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ANO XLVI JOÃO PESSôA - R.íhado, J.i de outubro de 193R \ 

ENCERRARAM-SE, ONTEM, BRILHANTEMENTE, OS EXERCí
CIOS DA BATERIA INDEPENDENTE 0

EM SAO LOURENÇO 

DE ARTILHARIA o·E DôRSO 
ESSAS DEMONSTRAÇGES, QUE TIVERAM 
DO MUfl!ICIPIO DESTA CAPITAL, FORAM 

JOSE' MARIZ E AUTORIDADES 

LUGAR NA "FAZENDA CAXITú", 
ASSISTIDAS PELO INTERVENTOR 
CIVIS E MILITARES 

ALTAS PERSONALIDADES 
CUMULAM DE GENTILE
ZAS O INTERVENTOR AR
GEMIRO DE FIGUEilttDO 

minislro da \'i:1ciio • .foàd 
Pl·ssôn rir Queiroz e gene• 
ral Canclido Hondon, que 
tnmbém são hóspedes do 
'· II oi et Brnsil". 

S.\O LOl'HE.\'CO. 1 t L\ DISPENSADOS LEGALMEN• 
l'.\'L\Ol - o ,criio aqui TE DO SERVIÇO MILITAR 

F
ôRAM encerrados, ontem, ás 10 achava detida pelo Inimigo a no,oestc localizados na vert_enle do morro l está ba.slanlt animado. a• , 

/1 ",,, ., • brilhantemente, os doL~~~c~r:;~~1;~m~i·ecisava avancar. E ~~~m,;'iº,;,ii:.~n~~x~~t~ado o observn- prcscnl:mclo :1 l'id.idC' lllll OS MAIORES DE 44 ANOS 
cxerc,cws de tiro real ela Ba- conseguiu, devido aos fogos. de arti- Os mesmos ,e enconkavam enLer- 'lSf>l'clO f esl Í\ 1 \ POF.TO ~ ,, 

leria Independente de Artilharia de 1ha1ia, que a protegeu. rndos e cnmouf!ados, de maneira a ' · ). • LEGR.C:. 14 1,A. NJ - Se-
Dór.\o, que se encontrava. desde BC'm dirigido P .superiormente cstu- oferecer a mais eficiênte proteção ~s () jnlerYenlor .\l"'reiniro "'Undo um ~\·iso rec:ebido TX1lo.coman4 
lrt).s-ante-ontem, acampada na "F<t- dado,· o plano foi ~oroado de J?leno praças ocupant~s da~ posições aludi- d f'' ... t h ·"d I r'h nte '1n 3. P.r :\O Militar O mi.nls-

:.enda Ca.ritu". do ,nunicipio desta ca- ~~~1to ªJ:s;~!~i~ ~~á;ó~ªPc~~~l~~; ; dieve-se menoonar rumi que havia C .. l{J;UClrec O l_en_i Sl O :ro <ta GuP,:1'ª r. ,vlv~u con~iclf'rar le-
,,lal, tendo a presença do interventnr nesta cidlide. · i nma ligação entre n hnha de !õgo e C'lllllldado ele genl lleza~ pe- ,almente dispensados do serviço nll-
José Mano e outras altas autoridades. É' de salientar, como um _dever pa-· I (Conclúe na 7.• pg.) los srs. Pires cio Hio ·m[iao I utt. os braslleldros natosº." naturali-

triótico, o preparo dos oficiais daquela · · • ' :-.. 7.a os, ma.101 P. e 4-1 anoi:: 
A.1; re/rrida,,., d<'monstrações tiveram valorosa unidade do nosso Exérc·to 

ª o,ientacào pessoal do l .º tenente no cteiempenho de ~uas missões. 
1 

• O e A s o D A E~ v- p o R T 4 e 4-o D E 
Samuel K1ci.1, comandante daquela OOMANDANTElS DAS OPERAÇÕES • ~ \._ . . -

~;~ªl':/i:i=~da::;te
1ne:e!~esco:om:;~~~a- o l .º lene~leLl1,~!:1 Kicis. CO· A I G o D A-o p A n 4 A A L E-MA NH ,1 

Nas instruções eni a,prêço, a Bateria deª1~.!S~r?i dcB~e:;~, ~i:~:ie~
1
~~ J - - - - · ~1. 

Jndependcnle de Artilharia de Dôrso xrnares, no cumprimento ro ponto es-

;,~1;;/~m~;~~;11~:a,::::.1\r;;!~n::. :;:~ ~~~it;;ººAi:to·x~;.c;i%~· :m~·~.~~ o GOVlRNO FEDERAL ATENDERA' os APtLOS DA PARAÍBA NtsSE SENTIDO 
riais. romn também pela disciplina das ~gm~~~:n~e d~ºl~~,~~~~~r~r:ti\5: SÃO LOlJ"EN('.O 14 (A UNI- noticia d . . . , • - -
pruras denor Valente Qulnderé chefe do AO) _ O 1'' : ' ·t , · 1 e } 1ue no _11 lt•mo ent~n !•- Paratha no que concerne :w rea-

'"bureau" de cAicu1os n em, ª noi e! 0 1!'t,..er- mento ha\ ido enll e o nunist ro tamento da exportacão d J _ 
o DESENVOLVIMENTO DO PLANO I ventor Argemliro de F1gu~1redo ~ous:i Costa ': ~ presidente G,-:ú. dão para a .\lemanha 

O ª go 
DISPOSIÇÃO DAS PEÇAS DA recebeu um telegrama do R10 em ho \ argas ficara resoh id,, , ,e o . • , . 

o L_êma desenvolvido teye como_ base _ BATERIA que era transntitida a au8picio:-i;a seriam ate~dido~ 0 ~ apêfr.:: Ili • lt 1be.Jec1mento do eomer-
prmc1pal o segumte a mfantan,a se Os canhoes 75 dessa umdade fôram 1 ~ s 

I 
la ~~;u~é(! ~e1rtnf:~:a~ã~\lree7:ri~:, 
ff I tf:rá luza, dentro d~ mai .. ah n!:-1 
· dias. 

A INAUGURAÇÃO, HOJE, 
DE UM NOVO ARMAZEM DE 
FAZENDA NESTA PRAÇA 

1 

Será inaugurado hoje, nesta cidade 
uma_ filial da tirma comercial Dietiker 
& Cia.. que tem a sua casa mntriz em 
Recife 

Explorando o ramo de fazendn.s- em 

1 

grosso. a referidü firma. que é uma. 
d:.-ts mais importantes, no genero, do 
comércio pernambucano. jã mantém 

1 

filiaü:, na Baía, Maceió e e-m Gara ... 
nhus. 

Atendendo ao grande desenvolvi
mento dos seus negocios na praça do 
nosso Estado. os srs. Dietiker & Cia .. 
resolveram abrir, em João Pessõa, êsse 
seu novo armazem. o qual se acha 
instalado no prédio n.Q 91. á rua .Maciel 
Pinheiro, dispondo o mesmo de gran
de est-0que de arti~os nacionais e e~
trangeiros 

REORGANIZADOS 

1 

Os serviços do Ministério 
das Relações Exteriores 
RIO. 14 <A UNIAO) - O presidente 

da. Repúblira assinou um decreto na. 
pasta das Relações Exteriores reor• 
ganizando todo o .serviço. 

Assim. os cargos daquêle Ministério 
sõ poderão ser exercidos por brasilei
ros natos 

Ao alto, ,l t>squ<'rda., o interventor .José Mariz dianff do telemetro, observau do a. distancia. do objetivo; á direita, uma bateria di,~imuhula ent a<'ão, na 
vertente do morro Queima.do. Abaixo, á esquerda, o intt1Ttntor José Mariz, em companhia de auxiliares do gol'êrno, oficiali<lades da Bat('ria <le Dôrso 
e Policia l\lilitar (' o repre~entante desta fôlha, assistindo aos exercicios; á. direita, a. Bateria pronta para. a marcha de regreS."'iO ao seu quartel. 

EntrP outro~ reformas introduzidas 
está a que prolbe a participação de e
kmenrns do sexo feminino cm concur
so e o cA.samento de funcionarios com 
estrangeiras. 

A M_4IS LINDA JOVE1tl 
DO BRASIL 

O DIA DO ,PROFESSOR 
Todo o Pnís comemora, hoje, o dia 

consagrado á abnegada çlasse do pro
fessorado. 

"MISS PARAíBA" SERA' ELEITA NA PRóXIMA Refléte essa data wna justa home

SEMANA - GRANDE ENTUSIASMO NOS MEIOS nagem aos educadores patricics, que. 
em lide anonlma e dignificante me-

SOCIAIS DE JOÃO PESSôA lhoram cada dia o nível cultural da 
Continúa a dc~pert:u· o mais vivo l Fala-se que serão indicadas várias UO!:,Sa gente, incutindo na inteligencia 

int~res~c em Loda a _ cidade o pleito candidatas ao titulo máximo cto E.c;ta-

1 

e na alma da infancia os mais eleva
Paia a escolha de "M1:s~ Paraíba··. no do. Entre estas apontam-se ,figuras de dos princlpios de ética e de civismo. 
c~rtame "A mais linda. joven do Bra.· destaque no "grand monde ' pessoen- d 1f b . _ 
~.d": Promovido em todo o Pais pelos se.. J No campo da esnna a etizaçao a-

Diarios A.ssoclados" e Radio Tupi. Para a eleição de .. Miss Para1ba ., 
1 
gem os educadores como veráadeiros 

g º/oncurso em ~1os~o Estar1o foi or- os clubes prepara1~1 grandes festas e pioneiros da nossa reedificação social. 
t~!~ zacto pelo '"D!á11o de Pf'rm1mbu- as orquestras .e1~sniam um novo reper- 1 0 D t mente de Educação anu-
r cm colnboraçao com A UN1AO e tório de musicas de sucésso nos / · epar a . • . 
ccebido com entusiasmo nos circUlos mdo ás festl'S que hoje se reahzam 

•legantes de João Pessóa, __ ·- _ • . (Oonclúe na 5.• PIP . rconrlúc na a.• pag.) 

SôBRE "A NOVA POLITICA DO BRASfl'" 
O JORNALISTA PAULO FILHO, DIRETOR DO "CORREIO 
DÃ MANHÃ'., ESCREVEU DIZENDO QUE "DE FUTURO, 
NENHUM HISTORIADOR PODERA' DEIXAR DE LÊR, ME
DITANDO, ESSA OBRA DE UM HOMEM DE TALENTO" 

RIO, 14 <A. N.1 - O jo1nnlista Pau-1cia. de deseng&.nos. trouxe-me esta 
lo Filho, diretor do ·Correio da M:1- convicção: - de futuro, nenhum his
nha", escrevendo sôbre o hvro "A NoYa toriador para conhecer bem a época 
Pol~tica do Brasil", de autorin do pre· 1 de graves transformaçõ("s que ha o1-
sidente: Getúlio VarA'as. termina com te, anos atravessamos, deixará de lrr. 
0 segumte trecho· nieditando. és.sa obra de um homem JP-

'.'_A simples lcitt_1~-,~ _clt>ssc, lino, es· I talento que teve não .se1 .st• a bóa ou má 
c11to co~ a expenenc1a do poder riue !sorte de ser um do:- president-e~ da 
entre nos é um gerE1do1·, por exrelên- República brasileira .. 
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A UNIÃO 
ASS I NA T U R A 

Por ano .. . . . . . . . . 48$000 
Por semestre . . . . . . . . 24$000 
Número nVUlso ,, . . . $200 
Nú.mero atrazado do ano 
corrente . . $400 

Toda corrcspondencia relativa a 
a.c;s!naturas, nnuncios e publica
ções pagas, deve ser dirigida á 

Gerencia. 

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
nEPúBLICA 

Exclusividade para contratar e 
receber anunclos e outras publi
cações pagas, no Sul do Pais. 

Dlrcior - ALDEMAR BAiA 
Praça Florlano, 19 

Edifício Império, 4.0 andar 
Caixa Postal, 331 

RIO DE JANEIRO 

7." INSPETORIA REGIO· 
NAL DO TRABALHO 

A nova lei que regulará a 
sindicalização 

A propósito da conclusão dos traba
lhos dn... elaboração da nova lei que 
J'egulará. a sindicalização, recebeu o 

A UNIAO - Sábado, 15 de outubro de 1938 

MODJFICAÇõE 
NA DIPLOMACIA ITALIANA 
NOMEAÇAO E TRANSFERl;NCIA DE 

ElUBAIXADORE S 

ROMA, 14 (A. N.) - Inform a•sc, nos 
clrculos diplomá ticos, que o sr. Glno 
Buil i, dJre tor geral dos Nc1oclos d o 
Min istério do Exterior, será nomeado 
cmbnlxador cm Washington, cm subs
tituição ao a tual, sr. SuvJch, indo o 
embaixador cm Buenos Aires, sr . Gua
rtglia, para a em baixada em Par is. 

O MINISTRO VALDEMAR 
FALCÃO VISITA OS DE- 1 

PARTAMENTOS SUBORDI- 1 

NADOS A' PASTA DO 
TRABALHO 1 

RIO, 14 (A. N.) - P rosseguindo as 
· uas visitas aos departamentos que lhe 
·stáo subordinados, o m inistro Valde
"Tlar Falcão, t it ular da pasta do T ra.· 
' alho, visitou ontem, demoradamente 
1, Comissão de Legislação Social . 

DIETIKER & C IA., 

TECIDOS EM GROSSO, COM MATRIZ NO RECIFE E FILIAIS NA BAIA, 
EM MACEIO' ,E GARANHUNS, AVISAM A' SUA DISTINTA FREGUEZIA 
DESTA CAPITAL E DO INTERIOR QUE, EM VISTA DO AUMENTO DOS 
SEUS NEGOCIOS NESTE PRóSPERO ESTADO, ACABAM DE ABRIR TAM
BEM UM ARMAZEM EM JOÃO PESSOA, ONDE FICARÃO AO INTEIRO 

DISPõR DOS. SEUS BONS -AMIGOS E CLIENTES A' 

RUA MACIEL PINHEIRO N.0 91 
Sortimento completo em artigos 
-- nacionais e estrangeiros --

Vendas a dinheiro a preços 
- verdadeiramente excepcionais-

tSPORTtS ATOS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA 
Decretos assinados nas pastas da Fazenda, Agricultura, 

Relações Exteriores, Trabalho e Educação 
Inspetor cio Ministério do Trabalho 11•-------
nesta capital, a seguinte comunica-

RIO, 14 <Pelo aéreo> - O Presiden
te da República .assinou, ontem os 
seguintes decretos: 

zootécnica especializada, criação ali
mentação e higiene da Escola Nacional 
de Agronomia: Milto Marques Silva, 
Interinamente, para a classe G. -da car
reira de' veterinario ; Lucas Rodrigues, 
para a classe D, da carreira de pra
tico rural. inte1inamente ; PaulCl Lou
reiro Peltler, também interinamente 
para a classe C, da carreira de agro
nomo, 

ção: 
" De ordem do sr, Ministro. comJ

nico-vos que a Comissão presidida 
pelo consultor jurídico Olivei.l'a Via
na, incumbida. de elaborar a nova lPJ 
que regulará a slndlcaHzação, concluiu 
hoje os seus trabalhos. preparando o 
ante-projêto que será apresentado na 
próxima semana ao sr. Ministro, a fim 
de ser devidamente divulgado para co
nhecimento das classes interessadas . 
No ante-projêto referido fóram apro
veitadas as sugestões recebidas de di
versos Sindicatos de empregados e de 
empregadores, que se dirigiram ao sr 
Ministro. O(mvém essa Inspetolia as
sentar com os sindicatos reconheci
dos propaganda em favôr da sindica
lização, para aumentar os respectivos 
quadros sociais, aando assim demons
tração de exata compreensão do dis
positivo constitucional e das iniciati
vas do Govêrno no sentido de forta
lecer as organizações profüsslonais. 
Saudaçõef - \V. Nierneier Trabinê
te". 

A I,EGALIZAÇAO DA SITUAÇAO 
DE ESTRANGEll<OS Nv PAtS 

Respondendo, o uma consulta do 
dr . Dustan Miranda, inspetor do Tra
balho nêste Estado, foi enviado a s 
s. o seguinte despacho do Departa
mento Nacional de Povoamento: 

"Respondendo vosso telegrama n 
374, cumpre-me, de ordem do senhor 
Diretor Geral, informar-vos que, re
solvendo consulta identica. a Comis
são de Pcrmnnencia de Estrangeiros 
fez; publicar na imprensQ. a seguinte 
declara~ão: .. Sómente sã.o obrigado.s 
a. legahzar a su! situação no País os 
estrangeiros que para aqui vieram 
depois de 1934. Os demais estrangei
ros dev~rão aguardar a organitação 
do ser~1Ço de regist_ro de estrangei
ros, criado pelo dec. 3. 010, de 20 de 
agosto último, ao qual. na fórma dlJ 
art. 131, inciso 5. º. competirá expe
dir os clocumcntos comprobatório~ das 
condicões de permanencia no Pafsh. 
Saudações - 1'rapõvo. Brandão". 

Doenças de Senhoras 
- ESPECIALI STA -

DRA, NEUSA DE 
ANDRADE 

ConsUltor!o: 

Rua Barão do Triunfo, 333 
1.0 andar 

Cotm11!1<S de 14 ã:, 11 hora.,, 
Resldencla: - Trincheiras. 208 

Diminúe o numero de des
empregados - nos Estados 

Unidos 
WASHINGTON, 14 <A UN!AOI 

Está. diminuindo considera.v<'lmente o 
nú.mero de desempregados no pais . 

As estatfsticas anunciam que mais 
de 136 mil pessôas encontraram em
prég:o, ultimamente. 

S6bre a participação do 
Brasil nas Olimpíadas de 

Nelsingfors em 1940 
RIO, 14 <A UNIAOI - Reuniu-se, 

hoje, o CoQ1lté Ollmplco Brnslleiro, a 
fim de resolver sõbre a parUclpação 
do Brasil nas Ollmplada, de Helsing
tou, cm 1940 

NA QUADRA DO "ASTRtlA" REALIZA-SE, AMANHÃ, 
O TORNEIO IN1CIO DO CAMPEONATO MISTO DE VO
LEIBOL - O ENTUSIASMO REINANTE ENTRE OS COM
PONENTES DOS QUADROS - SENSACIONAL ENCON
TRO DE BASQUETEBóL ENTRE OS TIMES 'DO "AS-

. TRtlA" E DA "BATERIA DE DORSO" 
Como é do conhecimento dos cir

culas esportivos de João Pessõa, terá 
lugar ,amanhã, na quadra do Clube 
Ast .. C'ia, o torneio inicio do campeo
nato misto de volclból, organizado re
centemente pelo "Departamento Es
portivo·• dêsse conceituado sodaUcio. 

O diretor da respectiva secção, o 
c:on.!11:•ctdo esportista Genival Franca, 
organizou a seguinte tabéla: • 1 ° jógo: 

TUIJÍ - S1lvi11o - Luiz - M. Cos
ta - Marli - Dalita - Maura 

Ca•·amurú - Eustáquio - Eugenia 
- Ecl!mar - CremUde - Euruce -
Aurlta 

2. 0 Jõgo: 

Por seu turno, dentre os compo
nentes do ttme da "Bateria", desta
cam-se Ciro e Morais, elementos co
nhecedõres bastante do Jógo e poG
suidores de resistência e agiltdad'? 
tmpecaveis, caractertsUcos êsses que 
os tomam perigo constante para o 
quadro contrario. 

Assim, poderão os aficionados a.s
slstir amanhã uma. luta cujos Jance'i 
de rapidez e de técnica os trarão em 
constante vibração. 

OUTRA OPINIÃO SôBRE O 
SELECIONADO PARAIBANO 

Pa,gé, Quidão e FelLx 
Marcial, Humberto e Bái 
Néco, Amerlco, Ronal, Hélio e Pingo 

Guarani - Aluisio - Alacir - As- Esta é a opinião de um desportista 
si.s - Lisete - Rejane - Normando. que se oculta com as inicia.is M. C 

Pagé - Valter - Claudio - Age- A. 
nor - Antontêta - Córa - Elza Sóbre o centro médio H.eis, diz êle: 

Tupan - Genivn.1 - Windsor - .. E' bem v1sivel e lamcnt.avel a não 
Fernando - Ismália - Genilda - inclusão do centro médio Rel.s, na 01·· 
Ebe ganização do nosso selecionado. E' 

O 3. 0 jôgo vencedor do primeiro do conheclln:cnto público que o Regu-
versus T upan. lamento da Federação Brasileira de 

O 4. 0 jõgo vencedor do segundo ver- Futebol não permite fazer substitul-
sus vencedor do terceiro. ,, çRo, a não ser o arqueiro, por motivo 

Juizes: 

Do primeiro jôgo - Genlval Fran-
ca. 

Do segundo Jõgo - Eustáquio. 
Do terceiro Jógo - Luiz Franca. 
Do quarto Jógo - Sllvlno Sé.tiro. 
O to111eio terâ inicio ás 8 horas, ha-

vendo uma tolerancia de 5 minutos de 
um encontro para o outro As parti
das setão de 10 pontos. 

O sexteto vencedor conquistará uma 
linda taça, oferta da Liga Desportiva 
Pai-ai bana, 

A LUTA DE BASQUET EBOL 

Encerrando o dia esportivo do As
trcia., Jogarão, pelas 15 horas, as ades
tra(las equipes da "Bateria de Dõr 
so •· e do "Astréia ". 

E· sa porfia, dado o valôr que in
tegram as aludidas turmas, prome 
te grancle sensação 

O basquetebol. cotno sabemos, é WTI 
esporte que vem reunindo cm torno 
de bl todo Interesse posslvel do "De· 
partamento Esportivo do Astréia", 
merecendo por Isso o máximo cuida
do na organização das suas equipes 
pelo dtretm• técnico do mesmo, aspi
rante c • ctoo.ldo Fialho 

O quitéto do alvt-celeste, apesar de 
pouco tempo de sua organização, .ià 
conta com vários elementos conhece
dores dos segrêdos da técnlca e da 
t.átlca elo arrojado jógo da bola ao 
cesto. Néle se destacam os seguinte:; 
elementos: Genival, ótimo o.tacante. 
sendo considerado um dos mais per
feitos encestaclóres do quadro; Ramiro, 
conlr~-atacante, também ótimo dü,
tributdor, dispondo de grande rests
tkncifl e faclUdade de encestar; Lutz. 
bom atacante, possuidr de bastante 
colma e preci:,;o nos seus lances; Eus
taqui. como jog-ador de clef~sa pos
::.Ue um certo controle em desfazer P.s 
investidas adversarias; Romlldo, jo· 
Ga<lor de defesa, é Inteligente n as 
suas Intervenções, tendo facilidade em 
se apO<lerar dO' balão. • 

de acidente. Caso Reis fracasse no cen
tro, tecnicamente. não poderá assu
mir a posição de ala, porque dela não 
é conhecedor. Em Humberto não ha 
confiança, dizem uns esportistas, por
que éle não tem resistência para uma 
pelêja. de grande movimentação, ma::, 
a sua indicação, como pivot do nosso 
onze. é pela razão muito simples de, 
ser ótimo jogador ele ala. Fracassado 
Humberto, no centro da Unha média, 
passará a ocupar êste lugar o ami 
dor Marcial, o qual tem se af1rmacto, 
nos seus ú ltimos Jogos. como um dos 
melhores da cidade. E' êste o me1t 
pensar sôbre o selecionn.do paraibano. 

Grato pela publicação". 

SEGUE AMANHA A P IRPIRI TUB,\ , 
A EMB AIXADA DO " TAMl31A' 

CLUi!il" 

Conformei noticiámos. viajará. ama
nhã, ás 4 horas. em ônibus especial. 
até a Vila de Pirpirituba. a embaiX(h 
da do Ta ru b1á Clube, composta dos se
guintes membro~: pre.-.identes. sr~ 
Frnndfco Pinncó e Scbn.stlão Cnl1xlo 
e cliretore~: P aulo Fenc>tra, Clov11, 
Scrm Adalberto Viana. Perlro PRulo 
de Ca::itro, Valdemar Siqueira e José 
Barbosa. 

Ali disputará o T a inbiá uma. partida 
peboltstica, com o Cent.ro Esporlh•o de 
Pirpil'iluba:, devendo o time pessôense 
tormnr com os seguintes jogadores: 
Ga Uiho. Sunoco, Dorallcio, Pedrinho, 
D1ollndo, Macio, Dlnlnho, PetronJio, 
McFqult.a, Lino e Calnclo. 

Na ::segunda-feira os pessôenses es
t arâo de volta, oxalá trazendo a vitó
ria. 

" 'TLANTICO V. C. , " A , E. C." 

Justlficavel espeetativa reina cm 
tórno da rcnllzação d:i partida de 
voleiból entre ns esquadras represen· 
tatlvas elo i\tlantico V. e. e cta A"l!io
cla çi o dos EmprcgMlos no Comércio. 

