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RIO, 11 ( UNIÃO) -
O sr. Sousa Costa, 

ministro da Fazenda, teve 
novo entendillllento com o 
presidente Getúlio Vargas 
ã respeito do caso da ex
portação do algodão para 
a Alemanha, cuja solução 
que era es!)erada hoje, fi. 

Uni 
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eou transferida para 
manhã. 

Informam fontes 
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CONTRADITóRI AS ATITUDES DO P 
A ESTA_ CAPITAL o DR, GET'OUO V ARGAS p ARA QUEM NÃO AS OBSER 
- FLAVIO •EIRO -
Encontrn-se df" neresso a esta ca

pital. de sua viagem ao Rio de Janei
rÓ.-Ó nos.só dbtinguld.0 amigo dr. Fia• 
,·io Ribeiro Coulinho, Ilustre presiden
te da Associac:ão Qomercial de João 
Pessóa e grande Industrial da várzea 
do Para!ba. 

s .. ~.. que <ias!rula '* largo conceito 

DE RELANCE E DE MODO SUPERFIOAL" 
ESCREVEU NO "CORREIO DA MAfiRÃ", DO RIO, O 
CRONISTA GONDIM DA FONStCA, REFERINDO-SE A 
- "A NOVA POLmCA DO BRASIL" --

em todos os círculos sociais conterra· Rro, li <.4. N.) - O sr. Gon- definido ecnui um estadista de /titica 
neos. fez-se acompanhar de sua dfm da Fonsêca, cronista. do original, que 4tgue sinuosamente Tlma 
exma. familia, tt1!1do se demorado ''COTTeio da Manlu1'·, escre- linha réla. num. traço matcmalico tõ.o dad!J co11h~cl!r e 
cêrca de um mês na metrópole do veu, hoje, naquele jornal, interes- absurdo, que faz rir, mas que e:,pri-
paLc;, !ante comentdrio !ôbre "A Nova 1 --------------------

- Ontem. á t.anle, 0 dr. F'lavlo RI· Política do Braail", tk autoria do 7We- A CONSTRUÇÃO 
beiro esteve no Ptllflolo da Redençlo, "1dente Gehiffo Varga.,. dizendo em 
retribuindo a vi.<lt& que lhe flzéra o certo trechq · 
Interventor José MBl'.11. por lntermé· "Lendo . .;,ora, "A Nova PoUtica do DAS EM SANTA CA 
clio do 11Cndemico J,INl11el Plguelrfdo. •ra,U", pude 1U1fap como tem sido 1 
ofirial de ,:abinolte da Interventor!~. Q/IIIIÚ'Tl.lt O es/orc·o do J)l'esidente Ge- · E' .. ptilcipal prellt- N• 1935, o lut,r,en 

:e~~;~;~:-s:;,~~~~lel palest.ra COhl t:lio V4TQG.!t em apacloaar todos 08 fren• .... ,., lnt f trou o Estado e 
animo, e governar num ambiente dts- ... 1 erven or 200 quilómetros 

E afogado de rancores.. ,-- Nereu RalnGS -- s. exc,a:: ?rga mpoasou-se, .. tem, 0 novo Espanta, a rariedadc i111e11sa dos as- 110 r«·roHano ah 

Consultor Ge•I da República s•mto. de qu. ele tem versado nestes FLORIANOPOLIS, li IA. X.) - ta~_º: no .rnllri<J 
RIO. 11 - ( A UlfIAO) - O sr doi,,; quadriéni.a?, desde o mani/etto Os prindp3is csforto- ultimamC'nte regiOf's ~actln_,ent 

Anlbe.l Freire tomou posse, hoje, no da Alianra Liberal ao pequeno impro-1 desenvolvidos fJ"IO interventor ~f'ffU Pr.
stº imf:dtala 

git.blni-tc do m!.niitro da Justiça d.CI l t·t.so que /erha o quinto volume. Ramos tttm sido quan&o á C'onstru- 1 . d" 1 
ca..rJo ele consultor geral da R~PU· A~redado pelo c_onjunlo de seus \ ('.io de ~tradat. . ::::;.~,.,

1
":

0
ga.t-r 

bhea. t::itrrrtos, o sr. Getúlio Vargas póde sr1· A1Sunundo o 11'9verno em mo.lo de I qullometroc:. 0 q 

A PEMENCIA DO INTERVENTOR ARGEMIRO DE f :ªJ:;~~if&f ~: 
F I G U E I E D O N A C A P I T A L D O P A I S :~:::::o':rr 
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VIDA E.SCOLAR 
CENTRO ESTUDANTAL PARAI• 

1ANO 

A sua r,•untã.o, hoje 

o:::n r:0~Ji~,~u~~~1
º!!s·d!~f a ª~!!Ü~ 

NOTICIAS DO EXTERIOR 
ITALIA 

CONCERTOS ORFEONICOS 

lã.o de concertos, onde se achavam 
autógrafos de altas personalidades 
mundiais Inclusive dos reis da Sué
cia e do Sião. 

SUIÇA 
REUNIÃO NA LIGA DESPORTIVA PARAIBANA- O QUE 
FOI RESOLVIDO - O JOGO DO PRóXIMO DOMINGO -
"ESPORTE CLUBE" x "AUTO ESPORTE" - OS JU!ZES 

iar ás 19 horas no Liceu Paraibano, 
devendo o Centro Estudantal Parai• 
bano reunir-se hoje, & mesma. hora e 
no mesmo local. 

Conferencias educaclonabl 

Como se aproxima o término do 
ano letivo, o Centro Estudant.'\l Pa
raibano vai renli.zar pelo seu Depar
tamento de Cultura Literaria uma 
série de conferências educacionais, 
que terão lugar semanalmente no Li
ceu Paraibano. 

ROMA, li (A UNlAO) - Acha-se 
em Milão o orfeão berlinense "Lle· 
der Tafel" que vem realizar vàrlos 
concertos na Jtalla. 

Ontem, o "Lieder Tafel" deu um 
recital num estabelecimento indus
trial de Milão, devendo cantar, ain
da, em Florença, Nápoles, Florenza. e 
nesta capital, 

020 INGLl!:SES VICIADOS COM ES
TUPEFACIENTES NA INGLATERRA 

BERNA, li (A UNIAO) - A Se
creta11a das Sociedade das Nações re
cebeu uma comunicação do Govêrno 
brltanico informando que 620 pessoas 
na Grã·Bretanhn. se dão ao vicio de 
estupefacientes. 

E O REPRESENTANTE DA ENTIDADE MAXIMA 
PrcstcUda pelo dr. Orris Barbosa e 

com o comparecimento do~ diretores 
Anquises Gomes, Luiz Espinéli. Carlos 
Neves da Fr~nca e João Nogueira 
realizou-se, ontem. mais uma sess~o 
ordinária da diretoria da Ltp Des
portiva Paraibana, que resolveu o se
guinte: 

Aprovar a fita da sessfio passada 
corno foi reàigída. 

Pro~seguir o campeonato oficial, Il(\ 
próximo domingo, 16 do corrente, 
visto não haver necessiCade de se to
marem os domingos dtste mês para 
os treines do selecion1.do paraibano 
com a declsâo da F. B. F. que aOlou 
a realização elo Campeonato Brasilei
ro para a segnnda quil~zena de no· 
vembro próximo. 

Mandar jogar, no próximo domingo. 
16 do corrente, em prosseguimento do 
campeonato oficial, os clubes f:liados 
Esporte Clube e Auto Esporte, desig
nando para representante da Liga, em 
campo, o diretor João Nogueira e para 
juiz dos seguncios quadros. o sr. Bc
raldo de Oliveira. Para ju!z dos pri
meiros t,imes foi escolhido. de comwn 
acôrdo, o sr. Gilberto Stuckert. 

Aprovar o balancête da tesourarfa, 
correspondente ao mês de setembro 
passado, apresentado pelo diretor
tesoureiro Luiz Espinéli. 

Tomar conhecimento de uma circu
lar da "Liga Rior.randen<:-e de Atle
tismo ", comunicando a sur1 reorgani
zacão e a sua nova diretoria 

Tomar conhecimento de ofic:os rla 
Federarão Brasileira de Fut<:!-bol, nu
meros 2181, comunicando que a "Liga 
Sergipann rle EsportPs Atlético~" con· 
cedeu refiliação ao Esporte Club.,.. ~o· 
ciafü,ta, com séde na ciôa<le de M'l
roim. á praça Barão de Maroim; 2.2".>8 . 
comunic&.nrlo as de!ibnarões tomar!a~ 
pela Assembléia Geral da Federação. 
realizada no dia 17 de setPrnbm nfl 
sado: 

a) aprovar a áta da ultime. r,-uniio 
b} - aprovar os novo" F '.' :,;to: do 
FedC"raC'áo e :=t suG rer'a-:-10 f, "i.:1·: e) -
eleger é rleclarar E'mpossarlos nos car 
gos c!e membros do ConsPll10 ~UfK' 
rfor, os srs. Antoroo Lopes Castanhei 
ra, dr. Camilo Mendes Pimentel, Car
los Gonçalves. Newton Land, dr. Cló
vis Martins, dr. Miguel Timponi e rlr 
Ari BaiToc;o e d) - determinar QUP n• 
novos Estatu~os entrem ('ffi ~f!'O:- 1 
dia 17 de ou!·ubro corrente; 2.232. ro
mu..~icando que o Con,;êlho ne Admi · 
nístr~do em rPunião rr>-~li7rHin rm 
20 rlp ';Ptr>mbro r:,3. ,,:;,,do · 01 ~r u f._ 
'"'e1 b -~rÕf'.'>, tnclu. :._. , JJl o\ r· , C1 
RPg-1,·"mf'r,t.,., ,]r C' )1lf ·,nat( 111. 
leiro d.P Fut0 bo1 ni,n, sc1,•coes c1 

Entidades fíliadas e atreraró"'S, pi·o
posta s pelo pres!dPnte ·1:t f"•·d f'""J.~,40 
no Regulamento do Campponat-0 Br~
stleiro entre qun<iros campeópc · 2.~Vi 
solicitando rernf'ter, com urgench. 
wna r"!lação com os nomes ·:os Ju.ize 
Co quadro of!cial da L. D. L . no m ·~ 
ximo até 6 <~eis), em condtcões df 
constituir o quarlro brasileiro de juí
zes internacionais, sendo êste pedido 
da Confedera"áo Brasileira. de Des
porfas; 2 231, cómunicando que a "As
socíação Niteroiense de Atletismo'', 
dirigente óo futebol no municlpio de 
Niterói, filiada á "Federação Fluml
nen.sf\ de Esportes .. , concedeu flliação 
ao Girão F. C" ., com séde na cidade 
de Niterói; 2.2911 .acusando o recebi
mento elo oficio numero 11, da Liga 
Desportiva Paraibana-, remetendo um 
exempl:ir dos Estat.utos, outro do Re
gulamento de Futebol e a relação dos 
dirigentes e agrarlecendo a atenção 
disperu,ada pela L. D. P.; 2 317, acu
sando o recebimento do oflcio nume
ro 12. da Liga. Desportiva. Paraibana, 
solicitando a inscrição no Campeona
to Brasileiro de Futebol e comunican• 
do. para os devidos fins, que a inscri
ç~ foi r:oncedida; 2.325, acusando e 
agradecendo o recebimento do oficlo 
numero lS da Lira Desportiva Parai
bana tran~mitJndo a relação comple
ta. dos clubes filiados á Entidade Má
xima dos espcrtes paraibanos; 2.346, 
comunicando, p::ira os devidos fins. 
que o preoidente da Federação, no de
sejo de uniformizar a disputa dos Jó
gos l_ntercstaduais resolveu. que, nês
ses Jogos. isnlvo acôrdo prévio entre os 
clube~ rlisputantes, visto tratar-se de 
encontros amistósos, deverão ser ob
servadas 8.5 regras oficiais da Fecle
ração, r os dL'lposttlvos do Regula.nu:,n. 
~o do Campeonato Brasileiro de Fu-.., 

tebol qur fôrem aplicaveis a tais Jó
gos, enquanto não fôr aprovado o Re· 
!tUlnmento que está sendo elaborado; 
,;;ollcitando, ainda cientificar ,aos clu
bes filiados e julzes do quadro oficial 
a referida resolução; 2.372(. comuni
~a.n~o que em envólucro separado, sob 
registro, esta Federação está reme· 
tendo os impressos para inscriçõo do!. 
jogadores que constituirão a represen
ado da Liga Desportiva Paraibana, 

nos Jógos do Campeonato Brasllelro, 
do corrente ano, na fórma do respec-
· tvo Regulamento e 2.411, comunican
do que foi prorrogado até o dia 16 de 
outubro corrente, o prazo para o re
cebimento das inscrições das Entida
dades fl!ladas no Campeonato Brasi
leiro dêste ano e participando que o 
-.nicio dos jógos do referido Campeo
nato não se verificará, pelo mesmo 
motivo acima expôsto, a 30 do corren
te mas na segunda qutnzena de no
vembro, para que possam as entida
des concurrentes ao Campeonato to
marem em tempo utll, conhecimento 
da tabéla e das datas a serem fixadas 
para realização dos Jógos do Campeo
nato em aprêço. 

O FESTIVAL ESPORTIVO DO 
PITAGUARES 

Realizou-se domingo passado, o 
festival esportivo promovido pelo Pi
taguares, tendo havido interessante 
partida de futebol entre os combina
dos "Valfrido dos Sant....s" e ºVival
do Alves", saindo vencedor o primeiro 
pelo resultado de 1 xO. 

Após o jõgo fõram dlstrlbuldos vá
rlm: brindes aos amadores, bem como 
as medalhas aos componentes do 2 . <' 

, irne, campeã.o de 1937. 
Correu, assim, multo animado o 

festival do velho e querido trlcolõr 
paraibano. 

ESPORTE CLUBE UNIAO 

Domingo próximo, o clube acima 
faré., em seu campo, um rigoroso trei
no de preparo para o jõgo oficial com 
o Palmeiras. 

o diretor de esportes vai empregar 
todos os esforços para consegUir um 
bom ensaio, punindo, severamente, os 
faltosos 

AUTO ESPORTE CLUBE 

Amanhã, no campo do "19 de Mar
·o". êste clube levará a efeito, pela 

ma.Lhã. um rigoroso treino. 
A d:r"!ç-ão ~sportlva solicita o com

:ar ,otn,_o de to<'!os os amadores ins
crito n2 L. D . P. 

Para Isso. o D. c. L. Já está em 
entendimentos com diversos profes
sõres paraibanos. 

"CENTRO ESTUDANTAL DO ES
TADO DA PARAtBA 

A "matlnée" dansante do próximo 
domingo 

No próximo domingo, ás 15 horas, 

FRANÇA 
ABANDONOU A POLíTICA DE DA

LADIER 

PARIS, li <A UNlAO) - Manls
festando-se contrá11o á polltlca do 
rr1meiro ministro Daladier, o barão 
James Rotschlld, prefeito de Complé
gne, abandonou o partido da Altan• 
ça Democratica, 

DINAMARCA 
realizar-se-á no salão nobre da Es- QUASI DESTRUIDO 1PELO FOGO 
cola Normal uma hora de arte pro- UM DOS MAIORES HOTEIS DO 
movida pelo Centro Estudantal do P A1S 
Estado da Paraíba, tomando parte na I COPENHAOUE, li (A UNIAO) -
mesma vários associados. o Hotel da praia. de Skager, um dos 

Em seguida, o Departamento de maiores da Dinamarca, foi quasi to
Representação Social dessa agremia- talmente destru.ido por um violento 
ção oferecerá wna "matinée" dansan- Incêndio, motivado por uma faisca 
te á classe estudantlna da capital. elétrica. 
rom o concurso da "jazz-band" da As chamas se desenvolveram com 
Policia Militar. rapidez e, dentro de poucas horas, 

Os ingressos á referida "matlnée" cerca de 40 apartamentos do hotel 
serão vendidos aos preços de 1$000 estavam reduzidos a cinzas. 
nara os socios do c. E. E. p. e d• Também foi destruido o grande sa-
2$000 para outras pessôas. 

Departamento de Cultura Literária 

Continuando a série de conferên
cias promovidas pelo Departamento 
je Cultura Literária do C. E. E. P ., 

discursarão na sessão de domingo 
próximo, ás 13 horas, vários oradores 
~scalados. assim como os representan· 
t.es do Centro no Liceu Paraibano, 
Academia de Comércio, Ginásio "Car
neiro Leão" e Colégio º Pio X". 

OS SELECIONADOS DA LIGA TREINAM, HOJE, Á TARDE 
Aproveitando a tarde de hoje, o sr. 

Luiz Esplnéli marcou mais um treino 
dos selecionados da L. D. P .. o qual 
se realizará, á tarde, no campo do Pa
ralba Clube. 

!:sse ensaio vai ser efetuado de por
tões fechados, só tendo Ingresso em 
campo os diretores e Julzes da Entidade 
mixima. . 

O diretor de esportes da Lip está 
convidando os seguintes jcgadores pa
ra êsse treino: 

Pagé, Fellx, Clodoaldo, Quldão, Sor
rentlno, Allrlo <médio) Américo, Hélio, 
Ronal, Braz, Juarez, Reis, Zéleoulnha, 
Batista, Alceu. Landlnho. Gabriel, Ho
landa, Rubens, Miguel, Everaldo, Sin
val, Marcial, Pitõta, Doburro, Lucéna, 
Gerson, Mlsael, Allrlo, Tim e Massi
lon . 

''Mandarim Esporte Clube''. do Insti
tuto "Carneiro Leão". 

Está assim organizado o quadro do 
n: Comercial": 
Fliivlo 

Fernando 
Joaquim 

Edmundo 
Nelson 

Ederllndo 

Reservas: - Diogenes e Ferrer. 
o Mandarim entrará em campo com 

a seguinte equipe: 

Marciano 
IVavi 

Chabi 
Alulslo 

Bala 
Mario 

Para um pais de mais de 42 mllhões 
ãe habitantes, aquéle número não é 
multo elevado, muito embora, se pen
sasse, anteriormente que apenas 120 
lngl~es consumls.-;em> indevidamente, 
as referidas drogas. 

NORUEGA 
EM BUSCA DE UM NAVIO PERDIDO 

OSLO, 11 (A UNIAO) - Em julho 
do coITente ano, partiu para uma via· 
gem de estudos numa. região desco
nheclda a sueeste da Groenlandia. o 
navio "Rundhorne". sob o comando do 
navegante ártíco Hacon Dcvold 

Como a trípulacão do ··Rundhorn" 
não désse, até agora, sinais de vida, 
anuncia-se que vai' partir uma expe
dição com o fhn de procura-la. 

AGUARDEM A CHEGADA 
D'"A PA'l'JU)A" 

Para estudar as possibilida· 
des de aproveitamento da 
Albacóra, em conserva, no 

norte do País 
(Conclusão da 1.• pg.) 

c1iona 1 das aguas frequent1.das pela 
albacóra é Cabo Frio, ou, .i_Uand.-, rni.2i
to, as aguas septentrlonats <'<' litoral 
paulista, onde alguns exemplares ja. 
fôram pescados. 

Sobre a albacóra, que p6.:~e ser ~on
siderada o atnm das aguas ora.sileiras, 
muito ha ainda que estudcr 

A albacóra do Nordéste não atinge 
absolutamente as proporções gigan
tescas do verc!adeiro atum fThunm.1~: 
thynnus) _ no tamanho dos seus c,spe
cfrnens: pesa geralmente de S a 10 
quilogramas, raramente 1lltrapassj.ndo 
a um metro de comprimento. 

Constitúe. atualmente, uma rlas 
g-randes industrfa.s .mundiais, o apro
velta.mento ctn atum ou da albacóra. 
enlatados P.m oleo. 

A PESCA 

SEORETARlA DA LIGA DESPOR
TIVA PARAIBANA 

Entre nós e em quast todo o mun
<lo, a pesca rta albacóra é feita com 
linha cte mão, á superfície, arrastad1. 
por uma embarcação, sistema êste 

Reservas: - Galvão, Botêlho, Rodri- conhecirlo pelos nomes de "corricc" 
iio e Helveclo. ou "côrso". 

Na secretaria da Liga Desportiva o técnico Montenegro pede encare- :._rn 11 :rr·. neo, na CaJtfornta, e 
Paraibana. precisa-se falar com os a- cldamente, 0 comparecimento de todos no Japão, é arlotado o uso cta rêcte, 
ma.dores abaixo, no primeiro expedi- os jogadores escalados, inclusive O 2.0 especialmente no inverno, na pesca da 

COMBINADO "PEDRO ll" x "TO- ente, das 12 ás 13 horas, e, no segun- time abaixo: albscóra. 
MAZ MINDELO" do, das 19 ás 21, todos os d.las uteis, Na Parafba e Rlo Grande do Norte, 

para efeito de regularização de inseri- Sorrentino mesmo com o emprego dos ant!qua-
Reahza-se amanhã, ás 7 horas. no ção dos mesmos amadores: Be.\?dtto dos sistemas de jangadas ou pequenos 

campo do grupo "Tomaz Mlndêlo", Esporte Clube - Cllmaco, Farias Di<genes bótcs á vela, a pesca. do. a!b,córa é 
um encontro amistoso de futebol en- (1) ·. Ferrer importante, podendo ser estimada a 
tre os clubes acima. P1tagaares - José Luiz (1). Domingos uma quoutla superior L quinhentos 

0 combinado "D. Pedro II" pisa- 1 Auto Esporte - Reglnaldo Gomes Mendes contos de réis por safr~. 
rá O gramado assim constltuido: Viana (!). o peixe ali capturado é consumido, 

Antonio - Pestana - Alulslo - Reservas: - Eugeruo, Claudlo e Cal- uma pequena parte, em cstedo fres-
Llr _ Alderlco _ DJalma _ José - , COMERCIAL X MANDARIM das. co, e o restante remetido, salgado, r_•-

a Dá v 1 p ra o sertão. 
Umberto - Jader - mas10 e a - Terá lugar hoje ás 19 112 horas ara o refcrid_? jogo que se reall~ará Desde que O cardume da albacora 
demar. l • • um I no campo do Comercial Clube , á seja melhor conhecido nas suas migra

b~~stfc~lS~: ~~~~r~fa1eb1~:., v~l~~ qr~a xíscondet ded Itapar1ca, será f1an- çÕt>s periodkas e a técnica na PE:~ca 
A. F. A. ea a a en ra a ao publico. 1 melhorada, acredito que a pesr.a dess, 

(Orgã.o Literário e Desportivo dos N o p A R A 'f B A e L u B E ~i:~~f ~ª~~ ~:e,in;~:ti~ª1:e o :1!~~; 
FerroYiãrios da "Great Western" 1 - futuro e"Que se póde centralizar em 

fãbricas in.~taladas na Paraíba, no 
A convite do "Araçá Esporte Clu

be", deverá seguir no próximo do
mingo. 16 do corrente, desta capital 
o time verde da A. F. A., para. uma 
disputa pebollstlca na vila de Araçá. 

A embaixada partirá ás 12 horas 
e será chefiada pelo sr. Antonio Go
mes de Azevêdo. agente especial da 
"Great Western", nesta capital, to
rnando parte o treinador e outros ele· 
mento5 da sociedade ferroviária. 

o time verde está bem treinado e 
por isto é de esperar que saiba se 
tmpõr diante de seu contendor. 

A diretoria técnica da ~A convi
da para um treino o:; componentes 
dos quadros verctc e rubro, hoje, no 
campo da avenida Indio Pjragibe. 

ROt;PõES e CAPAS de banho, va
riado sortimento, a preços excepcio
nais. na CASA VESUVIO, Maciel Pi
nheiro, 160. 

GRANDE TEMPORADA TENISTICA INTER-ESTADUAL ~6tr~~~~~·~v~~a~3~~ ~a~~t!t;~n~~ 
No próximo sábado. ás 16 horas, 1 Reservas: - João Barbosa _ Edg•r 

chegará uma Emllaixada de Tenis, Holanda. 
composta de elementos destacados 
nas quadras de Recife, salientando•se Simples: 

{a d~-g~a ~ºv~1i:11.:rn!~~1~';~~ ;0~~~~~ Rinaura. Polari. 
e Hary Lessa dupla campeã de Reci
fe, nomes sobejamente conhecidos no 
nobre e~porte da raquete. Não menos 
impressionante será a atuação da 
fórt,, dupla: - João Didier - J. 
Bach!. 

Ao todo são 4 duplas masculinas e 
1 dupla feminina, dlstrlbuldas da se
guinte fórma: 

Pernambuco 

Duplas: 

An1nJdo Fonséca - Harry Le~. 
Jrc;é Tesi:io - Severhlo Almeida. 
Misael Montenegro - Murllo Le-

A embaixada chegará de automo\•el 
tis 16 horas do próximo sábado 15 do 
::;orrente, tomando aposentos no Pa
ralba Hotel. A's 19 horas terão Inicio 
as partidas, sendo jogada,; 10, entre 
;1s dnpJa,c; de cavalheiro::;, terminando 
ás 22 horas. Os pontos snão rontados 
por partidas, Jogando cada dupla 4 
vezes. porque jogarão entre st. dando 
assim 16 Jógos. As G partidas rcstan
res, serão disputadas no domingo. 
.~endo reiniciado o "Torneio" ás 15 
horas. Terminado o torneio jogarão as 
juplas e :ümples femininas e mistos, 
2Vâ1

~:~ ~~1:· manhi, haverá CL 

trazida por bnrcos rapldos. ~onserva.~ 
da em gélo ou camaras frJµ-orlfica :<;, 
desde os lugares onde é colhtdn o pc1· 
xe até o local do beneficiam"illo. 

A COSSERVA 
A prcparaçts.o da. albacóra em con· 

serva nada tem de complkado. de:;dc 
que esteja aparelhada de urra fAbli· 
ca regularmente J.ru;tnlada. e que .~Jn 
assegurado o buprimcnto da. rnatét1.i. 
prima. 

Como tie vé, a albaróra pt":1.F' fPr 
perfeitmnentt- consum1dR. Pm est.0 ·1·1 
freM:o. salgada ou séca, mu.s o apro· 
veil.amento que melhores rend.imt>n· 
tos nos poderá t.razer ê o da conserva 
em oleo, enlatada. pois sua ccr.~e 
branca e firme. presta-se aclmi!·avcl· 
mente a êstc preparo. ·------

",\ l'ATRôA" 
VEM AI 

DR, ALBERTO FERNANDES CARTAXO mos Junior. 
João Dl<lier - J. Bach!. 

1 .. ostumeira ma.tinal-dansan~e com o 
concurso da Jar.z Tabfljárn, 5endo esso. 
resta oferecida. á Embo.ixada P<.:rnam. 
bucana de Tenls e ex.mas. familtns 
, ue acompanham a me~rna. 

Ex-Interno da CJlnlca Dermatológica e Sl!llológica do Hospital Pedro n 
<Servtço do Prnf. VALOEMIR MffiANDA) e da PollcllnJca do Rio de 

Janeiro (Serviço do Prof. EDUARDO RABi:L()) 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS AFECÇOES DA Pl!:l,E, SIFILIS 
E MOLESTIAS VENEREAS. - TRATAMENTO DOS TUMORES MA

LIGNOS DA PÉLE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 

Diatermia. - Ultra violetas - Infra-vermélhos e alta frequinela. 

CONSULTORIO: - Rua Dr. Gama e Mélo, n.• 149 - t.• andar 
CONSULTAS DIARIAMENTE: - Das 11 ia 13 e daa 18 ú 18 horaa. 

RESIDENCIA: - Avenida Dr. João da Mata n.• US. 

