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O TRIBUNAL DUEGURAN
ÇA NACIONAL bFORMOU 
AS SENTENÇAS_ ltOS ACU
SADOS, COND~O UNS 
E ABSOLVENDO OUTROS 

RIO, 18 IA UNIÃO) - Em sua 
últlllla retmlio, • Trlbulllll de 
Secu,ança NaelMlal deeldla re• 

ronnar as n..,._ ~ no Jul· 
r&menlo do proc&so p0r que respon· 
dem oa acusados do 1QOvlmen1o co
muni1ta ns Par.11ba, condenando 11118 
r abeolnndo outros. 

fanr ra .... ababo dlac~ 
oaJu penaa lio: Severino D16p. een· 
danado a qtatro •- e • ...-: AD· 
1oD1D D~ 811va, Gallrlel AI~ 
.lllaavl Mlnnda, Franelleo ...... 
Uma e lnàelo ElllY, a dl>l8 •-· 

Firam redmldalo as penas d• nua 
AnNnlo lWelra lle An6,lo, Mallllel 
Antonio Facundeo, .Joio .Jooé, .11116 
Nro de OUvelra e Mauel de 1a1, • 
cllloo anoe. 

O. aeuadN Mariano llolepio, 
Franelu.oCallxte,NlloTa-·· 
.Joaé Sbaplielo de Freltu, llevertno 
Candldo da llva. .Jaoé Fortunato. 
.Joio Bati.la Silva, Antonio .._ Neu 
Plnlo, Joo6 ~ 1llanad Clprla· 
no, Anlonfo .JOlé, .JOlé ~ Joio 
Costa, .Joio Vllallno Uva e .JOlé Sil
va, a qaalro anm e 4 m&N. 

Neeoa-ae provlmente ia demais•· 

m~ 1111 1111111 flllldadd, por as C A~UEll tonnam uma Ira- • lloje, o n , - lroue il--o Ohe(,e. m- ncebe\l co-
Iniciativa do Ankmlo o\DtAo hu da Aaatrilla. qu iw dlalln- 1-a., , " Ae_.•-· YIU,aT ae,,,. 
RJbeini, a e lllocolar "PedrO A- cu• das outra prta e qulalti< rt nova fN&rs quem t' ...,._ a DO• 
m6rlca~, allf , IICOla i:úbllea·de s . de Diu N>ntu_: o tempo. ra .... ..., .. 1. ,_ d°" .,.,~.,. q .. éla l'ffln. ~ 
Tomi •acen!'\ q11e nao tem pauado no . "•r- r =:•na 11ue li deuc ......... *' ....... 

• lbw.: •, seu dlaléto o ontem é uma ab8- Faealdadr. 1oi eaano ae. abdlle ...... 

i 
lnçio mullo mais •..-• do qa~ um~ de maltoo """"• am vidro te -,_ 

Eatlveram tPal6clo, durante o eatrfla .,., Hda. entl't" blllloH dr eatr - tinlo t Juerldo - e toda a eaên-
dla de oai., ftcebldaa pelo-ln· tu. E devem Yiver bem. • Canaqu.... e,a lnvlslvet me ,_ relembrande, Jao• 
t.erventor J , as ae,alates 1e é t'erlo qur no fe,liu,t o~ p6~ qU.'" ta CM)r hol".t., os b•los dlu mortos. · 
pea6as: pn,i M<les Plta- • 1 Diu leu\ h1 tória. . "",a re.,.urrelçio ha uma pi,tna =-~~:.O :"so"U:.t.o~JI)~; Quanto ma;or a civilização. maill .., :em:-:;:';~:::.la ~ .::.=: 
Peneira NDb YarmllPI =:~m paos !d:'e~ cen,:,~•:eªh::°':- aio 4t. P:auel em Reelle. nellll .,..._ 

cldlaa 11e d muito - ......., - • eelepa e f,• bru, q
0 !n..:' iene::.necoo :urpm, l'!"":'de:°!!~ o bedela não debarun 1ue f~tuae a 

