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,\ TRABALHOS TÉCNICOS DE IRRI- O JANTAR ONTEM REALIZADO, NO 
GACÃO RACIONAL N~4 PARAíBA "CLUBE ASTRÉIA", EM ~OMENAGEM 

,,-' -- AO DR. PIMENTEL GOMES 
Esteve ontem, em visita aos serviços localizados nas terras da Uzina São João e no 
engenh'o Pacatuba, de propriedade da grande firma J. Ursulo & Irmãos, o interventor 
Argemiro de FiKUeirêdo - S. ~xci~_. obser~ou_a barragem do "Barr~ Vermelh~", do 
Espírito Santo, imuortante reahzaçao da tecmca moderna - O almoço oferecido ao 
Chefe do Govêrno paraiba
no uelo dr. Renato Ribeiro 

A VISITA Díl SR. INTER
VENTOR FEDERAL A' UZI
NA "S. JOÃO" - O RE
TôRNO DE S. EXCIA. A 
- ESTA CAPITAL -

O '\TEM. ás 8 horas. o mterven
cr Argemiro etc Figueirêdo. 

l:m cmnpanhi:'.l do capitão Ja-
cob Fram,Z. !-.í'll ;.J\d:tnte 0<' o_r Jen~. 
do sr. Cha~fü, Monknf'gro. <' JOrnf\
lista Duarte de Ahn.t·Wa. eh .. rf>dn<.:fto 
desta fôlha. viajou i\te :1. Uzina ·· S 
João ... de propriedade cto 1~os~o dis
tinto amig.:>. dr. Renato R1be1ro. 

Ai chcg.1ndo, foi s. e;,;:cia. genti~-
1nente rce;cbido pelo dr. Renato Ri
beiro, que sr C'ncon tr~ Va á porta do 
escritório da a:.imini~tr.1rR.o d:'l.<jttéla 
modelar t-rnprêMt 

Dei:oi.s ne curta demora na U:ôna 
··s. João'·. o c:hefe cto Govérno di
rigiu-se a Espírito Ss.nto, tendo ;n
tegrado á comitiva o dr. Renato Rj
beiro e o engenheiro Alfrédo Cih3.r, 
da Diretori::1 de Produçcó. o qual, sob 
as ordens do ag-rônomo P!mentel Go
mes, dirige a Secc;ã~ Técni'.:a ~e Ir
rigação da Secrrtan:i cl.1 A~TKultu
ra 

Nes~a cidade. o intt'n·et:tor A.:;:c
miro de Figurirêcto vl..,itou a harrage.n 
do "Barro Vermelho" qne e, incon
testavelmente. uma re\\liiaçJ.o ctlg1i'\ 
da engenharia :.noden\u 

Sob a i·.:-fcrldc:> ban·.1gc· 11J t>a.::.sa um 
canal de 3.duvão. nm~1a c.Hs~ancia. :ie 
cinco quilometres, que cstA sendo 1.:l
timado \:or técnie,os rspeci::-:.lmer.te 
contratado&, e cuja dt•clividade é dt 
1 :1.000 

Bsse importante serviço técni:o Jc 
:irrigação racionai entusiasma a quem 
o observa co,n int<.•1..-:ssc. E" o anv 
jo do hom<'m, lntando J1f'lfl cién-:-i3. 
para vencer as hostilidaclr elo mciJ. 

Deve-~:t salientar. por ser de gran
de utilidade para esta reportagçm, 
que o canal da barragem .. Barro 
Vermelho" aLravessa uma lomba:.la 
num cort.e de trezentos metro.e;; de e:<
tensão por nove metros de profundi
dade máxima, distendendo-se até o 
])Ontilháo da ·· Great West{'rn" 

Do lugar em apréço cm cliante, se

1 

11 Bélo cana.via! na Uzina São João ; 21 Aspeclo Lirado, por oC'asião da 
visita. ontem, do interventor Argemiro de Fígueirêdo, aos servi<:os de irri
g·a<:ão racional de cana de açucar localizados em terras daquela Uzina e 

engenho Pacatuba A• esquerda do chefe do Govêrno. está o 
dr. Renato Ribeiro 

rão locados e ccnstruidos os canais 10 df> Figueirêdo. ainda acompanha- ] propriedade "Pacatuba ", e fazende1-
de distribuição, daí pattindo outrJs · · M · c 1 t' d Alb 
de irriga cão propriamente dita que ~~~t~~i ;~~~:;at~hs:~~s. g~~~~~l 1~~~~ ~~! e ªJ~~erit~~·a l~~s

1 
B:rbosa uquer-

na cultura ele cana. são os próprios pnedade do dr. Renato Ribeiro, si- '"Pacatuba", segundo soubemos. e.
sulcos da plnnta. tua.da na estrada Sapé-Mamanguape; bastece de canas a Uzina "Santa Hl:-

O discurso do dr, Carlos 
Faria - O agrad~cimento 

da homenageado 

A MIGOS e ad1mradorcs do dr 
Pimentel Gomes, regosijado:) 
pela sua recente nomeação 

para diretôr da Escola de Agronomía 
de Areia, promoveram-lhe. ontem, 
significativa homenagem, no "Clube 
Astréia •·. 

Técnico dos de maior valor em 
questões agrárias do Brasil, especial
mente as aue se refrrem ao Nordés
te, esteve o dr Pimentel Gomes á 
frente C.a. Diretoria do Fomento da 
Produção désde o seu inicio, onde per
maneceu mab de quatro anos. de
monstrando sempre grande atividade 
e dedicacão ao alevantament-0 da la
voura paraibana. A ~ua nomeação 
para diretor da E~cola. de Agronomía 
do Nordéste, localizada em Areia. 
vem colocar, assim, o renomado téc~ 
nico num dos setores ele maior rele
vancia da administração estadual. 
porquanlo áquêle centro cientifico 
cabe. pela. sua nova organização, o 
papel de orientar a racionahzação 
das culturas e a intensificação da no
va mentalidade rural reinantf' em 
nossa terra. 

PESSOAS QUE COMPARECETIAM 

cie Figueirtdo, ~1 Romu::ildo Rolim, 
por si e pelo dr. Franci.:,co Pórto, se
cretário da Fazenda; dr. Lauro Mon
tenegro. secretário da ~ricultura. dr 
Jcão Sant-Os Coêlho Filbo. diretor da 
Recebedoria c'e R~ndas; dr. Severino 
Cordeiro, procurador da Fazenda do 
E-:;tado: dr. João Ursulo Filh0, prefei• 
t.o tle Espírito Santo; profe~sor Sízr. 
nrmdo Costa, chefe da Estatística do 
Estado; dr Alfrêdo Cinar. por si e 
pelo agrónomo Antonio Uchôa Filho; 
drs. José Augusto da Trindoc~e. Al
btrto Gomes, Carlos Faria, Gabriel 
Earbosa de Farias e Abelardo Costa, e 
srs. Fernando Baltar, Nicomédes 
Martins, Moacir de M Gomes, Er
nesto Silveira, Diogenes Chianca, Al
\'arc Guimarães. senhorita Irene No
sueira. e jornaltsta Duarte de Almei
da, pela A.. União. Acompanhou o ho
mt-n.i.geada sua esposa sra Sílvia Pi
mentel Gomes 

FALA O DR CARLOS FARIA 

Saudou o dr. Pimentel Gomes. em 
nome dos 1 uncionãrios da Diretoria 
de Produc.to, o agrônomo Carlos Fa
ria. Que leu o seguinte discurso: 

"Dr. Pime11tel Gomes: - Trazendo 
o agradecimento de todos aquéles que 
tiveram a felicidade de cooperar con· 

(Continúa na s.• pg.) 

EM ESTUD0 

1 

AO BANQU!CTE I D A S Q U E$ T Õ E$ D E 
Esrn demon.slrnc:ão de sunpatia ao I e R E D I To A G R Í e o LA 

dr. P11ncnlel Gome... que con.<ü-OU de , 
um janl..'.lr, reali,ou-se. ás_ 20 horas. Vem ao Nordeste. o profes-

1 

naquéle prestigioso sodahuo. tenCo • 
comparecid_o. á mesma. as. seg.uintes sor Bartolomeu dos Reis 
P.essoas. si· .Manuel ~i~ueired.o. o~i- vomisstonado pelo Mini::;tério da 
c1al de gabinete _da ln e. ventona, 1.e- Agricultura já se e11contra ua Baía. 
present!lndo o mt~n entor Argemiro 0 prot Bartolomeu do:- Reis, delega-

- do-té<:mco da Organizacã.o e Defê-A NOMEAÇ/\Ü ~er~~sProdução. no Esta<'.o de ~linas 
O técnico do Ministério, que é Pspe-

do novo d;retor do Fomento ~~~t'~~~º :;lir;~~~ºii'ai;u;~1 
o~-g~~~:: 

da Producão do Estado ::i~ Íe05 
i,~~~~~~.

05c~~ta~ª~!uFi~.~~ 
Agradecendo ao interventor Arge

miro de Figueirêdo n c;ua non,eacfi o 
para o cargo de diretor do Fomento 
da Produçf. do Estado o dr João 
Her.riques tr::\nsmitiu, do Recife o se 
guinte telegrama a o.;, C'Xcia.: 

'·Recife, 13 - Dr. Argemiro cte Fi
gt1eirêcto - IntPrventor Fecternl na 
Pai:aíba - Jo.lo Pr~sôn - CiPnt~ da 
minha nomeação de ::-ts'>i•,tentc da Dire
toria de Produção e designacão p~ira 
dirigi-la, apresento a v. excia. o ·neu 
sincero e just reconhrcimento No 
desempenho das funções que acabam 
de me ser atribuídas espero não des
merecer a confianca n mim dispen,;;a
da, devotando lodo o meu r.sforço â 
campanha patriótica cte soerguimento 
econômico da nossa Pnraiba. ri <•uc o 
Govêrno de , .. excin. tem \mprimid·J 
uma orientac;i.\o inteirament(• nova e 
altamente proveitosa. Respeilosn~ sau
dacões - João Ht>nriq ut.;." 

e:conomico C' a Bolsa de Mercadorias. 
O dr. Bartolomeu dos Reis, estu

dará no Ceará º-" Instituto:; do Algo
dão e Credito Agrícola e nos demais 
Estado.,.; do Norte e do Nordéste os 
in!-titulos e~pecializados de fomento 
!igricola e económico, inclusive os e_5-
tabelecimentos de experimentação. 
orsquiza.s c de ensmo agronomico. 

<CnnrlúP nn fi.ª pg.) 

NOTAS DE 
PALACIO 

o sr Interventor Federal rPcebeu 
comunicação cte haver sido tundada 
~m Mulun'Jll, por iniciativa do pro
i esso1 Pedro Jorg·e, a Caixa 'Escolar 
·coronel Antonio de Aquino". Pelo que se observa, o referijo ser- tendo sido ali recebido pelo dr. João lena··. o plano de 11-rig·acão bem•

viço de irrigação satisfaz, plenamen- Ursulo Filho. prefeito municipal ele ficíará. ali, cerca de 200 hectares de 
te, ás terras fertcis de Espirita San- Sapé ótimas terras. Há, no local, dois ca- Durante o dia de onlPm estiveram. 
to. Conseguirá ali a.s. vantagens sur- 0 interventor Argemiro tie Figue:- nnis. situado:s um no Norte, e outr-1 A proposito da nomeação do novo em Palácio. a!-i seguinte:-. pessôas: dr. 
fr<'endentes ciu,: es.t~o r~f?rmando rêdo ainda anelou certa distancia. se no Sul. O do Norte está ainda em diretor do Fomento ela Produção do Adalberto Ribeiro. prefeito Cunha Li ... 
,nteira~en~e n._s -ondi1:Õe,c;' agricolas ri" g:uido pela sua comitiva. agma au- locação, ao passo que o do Sul já foi Estado, recebeu o dr. Lauro Montene- ma Filho. padr€s Luiz Sant.ingo e 

grandes uz.ma.s cm Pern:::nnbuco. como entad::i lo dr. Antonio Vicente construido, tendo dois e meio :iuílo- gro . .$ecretarto da Agricultura, os te- r;pitacio Dias; srs. Rrihnundo Viana, 
Catei~dr e 8 · Terczml~a · . . ~1u-10 gl'r~te da Uzina .. Santa He- metros de ~xten ,$,_áO legTamas infra Renato Vanderlei, ,Josê Castor Gon-

" O mt.('rvyntor Argennro <~(· Ficuei- lena,:. engenheiro a"rônomo Antonio Na µropnedacle .. Pacatuba ", Ç> in- <Conclúe na 7.ª pg. > dim e Pedro Jardelino ,ln Co~ta. 
reda, ~epois ,:t• h.ª,:·er l"X~_min8:do, ct~-1 uct1é~ Filho, in::;1>etÕr agricola da terventor Argemiro de Figueiré:1o te- 1 --------------'-------------
ttdam:,ntc·, a J~a11ag-~n'l .. Ban.o Vei- Diretoria de Produção em Sapé; sr. ve a oportunidade de fazer uma visi- A INAUGURACA-0 DO NOVO EDIFl(IO ~1~1hdºo q~e ci!~~d~lí~::

1
~;1~~/~np:;

1
~: Antonio Gomes, administrador da (Conclúe na 'l.ª pg.) ~ 

~1Ui:~~~~"r:~°.~';;":~~~\~'b[,~;f~ IMPRESSõES DE UM ESTÉTA DO DEPARTAMENTO DE ESTATíST!CA 
. o f:NGENIIO ··P,\CATl'BA" DA ARTE FOTOG R , FICA E 

\... Em seguida, o uücn·enwr Argcmi- A , PUBll(ID ADE l 
RIO, 14 - Prof. Bntista de Melo. 

. - ~;;ãeio~<·s~~:p~t_a;~;~~a·. E-~~ª~1~!i~on~ 

MELHORAMENTOS MUNICI- SOBRE A PARAIBA, SUAS 
PAIS EM ALAGõA NOVA BELEZAS NATURAIS E SEU 

Por motivos da instalação do Pó ; 
to Higiênico d<' Alagôa Nova, impo!'
tant.e melhoramento ele iniciativa do 
preteito BtnedJto Barbosa, o :-.r. In
terventor :Pederal n•cebeu o seguinte 
telegr..1ma d<' congratLIJaçóes. firmado 
~~~- pessoas rP!Siclt>11h·s 11aqut-la cida-

" Alagóa Nova. 13 - Apre.sC'nlamJs 
a v. ex~ia. sincera!S congratulaçô1::; 
P?r motivo de haver o prefeito Bene
dao Barbosa creado o Pôst.o Higiéni
co déste município. O referido pôsto 
vem pre.stando relevantes serviço,. 
Re.spe1to1;as saudações --~ Al/eu Cola
co. Sebastião e Deljino Colaço, Set11-
ri_no Mac:ltado, Arlindo Colac;o Anto-
1110 Ramos, Jo.~(: Barbosa. ',João Ma
chado4 Antonio BarlJOS(J., . Franriseo 
A,naral, Lindo/lo .Barbosa, .Justino 
Pereira, Apofonio Galdmo, José D'J
nato, José Moura., .1'1-Tiguel .Germalla 
Ftiho, Severino Rafael, Aureliano Co
la,ço, Arcaiijo Barbosa. João Luís e 
Maria Cabral" 

PROGRESSO ADMINISTRA· 
TIVO 

D F.P01:-; de alguns dias de pt>r· 
ma.m•n<:ia nrsb <'apitai. onde 
~ encontrava a. convH.e do dr. 

F(.'rnando Nobrega, prefeito de João 
Pes~ôa, regre~sa hoje, pela manhã a 
Recite, o conhecido artista francês Ju
lien I\landC'l, que mantem na vizinha 
capital do sul um modernissimo es
t•1dio fotografico 

O si-. Julif'n Mandel foi encarre2"ado 
pelo sr. prefeito dr!i!ta l'apital para or
tranizar um luxuoso album sõbre a ci
dade de João Pes!oióa no qual em artis
tisli<-as fotogi·afias. sel"ão focalizados 
os plincipais aspedos da nossa C'idade, 
\·uas, avenidas, parques, jardinSt edi
fic'ios públicos e residencias particula
res, tudo enfim qur possa dar uma 
idéia reral lá fóra do que é a capital 
paraibana, que já ronstitue pelo seu 

stirto de progresso, ponto de atr~ão 
para, as viagens turisticas . 

Em visita ele despedida, o uotavel ar
tista francês esteve ontem nesta. re· 
dação, mantendo com os que fazf'nl 
,\ UNIAO palestra sõbre assuntos da 
atualidadr 

JOÃO PESSOA, Ul'tl DOS MAi!': EN
CANTADORES RECANTOS DO LI

TORAL BRAS1LEI1t0 

nes~edindo•se da A UNIAO o sr. 
.Julien Mandei estevt ontem a noite 
em nossa redação, onde se demorou em 
lon('a e col'dial palestra com os que 
fazem esta folha. 

'No decorrer da sua palestra, o nota.· 
vel artista franeês afirmou que estava 
!iiurpreendido com a marnifiea visão 
panoramiC'a qur se descortina na ci
dade de João Pessôa que, obs:enada de 
um angulo artistiro, se apresentava. 
cerno um dos mais f'ncantadorts re· 
cantos do litoral brasileiro, não só pelo 
imenso bosque que a circunda, como 
pelo alinhamento das suas ruas l" ave-

(Conclúe na 6.ª p,i.J 

Um telegrama de congratu
lações do dr. Teixeira de 
Freitas, secretário geral do 
Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística, ao prof. 
José de Melo, diretor geral 
do Deuartamento de Esta
- tística e Publicidade -

Pelo motivo da inauguração do novo 
e suntuoso edificio do Departamento 
de EstaliFticn e Publicidade, receb.'.'!U 
o prof. José Batista ctC' Mélo, clirrtor 
geral do DC'part.amento ele E1Slntisti.~a 
e Publicidade, o sC'guintc- lclégrama ele 
congrn t.ulações do dr TeixC'irn ~ de 
Freitas. secrel&.rio gernl do Instituto 
Brasileiro de Geografia l' Estatística· 

do presidente da Junrn Central e no 
meu proprio, aprcsl'llto daqui ao emi
nente cole~a e :ios seus distintos co
laboradores calorosas c·ongratulaçôPs 
pela in~uguraçáo da novo e magnifi
ca_ s.é~e çlêss~ DeP!!~·~aI]-_e!}!Q, -~- ei1j3:s 
pc!'"s1b1ITdade.s c'lP fecunda atuaçao v::iô 
ficar a-'.l:im multiplicadas. Receberei 
com prn.7.cr a clocumentacão que levn
rC'i no exnme ela Junta Central. Cor
diab :-.auda~ões e votos constantes de 
vitorias. - Teixeira de Freitas, secre
tario geral do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estati~tira '' 

GENERAIS ATINGIDOS 
PELA COMPULSóRIA 

RIO, 14 1A. N.l - De ncôrdo com o 
110vo decreto que c\iminúe n idnde 
(;Cmpulsorin para pcrnrnncncia no 
Exérrito ativo. fornm nlingidos prla 
medida os gtnerai~ Firmino Borbn, 
Deschamps Cavakanti, GuilhC'nne Ri• 
beiro Cruz. Colnttno Marques e An
drade N(.'ves. 
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L EIR O D E F U TE B Ó L v!~!G1~s:.~~!~0 .. Pl0x .. 

Um oficio da Liga Desportl• 
n Paraibana em 'resposta a 
outro da Federação Brasi• 

leira de Futeból -
A Liga. De!port.iva. Para.ibana, e.!11 

data de ontem, dirigiu á Federa.çao 
Brasileira de Futebol, entidade máxi
ma do futebol nacional, o oficio abai
xo em resposta ao de 9 do con·ente, 
no qual a Federação avisava a reali
zação do Campeonato Brasileiro, que 
será iniciado no dia 30 de outubro 
próximo: 

"Exmo. sr. presidente da Federa
ção Brasileira de Futebol - Avenida 
Rio Branco, n.0 137 - 5.0 andar. -
Rio de Janeiro. 

Em resposta á comunicação de v. 
cxcia., cwnprimos o grato dever àc 
manifestar a plêna solidariedade da 
Liga Desportlv& Paraibana ao Cam
peonato Brasileiro de Futebol de 1938, 
a ser realizado pela digna e presti
giosa Mentóra do futebol nacional. 

O grâu ele progresso a que .atingiu 
êsse esporte em nosso Pais, exige q,ue 
sejam feitas constantes competiçoes 
oficiais. com o fim principal de pôr os 
centros mais adiantados cm contacto 
com os menores, fazendo com que se 
generalize o melhor padrão do foot
ball associa tion. 

Assim. a Paraíba, por intermédio da 
Entidade dirigente dos seus esportes, 
f111ada a essa Federação. solicita a 
sua inscrição para a disputa do 
Campeonato Brasileiro de Futebol. _ a 
ser iniciado no dia 30 de outubro pro
ximo. 

Reiteramos a v. excia. os nossos 
protestos do mais eleve.do aprêço. -
(a.) AnchJses Gomes, 1.0 secretãrlo." 

SECRETARIA DA LIGA DESPOR-
TIVA PARAIBANA 

Na Secretaria da Liga Desportiva 
Paraibana precisa-se faJar com os a
madores abaixo, no primeiro expedi---------··--~ 

Botões cobertos em todos os tama. 
nhos e em qualquer tipo só na CASA 
AZUL. Preços sem competencla. 

DELEGACIA FISCAL 

2." e 3." Relação 

ente. das 12 ás 13 horas, e, no .segun
do. das 19 ás 21 horas todos os dias 
uteis. para efeito de regularização de 
inscrição dos mesmos amadores: 

Esporte Clube - Clltnaco Farias 
(1). 

Pllagua,·es - José Luiz (1). 

ELDORADO x URUGUAI 

Hoje, no campo do Uruguai, joga
rão os clubes acima. estando o time 
local assim constltuido: Humberto, 
Brito. Miranda. Ives. Hugo, Feito
sa, Batista, Barbosa, Inácio, Judas. 
Pereira. Reservas: Periquito, Lauro e 
Motor. 

BRASIL x ISABEL MARIA 

E' hoje pela manhã, que se realiza o 
jôgo de futebol entre os clubes Bra· 
sil e Isabel 1\-laria, com as seguintes 
organizações: Brasil - Vilbe~-to. Du
.jú. Nivaldo. Gualberto, Zézmho, A· 
ronsinho Biu. Almeida. Negrinho, Ge
nil e NeQuinho. Reservas: Déda, Siza 
~ Abiatar. Isabel Maria: - Juvenal, 
Leite, Calimérlo, Menezes, Orlando, 
Maurl!io, Montenegro, Zula, Célia, 
Epitaelo e Duda. 

PIRA.GIBE x 11 F. C. 

naN~h~l'~~~n;i t~:g%~~ ~·: ;:ri}!ª~: 
futebol entre os c1ubes Piragibe, e 
u F. e. o Piragibe levarã ao grama
do o seguinte esquadrão: Gomes. Gri
lo, Bezerra. Pedro. Murada, C!_lico, 
Lucas, Varêta, Fogueira, Gaviao e 
Déde. 

V. EXC. VAI A PRAIA? 
Procure comprar sua roupa de ba• 

nho na CASA AZUL, pois é onde "" 
encontra o maior sortimento pelos me• 
nores preços. 

NOTAS POLIOAIS 
-. i·:'"' ... :;· - ..... : . 

o Instituto de Identificação e Mé
jico Legal do Estado, expediu em da
ta de ontem, carteira de identidade, 
ás seguintes pessõas: 

José verissimo Filho, Alulsio Guedes 
de Vasconcélos, Severino Róque de 
Araújo, Arnaldo Leal de Lemos, Ma
nuel Vicente doo Santos e Gentil Xa
vier. 

Requereram folha corrida. as seguin
tes pessôas: LuiZ Gonzaga TeiXeira de 

A Delegacia Fiscal, uêste Estado, (:arvalho., Israel Meira Lima, e sen>:io
convida os pensionistas abaixo discri- nta Mana do Carmo Dantas Pinheiro. 
minados, a irem receber seus titulos, O Sr. Jo~ Rodrigues Melra, Delega-
t:f:~:te restituição dos rcspP-ctivos f; I~es~~~;~od~!~~~~~~;rr:::~a c~: 

Jacinta. Rodrigues Chaves, EudociH mm~.l venf!cado em. seu d1s~ri.to, tefe
Rodrigues Chaves, Nair Pereira de I rente ao mes dr Agosto. p. fmdo. 
sousa. Ma.ria. PauUlla de Albuquer- Aflm de serem dev1dame~te 1nfor.ma
QUc Menezes, Debora Gomes Coêlho, da~. para o Arquivo policial ~1:inunal. 
Maria Amelia Gomes Coêlho, Maria fórai:n encanunhada..s a.s. pe~1çoes das 
José Gomes Coêlho. Maria Juventina s;egu111.t.es pessôa::;: An_tomo D1as da Sll
Gomes Coélho, Cellna Neiva Hard- va. Joao Severino ~os Santos, Joaquim 
man. Maria do carmo da SUveira de Santana. F~ancisc? Fausto do Na: 
Carvalho, Cecilia ~ de Brito Cir- cimento, An.tomo Marmho, Pedro Gual 
no, Didia, carolina e Auta, Torquata b~rto de B:1to, Oton Fagundes, Manuel 
Rosa de Mélo Guimarães, Torq_un.ta Vilar Cori:eta, ~tonio Francisco_ da 
Rosa da Silva Guimarães, Maria Ale- S~lva, Jose Antomo Monteiro, C1ce.ro 
xandrina da Silva Guimarãr>s, Clara F1deles do Nasctme:nto, Leonel ~ufrasio 
Emiliana da s. Guimarães. corinu de Souza, Elias L1;11Z da Sll_va. severino 

~!~e ~t!ãrre~~maràcs e Einilin dn ~~::· te~eéir~~~~ã~°B~~s:l~~ r:::::s~ 

NOTAS DO FõRO 
João Paulino da Silva. Severino Fran
cisco da Silva, José Francisco a Silva, 
João Tranquilin.o de Oliveira. José Eu
frasio de Souza, Severino Gomes da 
Silva. Hamilton de Souza Morais, Dio

A diretoria do Colegio Diocesano 
.. Pio X" avisa aos interessados que 
as provas parciais a se realizarem a
manhã. 16 do corrente, obedecerão ao 
horario abaLxo: 

A's 9 112 - Matemaiica da t.• e 

Po,!.\~4ê\ ~a~- Flslca da 4.'. Francês 
da 3.ª e História ,da Civilização da 
1.n.B. 

SERVIÇO HREO 
Aviões mais rapfdos sobre o Allan

lico Norte - Para os vôos de estudos 
atravez do Atlantico Norte, a emprêsa 
alemã "Deutsche Luftha.nsa" apro
veita êste ano, além· dos dois hldroe.
vióes do tipo Ha 139 ("Nordwind" e 
'"Nordmeer"), outro tipo derivado com 
a designação Ha 139-B. Este tipo é 
poucp maior e mais rapido. Os prin
cipais dados são os seguintes: enver· 
gadura 29,5 metros lHa 139 tem 27 
metros); superficie das azas 130 me
tros quadrados ( 117 m2); pêso vasio 
10.410 kgs. no.560 kgs); combustivel 
5.350 kgs.; lubrificante 370 kgs.; tri
pulação 4 homens; carga utll 480 kgs.; 
pêso de vôo para cataptútagem 17. 550 
kgs. (17,500 kgs.l; velocidade máxima 
325 kms;h <315 kms hl; alcance 5.200 
kms. (5. 000 kmsl ; alcance máximo 
com velocidade ec:Pnomica 5. 900 kms. 
(5.300 kms.) Para decolagens da su
perflcie da agua, os dados acima são 
algo menos favoraveis. 

Uma. idéia que movimenta uma in
dustria - Não raro aconteceu que uma 
idéia feliz fizesse surgir um mundo 
de novidades até então desconheci
das. Sabe-se que, por exe1nplo, a cons
trução acabada db avião Junkers do 
tipo Ju 52 revolucionou de certo modo 
a industria a-eronautica mundial, obrt ... 
gando a fábtica Junkers de Dessau 
<Alemanha) a aumentar consideravel
mente o seu petencial construtor. A
gora, outro exemplo é dado pela fá
brica Focke-Wulf, de Bremen, coru; ... 
trutora feliz de quadrimotor rat>ldo 
"Condor'', que r~entemente vôou de 
Berlim a Nova York e vlce-cersa. 
PIOis a aceitação dêsse modê1.o no mer~ 
cacto alemão e internacional foi de 
tal modo promissora, que a fábrica 
resolveu ampliar os seus estaleiros pa
ra satisfazer os pedidos recebidos. au
mentando o seu capital social para 2 
milhões e 500 mil marcos. 

VIDA MAÇONICA 
WJA "PRESIDENTE JOAO 

PESSOA" 

Terá Jogar hoje ás 20 hora~. 110 t..em· 
pio maçonlcc á. Av. General Osorlo, 
128, tuna St'ssão llturg!ca de Iniciação 
pela. loja .. Pr .... sidenre João Pessóa ·• 
na qual serão r~cebidos -9,rlos candi
datos 

Após o cerimoniAl, wn memb~ de 
referida Loja fará wna palestM so
bre assun1 o de alto 111teressc maçonico, 

o dr. Severino Llns, presidente da 
referida Loja encarece o compareci
mento de to<los os membros do Qua
dro assim como os Mações e Lojas 
dêsLe Estado. 

do referido meliante fôram apreendidos 
vários animais. 

o citado individuo, que se acha re
colhido á. Cadeia Pública daquéla ci
dade, é pronunciado em Timbaúba, do 
rizinho Estado do Sul. l 

PUREZA ! SABOR ! QUALIDADE ! 
Requisitos somente encontrados na INSUPERA VEL 
manteiga "LIRIO" a manteiga de maior consumo 

na Paraíba ! 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
ALEMANHA ··Lloyds de Londres·· reuniu-se. ontem, 

para tratar de elevação das taxas atu
DESCARRILAMENTO DE DOIS VA- riis. consideradas muito Insuficientes, 

GONS diante da situação por que atravessa 
o mundo. 

BERLIM. 14 (A UNIAO) - Na es
tação de Klitschen descarrilaram. on
tem. dois vagões de um trem que fa
zia o percurso Torgau-Eilenbw·g. 

Do desastre resultou morrerem três 
soldados, ficando fe1·idos outros dois 
e um ferroviá1io. 

ITALIA 
OPERARIOS IUGOSLAVOS EM Vl· 

SITA A MILAO 

MILAO, 14 (A UNIAO) - O lider 
Starace. secretário geral do Partido 
Fascista, o consul geral da Iugoslávia 
nesta capital e várias outras auto1i
dades receberam nesta cidade, uma 
delegação de cem operários iugoslavos 
representantes dos sindicatos prole
tários daquêle país. ora em visita á 
Itália. como hóspedes da Confedera
ção Fascü;ta do Trabalho. 

Os operário::; lugosla vos fôram re
cebidos com entrepitosas aclamações 
de entusiasmo, tendo respondido com 
a ent..oação da "Giovineza" e do Hino 
da Iugoslávia. 

BOLIVIA 
BUBONICA NO CHACO 

LA PAZ, 14 (A UN!AO) - O De· 
partamento Nacional de Higiene to
mou conhecimento de que se alastrou, 
na!; localidades de Choreti e Camiri. 
no Chaco Boreal, uma epidemía de 
peste bubõnica que já vitimou inú
meras pessóas. 

O Govêrno boliviano, ajudado pelo 
da Argentina, vai tomar medidas ime· 
diatas para debelar o mal, a fim de 
qne a população do Chaco, tão sacri
ficada pela recente guerra, não sôfra 
maiores consequências déssa epidemia. 

INGLATERRA 
A "LLOYDS DE LONDRES" VAI AU· 
MENTAR AS TAXAS DE SEGUROS 

LONDRES. H (A UNIA0) - A 
grande emprêsa de seguros marítimos 

CURIOSIDADES 
SINCERIDADE JORNALISTICA 

Quando Napoleão fugiu da ilha 
de Elba, anunciou a noUcia o pe
l'lódico mais importante da Fran
ça: ··o brandido córso tenta vol
tar á França''. Ao achar-se a ca
minho de Pa1is, escreve o mesmo 
jornal: "0 general Bonaparte con
tlnúa sua marcha em direção a 
Paris". A's portas da cidade-luz, 
o córso famoso: diz o periódico: 
"Napoleão prossegue em sua mar
cha triunfal". Ao entrar na capi
tal fancésa., recebem-no as seguin
tes palavras do mesmo .1ontal: 
"Sua mage:sLadc, o Imperador, a
caba de entrar cm Pa11s. sendo 
~Ó;~~.~a.slicamenlc recebido pelo 

PORTUGAL 
A VIAGEM DO "PRESIDENTE SAR

MIENTO" 

LISBOA. 14 (A UNIAOl - Fazcn-
1io uma viagem de insLruçáo chegou 
:10 porto desta capital a fragata-es
ola da Marinha de Guerra Argenti

na "Presidente Sarmiento·•. 
O capitão Luiz Malerta, camandan

te daquéla belonave, visitou as auto-
1 idades navais portuguésas sendo re
tribuída éssa visita.. 

ARGENTINA 
,'1:0RREU FULMINADO POR UMA 

DESCARGA DE 27.500 VOLTS 

BUENOS AIRES, lA UNIAOl 
Ontem á noite verificou-se um aci 
dente de funestas consequências nes-
1 a capital. Um operá11o que estava 
limpando a cabine dos cabos de alta 
tensão. na uzina elétrica, encostou-s 
num dos referidos cabos, cuja corren 
te era de 27.500 volts. 

Ime<liatamente foi deslii.ada toda 
a. corrente elétrica da cidade, numa 
tentativa de salvar a vida do operá 
rio, mas êste já se encontrava carbo 
nizado. 

6$000 é quanto cUBta um calção de 
lá para banho de 1mar na CASA 
AZUL, a casa que, pelos seus baixo 
preços, se tornou lider no ramo. 

Aposentadorias e pensões 
concedidas pelo Instituto 

dos Comerciários 
RIO. 14 <A. N.> - O Consêlho Ad 

min.istrativo do Institulo dos Comer
ciários julgando, de acôrdo com o 
voto dos conselheil:os e rela.tores, di 
versos processos dos departamento 
regionais, vem de conceder importan 
tes beneficias aos seus contribuintes. 

Entre ésses destacam-se as aposen 
tadorias de 1 :OOOSOOO aos srs. Antonio 
Gomes da Fonséca Sobrinho. Otávio 
Figueira, Fernando Miranda Silva e 
Frederico Kieffer, no Departamento 
da 9. 1

' Região; n.posenl.a,doria c,om os 
prov('ntos de 938$000 ao tr. Artur da 
Silva R~mos r de 750$000 ao tir. Jal 
me Ribeiro Viana, ambos do D<-par 
tamento da 8.ª Região; de 657~000 ao 
~r. Breno Hingdman. da 11.n Região 
de 629SOOO ao sr. Alfredo Gerfefino 
Visconti, eia 9.• Região; de 557~000 
525SOOO e 500SOOO, respectivamente. ao. 
1>rs. Antonio Capote. Albino Pais d 
Silva e Pedro da. Cun11a, da 8.ª Re 
gião. 

O In,'ititut.o rios Comercianos con 
cedeu, ainda, uma ))C'fl)iãQ á .<;ra. Do 
rotéa Seissing, do Drparlamento d, 
8.a Região. 

Tenha os seus cabêlos sempre pen 
teados, usando duas vezes J)Ot semana 
a LOÇAO FIXATIVA ZILDAJUIR 
A única. no genero. FOI O SEGUINTE, ONTEM, O MO· cese Silva Barros, Joaquim Felix do 

VIMENTO DOS CARTORIOS DESTA Nascimento, Manuel Leon da Costa, 
CAPITAL Moacir Aurelio de Castro, Manuel Egi- PRISÕES NESTA CAPITAL \ 

Não é Justo censurarmos os jor
nalistas francêses que assim no
ticiaram o fáto histórico notável 
que foi a volta de Napoleão; êles 
dêsdc a primeira notícia, não se 
afastaram da mais pura verdade ... 

lU. J. B.) 
Fortaleza - Ceará - Corrêa & 

Cia. - João Plf".ssôa, 

Carlorio do -Registro Civil: - E.~· 
rlváo - Sebastião Bastos. 
Nês!;e Cartorio, fóram registadas as 

pessõas seguintes: 
Moisés Ferreira 

Nunes da Silva. 

dio de Oliveira, Virginio Muniz da Sil
va, José Candtdo da. Silva. Ananias Pin
to Peixoto. Antonio Gervasio da Silva, 
Manuel Felipe da Silva, José João de 
Souza. Pedro Paraguai, Osvaldo de Mé· 

da Silva e Maria lo Albuquerque, e José Venanclo Filho 

No mesmo Cartono, correm procla
mas para o casamento das seguinte~ 
contraentes: 

Desembargad.or José Flóscolo da No
brega. e Alds Toscano de Brito: Ma
nuel Ramiro ela Silva e Matia Augusta 

do~r~
1
:º·nêsse mesmo Cartorio, rc"!. 

glstrados os óbitos ocorridos, ontem, 
das pessóas seguintes: 

Luiz Beze1Ta da Silva, Manuel Fran
cisco de Queiroz, Marcionlla Constan
Una de Joous e um natl~morto. 

Os demais cartot1os não forneceram 
nótas á. redação. 

REMESSA DE EXAME 

Ao dr. Chefe de Polícia remeteu o dr. 
delegado do 1º. distrito o exame de cor
po de delito procedido na pes..,;;;õa da me
nor Anali~ Ribeiro de Oliveira, resi
de11te ,.m Co.bcdêlo. 

PRESO UM LADRAO DE CAVALO 

Ao dr. Chefe de Policia comunicou o 
delegado de Sapé haver sido préso, no 
cita 9 do corrente. na ~ua ctrcunscrtção 
policial. o individuo José Francisco, 
autor de furtos de animais. Em poder 

1- w:-:,.,,._,,..., 

,: CARROS E CAMINHOES USADOS : , 
1 

1 

1 

1 
'1 

FORD e de outras marcas ,• 
EM óTIMAS CONDIÇOES E A PREÇOS MODJCOS 

AGENCIA FORD 
B li A MA C J E L PI N BE I B O, 3 1 

Joio Pea16a 

Fõram prêsos os indivíduos Leonildo 
de Oliveira, vulgo ··Tuta '' c Severino dP, 
Silva. vul~o "102", o primeiro para ave
riguações de crime e o segundo por fal
sificação de firma. 

FORNECIMENTO DE ATESTADOS 
DE CONDUTA 

Requereram atestados de conduta as 
seguintes pessôas: Guaranilda dos San
t,o:;; Barros, Eremita Benevides. José da 
Silva Carvalho, Jorge Marcolino Ri
beiro, Juvenal Fen-elra, Iracema Cruz 
Viana, Evanildo Felipe e Ma1ia das Ne
ves Nobrega. 

REMESSA DE PROCESSADO 

Ao dr. Chefe de Polícía, remeteu o 
delegado do 10. Distrito o proceMado 
referente ás dUlgencias procedidas em 
torno do assassinato do agricultor Se~ 
verino Macena. por cujo crime são a
cusad015 os indivlduo.s Sllvtno Estaqul· 
lino e outros. 

ENTREGA DE OBJETOS FURTADOS 

O dr. Chefe de Pollcia recomendou 
ao tesoureiro da Chefatura que ftteSBe 
entrega ao respectivo propt1etarlo, sr, 
Juavelino de Sot1Z8, doo seguintes ob
jetos que haviam sido apreendido& em 
poder de um gatuno: 1 malêta collerta 
de pano. I puta de couro para COQdu
çl.o de document.os, um unlformi de 
brim pardo, um dito de 1n1ln branco, 
4111111 c&llllla& e 11111 pijama. 

O OBSERVADOR MILITAR 
BRASILEffiO NO EXTREMO 
ORIENTE 
HOMENAGEADO PELAS AL
TAS PATENTES DO EXtR
- CITO JAPONtS -

RIO, 13 <PELO AEREOI - Tele· 
gramas procedentes do Japão Infor
mnm que chegou a Tóquio o major 
Lima c;te Figueirédo. observador mili
tar do Brasil no Extremo Oriente. 

N&se sentido, a embaixada japoné
sa nesta capital recebeu o seguinte 
comunicado: 

"O major Lima de Figueirêdo, ob
servador do Exército braslleiro no 
Extremo 011ente, tendo chegado a Yo
kohama no dia 7 do con·ente, no dtn 
seguinte fez wna vislt.a a Sua Majes
tade Imperador, aos membros da fa. 
milia imperial e a.os Ministros do Ex
terior, da Guerra e da Marinha. Nos 
Ministérios do Exterior e da Guerra o 
Ilustre mllltar braallelro foi recebido 
peoaõalmente pelos respectivos titula· r•. Aa altaa patentes do Exêrclto Ja· 
llClll6tf. rellllldaa na ~ do ai· 

nistro da Guerra, homenagearam o 
fminente hóspede com uma t.A.ça de 
champagne. Nés..c:a ocasião o major Li
ma de- FiguE>irédo dcchjrou que !ai.ia 
o máximo parn de!<iempcnhar a sua ai
lo. missão e que em cooperação com o 
coronel Nakanishi, adido militar ja
ponês no Rio de Janeiro, se esforça
ría. com entusiasmo para tornar cad::1. 
rez mais estreitas as relaçõoo entre os 
dois exércitos. Usando da palavrn, o 
general Itagek.i, mínistro da Guen·fl, 
agradeceu a maneil"a cordial com que 
foi recebido no Rlo. pelo exército bra
sileiro, o coronel Naknnishi e assegu
rou ao major Lima de Ftgueirédo que 
o Exército Japonês fará tudo quanto 
estiver ao seu alcance para. que o ilus
tre hóspede brasileiro consi'{a levar a 
bom termo a sua alta missão. 

O major Lima de Figueirêdo penna· 
11ece1"á um mê6 no Japão, findo o qual 
Irá á China do Norte e ao Império do 
Man(ihuk110. Regressando ao Japão, 
Berá iucorporado a um quartel para 
um estágio do onde partirá depois pa· 
ra a China Central. 

A embaixada do Brasil em Tóquio 
manisfestou o seu contentamento pela 
maneira ca.rtnhosa com que o Japão 
recebeu o Ilustre obaervador militar 
braallelro." 



LOl'IQll,BB, 1' lA N.l - Babe-ee que 
aesllo do Parlamento o 

bamberlaln fari lmportantie 

f= ~ ~=~~~ &D• 
... pollt.lcoa ....... ..., que a 

<frl lltetmiha .man:h..,. ombro a 
om,ro com a Prança se os aconteõ
_.,. d' Checoalov&Cllà oe prop&• 
.- na Europa. 

A UIPaENIIA ràANCIIIA APELA 
PUA 11M PLUlScno 

PARIB, 14 (A UNIAO) - Com Sut• 
p..- ......, a Imprensa apareceu, hoje, 
fazendo apelos no sentido de que • 
ttallR um plebiscito na região dm 
sudetoe, a f1m de evitar que ..,Ja dena. 
1rada a 1uerra. 

O GOVUUIO CHECO REQVISITOIJ 
TODOS OS OMNIBUS E AUTO• 
MOVBIS DE PRAGA 

PRAGA, 14 <A VNIAOl - O BOvir· 
no acaba de requisitar Lodos m omni

para a 

- e automovela para tranaportar tro- 3.. SUDETOS CHEGARAM AO NOVOS DISTUBBtOS PROVOCA• 
Jl&I com destl11o á n,glio dos sudetos. TEBBITóRIO ALEMAO DOS Pl:LOS SIJDETOS 

AS AUTORIDADES ALl:MAES RE· 
CUBAM-SE A FALAR 

BERLIM, 14 <A VNIAO) - As auto
ridades do Reich se recusam a !uer 
qualquer comentirlo a respeito da si• 
tuaçlO dos sudetos, dlflendo apenas 
que a Alemanha esU. na função de 
observador. 

SEUO DECISIVAS AS PROXIIIIAS 
HORAS 

PRAGA, 14 <A VNIAO> - Falando 
acerca da questão chl'Ca, o deputado 
Kundt dJsse: "As próximas horas se
rão dec.l.slvas. Só entlli> saberemos se 
haverá ruerra ou paz. De agora por 
diante a aolução depende de um en
tendimento entre a França e a In
glaterra para a realização de wn ple
biscito". 

ESTUDA-SE A MOBILJZAÇAO DO 
mn:aro BRITANICO 

LONDRES, 14 1 A VNIAO> - Os 
meloa polltico9 chegados a Downlnr 
suut Informam que está sendo .._ 

