHANGAI, 6 IA UNIAOl - As Uni• 
dades japonêsas e!.tão encontrando di·· 
ficuldades áclma do Yang-Tsé em vis-

OPERAÇÕES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr, Lauro Vanderlel 
Chefe da Clinica Ginecológica da 
Maternidade e da Clinica Clrur· 

glca In!antU Cl-urglão da 
Santa Casa 

Rua Visconde de Pe!otas (Em. 
frente ao •• Plaza ") 

01\s 1 q, ... 6 - Fône 1 0.6e 

DEPARTAMENTO 
DE EDUCAÇAO 

o diretor do Departamento de Edu
cação convid'a as pr"fessõras abaixo 
relacionadas a dentro do prazo de 
oito (8) dias, virem pagar os sêlos de 
su~s portarias de licença, sob pena de 
serem suspensos os pagamentos de seus 
vencimentos: 

Capital: 

Carmen Moreira Coutinho 
Maria Tavares Freire 
Eufrasia Cavalcanti 
Maria Emilia Tóro 
Maria do Carmo Cardoso Solano 

Campina. Grande: 

Albertina Ramos de Amorim 
Raquel Esmeraldina da Sllva Costa 
Nair Falconi de Carvalho 
Cannen Elói 

Cajazeiras: 

Marta Ramalho de Assis 
Benedita Ditosa Mangueira 
Mariá Moreira 
Honorina Ta vares de Mélo 
Alzira Guimarães Jurema 

Sousa.: 

Maria Augusta Pires Braga 
Ana --Nazaré Cartaxo 
Seráfica Vieira da suva 

Pombal: 

Maria Danda de Medeiros 
EdilberUna Leite 
Maria das Neves Aires 

Itabaiana: 

Maria José de Sousa Campos 
Elvira Batista de Lucena 

Santa Luzia do Sabugí: 

Eutalia da Fonsêca Souto 
Marta Tude de Medeiros 

l>rincêsa lsabP.l: 

Alzira Moura Magalhães 
Maria Carmelita Cavalcanti 

Pa.to5: 

:~:: J~u!'º~o~~ Ataújo 

S. João do Cariri: 

Amella de Almeida Sá 
GenuJna Pessôa Pires 

Guarabira: 

Joséfa Pimentel da Cunha 
Eneida da Sllva Lima 

Antenor Navan·o: 
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O ata(!ue á capital provisó
ria da China será lançado 

pelo norte IMINENTE A INVASÃO DO SUL DA 
CHINA 

ta da grande quantidade de lama nas 1m1f~~t~~N~;,!~ ~~O~a-c~fJ! 
margens daquêle rio. pelas tropas Japonêsas. 

Enquanto isso, os francos a.tl!'P.do· Noticia-se que as tropas vindas do 
res chlnêses castigam os invasores, cto Império estão desembarcando em 
alto dos cumes clrcwnviztnhos. Changat e Amol para obedecer ao nõ

vo objetivo do alto comando rúpõnlco. 
~svro DO OBJETIVO Mt!.ITAR I 
NIPONICO O NOME DO EMBAIXADOR JAPO• 

Nf:S EM LONDRES E' APONTADO 
HONG-KONG, 6 (A UNIÃO) - Com PARA A PASTA DAS RELAÇÕES 

a queda de Ho-Pet é bem provavel ESTRANGEIRAS 
que os Japonêses desistam de sua mar-1 LONDRES, 6 CA UNIAO) - Fala
chs. contra Nan-Chang, avançando se que o embaixador Japonês nesta. ca
em direção a Han-Kow pelo norte, pltal será convidado para a pasta das 
pois est.ão concentrando numerosas tro- 1 Relações Estrangeiras do Mikado, em 
pas naquêle setor. substituição ao general Ugaki , 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
INGUTERRA 

O ETERNO PROBLEMA DA PALES
TINA 
LONDRES. 6 (A UNIAO) - A fim 

de tomar importantes medidas no to
cante ao problema da divisão da Pa
lestina, o Govêmo britanico convidou 
o sr. Mac Michael, alto comJssé.rio 
inglês na Ten-a Santa, a se apresentai 
no "Forei!;n Office" . 

O sr. Michael partiu de Jerusalém, 
devPndo chegar ainda hoje, a esta ca
pital. 

JAPAO 
~'OMEAÇõE:6 E DEMISSÕES NA DI

PLOMACIA 

TôQUIO, 6 (A UNIAO) - Noticia
se que, por motivo de saúde, o embai

caso, será nomeado para substitui-lo o 
vice-tninistro das Relações Exteriores, 
sr. Horlmouchi . 

O cargo de vice-chanceler será ocu
oado pelo sr. Sawada, atualmente ser
"lndo na embaixada de Pequin como 
conselheiro. 

A grande dlflculdade, porém, é o 
rargo de Ministro das Relações Exte
riores. vago com a demissão recente do 
general Ugaki. O principe Konoye, pre
~idente do Consêlho de Ministros e 
atual chanceler interino, já convidou 
para aquela pasta os embaixadores 
Salto e Shtgemltsu, representantes do 
Japão respectivamente em Washington 
e Moscou, e o sr. Arlta, ex-conselhei
ro do Ministério na gestão do general 
Ugakl. mas nenhum está disposto a 
aceitar. 

TURQUIA 
xador Japonês nos Estados Unidos, sr. A VISITA DO MINISTRO FUNK, 
Salto, vai solicitar demissão. Nêsse TITULAR DA ECONOMIA DA ALE· 

O tol.° ANIVERSÁRIO DA 
POLICIA MILITAR DO 

ESTADO 
•Conclusão da t.• pag.l 

O destacamento desfilará em frente 
ao Palacio da Redenção, em contlnen
cia ao Chefe do Govêmo, dissolvendo
se a.Pôs o desfile, DA praça Pedro 
Americo. 

A's 12 horas, realizar-se-á um al
moco no Paraíba-Hotel, com o com
parecimento do Interventor .José 1\fa
ri.2, tenrnte-foronel Magalhães Bara
ta, comandante da Guamlçáo Fede
ral; tenente-coronel Oscar Apocalip
se, chf"fe da 15.ª C. R., coronel JosP. 
Arnaldo, comandante da Policia Mi
litar, auxiliares do Govêmo, oficiai.9 
da Guanúçáo Federal e Policia MiU
tar representantes da imprensa e ou
tras pessõas convidadas. 

f ch'!:.~.!!o ~:r-;:~ç.=r;a ;~tl:f~d;fiu~: 
na Fazenda "Simões Lope!. ••. 

A's 16 horas, haverá exerclcios dr 
demonstração de extinção de lncen
dio pela Secção de Bombeiros, na Ca
deia Pública.. 

Será. obedecido o seguinte: 
l.º - Aviso de h1cendlo, naquêla 

Repartição. 
2.º - Partida do ma~rial e pessoal 

para o local slnistr.wio, 
3.0 - Chegada. do socórro, distri

buição do grande material, itcpoi-. do 
reconhecimento do predío sinistrado, 
pelo comandante do Corpo. 

4.0 - Ataque ao fôgo. 
5.0 - Tática de incêndio. 
6.0 - Pulo nos pá.1-a-quodas. 
7 .0 - Descida r.í.pida. pela côrda,, 

oom auxilio da. trava de salvação. 
8.0 - Evolução com as linhas de 

mangueiras, a sêco. 
9.º - Extinção do ineendio de oleo 

e gazolina num reciplentt de quatro 
metros quadrados, com auxilio da. 
bomba quimica. de espuma. 

10.0 - De:1&rmar e retirar. 
A'~ 19 horas. ocorrerá uma "sotrée" 

dan!lante no casino dos sub-tenentes ê 
<>qrgentos da PoUcia ~Ulitar. 

- Esteve ontem, á tarde, na reda
'('io dest~ fôlha o coronel José Arnal
do Cabral de Vasconcélos, comanda.ntc 
da Policia Militar do Estado, ém com
panhia do capitão Ascendluo Feitosa., 
oficial dessa coqtoração, que nos veiu 
<'Onvida.r para a~istir ás comcmora
cões do se-u 107 ,0 anivcl'sário no pró
ximo dia 10. 

MANHA 

CONISTANTINOPLA, 6 (A UNIAO) 
- O ministro Funk, titular da pasta 
da Economia da Alemanha, chegou 
a esta cidade, sendo recebido pelo che
fe do Govémo, pelo embaixador tur
co em Berlim, e outras figuras repre
sentativas da polltica nacional. 

O ilustre visitante alemão, proceden
te de Bude.pest, prosseguiu em via
gem para Ankara, depois de visitar o 
cemitério dos heróis alemães da. Gran
de Guerra. 

SUIÇA 
OS JUDEUS NA.O PODEM EXERCER 

PROFISSAO LUCRATIVA 

BERNA, 6 (A UNI.AO) - De acõrdo 
com wna decisão do Consêlho Federal, 
não poderão permanecer no território 
sUiço, a não ser de passagem e com 
os passaportes devidamente visados, 
os individuos considerados náo arianO! 
pela.s lel15 aleniães. 

O Consêlho Federal decldlu, ainda, 
que essas pessõas, durante a. estada 
na Sulça, não podem exercer profis
são lucrativa. 

NOTICIÂ.RIO 
TELEGRAMAS RETIDOS 

Há, na Repartição Geral dos Cor
reios e Telegrarns, telegramns I retidos 
para: 

Manuel Sousa e familia, averuda 
Guedes Pereíra, 68; Araújo, Favorita 
Paraibana; Decusatl " Paraíba Hotel": 
Vanguarda. 

Comunicaram-nos os srs. Antonio 
Nabor Fernandes e José Montano Leite 
que organizaram, uma sociedade mer
cantil para a exploração do comér
cio de peças, lubrificantes e accessó
rios cm geral para aut.omovets, na d
dadc cte Campina Grande, a qual •e 
acha girando tob a razão social 'ie 
Nabor & Montano. 

E~a nova. fitma BC encontra insta
lada á praça Presidente João Pessõa. 
n. 0 :l41, na referida cidade. 

PELA CHEFATURA DE 
POLICIA 

Gabinéte da Ohcfia 

DR, ALBERTO FERNANDES CARTAXO Em. circular de 13 de setmbro p. 
passado. o dr. Jo/io Fábio de Araújo, 
delegado da Ordem Social do Amo.
zonas,. comunicou ao dr. Chefe de 
Policia haver stdo designado pc.ra 
rC'sponder pelo expediente da Chefia 
de Policia daquêle Estado. 

Ex-interno da Clinica Dermatológica e Slfllológlca do Hospital Pedro II 
(Serviço do Prof. VALDEMIR MIRANDA) e da Pollcllnlca dollRlo de 

Janeiro <ServlÇo do Prof. EDUARDO RABtLO> 

DIAGNO&"TJCO E TRATAMENTO DAS Al"ECÇõES DA PSLE, SIFILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS TUMORES MA• 

LIGNOS DA P:tLE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 

Diatermia - Ultra. violU...i - lnfra-vermêlhoo é alia frequmoia. 

OON!lULTO!l.IO: - Rua Dr. Gama o Mélo, n.0 149 • l.º anilar 
CONSULTAS DIARIAMENTE: - Das 11 éa 12 e dali UI éa 18 boi'u. 

RESIDEN'CIA: - Avl!hlda Dr. João da Mata n.• 4311. 

ClPliAIIA DOS PORTOS 
Essa repartição avisa aos Interessa

dos, espPClalmentc aos agentes de 
Companhiu de Navegação, que a par
tir do dia 10 do corrente o expediente 
conleçará ás 12 horas e tennlnarA ás 
18 hor...i, com exceção dos saba.doa, 
que seri du 9 6e li hore,s. 

(SPORT(S
1 

A patticipação da Paraíba no Campeonato Brasilelro 
de Futebol - A opinião de um desportista sôbre o 

nosso selecionado 
Um esportista conterraneo, que se 

Interessa pela sOrte do nosso selecio
nado, pede-nos para publicar a sua 
opinião-de como deve ser organizado 
o esquadrão paraibano que disputará 
,@,ste ano o Càmpeonato Brasileiro de 
Futebol, d1t"lgldo e orgaauzado pela 
Federação Brasileira. 

A sua opinião é a seguinte: 

SELECIONADO: 

Pagé 
Lucêna. 

Feltx 
Gerson 

Marcial 
Reis 

Néco 

RESERVA: 

Américo 
Ronal 

Hélto 
Mtsael. 

Lins 
Clodoaldo - Juarez 

Bal - Humberto - Batista 
Formiga - Sinval - Pltôta - Holanda 
- Pingo . 

a. formâ.ção do nosso selecionado que 
iilsputarâ o 1.° Campeonato Brasllel
ro de Futebol da Federação BrasUct. 
ra. 

No treino de hoje Já serão anotadas 
as faltas dos que deixarem de compa
recer, havenC:o, no entanto, dispensa 
ryara os que ainda estão fóra da capi
tal. 

CAMPEONATO JUVENIL 
. DA CIDADE 

DISPUTANDO O ULTIMO JOGO DE 
CJAMPEONATO. BATER-SE-AO, DO
•HNGO PROXIMO, OS ESQUA
DRÕES DO BOTAFOGO E TIME 

Ni!:GRO 

A Liga Juvenil Desportiva P.a'l'a.bana 
fará realiZar no próximo domingo, o 
ultimo encontro de futebol Ja )Jre.sen
le temporada juvenil, est,nao frente 
a frente os fortes conjW1tos do Botafô
r,o e Time Négro, ambos possUidores 
1: e bons pebolistas. 

Esta luta é de muita importancia, 
porquanto será decidida 3, sorte da 
rodada do 2.0 turno. Vencedor, o Bo-

TREINAM, HOJE, PELA MANHA, ;~g~fa~º:O:u:~;:i:rr~lotiti1~ª~f~ão~ 
OS AMADORES PARAIBANOS Ome e. se for derrotado, o campeo

nato caberá a êste ultimo clube. 
Hoje, pela manhã, realizar-se-á o 2? Por êste motivo a pugna juvenil de 

treino doS' amadores paraibanos para •lepois de amanhã está sendo espera-
da com muita ansiedade pelos torce-

D t d d • •• d / d01·es dos dois flliados â L. J. D. P es roça os OIS av1oes a Como Juiz servirá º.sr. João Bat!sta 
"Royal Air Force" da Grã ',i~:~resentante da Liga, o sr. Aluis.o 

Bretanha 
ESCAPARAM ILESOS OS PII.OTOS 

LONDRES. 6 (A UNIAO) - Dois 
aviões da "Royal Air Force'' projeta
ram-se ao sólo em consequencia de 
têrem sido attngiclos por vários raios, 
respectivamente, sôbre Yorkshire e o 
Canal de Suez. 

As tripulações conseguiram salva1·
se atirando-se no espaço, em para
quedas. 

Os aparêlhos ficaram totalmente inu~ 
tillzados. 

NOTAS DO FôRO 
FOI O SEGUINTE, O MOVIMENTO, 
ANTE-ONTEM, DOS CARTORIOS 

DESTA CAPITAL 

Cartório do Registro Civil - Escri
vão, Sebastião Bastos . 

Fôram registradas nêsses cartório as 
seguintes crianças recem-nascidas : 

Dante! de Mélo Ribeiro, Celma Be
ner Camara. Eunice de França. Ra~ 
mos, Maria Ellzabete Marques de Frei
tas, José Severino Barbosa e um nati
morto. 

No mesmo Cartório correm procla
mas para o casamehto dos contra.en
t.es •eguintes : 

Severino Leandro de Amorim e Lui
za de Sou!ll. Nascimento; José Cle
nulno da Paixão e d. Maria Salustina 
das Oõre.s e Manuel Grangelro So
brinho e d. Anita Monteiro Granget· 
ro, todos já casados religiosamente. 

Fôram registrados os seguintes óbi
tos: 

Carmellta Vieira Pessôa dl! Mélo, 
Lucla Correta de LUna, José Pereir~ 
da Silva e um natimorto . 

5.° Cartório - Escrivã.o, Eunaplo da 
Sllva Torres. 

Autos conclusos ao Juiz de Direito 
ds. 1.a. Vara: 

Inventá11os de José Pequeno da N~
brega e Vttelbina da Silva Lima. 

Auto.- conclusos ao Juiz da 3.• Vara : 
Acidente no trabalho em que é em

prega.do o sr. Odilon Fe1tciano e eu, 
que é empregador o Estado da Paral
ba. Ac;ft..0 executiva de João Pereira 
de Lima. 
bl~~'~ vista ao dr. 2.0 promotor pú· 

Arrecadação dos bens deixados por 
José Chiné. 

Os domais Cartórios não fornece
ram notas ã reportagem. 

FOI O SEGUINTE O MOVIMENTO, 
ON'l'llM, DO CARTORIO DO 

REGISTRO CIVIL DESTA 
CAPITAL 

Esc,. vão : - Sebastião Basto,. 
Fôrti m registadas nêsse Cartório as 

stgutntcs crianças reeem-nascldas : 

A. E. C. ESPORT1J: CL1.JHE 

Por motivo da realização do festi
val esportivo do Pitaguares Esporte 
Clube, na manhã do próximo dom!n
'.iº· no campa do 19 de Março, ficou re
,;olvido um treino amistoso entre os 
.!mes do A. E. C. e o clube local, ás 
14 e 30 horas, ooquêle dia. 

VASCO - 3 - COLEGIO BATISTA 
- 2. 

Realizou.se, ontem, á tarde, um. en
contro amistoso de futebol entre 0s 
times juvenis dos clubes àctmn., sain
do vencedor pela contagem de 3 x :!, 
o Vasco. Os pontos do Vasco fôram 
conquistados pelos amadores: Joanica, 
Macaco e Edvaldo. 

ASSOCIAÇÕES 
Grêmio Literário ''1\.lachado de As

sis": - Essa agremiação literária, 
com séde provisória no Grupo Esco· 
lar "E_pltaclo Pessõa ", comemorará, 
amanha, o seu primeiro aniversário. 

Pôs ésse motivo, haverá uma ses
~o extraordinária., na· qual se em· 
possarão os novos membros da dire· 
toria da refel'lda sociedade. 

Já foi organizado um programa PS.· 
ra a solenidade em apréço. 

Sindicato dos Operários do Tráfego 
do Porto e Anéxos: - Recebêmos 
comunicação de que essa organi?.ação, 
com séde ã rua do Rogcr, n. 0 387, a
provou, em sessão de assembléia ge
ral extraordinária, realizada, no ahl. 
31 de nttosto do presente ano, os seus 
nóvo~, Estatutos, dando, também. no 
mom~nto, posse aos seus pocteres ad
mini: trntivos. que ficaram assim or
ganirados: 

Dil'etoria.: - Presidente, José Men
jes de Araújo; secretário. Manuel 
Nére!> de Oliveira; tesoureiro. João 
Batkta de Andrade. 

Consêlho Fiscal: - Manuel Fcli
>io da Silva. Antonio Paull110 de 
Mala e Heleno Galdlno da Silva. 

Ooenças de Senhoras 
- ESPECIALISTA -

ORA, NEUSA DE 
ANDRADE 

Consultorto, 

Rua Barão do Triunfo. 333 
1.0 andar 

Consultas de 14 lís 17 hora.o. 
Restdencla: Trincheiras, 208 ~,·alclo Bezerra Dias. Josué do Vale 

Melo. Jooé Maria de Luna. Maria da 1 ~============' 
Penha SoWia, Abel Vieira ele Almeldo., 
Francisco de Assis Gomes de França 
e Francisco Alves Chaves . 

No mesmo Cartório fórnrn regista
ii~,Tf.;osóbd,~m d~s seguintes pessoas 

Anl.onlo Martins de Oliveira e Hc
ltodora Candl(!a de Figuelrêdo. 

Os demais Cartórios não fornece
ram notM ti reportagem. 

Dr, Newton Lacerda 
ESPECIALISTA EM DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS. 1104 

ONDAS Ut'htA CURTAS 
DOS Ca.&OI lndlcacJOI 

-- Telefine 1,!03 -





'ti')!" :A UNI2i.O - Sexta-íeit·a,' de outubro de 193R 

R T o F 1 e 1 t... L 
ADMINISTRAÇIO DO E X MO, SR, DR, JOSt MARQUES DA SILVA MARIZ 

lnterventoria Federal 

EXPEDIENTE 
DO DIA 5: 

Peti('õr~: 

DO INTERVENTOR 

N _ 0 10· 639. de Luiz Gonzaga Cal
das. 

N.') J0.6·H. de Fraiman & Cia 
N _ 0 10. 622, de Luiz Bezerra de 

Vosconcélos. 
N ° 10 616. de> José Teo:-loro da Sil

va 
N ° 10.612, do clr. Coralio Sonre<::. 

De SC'vetina Mendes de Azeyédo, N ° 10. 523, de Aurea Cunha Pinto 
professora diplomada, soliL:itnndo per- Pessoa 
missão. p~ra prestar serviços gr3tU1- N _ 0 10.649. de Vespasiano Pereir~ 
tamentr, nu cadeira tlementar do ~-e- de Miranda 
xo femlnino df' Cabedélo - Deferi- K O 10 650, de Irm:'i.os CaYalcanti 
do & C1a 

D,: 1cosila Pereira de Cristo. pro- N ' 10.643, de Isaura Chagas Viana 
fessõra intrrina. de l ' entrancia, com N _ 0 10. G45, dn S A Casa Pratt 
f'Xercicio no Qn:,)o E~colar ·· Abel d:i N ,. 10 C46, de Jo:10 Alfrêdo de Sou-
Snva ·· de Ingá. solkilnndo a sua efe- sn 
tivar:.\o no referido cargo - Def P- N. 0 10. G47 de João Rodrig-ues --IP. 
rido, i vista dns mformac;ões . _ /!. Filho. 

De Joséfa F~r1a3 Cunha, pr.o~esso- N ° 10 6-tS, do dr Oso"iO Abath 
ra de clnsse única. com exerc1c10 _n:1 
cadeira rudimentar mistf! de . Cmte Copia do dec n. 0 J 144, fi<" 4 de 
do mtmicipio cte G~arabira, sohc1tan- outubro de 1938 
do sessenta 1G01 dias de licença, ,e 
acôrdo com o art. 15G. letra !f· dn. Ofícios 
Con':ititmc;ão Feciernl. - Deter1dc, ? 
contar dn prrsente data N ° 15.388, do Juizo de Direito da 

DP Mari.i ele Sonsa L1rn. professor- 3 -;, \Tara .Ja comarc:1 da Capital 
diretor do Grupo Escolar ··Joaqwn N,º 15.389, do mesmo. 
Távon:1 ••• da cidade de Anteno~· Na- N ° 15.860. ela Polícia Milit~r 
varro, sollritando trinta ,301 ~ias de> N ° 15.867, da mesma 
licença, p:na tratamen~ de .sa1;1<1e N ° 13.869, da mesma. 
concêdo trinta t 30) dias. á vista do N ° 13. 870. da mesma 
Jaudo médico. com direito ao ordena- ~ : ~;.:~t ~! ~!:~ 
~:~~a d~ÓtJ~~a da lei.ª c.~ntar àa .pre- N ° 15.394. da SC'cretaria da Agri-

Do bel. Carlos Teixe1ra Counnhv. culrnra 
·uiz municipal. do Term.· o d. e Al.:i~. óa 

I 

N.) 380. da I. (lt~rve1 •. 1 t.o~ia Fed.e r9:1 
~ova requerendo pagamento da d1f ?- N. º l .5 392. da SPcretana da Agn-
renç; de vencimentos a que se JUl culn~·a , , _ 
ga com direito, pelos sernços pres- N. 1~ .393. J<l. mesma 
t dos como juiz de direito na Comar- Prestaçoes de contas 
e: de Alagôa Grande, durante o~ me- N ~ !,5.02~. da Cacle~a Publica 
,ses de maio a agosto do corrente ano. N. - . 383, de Francisco Lucas de 
_ Deferido nos termos da informa- ! .Sousa. Rangel 
ao do Tes~uro. . ~ 0 322. de Francisco Luiz de Oh-

ç De Adolfo Carneiro. escrivã.o de ptiz vc1ra 
e oficial do registro civil do Dislrito N · º. 14,970, de Antonio Augu~to d~ 
de Barra de Santa Rosa do Termo d~ Ahneicla · 
Serra do Cuité, Comarca de P1cu1. N : 14 982. do mesmo . 
requerendo a sua exoneração do d1- N 15.849, do dr. _Jaim~ Lima. 
to cargo. - Como requer. L!aº 15 · 850, de José 1;,rnz cio Rêgo 

Decretos: N. 0 15 842. ele Francisco Ah·es do':i 
Santos. 

O Interventor Federal Interino no N. 0 3. 584, ele Francisco Lucas de 
Estado da Paraíba atendendo ao que Sousa Rangel 
requereu :a professôra de classe uni- N l' 14.960, de 11.Iardokêo NacrP. 

~f~ ~o:é~~:e~~~a~~r;~~ta~·on~i:f:r~e N ° 15,050. de Jo8o Luiz Ribeiro de 

Cuité, município de Guarabira .. resol-
1

r~ajs385. de Fnncisco Luiz de Cli
ve conceder-lhe sessenta t601 dias de ,·eira 
licença. de acôr~o .c1:m o art. 156· le- N ° 14.948. de José Faustino caval-

i~~ ~~ d;r;s~~~~t~1ir~. Federal. .ª con- 1 ca~tiº ~:. ~~~uci~1e:;iueÓraciano Medei-
o Interventor Federal Inten!1o no I ros. 

Estado da P.u·aiba resolve ~fetivar _a ! N. f) 3. 585, de Francisco Lucas de 
normalista diplomada. Leos1ta Pe1:e1- sousa Rangel. 
ra de Cristo, º? cargo de pr~f~s~ota N. 0 15. 013, de João Martins Lou-
de 1. ª entranc1a, com exerc1c10 no retro. 
Grupo Escolnr --~~el da _Sil~a". de N. 0 14.789, do agrOnomo João de 
Ingá, devendo sollc1tar s~u titulo do Sousa Barbosa 
Departamento de Eclucaçao. . N.º 3.598, de Hélio José de sousa. 
Es?o.lon~~ve;i!~~íl!.ed;r~ls~nt~~ml~u~~ M~~~ 14 970. de Otavio Cabral ele 

médico a que se submeteu cl · Maria N ° 2. 485. de Valfrido Duarte ;:.a 
de Sousa Lira, professor-ci1rctor dn Silva 

~~~~~ ~s;ot!~t~~g~q~~:-a;:;.or:~~~1~.~ ni~r-
0 

~. 359, de Manuel Camêlo Ju

~~~~=~e;;~e is!~intt:at~::nt~i.a~o~e Jt= Al:e:d~4 980. de Antonio Augusto ae 
rei to ao ordenado. na fórma da lei N. o 14. 981, do mesmo 
a contar ela preseate data N ° 14.45-1, do mesmo 

Es?afont~~ve;!~~it!.ed;;~~e;~t~~n1a~~~ F~; 3.603, ele João Rodrigues de '-· 

rinda Bez.crra Lüna, do cargo de pro- N. o 3. 359. cio mesmo 
fessôra da ce.deira rudimentar mist:1 N. o 1 756, do dr. 0.'waldo Trigu~i:·o. 
de Barreiras. do município de S. João S N.0 de Rivaldo Vasconcélos. 