Luc! Almeida - Iracl Almeida. 
A turma do Parafba Clube que con

tinuando as atividades esportivas vin
das do Cabo Branco, tem procurado 
desenvolver êsse elegRnte esporte em 
nosso meto, apresenta-se da sguinte 
fórma: 

Paraiba 
Duplas: 
Paulo Montenegro - Alzlr Leal. 
Fernando P. Seixas - Braz Oanti-

r.anni. • 
Mlrocem Navarro - Clovls Pr0<.é

plo. 
Arlallclo Alverga - CJldenor Gul

mar~. 

A diretoria do Parafba ClubZ: está. 
LOl"f!audo todas as provid.:.:1,:1:;, para 
t Ierecer um lindo espetáculo c.ie ele· 
!,ancio. sócial e esportiva ao uosso 
meto social. 

- O sr. diretor de esport•$ do Pa
raíba Clube, pede o comparecimefüo 
!os sr.s. diretores de tenls, vo!el, b~ 

t1Uetc e secretário da Secção, para 
uma reunião. em conjunto, na ,:il'ac 
central, ás 19 horas de hoje, para a -
certarem providencias no sentido de 
obter o melhor êxito no !.º Torneio de 
Tenla a realizar-se n~ta clcl~e. 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Cirurgião do Hospital Santa Isa
bel e da Matemldade. 

CIRURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PAR'f0S 

Rua Pereirtno de carvalho, U6 
Dila 10 ú 12. 



11,00 - Programa do 
vaçõe.spopuluN. 

12,00 - Hora certa -
pl:l)grama do alm6c;o - Ora 
pulares. 

12.45 - Jornal matutino -
rio e lnfCll'IDa,;6ea 
a do ....,,.,Iro. 

13,00 - BOa -e. <Locu 
Silva). 

18.00 - Programa do Jan 
ve.çq,e seleclouclu. <Locu 
And!é). 

18.00 - Slmeoe das acon 
do dlL 

18,05 - ll&lody Jll'Clllr"8III 
P R. I-4. sob a regencta 
oi..iarto de Lima Prelre. 

19.20 - Musica poplllar 
Genl Bautoa e regional. 

19,35 - Valas brasileiras 1' 
nlo de C&atro e I Jaza. 

18.50 - Samllaa canç6es ..,. 
c!Ylolões. 

20,00 - Hora do Brasil. 
21.00 - Musica popular 

.IIClu'IUce Pellll6a ctJazz. 
21.15 - Jornal oficial. 
31.20 - Musica ligeira -

de ulio da P R 1·4, sob a 

m;t~ro_o~: :P~~\ 
Oenl Santos c,nglonal. 

21,50 - Musica de folkló 
nuel Tenórto r plano. 

21.05 - Sambas canções 
c,-Z. 

2UIII - Jomal falado da 
2UO - B6a noite. <Locu 

Juntar>. 



R T o . 
1 ADMINISTRAÇA O DO EXMO. SR. DR. JOSt 

lnterventoria Federa§ 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR. 
DO DIA 10 

Petições: 

De Ana Lins, funcionárfa elo Ambu
latório Pre-Natal do •·centro de Sau
de", desta capital. requerendo noven 
ta 19Ql dias ele liccrn;a para o seu tra
w.mento de saúde. - . Concedo tnnt:l 
,30J dias, á \'isla cio laudo m.édicü. 
com direito ao ordcnaclo. na fórma CTn 
lei 

Do bel. GnlUeu ele Deli, juiz muni
cipal ào têr no de Teix""iri.1, requP· 

~~~~~ f~\;~;~:rati ~lejl~~:
11â~mJ:;.~i~o pi:~· 

comarc:1 ele Patos. no período de 11 
a 20 ele maio último. - Deferido, nc 
termos da informação elo TPsourc 

Decreto 

o Interventor Federal Interino no 

Oíkio~: 

N ° 15.427 - Da Secretaria d;"+ 
Agriculturn. 

N. 0 15.4.28 - Da mesma 
N." 15.425 - Da me~ma 
N.n 15.426 - Dn mesma 
N. 0 3. 643 - Da RN:rbcdbl'in de 

Rt>nd~is ele e_ Grande. 
N ·1 15. 431 Da Promotoria Pú-

blica de Bananeiras .. 
N.'' 15.430 - Da Pr<'f<"iturn Mun.i

rip.1.J ele Guarabíra 
N. 0 15. 429, Do Hos!1ital Colonía 

· Juliano Moreira·· 
N.º 3.646 - Da Mêsa de Renda~ 

rk Picuf 
N. 0 15. 433' - Do Pl'omolor Público 

rlJ comarca. de Sousn 
N _o 3. 649 - Do Estacionário inte

!·ino de Süo José de Piranhas 
N.º 3.648 - Do adm. da Mêsa de 

Rendas de Patos 
'r\l_' 15.440 - Da Imprensa Oficial. 
N n 0.410 - De José N'.-l.scimento 

rit' Andrade. 

Estado da Paraíba designa t>i:; ctrs Prestações ele contas: 
Lourival de Gouveia Moura, Ariosval-
do Espinola e Edrise Vilar, a fim de N ° 242 - De Silvia de Pessõn, 
inspecionarem de :·múcle, pnra efeito N ° 191 - De Vn.lfrido Duarte da 
de reforma. João Clementmo de Ma· 1 Silva 
tos e Sil\'a, s~ldaclo_ músico de 1. '1 N ° 287 - De Francisco Sales de 
classe da Policia Militar. á~ 14. horas Albuquerque. 
do dia 12 do corrente, na .sede da re- N. 0 3 .106 - Do dr. Onildo Leal. 
ferida corporação N _ 0 431 - Do mesmo 

N. 0 ::!.239 - Do Hospital de "São 
EXPEDIENTE DO Il\TERVENTOR Vicente de Paula .. 

DO DIA 11, N. 0 2. 208 - Da Escola de Agrono-

'Petições~ 

N. 0 8. 724 - De Manuel Viégas do,; 
Santos, 2 _ 0 sargento refoi-maclo da 
Policia 1\,Jililar do Estado. requerendo 
melhoria de sua reforma - In:lefe
rido, á vista das informações. 

N .0 10.672 - De Eneida de Medei
ros Gomes e Maria Elisa de Medeiro':i 
Gomes, proprietarias do predio n. 257 
á run. da República. rl'c;,uerrndo di'>
pensa do pagamento do excPs~o d~
gua do referido predio. Inclcfrn
cto, á üst:i das informaçõM clri R A. 
E 

Decretos: 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba exonera, a pedu.io, 
Antonio José de Menezes do car50 
de avaliador judicial da Fazenda, do 
termo de Antenor Navarro. 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraiba nomeia Solon Da11-
tas Pinheiro para exercer o cargo Je 
avalie.dor judicial da Faze!1da do ter
mo de Antenor Navarro. devendo so .. 
licitar seu titulo á Secret:iria do ln .. 
terior e Segurançn Pllblica 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba resOl\'e conceder 
1nais três c31 mêses ele licença, em 
prorrogação, á que vem gozando, a 
d. Judí de Miranda Henriques, 4. 0 

escrituraria da Diretoria de Viação e 
Obras Públicas. á \'ista do laudo de 
inspeção médica a que a mesma :;e 
submeteu, com direito ao ordenado 

Secretaria da Fazenda 

EXPEDIENTE DO SECRETA'RIO 
DO DIA 11· 

Petições· 

N. (• 9. 541 - De José Augusto d.e 
Miranda. - M~ntenho o despacho 
recorrido. pelos seus fundamentos. A 
infração e~tá plenamente comorova .. 
da, pelo exame aa escrita da firma 
recorrente, e a multa foi imposta de 
acôrdo com a lei. A def l;sa apresen
tada, simples alegações desacompa
nhadas ele qualque1· prova. não é de 
molde a relevar, o autuado, da nena
liduie imposta. ou reduzir esta 

Nego, portanto, provimento ao re
curso. Prossiga-se 

N. 0 10. 409 - DC' Seba <;tião Candi
do 1df? v1iveira. - Defiro, nos termos 
do 1parecer e informações. ficando rc>
ponsavel pelo pagamento do impôsio 
o adquirente do estabelecimento ro
merc.:ial do requerent,, 
~ • 0 10.605 -- De .Jose LPfV:) car

neiro àn Cunha - Ddf.'rictq. á \·is~a. 
das informacões 

F.XPEDIEXTE DO G.\BlNE:TE 

Ao diretor do Tesouro: 

mia rlo Nordéstc 
N. 0 233 - De Vf!lfrído Duartf! <la 

Silva. 
N. 0 214 - Do mesmo 
N.0 146 - De Silvia de Pessôa. 
N. 0 460 - De Daniel de Araújo. 
N. 0 490 - Do mesmo 
N. 0 220 - De Joaquim Santiago. 
N .0 2 391 - De José Luiz do Régo 

Luna. 
N. 0 240 - Do mesmo 
N. 0 294 - Do cop. ,Tosé Gadelha 

de Mélo. 
N. 0 299 - Do n.1e.smo 
N. 0 2.G41 - Do dr Joaquim B 

Pontes de Miranda. 
N. 0 3. 128 - Do mesmo. 
N. 0 1.526 - De José Moura Filho. 
N _ 0 1. 525 - De s~verino Freire. 
N. 0 1. 302 - De Manuel Galdino da 

Silva. 
N. 0 3.024 - De Luiz Eurides Mo

reira Franco. 
N. 0 1.762 - De João Luiz Ribeiro 

de Morais. 
N. 0 2.308 - Do dr. Onildo Leal. 
N. 0 2.386 - De Byron Bl'ainer. 
N. 0 2.365 - De João Ferreira de 

Deus. 
N. 0 2.545 - Do agronomo Carlus 

Faria. 
N. 0 2.271 - De Augusto Odilon da 

Costa. 
N. 0 982 - De .João Martins Lou

reiro. 
N. 0 2.150 - De Moacír Medeiros 

Gomes. 
N. 0 1.532 - Do mesmo. 
N. 0 286"- Do dr. Eliseu de Barros 

Mau!. 

A' Procm·adoria. da Fazenda: 

Petições: 

N. 0 10.477 - De Luiz José Xavier 
de Sã. 

N. 0 10. 606 - De Manuel Arrudn 
Alencar. 

N. 0 10.378 -De J. Julião 
N. 0 10.396 - De Hermenegildo Dia-; 

da Silva, 

Oficio: 

N. 0 405 - Do lnterventor Federal 
Interino. 

Peticões~ 
N ° -10. 602 - De Barros. Batista & 

Cia 
N. 0 10.377 - De Silvia Carvalho 

de Mesquita. 
N . 0 10.617 - De José Teodoro ela 

Silva. 

A" Ementa: 

Prestações de contas 

N. 0 386 - De Gasp:ir Binter. 
N. 0 247 - De Valfrido Duarte d:i 

Silva. 

Ao Tribunal di\ F:nenda: 
Petições: ·• f ' 1 JJ' .. IJ· Petições: 

to~ 0 10.678 - Da viúrn Nicota p 0, ... 

br~/ 10.676 De 1, Pint O de I'.· 

N. 0 10. 632 - De i\ntcr ilkl de p 1 .. guelrédo Sitonio. 
deNiiél~~.681 - De •h>a(luim Vieira 

N ° l0.68q - De Custam O TO\'• 
res. 

M~d,;ir~.i~6:;i;.;_ De 1 "Manuel Paulino r?P. 

Lt~~ 10.683 - De Pe o;óa, Teixeira 

N ° 10.63\ - De José Uli<,Sf'.<::. Bar
bo.a 

N. 0 9. 2,..Ri De Bento Ramalho 
N. 0 10,686 :__ De Jos~ Antonio rlf" 

Maria -
N.º 1P .687 - Do hrl Antonio N1111-

nes dr .. Farias Junio1 
N" ,0 10.688. - De Do1nLD"'"O~ ct:i. C03· 

tíJ Ramos. 
N, 10 689 

!':la. , - De c 

N.º 10.591 - Da viúva Nicola Por
to. 

N. o 10. 478 - De Antonio Targino 
de Lima. 

N. 0 10.589 - De e. Pereira & Cia. 
N. 0 10. 576 - Da Cia. Paraíba .. ~e 

Cimento Portland SA. 
• N.º 10,579 - Da Standard Oi! 
Comp. 

N.º 10.584 - Do Banco Comércio 
P. Indústria de Pernambuco, P - P. de 
Holanda & Irmão 

N. 0 10.586 - De A. Lucena & CiJ. 
N .0 10.595 - Da Cia. Paratba dt? 

Cimento Portland S 1A. 

Emoreitada: 

N. 0 15. 429 - De Antonio Gama. 

IMPRENSA OFICIAL: 

Férias: 

04 - Lauro Figueirédo ele Andrn• 

dr, conrE"didns, dcscont:Jndo-~e 13 
dias. 

D5 - O:lilon Soares Mendes, idem 
de~contando-se 5 dias 

96 - José Ribeiro ela Silva. idem 
97 D1óg,o Arm~trong, id(•m, 
98 - José Sebastião de Sales, idem 

Secretaria da Agricultura, 
Comércio, Viação e O. 
Públicas 

EXPEDIENTE DO SECRETARIO DO 
DIA li: 

Portaria: 

o Secretário da Agricultura, Co
mércio, Viação e Obras Públicas. a 
vi~ta rio inquerito instaurado pnra 
apurar uma falta cometida, no exer
cic:io de suas funções. pelo coletor de 
amostrl\s Severino Falconi ele Carva
lho. re~oh·e readmiti-lo, sem direito 
á percepção de vencimentos durantt'
o periodo em (!Ue P..steve afastado d,• 
seu cargo 

Prefeitura Municipal 
EXPEDIENTE DO PRE"'EITO DO 

DIA 11: 

Petições de· 

Francisco Paulino de Figueirêdo, 
requerendo prorrogação do prazo pa
ra apre~entar outro engenheiro com.o 
responsavel técnico de uma casa rlP 
sua propriedade, em construção, á 
avenida Coremas. - Nos termos da 
D. O. P. M., concedo a prorrogação. 

Benedito Nogueira da Silva. requ~
rendo iicença para abrir uma ofiC'!
na de concertos na avenida Vera Cnt.z. 
n. 224. - Em face da:S informacõe.s 
deferido. 

Elvira. Nabuco, requerendo licença 
para substitui,· a coberta da casa d~ 
sua propriedade. á rua Lôp~ Garro 
127. - Como 1-equer, em lace das 
informações, 

Maria das Neves Alves de Lima, re
querendo diSpensa do impôsto de dP
cima w·bana da casa n. 513, á rua 13 
de Maio. - Defer.ldo 

Antonio Gama. requerendo dispen
sa de uma multa. - Reduzo para 
10$000. 

Francisco Ferreira. requerendo li
cença para abrir um caldo de cana nn 
predio n .238. á.: avenida Beaw·epairP 
Rohan. - Deferido, pagando logo P 

que fôr de direito 
José Gonçalves Filho. requerendo 

licença para se estabelecer com Wl'.a 
quitanda na. avenida Floriano Peixô · 
to. n. 819. ~ Sim, pag·ando loeo o 
que fôr de direito. 

J. Minervino & Cia., requerf!nàr 
licença para abrirem um ciepósito p,:1 
ra mercadorias no predio n. 21, ã 
praça 15 de Novembro. - ~1m. na 
gando logo o que fôr de direito. 

Edite de Oliveira, requerendo licen · 
:;a. para se estabelecer com estivas "' 
retalho no predio n. 309, á rua R 
Miguel. - Sim, pagando logo o OUf' 
fôr de direito. 

Alfrédo Chaves & Irmão, reque~ 
rendo lice11ça para abrirem uma filial 
á rua Maciel Pinheiro. n. 145 - DP
fnido, par.ando lo!!;"o o que fôr d~ -~I 
rnito 

Ana de Brito, requerendo licenç'.l 
para construir calçada na casa n. 0 

40, :í avenida V:;t.sco da Gama. - n~ 
fericlo. 

Manu':-1 Henrique c~e Almeida. reqne
rencio Jicença para c.onstruir uma ro.
sa de taipa e palha na avenida Brc. 
sil. - Deferido. 

José Lucena, requerendo licençh 
para colocar 2 postes para _ilumina
(ão elctri~a na avenida Porf1rio Cos
ta. - .'31m, nguard21ncio ..1.linhamen .. '1. 

Maria do Carmo Moura, requerei 1 · 
do licença para fazer fóssa nas casa ; 
de sua propriedade. ó.s avenidas 4 ! · · 
Novembro e Osvaldo Cn1z, n. 225. 
Como r<"quer 

Anisic Pio Chaves, req1Jerendo li· 
cen('a para fazer diverso~ serviços n.1 

casa n. 284, á nvenida da Pedra. 
Deferido 

EJias João da Silva. requerendo li~ 
cença par~ construi! uma casa de ta·· 
pa e palha na avenida Desembarg.i
cior Pini10. - Como requer 

Mirarem Fernandes da Cunha Lim:.1, 
requerendo licença para construir m1i
ro no predio n. 322, á avenida !vlrc
xln1iano de Füroeirédo. - Como n•· 
c;uer 

Mnria José dos Santos. requerenao 
licença para construir uma ffü:sa na 
casa n. 263, ó. rua 18 de Novembro 
- Como requer. 

Antonio Firmino da Costa. requ"" 
rendo licença para construir um quar
to na casa n. 929, á avenida Cruz das 
Arma~. - Deferido 

Conego José da Silva Coutinho, re
querendo licença para concertar a ca
sa n. 122, á avenida da Pedra, por 
conta dos cofres municipais. -· De· 
ferido 

Pedro Leitão, requerendo dispe11 a 
de uma multa. - Atendendo ás co ·,
dições financeiras do requerente, r~
duzo para IOSOOO a multa imposta 

Cicero Leite de Sousa. requercnC:.o 
licença para construir tuna _ca~a . <le 
taipa. e palht1 na avcntdn Av1la L1r:.s. 
- Como requer 

Enedino de Andrade, requerendo li
cença para renovar a. coberta da cn· 
~a n. 693, á avenida Abel da Silva. 
- Como requer. 

1 
MARQUES DA SILVA MARIZ 

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

raria Geral, uo dia 11 do corrente mês 

REC.EI'I'A 

Snldo anterior .. .. .. • . . . . . . . . 
Recchectoría de Rendas da capit:il -

P'c. cta arrecadação do dia 10 
E. 

1

F. cll' Santa Luzia do Sabugi -
P e. da arrecadação de 15 :1. 30 de 
se'tembrn . . . . . , . . . . 

Repartição de Ag·uas e Esgõtos -
Renda dó dia 10 . . . . . . . . . . . . 

Mardokêu Nacre - Saldo de adianta-
mento .. . .. . .......... . 

Oscar AJcides dos Santos - Caução 
de luz . . . , . . . ........ . 

Adolfo Maia - Divida ativa .. 
Diversos funcionários - Desc. do a-

hono 113 . . . . . . 
Congéta Carvalho - Divida ativa •. 
Guilhermina dos Santos Barros -

Caução de luz . . . . . . . _ . . . 
Solon Coélho Serrão - Caução de 

luz ............. . 

Banco do Estado - Conta movimento 
- Rct n data 

28:000SOOO 

16'412$200 

'~:160S900 

$800 

30SOOO 
38$500 

3:476$200 
5S500 

30SOOO 

30SOOO 

196: l 76S300 

55 :184Sl00 

38 :551SIOO 

289 : 911$500 

DESPESA 

4228 - Artur ele Albuquerque Lins -
Conta . . . . . . ..... 725~000 

425SOOO 4229 - F Navarro - Conta 
4232 - A Batista de Araújo - Con-

ta . . . . .. . . .... 
4224 - Diversos funcionãrios - Abo-

no n. 113 . . . . . . . . . . . . 
4225 - Montepio do Estado - Rest 

desc. do abono n. 113 
4222 - Soe. de Funcionários Públicos 

- Resl. de consign. 
4237 - Clodomiro de Albuquerque -

Desp. realizadas . . . . . . . . . 
4140 - João Luiz Ribeiro de Morais 

- Sec. da Agricultura1 - Desp. 
realizadas . _ _ . . . . . . . . 

4220 - Edgar Martins - Pagamento 
~234 - Joflo Luiz Ribeiro de Morais 
- Sec. da Agricultura> - Adianta-

mento ............... . 
4159 - João Luiz Ribeiro de Morais 

-:-- Sec. da Fazenda> - Adianta ... 
menta ................. . 

4235 - Antonio Augusto de Almeida 
-Sec. da Agricultura) - Adianta-

mento. .. .. .. . ..... . 
4221 - Silvino Montenegro - 1sec. 

da Agricultura) - Adiantamento .. 

Banco do Brasil - Conta movimento 
- Depósito n data . 

Saldo que passa . . . . • . . . • . . . 

1 :067S700 

39 :080S400 

2:946S900 

750~000 

209$100 

63S700 
200SOOO 

23 :200$000 

400$000 

35 :000$000 

84SOOO 104:151$800 

100 :OOOSOOO 
85 :759S700 

289 :911S500 

Tesouraria Geral do Tesouro do Eslado do Paraíba. em 11 de outu
bro de 1938. 

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

Aloisio Morab 
Escriturário 

Maria Flóra, requerendo licença pa- ~uarrta cto. Quartel,. 3 ° sargento 
ra renovar a coberta da casa n. 1.2C7, / Wilson Clnudmo Ferreira. 
á avenida Manuel DeodaLo. - Como Guarcln da Cadeia, 3. 0 sargento 
requer. . Ramiro ~omciro. 

raJf~!tF~~~uJ~;·~~~~~~n~~r~c!~~~aº~; a!·i~\~~~~ d~e i:Új~oldado Rubens 
2.utomovets no escritório de consignr.- Telefonista de dia, soldado Severi
ções e representações. á rua Barão <lt.· no Ferreira cie Sousa ll. 0 ••• 

Triunfo, n. 444. - Deferido, paianc":> _ o 1 ° B. 1. e a Cia. de Mtrs. da-
logo o que fôr de lei. ra.o as gnardas do Quartel, Cadeia 

Is:tbel Pereira da Silve., requereiir1o Publica rí'forcos e patrulhas 
dispensa elo 'mposto de dcrima urba-
na da cn::.a de sua propriedade, á a- Boletim numero 222. 
venidn Eiiceu Cesar, n. 70. - Defe-
rido. (as.) Josê .\.rnaldo Cahral de Yas-

Coní'go José da Silva Coutinho, re- concélos, cornnel cmt geral 
c11rrencio licença pata concltl.ir a 
coru;truçáô de uma casa de taipa • Confere com o original - Sebastião 
palha na avenida Flavio Ribeiro. pa- Mauricio <la co~.ta, 2. 0 ten. ajudante 
ra João Alves Bezerra. - Deferido interino. 

ça R;~~:l c.~~~t~~:;ie~~ea:uce~;~ctia ~i~~~= tNSPE'I"OktA GERAL DO T tlAFE .. 
vessa Cabo Branco, em Tambau. - GO l"r liLJCO 1. DA Ot.1.!.RD,. 
Como pede. CIVIi , 

Conego José d1 Silva Coutinho. re·· 
querendo licença para concertar a Em João Pessôa, 11 de outnbro de 
casa n. 677, á avenida Deiwmbarga- 1936. 
dor Novais. - Deferido 

Antonio Lisbõa Viana, requerendo Serviço para o dia 12 fQ11ar~a-fei-
isenção de imposto predial para a ra>. 
c-.asa n. U, ã Travessa General Ben
to da Gama. - Deferido. Reg:istrP
.;~ a isc11çúo a partir de 1928, data Ja. 
cessão do terreno. 

:rvr. Sarmento, requerendo dispcns!l. 
de uma multa. - Deferido, de o.cõr· 
do com a informação. 

Convite: 

Convida-se o dr. Isidro Gomes dn 
Silvn a comparecer á D. O. P. M .. 
sóbre assunto de seu interesse. 

COMANDO DA ,POLICIA MILITAR 
DO ESTADO D.\ PARAIB.1. DO 
NORTE 

Quartel em João Pessôa. 11 de ou
tubro de 1938 

Serviço para o dia 12 (quart~-fet
raJ 

Dia á Policia Militar, 2. 0 tcnenl" 
Sebastião Ma.ur'icio da Costa 

Ronda á c:;uarniçtw. sub-tenen!e 
João Coriolano Ramalho. 

Adjunto ~o oficial de dia, 1. 0 s~1-
gento Deoclec-io Ferreira Leite 

Dia á Estação de Radio, 3. 0 sa.r· 
gento A!rton Nunes da Silva, 

Pern,:mente á 1 _ ª S1T., amanuen~e 
Manuel Gomes. 

PermaMnte á SP., guarda rle 1. ª 
classe n. 8. 

Rondantes: do tráfego, fiscal dP. 1 ª 
classe n. 2; do policiamento, fiscal 
rondante n. 4 e guarda de 1 "" classe 
11. 6 

Plantões, guardas civis ns. 84, 23, 
13, 65, 19 e 35 

Boletim numero 225. 

Para conhecimento da Corpora1,:ão e 
devida execução, publico o i-;rJ?uln
te: 

I - Pcticões despachadas - De 
Miguel Ferreira de Moura. chauifeur 
profissional. requerendo umo. 2 ª via 
ele sua carteira de matricula. - Co
mo pede. 

De Fr&ncisco Marinho Falcão. 
c-hauffeur proii(jsional. r':'sidente cm 
Alagôa do Rrm1gio. requcrrndo para 
substituir o motor do caminhão mar
ca C'hf'vrolet. motor 5. 075. 552, regis
trado com n placa 1399 Pb.. pelo o 
de n. 4.846.38'1, de igual marca. -
Sim, pagançlo a taxa regulamentar. 

Do mesmo, requerendo \una licen" 



.. ~ ·uNUO·- 'Qillttr, ftlrii;H1tê-alii1írõãé lffl . 

-O GOVtRNO DE BARCELONA VAI BE- ROTAS POllaAIS 
PATRIAR. OS VOLUNTARIOS RUSSOS M::~é::

0
::~~:·:~:~:.::: 

A LUTA SO TERMINARA' COM A RENDl(lO DOS 
GOVERNAMENTAIS - AFIRMA O GENERAL FRANCO 

BARCELO.l'IA, 11 IA UNUO) - O 
co115êlho da Generalidade comunicou 
á Sociedade das Na(ÕH q•e e1ti pron
to J)ara 1·ecl'bn a comi ão de ttpa
triamento dos voluntirlos l'lllllN. 

A DIPRE, SA PARISIENSE CO· 
MENTA, SIMPATICAMENTE, A A• 
TITUDE DO GOVf:UIO REPU• 
BLIC'.lNO ESPASHOL 

PARIS. 11 1 UNIAOI - A im• 

:::::· ac':ui:~~· d .. ~º';:~~'::"t!: 
celona, decidindo repatriar os volun• 
tários russos que se encontravam a 
oervJto da Espanha lepl. 

NAVIOS ITALI NOS PARA O RE
PATRIA~IENTO DOS LEGIONA
RIO;; FASCISTAS 
NAPOLES, li IA UNIÃO) - C

df'§tino a Cadlz vguiram vúios •· 

NOTAS DO FORO 
CONSTOU DO SEGUINTE ONTEM 
O MOVIMENTO DOS CARTORIOS 

DESTA CAPITAL 
1.• Cartório - Escrivão - Justo 

Bernardino da SIiva. 
Subiram conclusos ao dr. juiz de D1-

reit1 da 2.:1 varn: 
os autos de processo•crime de se

,·erino Herculano de Mélo e Valdemar 
de Mélo Franco. 

3.º Cartório - Escrivão - João Be
zerra de Mélo Filho: 

Autos conclusos ao dr. juiz ~uplente 
em exercido na 3." vara: 

Ação penal, acusado. Manuel Perei
ra; idem, acusado. Antonio Cotteia 
Filho; ação executiva. exequente, Al
berto Gomes & Cla. 

Com vista ao dr. 2.0 promotor JJÚ
bllco. 

Acão penal, acusado, Cel~o Peixõto 
de Vasconcél!:'s • 

Com vista ao dr. Osias Gomes. 
Acão penal. acusado, Inácio P. Ser-

rano. 

5.° Cartório - Escrivão - Ewiapio 
da Silva Torres. 

Autos conclusos ao dr. Juiz da t.• 
vara: 

Inventário de Joséfa Leopoldina de 
Almeida Leal. 

AutOfi concluso., ao dr. .iulz da 3.• 
vara: 

'l'ioa oom o fim lle .. .,.&rlar os •olun
"rloa ltal11111os ,ae comblltem na l:1-
panha. 

o rol Vllor Emanael 3.0 anlltlrá, 
peuoalm•nle, á ebe(alla ola& lt mU 
voluntario&. 

"A LUTA Só TERMINAL\' COM A 
RENDIÇ O DOS GOVERNAMEN-
TAIS" ' 
SALAMANCA, 11 (A Ul!ILIOI - O 

pneral Franco, falanllo IOlwe a sl
t11Mio da BapaDlla, dee!a,oa: 

"A lata IÕ wmlnari eom a rendi· 
• dos pwemamentall. • 

AS DIVIDAS DA ES'ANBA NA• 
CIONALISTA A' ITALIA 

PABIS, 11 (A USIAO) - Calenla
ae qae a Espanha aeionallata deve i 
ltalla a elevada ,uantla ele 7 bilhões 
de liras, com a aqaiúçio de material 
bélico e a viões para a lata contra o 
sovêrno republicano. 

O GENERALISSIMO FRANCO SEN
TE-SE, AINDA, BASTANTE FOR
TE . 

LONDRES, 11 (A UNUO) - A ft• 
tirada dos 10 mll voluntálios Italianos 
foi uludada de pleno aeórdo eom o 
cenrraUllllmo Franeo, 411e teria decla
a·ado ao Diice, aio conâituir a amen
da dos mesmos 11111 perlp i concoll
daçio da E .,.nha N..,lonaU.ta. 

08 AVIOES INSUBatTOS REALI
ZAM UMA SltRIE DE "RAIOS" 
CONTRA A COSTA LEVANTINA 
HENDAYA. 11 IA UNIAO) - Noo 

úllimotl dias, oa &9lões i ... lllTétos YHDI 

BIBLIOGRAFtA 
Monllor MeN!anlil - Recebemos 

mal, wn número dés&a publicação, que 
se edita no Rio de J anelro. 

O referido número. que é correspon .. 
dente ao mês de setembro. lnsére va
riado •umárlo s6bre asswitos de eco
nomia e finanças. 

Boletim da Inspetoria do Senico de 
Plantas Texüs da Paraíba - Editado 
pela respectiva repartição. vem circu
lando, nesta cidade. o boletim mensal 
da Inspetoria do Serviço de Plantas 
TexUs na Paralba. 

naUu.ndo Wll3 llérit, de II rald " eon
lra a repio L .. antlna. •• qwala leem 
..-nade rravu perdas e elevadoa 
pre,ltdsM materlala aos n,publlcanoa. 

Ban,elona, Cartapna e Tanar6na 
Iam elde alvo rOJ11lante dos aparê
~ lnmn6toa. qlll! prG<aram deolrulr 
aa rortlflcaç6H lntml1u IWjuelao el
dadea. 

INICIA-SE NA FRANÇA UM 8ov1-
MENTO CONTRARIO AO RECO
NHECIMENTO DOS DIREITOS 
DE BELIGERANCIA 

PABIS, 11 (A UNIAO) - O jornal 
.. L'Ac&lon Franoalae" acreve que os 
meloa da e:drêma esqaerda e!ltâo inl· 
elando um movimento coa&rário ao 
reeonheclm.ento pelo sovêmo francês 
dos direitos dr bellcHBneia aos com
balenles esponhól,. 

O meamo ,Jomal cita que o reconhe
cimento implicará no bloqueio dP Va
lência e llarcelõna pelos naeionallslaa, 
Impedindo o republicanos da conti
nuaçáo do trále10 clandestino que 
veem mantendo com u colônia fran
oêus da Atrica. de onde reeebr,m ví
veres e. ú ,·ezes. muniçõrs. 

VIDA MUNl<lPAL 
INGA' 

Acaba tle as,mmir a direção do Gru
po Escolar "Abel da Silva". o profes
s6r João Freire da Nobrega. S. s. 
tem tomado as necessárias providên
cias para maior intensificação da lns
trucão entre nós. 

- Para São João do Cariri t,;,"n-nlu 
o dr. Aurelio de Albuquerque, •·e:: .. 11-

::::C~~ ~,~:~~~~av:iri~;~~~ 
autoridades. compal"~e!am ~o ~u 

blns 01010 de BarrOfi foi ouvido n UI· 
tuna testemunha arrolada, João Maçu• 
BotiBtn da Silva; houve o processa
mento dos exames de corpo de delito 
e de determinação de idade, da me
nor Gf"ni SoarP!II; roram recebidas '1 
comuulcacõel. de acidente no trabalho 
dos operál'ios Rwnw,do C•b1·a1. Fran
cisco José. Manuel Camlldo, da !lrma 
Ablllo Dantas & Cla.; Jo,;é Scare, da 
sova, Pedro Augusto de Farias, Pedro 
Carneiro do Nascimento. da Cla. Para
lba de Cimento Portland : e Miguel 
Francisco de Lima acidentado cm Mr
viros do dr. Glovanl Gio1a 

MOVIMENTO DE ONTEM 

Requereram atestado de conduta: 
Vlrlfllla Honorio Cordeiro. Hilda <!e 
Oliveira e Silvn., I,lndalv:1 de 0Uv4'ira 
Andrade, Moisés Augusto de Oliveira, 
José V(!'nancio Sebadtlhe, Ernc,;to Eri· 
ck Neumarui; de indenttdade: LuizR 
de Freitas Guedes, Alberto LeoPoldo 
Batista, Hllda de Oliveira e Silva. Pe· 
dro Alves da Silva, Antonio da suva 
Lins. Cosme Severiano de sousa e José 
Faustino de Almeida: de resldencia: 
Lldin de Mélo Leal: fôram recPbidas 6 
,...cmunicaçóes de acidPnte no trabalho 
.jo..'i operários Helio de Sousa Barbo· 
sa, Severino Daniel de Carvalho, Ma
nuel Borges do Nascimento, Severino 
Ferreira Bore:es, da Diretoria de Via· 
ção e Obras PúbUcas, Ralmundo Bar
bosa Sampaio. da Cia. Paraibana Ci
mento; João Batista da Silva. da Fá
brica Matarau.o; recebiaos 7 oficias 
'1a Asslstencla Pública. comunicando 
haver socorrido os paciente .• Pedro Ge. 
nuino da Silva, Manuel Emidio da Sil
va, Antonio Alipio Gomes de Sousa. 
ff..osa Paulo RodrlguP.s, Antonio Joa· 
-.1uim do Nascimento, Davi Joaquim da 
Silva e Luiz do Nascimento. 

bó~·f:~:ba de ser organizada nes•a MOVIMENTO DA 2.• DELEG.\CIA, 
cidade a ··Liga Esportiva Ingáen•:e", NO DIA 8 
Idéia levantada pelo dr. Luiz de Fran
ea Oliveira e com pasta de 5 clnb~.s: 
.. América", "'Cruzeiro", Sol Levant"··, 
"A B C" e "Guaratd. No dia 9 do 
corrente realizou-se o tol'neio para o 
Inicio do campeonato df 1938. O 
"I111á Clube•• acaba de oferecer lin
da taça, ao vencedor do torneio. 

- Por iniciativa do prefeito Zaca
rias Ribeiro, vai ser Inaugurado nesta 
cidade um Tiro de Guerra, medida 
patriótica e de real im()Ortancla para 
a vida do Pais. 

- Tem tomado incremento o melo 
esportivo Ioeal. O pioneiro do esporte 
nesta localidade t,,m aldo o "Cruzei
ro", que tem rec,,láclo !numero. con
vites para reallzal'lo de Jogos amis-

· Fôram expedidos ortcios ao Coman
dante de Policia Militar, no in.-;petor 
Geral de Policia e ao dr. Chefe de Po
licia do Estnclo. Essa DelPgacla recr
beu ofici:s do il'L~prtor do Trafego 
Publico e da Guarda Civil e do dlre· 
tordo Gabinéte Médico Legal; foi pre
,o por crime de furto o individuo LUiz 
Francisco de Sousa: compareceram ao 
~ablnête a fim de prestar esclareci
mentos, queixas ,etc., as seguintes pes. 
sõas: José Faustino, Severino Pedro 
da Silva Manuel Francisco Pereira, 
Antonio Luiz, Manuel Siqueira, Maria 
Dias Bernardo. Celestino Silva e Val
demar Ferreira Costa Alvarenga. 

ASSOCIAÇõF.S 
A 1ln de M""dlcidad~ Carnm<> da 

Cunha • - Boletim da ""mana de 2 
a 8 dr outubro dl' 1938. 

Viaitas - o estabelecimento foi "1-
sltado Por 20 )X'll/lÕas, cuJoa 1IOl1lllll 
0011,1;.tam do livro de nttsem:a. 

Servk.-o medico - O dr. Humberto 
Nobrega que esteve de semana, 'vllitou 
o estabelecimento receitando a 8 asi
lados, sendo o reultuarlo aviado na 
farmncla Conllançn, tnmbem de se
mana. 

Dou.ativos - Fôram feitos os se
guintes: Targino de Carvalho, pro
prietário da padaria da nha do BIBpo, 
mandou para os velhinhos 143 pies 
dóce sendo: 80 de 100 e 63 de $200 

Movimento de lndigenta - Exis
tiam 97 nsllados. Entrou 1. Picam 
t ·lstlndo 98, ••ndo 30 homens e 59 
mulheres. 

E<cala de serviÇo - Pelo Calllflho 
fõram designados para o scr;tço de 9 
a 15, o diretor. Eduardo Cunha. o me
<:ico, dr. Hum~rto Nobrega e a Par
macla Co 1rta11ç:1. 

Notas - AlPm do.-; matriculad061 
e:astem mal<, 9 em obM'rvação. 

o estado sanitano do Asilo contl
núa sem alteração. 

RECEBEDORIA DE RENDAS 
EXERCICIO OE 193, 

Demon!-;tra(,'âo da Rendn Arrf"Cadada. 
pela Rerebedorin da Capit:.il durante 
o Més de Setembro: 

Vendas Mel'cantls 217 :364$900 
Algodão 181: :6t0S400 
Industria e Profissão 98:358$500 
Açucar 92 :611$5® 
Estatlstica 64:394$700 
Transmis.siio 35: 407$800 

~~ :~eJ:~bª iU~~= 
Couros 16:233$100 
Semente de Algodão 11 c024S600 
Generos Não Classificados 9:509$200 
Serviço Estadual do Algodão e,,88$800 
Gado Batido 6: 4$4$800 
Divida Ativa 3:425$000 
Tecidos 2: 146$100 
Herancas • Lecndos 1 :606$000 
Alcool • Mel 1 :570$100 
Multn 1 :0341900 
Fumo 50'!$000 
Fxlinção de Inrendlo 407S300 
F\scaliz.'lc;:ão de Generos 

Alimenttcl06 
Imposto de Aguardente 
Animais 
Territorial 
Aguardente 
Leilão 
Metal em Obras Velhas 
Cimento 
Forrr.ulas Impre.sas 

'l'otal 

358$300 
297$000 
177$100 
16[,$000 
136t500 
59S400 
32$000 
77'500 
109800 

800c4111SOOO 

Acidente no trabalho em que é em
pregado o sr. Odilon Feliciano e em
pregador o Estado da Paralba. Ações 
executivos de J. Mlnervlno & Cla.: João 
Magliano. José Correia de Oliveira, 
Maurício Rosental & Irmão, Osvaldo 
Tavares. Ação orcllnaria em que é au
tor o sr. Nicolau da Costa. e réu o Es
tado da Paralba. 

Essa ~:lbllcaçiO contm e~'lnte 
serviço de estatlstlca aõbre o consu
mo, produção e classificação do aJto
dão. assim como outras Informações 
de Interesse nêsse sentido, 

tosos. dos clubes da Campina Grande No dia 11: 

e ~ ~u1: ~:::;~:.,. nas !il~iras ~ram recebido< ollclos da Rep•r- dr.~\~~~ :: .. ~~~~ª ~el:;.n-
do Exército, seguiu, para João Persôa tlçao de Aguas e Esg6tos e do coman-1 

•Envio.dos pela mesma repartição. 
recebemos os n•s. 88, 89 e 90 do alu
dido boletim. 

o jovem Ivo da Silva. dante da Policia Militar do Estado· Visto 
- Acha-se em con1.truçio O c'!lmpo essa Delegacia expediu oficias para o 

de jogos do "Cruzeiro Esporte Clube"'. 11retor d~ Colonla "Juliano Moreira". J. Santos Ccélho Fi1"o. - diretor. 
A diretoria não tem poupado esforços sub-delegado de Cruz das Armas. dl- Alípio M. Mendes - Chefe 
para tomar a praça de es()Ortes do retor. da Maternidade e secretário do Tracema H. Maia - 1•. Escrlturarlo. 

•o Município" - Recebemos mal> "Cruzeiroº' digna de reeeber qualquer Intenor; requereram atestado de con-1 
wn número dêsse jcrnal, que circula club• que nos visite E' desejo da 1uta: Estéla Pess6a Ribeiro Barros e NAO VACILE! vi a CASA AZUL e 

Cartório do RePJ,tro Civil _ Escri- em Guarabira. como órgão oficial da mesma djretoria inaugurar um cour, Manuel Soares de OJi\.·etra; de oobre- procure conhecer o maior sortimento 
vão_ Sebastião Bastos. respectiva edilidade. de tenis. "voleibol" e outros Jogos. ''"' Morta Cabral de Menêzes; foi ou- de miudesas da pr-. rttebldo dlre· 

Fól'am registadas nêsse Cartório ás O referido perlodlco traz varl6do su- - Acaba de ser organizado O tlrn• vldn em auto de perguntas a meno, tamente das principais praça do Sal do 
seguintes crianças recem-nascldas: =':,,~ª=:a:eaJ:f'à.tr1:l':;'I~~ /:'·~~~'i,;,infantll do "Cruzeiro Espor- ~~\:;~;11J~ !~rt~~!n~~\viJ~~ /,~~~~ P_•_is_. __________ _ 
Xa"!f:,~t~: fJ;!'.raEd~~a::~rnC~rv= prefeito Sabinlano Mala. nlo lsa1us. Compareceram ao Gabinê- trdo Sllvono Vida!. Samuel Mont,,iro 
Ferreira e Gerda Rathge de Azevêdo e 7 de outubro de 1938. te do delegado para prestar queüas. da Silva, Antonio Germano de Araú-
doL-, natimortos. "Arquivos de Biolttsia" - Editado ~:~~re1!~~~5F!~~i: ~i:~i:a~~!i ~!ito~~h s;;:ri:;º eNa~~~1:.: 
m:s° p~;;":,º c;:a~;:,~c~~e~ltr"!~: ~~':ia~~"';,~~Jª:.: ~=Ó <Do correspo

nd
enteJ. 1 Frandsco Pereira. Niqulllna Guede Virgilla Honorlo cordeiro, 

tes seguintes: déssa revista, referente ao mês de a- UMBUZEIRO : Oliveira. José Carlos de Lima, Manuel 
ll.a!ael de Sáles Morais e Ellza AI- gõsto. P~wo:.:'rAraúJ~ ~ulzdPehelra. _Fran· 

ves de Morais, José Bernardo da Silva A referida publicação divulga assun- Viúva l'Ptlidente Antonio Pessôa. - l O • 0 mo e a a " onceiçao. 
e Laura Cesar Cavalcantl. Manuel to6 de sna .. peclalldade. divididos na• :;';~lscl~;d~.mre~:: :: ~~ d'::ê~~s~ INSTITUTO DE IDESTIFICAÇAO E 
Ma,cellno dos Santos e Eulalla Rlbel· secçóe• Qneoolõrtl do dia, Trabalhotl, nelro. ond, reside. :t exma. viúva Pre-1 MEDICO LEGAL 
ro de Mélo. orl,inai• e Blhlloirrafla. sldente Antonio Pessôa. 
on~~~::g:~: ~:~~s:ocorrtdoa baV~ ~~e~:. ~;1ºi!t:,t:t~: A virtuosa dama vléra até esta cl- CARTEIRAS DE IDENTIDADE 

Joana Gomes da Costa. Laurentino ela! de S. Paulo acaba de PUbllcar um i~~l'c,.e~e~~ ;,?.t.,~fo d:nt:,ti~i~: '=5se Instituto expediu, cm data d, 
Perrelra do Nascimento, LulZ Gomes lnter<;sante prospecto aõbre a Vila Protnotorla pública _ Vem de assu- ,ntem, carteiras de identidade. a Edu-
da Silva, Antonio Frnnclsco Rallson Ma.,;cõte e Colonla d., Basacaba, fl- mlr as funções de promotor público 
Cario,; da Silva e áoiB n•tlDÍortos. lantroplcas Instituições exlatentes, desta comarcn O dr. Pranclsco Espl-

Os demal8 cartórios dão fornece- nêsse Importante Estado. 1 nola. recentemente nomeado pelo sr. 
ram nótas á reportaKem. Trat1t-se de um OPOrtuno trabalho Interventor .Argemlro de Plguelrêdo. 
a de pratlcagem por 30 dias, para 

O 
contendo vasto notlctf.rló documenta- 0 dr. Francisco Esplnola. qu• ). 

or. Targtno lnéclo da Silva no ca- do s6bre as duas modelarea or:ra,nla· exerdra o cargo de aecretárlo da 
• inhão placa 1398 Pb .• de pro' prledn- çOes, que bem atestam o elavado ai- Prefeitura desta cidade, conta aqui as 
~ cance do Oovêmo paullata no tocante melhores rela,;õea de amblade, gooan-
e do requerente. - Jgual deapacho. aos problfmu de caráter aoclal. de de Juato conceito, em nosaa aocle-

22 De Raimundo Ponta, 1101dado <lo dade pelas suas qualldadea pe.saoall. 
• 

0 

B · C.. requerendo para prestar Seni'8 de EclllOlltio aele l'icllo e Dr. carlas Pea6a - A fim de re-
exame de ehaaffear preflaslonal. - elnemu Heol- - S611re o têma solver vários as.,untm referentes á 
~o pede. SeJa submetido a exame acima, o Serv1çc> de Cooperaçio. Dlvul- Comuna que dlrl,e. viajou com destl-

l5 horas de hoJe. gaçln e Extensão Cultural da Secreta- no a Recife o dr. Carlos PessOa, ope-
De Pedro Guedes Pinheiro, llllclado rta da Educaçlo e Sawle do Estado do l'OIO prefeito dé•te munlclplo. 

~-· B. c .. no mespm sentido. - ll&plrlto Santo acaba 4e publicar um Entre outros, destaca-111 wn reparo 
n !=~os • 'ftNnlata . _ lntereuante ccnnunlcado, em que ro- geral na Ulina Elétrica de Aroeiras, 

àPl'elentaram, nesta data, certifica- = com prec:ldo o Importante u- q~a]gu~~e n~ :_une~ ":ia,em 
do de quitação com o sef'viçD mllltar: Enviado pela mesma repartlçiO re- de obeervaçlo e estudos, eateve nesta 

Slnali,iro José Anlslo Pereira - 1 • cebemcJe um exemplar deue com uni- cidade, em prlnclploa deate mt •. o 
cat. do EN. - CI. de UNII. cado e outro do decreto do govtrno,ea- maeatro Quzl de Si, superintendente 

qu,niue Montenegro, secretário da 
Prefeitura Municipal. 

- No dia 1 do corrente, aniversa
riou a sra. Lourdea de Mélo, esposa 
do sr. Deoc!éclo Vieira de 114élo, tesou
reiro da Prefeitura. 

- Ocorreu no dia 4 dêste o n:ita
~clo da menina Zélta Marln. filha do 
sr. Nelson Lemoa. escrivão da Cole
toria Federal de,sta cidade. 

- Consorciaram-se. na Vlla de Na
tuba, a distinta senhorita lllatlldc 
Montenegro e o sr. JoaquiJn de Al
meida. funclcmirlo federal. 

- Nesta cidade contralram nupcias 
D sr. Sebastião de Lira e a prendada 
senhorita Estéla da Costa. 

Um'bur.elto, 
8<t8

:rrespondente l. 

FOLHA CORRIDA 
Requereram f61ha corrida, .Alulslo 

C"r0nzaga dos Santos, Luiz Tavares de 
\raújo Vanderlel e senhorita ~ 
de Lourdes Esplnola de Mél~. · 

EXAJIIES PERICIAIS 

l"ôram submell<l<ls n. -exames perl
··lats, oo;; pacientes Eevertuo MunV, da 
Silva. Davi Joaquim de µma. 1,llf:I do 
Nascimento; 

PETJÇOES DESPACHADAS 
A fiJn de serem despac"8das.pelo 

Arqul•o Policial Criminal, f~nun en
•'amlnhadas as petições de ilosé An-
~~e A~ª· daM~~:

1 
e
50
A~~ef.: 

Silva Llns. 

MAPA DA ESTATISTICA CaDII• 
NAI. . 

Para a elabora~ da Es.tatt,ttea 
Criminal do Éstado a cargo do 'lnlltl.
tltuto, remeteu o Juiz de dliel~ da 
comarca de CaJ,...lru, mapas do mõ
vbnent.o criminal ~do nM!Jl,\e 
Julzo. no decorrer dos m&es de jll~-
ro a Junho do corrente ano', , 

Ouar,ia 't:lvll Manuel Melra de Vas· tadual, que -.ama o Senlco de da Educação Artlltlca do Estado. 

tonc6Ioa - Deoobrlgado d'o NrV1ç:,, llducaçlo pela Ridlo e Cinemas Esco- àqul, o dlaUnto maéstro, que se fez T R I B u NA L o E A p E L A ç A o ~~.s:~:= ~= la:.:.:==~~ IClbre a ::a:=~ ~:S=·o cg::,ud: ' . 
~ ar Interventor Pederal Inter!- nncrlalld<lde d4 alma, a criação do aua .:O.:.. DeveriO se realizar aqui, , 

lloÍta :.:.~~to•=: :.,=.o :.i:.;.~· ~ ~ =..-=-~tivaP~~ m:: Autos com vista ás partes, correndo ll:"4°' da memna, 11anue1 car,a- desta t6lha. o acuo C<lllterraneo, ar. ea1. nesta Secretaria: 