~~~bJ~lza~~~~~~r-

BBRLDol, 14 (A UNIAO> - Em 
consequencla dm llltlmol acontecbnen
tos, cerca de 3. 000 IUdetos Já atra
vessaram a fronteira che11>-pnnanl• 
ca. 

EGER SUBLEVADA 

PRAGA, 14 <A UNIAO) - Cclmba· 
te-se encarnlçadan,enle na eldade da 
l!:ger, onde 2.000 checos ocuparam o 
quartel general das tropas checas. 

Pesados carroe de assalto das for· 
ças checas estio se aproximando da
quela cidade, por dola lados, a fim de 
debelar o movimento )U'lnado. 

Ha várias baixas para ambas as 
partea. 

ASSASSINADO O COMANl)Al'fTS 
DAS FORÇAS CHECAS EM BGE& 

PRAGA. lol - <A VNIAOl -
Durante o assalt.o dos sudetos ao 
quartel ·1enera1 de lllller foi morto o 
comandante ~•s tropas checas. 

Att arora reelstaram-se 21 mortes, 
sendo 12 checos e 9 alemães. 

Berlim, todavia, afirma que lls llal• 
xa,i entre os sudetoa &ão mala nume
rosas. 

O REI IOIWE VI 1IEGBB811A, BOJE, PROCLABl,\DA A LEI IIARCIAL 
A LONDRES EM l:GER 

LONDRES, 14 (A VNIAO) - O rel 
Jorge VI deverá r._, amanhã, 
a esta cidade, Interrompendo as suas 
férias de verão no CasfélQ de Balmo
'ral. 

o aoberano brltanlco assim que che• 
gar, entro.ri em entendimento com os 
membdOII do gabtnête. 

EGER., 14 - <A tJNIAO) - Pol 
proclamada a lei marcial neat.a ckla
de. 

A altuaçio é gravlaalma em conae
quêncla de a população audet.a estar 
armada a revólverea, fu&la e metra
lhadoras. 

<JJIAMBERL\IN CONFERENCIA N o T I e I A s 
COM DALADIER 1 

LONDRES. 14 (A UNIA0) - ln-, D o e H I L E fonna-ae que durante a noite de an• 

g;,-:...m:11anp!~êer:.:::e ;lo~= CAlU.OS LAMAS ~=~= .:°~1t~~ .:~=~ Especial para A Unito 
mentos da ChecmlováqUla. 

DECUTAl>A A LEI MARCIAL PA
RA TODA A REGL\O DOS SU
DETOII 

PRAGA, 14 (A UNIAO> - Acaba 
de ar dmetada a lei tnare1a1 pare 
t;lda a repio ocupada pelos audetao, 
que está praticamente n,volunclona
da 

BOIIPIDAS MI NICGOOJAÇOES 

PIIA04. W IA UNIAOl -' Lord 
Waltilr lt.unctman. falando a um n,. 
~ da. 11111 ... ......, decla-~-=-'°s:~goclaç6e1 

CONSTRUQOES ESCOLARES 

SANTL\00 (por avllol - lnaugu. 
rar-se-á em dias do corrente, neata 
capital o maJeslOeb edlflclo da l!:acola 
Pnmarta "Clll\llllo Matte•, ílependen. 
te da Sociedade Ccma&rutora de llsta
beleclmenta Bdur:HIGllala e - ca
pacidade para 1. eoo alunos dotado de 
todos 011 elemmtoa ......._ de 811111-

PRAGA, 14 - <A UNU.O> -
Nl'YOI dlaturblos _... de - prD• 
vo-·ados pelos audetoa, desta YH 111111 
cidades de s'hwart,: e lldlhrldlúta 
que J• se encontram debaixo da IP. 
marcial. 

CHAMBIIRLAIN DECIDE PARTJB 
PARA Bl&LIM 

LONDRES, 14 - <A UNIA<» -
Em vlata da altuação domlnallte, o 
sr. Chamberlatn enVlou o -.utnte 
telesrama ao sr. Adolf JDtler: 

"Tendo em vista o aumento da 
gravidade da altuaçio, proponho um 
encontro entre nóa a fim de se en• 
oontrar uma aoluçio para D pro!IY,, 
ma checo. Pan.lNl lllllanlll mmmo 
ás 8.30 de avllo, Responda -nte 
au1erlndo um IUIM' ,.... o encon
tro". 

Em reoposta, o MPuehrer" clllalarou 

IS RIQUIZII 
11ru,11s 
E O &OJtRIO 

MI 81'.IDl'l'OI ARAVUSAM 
FBONTEl&A 

AU88IG, 14 - <A UNIÃ0) - Nalli 
NO audekll atn- a fn,ntelra 
em vlata da liwaciO da Checoalova-
qula. . 

Di MODO ALOIJH PBOIUGVI· 
LIO AI ldGOCIAÇCIU 

PARIII, H - (A tJNLIOl - O, 
lldelW IUdetos allnnam que ô llllldO 
aJswn' ~ as netl0CiaQ6eB 
com o sovemo de Praga. 

C01'FLITOB PO& TODA A PARTI 

PRAGA, lol - tA UNIAO> -
Ellllo pratlcammle pnerallladoa M 
conflitos provocadae em toda reclAo 
ocupada peloa IWletoa. 

G&AYl88lllll A SITIJAÇAO EM 
8CBW&&TZ 

· PRAGA, 14 lA UNIAO> -
B' gravl.ulma a altuaçio em Schwar
lz. onde a população audel& se mos• 
~ Cada ... mala boaW. repelindo, 
i força, 011 &endarzoeil cbecoa. 

TEATRO 
•'l'OtJRNBB• ARTISTICA DE JA· 
NUARIO D• OLIVIRR.A, t1IARA DE 

OOIAZ E BARR&T0 



R T o 1 e 1 ~ L 
IIIIIISTRIÇIO 10 ElMO, SR, DR, IRIEIIRO IE FIIIEIRIIO 

lnterventm'ia Federal I xa N-; t~ir~ i'i~'':,.reg~~~iil~~ ;;;~c-
EXPEDIENTE DO INTERVENTOH rendo. isenção do impôsto de indústrrn 

DO DIA 12: e profissão pelo prazo de cinco 15) 
:mos, pnra n sua fábrica de rédcs, á 

Peti('ôe!.: nvemda Coremas, nesta capital. -

De Maria Ester Bezerra cavalcanti. 
professóra de 2." entrancin, con_1 exer
C'icio na cadeira elementar nusta dr 
:Barreiras. do nmnicipio de Santc1 RitJ 
solicitando sessenta <601 dias de licen
ça, para rrnt~mento de saUde Suh
meta-se á inspeção de sauctr 

Do dr_ Otávio Ferreira Soar("S. 111.~
petor de Higiéne, chefe do Posto dr 
Cabedélo requerC'ndo noventa 190 
dias de licença, com os \'encnnemo.'> 
integrais pnra seu trat::tmt>nto 
Submeta-<;e á inspeção de s:rnctC' 

De TPnu!iano Correia cl.i Cost:1 
Brito. tabeli1lo público do t('rmo ele 
São João do Cariri, requerendo sei"'. 
\6) mt'~es cte licença, para tratar de 
jnt.eresses pa!·ticul~res .De~eri1? 

De José Floro Lms, depos1tano pu
blico do têrmo de Alagóa Nova, soli
citando sua demissão do referido ca,·
go. - Como requer 

De Inácio Evaristo, funcionário d,l 
Policia Marítima, adido á 2 Deleg:~
cia de Policia, requer.endo quarro {4t 

mêses de licença com os vencimentos 
integrais, para tratamento de saú~e 
- Concêdo sessenta 160) dias, á. ,·is
to. do laudo médico, com direito ao 
ordenado. na fórma da lei 

Decretos 

Deferido, quanto ao corrente exercl-
ClO 

N. 0 3. 654 - De Antonio Pereira üe 
!\.1vir:ide. requf>rrnrlo isf>nrfio de i:r..
postos de indústria e profissão e ven
ciRs mercantis pnra a sua fábrica ue 
rordas e cabo:; pelo prazo de 10 anos 

Deferido. apenns quanto á lndUstrla 
f' profissão r pelo pr:1zo de ( 51 cincr, 
.:!.nos. Lavre-se o decreto 

N. 0 lCJ. 455 - De Ariel de Farin.s. re
querendo um adiantamento de ... 
5 :000~000 parfl. aquisição de material 
:-uficiente á melhoria da oficinn que 
c'irige _ - Indeferido. á \'ista das in
lonnaçõe~ 

N. 0 9. 790 - · Dr:- Elias Ramos e Dj.1!
ma Martins Casado. requerendo grati
ficai.:Ro pro-labot·e. - Indeferido. á. 
vi.<:tn da informaçõe.s 

Decretos 

O Interventor Federal no Esta.do 
ela Paraíba, à vi,;ta do laudo de ins
peção de snúcl<.' a que se submeteu o 
si'. Ascendino Toscano de Brito, esta
cionaria fiscal de Santana cio Congo, 
resol\'e conceder-lhe seis 16J mês('.S de 
licença, com l'.'s vencimc·ntm, mtcgrais, 
para tratamento de saúde. 

O lnterventor Federal no Estad'.'l 
da Paraíba exonera Genesio Freire do 
cargo de 1." suplente de sub-delega-

0 Intener,tor Fed~ral no Esta'1.o do de Policia da t'ircunscrição de 
da. Pnraiba em face do laudo médico Pitimbú. distrito da capital 
n que se submeteu a professôra de O Interventor Federal no Estado 
4.º entrancia Maria Mara:arida c1o cia Paraíba contráta d. Arlinda Pec;
Nascimento, com exercicio no Gru- t-ôa para exercer, interinamente. o 
po Escolnr .. Apolonio Zenaide ,. .:t 1 cargo de professóra no Grupo Esco
cidade de Alagóa Grande. re/:iOIY'! lar ··Gama e Mélo" da cidnde cte 
conceder-lhe trinta dia/:i de licença, Princêsa I:-abel, em substituição 6. 
com direito ao ordenado. na fórma ela Juncionária efetiva, que se acha li 
lei, a contar da presente data cenciada, d. Alzira Moura Magalhães, 

Q Interventor 1'"ect~ral no Estado servindo-lhe de titulo a presente par
da Paraiba remove a professóra de taria 
2." entrantia Ann Paula Barbosa, d:i O Interventor Federal no Estari() 
cadeira elementar mista "Inctio Pi- àa Parniba exonera, a pecliclo, J()St~ 
1·agibe" desta capital. para o Grupo Flóro Filho do cargo de depo-

N. 0 10.442 - Do dr. Vlrglllo Cor
deiro, 

Oficies 

N.fl 15.070 - De João Hardman de 
Barros. 

N. 0 15.077 - Do mesmo. 
N. 0 15.078 - Do Secretário da A 

gricultura. 
N .0 15.054 - DC' João Ltli? Ribei-

ro de Mornis 
N.º 15.050 - Do mesmo. 
N . 0 15.051 - Do mesmo. 
N.º.15.052 - Do mesmo 
N.º 15.053 - Do mesmo 
N. 0 5.0fl5 - Do mesmo 
N. 0 15.056 - Do mesmo. 
N. 0 15.058 - Do diretor da Cadeia 

Públicn 
N. 0 15.060 - Do mrsmo. 
N ° 15.084 - Do Presidente do 

Tribunal de Apelação. 
N _o 15.083 - Do mesmo. 
Cópia cio decreto n. 0 1 .121. de 13 

de setembro do corrente ano 

Prestações de contas· 

N. 0 3.282 - De Severino Silva. 
N. 0 3. 493 - De Julio Batista dos 

Santos. 
N ° 3.492 - De Silvino dos Santos. 

Ao Tribunal cl:1. Frt7.f'nda: 

Pctírões: 

N. 0 9. 241 - Da Standar Oil Corn
pnny Of Brasil. 

N. 0 10.337 - Da Cia. Paraíba de 
Cimento Portland S 

1
A. 

N. 0 10.366 - Dn mPsma. 
N. 0 L 039 - De Dlonlsto Carnf'iro 

ela Cunha. 

Prestações de Conlas: 

N. 0 21 - De Gaspar Binter. 
N. 0 1. 359 - De João Rodrigues de 

A. Filho. 
N n 3. 603 - Do ·mesmo. 

A· Mi•sa d(• Rendas df' Caj:11.eiras: 

!;~:~~~ ~~::1;l:ª;~~:~i~·la~e s~:·U:it~~ J ~i:á1~gi~blt1?ai~ºe. termo da comarc:i 1 
Ofi('lo 

lo ao Departamento de E1ucncão. pa- O lnterventor Federal no Estado 
ra ser devidamente apostilado da Paraíba. atendendo ao-que reque-

0 Interventor Federal no Estado reu • Inácio Evaristo. funcionário da 
da Paraíba remove a professôra de Polida ::viaritim;,, tendo em vista o 
2 entrancia Maria Amelia C'.3-mêlo laudo 1~êdico a que se submeteu o pe
do Grupo Escolar .. Frei Martinho" , nci,.,i1áno, rernlvt. cor.ceder-lhe se~ 
de Cruz de Armas, para a cadeira f'· !-Cnt::i t601 dias dP licença para tratu
lementar mista ·· Inclio Piragibe ·· m.ento de saúde, com direito ao or
desta. capital, devendo apresentar seu clt>nacto, na fórma da lei. 
titulo ao Departamento de Educação O l!1terventor Federal no Estado 
para ser devidamente apostilado da Par~iba, atendendo ao que requc -

0 Interventor Federal no Est:1ll.·) reu o ex-guarda civil de 3. n classP, 
da Paraíba remove a professóra de José Osorio de Mélo, tendo cm vist~ 
classe única Maria JO/:ié Porto, da ,,s inform!lções prestadas pela Ins
cadeira rudimentar mista àc Jardim. petoria daquéla corporação, resolve 
município de Ptlar, para :1 de igual reinclui-lo no citado posto, servindo
categoria de Viração, do municlpio ele lhe de titulo a :)resente portaria. 
Santa Rita. devendo apresentar seu O Interventor Federal no E/:itado 
titulo :rn Dtpartamento de Educaçãc- da P:'lrníba nomeia Joaquim Robel·r') 
para ser devidamente apostilado ele Lima para exercer o cargo de 1. ) 

O Interventor Federal no Estado ~11pi"'lltE: de sub-delegado de Policia 
cta Paraíba transfere a cadeira rud1- r:a circw1scrição de Pitimbú. do dis 
mentar mista de Jardim, do nnmic1- trito desta capital 
pio de Pilar, para Viração. r1.o n.rn- O IntervenLOr Fed.-ral no Estndo 
nicipio de Santa Rita tia Paraíba nomeia Belarmino Ctu-

0 Inten-Pnt~r Federal no Estadu neiro Néto para e:-:ercer o cargo da 
da Para1b:1 retilka o ato sob n. 1498, 2.0 ~uµlen_te de !-Ub-deleg~do dP Po
de 14 de ~etembro de 1933. que no- llcia da cn·cun/:icric:ão de Pitimbú, do 
meou Agnelo Alves Batista para exe1- oistrito desta c.1pital. 
cer o cargo de servente-porteiro do O Inlervent')r Fu'1e1~l no Estado 
Grupo :r;scolar "Epitacio Pessóa.. da Para.íba e-xo.1erP- Jo3quim Rober
desta capital, um_a vez que o nomeac!0 to de Lima cio cargo de 2. 0 suplea
chama-se Agr.es10 Alves Batista te ele sub-delegado de Policia da cir-

cunscrição de Pitimbú, distrito a:~ 
EPEDIENTE DO INTERVENTO'l. capital. 

DO DIA 13 O Tntenentor FrrlC'ral no Estudo 

Det'reto· 
c:a Par'l.íba _ale1-,dendo ::io que requf'-
1 eu d. Mana do Carmo Oliveira da 
~ilvf"ira. auxiliar do Serviço de Esta
llstica do Ól'partilrnento de Esta.tini
c,, ,. Publicidade. e à vista do atesta
(o mé0icc a1Jresenb.do. resolve cou
c:eder-lhe no,·enta t901 dias ele licen
ça, com os vencirnentos integrais, nos 
terniof- ela letra h do nL. 156 da Co1·~-
tituição Fednal. devendo a referie':: 
!icença ser contada a começar do C"'?. 
18 ctf' o gosto do corrente ano 

O Interventor Federal no Estado 
da Paraiba nomeia a normalista di
plomada ,Judite Assis para e;{erce.
interinamente, o cargo de professór,t 
no Grupo Escolar .. Mons. João Mi
lanez", da cidade de Cajazeiras. em 
~ubstituição á funcionária efeti\'a 
que se achu licenciada. d Honorinn 
Tavares de Mêlo, servindo-lhe de 11-
tulo a presente portaria O Inten1entor Ffdc1:1.l no Estaôo 

da Par~íba, ~tendendo ao que reque
rtu Raimundo J:>enaforte. 3. 0 sargen

EXPED1ENTE 00 INTERVENTOR to da Policia M1lita1 do Estado e e1,1 
DO DIA 14 face rh inforrnaçâo prestada pelo co-

1 onP,l comandante geral da ah1dtda 
,-orporacão, re:;ol\'e reformá- lo com a 
p,•rct>pção do<; vencimento;-; anuais de 
tré:,, contos duzentos e quarenta e se!:.r
m1) P ~etecentos réis 1 3 :247S700J, ele 
açorclo com a letr!\ <' do art. 53 e ar1. 
3fi - Capitulo V - Titulo I - d'!l. 
Consol:da~áo do:-. Regulamentos di 
Poliria Militar. ctevencio solicitar set, 
titulo á Secretaria da Interventoria 
Ff'dPral 

Petições 

De Raimundo Penaforte. 3." .sar 
genta da Policiil Militar do Estado. 
solicitando reforma. - Dcfcri:J.o 

N. 0 10.311 - De Asccndino Tosc'!
no de Brito, estacionaria fiscal de San
tann do Congo, requerendo seis • 6 1 mê
~es de licença para tratamento de sa!, -
ele. - Concêdo seis l6) mésf's de li
cença com os vencimentos integrai•:, 
para tratamento de saúde, á vbLa do 
laudo médico e das informações 

N, 0 9.832 De Jo5é de Sales San-
tos, requerendo readmissão no rargo ·J._ 
guarda fiscal da Fazenda Aguar
de oportunidade 

N.º 9.941 - De Jo::,é Perl'grino Ma
druga, requerendo pagamento de fé
rias referc-nte.'- ao exe1cicio de 1937 
Indeferido, á \1 ist.u da informação 

N. 0 9 _ 76:J ~-· De Se\: erino Gama dos 
Santos, 1. 0 foguista da R A. E .. re
querendo pagaml'."nto de d1rerenço ctP 
vencimentos Jndeferíclo. á vista ela· 
jnformaçóe, 

N.º 9.723 - De José Benoní ele A 
Lima, residente em Campina Granei .. 
1equerendo a equiparação da taxa dt• 
eõtatlst~a <le "bôrra de oleo de emt., 
i., de algodão· A taxa de bo ou gr -

',ccretaria da Fa1.enda 
L\'.P!c:Dn:~TI, DO G \BJNt:TE 

Ao diretor do Tf'~ouro: 

Pttições: 
\ 

N." 10.441 - Dr Miguel Moreno. 
N. ' 10. 439 De Luiz Raimunli J 

Bt·zerra 
N' 10. lí'O 

to 
Da viú\'a Nirola Por-

N 11 10.429 -- Dt NntJn'.'tel Vac.;con-
rêlos. 