· do Carirí. N.º 2.817, de Francí.sco Sa!Ps C:a-
Hemovendo o 5. 0 Escriturário d:: \'alc~nti 

Secção de Bibliotéca e Arquivo P(1- N. º 1. 409, cio mesmo. 
bllco, Ana Leal da Silva. para o Te- N. 0 2. 803. do dr. Jaime Lima 
souro do Estado, clC"vendo apostilar rJ N. o 2. 724. elo dr. Ota\'io <le Olí-
respectivo titulo. ve1ra 

EXP!ffiIENTE DO INTERVENTOR 
DO DIA 6. 
Decreto· 
O Intcrvf'ntor Federal Interino nc 

Estado dn Paraiba torna sem eleito o 
ato que nomeou o desembar~n.dor Mau
rício de i\-1.~deiros Fm·tado para exer
cer o cn.rgo de membro cto Consêlhc1 

Regional de Geografia. dada a incom
patibiliclnt~e existente com a sua tUn
ção de juil 

O lntrnt'ntor Federal Interino no 
Esta.do ela P,nn1ba rxonera, a pedict, ,, 
o bel. Hél!o de Arriújo So~res. elo car
go de Suph·nte de Jniz dC' Dlr~ito ela 
2.ª Varo dn Comarca desta Capitnl 

ô Inten entor Federal Interino no 
Estndo da Pm·niba exonera. a pedic!o, 
o bel. R11hens Saldinha. do cargo ele 
Juiz Municipal do Termo ele San1 a 
Luzia do Sabugí 

O Interventor Federal Interino '10 
Estado da Paraíba nomeia o bel. Jos<! 
de Mé]o da . Cunha Alvarenga para 
exercer, por tempo de quatro 14, an0::: 
o cargo de Juiz Municipal do Term.:::i 
de Santa Luzia do Sabugi. devendo 
solicitai sc-u titulo á Secret:?-rü\ elo 
Interior e Seguranca Pública 

Secretaria da Fazenda 

N." G74, do mesmo 
N.º 2.201, de Roberto Dias 
N. 0 2.982. cio mc.smo. 
N.º 2.814. ele Antonio Menino dos 

Santo~ · 
N. 0 2.037. do mesmo 
N. 0 2.385. do mesmo 
N. 0 1.297, do mesmo 
N. 0 1.615, de }dvaldo Vasconcéloc;. 
N _ 0 2. 343. <.!e Antonio M"nino 1os 

Santo.~ 

N. 0 11.940, do mesmo 
N. 0 2. 672. de Francisco Sale.r.; r.a

valcanti. 
N ° 2.452. do mesmo 
N.º 1.771, do mesmo. 
N. 0 3. 376, do Departamento do:; 

Correios e Telegrafes 
N. 0 125, cio mesmo. 
N. 0 1. 768. do mesmo. 
N. 0 1.081. do mesmo 
N .0 2.295. do mesmo. 
N. ') 115, do mesmo. 
N. º 1.130. da Diretoria G de Saú

cll" Pública 
N. 0 1.608, da mesma 
N. 0 1.609, da mesma. 
N. 0 i02, da mesma 
N ° 875. da mesma 
N º 702. da me&ma 
N ° 2.231. da mesma. 
N. 0 877. da mesma 

EXPEDIENTE 
DO DIA 5 
Portaria; 

DO SECRETA'RIO N." 1.535, da mesma 

Removendo o 5. 0 f''.'i<Titur.ário do 
Tesonro. Renato Macif'l. para a Set:
ção de Biblioteca e Arquivo Público 
devrndo apostilar o respectivo títula 

EX,PEDIENTE DO GI\Bill/tTE 

Ao diretol· do Tesouro: 

Peti('ões: 

N .º 10 640, de Dorgival Mororó. 

N. 0 l . ~65. da mesma 
N. 0 1.345, da mesma. 
U." és76. cfa mesma. 
N. 0 2.l2!l. da me&ma. 
N. º 3 .657. da mesma. 
N.º 3.216. dn mesma. 
N. 0 1.647, ela mesma. 
N. 0 2.916, da mesma_ 
N. º 2. 680, da Dir~toria R elos Cor

rf'ios. e Tc·IPgrafos 
N." 3 .129, dC> ,José Luiz do Rê;o 

L1111R 

N." 2 895. de João Luiz Ribeiro de 
ltorals. 

N. 0 2. 253, de Severino Batista Frei
re. 

N. 0 212, de Valfrido Duarte da Sil
va. 

TESOURO DO ESTADO DA PARAiBA 
N. 0 206, de Clotilde de Figueirêdo 

Tavares ele Araújo 
N.º 2.353, de Judite Mirandn.. 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 
raría Geral, no dia (i do corrente mês 

N. 0 830, da Escoht de AgTonomifl 
do Nordéste RECEITA 

~:~ ~'.~!t ~l~ ~~;~mr;;,oura Filho I Saldo anterior ... ' 
N. 0 l. 478. do rl1 Rafáel HallagP. 
N. 0 2. 004, do d1 Luiz Carvalho de Recebedoria Rendas cl:1. Capital -

Araújo. p e nr. rlo dia f> • 
N. 0 :!93, do c.:ip Josl: Gaclelha d:! F.starRo Flsc·al de: Pombal Pt aH. 

Mélo fetrmbro . . . 
N. 0 314, do mesmo. Estac:ão Fi. cal ele Cnic;ára - P,c an 
N. 0 439, de Daniel de Araújo :::etem.bro . . . . 
N. 0 2 _ 2:30, de J~sé ~oura Filho. Repartição clC'. Agua<.: e E3g0to.<, ·-
N _ 0 183, de Josc Lrnz do Rêgo L'.1- , Renc!a do cha 5 . 

na. 1 Gasp:n· Bintrf RPmlJ.:,; patrimo-
N. 0 1.557 de Genuino ele Albuq11e~·- ni.i.i!:i c•·p_ H')tel''> ... 

que Bez('rra ) Divtl'!'iOS Funcionârios - De~ Ahc-
N. 0 2.711. do mesmo no n,º 111 . . . . .. - .. 

Barbosa & Sal"s - C:-t uçüo de luz 
A' Procur:1.dorin da Fazenda· Ft;ancbca Dou::i.ta da Silva - Cau~ãr) 

de luz . . . . · - · · · · 
Petições: Dr. ,João Soarl": - Cau('âo df:' luz 

N. 0 9. 81D. ele Amo.deu Sousa 
N. 0 10.410, ele José Primo Viana. 
N. 0 10. 488. ele João Araújo Dias 
N. 0 10.577, de CICel'O Aureho 
N. 0 10 471, de Francisco Vieira de 

Sousa 

Adalberto Santos Lima - Caução de 
luz , . 

Banco do Estado - Cta 
Ret. n dali.• 

Movto --

Jf,:900'010 

24 19GS300 

1 > ·997$900 

3 •210$b00 

2 .500S00íl 

e :8!:12,..tson 
~oosooo 

:«Jsooo 
30S000 

30,000 

244 193$110 

7l:987MJO 

393 • OGG,800 

A' Repartiç5.o de Agmu; e Esgôtps: 

Rel:::u;ão dos consumidores dagun 
que descontam em folha < Of.) n. 0 

561. 

DESP:tSA 

4178 - Diversos Funcioná.rios - Abo-

TRIBUNAL OA FAZENDA 

Sessão do ctía 5-10-38. 

Presidf'nt<': Romualclo Rolim. 
Secretá tia: Benigna Leal. 

CompnrecPram os srs.: Romualdo 
Roilm. diretor do Tesouro, por desig
nação do Secretário d:.t Fazenda, Jo
sé Florentino Junior e Acrisio Bor
ges. respectivamente, chefes de see;
ção da Receita e da Despêsa, e o dr 
Severino Cordeiro de Sousa. procur:i
dor da Fazenda. 

Concm rencia: - O Tribunal ela Fa~ 
7..,nrla "f'SOlvcu ª"l"itar :t propósta. da 
firma A. Lucêna & Ci~. para o for 
necimento de 60 toneladas de papel 
para a Imprensa Oficial, rontórr· .• 
c•htal n. 0 21 dn S<'cção de Compras. 

Pa~sou-se ao ê·<prdiente, que co~n
tou do seguinte 

Proces.c;o· 

N ° 14.574, referente ao pagamen 
to df" 6 :OOOSOO ao • agrônomo Nelson 
Dantas Maciel. - Visto e examina
do o processo referente ao pagamen
to de 6 :000$000, feito ao agTonomo 
Nelson Dantas Maciel a título de fb. 
cal do Govérno Federal junto á Es
cola de Agronomia do Nordeste, cm 
Areia, e devidamente apreciados t.,:; 
pareceres e informações; e, 

Considernndo que as fnnçóes confe
ridas pelo Ministério da Agriculturi\ 
ao agrônomo Neh,on Dantas Maciel 
junto á Escolta, cie Agromoni.a referem
se somente á fiscalh:ação da aplica
ção do auxilio de 250 contos que a 
quéle estabelecimento recebeu do 
Govêrno Federal destinado ás obrs.s 

no n. 0 111 . . . . • ...•. 
4179 - Montepio do Estado - Rest 

desc. Abono n. 0 111 
4187 - Polícia Militar do Estado -

Fôlha de pagam~nto 
3917 - Policia Mmtar do E~tado -

Pagamento . . . . . . 
4167 - Dr. Severino Al\•e:.. Aires 

Rest. de fiança <.:rime . . . . . . _ .. 
4181 - Antonio Augusto de Almeida 

<Sec. Agr. > - Adeantamento ~ 
4180 - Antonio Augusto de Almeida 

<Sec. Agr.> - Adeantamento 
4144 - Antonio E. Mendes - Con

ta 

Saldo que passa .. 

Tesouraria Geral do Tesouro do 
bro de 1938. 

Ernesto Sih·eira, 
Tesoureiro Geral. 

N. 0 3. 359, de Manuel Camêlo J 11-
nior, na quantia de 10:000SOOO. 

N.º 14.765. do dr. Graciano M~
deiros, na quanLia de 50 :OOOSOOO. 

N. 0 14.948. de José Faustino Cava1-
canti de Albuquerque, na quantia ãe 
47 :ocosooo. 

N. 0 3. 585, de Fr.mcbco Lucas dr: 
Sousa Rangel. na quantia de 740.3000. 

N .0 14.980, de Antonio Augusto d.e 
Almeida, na. quantia de 32 600 

N. 0 14.981, do mesmo. na quantb, 
de 15$000 

N.º 14.454, do mesmo, na quan~;a 
de 7SSOOO. 

N. u 14. 789, de João do Sousa Bar
bosa. na Quantia de 5 :OOOSOOO 

N. 0 15 _ 013,. de João Martins de 
Loureiro. na quantia de 7 ;OOOSOOO 

~~es~n~t~·~ªf~;fdoe a~.~~g~º~ ~:~fa c~t-~!= Prefeitut-a Municipal 
to apenas R diária regulamentar toda 
vez que fósse, em serviço, áquêle es- EXPEDIENTE DO PREFEITO DO 

ta~~~i:.~-1~~
0
do que, uma vez não se DIA G: 

~~!~~~e1~ :::~f!ca~fza~f~o1~~~i~1ã~obsê~ Pettçõcs de: 
reconhecida, nenhum direito tinha :J Vicente Marsicano, requerendo c~r-
agrônomo Nelson Dantas Maciel eh• ta de habitação para um pr2dio ra
rPceber pc-lo Estado remuneração em cent.emente constn1ido á av. Vitoria. 
vittude da dita fiscalização: e, _ Sim. ExpeÇ'a-sc a carta sob o n.0 

Considerando que o pagamento foi 180. 
realizado com inteira subversão das João Bat.ist:t dn Silva. requerendo 
normas regul::un<.'ntnres. por isso que. licença par..1 rt•novn.r a coberta da ca
sp se trn.ta~c;e. de. um_:'l oUrigaçãoA do sa dê sua prupriedadr. â av. 28 de 
Estado por hscalizaça? do. G~>Verno setembro. _ Como rrquer 
Fe~eral, o ~mie; dessà. llscahzaçao d~-

1 
Rosendo 1'·c1-rcira dn Silva. reque

v~na trr Melo recollu~o á D~lege.c1.1 rendo licenca para tazer uma fossa 
Fiscal do Tesouro Nacional nes_te ~s- na casa n. 0 263, á rua do Sertão. -
tado. pnra que a mesma o atr1bm5sz Deferido. 
a. quem habilit.ado legalm~ntc: João Gomes Vieira, requnendo li-

~esolve o Tnbm.1al da Fazenda que cença para construir muro divisér o 
seJa o ~esn~o '.1-gronomo Ncl~on Dan- no predio n . ., 564. á av. General O 
las Maciel intimado para recolher a serio. _ Deferido. 
referida importancia de ~:ooosooo ao;:; Antonio Rr,pô:,o, 1cque:endo lic~n
cofres do Estado, acres~1~a da móta ça para constrnir muro divisório no 
regulamentar, sem prcJurno do pro- predio n. 0 122, á rua Diügo Velho. -
ee~so criminal que no caso couber. Deferido. 

. Petição: COMANDO DA POLICIA MILITAJI 
DO ESTADO DA PARAlBA DH 
NORTE 

<Quartel em Jofto Pcssüa, 6 de cu
tubro ele h,.,..., 1 • 

Seniço para o dia 7 1 Sexta-ícinn 

7 ·971S50c• 

8 :807$200 

141:225 sov 

73S3UO 

.JS,5:,000 

·10•0008000 

7 :900S000 

705S000 277 : 967$600 

Estado da :?ara1bn., 

117 •099°000 

395 066$8Jü 

em 6 de outu-

AJoisio Morais 
Escriturário 

St!vcnno Cezarlno da Nóbrega 
Ronda á Guaxniç-áo, sub-ten. Joãa 

Coriolano Ramalno 
Adjunto ao oficial de dia, 1. 0 sgt. 

Sevf'rino Aprigio de Luna. 
Dia á E,;;tação de Radio. 3. 0 sgt. 

José Leite de Andrade 
Guarda cio Qual'tel, 2. 0 sgt. Anâr~ 

Severino Urtigas 
Gu'lrda da Cadda, 3 ° sgt Isaías 

Pi'1lo clr Carvalho. 
Eletricista de Uia 6oldado Sinesio 

Mariano dr Barros. 
Telefonist~ de dia, soldado Jo.<;J 

Mariano de Lima. 

Boletim número 21 9 

<ns.) .Toc;é Arnaldo Cabral de Vas · 
concélo~, Coronel Cmt. Geral. 

1 
Conf('ore com o original - Sebas

tião 1\fauricio da Costa, 2. 0 tenente, 
ajudante interino 

INSPETORIA GCRAL DO TRAF)!:, 
GO POBLICO 1: DA OUAl<D.l 
CIVIL 

Em Jo.lo P<>S<;oa G de outubro de 
1938. 

Serviço par:1. o dia 7 , Sexta-feira). 

Perm~nenic â 1. ·" s T., nmanuense 

Jo;~r!~\~11\~; á S P .. guarda de l. ~ 
classe n." 9. 

Rondante": elo tráft'iW. fisrnl de 1 _"l 

clas~e n. 0 48; do policiamento, fiscais 
rondrintes ns. 1 e 3 

Plantões, guardas civis ns. !:!3, 19, 
65, 84, 35 e IJ. 

Boletim n. 0 221 

Parn conhrcim("nto da Corpornção e 
devida execução, publico o sP.1~Uiil
te: 

I - Ordem á l.ª S
1

T: - A l.u 
s T .. faça rC"colller-se a esta Cn.pitnI, 
o sinnlt.•iro n . ., 30, ,Tost~ Frhx Ev:.mg~
lista. que ,t' acha ('stacionado na c!
clade cic S:mta Rita 

(as.) João df' ~lousa e Silva, 1. 0 te
nente, inspetor geral. 

N. 0 9. 026. de Joaquim Brasi.liano da 
Cot.ta, reque1·pndo cli.spen~a do pag~
mento da taxa de esgôto do pred10 
n. 0 205, á rua Cardoso Vieira, n ·ca 
pital. - O Tribw1al reconhece o di
"ento do peticionário Joaquim Brasi-
1iano da Costa á restituição da quan
tia de 100S000, correspondent~ á taxa 
de esgôto paga indevidamente de e
bril a dezembro de 1937 e cm janeiro 
elo exercido conente. 

Confere rom o original: - F. Fer" 
Dia á Paliei.a Militar. _as_p_._ª_º_r_. _"'_1r_a_d_·o_uvf'ira, sub-tnsoetor. 

Prestações de Contas: - O Trihu
na! julgou certa~: 

N. 0 3.603. do "stacionário fiscal rlc 
Ingá. na quantia de 327S200. 

N. 0 3. 5~ , do mesmo. nn qunntin, 
dr 20 :ooosooo. 

N. 0 3.598, de Hcmo José de Sousa, 
na quantia de lOOSOOO. 

N. 0 14. 970, de Otávio Cabral ,10 
Mélo. na quantia de 500$000. 

N. 0 2.485, de Valfrido Duarte da 
Silva, na quantia de 20$000. 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
PREFEJTURA MUN·ICl,Pi\L o-.;: SAN-1 do.Municiplo clf' Sanl:l Luzin <l~ Sa-

TA LUZIA DO SARUGt bug!, usando ele :ttribnições constitw- 1-

onai~. 
DECRETO N.0 45. DE 6 DE JULHO 

DE 1938 1mcnETA: 

nelimita as zonas urbana e 
~uburbana da vila de São Ma

méde. 

Alcindo de Medeiros Leite, Prefeito 

Art. 1.(\ - A Jinha prrimclrr..l que 
delimih a zona urban'., ela vila n~ 
São MamédC', c:omrçn na confluenci.i 
do rio Sabugi e a estrada ca1:oçavel 
São Mamécte.sa.ut.o. Luzia.; dai segue 



marginando :is cerc~is do::. hcn.leir~ do 
cri. José Paulo dl' Souto, Un Prcteltn
r~ M~ulicipni e_ d. Honorin..t Bez.:-l'r:-t 
da Trmdnd<'- J.le o cont'dOl" que dá ,1.
cesso ao mananch,! cl1• f;.L'rn,ntia pl'.
blica; d:u ·cttH.: em .e1ir.:-~:,o ti.V l)O('lll~. 
até o ccrnitC'rlo da vil,t; ctai .seeuc rc
tilinamentc cm d1re(,"ào sul atl' o pon
to onde a •1ov;1 t•.str.1.dn tano<;>a v~l 
são Mamt°df'-Patos conilut: com n nn
tiga carroça~·pl; dai segue em direção 
sudesL{'. até enc,mt.rar o cer~aJo dos 
herdeiros cio cel. José Pnulo t1c SouLo 
daí srgur n1ru·r;inonrio a cerca do r ..,_ 
ferido cercado ,1 u• a Usin:1 de Luz Elé
trica: ela1, segue mt. ciire,:ilo sul, mar
ginando J. mesma cerca. até cnro~1trar 
outro cercado cios mesmos herdeiros 
dai a linha toma ,~ direção nordeste 
marginando l·s.:.r último c1..rcado e de
pois o de _Antonio Dento de Maria. e. 
der'<anclo l'Stt'>. :~egue na mC'sma e'lre
ção, ate o pnnto de pandH 

Art. 2.º -- A zona subur b~ln..-1 ctn viLi 
de Sd.o M.11néde, dc:Iin,ita-!-.c por hnh~s 
paral~las ~1~ do p?rimc~ro urbnilO, nt!
ma c'1stanc1n de 2-)0 metros, exctto o 
Jado marr,inal d:> rio s~1bug1. oudc é 
impoc-.s!vt1 a edifil.:açúo 

Art. 3.° - R 'Yogam-~c ris disposiçüe& 
em cont1·11io 

Prefeitura Muni,.:ipa1 eie s .. 1nt:1. Lu
zia do Sabu;í 6 de julho ele 1933. 

Ale ndo <)(' .Heddro!-. Leite - PrP
feito. 

Diot-cnc~; fle i\r~újo - Scc;reládo. 

PREFEJ'fl'RA ~IUNIC!P.\L DE ~.\N
T,\ 1,U:tL\ DO SABl!GI 

DECRETO N' 47. DE 31 DE JULHO 
DE 1938 

D<'limit!t a~ zonas urbana e su
bu1·bana de l'resid('ll te Pe.;~.ôa. 

Alcmdo de Medeiros Leite, Prcfeitc, 
ào Municipio ele Snnta Luzia do Sz
bug1, usando dr at: H;,IUçõe . ..; constituci
onais 

DECRJ::TA: 

Art. 1° - O perímetro urbano de 
Presidente Pessôa delimita-se por 
Jinhas par~lelas ás ruas existentes. na 

po;o~~~fc~>· - Cada liI1ha ficará a uma' 
distancia ele CC'Jn metros da rua que 
lhe fica p:1.ralela 

Art. 2.0 
- A zona suburbana deli

mitar-se-á por linhris paralelas á zo
na urbana guard:mdo desta a distan
cia de cem metro~ 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposições 

em contrario 

Alcindo <ic :\ledciros Leite - Pre
feito 

Dic~ent ,\rnújo - Secretârio. 

PREFE!Tl'Rl MUNICIPAL DE SAS
TA Ll'.:tlA DO SAEUG1 

DECRETO N.0 48. DE 30 DE AGOS
TO DE 1938 

Estcnd(' aos 1>roJ,rietal'ios ou 
.l1Tendatarios de reservatórios 
dagua nota,,d o imposto de H-· 
cença, e dá outras providencins. 

Diogenes Araújo, Prefeito interino 
do Municipio de Santa Lu:da do Sa
bug1. usando ele ntnbmç5es constitu
c.01~a1s. 

DECRETA 

Art 1 .º - Aos proprietarios ou ar
rendatarios de reservatórios dagu& po
tavel, que obasteça estii cidade cu 
qualquer elos demais centros urbanos 
do Município, fica extensivo o im
posto de licença, constante da lei or
çamentaria. 

Art. 2.0 
- A contribuição dêsse im·

posto ê ele cincocntn mil réis t50::,000l, 
cobravd imediata e integralmente. 

~ único -Estão isentos dessa tri
butação os que venderem em uma se
mana ou um mês, tuna média inferior 
a l carga clai;ua por <!ia. 

Art. 3 - Revogam-sr as disposições 
em coDtr~ :·io 

Prc·ttturn ~'llmicipal de Santa Lu
zia do S;.1.bu'.;1 .... u clf' agosto de 1938. 

Dio~cnr~ ·\r.1Í1jo Preíeito inte-
rino 

Olic:ia T. :ued('iros - Sccretár!a in
t."•rina 

PREFE!TT'R.\ ~IUSICI?AL DE SAN
T,\ LUZI.\ 00 SABUG1 

DECRETO N.º 49, DE 28 DE SETEM
BRO DE 1938 

Reduz a ta,a df' e,..tatistica 
. refere:t1e á ~fmentc de algodão. 

doD~~~~~~)itr~~lj~anf~·et~~fa i~~e~à~~ 
b~gi. usando ele atnbuiçõf's constitu
c1ona1.=;, 

DF:CRETA• 
Ar:. 1.0 - F1c:1 reduÍido para dez 

te1s tS010i o quilo, a t;1xa de estatist1-
i:a $0hre ·,emente de algodão. 

Al 1 . 2.0 - Rt.•vogam-se a.s disposições 
em l'.'ont:-«rio 

Prete1tur1 Municipal de Santa Lu-
2.i:i do Sab·1g1, 2tJ ele S(:tembro de 1938 

. D1,..~f>1,h Araújo - Prefeito inte~ 
l"ln(). 

_Oh(lia T. "f'df'iros -Scrrclá.ria inte
r1.na 

Plll:Jf:IT!'fü\ Ml\'l('Ll'\L DE SA1'
'I'\ Ll'ZIA 110 SAHVGI 

IJEcm:-ro N." 50, Dlc 28 DE SETEM-
1mo DE 1938 

('ria o fo1·nPl·imento de luz 
elrtri,·a 11a. C'idad-e tle Santa Lu
:ri;.i 

d DioP,"enb Araú.Jo. Pr<'kilo interlno 
0 Mumctpto de Sontn Luzia do Sa 

bugí, usando df at.rlbutcõcs const1tu
cion.us. 

DECRETA 

Arl 1 ' Fki\ criado nesta cidade 
o Iornet·ilnc•nto de lu~ el~trica, puoh
c.t L' p,11ticul.u 

l." A ilmninação publica. ser'Ot 
mantida nas principais ruas onde jí• 
existir:im instr,ln<;".""t0 de uma empresa 
particuk~r, e ::.crá C'stenclida ás d~m..i.i:; 
ruas á propon.::·1u que os seus habi
tantes fórem requerendo inslalaçtu 
particular. 

~ 2.0 
- A luz pa.rticulhr será. forn:.! 

cidn mediante clausulas previstas em 
reg11lamento oportunamente 

Art. 2.0 - E' aberto o crédito d(' 
cento e quinze contos ele réis 
111;::.:coo~uUO), á verba n.0 5 ilumine
ção públi('3. para fazer face ás de•;
r:·s,iS jd. 1e1tr.~ e á.s que ainda o:or
r:-ircrn tndo rrferentc ~io f ornecimer
to de lu;.,: c·l6trica ú tidaJe c!e Santa 
Luzia 

A rt. ;tº - Revogam-se ns disposições 
em (·~11trario. 

Prefeitura Municipal ac SnnL'l. Lu
zia. do !:a.bugí 28 cte f;clemb10 de 1~ .... s 

Dio,::-<'n"" Ara.újo - Pref<'i' 'J inl -
rmo 

OlidiJ. T. J\lf·dc·il'Os - Scndária in
terina 

PREFE1TUHA MUNICIPAi. OE 8At•,
TA LU:tIA DO SARUG1 

DECRETO N.0 õl, DE 28 DE SETEM
BRO DE 193,l 

AIJrC' á Tesouraria l·\ Prcft-i
tura o c1·t!dito clt· 4 5C\O'll0R f qua · 
t10 ronto~ f c1uinhe11tos mil 
réis). 