~~~ m ~=~::il:f:~-E =:='-! =~ =. Apelação civel n.0 110 (acidente no trabaffio) 
• ~ • ntreaa • flmclonA- ncb°::. imc1o Pwelra 4', IMlo. ...- ., °:im'~ =-~q; O:: da comarca de Mamanguape. Apelante: a, eia. de -$:'*'» •J• o - acluklo em aeu ltnlnbo, c1e modo prec11o • •· exea:endo, lnt.erlnainente, 0 dr. Joa- Tecidos Paulil:lta - Fábrica Rio Tinto; apelado 'b 

...... ~~-~-~ • :;.,~~~- de ln- qubll ......... ~~iil'IU'lou no dia trte 
-- - --·-- 4o noent.e J e 1m PeMOa PI operário Severino Vieto. 
,,..._ é ~1 ~ f ~ 11111, ~ a1"J:l Â&"f.Glrúfo da LI: d I • • ~ ~ .=. •...., 1.• • N ~.. Com vista ao apelado pelo prazo a et, em :.u 
J,'w,c - ... • • • __.. = de outubro de 1938. 

~i;;:.-~.... ='• -~==,=~:;;.,11i-~;.;;.j~;;;1.;ii;~o. 



A UNIÃO - Qwu·tu-Ceh'a, 12 de outubro de 1939 

VIDA JUDICIÁRIA 
' TRIBUNAL DE APELAÇÃO DO 

ESTADO 

63.º - Sessão orcli11arla, em 7 de ou-
tubro de 1938 

Pre-sidente - Souto Maior. 
Secretário - Eurípeàes Tavares. 
Procurador geral - Renato Lima. 

OOmpa:rzccram os dcsrmbf\1·gndo~·c.s: 
Souto Mnior, Paulo Hipacio, Flodoar
do da Silveira. J\,tau1·icio Furtado, José 
Flóscolo, Severino MonLcnegro, Agri
ptno BalTOS e o dr. procurador geral 
do Estado, Renato Lima. , 

Llda. foi aprovada, sem observação, 
a ata da sessao anterior: 

Distribuições: 

Ao des. presidente. Agravo de pe
tição em habeas-corpus n. 6, da co
marca de Bananeiras. Agravante o 
dr. juiz de direito agravado Apolo1úo 
Melo Cos Santos, conhecido por Apo
lonio Sucupira. 

Ao des. José Flóscolo. Agravo ele 
petição civel n. 100. da comarca de 
Campina Grande, (anteriormente dls
tributda sob n. 96, ao des. Agtipino 
Barros) Ai;ravant.es ReJnoldo Mar
celino de oliveira. e sua mulher; agra
vada d. Maria Amelln Pessõa da. Cos
ta. 

AD des. Severino Montenegro. 
Agrnvo de petição criminal e:r-o//icio 
n. 69, da comarca de Patos. Agravo 
Ce petição civel n. 101, da comarca de 
Guarabira. Agravantes Francelina 
Braslllano da Costa e sua mulher; 
agravado Genival Sampaio Trigueiro. 

Ao des. Agripino Barros. Agravo 
de petição cl'iminal ex-o/ Jicio n. 70, 
da coms rca de San ta. Ri ta. 

Passagens; 

Agravo de petlçiio clvel n. 89, da 
comarca. de João Pessoa, <acidente no 
trflb,,lho). Relator des. Severino 
l\·Iantenegrd. Agravn11te Nicola Co
sentino; agravado Antonio José dos 
Santos. 

Apelação civel ex-o/ficlo n. 70, da 
comnrcn de João Pessoa. Relator de.s 
Flodoílrdo do. SllveiJ·n. Entre partes: 
Joaquim Felipe dos Santos e a Em
pn~sa Auto Viação Pnrniba. 

Apeln\ào ctvel n. 71, da co.marca de 
Sou.sa. RP,lator de.s. Maurlc10 Furta~ 
do. Apelantes Francisco Sarmento de 
Sá e outros; apelados Cecilio de 
Abrantes Ferreira, Francisco José dos 
Santos e suas mulheres. 

Idem n. 77, çio termo de Soledade, 
dn comarca de Campina Grnnde. Re
ln tor des. Maurlclo Furtado. Apelan
tes Severino André Gomes e sua mu
lher; apelados Antonio Vila1im & C."'. 

Rtcurso extraordinarlo nos autos de 
embargos ao ncórdão na reclamação 
n. 3, procedente da comarca de João 
Pc~õa. Relator des. PaUlo Ripa.cio. 
Recorrente o dr. Sizenando de 0Ii
vt"il'll; recorrido o Ttibw1al de Apela-

çã~Ot designada n prc~ente ses~ão 
pnra os julgamentos respectivos. 