N. 0 10.430 Do me;;mo 
N. 0 lb.431 Do me.smo 
N.r.i t(l.432 - Do mesmo 
N º 10.433 - Do mesmo 
N ° 10.434 - Do mesmo 
N • 10 435 - Do mes01n .Ã 4 

N. 0 15.853 - Do coronel coman
dante gerJ.l ela Policia Militar. 

A' Administração do Porto de ca 
bedêlo: 

P~ticão· 

N. 0 10 372 - De Olacilio Mon~r->i
ro 

A' Rr-rcbcdoria dr R<'ndas de Cam-
plna Grande: • 

Oficio: 

N. 0 15.073 - Do Presidente da 
União dos Comerciantes Retalh.istas 
de Campba Grande-. 

A' Procuraclorin. na Fazenda: 

Petição: 

N. 0 9.920 
Carvalho. 

A' Ementa: 

Petição: 

De Scrgio Meira. de 

N ° 10.428 - De Dias, Galvão & 
Cia. 

TRHIUNAL DA FAZENDA: 

Sessão do di<\, 13: 

Prrsidente - Roni.unldo Roilm. 
Secretária -# .Benigna Leal. 

Compareceram os srs. Romuabo 
Rolhn. diretor do Tesouro, por desi
gnacão do Secretário da Fazenda, José 
Floi-entino Junior e Acrisio Borgl's, 
respectivamente chefes de Secção da 
Receita e da Despêsa. e o dr. Seve
rino Corclciro de Sousa. procurador da 
Fazenda 

O expecliente constou do sC'guinte. 

Contas - O Tribunal visou: 
N. 0 10.329 - De A F. Móta. n~ 

quantia de 60 :27:?SSOO. 
N. ') 10. 375 - De Severina de Ho

landa Ca,·alcanti. na quantia de 
570SOOO 

N.º 10.115 - Da Standard Oi! 
Comnany of Brasil. na quantia de. 
410S200. 

N.º 10.326 - DR Cia. Brasileirn 
de Bletricidadc "Siemens-Schuckerl.'' 
S. A., p. p. Danlrl de Araújo, na 
quantia de 6:687$000. 

N." 10.335 - Df' Som;n CnmJlOs, 111.. 
quant.ia de 3 :406S200. 

N.º 10.328 - Dr Willi:ims & Cia 
'1a quantia de 555SOOO. 

N. 0 10.313 - De Oíogenes Chian
~a. na quantia de 3:913S000. 

N. 11 10. 336 - De Eduardo Cunha 
& Cia .. na quantia de 4:706$700. 

N. 0 10. 343 - De Abel Vanderlei. 
na quantia de 300SOOO. 

N.º 10.351 - Da Cia. Parniba rlc 
Cimento Portland S A na quanth 
d<" 2:805SOOO. 

N.º 10.353 - Da ruC'smn, na quan
tin rio 4 :207S500. 

N. 0 10. 352 - Da mesma, na quan
tia de 467SoOO. 

N.ll 10.354 - Da mesma, na quan
l tia de 561$000. 

l 
11
.!,"ti!·i!6 916~ Raul Batista, na 

U<'!i!tiiuições - O Tribunal autori 
zou: 

N.n 9.124 - De A. F. Móta, n'1. 
quar,Ua de 20:000~0. 

N .n 10.346 - Do mesmo, na quan
tia de 1 :050SOOO. 

N.n 10.121 - De J. Barros & F1· 
lhos, na quantia de 100$000. 

N.º 10,222 - De F Galvão. nn 
quantia cte 350SOOO. 

N,º 9.842 - De Clcrro Matilde ele 
Carvnlho. na quantia de 400S000 

Prestações de ronfas - O Trlbtu1.,~l 
julgou certas· 

N.n 3.282 - De Severino Silva, n~ 
qunntla de 45sOOO 

N. 0 3. 492 - Do Estacionario Fi~cul 
dr s. João do Cai"irí, na qunntin df' 
1 ·200$000. 

· N. 0 J. 493 - Do Estaciona rio Fis
cal de Sapé, na quantia de 789SOOO 

P"'ticõe~ 

N. 0 10.048 - De Araújo f<\que .1.. 
Cia., pedindo o registro de duas cer
tidões dp guías extraídas no exerci
do de 193G, e cancelament.o da res
pon:;abilidnde. - Tendo infringido o 
disposto no art. 3. 0 elo decreto n. 400, 
de 1. 0 de fevereiro de 1909, o TribU· 
nal da Fazenda não reconhece á fir
ma Araújo Rique & Cia. o direito 80 
cancelamento da responsabilidade re
lativa a guia de desembaraço n, .. 
4 .133, expedida pela Recebedoria de
Rendas d~ Campina Grande, em 
1936. 

N.º 9.982 - De Manuel Alexandri
no de $ousa, requerendo cancelamen
to dn. responsabilidade relativa :\s 
guias de desembaraço ns. 848 e 851 
cia Mêsa de Rendas de Guarabira, do 
exercicio de 1937. - Caracterizada. 
como está, a infração ao disposto no 
art. 2. 0 do dec. n. 400, de 1. 0 de fe 
vereiro de 1909, não reconhece o Tri
bnnal da Fazenda o direito ao cance
lamente da responsabllidade do sr. 
l\fallltel Alexandrino ele Sousa. reln
tivo n não devolução no prazo Jpgnl 
das ~Ilias <i<' clc-~rmharaço ns. 84~ P 

8.'i 1. <'Xproidas em novembro do n no 
p. passado, pela Mêsa de Rendas de 
Guarabira. 

N.º 3.645 - De Abílio Dantas & 
Cia., requerendo restituição da. im
portancia de 86.!S()OO, excedente do 
imposto de indústria e profissão J~ 
sua prensa a motor, de enfardar al
godão, em Bananeiras, no 2. 0 semes
tre de 1937. ~ O Tribunal da Fa
zenda reconhece á firma Abilio Dar~
tns & Cia. o direito á restituição dJ. 
impor'lancta de 864:i.OOO. uma vez que 
a ::,ua prensa de algodão situada em 
Bananeiras foi ciesclsssificada •.ic 
prensa de 1.ll para prensa. de 2. 0, 
confórme despacho de 9 de maio do 
corrente ano, do sr. Interventor F~
deral. 

N. 0 10.254 - De Manuel Bent,? 
Fcrnnncles. requerendo restjtuiçã.o da 
quantia de 500SOOO, do depósito feito 
na. Mêsa de Rendas de Santa Rita 
par.a. i!1tcrposição de recurso sóbrc 
mulln por infração do reg. 22.061. -
Tendo em vista os par('cere/:i e o fato 
de haver ~ido a multa imposta ao .~L. 
Manuel Bento Fernanctes1 . de ~anta 
Rita. desclassificada do art. 33 pai-.1. 
o art. 32. do dec. 22.061, de 9 de no
vembro de 1932, pelo sr. diretor do 
Tesouro, reconhece o Tribunal o di
reito do requerente á restituição da 
quantia de 500SIJOO. 

Secretaria do Interior e 
Seguram;a Pública 

do, b~cnlco ngricola de Teixeila. vi.,;
to o mesrrto não se encontrar quit r 
com o Serviço Militar. 

O Secretário da Agricultura, Co
mércio, Viação e Obras Públicas ,·e
solve contratar o sr. Severino Aug~
to José para exercer o cargo de téc
nico agrlcola do municipio de Pilar. 
de acõr<lo com o dec. n. 963, de 7 
de dezembro de 1937 

O Secretário da Agricultura, Co
mércio, Viação e Obras Públicas re
solve transferir o sr. Antonio Bent.o, 
técnico agricola do municipio de Pi
lar, para idcnticas funções no ele Es
perr.nça 

Prefeitu1:a Municipal 

EXPEDIENTE DO PREFF.ITO DO 
DIA 14: 

Petições de: 

Manuel Bernardino da Silva, reque
rendo licença para construir uma ca
sa de taipa e telha na avenida 12 u~ 
Outubro. - Como requer 

José Mesquita, requerendo licença 
para fazer diversos serviços na ca~a 
n. 0 305, á rua. Roger. - Deferido, 

Manuel Barbosa da Silva, reque~ 
rendo lic~nça para construir 7 ba
nheiros de taipa junto á racimba s,
t.uada á avenida Desembargador No
vais. - Deferido. 

Celso Avelino dos Santos, reque
rendo licença para substituir a cober
ta da casa de sua propriedade, á run 
Frei Herculano, 288. - Como pede 

Guedes & Cavalcanti. requerendo 
licença para abrirem letreiro na fa
chada do predio n. 57, á. praça 15 de 
Novembro. - Como requerem. 

Franci.sco Correia. requerendo h
cença para construir uma casa de tai
pa e palha na avenida 5 de Setem
bro. - Deferido. 

Manuel Ferreira Junior, requeren
do licença para construir um predto 
na avenida Princésa Isabel, para o 
dr. Hélio Araújo Soares - Como 
requer 

Antonio soares de Oliveira. reque
rendo licrn<;a. para abrir wnn janf>la 
interna no predio n. 313. á avenida 
)Unas Gerai~. - Att>ndido, á. vista dos 
pareceres. 

José Dutra do Nascimento. reque
rendo licença par~ construir fóssa na 
casa n. 140. á rua Luzitania. - Co
mo péde 

Sc!lndarcl 0il Company of Bra!.il. 
r"'querendo certiJ5.o - Certifique-se 
o que constar. 

José Gomes, requerendo 1icença pa
ro colocar re~lames nos postes de ih1-
minação desta capital. - Em face t:!a 
informação <la D. E. F .. deferido. 

Jcsf' de Ollveira e Silva. requeren
do licença para renovar a coOOrta dn. 
(asa de sua propriedade, á avenida 
Conceição, n. 506. - Como requer. 

João Magliano, requerendo licença 
para construir fóssa na casa n. 134, 
á rua 18 de Novembro. - Como re
quer 

Manuel Ferreira Junior. requerendo 
registro dí' sua. carteira profissiotHll 
ele construtor civil licenciado. - Co· 
mo requer. em face dos pareceres 
• ·A11l0I1kY ,,Jblno de Sousa. requeret~
do licença para construir muro no 
terreno situado na esquina da ruu. 
Irineu Jofill com a Rodrigues Cha
\'es, c!P. propriedade do cel. José Ai-
naldo Cabral de Vasconcélos. - De
ferido. 

Severina Sá. requerendo lireP.tn 
para reno,•ar a coberta e construir 
fóssa nas cas:..s n. 980, á avenida Car
neiro da Cunha e ns. 608 e 600, .\ 
avenirln. Aragão e Mélo. - Como re-
quer. 

DEPARTAMEXTO DE EDUCAÇAO Man11el Marques das Neves, reque• 
rencio licenc:.a para construir fõssa ,. 

EXPEDtENTE DO DIRF.TOR DO instalar agua na casa de sua proprie-
DIA 14 dade, no parque Solon de Lucena, n, 

Pcti('.'Ô('S: 
~SO. - Como reque1, em face das ir 
forma<;ões. 

João Si?bastião Alves, requerencto 
De Zulmira Pires Fernandes, pr.J- licença para construir uma casa rj.• 

f~ssOra de 4. ª entrancia, com exerci- taipa e palha na avenida Nova 
cio no Grupo Escolar "Antonio Go- l Em face dos pareceres, deferido. 
me.s'_', da cidade de Catolé do Rocha. Severma ]\,faria da Conceição. ,.,._ 
sohc1ta11do abono de dez (10) faltas c1uerendo ~ice,1ça para construir um'"' 

fi~1~~~ io~~:~iv~ ~ê~~~su:~o~o D~: ~~1~~ ~ee t~~fa~d~~lh.:_ nrie?:r~~~~a ca-
ferido. José Dumas Ferrrira, requeremio 

licencn pnra construir pedra twnulr-t 
nas sepulturas ns. 381 e 471, no Ce
mitério Pt·blico desta dd:.lde. - Dr
ferido 

De Antonia de Oliveira, professôrn.
diretora do Grupo Escolar "Luiz 
Aprigio''. da cidade de Mamanguape 
soltcitando no mesmo sentido 
Igual despacho. 

Secretaría da Agricultura, 
Comércio. Viação e O. 
Públir.aR 

Antonio Daniel, requerendo Jice·1-
ça µara construir uma rasa de taip 1 

e telha na avenida Aragão e Mélo 
- Deferido, de acôrdo com o parece, 
da D. O. P. M. 

Antonio Soares de Oliveira. reque
r<>ndo licençn para construir o muro 
do prertio n. 418, á av<>nidn João Mo.
charlo. - A' vista rins ütformnçiw:., 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO como rec1urr. 
DIA 14; Carla~ Piccorclli, requerendo liceli-

Portarias: 

O Secre.tárjo Ua Agricultura, Co~ 
mércio, V1açao e Obras Públicas !'e
.solve e.mnerar o s r . Luiz Gonzaga de 
Andrade do cargo de chauffeur da. 
Diretorit do F·omento da Produção. 

O Secretá~o da AgriculttU'a, co. 
mércio, Vbçao e Obrnt:. Públicas re
solve contratar o 51·. Lut? Gonzaga 
de A~drade para exerrer o cargo de 
motorista do Serviço de Classiftcaçãu 
do Algodão, servindo-lhe de titulo ... 
presente portaria. ~ 

O Secretário da Agricultura, co. 
mérclo, Viação e Obraa Púbw,as ,·e
aolve exonerar o ar Hermes Maeha· 

ç~ . parn construir uma parêde ~ divi· 
sol'la no predio em constrncão á nt..t. 
da República. - IndeferidÓ, em fa
ce do parecer da D. O . P. M. 

Joaquun Pereira do Nascimento, 
requerendo licença para fazer um au
mento no predio n. 421, á avenida Ma .. 
nuel Deod.ato. - Em face do parecer 
da D . O. P. M., indeferido. 

Severina Pinheiro do Nascimento, 
requerendo licença para construir uma 
casa, de taipa e telha na avenida Pro~ 
fossot· Poréde~. - Indeferido, em 
face da húormação da D . o. P . M . 

Antonio Mendes Ribeiro , requereu· 
do carta de habitação para 1ete pre
dlo.• recenteio~te cqnstr111doo • n· a 
Gabriel nqaer 



O DISCURSO ~ DR. DUSTAN MIRANDA 
P a t-i"BADIO ,..US.UAB DA PA• 

Dldu • a1 .. pelo lNln ,-ao - ~ MaA 

(COMVNICADO Dq ~ARTAJIGNTO DB BD1JCAC,1AOI =-~ -~ no "- 1111ra hoje: 

· ~o o Dia da ~..o :fliPu'lameJllo de Educac;&o o• 
veu, entn as eaeolas, as mala 1· 

=~.r:..' ;~ d1~·· nllladee N&Uiadas nesta capl des-
tacou·• a fala aos e11CDl&re11 pe. 
'lo dr. Duatan Miranda, qw, 1 • 

111!!"-~=.'.:Je das e11CDlas! ~. da 
ID&llhl, Aurora, sol naacent.t-" &Obre 
CIII hmuonles da Patrla, estàil pala
vru. que vou proferir, dlrtgem•ae ao 
- coração. 

Certamente. hoje melhor • que 
ontem, começais a compreender o 

*1:"sentls que a Terra do êruzetro 
Dio 6 mais o campo indeciso de t.o
das as experlenclas aleatorlas ou te• 
menrJ&s. 

o Jornal e o livro - e.te ~mi)a· 
raYel poder dllutdo na concle das 
DUIIS&S deixam de ser. no Es Au-
tod.tarlo Naclonol. lnstrument.o ener-= ~=~•:e,e 8de~~ 
hoilra. das glorias e das traiilç6é~ do 
Brasil. do futuro do Bra.sll. 

~ .. ":.':::f: ~~~~: ::1l/.~a~ 
de. 

A Patrla recolhe os aeus mentnol. -··lhe• carlnhoouneme • llllo 

r:e1:n'.:!~!1eJ:1: ::":.,'!:.3 
Pais. 

O ensino, sente-se vem •merstndo 

:::,6r~"fn'~p~:e:e~ 
flW! tudo lsao, a tuclO ame-va •1111-
verter. O panorama do Braell era o 
da lnevttavel derrocada. A sua JuY911 
tude, alicerce de ouro da seu pc,rvtr -

:~ :,e,::av~ ':.'f:rut~~ 
prlnclplos mais exótlcoa, as conce
pç6es mala perniciosas, os aentidN 

=.t!..wll,:1~~ as º'ko'l':"1as n;~; 
lneompatlvels com o penaamento na
cional como a., do comunlamo e u do 
lntegrallsmo, eram lnstlladas sutil
mente na alma ln1fnua, la?Ka e aber
ta das gerações em fl6r. 

O proletarlo - valor de produção 
- era alvo tambfm das atenç6es Je 
Insufladores extremlatas, falsos pr~
goesros de melhorias à condição so
cial, economlca e polltlca dos trana
lhedores. Alguns de.tes, na sua ln
cultura. ou na sua IIIJRrla, resultnn
'te da ne1açio slalematlea de direit:,s 
lnvtolavels e da ln•ompleta aparelhn
Kem do poder p11bllco para os pro•e

Expeçam-se as cartas de h4blta~o ger, eram explorados pelos agentes 
aob os ns. 157, 158. 159 160. :til. 182, dos crédos sangwnarlos e anti-cri.,. 
1a e IH. l.ãos. A unidade tt,1plritual da Patrla 

Joio da Costa Cabral, reqpi;l'endo rendia-se em virlos pontos. 
licença para modificar o apal'..,.o do O trabalho rormlllavel dos colonl
predlo n . 200, , avenida Bea!ltepal- zadores lusos. rorrtaldCIII aqui e ali 
,e Rohan. - G:omo requer. pela catequé"" do., Vlelms, Nobrega.s 

.JoR Isidro Gomes, requerendo li- e Anchletas; a tareia emocionante 

A :::B A~w:~IOA Dr=.1:0 
l'lllaado a rupelto cio - Yla na .._do ....... eonlleeldo artla· 

ta.--:-Aabdla ......... ,. 
- a ...... ealA atra_,,.. ama 
ftlae de 11111 ....... 0 mielllO ... ,.. 

..... - ·-· -·'- .. a&IYlcla-............. .,... ......... ....... 
INdle ...... allllfS .... ...... =.:r ....:._-::-,~,:~~ 
fllimaa41 ................. _ ...... 

a111c- ·-· 
11:Ml'OLGANTBB 08 8UVIÇOS DE 

8.\NEAM.11:NTO DII CAMPINA 
G&.\NDB 

Esemplifleo a lOlla.ba aflrmallwa eom 
o senlfo ele llltuleelmen1o ....,... e ea
llVIGa ele Campina Grande, do qual 
- .............. fotoa,itleu . F;' 11m• ollra empolpnt, pr!Wpalmeale 
se eollllderarm• ...., _ oemlo leva-
da a deite ,or - Batado -•no, 
:~i;,.:e Z8 rea':: =:,.-:~ 
natureu, ot perpetuam no reconllecl
-nte e -rqio popu!IU'. 

- O ...., clele,la, .boje, maio do que 
,......,., sovémos ele 84:io, honrut,s 
e lneaaaveu no eamprlmente real de 
- relall- i felicidade eole
tlva. 

11.00 - Protrrama do almoeo ·
- oravaoaee popu1area orerecldu 
pelo Clne Sio Pedro. 

12.00 - Jornal -tulúlo - Intor
-· t.elegratlcas do pala e do estrangeiro. 

12,16 _ _.Clmtlnú. o procrama do 
almoOO - Gravaçllea popularaa ore
recldaa pelo Clne 8io Pedrq . 

cLocut4r Allrlo S11va1. 
11,00 - Programa do ,Jantar -
IUli - Boletim esportivo. 

Gravaçóea selecionadas. 
<Locutor Jorse Andr6> 
11.00 - Balteae doa acontecimen

tos do dia. 
19,05 - Emboladas - Rivaldo Lo-

~i.1s - Jlora católica - padre Hll
don Bandeira. 

19,35 - Mllalca popular brasileira 
- Esmeralda Silva. 

19,50 - Canç6es - Orludo Vu
concélos. 

20.00 - Hora do BrasU. 
21,00 - Poxs canções - Eunice 

&!ti. 
21,15 - Jornal oficial. 
21,20 - Programa velho album de 

múslcaa bl'Ullelras - TanJa Ferreira, 
Jota ll&ontairo, Rivaldo Lopes. Ra
p~le e conjunto serenata. 

22.20 - Jornal falado d.i P R J . -
4. 

22,30 - Bõa noite. 
<Locutor Josuf Junlorl . 

A'EXTBAORDINUl.l CAPACIDADE PRINCIPAIS PROGRAMAS UAS 
DE AÇAO DE UM BOMl!M DI! BBTAÇOES RAbl0-EMl8S0&AS DE 

GOVeRNO ONDA CURTA NOS ESTADOS UNI-
DOS DA AMl!RICA DO N'ORTF. 

Proirrama d.e .boje, 
aença para substituir para telha a co- dos desbravadores sertanistas da• cn- Coaclalndo a ..,. pa1ea1n, o11111, 0 
berta das casas de palha i avenida tradas e bandeiras; o sentlm•nto da ..-. Jllllen MaMel: P- cleelanr qne 
.Aalalo StJatlel. - Deferido. ::ci:n::::.:io':!ª:iêv~º~m •~:j jimala - _..a...., ~latal e am , 

S. Dias de Lima, requere'1J:n· de Negreiros e Femanjes \'leira, e :,.;.:..:_n~~r:: e!:':..: t.o!'~O:mc B~r;~ ~b -:::_ ~~j :..para ...:..0:1':1~~ ç;º~Vlll'Õ ~- nos outros heróis da realstencla co,1- ea&á um homan c1 ne1ra11 fldals mts. 
- n 29 SU: paga~do J~ tra a Invasão holallde.&; e ruro e • ele ama -..,:..:,_ ..,.., ...... ": A's 13,15 - Sweethearts of the Ail· 
o que f6r dedj;;,lto. 

0 

santo sacrlflclo de Tlradent:-r.. pela ele .... - o •• ~ ele FI- - Schenectady - W2XAD - 21.500 
Joio Magllano, requerendo licença lndependencla e pela repú'>ll•a; " caelrêtlo, qne cllllP • ua lerra e o oeu ""8. - 13,9 mts. 

pua COD1trulr !<lMa nos prt4los 116 . inarch8 trepidante e decisiva de ,JG&é povo pari,...._........_ llúde·-· A's 13,15 - Oeo?Ke Grlffln, barito
:IM e 308. , rua Maxlmlan(F'J\.t:achd- Bonifaclo e Gonçalves Ledo e Cle- polo, folia em ler Uclo a opodanlcla. ne - Schenectady ·- W2XAD -· 
do. _ cama requer. mente Pereira, ao encontro dos ln!· ,.e de coalleoer 8 Paralba. ela -• 15.13G klls. _ 11.:; mt,s. 

JDS2 Leandro de Lima. ,·eitw=i:end•J petos do Prlnclpe; a In<lepen<!ericia levo ffl&l'll]flcu reconl~". A 'li 14,00 _ Popu1at Hustc - N,•i,· 
licença para renovar a coberta da ._. Nacional. enfim, eomo expressao de 1 --------..----- York _ W2XE _ 15.270 kcs. _ 19,6 
• de taipa e palha á avenida Re- um forte, profundo e coéao esplrito ANBaGB 6 - __... ele paacle mts. 
dençio, n. 9D. - Deferido 1 brasllelr~ - tudo Isso arriscava-se na lllso, I!' - aowa e ...........,...el. A's 15,00 - 2,00 p. m. - Itahan 

Prancboo Martins requereqdo ,i- Imprecisão, no afrouxamento, na lne- lbr$rito, l"'llle, Pó lt Bl'llllllll&lna - Perlod on European Beam Service -
ceata para construir mau.sbléo ,.pa flcacla de formulas demagoglcaa sem, ANBRGI! ! New York - W3XAL ~ 17.780 kcr. =tura n. 810, no Cemitério Pú· :;c:.'teúdo. sem obJétlvo. sem realicia- .._..._ - Oeari - Conia A - A~:,817~·- 4,00 p. m. - French 

b -~ta.:•~ Pre~~P ~- A obta li, flaxlas rt Rio Br~, Cla. - lole Peaia. Perlod on ~ Beam Service -
do Ucença para ruer dJv 11!!?\'l· ameaçava n,svalllt no desperdla .el- New York - W3XAL - 17. 780 kcs 

çm no predlo n. 568. i rua 1 PI- roMas a Providencia. que .,éla sem- EII •tudo .... ·-a.:.... de - 16,8 mts. 
nhelro. ' . . 11re, nos co~eu o golpe de 10 de - •- A'• 18,10 - Irma Glen, organist -

Dr. mUo de Aralíjo Soari1'Que- Novembro e à poderosa alavanc11 de Crtlliflt lpiclll ,. li tClhlcag,l mºts.- WIXP - &. lOO ""8. -
:rendo para eonatrulr cal em contenção da esboroada. N 
frenle à balaustrada do te no de E assim podeis hoje, Juventude daa OrdNft, 1 profeltor llfa I A'I 11.00 - 1,00 p. m. - Port.i, 
Anlbal Nletaen de Araújo ?es no euolas, dlser comigo, dlaer com mi- iJUOll8 Perlod on l'.atm pertcan Beam 
Pa.rqw, Solon de Lucena. - Como lhares e mllharea de Jovens eatudan- fOloau llos R• ~.,;;;. N:;'

1
'f.aor~ W3XAL -

requer· , tes de todo o Brasil, dl7.er com todo 
S. Dias Llma, requeremlq: :llcença o povo brasileiro: - salve mil veses, (nn-11-... .ta:,.,• JIC,) N~ ~~-=-tonTh_: Mon!WlXAtoLr ~lw1•1.t7h90• 

para abrir letreiro na taditda do salve, i Patrla redimida pela 19nJal ---., "!"' ""ª ~ 
~lo n. 29. • praça Afvaro M'acha- Inspiração de Getúlio Va?Ka&! Sal- o economlata rural 'bralllelnl. au- k"l·,519~• ~:ports Colum _ Bos-
aoPa;;i;. 1:;:n:i~t.ta de A?A!vltlli, re- ve ó Brasil! ... " torldade de renome -v• fronte!- ton - WlXK - 9.5?0 kcs. - 31,3 
querendo 11ce1 para con.strw nas, vlaltarf. lam1*n • Amuoala, • mta. 
cua de taipa iça palha na enfct mga NO oamogA ~~ .. "DUARTE rim de conhecer de perto u necMII· A's 20,ts - A Zalamea, News ln 
llolús. - De~erldo. av~ a · 1.• ano - palestra simples e atra- =:"1.s ':ioas nJ:.:"1~~- Spanlah - )lew York - W2XE -

EYan Jfolmea, requerendo=de ente, a cargo das pro(esa6ras Erc:llla Os aeus ealudal f1xarlo llOfai"cllre- 11.830 ko&. - 25,3 mta. 
habltaçAo para o predlo rece iemen- Llns e Pioria de Lima Medelrllll. ean- &rias , ecammla P6trla dentro do 811_ A's 21 00 - Rudy Valleél Varlety 
te eonatruldo à rua Dese .,, tlcoa patrlotlcos. tado Novo no gue concerne i aua es- IIÓlll' - Schenectady - W2XAP -
Trindade. - Sim. Expeça-se I çar'.a No segundo expediente, r6ram de- trutura econ6mlca. ~.5ll0 ""8. - 31,4 mts. 

•.:::-,~ n;i/1:raújo, nique- ae~=~~~~.,ioresa6ra Antonla Conbllleder baNme das neeept- r~
8 o2:·'t.:: .lii:-scii ,:: 

~. ~.pa~ .. ~-~ ..IU"er•i_c_a- NW1Hvu1•-BarbClllada ~,.:......,_,Se•-'-··---- :O:~=~~ vice - WIUL - 1.100 tcs. - 48.1 
- 8 • ,s;-'1,1mali::ttos, Dét'~erl- da. - ~-- .. u .. ....-... bretudo de Minas Oerala, YOlta aa m::. :12.00 _ MaJor -ea· Amateu.: 
c111Jm11a M uma ID\llta que e tal Patrla e patrlotlsmn. 8Uvla de Pea- :, V:,tuseni:J: le :=J° e:; am (BA> - New York - W2XE -
lllllllllla - J:lllpenso • ln ~ do. o6a u ,_ ~ lllellQlallitu e da 11.830 kca. - :za.• mta , 
llllllltll IMpaata Incmlfldencta, Janet.e Pereira, atu- propricledade ao ambienta lllll'UIO ,J_'•ID.23~--;_,~,. "~.,;';'°~ 
.... ~:_d'p!:ira~~,.:01:~&n:8: ~a:p:~ • a1scea.u..ç1o wur ~li.aao - ~ ints. 

plemmtar; A Independeacla. lima Blltudan em slnW. u quenlila de A ·s ~ -Rlcbald llllú•r'a 0relleB
candlda da Silva, do 1.0 ano cample- nedalo lllll'lcola, - dlllla1~ e tra 1SA) - 8cbellectady - WJXAJ 

r mentar, que ae r1- ouvtr em tra- tlnallclamalto a,ro-pecuuio e emt111o - e.a 11111, - Jl,t p. 
- balhCIII proprloa e - '1eo eacolhldas. acrarlO, ~. atilcb, PDIIRfta A'I 2.111 - Danée Ordlestra - CIII-

No dcmlnp,. 1'Nlllou« iaa -- em1Q4m1ca, ~ -.dai dO!r 110 - wtlCI' - 1.100 tca. - tll,1 
aio IIOlene, de C de P. e li.. em que pral;fíct.CIII acrtCCllu e ~- I •· 
falarUl a JIIOfeaaOr SOlon C&rmlnl, o 1'ftll&1ho do PJOI, ~ 
em beUlalma atocuolo, os sn. PaUlo doe Ma, de lr&lllle 'opmtunlllaile 
Afonao,. Olear P1N1ra de Soua e ,... o Brlall, -,im ele llllllaldlo , 
Joio Caulano da Silva. orlenlaçlo do& ....... _,,... 

:t.
Paira,._~, .... ~ Ullllalllpe rlll'III e 4J' dbeUft w depa -toe 

.___. teaw.-, ....... -.,:fdlMdne e ...,,mt10 e da-
_,___ __ e trllà ... Ili& da ---~ 

,~DOIIBl'ADO ;....,..,. 
.--:e- =c __ =.,:J!:--:=:..=. 48 IIIUllt 

....... ilill. ... 

....,.... ...... -----.. Ylcla llrullelra, yJ ...... YaHa66 .... 
asresliea•""'-•-pelrifodall&4'8,oeeate........,e 
pnerom, onde o .... - o_ .... 
ecle-..,,_aMI.,....,..,....,. 
lena paacle e dadl-. 

A manha para - nclin N!IIIIIII 
e ocupa o -- de mm.- ele _.__ As Unllu -~ 
..., o cenie de Alesaadre de ~ 
ln,;o• para a terra onde os .... ,... 
-- u oeru, tiram ~ pelu.......,_a den&n,•,......• 
,rlmetru pene&raçin ..., lllu'pnm .., 
oontormaram a flalonomla .., llnill. 

O a&ariomo nacional ai eo&i 4iUlldo 
ú ~ de .boje, - eamln.ba a 
pereerrer e das eldaclH a plaalar. Cl· 
da4ea sem atlllOll'fra ele ll&nho momo 
1111! o Ulenl .,. dea, mu e,neldM 
..,b am IIÕl qae náo em.._ a 
tolhapm e onde o bODllllll olha •• llé 
para elma. 