Diog·enes Araújo, P1ef<'ito interino 
do Município de Santa Luzia do Sa
bugi, usando de ~lribuiçóes do seu 
cargo, 

DECRETA 

Prefeitura. Municipal de Santa Lu- Art. 242.0 
- Os depositas e enchimentos deverão ser subordinados 

zia do Sabug-í, 23 de !-.Cttmbro de 1933. ás seguintes exigf"ncias : 
a> - O perímetro do terreno destinado ao deposito ou encltime-nto. 

Diogcncs Araújo - Prí'feito inti• deverá ser foohado por muro, com um só portão de acesso que será de ferro; 
rino. bJ - As paredes do edificio, construidas á prova de fôgo, distar-ão 

Oliclia 'I, :\l('dciros - S(•cretária in- pelo menos cincoenta. metrO'i dos prédios visinhos: 
terina CJ - Suas porta!'; serão de ferro e a coberta metalica ou dr roncrPto 

armado; 
d> - Serão instalados em prédios de um só andar; 
e) - Terão iluminação e ventilação abundantes; 
/J - O piso será impermeabilizado e com canalização e tanques a

Balanrêlt- da. a·eceila. e dcspêNa, du- propriados, hermeticamente fechados, para receberem os liquidas eventual-
l'antf' 0 mC:s de ~ctcmbro de 19:!8 mente derramados; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
\L.\GóA '.\'OV\ 

RECEITA 

Taxa de feira 
Taxa cie gado abatido 
RC'ndas diver:-:n: 
Taxa de f'Statü;tica. da 

prnduçfio 
Licenças 
Dvima urbana 
Ta:<:J. tic CPnliU•rh 
Taxa de 1i:11pêsa f)Ublicn. 
Taxa ele abl\!-;L 
Taxa de regislro de pro-

priedades 
Renda cio açoug ur 
Ren~a do Ma laclouro 
PrCdial rural 
Patrimonio 

E'aldo elo ml's de a~osl o 

Prefeitnr.n 
FiscalizaçJo 
Tesouraria 

DESPf:SA 

Obrns públicas 
Limpê~a publirrt. 
Diversas despêf-as 
EventuaU. 
Iluminação pública 
Posto médico 
Cemitérios 
Fonte pública 
Agencia de estatbtlra 
Cnmpo experimental 

gJ - Nos depositas, não serão recolhidas outras substancias a não 
ser os hidrocarbonetos ou inflamaveis Hquidos, nem poderão oervir, sob 
qualquer pretexto, para guardar outroi objétos, ainda que sejam cascos ou 

318S500 recipientes vastos; 
36-t~OO h)- Quando houver perigo em ficarem no mesmo deposito, inf1a-
2G6$000 maveis diversos, a Prefeitura determinará a sua separação de modo que jul-

gar conveniente; 
661~100 

3 ,398S300 
383SOOO 
IOSSOOO 
50sOOO 

129:,1100 

iJ - OS vasilhames que contiverem inflamaveis deverão estar sepa
rados meio metro das parêdes e colocados em suportes, de modo a facilitar 
qualquer exame, 

i.) - Os liquidas deverão con.,;ervar-se em recipientes metalico.c;, ou 
de madeira com arco de !erro; 

ki - A passagm do liquido para nivel inferior deverá ser feita por 
meio de torn1:>iras sem escapamento. e para mvel -sup~rior por bombas tam
bém .sem escapamento; 

lJ - Será proíbido soldar ou fazer qualquer concerto dentro do de
positp ou enchimento e bi o vasilhame se estragar será o liquido mudado 
para outro, observando-se os cuidadm, previstes na alinf>a antenor, 

724sOOO 
Jl3>,()00 
87>:000 

598$000 
20SOOO mJ - Junto ao. deposito;.; ou enchimentos haverá. areia em qua,-i

tidade proporcional á elos iiiflamavei.<; existentes e as pás ncce~-;arias ao c;eu 
7: 222$200 emprego; 

222S000 11., - Deverá f>Xistir cn~namento dagua nas proximidades do edi-

1 ·,114s200 
ficio e aparelhamento apropriado para o serviço de tXlinção de incendio; 

O) - No recinto do tt1TPno destinado ao estabelecimento, não deve
rá. existir outra habitação ou instalação a nfl.o ser o quarto do guarda, lo
calizado o mais distantt: possível do deposito, mas de modo que possam ser 

1 :-120:.;ooo pJ - A concessão de licença para instalação de deposito, depende 

1 

bem vigiadas a~ porta5 do mesmo; 

~:~r.0gg ~:r:p~·o~i:;e~~t11:_~ªtru_~e ee :~~J~. _ab descrilivos a.presen. lado!> ã. Prefeitura. 
927$000 Art. 243.º - As d1stilanas só poderão ser localizadas na zona su-
210~000 burbana ou rural, a Juizo da Prefeitura e nunca a distancia menor de 50 me
:.i54S200 tros dos predios vizinhos. 
190SOOO Art. 244.º - As bombas para venda de gazolina a reta.lho serão co-, 
:~t~ggg ~

1
~f:ªr5eq~~i~~~1o e di!ªf~~r~~;aJ~:~res determinados pela Prefeitura, medi .. 

60~000 · Art. 245.º - Não srão considerados negocios de inflamaveis: 
120~000 a) - As pequenas fabricas de vinagre e bebidas que tenham para 
200SOOO seus mistéres um deposito de alcool nunca superior a quinhentos litros de 
321$000 capacidade em lugar f;eguro 

G:JOosaoo b) - As farmacias e drogarias; 
Art. 1." - E' nberto á Tesoura.ria Saldo p:i.ra o ml!s ele ou- e, - As mercearias; 

da Prefeitura dr 8::mta Luzia do sa- tubro l:l4J$400 dJ - Os hoteis, restaurante, pensões e casas de pasto; 
bugí. a verba 12, Estatistica, 0 crédi- e) - Os depositas de fósforos de segurança dêsde que estejam acon-
to especial cte 4:500S000 ,quatro con- dicionadas em latas hermeticamente fechadas. 
tos {' quinhentos mil réis), pai·a ocor- 7 :444:s2oo Art. 246.0 

- Os deposites ele materias explosivas só poderão ser lo-
rcr ús despsas com a delimituçãu d0:,,; Secretada da. Prefeitura. Municipal ;~~;1.~~dâ~z~~~ozso~et~-~~~l e deverão ficar distantes de qualquer predio pelo 

i~s~:;!~sa :~~~~h~~s d~ ~~~t~ti~~~ná~ f:3:lagôa Nova, 3o de setembro rle * único -Deverâo com;tituir parte integrante dos depositas os ter-
acôrdo com O decreto n.º 311 de 2 de renos necessarios ao seu isolamento. 
marco de 1938 e O estadual n.º 1010 Visto: ·- Benedito Bal'bosa de Sou- Art. 247.0 

- Os que pretenderem levar a eleito construções desta 
de 3() de março de 19 .... - e demais ins- ~a, prefeito naturêza, deverão requerer á Prefeitura, fazendo acompanhar os seus reque-
truções do:s consêlhos Nacional e Re- Antonio LcaJ Ramos, secretário. rimentos das respectivas plantas, assim como de memoriais descritivos da si-
gional de Geografia. tuação do local, da relação dos materiais a que se destina o dep06ito ~ dos 

Art. 2.º _ Revogam-se as disposiçõer, confére: - Odete .-\lvcs de Lima, documentos que provem a idoneidade do requerente. 

_em_c_o_n_tr_a,_·io_. __________ te_s_ou_r_eil_··_·_________ arejame~:.- ~~ª-~u;- f~li~:°!i~:ai:'\ ~~;J~si~~~ :::::~oc1:~s czn:i~~s d~~ 

PREFEITURA DA CAPITAL 
DECRETO N,º a,9, de 21 de setembro de 1938 

e Conclusão> 

Scccão XIII - Estabelecimentos de im,tru('ão 

pessôas entregues ao trabalho. 
t 1 .0 - Nas portas, parédes externas e dependencias do depoiüto se

rão exigidos cartazes apropriados de ndvertencia aos que trabalham nfsses 
deposites 

§ 2.0 
- Só será permitido aí o trabalho diurno e com luz natural. 

S 3.0 - Será terminantemente proíbido nêsses deposites fazer lume 
. de qualquer especie. 

§ 4.0 - Será tamb~m proíbido conservar em cada secção, deposito de 
mais de cem quilogramas de explosivo. 

- Art. 235. 0 
- Os edificios destinados a escolas deverão satisfazer, bida a e~t;~~a-deT~~~~qi:r ª;rs~~i!°!x~~~~:o ~~~~~~~nte e néles será. proi-

além das ,prescrições gerais dêste regulamento que lhe são aplicaveis, as se- § 6.º - As pessóas que penetrarem nêsses depositos deverão ter os 
guintes' condições: pés descalços ou usar sapatos especiais; 

a) - Terão sómente andar térreo, sempre que fôr passivei, ou no § 7.º - o preparo, bem como a exposição e o recebimento de cartu-
máximo bfº~ ~iª~ft~~o caso da alínea anterior as escadas serão de lance chos de explosivos, será feito em local apropriado, distante do deposito de 
réto com ~e~ráus de om.16 de altura no máximo e piso de Om.28 de lar- ~:Pà~~-i~o e ºnde não se possapropagar qualquer explosão que porventura. 

gura no cf~m;~ d~ensõ~s das sa_las ~e aula serão ~roporcio~adas ao nú- para se §m!:1u;; fech~~c-ação destinada a êstç serviço terá porta. com chave 
mero _de. aJ~~1.o:s. h:stes nao deve~ao exced~r. e.le quaienta pai sala e ca.da 1 ~ 9.º - Sob pretexto algum poderão permanecer simultanPamente 
devera d1spo1 de um metro quadi_ado no ~numa. . 110 mesmo deposito quai~uer quantidades de polvora e explosivo detonan.tea 

d) - As salas de aula nao poderao ter largura superior a um.a vez ou espoletas 
e meia a distancia do piso á verga, quando a iluminação fôr W11lateral: · C\PtTt:'LO XVI 

e) - As janélas e portas terão bandeiras basculantes; 

!~ -=- ~ })~iit~~·~º d~~:1.~~~ê:e~s ~:~õe:at::á d~:ti~~tis: a classe será a INFRAÇôES E SUAS FINALIDADES 
., . 

tinta lavavel ou a cal com tonalidades suaves; 
hl - As parêde~ não poderão apresentar salienciaS e os cantos Embargo~ e Vistorias 

deverão sêr arredondados; Art. 249. o - Tôda e qualquer obra será passivel de embargo qun,n-
i> - Deverá haver u~1a latrina e um lavatório para cada grupo de do O construtor ou O responsavel pela su.1 execuç:lo: 

vinte t20) alunos; a> .- estiver executando a bra, qualquer que ela seja, ~cm a rcs-
j) - Deverão têr bebedouros automaticos convenientemente abri- pectiva licença, a.inda que esta sêja gratuita; , 

gados e afastados do local das latrinas; b) _ n:lo estiver obedecendo a:, projéto aprovado; 
k) - No caso de escolas mistas os gabinêtes sanitários deverão sêr c) _ con::::trun· ou reconstruir em desacôrdo com O alinhamenlc 

separados para um e outro sexo; . . - . cu co~1. o nivelamento ou com as demais indicações da licença. 
1) - Deverá hav~r espaço c\estmado a recreio, parte do qua~ sen:l. Art. 250.º _ Dêsde que sêja veriíicftda pela fiscalização têr ocqr-

coberto, calculado .na :aza? de 6 a 9m2.00 por cnança, c~nfórme a 1dacl~_: 1 rldo qualquer dos casos indicados no artigo anterior. o fiscal promoverá o 
nu - A 1lummaçao d_as salas de au~a deverá ser de prefere~~-1. embargo da obra e :iplicnrá ao mfrator a multa correspondente. 

u11il~tc~·al es.q,.1ercla, podendo ser tolerada a b1I.ateral . esq.ue. rc.lo-d1retta. d1f.~- Art._ 251. o _ Quando_ se tornar neces!>ário. alem. do·. embarga e mut-
rencrn.l, . . _ • ta. a demohção total ou pnrct.11 da obra at.é <'ntão executada, será. expedida 

n) - As Ja':1elas da~ salas d! nula ser,\o abertas na altura , ,., nw pelo Diretor de Obras e intimação ne.::<'ss:'.ria qW'! devera fixrir o prazo den
~ctro no ll)tnuno. sobre o piso e terao a verga o mais proximo poss11,._d <lo tro do qual dexe sêr cxecu!ada a àemohção. 
této; . . . § único - No caso cte n:lo sêr dado cumprimento á. inlimnção para 

o) - A superf1c1<: total das Ja~é~as 
1
de ~ada sala ~leverá corrrs()(ln- a, demolir:io de obra. denlro do prazo estipul_ado. n .Diretor~a de qbras prn-

der pelo m1~nos ª. wn_ qw?to d~ .s\1perflc1e <:!º piso respectiv.o: ' reaerá a essa demolí~fio. depois de efetuada vistona aclmmistrat1va e oP-
p) - A 1lummasao. artiflc1~l preferida será a elétnca: , _ . L Jr ..... autorização escrita do Prefeíto 
q) .-:- Nos ~orm1tónos coletivos, quando _os houver. devera ser exi- Art. ?.52. o _ Si por motivo de segurartça fôt necessã.rio que saja 

gido no mmuno sei~ meJros quadrados por pe~soa; . . . feit:1- n. demolição imediata de qualquer obra em andamento ou não acaba-
r) - Deverno ter compartimento destmado a. vestiário e vest1bulo da. 0 Diretor de Obras de\"erá prov1..!encinr para que, nlém da intimação 

ou sala "d~ ~spéra · . . . . _ feita se efetue vistoria actministru tivn : w local da.s o'bras, de modo que a 
1, uruco - No _caso de existen~c1a de g~lenas de cçmmuc~çao entre demolição possa sêr exccutadn por pcsso .. l cta Prefeitura, findo o prazo. mar

as salas de aula, poderao as _mesmas ser aproveitadas para vesttár_10. contan- cacto na intimação e depois de obtida a competente autorização escrita do 
to que não tenham largura mferior a um metro e cincoenta centunetros. Prefeito . 
. Art. 236. 0 

- .os :efeitórios deverão sêr contiguos á cópa ou á co- Art. 253.º _ No e·nso de sêr n. demolição efetuada por pessoal da 
smha e amplame~;.te llumm.aclos e ventil3:dos. . . . Prefeitura. as despesas oco~Th.las ele 20º1º, co~rerão por conta cio rcspons.'1-

~rt. 237 .. - N~s mte~na~?S sera obrigatória. ia. e_xistenc1a de un~a vel pela obra ou pelo pred10, nrocedendo-se a coQrança exec·utiva si o ipa
enf~rmana. com mstalaçoes samtln1as e todo o confórto. isolada dos locais gam.ento não fôr detuatlo de fro do prazo de oito dias, devendo a nohfi-
hab1tados pelos alunos cação sêr feita por edil ais 

Secçáo XIV - Estabel2cimentos de in/lamaveis e explosivos 
ArL. 238.º - Para os efeitos dêste regulamento, consideram-se esta

belecimentos de inflamaveis todos os que vendêrem, em grõsso ou a varêjo, 
substancias ou produtos inflam.aveis e materias explosivas assim como os 
enchimentos ou depositas dessas substancias. 

Art. 239.º - Os estabelecimentos de in!lamaveis i:-erão dividie!os em 
duas categorias : 

a) - estabelrcimentos de vendas a retalho ou em grõsso; 
b) - deposltos ou enchimentos. 
Art. 240.0 - Os estabelecimentos de vendas a retalho só poderão 

conter, no máximo, quinhentos litros de inOamaveis, convenientemente acon
dicionados de modo que não ofereçam perigo, podendo ainda Ser reduzida 
aquela quantidade, quando a Prefeltura julgar conveniente, tendo em vista 
a localização do estabelecimento. 

§ único - t;;sses estabelecimentos poderão ser tolerados nos nucleos 
comerciais da primeira zona em pontos convenientemente estudados pela 
Prefeitura. 

Art. 241.0 - Os estabelecimentos de venda em grôsso não poderão : a, - ter o cara ter de deposito ou enchimento; 
b) - permanecer em prédio..'> situados a menos de dez metros, em 

qualquer direção, de outros prédios de habitação ou de comércio, 

Art. 254. 0 - No case, prcvbto nêsle regulamento, de suspensão Jo 
<'onstrutor. o substituto dêstc ievc comparecer á secção compct.f'nte. a fün 
de assinar o original e cópin elo projéto, em presença elo engenheiro com-
pet, ;.1te. 

Art. 255. 0 - Si em uma obra em andamento ou mesmo em wnn 
construção existente se notarem indicies de ruina ou más condições de es
tabilidade, a. Dírelor1a de Obras por seus engenheiros, proc.:edera. a neces
saria vistoria. 

~ l. 0 - A vistoria será efetuada cm dia. e hora prrviamcnte mar
cados pela Diretoria de Obras. na presença do fiscal da zona e do proprl
étá.rio da obra ou con.-;trução_ ou .seu rf'presentante legal, si este comparecer. 
depois de devidamente intimado. 

~ 2.º - cv laudo que F;rrá lavrado em spguidn á tvístori:i <'onstnrá 
a intimação ~ue 1.1. ei· de ~ér feita ao J)roprielário bem com_o o prazo paru 
o seu cumpnmeuUl. n rrun1 nüo devera exceder de um me::: 

~ 3. 0 - Nào sendo conhecido ou encontrado o proprietário. nem o 
seu representante legal, será aquêle representado pelo cun.1dor de ausen
tes a quem a Prefeitura ofjciará 

§ 4. 0 - Na lupótes<' cio S anterior, a intimnçüo sri·{l. feita por edi
tal durante 30 dias e terminado o prazo i;rm que a me<-mn trnhu. sido cum
p!'ida, pro~eder-se-á d!' arôreto com o · 6. 0 dl'stc artigo, 

§ 5. 0 - No caso de comparecimento cio propric-tá1·lo ou seu n~prc-
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i;rntantc leg;l~~r~lhe•A. feito, Jogo após a lavratura do 
lc.udo, a intinw.ção resultant~ do que tiver sido decld.ldo. 

1 G.º - Si náo for dado çumpr1In.ento no laudo da vlstorlni d~ntro 
do prazo esttpuie.do nas conclusões do mesmo laudo e no. inttmaçüo tctta, 
•erà tomada uma das seguintes providencias, mediante autorização escrita 
do Prefeito. 

a) - tntr1·illçáo, no caso de sel'cm necessários apeno.s concertos no 
predio vlstorlétlo ; 

b) - demollção por pessoal da Prefeltw·a. 
§ 7. 0 - Na hipótese de não comparecer o proprietário ou sr.u re

presentante legal, os engenheiros municipais designados parn a. vistoria 
farão ligeiro exame, e. flm de verificar si o cáso admite adiamento e, si as
s1tn fôr, a Diretoria de Obras marcal'ã outra vistol'la, sendo feitas nóvas in
Umações com a. declaração de que esta vistoria será realizada á revelia do 
proprietário, si , pela segunda vez, não comparecer éste ou o seu representan
te legal. 

§ 8.º - Quando se tratar de ruins hrúnente, que exija demolJção 
sem demora, a vistorio. será procedida sem mais formalidades, mesmo na 
ausencta do proprietário ou seu representante legal, sendo as conclusões do 
laudo levadas imediatamente no conhecimento do Diretor de Obras e por 
é::.te ao Prefeito que ordenará por escrito a demolição . 

§ 9 . 0 - No caso elo § anterior, o laudo de vlstoria deverá sêr subs
crito pelos engenheiros. pelo o.gente fiscal do distrito e por dois vlsinhos da 
obra ou predio vistorládo 

Art . 255. 0 - Si á hora previam.ente designada para sêr levadn a 
efeito a diligencia, fôr encontrado fechado o predio a vistoriar, a Prefei
tura. mandará. pt·oceder a. sua interdição. 

Art. 256 . 0 - Dentro do prazo estipulado na intimação resultante 
do laudo de vistoria, os interessados poderão recorrer ao Prefeito, por meio 
d t requerimento 
\ ~ único - enquanto não fór despachado o requerimento de que 
tra.ta o presente artigo, ficam suspensas quaisquer providencias, salvo no 
caso de ruina iminente. quando se deverá proceder de acordo com o pre
sente regulamento, independente da solução do recurso lnterpósto . 

§ 10.º~nstrução de alvenaria em desncôrdo com o nivela
mento dado e Indicado na llcença . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 11.0 - Por execução de qua.1squer obrns nu.s t:>tt.ilJH.gen:; ou corl.lços 
exi6!.<'ntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 12.• - Por construção de divisões do madeira, pano ou lema, 
papelão ou papel em casa oc comodos ou hospeoarla. ou em 
casa de habitação constituindo dormlLorlo . . . ........ . 

1 13.º - Pelo. permanencla de mMerlals nos logradouros públicos, 
destinados a obras ou resultantes de demolições, além do 
prazo estipulado de acôrdo com o presente regulamento . . 

1 14.º - Por alterações ou introdução de vlcios nos documentos 
de llcenças ou nos proJétos aprovados . . . . . . . . . . . . . . 

1 15.0 - Por execução de demolição sem as devidas precauções para 
evitar a propagação de poeira, quéda de material na via 
püblica etc., de acôrdo com as exigencias do presente 1·egu-
mento ............ . .... ., . . ... ... . . 

§ 16.º - Por continuação de obra. embargada . . . . . . . . . . . . 
§ 17.0 - Por execução de serviços nos logradouros públicos sem 

licença da Prefelture . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 18.0 - Por falta de llcença: 

t - Para substituição de caibros e ripas 
II - Para substituição de traves . . . . . . . . . . . . . . . 
III - Para substituição de encbamês em casas de taipa . . . 
IV - Para concerto de mucambos . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . 
V - Para construção e reconstrução de mubambos . . . . . . . . . . 
VI - Para 1mpenneabilização de pisos ou revestimento de qual-

quer especie permitida por lei no mesmo . . . . . . . 
VII - Para construção ou rconstrução de fôrros ou soalhos 
VIII - Para. rebôcos internos ou externos . . . 
IX - Pitra a remodelação da fa,ohada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
X - Para substituição ou modificação de vãos .. .. ... .. . ... . 
XI - Para canaUzação de aguas pluviais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XII - Para. construção ou reconstrução ou assentamento de calhas 
XIII - Para construção de muro divisório . . , . . . . . . . . . . . . . 
XIV - Pe.ra construção ou reconstrução de fogão ou fôrno para uso 

domestico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40$000 

100$000 

100$000 

50$000 

100$000 

40$000 
50$000 

100$000 

10$000 
10$000 
10$000 
10$000 
20$000 

30$000 
30$000 
20$000 
5Ó$000 
20$000 
15$000 
15SOOO 
30$000 

10$000 

NOTAS POU<lAIS 
INQUERITO ENCAMINHADO 

Ao dr. Chefe de Policia comunicou 
o 1. 0 suplente de delegado do dlstrilo 
de Sapé, em exercido, haver encami
nhado ao Juiz municipal daquêle ter
mo o lnquerito lnstaul'ado contra José 
Lutz e seu companheiro Antonio Joa. 
qulm, processados por crlme de rou .. 
bo . 

INSTAURAÇÃO DE INQUERITO 

o sub-delegado do distrito de Ará
ra, em oficio ao dr . Chefe de Policia 
comwitcou que na noite de 26 de se~ 
tembro p . passado, no lugar Serrot.e 
Branco, daquéla cil'cunscrlçâ.o, o indi
viduo Miguei José de Agutar feriu os 
de nomes José Pedro Soares e Seve. 
rino Arcanjo Soares, sendo, a respei
to, instaurado o competente inquertto. 

MOVIMENTO DA 2.ª DELEGACIA 
DE POLICIA DA CAPITAL NO DIA 

DE ONTEM 

Fôram expedidos oficias ao inspetor 
da Guarda Clvica, Wretor do Gabinê
te de Identificação e Médico Legal e 
ao inspetor geral de Policia. tendo 
sido recebido wn do sub-delegado de 
Cruz das Armas. 

Art . 257 .0 - Si se tratar de vistoria em predio habitado e fôr in
dicada nas conclusões do lando a demolição sem demora, em virtude df' 
ruina iminente. o Prefeito ordena;-á, por escrito, além da demolição. o des
pêjo imediato, com medida de seguro.nça publica, sendo éste despéjo exe
cutado por pessoal da Prefeitura . 

Art . 258 . 0 - As despêsas ocorridas pela Prefeitura com despêjos 
e demolições nos casos previstos neste capitulo, correrão as daquêles por 
conta dos habitantes do predio e as destas por conta do seu proprietário, 
sendo efetuada. Judicialmente a cobrança, caso não seja feito o pagamen
to dentro do prazo estabelecido . 

XV - Para construção de fômo ou fogão para uso industrial . . 
XVI - Para assentamento de gradil em muro de alinhamento . . . . 
XVII - Para construção ou reconstrução de terraço ou alpendres: 
a) - em casas de alvenaria .. . . .. . .. ... .. .. . .. ... , . ... . . 

lOO$OOO Fôram recebidas queixas das segu1n-
30$000 tes pessôas ; da sra. Candida de Fl-
20$000 gueirédo e Rogerio Gomes da Silvo.. 

Art . 259 . 0 - As demolições, quando executadas pela Prefeitura , 
serão feitas com nssistencia do Diretor de Obras Públicas ou de wn enge
nheiro por êle designado . 

CAP:ITULO XVII 

HABITE-SE OU ACEITAÇÃO DAS OBRAS, NUMERAÇÃO DOS PREDIOS 

Art . 260 . 0 
- Terminada. a construção de um edifício, qualquer que 

seja o ~ u destino, para que o mesmo seja habita.do, ocupado ou 'utilizado, 
deverá ser pedido o habite-se á. Diretoria de Obras. por meio de requeri
mento. 

§ ünico - O habite-se ou aceitação só será concedido pela Direto
ria de Obras depois de têr sido verificado estar a construção completamen
te concluida e feita de acôrdo com o orojéto aprovado, obedecidos o ali
nhamento e o piso dados e estar o edificlo abastecido de agua e esgôtado 
c com os passeios construidos . 