Eº a prtmelra peleja oficial do, ra
pa~s que vestem n comlséta vêrde do 
At1ant1co, e o equtllbrio de fõrca~ 
existente entre oe pn:lladOres é o prln-

NA PASTA DA FAZENDA 

Promovendo a agente fiscal do im
posto de consumo, no Distrito Fede
ral, o da capital do Estado de São 
P aulc, João Luiz Jóbe e na capital do 
Estado de Pernambuco, o cto interior 
do Estado, João Lunn: nomeando. e. 
pedido. para funções identtcas, o de 
capital de Pernambuco Ulisses Lins 
de Albuquerque para a capital de São 
Paulo;, o do interior de Alagôas Nilo 
Rezende Rubim para o interior ele 
Pernambuco e do in,terior do Amazo
nas. João Raimw1do Mendes para o 
interior de Alagõas; e n<1mea11do Amé
rico de Oliveira Amaral pai-a o inte
rior do Amaro nas. 

NA PASTA DA AGRICULTURA 

Nomeando: o engenheiro agrônomo 
Valdemar Raythe de Queiroz e Silva, 
profesor catedratico da cadeira de 

-"A PATRôA"-
E' EXCELENTE NAS SALADAS E 

MAIONESAS. 

cipal fatõr para o brilho dêsse embate. 
A porfia terá lugar no campo do 

Parque Arruda Gamara, pelas 8 horas 
da manhã, quando será iniciada a 
partida dos times ~ecundários. 

O ESPORTE CLUBE UNIAO E O 
FELIPl\:A TREINAi\l, JUNTOS, 

AMANHA 

Amanhã, pela manhã, ás 7 1 2 ho
ras, os dois clubes acima efetuarão 
um rigoroso treino, no campo do Es-

poitedi~~:~ ~;~~Íva dos dois shuÍ>a-
tizado.'i clubes convida todos os anu,
dore-s e avisando que punirá aos fal
tosos. 

'fll\1E NEGRO 

O cJ.iretor de esportes do Time Ne
, r~ e,H'alou os seguintes amadores pa
ra. o Jôgo, amanhã, com o selecionado 
suburbano: Ribeiro. Gomes, Ferreira. 
Coutinho, Ernesto, Nilson. Soares, Sil
vestre, Henrique, Alulsio, Eugcn1o. 

,Anun e Odilon. 

SAO C'RISTóVAO x DEVIOCRATJCO 

Realizar-se-á amanhã. á tarde, no 
campo do,. Portéla Esporte Clube. um 
Jói;o nmlstoi;o clP futebol entre os 
chtbes acirna, estando ambos em bom 
Pstado de treinamento. 

S:NDICATO DOS AUXILIARE~ DO 
COnll"RCIO DE .IOAO PESSOA 

Dc1,art.a.menlo c~porth'o 

O diretor do Departamento Espor
tivo convida os am0dores inscritos 
pn.ra o treino de vol<'iból 'hoje. ãs 13 
horas. e amanhã, ás 8 horas e 15 ho
ras. no campo ela praça Pedro Amcrl
co. junto ao Te11.tro Santa Ra..5a. So
lnPnt<' os uniformJzados podel'ão trei
nar, ele acôrdo com o regulamento. 

COMRI:-JADO flANTA G LORIA ~ 
VÉRA CRUZ YOLEIBOL CLUBE 

R.eeliza-se amanhã wn jogo de va-
lei enlre as equipes acima. . . 

O Santa Gloria. terá a seguinte or
a:a nlzacão: 

Vávó. - Helvécio - Bala 
S llvlnho - Sllvio 

Chabl 

AIAN DAitlM x AMEitlC,'\ 
R.caUrou-se, ontem, no campo do 

Amerh.ia. um Jogo amistoso de voleJ. 
bol en t re os co1\1untos do !Uandarlm 
x Ame-rica, saindo vencedor o conJun"'I 
to ao M an(larlll'.l, 

Concedendo aposenlndorla, nos tf'l'
mos da legislação em vigor, a Joaquim 
Coutinho de Lima e Moura, fiscal de 
plantas textéis. 

Efetivando Daniel Corrêa Trindade 
na classe H, da carreira de oficial ad
ministrativo. 

Prorrogando por mais wtl ano. a 
partir da data da publicação do pre
sente decrelo. o l)razo a que se refere 
o decreto n.0 709. de 24 de março de 
1836. que concedeu á Companhia de 
Elétricidade de Nova Friburgo, autori
zação para aproveitamento de energia 
hidraulica e n execução de obras cor
respondentes. 

Autorizando .a titulo provisorio. 
Francisco Hugo Arduino, por si c,u so
ciedade que organizar, a pesquizar co
bre e minêrios associados, no logar de
nominado Peral ou Gara.pongar. situa .. 
do no dlstl"Ho de Epitaclo Pessóa. Mu
niclplo de Bocaiuva, no &,tado do Pa
raná; Odilon Low·elro da Cunha a 
pesquizar cassiterita fmlncrlo de esta
:lho) .em terras situadas no bairro de 
São João de Caputera, municipio e 
comarca de Mogy das Cruzes, no Es
tado de São Paulo. 

NA PASTA DAS RELAÇOES 
EXTERIORES 

Fazendo publico o deposito dos ins
trumentos de ratificação. por parte elo 
r;ovêrno da Guatemala, de diversos 
átos Jnternacioneis fi11nados em Bu
enos Aires, a 23 de deztmbro de 1936. 
por ocasião da Conferencia Inter
americana de Consolidação da Paz. 

Fazendo pú.blico o depósito de ins
trumento de ratifica<:ão, pelo govêrno 
da Suecia, da Convenção Internacio
nal para a wtlficaçào de certas regras 
concernentes ás imunidades dos navios 
de Estado, firmada em Bruxelas a 10 
de abril de 1926, e Protocolo Adicional 
a essa Convenção firmado em Bruxe
las, a 24 de maio de 1934. 

NA PASTA DO TRABALHO 
Nomeando o juiz federal em dispo

n1bílictade, Artur de Sousa Marinho 
para a clas~e L. da carreira de oficial 
administrativo do Ministério do Tra
balho 

NA l'ASTA DA EDUCAÇÃO 
Designando interinamenle e em 

comissão. inspclores de estabelecimen
tos de ensino secundaria. Estela Mau
tlcio de Abreu A1cJforndo, no DisO:i to 
Federal; <' nomeando. tnmbC'm interi
namente e em comissão para as mes
mas funções, no Estado de Sti.o Paulo, 
Marina d'Alamo Louzada 

TORNO MECANICO pepndo 1 
metro entre centros por 0,40 de dia• 
metro e completamente equipado. 
Vende - OMEGA NACKZ., 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

Olrw·glão do Hospital Santa Lsa· 
bel e da Maternidade, 

cmURGIA 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS 

Rua Perep-hlo de carvalho, U8 
Das 10 u 12 , 



A tTNIAO .- Súb/ldo, 15 de outubr,o de l9/J8 S 

UM 
DO 

NO V O ASPECTO O-REI LEOPOLDO 3.0 D-E-SE-JA--R-EU-NI-R,-NUMA--C-ONFE-
E S T ADO NOVO RENCIA, AS POTENCIAS INTERESSADAS NA 

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS EUROPEUS ~~;/:.~:~te~ ::~~~'; aé~:.relbadas 
HORTENSIO DE SOUSA RIBEIRO 

Terezinha de Jesus Nogueira. tem V.edficada que está sendo a situação 
10 anos ,le idade, cabdos loiNu ,la m•nClr Terezinha e de um seu irmão, 
como trigal ma.duro, e , s olhos mais decidirá o p1·csldente GetUUo Va.rgas 
Jindos dêste mundo. Lembranos pe- sobre a pretençáo da pequena. c~rlrl
Ios seut;; acfc>manes e atrihrifos fcmi- zeh'a, que ambiciona educar-se sob os 
n•i. :lri1u'Jr ' ,•ntre-aberto botão ou en- .\uspiclos do EJtado Novo. 
tre-fechada rosa" do ver;;o de Macha- Qualquer que ~eja a. decisão que ao 
do de Assis . Terezinha nasceu em l'equel'jmrnto de Tc1·ezlnha dê o exmo. 
Santa.na do C'on,ro, <'m São .Joã.o do sr. Presidente da RepUbUca, o simples 
Carlrt é wna ardente ca.tôlica e ha fát.o de tomar cm eonslderaç:lo uma 
. ,o, e anos reside nestn dd~dt' em ~·arta de unia pequena. prolctaria p.ua
companhia dos <,Cus pai" e ll'màos lbana, no meio dos aprrmiantes que 

Aluna creio qur do Ginásio da "lma- fazeres do Chefe da Nação, denôta que 
culada. Conceição" , Terczinha a.<'alen- n presidenh- Getúlio Varras é um con
ta grandes sonhos. Quer ser doutô- dutor gene1·030. 

O presidente Roosevelt entende que os últimos aconteci· 
mentos aconsêlham uma política de preparativos bélicos 
defensivos - A Checoslováquia se transformará num 

Estado Federal 

Portugal não tem apreen. 
sões ante a politica expan. 
sionista da Alemanha - Os 

PELO MAIOR DESENVOLVIMEN'IO 
DA FORÇA M:REA FRANCl!:SA 

PARIS. 14 <A UNIAO) - Depois de 
wna conferência e.ntre os rr.tl)istros db 

~r;~i;~oºg:cti a1X1
:!1~J~~º~/:~lvt~: 

1940 as disposições legais que aita.
ram a semana de 45 horns de traba .. 
lho nas fabricas de aviões . 

Essa medida foi ~orna.o.a, 1evando-se 
em considP.ração que a França prec\sa 
desenvotve1·, o mais possível, 6 rear
mamento aéreo. 

ra em medkina., fazendo, diz ela, o O presidente Getúlio Yargas cscre
fnrso ntJs hospitais do Rio de Janei- veu na prlmeira pagina da. sua Cons
ro par'\. ficar tão entendida em me- Utuiçâo que "o Brasil é uma Repú
dicina.. quanto o dr. Elpidio de Almei- blica: que o poder poUtico emana. do 
da ou Vlt.al Rolim povo e é exercido em nom<" dêle e no 

BRUXÉLAS 14 fA UNIAOJ - O 
rei Leopoldo III. falando. hoje, aos 
Jornalistas estrangeiros, manifestou o 
seu vivo desejo ele rettnir. numa con
ferência . todas ns potências democrá
ticas ou totalitarlas, interessadas na. 
solução dns questões que põem em pe
rigo a paz européia. 

Segundo as declarações do sobera
no belga. a Rússln , · que não compare
ceu ás conversações de Munich. tam . 
bém seria incluida na conferênrla pro
jetada. 

estabelecimentos industriais R'i,~s~~IA ~~~g~ii:3 I'J /\Nos 

da Gra Bretanha terão de. WASHINGTON, 14 cA UNIAOl -

Mas Terezinha. não encontrou as interesse do seu bem estar, da. sua hon
mesmas vantagens qu~ nós ontros. · ra. da sua independencia e da sua 
filhos de pais .Alcaicles. de3frutamos prosperidade" . 
JlO mundo . Esca.;seam-Ule os meios Mandando por conseguinte dar am-
para consecucã.o dos seus ideiais. Pe- paro nece3Sario a uma pequena lilha POSSIVEL A INTERVENÇÃO DE 
sam sobre o3 ombros dos °'eus gt>:ni- do povo, que deseja continuai· os seus HITLER 

~r:: .osT::;~·:os r!':: :u:1;;~~: 
1
;; :~:~:,o:~r:~~~n:o ~r~!::1

~epe~:!:~t~ BERLIM, 14 CA UNihO) - _Consi-
Pal9.1Í,ba intei,a.mente enc..'l.lJrn.do no da carta. por êle mesmo outorgada a dera-se provavcl ~ mtervença? do 

achar geito de embarcar para a Ale- problema hungaro-checo. 
mercado de Campina Grande. sem todos nós brasileiros . 1 chan<:_eler A~lol( H1tlel' na soluçao do 

::::~~.\;:.'1:. c::i:n:º,is~ :s :::~ Curso de enfermeiras visita• PORTUGAL NA.O TEM APREEN

farinha a 3$000 os dez litro,, e a aglU dôras da Diretoria de Sau'de SÕES 
doce de beber, a 2$500 a. carga! Ora, LISBô 1 A 
convenhamos. que isso não é .,_nbiente Pública do decla;°;~~õe~c; ~t11.YJ!.~ ~;s ;et~g~}t 
para pobre viver. Quanto mais largar- ciais, apurou-se que o ~ovérno portu-
se dos seus cuidados e aspirar a uma Encerram-se, hoje, as inscrições va- guês não tem apreensões. ro que con-
profissão liberal. l\las Terezinlu. tem ra êsse curso, confórme foi previa· cerne á politica de reivindicações co
acêsa nas 3Uas pupilas garças a. mente divulgado lonials da Alemanha, po~ o primeiro 
mesma fé que ainda 03 homens do As candidatas Que não 'tiveram ain- ministro Salai.-;1r preparou toda a po
Estado Novo. E decidiu-se a jogai· da conseguido completar seus doeu- Utica lusitana. i.:om inteligência, pre
mna cartada no tablado da sorte, es- mentos, poderão fazer a inscriçáfl vendo essas rcvi!avoltas. 
crevendo uma carta ao Presidente Ge- condicional, em requerimento dirigido 
túlio Vargas, pedindo ao Chefe Naci- ao diretor da baúde Pública. OPINIAO DA IMPRENSA "YAN

KEE" onal que "a mandasse amparar pelo As provas do exame ele admissão Le 
Govêrno da Paraíba a fim de podei.· lnlciarêo na próxima terça-feira. em 
continuar os seus estudos". local e hora que serão oportunameti- NE\V YORK, 14 ( A UNIAO) - A 

Para não fazer história compl'ida. te divulgados. imprensa dos Estados Unidos conti-

fêsa anti.aérea própria 

núa a considerar o a.côrdo de Munich 
como uma solução provisória dos pro
blêmas europeus. 

Os .iornais manifestam-se contrários 
á politica expansionista do Retch, a
centuando o "New York T1mes" que 
enquanto perdurar essa situação, a 
paz européia vive em perigo. 

CONFERE'NCIARAM COM O CH~"
CELER BONNET 

PARIS, 14 <A UNIAOJ - O chan
celer Geoi-ges Bonnet têvc, hoje, um 
dia de muita atividade. 

S. excia. recebeu o mmisLro da Hun
gria nesta capital. com quem manteve 
palestra, provavelmente referente ao 
problêma checo-húngaro 

Em seguida conferenciaram com o 
titular do "Quay d'Orsay", o sr. Osus
k.y, ministro da Checoslováquia e e 
encarregado dos negócios da ltalia. 

A CHECOSLOVAQUIA SERA' 
ESTADO FEDERAL 

mt 

Falando á imprensa, o presidente 
(COncl(le na 7.• pg, > 

ENCERRADO 
O SORTEIO MILITAR NO 

DISTRITO FEDERAL 
ATINGIU A 20.643 O NOMERO I)J: 

ALISTAJ)OS 

RIO, 14 (A. N.) - O coronel Fi• 
guetrêdo Pogy, chefe da Lª Circwis
crição Militar, comuni.cou ao ministro 
da Guerra. já ter encerrado o sortdo 
militar com o total de 20.643 alistados, 
pelas 28 juntas de alistamento do Dis
trito Federal. 

V IDA 
RADIOFONICA 

que é a coisa mais cacête dêste uiun- PRAGA, 14 (A UNIAGl - O go~ 

tr~n:~r;:~ :b~~~ni~ c~:'..:::!;,,t~;ºdaé; A FRANCA D E SEJA IMEDIA TÁ I ~!(f3a/~i~fi~\ ~!,1;~~~~:J O 

para p R 1-4 RA;>~AiiJ":AJAJtA DA 

;:~~t~ .. ·-:::ªíe~~d";.i!~~ir:~ meniu, APROXIMA... .., '%.O COM A ITALIA i d~~~~~~~~n~·ª:ci~s-~~ª !"fl~:º~:~~â= Programa para hoje: 

m:uª ~:ã P~=f~~:;::f:1 ;i~~;ê:~ ~ ~~~:1.num Estado verda~eiramem.e fe- 11.00 - Programa do almôço -Ora-

~nf;º~";:~:c~~: "'.)~ie~~. •;i;:,.t:,!f~ A CONQUISTA ITALIANA Parts e Roma, no decorrer de cujo POSTOS EM LIBERDADE 18 CHE- ;~';,6;eJ'r~':,1ª;:~ ºJ~~·~~~~fs"~~m';:~~ 
·t tempo se desenvolveu o eixo Roma-

1 

cos ces da téla. 
de Sousa Ribeiro para. apurar a si ua- DA ABISSINIA JA' ESTA' Berhm, para contrabalançar as d•· C t' . 

ção da"1~~c~~!:;~, 4 de outubro de VIRTUALMENTE RECONHE• m~:s~ª~~r~~~n6a r!co~:;~~~:;,~to d<. po~t~~~~"\,b~~d~~.u,,r;I4~o~e~d,:~~~ d~~~/1:;~iii~~~av"a~~s'"'~,o~ 

~
9
e
38

~rd'!:ºdon:;~nt~~~:~i;:;1~;1t;: CIDA PELO GOVlRNQ ~~~~~tadoi~~~~~~tro se;: ~~~ic~~nse- !i~~
rd

r~t:d~sn~~ºir~~~~r:a q~~e~~~;1i~~ c~;i~5 e Ín:i~~1çõe~t:i1~filic!ott 

~U:,.º q:~e~~-:~i:ºr!~;:: ot~:i~:= FRANCÊS r.ê;ª;!ce!a~:~~· ~~fti~t~!'vJi
11

~0!~~~~ ro~' ~~si~~:i:o~ ~~~~~~~~ºei~t~~a~.~~ens Pª~.io d~ e~t:n:;~~. (Locutor, Alirio 
::nidn: E::r~~j!~~ ªdfr~:::~to N~~ PARIS, 11 _ <A UNIAO) _ 0 go- italiano está disposto a apres.~r ~1s Agora, que já estão soltos todos e'> Silva). 
gueira e de wn seu irmão, rcsiden- vêrno francês num gesto comprova- d~ fas~ suces~tva;: ct· ·to d b r f!emãesu~fe estav~~ detifºâ P0

[ que~· 18.00 - Programa do jantar - Gr1;1.-
Us nessa cidade. o sr. Interventor tivo do seu desejo àe imediata apro- a - oncessao O lrf't e e l-

1 
oes. po 1cas n~ ecosº".: qu ªci n 1.-' vações selecionadas. 

pede que procure apurar a situa- ximaçâo com a Italia, deu um pa~- get'ante ao gcneralissimo Franco. logo 1ana ma s razao para_ pnvar e ,1- !B,45 - Boletim esportivo. (Locutor, 
ção dos referidos menores e info1· so decisivo no Consêlho de Ministro:-. que sejam removidas ·as duas divisôe~ b,erda1{ ªiuê_le~ policialS ".! funcic.11A- George André). 
me a rc

3
peito. Cordialmente. a.mo. ceconhecendo virtualmente a conquis- italianasJe J nor a an egartos. do19J~. - Sintese dos ;;1.conteciµl~ntos 

obro. - (ass.) J. Batista de 1\-lélo. ta italiana da Abi.:.sinia, pelo fato d" ge~!1 de ~a~e~~i~c!~te~·;a~: ~~~:d~ AS FA~RICAS INGL'f:SAS TERAü 19.05 _ Musica popular brasileira _ 
s~~\!~r!:~u!~te~::;~al Paraíba ;;:ce~~:1.~ºa;iovs!Çã~uis~~~·e p;~·a s; Inglaterra e a Italia. DEFESA PROPRIA Gení Santos c'piano. 

- Senhor Pre~idcntc República :~~~tx:al!~~ç~~1 ~~~~.· ~~re~ipfa~~~~ ~!~r&~~ra:=çi~ªti~1~~efa~~~i~o~~ LONDRES 14 (A UNIAO) - O mi- D;~fas.- Sólos de violão - Milton 
incumbiu-me solicitar vossencia se, mesmo, á 1·ct1'rada das duas divi· tica externa da Franca. ~strlo ~a Guerr~I· sr. l~i,t\Be\ishda 19.30 - Musica variada - Jazz do 
mande verificar situaçá:> ,la. meni- ,ez, 10Je. um ape o aos n; ll:ii l'tf\!S a 22.º 13. e. sob a regencia do rnusico 

:: l~e~e:!:-1~~ ~:aJ:s:sd:~e~ ~:: ~~~f~~:li~~.território da Esp~ .. ROTARY CLUBE DE JOÃO ~~-~!·;!:a~i·og~i: pt~.~ ~~te!u~r~~r~= Joaquim Pereira. 
innão de 17 anos, ambos r('jiden· E' bem provavel. assim, que termi.. Ô belecimentos. 2º·ºº - Hora do Brasil. 
t.es cm Campina Grand~, a fim ne a impasse estabelecida nas nego- PESS A Assim. as fabricas tel'ãO. de agJ; a 21.oo . -:-- P~ograma dans~ntJ -
de lhes ser dispensado p~lo Go - ciações franco-italianas, desde o c:lis- por. dh:mte, b~teriaS ant:i:aêre~ c;,.::,$ fu!'ri~s:it~~~b~

1
~~;1~n~ ~~msa~agol~~ 

vêrno Paraíba. amparo necessario curso do Ducc, em Genova, recusan- A SUA REUNIAO DE HOJE artiu:ierros serao os proprios ooera .. ,.,, 1 boraçêo de Marluce Pessóa Antonl~ 

; 0~~neti:o':tctt:~~: ~~rta e:~~!º:e~:t~= ;~~~~n~o ~~~;~:ui! ~ali~o~~~r::~: ~fki!ts d~o d~~ir~~~n!;eJ~t~~r~tº~afº~ de Castro, Esmeralda ~!lva: region~. 
da menor em carta a s. excia. - ~m lados opostos com relação ao pl'o- Reúne hoje, á hora e local do costu- Govérno porá ã dispasição das referi- da P. R I-4 e Jazz TabaJara, sob a ~-
Saudaçóc3 cordiais. - (ass.) Gus- blêma espanhol. me, o Rotary Clube de João Pessôa. das fabricas. ~~f1ª r~mtitrJoos~Je~~~for1e LWla 
ta\'o Capanema, Mini:stro Educa- :f:sse fato porá flm á ten~ão exis· Nessa rew1ião, está encarregado da Aos estabelecimentos que não pude- re. u ' . 

__ ç_ão_S_au_·u_c_"_-________ 1_e_nt_e_h_a_d_ois_a_n_os_n_as_re_1a_ç_ões entre palestra do dia o dr. Matéus de Oli- !:ft1 a~~~~~~~~ar,og~~1~~~~~s f~r~~~~~â 

RECAPTURADO BELMIRO VAlvÊRDE 
veira, que falará sõbre a Semana Na- meios de fazê-lo, conquanto que to-

cional da Criança. o Dia do Professor 
O CHEFE EXTREMISTA FOI DETIDO NO PALACtTE NOTAS DA PRACA 
D O SR• J U LI O MO c~,! !. ~;be, ~q!le ~.r! ~t!. \ MOLHO DE TOMATES " HTó:IA" 

Declarações do capitão :!~:ão,h~;~!n~~giii1d~~a~~~f; f~= Recebemos duas amostras do MôJho 
-- f elinto Milet -- by_nal de Segurança a 10 anos de pri- de Tomates "Vitória". fabricado em 

sao. Itabaiana oelo sr. Altino F. Macédo. 

(Conclusão da 1.• pg.) 

em nosso Pais para cultuar o mestre. 
resolveu determinar ponto facultativo 
em todas as escolas públicl).s do Estado. 

Igualmente, oferecerá aos professo
res da capital wn sorvête de cordia
lidade, ás 17 horas, no Pavilhão do Chá. 
na praça Venancio Neiva, convidando 
para o mesmo todos os membros do 
magistério que se encontrem nesta ca
pital. 

RIO. 14 rA UNIAOl - A noticia 
sensacional nos vespertinos de hoje, 
foi 11. recaptura pela Policia. do s1·. 

A AÇAO DA POLICIA O referido produto, que é manipu-

~0eI~~~~r~l~~~·=r~:· 1~h~~e ~~i;1ovlmen-

O próximo aparecimento 
de "O Sertão e o Centro", 
de auferia do jornalista 

Jcão Duarte Filho 
RIO, 14 CA. N., - Os editores José 

Olbnplo trabalham ath·amente no 
sentido de lançar, até o mês de no
vembro. o livro "o Sertão e o Cen

RIO, H (i\ UNIAOl - Falando SÓ· 
bre a recaptura de Belmiro Valverde, 
o capitão Felinto Mller declarou: 

"Oe5cl e muito oue a Policia vinha 
feguindo a pista daquêlc chefe extre
mista . 

Ante-ontem, acentuou-se a possibl
lidacle de sua prisão e, assim, 24 ho
ras depois era o mesmo captw·ado no 
palacête do sr. Julio Morais, na Urca, 

Agora, que Belmiro Valverde c:-tá 
novamente. prêso, lrêmos apurar a 
quem cabe a responsabilidade pela sua 
fuga e a maneira como o mesmo se 
evadiu da prlsãp. 

tro" , de autoria do Jornalista João QUEM E' O SR. JULIO MORAIS 
Duarte Filho. 