O eamin.bo de penetração da eon
qulata do Brasil para os bruilel....., 
vem no entanto sendo reaJbado per .. 
llnaa e pac,lentemenle. Sem alanla. 
Mas isao não basta. E' neceaario qae 
• seja em eomanltio. E' precllo •ue' 
o pôyo 1ail• para. onde deve marebar, 
4esaeotovelando as pl'aiu -rnaa qae 
esprelUiçam. 

Para lnanlann._ um rr,ífico ~ 
confirme as nossas u.wrU't'U. llrasla 
~prnu que conheçamos a obra silrn
cloia QUP. o Exercito tem realizado 
nêsse sentido. 1880 eemo wn •ro 
exemplo. E sem que oh·idêmoa aa en
tradas paisanas, com as matas derri
badas e os frutics pendentes das arvo
res plantadu. Citamos o eslo~ do 
Exéffito, ~ SflOr de aLividade, JIOr- .. 
que ê- trabal.bo tem obedecido a ,_ 
m•tedo e com uma finalklade alta
mente patriótk-. Para isao é butan-
tr que se percorra os U'abalhos do Ser
viço. Georráfieo Militar, obra benedi
tina e paelênte 1ue fotocrafa a terra 
brasileira em todas as suas minúcia.$. 

,Além dêge material precioso, é lllfi
elente nos fiurmDB um pouco na apre
cl~io e eompreenaio do esf- e dos 
rH11ltados obtidoo com a lncorpon
ção á eivlllz.:.ção hra.1111ilrlra. de milha• 
res df' srlvicolas. 

Até ontun a Jlf'netraçáo do Erirelto 
era. feita aob mil dificuldades lnumera
veis. A descoberta do Brull "" pro
cessava lentamente. Obaláe- eram 
transposto. """' saeriflcioa de Tidas 
pr · ;,as. Pelo sertão a dentro, een
t~nas de truzes ate»tam o despre-'1-
mento e o patriotismo dessas miaões 
arrojadas. Mu êsse traballlo aio oo
freu .biatos. Ao contrário. E' cada 
Yes mai$ ineentivado e praticado. Não 
mal& com oa mel• rudimentares de 
1ue se aUllaaram os reneraio Couto 
ele Macalllio e C-ido BGndon. - ..... - _,ilieos, - !e.,.. a todGII N recantos nacioaala 
om alrnala do _... .... e da elYlllaa
çio, unindo ....... os - etarus 
do cnuelra cio sul, u ar,,nles e a &erra 
cio Brasil. 

Aa picadas enio abertas peb ris
oos das radas doa clllllin.bõea 11111 ler
ras do oesle. Peloa r... leJesr,í&os 
que u mluõea mWta1\es eoloearaan 
pelo Brasil á fóra. Pelos "1lbaa ele 
feno que 01 .bomem planta,_. Pelo 
mo Ininterrupto doa ,...._ do Jl'O• 

-· A ......,.... para o - é a marc.ba de Bnll1 IIObre o oea priprlo 
tlesllno blatirlee. E' -,(lletar-se a 
oi meomo, - <Comwúcado do Depar
tamento Nacional de Propqandal, 

FORTIPllCADISSl!MAS 1113 POIBI· 
ÇOES QUE DEPENDEM HAN-
KOW . 

TOQVIO, 14 (A UNIAOI - Os 
meloa mtlltarea Uveram com~ 
a., que os ellfflNell ro..uit~ ~
dereaamente as lUlhas que 4étéildem 
;a.,i.g,,,,, , ~ do Ya(ll,'l'llé, 
entre Wll-SUf e · Cldllg-Chf.. 

Sabe-se que -. DnhM defenawas se :"=~~- qulllllbétros com 30 



ff - A UNIÃO - Quinta-leira, 15 de setembro de 1938 

O JANTAR ONTEM REALIZADO, NO 11 CLUBE AITRtlA", 
EM HOMENAGEM AO DR, PIMENTEL GOMES 

---------------------ATOS D O PRESIDE R--- C -1 N E M A 
<Conclusão da 8.ª pg.) 

meu brinde pela vossa felicidade pes
soal e pelo engrandecímento da Pa-

"êro de generosidade próprio do bra
;Uelro, cujo coração é tão grande 
1uanto o ~eu pais, reunem-se para ho
menag~ar o agrônomo modesto e es
·~uivo. habituado apenas a preocupar· 
se com os problémas do solo e o de· 
envolvimento das plahtas. 
Comoverkm•me ao extrêmo e, só 

TE DA REPúBUCA 1---- CARTAZ DO DIA 

ra~! .. ilndar a sun oração, o dr. Co.!
los Faria ergueu um brinde pela sau
de do dr. Pimentel Gomes e dn Paraí
ba, ouYlndo-se no recinto uma salva 

deEf:
1
~~~~1da, falou o sr. Fernando 

Baltazar que, num íncisivo discurso 
lido, exaltou a ação dinamica d.o dr. 
Pimentel Gomes á frente da Direto
ria de Produção do Estado, termi.nan~ 
do por fazer elogiosas referencias a 
administração do dr. Argemtro ~e 

não me envaidecem. porque sei que a 
grandeza dalma e a generosidade dos 
1omenageantes superam de muito os 
parcos merecimentos do homenagea
do. 

Só assim o regato feliz no seu s.no
nhnato laslimaria não ter a amplit•J 
le facil dos grandes cursos da~ ..2:.1 

.:>ara, em cataduplas de oratória, dize~ 
> muito, o multlsslmo que Jhe nu 
nalma. 

Senhores! Tenho a honra e o pr~
;er de beber pela voss,. felicidade". 

O dr. Pimentel Gotnes recebeu. ao 
inatizar. muitas palmas de todos. er-

DECRETOS ASSINADOS NAS PAS· 
TAS DA VIAÇAO. AGRICULTURA 

E DO TRABAIHO 
RIO. 14 ,PELO Ali:REOJ - O pre

sidente Getulio Vargas assinou os de· 
eretos seguintes: 

Na pasta da. viação: 

Nomeando o bacharel Alceu Dan
tas Maciel, interinamente, assistente 
jurtdico do Ministério, no impedimen
to do titular efetivo; Anlsia Maria Ma· 
galhães para agente do correio de Rua 
Euclasio, em Minas Gerais; e Agnello 
Ribeiro da Silva, Interinamente, ser
vente do quadro XLII. 

REX: - ºMensageiro da Vin
l'ança.", <'l'm Rlchal'd Dtx, da 
"R. K. O. Rádio" Complc

~entos. 

PLAZI\: - Na ,·esperai. "0 
Rouxinol Branco". Complemcn
l.oi.. 

l'ELIP>:IA: - Na. SessiUI das 
Normalistas. "Supre.mo Sa.crl
fJclo ". com Peter Lorre, da 
"20th Cent tlrY Fox". Complc

•nentos. 
- A' noite, "Jornadas: Heroi

cas", com Gary Cooper e Jean 
Artur, da. "Paramount''. Com
pleme1'tos 

SANTA ROSA: - "O Rou
xinol''. Complementos. 

JAGUARIBE-;-- "0 Taxl da 
Mela. Noite", com Brlan Don· 
levy, da "20th. CentW'y Foi::", 
Complementos. 

METRÓPOLE: - "Cupido ao 
"\'ol&nte'', com Don Ameche e 
Ann Sothern, da. "20th Centu. 
ry Fox''. Complementos. 

S. PEDRO: - Sessão das 
Môças - "Amôr Havaiano", 
com Bing Crosby e Shirley Ross. 
Complementos. 

Aposentando, na forma da lei cons
titucional nº. 2, de 15 de maio de 1938, 
conforme requereu, o sub-inspetor, 
lxtinto, Gilberto Domingues Braga e !!----------------------------' o oficial administrativo da classe K, 

Pi~t::~~ê~Bts ou menos o sr. Fern~ndo 
Baltazar haver o Chefe do Governo 
feito brilh&r o nome da Para1ba, não 
:-ó na capital do País, como também 
no Brasil inteiro, que vem acompa
nhnndo. com n maior atenção, a tra
JetDria luminosa de s. excia. 

O orador foi. ao terminar. muito a
pia udido pelos presentes. 

f~:~1~ia n~am~~:a~t~ h n~ua ::s~i!eJ~ 
nterventor Argemlro de Flgueirêdo. 

- Tocou, durante o ágape. tuna 
iazz-band da Policia Militar do Esta
lo, executando excelentes numeres de 
,eu repertorio 

Horaclo Batista de Moura; e aten
dendo aos bons serviços prestados, du
rante mais de 30 anos. resolveu apo
sentar, nos termos da mesma lei cons
tltucional. os oficiais administrativos 
Ajax Cunha da Fonsêca, Gabriel Pin
heiro de Almeida e Agripino Grieco; 

RADIO-ESCOLA 
O AGRADECIMENTO DO DR. PI

MENTEL GOMES 

Após, le\'antou-se o . dr. Pi~entel 
Gomes que. e;n agradecimento a ex
pressiva homenagem que acabaya de 
ser alvo por parte de seus amigos e 
admiradores. pronunciou o discurso 

ab,~~"'r~ã.turas ha. verdadeiramente pri
vilegiadas, favoritas do destino, cria
turas cuja vida tem a amplidão, a 
ma.gestade facJI e incontesta!el dos 
grandes cursos dagua. Guerreuos. co
mandam exercites numerosos. solda
dos incontaveis, gozam a valúpia do 
mando em sua escala mais elevada, 
podendo, a um simples gesto, fazer 
tremer céus e terra com o ribombo da 
nrtilharia, cobrir o espaço de aviões 
militares, invadir. esrnag,dr, destruir, 
vencer! Oradores dominam das tribu
nas as populações. Sentem o pôvo en
cadeado á sua palavra facil e convin
cente, entristecer . com êle e com ê!e 
entusiasmar-se, vibrar, ulular, pr~tI
car de.c;atinos. Estadistas. no recesso 
dos gablnêtes rnsolvem os problê
mas transcendentais da nacionalida
de. Forjnm planos e os põem em exe
cução. E as estradas de ferro se des
tendem, e os portos se enchem de na
vios, e as culturas se alargam por 
montes e vales, e o comercio se anima 
e as populações o bemdlzcm. gratas 
pela prosperidade que desfrutam. 

Vidas outras ha que são como êsses 
regatos anonimos que vão, pelo fundo 
dos vales, de queda cm queda, roçan
do entre pedrouços, alargando-se,. vez 
por outra, em póços tranquilos que as 
mangueiras seculares sombreiam e 
refrescam. Felizes quando dão de be
ber aos rebanhos ou enchem o canta
ra das camponêsas. 

Eu sou como êsses rega tos anonl
mo.s. Cêdo voltei•me para os humil
des problêmas Ua terra. Em Piracica
ba. qmmdo estudava, enterrado nos 
laboratórios, entn~ retortns e cadinhos 
respirando os gazes acres que se es
capam militas vezes, dos tubos de en
~aio ou dos balões. a minha idéia pre
dominante, a minha idéia fixa era 
poder um dia pôr em pratica, em ter
ras nordc1:>tinas, o.lgo do que aprendia. 
Talvrz. pensava. melhores fôssem as 
t'Ondkôes dos brasHeiros do rincão 
qurrido quando, no amanho da terra. 
principias cientificos e. poristo mes
mo. certos e infaliveis, pois a cien:ia 
é a certeza - se substituíssem as pra
ticas empiricas. cheias de êrros gra
ves. praticas que transformam a agri
cultura em jogo de azar e vão con
tribuindo para a destruição do nosso 
solo, o ressecamento da terra e a for
mação de desertos. 

A P,lfaiba, terra que tanto quero e 
rstlmo, deu-me essa grande possibi
lidade. O Govêrno marcante de s. ex
celencia. o sr. dr. Argemiro de Figuei
rêdo, permitiu-me assistir a uma re· 
volucão agrária. revolução que ainda 
se continúa. e cada cez mais forte e 
trepidant4". Para ela a minha contri
buição foi modesta. Foi o espirita al
tamente esclarecido de s. excelencia 
que bem apreendeu o momento que 
\'ivemos e a necessidade que ha de ir 
tecnorra\izando o pais. encouraçan
do-o de sabPr para resistir e vencer 
Eralhardamente na luta econômica que 
se procéssa no mundo inteiro. Si os 
campos se enchem dt.: culturas tecni
camente feitas. si as maquinas agri
colas invadem os mais longinquos re
cantos do Estado. si as safras aumen
t;im, si !>Urgem riquezas novas, si a 
mentalidade do agricultor se trans
muda, si as rendas públicas crescem. 
C que s. excelencia soube dar os re• 
cur,;os lncllspensaveis á obra, ampa
rou-a com a sua confiança ilhnitad&. 
nos destinos da Paraiba, e abriu-lhe. 
muitab e muitas ve1.es, os rumos no
\.'Os qu<; eu trilhei. E as qualidades 
admirnveis do agrkultor paraibano. 
massa plastica assimllando facilmen
t.e lodos os en.,tnamentos e adaptan
rlo-:,;e á lavoura cientifica. foi outro 
fatór. importante e decisivo. da obra 
{Jp t'rguimento económico que se cons. 
tról. 

Hoje, s. excelencia, o sr. dr. Lauro 
MontC'negro. o ilustre secretário da 
Agricultura. jutga·me mais utn em 
outro 6etôr de tiua secretaria. Des
vlam•sc para outro rumo as aguas es
ra~as do regato anon1mo que h\ vai, 
dr~onhecldo e feliz, entre as grandes 
arvores, ora de queda em queda, ora 
alargando•se em bafas mlnusculaa que 
as mangueiras sombreiam. Grato por 
mais essa confiança dos meus chefes 
ou/lo e dlgllOfl Procurarei correspon. 
dê-la 

E ami,o. dll6to1, a~ett,.ndo "8te 
....... Sr .......... 

BALTAZAR DE GODól MOREIRA 
-- Foi batida urna chapa Jotogrn. 

fica. 
e ainda por haver solicitado, de acor
âo a referida lei, o oficial administra- <Copyright da U. J. B. para A UNIAOl 

BIBLIOGRAFíA 
Roteiro, de Nobrega de Siqueira, 

1ma nova edição Pongetti. - Irmãos 
Pongetti os editores dos bons livros, 
1cabam de lançar, em cuidada bro
·hura, Roteiro, excelente livro de poe
ias do poéta paulista Nobrega de Si
llleira. sem dúvida nenhuma nnme 
los mais brilhantes da moderna gna
ão de intelectuais patricioo. Autor de 
!ois livros rte poesia, Faz de Con. 
a . . e Copacabana, e de um livro de 

•mpressões de viagem, .Memoria.<, do 
tlmirante J~ceguai. Nobrega de Si-
1ueira aparece.nos, agora, na plenitu
ie de seu estro e de sua inspiraçáo, rea
izando a poesia cívica e nacionalisti

"!a, a poesia que, mais do que ao nosso 
'irismo. fala ao nosso patriotismo. 
'?.oteiro é um livro contemporaneo e 
obretudo. oportuno, pelo nacionalis
no sadio e equilibrado que ressalta de 
uas cento e tantas paginas. E' um 

1ivro que deve ser lido por aquêles que 
unam verdadeiramente o Brasil e que 
"evela não sómente o critério seletivc 
1ne Irmãos Pongetti adotam para 
uas edições. como tambem um tra
>alho material de impressão digno de 
1ualquer &"rande emprêsa t-ditora eu
·opéia 

tivo Ubaldo Fernandes Lôbo. Uma das mais extraordinárias in-
Demitindo, por abandono de em- venções humanas foi o rádio. Póde-se 

prego, o telegrafista Cezar Lima Ma- dizer, marcou uma nova éra. Deu ao 
galhães e o observador meteorologico homem, fazendo desaparecer a distan
Laerte Siqueira Chaves. eia, uma sensação nova de donúnio_ 

Exonerando Onisio Ramos de Aqui- Nunca O planêta nos pareceu tão pe
no. da carreira de estacionario do qua- queno: num minuto tomamos conhe
dro V, cimento de fâtos que se dão a milha-

Aprovando proJétos e orçamentos: res de leguas. 
relativos á instalação de um girador Mas êsse admiravel instrumento de 
na estação de Cachoeira da Linha de aproximação e mais ainda, lnstrumen
Santa Maria a Porto Alegre, da Rê- to de difusão de idéias, e portanto de 
d<" de Viação Ferrea Federal do Rio cultura, não foi ainda aproveitado 
Grande do Sul: para a construção de suficientemente pelos homens. 
um armazem. de um deposito de in• Nem inteligentemente 
flamaveis, de oficinas e linhas de a- Antes. tem sido a causa déssa onda 
cesso, na estação de Cacequy, da li- nêgra de mau gosto que. como uma 
r.ha de Santa Maria a Urugayana, na noite, caiu sôbre o mundo. A onda que 
mesma Rêde de- Viacão Fen·ea: rela- devia ser o veiculo da cultura. que de
tivas á construção da estação de Ca- via levar até aos roais afastados re
cacahy, na linha de Cacequy ao Rio cant.os do mundo, não precisando de 
Grande, na referida Rêde Ferrea. caminhos nem de tempo, a instruçáo, 

Aprovando o orçamento provavel os consêlhos nteis, a música bôa e e
para construção dos tanques OCA-3 ducativa, a distração sadía, as mais 

~eº~t~~~ ~e:t~~;idio~ i:p~~~!° d~e J~~~ ~~\u;:.zeJ
0 

t~vioncorrido para a in-

na bé, perto de Santos. Famigerados programas para cuja 
Fixando novo prazo de nove mêses, organização recrutam-se nas favelas 

a partir da pu?llcação deste decreto,· os valôres negativos da .. arte, mesmo 
P.ara a conclusao das obras. necess~- no que êla tem de mais simples e po
TJas a~ assentamen_to da msta~açao pular. vão concorrendo. sem um pa
hydrauhca na estaçao de Portennha. radeiro. para que o bom gosto dege. 
do linha de Entroncamento a San'Ana,l nére. 
da, Viação Fen·ea Federal do Rio Isso em matéria de música. Em ou-
Grande do Sul. tras matérias nem isso. Os programas, 

Grande Enciclopedia Portuguêsa ~ 
9rasileira - Livraria Moura - Rio· Nomeando o datilografo em dispo
- Mais um mês de publicaçáo conta nibilidade da extinta Justiça Eleito
\ excelente Grande Enciclapedia Por- ral, Maria de Lourdes Rocha, para da
'uguêsa e Brasileira, obra que já se tilografo do Ministério da Agricultu· 
l_firma como indispensavel em todas ra. 

Na pasta d(! Agncultura: ~~e ;:r:~~~~;p~m~~em:r~ e~~~1!.~: 

is bibliotécas, e mais um fasciculo 
1parece, o 28. 0 , no nosso mercado li
Teiro. com aquela regularidade e 
iquela probidade a que a emprêsa 
"dítôra e a direção desta obra têm 
acostumado o seu público fiel. Fas
ciculo excelente como todos os ante~ 
riores. êste que agora aparece, oon~ 
um total de 96 paginas em excelentR 
papel espE'cial. dezenas de gravuras 
10 têxto e uma béla estampa a 4 c6-
res em separata inclue, tratados pelC'I~ 
:nelhores nomeg todos os vocabulos 
1ue vão da Armenla a Arrepanhar. 
i\lguns dêles dão origem e vastos ar
~igos de enciclopeclia e de ordem téc
'1ica, como por exemplo, os mosteiro!, 
de Arnose e Arouca, os condes de Ar
noso a serra da Arrabida. Arqueação. 
~ ainda Arquivo onde se faz uma re
enha minuciosa e de extraordinario 

valór dos arquivos portuguêses com 
,1ota do seu fichario e dos arquivos 
~spanhóis que interessam especial-
1nente a Portugal. Entre os nomes que 
·:elaboram, efetivamente. nêtste fa~ -
;iculo, cumpre destacar os do prof 
Luiz da Cunha Gonçalves, prof. Mar
ques Guedes. prof. Hernani Cidade 
prof. Mendes Correia, prof. Pinto 

para os ouvintes, e trechos de música 
Uma outra estaçáo foge desta régra 
geral tentando o teatro ou outra es
féra de arte. 

E no entanto, quanto seria o rádio. 
num país de planetária extensão como 
o nosso, sem estradas, sem comunica
ções, sem possibilidades para a circu
lacáo de livros e Jon1ais, quanto se· 
ria util, bem aproveitado! 

~~~~g~·ef!t~~ · d~uizQ~:i:o~nave1~s. ~~i 
Joaquim José de Barros. dr. Carlos 
ie Passos, dr Carlos dos Santos. 
,uiz Reis Santos, dr. Antonio Bnfa. 
Titoriano Braga, Eduardo Moreira. dr 
romaz da Fonsêca. Rocha Madahil 
roão de Sousa Fonsêca, dt. Xavier 

Na pasta do Trabalho· 

Designando o diretor do Serviço de 
Comunicações. José Caetano de Oli
veira, para· exercer as funções de 
membro do Consêlho de Recursos da 
Propriedade Industrial. 

Nomeando o bacharel HeJvccio Xa· 
vier Lopes, atual presidente da Cai
xa de Apo!<ientadoria e Pen~ões dos 
Trabalhadores em Trapiche e Arma.
ums. para exercer, em comissão, o 
cargo de presidente do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Empre. 
gados em Transportes e Cargas. 

Cassando a autorização concedida á 
Companhia Paulista de Seguros para 
funeionar em seguros sôbre a vida hu
mana. 

Chegou, viu e venceu a afamada 
meia "Casa Azul:'. Exclusividade da 
"CASA AZUL". Só para oenhoras. 
Preço 10$0000. 

1\1'.orato, dr. Afonso Zuquete. dr. An· 
tonto Maria Godinho, prof. Mario de 
Azevêdo Gomes, Rocha Martins, eng. 
Seguraclo, José de Miranda. Rafael 
Ferreira, Salvador Saboia, dr. PedrC' 
Maria Godinho, etc., etc. Seria dé
masiado pedir mais a o_uem já apre-
3enta um esfôrço desta ordem. 

E' a Livraria Moura da rua do Ou
vidor, 145, que está distribuindo em 
:10.sso país esta monumental obra. 

ESTÁ REVOLUCIONADA ARE
GIÃO DOS SUDETAS ALEMÃES 

<Conclusão da 8.ª pg.) wavel, com a oolaboração do sr. Adolf 
os não fôr solucitmada num futuro Hitler. obrigando o presidente Benes a 
>róxlmo, a Alemanha fará marchar aceitá-lo". 
'S seus exércitos. vibrando um golpe 
,iolento e súbito. :>IEDIDAS DE PRECAUÇAO CONTRA 

A PROPAGAÇAO DE INCENDIOS 

E não é sô através da cartilha que 
wn pôvo ~e in~t.rue e, especialmente, 
se educa. Mesmo a um. analfabéto pô
de-se educar sem que se lhe ensine a 
Jêr 

Leitura e instrução é uma cousa; c
ducacão ê outra. 

E o rádio poderá proporcionar ao 
nosso pôvo ambas as cousas, in.'itru
ção e educação, no dia em que os res
ponsa veis pelo destino nacional dêle 
se quizerem valer 

A uma poderosa emissora podería 
Jer confiado o grande encargo de edu· 
car o pôvo. Seria a Rádio Escola. 

Escola em que o espírito da nacio· 

NECROLOGIA 
Faleceu ante-ontem em Marés. do 

mm1iclpio de João Pessoa. o pequeno 
Luiz. filho do sr. Manuel Bezerra. a. 
gricultor ali residente e de sua esposa 
sra. Clarice Bezerra. 

O seu enterramento realizou-se on
tem. á tarde, no Cemtterio do Senhor 
da Bôa Sentença. com regular a
.::ompanhamento. 

SR. FRANCJscÕ ALVES FF.ITO
~A: - Ocorreu ha dias. no Estado 
de Sergipe. o falecimento do sr. Fran-

~~i~~a~~vilt ~~!ki~~;t!.gricultor e pro-
O extinto era casado ha anos. ha

vendo deixado numerosa familia. 
A propósito. recebeu comuntca.ção 

telegrafka o sr. Francisco de Olivel
ra, funcionário da nossa Policia Civil. 

UMA LEI ESPECIAL PARA 
OS HOMENS DE IMPRENSA 

nalidade estivesse sempre presenLe e 
vivo: que concorresse para que O$ 

brasileiros se conhecessem melhor e 
melhor se estimassem 

Escola que congregasse ao seu ser
viço e ao da patria, todos os grandes 
espíritos nacionais para que, atravé.s 
da onda de Hert.z, falassem do Brasil 
para o Brasil, e comungassem com o 
pôvo, 

Escola que. sem o falso patriotismo 
bombardeiro do "tudo o que é nosso 
é maior'', fizesse o Brasil conhecido 
dos brasileiros, contando aos habitan. 
tes do sul a vida do norte, aos do nor
te as realizações do sul. E que difw1-
disse conhecimentos uteis aos mestres 
de todo o pafs, aos !avradores, aos ne
gociantes, aos operários. E lhes fizesse 
cantar aos ouvidos, óra como uma ca
licia, óra como uma saudade que dói. 
óra como um grito de entusiasmo ou 
um deflagrar de bombardas, a can
ção do tropeiro do Centro, os mara
catús do Nordeste. as emboladas e ~ 
cantos do fock-Jore nacional. que são 
de todo o Brasil e nos falam á. alma 
com tanta poesia 

Uma escola de energia que incen
tivasse as iniciativas, dando a todo o 
país notícia das realizações de cada 
um de seus núcleos, de suas cidades, 
vilas e povoados. 

Que tornasse conhecidas de todos as 
,{randes obras dos escritores nacionais, 
declamando os seus melhores trechos 
em prosa ou verso, chamando para os 
mesmos. em linguagem acessivel, a a
tenção do público. 

Uma escola, enfim, que estives.se 
sempre em funcionamento, serdpre 
falando ao Brasil, evitando que o pô
vo se envenene com o noticiário da 
imprensa, nem sempre edificante. 

Recebedoria de Ren• 
das da Capital 

IMPOSTO DE INDUSTRIA E 
Pltol-'ISSAO 

Noutro local cit':-.t.a fôlhR, a 
Recebedoria de Rendas está. 
convidancio o:,; rontribwntes do 
imposto de industria e profis"OO, 
cujo1:> tributos sejam superiores 
a 1 :OOOSOOO, a recolherem até 
30 do corrente. sem multa, a 
terceira prestação do imposto 
cm apreço. 

Para inteiro conhecimento 
dos intere~sados, a rt'parLição 
avisa que não poderão adquirir 
estampilhas do imposto de ven
das mercantis e consignações, 
bem como despachar quaisquer 
mercadorias. os contribuintes 
que não estejam em dia com os 
seus impostos. 

De acõrdo com o artigo 3.0 • do 
decreto n.0 467. de 30 de dezem
bro de 1933, são os seguintes oo 
prazos para pagamento do im
posto de ''industria e profls:;ão". 

Até 50$000 maio < l." presta
ção>. 

Até 100$000 junho < !." pres. 
tação>. 

Atê 500$000 maio e outubro 
(2." prestações). 

Até I :000$000 a\Jrll. Julho c 
ouLbro 13 prestações) 

Superior a l :ooosooo março, 
junho, setembro e dezembro <4 
prestações) . 

Os pagamentos efetuados fóra 
das épocas apra:tadas sujeitam 
o contribuinte á multa de 6~t 
dentro dos primeiros 30 dias e 
10'.:V depois. \ DISCUSSAO DA MOBILIZAÇAO 

DE TODAS AS FORCAS ARMADAS 
00 IMP>:RIO BRITANICO 

LONDRES. 14 (A UNIAOI - Nêste 
nomento PSti reunido o gablnête. 

PARIS. 14 (A UNIÃO) - Como me
didas de precaução para a defêsa das 
populações civis contra os "ratQs" 
aéreos. o Mtnh1térjo da DP.fês~ está 
aconselhando a todo parisiense para 
ter. em casa. um saquinho de areia 
a fim de evitar a propagação de lncen. 
dio provoCRdo pelas bombas inlmlgas. 
pots a areta é o melo mais pratico de 
abafar as chamas. 

Declarações do ministro 
Valdemar Falcão 

RIO. 14 IA. N.l - Recebendo os 
Jornallstas de S. Paulo. o ministro 
Valdemar Falcão teve ocasião de lhes 
declarar que o presidente Getúlio 
Vergas. prosseguindo no seu progra. 
ma de reparação de direitos e na sua 
politica de amparo de todas as clas
ses que trabalham e produzem. não 
esquece)'á os homens de imprensa, de. 
vendo promulgar, dentro em breve. 
uma lei que satisfaça, plenamente. as 
asplracões dos trabalhadores Intelec
tuais do Brasil. 

ATINGIDO O EDIFIC!O DA l'd!S 
SAO CATóL!CA ALEMA EM SING· 
YANG 

Algurus meios atlrmam que serA dis· 
~utlda a imediata inobiltzação de to· 
las as forças armadas do Império. 

A PAZ OU A GUERRA 

EGER. 14 A(. N.J - Em entrevista 
~oncedtda a um representante da 
United Press, o deputado sudeta, sr. 
Kundt. declarou: 

"As próximas horas decidirão se ha
·,eré. Daz ou guetra. Pareefe-nos que 
• unlca 10JUÇão, no momento. conal'lte 
em que a Prança ~ a Inglaterra eta
llol• ,- ......... ,.... ra • 

O JAPAO JUNTARA' ,\J; SUAS FOR
ÇAS AS DA ITALIA E DA ALE

MANHA 

Ainda ha poucos dias em entrevista 
concedida aos Jornaltatas acreditados 
Junto ~ sua J)ll8ta. o tllular da V~ 
,.. llllflllMIM. Nl'llllllil .. lol, 

HAN-KOW. H 1,\ UN!AO) - Avi· 
óes Japonêses sobrevoaram. hoJe, u. 
!ocalidade de Sing. Yang, deixando .cair 
cinco bombas, que atingiram o ediffclo 
da missão católica alemã de Steytcr. 

Acredita-se que o objetivo nlp6nlco 
•~a ~ destruição parcial da leJTOvla 
q\le gga Pek!n a esta cidade. 
so~!. houve, todavia, desastres peo· 



NO INTERIOR 
A data comemorRtl\'n do Oin da 

Pátria foi. igualmente, festejada com o 
rn'ator brilhantismo. no interior do 
Estado. 

Em todos os estabeleciJnentos de 
ensino renlt1..arnm-se festividades cí
vicas que tiveram o concurso de todas 
as classes saciai~. 

Em todas as solenidades ressaltaram 
sempre ns mclhorf's demonstraç-ões de 
aplauso e slmpãtta n.os emJnentcs Che
fes da Nação e do E~tado, numa de
monstração evidente da perfeita com-

~~·e~:~esq~~n:t~~~~0:ntre, o povo e 
Durante as homenagt\ns destaca-se 

pela sua elevada significação, a que 
loi. prestada pelos poderes municipais 
ao presidente Getulio Vnrgas. desig
nando as principais rua.s das cidades 
com o nome de s. excia. 