- uma aula o eotadante reli• e ocapa-
:,!ª:,O~=~ni:,ª 0 dq1:.i:''!:j.; := do em outras eoai. .. na terra natal,. A 
larido a reoorda<:io nio powle reavi- pellllio preterida fleava na rua Prln
var. e els flH O puaado volta, vit.orio- eêaa babel e lá ae abolelanm • ...._ 
ao, emerfindo daquêle rio oa1e à tabu- norte rlocrande.,.. - _,.. Seatira 
la aepullou a mem6rla. EatAo, a mala lnval Femandeo, Djalma Marinho, A
ncôndltu minacla ae JID8 apresentam lnn.w Bezerra. E• . col&ado, IIIOITeD no ::ve ªe==-~ ..::.:~::C:!: 1 :;;.:n:,:n::" a11:..!"'= !:: C.. *:; 
teda& éla llve ... m decidido da n.-a 193%. quando realmente repo..,.va tio 
-· D pois, ha um eoláP"' na lem- quiete e santa eomo - por ...._ 
brall(!a e reraimoa na letarpa doa que quit~ e santamente, a 1aa linda allDa. 
nio leu\ -do. Vallamm a ser ca- de -ro. De aeordo com a rel~ma das sea

Wn-:aa foram conden.,doil Severino 
Cruz e Manuel Joaé a 1;rà anos e 
quatro mêses; Iaádo 4e Loiola, Fran· 
ri•«> Xavier da !ilva, liet'erino 8-119 
Silva, João Medelrm l"l1ho, Severino 
Osório Silva, Olivler llamoo, .Manos 

pelaçõea, Julpndo-N prejudleada a d,ala e~ 
açio em N'laeio - noa Otaetu. AI· pelo pnprta 
.,.. de Llllla e Frederleo Freilu Balib, 1 ..:=::. 
condenados em ou&ros ,__.... fila ... a 

MAIDN. pois exiate lt!mpre em n6a ai- 1 Xa rua da Aarora, 383, H& a ·Pan-
ro de selva sem aastrallano. (CcmclQe na 7.• pg. > 

A QUEST~O DE LL'IITES ENTRE O 
PERú E O EQUADOR DEPOIS DE .. AIOS os A M_4.1S LINDA 

IRASILEIRDSlil DISPEI• DO BRAS 
SADOS DO SÉIIVIÇO .. 

IILIT R "MISS PARAIBA" SUA' Dml.lllDA, 

O PRESIDENTE ORTIZ RECUSOU--Sf A; COUMblt 1fA 
ARBITRAGEM, ENQUANTO O PRESIDENTE ROOSEVELT 

AQUIESCEU SA TJSF ATORIAMENTE 
Um aviso do mmistro da COS DIAS, NO PLEITO QUE SE,..., 
Guerra á Diretoria Provi- "ASTRtlA" E DO ''PIRAI&\ ... ,.r, 

sória de Armas J EM enterutlment.o havido com as 1 ~ • 
direi.orlas do Clube Aatrila e - .., 

RIO, 18 IA UNIAO> - O Ministro do Parafba Clube. a comlaoio Juz '1* 
da Glllll'l'B. reneral Jlarlee G-Dn- encarregada do concuno da Ka1s Llllda Oleprlcf. ~ 
Ira, emieu • t>Mfe • 8IN4allia l'ro- .1DYem do araan. ean ,._ aer.. • 
v1sór1a • A-. o lll!ÍIÍIIÍlé amo. =-~-~~1:=,~"1'f1 

"Consulta o dlttlor ü llecrntamen- 1-eallzario naqueles prestlglaoas sodatt-

BECUSOU-SE O PRESIDENTE 
ORTIZ 

BUENOS AIRES, 18 <A UNIÃO) -
O presidente Robert.o Ortlz recusou
se a cooperar Illl arlllt.ragem da qu~ ·. 
tão de 11mltes entre o Peru: e o E
quad01·. alegando que apenas o presi
dente Bonero -i;olia1*1l ua intcr
ftllÇio 

to, em onclo número 11'! &-2, de Z9 ~e cios. GO Ú l,ra,JM O D A 
arô•to findo, sôbre 4 ai~ dm bra- Assim, no liibado haveri anunado 1 · , 
sileiros naturallza.llos. maiorez de 44 ~~..:n~ ::.:ia .. q~~';!.~'! ~:
ano.s. em face <lo se""8 mWtar. _ ra parte do plelt.o. Cada soclo receberi, 

DOMIN
SEMANA 

Em solução declaro-. para oo de- na portaria um vot.o a ser de=.~~ 
vldos flru que - oe braallelroa natos !fuW:re:. ~:~":~taa. ~io. a 
ou naturalizados. nat ior""' de ü anua urna seri devidamente lacrada e • pro. 
de idadt, devem ser c....iderados clls- ceeso se repetlri no dia aegulnt.e na ma 
pell8a!o 1,,almente do oervlço mi- tina! domlngUelra do Paraiba Clu~ 
lltar. ·· proclamando-se então a "MIS& Paralilll" 

que, em fins deste mh, dfferi aettutr 
com deauno i Capital da Republica em 
companhia de • lllils Pernambllco". 

da 111orte de Jo 

' RJO Sabemos que é grande a ~ A nos bairros desta capital, estando apon
tados virlos nomes de Undlla conter
raneas qur disputarão o ll!'&Clil9o fll... 
tulo de "~Is Linda Paraibana" 

.. T ... , e I fl, ~ A L grande parte, ao Interesse da mesma. 
X~ ã U .L_,, l A "Semania:" foi encerrada com a 

festa da crlai"lça que trabalha louva-

DA CRI NCA 
vel Iniciativa da comissão promot6-
ra, virando homenagear os pequ~nos 

~' obnüros e cooperadores do homem na 
labuta diária. 