Art. 261.0 
- Si depois de concedido o habite-se ou aceitação de 

uma obra, em qualquer tempo, a Prefeitura verllicar que a mesma sofreu 
qualquer alteração ou _ modificação, o proprletA.rio sera multado a jwzo da 
Drretorta de Obras e mtimado a restabelecer na sua primitiva fórma O que 
fot alterado ou, no caso de. sér acettave1 a modJfJcaçâo a pagar a licença 
r e~pect1va. depois dos tramites exigidos no presente regulamento. 

Art . 26~.: 0 
- O~ncluida qualquer contruçáo ou reconstrução do 

predio por ocasta? de ser e~pedida a ucc.nça para ser habitado, a 01retona 
de Obras determmará o numero que cabe ao mesmo . 

b) - em casas de taipa ou de madeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XVIIl - Para construção ou reconstrução de calçadas internas . . 
XIX - Para construção ou reconstrução de escadas internas ou ex-

ternas . . . . . . .. . ...... . . .... .... . ..... . ... . 
XX - Para construção ou reGQnstrução de galinheiros . . . . 

§ 19.0 - Nos casos omissos será aplicada multa de 10$000 a 2005000 . 

10$000 
10$000 

15$000 
20$000 

Art. 264.0 - A aplleaçáo ar. multa poderá ter lu~ar não só no curso, 
como depois de consumada a infração, com a terminação das obras ou ser-
viços que tiverem Ol'iginado . · 

Art. 265.0 
- O pagamento da multa não isenta. o húrator do paga

mento da licença, no caso de sêrem legalizaveis os serviços eexcutados, fi
cando o lnfra.tor na obrigação de os demollr ou modificar si tlvelrem sido 
feitos em desacôrdo com as exigencías dêste regulamento. 

Art. 266.0 - As multas constantes do presente capitulo serão apli
cadas: 

a) - Ao proprietario, as dos paragrafos e alinea.s seguintes do l.º 
artigo dêste ca.pltulo: 

I !.º - I , II, III, IV, V. 
f 2.0 - I, (alíneas b e e). 

§ 3.0 - I , (alínea b) II, III, IV, V, VI e VII. 
§ 4.0 - I, (allnea b) III, IV. 
! 5.0 - I, II. 
~ 8.º -
§ 9.º - II, III, IV. 
§ li.º -
1 17.0 

-

, 1. 0 
- No caso de reconstrução ou refórma não poderá. sêr colo .. 

cada a placa de numeração primitiva sem audiencia da Diretorta de Obras 
sob pena de multa . · 

! 2 . 0 
- A placa será obrigatóriamente do tipo oficial da Prefeitura \ 

§ 3. 6 
- E ' facultativa a colocação de placa arttstica como númer~ 

ri~op~~~~l.sem dispensa, Porém, da colocação e manutenção da placa do 

bJ - Ao construtor as referidas no• paragrafo. abaixo: 

§ 2.0 - I (a.llnea a) 
1 3.0 

- I (alinea a) 
§ 4.0 - I (alinea a.) II, V, VI. 
§ 5.0 - I (allnea a) 
1 10.0 

-
§ 4 . 0 

- A Prefeitura poderá designar numeração para os lotes de 
te17eno murado encravados entre duas propriedades muradas ou para 10 .. 
tes de terreno constantes de loteamento aprovado. 

§ 5. ~ -:- Quando se estragarem as placas, a secção competente fará 
~rf~~r~.bst1twção, devendo as mesmas sêrem cobradas do respectivo pro-

CAPITULO XVIII 

Multas 

_ Art. 263.0 - As penalidades por infração do presente regulaJnento 
~'::º a:P:~~~ta_i~la~cõcfa~º ~~ftas~ paragrafos seguintes em que se discrimi-

§ 1.0 
- Por falta de cumprimento d• intimação : 

I - Para construção, reconstrução ou conservação de passeio : 

a) - nas zonas Central e Urbana . . . . 
b) - nas demais aonas .. . ........ . 
c) - para demoliçlo imediata . . . . . . . . . . . 
d> - para demolição com prazo estipulado . . . . 

§ 2.0 
- Por falta de alvará de llcença no local da obra: 

: ) - construção ou reconstrução de alvenaria. . . 
) - Idem de taipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

CJ - Idem de obras não discriminadas néste capitulo 

J 3.º. - Por construção sem llcença ou em andamento 
depout de exgotado o prazo da licença: 

I - De prédio ou edificação: 

: / - ~e ~l~enaria .. . . . . . . . . . . . . .. .. -· ., .. . ... , . .. . . 

II = d: ~t:.iti~. :~~~r~u . ~e~~a. de· 0al1Jl~ffitiik). . , . . . . . .. . 
III - de garage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , , , • . . . . . . . . , 

IV - de cocheira ou estabulo : 

~~ = ~: ~~~ ~e;-o~fà~ª . . · .:· .·.· ." .. . · .. ·· . :· .. ~·. :~ . . · :: ~: . 
V - de tel_heiros, galpões. depósitos ou tanques para fins lndus-

VI - d;
1
~~~~sÔ~ "cie ·ma·cie1~8 ·. ~ : : : : : ~ .': .".' . ·., . · .. ·. ·. ·. ·. : : : : .. 

VII - para obl'as e serviços de menor importancia . . , . . . . . . . 

!a~: ~u ~?~e~~~;~:J;d~1; desacôrdo com o projêt.o apro-

a) - de alvenaria . . . . . . . . . . . . .. . ..... ......... 
bJ - de taipa ou de madeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II - de estabulo ou cocheira e garage 
TII - de muralha ou muro . . . . . , . . • . . . . . . . 
IV - de cerca. de alinhamento . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V - de telheiros ou galpões . . . . . . . .. , . . . . . . . ..... 
VI - de depósitos ou tanques para. fins industriais . . . . . . 

1 e.o - Por colocação, pintura ou ln.scrlçllo sem licença: 

J - de tabolétas, placas. letreiros e anunclos . . . . . . . . . . 
II - de sallenclas moveis . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
J 7 .0 - Por armação de andaime ou tapumes sem llcença .. 
! 8.º - Por habitação ou ocupação ••m llcença. de prédio d& ai• 

venatia recem•con&truido ou reronstrutdo • . . . . . , . . . 
1 o o - Por construção em desacórdo com o alln!wnento dado e 

indicado na llcença: 

40$000 
20$000 

200$000 
100$000 

50$000 
20$000 
20$000 

100$000 
30$000 
30$000 
50$000 

50$000 
200$000 

100$000 
30$000 
20$000 

505000 
20$000 
309000 
20$000 
15$000 
50$000 
óÓ$000 

50to00 
40$000 
JOt()OO 

40$000 

I - de pred10 de a.lvenarla - , . . , . . 
II - de ca.sa de taipa ou de mG,delra .. 

• , . . , • , • 100$000 
20eooo 

III - de muro ou muralha . . . . . . . , . . . 
lV - do.1 cerca .. ., ••. , " ........ , • , t , .. .... " .... 

608000 
10$000 

e) - Ao proprietario e ao coustrutor, a.o mesmo tempa, os se
guintes: 

J 3.0 - I (allnea a). 
d) - nos demais casos a quem fôr verificado ser o responsavcl será 

l111posta a multa. 
e) - Ao prop11etarlo quando a obra não tiver construtor respon

se.vel. 
Art.. 267.0 - Em caso de reincidcncio , a multa. será elevada. a.o dôbro 

da. anterior. 
Art. 268.0 

- Nas infrações previstas néste regulamento e que não 
tenha sido determinada expressamente a multa. respectiva, esta será de trin
ta mil réis. 

Art. 269.0 
- Revogc.m-se as disposições em contrario. 

Fernando Carneiro da Cunha Nobrega . 
Foi publicada nesta data. 
José de Carvalho - Diretor de expedlcnte e Fazenda. . 

Sindicato Condor Lida, REPARTIÇAO DOS SERVI• 
ÇOS ELÉTRICOS DA 

PARAIBA 
"Graf Zepelin " , o maior dirígivel do 

mundo. - Está pronto, desde alguns 
dias, o dirlgivel alemão ''LZ 130", a 
mais nova criação dos estaleiros de 
Prirdrichshafen . O sucessor do "Hln-
dcnburg" recebeu pouco antes da pri- Torna público a Repartição 
melra decolagem o nome daquele tios Serviços Elétrico, da Parní-

~~~ ~~r~t~~oº~;>1J~1~!~~s~?.J~~;--t~= !•,a qt~c,. cu1 virlutl~ Lia Empl'<'Za 
pelin", uma vez que a. direção da em- lelcfomca· necessitar proceder 
preza "Deu.tsche Zepelin-Ree<lrel" 1 a retirada dos seus anlígos fios, 

~;Atu c~il~e~~~r p~l~i~;:0 ~~~!~
1~ inlerr.ompe!·á o forneci,1n~nlo de 

qual inaugurou ha anos o trafego re- energia a cidade no prox11no do
g,:lar de dinglvel entre a Europa e mingo (dia 9), das 3 ás 5 horas 
a Amerlca do Sul. da manh .,_ 

Segundo informações procedentes da 
Allq"ma.n.ha. o novo "Graf Zepelln", 
que é atualmente o maior dirigivel do 
mundo. concluiu as suas primeiras 
vtngens de ensaio com pleno exito. le
vando em seu bôjo mais de 80 pessôas. 
Sabe-se que os técnicos germanices 
descobriram um dispositivo interessan
te que constitue mats um fator de se
guranca, pois faz com qu2 a soltur,, 
de gaZ em determinadas ocasiões seja 
aua.~i totalmente 'desnecessaria, evi
tando-se assim a possibilidade do gaz 
portador misturar-se com a atmosfé
ra. 

Si bem que até agol'a não se com~c
ca m os planos da "Deutsche Zepehn
Reederei". a esperança de vermos um 
cUa os dirlgiveis tornarem a cruzar os 
nossos céus parece não estar despro
vida de fundamento. Quanto ao movi
mento de passageiros, o Sindicato Con
dor Ltda., que representa eJll todo o 
nosso continente a empreza arinadorn 
de zepelim;, mostra-se otimista. ba.sea
do. no fato de ter sido procurado, mes
mo depois do desaparcclniento do uHhl
denburg", por inumeras pessôas inte
ressadas na reserva. de lugares para as 
próximas viagf'ns dos dirlgiveis para. a 
Europa.. Do:r passageiro~. que J• com 
olguns rné.'5er; d8 antecedencia. haviam 
reservado os seus lugares. nenhwn 
cancelou sua passagem. o que bem de
monstra. a confiança. lnabalavel que > 
publico. depoe\ta. 1181 qualidades do di
r!ilvel e no.s IIIIIJ tJlp~. ~ 

<. 

,1 ,1 D.li ISIST ll ,\ Ç.íO 

TORNO MECANICO -ando 1 
metro entre centros por e,,o de dia· 
metro e completamente equipado. 
Vende - OMEGA NACBE. 

DR, F, PINTO DE ABREU 
(DA ORDEM DOS ADVOG!\DOS 

DO BRASIL) 

---
ACEITA CAUSAS NA PARAtBA 
E RESPONDE CONSULTAS POR 

ESCRITO 

---
Endereço: - RECIFE. Estrada 

ele Belém, 179 

agora, quando JA. se fazem projetos 
acerca de gtgantesco.s aviões transa-
tlantlcos para passageiros, supl!T'-a.vlões 
êsae,; tldoe como concoremtes fada· 
dlltlt~Qli v9, 

Para averiguações de fW'to fôram 
presos os individuas Serafim Paulo da 
Silva, Severino Vicente de Oliveira e 
Alfredo Paulo do. Sllva . Essa Dele
gacia foi avisada de um incendio na. 
avenida dos Pintores, em cruz das 
Armas, no qual fôram destruidos 3 
casebres, tendo comparecido ao local 
a fim de examinarem, 2 peritos. Fô~ 
_raro ouvidos como testemunhas, em 
111queritos, José Batista e Vítor Cirau
lo . Ainda. em outro processo fõram 
ouvidos em auto de perguntas o ca
bo Manuel Fidelis do Nascimento e 
o soldado Jorge Soares. A fim de 
prestarem esclarecimentos, queixas, 
etc ., compareceram ao Gabinête as 
seguintes pessôas: Candida Figueirédo, 
Arnaldo Pessõa Figueirêdo, José Go
mes, Antonio de Andrade, José Mar
tiniano, Adalberto Cavalcanti, Louri
val Freire Coutinho, Artur Carlos, 
Manuel Lourenço e Adauto de Olivei
ra . 

INSTITUTO DE INDENTIFICAÇAO 
E ME 'DICO LEGAL 

CARTEIRA DE IDENTIDADE 

~sse Instituto ex-pediu, em data de 
ontem, carteíras de identidade a Fritz 
l{naner. Irael Jorge dos Santos e Da
mião Elias do Nascimento . 

FOLHA CORRIDA 

Requereram fôlha corrida Antonio 
João da Silva. José Maria Guedes, Jo
slas Gomes do Nascimento. Sebastião 
Moreira Soares, Manfrédo Soares de 
Pinho, Hercilla Pereh·a de Araújo, 
Manuel de Siqueira Barbosa, Maria. 
do Carmo Feitosa, Edite Lopes Fer
nandes, Mario Cavalcanti, Luiz Vítor 
de Carvalho, Maria Dlgma Peregri
no de Freitas Ltns, Antonio Severlno 
de Sousa, José dos Anjos, Osvaldo 
Virgilio dos Anjos, Renato Pereira da 

1 Silva. Arnaud Pereira de Lima, dr. 
Otávio FI:ederico de Mesquita, Fcr
nA.ndo Ohvclra Teófilo, João Norões 
Milfont e João, Llns Fialho. 

EXAME PERICIAL 

Foi submetido a exame pericial o 
operá.rio Pedro Vicente da Silva, pra .. 
cedente de Borburema. 

IDENTIFICAÇAO 

Apresentado pela diretoria da Ca• 
d_ela Públlca da capital, acha-se iden
tüicado_ no Regis tro Geral, o indivi
duo Joao Pereira dos Santos . 

MAPA DA ESTATISTICA CRI· 
MINAL 

Para a elaboração da Estatística 
Criminal do Estado, a cargo désse 
Instituto, remeteram mapas do _pio
vimcnto criminal verificado em seus 
distritos, os delegados de Policia de 
Taperoá, Sapé, Pedras de Fõgo, Cal
çára, Esperança, Soledade e Espírito 
Santo, referente ao mês de setembro 
p. findo. 

BIBLIOGRAFíA 
"P'ra Você" - Está em circulação 

o 2. 0 nwnero da interessante revista 
'P'ra. Você", que vem sendo publica· 
da nesta capital rnb a direção do sr· 
Antonio Adolfo Gomes. 

O novo fascículo do referido mnga.
zine apresenta-se com seu feitio ma
terial grandemente melhorado, inse
rindo, também, farta colaboração em 
prosa. e verso, ilustra.da com nwnero• 
SOS "cllohés ... 

Em sua capo. traz "P'ra Você" a fo· 
logra.fia da gentil senhorita Mar!" 
do Carmo Aquino, elemento da noosa 
sociedade, 

t ·in 

"'RA-YO" encera, raspa e ....,... 
Economia 70% de cêra. C, ROSAS 
,. CIA. 0,.11111 e M'1o, 68, 



A l/líftio - Sêxt11-íélra, ' dé out11b1·0 d~ 1938 '1 

E G BARCELONA :f'OI, ONTEM, INTEN- R 
SAMENTE BOMBARDEADA POR F'AZEM ANOS HOJI::: 

I s T o 
d(l clinica clruq::tca do HospHnl P,•dro 
II. de Recife e dlre1or do c~ntro ele 
Sauclc de Olinda, onde rc:;ide ha 
mmtos anos, vem rectbendo aquele 
conceituado clinico paraibano as 
maiores demomtrações de simpatia e 
apréço. 

AVIOES NACIONALISTAS ' 'lTO'lllA!I JNSUICltt: 'T ,\S NA 
l•'RENTE DO UIRO 

O mf'nlno João. fllho do ~r. Joâ1J 
Peixõto Pcssóu, Iuncionál'io da Co
missão de Compras do Estado. 

tiALAIIIANCA, 6 - (A l'NIAO) 

A luta prosseguirá, afirma o sr, ltvartz díl Yayo 
Os nacionalistas conquJsta ram ma!!:: 
três impoi·tantes posiçôcs n::i frente do 
Ebro. 

- A senhorita Alext11a Silva, pro
fessora do Grupo E'-Colar "Pnc.lre lbln
plna". da cidade de Itabaiana. 

- o menino Didier, filho do sr. 
A propósito, o dr Eustáquio de 

Carvalho ;eceben do sr. João Jo!>é de 
Figueirêdo, provrdor da Santa Ca!!n 
de Recife, n t,enctoo:;o oficio em qije a -
gradecia a sua eficiente cole boração 
profisslonal duranle os 38 a~os que 
ali servira. 

BARCELONA, G _ CA UNIAO) _ 1 O . é h As perdas 1·ep11blloanas elevom-;e a 

Aviões nacionalistas Gn!Jrevoaram, s fflS'Uff' tos gan am llO• :' :r~~!J:!::it~:0
·c~;~~!r•:::: 

~'iio:'.':i~ •. cidadc, lançando nwnero- vas posiçées na frente surréto daquela. frente. 

A!de!~r::c d:nni~1;!~~~~ç:~a:ô~~~ --- do Ebro . --- o EBRO E' o ONICO SETOR ATU-
~ 0 número de mortos e ferido,. l ALl\lENTE EM OPERAÇOES DE 
va.L:,,ram ineendios em diverso~ ar- A LUTA PROSSEGUIRA' GUERRA 

rebaldes e alguns ponlos ccntr:us. PARCELONA, 6 - (A UNIA.O) - PARIS, G (A UNIAO) - Noticia· 
APENAS FóRA.i'1 BOMBARDEADOS Falando sôbre o momento espanhol, se que o gtnrralis."-imo Franco t·ctli-ou 

OBJETl\'OS i\.IILITARES o sr. Alvarl.'7. del Va:ro. mlnlriro da3 10 mll S-Oldado~ ifallanos do "írnn.1 " 
Rela(!óeS cstrang'tiras d1'Clarota. QU1'" '\ ei;panhol, em vh,ta. ~de idi-ntlca at}tu
luta. continuará., rlnbora a população de t.omada pelo go,·erno de Barcelon~. 
sinta bastánte a. falta dé viveres. atasta.ndo da frente do Ebro a Br1 -

cada. Internacional . 

Joaquim Serglo de Sousa, resld~nte 
cm Soledade. 

- O menino Jolirio, f1lho do sr 
Jo~é Lttte, agricultor e comerciante 
em Pilõcs do Maia. 

- A senhorita Noemla Mendonça, 
!Ilha do sr. Antonio Mendonça, tabe- MISSAS: 
liã.o público em Espiril<> Santo. 

- O sr. José Alves da Costa, resi
dénte em Arára, 

- o sr. Slnval Costa, comerciante 
em Araruna. 

- A senhorita Judite de Medeiros 
Fernancles, filha do sr Gentll Fer
nandes, fWlcionárto da Prefeitura Mu
nicipal desta cidade, 

A mandado de sua familia. serã re
zada. amanhã, ás 6.30 horas. na Igreja 
d0 Misericôrdia, uma missa em sufrá
gio da alma do '5aUdO$O conterraneo, 
sr. Severiano Correia Lima 

Oficiará o A.to o padre Carlos Coê
lho. SALAMANCA, 6 - CA UNIAO) -

A radio oficial nftticiando o _bOmbn.r
dclo aêreo de Barcelona, mJ'ormo_n 
que os avió~s insunet_os visaram ttm- PÃES E CIGARROS SôBRE AS 
camente objetivos m111tarcs. TRlNCffl:IRAS "aEPtrà'LICANAS 

- A menina Rosária, filha do sr. 
Honorato Araújo Fllho, res1dênte em 

INTENSO FOGO DE ARTILHARIA t: Areçagi. CURIOSO CON
TRABANDO 

AS BRIGADAS INTERNACIONAIS PARIS. 6 - IA UNlAO) - Nqs fil. 
JA' SE ACHAM AFASTADAS DAS tinios dias Os a,1óes nacfonall:rtas 

METRALHADORAS NO EBRO - o menino Marcius, filho do sr. 

HENDAYA, 6 IA UNIÃO) - Notl· 
cias da 'Espanha informam que todo 
o setor do Ebro está debaixo de in
tênso fôgo ele a1·lilharia e me.tralha.
doras, tanto da parte dos lnsurrétos 
como dos 1·epubllcanos, que se dctcn~ 
detn herokamcnte . 

ArnAUd Nobrega, enfermeiro da As

LINHAS DE FRE, 'TE f ;.i~c!:":r:.;;.c :• ,:~.:~:. t;; 
sistência Murúcipal. 

- A sra. Maria Lu11;a elo Nasci
mento, esposa do sr. Joaquim Pereira. 
do Nascimento, construtor, nesta caBARCELONA, 6 - (A UNlAO) - soldados inl'mig'03. 

Acredita-se que as brigadas íntenu.- 'Em dhtersos setores vá.riós SGldà.clos OLA VO FREIR!i: 

~:!~:á~sjá~= ~~~~t1;:1 c~:::C~t~ a- l ::::.,::i~ ~o::~:'-.:!s f;~ em 
pital. 

- A senhorita Severina Atafde, fi
lha do sr. Júlio Ataíde, proprietário <Copyright da 1. B . R para 

A UNIÃO/ 

Será elaborado um novo 
plano de rearmamento rt• 

guiar na Grã Bretanha 

(Conclusão da 3.ª pg.) 

ctada, ho,ie, a desmobilização do 
Exército checoslovaco. 

AS RELAÇÕES FRANCO-ITALIA
NAS 

PARIS, 6 <A UNIAO) - Anuncia
se oficialmente que o Govêrno italia· 
no concordou com a nomeação do 
novo embaixador francês em Roma, a 
qual será feita amanhã ou sábado. 

Dêsse modo, estarão dentro de pou
cas horas restabelecidas as negocia
ções diplomáticas. 

A ITALIA NUNCA MAIS ESQUECE
RA' 

ROMA, 6 <A UNIAOl - Comentan. 
do a demissão do ex.presidente Be· 
nes, um prestigioso orgão da imprPn
&a {ascista a.s~lnala que .. a Italia Ja
mais esquecerá aquela reunião da 
Liga das Nações. presidida pelo sr 
Eduardo Benes, na qual fôram decre~ 
ta.das as sanções econônúcas contra o 
rmpério." 

O MOTIVO DA FRAQUEZA POLITI
CA DO SR. BENES 

LONDRES, 6 (A UNIAO) - Ocu
pando-~e da mudança no Govêr110 
checoslovaco, com a queda do sr. Be
nes, escr~ve o .. Times": "A fraquei.a 
da politica do sr. Eduartj_o Benes foi 
enxergar na Liga das Nações nm de
fensor de •• status quo ". 

O FIM DA AMIZADE CHECO-SO
VItT!CA 

BERLIM. 6 (A. N.) - Os molutino~ 
comentam a renuncia do sr. Kiuardo 
Benes, acreditando firme-mente que 'l 
seu sucessor, quem quer qu1• ~P-Ja. evi
tará a amizade com a Rus!-ia. 

os representantes do Mi
nistério da Viação na orga
nização da Exposição co
memorativa do 1. º aniver-

sário do Estado Novo 
RIO, 6 <A. N.l - O ministro Men

donça Lima de.stgnou o engenheiro 
Edgard Outran Dourado e o bacharel 
Gilson Amado para representarem o 
Mlnlstério da Viação na Comissão Or
ganizadora da exposição comemorativa 
do P'.iineiro aniversário da implanta
ção do Esta.do Novo, a realizar-se no 
Próximo dla 10 de novembro. 

_ltOUPõES e CAPAS de banho, va
liado sortimrnto, a preços excepcio
nais, na CASA VESUVIO Maciel PI· 
nheiro, 160 ' 

CRIADO O CURSO DE ASSISTÊNQA 
SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL 

nest..'l cidade. 
- A senhorita ~milia Rodrigues, fl- Quem se dér ao trabalho de exami~ 

l_ha do sr. Joaquun .. Rodrt~ue~, Perei-1 nar Utn;\ carta geograflca da Espanha. 
ia. prorrtetário da. Pada1ia S. Se- ,nde contlnúa encarniçada a luta . ve
bastião , nesta capital. . ·ificará a existcncia, ao norte daquele 

- A !-ienhorJta Zaita Xavier Tava- pais, de wn pequeno território, que 
res, professora ~a Cadeira Noturna de estaOelece uma solução de continu1-
Mat~racn, e filha do sr. Fran~tsco dade na linha da fronteira com a 
Xavier Tavares. professor de musica França 

NOT ABILJDADES DA MEDICINA NACIONAL F AR.ÃO naquela _localidade. . E' a republica de Andorra que, em 
- _ O Jovem Orlando J~é de Ara1;1- rteno seculo XX, co11serva uma or-

CONFERtNCIAS PUBLICAS 1~: f~W~a1º ct
5
:. j~~ti~t

1
~;!~nf:d:,r~~= t:t1~~ad~ºctoªi8~~ê1~~~:~n:s~ ; q~~~ 

sidênte nesta capita! pagam um tributo anual de noveccn-
RIO, 6 (A. N.) - A Secrctaría da ga sôbre noções de psicologia. No _ A sra Ew·1dice .. cavalcantt to-> e sessenta francos apenas, vivem 

Saúde e Assistência criou o Curso de prõximo dia 10, 0 conferencista será Cunha., csposn. do sr. Cirilo Cunhn seus cinco mil e poucos habitantes 
Assistência social. réalizando confe- funcionârio da Prefeitura Municipal dt"ntro cté limite:s que não ultrapassam 
rências patrocinadas pelos nomes de o dr. Clementino Fraga Filho, que de Pilar. ~~'2 u~~~o~~~:d~u~~r~~:Ú;çã~u~q{~~ 
.mais relêvo da medicina brasileira. discorrerá sõbre "Os erros e preceitos NASCIMENTOS: ·:alente a onze e meio habitante por 

Amanhã, falará. o médico Luiz Fra- da. !\limentacão", u.nidade de bUperficie. 
Ocorreu, no dia 4 do andante, nesta Ao bispo de Urgel pagam o dizimo 

VIDA 
RADIOFôNICA 

(Conclusão da 3.• pg.) 

rtegressará, amanhã, a Re· 
cife, o general Lobato Filho 
O ILUSTRE MILITAR ENCONTRA
SE NO RIO TRATANDO DE INTE

capital, o nascimento da menina Ed- de sua!i colheitas . mantendo-se assim 
vígcs, filha do sr. Francisco Antonio no mesmo re~ime estabelecido no rct
Sales, e de sua esposa, sra. Rosa Ba- nado de Cario,;; Magno, no ano de 
tista Sales. 791 e que vigorou durante quasi mil 

BATISADOS: 
PRINCIPAIS PROGRAMAS DASES- "RESSES DA 7' R M JUNTO AO 

~t~~s cf~./fs E:1c~~so:~AD~ i MINISTE'RIO DA GUERRA 
Foi levada, ontem, á pia batismal, 

na matriz de Nossa Senhora de Lour
des, a menina Maenta, filha do sr. 
Manuel Vicente Ferreira, do comércio 
àesta praça, e de sua esposa. sra. 
Laurenla Teixeira Ferreira. Serviram 
de pádrinhos o sr. Otávio Feliciano 
de Mélo, funcionário das Obras Con
tra as Sêcas em Campina Grande, e 
sua. esposa, sra. Maria Teixeira de 
Mélo. 

anos, pois .só foi bUprimiCo com a re
volução francesa, cin 1789. Urgel é 
:.ima pequena cidade da Catalunha. 