Iniciamos. abaixo, a publicação dos 
despachos sôbre ns comemorações da 
data da Indenendência nos municipios: 

l\lamang-uapc: 

E'-me grato comumcar a v. excin. 
que as festas comem01·attva~ da gran
de data nacional tiveram tun cw1ho de 
elevado realce, vibrando o povo de en
tusiasmo na comemoração dos feitos 
heroicos dos nossos ilustres antepassa
elos que. se sacrificaram em holocausto 
pela grandeza e independencia dQ Bra
sil. Realizou-se importante passeata 
cívica na qual tomaram parte t,odas 
as autoridades, pessóas de maior re
presentação social, demais agremiações 
e pôvo em geral 

A respPito ainda, da J.nolvidavcl data, 
a Prefeitura mw1icipal prestou expre.c;
siva homenagem ao Uustre chefe naci
onal, apondo uma placa com o nome 
do eminente dr. Get.úUo Vara-as na 
maior e mais bela avenida desta ci
dade. Durante éste áto falou o dr 
Otávio L. de Morais, que, em Ieliz alo
cução, após cultuar reverentemente a 
memoria dos patriotas que tombaram 
sonhando com o Brasil redimido, exal
çou a obra inconfundivel e de mais 
pura brasilidade que vem realizando 
no Brasil o incomparavel estadista que 
dirige os altos destinos do. nacionali
dade. Saudações atenciosas. -- Edu
ardo Ferreira., Prefeito, 

Serraria: 

Sob os auspicias do operozo pre
feito Francisco Rufo Corréla Lima, re
alizou-se ont.e01 wna sessão clvica nn 
Prefeitura Municipal em comemora
çáo do Dia da Independência Nâclctnal 
fazendo nesta ocasião o dr. Amáro 
Bezerra, Juiz municipal, uma eructita. 
alocução em homenagem de honra aos 
inconfundiveis vultos do presidente 
Getúlio Vargas e de v. excia. Dissertou 
sóbre o grande e belo movimento na
cional a professôra regente da Escola 
do sexo feminino. Saudacões. - Au
rea. de }"'arias, inspetora , auxiliar do 
ensino. 

Ararw1a; 

Tenho a ho1u-r1 de comwuc:ar a v. 
cxcia. que se rcnlizaram nesta cldadC' 
~olenes comemon~ções e grandes feMas 
da clata da Indl"pendência com expres
~ivas manifestações a v. excia. e ao 
presidente Get.1:Jlio Vargas, con.stancto 
de uma sP .. o;são cívica, passeata de alu
nos de todas as Escolas acompanhada 
da banda de musica local. tendo usa
do da palavra vários oradores bÕbre a 
magna data ouvindo-se delirantes a
clamações diante dos retratos de v. 
excia. e do presidente Getúlio Vargas. 
Atencio8as saudações. - Demostcnes 
Cunha Lima, Prefeito 

Transcrevo o iclcgrnma que dirigi 
aa presidente Getúlio Varga.s: Tenho a 
honra de commllcar a v. excia. n reali
zação, nesta cidade, de grandes 
festas comelnorativas, â data de nossa 
Indcpendéncia. Em ses.são cívica fõ
ra.m apostos os ret.rntos de v. cxcia. 
e. do interventor Argcmiro de Figuei
redo. havendo aclamações delirantes 
e. patrloticas cm homenagens ao pre
~1dente da República e ao Interventor 
no Estado. Saudações cordiais. -- De
mostenc~ Cunha Lima, Prefeito 

1\1.lgôa Non.: 

Comunico a v. excla. que denomincl 
uina das prlnc1pnis rua.s desta cida
dr com o nome elo prc.sictc-nte Getúlio 
Vargas. como unrn hom<'nagem á sua 
~luação palriotica á frente dos dt>s-
1.tnos nacionni8. Rcspcllo.sns saudtições. 
- Benedito Barbosa, Prc1cHo. 

Princfaa babel: 

Tenbo a satisfação ele comunicar a 
v: excla. que rstn cídélclc por intenné
ch~ ele todas a~ chi:,ses. promoveu .sig
nilk<,tlvas hnmt•nacrns, cívicas á da
bt eia lndf'pr·ndenc:1R, tlesfllancto mais 
rle quatroc,.ntns crianças e~colarc:-., 
i:.t·ndo os nomrs de v. excla. e do pre
Mdente Gctullo Vargns vivamente a
clamados. Rf'~pe1tosas f-anduçõ<'s. -
'Manuel CarC:õso, Prefeito interino 

<:uité: 

A UNIÃo' - Quinta-feira, 15 de setembro de 1938 1 •. 

DO EST ADO 
presidente Getúlio Vargas e de v. 
exda. multo ovocionndos. Respeitosas 
~auctações. - Jeremias Venancio. 

Congratulo-me com v. excla. pela 
nassagem, hoje, da grande dRto. na
cionnl. tendo sido feita a aposição do 
retrato de v. excia., no salão da escola 
feminina. falando por essa ocasião a 
vrofessôra Maria de Lo urdes e o dr. 
Juiz mm11clpal. Em seguida. realizou
se uma ~ssi:lei dvica no snlá.o nobre 
desta Prefeit,ura . tendo sido decreta
eia a mudança de uma das prinripal.s 
ruas desta cidade para Presidente Ge
túlio Vargas, djscursando por esta o
casiáo o dr Antonío Tavo1·a. orador 
nficial. e o profes...o;;;or Antonio Alencar. 
Após a sessão teve lugar a inaugura
ção da referida rua, discursando o dr. 
Joáb Rufino, que salientou as quali
dades cie estadi&ta do presidente Ge
túlio Vargns. srndo vivament.e ovacto-
1rndo.s cs nomes do presidente Getúlio 
Vargas e de \'. excia. Sobre o aconte-

Do gr binête do dr. Chefe de Po-

lic,l.~ r~l~.ee~~:r: ~~gut~i~i~º~ªe~ de 
cicntiCicar nos proprletarlos de cine
mas qu, sómente con~entiré. a exi
bição de filmes que sejam rotulados 
de •• impróprios para menores até 18 
anos", depois que fôr feita wna 
"prévia" para a policia, a. flm de não 
se reproduzir o que aconteceu com 
a pellcula "O homem que nê.o podia 
amar'', cuja apresentaçA.o hoje não 
será abeo1utamente permitida. 

Esta medida foi tomada depois da 
s'!ssão cinematográfica de ontem, nJ\ 
qual o Chefe de Policia, em pessõa. 
verificou a necessidade de uma mais 
rigorosfl censura, em respeito ao$ 
bons costumes da familia paraibana" 

Senhorita dip-me o que prefere e 
eu lhe direi se oabe escolher o que E 
bom . Mtlu para 1enhora IÓ .. Casa 
.uni • . li:' bôa e E barata, 

E G I S T o 
FEZ ANOS ONTEM : 

A menina Canncn, fllha do sr. José 
Ba tlst 'l Filho, funcionário dos Col'
relos e Telegrafos, nesta cidade 

- o pequeno Aglldo, fllho do sr. 
Dlmas Pacifico Cnvalcantl, sargento 
do 22. 0 B. C., aqui aquartelado 

FAZEM ANOS HOJE : 

A menina Neusa, filha elo sr Ulis
ses Viana c'a Costa, resid{;nte em Ser
rn. do Cuité. 

- O menino Paulo, filho do sr 
Osorio Mtlanez Dantas, residente crr:. 
Ingá. 

- O menino José, fllho do dr. Pe
dro Firmino. fazendeiro em Patos. 

menta dc:.;lacado da i,ocicdade campl
nense. 

- O menino Fernando. filho cio sr. 
Francisco Pedro do Nascimento, aqui 
1csidente. 

co;é~i~r de A~':~~ ~~a~ao.:-.ta Brasil. do 
- O menino Ednnldo. !llho do sr 

Manuel Soares Duarte. funcloná.rlo 
da Administração do Pórto de Cabe
délo. 

A pequena M:ellna, filha do sr. 
Manuel Fclix de Lima, funcionário da 
Prefeitura Muhicipal. e sua esposa sra. 
Aurea de Oliveira Lima. 

NASCIMENTOS: 

Ocorreu. ontem, nesta cidade o 
- A senhora Vicencia Lemos, espo- nascimento do menino Milciacles, !i

sa do br. Luiz Lemos de Andrade, co- lho do nosso confrade jQrnalista José 
m::ci~n~ee;:rt~gõ~n~º S~~~g~~mllo, Leal, atualmente servindo como se
filha do sr. José Camilo Sobrinho, cretário do Consélho Regional de 
criador em Itabaiana. Geografla, e sua esposa, sra. Estér 

l"r;nc?sc~e~~~uePe:~~t:f:~o d/ºB!~: Roméro Leal, 

f~'ITint~, r~~?~(;,;cfo~af';;~1~~.s°~ VTRABALHOS TÉCNICOS DE 
João Fonsêca, prefeito. IRRIGAÇÃO RACIONAL NA 

ros, residente em Imaculada. 
- o menino Afranio. filho do dr 

~~eºmR~~!d1~1~ 'iJr~~~e~~o da 
2·ª Va- Se~·á levado, h?je, á. pi~ bnt.ism~l o 

BATISADOS: 

Espenn~a: PARA1BA 
- A senhora Abigail Rocha da Si1- m~n~no Edson, !~lho do .s1. Vi.tal Pa

va, esposa do sr. 011nto Pinheiro da I tr~a1 cn, e sua,, esposa, si:a. Ahcc P.a
Sllva, residente em Cajazeiras. tnarca. res1d1;:ntes nesta c~dade. pa

- o sr. José Lucena Filho, inferior ranmfan.do o áto o, s~·. Joao. Batt;;ta Saudnndo v. excia. no dia de hoje. 
em que todo o Brasil vibra de sadio 
pahiotfrmo, ten)10 a honra de comu
nicar a v. excla. que êste municipio 
homemigeou o eminente presidente da 
República. denominando Presidente 
Oetülio Vargns a principal praça des. 
ta cidade. Presidi ao ato da colocacáo 
ia placa, tendo o mesmo se revestido 
de brilhantismo com a presença de 
grande massa popular, as.soclações 
classistas. profe~ores e alunos do 
Grupo, que entoaram o Hino Na-eio
!lal Saudações. - JuUo Ribeiro, pre. 
feito 

:i\liscricordia : 

Reconhecendo as excepcionais vir
tudes cívicas e inestirnnveis serviços 
que o eminente president.e Getúlio 
Vargas vem prestando ao Pais. assinei 
em data de ontem um decreto dando 
o nome do preclaro Chefe Nacional á 
principal avenida desta cidade. Sau. 
àações. - Praxédcs Pitanga, prefeito. 

Ar('la: 

Com :-ati~fação comunico a v. excia. 
ter sido ontem apõsto ~olenemente o 
retrRto do insigne brasileiro presi
dente GC"túlio Vargas nos salões no
bres do Grupo E!:colar "Alvaro Ms.
chado" 1? do Colégio "Santa Rita" 
Saudações. - Cunha Lima Filho, pre
f eit.o 

o dia da emancipação politlca bra
·'-ileira foi solenemente comemorado 
no Colé~io "Santa Rita", sendo apôs
to o retrato do dr. Getúlio Vargas no 
c::a Ião n'lbre. Estudou a personalidade 
do preclaro brasileiro. o professor 
Lourival Cavakanti. diretor do GJ"lt
po Escolar. Saudações. - M. Florcsia 
Nir<'hnuyer, dirctôrn. 

Encerraram-se as frstividades da 
Scmnnn da Pat.ria, no Grupo Escolar. 
com R rposição do retrato do beneme
rlto prr~:idcnte Getúlio Vargns. no sa
llo prit1C'lpal do me.'-mo educanda.rio 
Pronunciei wn dbcurr.<> estudando ri 
figura do VRlol'O!-iO Chefe Nacional. 
Sa11daçf,cs. - Lourh·at Ca,•alcanti. dl
ret.ó1· 

Tenho a subida honra de congratu
lar-me com v excla. pelo evento do 
DIA da Pa tria. Presidi á solenidade da 
aposiçiin do retrato do eminente che
fe Getú \lo Vargas, no salão nobre do 
Grupo '&colar. Saudacões. - Manuel 
Viana. inspetõr. 

Sa.nt.:i J,uzia: 

Comu,1ico a v cxcia. que promo"i 
festas il lu.slvas á Independência da 
nossa Pa.tria Respeitosas saudações. 
-Luzia e. Araújo, professôra da es
cola de Riacho Fundo. 

(Conclusão da 1.• pag.) 1 da Bateria de Dorso com séde nesta de Oliveira, funclonano do Mmisterlo 
ta demorada aos serviços de irriga- cic!ade. · ~o Tra~alho. e Su~ e.sposa, sra Ame-
ção que estão sendo executados para - A senhorita Maria das Neve~ ha Padilha de Ohveira 
cana de açucar, seguindo a mais mo- Castro. residente em Bananeiras, nes-
derna técnica te Estado. ESPONSAIS: 

s. excia. poude. ai, observar o sis- - O sr Gutlhermino Pereira do 
têma de irrigação "Herring Bone ", Amaral, inferior da Policia Militar cto 
adotado, prlmeJramente, na Hawai e. Estado. 
depois, em Cuba. tendo notado a sua - O sr. Antonio Francisco da Cruz, 
extraordinária eficiência. funcionário do Palacio da Redençáo. 

Em ··Pacatuba ", cujos canaviais, - O sr. Domingos Santino da Sil-
tratados por aquêla técnica se distcn- va, funcionário estadual 
dem por muitos quilometras, os sul- - O sr. ~apoleão Crispim, funcio-
cos servem de canal de irrigacão da nário do Montepio do Estado 

Na cidade de Catolé do Rocha con
trataram casament.o a senhonta 
Obdulia Maia. filha do sr . Manuel 
das Chagas Maia, antigo propriet-a
rlo ah. já falecido. e ~ua esposa, :u-a . 
Benigna Maia, e o professor Cleodon 
Urbano ela Silva, diretor do grupo es
colar '' Antonio Gomes' daquela lo
calidade. 

planta, dando uma impressão deveras - A senhora Maria José d~ Sousa 
agradavel á vista. 1 esposa do sr. Francisco Rodngues de VISITANTES: 

Impotsivel se descrever, numa rá- •

1 

Sousa, residente_ ~esta. capital. 
pida reportagem, o aspecto do sólo da - o menino G1~dásw. filho d~ sr 
propriedade "Pacatuba" pois nos Osvaldo Costa, 1. sargento musico 
nos lugares onde as ter~as parecem do 22. 0 B. C., aqui ~quartelado. 
subir. se declivam. - O jove,rD:. Antonio Correia Lima 

A locacão da mesma foi feita pelo aluno do Liceu Paraibano. , 
engenheiro Alfrédo Cihar que é um - Faz a1;1os hoje o sr. Jose Madru-
técnico dos mais competentes da Di - ga, comerciante em Guarab1ra. 

Regressaram, ante-ontem. a Araru
na, os srs. Cirilo Sobral e José Anto
nio Sobral Filho. respectlvamente co
merciante e tabel1áo público naquela 
~idade. os quais estiveram cm visita 
á redação desta fôlha 

reteria de Produção do Estado. - Aniversaria, hoje, a pequena Mü.- VIAJANTES: 
o chefe do Govérno paraibano ria da Conceição, filhinha do sL 

atento sempre aos problemas que di- Aloisio Navarro. funcionário do Ban
zem respeito á agricultura e pecuária co do Estado, e da sua esposa sro. 
do nos..c::o Estado, não regateou sin- Olga Pinto No.varro. . 
c":'ros aplau~os á empalgante húcia- - Ocorre, hoje, ~ data nata!tc1a da 
tiva do dr Renato Ribeiro srta. Altinn. de Ohveira Sá, fllha do 

sr. Artur Sá, funcionário aposentado 

~~'{';gç~I:?!,EloE~g°rJ:ii?v~:-~ do_ Es~-~~~corre. hute, o aniversário 

TOR ARGEl\URO DE FIGUEIRl<DO I i:ii!ftn"o ~:fo ';}1~~~-;;;_ J~:at: [~~-
Depois de haver feito uma visita :\ cal nêste Estado. . 

propriedade "Pacatuba. ... da qual não - ,('t,. srta. Rosa ~uedes, f.ilha do sr. 
pottde. em absoluto esconder O seu Nousmho Guedes, Já falecido, e ele
entusiasmo de notavel administrador. 
regressou o sr. Interventor Federal á 
Uztna "S. João". 

Em seguida, foi oferecido pelos drs. 
Renato Ribeiro e João Ursulo Filho, 
na confortavel casa de residência <la
quéle, um magnifico almóço ao in
terventor Argemiro de Flgueirédo, to
mando parte no mesmo o capitão 
,JacÓb Frantz, nJudantc dr ordens da 
I11tPrve11toria: ("ngcnheiro Alfrêdo 
Ciha.r, sr. Franctso Cha~s Monte
negro, jornalistu Duart<' de Almeida, 
representante da A UNIAO: e o re
porter-folográfico desta fõlha, sr. 
Aurelio 1''ilgue1ras. 

CONCURSO DE MUSICAS 
PARA O CARNAVAL 

DE 1939 
A P R 1-4. Radio Tabajára da Pa· 

raiba. cm combinação com a FrdNa
tão Carnavalesca da Paralb~. lança 
para o carnaval de 1939. um concurso a 
fim de escolher as melhores comPo
sições musicais nordestinas, sol) as se
guintes bases: 

a) - concurso para frévo 
b) - concurso i,ara maracatús 
c) - concurso para frévo-canções 

Vindo de Campina Grande. este,·e 
ontem, nesta capital. o ~r. Adauto 
Rocha, redator da Voz da BorborCma. 
qur circula naquela cidad~ 

:f:.sse nosso confrade ns1tou, ainda, 
a redação desta fôlha. 

Estiveram nesta capital os srs:. 
Cerilo Sergio Leal e J~é Ant.onio So
bral Filho. rrspectlvamente comerci
ante e tabelião público, residentes: em 
Araruna. os quais, durante a sua es
tada aqui, vJsitaram a rec~ação dest.a 
fôlha. 

OPERAÇõES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr. Lauro Yanderlel 
Chefe da Clinica Ginecológica da 
Maternidade e da Cltntca Ctrur

glca Infanltl. ct.-urglão da 
Santa Casa. 

Rua Visconde de Pelotas (Em 
rrente 110 .. Plaza. "). 

Das 3 tis 6 - Fóne l.(!68 O ágape decorreu num ambiente de 
plena cordialidade, sendo os excursio
nistas cumulados de gentilezas por 
parte dos clrs. Renato Ribeiro e João 
Ursulo Filho. 

m~ic~ ~:;:o 
O ac;~~:~~d~~ f~·~~~s o~~ 1 ~============" 

qu~t~ç;~r: ~~~n~~~6ã~ep:aªrfd:~~;. --;OLS-"A_S_c_L_U_VAS-. -p-ar_a_S-.E~HO-

,\ VI Sl'J',\ DO CHEFE D O GOV1m.
NO A' UZI NA ""S. J OAO" 

Acompanhado pelos drs. Renu.t.o 
Ribeiro e João Ursulo Filho. o intej.
ventor Argemiro de Figueirédo este
ve em visita á Uzina .. S. João", per-

igualmente orqucst.ração. e redução U.AS, as últimas novida.dN-, encon• 
para piano; tram-sc sempre na <.:ASA \'ESUVIO, 

3.º - Para o concurso de frévo-cRn- rua Maciel Pinheiro, 160. 
ções. introdução obrigatorla de frêvo 
e parte de canto com orquestração, e hipótese os originais. irão acompanha
reduçâo para piano. dos de mna sobrecarta. dentro da qual 

e · • , 1 correndo todas as suas dependências. 
onceiçao. O Chefe do Govérno admirou a or-

Comuntco n v. excia. que. em come- ~em ; a discipl~~ q.ue há naquél!:t 
mora.ção da data da Independência, 1mpo1 ta~1te e!Jlp.1esa mdustrial, fa
rea.Uzou-se hoje a aposição do retrato zendo ver áqueles opci:o5<>s industriais 
do r.rande presidente Getúlio vargas, haver a sua. hnpressao excedido da 
na Coletoria Federal desta cidade. expectativa. 

§ l.º - A ausencia de caráter regio-

1 

está a revelação do pseudonimo 
nal, puramente nordestino. como t~m- § 8.º _ o julgamento do concurso 
bém a precariedade da letra, constitue será feito por uma comissão de pro
motivo para desclassificação na prova ns.sionais. pelo chrfc da Radio, Fede
eliminatoria. . . ração Carnavalrsca Paralbana e um 

§ 2.0 - Para Maracatu e para Frev~- representante de cada jonml 

com o comparecimento do prefeito, 
demais autorid~dcs e povo. Respeito
sas saudações. - Antonio F1·an~a, co
lctõr federal. 

A nomeação do novo dlre• 
tor do Fomento da Produ· 

ção do Estado 
<Conctusao da 1.• pg.) 

O REG RESSO DO SR. INTERYEN • 
T0It ARGEMIRO OE F I GUEIR IC OO 

E EXCUR SIONISTAS i\ El:iTA 
Ci\PITAL 

canção, a letra deve ter caráter ntt1- ~ 9.º _ Não pod.C'rão entrar cm con
damente regional, evitando-se frases curso musice.:; de outros concur::.o~ a.li· 
ou palavras de baixo calão ou de scn- teriorcs ou jà \'ulgarl:1.ada.s 
tido dubio que possam toruar ás mes- ~ 10.º - PH•sidlrá o julcamcntn f') 

mas amorais. Diretor do Departamcnlo de Estatis-
§ 3.º - As orquestrações devem vir tica e Publlcidadc 

com as seguintes parles: § 11.º - A votnção será {'[ctuadn 
1.º - Sax. Alto; 2.0 Sax. tenor; 3.º por escrutlnio sE'crrto 

Sax. alto; 4.0 Sax. Baritono; $ 12,º _ As ccdulas paru a votnção 
A'::; 14 L2 horns, o interventor Ar- l.º - P iston; 2.0 Piston: 1.0 Trai!'- coi)starão das seguint,.s pntavl'n<;: 

~~m~~~ ~ju:!~'t:lr3go~r~~nscºernIJ!:~!\~ bane; Contra-basso cm dó e uma pai te Sofrh'el _ nôa e o uma, qur corn:b-

membros da comitiva, regressou a d\ ~~fcºo·: - A instrun1cntação acima por~~'.~ ~º1b~1
~

1

1~~:s~s \ ~i~tr1iiuir são 
esta cidade. / compreende-se sómente para as. mar-. os seguinles: a) f'rê\'o _ 1.° 1ogar, 

chas frév~-canção ~ Marac~t~. A~ 4:50$000; Frê,·o - 2.0 tosar. 250SOOO 
marchas-frevo deverao ~e ap1e.sentai b) _ I\laracatU. l.º lagar, 450$000; 

m~~~1:oE.se~ t;i<':~~~!n~~m~nÍ~~~~~ 1 r,:============~ 
~. n~~,l~ir~f~~~nnç,ti ~.;:~~i~·l~teci~!;:: D R • H u M B E R T o 

com uma lnstrwnentaçao adaptavel tdem _ 2.° Jogar. 250$000 
a banda (fanfarra) . ") _ FrCvo-l'an('âo, 1.0 loga.r, l\!°)0$,1)0{1; 

_ § 4. .0 
- As musicas prrmmdas pod~- Idem. 2.º logHr. 250SOOO 

nnç5o n~r.1 dirigi-ln, confes.so-lhc meu N Ó I R E G A 
nvo rcconhectrncnto. prometendo t.u 
c·o envidar para corresponder á alta 
C"Onfiança que acaba de me ser depo
sitada. Abraços. - João H enriques. 

RECIFE. 13 - Recebi a nomeação 
do agronomo João Henriques para dl-

ELETRICIDADE Mt DICA 
CLINICA MEDICA DO ADULTO 

- S tFILIS 

rao ser impressas, gravadas e prop_a- ~ 14.'> Em caso dí! cmpah• nu rla:-.
g.adas pelo :J?epartamcnto de E.stat1~- 1-;ificacão pi·occder-:-.c-á um 1'r1rnnd11 
t1ca ~ ~ublictd~e. _ . . rscrutinio QU<'. VC'rlflc;-ido o mrsmo 1'<'-

§ um_co: - Nao ser~o dcvolv1.do.s os ·,uliado. 0 prC'~ldrntc rcsolvcrã pelo vo
ortginais das musicas enviadas para to de minerva; 
concurso, § 15.º - As musicas do concurso se-

Congrat Hifl-lll(' f:0111 ,.. C"\C:Ja. pela ~~? mfst:I~o;l~~ft~fa~i~cc ~::i1itc~r~ 
l!rande data q11c hOJC' comr-mor.1mos. mcnto. Sati~facáo pela oportunidade 
Na ~.!>:'.ião civic,, solenC'mcnle n'aliza- que ~e oferece u és."I" nosso colega pa
~la hoje o prcfc11 o assinou 1m1 dcrre~ ra demonstrar a ~ma capacidade ser
o dando o 110nw a uma ci~ rua;; vindo á nossa Paraíba, e dcscont.en ta

Prr,31dentc (tetúlln Van;lt.s. com,. mui- mcnto por ficar privado da colabora
ta sat16ta.çáo de todas as elas.ses fo1 cão eficiente e proveitosa do grande 
f°lenemcnt,e Celta a upo~içao <lo rc~ r~uxihar e dtléto amigo, Receba, pois, .,:to dt v. cxcla na e~cula elemen-- as minhas feUcttações pela escolha. 

Ex-in terno do Terapeutlca Cllnlca 
(Serviço do P ror . São P a ulo). 
Médico do Hospital Santa Isabel. 

§ 5.º - E' obrigo.torta a remessa cm râo divulgadas pela Ja:a. tla p R J-4 
(5) cinco vlas, datilografadas das le- depois do encerramento cio concur~o 
tras qu~ acompanharem !nuska'> d.e g 16.º _ Os concurrcntes dcvrrão en
Maracatu ou de frévo-ca.nçao, as quais vlar loda sua roITl'SJX>ndcnclu par:1 
de modo nenhum deverao conter fra- p R 1-1. RR<lio T,1h~,lá11t, c:11xa po,-

Cem!nlna desta cidade Em todas Saudações. -· Oocar Guedes. asslsten-lL, 111 !qt.1,v:~~ tõr~ oi; º~_e:' dQ I te. _ 

R eslden c!a: - A v. General 
Osor to, 180 

Coru;ult.orlo : - Rua Duque de 
Caxla.s , 312 - 1.• a ndar 

Consultas: - De.a H is 16 horas 
diariamente. 
Telid6M 1181 

. -

ses de calão ou sentido dt!blo. la! _ 110 João Pes:s:>i:t 
§ 6.0 - O concuri;o sera cnct'rrado _ _______ ·----

no dia 30 de novembro do corrente Não hâ na Paraíba o mosquito que 
ano, no "studto., da P R T-4, Radio <"~tâ causa ndo o paludiwuo do Rio 
Tabajára, respeitando-se aquela data Grande do Norte e do Ceará. Mas nos 
no carimbo do corrrto para os C(\1 1di~!a- temos outros mosqUilot; tr, nsmlti~rf"'i 
tos residentes fóra da capital . para causar a doença. Nio delx .. ag ua 
1 7.0 

- Os candldatoo poderão. caso empoçada ou parada para que Jliu .. 
queiram, Ullar" de pee\lllonlm<>e. l'le&ta llffl o IIWIQuilo. 



(J>O J' AfS B E STRANGEHlO) 
llll9'l'l'l'VIDO O •»IA DO Ju• pr, J.nlll. a_.. eapUal, -.a lUG8USOJJ D SII .. CLAC-1• Tele,r.... circularei ea

Ndoa á laaaetoria Rerio
• • do Miaiatéri Troa
- lho, aeate Eltado -

proflu6es ou que tenham excedido 

·.JUO, 1' (A. N.) - A Llp Naval :-=:..:.:.~9:8 .. da~ DUll'CO OllllDIO DS I01JIA 
..a,in. par lulolallva do •11 ....,.. o ellefe do Ooril'IIII llalano -- aro, 1, (A llNLIO> - A ...,.. do 

~ru:t"T:' :...r..~n:n:i: ;: .. e 
dec~J. , 

.,.., - Pereira Carnello, 1.,.11. ..,., .. Ili, eerea de 15 dlu. •cap ~· ..,.._ u,e ao -. 

.... o •Dia tio Mar", "'"'º"'endo o - _...... ......... a.. 
4º> -- Os eatransetr.., qae • lll"!· 

~:i=i: :io".8:W:S~\~=·. e::=: A 11 61 outlllml pan, a -,emon- !I.UTORJZADO A FAZER 8EGUB08 dlo 6- .._ • ,la ~ -~do- ~ 
ímlco, e que se encontram no Bn.lll 
contrariando "" dlapoolç6es doo arti
ces 33 e 30 do menciDnado decreto. 'll'ilis leáeJar o -- do prl- RIO. 1' IA. N.) - O alnlltn o O .,, do 8- ...,. ..... A propdelto da momentooa queatão 

de entrada e pel"!!l&nencla de estran
geires no IAlrrltóno nacional, o dire
tor do Departamento Nacional de Po· 
,oamento enviou ao dr. Du&tan MI· 
raada, lnapetor regional do Mlnlsto!
rlo do Trabalho nhte Eatado, os se
guintes telegramas clrcularea: 

~ •JNa tio Mar", uUi - or,a- TrallelJlo autorlaoa o .... ututo de &eapo - ......._ - amo-
...,.. - este- - ptoea- Prevlcleocla a .....u.a,, oom • IDIU- i.cta lle • ....._ ......_ a - 11111• 
....._ - o aeeattelmen- lu&N de .&-llldorla e Pem6ea, o- lllkada d e, - J'np UIIIU ... 

5") - Os ••tmngetroo que 1-vo
rem entmdo sem documentaçio regu
lar Gu de modo clande tino, pelos 
portoa .fronteiras ou porlDII de dl!aem
barque. por via marltlma, terreatre ou 
aérea; 

1e - ..... OII !:alados de Blaail. pttlMlÕe8 de .. ,ur .. lemponrloo - - reanile ..... li. N.' Clüe. • 
rloeo dec:ft..,.nle e prêmio uniforme, -

COTAÇAO CAMBIAL 
UO, H 'IA. N.) - A ooia.Ao eam

lllal lle uje foi a leSDink: llllra, 
...... ; trài,eo, $511; d61ar, 17$131; 
.... '974; -ftO, 3IN4 • """º· 41811!. 

4 ...-a 4e ouro fino foi colada a 
UIIII tendo OII bancOII e <asas ban
_.._ eomprado moédas .. pécie na 
.....,,.....,.. de U0:11813t0 e vendido 
IIO ..... de Z44:HU600. 

DBIVIO DE CAFE' DESTINADO A' 
INCJNERAÇAO 
&li), H IA. N.) - Comunicam de 

BMe Horiltonte 11ue a polil'ia rnariti
- ....,ollriu um ,rande deavio de 
ueaa de café destinadas á queifl\a, 
ll!Dde cal, ulados em %.NO :OIOSOOO os 
preJubos do Departamf'nto Naeinnal 
•• O&fé. . 

A fim dr apurar a responsabilidade 
do 4enio foi ln1taurado um riroroso 
inqllérllo. 

CDGA. HOJE AO B.10 O INTER
VENTOR LANDVLFO DE ALMEl-
11.t. 
RIO, 14 !A UNJAOl - Deverá eh•-

PELA CHEFATURA DE 
POLICIA 

GABINf:TE DA° CHEFIA 

Po~ic[:'~~dr~i:,n:g~~e~afi~.e~b~= 
o pedido de exon•raçãó do . dr. Isrnel 
Souto , 

"RIO, 13 - Dr. Chefe dr Policia -
Joio Pessôa - Tenho a saUsCaçio de 
comwúcar ao distinto rolega que nesta 
capital tudo continua em perfeita cal
ma. Atendendo a solicltação do dr. 
Israel Souto. e exmo. dr. Presidente 
'("~.,: ?:lJ.J•l'lJ e,oneraçao do cargo 

de delegado especial, nomeando para 1 
substituto o capltAo Pellsberu> Batis
ta Teixeira, que ontem mesmo tomou 
J)OSle f' entrou em exerc1cio do cargo . 
o dr. Israel Souto reassumiu as fun
ções na Diretoria das comunicaçéias e 
eataU.Ucn . Cordiais saudações. - F. 
Mllller. 

.. .t ~ Chefetura de Policia fl;I levad~ 
uma queixa de que José Firmino de 
Mendonça l>avla se apropriado lndebi
tamente da lmportancia de 3 :073,000. 
)lelialcente i viuva Jo,ona Maria das 
Neves e QUf!- o mesmo havia se foragido 
para Cabedêlo . 