O referido volume é um largo estu
do sóbre as l'elaçôes do Nordéste Bra
sileiro com o resto do Brasil, aprecia
das nos seus aspectos econômico. po
Utico e social. 

RIO, 14 (A UNIA.O) - A proposito 
da prisão de Belmiro Valvcrde na re
sjdencia do sr. Julio Morais. convém 
lembrar que o mesmo ê um grande 
entusiasta do automobilismo. toman
do parte, todo.'i oi- anos, na disputa do 
Circuito dn Gávf'a 

Julio Morais é casado com a conhe
cida. ex-artista do clnéma Lla Torá. 

Os editores anunciam que u o Ser
tão e o Centro" conterá, também, ln
tere&<.antes e originais bosquêjos so-
bre a Personalidade polltica do prcsl- LIA TORA' DETIDA 
<lente Getúlio Vargas, que vem obser- RIO, 14 rA UNI.AOl - A Policia 

:;da na obra do sr. João Duarte Fi- ~â,t~:~·o:aº{fQ ~~a Y~t~· ~o~~~~. ~! c~J; P6;~
0
~~:~vés modernos processos de 1 el'iJdcncia foi capturado o chefe ex-

!.ª' __ ,,... . _Ji:eµllsta Belmiro Valverde. 

lado escrunulosarnente e analizado 
pelo Laboratório BromaLológico do 
Estado, tem tido bóa aceitação em 
nosso comêrclo. 

A HOMENAGEM. DO GOVÊRNO MINEIRO 
AO CHEFE DO ESTADO • MAIOR 80 -EXÉRCITO 

Falando, em agradecimento, o general Góis Monteiro, 
declarou que o governador Benedito Valadares é o dileto 
colaborador do · Chefe da Est~do Novo nos permitirá rehaver o 

_ . _ 1 recuo praticado sobre n estrada da 
Naçao, nas reabzaçoes evolução e da 11eranca sombria da in-

do Estado Novo compreensão dos fenoll!enos pollticos 
e economtcos. 

RIO. 14 (A. N.l - Recebendo a ho
menagem que lhe foi prestada pelo 
govérno de Minas, o general Góis 
Monteiro. chefe do Estado Maior do 
Exército, pronw1clou longo discurso, 
no qual disse, em determinado trecho: 

"Infellzmente os estadistas do Bra
sil esqueceram ou desprezaram as lt
~ô~ lnflexlvels lla hls\órla. E liÓ o 

A ação de v. excla, sr. governador 
Benedito Valadares, !oi uma poderosa 
alavanca para a implantação do re
gime. V. excla. é o dileto colaborador 
do honrado chefe da Nação, presiden
te Get)ú]io Vargas, que se lmpenha, 
com tcdas as suas faculdades e patrt
oticos esforços, em ganhar tempo 
e espaço perdidos". 

PRINCIPAIS PROGRAMAS DAS J;S. 
'rAÇOES RADIO EMISSORAS DE 
ONI)A CURTA NOS ESTADOS UNI-

DOS DA ,UlERICA DO NORTE 

Hoje: 

A's 13:30 - Your Host is Bufalo -
Schenectady - W2XAD - 15.330 kcs., 
19,5 mets. 

A's 18:00 - Club Matinee - cwca
go - W9XF - 6.100 kcs. 49.1 mets. 

A's 19:45 - Junior Birdmen or A· 
merica - Schenectady - W2XAD -
)5.330 kcs .. 19,5 mets. 

A's 20:00 - 6:15 p. m. - Portuaue
se Perlod, Ncws <SA) - New York -
W3XAL - 17.780 kcs .. 16.8 mets. 

A's 21:00 - 8:00 p. m. - Spanlsh 
,Period News & Muslc CSA) - Ncw 
York - W3XAL - 17.780 kcs., 16,8 
met.q, 

A's 22 :OO - Saturday Swtn~ S.:S· 
~ion, dance music <SA) - New Yorl~ 
- W2XE - 11.830 kcs, 25,3 mets. 

A's 23:00 - 9:15 p. m. - Spanlsh 
Period, News ($A) - New York -
6.100 kcs. 49,1 mets. 

A's 23:30 - Aloha Land - Sche
nectady - W2XAD - 9.550 kcs., 3U 
htets. 

A 's 24 :00 - Hlt Parade. announced 
ln Soanish <SA> - New York -
W2XE - u.i3o Ices., 25.3 mets. 

A's 24:00 - 10:15 p. m. - Eng!lsh 
reriod. News t8Al - New York -
W3XAL - 6.100 kcs .. 49.l mets. 

A ·s 1 :00 - FrancJs Cratg·s Orches
tra - Schenectady - W2XAF ~~O 
~cs .. 31,4 mets. 

A 's 2 :oo - Sammy Kaye & ,Bis Or· 
chestra, dance musiC (SA> - Ne,w 
York - W2XE - 6.120 kc• .. 49,0 mel$. 

A's 2: oo - 1 :00 a. m. - Spanlsh 
Pcrtod. Dance Music <SA) - New 
York - W3XAL - 6.100 kcs., 49,1 
mets. 

A's 3 :06 - Dance Orchest,ras -
Chicago - W~XF - 6,100 t<o,;,, 49,1 
inçW, 1 
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DECRETO 1.· 1.1•1, d1 t• de ollullro d1 1138 
Regula fJ8 atrlbulçóu doo Adfunto, u Pro

motor. 

JOlé M"rques da Silva Marh!, Interventor Federal Interino no Es· 
'llldo da Pal'l!lba, 11Sando das atrlbulç6es que lhe confere a Constituição da 
Repdbllca. 

DECRETA: 

Art. 1. 0 
- Compete aos Adjuntos de Promotor Público dos termo.a, 

sêdea de comarca de 1. • entrancla, aubotltulr o respectivo Promotor em suas 
faltas, Impedimentos ou suspeições. 

Art. 2. 0 - R•vogam-se as disposições em contrario. 

Palli.clo da Redenção, em João Pes.sõa, 14 ~ outubro de 1938, 50. 0 

dR Proclamação da República. 

José Marques da Silva Mariz 
Lauro Bezerra Monteneoro 

r.atetteatoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 13: 

Pel!Q6e.s: 

De Antonio Pereira Lima, promotor 
público interino da comarca de 'Prin
césa Isabel, em exerclclo pleno do 
cargo durante o mês de abril p. fin
do, requerendo pira lhe serem pagos, 
pela Mesa de Rendas dessa cidade, 
os vencimelltos a que se julga com di
Telto, nos termos do art. 175, da lei 
n.• 159, de 28 de janeiro de 1937. -
deferido, nos termos da intormaçaa 
do Tesouro. 

De Severino Marcelino Pereinl, 
guarda de 3. u classe da Inspetoria 
Geral do Tnlfego Público e da Gua.-
da Civll, requerendo a sua exonera
ção do aludido cargo, em virtude de 
não se achar quite com o serviço mi
litar. - Como requer. 

De Egldla Nobre Saldanha, profes. 
sôra de 1. ª entrancla. com exercido 
na cadeira do sexo feminino de San
ta Cl'u&, munlclplo de Sousa, solici. 
tando sessenta 160• dias de Ucenç.1 
com os vencimentos integrais. de acõr .. 

t:i:.,m ~d!~·I. 
1
~' ~f:r1:/ªa c.;:,~~;:; 

desta data. , 
De Nasira de Sousa professôra iQ .. 

t8ina de 1. ª entranda. com exerci .. 
cio no Grupo Escol8" "Dr. Miguel 
santa Cruz", de Alagôa do Monteiro, 
solicitando a sua efetlvaçio no refe. 
rido cargo. - Deferido á vtata das 
6nformações. ' 

EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 
:00 DIA 14· 

Decretos: 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba nomeia o sargento 
Argemiro Gomes Ferreira p&ra exer
cei: o cargo de sub-delegado de Poli· 
cla da circunscrição de Boqueh'âo de 
Piranhas, do distrito de Cajazelras. 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Paraíba exonera o sargel).
to José Ferreira de Lima 2. 0 do car
go de sub-delegad<Y de Policia da cir
cunscrição de Boqueirão de Piranhas, 
do distrito de Cajazeiras. 

EXPEDIENTE !)O C:ABINf:TE 

Ao diretor do Tesouro: 

Ofirlos: 

N. 0 15.255 - Do Banco do Brasil, 
re!eren~ a S. A. Oes Hauts-Fol'
neaux & Finderies de Pont .. á-Mous
.son - Nancy-P'rança. 

N.0 15.465 - Da Secretaria da 
Agricultura. 

N. 0 15.464 - Da mesma. 
N. 0 15.463 - Da mesma. 
N. 0 15.462 - Da mesma. 
N. 0 15.471 - Do Prefeito Muni

cipal de Catolf do Rocha . 
N. 0 15.469 - Do dr. Procurador da 

Fazenda interino. 
N. 0 15.4ôl - Da Secretario do Tri-

bunal de Apelação. 

Petições: 

N. 0 9.652 - Da S A. Casa Pratt. 
N. • 10. 710 - De Manuel Paulino 

Borges. 
N. 0 10. 711 - De Armando Freitas. 
N. • 10. 705 - De Carlos Guimarães. 
N. • 10. 704 - De Antonio Viana. 

Ao Trlbw1al da Fazenda: 

Prestações de contas: 

N. 0 15.474 - De Byron Brafner. 

Conta: 

N. 0
' 15.466 - Da Repartição dos 

Serviços Eletricos da Parafba. 

Petição: 

N. 0 10.614 - De Antonio Guima
rães. 

N. 0 10.376 - Do mesmo. 
N .. • 10.652 - De Dionlslo Carneiro 

da CUnha. 
N. • 10. 606 - De Manuel Arruda 

Alencar. 
N. 0 10.618 - De c. Pereira &: 

Cla. 
N. 0 10.648 - Do dr. Osorio Abá. 

A' Repal'Ução de A11uas e Esg6tos: 

Petição: 

N. 0 U>. 715 - De Cario.• Neves da 
Franca. 

A' Ementa: 

I 
N.0 14.386 - Do -o, na quan- WIison C~no. requerendo para De Antonio da- Fonsêca Medeiros, 
~ .~e 1J~~I~ Berclla P&brlclo, prestar exanle de ebaufiear prqllsalo-1 ldem, Ide"" para motociclista prorts
na quantia de ~ IO:OOOIOOO. nal. - C°"o requer. Seja submeti- si~':\ i~':::1 ~=~h~it...., t.• te-u: ;e 1t~~ meama, na quan- do~ 'iJ~t::a1~~~~a~1~e,;,~~Ó n•~~.,:; 0ge~I: _ I', Pw-

N.º 8.830 - De Joaquim Mendonça sentido. - Igual despacho. Nlra d'Ollv•lra. oub-1118'P'!tor. :.~:~~~7~;;~::::~ 1 _P_RE __ T'PE~-I-TU--R-AS ____ D_O_--,:-_I_N_T_E_:_R __ I_O_R_ 
N.º 15.1'19 - De Augusto Odllo:i PREFl!ITV'RA MUNICIPAL DE 

daN~,!"'~:~: ~a~a ~la~=OORamos. ARARUNA 
na quantia de réis 1 :200$000. 

N. 0 11.512 - De Natanael Mala 
Filho, na quantia de 15:000$000. 

N. 0 15. 205 - De Antonio Augusto 
de Almeida, na quontla de 20 :000$000. 

Balancêle êl'a Receita e Despêsa do 
munlcipio. referente ao mes de se· 

~bro de 1938 

N. 0 15. 282 - Dn mesmo, na quan• 
tia de 37 :oootOOO. 

Secretaria do Interior e 
Seprança Pública 

RECEITA 

1 - LicellQII cm geral 
2 - Im()Õjito predial ur-
bano e rural 

3 - Imp6st.o sôbre diver
sões púb}lcas 

4 - ImP<f'lf territorial 
DBPARTAtllENTO DE EDUCACAO urbano 

EXPEDIENTE DO DIRETOR DO ' \,:;;; !m~\Ue iodús-
00 DIA 14: 6 - Rem<t;ão do lixo 

7 .- Aferição de balan
ças, pêsos e medidas Portaria: 

8 - Impósto sóbre vel-
o Diretor do Departamento de Edu- colos 

cação nomeia o sr. Pedro Alves de 9 - Matriculas 

5:487$000 

803$400 

4$300 

$ 

3:48!;S800 
13$300 

257$300 

s 
s 

tura ~e Jornais 
cl Aqul.tçii.o de Instru

mental para a Banda 
"1 de Setembro da cidade 

f) Gratificação á dois ofici
clais de justiça 

gl Eventuais 
lJ. Serviço da produção A .. 

grfcola 
13 Estatística 

Decreto n•. 89, de 18 de 
abril de 1938. 
Estatlstlca descritiva do 

m=·· Dec n•. 96, de 14 de 
,e de 1938. 
Levantamento do mapa 
Geografico do Municfpio 

Rs ... 
Saldo que passa para o 
inês de outubro: 
Em Ili#, no Banco do 
Estado 
Em ç1l1<1t na Tesouraria 

835$000 

1 :ooosooo 
300$000 
35CMOO 

1 :468$000 
623$000 

400$000 

2:500$000 

32:565$700 

1 :000$000 
5:851'580 Mélo para exercer o cargo de lnspe- 10 - Impósto de estatis-

tor admlnlstmtlv() do Ensino de Ma-1 tic a sôbre gado abati.do 672SBOO 
lhada, do munlclplo de Guarablra. 11 - Taxa de producão 1 :032$5Cll 
servindo-lhe de titulo a presente por- 12 - Rendas do patnmô-

39:417$280 

tagaÔireto; do Departamento de Edu.. 13 n~ ~ofr!.c~~=l da divida 
1 

:5GlSOOO Tesouraria da Prefeitura Municipal 
cação exonera o sr. Teófilo Matias do ativa 30&600 de São J~·de Piranhas, em 4 dr Ou-
cargo de Inspetor administrativo do 14 - Rendas diversas 2418000 tubro de 1938. 
Ensino de Malhada, do munlclplo de 15 - Taxa de reglstro de 
Guarablra. proprledac!~s 

O Diretor do Departamento de Edu
cação retifica o ato que exonereu o soma da receita 
agronomo Jaime Camara do cargo d~ Saldo do més anterior 
inspetor administrativo do Ensino de Total 

:rr~ .. ::r~r ~m~0 :em~~~~ 
pedido. DESPf:SA 

COaIANDO DA iPOLICIA MILITAR I to- Gablnête do prefel-
DO ESTADO DA PARAUIA DO 2 _ Tesouraria 
NORTE 3 - Flscaliração 

Quartel em Joio Pess6a, 14 de ou- t = i~i~ pública 
tubro de 1938. 6 _ Limpésa pública 

7 - Cemitérios Serviço .para ~ dia 15 (sabadol . 8 - IftStrução pública 
Dia á Policlll' Militar, 2, • tenen~ 9 - Obras públicas 

Gil de Paula S1llril'és. 10 - Subve.,;içêies 
Ronda à, Gnatnlçio, sub-tenente 111 - AsslSt.énc~ ~la! 

Manuel Noronha Ceaar. 12 - Cam~ expen~ental 
Adjunto ao ofllcal de dia. 1. • sar- 13 - Des- dlver•as 

ge;~ ~v:~~P~
10

~ 1!;u~\ sar- Soma da despêsa 
gento Alrton Nunes da Silva. Saldo que passa 

va'ft=ª c!~~~te~a ~;b~!'ento Total 

199$800 

13:788$700 
14 :852S400 

João Sa11i,üno de Almeida. Trsoureiro. 

PREFEI1l'URA MUNICIPAL DP. 
GUARAB!RA 

2&:641$Jf)O RalancittJ da fle('eita e nesuPsa de 1 
" :iO de .~efembru de 1938 

RECEITA 

1 :600$000 Licencas __. Comércio, am-
4205000 bulantes e construcões 13:705$100 
3205000 Licenças - Ocupação das 
25$000 vias públicas 4:912$900 

1 :299$100 Predial, Rutnl e urbana 5:950$300 
1 :227ii400 Terri~riél 'urbano 289S300 

&45000 'Jlversoes 1 : 509~000 
1 ·043S'700 Industria ·, f'! profissão -
4;522$900 1 Rece6illif"do administra-

420$000 dor da Mês a de Renc!a ~ 
181$600 d cidade ·50', do imposto 
381$81)() de industria e profissão, 

3:Q50S900 ;:;;.f1ad~0 / ~1~~~· r~; 

14 ,5765300 agósto e"setembro 15:027SSOO 
14:064$800 

41 :394$100 
28:641Sl00 

Ca~::,:m:,br:~cadela, 3 ·º •argento Prefeitura Municipal de Araruna, 
Eletrlaista de dia, soldado Sllleslo em 30 de setembro de 1938 

Taxas dos serviços municipais· 

RemoçRo ddmiciliar do lixo 664SJOO 
A!eric;ào dt pêso!j e medi· 

M~1~,.1':ta ~. soldado José Ma- ArnuUo Gomes de Araújo, secre-
rlano de Lima. tá rio. 

O l.º B. I. e a Cia. de Mtrs. da- Confere: - Manuel Florentino da 

~bli'c"a. == ~o pa~J::!·. Cadela Cosia, tesoureiro. 

Boletim numero 225. Visto: - l>emostenes Cunha Lima. 
prefeito. 

das 1 : 200$000 
Do Matadouro 2:331~400 
Do Açougue Público S92SIOO 
Do Mereado Publico 3 :460$800 
Do Cerni teno 202$000 
De Expediente 347S200 
De Estatfstlca da Produção 

Municipal 4: 124 000 
Do Campo de Demonstração 

- !moveis Rurais 

O Interventor Federal Interino no 
Eatado da Parafba exonera, a pedido, 
Antonio Rodrigues Filho do cargo de 
2. 0 suplente de Jul• municipal do têr
mo de Calçára. da comarca de Guara
blra. 

(as.) José Arnaldo Cabral de Vaa-
Petlção: eonc:éloa. coronel cmt. 11eral. PREFEz:rg:f r:u:i~~E SAO 

N. 0 9.745 - De Manuel Peuctano 
da Costa. 

Oo Põço CMlos Gomes 
910$000 

16$000 

O Interventor Federal Interino no 
Elt.ado da Parafba nomeia José Men
d._. llal>l'lnbo para exercer o cargo 
de eserlvlo da Delegacia de Pollcla 

:. d~t:, cr1=e:r~:n~~ "f::: 
rlor e !legurança Pllbllca. 

O Inte"entor Pederal Interino no 
atado da ....,..lba nomeia o sr. Joa
qldm Rodrigues Sóbrlnho para exercer 
o cargo de adjunto de promotor pu
bllco do tamo de Calçára, da comar
ca de Ouan.blra, devendo solicitar 
eeu iltulo á secretaria do Interior e 
8egUranfaP6bllca. 

o Int.erveat.or Federal Interino no 
P.alado dá P8l'alba exonera An~nto 
~ Pllhci do cargo de escrt'lio da 
Delelada tle Policia do dlatrüo de 

~~ l:°"aer~ ":mi:, _ _,º qul-
0 Interventor Federal Interino no 

Eatado da Paralba exonera Joaquun 
RddrlsUea da Penha do CUilO de de
PGlltirlo P\U>llco do termo de Calç6-

!8'~ ~~t:.º -o quttea eo,n 

0 Interventor Federal Int.er!DQ IIO 
FAiado da Paralba exonera JD86 car
~ ~ Carvalllo do cargo de 11djun
lo~ Pllbllco do termo de 
1... :"~ ~~ qul-

0 Inf.errentor Federal 11',t.erlno DO 
lilaldo, da Paralba exweq, a pedido, 
Gollulit Oava1cant1 de Allr uquerque do 
"8M de acunnto de 119'ADOtor p6b)l
eo dli edmarca de c,,.,pina Grame. 

B11 lnfa ik,hwadà 

Confere com O orl~ - Sebas&lio Balancête õ'.11 receita e despêsa, re- Renda extn,.ordlnarin 
Mauriclo da Costa, 2.º ten. aJudante ferente aos mêses de Julho, Agóoto e Rendas evéHtua!s 

tat' RecFbedoria de Rendas da capl- Interino. Setembro de 1938. ~~
1
1:;a ativa 

o:r=c:~o:O o-=. RECEITA: ,. 

13:854SIOO 
137$500 

11$000 
132$400 

1$200 

Oficio: 
Cll\'IL I Licenças 7:485$000 Saldo «<J°'1 de agôsto 

!f. 015.f'IO ....: Do Secretário da Fa· Em Joio Pess6a, !4 de outubro de 2 Imposto ele leira 1:776$000 
zenda do Estado do Ceanl. 1938_ : ::'!!!:"P~~:i'f!~ri- 6:843$500 T 

55:530i300 
3:265~ 

58:796$180 

A' Procuradoria da Par.enda: Serviço para o dia 15 (sabadol . tórlal urbal)o 9:412$150 1 DESPESA 
5 Taxa de fi'tat!stlca da 

:~~~38 - De Cunha &: OI Las- Permanente i 1.• S,T., amanuen.se 6 ~~ç!"batldo r:~= ~:~do prefeito r~~~ 
cio. Manuel Golnes. , 7 Aferição 3osooo Flacallz~ao 6:583•;00 

Oficio: 
Permanente á SJP., guarda de 1. • 8 Taxa de Umpêsa pública 19$500 Llmpêsa p1!blica 758$900 

clasae n. 8. 9 Patrimonto 198$000 Conservacão · de proprios 847$900 
Rondantes: do trifego, flscal de !.• 10 Imposto "4!!re veículos 30IOOO OAssbriasste·nP!~Pública 24:403$800 

N. o 3. 867 - Do diretor da Recebe· r.laase n. 2; do pollclamento, fiscal 11 Rendas diversas 1 489$000 '"' !96SOOO 
dorla de Relldaa de Campina Grande. rongant.e n. 4 e &11arda de 1.• elasse 12 Divida ativa :237$500 ~fa:,çã::U,:blica e ende- 7:370$500 

FAZENDA 

.... do dia H: 

PrealdeDte - Romualdo Rollm. 
~- BeDl8na 1-1. 

eom,.,__ os an. Romualdo 
RoUm; dlretoilr do Teaouro, por deslg· 
llaçlo do Secretàrlll da 'l"Uencla, JOlé 
~ Junior e *'8la Bllrlelo 
-.,eottvunente, cbefes de oecçio da 

~ll; llcluá:e~~; 
Puenda. 

COIICm'Nllcla: 

O TrllllmaJ aceita a propoat.a da 
flnu •. 1- .. cta. para forne
cimento de .alerlal tlPDlrafleo para 
a Impraa Olldal, contóraie edital n 
K da Becclo de Olmpru, 

Bm lllllllda, o Trtbuaal. 9laou .. ... 
IUIDtN Jnllalilea de con\U: 

~.;:..·---0Tr1buul 

n.P~s suardas civis ns. 84, 23. Taxa especial de terre- numtnação pública 6:041S400 
13, 86, 36 'e 19. !~ 84~":~} f::;:ii::, Banda de musica 515SOOO 

Boletim numero 228. 

l'ua conhectmrro da Corpanclo e 
devida aecuçio, publico O --· te: 

de 1938. 1 :488$800 Agencia <IJ>Jestat.fstlca mo-

c=;::1 é. <lemonatratão 300SOOO 

~do do mll de Junho ~:= ~==1

1 ~= 
39:"17$280 Inativos 130$000 

---- 1Despêsas dl'versas 1 :051$300 
Llmlt,,s municipais e divisa 

lnte,<.dWttltals 180$000 

2:840IOOO ~3:694$800 r= Sef~'P\ o mês de ou- fi:lOIS3S0 
7:135S500 
l:98'1IOOO 58:796$180 

-30$000 
1: 11"'100 Teaourarla da Prefeitura Mw1icipal 
2:8889800 de Gua1'11.fllt'à,em 30 de setembro de = 1938. 1, 

vi.to: '\ 
Bal)lnian0Me1ia, prefeito. 

Mb 01 

~duerra LWIII, tesourelrll, 



• C INEMA! 
G "CAPRICHO IRIIII", O FILIE DE IUIHI 10 PLAZA 

A AVIA .lO AVAL NIPôNICA EXERCE GRAN. 

HONG-KONG, 14 (A tJNJ:lOl -
As autoridades de Cantão ·aenaram 
que 400 mll pesaOaa pertenc_. , po
plllaçio civil, abandonem all\lda cl• 
dade. 