Pois é nessa repuliliquêta que atual
mente- existe um trafico original. mili
to intenso. Situada a grande o.ltttu
de. uma das estrada.; que estabelece a 
comunicação entre a Espanha e a 
França, vai a tê 2. 400 metros. Coberta 
de espessa camada de nêve. durante 
grande parte do ano, é por essa via 
que se opera hoje o contrabando de 
voluntarias e refugiados da guerra ci
vil na Espanha. 

UNIDOS DA AMERICA DO NORTE f 

1 

RIO. 6 < A UNIÃO) - No aeroporlo 
H,ojc: • Santos Dumont" embarcará de regres-

- \sch~~!~t;;:;;v ~ª~1~\'>h~, 2\~~~g so a Recife no próxlmo sábado. o ge-
kcs. _ 13,9 m'ts. 1 neral Lobato Filho, comandante da 

A's 11 ,55 - Press-Radlo News - Sétima Região Militar. 
Boston - WlXK - 9. 570 kcs. - o Ilustre mil!tar encontra-se nesta 
31'.!,;"11úo _ Matinée Melodies _ !capital tratando de interesse da ~egião 
Schenectady - W2XAD - 15 .330 ·ciue éomanda, Junto ao Ministério da 

Por êsse motivo, os pais da batizan
da ofereceram um almôço ás pessõas 
de suas relações de amizade. 

Naturalmente broqueados. do lado 
sul. pelas providencl~ de cara.ter mi
litar adotadas ha mats de um ano, os 
habitantes de Andorra, procuraram kcs. - 19,5 mts. Guerra . 

A's 19,10 - Jrma Glen, organlst -
Chicago - WOXF - 6.100 kcs. -
49,l mts. 

A's 19,30 - Littlc Variety Show -
Chicago - W9XF - 6.100 kcs. -
49,1 mts. 

A's 19,45 - Ben Allcy - PhUadel
phia - W3XAU - 6.060 kcs. - 49,5 
mts. 

A's 20,00 - Portuguese Pei1od <SAl 
- New York - W3XAL - 17 . 780 
kcs. - 16,8 mts. 

A 's 20,45 - Lowell Thomas, news 
- Boston - WlXK - 9.570 kcs . -
31,3 mts. 

A's 21,15 - Canncn Castclo's Broa
dway - New York - W2XE - 11.830 
kcs. - 25,3 mts. 

A's 22,00 - "ThC' First Nighter" -
Philadelphla - W3XAU - 6.060 kcs. 
- 49.5 mts. 

A 's 22,45 - Conqucst ar Electricity 
- Schenectady - W2XAD - 9 .550 
kcs. - 31,4 mls. 

N!,s .;;~~ ~ :~~f' Jeit)o '~!'. = 
49,1 mts 

A's 24,00 - English Period CSA) -
New York - W3XAL - 6 . 100 kcs. -
49,1 mts. 

A 's 24,45 - American Viewpoints 
guest speakcrs íSA) - Ncw York -
W2XE - 11.830 kcs. - 26,3 mts. 

A's 24,45 - J esse Crawford. orga
nist - Schenectady - W2XAF -
9.530 kcs. - 31,4 mts. 

A's 3,05 - Da.nce O.schestras 
Chlcagó - W9XF - 6 . 100 kcs.. 
49,1 mts. 

CINEMA 

Inauguraram-se as nov11 
instalações do Laborat6rio 

da Escola Técnica do 
ExércHo 

CASMIENTOS: ~~~e;o~:~0~:. ~r;~ciâe q~ec/!!fva~ei~'! 

Enlace !ttélo • Almeida : - Teve lu- i~:; 1~;;~~
1 

8
1~fv~ct!:1à~11

:
1!:· r~~~~: 

gar, no dia. 20 de setembro último. em e quasi nunca se ausrntam de tiCUS si-

Campina Grande, o enlace matrtmo- tio~ mesmo não acontece com os que 
níal do nosso amlgo sr. Boancrges de habitam O..') vales . Encontraram êsses, 
Almeida, secretário da Recebedoria de um magnifico elemento de comércio, 
Rendas daquela cidade, com a senho- mormente por não exiglr nenhum em

O ATO TI:YE o COIIIPARECin1f:NTO rtta Martinha Barbosa de Melo, ele- ~~~ixd.". capital e por ser de rapido 

DO MINISTRO DA GUERRA menta de destaque da sociedade local Trota-se dr proporcionar a passa-
RIO, 6 IA UNIÃO) - Inaugura- e filh!L do sr. José Adelino de Mélo. grm daqueles que [agem aos horrores 

ra.m-se as nova'i •inc,talações do Lab9- proprietário e criador nnquêle muni- da guerra na penlnsula. o mais in
ratório da Escola 1.'écnica do Exêrci- ciplo, e de sua esposa sra .. Margarida teressante, talvez. está na ta.::ca es-
to. Barbosa de Mélo. tabelecida para semelhante trailco: -G~~:ª;::~:f l:n~!° Ja:~:~~:i::. o áto religioso efetuou.se na igreja ~u;~.~~~ f~:~~~l Pâ~sq~~~P~al~ ºp:~ 
~o'"::~:! :~~[~r ~a;:•c:!~~;~~pe1! ~atriz, tendo a cerimonia civil sido Procura-se outra m~rcadotia ... Sinais 
ml~ã.o militar nortc-ameiicana . re~llzada na residencia dos pa.is da de.f;~~:i:º·11t:i~YtC:~te do país póde 

Fa.tou sobre os novos melhora.men- noiva. receber, llvre de direitos, ns mercad_?---
tos que acabavam de ser introduzi- Os recem-casados, que estão resi- rias d<: sua escolh~. me~mo que nao 
dos, o c.oronel Amaro Soares Bittcn- ; dindo á. rua Otacilio de Albuquerque. I ~,mJ?tm nenhum3:- relo.çao com suas 

~~-:~ ~::!~;a!~. ~:::<>; :o g::::r:~ n.0 299, na mesma cidade, têm rece- at~~~~~~s ; 5~~6~r(zadas. Incumbem-se 
militar. bido muitos cumprlmentos de para- em segmda de leva-los além <la:5 fron-

bens das pessõas de suas relaçõe.s de ttr~ ~~?l~~i: :Z.a~T~~ní~:6~º ezit'4 
VISITARA' A ITALIA o MINISTRO amizade. fronco.s nor quilo, 

DA EDUCAÇAO DO REICH Daí a razão de não terem querido 

ROMA, 6 <A UNJ.AO) - A fim de 
,·b·ita.r as organtzações fascistas juve
nis e, atendf'ndo n um convite do mi· 
nistro da Educação da. Italia, o sr. 
B"rnR.rd Ru.-;1., titular dn mesma pa sta 
nil Alemanha, chegará em breves dias, 
a esta capiia.l. 

, ·1AJANTES: . 
Após alguns dias de permanência 

,1esto.. capital. aonde viéra em vh;it.\ n 
pcssõas de sun familia, retorna_. hoje 
El Campina. Grande, o sr. Otãv10 Fe
liciano de Mêlo, funcioná.rio das 
Obra.,; Contra as Sécas naquela cida
de, que se faz acompanhar de sua es
posa. sra. Ma.ria Teixeira de Mélo. 

CARTAZ DO DIA 

- Encontra-se ne~ta capital. o bn
clu1:relando Francisco Ferreira de An
drrde, elemento de destaque nos cir
cul 1s academicos do Recife . 

O bacharelnndo Fcrr<'iro de Andro.dr. o ministro do Trabalho ,·,. llEX : - "Dois l'ecadorr,;", .JAGUARJBE : " Charlic que veiu a João PCSbÔU em visita a 
com OU.o Kruger e !\Iartha. Chan na.s Olimpíadas'', com parentes e amigos, aquf deverá per-

quebrar a praxe e, sem mudar a ta~ 
l>C'la, mud.:iram apenos o g'?nero de 
"Omércio. Ao inirio d~ 2"Uen·e o trafico 
'"'ra da Franço. para a E.\panha. Hojr, 
f" natural c,ue seja éle em sentido con
trário. E. as~im, ntrnvés de peno!.a 
caminhada, aproveitando a. notte, 
quando a nevp oferece malar rcsis
tencia á marcha, s<:gue ari_ucla lon!la 
fila sob a direção de um guia. O nú
mero de obesos n:'io deve ser grande. 
Isso seria um inconvrniente pn.rn os 
que pagam. pois, setentn qutlos repre
sentam. duzentos e oit-<'nt.o. francos. 
F.m compcn~acúo. porem, ha as ('X
rcçõc:c no tabéla, que ollngf' n.lguns mi
lhares de pesélas, quRndo se trata de 
elementos poUticos de destaqt1e ou dos 
reconhecidamente abastados. De quan
do em •'t"Z, al~runs procurnm lesar a 
orgenlzação. Acontece. porém, que .á 
noit."". com uma drzt::nR de gráu'i n nri · -
'~º de zero, drstonhC'crndo o caminho 
perdem o rumo e v~o alcançar a fron
teira. A guardit abre !ôgo. Pagam 
c.oin n vida 11or n.i o 1, rf'm podtc:o pa
ga.r a tnxa de contrabando! 

SifOU a Associação dos Em• ::~::~io~~ "República". Com- :i~~':i'"e ?:t~ .. ~~1;;:~··.\~ad!;,~ m"..'.'e~:;u!'.g,~~~. ~~~ destino á (:am-

pre.,.ados no Come·rc·,o rom Tom l\fix, da. "Universal", pina Grande, onde vai assumir as 
O \ . PLt\ZA: - " Com 01n Sor· Complementos. fw1ções de escrevente do Serviço de 

do Rio j ~::~;,i:!:,t~~~urJce Che,·alicr ~~~!if}i~~ã°re!~te~~=-~tcão,no~ª:~ªdo a~ 

à RIO, 6 - <A N.> - Esteve hoje, FELIPUA : - "Dois Pecado- Çoi::~~=~L)l:com- ~,~:~:: r F;tciani Dias dgaa:i~~~ qi~~.~~~:;; 
~~;~:â<J~~ n~is~~m~r~~~~la~~~ist~ res", com Otto Kruger e :)far.. llartlto1omcw. da "Mdrfl Gol- ddces~pt~~)iad~ln~~ .. :~r~~entando-nos as suas 
"ªld tha Slccpt•r, da. "Rf>pubH~·· dwyn l\.fayer''. Complf'mrntmr. 1..--u a.::, 

1'rab~~~-- Falcão, t.itula.r da pa:-;ta do Complc-ment.os . 
1 

''Al"A~ .. 
O 11 S. PEOII.O, - "0 ~onta 

I 
u " 

"irl ll-.,tre visitanLc foi saudado Pº! SAN1'A ROSA : _ "O Olário Pro~'', <.•om Spcn(''"I' Tr&l'.Y e 
isonati oradorl'S, qn~ elogim·am a per- de Uma Mulhf"r", da u Ufa- Madre Evans. da .. Mdro Gol· Dr. Eusta.qufo de Carvalho : - .l!:m 
'• U dnde e a obra que s. excia. vem 4.rt-Fllm". complemento• dsvr,t Mayer". CdlllPlelllentos. virtude da recente aposentadorta do ti: zancto á frente daquéle Ministt· 

1
._ _____ ,._,.-·- iwa:.,.,..··;w·-1a,•.,;;;·--;.... _______ ..,_..,._,;•;;;"·;,;i 'llOISSO conterraneo dr , ~i;:uatlqulo de 

· • · Carvalho, DQ çarc,Q <te ÇifllfÇlãQ chelc 

ltOUPAS d<· BANHO pal'lL SENIIO
tt.\S e ÇJtlANÇAS, os mais lindos 
modêlos, recebt!la e vende a preços 
vantajosos. a CAS,\ VES\JVIO, rua 
!faelel P~olrq, l~ 



Última Hora 
ANIVERSARIA, HOJE O ES· 0 

CRltOR ADEMAR YIDAL 6. 0 ANIVERSÁRIO DO "O REBATE" 
l-t<·glsln.~ . .:-,, n:i l1n.ln. de hOj.! ú uui

\·cr:lt.rlo 1ntolkio elo llu~.tre c1r. Adc~
m:i.r Vidrd, prccllr:tdor dn Re,n1hlica 
nc~tf> E.~tacio l' !1gu1. 1. de dc>1;.tru.!UC Jos 
circulo.-; imc>h..CLltn.b, c10 País. 

o CHU RRASCO REALIZADO no "RESTAURAMtE 
CONTI NENTAL", DE CAMPINA GRANDE 

( DO PAfS E ESTRANGEIRO) 
E-·critor ele pusonaliJndc <kHiniüa, 

apr~danclo com clnrcza e sobl·ieda-:-ic 
os problêmn.:; do mundo moc!e~no. f. 

s~mpre mAntc>ndo umn atituttc ele 
lealdade pnra consigo rnesmo que A~le
mnr Vlc1nl e:,Cr('VE' sobre llleratura, 
arte e ,c;oriolo61.t, vn.c::nndo ns suas 
idéias m1m e(jtilo tanto claro quanto 
sutll e prc:ci,c;o, em inumeros jornais 
e revista!-. 

INC>:NmO ?-/UM DOS .\ND.\RES T'O 
Emrrcro DO ··JORNAi, DO BRA
SIL 

RIO, G ! A. N.) - Na madrug'a<l,1 
de hoje um dos audares do edífirio 
do ·· Jornal no Brasil" foi prêsa de 
fófO. 

fhamados os botnbeh-os. os mes
mos l"x!in~uiram iml"dia.t..amente :.,;; 
ch;t ma~ que o(·asionaram pequenos 
prf'juizos 

O or:r \RT \.IIE:\1'0 Y\CIONAL 
nI: PltC, '.\GA:-.DA. ASSOCl.1.-SF. 
,\"S COME.HORACõES DO UES
('0BRUIE:\'TO ll.\ ,\MLRIC \ 

RIO, G ! \. S.) - ,\.<.!,Ocia.ndo-sc 
:ís hom.euagcns do µróxirno dia 1 ·t da
ta do De~.Jobrimt-nlc, da. América, o 
D< -partamenlo Nacional de Propag~,u
da irradiará, a partir úe hoje, pru · 
gr~-..mas artisticos constituídos de mú
sica~ de todos os paises da América. 

no ao llt•sf'mbal'gador João l\lota, Pm 
· ;sta de \•iaj:or , amanh á, com dei,tino 
\O R1o. 

FALECEU O l'AI DO l:MB.1.IXADOR 
>.OBRL DE ~11:LO 

T,JSBó.\. 6 ri\. N'.) - Faleceu rm 
C.\bo \'e1 ele o 1;r. José Luiz ::Uélo, 11ai 
tlo embaixa.Jor Martinho f\Tobre ilP 
,rcHo. 

\.'\O FOI FC11'A NENUU;\I_ \ .. DF.· 
1\[At:CHF." P.-\R..\ O RSTREl'fA-
11ENTO n \ S RELAC()ES co1mm-
íL\I~ iT\LO . r.r:r..J(ANO- \'A'l'

Por motiv,1 eh, pasc;np.\.~,u ela sua. 
dalrr nat:t!kin. fü·\<'l'~ o \11', Adem:lf 
\lidal ~:c·r 111uito c.umprimcntado pelos 
~l·H:,, a:niro: e adnur.:icon~; 

O festival da Juventude Ca· 
lílica Feminina, terça-feira 

próxima 
KF:E Terá Ju:~ri.r na pró:..:ima lerça-feira. 
l'fASI IJ~GTON'. 6 !,\ , ~-) - Inte1'· o fe!-·tirn.l arti.;tico que a .Juventttdl' 

rog,Hlo, cl u1:U\t~ uma. entrevista, ~ôhr~ ~~Lt!~~~rr;~::f:nt~c\~~~ 1.~~~/~ ,- ~ s~~~~ 
.. pos~il>ili,tatlcs de o ;ovt!ruo norte- D'Arc··. m;:nticla pur c~sa a.'isOCiJ.ç5.o. 

a,1wr:cano íe-r rdaçôcs comPrdais o refei'\ào fe'.·.tiva!. c:u~ SPní r::-alita
mai~ ('Orcli:l.:!\ ,·om a. Alemanha <' a J- do 1;.o s:~Jt\o nobre da Escol,1 No:·mal, 
falia o sr. Summer~ ,vens dulnrou tc:ú inkio §.:; 20 heras, já tendo sido 

oue ~C"nhuma .. ~emarc~1e" fôra levada ·1 ~f;i1f:~~.Jv c~l~l~o ~a~~wriJ~~r~~g~: º~~ 

Al'R0\'.\D0 O REGULAMENTO DO 
JN;,'l'fTU'fO NACIONAL DO M.\
TE 

a cf<·tlo por a,íue!~ 1>a1i,es. . ;;:}· n~::~~~g~h~~~
11

~~e~:~l~ffco~~st~cr.dos 

VIOLENTO TEi\lPORAL ASSOLOU O~ ingrei-;sos pam éssc- f~fU\"al ar-
AS F l LlPl~AS tif,tico cln Jin l~nwdc~ Cn.tótk·a Femi

nina. esLio :-:endo pn:;., a dos ao preço 

Aspedo do churrasco ofercC'i<lo ao diretor e gerente do "O Rebate'', no 
.. Restaurante Continental", de Campina Grande 

RIO, 6 {A. ~.) - Por àl'<'rcto dto 
or.tem, o Pre.sidcnte da República a
pro"ou o R~g11Jamento do ln.:.litulo 
N;icional do Ma.te. 

"\[ANILHA. G (A UNIÃO) - Viole1t ~s :1:0
1
~~

5
~~1 s~~t:~~o~~. g:"ntís senhori-

'ª tPmpe~t.ruh: a!Ssolou toda. a. re~iáo 
insular. 

t9 provincias fôr3m v::u·ridas pelo 
t.empo1-a.L que devastou todas as plan
fa.rô('S, e~tando as t"01hcitas totalmen
te pf"rdidas. 

PARAíBA CLUBE 

Ccmemorou. no dia 5 do corrente. 
o seu 6. 0 an.iver.sá1 io de existencia o 
conhecido matutino "O Rebate". de 
Campina Granrle. que obedece á dire
t:ão do jornalista Luiz Gil 

o apreciado periódico circulou em 
ccliçB.o iluslracla de 34 pâginas, C¼n
tendo vasto noticiário e colaborações 
ele destacados intelectuais conterra-AS PRóXIMAS COl\fEMORA('OES 

DA "SEMANA DA ASA'" 

.,eali7ou-sc ontc~1, como estova 
annncrndu, .1. se ,:-.ao de asscmbll"i:\ 
gern.l p11.ra o fim l!e autorizar a D1· 

POR UM \C'ór.:no SOBRE os LI- l'E:'toría ri alien~r o imovel do Clube 

l\IITES ENTRE A NICARAGUA E ti1X_ s~s~,~~~~c~1e~ :,~mN::;::i;~~ J<1 

Elententos da imprensa e amigos do 
··o Rebate" ofereceram ao t,,eu dire. 
tor e gerente, srs. Luiz Gil e Pedro 
Aragão, um chun·asco, no Restaurante 
<.;nnhnentaJ. dali. ao qual comparece
ram o prefeito Bento de Figueirêdo. 
dr. Luiz Peixe. prof. Almeida Barrê
to, secretárío da Prefeitura, sr. João 
ela Cunha Lima, diretor da Recebedo
ria de Rendas, tenente Otllio Cira.u-

neos lo, ~dr. Antonio Têlha, sr. Elisio Ne· 

RIO, 6 (A UNIAO) - Continuam HONnURAS maior corà1Rli.drctE>. t-f"IY1o sido ~ m:1-
os prepiuathos parai. a comemor~ão 1\IA...VAGUA. G (A UNIÃO) - O go• Teria rm ap1·rço aprovada por unnm-
da. "Semana. da. Asa.", em homena.ee-m ,·érno e:,,tá disposto a ent.abolar c~m midade de vot.c><.. 

O públlco campincnse ~·ecebeu çom pomuceno, dil'et.or da sucursal da •· A 
~ mais viva simpatia e~sa edição de I União", srs. Adauto Rocha, Mwilo 
,•niversário do ··o Rebate", que tem Buarque, Silva Andrade e outros ele-
111anticm uma orientação á altura dos inrntos de repre.;;entnçâo social de 
1ntere.sses coletivos daquéb cidade. <...~mpina Grande. 

a Santos Oumo?t. _ . a ftepúbhcn. de l~onrluras as negoc1~- doco;;IT~n~~~~\~0 d~a~~!dªoí~1ct!~u~~; 
Entre a!i' proJetadas comemor:i.ç~e:-. • <'Ões para um a{'ordo sobre a quesí~o 

1
_ prestigioso sotlalício e leitos im1:)0r

ti,ura. wna. grande pal'ada da A\.·,:i.- das fronteira~, ,;;urgida ha a lguns me- : tan:es me1hor:unento5 nas suas sedrs 
ção Militar, Naval e Civil. ses. 1 central e de campo. 

E?-ICONTRADCS OS DESTROCOS 
DO "PA,~PEIRO" "O OCASO DO COMUNISMO" 

CONCLUIDAS AS NEGOCIA
CõE S ANGLO-ITALIANAS 

..;, 

RIO, (i (A. N.) - As esct'itórios lfa 
•·condor" informam que fõram cn
~ontrados, n:1 costa da. Atrita, os des
tr~os do avião "Pampeiro'', desapa
recido sába.do último. 

UM ARTIGO DO JORNALISTA MACIEL FILHO NO " O 
IMPARCIAL", DO RIO, SôBRE A DERROTA DE MOSCOU 

NOS úLTIMOS ACONTECIMEN~OS NA EUROPA 

A proposta britanica acha-se em noder de Mus
solini - Iminente o reconhecimento do lmnério Britanico 

O "Parnpeiro'' perdeu-se dur!lntc a 
tra.vetsia t nlr<' Natal e Bathurst. 

Recea•SC" (}U(' o piloto e os obser
v~<lorcs tudtam morrido 

O IIIDRO-AVIAO "IPIRANGA'", DA 
CONDOR, FOI FORÇADO A UllA 
"AMERISSAGEM" 

MAC'EIO". 6 (A. N.) - A "Agen
cia. Condor" informo1.1 que o avi5.•J 
''lpiranga·• fe:r. uma ''ameris'iagem · 
forçada a pouco~ quilometros de C"o-
rurlpf'". devendo o ap.'.lrélho ser trarn,
portado para ~ta c:.l):ital. 

ROMA. 6 - 1 A UNIAOJ - O em
b:iixa.c\or inglês Lonl Perth concluiu. 
hcje, as negocinções entabolactas com 
o Ccnde Ciano, ministro das Relações 

' -
oc~:º·d! ·~~:~,:is:o~~b 

00 
j~~~

11
: 1~t~J ATITUDES DO PRESIDENTE DA REPú-

Maciel Filho esCl·eveu um artigo no O '-

IMPARCIAL, comentando o resulta- BLICA VISTAS (OM SIMPATI'A PELA PO 
rio das últimas votações no Pa.rlamen- -
to francês, terminando por dizer : 

"Entrou em ocaso O comunismo no PULA(A-0 CARIOCA 1 ~~i:~1
1:~,e~~~.~~

1
' pa\~eiou n Ih~ 

mundo ;nteiro ,lá lhe não "' m~is .., O f..hC'Í<' do God'·rno FC'dC'r!ll 
permitido afivelar e marcar as liber- caminhava. sw~inho. Sl'Hl nr-

:::~:ic~op~~:~:S :: :~a~:;u::~r= 

1 

nhu1n nron1panh::uncnlo. clc1.,pcr-
ic\eolo•ia. O Chefe do Govêrno Federal Lando_ os 111ah __ ,imp,1liro, co-

. , , . h J mcntanos do 11mo. 
o póvo francês sentiu a necessida- passeia a ne, sozm o, pe a Durante O percurso do pas-

'' \I .\O RIO o 1!\1'TRRVF:S'l'OR de de ronfiar o seu govêrno aos ho- Avenida i sC'io, o presiclrnlC' Gellllio Var-
PIAUIF.S~F. mens que asseguram a paz, com ple· , gns rrccbC'll inúmeros cumpr-i-

nos poderes para garanti-la. RIO, (i (A. N.) _ Pouco an-1 mcnlos populares, correspon-
TEREZI~.\. G (.\. N.) - o inler- Começou o ocaso do incendio mo.e;. les do meio d i:1, 0 prCsiden le . <lendo !I todo~ nfaYC'lmC'nlC'. 

0
1

( :e; i:~G:éD Ã~r ARÃtB~t·~o CONCEITO DO COMI ss A O DE SALARIO MINIMO 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA A SUA REUNIÃO DE ONTEM ~~m~:~Lst~~·ioEsJ~li~:~~arh:ublicidade 

· séde no Pa- . ~assando-sf' á. orc,c•m ctos tra_bal1_1os: 
siac;mo com oue estão realizante as , ~eumu ente~. ~~ sua m'ic;são de {01 npresentRclo pelo. ,·o~'.tl ,Jose A1res 

Exteriores. para n. asslnnLura. do acõr
do anglo-italiano. 

Em seguidn, Lord Perth fez entre
ga da propcsLa do GovCr~10 ing!és pa
ra a n&>inntura do refendo acordo, a. 
qual ,i:.i se C'ncontr~ em poder do Duce. 

Essr. rrop1~ta será estud':t.da pelo 
sr. Mussolini, que a. submeterá, de
pois. á a.provaçáo do Grande Consêll10 
FascL<:::ta. 