O dr. Chefe de Pollcla tomou então 
u devidas providências, tPndo resnl• 
Yl<lo Justiceiramente o ca.so •m aprêco. 

A referida iml>Ol'tnncla foi enLtt· 
sue ao dr. Delegado do 2.º Distrito, 
mecllante recibo, tendo sido reentre
sue aos seus legitimas donos 

A .tela de hoje 
precisa do 

em beaefielo doo - _,,..-, O PRESmENTS GllTOLIO VAaG.&8 

O CONSU.BO NACIONAL DO T&.t.· VAI f-' B.t.lX4D.& ft.lllllNDl8E 
IIALHO N.t.O TEM A1JTORIDADE RIO, H CA lna.lOI - Ne "'6dme 
JUDICIAL ........ o prattm&e GeC4i11o y._ 1r,, ... ,... ..........._ ........ =: .;·~· S:..ta·&::.--

11"1 - Os portadores de falaas <ar
tao de chamada, falsos eapltalialaa e 
qualquer outrno estrangeiro• que ha
jam en,trado nc ..Pal8 burlando, por 
qualquer forma as le,s imlgratortaa. 
Saudaç6es - Diretor do Departamen
to Naclonal de Pov08mento. · 

RIO. 14 CA. N,) - Em oentença on
tem proferida, o jaia RI- Caraelro 
analou UI& deeilio do Conoêlho Na
cional do Tnballlo, dell11eraado ,ue a 
meamo nia tem autoridade Judlelal, 
•m faee da eon,Utulçio. 

........ .t. OON8ft1)'Ç O DE VII 
HOSPITAL 

RIO, 3 - INpek'• Regional do MI• 
nlato!rto do Trabalho - Joio Peao6a -
(Circular Oficial) - Comunico-vos 
que, de acc)rdo com a doutrina firma
da pela Coml.saio de Permanência de 
Eatranr.,lroo;, ,oonalderlll,se irregu]lll'
mente entrado ou fixado no territó
rio naeloDal o eatranselro que aqUI se 
encontra exercendo qualquer atlv1da· RIO, 30 - Inspetor "klóonal do 
de, nio tendo, porém, sua entrada ou Mlnlato!rio do Trabalho - Joio Pes-

8. PAULO, H (.t. IJNLIO) _ o ln- permanência obedecido aos preceitos sõa. <Circular oficial> - Comunlcu-

E~J:'Wo':t:~B.igoDr t::ffff/'· ==·:=. °! = ~~ da ~gl~:.!r, e~~~ com perma• ::. q:f:ir~:u:~e :":t,:~; 
!.Nt:(INUII )Iara eulear • lnlelo das nfncln Irregular no Braall: 4& entrada de estrallplroo IIO terrlt6-

RIO. H CA UNJA.OI - E li .. ndo obrai do BC!9tdlal de Cllalea. 11º - Os turislaa que excederam o rio nacional, de acOrdo com as lista. 
o,perado nata eapllal o lalervenior , 1:aoe -pllal un anexo , Faelllda- prallD legal de estada 110 território na- de paasageiros, citando os artigos. pa -
C ordeiro de l 'arla. que vem tratar de de de Mediei•. clonai. de ncõrdo com os arUIIOS 8, rágraíos e letras do decreto, oue es-
" unloo de •ua admlni lr~io Junto _ letra cl e e, . e 24, do decreto 24.358. tão vigentes na data da ent.rada. Dt>-
ao Go,~rno f"ederal. 1 TERCA.MBIO TVltJSTICO uau. de 16 de maio de 1934: verá ser exigida a firma reconhecida 

d.!
11
:~o°'ct:~·~ :io':'::! ~:; GUAIO • PO&TENBO-BBASILEI- rx!.1 

d;U~ :cr..~:..~ :,.uelnd:= ~:ue:i~':."':~ =-bet!.°:"1~~ 
.. tá o da frota mercan&e nl-riocn,a- ao ag,o-pecuirlas e que se acham nas vem constar os nomts de auas t61t.e-

denR, MONTEVJIN!:O, 1' (A. N.) _ "'EI ~~~~~":°a.::~e av~ 1:~~. idõneas, com llnnas reco-

JURAMENTO A' BANDEIRA ~UI=.!;.,,:.:,.,"::: :: !::."' ..:i:ri:: :: = ~u~ :~: 1 ~~~~:'....j':.s ~:~*:"d~':: 
RIO, 14 •A VNIAOJ - No próximo rb.l• ealre • 11.,...1, ,\qen&III& e gc 2" e seus Jnclsos e allneas, do ci- ~e da COmlssio de Perma

domlngo de,•erá realbar-ae, no C&m- BrulJ•, lnf-Oo tae o _..ente tado decreto; nênclà de Estrangelr..,, funcionando 
po de s. Cru&oviio, • eerim6nla de ju- Alfritlo ..... .,.... pntebde aderir .. 3°) - Os to!cnicos contratados que 1W Ministério da Juatlça. na forma 
ramenlo á Bandeira pelos alunoa doa convênio flrnuulo cm 1911, enlre o nio estio cumprilldo 08 respectivos do e41tal publicado nos Diirios Ofi
Tlroa de Guerra e Eeoolu de lmtru- Brull e a ArpnUna, a _.... .. de contratos ou que estejam trabalhando cl..i. de 30 de JUiho e derasete do 
l'io Mllltar desta eapltal. hlrllmo. em serviços e.stranhoo ás reapectlvas corrente. As certidões levario eatam-

0 JANTAR ON 
pilhas de acõrdo som a Lei do Sêlo e 

TEI REILIHD8, 18 "ILU IE AITRllA", EI IIOMEIAIEI AO DR pagarão mais, em estampllhas. º sHo 

P 1 • E N t ..l L & OI E$ ' 
1 ~::.:!'~'g:,;:n~~ m~i~~~~~; 

. Naeional de Povoamento. 

Aape<to tio ballqllête oleneltlo Ntem .. dr. l'lmlllllW O- Wllto·N a D- .__., eaCre o aead. 
Jllanuel Flpelritlo, repreNatante tio CWe • ~ e • dr . .,._ Mon.._ ~ à .t.p,leallan 

ICOntlnuacle da 1.• pg.) com que ~utea OI alleereeo da lllnamentoe to!cnlcCII do VOIIIO brllhan· 
Dtre1iOr1a q11e hoje delula. O- te.• te \lroclnlo e o exempu, de YOl8II de

voaco na conatruçlo d6ssa gra.ndlo&a te;,unho do YCIIIO eaf~ ai •tAor ..,. dJ,aaçt,a e de VOIIIO lnbalho. 
cbra de r,aurgtmenlO, a.grlcola, que n-. Ioda OI IUk:GI fett.oa pelo,j Oom o N)IJnlO e a lntellgencla fun. 
edlflcou uma nova Parafba, e que nlo n-;::1C:,Y.., C!IIIDIIUilta 4- Pa· 1 didm ~ eadlnllo lnendeecente de 
se clnliu is suas fronteiras mas d""· .ralba enté e!IUillbrada e hraldlldllde, havell de formar agro. 

::n:i::, ":128~= 4!t=..~ ~ a::l""º a ..,,..... do BO• :: ==: ::~~r 
ll!lubeatel comantcar a todoa "" Jfo noro QIU'IO ...... a emlO· 1: aqui, oan dr. J'lmentel, eatà o 

"'.'.""" 1111xlllaTN eue Ideal __. - .,. "",- Na1111r ai m- <oanct6e na e.• PI-> 

f.ST! IEVOLIJOORADA & DOS SDIETAS ALBJm 
COlffDllhlll OS HOVDISJll'l'08 DE 

.,._AS .t.LEIUl:I AS F&ON
'l'SIIIAI 

RIO. 30 - Inspetor Regional do 
'\ftnlslfrio do Trabalho - Joio Pes 
'IÜa. (Circular oficllll> - Comunico
vcs. para os devidos fin~ . que as cer
tldiie§ de permanência de estrangeiros 
no território nacional são fornecidas 
diretamente por este Departamento, 
após o exame doa re.speetlvos papeis 

~ ~~ gri~l&J~ 30'":i~(j~ 
óJUmo. Bauclaç6ea - Diretor do De
~onto Nacional de Povoamento. 

'RIO, 30 - Jnapetnr Regional do Mi-

~=rd~,;~:\"'~º ~ A~~O =~ 
,rttso 280 do decreto 3.010 de vinte. do ecr). os estrangeiros que deseja-
rem ao Brasil deverão dirigir-se 
ao ulado brasileiro, sendo o pas-
!iapo visado em carater temporário 
e eabendo á Policia Marltlma com
ple=classlficaçio, ao desembarqu• 
do iro, uwtanáo os nnmbo.s 
rei no meemo decreto de ent.ra-
da 1le eatrangelros. somente permi
tida nos porto. de Belêm, ~lfe, Sal
vador, Rio. Santos. 8 . Pranclsco. Flo
•~ls e Rio Grande. alêm da:; 
írontélru e ataç,les aérovi"1as que 
deveria ser filcalladas - Saudações 
;i; =:-..!'to~'° Naeional 
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JO,\O PESSOA - Quintq-liba, 16 de l!ete .. ro de 19:18 

VIDA UDICIARIA *** Notos rNUnos contra 
t1111lo paludlce 

INPIIAQUICIU•H7 • .................. , ... 
TRfflUN.U. DE t\PllL.\~ DO 

ESTADO 

57 ,n - se~ão ordinaria. •em O de 
11etembro de 1938. 

Pttsldmte - Souto Mnior 
8ecrf'1 ário - Euripeclrs Ira vares. 
Procurador Gernl - Rellltto Lima. 

compareceram os ctesembUgadores: 

Souto Maior. Paulo Hipacio,.IFlodoar
rlo da Silveira. Matu'kio Fu""'1o. José 
Floscolo ,S<'V<"rino Momrndgro, Agrl
plno Barros t- o Pr.ocm·adõr OeraJ do.. 
Estado Renato Lima 

Lida. !oi anrovndn, sem -rvnção, 
a á.ta. da srssão n n t crlor: 

Distribuições: 

Dulgna.ção de dia; 
Dl'nlrc os OOí'IU;ns 1·.onhrcida:, llflifli-

d/C!:,''t~~l~~8c1!º:::~ :.:e '::"li'.,.~';.~~~1~,;tl~~!da~:s.'n'e,;'l~; 
ca de Pllt.oe. Apétà,ite&. lhAclo BaUs- livros alrlbuidos à Hlpacrates Jé. men
ta de Ollveh'a e,jllltrc,r. apelados A· clom.»am sob diversas mooalldades 
rlllt.aroo d11 Sllft ]!I~. clinica,,. Este mol vinha causando 

Idem n.• 122, dt. comarca de Gua- mllhlie5 e milhões de mortes "'m que 
ral>lra, AJ)elante "°60 Bel?oz, apé- se tivesse encontrado um único m•dl
lad& a JtlllUÇA P6bl~. co.mento verdadeiramente e!icaz. Só no 

Idem n.• 123, dá ealltarca de Pom- seculo x VII !oi descoberta a atão 
bal. Apelante • Justloa Pública; ape- curatha d:_ casca da quina, levada do 

Agravo de petição criminal •ex-offl- ladOII Jc. Amanelo dl llousa"e OllvliO Perú para n Emanha após a cura d., 

Ai:ravo de peLI~ clvel n.0 84, <acl• 
dente no trabalho>, ela cornarc.. de 
Mrunanguape. All'aVBll~ a Ola. de 
Tecidos Paullata - ftbrlca Rio Tin
to; agravado o operé.rlo Ildefonso Fer
reira. O desembargador relatar Agrl
plno Barr0& passou os autos com ore
L~torio ao 1.• revisor desembarl!ador 
Pauto Hlpeclo, 

Despaehos: 

~;..,"."º i:,at! ºg:1;,!'~C:a:.d~r"~~ ~~::' .:."!U:~. do tA>rmo de Berra do :~:s!:t~1L ~~!~c"h:e~et;.'t~\:S~: 
Ploscolo. Cuité da comarca de Plcui. Apelante 11:c;ada no mundo mt.elru 

Hetu • n• pa1rll? 
Uae • ,e111e,Ho tanlH 

YIIBO CBE98BT1DO 

Agravo de pcUção clvel n.0 Dl, <aci- Francisdo Camilo de Araújo: o.pelada Ultim~m<'nlc surgiram no,·os recnr- do â Cadeia . Pública da capital. 
dente no trabalho), da comarca de a Jusüçi\ Públlca. sos pn.rn tJ combate no tmpaludlsmo. Agravo de petição criminal "ex-ofi-
Mamanguape. Relatõr desembargador Iden\ n,0 136, do termo de Ingt., dn. como n. vúrias outras pragas que in- cio" n. oo. da co111UCa de Ouarabira 
Paulo Hlpaclo. comarca de Campina Orande. Apelan- !clic1t.am o humanldocie. destacando- Apelação criminal n. 111 do tem10 

Agravante a Cla. de Tecidos Paulls· tes Clcero D<ult,-, leio de Almeida se um produto de acão râplda, ene,·- de Strfaria, comarça de Bananeiras. 
ta. - Fàbrtca Rio Tinto: agl'avado o Nobrega _e Pranclsco Vitorino dos San- gica e rndicnl contra os parasitos ao Apelante ~ "justiça pública· apelados 

Ao desembargador Mauricln:Pw-tado·. opZi~~~/~!°':,:~~- n.• 92, ela too~':! :eJ:fo~J;~~~. (acl- ~;.:J~~d~:" ci~~f.f.:!""'v:~
1
!eil~~ d:,~~: ~.:~":':M~~~f'~ic:.1~e1ffrreJ'.;;!i: 

oomorca de João Pess6a. Relator de- dente no tJ'abalho), d3· comarca de mlnádo ... t.obrlna. que se apresenta no Jipe dos santos Apelação criminal n.0 153, da comar
ca de Bananelrns. Apelantes Manuel 
Inácio de Sonsa " outros.: cpclada a 
Just h;u Públka 

scmbargador Flodoardo da Silveira. Mama1111Ílape. AINl,Van'4! a Cla. de comerrlo sob a !órmn de comprimi- Idem n. 124. do termo de Pedras d< 
Agravante Abdon OavalctmU de Albu- Tecidos Pa\Jllsta - ftbrlca Rio Tln- dos. Fógo, >éde no Esplrlto Santo, ~a co-
quorquc e sua mulher ;aRravado João to: nirravado o operirlo Luiz Bemarào. o tratament.i pela Atebl'inn ciura marca de Saota Rita. AP'lante a 
AJves de Mélo. . Idebl oi).º 83. da meama comarca. apena,:;; de 5 a '1 dii:ts, Ni-ste curto e.,- justiça pública; apelado Severino Ci

Agravo de petição criminal "~x-orrt- Agravante a Cla, de Tfcljlos Paullsta - de tempo os ,mpaludados liber- priano, vulgo ·severino Cote," 
Ao <les<'mbarg:nctor José Ftcscolo~ cio'' n.º 63, da. comai·ca de Alag(m _ Fábrk:a.RiQ T.l}UO: a,u.vado o ope .. tam-se dOE pnrrsitos que o~ cxpoem Idem n. 128, do termo do Pllar, co-

Grande, Relator d...embargador Seve- ril,rlo Ollvlo Gomea de Oliveira. aos malóres perigos de vida. marca de Itabaiana. Apelante Otavlo 
Apelação civel ··ex-officio .. n.0 102, 

da comarca de João PeS:ióa. Entre par
tes: n. Fazenda elo Estado e a firma 
Fcrrrira Amorim & Cta. 

Agrnvo ct1• inslnunento 11.º 94, da 
comarca <lr Ania. Ai:!l'f\\'anOO'Nllo Mo
rrlra Leal: a era \'~ula a Ji1:tancla do 
Estado. 

Quota: 

rlno Montenegro. Apelação clvel n.• 73, da comarca de eurar o,: lmpuludados não corres- Mat1as;- apelada a, Jw;tlça pública. 
Fõram 06 respectivos autos com vis- Ca.mplna Grande. Apelante Manuel ponde apenas a um dever de hur.ia· 1 Ic'em n. 143. da comarca de Campl

ta ao exmo dr Procurador Geral do Luiz de Lln.; apelado Tel'tullno Bar- 'nidade mas a um. áto de pre\'iden- na Grande._ ApeJante o dr .. t. 0 pro
E.c;tado. ros. ela social. Cada ntima deste m!:?.l l> motor público: apelado JO&t: Gome~ 

Apelação clvel n.• 100, dn e<marca I Idem n.• 12, ci. cc.marca de Joio um reservatotlo de parasitos em cons- da Silva, vulgo. "José Quero Agua· 
de Mamanguapc. (acidente no tra.. Pessõa. t.0 Apeb\J.lte AnLOtúo Xavier tante ameaça, bastnnoo que u,n . Idem n. 144. da co~ar~a de (?u~ta: 
balho), Relator desembargador Pio- da .'Silva; 2.º a~te d. Amella Au- mosquito pique a pessóa doente de birn. Apelante- R . Ju•llça pubhc~ · 
dotlrdo da Silveira. Apelante a ela. gusta de Sales; apeladós os mesm06. impaludi.&mo, para tra11:;1a1.h.lr a u~- apelado José Marcehno de Vanconre-
de Tecidos Paulista - Fábrica Rio Idem n.0 84, da comarc& de João ença a qualquer mn de nos, á no.s.sa los 
Tinto; apelado o operário José Fer- Pessóa. Apelante Alill"'1 cavalcantl ramilla, aos nossos auxiliares. _ Idem n. 145. da comarca_ de. Alagôa 
reira da Silva. de Albuquerque <(sua mulher; apela- Extermine-se, pois, o 1mpalud1smo do Monteiro. Apelante a JusUça pu-

Apelação c1vel n.0 28. da comarca Foi com vista âs partes e depois ao dos João Alves de·Mélo e sua mulher. de todas as regiões do pais. Para este bllca, apelado. Jose Rod~igues de 
de campina Grande Apelantes Luiz dr. Procurador Geral do Estadp. Foi ã_ânailO ""presente sessão para !im encontra-se ao alcance de todos a Fre,ta~~

0
vuJio Jo~ Isldo~o ,· ld t 

cio Jlk~o Malheiro• e mulhff: apela, . Embargos ao acordão nos au\06 de os JUlgámentos rpeGtl....... . Atebrlna da Casa Bater. qu• faz v,r.. ·l'ífalíirn,OI~ ~,~· ac en/ 
n.(>fllaçáo clvel n,º 54. de Mamanguape. cladeltos proctigtos. n a a oi, n. • a coma!ca : 

da ,1. Crtstinn La11rit1.en Relator desembnrgaclor José Fl~lo. · Julgamentos: Mal!1anguape: Agrava~.te a. C1a: d-:-
0 dr. rrocur1t.c1or Gnal do E..,,tacto Emba.rgantt"s JoRQulm EvangPllsta de *** Tecidos Pauhsta -: abuca .R10 Tinto, 

aprt>sentou os auto~ "IH mesa. por não So~a e sun mulher· emb,ugados An· Apelaçio criminal rt.• ll&, do termo _____________ agravada a operária Sevenna Marta. 
lhP cwnprlr oliclar tonto Fernandes de Oliveira e Joaquim de Sapta Luzia do 'Sabblf. da,comarca exmos. dosembargn~ores M:\uricio g~;.m ~~va~eco:''g';,ª dJe M.;:_~ 

Passagens: Femandcs de Oliveira. O d.esembar- de !lato.. Relator-d-barglldor Fio- Purt.ado, José Flóscolo e Severino Paulista _ Fabrica Rio Tinto; agra-
Apelação ·ct,el n.º 80, da cantai·ca gador relatcr lançou o .egllinte des- doarde da Sllvelea, ~lante Inicio Montenegro. vado O operélio André Rufino. 

de Santa Rita. ,Ação de ,desquitei, PBCho: "V. no embargado e, em se- Batista de Oliveira ,e outro,;; apelado Agravo de petição cível n. 19, ,ac;- Embargos ao acór<láo nos autos de 
Apclaote Manuel de Sousa UIDa; ape- guida, ao embargante; e preparados, Arlstal-c:o da ·81lva Maellado. dente no trabalho), de Mamanguape. apelação civel n. 42 ,anteriormente 
latia Justa Augusta de Lima. vão ª!! parecer do exmo. Procurador I Deram provlme..,, ~ absolver os I Relator desembargador Paulo Hlpac,o. sob n. 88, . da comarca de João Pes-

o desembarGadOl' Paulo Bipacto Geral · acuaady)s apelant-, COlltra ·o,;. votos Agravante a Cla. de Tecidos Paulista sóa. Embargontes Wilson Bralner e 
do relator e do IJ1'9dfl~ do Trill\UIBI. - Fabrica Rio Tinto· agravado O outros; embargado o l\lonteplo dos 

passou os "utos ao 2·º revi.or Al""em- Pareceres: ~ "'ª ?'.-e: o -- operirio Benedito Severlnno. Funcionários Públicos t!o E.sta<lo. 
bargador Flojoatdo lia Silveira· bai'iai!or' lllllllá1 IIINrlldadl Deram provimento, e111., parte. ao Recurso extraordinario nos autos 

Agravo de petkão clvel n.º 86 .. <acl- Pr- criminal n,0 2, da C9':l!Jfca , A11e1ação Ol'IINMl a.~ UII. à eGll18l'- 11ÍÍ'MO, votando oom "8D'l<:l0, OS de.- de embargos ao acórdão na apelaçio 
dente no traballlo>, da comaniule Ma- de Patos, referen!A> ao caplt.ão.Asci,n- -0a de· Guanlllra. ReJater deeembar- e,nbargadorftl lllaurielo Furtado, José civel n. 83, da comarca de Bananel
manguapc. Relator desalhl>argador dlno Fellosa e acs soldados José. Pe- gador PJodoanto da SUVell's. Apelant.e ,PJ66Colo e Severino Montenegro. . ra,. Recol'rente salustlno SUvio Be
F'lodoardo da Sllvrirn. Agrava1ite a llpe dn SUva, vulto "Caravana" e An- João Belros; 11,pelada a Jllstlça Públl- Agrovo de petlç:io clvel n. 60, tnc,- zerrn cavalcanti: recortida a Prtfei-

~\~· :i~1J;'~~~v;,.~u!'
1
i.,.;.r;:"~~\~~ to~c1~:~t~ .~~~:~rocedente da co- ~ni;; A u:er:=,m:~ t:..."':.r i:,ro~ ~;~to~º~!!:~~~àd: ~:r;~gn;~~~ tu~r~;n•~~~~nados os respectivos 

\ovam Andrade. marca de João Pessoa. Reclamnnte o apelante. ros. Agravante a Cla. de Tec,doo acórdãos. 
0 desembargado!' relator ,passou os réu José Rodrigues de Sousa. cônhe· Apell!,Çáo crlmlnàl n.• U3, dll comar- Paulista - Fabl'lca Rio Tinto; agra-

autos com O relatol'io ao 11.• reviso!' cldo por "Jesé Salvlano, ou José Mm·- ca d& l'offlbal. Relator ileaembargador vado o operé.rlo Lula Bernardo. De
desembargador Mnurlcio F.nrtado. cêgo", atualmente recolhido á Càdela Maurldo Jl'urtado. Apelaate a Justl• ram provimento, em parte. no agra

Agi·a,·o de J><tição clvel n.º 85, ,acl- Pública da cidade de São Joio do ca- çn Pública; apelados Jaoé Amnncio vo, votando com restrlr,ão os exmos 
dente no trabalho,, de Mam&.11&uape. rir!, por Intermédio de seu deftnsor de Sousa e OllvJo Paulino Filha. _ desembargadores Mauriclo FurlJldo 
A•ravnntc a Cla. de Tecidos Pauli.sta bel. Alvaro Gaudenclo de Queiroz. Deram provimento t, apelar,iio 1,a,·a José Flóscolo e Severino Montenegro. 

• Agravo de petição clvel n.0 73, ~acl- c,r,ndenar os ,éua apelado, no grau mi- Agravo de petição clvel n. 63. •nc,-

CORREGEDORIA GERAL 

Instru~6es transmitida..t ao 
sr. Adol,o Alves Torre:., solicito 
e competente oJicial do rl!flistro 
civil da cidade de Araruna 

- Fábrica mo Tinto; 3b'l':\yodo o ope- denle M traballY.>J, de Mamanguape. nimo do art. 294 1 2.• da Consolida- dentr no trabalho). de Mamanguape. 
rárlo Leopoldino Carneiro. O desem- Aura,·ante a Cla. de Tecidos Paulista ção dlls Leis Penais, unanimemente, Relator desembargador. Maut'lclo Fu1- Continúa em vtgór o decreto n. 
bargador Plodoardo da SU•eira pas- _ Fábrica Rio Tinto; agravado o ope- tendo votado cem re11trlçio O exmo. lado, Agravante a C1a. de :•c1dos 713 de 20 t!e setembro de 1890. 
sou os aul.o6 ao 2.0 revisor desembar- rál'IO Jooué Barbo,;a. desembargador Plodoardo da Silveira. Paulista - Fabrica Rio 'nnto. a!l'l'a- s·; ainda subsistisse qualquer dúvida 
gador Maurício Furtado. Agravo de petição clvel n.• 71, ·da Apelação cr\llllnal n.• 135, do termo vado o operérlo Ol!Vlo Gomes de Oh- a tal respeito, seria dissipada pelos 

Apelação clvel n.º 65, da comarca comarca de Mamanguape, <acidente de Se1'ra do cutté, da c,:,marca de PI- velra. 2utorlzadoo ensinamentos de Clovls 
de JoéO Pessóa. Relator ~barga- no trabalho). Agravanle a Cla. de Te- cul. Relator d~arpdor Maurlclo Deram provimento. em parte, ac Bevllaqlla, Pon~ de Miranda, Can
dor Maurlclo Furtado. Apelante o dr. cldos Paulista - Pé.brlca Rio Tinto: Purtado. Apelante Francisco Camilo ;!;;;":.°' vg,::::~a..:i.Tore{e

st
i1~t~lc~ dldo de Oliveira Pilho, A.. Perrelra 

Jaime Fernaodes Barbosa: apelados _agravado o t<peré.rlo José Manuel. de .vaú,lo; apelada & Justiça Pública. Furtado José Flóscolo e severino C~~':n!-~\ra~.::.'.
1
t: J::'f:.:""irr do 

Ferreira Amorim & Cla. . Idem n.º 83, ele Mamanguape.. A• - ~armente nlo tomaram co- M teneRTO Regulamento aprovado pelo decret,o 
O desembargador relator passou os gravan!A> a Cla. de Tecidos Paulista - nhecllnento ela apelaçlio, unanime- f 1 • é1vel n 41 da comarca de n. 18.542, de 24 de c!ezembro de 1128, 

autos com o relatorlo ao 11.0 revisor Pé.brlca Rio Tinto; agravado O ope- mente. Caj:.,~o RelaÍOr •' desembargador tanto que. referindo-se ao cl~do de-
desembargador José Floscqlo. · rárlo severino Martins. Apelaçio e,rlmlnal n.• 138, do termo Maurlclo Furtado Apelante Joaquim ereto n. 7'13, adlmlte !aZ!'r-se medlan-

Agravo de petlçt.o clvel .n.• 32, da Embargos ao ~cor<!~ ~os aut.oe de de IIIIIA, com\rca de Campina Grande. Gonçalves de Matos Rollm e sua mu- te justificação a prova de Idade para 
a d João 1/'essba •~dente n, apelação clvel n . .O, ,açao de deaqw- R~r desembal'1JBC1,:>r J"6é Floacolo. lher· apelados Tlmot.eo Pereira de " casamento: exige, porem. que, nos 

comarc e A;,ib l d Go ' ·tel, -de JQio Pess6a. Embarg&lj!A> cl. Apelàntea Clcero Dantas, João de AI- Sousa e sua mulher. Prellmlnarmen- casos de Justlficaçt.o de Idade, se ob-
trabalhol · Agravante a e u- Neuza Medeh1ts de Araújo; embarga- melda e Prancl&co Vitorino dos San- IA> anularam a sentença, multando-se servem a,, prescrições du allneu a e 
veia Moura: agravado José Jlortenclo do Sebastião Calblto de Aralljo . tos: apelada a Juatlça Pública. - De- o Juiz pelo excesso de prazo, votando b. ,à e,t. - quê seja l4lvrado o ~ 
da Silva. O dr. Pr<>eurador Geral do Estado ram provimento ·á apeJaçiO para ah- com restrlçt.o os exmos. desemllarga- cte..nuclmento de d[do.com a Justl-

Apelação clvel n.0 64, da -,,arca de npresentou os respectivos autos com solver os riua apelantes, unan.lme- dores Severino Montenegro e Paulo flcação no cartório cio distrito em que 
João Pess4a. Apelante• Gla,8111 Petru- os-pareceres. meo~. Jurou suape~ o eXlllo. de- Hlpado, no tocante ao desconto no, re,,dm,m os contraeutes, Juntando-.., 
cl e sua mulher: apeladOs Jocellno -~----------- 1 sembwpdor Paulo Rlpaclt>. vencimentos. 306 autos de habllltaçf,o a cerUdio 
Mola e sua mulher. Apelação criminal n. 1.0, da co- Apelacão clvel n. 45 <ação de t!cs- dêsse termo de nascimento. 

Idem n,• 16. <la comarca de Jcio * * * marca de Campllla Grande. Relat,or qui!A>l, da comarca de Campina Gran· 1 Tratando-se de Justificação de Ida· 
'.l>esaba. Apelante Enedlno e Everardo IMPIRTIITE IEDI IE dl!sembargador Flodoardo da Silvei- de. Relator 'desembargador Paulo HI- de parn casamento, o termo de nu-
GonçalTea; apelndo Emllio< Qonc:alves. ~ttco'?:=ao ~m~~; :"à~· A~~~f~~~J~dec~::.cl~; ~~~~:rr1~:e i:..~;:.. º! =? 

O desembargador MaurJào Purtado CIIIES da qc,nCllçio. Deram provimento é. Araújo. Negarun provlnlento á ape- entes; facultando Isso visa a lei fa-
'PUSOU os respecUv06 auto& 80 2.º re- •~ ~ eondfflar a ré apelada laçllo. 11nanlmemente. cllltar a realização do cuamento, da-
Vl!or deaembarllador José ~lo. lllmla sente ltlnora ellllür no rim no11itiu mutmo do art. :IM t 1.• ela Apelaç{o clvel n. 55, da comarca de da a sua relllftnclatna Vida civil. '.B.!:':'° or';!;,e1d:·:

0
:~r:. ~:t!i: hlllllUD - de dn mllbilel de pe.. C~ du Leia Penais. unant- Campina Grande. RelatOr deaembar- E' a ralllo por q\le adml!A> o aban· 

tio Rocha. ApelMltea Justl~"'5 de ::=-='= e,:~ ~ ~~~· deiem- :SdºJc~v;;:: ~~=-~ÍteA~:~ e:»-i~r~°õ' ~o o ;:rt•:,~r~ 
Souaa e sua mulher: aoelaclo'l'rlll1llls- etntllllttroa, -,.;;;~. de petl9'1) clftl n. 7•. ela mulher; a:pelaclos JoaqUlm Antonio em que ocorrer o 11118Clmento. 
co de Maria Torres Bran,llo. O de- E qUe complleq6ea DN pOa &nar COllllll'C& de Campina Grande, Rela- da Silva e sua mulher. Deram provi- "Sempre que, ao prudente Julzo da 
semba.rgador Maurlclo Pal<ado '1>118· ao .orsimllmo a~ 4e - J)II'. tor ~ l"lodaardo da 811- mento á apelaçio, unantmemen!A>. autoridade proceuanloe, ae tornar dl-

;:.;i J~;.i:..,;. revlsor__,bar• :S ,:-S ~-- flltndll• :!"iie "&:~ ~r:U::: f6~mJ~~:'':1od:i1a~=lad!e~~ f~~ .. ~ r=~ .!u l== ~~ 
Idem n.• 50, da comarca dl'3116q Peo- :rra1'&111ando ~-. OI vados o dr. Severino Cruz e sua mu-. ra. lug~r em que êste !>.!IJ!ver CIClll'l'Mo, é 

IOa. Apelantea Orrls, JallÍe e Llll:la 1'1111 .._ pea.ou sadlu devan,e1:i,aldr lher. ire'"llU llOIJffi!f'penllltlt-lbe que o fa-
Pernandea Barllola; anebllllls ,...vf- por dia - de lltrD e mio li, ae- .... 'L~ Jmlf1-kl ·110 acravo, Assinatura de acórdãos: ça"'no lup.r da -1delda, • 
do & Cla. e Perre!ra Am~'* CJa. ~. __,. de acua;~ IICldo ~== :llnpeclNoe oa ~- o referido deeret.o ffl, no •rt. 1.•. 