DE INFLIJÉN~ NA MARCHA DOS INV ASôRES Esti anuncl&da para amanhi, na PrcdUÇiio da Unldet ArtW., para 

Ao SUL DA CRIN -A DERROTA DE PEQUE. téla do "Plaza", a estréia do filme 11938. constltue a_,., uma ,ine11-
"Caprlcho Branco", com a lnterpre- te exibição du mumcaa americana.a, 

- NOS CONTINGE~TES CHIN'-:SES t91;.~t~~:':f:
1m'!t. ~ª 1;°!:~f~tite re- ~=r::eru1;~1':::i.um enrl-do acra-

~lfil'1~~.f:1~ PROl'lUE- ORDENADA Ã ACUA• TOQUJO, H IA UNIÃO) _ o ~':ç~i!ni::;"e::"t ::n::..:i'':-J~ ~ ~n·=:. ~.~~~=:-~ 
l

li AVIAÇÃO JAPON1:SA EM AÇÃO altzação da "Wamer BrCJo&", cujos Nessa operfta atuam &JlNCladcla ar-

HONG-KONG, 14 (A UNIÃO)~ A ÇiO DE e X() ~:~~.J'::oi~:.1:"~cnte :::i. ~*:~~:: ~i~~~~e~~ .. ~e melhor c"ff!~· =•c~º't'~ filme é 

colavan°"!~ c!lnfla llnf6saan~!.'"~ cnlldp6ade, deVtemdºc11º- •a p,n_.,..,.,..ª D-l>lYl'AS CHI- xlllado pela aviação. Em "Capricho Branco", .., desen- que a sua sequencia tem coalo am-

versos PoDtos do litoral, perdeu o con- t.rnldo todas as comunlcac;6es entre cujo cenário é o ambl•nte oriental, ncvklades • se~ musicais de W0 -
~ -- nlAa i=Nelli,;;j""....., ---,o 80 avl6ea de bombardeio teem des- rela um lutenao romance de amõr, biente a celebre Rua 62, a llrUrlà d11& 

tacto que vinha mantendo com as &ua, HOl1fl-ltOl1fl e Cantão e Pelpmg e ndo dlg d glst agnlfl va York · 
propriedades no Interior . CHANOAJ, H (A UNUO> - /ui Han-Jtow. ;' 1 d·~ ;.,:e Is 

O 
º'""' co com "Rua dos Pr&:1•re& .. , *t'ão 

primeiras noticias de H~hoW /e; COmo se sabe, a cidade de Han- d::a q~ p:OOura°';,en!~m~ e:M~~ eldbld015 complementos, Inclusive o no
REFORÇOS JAPOlU:SES SEGUEM = ~"m ::;::w1~ao!1:c1o ltow vinha tend,;,, desde o Inicio do '.!ades que se lhe antolharam na vida, vo F"" Merielone New, . 

PARA o SUL DA CHINA pretendem opllr realltfncla ' marcha :;o:~~r;!:1~::.':':1o ~: e:: a ~lm 'l" obte~. o conceito da IIOCledllde ARGO E SUA TBOUPE DE SONE-

TOQUJO, 14 (A UNUOl - Extra- d~-=-dla de hoJ f6run que, por sua vez, recebia grandes car- clad~ ea~~~ =d~~rf!'!~ 
0 

apre- COS, NC> ·PLAZA" 
ordlnarios reforços seguiram. para a torrados os 

0
cadaftftll d:luo ~- regamentos de material bélico atrA- Esse filme, que eatrelará amanhã Vem se exibindo. no "Plaza", dêsde 

Bala B1as, onde estio desembarQn- enquanto m nlDlln1cm ttverllm 1 tnnr- vés O porto militar ln&lês da Hnng- no Plaza ,será focado Juntamente oom alguns dlLs, o aplaudido ventriloquo , 
do. ' to e 12 fende&. KODI. novos complementos . prof. Argo, cuJa atração é a sua m-

A 1 A REUNIAO SUL AME BIBIJQGRAFtA A EXmI~/iO DE "RUA DOS PRA- /~~:~a:;;"~P~a~~a:::'neccs, qu~ la• a • • ZERES , AMANHA. NO "REX" Hoje, em malinée, com o !lime "No 

lfaportt 11,..trado - T-m presente 1 "Rua dos Prazeres" é o !lime que ~:4;_~ m~•-;;.01 ~~;· &~á = 
RI e A NA D E BOTA N I e A º l\ltlmo número déssa apreciada re- será apreaentade, em matlnée • oolrée, 1 demonstrações com ª sua atl'IIHlte 

vista da companhia Editora Amerlca- amanhã no clne-teatro "Rex". troupe de booeccs 

A SUA INSTALACÃO NO 
PAU CIO TIRADENTES, SOB 
A PRESIDENCIA DO MI
NISTRO DA AGRICUL 11JRA 

RIO. 14 (A UNIÃO) - Com a pre
sença de grande número de delega
ções nacionais e estraqeiras. reali• 
zou .... ontem, no Paliclo nradentes, 
sob a presldencia do ministro da Agri
cultura. sr. Fernando Co.~ta. a lns· 
talação da 1. • Reunião Sul•Amerlca
na de Botanlca . 

Após a sessão preparatórlr., que 
constou de saud~ôes e entrega de 
credenciais dos diversos delegadm ofi
ciais, seguiu-se a eleição do presiden
te efetivo do Congresso. 

DIA 16 

Excursill cJentlfica á "restilll&" de 
Qabo :l'rlo, durante a qual falàri, sl>· 
bre a flora IC>f*l, o profesaor Peman
do SIiveira. 

DIA 17 

A'• 9 horu - BecçAo técnica -
Grup0 C-2 - Jardim Botanlco. 

A'• 14 horu - Visita ao Museu Na
cional. 

A's 15 horu - Secç6ea técnicas -
Grupos B e D - Museu Nac1111a1, 

DIA 18 • 
A'• 9 horu - seecões técnicas -

Grupos G e E - Jardim Botanlco, 
A'! 15 hora, - Sesdo plenarla -

Assunto: In.:tcações · - Parques Na
cionais, Proteção à natureza, Estudo 
e cultivo de plantas medlcinaJa, Pl.s
callzação de expediç6es cientificas. 
Conferencias dos drs. Hildegarlo No
ronha <Cerrado) e P. O. Brleger 
(Mutacio e Polyploldla. corno base da 
evolução> - Paliclo Tlraêlentes. 

DIA 19 

As delegações estrangeiras aclama
ram o dr . Campos Porto, PQf proposta 
do dr , Rosa Mata, delegadQ do Uru
guai. Mas, tendo o dr. Floriano de 
Lemos. pela delegação brasllelra, ln· 
dicado o nome do professor Alberto 
Castelanos, o dr. Porto resignou á 
presidencla, propondo, então, para A'• 9 horu - Sesaio plenarla 
substitui-lo, o professor Cardeoa, cbe- Palielo Tiradentes - Conferenclaa -do 
fe da delegação argentina, Que foi, n- l)J'Ofessor A. A. Plll~ (Exploraçlíes 
naimente, eleito, debaixo de aclama- botanlcaa de Surlnam> e do dr . Adol-
ções. fo Duelte <A Am,uonla Bl'asllelra) . 

Foi eleito vice-presidente o dr. Ro- A's 15 horas - Votação de pareceres 

t~n~ª~ =~o~~a.J:!.e~~!~: - Ellce __ r:a_m_en_to_. --,.-----

Depois. de' eleita a. diretoria c!o Con· 1 I IIIS LINDA JOVEM 
gresso, teve lugar a sessão pficial, re-

~~~·~:~J>r~:,:1:0aeJ:i:. v:~; DO BRASIL 
procedeu á chamada dos delegados, (Conclusão da 1.• pg,) 
por ordem alfabética . 

No momento da eh...,.... de um 
d•legado estrangeiro, a bandeira do 
seu respectivo país era hasteada, OU• 
Vindo-se o hino oficial. . 

Esti organizado o segulnl.e progra
ma para os dias em que durará o 
Congresso: 

DIA 15 

A's 9 horu - Secç6es técnicas -
Grupos A e B - Jardim Botanlco . 

A's 5 h"ra.s da tarde - Garclen
Partu na resldencla do diretor do Jar-
dim Bota nice>. , 

"broadcastlngs" americanos e na ca
pital caril><'-&. 

o comércio de Joio Pesslia oferecel'á 
vallooos brindes á candidata eleita 
para repttsentar o Estado na grande 
parada de bclêf.a e elegancla do dia 6 

de~':.r:r~~n~:. ~~iras. 
Tamblt. e Tcrezópolla cogitam de a 
presentar alguns nomes que concorre
rio ao pleito como rêpreaentantea des
tes bairros. Por outro la(jo no Clabe 
Aatréia e no Paraiba Clabe formam
se correntes poderosas em t6mo de 
candidatas oue contam com gr11ndes 
posslbllldades de alcancar o titulo de 

R E G R E S S O U 
tf,M1ss Paralb&... • 

Em vtata do Intenso movimento de 
cabala em favor dea&as candidaturas, 

~a1q:r ªm~~ll:~iJ!~ Parai

AO RIO, O IIIISTRO DI ~ :ru=~ ~~~ e;::: 
IUURl ~=-~0 .::,:;: ::.!.:.~~ 

bulri gratuitamente a cada peaa6a 
que comparecer, um "coupon", por 
melo do qual se far• a votaçlo. 

RIO, H (A. N ,) - RetlfflmOU, hoje, 
• esta cidade, o mlniltro !Ili Guerra. 
general Eurico Gupar Duua, que se 
encontrava, ha dlu, em BQo Barl
zonte, aonde fõra aNtatlr i pur.e n
Dal das manobraa dm cadl• da 11:a
eola llllitar. 

PREPARATIVOS 

A apuraçio teri ,::r no mOllllll =.~ :O~d,!:11~ a1m=:a o=: 
cida por uma !lellhora da Rita BOCle· 
<!ade de Jaao PeuDa. 

A CBlldldat& eleita ll!8lllr6 para o 
Rio DGe Ultlmos dlu dWé mia a fim 
<'e participar do graqde baile do dia 
e de novembro, no CaalDo da Urca, 
DO qual IM!l'iO B~U 88 "mia• 
- " doe Elltadoa IO J\lrt que deflidlrf. 
q1l!II "a mala Unda 111ft11. do Braell ". 

~lrtdo ~.,.: 
- DE UNO - n1.-.._... dBt.e Batado, t 

JlilllqMlato~ 'dai AdéaW Vida!, pro. 

PARA O RICENSEMllttTO 

T&4J1181'.0IBKA!DA, IIIOft80- ~ lia 1illlDl*lca. 0n1.t 
RIAJlbTE A UC,Ç&O DB U'U. :::.=.: da A' lffl!XO e Vlrll-
TIITICA. TDIIITO&L\L ~ ~ 'J!O~ dl .:=:..:" 8\ICISUJ. dQ 
TIJuo DA AGRICIJVl'IJa& 8 --
Vlço DB cooaDD~ -CIIO· O ......m> DG ~,l'11111191-

G~ 111.' 0 ,um;,, 
Jb1111PB- 11 <AB,i Q 111'.8· 

aro, 1, '"' N.1 - o ~ ta i.1111 =,: l'IDIO o '.'eillivlte !-..._..._ ______ :JC,J",.. o.1ml~ 

~~~ :I ... ~·~· 1111 ~ ......._ t1a........., .. .,._ llllbl 'li!& umo -............... :, ~ ·~ .......,,..____ . 
~ .. ~ 1 lC _ ,-."lilil'"hmilíiiii-,.. _...., ="'• * Ya: 

n~bllcação que Já se impoz em todo 
o Brasil "Esporte Ilustrado" traz, no 1 .-- -----
presente fasclculo, amplo uotlclt.rlo re
ferente 11.s atividades esportivas no Bra· 
sll e no exterior, Incluindo suas costu
meiras secç6es de futebol, voleibol, t,,. 
nls, natação, etc. e uma reportagem 
completa sl>bre a l\ltlma grande regata 

CARTAZ DO DIA 

~~a R~ d~!~e~~~o de Prei-

"Revi.ta da Semana: - TemOl5 pre· 
sente, enviado pela sua redação, o nú
mero de 1 •. do corrente do brilhante 1 
magazine carioca "Revllta da Semana". 

Como sempre, a apreciada publica· 
ção da Companhia Editora. Americana ' 
traz em o nwnero que nos referimos, 
abundante e escolhida colaboração, 
assim como farta rebortagem .Obre os 
últimos e mais Importantes fatos da vi
da carioca e dos Estados. 

Entre as reportagens Ilustradas, in· 
sere "Revista da Semana• um "clichée" 
dn chegada ao Rio de Janeiro do Inter
ventor Argemlro de Plgueln'.'Clo. 

A, sua capa é uma ótima fotografia 
da praia de Magan,tllla, no Estado do 1 
Rio. 

PLAZA: - Na tüa, na VH• 

JM,ral, ·•No Fundo do Mar", eom 
Lon Cbaney Jr. No palco. n 
ventHloquo Ar&o, com seU.'I bo
n~os falantes. 

- A• noite, na téla, em Ses
são das Môças, .. La Boheme·, 
com Martha Errertb e Jan 
Klepara, da "Ari-Film". Com
plementos. No ?talco. o mHmo 
H!>etáculo. 

REX: - Na vesperal, "A Mu• 
siea Gira Gira". com Rochell,. 
H:ubon, da "Columbla". Com
plementos. 

- A' noite, "MU Dolar .. ~or 
Minuto", colll Ror,rer Pryon, da 
.. fte!ftlbllc ••. Complf'mentos. 

SANTA. ROSA - Sessão l'ft· 
palar - "'Com Um Sorriso". 

com Maurice Chen,lier. Com
r-teme,ntos. 

FELIPE'IA: - Sea,;io das 
~~ - •o Mistério da Uni· 
versidade", com J..arry BusWI' 
Crabby, da .. Paramount.". CODI· 
1tlementos. 

JAGUARJBE: - "Wboopeé". 
com Eddie Cantor, da .. United 
Ariist.s". Complementos. 

S. PEDRO: - "Tudo Péd• 
Acontecer" e. naais, .. Fucfiti,os 
~a Ilha do Diabo". Complemen• 
tos. 

METRO'POLE : - "0 Ga
lante !llister Dttds", com Gary 
Coo~r. Complementos. 

RE G IST O NOTAS DO FôRO 
A senhorita Severlmi Ramos Vieira, .Nas_ceu, no dia 9 do corrente, em 

FIZERAM' ANOS ~M: 1 NA.SCJMENTOB: 

aluna da Academia de Comércio "E!>I- Joazeiro, do munlclplo de Soledade, a 
taolo Pessl>a", e !Ilha do sr. Severino menwa Aurlstéla, filha do sr. José 
Fernandes Vieira, rtaldente nesta ca- Macld, pr~prletárlo naquela locallda-

CONSTOU DO SEGUINTE O MOVI• 
MENTO ONTEM DOS CARTORJOS 

DESTA CAPITAL 

5°. Cartorlo: ~criváo - Eunaplo da 
Silva torres. 

pital. de, onde e tambem correspondente 
. desta fõlha· e de sua digna esposa . Autos conclusos ao dr. juiz de Direi• 

to da P. Vara : 
FAZEM ANOS BOJE: 

o sr . Inacilt Ferrélta Serrano, fun
cionário estadual, nata cid&Ale. 

- A senhorita Cleanlce Correia, fl. 
lha do dr . Arlindo Correia, diretor do 
Centro de Saúde (lesta capital. 

- A menina Terezlnha, !Ilha do sr. 
Severino soares da Costa, emprega
do da Imprensa Oficial. 

- A menina Allete, filha do pro
fessor Jooé soares de Carvalho, resi
dente em Ouarabira , 

- A senhorita Clcera Laureano dos 
Santos, filho <lo ar. Manuel Laureano 
dos Santos, residente em AIB&6a do 
Remiglo. 

- A senhorlt,a sev,r1na Santlna 
Tonel, fllba do sr. Santlno Ambroslo 
Tonel, residente em~ . · 

- A ,ienhorlta Guedes de 
Santana, !Uha do sr . uel Joaquim 
ile Santana. J' falecido. 

- A senhora Joaéfa Pt.ustlno .de 
Sousa, esposa do sr. Jooé Faustino 
Sobrinho, residente em Teixeira. 

- O Jovem Enll' Pereira do Nasci
mento. aluno do Llcêu Paraibano, e 
ftlho do sr. Joaqnlm Pereira do Nas
cimento, arttata, residente nesta ca
pital. 

- o Jovem Hvgo Leite, aluno do 
linúlo •carneiro Leio" e fllho ao 
tenente Manuel Leite, oficial do 22.0 

B. c.. aqui aquartelado. 

VIAJANTES: 

Dr . J. J .• Enriqu.e da Silva: - Pro
cedente do Rio de Janeiro, encontra
se em Joio Pessõa, o nosso distinto 
conterraneo, dr. J . J . Enrlque da 
Silva, clínico na capital do Pais . 

s. s.. que ve,u até esta cidade re
ver seu genitor, sr . Tito Silva. foi pas
sageiro do oaquête Arahmbó. 

Prefeito PTáredu Pitanga: - En
contra-se nesta capital, o nosso auugo 
dr. Praxedes Pitanga, dlllno prefeito 
c'e Misericordla, cuja adminl.stração 

Inventario de José Pequeno da No• 
brega; idem de Dacio Heruiques de ~
maral : idem, de Izabel Ribeiro Guedes. 

Arrecadação dos bens de Maria Al
clna Borges: idem de José <'hlné. 

Autos conclusos ao dr. juiz da 3ª. V,.• 
ra: 

Acidente no trabalho, em que é em
pregado o sr. Odilon Feliciano e empre
gador o Estado da Paralba. Ação Exe
cutiva de Al!rêdo Justa. 

AO CONTADOR 

vem sendo das mais eficientes para a Inventirio de Jzabel Gonçalves de O• 
vii~ :~q~~~a .:::'~rato de assuntos llveira. 
ligados aos lntereases de sua edllldade, Cartorlo cjo ~to Civil Esc"'vãa: ...,. 
estêve ontem, t. tal'de, no ~io da Stbastláo Bastos. ~ • 
==~·:!';.'..":,{':!!.':~/elo sr . ln- Põram regi&tàdas nêsse cartorto as 

-"De Natal, aonde f6ra a trato de se~i.e;~n~ ~:'·J:;1~~ 
negocios ,·e seu particular lnterêsse, de Lima Antonio B&d>osa de Ulna 
regressou, ontem, a esta cidade, o sr . ,Judi~ Rodriiuh de 5DU*,; .JéMié ,iltirtla 
=:ºne'!:a =~o Santos, corner- Mouslnbo, Evandro Borba KOli&Ílbo, 

S. s. se fez acompanhar de mem• Severino Hermlnio da l;lilva, Ellél de 
bros de sua familia tendo viajado de I Loqrctes de Carvalho Coeta e ,tolo ~-
automovel. rlW:, !':'..:::n~rlo CDIT:!ID PfllCla· 

VARJA.S: ~~.:: o~a:::::l° =:~ 
Submeteu-ae ontem a uma lnter

venQio cirUrlica, no Boopltal de Prln· 
to Socorro, a senhorita Elia Paleio, 
funcionária da Jnapetorla Rellonü do 
Mlnlatérlo do Trabalho e lrmi do ar. 

~'.":~ =êtri:':1:ii d~~: lJe 
saúde. 

veira e Severlna Sebastlàna da &lll a, 
~J~ofi::1:.• dos Santos e Maria J~

Põram registados os <!bit.os clJla ~e. 
~~ Cves ~~tem: te 
Araújo, Jlllia PauilnQ, Severtn:=1-
tJlo da SUya, J!.oliei:to E!eJl!nno,: Jl'ri.n
fl::iei~º de Ollvelra ~ ~lo 

l ,.. ............ .... ,. n~ ~~ J1ii0 ~ _ .._ ,,_1111 
S. PAULO, I'.& H > - A Pdla\'I 

realmlll bDga,tànt,e dllldncla fOIIIII,, 
alllo'Ullllrceila_.....p 
.1a1oA!elfa •. 1. r•••-1· 

Nram. ef8'àadu - prt. 
sões. 

Falecêu o criader e uiaa
dor do "~~o 

Popeye" 



er. 8eallci Ol1lin&rla. 1111 to de 01m1--íiro íie iN8. 

l'nlldentt. - !i!'1.~ 
~ õ.m~r:9uina 

~.:iodg~ =~ Plll,IClo orlallnll •ex-ofl• a.a"'L ~llil, Ih L' alo" n•. •. 11à coiDár-. de Vmbulfln, 

inoilitllll 8éV'1'100 , ADllado Olftl ffO, lo&,_dà IIOftl&IU 
Blil'NII • ,, dr. Pnic r de, -- 8ui ~la .&pelan- JQVllll:IO 

~ 
D llle«.4P, aenato Ltlba, 0- ela~, Joio Jo• 
fci4 al!Mada, atm dllllerftc&o, li 'dt , llll'8 ln e oulros: 

• 11 a da setàlD anterior, •s,eladaa Klmllel da 811n e A '1 18 boru, nu quadru do Pa· 

Dlltrlbulções: "'t:~~traor~o no,s autoo 4e ~~":,.~~~~ ~':"r!;J.°j~~ 
1~ dvllelllo debal'll~dioor cpr1ª~'?.JIIP!'..~o·fl· cmbal'l011 ao acordlci na apelaçio e!· Pernambuco, Jogando-se 10 partidas, 
.,.,a ~ ,_,_ -~ vel n•. 30, da coiltarcll de Joio PM• das 18 que fonnàm o total do cetta• 

c!O" ~. 11, da eomarea de Cal>lllt do ""-· Reeorrllnte a Prefeltuta MWúcl· ~-
RCl6A01&d-·m .. -~or Plod-rdo da pal'l'NllrndOI 4 e.ta & Cla, A-r de OI pemambucanOI con, 

- -.- - Jlmbarlol ao acordlo nos autos de tarem com o concuno de uma dupla 

....... ___ ...,. __ 
.......... ..._,~º--
~ .,.. o a,u&o, ...._ ...... 

-- - OftlrlOI. 
r podlrao calmllDte • ~ .,. ........ 

Silveira, ..,...o de pettçlO clvel n•. '19, da co- campeA do vtslnho Estado o que que, 
_ADelae J~ cprl~!!'."1. ,.n~:.,~'!·iedao comardr • ..:, marca de llalnatllU&pe, (Acldl!tlte no dlr.er, ltfcontestavelmente,' campei do 1 
-~ ile J_, ...... ,.._. -- tnb&lbo>. Bmbarpnte a Cla. de Te· Norte OI paralb&noa allmeDIAm con
.Ptomot.or Público; apelado JOM Ma- cldoo Paulista - Pabrlca Rio Tinto: tudq,' esperança.a de contrabalançar 
11a de Ara«)o. embargado o operarlo Bened,t.o seve- ~•se Poderio com esforço e dlapoalçio 

Ao desembargador Jost Ploocolo. rlno. para uma luta segaaclonal Não l1ll 

J'l.t7.SCMlla)ATDfA, peja - -
prcmda dllaaola • ntlllltaclll par ....... 
.... mediam. 

llmW•911114TllfA ...... -
IOllaa..,... 

Apel,açlo Clvel. !'.!!, U4, da comarca O dr. Procurador Geral do E•tado veleidade entre nós de per1811Wl· a 
de itàbãlana A~te severino Pau- apreoentou OI autos em m&a com cs ~ria, que no tenla multo pouco 111• 
~;:1a c!,;e ~:ade ~d':.2,~;'.º Per-1 nspecUvos parecwes. • 14:ressa, e sim a fldaJgula ~· recep-

ufgro. · dos rnala belos e civilizados espurtes. Ao desembargador severino Monte· Designação de clla • 1 çaq aliada i própria dlatlnçao de wn 

d/~~ni.11~er:n~
1!·:C~~~ 'co=º d:\:~ioRl~el~JLto9:·d~~ AS DJIPUS DISl'VTANTES 

verlno l!aUsta IJns de Albuquerque; semliargador Maurlclo Furtado Agia-
apelados Inicio Alves da Silva e sua I vantes Antonio das Chagas Gondlm Estão assim escaladas as duplas 
mulher e José Lourenço da Silva. e sua mulher; agravados Raul Dan- pernambucanas: 

Ao desembargador Agrlplno Barros. tas Ribeiro e sua mulher. Foi desig- Jlarry e Arnaldo 
..{pelaçio clvel n•. 116, da comarea nada a Presente sesaio para Julgamen- ~r ºe A::~a 

:~~oãi ~!~\.,!l!~!"~ul:" J!. tos. Murllo e Misael 
de Oliveira. Julgamentos: . Luc! e lr\CI 

Quota: 

Apelação civel nº. 82, da comarca. de 
Joio Pessõa. Apelantes Lanter & Cl9.; 
ppelado o espolio do cel. GenW Llns 
tle Albuquerque. 

O dr. Procurador Geral do Estarlo 
apresentou os autos em mêsa, por nâ:> 
lhe cúmprlr oficiar. 

Passagens: 

Agravo de peUção ctvel nº. 93, da 
comarca de santa Rita. Relator de
""'11bargador Maurlclo Furtado. Agra
vantes Antonio das Chagas Gondlm 
e sua mulher; agravados Raul Dnn
tas Ribeiro e sua mulher. Negou-se 
provimento ao recurso para confJrmar 
a decisão agravada, por unanimidade 
de votos. 