A proposta conlém sugestões impor
tantt-~ para a !-.ohição d0 probléma 
e"panhcl 

IMPRENSA OFICIAL 
.\ GEREXC'l.\ DA DlPitEN· 

SA OHCIAL .\VISA QUE NAO 
HA VAGAS NESSA REPAR
TIÇÃO. 

NOTAS DE 
PA LACIO 

O Chrfe cto Govtmo visitou onlc-m. 
por intermédio do seu ajudante de 
e cden~. o t'xmo rcvdmo. d. Sant.ino 
Ccutinho. Arc<'bispo de Aracaju, que 
!-.P <'ncozurn enfermo nestn capilal. na 
ri·sidéncia do seu irmão mons. Odilon 
Coutinho 

U h f, • d I deliberações do Consêlho. cumprindo 1,:U:'? das .~ct etauas, ª Co Carneiro um rch\lóno JUSllfica_n?º. a 
ffi onroso O ICIO O secre· 1snlienta. l' aqUi O adiantamento dos tra- ,:,alarl~ ~J~tmo c~o E

sta
?º.Vasro Tolé- nec.cs.c;idacle c.le ::.·e.r O Estado chv1d1do 

, • · J d ºd d balhos de elaboração dos mapas mu- Presldm ª sessao O M · . • · , A' <'m mais de uma zona, no que foram tar10 gera essa enh a e nicipait. uma das tarefas mais árduas do, comparecend0 os vq~::ns J~se l- acordes os demais membros. - • l a que ~os temos empenhado. Não es- res C~rneiro,. dr· Francisco Lrnnza e Por proposta do \'ogal José Rama- I" 
--- nac,ona --- condo a minha satisfação, declarando .~ntomo Munbéca. pelos empregado- lho. ficou resolvido que o presidente "Guia do Guarda Fisca 

Que êsse Diretoria constitue um exem- ~·es; Alulsio Navarro. L':°nel Va~~ M~lo consultará o diretor ~~ Departamento 
O dr. Lnuro Mot_'ltenegro, presiden- plo ile estímulo aos demais órgãos do "' Jos~ R.amal~o,dpclos tem:;re::-.ado~.: 0 de Eslatist.ica elo Mm1~l,:o,rio do Trn- Snb O titulo ncima, 0 sr. J. Flo-

tf' do Con$élho Regional de Geografia, Consê1ho. De ,mlcio. fo~ 11 n a a a ª reuma ba1ho sóbre a adoção clc~sa medida. rrntino JnniJr. chefe ctn secção da. 
\:em de receber. o oficio .. q.ue transcre- Prevaleço-me da oportunidade para 1 ,ntenor que n. ao sofre.u e-mendªs. sen- Após. o presidente comunicou haver Receila do Tesouro do Estado, acaba. 

~~:~ a :~;ui~t1:x~~~!sa~~~p~ri~~~ª
dé r~l~Vaa~fnl~~S!ftae~~~~d~~:ç~~ ~li;~:= dOS~~~?i~!ª·a leitura do expediente, 1 ~:r!n~~°c ºr!~~r~~á~: e~~l'C'ii~m~:omi; 'i: ~~~~li:1~ l~~b~~O~~~é~.i: i}~~~i~~~; 

ticia no Institut? Bras1Ie1ro c'e ~:?::>- e~. - Fabio.Macêdo.Soa!·es Gui~ta- que constou ~e telegrama~ ~ro_cactos União nêst.P Estado, por intem1édio da brm n..tesLa os seus conhccime11t.os 
g1,1.fla e E:,tat1sbca, entidade máxuna rues, secretário geral mtenno, no 1m- ~ntre o pre.-;1dente ~a. Com1ssao d.e OC'legacin. Fiscal. qne tucto fez. ao seu nêsse sentido. 
dt',;se::: ramo~ de :;ervices publicos. r~dimento do efetivo". ::?alário Mínimo e o dirclor do Depai- alcance, para brcvidnc\c da mesma, A útil publicação, que contém mais 

O ~ocumento cm apreço constitue seguindo-se o enctrramt.'nto da sessão. de 90 paginas, é destinada pelo autor 
º ma'" clar, • positivo testemunho dn ''O MELHOR MEIO DE DEF~-SA É ESTAR- ------- ªº u,o dos ~uarda, fiscais. sendo po-
atuaçáo eficiente que vem tendo o C - ~ A CONTRIBUf':A-Ü rlm digna do aprí'ço dr Lodob os inLe• 
"R. G. dR. Paraíba, no tocante á rctt- \ J ressacies em assunto do ii!ico, tal a 

~~,~~~~sr!~~fni~tat/;~'.~ti~~~ã~01do~ SE CONVENIENTEMENTE ARMADO'' DOS MUNJCJPJOS prec1sóo e inteltgér,oin com que o sr. 
mPsrno sumamente honro~o nos seu.,; ~até~l~.rentino .Junior desenvolvP a 

~-:f!.,~to"'~~ ;~~\\1c~ª~
10 

para o co- ------ --- para a Instrução Pública O .. Guia cto Guarda Fiscal ... com-
,, Instituto Bra.s;te,.ro de Geografia e o prefeito de Areia comunicou ao preendido em váric.s capítulos, é real· 

Estatística - Conselho Naró·mal rlc DECLAROU, EM ENTREVISTA, O SUB-SECRETÁRIO DA Chefe do Govêmo haver recolhido á mente um trabalho de valór. con~i-

::t~~,~~\~.~.;m8:f~;:';~fei~;~1d;-J5Jirf GUERRA DOS ESTADOS UNIDOS ~es:90~iore~if~'i1e~::Cª\t ci~fl~~~1~~~~ t~~i:c16~01 ª importancia do asSu~to 
f,r. PrPsidente. - Em resposta ao claquele mun1c1p10. dR taxa ele Instrn- Envlnclo pelo seu autor, recebemos 

ofJrío n ° 2 .174, ele Vo,;,sa excelenci:i., d.o Pubhcn, 1wla 1 rcC'1tn c'o mes de <.101.t.: c>xrmplnrN; ela 1 PlericlR pubU"a-
dat1-t.clo de 6 de seLeinbro Ultimo. a~ra- WASHINGTON, 6 <A UNIAOl - o dr d<'fí'sa. ~ eslar-.sc conv<'nil'ntcmen- agosto I çfto 
de,co a bUa grntileza de remeter f':~l'.1 ,.ub-secrctário da Guerra, ~r. John- tr armado". - ------------
secretari~ geral, .rm anexo, a c·opi.1 dl~ on, falando nos jornalistas sôbre 3 o sr. J ohn.,on adiantou aue srrfl. Igualmente,_ os p1c!e1tos d_e Cuitc e --==--...,....----------. 
~:~sfaºd~~i~f'?aºu~~nâ~' jí.;[!1J;.?·(]~~~; intensificação dos serviços de defês..<t modificada a lei de mobilização elo ,~r. ;i1s~r~:n~::~~~~:r~f1~u::;~~~1~e~~ 1 Farmácia de plantão 1 
Dlrctorio Regional de Geografia~ . dos F.stado;:; Unidos declarou : pai~, a fim de que dentro de pouco , to ás Mê.~as de Rendas locais das im- , _ _ . 

Peço a Vossa Exct'"l~ncia o ob.<:éq~u~ "A "rise européia deu a. entender I tempo toda::; as industrias e tra~spor-1por~ancias !·es~ectivas de 1:220$700 e . Esta de_ .p~an.:ao. hoJe, a '· Far-
de receber as mmh~:s congratularor.,; 1 no 2ovêmo iankee que se deve prepo.- , tes pos.c.;nm estar sob O controle do 632~~00 .• c01r,es1?ondentcs á quota _de I mácia Te1xe1ra , á rua Duque de 
~o!~ª;;;{;:i~fl~.n~~ ~ig;~tri~~~ga~~t~= rnr ainda mnls, pois o melhor meio l govêrno. • !d~s~;1~~ªdc ~~

1
~\~brcFi~1m~~recadaçoes _ ca_x_ia_s_. ____ _____ _ 
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JOÃO PESSOA - Sexta-feira, 7 de outubro de 1938 

VIDA JUDICIARIA a ae -
'º"•LIT · TRIBUNAL nE APELACAO no Fazenda e o diretor da Recebedoria ele Mandado de segurança n. 1, da .co-

F.STADO Rendas de Campina Granc'e marca de João Pessoa (originário). 
Idem n.0 77. do têrmo d~ s_ lt1dade, Relator des. Paulo llipaclo. Reque-

63·~ Sf'S~ ão m·::.·~á~it~ · ,;~:~ :;o ele- ',(•t(·Ol- i~la~~;;~'UX~ct1é g~:r~n; S~:~ª~~;;-h;';; ~~~~ega~~to.;i~l~ ~6~~ ~a:::;~esp~~ sx~ 
Pr<"sid~n_le - Sou~o Maiut 
SC'rrrtar10 - Eunpccte.s T::wa_rcs. 
Procunutor grrnJ - Rt·ns.to Lima 
comparrceram os de_sembal'gadores. 

S01llo Maio:, P~tilo H1parlo, Floctoal
do da :::i1Jve1rn, M:1uncio I•'un •. 1llo. Jo
sé Pló:;colo, Severino Monl,~11e[!ro, A
gripino Bti nos r o dr. procurnclor ge-
rnl do P.sta(lo, Renato L1m:1 _ 

J.,ida. !ui npro\·t1cl:1, :it'lll uh:-il'1·vfu,:iw. 

a at.:i drt sc:-.silO nnkrio, 

Oi.r;,i,riln1i<_-ôt•.• 

Ao dcs<:'mbar~ador Paulo Hipú.cio 
Agravo d(• peLi(iÜO civel n.'· 97, ela 

com:11·ca eh' Joúo Pe~só:1. Agr..i vnnle a 
F'nzl"ndn. Munktp.il; agrav;1dos ti. A. 
1nduslrias R~·unidns P. Mal~ffazw 

Ao dt'semb~1r(,mdo1· Modo:n·do ela Sil-

apelados Antonio Vilnrtm & Cia. C' quino. O des. relator lançou o o.e
•ltsPmbnrs;ndor José Flóscolo pa~"inu guinte despacho: - "Observe-~e o 
os l'C'i'iPf'Ctivos :-mtos ao -2.0 revisor de- preceito do art. 8 da lei n. 191, de 16 
M'ntbargador Severino Montenc.gro. de janeiro de 1936, procedendo-se as 

F:111b:ugos ao acordâ.J no!'. .tuto,, de citações solicitadas e enviando-se as 
a:;L.1vo de petição civcl ·'lcidenle no 2.ª e 3.ª vias da inicial, com a cópia 
tr:1h.:i.lho,, n.° 50, dn "O'l'li,ú' cie Mn.- dos docmnenlos, ao coactor e dr. con
ni~ngu:.qw. Fmbarg:nn!,• :\ nia. Ce Te- sUltor juridtco do Estncto para os fins 
cidos Pnultstn Fábric'."l Rio Tinto; legais". 
l~mba1TF1.do o oprrúrio Antonio Vi(·-:' Embargos ao ncordão nos autos de 
te. O de.-;~mbargador J< .sé Flóiwolo agravo cte petiçáo civel (acidente no 
pa<;sou os autos no 3.0 rrvisor de-;1·m- trabalho) n. 73, da comarca de Ma
turgactor 8c-vrr1no Montenegro. manguape. Relator des. Paulo Hi-

Apeln<'âo .ri·imlnal n.º 149. da. co- pacio. Embargante a Cla. de Teci
ma1ea c1(' Guar~bira. Relator desem- dos Paulista - Fábrica Rio Tinto; 
bnrgaclor Severino_ Monleneb'TO. Apl- agravado o operário Josué Barbosa. 
Jn.nte n Justl~a Publica; apelado Hr- Foi com vista ao exmo dr. proC'U
]('uo Ft'fl'eir:l dn. Silvn. O ele.sem bar~" - 1·ador geral do EstQJ:IO 
dor rel:-tLm· pn:-;~ou os nulos á revisão 
cio de.se-mbnrgnrlor Ae-r1pino Bal'ros. Parecrres: 

Arr::ivo <.li• peLiçfto civPl n.0 89, (aci

~- mata-os todos ' 
,' ~ . ~ ,=;:: -<1/ - ~ 

~- ~~l 

dente no ln-tbalhol. da comf!rca de 
ve1·;1:avo de petirão. civel n.u 98, da. .Joúo Pe:.~ôri Relator desembargador 
comarca de Itnbnrnna Agravantes Severino Montenegro. Agravnnte Ni
Erné Alves e s1w nntliler. agravados r()Ja Coc,enUno; agr:ivnclo An1,onio Jo

Agravo de petição criminal ex-of
ficio n. 66, rla comarca de Patos· 1 

Recurso ex-officio (ação ordinária 
de anulação de casamento) n. 1, da 
comarca de Itabaiana . Entre partes: 
d. M.1rlêta Correia da Silva, autora e 
João Honorlo da Silva, réo. O dr . 
procw-ador geral do Estado apr~
sentou os respectivos autos em mêsa 
rorn os pareceres. 

flit , mort• certo poro os inr5.clo~ 
porque consiste numa combinQÇÕO d• 
poderosos elementos mortiferos "'e não 
podem ser superados. Flit pass.ou por 
provas os mais rigorosos, 5-endo conh•
cido o seu poder de exterminar. P'or euo 
razão V. S. deve s;empre exigir Flit-• 
recusar todos os succedaneos. O jocto de 
Flit não mancho e é inoffensivo poro 01, 

pessôas. Verifique si o soldcadinlilo 
apparece no loto. 

o~ hectctC'U'os de ri. F'rnncicsn EmiliJnn sé dos Santos. 
ela Silva. Apelacao civel n.0 79. da comarca 

Apelução dvt:1 f'"--officio n.º 112,. dn de Piancó. Relator clesembarg::tdor Se
romarca etc Alagôa do Montriro. En- verino Montenegro. Apelante.:. ,._:oa· 
tre partes: Cirilo Ja;;;é •ia Silva, Vi- quim Batista. da Silva e -;1:a mulhfl; 
ceme Gomes Mont(•iro e Pccll'o Fer- ri.pelado Firmino Saturni·10 de Lnnos. 
rPirn dos Reic;, slla mullwr e outros Apl'lação civel f"X•officio -1.0 9".' rlR 

para confinnar a decisão agravada cio n. 63 <la comarca de Alagóa 
por unanimida~e . de votos G1;~~a~.'o de petição criminal e,-offi

de cag:m~~~~at~/:n~f 1. :e~ati:n~~~a cio n 64, da comarc~ de J?ão Pes-Ao d1·st-n1\mrr:;:nrl.:>1· Ma11rido l•'tirt~t.- 1 c·oman:!1 dt· Cam\,Jin!:I. Granc\0, r dc.s- Designação de dia. 
do: quite ::i.nu~~avt'll. Relator de:-.l'rubarga-

Agravo ele petic;úo niminal c,-ol"fi- dor SL'veriuo Montenegro. Entre par- Petição de habea.s-corpus n . 49, de ~l~~~!r1~ag~ Sàl;e~i~~·a. ~!~~.~re~~~~ sô~.gravo de petição crimmal ex-offi-
mundo da Silva e suas mulheres por cio n. 65, da comarca cte A. do Mon-

,·io i1.tJ ú7, da comarca ele Guarabira. ~~~: ~1~f~!~ ~~~{:.s;i0'!n~Pd:~~~~~~ç:1~ João Pessõa, I.mpetrante e paciente 
co~1~~~~o ~~ P~~~b~~a~~vel ;~:.a~!·n{~~ o desembal'gador relat-0r passou os ~~~~a:~r~~s sfi~~~;~ · Relator des. 
Jo.sé Gomes Guedc>~ Coutinho e mu- respectivos autos com os l'l'latórios ªº Apelação criminal n . 146, da co
lher; n.grnvaclo Antonio Bez~rra de k:n~~~isor desembarga(lor Ag:ripino marca. de João Pessõu . Relator des. 

~~u :aS:~~;~nt~e/t~d1c1a110 bel Seven- te1~~1avo de peu~lo c1vel \acidente 
Negou-se proV1mento ao agi avo no trabalho n 711, da comarca. ~e 

or unanimidade de votos Mamanguapc Ag1avante a C1a e 
p Apelação cviel n 61, da comarca Tecidos Paulista --- Fabrica Rio Tin
de João Pessôa Relato1 des Seven- to, agravado o operário Jose Ma~el 
no Montenegro Apelante!. Iraci I1a- Idem n 78 da comarca de Ta
cerna lerei Morara e outros apela- manguape Agravante a Cia de e
dos ~ dr Jose Mowsnlio e outros I c1dos Pauhsta - Fá;br1ca Rio Tinto; 
Negou-se provimento á apelação, con- agravado o operano José franO.S:a 
tra os votos dos exmo::; desembarga- Idem n 83. da comarca de -
dores relator e Jose Flóscolo Des1g- manguape Agravante a Cia de Te
nado para lavrar O acordão O exmo I cidos Paulista - ~ábrica R_10 Tinto, 
des. Paulo Hipacio 3:gravado o operáno Severino Mar-

M~~PzJ!~embargaclor Severino Monte- Apelação criminal n:i 150, ela C()- Flodoardo da Silveira. Apelante o 
negro: marca de Princêsa Isabel. R~b 1 or de- menor Jrs~ Scverit~o 

O 
de Al~que!-

Apela.c;ão criminal n.O 161. do têrm!l sembargador Agripi.no ...>arro:,. Ape- ~~e; ape nc O O dr· , promo r P\l.-
de Teixeira, da com:c,rca de Patos. A- lante a Justi<,'a Púh1i~'l; ·lpel.lc.!O José ico. 
pelante a Justiça Pública. npelado cazuzn Sobrinho. O ,kse111bflrgador Agravo de peUção civel n. 88 (acl-
Antonio Timóteo de M~. ~n L relrttor pn~sou os aulos á revisão do dente no tr:ibalho), do tênno de Pe-

Ao desembargador A:;ri.pillo B~•TJ.s: cles!:'mbargador Pnulo Hipfl,:-io dras de Fô~o. da comarca de Santa 
Agra.vo ele petiçã? _civel r ' 96, 0 1 : !~~~~a.n~:la~~e ~i;at J~est!~sc~~ 

{ant.cnorinente dlstnbwdo sob n º 95, espac ,os Brasil Railway Cia • Ltda.; agrava-
ao desembari;;a~or Se, e~lilO MonL~n~~ Apelação civel 11.º 99, da comarca de do o operário Augusto Rodrigues de Apelação civel n 68. da r.omar~a. tms 

de Mamanguape Relator des. Agn-1 Idem ll. 91, da comarca de Ma
pino Barros . Apelante Pedro Bernar- manguape. Agravante a Çia de_ Te
do da Silva e sua mulher: apelados cidos Paulista - Fábrica Rio Tint.o: 

gro), d.a comaica .de C ... mpj~1a iGia dr Bananeiras. Relator de!:>€'mbargador Sousa. 
de .. A~.iavantes Remal~o M . C:1 no Paulo Hipãrio. Apelantes Augus- Agravo de instrwnento civel n. 94, 

~
1
:!;f~t~!éf~ª P~~~~~eida ~~~a~da '1 j to _Gued~s Perei~·a, _e . sua mu- da , co~4rca de Areia. Re~tor d~. 
Apelação criminal n.º 162. ào tfamo lher. ::i.pelad!JS os ~iealeiros de . 9- Jose Floscolo. Agravante Nilo Morei

de Pilar, da com. :irca de Itabaiana. A- Joana Amen~.:ma ~.uedes Pereira. ! 1a Leal; agravada a Fazenda do Es-
elantf" 8 Justi a Públire ~ eJndoJ' O desembarºador 1elator lançou tado, 