~ ~ad: ~=':: ;r_~ca:=.: • ._. ~ ~ ... -.O ":'6~'ºa.=: de ~~:O~'.ce~u~~ ~ª:-'.,O: = ~·[:·.;.:., "Jé ~ 
bupdor JGl6 Plalcolo - t --1 • que • talla rlHa'a- '° de PIMClo lllvlll n. it, (iicl- GaudelWO Correia de Qu.elra&, JUlz de pletortoo da certldllo,. para u haldll-

Alraw de petlclo clvel n.• 11, da ..._ dia rlllB .. llollam ollllraldlla por no tzaNQIO>, • lllllmalillJape. direito ela mesma comarca. taç6es doe cmúJ'll4!Íltea. 
llOtDU'ca ele J'olo Peuda. ~ ,...__ tao 6 aerliu••••, '4tde. Relt,119r.'IINl!I!.,...._. Ja l'Wlcolo, Petlçf,o de •11a-..corpua• n. 41• A regra é que a certldlo de Idade 
J!\llfanlo llldallcl8 de Bcul&:~•""· O p6cleat,e cmieça a.allllr ~ 11111-~ a eia. ~~.=,ia- ela comarca de Joio Peall6a. fmpe- deve ser egtralda dai livra de l'l!lli&· 
da d. 118& Lula de eou..,~»- = IIIMlaa, JamllilP, billlMltt JIU ta .,_ l'allrlla ai. ..... a; o trante e ,paclm'4! severino :lllmliloa tro de nuctmenwo. ou doo ,auentos 
~ JlldlQlarlo. o d a.; ... OI oJlllla OII - jlljt,_ !IDtW CIP$'l,rlo ~ IDltlllo, de Lima, ....., recolhido • a.dela dos livros ~. li &ntaa:- de 
.IOl6 ~ - OIS .«i 2.• relllllà&ldw, tametru, putmt * = prO'liilenkl - ~ - P1lbUca da-•pltai. pess6a nuclda anie. de I de Janeiro 
..,_ dltleln'bal'Pdor jMOII· ,.... 8 --.pr, le,...,. _ oe Idem n. te, da comarca de Joio de 1888, data da lll<ltltalçio do~-
...., ., ......, cul4R dia rllll, ...., d ............ o PeuOa. lDlpelnmloe e pulente Jlaleno tro civil. Alla• de ,nlclo dnl n.• CI, da ~ e .........,. dl .,. da<Bll ... e,~ -. '1'dlllllial. Jl'enelra da Silva, ocmdRBdo • co- B.rc.,,.,lonalfflente adlllltlll, por6m, a 

..... M ~.

1 

•. PaN 11 aê!j &"° dl, J1ii1t1010 ·;,a· marca de Ouarablra, por uu allll9tln• lei que a falta àllM -tldlo MJa '11· • ....._, --~ • - e • 11111 , ' 1'IIW àJ ~ . te Ju41-zkl, ~ de direito prlda por IIIIGm doe 11111,9 determl· -:-: -=--~ ci ,,::o,... . fD:;;.;;r.-,....=7c1a ,~d:.--=- .. --:r-·;:a ... ...... ~........... • ... i'l'la• ~ o'rlut)eYe'11lOmei.,.~.ftlr, IBI •=~-..... a, !MI ..._ _,__.:"~ ~-Cu ~= 
''.ll";;:~···1'!'!1"''"'"'º'' -"111"~.__ ... :.:r,s::;:..,::,..1r,•···,•• .... !lftiõbiiii: Dfl ou.ela eill1:llllo lia· 



A UNIÃO - Quh1ta-feiro, 1G de setembro de 1938 

:e o o 8 :··:~~ ... {.; _,,J,,,,,,,,,I 
-===============, '.,.==============· CLINICA MEDICA E PARTOS 

JOSÉ PINTO DR. ISAAC FAINBAUM DR. MIRANDA FREIRE 
ADVOGADO l!!:r.anblente tio Cllnlca Modica do B0111llal 4> C..nle. 

IUll'io, M<>dioo do Hospital Santa Isabel e do lnalll•l• 

DOENçÁt"n~s 
1
CRIÍNÇAS 

(~Interne relldente e ex.medico Interno 4o RolPftal 
Pedro n tio Recife. Pratlc0, noa Hospltaea de S. Fran.._ 
de AHla e 8aD.ta Ca• de Mlserlcordla do Rio de Janeiro) . 
DOENÇAS DO CORAÇAO E AORTA, ESTOMAGO, FL 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 
82 Fône, 210 

Doençu do adulto: Coração, aorta. estomago, lntefltlno, 
fla&dó, rlna, sangue e nutrição, Tratamento da neurasthenla 

sexual, syphilis. 

GADO. INTESTINO E RINS. 
Comultao dq H ás 18 horas. 

OONSULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, sa-, 
Rl!!SIDENCIA: - AVENIDA PADRE MEIRA, 118 c-Itode: - Roa Bario do Trlompho, f:11 - t.• anu.r, 

(Por cima do Banco Central) . João Pessôa - : :- Parabyba 
ComallM: - De 15 41 18 horas, diariamente. 

JOS! MOUSINHO 
Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 

ACOBJTA O!IAMADOS A QUALQUER HORA 

11,01110 

laa Monsenhor WaUredo, 487 
DOENÇAS DA PELLI: 1: TI:NIEUAS - 8YPJDUS 

IR, EDSON DE ALMEIDA 
TAMBIA' -:- João Pea1êa 

LABORATORIO DE ANALYSES MEDICAS 

00 OISPENSARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
O. B. P. OBEPE DA CLINICA DERMATO-SYPHILOORA• 

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL~ 
Tntamento por proc- eapeclallzadoa de aone 111,1. 
Dhaa), p,tlrlasla nnlcolor (!"'nnoo) N&emaa, llloeru, 

-DO-

JOÃO VELôSO FILHO IR, ABEL BELTRAO 
•oençu r1M anhaa, affecçoea do couro ll&bellatlo 

Orlent&çlo moderna na therapeutlca d& Syphllla e da 
Lepra - Ph:,slotherapla dermatolog\ca - (Ultr& 'f!olet& 

-Infra Vermelho - CromaJON - D!athermo ~ 

ADVOGADO 
E:r-lntemo do Laboratorlo do Hospital Pedro D em Reclle 
e ac,t11al anal1sta do,, Bospltaes Colonla Juliano Moreinl 

e Santa JsabeL 

p&ra o t-;-atamento dos tumorea malignos ctr. peU. 
DIAJUAMENTE DAS H l!J A'B 17 DOR.AI) 

l'dalll&orle1 - Da111e ie Ca:rtu, IH - L ..... 
BORARIO: - Das H 6.s 18 horaa. JOAO Pl:SSOA 

Residencia: 

RUA AMARO COUTINHO, 312 
João Pessôa 

Rua Barão do Triumpho, n.0 444 .1.0 andar 
JOÃO PESSOA PARAHYBA 

,-....::===============• 
GABINf.:TE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 

LIIIALVA 1111 
Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 

Odontopedic 

DEM!TRIO DE TOL~DO DOENÇAS DOS OLHOS 

Ili, N, COSTA IIRITTO 
ADVOGADO 

(CRIME, CfVEL E COMtRCIO) 

1:X-A881STl!!NTI: DOS Sl!!RVIÇOS DI!! OLHOS DO 1'1101', 
SANSOU NO BIO DE JANZIRO 

OCllLIBTA DO BOSPlTAL SANTA ISABEL 
Tnbmen~ medleo e eperatorlo •u tloen- •oo -
Ocmwltorto : - Rua Duque de Oa:rtas, ~li <Alto da .PIiar• 

lllllCla Véraa, 1.0 anelar) «-wJArte: - D•IIU te Canao, ... - 1.• .. .., 
OONBlJLTAS - PAS H A'8 11 BORAB 

Res.: R. Dr. Peregrino, 73 

João Pessôa 
aealdenle&: - Avenida Jo....,. TaTora, IIJ 

Oomultu: - Du 111/J li lJ .• du 11 AI 17 borU 

tismo (para os nascidos antes de l de 
jàne!ro de 1889) . 

Ao prudente criterio do juiz cabe 
cvi t21.r abusos que desvirtuem o pre
ceito legal em aprêço. 

PREFEITURAS DO INTERIOR 
Junt"o a êste oficio wna cópia do 

mencionado decreto n. 773. 
Alàgôa Grande, 16 de abril de 1938. 

- Pedro Damião Peregrino cte Albu
querque, julz corregedor, 

DECRETO FEDERAL N. 773. DE 20 
DE SETEMBRO DE 1890 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERRA DO CUITE' 

Decreto n. 7, de 29 cte agôsto de 1938 

Abre o credito extraordina
rio de 8:000$000, para os servi
cos do levantamento topogrm
Jico do municipio. 

Art. 1. 0 
- A prova de idade exigi-

da pelo art. 1. 0 da lei de 24 de janeiro O prefeito do municipio de Serra 
de 1890, na falta ou impossibilidade do Culté, no uso das atribuições que 
de apresentação do registro civil ou lhe são conferidas por lei , etc., ten
ccrUdão de assento de batismo, póde do em vista as exigências do Decre
~r suprida por algWlS dos seguintes to Federal n. 311 e Decreto Estadual 
meios: n. 1 .010, respectivamente, de 2 e 30 

t - Justüicação pelo depoimento de março do corrente ano, 
de duas testemunhas, perante qual- DECRETA: 
Q\ler julzo do civel, Jnclusive o de or- Art. 1. 0 

- Fica aberto á Tesoura-
!ãos, ou de casamento e o juiz de paz. ria o credito extraordinario de oito 

II - Titulo ou certidão, com que contos de ré}s (8: 000$000) . para ocor
prove a nomeação, posse ou exercido, rer as despesas com o. levantamento 
em qualquer tempo, de cargo público, topo~~fico do municlp10. 
para o qual exija a lei maioridade, § uruoo _- ~ despesas decorrentes 
ou de matricula, qualificação ou as-1 da cxecuçao destes s~rvlços, s~rã.o c~
:iCnto oficial, de que conste a idade. crituradas sob a rubrica Despesas Di-

nr - Atestado dos pais ou tutores. versas. . . 
não havendo contestação. Art.. 2. 0 

- Revogam-se as d1spos1-

di~to-c~!;;tU::jad~~~n~~r q~!u~: ções cm contrario. 
para substituir a certidão de idade. Secretaria da Prefeitura Municipal 

V - Atestado de qualquer autori- de Serra do CUité, cm 29 de agõsto de 
dade que em razão de oficio tenha 1938. 
perfeito conhecimento da pessôa, não João Venancio da Fonsêca, prefeito, 
~~~~~o sob poder e administração de Manuel Leonel da Costa, secretario. 

VI - Exame de peritos nomeados 
pelo ju1z compet.entc para conhecer 
da capacidade dos pretendr-nt,{'s. 

Art. 2. 0 
- O proce6So de justifka

ção de idade dos nubentes será suma
Ti&B1mo, dispensando-se todos os ter
mos que não fórem rigorosamente es
senciais, e a citação das te~tcmunhas 
que espontaneamente comparecerem. 

Si ambos os nubentes a reQuererem 
rcrante o mehmo juiz, correrá a jus. 
Uflcação em um só procc&,:;o. 

Art. 3 . 0 
- Na referida .lustificação 

e em outras nr,cessarlas para a reali
zação do casamento civil. os juizes, f>.s~ 
crlvães e oiÍClais de justiça, percebi"· 
rão pela metade os emolumento:; ta
xados para átos sem.clbantcs no Rc
"1,mento de Cu:;tas aprovado pelo de
crPto n. 6.737, de 2 de .setembro de 
1874 . 

Arl. 4. 0 - Rcvogam•se as disposi
ções em contrario. 

Sala das Sc.&õcs do Oovérno Pro
\isórlo. 20 de setembro de 1890. -
Jtfa.nur.l Deodoro da Fonseca, M. Fer
ro: de Campo., Sales 

ROUPA!! PARA BANHO DE MAR 
Ca"6eo, mallot e ""P•• recebeu o 

e,alor IIOrilmento a CABA AZUL e 
Nti ftndm4o a preçoa de verdatlelro 

l~PRENSA OFICIAL 
Aviso 

E!dào aulorlsados a. pas:,.a.r re
cibos e receber qualquer quantia. 
pertencenle â Imprensa Oficial, 
as seguintes pessõas; 

CAPl'J'AL: 

Rala•l d"' 811ve!ra 
Antonio da Costa JJelrb; 

CAMPINA GRANDE: 

Elbtio Nepomuceno 

lN'J'ERIOR: 

llermf"negildo Cunh~ 
Raimundo Nonato da Silva. 

Todo e qualquer recibo não &S• 
a:inado por uma. das pessõu acl .. 
ma, é, portanto, nulo, salvo quan .. 
do Tloado PELO GERENTE. 

reclame. 1:..-----------:....1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
S. JOAO DO CARIR! 

Decreto n. 63, de 5 de setembro de 
1938 

Isenta da multa até 30 de 
setembro de 1938, todos os de
vedores de impostos atraZados. 

O prefeito do municlpJo de S. João 
do Cariri. usando das atribuições que 
lhe são conferidas, 

DECRETA: 

A rt. l .° - Ficam dispensados de 
multas os devedores de impostos atra
zados, de quaisquer exercício que li
quidarem seus debltos até 30 de se
tembro do corrente cxercicio. 

Art . 2. 0 - Terminado o prazo aci
ma mencionado e não Uquic!ados oo 
debitos em atrazo serão os mesmos 
cobrados executivamente. 

Art. 3. 0 
- Revogam-se as dlsposi· 

ções em. contrario-

Prcf ci tura Municipal de S. João do 
Carirf 5 de setembro de 1938 . 

Eduardo de Carvalho Costa, prefei· 
to. 

José de Oltvcira Pessôa, secretário, 

Decreto n. 64., de 5 de :tetcnibro de 
1938 

Abrr o rrcdllo !l.rrJJlcmr11far 
dr doze contos e :ietcc;r.1ltos mtl 
rets (12 700S000l , 

o prefeito do municipio de S, João 
do Cariri, usando de suas atribuições, 

DECRETA: 

J\rt. 1 .0 Jl'lca. aberlo R Tesoura-
ria dc:,;ta P1·efeitura. o crrdlto suple
mrnLar de doze contos e setecentos 
mil róis 02:700$0001, distribuindo 
prlas seguintes v<>rba.s, todas do de
creto n. 44, de 28 de dezembro ele 
1937 <orçamento vigente) : 

Do ! 6 ° - Obras Publi
cas - N. l - Seis con-
tos de réis 6: 000$000 

Do § 8. 0 
- numlnação -

N. 1 - b - materlal 
- Um conto e qul· 
nheitos mil réis 1 ;GOOfOOU 

Do § 9. 0 - Limpc,;a Pu-
blica - N. 2 - Sete-
centos mil ré!B 700$000 

Do ! 11.° - Subvenções 
- N. l - Dois cont<M e 
setecentos mil réJs 2:700$000 

Po I l2.° - ~ de 

FORMIGUINHAS CASEIRAS 
116 Cle•app&reeem com o uo Cio unia 
prodocto liquido que &ttrahe • exter. 
IDID& •• formlglnhas caselral • Ioda 

especte de b&r&ta1 
"BARAPORMIGA 11" 

ll)COl!\rl_eo nu bõa1 Pham)...sa. 1 
Oropr1&1 

DSOGARIA LONDRlll 

Demonstração - Um 
conto e oitocentos mil 
réis l: 800$000 

12 :700$000 

Art. 2. 0 - Revogam-se as disposi
ções em contrario. 

Eduardo de Carvalho Costa, pl,'efei 4 

to. 

José de Olíveira Pessôa, secretário 

PREFEITURA MlJNICll'flL DE 
INGA' 

DECRETO N.° 17 DE 3 DE SETEM
BRO DE 193C 

CABELOS BRAIICOS 
lll'f!tam-ae e desaparecem com 

"LOÇÃO JUVl:NIL" 
O•ada como loçAo, nAo 6 tintura. 

Depo3!to: l"armacl& MINERVA 
Rua da Republica - João PalO. 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro n.• 611 e • Moda 

Intantu~. 

Preco: --. 

denominação de Travessa 4 de Outu• 
bro. 

Art. 3.0 -Rcvogam•seas dispo.siçõcs 
emcontraríu. 

Gabinête do Prefeito do Municiplo 
de Ingá em 3 de setembro de 1938. 

Zacarias Vaz Ribeiro - Prefeito. 

PREFEITURA MUNICll'AL OE 
CUITE' 

DECRETO Nº ~ 
Dcfünita. as zonas urba.na,; e 

suburbana:;. d.a ddade de Culté 
e da yiJ.a. do Barra de Santa. 
Ro~a. 

O Prefeito Municipal de Serra dct 

l 
Cuité, usando de sua::. atribuições e 

Determina qur uma das prin- tendo em vista as exigenclas do De 4 

cl_pais arte!"1as da. cidad~ ~e ln ereto-lei n.º 311, de 2 de março de 1938, 
ga, _d!nommc-sc rua P1es1dente bem assim O Decreto Estadual n.º 1010, 
Gctulio Vargas · de 30 do mesmo més e ano. 

O Prefeito do Municiplo de Ingá. 
0 

DECRETA: de 
usando das atribulçes que a lei lhe Art. 1. - A z~nn urbana da rida r 
confere e de Serra de Cuit.é serã dellmlt.ada po 

considerando que o Prc~idente Getú~ uma PO)igonal. que, começando na rua 
Uo Vargas, precisa recebei· de todos os da Repub.lica s1.ga. envolvendo pela par; 
brasileiros wna. homEinagrn1, pelos te ~Jostenor ::a.r; srguintes ~·uas. 1_5 ~~ 
grandes serviços f)l'C'1'tados a Nnçáo; NO\!l\Jnl>ro. 24 de Self'mb10, o tJ_ec 

4 considerando que êstc gr:1ndc bra- lwb1~.ado da Estrncfa _ rio Gr~ma, I ua 
Ieirn com o Regime do Estc:lclo Novo de. ou,i~tbro e h~b1Laçoes .e~i::;tentcs n: 
elevou o nosso gráu de cuHnra civica pruneuas qu3:d1a.-, da. Estiada de R to 
e a moral admlnistrntlva, fazendo e dagcm que va1 desta cidade para. o R 
demonstrando com fálos positivos a Grande do Norte; 
necessidade de cada bra:;lleiro cwnprir § único - A llnha pcrimctral que 
o seu dever; delimJta a zona suburbnnn da mesm~ 

considerando que o Municipio de c.idodc acompanhará eqnldistsnlc 06 

Ingá. precisa asi:.orlar-sc as homcna- llmites da zona urbe ua. com o afasta-

=~~cii~~t~di!~~sll intcil'o 11r~5ta ao m~~-~~ 2~; ~OA n!~f!º~~ Barrn de santa 
DECRETA: Rosa t.crã a sua zona urb,lna limitada 

Art. l.fl - Fica. denomhwda rua por uma poligonal que, começando na 
Presidente Getúlio Vargas o trecho casa de Manuel Gomrs avnncc em réta 

~~e ci~~b~~~almente o nome de rua 4 ~~a a~~~~~:~n~oR: s:~~~ !~s~~n~~~ 
Art. 2.0 

- Fica denominada rua 4 Ladislau, José Candicto Filho. candido 
de Outubro o trecho que hoje tem a Casado e Pedro Fcrreíra, voltando ao 

BOA OPORTUNIDADE 
b~r:c~~~isâo P~~~nd!!~~·aiJii~ª· N~~~~ 
47, tendo dr :,,;e retirar para. ~ vizinha 
metropolo do filll avhm ao publico em 
geral que e.:,tá. li<J,uldando todos os 
.:,cus artigos de calçad0$, perfumarias 
e miudezas, por preços nunca vistos 
e tambem vende uma bõa armação e 
djversos moveis. , 

poln~on~~ ~
1
~

1
~~"na suburbana da vlla 

de Santa Rosa, ficará comprccndtd3 

por uma. Unha poltgon~l paralrla fl. .,1a da zona urbana e afastada 
0
a~01

~
1k0

c~osam~sc as disposições 

~r~1~1~~~º-Munlcipal de serra do 
Cu!ié, 7 de junho de 1938. 

João Venancio da Fonsêta. - Pte• 
feito M1miclpal. 



A UNJAO - Qulnta•felra, 1G de 1etembro de 1938 

E D I T A 1 s TUBERCULOSE 

DR , ARNALDO GOMES 
Coceiras - Sarna - lnfec~ões Parasitarias 

da P•II• • ALIVENE é o remedio 
EDITt\L DE (TfAÇAO C'OM O 

PltAZO DE 60 Dlt\S. - O dr. José 
de Mirando. HenrJquC's. JlliZ suplente. 
uo C"Xcrrlcio t.ln 3.n vnrn <' dos Feltos 
Lia Fazenda do fü,tado qi'. Parniba. nn 
fórmn dn lei, etc. 

60 dies as provas e declarações de 1.-------------1 
seus credites, ficando destgnndo o dia 
13 ele novembro elo conente ano. é.s 
14 horas, na sala das audicnclas. pa
ro. rt reunião da primcJra assembléia 
de credores. Dado e passado nesta ci
dade de João Pcssôa, aos trêze dias 
do més de setembro de mil novecen
tos e trinta e oito. Eu, João Bezen-a 
de Mélo FIiho, escl'lvllo do comercio. 
o fiz datilografar e subscrevi. - José 

seguro e certo f 

de MirD.nda Henriques. 

EDITAL DE CITAÇÃO DE IIElt
DEiltOS AUSENTES COM O PRA-

curso de especlallzação com o 
Prof Clementtno Fraga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rlo do Janeiro. Dlagnós· 
ttco Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo
---- dernos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

A ~~~da:~~~!~~::a:i~:~:!'!'~ei;~~1:in! 
preparação fluida, 1cm cbci.ro e livre de substancias 
aordurosas. Não mancha a roupa, nem irrita a pcllc. 

ALIVENE - Um producto 
do5 Lo&oroforios 
MOURA IRASIL 

Faz saber a todos quantos o presen
te edital de citação com o prazo de 
sesscntn dlAs virem ou d~le noticia ti
verem e interessar possa. que tendo o 
dr. procurador ela Fazenda Municipal. 
requerido as citações de Antonia da 
Costa Mélo. Luiz Batista, Oto Gul
vert, H. Vasconcélos, Democrito Lins 
de Albuquerque. José Fernandes. Car
los Batista e Euclides Toscano, para 
pagarem dentro de vinte e quatro ho
ras, as hnportancias, rpspectivamen
t.e, de: 146$700. 141$000. 145$000. 
207$000. 449$000. 141$000 e 247$100. dos 
impastos, o primeiro de decima urba
na do exercicio de 1937 e os demais de 
licença comrrcial do excrclclo de 1937. 
e como tenham os oficiais de Justiça 
rncarregados da diligencia certifica
do que os <."Xrcutndos acima referidos 
acham-se residindo em lugar incerto 
e não sabido. pelo presente chamo e 
cito os executados acima para dentro 
de vinte e quatro horas, após a cita
ção, comparecerem no cartorio da 
Fazenda, sito no Palacio das Secreta
rias. andar terreo. da Prac:a Aristides 
Lôbo, desta capital e pagarem as 
mencionadas lmportancias, respecti
vamente, e não o fazendo. ficar desde 
logo citados para acompanharem as 
penhoras que serão feitas em bens 
elos executados sob pena de revelia. E 
para que chegue a notlcia ao conhe
cimento de todos. mandei passar o 
presente edital com o .... prazo de sessen
ta dias, que será afixado na porta dos 
nudit-Orios e publicado no orgão oficial 
cio Estado. A UNIAO. Dado e passa
do. nesta cidade de João Pessõa, aos 
nove de setembro de mil novecentos 
C' trinta e oito. Eu, Eunapio da Silva 
Torres, escrivão da Fazenda interino, 
o datilografei. (as,) José de Miranda 
Henriques. Estâ conforme com o ori
ginal ao qual me reporto e dou fé. 
Da.ta supra. - O escrivão da Fazen
da, Eunapio da Silva Torres. - José 
de IUiranda. Henriques. 

~: ~~~a~:~ ::s;Ór!i
1d~1c1~ e:.tado 

Faz saber a todos quantos o presen
te edital de citação de herdeiros au-

Consultas e tratamento em ho
ras previamente marcadas e dia
riamente das 131i islS horas. 

Rua Barão do Triunfo. 420 -
1.• andar. - Tel. 1606 

ZO DE TltINTA DIAS. - o dr. Braz [ 
Baracuí. juiz de direito da 1.• vara 

sentes com o prazo de trinta dias vi- J O ã. 0 p e s s ô a 
rem ou dêle noticia tiverem e lnteres- 1 \.. __ .:...;..;....;.. _______ • 

petição deverá ser assinada a rogo, com de modo Jegivel, sem rasuras, emen ... 
2 testemunhas, sendo reconhecidas as das ou borrões, em duas viR-s, sendo 
firmas. uma devidamente selada <sêlo esta-

2.0) - Três fotografias de frente, sô- dual de 2$000 e sélo de saúde), con
bre fundo preto, medindo três (3) cen- tendo preço em algarismo e por ex .. 
t.imetros de largura por quatro (4) tenso 
centimetros de altura. As propostas deverão ser entregues 

3.0
) - Uma. individual datilo"icoplca, nesta Secção em envelopes fechados 

fornecida. pelo serviço poltctal de iden- •lé âa proximidades da reunião do 
Uficação, federal ou estadual rrtbunal da Fazenda, que não serà an-

UEHABILITAÇAO D,\ FlRMt\ FA
LIDt\ CAVALCANTI & IRMAO, DE 
CAMPINA GUt\NDE. ~ Erutal. - O 
dr. Julie R1que, juiz de direito da 2.n 
vara da comarca de Campina Gran .. 
de. em virtude da lei, etc. 

Faço saber aos que o presente edi
tal virem que, atendendo ao que me 
rc9ucreu a firma Cav,a.lcanti & Ir~ 
mao ,desta cidade e á Vista da~ pro
Vtlfl exibidas e que se a-eham Juntas 
oos respectivos autos, a julguei por 
sentença. rehabilitada para que ces
sem contra a mesma td'êlós os efeitos 
e interdicções da falencia. 

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

Dado e passado nesta cidade de 
Campina Grande, em 12 de setembro 
de 1938. Eu, Ncreu Pereira dos San
tos. esc1ivão, datilograft!'l e assino. -
O escrivão, Nereu Pereil·a dos Santos. 
(a.> Julio Riquc. Data supra. Está. 
C'Onforme com o original: dou fé. 
O cscri vão, Ncrcu Pereira. dos Santos. 

EDl'ft\L DE PUBLICACAO DE 
~EN1'f:NÇt\ DECLARt\TORIA DE 
I'ALENCIA. - 3.ª Vi.\Rt\. -3.º Ct\R
TORIO. - o dr José de Miranda 
Henriques, juiz suplente em exercício 
na 3.ª vara ela comarca de João Pcs
sóa. capital do Estado da Paraíba, em 
virtude da lel, etc. 

Faz saber aos que o presente edital 
virem que, a requeri,nento de Serra
no & eia .. comerciantes estabelecidos 
nesta capital. devidaniente instru1do 
r depois de preenchidas as formali
dades legais, foi, por sentença déste 
Juizo, de hoJe datada, ás 14 horas. 
nberta a falencia da referida firma, 
Serrano & Cin., com estabelecimento 
dr catçndos, chapéus e perfumes. á 
AYcnida Beaurcpaire Rohan, 144, 
composta elos socios Inácio Pinto 
Serrano e Valdevina Pinto Serrano, 
rcslclcntcs nesta capital, sendo no
meado sindico o ctr. João Lelis de 
Luna Freire. Foi afixado o termo le
gal da mesma em dez de março tran
sacto. Ficam notificados todos os cre
dores. sociais ou particulares dos se
cios para apresentarem no prazo de 

c;ar possn que. tendof sido iniciado 
perante êste juizo e cartório do escri
vão que este subscreve. o inventario 
dos bens deixados por José Pequeno 
de Moura. foi pela viuva inventarian
te d. Julia Nobrega, em suas declara
cões feitas, declarado achar-se resi
dindo na cldade de Catolé do Rocha, 
dêste Estado, a herdeira d. Francisca 
Nobrega de Góis, casada com João de 
Góis Filho, pelo presente, chamo e 
cito a referida herdeira. para, dentro 
de quarenta e oito (48) horas, que 
correrá em cartório, depois de decor
rido o prazo da citação de trinta dias. 
vir falar sobre as declarações feitas 
pela inventariante d. Julia Nobrega e 
acompanhar o inventario até final 
partilha, sob pena de revelia. E para 
que chegue a noticia ao conhecimen
to de todos. mandei passar o presen
te edital que será afixado na porta 
dos auditorias e publicado no orgão 
oficial do Estado A UNIAO. Dado e 
passado. nesta cidade de João Pessôa, 
aos doze dias do mês de setembro de 
mil novecentos e trinta e oito. Eu, 
Eunapio da Silva Torres, escrivão o 
datilografei. (as.) Braz BaracW. Está 
conforme com original. dou fé. - o 
escrivão, Eunaplo da Silva. Torres. 

REGISTRO CIVIL - El'llTAL -
Faço saber que em meu cartório. nes
ta cidade. correm proclamas para o 
casamento civil dos contraentes se
guintes: 

Desembargador José Floscolo da No
brega e d. Alda Toscano de Brito, que 
são solteiros, maiores e naturais dêste 
Estado e capital: éle, magistrado e 
filho ão falecido Francisco Antonio 
da Nobrega e de d. Luzia Cristina de 
Brito Nobrega, esta moradôra em 
Santa Luzia do Sabugi, dêste Estado; 
e ela, diplomada. e filha de Es1J1erino 
Toscano de Brito e de d. Maria Seixas 
Toscano de Brito, sendo êstes e os 
contraeQtes. domiciliados e residentes 
nesta capital, á rua 7 de Setembro, 
294 e Prlncêsa Isabel, 284. 

Manuel Ramiro da Silva e d. Maria 
Augusta do Carmo. que são maiores 
solteítos, natw·ais dêste Estado, do~ 
mlciliados e residentes á Av. Alberto 
de Brito. 691; êle. asllado da Mari
nha e filho dos falecidos Ramiro Soa
res da Silva e d. Joaquina Maria da 
Conceição; e ela, de profissão domes
tica e filha dos faTecidos Laurentino 
dos Santos e d. Augusta dos Santos. 

Si alguem souber de algum impedi
mento, oponha-o na fórma da lei. 

João Pessôa. 14 de setembro de 
1938. - O escrivão do registro, Sebas
tião Bastos. 

EDITAL de citação com o prazo de 
&O dias - O doutor José de Miranda 
Henriques, juiz sur'nnte, no exercicio 
ja 3. ª vara e dos f;'eitos da Fazenda 
io Estado da Para;oa, na fórma d:1 
lei. etc. 

Faço saber a todos quantos o pre
>ente edital de citação virem, ou dêl~ 
noticia tiverem e interessar possa que 
tendo o doutor Procurador da Fazen
da Municipal requerido a êste juizo 
oara os cidadãos Cristovam Morais, 
Cardoso Machado, R. Monteiro, A. 
e. Cunha Filho, Francisco Soares 
Lima, pagarem dentro de vinte e qua
tro horas as importancias respectiva
mente de 482$900, 302$500. 181$000, 
707$000 e 187$000, proveniente de li• 
cença comercial do cxerclcio de 1937, 
e como tenha os oficiais de Justiça 
encarregado da. diligencia certificado 
que O& referidos devedores acham-se em ~··~ 

VERAN ISTAS! 
Para melhor confôrto da vossa estação 
balncarla. e maior encanto do vosso 
" bungalow" adquira. os moveis de vime 
ou de Junco nacional (de côr lnalteravel). 

São os moveis próp1•ios para o nosso. 
clima.. 

E,aminc os produtos da. CASA FUN
CHAL! Máxima. segurança. e perfmçiAI 
no seu fabrico. Execução de toda e 
qualquer peva cm vime ou em junco D&· 

cional que V. Excia. idealize. 

CASA FUNCHAL 
J O A O GOMES 

RUA BARAO DO TRIUNFO, 459 
JOAO PESSOA -:- PARAtBA 

--:--
Camas "PATENTE" - Vassouras, acB

Va.ti e ~panadores. 

lugar incerto, e não sabido, mandei 
passar o presente edital com o praz0 
de sessenta dias, pelo qual chamo e 
cito os referidos devedores, para den
tro de vinte e quatro horas. após a 
citação dos 60 dias, comparecerem no 
cartório da Fazenda. sito no Palácio 
das Secretarias, andar terreo. na pra
ça Aristides Lôbo. desta capital e pa
garem a mencionada. lntportancia e 
caso não queiram pagar acompanha
rem as penhoras que serão feitas em 
bens dos executados, ficando éles logo 
citado para todos os têrmos da penho
ra até sentença final. E para que 
chegue a noticia e conhecimento de 
todos, mandei passar o presente edi
tal que será afixado na l?gar ~~ cos
tume e publicado no órgao of1c1al dt 
Estado a "A União". Dado e passado 
nesta cidade de João Pessôa, aos dois 
dias do mês de setembro de 1938. Eu, 
Eunapio da Silva Torres, escrivão da 
Fazenda o datilografei. (as.) José de 
Miranda. Henriques. Está con1órme 
com o original ao qual me reporto e 
dou !é. O escrivão da Fazenda, Euna
pio da. Silva Torres. José de Miranda 
Henriques. 

4.º) - Passaporte e quaisquer ou- t.tea das 14 horas do dla • de outubro 
tras documentos pessoais. cornproba- o. Vindouro. 
tortos de sua nacionalidade, idade, es- Os proponentes deverão enviar •• 
tado civil, Idoneidade e pro!lssão. mostras do papel oferecido. 

5.0 ) - Prova de ocupação llcita (por Os proponentes deverão oferecer co-
conta propria ou como empregado> ou ta.çáo para os materiais de procedcn
posse de capitais ou bens imovels no eia nacional ou naciom1lisados, postos 
Brasil. na Repartição requisitant.e, e de pro-

6.0) - Atestado de bôa conduta. pas- cedencia estrangeira CIF, CabeQ.êl~ 
sado por dois comerciantes legalmente ou postos na repartição requisitante. 
estabelecidos, e de reconhecida idonei- Em envelopes separados das pro
dade, do local de sua residencia, ou postas os concorrentes deverão apre
folba corrida policial. sentar recibos de haver pago os im-

os documentos e atestados juntos pôstos federal, municipal, estadual. 
serão apresentados em original e :.e- no exercido passado, certidão de ha
lados com estampilha federal á razão ver cumprido as extgencias de que 
de um mil réis (1$000) e um sêlo de trata o artigo 32 do regulamento a 
educação e saúde de duzentos réis . . que se refere o dec, 20.291, de 12 de 
($200). agosto de 1931 <lei dos dois terçoSJ, 

Os documentos deverão ser enviados bem como da caução de que trata êste 
sob registro e por via postal á comis- edital. 
aão de Permanencia de Estrangeiros - Os r,ro!_}Onentes obrigar-se-ão a. 
Ministério da Justiça e Negócios In- tornar efetivo o compromisso a qaa 
teriores - Palácio Mom·oe - Rio de se propuzeram, caso seja aceita a sua. 
Janeiro, podendo ainda ser entregues, proposta, asSllilando contráto na Pro
pessoalmente. ao secretário da mesma curadoria da Fazenda, com o prazn 
comissão, dlarta.mente, de 12 ás 14 ho- máximo de 10 dias, após solucionada 
ras. a concorrencia, com a prévia caução 

Despachado o requerunento pela arbitrada pelo Tribunal competente, 
EDITAL - Secretaria. da Agricul- Comissão, será fornecida ao interessa- não itúerior a 5'/o sôbre o valôr do 

tura. Comércio. Viação e Obra"'i Pú· do, pelo Departamento Nacional do fornecimento. a qual reverterá em fa
hlicas - CONCURSO PARA. PRO- Povoamento <Ministério do Trabalho. võr do Estado, no caso de rescisão do 
VIMENTO DE Ct\RGOS DE INSPE- Industria e comércio - Avenida Apa- contrãto, sem causa justificada e fun
TORES AGRICOLAS - O sr. Sccre- ricio Borges, l.º andar - Rio de Ja- damentada a juizo do referido Trlbu
tário da Agricultura, tendo em c01u!- neiro) a competente certidão, sendo nal. 
cleracão os motivos expostos por vários arqu1vád,o O processo e restituidos, me- Os proponente;; deverão apresentar 
candidatos ao concurso para Inspeto- diante recibo, f)S documentos a que &e cotação em moéda nacional. 
res Agrlcolas, cujos diplomas e de· refere O item 4.º. Fica reservado ao Estado, o direito 
mais documentos não Jhes poderaifl Os estrangeiros que obtiverem auto- de anular a presente, chamando a no
chegar, a tempo, ás mãos, ~!Dou P rizaçáo para permanecer no pais de- va concon·cncia, ou deixar de efctu;:ir 
deliberação de reabrir es tnsc .. ·1çoes por verão, dentro do prazo de trinta (30) a compra do material constante do 
mais sessenta dias, a partir da pre- dias, apresentar-se, para registro, á mesmo: 
SE:nte data. autoridade policial do lugar de residen- Sccçao de Compras. 3 de setembro 

Encerrarjas as mesmas será então eia, ficando, também, obrigados, dentro de 1~38. . , 
fixa.do o inicio das provas. do prazo de seis (6) mêses, a obter Jo'!-o da Cw1ha Lima Filho, chefe de 

João Pessôa. 20 de julho de 1938. a respectiva carteira de 1d~ntidade, 1 Secçao. 
Fn,nci$co Vldal Filho, diretor do fornecida pelos serviços pohciais '1e -

Gabinête interino. ldentificação. EDITAL de convocação de Juri - O 
~ l Findo o prazo dé~te edital, os es~ dr. José de Miranda Henriques. Juiz 

MlNISTEltlO DA JUSTIÇt\ E N~- trangeiros que não houverem obtido Suplente cm exercício na 3.• vara da. 
GOCJOS INTERNOS - Autoriza,;ao a autorização acima referida ficam su- comarca dn capital do Estado da Pa
de pcrmanencia de E_strangeir,os _ - jeitos ás penalidades previstas no ca.- raíl.m, em virtude da Jei, etc. 
EDITAL - A Comissao C?nstituida p1tulo XIII do decreto-lei n.0 406, dt Faço saber que tendo slclo convoca-
por , ordem do senhor Presidente da 4 d<; maio do corrente ano. do para funcionar cm su:1 3.ª scs..s:ã.o 
Republica convida os estrangeiros que Rio de Janeiro, 28 d.e Julho do 1938. orclinaria do corrente ano o jw·i dcsta-
~e encontram irregularmente no pais rapital. procedi, de acôrdo com a lei. 
a, dentro do prazo lmprorrogavel de A Comissão: ao sorteio de 17 cldadões, jurados. pa-
r.ento e vinte OlO) dias, contados da <Ass.) Dutphe Pinheiro Machado ra com os 4 já considerados sortcad0,.<; 
primeira publicaçao do presente edital, Ca.rlos Alves de Sousa. Filbu nos termos do art. 39 § 2.º da Lei 167 
e nos termos do art. 84 do decreto- José de Olh•eira Marques de 5 1 1 938. formarem a lista dos 21 
lP.i n.0 406, de 4 de maio de 1938, re- Eroa.ni Reis. que tCm de servir na referida sc:,.são. 
quererem autorização para perillane- tendo :o-ido :-;ortcndo os srguintcs: 1 -
cer no pais. SECRETARtt\ DA FAZEl'/Ut\ Carlos Fernandes da Silva Guimarães; 

Para êsse fim, os interessados deve- EDITAL N.º 21 - SECÇAO DE COM- 2 - Sebastião Viana; 3 - dr. José 
rão apresentar a esta Comissão: PRAS - Abre coucorreucla para. 0 Betamio Ferreira; 4 - Ernesto Sll-

1.º) - Requerimento em papel ai- !:leguinte: veira; 5 - dr. Genebaldo Avelar: 6 -
masso de formato \Lsual (22 x 33). da- PARA A IMPRENSA OFICIAL Raul Massa: 7 - Renato Galvão de 
tado e assinado pelo proprio sôbre Sá; 8 - dr. Emanuel de Miranda 
uma estampllha federal de dois mil réis 60 toneladas de papel de jornal co- Henriques; 9 - dr. Arnaldo Ribeiro 
<2$000) e wn sêlo de educação e saú- mum, filigranado (verge) com linha Gomes da Silva: 10 - Edurtrdo de A
de de duzentos réis ($200), por meia dagua de 5 em 5 centimetros, pcsan- zevêdo Cunha; 11 - João Antonio da 
folha escrita de ambos os lados, com do 54 gramas por metro quadrado. bem Silva Pes..c::ôa; 12 - João Gomcs-Car.; 
a firma reconheclda por tabelião, de- calhandrado, em bobina de 139 cen- nciro Irmão; 13 - dr. João Santa. 
clarando: nome por extenso, idade, cs- ttmetros, com embalagem de madeira Cruz de Oliveira; 14 - dr. João Ar
tado civil, profissão, nacionalidade, re- As partidas do papel acima meneio- lindo Correia; 15 - João Ha1 dman do 
6idencia (rua, cidade e Estado), da.ta nado devem ser de 20 toneladas C'ad1 Barros: 16 - Osv,lldo Pessôn Caval
de entrada no tenltorlo nacional, por- uma e entregues em 30 de outubro de canti de Albuqu<'rquc; 17 - dr. Hcr
to ou fronteira de entrada, categoria 1938, em 30 de janeiro e em 30 de mcs Ermcto Ah·r~ da Costa - São os 
em que foi classificado segundo o de- março de 1939. seguintes os jw·ados jé. sort..C'ados no~ 
ereto n.0 24.258, de 16 de maio de 1934 Os proponentes deverão fazer no Lermos da lei: 1 - Leonel Pinto de 
(imigTante agricultor, Jornaleiro rural, Tesouro do Estado, uma caução em Abreu: 2 - dr. Pedro Bento Colier; 
imigrante não agricultor, est.rangeiro dinheiro, de 5% sôbre o valôr prova- 3 - João. da Cunha L1m.a Filho e 4 -
não emigrante, estrangeiro em transt- vel do fornecimento, que srrvirá para dr. Severino Pcssôa Guunarães 
to, turista, artista, domestico, represen- garantia do contráto, no caso de a- A todos os quais e a cada. um de 
tante de finnas couaerclals, técnico ceitação da proposta. pcrsi convido a comparecer ã sessão de 
contratado, etc.) As propostas deverão ser escritas a Jttn, tant.o no dio. 26 do corrente para 

Quando se tratar de analfabeto, a Unta, ou datilografadas e assinadas quando fol convocado, ás 8 horas, co-
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EXISTE TAMBEM O GYROL SOB UMA NOVA FORidULA 

AGORA, GYRO L LIQUIDO 
DESINFETANTE COMPGTO 

SUBSTITUE COM VANTAOEM 

O IODO, O ACIDO FE;NICO E A AGUA OXIGENADA . ......--..... 
lndJ!fpenuvel no tratamento e desinfeção das fcrid:t., córtcs, lf'Sóes, MT.anhulu.ru, 

erupções cutaneas. fríeir~s. f'"Jtala('ÕC8 f! coot"lras. 
l ndJcado nos partos. na dcslnf~ão do matet-ia1 eirura-ico, roupas, na toUettt Intima 

das senhoras • na toilette pessoal quoltdlana.. 

ANTISETJCO OERAL PARA BOCHtCHOS, OAROA.R&JOS, TRATAMJ>!N'IO 
DO COURO CABELUDO E DEPOIS DE BARBEAR-SE. 

PEÇA-O NA SUA FARMACIA ,. .... 
Vidro de 190 ir•- : 4$009 Vldrl de z50 rra. : ssenq 

A,entes nesta cap!tal_:.::: RAMOS MACIEL & CIA. 
Ji!liMJ:!liJ .I '.l.:M.l~JJ JjJ JlJ,HU J.I.I.IJJ.1 1 , .. IJ.tUtl,U!!l~i.t J tH.U.U l li.l_U:U.UJ.t~ .. H.f..aXt::t..ts 



PILULAS DO ABBADE MOSS ;:~t ~~~-,t;~1 s E e ç Ão LIVRE 
TOOO t!STF. COJt'l't:10 DE 601•.-JtlllU:NTOS SI!! 
RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 
DO APPARELHO GASTRO-INTESTINAL, -