Julgamentos: 

Pedido de ferias n. 33, da comarca 
de Sousa. Relator des. pre.,idcute do 
Tribunal. Requerente o bel. Salustino 
Efigento Carneiro da Cunha, juiz de 
direito C:a comarca acima. O Tribu
nal, de acôrdo com a primeira parte 
do pedido. concedeu 15 ci.ias de ferias 
ao requerente a contar de 17 do cor
rente mês e indeferiu a ,;;egunda par
te. quanto ã. concessão dos 30 dias res
tantes das ferias regulamentares a 
cont3r de 2 a 31 de dezembro futuro, 
tendo o e:o<mo. des. Severino Monte
negro \'atado pl'lo deferimento dP am-

Recurso extraordinario n. 3, noo bos os pedidos. o cxmo. cle8. Mami
autos de embargo.e; ao acórdão na. re- cio Furtado não tomou parte no jul
clamação procedido da comarca de gamento. 
João Pessôa. Recorrente o dr. Size- Petição de habeas-corpus n. 38, da 
nando de Oliveira; recorrido o Tribu- comarcn de João Pessóa. Relator des. 
nal de Apelação. O des. relator Pau- prrsidente do Tribunal. Impetrante e 
lo H1pacio apresentou os autos em paciente Antonio Pedro da Silva. re
mêso. com o relatório, para os fins le- colhido á Cadeia Pública desta capi
gais. tal. Negou-se o 1iabeas-cVrpus, por 

Apelação civel ex-o/Jicio n. 97. unanimidade de votos. No tomou par
(desquite amigavel) da comarca de te no julgamento o exmo. des. Mau
Campina Grande. Entre partes: Cos- ricio Fu1:t.ado. 
mo Quaresma de Mendonca e .sua rnu- Idem n. &O. da comarco de João 
lher Maria Tomé de Mendonça. Odes. Pe.._:,õa. R~lntor ctPs prc.<;idPnte do 
Paulo Hipacio passou os autos ao 2, 0 'fribunal. Impctnn1I<' e pacient(". o 
reovisor des. Flocloardo ela Silveira µré'.--o mi:-;eravel, Bcncdilo An~ia Filho, 

Agravo de petição civel n. 93, da co- 1 ecol11ido na Cadda Pública desta ca~ 
marca de Santa Rita. Agravante An- p1tal. Negou-se o habeas•corpus, por 
tonio das Chagas Gondim e sua mu. unanimidade de votos. Não tornou 
lher; agravados Raul Dantas Ribeiro parte no julgamento o exmo. des. 
e sua mUlher. Maurício Furtado. 

O des. Jose Flóscolo passou os au- Agravo de instrumento criminal n. 
tos ao 2. 0 revisor, des. Severino 4, d,l comarca de Princêsa Isabel. Re
Montenegro. Apelação civêl n. 91, da lator des. Paulo Hipacío. Agravante 
coniarca de Piancó. Apelantes Feli- o dr. promotor público; agravadl 
zardo Ferreira de Oliveira, sua mulher Marcal Lima Neto. Negou-se provi
e olltros; apelado Sabino Vida.! e sua mr·nto ao agravo. unanimemente. 
mulher. Aprlacão ciiminal n. 150. ela comar-

0 drs. Agripino Barros pru:.~ou os ca df' Princé.sa Is~bPl. Relator des. 
aut?s ao 2. 0 revUmr des. PaUlo Hi- 1\.gripino Barros. Apelnnt.e a ju;,;;t.iça 
pac10~ µública: apelado José Cazuzn Sobri

nho. Negou-se provimento á apela-
Despachos: l cão para confirmar a sentença apela-

da. unanimemente. 
ci:~·~v~. dJa Pg~~!~c~r~~i~~i~;i//~~ Pedido de reyisão cr_iminal n. 3. da 
Relator des. José Flôscolo. com~r.ca. de Joao Pessoa. Relator r,des. 

Apelação criminal n. 163, da comar• Muric10 ~ur~ado. 13-equcrente Fu_l.,E:n
ca de Mamanguape. Relator des. elo d_e Ol!ve~ra, pr~so e . recolh1do á 
Paulo Hipacio. Apelante Lourival da Cadeia ~ubhca desta capital. Ne~o_u
Silvn; apelada a justiça pública. se prov111;ento ao pedido de rev1sao, 

Fõram os re;,,pectivos autos com vis- por uno_mmida~e ?e votos. 
k~t!âo ~xmo. dr. procurador geral do m~~~flbc:?cá~ _JuJ~\~~o d~;. 5~~~rt6r~ 

Apelação civel n. 113, da comarca ~1:tado. Suscitante .º ~r. juiz mu
de Catolé do Rocha. Relator des. mc1~al_ do m.es1!1o teimo. suscitado o 
Mauricio Furtado. Apelantes Vicente dr. J_u1z de drre1to d'.1 ~omarca. de Ba
Rafnel Maia e sua mulher; apelados ll:l_n~1ras. Por ~~mnudade de_ votos, 
Odilon Guerra. de Lima e sua mulher. foi Julgado preJ1;1c1Jcad? o conflito .. 
Foi com vista ás partes. e depois ao Agrnvo de pet1cao c1vel n. 89. raci
cxmo. dr procurador g~ral do Esta- clC'!_lt.e no ~ trabalhol. da comarca. de 
do Joao Pessoa. Relator des. Severmo 

· Montenegro. Agravante Nicola Co-
Pareceres: f<Cnttno: agravado Antonio José dos 

Petição de habeas-corpus n. 38, da 
comarca de João Pessôa -. lmpetrnnte 
e paciente Antonio Pedro da Silva. 

Idem n. 50. da comarca de João Pes~ 
sóa. Impetrante e paciente. o préi:io 
mlseravel Benedito Areia Filho 

Agravo de petição cível n. 69, <aci
dente no trabalho,, da comarca de 
João Pessôa. Agravante a Cia. Co
mercio e Prensagem de Algodão; 
agravado o dr. curador de acidentes. 
O dr. procurador geral apresentou os 
autos em mê."Sa com os r~µect ivos pa
receres. 

Designação d4'! ditl · 
Petição de habeas-curpus n. 38, da 

comaJ"ca de João Pcssóa. Relator des. 
presidente. Impetrante e paciente, 
Antonio Pedro da Silva 

Idem n. 50, da comarca de João 
Pe.5:)Óa. Relator des. presidente. Im
petrante e paciente, o prêso miseravel, 
Benedit-0 Areia Filho, 

Agravo CE> in~tntmf'nto criminal n. 
4, da comarca. de Prlncl~a Isabel. nr
lator des. Paulo Hipacio. Agravante 
o dr. promotor público; as-ravado 
Marçal Lima Neto. 

Apelação criminal n. 150, da comn.r· 
ca de Prmcêsa Isabel. Relator des. 
Aglipino Barros. Apelante :i justiça 
pública; apelado José Cazuza Sobri
nho. 

P<'dldo de r~visãn C"rlmin:11 n. 3. rln 
conu\rec, de Jof10 Pr'. ,,ôa . nela Lor d<•:-;, 
MaurlC'lr, Furtado Rl''Jllf>rrntc F1.1l
i;ern j,, Tnr,çf.·nclo di• Ollvrtr:i, pri'.,o 
recolhido á Cadct11 Publica. clei;ta ca
pital 

ConnJcto de Jurü:dlção n. 5, do ter
mo de Calçára. Rtlator dcs. Maurlclo 
Furwdo. Suscitante o dr. Juiz mu
nicipal do mesmo termo; suticltado o 
dr. juiz de direito da comarca de Ba
na!!f!ra,, 

Santos. Negou-se provimento ao re
cur!)O. por unanimjdade de votos. 

Apelação civel e.T-of/icio n. 70, ela 
romRrca de João Pessõa. Relator de.s. 
Flodoardo da Silveira. Entre partf>s: 
Joaquim Felipe dos Santos e a Em
prê~a Auto Vlação Paraiba. 

Negou-se provimento á apelação, 
por unanimidade de votos 

Apelacáo clvel n. 71, da comarca de 
8ousa. Relator des. Mauricio Furt..'l
clo. Apelantes F'ranciRCO Sarmento de 
i'>á e outros; apelados Cccilio de 
i\br:tntcs Fcn-('ira. Franci~co .José c!os 
'.'Juntos e :-uas mUlhcrrs. Prrltminar-
11rnlf' ;111Ul0u•sc a sentf'nç:i, por w1~
nimldadc de votos, multando•se o juiz 
prlo excesso de prazo, tendo votado 
,·on tra a seg-unda parte os ex mos. 
rlesemban::{11.ctores Mauricio Furtodo e 
,José Flóscolo. Os exmos. desembarga. 
rlores Severino Montenegro e Paulo 
Hlpacio votaram quanto a imposição 
da multa, com restrição. 

Recurso ext.raordinario nos auto!i dr:! 
,-mbargos ao acórdão 1m reclamação 
n. 3. proccd<'ntc rlt1 comarca dr Jofio 
Pe~.:,ô~. Relator des. Paulo Hipacio 
H.rcorrrntc dr. Sizenando de Olivei
ra: r~corrido o Tribunal de Apelação. 

Mandou-se seguir o recurso, por 
11rnmímidade de voto.s 

Embargos ao acórdão nos autos de 
opf'lação clve1 n. 54, da comarca de 
M~manguapc. Relator des. José Flós-
1·0]0. Embargantes Joaquim Evangr
JJ ,ia d,· S011sa e mulher; embargados 
Antonio Frmandr'I dr. Oliveira e Joa
quhn 14',•rnandrs rk Oltvf'ira 

Juli;-ou.i:;r dr:wrt-0 o rrcurro de cm
hnrg:oo. por wvuúmidade de vot.os. 

Apelação cível n, 77, do termo de 
Sol,.dade, da comarca de Campina 
Grande. Relator des. Maurlclo Fur
bulo. Apela.nt.e SPvcrino André Go
me:i e sua. mulher; apeludo.s Antonio 
Vl!arlm &: <; • Adiado o Jwsamento 

EM BUSCA DE 
ROMANCE 

<Cºptryyht da Untáo Je>rna
llstica Brasileira Ltda. 1 para 
A UNIAO! 

ANITA RAMOS 

voft~~sna: pa~-~t~s vef~~~etre~s~:e~\~ 
rapa. Os romantLstlls mais lidos en
tre nós eram francéses e nossa for
mação espiritual esta.va satura.da ~o:
molc!es Puropeu.5. Nosf!a geração -
moca e .sadia - .sente-se um tanto 
desnorteada: não a satisfaz o puro 
classlcL~mo francês, mas !oi iniciada 
nélc. Hn uma duvida tremenda e um 
oscfhr constante entre a Europa e 
os Estados Unidos. Não podemos eflr

~ •· ritP nossos jovens escritores per-
tecem a. essa ou âquela escola. Sen-
1,Jrno-los hesitantes. inseguros entre e. 
realismo cético da França após guerra, 
~ o sadio otimismo norte-americano. 
O publico· - principalmente o publico 
feminino - já. demonstrou preferir o 
lanqui risonho e bem humorado, aos 
heróis um tanto doentios do Velho 
Mundo. 

E~tnmos muna época em que o ro
mi:tuce claro, simples. um tanto in
gi-nuo, satisfaz plenamente uos~o 
~osto. ávido de !dé-las construtoras. 
Nüo ha. moça que não se sinta encan
tt:\cla com a esperança de possuir um 
bunnalotv num vigesimo andar, ro
dca do de um gracioso jardim, com 
m~sinhas adornadas de taças de 
champagne. onde as estrêlas pare
rr,111 e.c:.tar ao ~lcance das mãos, e se 
ouça o som difuso Ue um dolentt. 
"10,:-blue". Quando esta "esperança" 
é tntnsportada para as páginas bran
cas de um livro e sua heroina conse
gue rcRliza-la, a leitora brasileira 
sente-se feliz com o desfecho ngrada
vel. Todas sonhamos com realizações 
fE'li?.e:-: quere111os construir pedaços 
de realidades amenas - estamos can
~adas de mortes, dores. doenças e 
t.ristêzn infinda. A mulhel', ante.e; de 
ludo , sonha com um mundo melhor, 
almrja uma humanidade, senão in
teiramente feliz, pelo menos equili
brada. 

Nào acredito oue se queira um ro
mance piegas. nias sim, têma flori
do, onde a água seja clara e pura < co
mo o é realmente> e não pegajosa, 
como a descreveu um dos nossos Ies
teJadcs romancistas. Pedimos ação, 
movimento, vida em suma. 

Um romancista nosso que tecesse 
um entrecho com c:.;.~es elementos .se• 
ria o predlleto de nossa geração. Mn
da não o temos. mas surgirá fatal
mente. Um escritor que, sem detur
par nosso ambiente. sem desfJqurar 
nossa alma, crie o romance que pe
dimos. 

Existem grandes taolentos entre os 
"novos" de nosso m\mdo lltera.rto. 
Silo moços que escrevem com graça, 
Ironia leve. Sente-se o "humor'' des
prcnder-.o:;e de suas páginas, mas ain
da vrlado pelo cepticismo adquirido 
no convivia d.os livros fruncéses e rus
so.,;;. Quando resolverem jogar de lado 
a bolorenta amargura. - muitas vê
ses artificial - fixada em seus ar
tigos, farão livros magnificos. Cria· 
rl\o uma nova escola. ao iniciar o ro
mance aguardado anciosamente pela 
nossa geração. 

Si temos praias claras, largas, en
solaradas, si vemos moças que lutam 
corajosamente pelo pão de cada dia; 
si ha rapazes que, saindo do nada, 
conseguem vencer pelo talento e tra
balho, mesmo nos paises estraruiei
ros. tipos que vencem facilmente con
cursos na Argentina e Uruguai. por
que não fazer dessas criaturas esplen
didas, heroinas de um romance de 
BÇâo e vida intensa? 

Muitos pensem que o "romance 
feliz" é literatura barala para su
cesso comercial; que o verdadeiro taM 
lento se deturpa seguindo ésse cami
nho. Pensam que ai·te é a primorosa. 
descrição da dor, dos desenganos. da 
3 marga l ristêza da alma. No entan
to, isso tudo não passa de um lado 
da vida. Existe outro. mais nderiuado 
para a mocidade, que bem V[lle 9 
pena ser mostrado. E, valha-nos 
Dc:us, sempre e mnis agradavel des
crever uma rosa fresca, entreaberta e 
viçosa. aos espinhos duros e pontea
gudos dos cáctus de um imenso deser
to branco e arido. 

n requerimento do exmo. dcs. José 
Flóocolo 

A.ssma tura de ac.:órdáo~ 
Agravo dr petição cnmlnal crMo//1-

cio n. 60, da comarca de Patos. 
Apela~ão criminal n. 129, do termo 

de Pilar, da comarca de Itabaiana. 
Apelante Enedino Gomes da Silva; 
apelada a Justiça pública. 

Idem 11. 134, da comarca de João 
Pessôa. Apelante o dr. 2. 0 promotor 
p,·,bhco: apelndo João Daniel Pessôa. 

Idem n. 141, da comarca de Cam
pina Grande. Apelante Antonio F<'li· 
Pl" dQ NMcimento vulgo Orellzinhu, 
apelada a justiça pública. • 

Idem n. 149, da comarca de Gua
rn.bira. Apelante a ju.st.iça pública: 
npe1ado Heleno Fe1Teira do. Silva 

Idem n. 152, da comarca de Picui. 
Apelante a justiça pública; apelado 
Manuel Frutuoso da Silva. 

Apl'.'la<'ào clvel n. 61, d:i comarca de 
.João PP.s."iôa. Apelantes Iracl, "I:race
mn, lerei Mororó e outro"; apelado::. 
o dr. ,Jo,.;é Mou:,inho e outros. 

Embur~<X; ao acórdão nos autos de 
n~ravo de petição civel n. 50 Ca.ciden
te no trabalho), da comarca de Ma
manguape. Embargante a Cia. de 
Tecldos PauU.ta - Fllbrica Rio Tin
to; embargado O 01lérarlo Antonio VI· 
«ntc. 

Embargos ao a.córdiQ ua:; auta; de 

TRANSFUSÃO 
D O S A N G UE (MARAVILHOSO) 

COM 2 VIDROS AUGMHTA O PESO 3 llLOS 
UDl fortUJcante no mun~o com I tlemtntoll tonlco. 

PHOSPHOROS, CALCIO, ARSENIATO, VANADATO 

CUIDADO COM A TUBERCULOSE 
OS PALLIDOS, DKPAUPERADOl!i 

1:XGOTADOS, ANJ:MICOS, 
llll&ES QUE CRIAM, MAGROS, 

C&IANQA8 &ACHI'flCAS 

-•de o effello ... tra"""""" .. 
1&D&Ue e • tonlllcaçio ceraI do orp

nlamo, com• 

CINEMA 
CARTAZ DO DIA 

REX: - 1
• Sessão das Mõças,. 

- "O Mistério da Universida
de", com Larry Buster Crabbe, 
da "Paramount", Complcm<"n
tos. 

PLAZA: - Na téla, "Lírio 
Partido", <·om Oolly Haas. No 
Palro, o ventríloquo i\.rito, com 
os seus boneco~ falantes. 

FELT,PE'lA: - •· Terc-ré Não 
ltt>..solve", filme brasileiro, com 
Ml'squitinha, e a. 2.ª série de "0 
Cavaleiro Alado", com Tom 
1\Ux, da. •·Universal". Comple
mentos. 

CONCURSO DE MUSICAS 
PARA O CARNAVAL 

DE 1939 
A P R J-4. Radio TabaJárii da Pa

raíba, e1n combinação com a Federa· 
ção Carnavale$ca da Paraíba, lança 
para o carnaval de 1939, wn concurso a 
fim de escolher as melhores compo
sições musicais nordestinas., sob as se· 
guintes bases: 

a) - concurso para frêvo 

SA~TA ROSA: - '"Um Ga
rôto de Qualidade", com Fred
die Bartholomew e, mais, 
"Fronteiras Sem Lei", filme de 
aventuras. com John Wa.yne. 
Complementos. 

JAGUARIBll: - "'Dois Pe· 
ca.dor.es". com Otto Kruger'', 
da "Republic ''. Complementos. 

S. PEDRO: - .,llskimó", 
Complementos. 

l\1ETRO'POLE: - "Juventu
de Triunfante". com Ramon 
Novarro, da Metro GoldWl'll 
Mayer". Complementos. 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma casa á Avenida Cruz 

das Armas n.0 930, propria para ne· 
gocio e morada, com três portas de 
frente, duas salas, dois quartos, alpen
dre, oitões livres, etc. Bonde á. porta. 
Otimo ponto para qualquer ramo d.e 
negocio a tratar no oitão da Catedral 
n.0 119 

AGUARDEM 
b) - concurso para maracatús O grande sortimento e as novidades 
e) - concw·so para frêvo-canções. que espera receber dos centros de 

m!:lc~ ~:;::0 ° a~r~~~:d~ fi!:s 0~~ produção o ARMAZEM MIRANDA 
questração, e uma redução para piano: dentro de 30 d Ias. 

2.º - Para o concurso de maracatús, RENDAS, bicos e rendões brancos 
igualmente orquestração, e redução e de côres, a CASA AZUL detem o 
para piano; . maior e mais variado sol1imento da. 

çõ!:. lnfr~~~ç~io~~~{g~tgr1afr~!º-!~fv~ p.:.ra.:.ç.:."_· __________ _ 

~eà'i~~ t".,-~ª~\~n~~m orquestraçao, e ÓTIMO NEGOCIO 
§ 1.u - A ausencia de caráter regia- Vende-8C um ótimo negocio de es-