AS COIIEII~ NIS
TA CAPIT~-A FESTA 
DA CIIIANCA QUE 1IAIA-
1HA _._ AS FÜ'rMPADF.S 
NO COUGIO "ANCHIETA" 

Ntsse dia. houve viria& comemora
çõca oa E.sc:ola de Aprendlzea Artlfl
c:es e Orranat.o "Dom m~ ', st"n:lo 
êSle& estabelecimentos vlaltados pelo, 
membros da referida comissão, faml
Uaa e outras P,,IISOAS de destaque. 

Ainda. f6nm distrlbuldos ali lnte
reaaantes presentes ás crianças. 

~-I~te.o f~~- aos1ze:O"i:os:': 
qae abordou o têma • O t.rabalho das 
crianças .. , desenvolvendo oportunos 
ccllcettos no decorrer de sua palestra. 

Encerrando as comemOIIIQOIIS leva
d"' a efelt.o durante a Selnana Na
ckmal da Criança. O Coietlo "An
chieta". dirigido pela t)ro1-a6ra Re -
cl1a Pabrlclo. reallmu no domln ~ 
pa&!lldo. virias fesdvldt.des d cará· 
ter lltero-des.,ortlvo 

<CoDClGe na I pe. J 

O presidente da República acentuou 
que se idêntico pedido lhe f6sse end,
reçac!o pelo govêmo do Peru. êle' es
tava pront.o a aceitar a incumbêncla. 

WASHINGTON. 18 •A UNIAO) -
O presidente Roosevelt aqule.sci,u ao 
]ICdldo do presidente do F.quador. sr . 
Manuel Maria Borrero. no sentido de 
colabol'f,r, pe.ssoàlmente. ua arbitra
gem da ques,tão de limite~ entre aquf
le pais e o Peni, déroe que ambos .,. 
caises se manifestem desejosos de um 
lCÕrdo . 

CONSELHO REGIONAL DE 
GEO&RAFII 

Aºs IUt horas de hoje deverá n,u
lir•se. em sessio Ol'dinária. o Conaê
bo Jle.1ional de Geosrafia, em sua af
ie no PaÍicio da& Seeretariaa, pata 
ralar de .... antoa releY&ntes. 
o presidente - entidade encare

e o c:ompareeim.mkt de lodos os ffll

elheiroz á referida n,nnlio. 

O 25: IIIYERSARIO DA 
PARóQUll DE NOSSA SE• 

INORA DE LOURDES 
O inicio, domina- próxnn, 

du festividades 
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1 tSPORTtS 
O selecionado paraibano que vai disputar o Campeonato 
Brasileiro de Futeból treinará, amanhã, pela manhã 

DIETIKER & C IA., 

No campo do Paraíba Clube, á ave
nida l.º de Maio, realizar-se-á, ama
nhã, pela manhã, mais um treino dos 
amadores que êste ano disputarão o 1.0 

Campeonato Brasileiro de Futeból, di
rigido pela Federaçllo Brasileira. 

A's 15,45, sob as ordens do juiz José 
Ramalho, começou a luta prtnclpnl. 
que foi disputada. pelo "São João" e 
"Santa Cruz" de Goiana. 

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 PROSPERO ESTADO, ACABAM DE ABRIR TAM
BEM UM ARMAZEM EM JOÃO PES SOA, ONDE FICARÃO AO INTEIRO Para este ensaio é necessário o com

parecimento de todos os amadores es
calados pelo diretor de esporte da L. 
D. P., sr. Luiz F.splnéll, cujos nomes 
Já Iõram publicados nesta secção. 