~~~~!1i~t:R~~~~~·Dt~!.~N~tg~~ 
Q\T.\.NUO CONSEGUE DOB!IDB A ACQAO Dl
.ttEC'' l' 'l E EFFIC.4.Z SOBRI!! O l!i<'r0MAG0, FI• 

~ OAllO E INTESTINO!! Qlll!! l';Xil:ROl!M AS 
l'ILULAS DO ABBADE MOSS SE TBA.DUZ NO 
DESAPPARECDIENTO DESSES SOFRIMJ:NTOS 

-.:,.,.HI ,ara .. btad .. de Parabyba e Rio O . 4• Norle: 

ILIIEIDI & COSTA 
RUA GAMA E MELLO, 87 - l.º ANDAR. - End. Te!. - ALMEIDA 

---YOAO PltllOA---

mo nos demnis <'n(lunnto <!nr:1.rC'm os 
trnb:tlhos d.A mt.,.~m...-1 ~<.·.'>~iw. sob as 
t>E'nas dn. lei SP fa1tarcm. E p:ir,1 que 
oll,•gue ·a.o conhecimento de todos fiz 
pasr,nr ésíe. mandado que será pubJi
cado e afixado legalmente. Dado e 
pas~1.do nesta cidade de Jo:.í.o Pessô:1. 

;ao.o; 6 de setembro de 1938. Eu, Carlos 
~.e,·es da Fran<'a, escrivão do juri o 
escrevi. <Ass.) José de l\,Hr:mda lfen· 
rlques; Confo~·me com o otiginal. su .. 
'bscrevo e assino. 1 

O e~ri\'":l.O - Ca.1·los ~eV('S da 
Fran<a __ . L, 

Cohsêlho Regional de En· 
genharia e Arquitet11ra 

(~IlNISTí<RIO DO TRABALHO IN
DUSTRIA E CO)lÉRCIO) - 2.• RE
GIAO - COMISSAO EXECUTIVA 

DO ESTADO DA PAJIA1BA 

Comunica-se aos interessados que 
em retmHio do C .. R. E. A .. 2.•,Região 
com séde em Recife, fõram designa
dos os C'ngenbeiros Leonardo Arco
vcrde, Abelardo Lôbo e Elmano Amo
run parn consUlu1rem, sob n. presi
dencia do primeiro, a Comissão exe
cutiva do mesmo ·consêlho, Corfl ~u
risdição neste Estado. 

A referidn Comissão acha-se fun-

AOS PROPRIET ARIOS E 
FAZENDEIROS 

Motores para lt11. e rlirttof eom 
er&n<!f' rPdu~ão nofl pr~o~, .vP.i:,de a 
CA,~ l,lllER. Rlla D11g11e de Cax!M, 
470. Ponto de Cem Réll. 

MOINHO A' VENDA 
O proprletario do conhecido e <lfre

gurzado moinho "Com.bate" desrjando 
retirar-se p:ira o sul do pais e~põe a 
venrl:i êst~ roneeituado moinho a pre
ço dtr Ot..t~JftO. 

Av. B. Rohan 359. 

Compra-se 011ro e conctr• 
tam-se reloglos 

Agrlplno Ilelte, autoriza.do pelo 
Banco do Brasil, oompra ouro pelo 
melhor preço. Os con~rl;.os de relo-

f ~~;s:;ar~s~~vi:. coilh~cldo ' relo-

Rua VlJJconde de Pelot.as, 290. 
frente ao Cinema upla'Z3.". 

OURO E PRATA 
N. GRIMBERG 

autorizado pelo Banco do Brasil, 
compra ouro e prata, objétos nntigo.s, 
pelo melhor preço. Concertam-se re
logios e Joias, C<llll . a_,:n(l1Ólll!' Plll'fel
ção. 

A V. GUEDES PEREIRA N.0 46 

nmFTolu., fam,u, or. s,n,nE 
:PUBLICA - f.DITAI, - De orcleu, 
do tt'. Inspetor de Higiene da Aliml'n
tação e Policia Sanita1ia das Hnbi

ftaçõe-s, torna público, para conheci
mento dos interessados, que multou os 
~rs. J. Minervino & Cia. e João Ma
\gltano, por infração do artigo 108-t: e 
O..:;\"t1.ldo Tavn.rcs. por i1úraçtlo do ;1rli
. go 1092, do regulamC'nto cm vig:or 

~!f~~'\~~0'p~::a~~::~t~n~~: r:~~ Bom emprêgo de capltal 
1 OS interessarias teem o prazo de cin
·co (5) ctias a C'ontnr da data da publi
c.nção do presente edital, para inter
porem recurso, findo o qual a Inspe
tQrip. remeterá os proces1";ados á pro
curadoria do.!- Feitos da Fazenda pa
l'R cobrança judicial. 

nirá todos os sábados ns 16 horns . 
João Pessôa, 10-9-1938. Vende-se u,n maqulnlsmo completo 
Leonardo Arcoverde - Presfdenre. 't~;\!::~i~ç~op~~a1n= ~~J;~~~ 

Policia Militar do Estado :s v'f;a~~;~ ~\!~"::ld~~r~'r~~'i.;IÍ~ 
d p 'b um maquinismo completo paro. !abri-a ara, a 1r,.;,~r/e espé!hos. com .!noldura;; cie 

,João Pessôa., ·9 de ser.embro dr rnan. A Secrct.nria-cla•Pollcia,Mililar nvi- T1at::i.-se. !lft.. R...!JB DJretta, n.° 189, 
S\f.LLfir PinRu Rahelo - E~tritt11·Jnu. s:1., a Quem lnteressn.r possa, que, a 

partir desta. data, r~tarâ.o rnc<'rrndo~ 
os alist:unentos nns rlleiras dessa. Cor-

BOA OPORTUNIPADE 
oll~!~!J!A~ 2~";,c~~:;,L:;,~

0
0 7ar~~ J~~~,c~'\tt".1 

l~~c.di~c~o.~ft~\~" ~~b~ Vende-se uma mercearia bem afregue-

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Aulo,; t'(lll1 viRla ÍtR parti',;, c·o1·1·rlldn pr:izo 

n:1 8C'C'l'C'Lal'ía: 
Apclaçfw Cl'iminal n.0 lG!J da comai·ca ele Ba. 

. naneiras. Apelantes Manuel Inúcio clr 8ousa e ou. 
tros. Apelada a ,Justi<:a Pública. 

Com vista, pelo pmzo ela. lei, ao bel. (>Lnvio 
Costa, em d_ata de 13 do conente. 

OTIMO NEGOCIO . 
Vende•se mna proprledn.de com 20 

quadra.e;, toda. cC'rcada de arame far
pado,_ devldaJlle!'le demarcada. .• na. 
Estrâda de Mamanguape, perto ele 
Duas Estradas, com uma. casa de mo
radia, mangueiras, coqueiros, jaquel
ras. etc. Tem uma otima C:).('imba 
de agua potavel, que mmca sP.ca. A 
propriedade é cortada pelo Rio de 
Camaratuba, presta-se milito bem 
para plantações e criações. · ' 

Quem pretender, dirija-se a Joa
quim Feliciano da Silva. à Avenida 
Concordia n.0 100. 

T E llR E N.O .S , 
Ví'ndtm •Sf" 4 lotes df' terrf'DOI ,1 .. 

toados nas Avenidas 25 de Janeiro, 

DR. JóSA MAGALHAES 
(Medico especialista) 

Tratamento medico e operatõrlo 
daa doenças dos olhos, ouvidos, 

nariz e garganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Oomnllórlo: Rua Duque de Cnlaa, 
JH. - De 2 á1 6. 

Re!ldenela: RUA VISCONDE DF. 
l'ELOTAS, i11 

- JOAO à'l:S80A -

Floriano P•i,o!o • C'oôlho Llsbôa , A ""==-========-=!) 
tratar na Rna nuqur df' C':nJas, :n. 1 

de JUq de direito. - De ordem do Titulo 1 _ do Decreto n.º 823, de ,6 de zada, fazendo bom negocio, em bom 
PXlllO. sr. desernbargador presidente 

I 
julho de 1937. t ponto do centro desta cidade, como I y===========:;:~ 

.do Egregio_ Tribunal de Apelação do Os interessados no ingresso na Po- também aluga-se, ª mesma casa con- DR LUCIANO RIBEIRO 
'Estado, fa~ publico, para conheci- licia ~ilit~r deverão a~u~rdar O dia tendo acomodações para familia, agua , 
::mento do~ mtt>ressa~os, que, pelo JJra~ l.º de Janen·o do ano proximo vindou- encanada e instalação de luz, O motivo 
~ de trinta t30) dias, a começar do ro, quando terão lagar novos alista- da venda é o proprietf).rlo querer re- DE MORAIS 
àia 14 de setembro corrente e a termi- mentos tiI~~;see Pi~~a~uf°ru~~~o Tambiá n.º 

CURSO PARTICULAR 

i:~~tF:~:~1!~hii:i~~~ii::i S-E--C-_Ç_A __ -
0
--L-I_V_R E , _6_3_ c_o_m_ o_ se_u_p_·r,...pp_,_·ie_t_ár_iº_· ___ _ 

~~r~indc~~~zpda:~i~eft~e~~c~~:~~~~ ~~ PRENSA PIRA MOSAICO :1s~~~~- J'o~r ~!~d~at~~ ?~:i~:\~: Vende-se uma completa 
~

0.:t'1ct~~ t~fe;i~"í5t a~ci~d~;f~~ ASSOCIAÇAO COMERCIAL . por modico preço. Avenida 
~~ir-t?a"d~r.37 1 Organização Judiciária A Diretoria da Associação Comer- joão Machado n.0 

795 . 
O pedido de in:scrição deverá ser a- cial deliberou, em sessão de 3 do cor- 1-------------

:ti)anhaQo dos seguintes documen- !:~~·di~ii~:~s ~:~~!s,v~s
0 
p::ti~~ PEN'A~i_ A' YU~A 

l.ºJ diploma cientifico ou certidão de qUitarem-sc com as mensalidades vende-se a bem afreguezada ºPen• ~ii::r: lpel1;;:,~~o reglStrado no atrazadas, dando~lhes, para. êsre flm, são República" com todos os utensf• 

Diretor da "Colonia Ju. 
liano Moreira" 

Clinica medica : 

DOENÇAS NERVOSAS 1!: 
MENTAIS. 

• Consultas: • Diariamente 
de 3 ás 5. 

2.0 ) folha corrida, extraída no lugar O prazo de 30 dias, sob pena de eum1.. lios, a quem interessar. 
ou lugares onde houver residido nos nação· Dirigir-se A. mesma ao seu proprle• CONSULTõRIO : 
dois ultjmos ano~, ou prova de fun- Confiando, porém, ser atendldo., tã.rio. 
çlw efetiva; tanto mais pela necessidade da coo- A referida pensão acha-i;e livre de RUA PEREGRINO DE OARVA-

3.ºJ certidão de idade ou p1ova equi- peração de todos os soclos para en· qualquer embaraço. LHO, 146 

:::1:::~!t1d:úl; ttt?1~'a f, innado por ~;:.:~:~u:;;~~ :'::d~~:~rla con- 1 --A--T-T_E_N_Ç ___ 0_!_,1_1.-- 1 ·~============,!) 
João Pessôa, 6 de setembro de 1938. ,.;JJJccf1t1i~iF:e~ ifr~\~!~ªti/~s c!~:1~Ja~ Esteva.m Gerson, 1.0 secretá.rio. Antonio Carioca, no fône 1..56!: da 

~ 4 anos. pelo menos. de pratica ele praça Vido.l de Neçelros, desta ci• SANATORIO 

Prof. João V~ avlaa ..,. 
lntens,ados que manUm um cur-
10 primário e secundário fonclo• 
nando diariamente de 7 ½ lia 11 
e du 19 ás 21 horas. 

AVEND>A GUEDES PEREIRA. 70 
1 ....... 1.. 

ltarnmento adlanta.io. 

[ 

OLEIRO 
Precisa-se de um 

Fábrica de Cimento. 

CLIFFORD ·!~':; ~~q~:1Jid:~~t~~~f~~~~r~f .;:d~~= JUIZO MUNICIPAL DO TER· ~.:'!~s!1"ar:i:. p;:ª .. =:·· ~e,:~~ 
;.!~;\~ês:r~~/Ja°~~~fc~aE~i~1fs ou MO DE SAPE' pertence á Bomba Enerp,a. Avenida Pedro Il - 1.550 
ca;:igi~~

111
~\~1~~ifii~'.np{;~t~~~;~~~ r1: Concordata de Cristovam 

~rt~· cttspens,r1os da apresentação Vieira de Mélo 
Vende-se .ou aluga-se DIRE~O DO DR. LUCIANO RiaEIRO DE MORAIS 

o Pavilhão "-São João'\ sito á. Ave-

dos documentos referidos no.s n:--. 1, 1 
.:~ 4. os jui.zes municipais e membro:) 
IJo MinJstér:io Pú.bliro dêste E.stado 

nida D. Pedro II, 886, ponto de pa- Bl!RVIÇO MANTIDO PELO GOVERNO DO l!:STADO PARA O TRA-
\\'ISO AOS CREDORES rada do bonde circular. Este pavilhão TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS Nr.RVOSAS E 1'1ENTAJ8, 

tem numerosa freguezla.. 

J!n~4~:~~i6a?gbu~1;1 ~~~~~1~gc:~~~ 
Devidamente autorizado por despa- Tratar com o proprietârio no mes- D t t t 

pacho do M. M. ctr. Juiz de Direito uran e o ra amento os doentes poderão ser acom• 
~~1\l~~n~~~:~c~~~~~i~~ªc':,'n;i;g::sd: mo. " .- . panhados por seu medico as-sistente. (193,,,;-;- Eori1,tdes Ta,·ares, secrelário. 

!- F.\C'Ul,DADE Dll DIRF.lTO nF. ~:;':~~~~;;ie~",\1.~~,~~d~ue d!s ª;!~~ Al!gnAm~~$ . . !~ !ô~Mc•~~Ue 'd"º" 1.;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~==' 
§ANTA C'ATARL'IA - EI>l'rAL _ peclivos documentos durante o prazo = ~·- w - ~ 1, -1 
!Abre Inscrição ao concurso para pro- de vmte , 20J dias parn os Hns legais menores e vendem-se dois pequenos I D R O S O R f O A B A T ff l CONSULTAS· -
f~ssores catedráticos de Direilo Rom~- uma habilitação do credor dr. IZldro chalet.s, por D)ódico preto, no "'Gon• 

1 
• 

no. Dtreito Internacional Privado e Di- Gomes da. Silva subrogado nos direi- çalo". A tratar na rua Maciel pt.. Cinzrstio da As.s~tencla Publica e do du 10 ú UI horae • 
,~~

0
.Industr~al e Legislação do Tra- ~~~= ~1

~ 1i_ª ~~l~~~Ji~i:F;ê~"e ~sY:J·~ nheiro n.O 303. ' Bospltal santa Izabel UI ú :l8 horu. 

Pe ordem do sr dr Dit to r pela quantia de tlinta e cinco contos · ---
público que se a-0i1â ab~rta. -~13 r Sec~~~ de réis l35 :OOOSOOO), nos termos do E N X 1E R T Q !'ratamente .IHtico ie clrurrlco Os_ doenç .. D urtthn, 11rMiAta, .,_,s1,a 

~~!~~u!st~;:cil~~i:imªe~~c~isãºca~~ ~~~· ~~· ~~9I~i n.º 5 746 de 9 de dez.em- 'ct vend:~se ;ti~os e var~~~ tipos OONSUL;.;:,· ~Y~:c~:;.• eu::~::s~~P~ -1.• and.r ~ 

~~~ de jrºb1~,;~:s ~atech·áUtj.s das cn- Snp~; 5 cte·~ctcmbro de" 1938. p~ti ~X::av~ola~ manga, _ª aca -' sa- -- ---- .J O A !) p J! . S ª~ 4) A --- ...J 

t;,f;Z:!1oria1 ;rivnctc°1
~'\rii~rlt~e~~d~~!: Avenida. Duarte da Silveira., 863 . 

~~l ~oL°$~fii;.%hJ.:'3:ª:~:· f~it~~ v,? "li~":.~~!º elo .Í\Ú7.0 - Severino AI- ~~~:;:,n.te ás casas das viúvas dos 11r===:,===:=:, IIIIIC~:::::::==FE====R=N==, '111\==E"'=s;=B=AR==B=o=s=,1, 
~;i~~;re~1~e E:t~~o;~r~:1 ~l~st~e c:f>?t~~ 1 y==========================='~ ftllflJ; ll11U l 
··t <;,~~;;,·~~ ~~t1çi~ ~~~:~ºd.:Ufrr1. LITZ FElll.10 1 Ili. LTta. '.A D V o G ~ D o 
~gristo nueme a 15 d!, dezembro pró- CIRtJJIOll ma ODAL - it.RTIOOII OD\tJRóICOII - APPAJUl-
1<imo. LBOB n• !)AT.llll:IUIIA AP·PAaELHOII DS RAIOII X DOII M»-

Os concursos serão feitos de acôrdo LBORSI! PABRIOANT.ll8'. I!l:C:OLUS1VI9TAB DOS MICR0800Plotl 
éom a legislação federai vigente. ~ • T0DQ8 03 PRODUCTOB DJ: J:. LET., TODO K&TDU.L 

1 1' 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 
P.a~! ~~!c~~1~~a:õeevtr~o i:c~~ir~·:t PARA LABORATOJUO ÇJUMIOO. 

da Faculdade. ..__...ull111ff•- ...... • ., 
FlorianóPolis, 17 de agosto de 1938 1 r 11 1111 1 111 • aBCRJTORIO: PRAÇA PEDRO AMERICO, 71 ~ ·, l" 

l0.lllCA. 1'0fi'AL, 11 -:- BD. ,.... - ....... USIDJ:NOIA: AVENIDA GENERAL OSORIO, an • ' 
Jo:;é RfM"ha Fernira Ba"tº"' - Secrr

!A.rio. 
\'ISTO -- João Bay"r Fílho - Di __ (CON~:0!1:»q: -~~:x:;:,:~ -- · __ __:_J.JLlJL.b• 8 G..a.__ ________ .:.'. ~-

- ......... ,:,:=============~=.=.=.=. =_=_=_=_===========" -·- ~ ·--- ----~ l"etor-. 
• M'T 
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