nal, puramente nordc8tino, como tam- tiva a retalho com bons apurados. 
bém n precariedade da letra. constitue Avenida Dcs. Bõto n.º 6'3 - Em 
~~~;

1
i~?aio~r:. desclassificação na prova frente a João Pereira.. 

§ 2.º - Para Maracatú e para Frêvo
canção. a letra deve ter caráter niti
damente regional, evitando-se frabes 
ou palavras de baixo calão ou ~e sen
tido dublo 4.ue possam t.on1ar as mes
mas amorais. 

.§ 3.º - As orquestrações devem vir 
com as seguintes partes: 

l.º - Sax. Alto: 2.0 Sax. tenor; 3.0 

Sax. alto; 4.0 Sax. Batitono; 
1.0 - Pist.on: 2.0 Piston; 1.0 Trom

bone; Contt·a-b~'5o em dó e uma parte 
de piano .• 

§ único: - A instrumentação acima 
compreendc>-sc sômente para as mar
cha.,; trevo-ca.nção e Maracatú. As 
marcha~-frévo deverão se apresentar 
com uma instrwnentação adaptavel 
a banda (fanfarra). 

§ 4.0 
- As musicas premiadas pode

rão ser impres.sas, gravadas e propaM 
gadas peJo Departamento de Estatii:;
Uca e Publicidade. 

::ig:rnvo de pt>liç:1o rivPl n 72, chi co• 
marca dt· M:nnanguape. (ocíd('ntc no 
trRbalho). Embargante a Cla. de Te
cidos Pmtlista - Fábrica Rio Tinto; 
embargada a operária Emllia Janna
rJa da Silva. 

Fóram assinados os respectivos 
acórdão. 

EM SESSAO DE ONTEM O TRIBU
NAL DE APELAÇAO JULGOU OS 

SEGUú'ITES FEITOS: 

1\i;-ra,·o de petição civel da comarca 
de Santa Rita. Relator de8. Mauricio 
Fu1·tado. Ai,rrnvantes Antonio das 
Chagas Gondim e sua mulher; agrn.
vados Raul Dantas Rib~iro e sua mu
lhPr. 

Negaram provimento ao recurso 
para confirmar a deci8áo agravada. 
unanimemente. 

A~lação cive1 do termo de Soled.a
de. coinnrcn de Campina Grande. Re
lntor c!Ps. Maurlcio Furtado. Apclun
tr.s Scvc>i1no Alldré Gomes e :,wi mu
lher; apelados Antonio Vllarim & C.". 

PreUnúnarmcnte converteram o jul
gament.o em diligencia. contra o vote 
do e:..:mo. sr. des. Júlié Fl68colo. 

Usou da palavra por part.e dos ape
lantes o advogado bel. Raimundo No-
brega · -

~ único: - Não serão devolvidos os 
originais das musicas enviadas para 
concurso. 

1 5.0 - E' obrlgatorla a remessa em 
(5) cinco vias, datilografadas das le
tras que acompanharem musicas de 
Mara.catú ou de frévo-canção, as quais 
de modo nenhum deverão conter fra· 
ses de calão ou sentido dubio. 

§ 6.0 - O concurso será encerrado 
no dia 30 de novembro do corrente 
ano, no "st.udio" da P R 1-4, Radio 
Tabajára, respeitando-se aquela data. 
no carimbo do correio para os candida
tos residentes fora da capital 
§ 7.0 

- Os candidatos poderão, caso 
queiram, usar de pseudonimos. Nesta 
hipótese os originais, irão acompa.nha
dos de uma sobrecarta, dentro da qual 
esl.á a revelação do pseudonlmo. 

§ 8.0 ·_ O julgamento do concurso 
será feit.o por uma comissão de pro
flss1011als, pelo chefe da Racllo, Fede· 
.;ação Carnavalesca Paraibana e UDl 
representante de cada jornal. 

~ 9.0 - Não poderão entrar em con
curso mu~icas de outros concursos an
teriores ou já vulgarizadas. 

1 10.0 - Presidirá o Julgamento o 
Diretor do Departamento de Estatls· 
tica e Publicidade. 

1 li.º - A votação será efetuada 
por escrut1n1o secreto. 

§ 12.0 - As cedulas para a votação 
constarão das seguintes palavras: 

Sofrivel - Bôa e Otima, que eorres· 
pendem aos número~ 4, 8 e 12. 

! 13.º - Os premios a cllstribulr 5/io 
os seguintes: a> Frêvo - 1.0 Jogar, 
450$000; Frévo - 2.º Jogar, 250$000. 

b) - Mara4::a.tú, l.º lagar, 450$000; 
Idem - 2.0 Jogar, 250$000. 
c) - Frêvo-canção, 1.0 Jogar, 450$000; 

Id:~4}::_ 
1
~~ar~a;~T-°~z"npate na elas .. 

slficação proceder-se-á um segwidO 
escrutinJo que, ver1!1cado o mesmo re
sultado, o presidente resolverá pelo "°"' 
to de minerva; 

§ 15.0 
- As musicas do eoncurso ""' 

rão divulgad~ ·pela Jazz da P R I-4, 
depois do encerramento do concurso. 

§ 16.0 - Os concun·entes deverão en .. 
vlar toda sua correspondencla para 
P R I-4, Radio 'l'abaJára, caixa poa
tu.l - uo - Joio Fes;Oa, 



.A_ UNIAO - Qu!IJ'ta-lelra, 12 de outubro de 1938 '1 

TROPAS-NIPONfCAS C CNOUISTARAM Sl·YANG REALIZOU-SE~O-N-TEM~ 
OS JAPONlSES ADMITEM O ANIQUILAMENTO DE 1n~;,.,f;'1~::;:~· i::m·.t,!1~c1~c Q~~rn!~~~. o festival de arte da "Juventude Católica Feminina" 

DUAS DIYISOES NA FRENTE DE NAN•KOW ~~~i~~ 1,:;~~!-~:n~
11~~1

;.,K:::ri1t,~ ~1~~t A brilhante atuação elo ol'feão "Carlos Gomes" e 
CHANOAI, 11 íA UNIAOl - Em japont·ses desde o Inicio da ofensivo. 

represallo á façanha doi, chJnêses des- , contra aquélR cidade. 
truindo duas divi.'-Ões jnponês:is ao Umri nlta patente do exército chi
norte do Yan,:r-Tsé, tropn"< nipônicas nl>" informou que os Invasores soire
atacflrem, hoje, com extrema violen- 1am 316.000 pcrclos, sendo 96 mtl mor
eia, a imporlante ddadc de Si-Yang. tC'I:-., 2:!0 m11 feridos, rstrnviados e cap-

A conqtústo. dessa cidade abriu UO· turndos. 
vos caminhos para a investida contrn 
Jian-Kow. 

800 SOLDADOS JAPONl<SES AlNl)A 
RESISTEM 

HAN-KOW, li (A UNIAO) - Dos 
20 mil soldados japonéses que c1Jmb9.. 
tJam nn margem meridional do Yang
Tsé. restam, agora. o.pruas 800, ~ti'." 

~~:~1 desesperadamente ao ntaqJe 

QUAL SERA O OBJETIVO JAPONl!:S 
AP68 A CONQUISTA DE HAN· 
KOW 

CHANGAT, 11 IA UNIAOl - Não 
~e sabe hem ao crrto qual será o pró· 
~imo objetivo japonês após n conquis
ta de Han-Kow. 

Alguns meios supõem que 6erá fri
ta uma trégua, como das vêzes ante
riores, enquanto outros mais chef(ados 
aos círculos militares, declaram ab~r

os JAPONl!:SES ADMITEM GP.AN tament<a que será iniciada n marcha 
DES PERDAS contra Cantão. simultaneamente com 

e bloqueio do litorol sul da China, o-
CHANGAI. li (A UNIAOl - Os bt·lgando, dêsse modo, o população dn· 

circulos militares japonêses nJ J des- quéln cidade n fazer umn paz em se
mentem as noticias do aniquil:1.mc-nto pan1do. 
de duas divisões de suas tropas n:i Outros mC'lo.-: ninda dC'cln.rn m qm' os 
frente de Han-Kow. nlpões procurarão de.'-obstruir det..er-

1 

minados trechoo do no Almu·élo, cm 
A LUTA PELA POSSE DE HAN-KOW que é imposs1vel ter acesi:so uma crt1-

barcacão de maior calado em vista 
LONDRES, li (A UNIAO) -; No- dos nu~erosos navios afw1dndos pe

tfcias procedentes de Han-Kow, mfor- los chineses para evitar que as belo .. 
mam que são muito elevndas n.5 perdas naves Japonêsas ~ubissem O rto. 

:-a. 

AORAVAM·8E AS RELAÇOES FRAN
CO·NIPONICAS 

LONDRES. 11 IA UNTJ\0, - A~ra
\·arc.m•s(' mom~ntanenmrute ns reln
ções frAnro~nlpônlcns. l'm con~l'Quen~ 
ela da prolbl<;áo JJE'lo g-ov/!1·110 francês 
de. exportaç~o dí' mn.ni;ont:s e IctTo 
pela Indochina Prnn('e:s.n uo Jo.p{lO, 
sabldo como é que o Tmpl'rlo nipóni· 
co se abastece de 50 por ceut-0 déssa.s 
materins primas naqué-la região. 

Caso não :-.ejom revoqadas éssas me· 
didas espCrRIT\·~e graves represálias 
por partp de Tóquio. 

"RA·YO" encera, raspa e lustra-. 
Economis.~ 70% de eêra. C. ROSAS 
& CIA. Gama e Mélo. 68. 

PELA CHEFATURA 
POLICIA 

GABINL:'l'E DA CHEFIA 

DE 

REGISTO 

O dr. ChC'fe de rollcin rcccheu de 
um& coml ... .são de sr.>dos da "Unt~o 
Operária Beneficente"', clesl.~ cnpltal. 
convite parn as:;i.biir â solenidade Que 
se realtzará na séde. daquela socieda
de. ás 19 horas tle hoje, em comemo
ração âo seu 19.º aniversário. na qual 

VISTO EM CADERNÊTA DE haverá entrega ele t!tnlos de soeso, 
PESCADORES 

1 

~:;_,nemeritos a dois de seus sassoc!a-

FIRERAM ANOS ONTEM: 
0 sr. Romualdo Rolim, presidente 

I 
T!ndo c01_lch.~do as i~vest.igaçõ.~1 

o menino Antonio, filho do sr. As- da Federação Estadual de Pescadores, par .. ~s quais fora co~nisslonaclo em 
cendino Fagundes, flmcionário esta- rerebeu do Sr. Xavier da eo:,ta, pre- C~pm~ :3'rande,. rea~swnlu. ontem. 
dual, nesta cidade. , sidente da Confederação Geral de as fW1çoes de ln.:;pctoi dr, Policia. 0 

trio vocal "Tupan" 
Ontem. ás 20 hora~. realizou-se o · Carlos Gomes". ~ob a regencia da 

festival de erte da "Juventude Cató- professora Santinha de Sá, que exe
Uca FcmlnJ11a ·•. om bt:ncflcio do ~colo . (tttou um bom })regrama d~ mu ... ica 
".sni:ta Joana d·Arc", daquela. as~o· 1 brasileira .. Salicntou.:c;e no 1)ro~rn
cinçao. ma orfeomco o côc<J nordu;tino "Ro~o 

A fc~tn f'lll aprrço diYiClu-sc cm 3 Amnrel~" e "Glnna <lc La.pi11ha.", nr
pol'Lef. c,stnndo n primeJrr.i (' a tcrct·i- r.injo r hn.rmomr.aç:-10 do profes.~or 

~~n~:::;od~
10

a~1~~~ºc1~C{~
1ºi ?.~Z:~~~ º~:~1:-n~~· .. Trlo VÔcal Tupau", do 

dR Esc0la Normnl, "Trio Vocal Tu- Centro Estudantal Paraibano, aprc
pan", do Departamento de Cultura :;entou vários números de m1.L'i1Ca 
Artistica do Centro Estudantal P~rni· folclórica, sendo b.istante aplaudido 
bano e vários elementos destacados Fôn~m bizado~ pelo Tno, "Bagé'', ma
nos no,so~ circulo~ musicai;.;. racatú de Raimunc!o F, rretra, e ''Boi 

A 2.ª partf' comprf'endC'U umo con· numbá", batuque amazómco de V. 
fcrenci~ do dt. Mauro Coê.-lho, !>0i> o Henriques 
tema: "A ação católica e os tempos E.spec1almente convJdado. o dr. José 
presentes·•. Vfa • .-iz, int-<u·v::,r,t,or !Nlerul tn~erino, 

No festival da "JttvC'ntudc Católica ,,e fez representar pelo acad. Manu.,.1 
Feminina .. , que agradou geralmente, d( Figueirêdo, oficial de zabinéte da 
cumpre destarar a atuação do orfeão Interventorta. 

DEFINITIVAMENTE RESOLVIDO O 
UTIGIO PARAGUAIO - BOLIVIANO 

Diante o resultado a que chegou a comissão arbitral, as 
duas repúblicas sul-a111ericanas se integrarão, agora, 

numa sadía nolitica de· bôa vizinhança 
BUENOS AIRES, 11 - {A N. l - muitos anos e integrando os dois pai

os matutinos comentam auspic1o~a- ~es numa sadia polittca de bôa viz;. 
mente o gii;nificaclo elo coll'gio arbi- nhança. 
tr:il. selando a paz entre as repúbU- O relatórJo final da comissão de 
c.:as do Paraguai e da Bolivia, fidan• a1·bitragem foi escrito em espanhol, 
do. assim. a controversla que durou portugut~S e ins;lés. 

Pescadw·es do Brasil, 0 seguinte te- ! si-. Manuel Formiga. 

legrama: UM APE"' LOI "Rio, 9 O Ministério da Marinha i o J. 0 secrciãrio do •• Arac;:~ E:;portc 
O menino José Marcos, filho do sr. baixou o seguinte aviso: "Exmo. ~r. ! Club~ ". ele Araç-á, comunicou no dr. 

Carlos Peixôto, auxiliar do comércio Diretor Geral a Marinha Mercante. l Chefe de Policia a fundação dessa so- A GERENCIA DA IMPREN-

FAZEM ANOS HOJE: IMPRENSA OFICIAL 

de~a cl'r::.;ino Geraldo, filho do sr. ~e<;!:::°aªm~:xe
1;(~\,~/t~~l~~~c1~ii:: I ~~a~~/~~:;r:.~· ~:n;ci:S~':.'i:ãºis'~: da L;ga Naval Brasileira ás SA OFICIAL AVISA QUE NAO 

Francisco de Assis Ribeiro. residente rido os pescadores das diversas colo-, retivos. escolas públicas de todo O ~-'ÃJAGAS NESSA REPAR-
em MaJta. · 1 nias de pesca, por falta do visto regu- -

dC:-ca~iti~v~r;;ãoN~~ fr~~jop;~~~.f~i~ !~~~:~~ª~ti'1~~~
1
•0~~0c%~i~~ta~u'!!q~~ se~ g~bJ;[~ª~~~r:SC:S!~s~g~:b~~c"~ país sôbre a significação do .'...."'"'._=========== 

~:i;i~ormado da Policia Militar do ~r:d~ i~t~ r~~u~a;)~::~k a a~U:. ;~~~~~~ ~r~~~:ª~ it~~~e:s:g;ei:~
1
~~ª~~ ~u~~l~~ dia do descobrimento da I NOTIC!ARIO 

- A sra. Maria Lconia dl'.' Oliveira, 1 A. Gmlhem~ Ministro da Marinha." eia Civil America 
esposa do -l>l". Francisco SoarP.s de Oli- J Deveis prov1dcncJa.r com urgencta. a - TET EORAlvlAS RETIDOS 
velra, residente em .Pirplrltuba. remessa das .~atriculas em atraso pa- Esteve no Gabinete ela Chdla de mo. 11 (A. N.) - .1' Liµ Naval ~ ' · 

- A menina Terezinha, filha do sr. ra. as repart.1çoes competentes para os Policia a mulher &verina Gomes Brasileira fez uni a pêlo a. toda, as e!i- Ha na RePartidi.o GF!ral do5 Correi-
An_:Onto Nobreg~,. residente em Patos. efeito~ do avt~o acima Xat~er da Cos- Lima. apre3entando queixR contra O colas públicas do. Br,asil, at.i-avéz o 10s e Telegraf.os telegramas retidos pa· 

A sra. Cecih~ Uchóa. Gomes, es-1 la, P1esl<lentc C. G. P. B. oroprietario das terras oude traha- Departamento Nacional de Propagan- ra João Araujo, garage São Gonçalo: 
=e~re 5!in ~:e:J~º G~:!1J~ Gomes. • ..., • Íha O seu marido, sr. MA.nuel R.o<lri- da. e Agencia Nacional, no sentido de Tiburcio Batista. rua 4 de Outubro 

- A sra. Safira Cabral d~ Ahnei- Assoc1açao Paraibana Pelo gues. residente em Ingá, de Q~le o ~i:: :eJ~j:o!:c1!,e::~:~:::::o!~oA:!; n~ 122 -
da, esposa do-sr. José Palmeira de Al- • mesmo o vem _ameaçando de .c>.p11l~ / 
melda, reslclente em Picul. Progresso Feminino são. com prejwzo de suas la,our:is, .. realizaçii-0 de preleções sobre o pa- Encontra-se em poder do sr. Anto-

- A senhorita Zuleida Pinhe' d O dr· Chefe de Policln. rt'comenoou !e1gJa°:d:z:1~r:::i~;~~:i:'hc~~~op::~ 'nio. Mc·n_ ino d1Js Santos, na port'.lria 
carvalho, filha do sr. Job Pi:.:-;:eir6 a,o delegad? daquêle d1.::itrito gnran- - 1 1 11 1 
de Carvalho, funcionário da Great 19É~ira::58°i~~a~~1ã;e1~~;:~·\1aho~cot: tias ao prcJudicndo. l'a a sua grandeza econômica. , ~.~!~a. ~n:~n~~1!:,u:~u p;a:,vejo:~ 

Western, nesta capital. Normal, uma festa de arte comemora- --REAUZAÇ .. o DO 2 CONGRESSO Pcs:.:óa 
- O menino Adolfo, fllho do sr. tiva do ''Dia das Criancas''. A A O 

Adolfo de Holanda Chacou, 1,.;omercl· Por éssa ocasião, serâ oferecido pr~ • ~------------
ante neSia praça. la diretoria do grêmio um sorvête ás '" ltA-YO " - Enceradeira baratis-

- Transcorre, hoje, o aniversãrio pessôas presentes. BRASILEIRO DE AGRONOMIA sima. Peçam uma demonstração. C. 
natalício ~o nosso amigo, sr. João A presidente encarece o compareci- ROSAS & CIA. Gama e 1\-lélo, 68. ~~rº w ~::!:~.1:.p;~~ã6º~~~l~t~~ mento das sócias e respectivas familas. 
do. 

A.;e~ °d!n1~Wv~~ª/;;r!iJf~~ ~~ s~ .• c~~ Sobem os títulos brasileiros 
talhão da Policia Mil, lar do Eslaclo no "Stock Exchange" 

O IMPORTANTE CERTAME TERA' LUGAR ENTRE 3 
E 9 DE DEZEMBRO PRóXIMO . . 

aquartelado em Campina Grande. ' 

Ant01~o ~=~!?~.~1~~~~'r ~~
1
~ 0 ~~r6io LONDRES, li - !A. N.) - Os li-

desta praça. t.ulos brasileiros registraram acent.ua-

n10, 11 _ cA. N.l - A SociedDde lt.ária vegetal: 6."' ~ 1Ec·onomw agn
Brn::ileira de Agrononlla realizará. c~la. ;_ 7. ª _- º. rgamza. c;:o dos se~~i?os 
nesta cripital. de 3 a 9 de dez€'mbro, pi.1hllcos agricolas; 8. . - Qm,mra 
o 2.º Con~resso Brnsilciro de Agrono- a~r1colanLo solo e rim~uco. ~rom~tolo· 
mU\ dividido nas segulntP .. s ll sec- gicn: 9.· - Tecnologia :.lgr1coln, 10 

·- O menino Javam, filho do sr. das altas nas últimas cotações. 
Javam Viana, residente nesta capital 

L,;;;-a,
0 aJ~~~:;:_ ~~1r!!

11
~~ Bd,.';;:.ê~ 

C. ª, desta praça. 

A REPERCUSSAO NO RIO - ' - Engenharia agrlcola e 11 ' - Zoo· 

RIO. 11 - (A UNIAO) - Causa co~\ Agricultura e genrtlca apllcn.- tecnia. 

BATISADOS: 
ram gr.1.ndc entu.ria.:,;mo no'i dJ'C'ulo..., da; 2.ª - Ensino Agronômico; 3.ª - -----------
econômicos e lin.auceh·os as noticias Flscali7.ação cio Exercício àa Profis- CHEGOU A BERLIM O ÇQ. 
do exterior, reforentes ás melhoras d~ são; 4. a _ Biologia Yecetal e cién- HARLES LINDBERG 

na"ta[:~~~f'J!i~o';;o1t1~!. ob':;{!~1~~ .~:tncicáoL~~~r~;,ulos brasileiros na Boi- das correlatas; 5.' - Dclêsa sanl· ~QR~~~~~AOO "AZ" AMERICANO 

~!~a~
1
'
11

~.!~ioS::ár1~º'âo Lic:~i:sº~~ lN "UGUR A SE HOJE El\·1 PARJ'S A \\~R~~,;J~:~~R D~O L~iJ~~!~~o 
:ei!~°a ~~~~!. ~~ac~!iA~ªct~1l~i:cic: 11 f\.• ' lY -, _r\. l BERLIM, 11 - <A UNIAO> -

Lica1ião EST, TUA DO RET ALBERTO ] 0 Acompanhado de sua espo:.o. :-ra. Ana 
t 'ServiJ::Jm de padrinhos o nosso dis- A _ ~ . Lmdberg. chegou, hoje, a esta capital 
mto amigo, sr José Faustino Cavai- 0 <01onel Charles Lmdberg que vetU 

~~~\s~~~~.~~ ~~:~01~:!~'ªb .. ~ 'Assistirão á solenidade o rei Leopoldo 3.°, a rainha pa1t1c1par do congresso Aeronautleo 
vatcanti. • - " d p· de Lillenthal, que rcumra. todos ns 

VIAJANTES: 
Após curt.a prrmnnencia nf>sta Ci!

P~tal, regressou de automovel, H Cam
Pma Grande, o nosso amice, Ht". José 
Licariào da Trindade, fuucionãrto do 
Aba~tecimento d'Acua daaucla cida
de. 

Elizabeth, a prtncesa o 1emonte e outras persona- hwentores e técnicos no ctomhüo 

lidades de relêvo mendial ela aviação. 

PARIS, 11 - (A UNIAO) - Deve- sssü;tir fi lnnuguraçáo, amanhã, tia. 

rá. chegar, ainda hoje, a esla capitnl, 1 cc;tal ua de Alberi,o 1. 0 

a delegação real da Bélgica, que vem A referida d<'lcgação ~e. compõe elo 

'.fl'RNO MECANICO pecando 1 
melro entre ceutrr» DOr 0,410 de df11, .. 
meti o e completamente equipado 
Vr-nde OMEGA NACRJI! 

REAPARECEU 
O VESPERTINO CARIOCA 

"A NOTICIA" 
RTO, 11 1..;.. N.1 - Reapareceu des

de ontem o vPspc1·tino .. A NoUcia '', 
que f'stava ~usprnso ha elr;uns anos. 

O referido periodil"o foi fundado em 
1885;, por Oliveira Rocha, reapOrecen
do. ~gora. ~ob a dh't'ção dos jornali:;
ta.) Candido Campos e Joaquim Sa
le~. 

.. A Noticia·· circu!ará em caratcr 
amplamente Informativo, cheio de 
secções interessantes a car:;o de pro. 
fisslonais do.1 ma1s ilustres do peno. 
dismo nacional. 

O primeiro numero de Sll'l. noru. 
fa:a;c agradou geralmente o publico ,;.·n
rióca e constituiu um verdact,•1;0 m
césso Jornalistlco. 

Dr, Newton Lacerda 
ESPECIALISTA El\l DOENÇAS 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS, 504 

OSDAS ULTRA CURTAS 
nos casos indlc:tdos 

Telefõoc 1.203 --

Ontem. â tarde s. s. esteve na re
dação desta fõlho., apresentando-nos 
as suas despedidas. 

Prefeito Alcin.do Leite: - Aoós li
geira pcrrr..anencia nesta capital, viaja 
hoje. com destino a Serraria, onde se 
demorará :1Iguns dias em convales· 
cença, o nosso amigo dr. Alcindo Lei
te, operoso prefeito de S. LUZia do 
Sabu,n. 

rei Leopoldo III. rolnha EUz.abcth, <To 
.. RA-YO" a melhor enceradeira. r,1·in-1eh·o ministro Paul Spo.nk, do sr. 

Baratls.sima. e. ROSAS & CIA., Gama Aclol fo Mak, burgomestre ele Bruxé· 
e 1\-lélo, 68. las, presidente da Camara. dos De

put::i-dos e outrns personalidades '1c 
Ontem. P noite'. ~- s. est<'ve em vi- relê\·o. 

sita á. redação de~ta fõlha. nu. na.lia virá a princê~a do Pie-

O NúNCIO APOSTOLICO El\1 BERLIM 
PROTESTOU CONTRA O ATE~TADO 
DE QUE FOI VITIMA O CARDEAL INNJ. 

Ontem, á tarde, s. s. esteve em Pa
lé..cio. despedindo-se do sr. Interven
tor Feclcral. 

Prefeito Natanael Maia: - Encou
tra·F' nesto capital. o nos60 amigo dr. 
~atr \8.el Maia, operoso prefeito de 
Cato· ! do Rocha. que veiu tratar com 
o CL 'fe do Govêrno de assuntos liga.
dos : o~ int.erêsses dtt.quela importan-

te J.e; ~~11
~~-c vem realizando uma pro

f te~ adJ1tl111st.n1.ção á frent-e dO-'i des· 
tlnGf5 e.laqueia municipalidade, segui'"!. 

!!Ji·~~e~~;ti~ :c~~8 d:u~\~ct~!~rf!:). 
- Acha-se nesta cnpttal, o sr. Jo~é 

RTlbeiro de Farias, coletor federal em 
ªP!lfoá. 

AGRADECIMENTOS: 

Em cartão endereçado á redação 
dei.ta fôlha, a senhorita Marina de 
AzPVêdo agradeceu-nOB o registo que 
fizem~. quando dn passagem de seu 
natallclo. 

VARIAS: 

monte, filha do inditoso ~Ob'2"I1UlO 

belGa, 
A "Paris Munclfol" irradlarii. Lodas 

rs ::-olenidades da iuauguração, a co
ncç1.r das 13.35, hora de Greenwich. 

l \f \']AGEM PARA SOFIA O MISIS
TRO DA ECONOMIA DO REICH 
STAMBUL. 1l (A tJNIAO) - O dr. 

Dr. Lindolfo Correi.a. Lima.: - JA. Junek, ministro da. Economia do Jkich, 
se encontra re:.tabclceldo da enferml- QUf' se r,n<'ont.ra,·a nPSla. rldad1·, cm• 
dade cme o prendera lW leito cf'rca de barrou. hoje, con d(·~Uno a. t;oría. 
um _m{·s, o ilust.re pr~eptor conterra• Antes de ,iajar o dr. Fuul'k con~ 
J.leiD dr. Lindolfo correia Lima. l',edr.u uma. eutre,ida coletiva á 1m .. 

o acatado me.stre conterraneo rece.. prensa t.11tta, sôbre u questões c,cono .. 
beu, durante o tempo que etttêve en.. m_ka1 do llcklh e o tnte-r~mbio eco
f érmo, em sua restdenclü., á rua Duque I nõmico CIJID diversos pa.ue, estran-
cle Caxia,, lnumcl'IUI vlalta,. Jelr09. 

TZEH, El\1 VJENA1 ~~~~ 1:~~~~;~t~o~lén~a~~º~:'~u~ºr~\t 

O sr. Adolf Hitler deplorou 
os acontecimentos de sába
do, mandando abrir rigoro
so inquérito para apurar a 
responsabilidade dos cul-

tima. cm Viena, o t"ardeal Innltzer 
O M'. Adol! HHler. cm rt·spo~ta, dC'

plorou o acontecimrnto. afirmando qu<· 
já mandou apurar, r.0111 todo o rigor 
da lri. a qurm cabe a n":pon:,abllidadc 
do lamentoYel tncidenti• 

PROVAVEL UM ENTF.NDI~ffNTO 
I'E:lSOAL ENJ'Jü: O "FUE.'IiHI•;H,'' E 

O CAHDE,IL INNlrZF.R 

pados VTENA, ll 1A. N.) - .l\rnda náo foi 
po.ssivel confirmar ou d~s111eut1r as 
informações .segundo as <JUats o cu.r

BERLIM, 11 (t,. UNIAOl - O Nun· dral Innlt.wr confrrcndarà com o sr. 
cio Apostolico apresentou ao ··Fuc- Adolf HlUer, o.cerco do .. lnmeutav1·is 
j;IJ:er, por lllteçmttlio elo ch~nçcler . acontccim~ntQ; de .11~vdo ultimo 
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~!-!~-çõ,~~-.~~~-~!-fo~~-~ .. ~.-~,~~~' Ú L T I MA H O R J.\ 
pré-escol~r - Como estão organizadas as solenidades -
A. "Festa da Criança Pobre", na Praça da lndependencia, 
por iniciativa do Instituto Comercial "João Pessôa" -
Será feita alí distribuicão de roupas a 2.100 crianças 
pobres da capital - Facultativo o ponto, hoje, nas re-

( DO PAfS l~ ESTRANGEIRO) 
,\. LOTAÇAO DO CA\lfRIO 

RIO, 11 íA. N.) - Os banC'os C" (.1.;ai,.; 
ban<'á1ias vl"ndc-ram moeda.,;; em <'S
pecie- no valor dt• 470:603~600 <" fi2er ,1m 
<'ompras total ,Te 552:010S303. 

O FUTIIRO ENTREPOSTO r>E rRl • 
T,\S, NO RIO 

l,ordo do '"Sorn,andic '' C"heg·ou n. esta. 
C'idade o mae .. tl'o AJ"turo To-.<>anini, 
,1ul' vai efetuar vários contratos :issj .. 
na.dos nést (" paí~. in<'ht-.lv«' no .\-fetro
pelil:111 OJll'ra lfou.~e. 

partições estaduais 
A eotação <'ambial foi a. M'guintc: 

libra 8:IS535 ; franco $577; lil'a ~968; 
mal'('O JS975: rlola.r 17SG6:: ; pho .i~670. 

RIO, 11 (. \ USL\.0) - O 111inish-.J 
rllrnando <·o,t.a. Pm•iou ao pr<••,;id('nt.;~ 
d.t ReJTÚhli('a o tll'ojéto do futuro f'n
lrepo1to de· truta, cle.,t.a <.·apitai 

U,U.\ CHl'\',\ HE GR.\ NIZO C'.\lU 
SOBRF \ ('ll>\llL MINt:llli\ I>l, 
!1,R\XA' 

ASSOCIAÇÃO PARAIBANA 
DE IMPRENSA 

Veem r,c renlizando com o mniol' ó.~ e::..·irnçns. no mesmo cstnb~lccimen
btilhantibmo. nesla co.pit~I. us come,- 1 ,-o. 
mc.'<..r.~o(':; (k. Semana Nt\c10nnl da. Cri- 1 O c~i:1 de hoje é dedicncto no pré-es
ança. cuj;1_ finalidade MC lTV_e:c.le c!a. colar. estando orgnl~izndo brilhante 
maior imuortancia pnra n nO\n. gcra-1 p:·o~rnm'1 comcmornt1vo. 

A g l'ama dC" ouro foi <'Otada. a 2:.:,000. 

DE PASSAGEM PELO RIO, C'OM 
D F.S'f!NO A BUENOS AIRES, ll.\lA 
El\IBALUD1\ ,\CAnE'\HC;\ Pfül
N,\!\JBUCANA 

Reuniu, ontem, o Consêlho 
Deliberativo dessa entidade 

çâo brasileir~. A ·s e horas. nn Pra('n da Indepen-
0 din a.e ontem foi consngrndo ::ias d(;ncia. será p1omovid::i. n. "Festa da 

pequeninos. verifica~d?-se. t'xpressi- Crianç:1 Pobre". por in1ciallvn. do lns
vn.s ~Qlenidarl.c.S. pór m1ciativo da co- tituto Con.1e1~rinl ·•João Pcssõa". 

BELO IIOITIZONTE, 11 1 \, N.) 
Informam df" A1·.1xit, qut <.·aiu naqu<'la 
rida.dt> uma. tonenl'i:il t·huva de ir,rani
zo, dur;tnU• 1·<·1'C'a. d(• 50 mir,utos, Co1·
mando bioro, <.!f" gt"lo, alguns dos quais 
com mais de 100 metros de c,;tenftáo 
e uma profundida,le tle 16. 

Vcriticou-se ontem. ás- 16,30. E"m sua 
f'.éde provi:·orin, no edifício desta fólh:.1 1 

uma rcmlirt0 do Concé}ho Delibernti
V<' da Associaçá.o Par:iibana de Im
prensa. mh:são encarregada. das comemora- Nc ~av1_lha_o _ daquela praça. será 

ções. . . . fe!t..1. dlstnbmc;ao de roupas n ~.100 

RIO, 11 (A. N.) - Encontr:t•.S<' nes· 
ta. cidade tm1a embaixada. permun
bucana, composta de vários a.cademico~ 
que se dirigem a Buenos Aires , reali
zando uma viagem de int.ercambio <'ui· 
·tura l 1mh'ersitário . 

Esse lempu·al <.·ausou Al'andr rne
juizo. 

Pre.s1diu á se~.ão o dr. Orris Barbo-

Pela munhã. na Cozinha D1etet1ca, cnançns dos nossos d1ver~os bairros 
com c1eraclo comparecimento dc ti:1- proletar,os deve_ndo assistir a.o áto o 
ntlli::..s o dr. João Soares proferm d1·. José i.\l!.1.riz, interventor federal in
oportlina paleslra sóbre puericultura. t2rino, l'm companhia dos :iu:..lliares 
havenCo. ainda. alí, demonstraçõ~s eia administração estadtw l. 
uteis sôbrc a orgnni.zacáo dos regi- Ce,mparecerão os estabelecimentos 

:UELIIORA O ESTADO DE SAl'.:DE 
no EX-1\USISTRO AN'.l'USES i\I.\
CIEL 

TOR!\A-SE DIFIC'IL A 1'.\\'EG.\
ÇAO DO s nansco 
VIDADE no SAl,V.\llOR, 11 ,A 

U:N'fAO) - ~oticiac;. do int.Prior infor
mnrn que d t>vido á. vasant(' do Rio S 
t 'r :.tndsro a. navf'~a('áo esta. ,e· tar
nando imprati(·a,·<'l. 

~:~~~:~c1~et:;~~~~ ~~º~i!!id~,il;~~!~: 
\amrnu., 10. e 2º. Rec·etarios, compa
recenclo o.inda 05 consocios dr. Adernar 
Vida!. srs Jolo Luiz .Ribeiro de Mo• 
iai:;, Anq\Jise.c· Gomes, Dunrt<' de Al
nieid,t, Mardoqueo Nacrc, José Rocha 
e M,anU<'l de FiguPir(·do. mens. de ensino e representações de socie-

A' tarde, no edifirio da. Ma.ternidt1.· dfldc~. RIO, 11 (A. ~.) - ( 'onl.i11'Úa l'('C'Olhi
do ao Hospital de B<:nificencia. Portu
guêsa, o e-,:-ministro Antunes Maciel. 

de, falou o dr. Josf.> Mr.~lel. qur dí'S- Abrilhant.ará a festividade n banda 
fnVolvc>u brilhantes cons1dC'~ac;ões em de ;nusicr, d:J Policia M1lital' do Esta. 
iôrno da as~i-'-t.éncia no pre-n:ltal do 

Abeda a se'.-(~ão, foi lida ~- áta da. 
H·uniãv anterior, que não sofreu eml.:'n
cias, sendo aprovada. 