ESPORTE CLUBE UNIAO 

<Oficial> 

. .Hoje, á tarde, realiza:r-se-á, no cam
po do "Esporte Clube União", um ri
goroso treino entre suai, esquadras, 
encarecendo o diretor de esporte o 
compru·ecimento dos seguintes ama
dores: Dias - Lins - Matias - Nilo 
- Odilon - Bái - Luiz - Davíno -
Hlo- Noé - Massilon - Blu - All
tio - Sula - Fagundes - Zacaria.s -
Palito - Batuel - Severino - Mila
nez - Behiz - Reis - Nestor - A-

~~~t{ê~ ~e~~~i~1;:~sde~rto~ 
critos. 

Depois dêsse treino serão organiza
dos os times para e Jogo oliclal do 
próximo domingo com o "Palmeiras'', 
devendo os amadores procurar a séde 
do clube para vêr 5UA OOlocacão no 
quadro, de amanhã em diante. 

A TARDE ESPORTIVA NA USINA 
SAO JOAO 

Na usina "São João", de prop1.ieda
de dos irmãos J. Ursulo, realizou-se. 
domingo passado, perante uma nume
rosa assistência, interessante tarde es
portiva levada a efeito por elementos 
que dirJgem a vida esportiva daquela 
usina. 

Antes da partida principal de fute
ból jogaram o esquadrão do "Santa 
Rita" e o 2.0 quadro do "São João 
Esporte Clube". 

Esta pugna teve fases de wn bom 
futeból, principalmente por parte dos 
integrantes do conjunto do "São João" 
que desenvolvera.in jõgo apreela.veL 

Depois de uma luta cheia de lances 
~mocionantes, saiu vencedor, pelo ex
pressivo resultado de 3 x O, o valoroso 
time do "São João Esporte Clube". 

A' noite, houve anlmnda, cla.nsa, t.o
oando a iaoz band de Santa Rita. 

Os prop1ietár1os da "Usina São 
João" cwnularam os presentes rle to-
1as as gentilêzas . 

SAO CRISTOVAO F. C. 

Prosseguem animados os preparai
i..ivos para a ida. do conjunto do "São 
.Jristovão" á Rio Tinto. A direção es
portiva do clube, a cargo do despor
tista João Pedro da Silva, vem se es
forçando no sentido de que o esqua.
drão alvi-negro faça uma exibição á 
ai tw-a do conoel to em que é tido. 

- A diretoria do "São Cristovão1
• 

m reunião constantes tem cuidado da 
vida do mesmo e assentou a sua filia
ção á L. D. P. no próximo ano. 

- Ficou resolvido ainda, pela dire
toria, que nos treinos do 1'São Cltsto
váo" não será permitida a presença 
de qualquer jogador de outros clubes. 

COMBINADO PEDRO II X TOMAS 
MINDELO 

Realizar-se-á, amanhã, ás 7 horas, 
no campo do ''Tomás Mindêlo" um 
jôgo amistoso de futeból entre os clu
bes acima. O "Pedro II" pisará o gre
mado com os seguintfo!;; amad.ôres : 

DJa.Ima 
Alulslo - Gomes 

Pereira - Lira. I - Antonio 
Valdemar - Tolnho - Humberto -
Lira II - Damaslo. 

CLUBE ASTRÉIA 
INICIO DO CAMPEONATO MIXTO DE VOLEIBóL

"TUPAN" X "CARAMURú" 
Amanhã, pelas 19 horas e 30, no 

parque de esportes do "Astréia", terá 
lugar o primeiro encontro de voleiból 
do Campeonato Mixto, entre as turmas 
dos fortes sextestos "Tupan x Cara
n1uru'". 

Esse certame que vem revolucio
nando os meios esportivos dos astrea
no.s, promete desusado brill,antisnio 
<!ado o valor dos elementos que inte
gram as duas equipes. 

os conhecimentos técnicos dos milita
res, os rapazes do Astréia tudo farão 
parn sair mais uma vez vitoriosos nes
sa grande peleja. 

Certamente, a praça de esportes do 
Astréla apanhará na tarde do próxin).o 
domingo, wna assistencia. numerosa e 
vibrante. 

COMERCIAL CLUBE 

'o diretor da secção de volei o esfor- J Departamento Esportivo 

:!°di:p~~tis~u2J~tivc~1n.~~~() º~!~ Í De ordem do sr. diretor de esportes, 

DISPOR DO~. SEUS BONS AMIGOS E CLIENTES A' 

RUA MACIEL PINHEffiO N.º 91 
Sortimento complete, em artigos 
-- nacionais e estrangeiros --

Vendas a dinheiro a preços 
- verdadeiramente excepcionais-

O encerramento, domingo 
último, da Semana Nacional 

da Criança 
(Conclusão da 1.• pg,) 

Pela manhã, houve animada par