Apelat;io clvel llº- 77. do t"rmo de 
Soledade, da COIIIU'C8 de Camplr-11 
Grande. Relator desembarg.«lor Mau-

Apelação clvel n•. 79, da CODlarca de rlclo Furtado. Apelantes severino An• 
Plclli. Apelantes J0&qulm BaUsta da cm! Gomes e sua mulher; apelado:; 
Silva e sua mulher; apelado Firmino Antonio Vll&rlm & Cla. 
,1ja\uml1Jo de Lemos. Preliminarmente converteu-se o lJJl-

0 desembargador Paulo Hlpaclo pas-

1 

aamêllto êm cllllrencla, contra o voto 
sou os autos ao 3". revisou desemb'lr• do exmo. desembargador José Jo~osto
pdor Flodoardo da Silveira. lo. t18ou da palavra por parte dos •-

Apelação clvel •ex-oflctn• n•. li'/, oelanle& o bach4rel R.mmUlldo No
<desQ)llte amlgavell, da comarca de bre,a. 
Campina Grande. Entre partes: Co,- Aaalnatura de acordios: 
mo Quaresma de Mendonça e sua mu
lher Marta Tomé de Mendonça. o de
sembargador Plodoardo da Silveira 
passou os autos ao 30_ revisor desem
bargador Maurlclo Furtad11. 

Agravo de peUçio clvel n•. 69, da 
comarca de Joio Pesaõa. lAclden•.e no 
tr,~tihol. Relator desembaqador 
lllaurlclo Furtado. Agravante a Cla. 
Comercio e Prenucem de Algod,\o; 
asr&vado o <Ir. Curador de acidentes. 

O ~mbargador relator pa.s.Gu "" 
autos com o relatorlo ao 1•. revisor 
dese~dor José Floscolo. 

Jot,P•,f~.t1p~á~ t ~':;~J: 
Amerlca Fabril; apelados a Fazenda 
do Estado, dr. Secretario da Fazenda 

~ d~
1i!:~ ~i=.0

a-d:m1t:.':: 
gador Sevet'lno 'ilonten~ puw,1 os 
autos ao 3". revllor desembargadtr 
Agrlplno~. 

Ontem. Q bacharelando Paulo Mon
tenegro, diretor de Tenls do Paralba 
Clube, escalou aa duplas que defen
derio as c6res paraibanas, com a a
provação do sr. Manuel de Oliveira, 
que são as seguintes: 

Paulo e Alzlr 
Braz e Fernando 
Mlrocem e J>rocoplo 
Barbosa e 4dallclo 
Rfnaura <linlle> 
Os Julzes serio escolhidos no mo-· 

mento, i prppj>rçto em que fllrem 
disputadas as partidas. 

fg::·~t~z OA l~~f~~~T~~ 
GJ!,ANJ)E TORNEIO DE ~BN'I8 

Ontem, i tarde. o sr. Manuel Oli-
veira e Luiz cu!mtntlno, dlretom tlr. 
P.aralba cltibé(. IIICiveram no l'alacl.l 
da Redeaciio a1'1111 de co11,vfdg o In
terventor Joá ,Marts para aulatlr ao 
gl'Jlllde torneio de tenls a ser Inicia
do na noite de hoje. S. e:rcla., du
rante • palestra que teve com IICjUê
les esPQrW..tas, lo•vou a Iniciativa 11ue 
teve o Paralba Clube em dar anima
ção • cultura do tenla entre nós. 

O ASl'ECTO 11A SE'DE DE CAMPO 

A ele de -po e •lnatalaçlles es
portivas do P.ualba Clube, apreoenta
rio um aspecto do maior brilhantis
mo, com a sua Iluminação reforçada, 
pr!nclpamente naa quadras de tenls. 

Para melhor comodidade dos aoclos 
e suas exmas. familias, foi construida 
uma pequena arquibancada de madei
ra, de capacidade para !$0 peasõas. 

=ug~~\~je, !;°t.!~~~. 3:,.:. 
tas mala de cem cadeiras. 
~ maneira, reglstran,mos o 

lado. Apelante a Companhia An1enco 
Fabril; apelados a Fazenda do Bst,c.!o, 
dr. secretirlo da Fv.enda e o dtt~tot 
da Recebedoria de Rendas de Cam
pina Grande. Deram provimento i a. 
Delaçio para re1Drm&r a sentença ape
lada. contra o voto do exmo. desmn
barpdor Agrlplno Barros. 

Apelaçio clvel de Plancó. Relator· 
1esembllrgador severino Montenegro 
Apelantes: Joaquim Batla&a da Sllv, 
• sua mulher; apelado Pll'JDlno 5atur
nlno de Lemos. Deram provimento é 
apelação, contra oo votos dos ex-.,,. 
llelelnllars&dores l'flator e Paul~ Hl
;,6clo. Designado para lavrar " aeor
UG o ellllO. desembargador PJodoardo 
da Silveira. 

.6.pel&çAo clvel "ex-Dfflclo" 'de.,
quUe- amlgavell de Campina Granae 
~tor ~mbargador Se\'erlnD Mon-

fÉCNICA AJ)MINISTff_ATIVA 
!Especial pera A UNIAOl A. DE FREITAS GUUIAB,US 

, Departamento Nacional de Propaganda) 

S 
40 muitos raro,, na a.tualid.ade das nos mail impartantes pafzes do 

... !."";!:;'· ~:...'.~/::::w:br:u~· 1 f.=~ rco"/n=~~/':.'ft~: ;:: 
Est(J(jo Ni'ivo Braaileiro, ou nas I doa o, revolucio11ari01 da pollHca no 

suos observaçóes ,<ibre a realidade na- que diz re,peito ci fun,;lfo do ltatado 
ctonal, fa,•·m ;iutú;a ci ação do Go- ._,,,. rOZlio da Ecqnomla, e, a ,ua obr1-
t1trno e colaboram com ilenção de a.- gaçõo de interferir neste campo im
ntmo na tere/a da reconstrução do pa.. J)('rtanti,simo para debelar o mal Q1UL!! 
í.s. incurai•el das crises e da& e.rceuos de 

Ali4s, a juatiça só será feita pela produção. 
Hlatoria, quando as finalidade& Viza· E' obvio afirmar·•• a comp/eridatB 
d,u pelo s,tado Nüvo fore,n alcança- d<· um IJ3stmto, que envolve ,eruu res-

!;,~:l~~:e:~~at;51~:ã':: =~ =~~1':::·~;a ge;:=::,r:s °J::ri-J 
4a . que algum ct:rel1Tos aestru,aoru d/J3, savwesultados definidos e def•
ematem aqt;: e 1u'í, procurando abalar nitivo1.' i 
a cot1vicçáo jci arraigada das massa., Em nNso Brasil, por .zremp/o, com 

:~:;i:e."°' altos vropoaltoa do No- 'k,,':i~';,,': .~~íffco;::.~~·::: ,:'"d~~ol:~ 
Os Bilados Modernos possúem unia ! ção da& Camaras privou o pais do CIJT

ttenica adminlltratltl/J que 1'!3ultou da : po de legllladoru, legislador.,, que, 
utrelta collitboraç4o entre a, elttu in,- alilil, no uerclcío do, •eiu mandatos 
telectvall, '14 corpo• e,peciajizadoa das pouco ou nada faziam mi favor da 
na,;óe,, e, do trabalho paciente dos Na,;cio, a,,,..r,adoo como ,e acJuwam ao 
conduto,,~ de p()VOS. Essa. técnica aa- /aciosismo político, e prêsoa a inter~· 
mantstratwb. apresenta., m1t1tas vezes, se subaltérnos, e,11. detrimento do po• 

~t~~t.'t';!:,;."m a':: pr:.::i vo <i ::Z:.ª~:'i:stado, de,fecltado a 10 

~ii,::'i:" a1:,::;::dg, 
0:!~~~~f= ';{.g1[,,.1~º~~'::t:;º~o;;;',, ':,'"t,.~,:;;~ 

4, cadlJ ,etor dli vida de uma nação. roa abu,01, enfrentar a realidade com 
-trovertet fatlllmente o tratadlsmo a dlspo,iqdo firme de modl/lt!Cr "'"" 

~r:"d.~~sdet-="onJ'.::::· ~ = ;:,ua;;ro~o"';=!:r,:,~~·d[g~ 
radoa da., formulas arcaicas ,,, gover- no. 
nar. o neMente Getúlio Varga, pro-

O principio basico da vida social é nunc,ou dl't ,rso, discurso,, - tod-0• 
a. economia. As transJormações opJTa- Clu de u,encial importancia. definm• 

ausplclo,;o fato de ser assistido o 
maior torneio de tenls Ji realizado 
ttb nossa capital por um público cheio 
de entusiasmo, de maneiro ldentle., 
ao que ae vê nos grandes centros ele 
civilização. 

O l'&OGRAMA DE AMANHA 

Pela monl1ã. festejando a presença 
dos embaixadores do tenla de Per
nambuco. o Paralba Clube promove 
um "cock•tall" dansante, animado 
pela Jazz TabaJara. sob a regencla 
do prof. Olegarlo de Luna Freire. 

Antes das dansas. que terio Inicio 
is 9,30. reallzar-se-i um Interessante 
encontro de voleibol entre Veteranos 
e Calouros. do Paralba Clube, estando 
ualm dlapostos os _quadros: 

Veterano,: 

Valrrê<I, - Evandro - Amerlco 
Oocar - Barari - Jorge 

Calour•: 

Gale110 - Alulzlo - Jolé de Holan
da - Macedo - Agmar - Romero 

Como prova de apreço aos vlsltan· 
teo, o quadro feminino de voleibol do 
clube das argolas, fari uma exlblçio, 
pelejando contra um selecl~o de 
•• novlutmos". 

·Ql'&drÍtremtnlno <Invicto>: 

Rlnaura - Antonlfta - Aida 
Adellde - Ebe - Zulelda 

Novlaal-: 

Newton - Arlosvaldo - Jora,, 
UchGa - Abdlaa - Milton 

do oo proposito. rio E•ta4o Nôvo, e,
elarecendo o pôvo aôbrc a .rituac-do ;na
cional, e c&!1non&tra.ndo. principalmet'f:
te, ao pali a falencia da, formulas lo· 
1><,ral-democrataa e a nece1,idlule lm· 
periosa ():: se instaurar um Regime que 

t~ss: aº,!~::'í01ª ;~~= :i:::~; 
N'd:Otlue ouvindo as palavras do Che
fe na Na,;túJ, compreendendo a verda· 
tte 1rreto11111ft>el u ,uaa afar1naçoes, 
vao buacar nas ipertmencia.s da 10-
ciologta rigida ou do ;ummo, ra.z(•:s 
para criticar a estrutura constitucao· 
na! do E•tado Nüvo, demon.stram, ape· 
na.,, a ausencia total de compreensão 
do momeRto bra&ileiro, e um duoladar 
&plrlto de destruição. 

A funl/00 dos ce:1:bros cultos, dos 
espirltoa esclai1 :cidos. dos homens ca
,-.zer. 1141 c11·cumtanC1a.s ,mpenosa., 
(llle 11 8'IUi1 en/rfflta, é colabanJT com 
civ11mo, com inteltglncia, com dett1-
ca,;4o, fl/jra que se;am aplainadtU "' 
aruta.,, f\.'1nOl1ilto• o, obl'4ctl1os, ar· 
redOltdada a estrutura do orr,anilmO 
nâclolllll, preparando-no, ,,..,a a con· 
qulsta definitiva do l'uturo! ... 

A crtttca con.,tn,tlva t necessaria, 
desde (llle •• faça acomfl/jnhar de su· 

~1"81,..:t=;~ .,,=:;......:.ó'!::!, 
polltkó, etc. 

•. 114 llfUencia de legllladoru com· 
,erentu, de coU&Ooraaoac,r 404u:aa,,, 
e Jllllriotu, o •atado (1111 conc1amou 

=ir,!:~ ~::..:.:4o ..=.~ 
nal, ,<i pode aer Ataeado quCllldo OI 
,..., Jlf'ol>o,tto, tomarem dtrefdo con· 
~~ '; ::::.: ~er:z;:,a'::;~ 
BIWIUh ,~,.::.::: ==.:::~: 1,,.,._ d11111m1ea,, capi,eldda ,,i,. 

A' '1,'AaDGIC IBJU' • CO"CLlllDO Q 11,f/,ú 1• 1n-JIOlnl e, é /tYr-
ltAJln .. OIIRIO ç,u .;,.,.. ~..: ,,;:"f,...'lf3t.o ,r,. 

Na tartlii de amanhl, aeri conclui· ~1.:U~::C:.;,2"; 
do o anllde. ~ de tinia ~ .,.....,... dllu~ ,,. ~ 

Peni..u.lftb ,, llü'&Ola. J)l'OO]&mandií• ~-~· - "" d4 °"'"""" 
M, entio, li Tiitl&~:r de tePII ~tlSlll;;,.i'odol o, .,tore, qG ali• -~.:=- !e.Jisl!..t.arttea ' .. 1=':""" lllêtllCIJ OdllllnlltratftHJ 
1-11, dlo lâtllalnll;;'1i'~t':iito, para ,...,.,._ oe ...., ucfOllaú ,... 
a .....,. • •• lo tarnelo. e....,, T, a par/el,;4o do ,.,.,.,,.,._. 

AO~ D08 fO®IJ =-~:= ::.,r,. 
,....~,_lllllk.Ol~lllf :~:v:i.Z. ~do ,. .. ;;; 

.. .-1oa.Aánla ~l:wa'. .. ,ã.:._~ ........................... • .....-. .:~ ... . ...... ,. 
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' MADRID SOFREti:ONTEM, VIOLENTO 
BOMBARDEIO D E ARTILHARIA 

ENCERRARAM·SE, ONTEM, 
EXERCICIOS DA BATERIA 

TILHARIA 

BRILHANTEMENTE, OS 
INDEPENDENTE DE AR· 

DE DORSO 
MADRID, 14 <A. N.1 - A artilharia 

nacionalista de calibres de 8 e 10 pole
gadas, Iniciou, ãs 20 horas de ontem 
tão violento bombardeio, como de hu 
multo niio se tem reconlução. 

As grnuadas ntlnglram todas as par
tes dn cidade num espaço cte 10 a 12 

.segundos. 
Em Puerta del Sol e na Orá Via ex

plodiram 216 granadas, 

AS VITIMAS DO BOMBARDEIO 

MADRID, 14 lA UNIAOl O mi
tnero de vitimns o.té agora encontra
das eleva-se a 4 mortos e 9 feridos 

ATAQUES REPELIDOS EM GAN
DESA 

GRANADAS- DE 8 A 10 POLEGADAS DE CALIBRE CAI• 
RAM, NUM INTERVALO DE 10 A 12 SEGUNDOS, EM TO· 

DAS AS PARTES DA CIDADE. 

<Oonclusáo da t.• pg.) \ O~ projetís fóram feit05 no Arsenal 
de Guerra, por operários brasileiro::;, 

o P ~ .. por JntC'rmédlo de telefone~ o que vem atestar, c!c modo eloquen
e fogut:!te.s, cujo bcncflclo á Bateria te, o avanço que, em matcrin de in
mutto concorreu para o sucésso da te- dustrla bélica, o Brasil tem lido nes
ferlda instrução tes último<:: anos, sob a dinamica ad-

A retirada de doentes não 
é retirada de voluntários • 
afirmou,· ontem, em Barce• 
lona, no seu anunciado dis• 
curso, o "premier" Juan 

~tg't~t~lJ:is\.:fJ~'i;~~sDii'~ o ALCANCE DOS TIROS DA BA- ~!~!~{~ção do presidente Getúlio 
ESPANHA TERIA . E isso, aliás, é motivo de Justo or

PARIS. 14 < A UNIÃO) - Já se en
Ct.Jntra cm Perpignm, com destino a 
Barcelôna, a Comlssão lnte111t\.ctonal 
envtndn pela Ligo das Nações para fis
calizar a retirada dos voluntarlos es
trangeiros da Espanha. 

Antes de dar início aos excrdclos, 
e 1. 0 tenente Samuel Kicls. coman
dante da aludida unidade do no•;'°io 