Sosé cnmêlo do~ Santos ' ~ P • o seguinte rlespacho. "Conheceu- Apelação civel n. 61, da comarca 
· · · · l do da rcc1amação do actv. 1g:ido dos de João Pesl:iôa. Relator d.es. Seve-

~~~i:n ~;~n::li~~~i; c~~~!~in~e~~~ ~i~~~vado o . operá no Antonio Fran-
da apelação. por unanimidade &le vo- , Apelacão c1vel n. 65, da comarca. de 
tos. • 1 João Pessóa Apelante o dr Ja~e 

Embargos de declarn.ção na apela- ! Fernandes Barbosa: apelado.~ Ferre1-
ção criminal n. 132, da comarca de Ira Alnorim & Cia Quoia.: apeJados constant~ de fls 9~. assim rino Montenegro. Apelantes Iraci, 

~lâ~/:i~d:sdi~e~~~~=~OS~f~~f'~Cld~; t ~ti~ ~:~6:~a1d1~~r~~Sr~~~~i~~u;r:~tr~~~-
Bananeiras. Relator des. Agripino Embargos ao acordão nos autos de 
Barros. Embargante Luiz da Silva, Apela('ão civel n. 40 ação de desqui
vUlgo "Luiz de Salvina ''; embargada te1 da comarca de João Pessôa. ~-Apelação cri1ninal n.º 134. da co

conuirca ele Sn.nta Rita. Agravante 
Ant.onio da!. Chagas Gondim e sua 
mulher: agra\11tclos Raul Dantas Ri
beiro e $lia mulher. O dr. procuraclor 
geral do Estado a.pre~11tou os auto~ 
f'm mê.:;n, !)or n::io 1hr cufü_ulir or1c:,1r. 

Pas!-agens 

Apelação criminal n.° 134. da co
marca cte João Pcssôa. Relator desem · 
bnrgador Flodoardo da Silveira. A!)> 
bnte o dr. 2.° promotor público; a.p·• -
lado João Daniel Pe~oa. 

Idem n.0 15:!. da comnrcR- de Picu1 
Relator de~emlmrgador Flocloardo r\a 
Silveira. Apelante a Justiça Púbhca; 
apelado Manuel Frutuoso cln Silva. O 
desembargador relator passou os .-~s· 
pectivos autos á revi.são do desemO~ ·
gador Mauricio Furtado 

Embargos ao ncorchio nos a ulos c!e 
agravo de petição rh'el u.O 72 da co
marca cte Mamanguape 1a1~1clente no 
trnbaU101. Embargante a Ci'.l. de Te
cidos PaUlista - Fabrica Rio Timo; 
embargada a operaria Emitiu. Jr.nuá
ria da Silvn O desembargaclor Plo
doarcto da Silveira pas~ou o~ :l'Jt.:,s :-,o 
3_.0 revisor I dr:-.embargactor l\fauddo 
Fmtado. 

Pedido de revisão crimin~l L O 3. da 
comare:a de João Pessôa. Rc1:nor de
sembargador Ma.uricio F1t1·· ,,rio. Re
Qttt'rente Fulgencio Inucencio de Oli
veira, préso recolhido á Cadeia Pll
blica. desto capital. 

Apelação criminal n.0 129 do têrmo 
de Pilar, da comarca de Itabaiana. 
Relator desembargador Maurício 1',ur
t:i.do. Apelante Eneclino Gotne.s da Sil
va; apelada a Justiça Pública 

ldem n.0 141. da comarca de Cam
Pinn. Grande. Relator dec,~mbai'2'füirr 
Mamicio Furtado. Apelante Antonio 
Felipe do Nascimento, vulgo ·•orelht
nha": a.pelada a Justiça Pública. 

lde1n 11.º 147, da comal'ca de João 
Pcs..c;óa. Relator clesembn.rgn.dor Mau
riclo Furtado. Apelante o dr. 2.0 pro
motor público: ápelado Leonel Clau
dino Duarte. O desc•mbargador relator 
Pa.~l os l'espeetivos riutos á tt'Visã.o 
do desembargador José Fló!:ócolo 

ApelaçUo cível ex-officio n.º 70. da 
comarca de João Pessôa. Entre par
te~: Joaquim Felipe elos Santos e a 
Emprêsa Auto Vinç:io Pnraiba. O de-
1-.einbargador Ma uriclo Furtado pas
tou o~ autos ao 2. 0 r<:'visor cles<:'mbar
t::ador .José Flóscolo 

Conlltto de juri::;diçiLO n.0 5. do tér
ino de Cnlcúra. Sn:-;dtante o dr. juiz 
municipal do metano térmo: stL~cita(lo 
~;~~

1
!;;~;s~e direito cl,\ comarca de 

Al,lf'lação civel n.0 47 i1,, comarca dh João Pessôn, Apclnnt,., a Compa-" 
n la. Amérlca Fabril; nph .dos n Fa
.zt-nu11 do Esl ado, dr i'?Cret:lJ'io Ua. 

f óra do prazo legal. nem oo "' J c!e- Apelação civel n. 68, da comarca 
vem ser canceladas. No ~a~o c~n _t'lJJ"ê- de Mamanguape. Relator des. Agri
ço .. o o.dvogad? retardntano so m~or- pino Barros. Apelantes Pedro Bernar
rena nn sançao do ~rt. 37 d:> <1f'c. do da Silva e sua mulher; apelados 
22.~78. ele 20 ele fevereu-? de 1933, si Joaquim Evangelista de Sousa e sua 

~s j~:~~~g~~b~i~tra 1:,~r:~~o r~~e~:!~~ / fi;rg!~~Jgacfoeus~e::ti1~osci~xf ;ª~; 

intimado de ordem _do .J~iz a efetu~r mulher. 

des. relator Designado para l~vrai: o I Araújo. 
acordão o exmo. des. Paulo H1pacio 

Assiuatw-a de acordãos: Fôram asinados os respectivcs a-
a entrega dos autos_ ileg_1timam~1,t.c· r~- Conflito de jw-isdição n. 6, da co- Agravo de petição criminal f'X-offi- cordãos. 

ti.dos, dentro de tres_ dias .. na~ ~, f1- marca de Bananeira.s. Relator des. E 
~es~e. Mas. o <:ontráno se Vt. L.e ato, José Flôscolo. Suscitante o dr. juiz 
mttmado no dia_ 21 do c~rrente, (cetd. de direito da mesma. comarca; s_usci
de tis. 941. no drn. 23 pai tanto _no pra- tado o dr . juiz municipal do têrmo D 1 T 
zo le~al.. os devolveu com razoes; fls. de Caiçára. 
90. Nao e, p~is. c~~o dê cancelament~. Carta avocatória n. l, da coroar- DIRETORI.\ GERAL DE ~Al DE 
segundo.o d1spo~it1.~.? expresnso no f1: ca de e. Grande. Relator des. Flo- PúBLICA - (Inspetoria de Fjs('ali
nal do citado a1t ... :, . ~ qua. !J?, á re doardo da Silveira. Requerente Cice- za.ção do Excrcicio Profissional) -

A 1 s 
João Pessôa. 29 de setembro de 1938 . 
VISTO: - Dr. ,\lbf'rto }'ermmdes 

Cartaxo - Inspetor 
MaffeJ· Pinho Rabi-lo - Escrlturario. ::s~/~!1~u~! ob\<'fi1;:~~~1:a 1·J~i:~= ro Joaqu~n da Silva, Pedro Raimun- ~!i~~~r-;to ~c{~~-~i{d~/~~\~7.ªJ~ig3°0 ~le 

menta", conforme ::t pet.kão de fls. do da Silva e suas respect~v~ ;nu- dezembro ele 1931, e µara conhC'cilnf'n- AL 
92, in fine, carece ée fu:1demento le- lheres, por seu ,asoiS!ente Judic,áiio to cios interessaclos, t-0rno público que PREFEITURA MUNICIP 
gal. Indme-se. abri'1 "lo-~!.! n.:,vu vista bel. Severino Bat bosa L~ite o sr. Seba.;:;háo Morelra de l\'IC'nezes. JUNT.\ nE AJ...ISTAIHE~TO 1\-Ul,1-
::t.o reclamante." Embarg<?s de. d.eclnraçao nos autos prático de farmacia legalmente hRb~- TAR nE JOAO PESSOA 

Apelação criminal n.º 160. da co- de apelaçao cnm_mal n. 1~2 •. de Ba- htado. reqnei eu a esta Inspetoria 11-
mar~a de Mama~1guape. Relator de- ~~sne~ba~e!~~1 ~fz :gt"l~~: Bar- cenca para transferu sua fr.rmncia da o prefeito munidpal e presidente 
sembargador. Jose _Fl~scolo. 0 Lº ape- go • .. Luiz d~ Salvina ... a ~ar 'dvul- vila ele Aroeira, do mumc1p10 cl.e Um- da ,Junta de A?istatn!'uto Militar. avi-
lnnte n ,Tust1ç~ Pubhc~; 2. apelante j ti 'bli ' em ga a a buzeiro, para. n vila ele Moge1ro. do sa ao.s sortrndo.s convocados ela r.'.lasse 
Aug_usto Francisco TraJa~1~; apelados ~Jª pu ca,- municipío de Itabaiana. on<l·.'. 11ão ha de 71916, tl. 11 chamada). do munJcipio 
~uc1an?1, Angela da Conce1çao e a Jus- gamentos. - farmacia , sendo do teôr segu·nte sua da capital. que deverão se apre9'>ntar 
tiça Pub~1cn.. Petição de habeas-corpus n. 49, de l peticão: "limo. sr. dr. inspr>tor do I na Prefeitl1~a Municipal, séde da 

Apela~ao civel. n.v _108, da co~arca João Pe~.sôa. Relator des. Flodoardo Exefcicio Pr0Iissi.011a.t . Sebasti~o. M. o- J.unta de Ahstamento. M. ilitnr. de 1.º 
de Mamanguape, lncidente no. tiaba- da. Silveira. Impetrante e paciente reira de Menezes, prat~co de farma- a 31 de outubro do corrente ano, a 
lh~l. Rclttor dcsem~argadoi ~o~e Jorge Martins Pereira. Negou-se o I eia licenciado, estabeleC'ldo na Vila d.r fim de r~.ceb.erC'm o cert1flrado Ce con
Flos<:olo. Apel_ante a C1a .. de Tec1d0s habeas-corpus por unanimidade de Aroeira do mumcipio de Umbuzeiro. vocação. com os quais os convocados 
Paulista .~abnca Rio Tinto; _ape;-~- votos. Impedido O exmo. des. Arqui- desejando transrerir i;;eu . P~tabelec1- abaixo d1scnmina~os deverão---1. ser a 
do o ~p:r!uio ,Raimund? Mora~\ l•o- medes Souto Maior. menta para a Vila de Moge1ro, d? mu- presentados na S<:'de da 15.ª qRecn1-
ram os iespec_tivos autos co~n v1s l. fl.s Apelação criminal n. l46, da co- , nicipio de Itabaian~, onde nao ha tamE:_nto. . 
partes .e depois. ~o exmo .. d1. protura- marca de João Pessôa. Relator des. farmacia, vem mm respeitosamente Joao Pessoa .. em 24 de _setembro de 
dor gelal elo ~S

t.l?º ; . 0 Flodoardo da Silvell·a. Apelante O solicitai' cte v. s. que se di~ne tran~f<'- 1936 . - I\Januel Torres Filho, "5ecretó.-
Agravo d~ mstiu~ento l'r.mmal n. menor José Severino de Albuquerque; rir sua licença desta ~ara aqnrla rio. . 

tàt~~ câ::~~ª~=ª~~!!1-c~:u?~ª~lpá~r;, apelado O dr .. 2.º pr_omotor público. 1 Vila. N. ~ermos. P. defenmf'nt?. . Li~aPi:~~· filho dr AntonI> Brito 
A~ra\"ante O dr. ptomotot público; a- Negou-se. provunent.o a apelaçao, para :tste echtal ser~ l?Ublkado oito :e-

2 
_ Hindcmbur:;o de Sousa. 

gravado Marçal Limn Néto. 0 desem- confirmai a sentença apelada, unani- zes. seg~ndo dPte.imm.a .ª cita~a lei.,: 
3 

_ João de Deu.,;;. 
bargador rrlator mandou que depois memente. . . ~ se. de~ms d~ 15 dia.s _d~ SUa ultima ?,l _ 4 - Jam;on. filho de Ll"ocfll(]to Can-
de cumprida a diligencia, fôssem os Conflito de jur1~d1çao n . 6, cta co- bllcacao nao se ap1csen~ar p~oflssJO dido de Oliveira. 
autos com vista ao exmo. dr. procura- marca de Bananeiras . Relator des. nal diplmnaclo que queho abilr far~ 5 _ Espedito Cervnlho de Sousa 
dor geral do Estarl::, José Flôscolo . Suscitante o dr . jUiz macia na localidade .1·m a.preço, sera ó _ Alciclf's filho de Luiz. Go~z3.ga 

Recurso extra.ordinário nos autos de de direito da mesma comarca; sus- então concedida ~ llcenç~ requer~d~ dos Santos. ' 
embargos ao acordão e na apelação citado o dr. juiz murúcipal do . têrmo I.nspetor_ia . de Fiscali'l.n_cao d~ .E·.~}- 7 _ José da Silva Plnto. 
<'iVel n. 42, da comarca de João P es- de Caiçá.ra. Tomou-se_ conheclll\ento cic10 Profisvonal. - Joao. Pe1º\ .~~ 8 _ Manuel Feliciano da. Silva. 
sóa. Relator dcs. José Floscolo. Re- do conflito de jurisdiç~o para ~cela- d~ agosto .d.e 1938.-:- ':)me'tma < f' · " 9 - Manuel Soares da Co,;ta. 
corr~nte Wilson B_rainer e outros; re- rar competente o dr JUlz suscitante, vêdo, amolmr de escrita. . 

19
.-1

3 
10 - Manuel Ribeiro Du,

1
rte Filho. 

cor\ido o Montep10 dos Funcionários unanimemente .. _ . Visto: - E:m 23 .de .~r.o~to de r · · 11 - Elonlr, filho de Ildefonso B . 
Públicos do Estado. Foi com vista ao Agravo de pet1çao civel n . 88 aci- - Dr. J . .Arlmdo ( .oriea, msneto · dos Santos. 
recorrido e depois ao exmo. dr pro- dente no traba111o), do ténno de Pe- 12 - Janan. filho de Oandido Pe-
curador • geral do Estado dras de Fõgo, da comarca. de Santa. DIRE'l'ORIA GERAL DE SA\)DE reira Viana. 

Rita. Relal-0r des. José Flóscolo . :>-· PúBLICA - EDITAL - De ordem 13 _ Roldão Monte Sllv;a. 

fllXIR Df BOfiUf 1KB 

i 
i-oD••o•o 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 

Ó~n~1i1~ do i~,u 

!fiª;~J~~e c~~~ªttz~
st

e~~r~Iel~ª~ ~e~r~çt~ ~n~~~~ra dJa~~~/r~~e d~~ ~~= ~: = ~~~~~fº M1;~~:i~~océd!~~:~·tos 
operário Augusto Rodrigues de Sou~a . bitações, cta Diretoria Geral de Saúde l6 _ José Luciano de Medeiros. 
Converteu-se o julgamento em d.ili- Públir:i do E.stado, nv!sn aos srs. Co- 17 _ Leonidio, filho de Tomáz J 
gencla, contra os votos dos ex.m?-5. merciantes, que de acórdo com o re- Pessôa Gusmão. 
desembargadores relator e Severmo sultado do exame procedido no Labo- 18 _ onaldo dos Santos Galvio. 
Montenegro. Designado para lavrar o rataria Bromatologico. considera lm- 19 - otavio Pereira da Silva 
acordão o exmo. des. Agripino Bar- proprio para o consumo público a 20 _ Jorge Gomes. 
ros. manteiga marca Pet·nambuca.na e o 21 - Ernani, filho de Joã~ Xavier 

Agravo de 1nstrumcuto clvel n. 94 , produto Margarina Cri.~talina, de a- de Carvalho. 
da comarca de Areia. Relator des . côrdo com o art. n.0 166 do Regula- 22 - Reinaldo, filho de José R0dri-
José Flóscolo . Agravante Nilo Morei- menta em vigor. gues de Carvalho. 
ra Leal; agravada. a Fazenda do Es- Os infratores do \presente edital, 23 - Durval Gonçah,iies. da Cruz. 
to.do. incorrerão na multa dr um < 1) conto 25 - Severino Mtg1.1el de Mrndon-

Negou-se provimento ao recurao o. cinco (5) contos de réla, ça. 
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HOTEL DO NORTE 
Efj11LO CHINtS 

O melhor scrvlt~~«?staura.nte 
de João Pessoa.. 

RUA DA GAMELEIRA N.0 71 

26 - José Fernandes Bezerrll. 
27 - João Albino de Mélo. 
28 - José Marta Joflli. 
29 - Jackson Andrade da Sllva. 
30 - Mariano José da Silva. 
31 - Erasmo Cardoso da Silva. 
32 - João Batista Gomes de Ollvel-

ra. 
33 - Milton Gaspar Alves Pessóa. 
34 - Mano LoUl'lval Mellbeu da 

Sil:i)'.;ª:_ Everaldo Garcia Barrl!to. :~ = :~oJ~~~~io do N~?"lmee1to. 
39 - Manuel Miguel da S:lsn. 
40 - Francisco Pereira de !-ira. 
41 - Francisco Séte Neto. 
42 - J orgo de Lima Ferreira. 
43 - Manuel Fellclano da 'Sllva. 
44 - Pant!llo Evangellsta Freire, 
45 - Ulisses Bon!facio de Ollverra 

F!l~o:... Francisco Carneiro Filho. 
47 - Hugo Germano. _ 
48 - Luiz da Costa Frazao. 
49 - Gilberto Carotl. 
52 - João Gomes da. snva. 
53 - José Diogenes Noroaha 
54 - ota vio Soares dos S~ntos. 
55 - José, filho de Manuel D. de 

M~e~osÊpitacio cordeiro Cavalcanti 
de Albuquerque. 

58 - Adauto Morais de Araújo. 
59 - Hermano, filho de Manuel Ma

ria de F1gueirêdo. 

EDITAL N.º 3 - CONSJ;;LRO RE
GIONAL DE ENGENHARIA E AR-

~~flA'i_~~~A INt~~mRI~ to~ 
MtRCIO) 2.ª REGIAO - Pernam
buco - Paraíba - Alagôas e Rio 
Grande do Norte - Comissão Execu
tiva da. Paraiba. - A Comissão Exe
cutivâ do C. R. E. A., nê•te Estado. 
tendo conhecimento da. existenc1a 
nesta cidade de diversas construções 
cujas placas dos responsaveis não es
tão de e.cõrdo com o exigido pelo de
creto 23.569, de li de dezembro de 
1933, determina o prazo de o!to dhts 
para a definitiva regularizaçao das 
mesmas, sob pena de aplicação de 
multa. - A comissão. 

TRIBUNAL DE APELAÇÃO - E
clital n.0 2. - Concurso para o cargo 
de juiz de direito. - De ordem do 
exmo. sr. desembargador presidente 
do Egregio Tribunal de Apelação do 
Estado, faço públlco, para conheci
mento dos interessados, que, pelo pra
zo de trinta (30) dias, a começar d, 
d', 14 de setembro corrente e a termi
nar a 13 de outubro vindouro, acha
se aberta, na secretaria dêste mesmo 
Tr!J,unal. a inscrição dos candidatos 
ao concurso para o preenchimento do 
cargo de juiz de direito da comarca de 
Misericordia, por não se ter hab!llta
do nenhum dos candidatos Inscritos 
no concurso anterior. de acôrdo com 
o art. 37, da Lei n.0 159, de 28 de Ja
neiro de 1937. (Organização Judlciãria 
do Estado). 

O pedido de Inscrição deverá ser a
companhado dos seguintes documen
tos: 

l.º) diploma cientifico ou certidão 
de achar-se o mesmo registrado no 
Tribunal de Apelação; 

2.ºl folha corlida, extraida no lugar 
ou lugares onde houver residido nos 
dois ultimes anos, ou prova de fun
ção efetiva; 

3.0 ) certidão de Idade ou prova equi
valente: 

4.0 ) atestado de saúde, firmado per 
médico da Saúde Pública; ' 

5.0 ) certidões extraldas dos autos e 
protocolos, que provem ter o candida
to 4 anos, pelo menos, de pratica de 
fôro, adquirida na profissão de advo
gado ou na Judicatura Federal ou es
tadual dêste ou de outros Estados ou 
ainda em cargos da Pollcla Civil; 

6.0 ) documentos comprobatolios de 
capacll!ade cienti!lca, Intelectual e 
moral. 

São dispensados da apresentação 
dos documentos r--eferidos nos ns. 1, 3 
e 4, os juizes municipais e membros 
do Ministério PúbUco dêste Estado. 

Secretaria do Tribunal de Apelação 
em J oão Pessoa, 13 de setembro de 
1938. - Euripej)es Tavares, secretário. 

ADMIN1STRAÇAO J>O DOM1Nl0 
DA UNIÃO 'NA PARAIBA - EDITAL 
N.0 5-A - Aforamento de terreno 
próprio nacional. - De ordem do sr. 
delegado fiscal do Tesouro Nacional 
11êste Estado, faço públlco que o sr. 
Pedro Danta.B da Costa requereu o a
foramento do terreno-proprio na.cio-
11al beneficiado com uma casa de pa
lha e parte de uma outra da mesma 
naturezn, Situado próximo á praia 
F ormo.sa, distrito de Cabeé.êlo, neste 
Estado 

Os detalhea témlcos e demais escla
rt.>eimentos constam do edital n.0 5, 
publlcado no Jornal oficial A UNIÃO. 
desta capita]. em sua edição de 22 de 
setemltro de 1938. 

Administração do Dominio da Unl
fio, em 22 de i.etembro de 1938. - Sa
hino de (,'ampos, escrivão encarregado 
da Adniinú,tração - C!as6c G. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO 
J URJ DO TERMO DE SANTA RITA. 
- O dr Antonio Alfredo da Gama e 
Mélo, Juiz de dire ito déste termo de 
San ta Rlta, em virtude da lei, etc. 

Faço saber ª°" que lntcresar possa, 
que t.en<to eldo convocac!Q para !Wl· 

A UNIA.O - Sexta-leira, 1 de outubro de 1938 

cionar etn sua 3.a sessão ordinaria, o 
Juri deste termo, procedi, de aeõrdo 
com a lei, ao sorteio dos vinte e wn 
(21) jw·ados, havendo sido sorteados: 
1 - José Vieira de Albuquerque, ci
dade; 2 - Manuel Herculano da Silva, 
Usina São João; 3 - João Batista 
Espineli, Barreiras: 4 - Salvador 
Guedes de Vasconcélos, Tlbiri; 5 -
Joaquim Moreira da Silva, Fagundes; 
6 - Alulsio Patrlclo, cidade; 7 - Sa
lustiano José Monteiro, Livramento; 
8 - Adauto de Sousa Lima, cidade; 
9 - Lourival de Vasconcélos Furtado, 
cidade; 10 - José Batista Correia, 
cidade; 11 - Nanci Anagê de Novais, 
cidade; 12 - Severino Araújo Perei
ra, Barreiras; 13 - Josias da Mota, 
Varzea Nova; 14 - Alfrêdo Tavares, 
cidade; 15 - Pedro de Mendonça 
Furtado, cidade; 16 - Seve11no Pe
reira da Costa, cidade; 17 - Antonio 
Justino de Andtade, Ribeira; 18 -
Antonio Bento Fernandes. cidade; 19 
Luiz Emilio de Albuquerque. cidade; 
20 - João José de Oliveira, Usina 
Santana; 21 - Altino Meireles, cida
de. A todos os quais e a. cada um de 
per si. convido a comparecer á sessão 
do Juri, tanto no dia vinte e quatro 
(24) de outubro proximo, para quan
do foi convocado, ás oito (8) horas, 
como nos demais, enquanto durarem 
os trabalhos da mesma sessão, sob 
as penas da lel se faltarem. E para 
que chegue ao conh~imento de to_dos, 
mandei passar o presente que sera a
nxado Iegalmeute e publicado no or
gão oficial. Dado e passado nesta ci
dade de Santa Rita, aos vinte e dois 
dias do mês de scten1bro de mil nove
centos e tlinta e oito. Eu, Abiatar 
Vasconcélos, escrivão do juri, o escre
vi. Cass.) Antonio Alfrêdo da Gam& e 
Mé:lo. Conforme com o orlglnaJ; dou 
fé. - O escrivão do juri, Abiatar Vas
concélos. 

EDITAL - Intimação para forma
(áo da culpa de Romildo Dantas de 
Arruda. - O dr. Sizenando de Olivei
ra, juiz de direito da 2.ª vara da co
marca da capital. por virtude da lei. 
etc. 

Faz saber a todos que o presente e
dital com o prazo de 8 dias \'lrem, que 
o dr. 2.0 promotor público da comarca, 
denunciou de Romlldo Dantas de Ar
ruda e outros, sendo aquêle brasileiro, 
natural dêste Estado, com 27 anos de 
Idade, solteiro, filho de Abllio Clemen
Uno de Arruda, agricultor, residente 
em Guarabira. comó incurso na san
ção do art. 303, da Consolidação das 
Leis Penais. E como não tenha sido 
possivel intimá-lo pessoalmente, por 
so haver foragido, chama e cita o re
ferido denunciado a comparecer nês
te juizo, no dia 14 do conente. ás 14 
horas, a fim de ser interrogado, as
sistir ao sumó.rlo do processo e acom
panhá-lo cm todo6 os seus te1mos. 
até !innl sentença e sua. execução, sob 
pena de reveUa. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e do dito acu
sado, mandou paSbar o presente edital 
que &erá afixado no lugar de costume 
e publicado no Jornal o!icia.J A UNI
AO. Outrossim, faz JSabcr maIB que as 
audlência.s déi;itc juízo 6e !azern no 
pavimento terreo do predlo da Socie 
dade de Medicina e Cirurgia da Pa
raíba, ú. rua da.'> T1incheira."i n.0 42, 
desta cidade. Dado e paasado 1.1esta. 
cidade de João Pessóa, 5 de outubro 
de 1938. - Eu JWito Bernardino da 
Silva, escrivão interino, a 8Ubscrevi. -
8lzcnando de Ollveir.1, 

EDITAL DE VENDA EM HASTA 
PUBLICA DE BENS PENHORADOS 
- PRIMEIRA P RAÇA - 4.º Cartório 
- O dr. Braz Baracui, Juiz de d ireito 
da 1.• vare. da comarca .da capital do 

DR, LUCIANO RIBEIRO 

DE MORAIS 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS Z 
MENTAIS, 

Consultas: • Diariamente 
de 3 ãs 5. 

CONSULTORIO : 

RUA PEREGRINO DE OABVA• 
LHO, 148 

Estado da Paraíba, em virtude da lei, 
etc. 

Faço saber aos que o presente edital 
virem, dêle noticia tiverem ou inteA 
ressar possa, que, ás 14 horas do dia 
27 do fluente na sala das audiências, 
no predio n.0 42 á rua das Trincheiras, 
nesta capital, o porteiro dos auditó
rios Luiz Eurides Moreira Franco ou 
quem suas vezes fizer, trará a público 
pregão de venda e arrematação em 
primeira p1·açR., os bens adiante des
clitos, os quais fõram penhorados pelo 
cel. Siglsmundo Guedes Pereira Ju
nior e sua mUlher, na ação de cobran
ça que movem contr,11. Oaldino Jeroni
mo, para pagamento da importancia de 
1 :560$000, os quais são os seguintes: 
as benfeitorias constantes de diversos 
pés de mangueiras; 1 planta de capim, 
cerca de arame farpado, existentes em 
uma parte de terra encravada no si
tio "Riacho Forte.,, nas proximidades 
desta capital, parte de , terra esta con
tendo 100 braças de frente pela Av. 
Saturnlno de Brito, lado do Nascente; 
75 pelo Sul; 25 pelo lado Norte e 85 
pelos fundos, benfeitorias aquelas que 
fôram avaliadas pela soma de ... . . . 
2:000$000, sobre cuja base deverão ser 
arrematadas. E para conhecimento de 
todos, lavrou-se o presente edital que 
vai publicado pela imprensa oficial e 
afixado no local 40 costume, na fór
ma da lei. Dado e passado nesta cida
de de João Pessôa, em 6 de outubro 
de 1933. Eu. João Nunes Travassos, 
escrivão o datilografei e subscrevo. O 
escrivão, João Nunes Travasses. <a.) 
Braz Bal"acuí, juiz de direito. Está 
conforme com o original; dou fé. João 
Pessôa, 6 de outubro de 1938. - O es
crivão, João Nunes Travassos. 

CABELOS BRANCOS 
IIYIC&m· ae • <1eaapareeem eom 

"L()Ç ·_:, 11JVENIL• 
Ola<la como 1oçllo, nAo e tintura 

Depo.slto: l"armiela MINERVA 
Rua ela Republica - J ollo -

DROGARIA PASTEUR 
aua Maciel ~ ~ ',1;~ 911 • "Moda -·--

LAMPADAS ELÉTRICAS 
Pelos preços mais baixos. Vende a 

CASA LIPER - Ponto de 100 réis, 

CHAPÉUS PARA HOMENS 
De palha e feltro, tipos modernos, 

recebeu a CASA LIDER - preços 
mais baixos da praça. 
Duque de Caxias -;- Ponto de 100 réis. 

MEIAS 1PARA SENHORAS 
O maior sortimento e os menores 

preços. Procure a CASA LIDER. 
Ponto de 100 réis. 

CONCURSO DE MUSICAS 
PARA O CARNAVAL 

DE 1939 
A P R I-4, Radio TabaJára. da Pa

rafba, cm comblnação com a Federa-• 
ção Carnavale:;ca da Paraiba, lança 
para o carnaval de 1939, um concurso a 
fim de escolher as melhores compo
sições musicais nordestinas, sob as se
guintes bases: 

a) - concurso para frêvo 
b) - concurso para maracaLús 
c) - concur.so pat·a frevo-canções. 
1.0 - Para o concurso de fri:vos as 

PLAIA 
. WA N D E R l[Y&. (,,.. Lro.- FC1M[ toGi 

*' * 
ULTIMA EXIBIÇAO DO GRANDE FILME 