Após, lôram distribuídas roupmha~ A' noitL_. naquela pracn. sf>r:í. reali -
zati;_1 retrctri, pela mesma. banda de 

O seu estado de saúde, apesar rle 
inspirar cuidados, tem melhorado con
side1·a velmente. 

l\J.\TOU A SUA tR,lÃ. HE <'R I,\ - o cxp~dicntc constou de um ofi-
('AO E SUl('JOOLT-SE Ci".'t do Rotary Clube de João Pe.~óa, 

1 SAIBAM TODOS' 

Vai .s.c'r <'Onst.ruida - a. primei
ra.. em todo o mundo - wna ci
tlade cspeeialmt>nte dcstinad:1. ao 
·•wcek-end". Assim, o repouso de 
fim de semana, fóra do tumult~ 
utb.ano, in\'en<;ão dos inglêse..;. vai 
ter â sua. "metrópole". J\la.s, coisa. 
<'Urio~-a. não sf"r)1: na ln 1;:-latcrra : 
ser,ã. na. firan<'a <.:om í'i'cito a mu
nicipalidade de Belfo11. a provou. 
há pouco. os projetos e o-. creditos 
p:ira a. <'Onstrução da. c.idade d.o 
"week-end ·•, cidade ongrnal. p~i::. 
que só estai~ llabit.ada aos ~a
bados e domingo,, e nos peno
d,os de férias. r-.ão h~nerá ar:a
uha-céus. Todas as constru<:oe:; 
serão pequenas, cm madeira, mas 
<'.Ohtortaveis. Qualquer pe.3sôa po
derá. coristntir o seu "chalet. '' r,a
gsa.ndo, apenas, a mão <le , obra, 
porque a, muniei1>alidacle alem de 
dar de g1-aça os materiais e o pro
jeto, cede-r:í. o terre-no a. títul~ pre
cário. Na- Eur.opa, no Canada, nos 
Estado!> Unidos. é habito a popuJ~
('5.o da~ grandes cidades, em ma
,im.a. parte, retirar-se para os cam
po.:;: e praias ao chegar a ·· semana 
inglê$4 ·•, a, fim de passar o resto do 
sábado e o domingo repow,antlo 
ou diçertindO-se. E' de prevêr que. 
dentro em pouco, as cidades de 
·· week-end" snultipl..iquC"m-se na. 
Europa. e na.. America, imitando o 
E-xêmplo dad:, pela muniri1talida
de de Belfort. 

Os nmsulmanos da. India que ha
bitam em Londns, reuniram-se, 
ultimamente, na .;ua mesquita, pa
ra orar e. ao mesmo t empo, pro~c
der a uma cerimonia expiatoria. 
Trata-se, com efeito, de destruir 
pelo rogo um máu livro: a. "Pe
'll{ena Histôria Universal'', do es
cnt.or inglês Wells. Ndt- dizer dos 
hindús mm:utma.nos, Wells ofen
deu g1·ave11lcnt.e todo o mundo do 
lslam, com o seu juJgamenb .-;3 -
bre Mahomet. No <'apítulo 43 
(la. sua obra, escr~vc o hbtoria.l\01· 
que o Profeta, em idade muita a 
vançada, tinha d.iven,....,~ mulheres 
e levava. uma vída nada <'x<'mplar. 
Aoi;escenta \Vells que Mahom('t Na 

.. mn bómem ,·aidoso. ávido, o.sh:do
so e que cala facilrnr-nte em '°xl'.ls.:! 
religioso . lJe teria c.scrito o "Co
rá.o " p;:etensament.e sob o ditado 
f}e Allah, mas o livro n ão just..ifi ra 
a sua origem divina, uem no pon
to de vh,ta litnal'io, nem no pon
~ de vb.ta. filosofico. Os musul
manos não podiam dei\.ar sem res
posta e.ssas linhas. qul' consideram 
blasfcmi:ls . Por i1-;so, queimaram 
o livro de ·w ('Jls . 

Em ::tgosto do <'on·rnte ano es
teve reunido. na. esta('áo cientifica 
d.t~ Jo.ngfrantorh, nos Alpes Bel'
neses (Suic;-a), e.,ta('.áo ~ituada a 
4. 181 metros acima do nivel elo 
mar, 11m congrésso internacional de 
fisiologia de grandt altitude. do 
qual participaram fisiologista~ d<' 
tedas as 11arles do mundo . As clC"li
be1·açôes do congrésso relacioua
ran1-~-;,e principalmente com o esta
do da. respiração e da circulac:ão 
art.trlal nas grandes elevações, rom 
a mudança da composição do san
gue no homem e nos animais com 
a adaptação do homem ás gran
des altitudes e com as questões 
prâtiC'a~ de cxamt.> de aptidão 
do homem e do, animai~ que, P"la. 
c.·ua. profissã.o ou pelos seus há
bitos, tenham de !-iUbmetcr-.:;e ou 
vivam sujeitos a. tab pro,•a<:õe.s. Os 
dir;gent-es médicos responsaveis pe
la. a.eronauliC'a. na Alemanha, na. 
J'ran<;a , na. Jtalia. e na. Suiça par
tíciparam dos debates do hnportan
U' congréttso, o primf"iro que, no 
mundo, se reune no pll'o altíssimo 
da mon.tanha, por aJ..\im dizer , nas 
111lvens 

mu,ic,, 
Para ês::;e fim, sE'rá aumcntac!s a 

ihuninnção do aludido logradouro, em 
rujo p;l\·iii1ão funcionará um A.lto-fa.
lr.nlc, im,tnlndo pelo sr. José Mon
t?iro. 

1 

~gradecendo a comunicação da posse 
BELE~I. 1l (.\ UNL\0) - Tend:> d~', non\ Direl-0ri[.. da A. P. !.. e de vá

Ul\l CRf:DITO DE 750 CO:S-TOS PAR,\. s,z a.pah .. ouado pela. sua inna tle c·ria- a·io.s cxf'mplares do "0 Periodico", ór .. 

~Ab~~1~1._Ai)~O P~~l?.ó({~~SCLHO ~t~1~:r~a i:~:u:: ~~:~~ti~~:~:~ fi~i~~~\~ft~r:d~~~~~~:~r~~c:~n~~~:rd; 
A 's lS heras, falará ao microfone da. 

P. R. ! . -4 o professor Ma rio Gomes, 
que a bordará. oportuno t.ema ~óbre' a 
eclucaç,~o da crianro 

r,01· não ser co1-reSi)ondido C", ~Plo <'011-

1 

ch-ct.1lar no Hio oc Janeiro. 
RIO, 11 L-\. N.) - O ministro da .Fa- trario. l't•pc-lido, matou-!l, a tiros .• w- N. a orde.m d.o dia, fôrnm !-iUbmeti-

zenda.. :e~neteu a.o Tríbunal de Cont~.s ddando-~C' f'm .!,eg uitla Jas á apreciarão do Consêlho. com o 
uma copaa do decl'eto que abre o rn~- - respectivo parecc>r dn Combsão de 
dito de 75~ e~u~tos_ par~ ?-~<'ndcr, no 

I 
CHEGOU .\. ,. 'OV.-\ YORK O :\IAES· sindicanci:f, as prct~ostas, de ~oo 

~:~~:;1~:s "X:;c1i~~~la~:<:::sr;:osa1ê~~1:: TttO ~OSC'ANISl 1:os~~ t~~~~o Lr::a: Í~a~~~~~g: 
FACULTATIVO O PONTO, HOJE, Nacional do Petróleo. :,,/EW YORK, 11 IA UNL\Oi - A sendo as mesmas aprovadas por una• 

NAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS . nimidade. 

T]'Rl ~ SIDO CRJADO UM GOVEA RNO o sr. Morais de Almeida rcferiu•se Pr.ra maior brilhantismo dns ~Qlc-~ 

1 

nidades da Semana da Criança, .será 
fnc:ult~ti\:o, hoje, o ponto nas repar

. li('Õe~ estaduais, com excPrão dn re-

- ~ l-l '- e 7 ~ .. . ao 107°. aniversário da Policia Mllltar 
elo E,;;tado, transcorricto ant.e-ontem, 

~ACIONAL i\RABE NA PALESTfN ~ ~~~~~~~~:?:çó~t1º motivo um ,ato de cl.,r:ío d:''>ln. fólha e ImprC'nsn Oficio}. 
cujo expediente funcion.1_rá normal• 
mente'. 

NOTAS DE 
PALACIO 

Em companhia elo dr. Adalberto Ri
'>eiro, esteve ontem, em Palácio, o dr. 

NOVOS CONFLITOS PERTURBAM A TERRA SANTA -
OS ÃRAB.ES CONTAM COM UNS 15.000 HOMENS EM 
ARMAS - O PRESIDENTE DA SíRIA SOLICITOU AO 
"PREMIER" CHAMBERLAIN A SOLUÇÃO DO PROBUMA 

l<'!ávlo Ribeiro, a fim de retribuir a JERUSALEM. 11 (A UNIAO) -
isita que lhe fôra feita, em nome do Sangrep~s conflitos .se generalizaram, 

-:":hete do Gov(·rno. pelo oticial de ga-, hoje, p01· toda a PaJestma. 
Jinête da Interventorin, po~ motivo Nesla cap. ital fóram atiro.d::is bon.1bas 
k seu regresso a esta cap1wu. nos carros ela Policia bntamca samdo 

- feridCs vê.nos !soldados. 
Durante o dia _de ontem, estiveram, No interior do pais os árabes cor-

bcs já estáa dominando três quarlo.; 
.do território da Palestina, restando 
á.-.. ,.Ht,aidades lnitanicas o oontrole 
de apena~ !l quarta parte. 

o GovérnJ Na.dona!, Arabe instalou 
vários acamp.c.mcntos militares e criou 

:~~.~~
1
ª;~r~

11i: c~·i~~~cg:~1ta ~~~i~ã~~ 

continuando com a palavra. teve 
expressões de referencia ao interven
tor Argemiro de Figueirêdo, propon
ltú um vote, de louvor a s. excia., pela 
brilhante atuação elo Chefe do Govêr
no na capital da República, em prol 
dos interesses do nosso Estado. 

Ainda. se reportou ao c.parecimen
lo do "O Puiodico .. , no Rio de Ja
neiro, requerendo fôsse transmetido 
a ésse orgã.o ttm oficio de congratula
ções, pelo motlvo, 

Submetidos á apreclaç5.o d~ casa. 
fôram os requerimentos aprovados por 
unnnimidcde. 

'!nda, em Palãc1.o, as seguinte~ pes-1 taro.tu as. comunicações telegrá.ficas e 
~oas: desembarg~dor J?sé N!)va1s, drs. telefônic11:s entre várias cidades, per
C:::elso Matos, _Joao Lehs,_ Joao Franca turbando, completamente, a arão das 
~ Leonel Coelho, prefeitos Natanael autoridades · 
\1[..ia. Antonio Olimpio Maia e Alcin- · 

Em ~eguida. o sr. Anquises O?mes 
referiu-se á passagem, hoJc, do Dia. ~o 
Mar propondo fôsse enviado um ofi
cio de congratulações. pela data, 3 
Fet! Jração Estadual de Pescadores, o 

QU \SI VITIMA DE UM ATENTADO quiJ f~; .. ªg'~~~·t'!"~':!.'i~:rdi:· fez rele• 

de Leite; professôres Gazzi de Sá e UMA PROCLAMAÇÃO DO CON-
Joaqmm Santiago; ltinar Svendsen, GRESSO PAN-ISLAMITA 
Jost: Pinto, Cunha Lima. Godofrêdo 
Waio.., tenente Otilio Cirnulo, Francis
c:c, Ramos J. Barreiro:, e Manuel Tar-
gino. 

JERUSALEM, 11 1A UNlAO) - O ren.cias aos livros dos nosS-Os co;iter .. 
~ iovernador desta cidade quasi er~ raneos srs. Inácio Pereira de Melo e 
vitimn, hOJe. quando viajava, no m~ Detnocrito .cte c.astro Silva, recentc
terior do país, pois o seu carro 101 mente publ_1cados r ·t u se 

CAIRO, 11 <A UNIAO) - Encerrou- alvejado vá.ti~ vezes por bombas ati - . ot,ºc,·/ssr~ : 1:~~1R~~~~aruJ:rrfU:,c~~-vice 
se, hoje. o Congresso P an-Isl::m~ita. rndas pelo:-; átabes. 1 . ·ct te dn A P I manisfestand<J 
~~u~i:l~sl~ri~~ se ocupar do nroblema PRESIDENTE DA . ~1 !~\i~~\·iedade da ~s;, á ho~enagem 

COMEMORA•SE, HOJE, Q Os congressisLas assinaram uma pro- U~r~ikLO DO de que foi alvo o mesmo Jornalista 
clamação solicitando á Inglaterra e á dómingo último, sendo unanimemente 

"DIA DO MAR" Liga das Nações, uma solução iJne- LONDRES 11 <A UNIÃO>_ o pre- ,aceito o reque1imento. 
dia ta e favcravel aos interesses árabes sidente Att~turk da República Sí~ o ~r. Anquis~s. Gom.es ,,repor~~ o programa organizado pela na Terra S,mta. .· - u uma' mensagem ao pr1- ao hvro "Renu111scencias do el 

~~·ir;n;?nistr:> Chamberlai~1. ~olici- 1 tcner~ndo co~frtde d te1~
1
~~ :'~u-

Liga Naval Brasileira TER-SE-IA PROCLAMADO UM: GO- taudo seus esfo_rçcs no sentido_ ~e so- 1Franc1sco c~~ l~ ?nse~·çáo na áta. de 
RIO, 11 - !A. N.J - Comemo- V:tRNO NACIONAL luc1onar. o mais d~pres5a pos~,1vel, o ~~ ~:~e~:nlouvor ao mesmo consoclo, 

rnndo. 3mnnhã, o " Dia do Mar''. a BERLIM. 11 cA UNL''.01 - Notícias problJma da Palest
i1n::1. d · d lo pela suo. util publicação, referente ao 

o presidente da S na. eI?015 e ~ - ··si::acto de no&sa t.erra 
Li.;a NAVA! Brasileira organizou um procedentes de Cairo e ainda não co11

- ~ar a atunrd.o do. ·· pre1:11er:· bri~~- p,o .. rec1ucriment-0 foi aProvado unnni• 
a-rnnlo programa do qual consta uma firmadas. 111101111::tJn que foi p1ocl,,ma- mco na rccrnte crtse eU1opérn., rn. s- emente >ela casa tendo antes ma .. 

arnlnls,·sa·~ ,1'0'ª,,,I.·,"c,roenjnde d,ª10 ºoªu'r'octeplarreitao .. pA,ol~ ! dl ~ -~"n~ ª. ovêrno Nacional Arabc na Pn- tra o. pc1igo que represenlrtm p_nra a n1te lado l a sua sÓlidariedade o sr. 
- ., w ... paz ~s constantes lutAs entre arabeli n s. 

1 
.d 

!•ürnnte Alexandrino de Alencar e Os árabes contam com 15.000 ht· e Judeu.<.; na Terra Santa Morais. de .Amei_ª· e do mais nn• 
Bua.rc,ue. df'.' Mac~cto. _ . mcns devidamente nimndos e instrui-, 0 ehete do Govérno brhaniro_agrn- .. Em ~egu~d~, .nfo h~;d~ a sessão~ 

A noite, haveya uma sessao zolene dos para a guerra.. . C1.eceu, cm resposta, as apreci,1çoe.s do a.1 n ttatai · 01 evan 
ao Tc·atrn Municipal. Essas noticias adiantam que os ::i.ra - pre;sldente Altat.urk ú. sua alu~(àO em Quem tranmtlte 

O 
p:1.ludismo é 

0 N E s TA e A p I TA L ;J:1fo1~0:~x~1~~r~~~.~e 3~\~l~,\~1;1l~1 .. e~ :~s:u!!:i,~;~~.3Wi:::~ ~u~:~~t'.'3 

A TURMA 
ESCOLA DE 

DE AGRONOMANDOS DA 
AGRONOMIA DO NORDESTE 

A embaixada de técnicos destina.se a vários pontos 
do nosso "hinterland" e Estado de Pernambuco, em 

viagem de estudos 

De ac..õrdo com 3.S disposições regu- , raravaneir~s esliveram <'m _visita n 
l.omPnrnre:s da E.~cola de Agronomia. "luas fá bricas ele o1eo no. mumcipio de 
do Norcle:~te. todas as turmas que con- Sapé e em seguid~. á E-Hação Expcrl
r.luun qualquer dos :.eus cursos reali- mentnl de Fruticultura do Espírito 
7,lm tscun;ões de carãter educativo e Santo. Dali os t·stufümtes 11.1.maram a 
cultural. Essas ,Jagens. que vlzrun I esta capital, tendo visitndJ ontem. as 
nrincipalmente o desenvolvimento d:s fazenctas "Mangabeira" e '·São Rn· 
conhecimentos praticas dos dip1oman- fapl."' Hoje a. embaixada da EAN se
dos efetuam-se de preferencia 110s lu- l guirá a Goiana, regre~so.ndo, em ~e
gare:) onde existem campQs dê demons- guida, a Pilar e Alagom.hf!. em vIB1ta 
tr[>.<;:1o. estações e.spcrimenlais, nprendi- aos r~spec:tivos campos de demonstra-

! zados agricolas, etc. ção. 

1 

D~ndo cumorimento n essas deter- Os professores Leonidas Machado. 
mirio.cóes. o diretor da E A N, dr. Pi- de Magalhães, Diniz Xavier de Andra
mentel Gomes. acaba de organizar de e José Maria Jofili . ac-:mpanham 
tima. rmbri.xada composla de todos os a embaixada, que é consLitu!da dos st-
<·kmcntos constituintes da presente guinte:; membros: Camilo de Oliveira 

1 

trn·ma. clr- tt'Cnicos.-ag1icolns, a fim de Li.tn. a. Jot\o Med~iros. Irineu Catã?., 
, isitar várias regiões dêste e do Es- Francisco de Assis Ramalho, Lwz 
tndo de Pernambuco, onde se prati- Paulino Lucena, João Eloi de Albu
c-am o~ mais modern::s metodos a2ra- querq~ Severin~ Duarte Mélo. Braz 
rio.'!\ _, , Perazzõ;' Luiz de Françn. Mélo, José 

PârtmdO, nltte•ontem ele Areia, os RO!-.a Sonre:r:: r Nivaldo Sált-s Amorim., 

A PROXIMA VISITA DOS 
SOBERANOS BRITANICOS 

NAD 
,. cos visitem, ta.nibém , os Estados Unt AO CA A l lloc;, ~rolongando a ~ua viagem a. 

\Vashmgton . 

f 
Os d1·culos diplomáticos brit.amcog 

ESTUDA.SE A POS~JBJLJ. sugeriram, poi·ém, um ~ncontro de •na: 
... ma jestatlh com o prestdente Roosevtl 

DADE DE UM ENCONTRO na 
0

fronteil'a do Cana.dá com os E.tad09 

T E O REI JORGF. V( E Unidos ,o que é mais provavel. fN R · • j Entretanto , a chancelaria amerlca• 

O PRFSJ'OENTE ROOSE- 1 na continúa a traballlar peb ida do 

VELT EM W ASHJNGTON rei Jorge VI até Was~ington, º~:~ 
' na. Casa Branca, o pres1d~nte R,o or• 

--- velt e s. Majestade trocarao wn c 

LONDRES, 11 IA UNL\0) - Já dia! aperto de mão 

e.,tão Sf'ndo imciados os 11renarativ-J., /-------------, 
pan a. ,isita, em começos de 1939, do 

1 

1ei Jorge VI C da minha Elisabeth 30 Farmácia de PJantão 
Don:ünio tlo Canaclá , 1 

\ ~roposlto. o embaixador ~orte-a.• ~s~ de plan~~o, hoJe, a "F:: 
me11cano, nesta capital, st. Kcnnei.lv macia Minerva , á rua dn. 
esti envidando todos . o.s_ C"sforços no I I pública. _ _ _ _ _ 
st>ntido de que os soberanos brilan.i• l ~------------



( Z.i SECCIO 1 A _1! l)==.i~ã_o. _ ___;.:8=4 P=AGIN=ru~s-i_ 
JOÃO PESSOA - Quarta-feira, 12 de outubro de 1938 

Ã IGREJA E O MOSTEIRO DE 
S. BENTO' NA PARAíBA 
O PATRIMONIO DA ORDEM BENEDITINA - CONS

E OBRAS DARTE 1, TRUÇõES 
CõNEGO FLORENTINO BARBOSA 

\Do Inslliuto Histórico e Geográfico Paraibano) 

i!;i~l:l}; iili~!~~;.;~f ~!:~: li] Õ~o~aiiiÕ do s:noue guem sot~~ ,::z~ca':'~~'~'º 1!0"!~~,,n~~.; ~~º;;;,~º :ié,~;aiiirai~tc',b':~~~1~· il~ 
lle.=.•.; 1 Continuação) pobre pintura a oleo de linhaça e al- ~':.~~~~~"'."'."'."'."'."'."'."'."'."'."'."'."'."'."'."'.~. ri:ç~i:~~~ !~F:ª;~e b;,:~:º~o~;:;ur::~: ;~=:~~~d~~~:;':t/u~trºdse:i~ª~~t 1:~1;;~ 

naquélc ~lesmo ano OS alicerces da Ca• va~a!nfgi~O p~~g:t~ci~e;ssceaij:Ol~esa- ROUPAS para banho de mar em lã. f!:nr:ros6i~a~u~;t:l~~~na: 1;.n;:: ~;p[!.1;: ram 1lOTTOTCS as populacões rurais das 
pela-mór. l4> pareceu sob a ação destruidora do :i~:!ãºi2~:~:i!a~e~$~:i~=~~ºe~ ~::; tual. Sómente em dias do scculo pas- ~~~!J/nª~n~ªe~~r!os~!r!cf:r~:~~~:en~~ 

A obra foi concluida no govêrno de martelo de algum iconoclasta irreve- tSSOO a 35~000 . I\1odêlos novo.;;. sado, uma expedição de cientistas in- li.[ç,.ro,r,~_ • .Ç __ .l!!U?Q{!!.d.i..rnio norte _rio-
Fr. Manuel da Glol"in que mandou co- rente. (lleses, percorrendo os arredor .!S que grandense clieqou a mvadir localtda-
loc:n o ladrilho, o retabulo e o trono, O abade Fr. João de S. Rita arrazou se iluminaram elo esplendor de Ate- des. que se pódem considerar na faixa 
não conseguindo pintar a capela, nem em 1911 o pavimento da capela-môr tísta no conjunto do seu lavor A' pri- nas, deu. com a causa da subita deca- do sertão. Em dez;nas de povoados, 
t,ão pouco celebrar ali a primeira mis• afim de torna-la ampla e comoda ás meira vista parece-nos ver éssas la- dencia grega, tão inexplicavel quanto êlc dominou em todo O apogeu da .r,ua 
sa. conforme seu desejo, por haver ex.. ceremonias religiosas, e mandou co- minas esguias e verdes com que os ca- a maravilhosa h.!gemonia da era de 
pirado o trienio que lhe coube na. ad- locar o:- gonzos no sino grande. Um naviais embelezam o VD.lc do Paraíba, Pericles tirania. Fulminou t:a.sebre·· inteiros de 
ministração do convento. seculo depois. 1sto, é, em 1912 D. Gas- motivo pouco apropriado ao altar, A causa ruia poderia ter sido 01lira pcbres familias que mal yanhavarn o 

Acha-se, portanto. concluída a ca- par Lefevre. prior do convento de S nms, conveniente ao meio em que se senão a malaria, a ter~ã. 0 impaludts- almoco de cada dia. Colocou em cér
pela-mór da igreja de S. Bento, onde Bento, que já havia pe'rdido os direi- ciesenvolveu a arte dos tempos colo- mo, a peste dos pantanos, (lerada na co de fome alg11n.~ milhans de norte 
no dia de quinta-feira santa com im- tos de r.badia reformou e aformoseou niais. E não é fôra de proposito esta estaqnacáo silenciosa das lagunas e riograndenses, a quem o govêrno es
ponente solenidade foi celebrada a toda a fachada principal do mosteiro suposição. pois em outros templos da espçryida, como implacavel maldição tadual ~ocorrm, conio podia, lançando 
primeira missa que marcou o começo e modificou-o internamente, fazendo Paraíba como em S. Francisco, encon- do Olimpo, por sob O céu abandonado ncs regiões assoladc todos os recur
de todos os átos da semana alí reves- quasi todo ... º p.iso ... terreo com ~nosaico. l tra.mos n._1otivos_ ornamentais colhidos pelos diuses. A Itália, a Franca e ou- sos disponíveis e Jc,.,endo ao govêrno 
tidos do magnifico esplendor da li- O mesmo superior asseiou interna- do propr10 ambiente. Isso aliás é pro- t 1os paises, ~o escaparam ao mosqui- central o apelo por um. auxilio que 
turgia catolica. :f:sse quadro referto de mente a 1greJa que se transformou pno da arte. No entanto os vertices to insidioso que transmite O ímpalu- não 'Jrvi« sô ao Rio Grande do Norte, 
uma poesia mistlca que a um tempo r.um centro movimentado de devo- das fôlhas parecem desmentir a pri- dtsmo. A tragedia da abertura do ca- ma: a todo o Nordeste 
iluminava a inteligência e inflamava o ção dos fiéis da cidade alta. meira impressão, porque terminam nal do Panamá é um exémplo ainda Feliê.mente, 0 impaludismo está ba
coraçfio dos fiéis, se desenrolou aos Retirando-se D. Gaspar desta cida- em fQrmas elegantes de volut.as. recente, mas, em todos os casos, a ci- tendo em retirada A sua história, 
20 de abril de 1740, sob a gestão de Fr. de, o convento e a igreja entraram em No quarto plano estâ pendente de vilizacão reayiu energwam!nte e a aqui é tão longa e dolorosa que. nos 
João de S. Maria. í5) abandono, sendo finalmente vendidos um grande madeiro a imagem de N. malaria. aco:;sada per um exército de obstemos de na,ra-la. Mas, as provi-

O sabado de alelúia foi assinalado á Arquidioce~e ainda na gestão do S. do Bom Fim; aquéla mesma que higienistas, mudou-se para os tropicos déncias que fóram tomadas não ani
com a deslumbrante solenidade da inesquecivel D Adauto Fr. Calisto de S Caetano conduziu e estabeleceu na A/rica Ocidental os (JUitaram o mosquito veiculador. El·.!. 
trasladação das imagens de S. Bento, A igreja permaneceu fechada até consigo em l 747 Ignoramos, porém, seus quarteis de querra a;nda ,. tá por aí na margem dos rios, 
S. Amaro e S. Escolastica para. o al- 1936_ quando D. Moisés Coêlho, nosso o motivo porque fôra transladada do Até bem poucos anos o Rio Grande 
tar-rnór, onde ficariam recebendo as o.tual arcebispo mui louvavelmente altar lateral, onde estava, para o tro- do Norte não conheL'ia o impaludi.s- na scmbra das lagõas qu:i~tas, pronto 
perenes homenagens do pôvo catolico a restaurou. entregando-a novamente nc do altar-môr. E' um vulto de ta- mo que. complicado pela i;irulen-::ia do a alçar o vão no momento oportuno 
desta bôa terra e ouvindo-lhe as su- ao culto público. manho natural. trabalho bem acaba-• "gambia", vem de a-,-3e;lar CIS rer,iões ~~~:t~~i~n~~v~0~~~~1 e~~;- Aic,~a"; ~~:: 
plicas nas necessidades. O convento, porém, foi alugado por do pela impecabilidade das suas linhas de Baixa Verc.tJ, Ceara-mirim e Tal-