r,fulho para todos nós que habt ta mos 
&te país. cujo progresso o engrandece 
clia a dia, cm face do mundo clvlllza~ 
do 

~~~J~~o'e I~~s~~~t Íll'~~~nr::~1~~~aºt~= OFERECIDA UMA TAÇA DE 
lhante explanação dos mesmos. "CHAMPAONE" AO INT~RVEN;,-

Negrin 0 ilustre oficial explicou O plano TOR JOSE' MARIZ E AU-
o DISCURSO DO SR. JUAN NEGRIN das manobras, impressionando, pela XILIARES DO GOVERNO 

dl!..serta<;ão segura, a todo~ quanto:1 o 
GANDESA, 14 (A UNIAOl - As con(Julstou novas posições 

tropas tranquistas repeliram todos os , querda da linha de frente. 
na ala cs- BARCELONA, 14 tA UNIAOJ - A'~ ouviram. A Bateria de Dórso ofereceu. então. 

na tenda dP. campanha do comando. 
no morro Cnxitú, uma taca de cham
paqne ao interventor Jo~é Mariz, au
xiliares do Govêrno. e outras pessóas 
que ;e encontravam prescnteb 

ataques governamentais na frente des- A aviacão e a artilharia insutTéta 
ta cidade. estiveram, hoje, ativlssimns, tendo bom-

Em dado momento, a infantaria atra- bardcado, incessantemente, desde a. 
\ressou os parapeitos das trincheiras e madrugada, as linhas governamentais. 

20 horas de hoje, o sr. Juan Negrin Após, o comandante Samuel Kici;.; 
começou o seu anunciado discurso po- expediu as devidas ordens de fôgo, dis
lftíco, que íot varias vezes interrompi- parando ns peç-as entre alcances que 
do pelas bombas lançadas dos aviões variavam de 3.500 e 4.000 metros. 
rebeldes. A.t::. provas de tiro real ao alvo fô-

O REGRESSO DA TROPA 

de" ~at;~· :!;~m~~~be.leclda quando se sôbre os locais onde cairam O!i tiros ~indas os exncki_O'i. a Ba_~er_ia fez 

Todn via, o chefe do governo legal rnm realizadas com lntelra orecit::.á'J, 
ehpanhol, aproveitando urn. mamente I sendo, no momento, feitas referência~ 

e~t?belecer o dlrelt-0. fôrem expulsos OS OBJETIVOS DOS TIROS ~ 1~~l~ada/o yiatenal ~a po,}çftº on-
• • • • • I)~ tnvasorec; e re:i-tnbPlcciaa a autori-1 . . . . 'dem 1ª co oca o, na mais per e a or-

deseJa reunir, numa conferencia as pot2nc1as Interessa• dacte do govêrno lego!. _Os tn·os. tiveram por ObJOtlVO. ora . f · d bràd 7 
- ' Assim, dentro de poucas semanas a u1,1a clareira, ora arvores copado.:.. 1 v mesmo . 01 estl_'le~l. º· .em . 

--- daS na SOIUÇaO dOS problemas eUrOpeUS ---- paz volt.ará á Espanha. coqueiro,, etc., dirigindo-se, ainda. far_~os e canegado sobre o doiso_ de 

O REI LEOPOLDO 3.º 
O govêrl10 legal nega-~e n. admitir con.tra as estradas, que o t~~ª- 9::lsi- ~~~5~n~:~ ~~~~es, num tempo mimmo 

. .- n . que na Espanha existam direitos iguais nalave. como local de tropas 1mm1gas gu_ · . 
(Conch.umo ela 3. pg.). 

1 

JULGAMF~TO DE. ESPIÕES ES- entre O govêrno e um grupo de rebel- e armas automáticas. . E. m &eguida, aquel.a briosa wudade, 
Roosevelt clecl&rou rr q~1c se entrega TRANGEIROS des sem expressão política.,. sob o comando do l ._º tenente Samuel 
prese1~temente. a ri1:t01oso estudo dos Prosseguindo. 0 sr. Juan Negrin lem- COMO FOI ORGANIZADO O TER- K1cis. regressou ~o seu quartel, loca-
planos _de Defesa Nacton:.J rtos Esta- .NEW YORK. 14 1A UNIA~) - Du- lbrou os erros do Comité de Não Inter- RENO DAS O?ERAÇôES hzado em Cruz aas Armas. 
dos Umdos. . . . rante a recente cri~e europeia desen- venção afirmando que a sua ação só se 

Acentuo!-1 s. exc1:1.. ql\C ~s acontec!- volveu-se extraordmnriamente a es- fez notar pela sua facilitação em face O terreno, onde se achava opernn- PESSOAS QUE COMPARECERAM 
~:~1t~! s~!!~~b:~º~co~~~~~;:.~

1
~n~~~ici,;_~ ~tâ~!.gem estrangeira no~ Estados U- da intervenção estr:1ngelra e do estran- S~arfa ~:te~~~·s;~1~pe~t~~~o teroti~J!: AOS EXERCíCIOS DA BATERIA 

tendentes a _reforçar V'> mi :os defen~I. Fóram prêsos muitos acusados ~cs- ,gubamen.to da_Esp~~~~:ntou _ só acei- sivamentc. Assistiram aos exercicios da Bateria 
vos das naçoes. sas atividades e hojr, levado-1 ao Tri- governo . ac · d Foi instalado no lo~al todo o mate- de Dõrso o interventor Josr. Mariz; dr 

O orçamento de guerra para 1939 t.ó bunal desta cidade os Quatro 111Jnel- tou, cm. principio O plano de retira o., rial necessário á instrução, organi- Lauro N4ontencgro, secretário da 
será elaborado ~epois que O presidentt". ro~; a ser julgados. p_ara entar que se pensasse que Barce- 2anc!.o-se plataformas para as peças, Agricultura, respondendo pelo expedt-
Roosevelt tcrmmar os ~eus estud~s. Um elos acusados resol~cu c,:,1:frs."ar lona 9-ueria a guerra ~und1ª1. . com um intervalo de 20 metros. ente do Interior: a~adêmico Ma-
sollcltando maiores crCditos para ~,s quf remetérn informações µarn a. Ale'- Ap~S, ºd srI)Juan ~e~l~ aludii,a~e- Essas plataformas comunlcnvam-se nuel de Fígueírédo, oficial de gabinê-
despêsas com o Exército e a marín[-)r. manh&. ~!f;tv~me°nteu~~epl:no u!· ~:iracfa d~~ entre si. por so.pa5 enterradas, que ~~l~~ ~~t:;;fnJ~r~~._gg~~~?c!s.J~~~n~~= 

CONVOCADAS CINCO CLASSES DA 
RESERVA HúNGARA 

Atacada uma estação ferroviária checa - Afirma.se 
em Roma que Mussulini reunirá, novamente, os signatá. 
rios do acôrdo de Munich para resolvêr o problêma checo. 
hungaro - Esperada, nessas poucas horas a mo. 

bilização geral da ~ ungria 

BUDAPEST, 14 <A UNIAOJ - Den-1 O representante húnga1·0 de:clarou 
tro de poucas horas esperá-se a assi- ao Conde Ciano que sómente os con
natura de um decreto de mobilização ferencistas de Munich poderão resol-
geral da Hungria. vér o problêma. 

Essa medidn tomada como demons-
tração da intransigência do Govérno, MUSSOLINI TOMARA' A INICIA-
no caso das minorias húnl{ara.s rcsidcn- '.fIVA 
tes na ChecosIO\·á.qula. 

CONFERl:NCIAS éOM lllPLOMATAS 
ESTRANGEIROS 

BUDAPEST, 14 (A UNIÃO) - Sus
pensas as conversações de Komaron, 
a diplomã.cla. lnlngara tem estado, 
hoje, em grande atividade. conferenci
ando cc m represe~antes de pniscs es
trangelros nesta e noutras capitais da 
Europa. 

EM l'IIUNJCJI O MINLSTRO CHVAL
KOVSKY 

MUNICH, 14 <A. N.) - O chance
l~r checo Chvalkozsky chegou a esta 
cidade com o objetivo ele conferencial' 
com o rhaacelC'r Adolf Hitler, a fhn 
~e conhecer os pont:ifo de vista do 

fuehrer" sobre a aLual situação do 
seu üaís. 

E~[ ENTENDI!IIENTO COM O CON
DE CIA."'0 

ROMA, 14 <A UNIÃO) - O encar-
1'eeado dos negócios da Hungria nesta 
capital, teve, hoje, um entendimento 
c?m o conde Clano. Utula.r das Rela
foes Exte1iores, a quem expoz, cteta-
1 h.adamente, o atual conflito checo-
1ungaro. 

ROMA, 14 <A UNI.AO) - Anuncia
s.e ,cm meios chegados ao Palácio Ve
nêsa, que Mussolini tomaráa· iniciativa. 
de convocar uma nova reunião dos sbr
natá1ios do acôrdo de Munich, para 
•·esolver o conflitq criado com as rei
vindicações da minorJa húngara na 
Checoslováquia. 

AGl'l'AÇJ\O Elll llUD,\PllST 

BUDAPEST, 14 (A UNIAO) - Nes
ta capital não cessaram as manifesta
ções pcpulares para que o govêrno 
adote medidas enérgicas com o fim de 
satisfazer ao desejo da minoria resi
den_te na Chec~lováquia. 

CONVOCADAS 5 CLASSES 
IJUDAPEST. 14 (A UNIÃO) - Con

rüdcl'ando a gravidade da situação, o 
govêrno acaba de convocar cinco clas
ses de reservistas, das quais as de 1908 
e 1911 serão imediatamente incorpo
radas ao efetivo. 
• 

\ TACADA UMA ESTAÇAO FERRO
VIARIA 

PRAGA. 14 <A. N.) - Tropas hún
garas atacaram wna estação ferroviá
ria nas proximidades de Perbernick, se
gundo informações fornecidas pelas 
autoridades policiais da Hun(lr1a. -------

APROXIMACAO CHECO·GERMANICA 
-> 

~a conferencia tratando da atual si• 
O chanceler Chvalkovsky l tuação checa. cm racc das extgéncia.s f hungaras. 

1:on erenciou com Hitl4!r- c;oNRERENcrou coM o "FUEH-

0 ~'!Ue~rer" mostra•Se COft• ~ti:;~CH,-14 fA UNIAO> - P ouco 
trar10 as excessivas exigen• antes de se realizar a conferência en -

• tre os chanceleres Hitler e Chvalkovsky 
c1as da Hungria _ Para que º .. ruehrer" reeebeu em aud1enc1a º mi-

a eh , . _ nt.stro hungaro que lhe fez uma expo
ecoslovaqu1a nao sofra ,irtio sóbre o conflito do tcn·ltórlo ma-

noy t - glor. as ampu açoes - A Novos RuMos A PoLtTicA cHEcA 
Oh( ]OSlova·qu1·a garant· . PRAGA, 14 (A UNL\0) - o encon-1ra lro de hoje. entre o ministro das Rela -

Uffla pclitica de lealdade i~';.8 e1;;1;i~1;~ ~eºteº..1:/~';.°1~~v~º!~~ 
-- ao Relch ---- !u~º~~u~~r~:1;~;º~0d~e~~e~~~ v:qg~ 

ce~UNICH, 14 1 A UNIÃO> -:- 0 chan- ~ll~ii;i";:;l1~c\~~1~~:ri. c1ise do problêm a 
rest1 .Adolr Hitler recebeu, hoJc, em ~4a 
tltu\!•ncla: o chanceler Chvalkov;~l!<'i• HITLER MOSTROU-SE F AVOR AVEL 
co,10~'.i~raRelações Exteriores da Che- A CH ECOBLOV AQUI A 

0& àois estaàista~ lUIUltlveram 1011- MUNICH, 14 (A UNIAQJ - I>epQls 

voluntaries, dizendo: co~ve~iam p~·a 7gois b abr~gos dcte prs- dante da Policia Militar do Estaco; 
"f~ uma nova [arça. A retirada de do- S<_?a' prova e e oro as a ava- tenente-coronel Oscar Apocalipse. 

entes não é retirada de volunta.rios". ça~: t i d b · fo· ('1'-,.fp da 15 11. 1;, R.; sr. José de Car-
o discurso do sr. Juan Negrln foi O ~va-s~, a n ª· ~m ~ r~gºi·~~ d~ valho, respondendo pelo expecliente 

retransmitido pela Emissora. Nacional ~~i,ª cimp~ocso~t~e:;1 detafhe1s. como ela. f'refeituJ·a Mumcipal; dr. Fe1nan
de Onda,$ Cw·tas EAQ - 2, desta cidade. se.iam quadros de correção, tPlefones, do Pessõa. chefe de Policia da capital; 

mésac;, camas, etc. sr. Darcí Ramos. dirrtor do Servico 

ESTA' EM CHICAGO A PIA
NISTA BRASILEIRA GUIO

MAR NOVAIS 

Também não se descuraram os abri- de ClaS&ificaçáo de Algoc'ão; capitão 
gos para bombardeios de gozes. refú- Jacó Frantz. ajudante de ordens da 
gtos de feridos. e outras particulari- Inten~entoria; 1 .0 t·m?ntc1 João de 
dades que deixamos de cit.:'\r sousa. e Silva, inspetor do Tráfego Pú

blico e da Guarda Civil: sr. Antonio 
os PROJE."I'ts USADOS PELA BA- Pessõa: major Elias Femandes, capi-

TERIA SAO DE FABRICAÇÃO tães Ascendino Feitosa e José Gadê-
CHIC.'\ GO, 14 (A UNIAOJ - Chc- NACIONAL lha de Mélo; 2.os tenentes Antonio 

gou, h oje, a esta cidade, a, notaYcl Ferreu a Vaz. Jose F~rnandes C.a Sih a 

piam.;ta brasileira ':i u 1omar NoYais I ex~:cf~!i~e~~ u:;,c!~!!ct~ª ~~;i~~,' ~~~ ~1~
1
1\ 1~~ ~~:1~~~

1
:1.â:· Jan~f

11~~! 
Guiomar Nova is e considerada JM"la de fabncaçâo nacional Tenóno de Andrade e Severmo Cesa-

crítica novaiorquina como uma das o 1 o tenente Samuel K1c1s teve I rmo da Nobrega, da Pohc1a M1htar do 
maiores pianistas do mundo oportunidade de mostrar a todos as Estado 

caracterfsttcas dos mesmos, cuJa pe1- Rep1esentou esta fôlha o jo1nalista 
Porto Alegre tem novo fe,ção impressionou vivamente. Duarte de Almeida 

prefeito NOTICIAS DO EXTERIOR 
PORTO ALEGRE, 14 (A UN IÃO) -

T omou. posse, h oje, do carro de pre
feito desta capit a l, ó sr. Loureiro da 
Silva. 

INGLATERRA 
GRf;VE NU!IIA EMl'RESA FERRO-

O sr. Loureiro da. Silva já exerceu, YJ \ R IA 
,·árias vêzcs, essas funções, tendo sido LONDRES, 14 <A UNIAO> - Per-
a última yez. no govêrno do lntencn - ~~f~~c;e p:i~.:1~ªdni:~~ão~u~~l t~n P~~~!t~~ 
tor genel'al Daltro Filho. não sindJrallzBclo na "l,'Jtll10ll. Mi

dland Scotlsh •·. 
Cf'rca. de mil operários continuam 

da conferência entre o "fuehrer" e o em gréve nas estações de Euston ~ 
chanceler checo, sr. Frantisek Cbvalko- Saint Pancrns. Durante o dia <.le on
\.sky. a "fuehrerhauss" distribuiu um tPm fizeram sentir-se rrpercussões dn 
comunicado oficial, informando os as- movimento nos i;randcs mercodo..,;; 
suntos tratados na pelestra. cPntraís de Smlthfield e Billingsgnte 

Déste comunicado infere-se que Hi· onde os carregadores se recw,nnm P 

tler se mostrou pesaroso pela situac;ão tran,nortnr as mercadorias dr "Lon
da. Checoslovaqula, manifestando-se don Mldland Scott.ish ··. 
absolutamente contrário ás demasiadas Não se registou. entretanto, nenhum 
exigências tenitoriais da. Hun~ria. ~-~it~~~~ :!º~~~~asFo~~as v~~m~~!!1~1

: 

A DELIMITAÇAO DAS NOVAS/ Até o presente não houve atrazo 110 
FRONTEIRAS k horário dos trens. 

BERLIM, 14 ,A UNIAOl - A r;m ALEMANHA 
de presldlr aos trabalhos de dellmlta-
~ã..o da novo fronteira checo-alemão. ENCO?'\TRAOO O .\YJAO DESAP~\-
1~/~~i~e;~,~~~~a uma comissão mista RECIDO A l.º DO conr.ENTE 

Essa comissão já se encontra. na 1.0-
n~ litn ltrofe. 

PARA QUE A CHECOSLOVAQÜIA 
NÃO SOFRA NOVAS AMPUTAÇÕES 

MUNICH, 14 !A UNIAOl - Afirma
se que o chaceler Aclolf Hitler tudo fará 
para que a Checoslovaquia não soh'a 
novas amputações. 

UM ESTADO QUE TEM lNFLUb!N
CIA DO D ANUBIO 

BERLIM, H {A UN!AOJ - Nos 
meios autorizados desta capital o opi
nião predominante é que a Hungria de-

;~ f:~~c~~~:-~~~~sáft~~!~nções sõbre 
A Alemanha náo pretende enfraql1e

cer, mais, wn Estado que pôcle ter mui .. 
t:1 influência na bacia do Danublo, da
c1a n. sua siLuaçõ.o gc03ra.ftca. 

A CHECOSLOV AQU!A SERA L E,<L 
A ALEMANHA 

BERLIM. 14 <A UNI.\Ol - Em 
Plue/?en. na Suh;sa. foi encontrado o 
avião de transporte alemão dn linha. 
Francfort·l\1:llãe de qur não havia no
t!ci~;;: ha. tlozc dias. O apar&lho foi 
dC'fcobcrto sobre uma gclcirri. ua 
front!'"irn itnlo-sui:i-~m a éstc do ctrsfl
lndctro de Pluegcn. 

11;. <:e a vião tinha deixado FrnncforL 
no dia 1.º de outubro com destino ., 
MilPo e transportava dez nnssageiros 
e três tripulanteis. 

ESTADOS UNIDOS 
UM PR OTESTO no EX-F.lltBAI"I\

DOR FLETCIIEtt 

WI\SHTNGTON 14 <A UNIÃO> 
O sr. FJetcher, ex-embaixrdor n0ru
a ·nerlcano em Roma ,c que havia sldn 
apontado como agente estrangeiro, cs-

NOTJCIARJO 
TELllGR Alll,\ 8 RE'r!UOS 

~reveu uma carta ao secretário de Es
tado Cordell Hull. protestf\.ndo co11tr,\ 
aquela pécha que lhe foi atirada. um
~am~nte por se inscrever no Departa
'Uent-0 de Estaâo. ,"Jrno membro da 
"':oriedade Italo-Ameiw9.na 

Em resposta o ~r. Cordell Hull dP
,1aro11 que o feto ~1.t:o implicava no 
exercido de atividadt>s rstra11ge1ras 

CANADA' 
O GIIA:-.'OE l!'IC'>:NIJIO DA REGIÃO 

DE FORT Fl?/\ 'ICE 

TORONTO, 14 <A UNIA()_l - O 1~
rênclio de floresta~ na. rcgiao de Fort 
Fre.nce já causou 17 vitimas, tendo 
1t1ngido proroorções tão assustadora:; 
'.!OffiO O de 1922 

Como medicla de precauc;~o. fôrnm 
PYacuados us habitPntPs de nmA ;,t\ · 
,Jerficie dP 7 QtJilõmetros quadra~os LO 
local do sinistro. 

FRANÇA 
POLl'l'H'.\ 1:-.'~Pll\,\IJ.\ NOS l'ITI> 

RES8ES Di\ P,\Z 

PARIS. 14 • A UNIÃO> - D',n1l.• 
rln afirmAcão dr um matutino, sr•e,!Ul
rlo ~ qu~l o o:.;r_ Cnmillc ClHtl\fr:imr.,J 
era, ai;ora. o tu:anlra<1or c:lo "Intn1n
··igc~nt,. clP p0t11 icri fovoravel á Al(•
manllo. o rx-chefr rJn Gorérno cli.~
trihuiu um desmentido á lmp1\:!1:,,1, 
assina lft ndo: , 

"1\ minha politica nFl.o P nem µrll
alemã nem nnti-nlcmã E' in ;n11·.~r \ 
unlc'.'lmentl' nos interesses da (i'ranc1. 
r nos interesses da paz e consiste. sc
brl'tmlo. em ~5.<".0C'iflr-:i-C' h'Rlmentc :~ 
orlrnt.f'".'.1.o .scgukln prlo pr<'':i~l..,ntf' cto 
Con~êlho <'tn nome elo go,·êrno dt que 
fnco part<' ·•. 

IIRITINHIS MIUDIS 
86 4eoapparecem com o IIMl do unle<l 
prcdueto llquldo QUf> sttrahe e ext-r
lllJ.Da a, torm.JguinhH <'-&Reira• • tod• 

eapecle de barat&II 

fe~:;:~~e 1:ia~te~~~~> o -:;-f~e~1~i,n.~. Há, n~ Repartição C,erol dos 001- 1 ºBAB.\FOKMIOA n" 

~ ~~=l::::a~S;:1:i; :~rlr~l ~ ~ ~up~N~ ~~;'p;r/elegrafos, telegramaas ICtl-, ane,,ntra ... 11A1! bõM PharmAOW • 

tlca de lealdade á Alemanha, em t roco Tlburclo B atista, 4 de o utulJro. 122; f Droprlu 
do apolo germanlCO n o problCma checo- B enedito Araújo, rua da.s Florentinas. 1 9IIOOAUA LONDDa 
huni;a ro, 187; " Caeapratt", 1 au lht!cl Pulhetro, IJI 



.-.s ~ 

, . . 1 SEMANA NACIONAt DA CRIANCA U L T I M A H O R A Comomo,ou.,e onlom o "Oia d, C,fanca Abandon,~," 

(DO PAfS E E S1'RANGEIRO) 
1):11 SELECIONADO PAULISTA DE ESPER.\DO NO Ml!XICO O E~IBAI- I EM REORGANIZA('.\0 O G.UIJNil-

'"BASKE'l'" VAI ENFRENTAR OS a'\'.ADOR EM WASIIINGTON • TE PARAGUIO 
c.nlllEüf:S "YANKEES" 

RIO, H í,\ UNIAO) - Chegou a 
esta. cidade o "scratch." pauli.;ta de 
-+•basket-ba.11'' que enfrentará, amanha, 
o time de campt."Õf-'S amc-ricanos, que 
s<' encontra. present~m<'nie aqui 

Os amei;canos sofrtram ,ontem, o 
primeiro 1 {'\'~-;. <'lli'r<'ntamlo o quadro 
do "Botafúgo··. pcl.L (·onLlgcm de 
:1-1 X 31. 

CIDADE DO Ml\:XICO, 14 (A u-1 ASSUNÇAO,_ li !;\ UNL\0) - O 
'11Ã0) _ Eo>tá sendo esperado nesta i presid.<'.nte Febx r:11va. a<'aha. _de re
capitnl, o sr. Francisco Castillo, em-1 ~~gamzar o gabinete . para,rua.10, q~c, 
baixadol' <'m \Vashington. Ja. conta. com os segumte!,\ novos nu-

ui~h"os: - l11ierio1· - t('nenif'-coron!'l 
Diz•s<' que o me.!!>~no trará_ wna. pro- Ramon Pal'édes;' Educ:u;ão - l\.[uniz 

1>osta das companh1as a.111:erwanas _Pa· Aranha; Júsli~a _ Juan Fra.ncis:-o (' 
ra. o paga. mento pelo go,·e1·no mex1~a· 1 Sa:lld(" l'úbliea .:...... Geraldo f'f'rnandes. 
110, da expropriac;-ão da, comp..1nh1as 

petrolifer,as 150 MILHOES D; DOLARES PAU.-\ 

REGRESSOU \ ASSUNCAO O EN- REGRESSOU AO RIO O EMBAIXA-
A C'ONSTltUÇAO DE CllUZ,\DO 
RES 

C'ARREC.\DO DOS 'IIECOC'IOS DO DOR EM BUENOS AIRES 

- A festividade no Abrigo ele Menores ".Jesus de Na. 
zaré" - O dia de hoje é dedicado aos pequeninos doentes 
- No Instituto de Protccão e Assistência á Infancia 

Ei.~ pros1,eguimc11Lo da Sc·.nnthl Na-

1 

Pel'.1 111,.mhã, no Instituto de Pro
clnal d- a Crírtn?ª· renlizou-se. ontem, tcc~ (.; A~:f:.L..,ie11ciJ. à It1fa1'l.ci.l, have_
a frst~ da .. Cnança Ab..i.ndonada" rtl \'isitr.:-; ao., \X:que:ninos doentes da:. 

No Abrigo Clf' Mrnot·es .. Je~.u.; d·"' c.nftrmriri«.,;, ao:-; q11:1i:, ~er,fo clistr1~ 
Na1.riré", tt-H· lugar umn. f:XIH"t': iva I l>ui('lo., ptc•:-;i.:nlc, 
!iOlenidadc•, com a presenç,1 de m,~o- hU}_ scgu.ida. !alnrá o e\!' ,Jos(• Cl~· 
1 Ict;1tj~!:, me111t.iro , da co:nissão ff :_1r e- 1 ln<'nb~~ _ Filho, .abordando o ie1TL1. so-
tiva 111millas 1• Olllras prs<;óai l..i·<' h1menc: m1.hvll.lu.al, 

D.:! inicio. re.,lizou-~C', ah, o hasLen-

::1;:·l~~ç::1:U~~;·~~ .'~::~l~=~t~do pP- CLUBE ASTRBA 
P.\R.\Gl' U 

BUEXOS .-\IRES, H fA. N.) - Em 
avião da carreira, seguiu com destino 
ao Rio de Janeiro, o embaixador Ro
drigues Alve.;, que foi chefe da. Dele
gação Brasilclra á Conferêneia da Paz 
do Chaco 

ErtJ. 't.cg:uidn. fez-~e umil o dr_ M:1-
lc.U·i 'q2 Oliveira. clirf!tor do Dcp:::.nn.-

WA.SHIXGTON, 14 (A UNIAO) - menlh de Educação, que abordou ~u-
0 'presidente ltoo~cveJt. anunC'iou que 

,\ FEST.\ O,\SSAN'l'F. DF. HOJE 
o c0.'1C'llm,o n\ r. 1:. 1. 4 

RIO, U IA UNIA.O) - Em avião 
"Douslas", rcgre.\,SOU, hoje, a. Assun
ção, o enrarregado dos negocios do 
Paraguai ,o Qual foi, durante a.lgun1 
tempo, mínj~íro plcnipotcnriário . 

o crédito .;uplen1entar de 150 milliõ<"s 
de dolare~ para. o rearmamento, será 
débtinado e,elusivamente ã. constru
ção de noves eruzado1·<'i,; para a es
quadl'a. 

gc&li.vo téma i,;ôbrc o amparo aos rne
norej n bantlona.:.los. 

AJJ6s, verifkou-:-ic nma dic;trlbuiçA~ 
de p~;;e~1L€r [•_\ l·Ji'.",t .. c;~ s internad::i.s 
nrqu~4 eslabelec:imenio. 

Colu.inuando a::. sua~ festa~ dan
-~úle<::, <~ô., ~ábndos, o C'legante f' tra
i::1ici0na1 Club,! Aslreia abrirâ. hoje, o~ 

!=:CU!) stlióe} ás familias dos socios 
~. ta fc~l n será com o concurso <la 

P. lt. I.-4 R',dio Tabajára da Parnl-

QUERE:U .\ DJL.\('AO uo PRAZO }.ª FEIRA DE AMOSTRAS O nu nos PEQUENINOS uo- ;,~. que transmitirá o ,eu programa 

1 

ENTES cbn~anLe da~ 21 ás 23 1 2 hor;:i.s, do s:...-
DA ~IORA'fORIA A' L.-\VOl.'RA 1~o principal do Palacéte Tambiá. 

D E e A MP I NA G R ANDE O ll)n. de hoje é dedicado pela co- E f!Xigido para os ~ocios tomarem 
RIO, H t.\ UNlAO) - Está nesta 1 missfio encarregada dn Semana Na- µ,ai;c: nas clansas, a apresentação do 

capital uma tlclegaçáo da Ass()('iarão I cicnal da Criança ~os pequeninos do- 1ti:::ibo número 9, r.orrespondentc ao ~:::~~~! :: !:~!;:~.~:· ;:i :;~:li: A su A IN A UG URAÇ.rn EM NOVEMBRO PRóXI. le_n_te_s.,.. ____________ m_es_d_e_s_el_e_m_b_ro_p_as_·,a_d_0 ___ _ 

)l<dindo a dilação do prazo da mo- MO - ESSE CERTAME VEM DESPERTANDO os . OFICIAIS DA ESCOLA " CONFEITARIA REAL " 
ra(oria :í !amura. GRANDE INTERESSE NA PARAíBA E NOS MILl:TAR HOMENAGEARAM A . h . 

Hoje, a referjda delog>.~ão foi re· SUa Inauguração, OJe, á 
cebida JW,IO ministrn da Fazenda, sr. ESTADOS VISINHOS o GOVERNADOR BENEDI• Rua Duoue de Caxias 
Artur de Sou.;3, Costa. E STP~.~~~)~nc~a~~o.u~~~!çã~ovâ~br~ ~~~r!~cii:~~,l~· i::ie ec~:!i!~1\~mm1~ff: TO VALADARES Os Sl'S. Barbosa & Sáles. comercian-
ÇONDE~"ºA PF.LO T. s. N. A 3 Feira cte Amostras df' Campina de propaganda do nó.1;so Estado, veer1 tes de nossa prnça acabam de ií1stalnr, 