COM UM SORRISO 
MAGISTRAL DESEMPENHO DE 

* 
* *' 

Maurice Cheva l ier 
NOTA ESPECIAL - Este !Ume é conslclerado. Improprio 
para Qlenores de 18 anos pela. censura do MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO e foi considerado INDECENTE pela "A 

IMPRENSA", desta capital. 

Preços : - 2$200 e 1$600 

AMANHA ! UM LANÇAMENTO EXTRA ! 

MARTHA EGGERTH - JAN KIEPURA 

LA BO HEME 

* ·* 
O filme que foi exibido durante cinco semanas consecu
tivas no CINE "SAO LUIZ''t do Rio de Janeiro, o maior 

cinema da América do Sul ! 

Uma opereta deslumbrante da 

UFA-ART-FILM 

* 
* 

SANT A ROSA 
HOJE! A's 7 ½ horas HOJE! 

UFA - ART - FIL!U apresenta: 

O DIARIO DE UM~ MULHER ! 
Preços: - 1$11!0. e 800 réis 

bone; contra-basso em dó e uma parte 

d\ PJ~rc°o': - A lnstrwnentação acima 
coinprcende-se sómente para as mar
chas !révo-canção e Maracaiú. As 
marchas.frevo deveri.o se apresentar 
com uma Instrumentação adaptavel 
a banda <fanfarra). 

! 4.º - As musicas premiadas pode
rão ser impressas, gravadas e propa
gadas pelo Departamento de Estatís
tica e Publicidade. 

~ único: - Não serão devolvidos os 
originai~ das mu::iicas enviadas para 
concurso. 

§ 5.º - E' obrigatoria a remessa em 
(5) cinco v:ias. datilografadas das le
tras que acompanharem musicas de 
Maracatú ou de frêvo-canção, as quais 
de modo nenhum deverão conter fra
ses de calão ou sentido dublo. 

~ 6.0 - O concurso seré. encerrado 
no dia 30 de novembro do corrente 
ano, no "'studlo" da P R I-4, Radio 
Tabajé.ra, respeitandoAse aquela data 
no carlmbo do correio para os candida
tos residentes fóra da capital. 
~ 7.0 - Os candidatos pcderão, caso 
queiram, usar de pseudonilnos. NesLa 
hipólesc os originais, irão acornpanha-

~~t~á ct; ':::~:i:~~e~~r\~~fct~~~°m~~ qual 
§ 8.0 

- O julgamento do concurso 
srrá feito por wna comissão de pro
l t;sionab, pelo chefe da Radio, Fede
ração Carnavalesca Paraibana e wn 
representante de cada jornal. 

§ 9.0 
- Nú.O poderão entrar cm con .. 

curso musicas de outros concursos an
t('riores ou Já vulgarizadas. 

§ 10.0 - Presidirá o julgamento o 
Diretor do Departamento de Estatis
Llra e Publicidade. 

1 11.0 - A vot.ação será efetuado 
por rscruUnto 6ecrcto. 

! 12.0 
- As c,ctulas para a votavão 

c•n1Starão das seguintes palavras: 

M EIAS LUPO 
Preço da Fábrica - sortimento 

completo. CASA LIDER. 
Ponto de 100 réis. 

Quer ornar sua casa com 
lindos lustres ? 

Procure a. CASA LIDER que tem 
um sortimento deslumbrante e vende 
mais barato do que qualquer casa. 
Duque de Caxias - Ponto de 100 réis . 

Sofrivel - Bõa e Otima.. que corres
pondem aos números 4, 8 e 12 . 

§ 13.0 
- Os premios a distribuir são 

os seguintes: a) Frê,•o - 1 .0 legar, 
450$000; Frêvo - 2.0 logar, 250$000. 

b) - l\-lara-ea.tú, 1.º Jogar, 450$000; 
Idem - 2.0 Jogar, 250$000. 
c) - Frêvo-canção, l.º logar, 450$000; 
Idem, 2. 0 logar, 250$000. 

§ 14.0 - Em caso de empate na elas .. 
sificação proceder-se-á um segundo 
escrutinlo que, verificado o mesmo re
sultado, o presidente resolverá pelo vo• 
to de minerva; 

§ 15.0 - As musicas do concurso oe· 
rão divulgadas pela Jazz da P R I-4, 
depois do encerramento do concurso. 

§ 16.º - Os concurrentes deverão en
viar toda sua correspondencia para 
P R I-4, Radio '.l'abajára, caixa pos· 
tal - 110 - João Pessõa. 

Não há na Paraíba o mosquito que 
está causando o paludismo do Rio 
Grande do Norte e do Ceará. Mas noll 
temos outros mosquitos transmlssôre-s 
para causar a doença. Náo deJxe agua 
empoçada ou parada. para que não "' 
crie o m osquito. 

musicas será.o apr~entadD:s com or• 
que.straçã.o, e wna redução para pian.o; 

tg~;l~e:t~ra gl~~:L~.~~ÍW~ :ª~:~~1ci l ,r,===========================1 
para piano; D R , O S O R I O A B A T H I OONSULTAS: 

ç:.;, -;;..rr~~ç°;.;º~~~~~t:J:r~:o-f~~,1;~ OlrurJ!lo <la Assl.stcncia Publlca e do -, 10 ú l2 boru • 
e parte de canto com orquestração, e !to6p!tal Santa I zabcl . 18 ú 18 bOru. 
redução para plano. 

1 1.• - A ausencla de caráter rcg!o- Tn._le mNlee • lllnlrlloo das doenç .. da aretbra, ,-&a, ~ 
~:i~ 1:.u~:;.~~d~~~d~t1f'.t;,º :,';,~11r~; • riu . Oyato1coplu e aretbroaeoplu. 
motivo para desclasslflcaçâo na prova OO.RlltlLTORIO: - Rua Gama e Mello, 72 - 1.• uui.r. 
cllminatorla. --- 1 O & O PI!: 8 8 O & --- .1• 

1 2.º - Para Maracatú e para Frêvo. 
canção, a letra deve ter caráter niti -
damente regional, evitando-se frases 
ou palavrBB de baixo calão ou de sen-
!~~ ~~~-e possam toniar ás mes-

1 3.0 - As orquestrações devem vir 
com as aegulntes parteo: 

t .0 - sax. Alto; 2.0 Sax. tenor; 3.0 

Sax. alto; 4.• Sax. Barttono; 
1.0 - Plftoi:1; 3.0 Ple!Qn ; 1,0 TlvlP• 

BARBOSA 
ADVOGADO 

&11.t. DVQUZ DZ flAXl&I, 111 
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Amanhã! Finalmente! Mais utaa novidadl:s.-lonal sómente no "REX" 1 Unico espetáculo, para a platéia pessoense da maior 
sensação do "broadcasting" nacional 1 

ARACY DE ALMEIDA 
"O SAMBA EM PESSOA" 

Diretamente do "grill-room" do "GRANDE HOTEL", de Recife I Espetáculo patrocinado pela P. R, 1, • 4 Radio Tabajára da Paraíba 
PROCURE ·RESERVAR O SEU INGRESSO NA BILHETERIA DO "REX", ABERTO DESDE 9 HORAS DO DIA ! 

----Poltronas numeradas 6$000 - Balcão 4SOOO----

R E X 
HOJE - Uma. sessão ás '1 !f horas 

REPUDLIC APRESf:NTA 

Otto Kruger - Martha Sleeper 
-em- EI 

DOMINGO-EM TRts SESSOESI 
Ele quiz ser o maior homem da te1Ta ! Dominou pela forço., 

todos os homens, mas um d1a essa mesma força o traiu 1 So· 

bcrano do mWldo pelo dinheiro ! Escravo dr uma 

mulher pelo amór ' 

DOIS PECADORES! 
O drama. impressionante da. sociedade moderna ! ·o IDOLO DE NEW.YORK! 

IMPROPRIO ATE' 18 ANOS. (C. C. C. l EDWARD ARNOLD no 
com GARY GRANT 

seu trabalho mais vigoroso 
FRANCES F ARMER 

REX - Amanhã na "Matinée Colegial" 

Fred Mac Murray - ·Frances Farmer 

R. K O RADIO 
OCX:)OC,.:::X:X:X:X:)OC,.:::X:X:X:X:)CC,.:::X:X:X:X:)C>O:::X:X:X::,<=c:x:::x::x::x: 

REPORTAGEM DE SANGUE I 
Amanhã-no "FELIPtIA" -Em lançamen-TfRERE NAO RESOLVE 
to extra a nova vitória do cinema brasileiro ! • • • 

Com MESQUITINHA e outros 

Uma produção dinamica da PARAMOUNT Uma comedia carnavalêsca da ClmDIA - Amanhã na ., Sessão da.s Moças" do FELittIA 
~c:x:::x:::x::x:oc:x::>0<::X:x::>O<::X:x::>O<~x::>O<::X:x::>0<::X:x::>O<::X:>O<O<::X:::X: 

FELIPÉIA 
DOMINGO NO JAGUARI BE 

HOJE - Soirée ás 7,15 

FELIPÉIA! 
HOJE - SoiJ•ée ás 7,15 

Um drama vibrante e arrebatador ! WARNER OLAND 

Um drama Pl'ofundamente forte e real 

OTTO KRUGER-em AIAS SôBRE HONOLULU 
CHARLIE CHAN NAS OLIMPIADAS 

Juntamente a 1. • série 

O CAVALEIRO ALADO DOIS PECADORES! -com-

Uma produção da REPUBLIC . Kay Milland - Wendy Barrie Com TOM MIX 
UNIVERSAL Este filme é improprio para menores a.tê 18 anos, 

Nota da c. c. c, Uma super produção da NOVA UNIVERSAL Este filme é proprio para todas as Idades. - Nota. da C. C. C. 

,F=CI N=E=s=.=P=E=D=R=o = 

& OA!!A DO!! GRANDES ROMANCE!! DA TSLA 

HOJE - A's 7,15 horas - HOJE 

O filme cm que SPENCER TRACY pa,lcnleia ma.ls uma 

vez o seu granac talento de artista de renome no estreJa.do de Holly

wood l\lADGE EVANS, a toura. linda da "Metro" como esposa de 

o CpNTA PROSA 
DOMINGO - Podem tomar nota: Sel'á exibido o extraordinário filme 
de GARY COOPER .. o "Galante de Mr. Deeds" que vem fazendo 
escandaloso sucesso qe bilheteria. Tomar nota dêste dia, é um dever 

dos "fans" do CINE S. F'EDRO. 

A casa do~ grandes romances da téla continúa firme, apresen1,.ando 
sempre grandes produções ! 

==================9 

DR. JóSA MAGALHAES 
(Medico e1pe0lallata) 

Tl'atamento medico e operatõrto 
c1aa doenças dos olllo:,, ouvldos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Co111all6rlo: B1111 Duque de Caxl&I, 
PC. - Dei ia 5. 

Relldenc111: RUA VlSCOND& DE 
PELOTAB, U2 

- lOAO .-ES80A -

OURO E PRATA 
N. GRIMBERG 

aut,,rtzado pelo Banco do Braall, 
cumpra ouro e prata, obJél.oa a.ntigol, 
l>e)o tn•lhor preço. Ooncertan,-se re~?'."' e Jolaa com ,. mhlm& per!el• 

AV,O~~P~N.ºil 

RA-YO 
EM PRESTAÇÕES DE 30$000 
POR Mts. RASPA, ENCERA E 

-- LUSTRA -
DARATI S SIMO ! 

Uma deslumbrante novidade 
A maravilhosa enceradeira u RA .. 
YO". 

Preço ao alcance de todas as 
bolsas ! 

Peçam sem demora uma de
monstração aos seus distribuidores 
nesta praça, a conhecida flnna e. 
ROSAS & co., à rua Gama e 
Mélo, 68. 

BOA OPORTUNIDADE 
Vcn<lc-se uma mercco.rla bem afrerue
zada, fazendo bom negocio, cm bom 
ponto do centro desta cidade, como 
t11mbén1 aluga-se & mesma casa. con ... 
tendo acomodações para fanúlla, agua 
etll.'&nada e lruitalàção de luz. O moUvo 
da venda é o pl'llprlctarlo querer re
t1rar-se para outro E!ltado. 

Ver e tratar à rua de Tambli n .• 
~~ CQm O ~ei.l pr~~lg, 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma casa é. Avenida Cruz 

das Armas n.0 930, proprta para ne· 
goelo e morada, com três portas de 
frente, duas salas, dois quartos, alpen
dre, oltões livres, etc. Bonde á porta. 
Ottmo ponto para qualquer ramo de 
negocio a tratar no oltáo do. Catedral 
n.0 119. 

METROPOLE 
(1 OilQMA l4Alll AREJADO DA OAPrrAL 

HOJE - A's 7,30 horas - HOJE 

A semana dos rrandes filmes da '"J\letro Goldwvn 1\la~'cr'' 
Um filme cheio de emoções. Assiste-se com lagriln.as nos olhos 
Vêr para crêr ! ... Sem pai. sem mãe .. David é mandado para 
Londres, se faz homem e desposa Dora. Dora boneca de luxo, morre. 

Luta até encontrar a mulher amada . 

D A YiDôARTCLÕIP PIºRºlfE L D 
J\IETRO 

AMANHA? - Sucesso dos sucessos! - ESKIMO - '1 1\fetro". 

ATENÇÃO 1 - Para a próxima "Sessão das Moças" - A FAMILIA 
BARRE'IT com Norma Shearer . - N. B. Já se acha cm exposição 

wna linda pulseira para o próximo brinde . 

Domingo ! - Gurizada! Chegou a vez de vocês ... como prometemos ... 
Uma bola de futeból ao felizardo. Todos ao METROPOLE assistirem 

Buck Jones (o rei do laço) em TERROR DOS BANDIDOS. 

Sitio em Mandacarú , 
Aluga-se ou arrenda-se um sitio cm 

Mandacarú. com ótima casa de mo· 
tadla, tnwncras fruteiras seleciona
das, coqueiros e grande área de ter
reno prestando para pJantnçõcs, hor
Ucultura e estabulo. A tratar com o 
sr. Edgard Cavalcanti. na Associação 
Comercial, ou na Av. EpHncio Pcs~óa, 
92. 

PENSAO A' VENDA 
Vende-se a ht!m o.fre~uezadn "'Pen~ 

sào n.cpública" com t.odos o.s ut.cusí
lios, n. Quem intcrc:,;c;ar 

DirJgir·sc á mesma ao :;cu propric • 
Lá.rio. 

A rcfnrtra prn:;:io acha-se livre f..11.• 
qualquer cmb<J.r11ço. 

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

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

pôde 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 sem 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas . 
Dlltlnpldo com me11çio honrosa 110 2: Congresso Medico de Pernambuco 

(VJDJ!J fROSPJ!JCTl'O QtlB ACOMPANHA CADA VIDRO) 

A' YENDA NAS MELHORES FARMACIAS 
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5 ~ - o L I V R E ATA DA ASSEnmu:1.\ GERAL LLOYD NACIONAL s A E e A ORDINARU nos ACIONISTAS DA 

' co,rrANllí.\ ['ARAIBANA Dll AR-

L • :t:,;:i.;n~~::~i~fE;:rii~~~ii>. • • 
JtEALIZADA EM 9 DE SETEMBRO S É D E - R I Ü D E ~ A N E I R Ü 

, famm, ::~~'.ª,":;/f ;Ir: .. :.~.:.:~. ,.,, 
inesperado falcrimenlo da sua i11<•squreiwl FINDA, convidam as 
Jlessõas das suas relações dC" :11nizade par:1 assistirem ás n1issns 
•1ue, em sufragio de sua alnu,, n1:1ndar:t.o rf•zar, no próximo dia 8, 
súhado. ás 6 e f-i 1.2 horas, nn m:ltriz ele Lourde,. 

_\nleripad:nnenle n:gratlrren, a todo"i que ('OrnparecC'ren1 n 
,'sse úto de raridade cristã. 

• 
MARIA DAS DORES 

7: Dia 

PONCE 

Francisca Maria da Anunciação. .To~efina Ponce de Limn, 
illaria do Carmo de Lacerda Lima. Ermelinda Ponce de Carvalho, 
Carlos Ponce de Lima, e cunhados, ainda compungidos com o des
aparecimento de sua inesquech·el filha, irmã e cunhada, Maria das 
Dôres Ponce, convidnm aos parentes e amigos para assistirem á 
missa de 7," dia, que mandam celebrar na Igreja do Rosario, ás 6 112 
horas, do dia 10 de outubro, \seg-unda-feira). 

Desde já agradecem a todos que comparecerem a êsse áto de 
piedade cristã. 

TRIBUNAL DE APElAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secretaría do Tribunal : 

Apelação Civel n.0 109, da Comarca de Maman. 
guape . Apelante: a Cia. de Tecidos Paulista - Fá. 
brica Rio Tinto. Apelaclo: o operario Aquilino 
Duarte . 

Com vista ao Dr. Curador de Acidentes da 
mesma Comarca de Mamanguape, pelo prazo legal 
(10 dias), em 5 do conente. 

UE 1938. 
A.os nove <9) dtal:i do mês de r,etem

hro de mil novecentos e trinta e oito 
, 1C38). á Rua ctn Republica, n.0 5, 
desta cidade de Campina Grande, Es
tado da Paraiba do Norte séde da 
CompanhiR Paraibana de Armazens 
Gerais Beneficiamento e· Prensagem 
ele Algodão, presente a respectiva Di
retoria, representada pelos srs. Leo
nard Tatum Hopson, Clodomir Cami
nha e Agricio Henriques Trigueiro, 
compareceram os acionistas William 
Hogarth Stnith, Ollie Irvin Seale, 
Claude Brin.son e Reprensagem e Ar
mazem de Algodão S A <Emprêsa de 
Armazens Gt·rn1s). nêstc áto 1epre-
i;enlo.df\ por seu bastante procurador 
Frik Rosenvlnge, constituindo o nu
mero Iegnl e representando 3.600 acões 
previamente depo:;itadas, de confor
midade com os estatutos sociais. 

De acôrdo com o artigo 16.0 dos es
t::i.tutos, assumiu a prcsidéncia o sr. 
Leonard Tatum Hopson, diretor pre
sidente da Companhia, que convidou 
para secretários os senhores Cloctomir 
Caminha e Agricio Henriques Tri
gueiro lendo êste, imediatamente de
pois de constttuida a mêsa, o seguinte 
documento: - f!De acôrclo com o ar
tigo 12.º dos nossos estatutos sociais, 
<;[o convidados os senhores acionistas 
q, Teunirem-se em assembléia geral 
ordinária, ó.s 14 horas do dia 9 cte se
tembro próximo, em nossa séde so
cial , á Rua ela República n.0 5, a fim 
de tomarem conhecimento do relató
rio da Diretoria, parecer do Consélho 
Fiscal, deliberarem sôbre a aprovação 
das contas relativas no exercício fin-
do em 31 de julho de 1938 e elegerem 
a sua Diretoria e Consêlho Fiscal. 
Cnmnina Grande, 22 de agosto de 
1038." 

Em ~er.,"liida, o prí'siclcnte, em obe
cllencia á or1l('m do dia, fez a leitura 
do rela.tório que foi assinado pela Di
retoria e bem n.s~im o pnrecer do Con
sêlho Fiscal, devidamente assinado. 
exibindo também o balanço geral r 
demoustrnç:ío da Conta de Lucros e 
Perdas. Potto em discussão e votação. 
foi pela assembléia aprovado por una
nimidade ele votos. 

O sr. presidente fez ciente á assem
bléia de que por conveniência da 
Companhia, foi transferida a data do 
fechamento do excrcicio financeiro 
que em vez de 30 de junho passou a 
ser feito a 31 de julho, como já foi 
!eito. 

O preslrtente disse que ia proceder 
á eleição da Diretoria e da Comissão 
Fiscal para o corrente exercício 1938 
1939, iniciando a votação. que deu o 
seguinte resultado: Leonard Tatum 
Hopson, para presidente, Clodomir 
Caminha para vice-presidente, Agri
cio Henriques Trigueiro, para secretá-

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED:tl:LO E PORTO ALEGRE 

,., .. , ..... ,i,.'llt,!18( t _* ... • 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

CARGUEIRO "ARATANHA" - Esperado de Belém e escala.s no 
dia 9 do corrente, satndo no mesmo dia para Rertf P-, Macrló, Baia, Rio 
de Janeiro, Santos, Paranagu.à e A11Lonína, para o menclonacto vapor 
recebemos carga __ ... .__ 

CARGUEffiO "ARJ\GANO" - Esperado de Antonina e escalas 
no dia 10 do corrente. saindo no mesmo dia para Natal, Areia. Branca, 
Fortaleza, S . Luiz e Belém, para o mencionado vapor recebemos carga , 

PAQUETE "ARATIMBó" - Esperado de Porto Alegre e es
calas no dia 14 do corrente, saindo no mesmo dia pnra Recife, Maceió, 
Baía, Vitória., Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale
gre, para o menrtonado vapor recebemos carg-u e pas.,ageiros. 

Parn demaiR informa~ões rom os agê-ntes; 

A• DA CUNHA RtGO & C IA, 
AGENCIAS EM GERAL 

CODIGOS· Masrot.tt>. 2. 11 ed .. Borger;, Ribeiro. A. B. C. G :i td e Pa11lcular 

Caixa Postal. 65 - RUA JOAO SUASSUNA 43 

--- .JOAO PESSOA - PARAiBA - BRASIL ---

LEILAO DE MERCADORIAS CONTINUO 
Sexta-feira, 7 de outubro de 1938 

Dni,bmcnle :111lorizado pela firma desta praça .\. . Ba,tos 
& C.ia. 

O Leiloeiro Oficial desta praça ARISTIDES FANTINJ, 
, cnderú no correr do martelo todo o cslóquc de mercadorias 
abaixo descriminada~: 

---------------------------: l ~~;~~sog~·e~~mr::rª J~~º~tf~ir ~iJ~f~-

iOO chapes de nrnçn diferentes feitios, mei:ls, loção, pastas 
para dentes, obj(~los para Jivrru·ia, taxas, percevêjos, gran1pos, 
escarcelas. tinteiro, estôjo para pintura, limpadores de penas, 
penas inglêsas, aparelho para copiaclores, jógos de pêso desde 1 
até 500 grs.. carimbos de metal, campaninha para cseritório, 
lavatórios de ferro esmaltado, pias para la,ar pratos, ralclerão de 
ferro esmaltado, caçarolas radio C 6 W, lote de chinélas, cartó-
1::is para padres dos. fabricantes Sonsa l\fachado e uma infinidade 
de objétos presentes ao teihio, fina armação, halr,io de frej ó ar
mnç-o inglês própria pnrn nrmazern rle fnz<'n<l:ts en1 grosso. C'\lra• 
do de madeira. 

Tudo ao correr do marlélo, enlrega imedinla. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secretaría do Tribunal: 

Apelação Cível (acidente no trabalho) de Ma. 
manguape. Apelante: a Cia. de Tecidos Paulista 
Fábrica Rio Tinto; apelado o operarío José Fer. 
reira da Silva. 

Vista ao apelado pelo prazo da lei. 

' Em 5 de outubro cle 1938 . 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo 

nesta Secretaría: 

Embargos ao Acordão nos autos de agravo de 
petição civel da Comarca de Mamanguape. (Aci. 
dente no trabalho) . 

Embargante: a Cia. ele Tecidos Paulista - Fá. 
brira Rio Tinto. Emba1·gado o operario Luiz 
Be111ardo. 

(Com vista ao emba1·gado, pelo prazo da lei). 

A T T E N Ç A O !!! 
AntonJo Carioca, no fõne L56S da 

praça Vhlal de Nerrelrns, desta ci
dade, ln'forma. para. qualquer wervtoo, 
Jumoso. autos de aloroel. O fône 
p,rtence i Bomba Enerpna. 

'I quem interessar 

Vende-se um bungalow 
Tipo moderno isolado, terreno pró

prio, com ótimos comodos, saneado, 
todo murado sito á rua São José n.0 

219, a tratar no mesmo. 

--------------
CASAS EM TAMBAU' 

Alugam-se, uma bõa casa e duu 
menores e vendem-se dois pequPnOI 
chalets, por módico preço, no "Gon
çalo". A tratar na ma Maciel Pi-

1 3~tú~0
~a~h!~;ie~t;:edrtJf ia~ ~~~ 

garth Smith, Ollie Irvin Seale e Ma
nuel da Nobrega. 

Sexta-feira ús 2 horas da tarde - Liquida~iio 
P:ira entrega do predio junto a Af(enria Ford. 

Nó.o havendo nenhum outro assun
Lo a tratar, o presidente suspendeu a 
sessão pelo tempo necessário á lavra
tura desta átn. Reaberta a sessão, eu. 
Ag:ricio Henriques Trigueiro, segundo 
secretário, que escreví esta át.a, a li 
por ordem do presirlente, sendo apro
vada por todos os comparecentes. que 
assinam abaixo. 

ARISTIDES FANTINI, Agencia 
ESCRl'J'O'RJO PEDRO AMEHIC.O, 7l 

Aviso ao comércio aos ban• ~----------. 

Campina Grande. 9 de setembro de 
1938. - P. p. Reprensagem e Arma
zenagem d.e Algodão S IA. - (a.) Elik 
Rosenvinge, Leonard Tatum Hopson, 
Agririo J{enriques Trigueiro, Clodo
mir Caminha, ,vmíam Hogarth Smith, 
Ollie lrvin Seale, Claude Bl'inson. 

<As firmas estão devidamente reco-
nhecidas). ... , 

AGUARDEM 
o grande sortimento e as novidades 
que espera receber dos centros de 
produção o ARMAZEM MIRANDA 

cos e ás repartições 
em geral 

Commúco no comercio e ás autori
dades em geral, que reassumi nesta 
data as minhas funções de gerente da 
Filial da Anglo-Mexican Petroleum 
Co., Ltd., nêste Estado, com jurisdição 
no vizinho Estado do Rio Grande do 
Norte, ficando sem efeito os poderes 
que havia outorgado ao hl'. Victor 
Rowlands Milbourne. dw·ante a sua 
interinidade, conforme instrumento de 
substabelecimento transcrito em notas 
do tabelião João Nunes Travasses. 

João Pessôa, 29 de setembro de 1938. 
- P. p. Anglo-Méxican Petroleum 
Company, Ltd., W. R. Jsensee. 

Confirmo: - V. R. l\lilbourne. 
(As firmas estão devidamente reco

nhecidas). 
dentro de 30 dl:,,s. 1-----

4
-Y-I _S_O ____ _ 

Bom juro de capital A RPpnrt.ição de Aguns e Esgôtos, 
no intuito de evitar o desperdicio da
\ua nas instalações de seus co,nsumi-

FAVORITA 
PARAIBANA 

Resultado do sorteio dos coU· 
pons-brindes gratuitos. realizado 
pelo clube de sorreios FAVORITA 
PARAIBANA, em sua séde á pra• 
ça Antonio Rabelo, 12, no dia 
6 de outubro, ás 15 horas. 

t.• Premio ..•• .. 
2.º ,. . ••• 
3.• •.. 
s.• 

8261' 
1509 
25%0 
6171 
9698 

João Pessôn, 6 de outubro de 
1938. . 

JOSE' DA MATA CABRAi, -
Fiscal. 
IP" -

ASCENDINO NOBREGA & C'JA, 
- Concessionarias. 

Vencte.m-se duas casas á Avenida dores. proveniente de vasamentos em 
Abacateiro ns. 294 _e 298, com ngua e canos, torneiras e caixas de descargas. 
luz, um terreno anexo, medindo 7 me- avisa que ficarão sujeitos ás penas re- 1 L.------------
tros. de frente para uma outra cons-

1 

gutam~ntares, todos aquêlr~ que não 
truçao. comumcarem á Repartição os defei-

- A tratar na Av. Capitão José Pes- tos nas instalações dentro de 24 ho-;-.,;97-., i,;• ló!' .,,. rns. - A Administração. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista áR parte,:, correndo prazo 

nesta Secretaría: 

EmbargoR ao Acordão nos autos de agravo de 
petição cível ( acidente no trabalho), da Comarca de 
Mamanguape. Embargante: a Cia. de Tecidos 
Paulista - Fábl'ica Rio Tinto; embargada: a ope. 
raria Maria das Neves. 

(Com vista a embargada, pelo prazo rla lei). 
Em 5 de outubro de 1938. 

DESPEDIDA 
Tendo de regressar ao sul do País, 

e na impossibilidade de d~pedir·me 

r:s~1:t:~~ ~: ~~~~ r:r:~s Q~= 
ami~'\de comigo, o faço por tnt.erm~
dlo destl\ comunlca~.ão. agradecenno "t 
todos a bôa acolhida que me dispeD" 

sa?c,fo Pessôa, 29 de setembro de 1938 
- V. 8, :i\tilboume. -------------

AOS MtDICOS 
Alugam-se apartamentos para médl· 

cos no 1°. andar do "Edifício TereZ.'1, 
Cristina" á Praça Vida! de Negreiro.<. 

A tratar com UblraJara Sales no 
Pavilhão de Chá. 

RADIO$ 
Aluga-Si' fi rua Dc:;embargador 

Trindade, um grande armazem, re
cem ronstru1do. prestandoMse para de· 
po.c:ito, negocJ.o, etc. 

1·,atar á AV Epltnclo PeSiÕa, 861. nheiro n.• 803, •:--------------------------

Vendem-se ou permutam-se 2 ra• 
dlos, 1 marca FILCO com li vatlrulllll 
e outro marca G. E. de 7 valvul:· 

Tratar á rua Alberto de Brito, l • 
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