Enquanto rolavam as nuvens de fu• algum tempo ao govêrno, funcionando e das suas proporções. A face é bem pú, além do grande vale assllense lhas e talvez que o novo ataque seja 
maças que se desprendiam dos turibu- ali o tesouro do Estad:_o e a repartição expressiva; e, embora represente o onde trabalha tona. populacáo de cer. detido. Na zona do Assú, o impal1l
los e suturavam a capela-môr com de Obras contra as S1..'Cas. Atualmente Senhor já morto, deixa transparecer ca de 45.000 pe::;sõas. O •·gambia' dismo não mat,s encontrará o campo 
cheiro de incenso, subiam as parêdes e~tá em parte ocu~ad~ com a residên- ainda os sinais carateristicos da sua veiu da A/rica, no bojo dos aviões da facil e propicio que. surp1.,endeu no.• 
do corpo da igreja que no tempo do eia de sacerdotes mt1tulada '.'Lar sa- infinita misecordia para com os algo- "Air France". que ajudam a linha mêses de maio e junho dêste ano. A 
bcneméri,to abade _atingiram a altura, cerdotal''. Const~ q. ue o arcebispo pr~- zes. A cabeça pendente para o lado di- aero-postal Natal-Dakar. Fixado nos heroica r,opu.lação assUensc, que aju
d~ dez palmos. Tais obras sem duvida tende fundar alt uma escola domest1- reito. está circundada de uma corôa de bairros pobres dJ Natal, fci /acil ao dou as autoridades com uma tenaci
continuaram não sofrendo a menor ca em união de vistas com o Ç'OVêrno espinhos lancinantes, tendo um pou- adventicio subir o leito elos rios. mul- dade admira?Jel, não ficará iner»"l'J. e 
interrupção, pois em 1743 estavam re- e~tadual co acima prêso á cruz magnifico res- tzpllcar-se. infmitamente pela conca- talves. uue dentro de po1.t[:OS anos o 
matados os arcos e as portadas do plandor dourado. simbolo da santida - mdade dos vales e atacar, em nuvens, impaludismo norte-ricgrandense volte 
templo, todos lavrados em cantaria de A ARQUIT'F'CTURA DA IGREJA DE de e eterna gloria. Os braços bem es- todas as z.cmas onde uma pôca dagua a ser a simples maleita, moleslia 1·Le
pedra calcarea para conclusão das seis S BENTO - O SEU ESTILO - O tendidos, as costelas bastante visiveis o convidava a sinistro veraneio ganle e romantica .:,em consc(Juéncias. 
tribunas. Achavan_-se também con- ALTAR-MOR. O FRONTESPICIO E e as chagas em sangue. tudo isso dei- --------------------------
cluidos os pulpitos e a escada de pe- OUTROS DETALHES xa transluzir .os incomparaveis sofri-1 E D I T A I s 
dra com trés lanços retorcidos em es- . . . mentos por que passou o Martir do 
p1ral que davam subida ao salão nobre O altarhmor, o um_co ~x1stente I?re- Golgota em sua longa agonia. Essri 
do convento. sentemente na velha 1greJa do patnar- imagem que amda está exposta á de-

Afirma O pesquisador Ireneu Pinto ca s. Brnto, é uma obra de talh~ sin- voção dos fiéis no mosteiro de S. Ben-
c,ue essas obras tiveram a sua conclu-1 gelo em madeira da flora paraibana to, afirma-se por 51 mesma como obra PREFEITURA MUNIOIPAL : ~ Jí~!;;.r~1,~ c~,~.~1

1
~ Fr:>do. 

são no govüno de Fr. Jeronimo da O estilo do~unante .pa1:ece o barro- perfeita de talha portuguésa. JUNTA DE ALIST.\:\-IEN'fO :\llLI· 52 - João Gom(':. da Si~\'n 
Ascensão que conseguiu levantar as co·romano. E dos mais simples .e 1~0- TAR UE JOÃO PE~SOA 53 - Jo:-:;é Diogenes Noro:ü:a 
parêdes da igreja até a primeira cor- cie~tos_ . que conhecemos nas igreJa<:. c5, Idem, idem. pag. 143· 54 - Otavio soares dos ,S, .. ntos. 
llija, bem como as da torre do lado bcnedJtmas. Contrasta de certo modo 1Con"tinUa1 O prefeito municipal e presidente 55 - José, filho de Marucl D. de 
norte. O mesmo abade mandou cavar com O espírito da ordem _que em outros da Juntã. de Alistamento MJlitar. avi- Medeiros. 
os t1Iicerces da outra ton·e que ainda lug·ares se revela .nos ricos arabes~os sa aos sorteados convocado~ ela cJas~c 57 _ Epitacio cordeiro cavalcanU 
hoje está por acabar, e aumentou as de templos magmficentes. Não dts· de 1916, <1.ª chamada.>, do município de Albuquerque. 
parêdes do frontespicio até a altura de punham talvez os monges de som~s DR JóSA MA~AL A da capital. que deverão sr apresentar 58 - Adauto Morais de Araújo 
doze palmos. ~;tW~ª~~!~ai~!~~ J~ª~~~-~r~a;~:rt~u«rc • U H ES na Prefeitura Municipal. sédc da 59 _ Hermano, filho de Manuel Ma-

Os trabalhos do tem.pio proseguiram l<>lha'i preciosas qual O do mosteiro do (Medico tSJ)ecla.Uda) ~uf 1tad:~u1~,\~;::;m~roto e:~~~}~~~· ~~~o. l: ria de Figueirédo 

g~e~t:i.n~str:~!~r~~e~~e ~~~~~ d1;5i ~~~c~ft1~~n~~·o()~~d;esmo o da igreja Tratamento -m-ed_l_co- e operatórlo fim de rrcebcrem o c:crt.ilkarln ele con- DIRETORI.\ GER\L DE S1\L'IJE 

sendo concluídas as parédes da igrc- o altar-mói apresenta ao centro oas doenças dos olhos, ouvldos, ~:t';;º,~uig~~0~;aJ6:isdi:<:1\·~~w~~i-ct~~ ~~~~~~J;. ln~i~~1'.\Ldc-H~~êi~~d~~ 
i~~r!~v0a

1
~~~~~t;r~!d6~â~s t2c?o ~o~~t~ ~;~~:. :irisci~a!~s ª~1::r~ s~1~~~en~::;1~ narlz e garganta. presentados na sCdc da 15.11 C Rtcru- 1 Alimentação e Policia Sanitária da3 

da capela-mór e finalizado O ante- clegantt'mcntc até os recantos mais --- taTo~~t
0
Pessôa. cm 24 dl' ... '-Cl<:mbro ~e ~":á~ªct~tlii:. a~ii~i~r~! si~.erc~me~= 

côro. A parte restante do córo conti- elevados da misa do altar. ressaltan- TRATAMENTO RACIONAL DOS 1~38. - l\lanucl Torres I ilho, sC'crcta- ciantes que. dentro do J>ra?.O de trint;j 
nuou com a obra das duas torres. Fr do ainda mais todo O conjunto um RESFR'IADOS REPETIDOS. 
Calisto era muito devoto do Senhor duplo listão de ouro que se desata em --- n~. - ~ildo, filho ele Anlonio Brito ~~~~o d~~~ ;r~~~:~.~- ~ J:~:tcfgªa ~;:~= 
do Bom Fim. Provavelmente seria um cada vertice como flores de liz que se Couultórlo: Rua Duque de Caxlal, Lira Pn~ c,a_ PERNAYú3UCANA~UZEIRO f• 

~;;~~~ t~~z~:ªcõ~~Jlii~: ~~~~~ºd; !.~i~1~~
1
~ reverentes para o meio do IM. -__ D_e_z_ia 5. ~ - ~1~1clcmbur~o. de Sou.<;a UNIAO e Margarina CRrSTALINA -, 

d - d'l t 1 d - oa~ de pcw, . . lhrf. fica facultado o dlrr-ito ele a-
!~~r ~:~~~~l PJ: ip~i~t'e c~gc~~a~;!1~~~ m~~~s ,.1~is

1
:.~\~esm

1
;:a~a;ª~:sp:~e f~~= ResldencJa: RUA VISCONDE DE di~odf~1

1i~~ir!~lllo de Leoc;mho Can- prc?_rntar as clrv.icla. r~_ch1ma<:õrs, de 
Fez a sua festa na primeira dominga perior em volutas alongam-se como PELOTAS, 242 5 - Espcdito Carv<.llho ci1• S0u~;1, aroi elo com a lri rm Hgor 
da Pascoa. Foi ainda o mesmo abade penachos graciosamente dos lados di- ó - Alcictcs, !ilho de Lui:t Gow:ug:u 
quem mandou construir as pa,rêdes reito e esquerdo do.altar. ·Todos os or- - .)OAO ~ESSOA - dos Santos. 
das igreJas do Maraú e Prazeres e a- natos estão cobertos com fôlhas de ou- 7 - José da. Silva Pinto 

João Pcssóa, 7 de ouLubro ele tn:Jíl. 

i\Ja.Iêr Pinho H.alJêlo, c•s1.TU.11rárln perfeiçoou as de Utinga e Jacoca. ce- rc o primeiro degrau sobreposto á '':==========:;':~" 8 - Manuel Feliciano da Silva 
lcbrando nélas a primeira missa aba- mêsa do altar, onde se costuma colo- 1 · 9 - Manuel Soarrs da Co.!Jl,a Visto· - Dr .\lh<'rto .Fcrnandr~ 
cial. Em 1749 Fr. Calisto. sem favor car os castiçais, acha-se modestamente V. s. vai ao comêrcio'? Vai as com- 10 - Manuel Ribeiro Dw1.rtr• F'ilho (';u·taxo. inspetor 
um dos mais zelosos abades de quan- bordado com quatro ramagens sim- pl'as? . . Dirija-se a CASA AZUL e seu 11 - Elonir, filho ele llll('ton~.n B 
tos governaram a ordem beneditina ples porém douradas, partindo as duas desejo será satisfeito, em preços e sor- dos Santos. 
na Capitania da Paraiba, colocou em mais internas de um medalhão que timento 12 - Janan, filho de Candido Pc-

~~~101f!r r~a~~~~~: ~~1~â 1~;Ça~fe1~; !~~~!ra no centro uma estréia de oito CABELO$ BRANCOS re\~1ª ~i~~~clão Monte Silva 
de: Pascoela. O zelo e a operosidade de No segundo plano aparece O sacra- 14 - Amancio rtangPl de fo:;rias 
~r. Cahs~o bem merecem os louvores rio, cuja porta é ornada com um cá- 15 - Manuel Marceli110 do· .-iunto.s 
ªª POStcr1dade. l lice em alto relêvo e folheado a ouro 113 - Jo~é Lucia110 de Mcdl'llns 

Dois anos mfl1s tarde, Fr. Antonio Pelo seu destino compreendehse que 17 - Leonid10, fHho de TL1nu\.Z. J 
c.l;i Con~cição mandou colocar o ca- de\·c ser a parte mais cuidada. o cen- Pfüsôa Gusmão. 
lav_cnto na torre que já estava con· tr0 de convergencia de toda a orna- 18 - Onaldo do.~ Srnto.':i Galvlo. 
clu1da ou por este ou por aquêle aba- mentação do altar. Limita-se o taber- 19 - Otavio Pereira da tillva 
ele_. O cata-vento consta_. ~de uma la- naculo por um listão igualmente dou- 20 - Jorge Gomrs. 
mma de cobre com perfil de leão que ri!do. o~ scu5 lados adornam-se com 21 - Ernani, filho dl' Joii'J Xa•,icr 
8eg.undo '? co8tume das igrejas hene- oilo formosas palmas folheadas. qua.- de Carvalho 
clamas gira verticalmente cm torno lro das quais entrelacam-se duas a 22 - Reinaldo. filho ele Jm,é RJd•·i-
clc um cajado como se quizcsse avan- duas Pm fraternais amplexos. Parecem gucs de Carvalho 
<'?1" para as nuvens. Ali estão bem dr.ssc geito traduzir a intenção do ar- 23 - Durval Gonçalves nu Cru1. 
s!nibolizadas, a força no leão, a auto- tista em procurar romper a monoto- 25 - Severino Miguel etc Meudon-
ndade no bastão nia na distribuição das peças orna· ça. 

Especial referencia merece a inicia- mentais. A superfície em que estas res- 26 - José 1',rrnandcs Bezcrril. 
tiva de Fr. Bertolomeu dos Martires. saltam no alto-relêvo. é ondulada co- 27 - João Albino ele Mêlo. 
lnaJ:dando levantar as parédes da i- mo se fossem dois grandes "ésses" 28 - José Maria Jofili. 
grcJa ao lado sul, no intuito de suster deitados 29 - Jackson Anclrndf' cln Silva. 

~!n~f~º;ui~:~e~t:~:!~t/~~i\e~r~v~~ po~go C:~l~~ : s~~~c::ri a~
1
r~~~e ~ ~~ ~~ = :11~~b c7l~~~:.~ªct~i~::\a 

estavam completamente desampara- cho da padroeira. a mansão silencio- 32 - João Batit,;la Gome:; etc O!Jvti-
do.s. Para que o seu sucessor continu- sa de onde a Senhora do Monte Ser- ra. 
asse as obras sem interrompção. dei- rat por cousa de trés seculos presidiu 33 _ Milton Ga~par Ahe.s Pe,:::sóa. 

UIRETOI.I.\ GER,\L 1m S,\( DE 
Pl.BLIC.\. - Edital. - D<' ordr111 do 
:.r. dr. inspetor dr Higiene du Alimen
tação e Polida Sanitâri?- da:;; Habitn
cões. ela Diretoria Geral de Saltei(' 
Pública. torna público para conhrcl
mento dos inlf'ressados que multou o 
-:r. Franrisrn Guimarães, na imJX>r
la.nria de lJUinhcnto.s mil réis 
<500S000l, por infração do artigo 
1.093. e o sr. Gaston Nunes, na im
portar.cü1 de cem mil réi-.: 110osooo1. 
por infraçfw do artigo 1.084. do nc
;ulamento em , igor 

Os interes~aclos teem o Pl"fl.7.0 <lú 
rinco 151 dias a contar da do.ta ela pu
blicação. cto presente edital. pnrn in
terporem rc·ctmm, findo o qual a lnH
oetor!a remeterá os processados A 
Procuradoria dos Fcttos da Fatenda 
p~r,, cobranca .1udicial 

João Pcss'la. 8 de outubro de 1938 
-:\J.affC'r Pjnlto Rabêlo, escriturário. 

Vist.o: - Em a. de 10 ele 1038. -
\. S<'orzcli, diretor geral da Saúdo 
Públic~. 

Visto: Dr. Alberto l"crnanrles 
Cartaxo. inspetor 

xou grande quantidade de pedra de as ceremontas religiosas do templo e 34 - Mflrio Lourival Mclibru da 
cantaria já lavrada ao pé do edifício. de onde a retiraram para um exillo Sih··a L\l.,EZ\CL\ DE Cl:"ICl~,\'J'O .\J., ... 

A construção do frontesp1cio não desconhecido. Neste mundo até as 3~ - I:;vcraldo Garcin Barrt!lo \'ES DE .\LBUQUERQUr·:. t:diLtl 
)lOU~lc ser continuada nem lerrrúnada ~antas imagens são ~usceptiveis de os- 37 - Marie Ccsar d<' , enda •1c imo,·chi <'m Jri!;io públfro, 

~l;~:OCJU~ma :~~fo S~o~:1~~~~ l~~n;!:e ~: ~:~~S~~~l ;~~~~\o~ãb~a C~~
1
~~:niJ!; ~~ = ::l~U;.;u~t~-~~l(]~;1N~fi.:\llll''.llO ~Ot

1
rvi~ p;:rieí~; ::a~:.~:· 1 ,o f~11~;~~~~1~ 

~~u~e~~~k)~ que remata a bela fachada ~:laª\7'i~:~;11ºd/~~ J~t~rPfe~~c~~~~~~ :~ = :r::;~f~~ :itt1J'cl~c ~-lrn. ~!bt-~ ~~~irc1to cl'1 coman;a tk C~un-

El~1 1786 foi renovada a pintura da corro, mandada colocar ali pelo arce- 42 - Jorge de Llmu Fcncir:i Faço saber a quem inll'rPs· :ir 1ms.."t 
igreJa e colocado o esguicho de pedra bispo D. Mol.sés. 43 - Manuel }i'e!kiano cta Silva. ::a falícla de Ciul'inalo Aln~ ,1c J\lbu-
na _sacristia. Não se conclúa daqui Os motivos ornamcnt.ais empregados 44 - PanUUo Evnnge1i1,ta Frelrr que por parte elo liquidatario da nms-
c~lst1rem na igreja de S. Bent.o pai- nos lados do nicho são semelhantes 45 - UU~e.s BouUacJo de Oliveira que1·qu<', me foi dlrigid:.1 a pel lçüo do 11 Is deslumbrantes como os de S. aos que adornam as partes do sacra· Filho. 

1 
teôr seguinte: limo. sr. l.'' u1plentc· de 

rranelsco: nadR. disso que significa ~r- rlo Ignoramos. porém, que especie de 46 - FranclticO Carneiro Fllho juiz dr direito dr Oua.rnblra • ,Jo"'ti 6 decorativa. Trat-a-i;e apcna!j de uma folhogem é ::iquêlrt que empregou o ar· 47 - Hugo Germano. Barbu~a dr L~H.·t·ní!, lk!'lidut:hi'l d!l 
1 



ACIITA OIAIWJOS PARA O INTBRIOII 

~ - AVENIDA 011111W, OSóRJO; 131 que CbeCUe 80 eonh1àfmenlo da todOI, 
=del1~~-sr-ate M aer, a-

1 o 1 • 

; ....... falida de Clllclnato Aheol .. 
.....,.._..., para o fbn de Uquldar 
n retel'lda -. requer II v. 1. que ,e 
dllne IIIIUUlar publicar edital eom o 
Pl'III" de 30 dias. vi.,to • tratar de 
lmowls. para .. r vendido <m leUlo 
pllblloo. de oontormldade rom o • rt. 
122 do decl'l'to n.• &.746. de 9 de ,1e-
2ell1brcl de lnl. N. teriMS. P. deforl• 
meato. ouarablra, 24 dr setem ,ro de 
1938. <u.l Jo&f Barbooa de Luoena. 
Em faoe do qual, ordenei a pllbUr·~
~.Ao do presente edital eom o pram de 
30 dlns e desllnel o dia 26 de outubro 
próx.lmo vlndollro, pelas 13 hpru, ~o 
edlflclo das alld~nclas dêste Ju; ,a, 
para ser vendido em leUlo uma pe.1e 
de terras, encravada na proprled•~c 
denominada .. AlagO!nha ". na poma
ção de Igual nome, déste termo, com 
direito em todas as benfeltorlaa • "~ 
vlllol' de onze oontoo de rét• . . . . . . 
< 11 :000$000). E para que. c11et11•e ao 
eonheclme* de todos. mandei :,as
snr o presente edital que seri afixn·'o 
no lugar do oostume e publicado prt, 
A UNIÃO, 118 f6rma da lei. OWmll>l
ra. 24 de setembro de 1938'. Eu. Jo. 
Eµrunlnondas de Araújo. escrlvlo. o 
subscrevi. <as.) Olivio Telmra Bar
...... Eslá eonforme: dou fé. Data su
pra. - O eacnvão. José Ea,amlnoadaa 
de Araújo. 

Peeala do~:=~ '::i: 
lllde de ~ Bit&, iol ,._ • dolll 
1lu do 1111( dit •faaln de 11111 llfYP.· 

fGro adquirida na PNlflldo da 114•• eent.aa •-~ e otte. .su, Álllatar 
l8do ou na JUdlcatara Ped8ral ou Q-~~ ta,:•; 
!f::1 ~~ &t:_ %"=., ~?r:.1111 

Mlla. caar- cam o ~~: dou 
e.•, documentos eomJll"Ollitorlal dit f6 - O Nalt'l'lo do Jurt, ~ Vu• 

e11119eldade ctenunea, Intelectual e _,........ 

~· rll,pen.lad01 da aJ)NR11taçl8 DPIIITGIIIA Gs&AL OS &AllD& 
dCII documentoe JlefwldOI 1101 Ili. 1. 1 PIJJILJCA - IIDITAL - De ord-

~ .... ~~~-~ ~': ~.: ~!: 
l!eeretarla do ~ de llltác6u, da Diretoria Oeral de S&"Qde 

a JOlo l'el!JOI!, 13 de dit .PllbUaa do li:lltado, aVla 801 ara. co-
1138. - hfl ..... 'ft- leCretirlG. llll!ltlAD&ea, que da ac6rdo 00111 o re• 

- IIIUàdo do exame Pl"Olllldldo no Labo-
ADllbNl8T&AÇAO DO DOMINIO r&$0rlo ~tolollco. oonaldara Jm. 

DA IIIHAO NA •AIIADA - EDITAL pr,,prlo ..,.. o - p6bllco a llf.• 5-A - Alorameato 4e hffene 111911telp marca p.,,..,..._ e 0 
....s.to 1111e1eaa1. - De ordem do sr. , Pl'Qd11to lllarsarlna Crlltallna, de a
delelado flacal do Telouro li~ oDrdo com o art. n.0 188 do Retruia
n&te l:atado. faço p(lblleo que o sr. mento em vtaor 
Pedro Dantaa da Oosta requereu o a. Os Infratores· do presente edital. 
~~ ~~.~o dentlclo- m,,onetlo na mUlta de um (1) conlo 

w•••- CIUII PII• a clneo ((i) contoe de r61s 
~i::.s., um~O:o d~ m;::: Joio Peuõa, 29 df! aetanÍbro de 11131. =-· distrito de O.bec!!lo, neste C::.. -~i.:~- Femaadet 

OI detalbea Wcnlcoe e demais eacla· llaffer Plaha Raloêlo - Escrlturarlo. 
reclmentoe OOllatam do edital n. • 5 
publicado no JomaJ oficial A UNI.lo: 
d1!9U, capital, om sua edlçlo de 22 de 
setembro de 1938. 

Admlnlatração do Dom1Dlo da Unl• 
lo, em 22 de setembro de 1938. - l'la
lllno lle <lampN, eserlvio encarrepdo 
da Admlnlatraçlo - Classe O. 

EDITAL de 1.• prqa - O dr. Bra.z 
Baracul, Juiz de direito da 1. • ,ara 
da comarca desta capital, em vlrtu• 
de da lei. etc. 

Paço saber aos que o presente edl· 
tal de 1. • praça virem ou dele noti
cia tiverem e Interessar poosa, que, 
no dia vinte de outubro p. vindouro, 
ia H horas. na sala das audlênelaa. 
na rua Epltulo Pessll6 42. nesta ca
pital o porteiro dos awllt6rloe ou 
quem suu vezea fizer Jevari a pQbil
oo pregão de venda e arrematação. 
em 1. • praça. um terreno situado • 
direita do pl't'dlo n. 700 da rua Ba· 
rio da Passagem. nesta capital. com 
7 .m50 de frente todo murado e ava-
11- no lnventArlo eles !lena deixadoo 
por falecimento de d. Joaquina Au
llUSUI de PIIU~o Carvalho em cin
co contos de réls <5:000SOOO>. cuJo 
terreno vai á praça pelo pre,;o da •· 
vallação e ' para pagamento de lm-

~J.~l:':fu Edr~!ue = 

FALENCIA DO COMEBCIANTF. 
CD. W&IINER 8CRMELLING. -
t. • Çertórlo. - EDITAL conlendo o 
,.amo da aealen(a ...., declarou •· 
flerta a falenela do mNmO. 

O dr. Bra.z BarRcul. Juiz d, 1 
Direito da 1. • Vara da ComarclL 
da Cnpitnl do Estado da Paralhfl. 
em virtude da lei etc. 

Pu.ço saber aos que o P""""nte edJ. 
tal virem. dêle noticia tiverem e ln· 
teresaar possa, que por sentença d~s
te Julw, proferida às 16 horas do 

~o foi eo"l:':te '~~ \~:~; 
Schmelllng. eatabelecldo com o .. Bar 
TabaJira .. á praça Antenor Navarro 
n. 0 22 e com as filiais •• Soneterla 
Werner .. á rua Ducjue de Caxias n. 0 

348 e "Bar e Restaurante Werne, .. a 
avenida Ml&uel Couto ns. 38, 42 e 48, 
t.lldo nesta O.pi tal; tendo sido no
meado slndleo o cidadão Paulo Clrne. 
de Azevêdo. guarda Uvroo. residente 
neola cidade. fleli96a ext.ranha a ra
lellcla e delllnado o dia 28 de no-· 
~ p .. Yladouro ás 14 hora,; p,._ 

;! ~ns:. • t ~ua ~ª~c!f:"iJf. 
ras desta cidade a primeira as&elU• 
blüa de credores. para a qual ficam 
de.te loCO eonvoc:ados lodos oa cr ,. 
c1orea do falldó. Plea marcado o pra• 
m de 20 dias para oo credores aprq· ==--: T'uu~ec~:=e~~ ;~: 

cq~ OOLLY HA~; - o filme 
cêna11 são ui;na sequ~cia de amôr, 

ficio e lifroismo. 
e. e. e. fMl'lU>Píqp ATE' 18 ANOR 

NO 1'ÀLCO: 

A G O 

cujas 
sacti. 

F. SRUS BONIIOOSetlll: •ALAM. CANTAM E CANSAM! 
Piulooaa - ... e 1-

D O M 1 1 a G I Uma 1rande novidade! 

A HIBTORIA tNT!MA DE UMA MULHER DESGRAÇA• 
DA QUE PROCUROU ftEDfMffi A SUA HONRA! 

Pfla prlmfira HI ""' U:la do Pl,A1.A 

K A.Y FRANCIS --
CAPRICHO BRANCO! 

E' UM FILME DA WAIUIBR Ba08 

SANTA ROSA 
BOIE! A'I 7 ½ bana HOJE! 

GRANDIOSO Pao9aAMA DUPLO 

UM GAROTO DE QHLIDADE 
E MAIS 

F R Q I TE 1~ AS SEM L E 1 
COM JOHN WAYNE - PREÇOS: - 1$100 - $800 

ORRIS JIAR.iiBOSA 
ADVOGADO 

au& DUQU& u• IJAXIAl'I, Ili 

passar o presente edital que será llfl· 
xado no lup.r do oostume e publ14'11· 
do pela ln\Pre111&. Dedo e pasaido 
nesta cidade de Joio Petl86a. aos trln· 
ta diu do m&õ de setembro do ano 
de mil novecentoe e trinta e oito. Eu, 
Heraldo Monteiro, escrlvlo. o escre• 
vi. <a.> Bru Banenl. o escrtvlfo, 
Henklo Monteiro. 

:::a:. d~-~ J:ittr~c:t~':.':n'!: I '_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-... - -=-:-:--· 
de ae6rdo com o art. 23 da Lei de 

~c1aa~::!113:To.i"":i:: OURO E PRITI MEIAS PIRA SENHORAS 
ae o preaent.e edital. o qual vai publl· 
cado pela Imprensa e afixado no lo· 
cal do C01tume na fórma da lei. Da· 
do e pauaclo neata cidade de JoAo 
Peos6a, em a de outubro de 1938. Bu. 
1elo N- Tra•- 81Cr1vlo o IIA• 
Wografel e subscrevo. <as.> Joio Nu• 
nea Tra•.-. Bra& llaneul. Està 
eonforme o-~; dou fé. 

Joio l'Maea, a de outubro de i-. 
o escrivão da falencla, Joio N-

T••-· 

N. GIUMBZBG 
aul<lrlzado pelo Banco do BruD, 
compra ouro e prata, obl6t.Gs antlpe, 
pelo melhor PNOO· ~-• ... 
lOII08 e JolU com a mblma perfei• 
çlo. 