ANOS DE PRISAO POR r.XERCER g~;~~~t~n~l~\~~~~~~;;~ba~~mvalºde~ dando ,ào IUP.Stt\O o rtl)Qfo e simpa~üt BEI,.O HORIZONTE. H (A UNI- á rua Duque ele Caxias, Edificio "Tf'-
ATIVIDADES SUBVERSIVAS mortstrn1· ·o seu in1tJreR:.ionnnte surto qu:~a~tri":~p:r~dos os n'unicipios p0, AOJ -1-· O.; oflcíais p~rtrncente.c. á Es- reza Gristiüa", 11('$ta cidade uma casa 

de progresso .r que merece todo o raibanos Jâ" 1'nanti'f'Starat~ a sua •;oU~ cola Milit:'u· • homtnagearam, com um comercial a que denominaram "Con-
apcio do Govê1110 do &.tado. dariedad.e á 1.:1. ~eira de Amostras de almoce. o governador Benedito Vala- feilaria Real''. RIO, 14 !A UNIÃO) - O Tribunal 

de SeguranQa condenou, hoje, a. escri
tora Patricia. Galvão a 3 anos ile pri-
são, por nioth·o de sua. partiC'ipa(áo no 
movimento comunista de 1935. 

en~~~~~n~d~~t~~is êJ:1sr:~t!~o~o vd: ~~i~J'i~ui.o ~;i~J~.a :r~1~uu~!r1~es~! da;~·dou o chefe do govêrno mineiro, O novo estnbelecimento, que dispõe 

~!~~e! ci:ºt~~~01~n~s1~ct~~rJ;~~o ª~~1= ci~~e. d ·1~- d Est d o general Pinto Guede~. diretor da Es- de g;rande e variado sortimento de ar-
lidade i1;t:11nentc louvavel de que se outro~"s~rft~} !~scion~~á nê~ ~~e cola. Ucos da sua especialidade, serã. inau-
reveste. t i'hd' p d n· - - gurado, hoje, ás 16 horas 

Com o. mesma realização. tojo o l\~~aer. ~o~~cr:<lo ~rq~~o: d~vT:: O governador Benedito Valadares O áto terá caráter festivo, havendJ 
O PRESIDENTE DA REPúBLICA Norjést.c terô. uma magnifica opor1 u- rica do $.1,1. agradeceu a mnnifestação, declarando os srb. Barbosa & Sales distribuído 

nidade dP ~e f"Xibir na sua melhor ex- No mê5i_. seguintz á inauguraçáo da que Minas se sentiu honrada com a es- 1 ccnvites. rara assistirem ao mesmJ, VISITARA' O FORTE DE S. LUIZ 

RIO, !,\ IA UNIÃO) - O presidente 
Gdúlio \'argas dtl"erá ,·isltar, denU:o 
de ))OQCO dias, o forte de Sã:i Lui"L, 
em Niterói. 

çre~são economica. µpresentando o feita, sen(.,instalacin ali um~ s.eccã_o d~ lcolha do seu territ.ório pnra a realiza- ...ás autoridades. comerciantes e im-
;~~~e~~~~:sp~~d~~~~ei~.~ constituem as ~ri;~ri~o~~i'O~~~ \4~ª n~!!~('~~j:. ção d.as ~nanobra~. . p:·ensa 
ti~!:~~ ~~~r~~~1:;~ i~~:~: ~n~~; Cí\da t?Jl~{ripio ter~ o seu pa~ilhão, A sçgu11\ s. exc1a. levnntvu um br1n- A fim de nos convidar pessoalmeme 
E3tado.:, Vibinho.; notDdamente Per- c~~e se:nie, (!XpÓ,..1f& r)s pr.1dutos pc- de ao apcrfeiC'oamento dos métodos do para comçarecer ó. referida inaugtll'a
namtuco. que sp rrprPsentára nessa e A~~!.Ji~~~:ás iro. gra11dc estudio. ,ensin? m_il~tar no Bra:::;il e pela felicida- ção, esteve onlem á noite, no gabinête 

Essa. visita. eslava marcada para o 
próximo dia 10 de novembro. mas o 
Chde do Govêrno Na.cional resoh'cu 

frfra, por meio dr Llm grandioso pavi- onde será~ in:;lalad~t alt:.:..:s falantes. Ide do _l.fmisiro da Guen-a. re1aéional desta fôlha, o J.1osso amigo. 
Jhão, onde a :-tu\ ::i.tunlidáde econõmi- O Govêrno de Pernamhl ·o numa ·ubt ·á s 1 d i 
ca u financeira ertari condignamente demonstràf,~ ctr sitÍ1path ~~ · •mprr- A CONTRlB lJI" - ) sr. · raJ ra ª es. wn os propr e-
demon~lrncln. endimento. concedeu livre I rc.nsit0 A \ , A l tários da ·· Confeitaria Real ... 

ant.ecip:i.Ia. 
Os Cll'CUlc~ imlt1ô

t
l'Iarios • comer- 1r~"i-i;~tâ!''~~~~tr~~e ~e/e~~::,e;;;,! DOS MUNICIPIO~ FALECEU, EM TURIM,º Ct-

0 AÉRO Cl~UBE DO RIO DE JANEI- G\~~~kente, ª úreal Wo;tern, com para ª Instrução Pública LEBRE PINTOR SMERIGLIO 
RO VAJ BREVETAR A PRIMEIRA l~e<~~~J1~~1~~J~;

1
1~iâsc°:

1
c;:,;~~e~º;· d~~ O prefeito de Soledadc comunicou TURIM, 14 IA. N > - Faleceu, 

· vendo =i.incla orgnmznr trers etipeciais. ao Chefe c\J Govérno havrr recolhi- i--:.oje, ao3 79 anos de idade, o célebre 

TURMA DE PILO- TOS AVIADORES dm 111te o cerkrn,.. doá Mesa de Rendas local a impcr-1r:ntor Domênico Smeriglio, que dr-
. ""' - A. llecorac:5.o do:s pnvil 1õe5 eslA tr:ncia de 3:S32~700,_co_rn•spondent2 á ·1~_nte 20 anos regêu a cac!eira de arte 

----- quais !ai ão a sua primeira viagem aé- cc nfiada ao ccmpetcnle artista pe1 ~~xct·ªaç1:lo_ eesI1d,sostnniç,ªe·sºesPúdbellcaabr1.PI calass"atrer1ic,·: 1 d·.:-corativa d~ Univ:rsidade desta ct· 
•·ca n'lmbuc~:lº .s~ Ascen~ino Pnlmena """- ,._-A SENHORITA ALZIRA VAR• o PROGRAMA ESTÁ ASSIM OROA· O com,_s,;{mo ,la :reira do A.mostra:; bro do corrente ano. d.ide. 

NA 
NIZADO: de Cnmµma Gr::mtte, ·r. Artur ~nz1 

GAS SERA' A MADRIN A's 14 horas_ Vôo dos alunos-piló- tem er.ço\ltrado o mclnor. aporn do 

No 11 9sy1sMo DO AR" DOS to, brevetados pelo Aéro Clube do Rio pref_e1to_ Bel)tO tlc I'1guciredo para , 
M dC' Janeiro, rcahzaçao do me~mo certame: 

UOVOS AVIADORES CIVIS A's 14,45 - Aclamação dos alunos Conio •&ente geral da_ f':1ra ve,\n 
.JI brevetados trabalnalldo o sr .. Vtcent-.= GeraL.r, 
1 ----- A's 15 hÔras _ Inauguração da séde 1:frn:, empresta~1::lo amda a .~ua _c?~pe-r o:ampestre do aerodromo de Mano ui- 1aç ... o á me'Sm, '. como :1otz,.,ia1!sL1, .º 
cllr• l~~~n~ \u~~~i~.om- oO fi1téá~ nl::.:· 15.15- Exibição de acroba:ias ~~f;~ir~~ntrade sr. Jc,se Pessoa nt 

~;i~~1
~:~

1
t~;ciet~~i.a~~a~~!~ :

11
~ul~d;ri~ l 'J~Á~smf~~; F~ng:~~o~1~~·cões aéreas "JORNAL DE ALAGOAS'' 

meira tunn::i. de ptlôtos aviadores. , ·Jelo aviador Bill Klenke. · 
A&;im. no aerodromo de Manguinhcs 1 • Dns 16.15 em dfante - Batismo do 

será reali.i.acia, <t partir dali 14 hoµ.s de I tU' para :::;enhoras e senhoritas da. no,,
emanhâ. umu fe!:>ta de aviacão, -::om 1 ~:-i. soCiedade. 
.urn programa. até- agora. inédito :10·- , Pe1n manh:i.. entre 9,30 e meio di:> 
me101. aviat61io~ nacionais: o ··Batis- ,;ní1o efetuadas naquéle mesmo aer')
m.,, do Ar": . . . 1 perto as provas paro.. obtenção de ·'bl'' -

_zs-;n rtnmoma consiste na reahz~- ,·ct" do:; alunos dn primeira tuima ú 
Çl-:> de voos, com !-ienhoras e senhon- Aéro clube elo Rio de Janeiro e con -
ta·-1. cfo no8'.ã so~!iedndL". sob o patro-1 tímida dos sr.s. Donato Leite de A1.
C!.UO da ::;enhorita Alz1ra Vargas, as drade. Cezar Biolchini, Dinkel Di~b 
~ da Cunha, Cleodnas Dias Costa, Gu· • NOTAS DE •tava Gurgulino de Souza, Kleber Pi-

Ac:iba õo ser instalado., nesta capi
tal. á rua Gama e Pw-félo. n.0 98, a su
cursal do conceituacto ma{ utin'.) .. Jor
nal de Alagôas". que se edit;.1 em Ma
ceió, e nl ualmente componente cta 
grande cadeia. dos "Diários As;ocia
dos" do nosso P=i.ís. 

~!!i~~ie taªt~º~~:!h!ni~~ ~~ci~o~= 

P .. A LA CIO ta rit~!i~~1
~:· ª·festa tocará uma ··jav- Quem transmite º paludismo é º 

band" da Escola de Aéronautica Mi- mosquito. O " martelo", quf" se cria na 
· E.ln oficio ci-rcular flWiado ao Chefe I litar. at?"Ua cmpoçndi. fórma o mosquito. 

Para as funções de dirclor d~ mes
ma sucursal foi nomeado o sr. Josuj 
Junior, dJ qual recebemos, cm data 
ele ontem, umn comunicação. 

li.o Gov&tno, foi tomunica.da a posse 
dtt 11ova diretoria da Sociedade Bene
fi, eiHP "2 de Set,cmbto". com séde ne:::;
t; capital 

ónr:inte o <lia de ontem estiveram, 
a,,1d11. t-Ill Palácio, as ~eguinte~ pessôas 
dri Flávio Ribeiro, Adalberto Ribeiro, 
Dustan Mítanda e Adalberto Gomes da 
sUva: prefeito Praxédes Pitanga, dr. 
J1Alquim Costa. srs. João Celso PPixoto. 
übirajára Sales, Pimentel da Cunha, 
< dilon Carlaxo. Jo~é Ferreira Nobre 
1·onniga e Ota.\·io Montrh'o 

O PLANO QUINQUENAL TERÁ 
UM CARÁTER ESTRITAMEN
TE ADMINISTRATIVO 

ESCREVE O VESPERTINO CARIOCA "O GLOBO" 
Est.iveram onte_m. cm ~alácio, os ~rs. RIO, 14 1 A N.1 - o vespertino O 'creve que, sem nenhum cara ter políti-

.;.ª~fi~lei:. ~!~;e;~tv~u~~1~te~~e:;~1~~1~~ 1 CLOBO. em lo~ga ~o(a sôbre o cha- co, no aniversário do Estàdo Nóvo o 
e~portes e secrPt.árJo do "Paraibtt Clu- 1 mado plnno qmnquenal, assegura qu~ 1 • • ecretarin. do Ca-
be.'', a fii:n de convidar o interventor J 'l mesmo terá um canHC'r estritamente:. 1g~verno, atrnves a S ~ 
Jo~é. _Manz pa.J:a ~c;.si5,,tir o To1:1eio de 131ctmi_mstrativo, vizando O interesse ltete ou do Departamento Na.cton~l ele 
Tct~ll). que se realtzara amanha, ne5tn. ceonomico e financeiro do Pais. Propags:m'ta,- fai•á divulgar as hnhas ~~~1:.1· entre paraibano5 e pern~~bu- l Terminando, aquOe periodico cs't gerais do pl

1

ano. 

GÍµNDE TEMPORADA DE TE
NIS PARAíBA--PERNAMBUCO 

A embaixada pernambuca
na ,chegará, ho~, á tard_e 
- A' noite, na quadra do 
Paraíba Clube, será iniciado 
o torneio, concluindo-se na 
iarcle de domingo - Con-
1idado o interventor José 

\Vlariz a comoarecer ás fes
• ividades esportivas do clu
l>e das argólas - O pro-

grama de amanhã 
O Par:ilba Clube. dentro do seu pro

€.·4.::.mi;,. esportivo para o nno de 1938. 
:ntluiú a reaUza('!ão de um grande 
torne?io de tenl> intert"sta<iual. em que 
figurarão jogadcrcs de alta class~. 
df~te Esia10 e de Pern:3mbuco. 

B~:;e torneio. que sf'rá iniciado hoj ;. 
á nuit~. é- o primeiro a ser efetua-'!ú 
~m ndssa cai:;ital e. certamente, mar
Chl'll tui1a época no cu1Livo do e1egan-
~c po,1.r d~ raquete' ('nl1'(' nós. 

\ poucos nno:-;, o tenis era pru-
t icn~10 por um grupo de esfor. 
<'aclo:s c&uor~1.,tas do S. C. Caoo 

nhã nas .quadras do Pa.raíba Clube, 
~·m teu campo á avenida Floriano 
Pei;<ôto. é désses nconteciment~ es~ 
porttvos e SOC'iais que definem mais 
exnressi\·amentc. em nossa terra. o 
bri>átr de progresso da cultura fisica, 
nesti hor::i de sadio civismo em que 
ela é considerada co:no uma causa 
nncional. 

,\ C~IB.\IXAOA DE 'lt:NIS DE 
PERN.\MBUCO 

Os Lenistas pernambucanos compo
nentes da emb1ixada que. ás 16 ho
ras, chegará a esta capital. são na 
sua maioria de grande classe, distin
gnincto-se entre êles Harri Leça e Ar
naldo Fonsêca, campeões de duplas 
do vislnho Estado. 

Compõem a comitiva tcnlstica '.'le 
Pernambuco, elementos do Esporte 
Clube do Recife e do Country Clube, 
sendo a mesma chefiada pelo sr. Se~ 
verino ·Almeida, alto capitalistn ~o 
Recife, onde ê um do.:; maiores amp 
madore& do csPorte da raquete. a
cômpn.nhnndo-se s. s. das suas ge.n· 
tis filhas srtas. haci e Luci, que for
mam a. dupla feminina dos visitante~ 

Como jogadores. vêm á nossa capi
tal os srs. dr. Mw·ilo Lemos Jtmior. 
Harry Le~a. Arnaldo Fonsêca, J. Di
dier. José Tasso. dr Misael Monte· 
negro e J Bachl 

(Conclúc na 6.n pg.) 

Branco. Hoje, com ns quadras exis- 1 -------------, 
tentes no Paraíba Club_"' e no Astréfa í 
t• sua pratica está scn1o cada VC' Farmácia de PJantjo 
l;.1ai~ difundida. C' já. ronta com um 

1 1 
,mm<'ro rorn,Jdrrnvc-1 dr afeiçoados I Es~á de plantão, .hoje:. n. ~ 1•l<'ar· 
exisU~r .ta~nbém um P_úblko en.t .. :1-1 macia Santa Teresmha , a Avc-
si~~. ~l~~\~~~º~e a ser iniciado hoíe. nic\a. Benurcpnire Rohan. 
â no~_e concli1ido nn ta rele- de ama- '--------------



Evlt&la- e ~ oom 
·J.OÇiO ll11lll'OL· 

Uaada como lflOio, 11lo ~ tintura. 
Depálto: ParmAcia NJNERVA 

RU& da llepliblh - .Joio P
DROO,'IUA.. NB1'BUR 

Jllua lllllllel Plnhello, o.• 818 "Moela 
lnfaat.11" 

Preço: -9'Clb0 

O pref~ mun1':IPBI e prealdmte 

~ =~ac1~:1':f:'"é!::!; 

Bebé JA 
tem um aJUUt-

Si e uma cliança normal, loco
mo•-ae livtemeD\e Tem seu ::.~:ae:. -=~:e: 
sua alimentacâo é mais com
plexa. pcis tá mastiga Mas 
deve continuar a '81 no seu 
cmdapio a Farinha Lactea 
Nestlé, em f6nno de mingáos 
mai1. espeuoe 

fARINIIA LACTEA 

NESTLÉ de me, u.• e~>. do 111UDlclplo 
da capital, que d8"l'lo "" apr,,sentar 
na Prefeitura Jlllmllldlllll, lléde d11 
.Junta de Alls~lo :uJUtllr, de l." 
a 31 de outubro i,fOº corrente ano, a 1----------------------~--
flm de receberem o 6artlflcado de COJ;l· to, déste Estado. d-:ncte é nntural o sôa, aos quato1·1.e dia& do me.s de ou-
vocaçãa~eom 01 OI convocados nubente: C! clh. de proti.ssão domestica. Lubro do ano de mll novecent..oa e. trin-
abr&lxa ~ved.o 11er a- fUha cte Sebastlana Maria da Silva. ta e oito Eu. Eunaplo da Silva Torrn, 
presentadas na da 16.• C!Recru- natural de Goiana, Pernambuco. sen- escrtvão Interino o datilolrafel las&l 
tam•nto. do e,;,ta r o::; contraentes. domlctlia.dos e Braz Baracuí. Está ~onfonne com o 

.Joio ~saôa, em~ de l!lltembro de residente ,,esta capital á nv. Melra de orlgmal ao qual me . ,10rto e dou fé. -!:!'· - Manuel T ~·· secreti_· ==~~s, 577. 1Batrro de Cruz dai;; Ar· ~a~~ão
8
8!a o~~ese aU!ilentPs. Eu-

José Manuel dos Sant.os e d. Ma-
ria José de Oliveira. que são solte1-
rcs, maiores, naturais drsta capital e 
F.stado. clomictllados e resldentes nesta 
cnpltal. A rua Marcos. Barbo n. 211; 
êle, artL,;;ta carpinteiro atualmente 
vigia na Cl'ntral El<"tncn, filho dos 
falecidos Manuel Jos1. dos Santos e 
de d. Rosn Marta da Concciçr.o; e ela, 
de profissão domesllcn, filha dos falP
l'ldoo Pat.rlcio de Oliv<'ira e d. JosNa 
Martu dn CGncelçáo. 

Sl alguem souber ctr algwn impedi
mento, oponha-o na fórmn dn lei i

llllll .. tf. !IJ!~!I 
HTl·SYPIIILITICB 
AITI-IHEUMATICO 
Aln-ESCROPHULOSO --······-~ Dt1trltl11 ~1111111 

CONCURSO DE IUSICIS 
PIRA O CIRHVIL 

DE 1939 



! A UNtAO - Sábado, 15 de outubro de 1'938 

COMERCIO :v1AÇAO · FINANÇAS-INFORMAÇOES GERAIS 
~g:.u:~zr:s iop1iR~IÇ~RE~~ 1 ~:f'.lia, ás 13 horas e 30 (Alr Fran• 

TRANSPORTE ENTRE ESTA CAP! - Domln~o: 
TAL. A CAPITAL PERSAlUBUCANA Para o Sul do Pais (menos Pernam• 
F. os Dl\'ERSOS CENTROS PRO- bucol , ás 9 horas. (Alr France). 
DUTORES E INDUSTRIAIS D>'.STE Para o Norte do Pais <até lk'lém• 

E DE OUTROS ESTADOS: Porá. meuos .Natal, Areia Branca e 

Sô11as: 

Localldndc : - Campina Grande -
Chegado. 14 IH,;as -- Partida: - 10 
horas do dia seguinte. 

Localidade : - Guarabira - Chega
da : 10 horns - PnrUda ; 14 horas. 

Localidade : Itabaiana - Chegada: 
8.30 hora, - Partida: 15 horas. 

Fortalézn. ás 9 horas lCondor>. 
Pe.rn a Republlcn Argentina, Uru

gu.u. Chllt• r Paraguai, ás 9 horas 
(Alr FJ·a,1ce) , 

Pnru Notai, Arein Branca. e Fort.a .. 
lézn. l\s 9 horas (Panalr) 

RECEBEDORIA DE RENDAS 
DE JOAO PESSOA 

dn14't~o"!;' _ 1:,ª;;.~(/,Ct"f5 ho~~-ega- Pauta dos prlnclpal.s reneros de 
Localidade, Rio Tinto _ Chegada: produção • manufatura do Estado 

15.30 hora. - Partida: 7 horas do dia iujeltos a direito de e:,:port~. 
seguinte. 
ho~~a~~i/u!e,c~: hor~hegada: 10 19~;mana de 10 a 16 de outubro de 

Trens: Por litro: 

Destino : Cabcdêlo a Natal _ se- Aguardente de cana 
~mdas, QU.'lrto5 e S("Xtas. - Partida !rc~~~drnt.e de mel ou oaçbMa 
ás~?;/1;~~1ª aásc!t!~ê\~r::' Ter- Por quilo: 

'450 .... 
$550 

ças, qulntRS • domingos - Partlcln : Algodão Sertão Serldó 2$800 

ás D~sU:':'o":'c~. ~~Jf1~d! ~ecW;,
3

~
11

~::~ Algod~o mata . 2$700 
ras. quintas e domingos - Partida : Algod~o em caroço _ 1$100 
ás 14 horas e chegada ás 21.30 boras. Algod~o rcbcneflclndo --Sertão 1$400 

Destino : Recife n Cabedêlo - Se- Algodno rebeneficiado - Mata 1$360 
gundas, quartos e sextas - Partida : Llnter ou reslduo de plOlho 1600 
ás 6 h.oras e chegada _ás 12.20 horas.

1 

Arroz descascado S900 
Destino : Cnbcdêlo a Nova Cruz - Açucer re!lnado de 1-• $840 

<dlariamentel - Parllda: ás 15.15 Açucar refinado de 2.• $820 
horas e chegada ás 10,45 do dia se- Açucar triturado $'100 
i;ulnte. · Açucar cristal $700 

Destmo : Novn Cruz a Cabedélo - Açucar bruto sêco ou 1.0 Jt.to $460 
, diariamente 1 - Partida : ás 3,30 e I Açucar bruto melado $t20 
chegada as 10 45 Açucar de outras especles SSOO 

- ~tt&Cbadem1111P~~ 1'500 
CHEGAD\S E s ,Ull.\S DE ;)I \YlOS IIMTacha de manlç6ba 1tlCIO 

DO PORTO DE CABEDt:LO Batotas naclonala aoo 
Café •m 11rio 1'200 

Por ,1111o : 
Couros de boi, s~os salgados 
Couroe de boi, doos eepicba• 

doa 
couroa de boi, n6r de 1&1 
Oomw fflldu 
Couros de bode 
Couroa de camelro 
OoW:lnba de lllltnl tQNIII 

de anlmalll 

Por litro: 

Farinha de mandioca 
Pel.!lio mulatinho 
Feijão macassa 
Fava 

P or , Dilo: 

Floo de •Icodlo 
Por litro : 

lllJho 
Oleo refinado d• -ent. da 

algodão 
Oleo eru• de •- t.e de 111. 

codáo 
Oleo de aemenk Cl6 IUIIIOII& 
Oleo de semente de oltlclca 

Por quilo: 

Pasta. de semente de •IcOdlo 
Raspas de sólA polida 
Raspas de sóla envernizada 
Sement.e de allodlo 
9"menll! de mamoca 
Semente de oltlclca 
Tecidos de algodão 
Tacóea ou quadru de rup11 

de sóla 
Vaqu6t& ou coaroe prepan4oll 
Columbltn e tantnUta 
Céra de carnaúbo. 
Berilo 
OrLstal de rocha 

2$200 

3$500 
21500 
1eaoc, 
915()() 
8$500 

tteOO 

$300 
$400 
$400 
S500 

11400 .. 
1'600 

ltoOO 
1t600 
3$000 

1 

t280 
3$000 
3S'100 
'220 
t:l60 

5$000 
5$800 

2$000 
l'600 
8$000 
ISOOO 

$200 
4$000 

O• d,maLs produtoa constam da 
Paula ceraL 

Por cento: Recebedoria de Rendas de João Pes· 
Do Loidc Bra.~aJeiro: 1 Café moldo 2to00 

Paro o Norte: " Rodrigues Alve~ ··, Cõco 40I000 sôa, 8 de outubro de 1938. a 24 , " Ca,npos Sáles", a 29 , ______________ .....:_ _ _:_ ____ .:.....:_ ___ _ 

Parn o Sul : '" Duque de Caxias" , a LLOYD NACIONAL s. A. 16, "C!llte Rlppcr ", a 22 

Do Loidc Nacional: 

Para o Norte : não lC'm 
Para o Sul : " Aratln1bó", a 14 ; "/\ra

raqunra. ", a 26 

Da Cia. Na<:iona.J de Na,·ega-ção Co~. 
tclrn : 

Para o Norte: não tem 
Para o Sul : " ltaberá", a H , " lta· 

&lba" a 29 . 

' DEPART/\l\lENTO DOS <:OKl\UOS 
E TELEGRAFOS 

SERVIÇO lltREO--Nt.,110 HORAnro 
- FECHAMENTO D/IS MALAS 

Quarta-feirn 
Para o Sul do Pnts, ás 16 horns (Pa

nalr). 
Para o Norte do Pais <até Manáus, 

mrnos Natal, Arem Branca r Forla-

~~Z:,) 'G~i~;".: P'Z,~{ez~\~~biaÁ,!~.fc~ 
Central, Antilhas e América do Nor• 
te . ás 16 horas, cPnnalr) . 

Quarta-feira · 
Para a Europa, Asia e Africa , ás 13 

horas e 30m <Condor-LufU1ansa> 
"'ui.nta-feira: 
Para o Sul do Pai~ <menos Pernam

buco) , até o Rio de Janeiro, Sfio Pau
lo. Ma to Grosso e Goiáz, ás 9 horas 
(Condor > 

Para Arria Branca , Natol e Forta
lêza , á s 16 horas (Panair) . 

Para a Republica Argentina. Uru
guai, Chtlc, Paraguai. Bollvla. Peru•, 
e Equador, ás 9 horas <Condor) 

Sábado : 
Para o Sul do Pais, ás 16 horas, 

cPanalr). 
Para o Norte do Pais <até Bekm

Pttrá), menos Natal, Areia Branca e 
Fort.além 

Bollvia, Perú, Colombin, Equa<lor, 
Guu\nas. VrnczuéJa..s, América Cc.1-
tral , Antilhas e América do Norlc, ás 
16 horas <Panalr> . 

Para a Europa, Asia, Africa e Q .. 

HOTEL DO NORTE 
l::sTILO CHINtlS --:--º lllf'lb01· M'tvito flf" restaura 11t~ 

de Joio rcs,oa, 

RUA DA GAMELElRA N.• 71 

co,~tarão das ~ntes palavras: 
Sofrlvel - Bóa e Otima, que corres

pondem 805 números 4, 8 e 12. 
1 IJ.• - O. premlos a dlstrlbulr •ão 

os aegulntea: a> •·rt:vo - l.º 101:ar, 
1&ol000; t·rr,·o - 2.0 Jogar. 250$1100 , 

bl ~ ~luMal6, 1.• Jogar, 4"0$000 ; 
ldr.m - - 2.0 logar, 2fi0$000 , 
c·l - .. t·re:'IIID-canção. 1.0 logar 450$000' 
Idem, 2.0 logar, 2&0$000. ' ' 

1 14.0 - Em caso de empate na clas
Slflcação proceder•sc-á wn 6cgw1do 
,. rutlnlo que. verl!lcqdo o mesmo re
i ultadu. o pre:;ldentc re:;olvcró. pelo vo .. 
to dt! mlncrvu; 

SÉDE-R10 DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDO PELOS PAQUETES "ARAS" 

ENTRE CABED~LO E PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

PAQUETF. ·ARATIIIUI()" - Esperado dr. orto .lllcgre e cs• 

calas no dia 14 do conente, saindo no mesmo dia pa,·a Rcctrc, Maceió, 

Bala, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, Rio Grande, Pelotas e Porto Ale· 

gre, para o mencionado vapor recebemos carga e passageiros. 

Para demais Informações com os agentes : 

A, DA CUNHA RlGO & C I A , 
1 

AGENCIAS EM GERAL 

CODIGOS: Mascottc, 2.• ed., Borres, Ribeiro, A. B. C, 6.• ed . e ratllcalar 

Calxll Postal, 65 - RUA JOAO SUASSUNA, 43 

--- JOAO PESSOA - PARAtBA - BRASIL ---

CASA A' VENDA I AOS MÉDICOS 
Vende-se uma casa i!. Avenida Cruz Alugam-se apartamentos para médl• 

da5 Armas n.0 930. proprla para ne• cos no 1º. andar do .,,Edlftdo Tere~ 

f~~'// ct':s"'!~;..';":1s ~~r:.~~~~ Cristina" á Praça Vida! de Negreiros. 
dre, oltões livres, etc. Bonde 6. porta. A tratar com UblraJara Sales no 
Otlmo J10nto para qualquer ramo de Pavilhão de Chá. 
nr•goclo a !rn.t.tir no oitão da Catedral 
n.0 119. G ltt\NDE r f'ariado !o.Ortimrnlft tlc 

ROUPAS para ba.uho de mar em lã. hotÕf's de fanta"'la r Cahuchõc:-, só 11a 
alfodão, formldavel •odim,,alo. MaUol CASA AZUL . BolÕ<• coborl<ls a 1irr-
d Mk USOOO "80$000 ,......, d#sd Ç('S sem com~tcucüt. 
4$500, 3 35'000 ª Mudêb ~!":;;;' e e 

AGUAIDEM CHAPíUS PARA HOMENS 
De palha e feltro. tipos modernos, 

o ll'Ul<III aort1m1111to e -u nartdadea recebeu a CAS/1 LTDER - preço,; 
que espera 'receber doe 011S1tro• ci, mais bailros da praça . 
~~~e ~ ~ lll!RANIM Duque de-Caxias" - Ponto ue 100 réis, 