AV. OUEDBS PERBJRA N.0 41 

o 1t111lor sortimento e os menom 
preços. Procure a CASA LIDER. 

Ponto de 100 réis. 

CINTUROES, eartelras para redn; 
lu e porta-niquei. em couro d• J"""' 
e IAloar!Jú, arti&"O rbic. So n~ ('ASA 
AZUL. 

LLOYD NACIONAL S. A. 
StDE-RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED&LO E PORTO ALEGRE 

''SUL" Passageiros "NORTE" 

ClAaGIJIWIO •&a&TANIIA" -~ ele Bal6m e -1U no 
dia I do omrmC., alllllo IIO IIINIIIO dia para Jlelte, ....a6, Bala. 8lo 
de ,1~ lula, Pllratla,uá e Antonina. para o mencionado ,apor 
-lleaMII cup. 

cauv.r,ac, ·~41· - llrlllka4o 1e Antaalna e ..
u dia Ili do -.. aalllU no - dia para HatAI, .Areia ...,.. 
Jronalea, 8, Lida e BIYln, para o~ vapor recebemm CIITP• 

.A...,. • .....,._.. - ......, 418 IWIG Alllre e •· 
caiu no dia H do~..._ IIO _. .U. pua 8elUe, .,..ili, ..,., vi.., - da.,....._ ......, mo Gno111e, ....... • Porto AJe-
in, ~ o rrrd ..-~eJIWIPlrm. -· Para demais lnfcinaaçllu - oe IIAJltea: 

a. 11 , 111 a I a 111, 
AãlllióWI m ah.u. 

--:~L•el. ........ A. .. C:.l.1 .... ~ 

IMl!li4ÍliilM.·-··---....... . 
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õ CAMPEIO MAXIMO ARTISTS-NO blA 23 NO-REX 
de Anthony Hope ! ! ! O espetáculo grandioso do cinema 

RONALD COLMAN 
MADRLEINE CARROLL 

contemporaneo extraido da célebre novela 

O PRISIONEIRO DE ZENDA 
TlOMANCE! AM .OR ! INTRIGA AUPACIA! C ORA GE M ! 

R E X 

DOMINGO 
"MATINE'E CHIC" A'S 3 HORAS 
- "SOIRE'E" A'S 6,:30 E 8,~0 -

DOMINGO 
NA RUA 52 TUDO ERA ALVOROÇO, NOVIDADE, SE NSAÇAO. NA ATUALIDADE, VIVENDO UM FAUSTO 

E UMA OSTENTAÇAO INCOMPARAVE!S ! ' 
P A T P A T E R S O N - 1 A N li U N T E lt - L E O ( ..1 li l1L LO 

RUA DOS PRAZERES 
Uma produç[o de 1938 da UNITEO ARTISTS, - Importante: - Este filme só será exibido no REX. FELTPJ!:IA 

e J AGUARIBE e em mais nenhum outro cinema desta ca~ital. 

HOJE - SOIREE A'S 

- - 7,15 - HOJE --

AMANHÃ NO REX 
A 1,0 UCURA DO DINHEIRO NOS ESTADOS UNU>08 

SESSAO DAS MOÇAS - UM ORIGINAL ROMANCE POLICIAL! ROGER PRIOR 
LA RRY BUSTER CRABBE -em-

MISTERIO NA UNIVERSIDADE M}L' DOLARES POR MINUTO 
UM FILME DA - PARAMO"pNT - COMPLEMENTOS UM DRAMA DA - REPUBLIC - DISTRIBUIDO PELA - INTERNACIONAL FILMS 

FELIPÉIA 
HOJE - SOIRE'E A'S 7,15 

UMA NOVA COMltDIA NACIONAL 

MES QUITINHA 

TERERÉ NÃO RESOLVE 
Juntamente TOM llflX - na 2.• série de 

O CAVALEIRO ALADO 
-UNIVE R SA L -

Este programa é próprio para todas as idades 
- Nota da c. c. e. -

AMANHA FELIPÉIA JAGUAR I BE 
O ídolo da gargalhada na sua creação 

abafante! 

EDDIE CANTOR 

W H·O O P E E 
Um espetáculo todo colorido ! 

Uma produção da - UNITED ARTISTS 

HOJE - SOffiE'E A'S 7,15 

O drama da sociedade moderna 
OTTO KR UGER 

DOIS PECADORES 
Um film da REPUBLIC - Complementos 

-este filme é impróprio para menores até 18 anos 
Nota da c. e. e. 

CINE s. PEDRO 
,o===-= 

Ró DR, LUCIANO RIBEIRO M ET PO L E 
DE MORAIS A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE Diretor da "Colonia Ju.. HOJE - A's 7.30 horas - HOJE 

Um fi lme exótico! Estranho! Diferente! 
liano Moreira" 

COLOSSAL FILME DA "METRO" 

Clinica medica: 

ES K 1 Mó DOENÇAS NERVOSAS s JUVENTUDE TRIUNFANTE 
MENTAIS. 

Ul\l ESPETACULO SENSACIONAL E INESQUECIVEL! 
Consultas: • Diariamente com - RAMON NOVARRO 

Não percam a oportunidade: HOJE - ESKIMO' de 3 ás 5. Como complemento um gozado desenho: - AMA DE LEITE 

A1na.nhã: - Sessão das Moças - Um filme escolhido a capricho CO!iSULTORIO : AMANHA :- BELEZA A' VENDA - da METRO 
RAMON NOVARRO - o príncipe da téla - em 

- J UVENTUDE TRIUNFANTE - RUA PEREGRINO DE C.lBVA· 
Sabado : - O GALANTE Mr. DEEDS. Serão distribuídas amostras do 

---- LBO, 1ft famoso Café P opular. 

Domingo: - JORNADAS HEROICAS - Gary Cooper - Gurizada e senhoritas ! Frequentem êste casino que 
No dia 28 - AMOR E ODIO - Colorido - Fred ~fac Mnrray 

-- TERAO DIREITO A UM BRINDE 
DomJngo - Mat!née ás 2 l j2 - FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO 

---= 
-
~ RA-YO Ji LITZ fERlllllO • CIA, LTIA. 

SEVERINO CORDEIRO EM PRESTAÇõES DE 30$000 GIIIUJIOIA 1111 01:RAL - ARTIOOll CIRUROI008 - An.l.U-
POR ME& RASPA, ENCERA E ::z,oe DII DA'I'BEIUtIA, APPARl!:LBOS DS RAIOS :E D0e 1111-

ADVOGADO 
-- LUSTRA - - osm PABRIOANTBS. ll:XCLUSIVI&TAB DOB MIC&0800PI09 

BARATISSIMO! Lm'l1I a TOD08 0B PBODUCTOB DS B. LIIIT. TODO IIUTDUL 
Pilà LABOIUTORIO OBDIIOO, 

Uma deslumbrante novidade 1 

Aceita causas civeis, comerciais e criminais nesta 
A maravilhosa enceradeira "RA· .. J"NII.__ atlull'N ·- ....... 
YO". 111111 1 IIA, 

capital e no interior do Estado Preço ao alcance de IA>Claa as 
bolsas ! a&aà l'OWl'AL, ll -:- lft'ID.TaL.- ........ 

Peçam sem demora Uma de· Rua Duque de Caxias, 576 
ReSidencia: Avenida Tiradentes, 266 

monstração aos seus d!s'11bUldores (OOll'SULTOIUO DO D&. J . IDLLO LtJIA) 
nesta praça, a conhecida firma C. 

Joio Pe11Ga ROSAS & CO., á rua Gama e 

l ,,., 
Mélo, 88 . PENSAO A' VENDA MEIAS LOPO -utA:wc"r -- - 1":u'n ~ ~-

Vende-se a bom afreguezada "Pen-
P reço da Fábrica - sortlmen to 

BOA OPORTUNIDADE s!lo Reptíbllc.a" com todos os utensl- completo . CASA LIDER. 

1 R • OSORIO ABATH CONSULTAS: ttos, a quem lnt.cres!:nr. Ponto de 100 réis. 

Veftde .. se uma mtrcearta bem afregue. Dirigir-se á mesma ao seu proprlc-

-m-"""º"""""'~ i "'"""'""' l zada, far.endo bom negocio, em bom tilrlo. Quer ornar sua casa com ,\ referida pensão acha-se livre de 
'Hospital Santa Izabel. li ú li bmu. ponto do centro desta clcl6de, como qualquer embaraço. 

tamWm aluga-se a mesma casa con- lindos lustres 'l 
Tia..,._ .. ....._ • otnrrtoo ..., •-~ .. 41a are&llls, i,netata, Mwlp 

tendo acomodações para fam!!!a, aeua 
eneanada e Instalação de luz. o motivo AGU.\RDEM o deslumbrante sorti-e riu. C,,ateaooplaa • .,.....,....,_, da venda é o proprletarlo querer re- meoto de bolça,i para senhoras e ..,. Procure a CABA LlDER qu& wn 

00118tJLTORIO: - Rua Gama I Mello, ,, - t.• ..... tirar-se para outro Estado. nborltas, ~ JJULI, modtmas crtae..ões um sortlJru'J'lto dulwnbrante " vende 

---..-..c..FO & O - • .a 8 8.0 • - ~ Ver e tratar á rua de To.mbli n .• ncr 1enuo, .tlrMamente do Rio e Sã.o mais barato do que qualq11er casa. 
63 com o seu proprietário. PauJo á CASA AZUi. Duque de ,r;nxlas - Ponto llt 100 rtl!t. 



~ I ~ ---- •· JOÃO PESSOA - Quurla-feira, 12 de outubro de 193ft 

PREFEITÜÍÁS-DO INTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SBldo do mês de junho: 

SANTA LUZIA DO SABUGt I Dtnh. elro depo:1!tado na Cal-
EOULAMENTO Nº 1 A QUE SE :.a Rural Op..,arla de Pa-

;EFl:RE o DECRETO· N.º 50, DE 28 ra.iba, p~ra as despêsas de 

. DE SETEMBRO DE 1938 / ~':1l::ªi1ef;c~":t~s~sl~~~ 

1 li Faoo saber ~ _lo_dos os habi· Id~~~m caixa 
2f g~g;o~ 

• ~ !':~~ c:c:n l\!u':e~~:~o q:.~· 5~: :; ~ 10 ações do Banco do Es- 1: OOD$000 
,,. 28 de ~etembro de 1838, resolvo tado 

baixar o seguin te regulamento .lt... .. ,~ ' -, ... ~ 37 :271$100 
para o serviço de fornecimento ,. , ~ 

~:.a~~=~~: .• e u~~r:1::t~c~~~= Tf, ~ DESPESA ,·.1 
nlclpal: 1 _ Prefeitura Y- 2: 436$800 

Art. tu - A iluminação particular 
dn cidade será fornecida pela Uslna 
Elétrica Municipal. de acõrdo com o 
decréto n.0 50. de 28 de setembro de 
19

~;t 2.• _ E' facultativo o uso de 
contadores para todos os consumido
res de energia elétrica . 

1 1 _0 - Si a instalação. onde não 
houve1· contador, fõr encontrada com 
numero <.1e wats ou vélas superior ào 
requerido. sera desligada. pagando o 
requerente o excesso ~xlstente, a con
tar da anterior ftscahzação 

1 2.º - NP,nhuma instalação terá 
consumo inferior a 30 wats CJU vélas. 

§ 3.º - A ligação de instalação será 
de $200 por wat ou véla para o con
po.nhado da respectiva caução. que é 
feita mediante requerimento. acom
~wnidor que não th-·er contador e 
20$000 pau o que tenha 

Art. 3.º - E' estabelecida a taxa de 
S200 por wat ou véla. quando o con
tribuinte não tiver contador; parn 
aquéle que o tenha , a to.xa será de 
1S300 por klw hora . 

t Unico - Será paga uma taxa m1-
nuna de 8SOOO quando se verificar que 

2 - Fazenda 2: 007$600 
3 - Fiscallmção 436$600 
4 - Llmpêsa pública 719$500 
5 - Iluminação pública 441$900 
7 - Estradas 2: 975$300 
8 - Patri.monio 230$000 
9 - Subvenções e aposen

tadorias 
10 - Obras Públic.,. 
11 - Despêsas diversas 
13 - Cooperação agrlcola 
12 - Estat.istlca 
15 - Eventuais 

Saldo que passa pa rn o mes 
de agósto: 

Dinheiro depositado na 
Caixa Rural Operária de 
Paraíba para as dcspi!sas 
de instalnção de uma Usi
na de Luz Elctrica nesta 

.140$000, 
165$400 
285$900 
180$000 
395$000 

IOSOOO 

10:424$000 

c1c'ade 20: 000~00 
Idem em caixa 5: 847$100 
10 ações do Banco do Es· 

tado 1: ooosooo 

37:271Sl00 

~s:i~::C,~ta~~i! inferior em klv.:s . a Prefeitura Municipal de Santa Lu-
Art. 4.o _ Haverá. mensahnen~ 1.ta do Sabugi. 31 de Julho de 1938 

fa~te/15:!za~~~oo1·~;n~i~~-a~~~i~â~\~; Visto 

~~~ ;or!~~~t~!ª O~~ga~ c:;:~~-n~t AlCir:.to de Medeíros Leite, prefeito . 

qualquer pretêxto. o particular, Dtogenc:s An;ujo, t.csourcil~-secrc-
at:ri. d~: 5d;' c!)S:ª~::~~to á. se~~c!ej~ lário 

cóz:t. 6.11 _ Aos funcionários da Pre- Balancete da Receita e Despêsa desta 
feitura. ~e râ concedido um abatimento Prefeztura. relativamente ao més de 
de soe-< pelo consumo de energia elé- agósto do corrente ano 
trica, se possuirem mstalação própria 

Art. 7 ° - E' ainda obrigatório ao RECEITA 
consumidor ~ 

1 - Conmunicar á Prefeitura , par::t 1 - Imposto de llcenças 4: 576$900 
que sejam tomadas as devidas prov!, 2 - Imposto de feira 571S800 
clcnclas, qualquer irregularidade ver•- 3 - Imposto predial e ter-
ficada em :ma instalação ; ritorial urbano 5:165$100 

2 - evitar todo e qualquer acidente 4 - lmposto de diversões 1:017SOOO 
que venha causar inconveniencia :'t::; 6 - Taxa de aferição 51$000 
instalações ou prejuízo ao serviço: 7 - Taxa de açougue 823$500 

3 - concorrer com toda e qualquer 8 - Taxa de estatistica 2:375$400 
despêsa de material e mão ele obra. 9 - Taxa de limpêsa pú-

FAVORITA 
PARAIBANA 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brindes gratuitos, realizado 
pelo clube de sorteios FAVORITA 
PARAIBANA, em sua séde á pra
ça Antonio Rabelo, 12, no dia 
11 de outubro ás 15 horas. 

t.• Premio 
2.• 

4.º 
s.• 

1203 
0757 
!224 
1608 
9106 

Joào Pessoa, 11 de outubro de 
1938. 

JOSE' DA MATA' CABRAL 
Fiscal.. , 

ASCENDINO NOBREGA .S. CIA. 
- Concessionarlos. 

10 - Taxa de cooperação 
agricola 

! 1 -- Taxa de numeraçáo 
12 - Rendas diversas 
J 3 - Renda patrimonial 
14 - Divida ntiva 
15 - Abrigo de Menores 

Abandonados 

Saldo do !l1Cs df" ai;o .... to : 

7 113SOOO 
24$000 
88S800 

338S300 
146$200 

210SOOO 

Dinheiro rm c;;uxa 13:287$400 
10 n.cõcs do Banco do Es-

ta<!o 1 000$000 

DESPESA 

1 - Prefeitun1 
2 - Fazenda 
3 - Fiscalização 
4 - L1mpêsa pú.blicn 
5 - Ilummação públic:i. 
7 - Estradas 
8 - Patrimonio 
9 - Subvenções e aposen~ 
tadorias 

10 - Obras Públicas 
ll - Despêsas diversas 
12 - Estatlstica 
13 - Cooperação agricQ.la 
15 - Eventuais 

35 :253$200 

3 32U400 
2: 327S400 

541SIOO 
924S400 

10 :052S200 
145$000 
220$000 

1955000 
772$000 
547S500 
629$700 

55$000 
15$500 

19 :749S200 
Saldo para o mé~ de outubro· 
Dinheiro em caixa 14:504$000 
10 ações do Banco do Es-

tado 1 : ooosooo 

35:253S200 por oca:slâo das instalações ou ~o·.~ blica 1 :066$600 

ce~to_né~t!ier-se de fazer qualq.wr 10 a;;ic~f:ª de cooperaçáo 2 :382S600 1 . Prefeitura Municipal de Santa 1;<H 
concerto ou ~erviço nas instalações. u 11 - Taxa de numeração 90$000 taa do Sabugt, 30 de setembro de 1938 
que ficarA a f'argo de runcionártoc; ria 12 - Rendas diversas 189$200 Vislo : 
Emprésa . 13 - Renda patrimonial 101$300 

Art 8.º - Ao consumidor que n.·,o 14 - Divida ativa 4:388SOOO Diogenes Araújo, prefeito inlerino 
efeluar o pagamento no ~razo estipu- · Abrigo de Menores Abando-
~~~~ ni ~!~c;i:·d!eraá i:~~1:~.qa ' cor- nades l70SOOO Oltdia Trava!so:s de Medeiro:,. se-

Art. 9_0 _ Em caso de mudo.nça dC' Z2 :9685400 c.retária- tesourelra-interina 
d.omlcillo. poderá o consumi:;c.r re- Saldo c!o més de julho : 
querer transferencia ou bai\:~ Je . ua Dinheiro depositado na Cai-
instalação xa Rural Operâria da Pa-

Art. 10.0 Ao consumidor que se raíba, para as despêsas de 
afastar temporariamente da cidade, mstalacão da Usina de 

SECÇAO LIVRE 
~i;;:d.:;~~;a.daUI~ ;::::. i::g~~~ ~';;";e:; ~~Je Eletrica desta Cl· 20 000$000 e o M V I V o 
ulill~~i!oª _'._llZA P~;.e;:,~~~ m;1\?t

1
~~~ [~e'.:'çõ~~l ~~lx~anco do Es-

5 8475100 R E e o N H E e I M E N T o 
precário. poderá entrar em entendi- tado 1 :OOOSOOO 
mente com êsse consumidor . estabele
cendo outra maneira de pagamento. 
mais favoravel ao mesmo. · 

Art. 11.º - Ao comerciante quP ti 
ver uma lnstfilação. pelo menos, ri..? 
200 wat.s ou vélas. no seu estabeleci
mento comercial. será concedida Pm 
relação a êste. um abatimento cie 
50( , . 

J Unice - Ficam á margem des.::J 
concessão os estabelecimentos comer
ciais que, por sua natureza. funcio
narem altm das 19 horas 

Art. 12.ol - Em hipótese alguma , 
r,;erá dispensada a chave geral da ins
talação 

Art. 13.0 - E' vedado a qualquer 
cmprê::ia particular. fornecer energia 
elétrica , a qualquer pessôa ou entida 
de de qualquer natureza. sob pena de 
multa de 500SOOO e desligação imedia
ta da instalação. 

1 Unico - E' permitido o forneci· 
mcnt.o particular de energia elétrica 
para consumo próprio e dos próprios 
estabelecimentos industriais. 

Prcfeltura Municipal de Santa Lu
zia do Sabugi, 3 de outubro de 1938 

Diógenes Araújo, prefeito Interino. 

DESPESA 

1 - Prefeitura 
2 - Fazenda 
3 Fiscalização 
4 · ·• Limpesa públic~ 
5 - Iluminação pública 
6 - Instrução Pública 
7 - Estradas 
8 - Patrimonio 
9 - Subvenções e aposen-

tadorias 
10 - Obra~ Públicas 
11 - Despêsas diversas 
12 - Estatistlca 
13 - Cooperação agricola 
15 - Eventue ls 

49;815$500 E' t.omndo da mai:s viva gratidão 
que venho á imprensa para dizer, de 
público, que sofrendo ha mais de 
dois anos de um estreitamento na 

512S300 uretra e aPós vários e longos trata-
2 :~:~:~ mentes inutels acho-me hoje com-

8565600 pletam:nte ~urado por meio de uma 
26 . 33osaoo operaçao feita pelo dr. Hermance 

. 304$700 , Paiva. 
1 : 344$500 Proclamo. assim, sua capacidade e 

220$000 1 reputando-o um dos melhores mé-
dicos especialista em doenças vené-

148$000 reas. em nos.-;a terra . 
662SOOO Como prova dÓ que estou assevei:~:gg rando consagro-lhe o meu sincero re-
355S600 conhecimento pelo bem que me fez . 
435$000 · Sem mais, ao dispor de S.S. hon-

rosas ordens sou de V S. am0 • at0 • obr,0 

35:528$llf0 
Saldo para o mCs de setembro: Oscar Ramalho da Luz 
Dinheiro cm caixa 13:287$400 
10 acões do Banco do Es-

tado 1: ooosooo 
49:815S500 

(A firma está devidamente reco
nhecida) 

Olldia T. Medeiros, secretária inte- Prefeiturn Munir,ipal de) Santa Lu-
rlna. • ... ,_. ... zia do Sabugf, 31 fie ngósto de 1938. 

A CASA AZUL acaba de receber 
grande 110rtimento de roupinhas para 
criallças e está vendendo a pre(os de ...... ._, 

~ 
TAR$1CIO AGUIAR DO AMARAL 

7: dia ,, 
Fran<: c lina .-\g-uiar do Amaral, Luciola )larinho, Est~ r, Euni

n . )larine, J~e nalo, Hcné, Solt;, Arnaldo, c.:11nha<lo,:.; e H 1brinho~ 
c:onddam :ot'lll'l amig-us e parentes p;1ra aRsistircm ú mis~i que 110 ; 

alma do F-cu sLmp1·c lembrado filho. irmão, tio <· c·unhad,, Tar!>iicio 
~guiar do Amaral.. man~:tm .. c.:cle?rar quinta-feira, 1:3 d~, correntl•, 
t.s 6 hora!ó', na lgTCJa de Sao F rancrnco. , 

Dcs<lc .ili. agradrtem a tod<n> que comparect:rcm a €"M:-\t úto tlu 
piedade cristã. ..... 
TRIBUNAl DE APELAÇAO 

Autos com vista ás pa1-tes, correndo prazo, 
na Sccretaría do Tribunal: 

Apelação Civel n." 107, ( Acidente no Tl'aba. 
lho). da coman:a de Marnanguapc. Apte., a Cia. de 
Tecidos Paulista - Fábrica Rio Tinto. Ap,do., o ope. 
rário João Caetano. 

Com vista ao dr. Curndor ele Aciclenles da 
mesma comarca de Mamanguape, pelo prazo legal, 
em clata de 10 elo corrente. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, 

na Secretaría do Tribunal: 

Embargos ao Acordão na,..Apelac;ão Civcl n.O 
55, da comarca de Campina Grande. Embargantes: 
Joaquim Antonio ela Silva e sua mulher. Embarga. 
dos: José Maria Barbosa Leite e sua mulher. 

Com vista ao advogado da parte embarg-ante, 
dr. Hortencio de Sousa Ribeil'o, pelo l!razo legal, 
em data de 10 do corrente. 

TRIBUN~l DE APELAiAo 
Autos com vista ás par~, correndo pra.:o 

nesta Secretaría: 
Apelação civel ( acidente no trabalho) n.U 108 

ela comarca de Mamanguape. "Apelante a Cia. de 
Tecidos Paulista - Fábdca Rio Tinto: apelado o 
operário Raimundo Moisés. 

Com vista ao apelado pelo prazo ela lei, em 11 
de outubro de 1938. 

Falencia do comerciante 
Ch. Werner Schmelling 

AVIS O 
o abaixo assinado, sindico nomea

do e compromissado. na falencia do 
comerciante Ch Wemer Schmel
ling avisa pelo presente a todos os 
credores e qualquer interessado que 

AVIS O 
A Repartição de Aguas 1· P~ otv:.. 

no fntulto de evitai~ o dc~pcrcJklo da 
gua naJ instalações de seus cousumt~ 
dores, provc_nientc d~ vasamenlo ~. cm 
canos. Urneiras e caixas de dC'sca1 gas, 
a visa que ficarão sujeitos ás pc11as rr
gulamentares, todos aquélc-,tt quo 11{10 
comunicarem á Rcparl1çã.ry os rlcfr1-
tos nas instalações dentro c.le 21 110• 
ras. - A Administração. 

será encontrado diariamente á rua 1------------~ 
Duque de Caxias, n.0 348 <Sorveteria AOS MtDICOS 
WERNERl , das 8 ás 9 horas da 
man~ã. ~ Alugam-se apartamentos para m&II• 

Joao Pessoa , 10 de outubro de 1938. cos no 1º. andar do "Edlffcio T~rr.z.a. 
1 Ass.l Paulo Cirne de Azcvêdo, sln- 1 Cristina• á Praça Vidal de Nti;rriros. 

dico. ____ , A tratar com Ubirujara Su.lcs 110 

CHAPt US PARA HOMÊNS JP_a_vn_hã_o_dc_c_h_á _____ _ 

De palha e feltro, tipos modernos, I LAMPADAS ELÉTRICAS 
recebeu a CASA LIDER - preços 1 
mais baixos da praça. Pelos preços mais baixos. Vende a 
Duque de Caxias - Ponto de 100 réLs. CASA LIDER - Ponto de 100 réis, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA Ll!ZIA DO SABUG! 

Balancete da Receita e Despêsa desta 
Prefeitura, relativamente ao mês de 

julh.o findo hoie 

Visto: 

Alcindo de MCdciros Leite, prefeito 

Diogen~ Araújç,, tcs~reiro-sccre-
O ÊXITO DEPENDE DA tfSCOLHA 

RECEITA 

1 - Imposto de licença 2 :551$~00 
2 - Imposto de feira 637S400 
3 - Imposto predial e ter-

ritorial urbano 3: 703S200 
4 - Imposto de diversões 985$000 
6 - TaX11 de aferição 15$000 
7 - Taxa <!e açougue 1:019$000 
8 - Taxa de Estatfstlca 3: 706$000 
9 - Taxa de Jimpêsa pública 585$200 

12 - Rendas diversas 138$400 
13 - Renda patrimonial 198$300 

Abrigo de Menores Abando-
nados 170.«)00 

13:987'20() 

tâ.rto. 

Bala11cétc da Receita e Deapó;a desta 
prefeitura .relativamente ao mes de 

1ete1nbro do corrente ano 

RECEITA 

1 - Im1,osto de licenças 2: 419$100 
2 - Imposto de feira 502S5CO 
3 - Imposto predial e ter -

ritorial urbano 3:365$500 
4 - Imposto de diversões 1 :0081()00 
O - Taxa tle aferição 65$000 
7 - Taxa de açougue 9429000 
8 - Taxa de eatatlatlca 3: 1131$500 
9 - Taxa de limpê$a pú-

blica 81°'800 

Existem muit.Ds remedios para Gripe, Resfriados e ltlel,res diversas, reme. 
dios que fazem diminuir a ação eliminadôra dos Rins, fonte de vit~I importancia . 

A "CASSIA VIRG1NICA" é remedio garantidamente inofensivo, que tanto 
póde ser usado por pessôas idosas ou fraeas, como pelas crianças de mais tenra 
idade, sem nenhum inconveniente. 

"CASSIA VIRGINICA" regula a função dos Rins e é um anti-febril sem 
igual para Gripe, Resfriados e todas as febres infecciosas. 
Dlltlnpldo com 111111ção honrosa no t. · Congl'IIII Medico d1 Pernamlluc• 

(VJDB PROSPl:CTO QUE ACOMPANHA CADA VD>ROI 

A' YENDA NAS MELHORES FARMACIAS - j 
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