/\ CASA A~UL avia a dl!otlnta fa- a ~!~~t:;:J,\.:,0°~~~.A~a~~io ,.,~'. 
~!i.17:-J:.. '. ,r.e =--~:..as rF..J'o'. de -Verifique de vi>" o """" pre~o• 
111·aru1r qaaulldade é •elu e que e"1á 
""nCendo a pra,;os Kcepmonals. IEIAS PARA SENHORA$ 

~UGAM .: SJ 
O maior sortimento e °" mcnorca 

preço,;, Procure ~ CASA LIDER. 
Ponto de 100 réis. 

Na Sessão das Moças - Palco e Téla 

MARTA EGGERTH e JAN KIEPURA 
-em-

L A B O HEME 
o FIL~U: QUE VE~I DIPOLGA, ·no A CIDADE' 

1J me!>netácuJo lírico <li ART·FIL)I • 

No ualco: ARGO 
O mai~ pnfelto ,·eulriloquo da AmrrkA do Sul ! 

com 1>eus afamados bonecos que falam , cantam e ríem 
PREÇOS - 2$200 - 1$600 • S800 

Matinée ás 3 horas dedicado ás crianças 
Lon Chaney Jr. 

num dos seus mn1s arrojados dramas dr a venturas 

N O FUNDO DO MAR 
So vako : - ARGO e sf"u.s boneco!<!. 
-- Preço único - 1$000. --

-AMANHÃ-
A WARNER - a Cia n .• 1 a preocnta KAY flt/\l\ l'IS 

pela »runeira vez na tela do PLAZA - cm 

CAPRICHO BRANCO! 
A história de wna mulher desgraçada que procurou 

redimir a sua honra. 

SANTA ROSA 
HOJE! A's '1 !11 bons HOJE ! 

Maurice Chevalier 

ÇOM UM SORRISO 
,--sE1~~P~~P~~ ~:oo--

BARBOSA 
ADVOGADO 

S'CA D1JQ1JE DS t!AXIAI!, Ili 

DR, F, PINTO DE ABREU 
(DA OltDF.M nos ADVOG'\DOS 

DO BRASIL) 

AC!,;!TA CAUSAS NA PARALB.11 
E RESPONDE CONSULTAS POR 

ESCRITO 

Endereço · - RECIFE, Estrada 
de Belém, 179 

AGUAR1>E~I o dP,lumbrante sorti· 
mcnto de botça.s para ~t"nhoras <' se
nhoritas, as mah moderna.., cria~ôl'.; 
no g«'nero, tlirdameutc do Rio e São 
Paulo à C/\S,\ AZUi 

IR, JóSl MAGALHAES 
(Mrdlco .. pc,clallatal 

TratAmento medico e opf'r11tl>rro 
dn.a docmc;R~ do~ othot1, ouvldoa, 

narlll e carganta. 

TRATAMENTO RACIONAL DOS 
RESFRIADOS REPETIDOS. 

Coanllórlo: Raa Daqae de Ca:alu, 
·~ - lle I ú , . 

Rce1<1enc1a, RUA VlBCONDI DE 
Pl".LOTAB, a4ll 

- io&o ftiBBOA -

LAMPADAS ELÉTRICAS 

1 

Pelos preços mJlls baixos. Vende a 
CASA L!DER - Ponto do 100 rtls. 

;'lóAO \'ACILf:: ,,. a C',\S\ \ Zl,;L e 
procure c:nnht"Cf'r o maior !'-ortlmf'nto 
de miudr;cas da Jlra(·a, n crhidn d.irr
tamrnte da~ principais pra1,•,1. do Sul do 
Pais • 

OPERAÇõES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr, Lauro Vanderlel 
Chefe da Cllnlca Ginecológica da 
Matenlidade e da Clinica Clrur

g1ca Infantil. Ci;urgltio da 
l:lanta CnSR 

Rua Vlsrondn dr Pf'1otall CEtJl 
frrnt" no ''Piam">. 

DRS 3 ... 6 - l'õ11e 1,l(nl 

A CASA AZUi~ a<'aba dr rttehrr 
«randr t-ortimrnto de rouplnha..., paf1l. 
niam;;1,, e e~ti \'CUdcndo a. Jnt•ço;; de 
oca~ião. 

1 
RENU.\S, hic'o.., r n·ndóe'l brant'01 

f" df' ctlre:,.;, a ('ASA J\Zl'I, drtern ° 
maior l' mai~ , .. ariaclo :;ortimculo da 
pra,;a. 

Dr, Newton Lacerda 
ESl'E<:IALJISTA EM IJO&NCA8 

INTERNAS 
RUA DUQUE DE CAXIAS. iiOi 

ONDAS UL'fRA ct11t·rA8 
ftOII (' .. 1'09 (ndloa&dOII 

-- Telefône 1.%03 ---, 
f 15.0 

- As mustca.s do concurso ac• 
ráo dlvulgadllli pela Jazi da P R r-4, 
depol:, do t·uccrrwnento do concurso. 

1 16.0 
- 0 8 concurrenf.e.H, deverao en .. 

,1ar toda ,u.a correapondencla para 
P R 1·4. Radio TabaJt.ra, caixa pos• 
tal - 110 - João Pe&IÕa, 

Alucam-sc 2 casas, saneadas, co111 
3 •1uartos todoll ,..*!D•, tendo °" 
pisos de maoalço e taco. 

A avenida 11,1al\lmtano Machado 
160 e 162, a tntar no Banco Central, 
rua Blrão do Ttlun!o, uo. 

MEIAS LUPO 
Quer ornar sua ena com 

lindos lustres 7 
Preço da F•brlca - eort.lmento l'rucurc a OAl:l/1 LIDElt qu~ trm ~ 

Compl.
•-. o • •A LIDER, um &ortlmento dellumbrante e Tende V. f\ ; ai 110 comCrt'io'! Vai u <'º u 
.., "" mais barato do que qualquer casa. pra,? Dirija-,.. a CASA AZUL•" 

- PODto de 100 nlli, Duque de Oax!aa _ Ponto de 100 rtl!i, =~to"'.'" aau.relto, em preços~~ 
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A UNIÃO - Sábado, 15 de outubro de 1938 

A M A N H A 
"MATINl':E CHIQUE" A'S 3 IIORAS 
- "SOIRl::E" A'S G,30 E 8,30 -

A M A N H Ã 
"CABARETS" ONDE AS CANTORAS OSTENTAVAM "TOILETTES" CHEIAS DE VIDRILHOS MAS SEM MUI
TOS DECOTES! OS PR1MEIR0S AUTOMOVEIS.,. O DELIRIO DA BICICLETA ... O PREDOMINIO DO AMOR 

EM TODOS OS TEMPOS ! 

PAT PATERSON- IAN HUNTER 

RUA DOS PRAZERES 
Uma produção de 1938 da UNITED ARTISTS. - Impor lante: - Este filme só será exibido no REX, FELIPÉIA 

e JAGUARIBE e em mais nenhum outro cinema desta capital. 

R E X 
HOJE - Soírée ás 7,30 - HOJE 

ROGGER PRYOR 

HOJE NO-REX-

Matinée Colegial ás 4,15 

-- Um lindo romance musical t -.., 
MIL DOLARES POR MINUTO . . ROCHELLE HUDSON 

A MUSICA GIRA GIRA 
Um fil_me da REPUBLIC 

-- PROPRIO PARA TODAS AS IDADES --

FELIPÉIA 
HOJE - Soírée ás 7,15 - HOJE 

SESSÃO DAS MOÇAS 
Mistério, amôr e bóas piadas ! 

LARRY BUSTER CRABBE 
# -em-

MISTERIO NA UNIVERSIDADE 
Um filme da PARAMOUNT - COMPLEMENTOS 

Este programa é próprio para todas âs idades 
Nota ela C. C. C. 

UM FILME DA COLUMBIA - Preço único - $600 

JAGUARIBE 
HOJE ~ Soirée ás 7,15 - HOJE 

O ídolo da gargalhada ! 

EDDIE CANTOR 

WHOOPEE 
Uma produção da UNITED ARTISTS ,....... 
--· PROPRIO PARA TODAS AS IDADE$ --

,,--=;==================-=:=~ TUBERCULOSE 

DR, ARNALDO GOMES 1 

METRóPOLE 
O CINEl,l,l;\ MAIS AREJADO .DA CAPITAL 

HOJE - A'S 7 e 15 - HOJE 

A MAIOR E MELHOR COMEDIA ATE' HOJE VISTA NESTA ca;r. 
TAL. MAIS UM DIA DE GLORIA PARA ESTE CASINO 

G AR Y COOPER 

o artista que todos apreciam, em 

O GALANTE MISTER DEED~ 
Haverá distribuição do afamado CAFE' POPULAR - Não percam. 

Amanhã: - Em duas sessões começando ãs 2 horas a matinéc de vocês, 
gurizada. Um filme formidavel. Ken Maynard em APUROS D.E HERDEIRO 

Segunda feira: - Sessão das Moças - Será entregue a linda pulseira 
á felizarda e assistirão o filme BÉLEZA A' VENDA 

c=========================:U 

SANATORIO CLIFFORD 
Avenida Pedro li - 1.550 

DIREÇ;ÃO DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
Bll:RVIÇO MANTIDO PELO GO\<ERNO DO ESTADO PARA O TRA• 
TAMENTO MODERNO DAS DOENÇAS NERVOSAS E llll:NT.&18, 

Durante o tratamento os doentes poderão sef acom. 
panhados por seu medico assistenté. 

Curso de especialização com o 
Prof. Clementlno Fl'aga no Hos
pital de Isolamento S. Sebas
tião no Rio de Janeiro. D!agnõs• 
tico Precoce da tuberculose e 
tratamento por processos mo
---- dernos. ----

DOENÇAS DO APARE
LHO RESPIRATORIO 

Consultas e tratamento em bQ
ras previamente marcadas e dia• 
riamente das 13 ¼ ásl5 hora~. 

Rua Barão elo Triunfo, UI • 
1.• andar. - Tel. l60C 

Joio P•••6• 

RA-YO 
EM PRESTAÇÕES DE 30$000 
POR ME:S. 'RASPA, ENCERA E 

-- LUSTRA -
BAR~ ·T.l S SIM.O ! 

tJ'ma . doslumbrante novidade 1 
A mkiravm1osa enceradeira. ºRih· 
YO". 

Preço o.o alcance de toda:s as 
bolsas 1 

Peçam oem demora uma de
monstra.çiío e.os oeus dlstrlbuidore., 
nesta praça, a conbecicja firma e. 
R08A8 & co., ã rua Gama e 
Mélo, 68. 

CINE S~ PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - A'S 7,15 HORAS - HOJE 

DOIS FILMES FORMIDA VEIS 

TUDO PODE ACONTECER 
com CLARK GABLE .. 

e mais FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO 
Complemento: - Uma gosada comédia - A FILHA DO ZELADOR 

Preços do costume. 

Amanhã: - O grande filme da P ARAMOUNT -
JORNADAS HEROICAS - com Gary Cooper 
-----------------------

Amanhã.; - :Matinée em 2 sessões - 1 e 2 1 :2 horas - com o extra.-
ordinário filme - FUGITIVOS DA ILHA DO DIABO ! 

l
" ~ :~llo O! !~te~! P!!a ~ !o H f • ~~::ul~T=~ ' I 

JIQIIJ)llal Santa Izabel. 19 '" 18 boru. 

t:nlullel!ie ...Uce ,e •lnrrloo •u ~ooncaa tia nrethn, ,-tala, 11,,njp 
• ,tn,,, Cy<M01coplu • 11rdhro1oopla1. 

Oa.llULTORIO: - Rua Gama e Mello, 72 - 1.• ull..r, 
-- IOAO PESSOA --

~..........,,,._~ 
••+IIIIJIIIIIIIIIIIH++-++++11111111111 111111111111 li'!:------------; 

i FUMO. EM FôLHAS ~ 
SEVERINO CORDEIRO : 

l ___ (;_FE_R_M_EN_T_AD_O_D_E_G.;...· AL_P_Ã_O_) -----t 
do mercado, qualquer quantidade. 

PRAÇA ANTONIO RABÊLO, 85 - JOÃO PESSOA 

CURSO PARTICULAR 
PL'ot. João Vinagre avisa aos 

Interesse.dos que mantétn um cur
so primário e secundário tunelo
nando diariamente de 1¼ is 11 e 
da.s 19 ãs 21 horas. 

ADVOGADO 1 

Aceita causas civeis, comerciais e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

1 -
.. Avenida Guedes Perelra, 70 , • 1' 

1 
PAGAMENTO ,ADIANTADO • 

Residencfa: Avenida Tira.dentes, 266 
J'oio Pe11Ga 

1 

1 
1 t 

A "FABRICA POPULAR" compra ao melhor preço 

~. ,~~---------l~---------------':.~_(f_t_tJ jJ_t:f-:H::+-:+:+-:t-tt;++t+.H-:+#+t+++ t t t t t t t t t t.t t t I t t t t t ·::W::,.,V~~~~-- -
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JOSÉ PINTO 
ADVOGADO 

Campina Grande - Rua Afonso Campos, 1 

82 - Fône, 210 

GABINtTE ELECTRO·DENTARIO 

Da Cirurgiã-Dentista 

LIIIALVA IAMA 
Clinica-Cirurgica e Prothese Odontologica 

Odontopedic 

DR. ISAAC FAINBAUM 
E:o:.Ullsleule •• Clinica l\tPlllca do llo,pltal db Cente.. 
narto, Mctlloo do Hospital s,nta babel e ,a Inn11,..._. 

noENdçÁtnts 'cRiÃNçAs · 
Doença. do a.dulto: Coração, 1.orta, estomago, tnte..lt,o 
fl&&do, rins, sangue e nutliçõ.o. Tratamento da. neurastbent& 

sexuàl, syphills. tlHnt_, - o., .. •• C11:dM, IH - t,• ••lar 
OONBOLTill - DAS 1' A'B 17 JIOB.&11 Coual&orte: - Ka.a Barão do Trlumpho, 420 - t.• anilar. 

(Por cima do Banco Central>. 
Connllar: - De 15 ás 1B hor&J, diariamente, 

Residencia: - Rua Barão do Triumpho, 353 
ACCEITA C!IA...'\fADOS A QUALQUE& BOall. 

JOS~ MOUSINBO CLINICA MEDICA E PARTOS .,, 
11,01110 DR. MIRANDA FREIRE LABORATORIO DE ANAL YSES MEDICAS 

- DO -

lua Monsenhor W'alfredo, 487 
(Es.lateme ruldente e ex.medlco Interno .. Boopltal 
P..,.. ll •o Recife. Pratica n.,. Bospltaes de S, Franolaco 
de 4Nla • Santa Caaa de Miserlcordla do Rio de Janeiro), 

IR. ABEL BELTRAO 

TAMBIA' -:- João f'e11ia DOENÇAS D~~A{r.~~lht~Ri\.1~:0MAGO, FL Ex-Interno do Laboratorlo do Hospital Pedro li em Re<lle 
e actual analysta dOl!I Hospltaes Colonla JuUano Moreira 

e Santa 1,abeL Conallltu das U ia 18 horao. 
ClON8ULTORIO: - DUQUE DE CAXIAS, Ul 

JlESIDENCIA: - AVENIDA PADRE MEIRA, 111 BORARIO : - Da. H às 18 boraa. 

João Pe11ôa -::- Parahyba Rua Barão do Triumpho, n.0 444 .1.0 andar 
.JOAO PESSOA - P A R A B Y B A 

DOENÇAS DA PltLLlE li: VENl:Kl:AS - 8YPIDLIII 

IR. EDSON IE ALMEIDA 
DO DISPE."ISARIO DE DERMATOLOGIA E LEPRA DO 
D. 11. P. CHEFE DA CLINICA DERMATO·SYPHILOORA

PHICA DO HOSPITAL "SANTA ISABEL" 
Tratamento por processos eopeclalizado1 de acat (•~
llbu) , pytlrlasla nrsloolor (pauoo) enemu, aloerao, 

t1'911ou li&• .a..bH, affectõea tio couo ealu,ua .. 

JOÃO VELóSO FILHO DOENÇAS DOS OLHOS 

Ili. N. COSTA •RITTO 
ADVOGADO •X-Al!SISTl:NTI: DOS BERVlÇOS DE OLHOS DO no,. 

SANSOU NO RIO DI: JANll:IKO 

Residencia: 
Ortentaçio modem<> na therapeutlca da S7pllllla • da 
Lepra - PhJ&lotherapla dermatolOl'lca - (C'ltra 'floieta 

-Infra Vermelho - Croma1et11 - Dlathermo co&ruJ&ç&o 
para o tratamento dos tumorea mallrno1 ela peU. 

DIARIAMENTE DAS 14112 A'S 17 HORA" 
Cl,,ual&orlt: - D., .... CHlat, IM ..;. L ...... 

.JOAO Pll:SSOA 

RUA MONSENHOR V ALFR1WO, 41 
Itabaiana 

OOULIBTA DO 1:1'.0S!'iTAL SANTA ISABEL 
Tro.tarnenta medleo • operatorto .._ doenou llot ollt• 
OOn.aUltorlo: - Rua Duque de cmaa, 312 (Alto da !'bar· 

macia V6ra1, 1.• andar) 
Rellldenlca: - Avenida Juares Tavora, 111 

OOnt11naa: - Du 11112 u 12 • daa li u n -

SECÇÃO LIVRE 

t CARLOTA CASTELO BRANCO 

1: aniversário 

GUANAIS 

Almeriuda Guanais Tinoco .. Johel Tinoco, \'aldemar Guanais 
e espoHa (ausentes), Diogenes, C'arlo:, e Landulfo Guanais, Edite 
Costa Guanais, José elo Carmo Si!Ya, senhora e filhos, filhos, genro, 
nóras. cunhado, irmã e gobrinhos rle Carlota Ca~telo Branco Gua
nais, eon\'idam os parentes e amigos para a~f.1istirem, na Catedral, 
ús 6 1 12 horas, do dia 18, (terça-feira), il missa que mandam ceie· 
Lrar em gufrágio de sua alma. 

.Agr,\decern anter·1padamente a todos 
l'sse áto ele piedade cristã. 

que comparecerem a 

AGRADECIMENTO 
A f.imilia C:u·ya]ho ~ eY(",, ,oh o 1><.''-º da .... urpresa doloro~ 

s:1 do fal,•eimcnlo de sua ine,queehcl Fl;'l;DA. agradece a todos 
<lllC' uc·on1panhar~nn os rrstos 1uorl.ai, da saudosa ex.Unia ú sua 
úllim:, moradn, h<'m ronw. o romp:nccimento ús missns celehr~w 
,las c1n sul'r:1gio :'t su 1 alm.1. e as C'ondolêndas cnYindas por lPlr
gramns <' cnrlõcs. 

\11.~rn di,\o, nianif('sla o st'll gr:rnde reeonhecjmenlo :1.os 
C'Stimados ml,cJicos drs . ~cwton Laerr<i:1, .\ vil:1 Lins, EYcra ld o 
!'>oarcs, ,Jo:io \lcdcirns. \lir.111<1.1 Fr!'ire, ,\hei lkllrâo e .\riosY:\1-
<lo Espinola. 

.\ lodo"-, fin:1lrnenlr. apn•sent:, os "-('li"- i11101Tl•douros ngr~:
,iecimenlos. 

TRIBUNAL ·oE APELAÇAO 
Despacho da Presidencia do dia 12 de outubro: 

RECURSO DESERTO 
Agravo de petição civel ela comarca de João 

Pessôa. Agravantes: Augusto Guedes Pereira e sua 
mulher. Agravados: os herdeiros de Segismundo 
GuedeR Pereira. Julgo deserto o Recurso e findo o 
prazo legal baixem OR autos á instancia inferior. 

CENTRO DOS CHAUFFEURS 
DA PARAIBA 

J .• CONVOC,\CAO DE \SSE~ffiLE'IA 
GERAL ORDTNARli\ 

Dl' ordem do sr. prf':::.:idcnte, são con
vldadoi:. t.odos oo ~;odo:-i quites com 
f'ste Cuitro tt <·01n1x.1.rec(•rcm á ~un 
~éde propria. á, nw D10~0 Velho, n. 0 

318, ás 19 horas do ctl:1 ir, cio corrt'n
tc>, para as~üstiren1 a leit.ura e apro
vnção rio balancêtc ,. tratar de assun
tos d<' interesse tFl'l;ll dn dasKe 

Juào P"ssôa, 12 <lc outnhro de 1938 
Jo :,rã t'i:1lho , 1 .., secretário 

' NEGOCIOS A VENDA 

O'flMO NEGOCIO - Vende-se 
nesta capital, uma pensão e um cal
do de cana, sendo aquela. na rua B~-
rão da Passagem, n. 288, e êste na 
rua Cardoso Vieira. n . 41, na parte 
traseira ela pensão, contendo mnn 
moenda eletrica, uma gcl0ideira, um 
aparelho de radio, fiteiro, etc. A pen
-;áo é bem afreguesada e com bonde 
4 porta. Preço de ocasião cm vist.a 
i.a proprietarla -pretender mudar de 
ramo de negocio. A tratar na mes
ma pensão 

AO PúBLICO 
Declaro que a propriedade Lazál'O 

do termo de Bananeiras, atualmente 
pertencente ao sr. Alfrêdo Apolonio 
Pessôa Guimarães, nfio está toda de
sembaraçada .Pois nn me~ma, exll,:te 
partes de herdejros, conformf' provarri 
com documentos em meu poder. E 
assim. para. que não venha. causar pre
juizo á algwn interessado, passei êste 
aviso a fim de ohegar ao conhecimen
to de todos 

João Pessõa, 10 de outubro de 1938. 

José Leão Dantas de Mélo, Rubens 
da Silva Braga e Derva.l Monl.eiro ele 
Medeiros. 

< As firmas estão devidamente re~ 
conhecidas) . 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com viRta áR parlf',; co1Tendo prazo 

nesta Secretaría: 
Embargos ao acordão nos autos de Ag1·avo de 

Petição Cível n. 0 78, da comarca ele M"amanguape, 
(acidente no trabalho). Embargante, a Cia. de Te
cidos Paulista - Fábrica Rio Tinto; embargado o 

operário José F1·ancisco. 
Com vista ao embargado pelo prazo da lei. 

OTl!ltO Bl\lPREGO DE CAPITAL -
Vende-se o --ebtabelecimeuto CASA -,-------------------------1 
RECORD, <'Om ou sem as oficinas de T R I B u N A L D E' A p E L A ç A- o Tipografia, Pautação e Encadernação, " 
á 1 ua Maciel Pinheiro. 129 -Õê!:ita ci- .. 
dade. 

Facilita-se o pagamento ou aceita
r,. um socio. Tratar com o propri
e1ario no ntl'311\0 estabelecimento . 

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 
14 de outubro, ás 15 horas. 

t.0 Premio 7229 
2.' 4046 
3.º 5862 
4.• 4181 
5.' 5317 

João Pessôa, 14 de oufubro de 
1938. 

JOSE' Oi\ l\lATA CABRAL -
Fiscal. 

ASCENDINO NOBREGA & CIA. 
- Concesslonarios. 

CASAS EM TAMBAU' 
Alugam-se, uma bOa casa e duu 

menores e vendem-se dois pequenoa 
chalets, por módico preço, no "Gon
çalo". A tratar na rua Maciel PI, 
nhelrQ ,p.0 303. 

ITTENÇIO!U 

Autos com vista às partes, correndo prazo na 
Secretaria do Tribunal: 

Apelaçüo Civel n. 0 111, em Acidente no Traba• 
lho, da Comarca de Mamanguape. Apelante: a Cia. 
de Tecidos Paulista - Fábrica Rio Tinto. Apelada: a 
operária Maria Isidro. 

Com vista.ao dr. Curado1· de Acidentes ela mes• 
ma Comarca de Mamanguape, pelo prazo legal, em 
data de 12 do corrente. 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
'.A D V O G A D O 

ACEITA CHAMADOS PARA O INTERIOR 

::fn~i~:f - AVENIDA GENERAL OSóRIO, 231 

Joio Pe11&a 

ANTONIO GALDINO GUEDES 
ADVOGADO 

Causas nesta Capital e no interior 

Av. João Machado, 464 -:~ Telefône 1,841 
Antonio Carioca, no f6ne 1.563 d:a 

praça Vida.! de Nerrelros, desta d·~ 
dade, lnforma .. para qualquer aervlço, 
l11:1110soa autoo de alapei. O fôl'O 

perienee, Bolnba En,er(lna, ~========================-
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