tida de .. hord des camps ·• entre os 
quadros azul e roseo, formados por 
alw,as do Colégio e Escola Normal. 

A's 14 horas foi feita distribuição 
a 500 criancinhas pobres da capita) 
de roupas, brindes, etc. 

A's 16 horas, encontraram-se, em 
renhida partida de volelból, as equi
pes masculinas do Colégio Diocesano 
'

1 Pio X" e Colégio "Anclúeta", sain
do vencedor o primeiro pela conta
gem de 2 x l. 

Durante a distribuição de roupinha3 
ás crianças e o jógo de voleiból, afi
nada, 04 jazzn da Policia M1litar. cedi
da gentilmente pelo seu comandante. 
executou várias peças do seu reper
tório. 

A' noite, presidida pelo dr. Matêus 
de Oliveira, diretor do Departamen
to de Educação, realizou-se a sessão 
solene de póssc da nova diretoria do 
Grêmio Literário .. Euclides da Cu
nha". anéxo ao Colégio, sendo, nês$e 
momento, ofertada, pela Diretora uma 
ilrtistica taça ao quadro de voleiból 
do Colégio Diocesano, vencedor do JQ
go realizado á tarde. 

Estiveram presentes á aludida ses
são, o cônego Nicodemus Neves, di
retor da Escola Norn)al, representan
tes da Arcádia "Pio X", Colégio Dio
cesano, Centro Estudantal Paraiba
no, Grêmio Literário '' Ma~hado de 
Assis", familias e outras pessõas. 

TORNO MECANICO pep.ndo 1 
melro entre cenlrM 11or 0,40 de dia• 
metro e completamente equipado. 
Vende - OMEGA NACRI!. 

l: INSPETORIA REGIONAL ,,-..-------. 
DO MINISTtRIO DO 

TRABALHO 
Com pedido de publicação, recebe

mos da 7ª. Inspetoría Regional do Mi
nistério do Trabalho, com séde nesta 
capital, o seguinte. 

"AGRAVAÇÃO DA ENFERMIDADE 
PRE-EXISTENTE 

Acidentes de trabalho. - Em 
casos de molestfas pre•existente a~ 
gyavada pelo a.cid..entc é scmpt"e 
devida a indenização. - Acordão 
da Segunda Camara do Tribunal 
de Apelacão de S. Paulo. - Agra
vo 11º. 2.633, Sant.os. 

Relatados e discutidos estes autos, 
acordam em sessão da 2°. Camara, dar 
provimento ao presente recurso de a
gravo. em que é agravante Joaquim 
Soares Torres e agravada a Sociedade 
Mogiana Exportadora Limitada, para 
o efeito de ju1gar. como julgam, pro
cedente a ação proposta e condenar 
a ré a pagar a indenização a que tem 
dirello o autor, que se tornou. total e 
temport'lriam,entc. incapaz para o tra-

~~1:ºg!a~1:1~º~: ~r~-v~ ~~idl~~t~o~~~= 

A UNIÃO 
ASSINATURA 

Por ano ..... . ... . 
Por semestre . . . . . . . . 
Número avulso . . . . . . 
Número atrazado do ano 
corrente .. . . . ..... 

48$000 
24$000 

$200 

1400 

Toda correspondencla relativa a 
assinaturas, anuncios e publica· 
ções pagas, deve ser dirigida á 

Gerencia. 

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
REPúBLICA 

Exclusividade para contratar e 
receber anuncies e outras publl· 
caçóes pagas, no Sul do Pais. 

Di.l'elor - ALDEMAB BAIA 
Prara Floriano, 19 

Ediflcio Império, 4.0 andar 
Caixa Postal, 331 

RIO DE JANEIRO me se vê r.o lo. ud0 de fls 39 - quesito 
1~ o quantum será apurado em execu-1 
çao 

oh~~~~ãoq~! f~~~~~za~·. 1~::~~~
1
t~~c1~ ASSOCIACÕES 

so fosse o acidente a causa unica da .a 
molestia. Bastava que ouvesse concor-
rido como i:m fator exogenlco. Sindicato Agro-Pecuárto de Aiagoa 

E, como bem mostra um dos perit.ns GramJJ : - Em oficio dirigido á re~ 
- folhas 39, o p,xcesso de trabalho, da.ção desta. fôlha, comunicou-nos o 
nwn dia de verão - era mês de de- sr. Raul Nobrega, secretário dessa or
sembro e o caso se passou em Santo,; !l.anização de Alagôa Grande, haver 
- podia atuar como causa desencade- 'Sido eleita e empossada, no dia 29 do 
ant~. més p. findo, a nova Wretorfa da 

~:se;uveol~ei~~sn~~ª~f:an~~vi:a~s~e:~ ~ci~~n~5~~ri:o °de t1:T:. :a~~~·il~~~ 
brilhantismo. verão estar em campo ás 19 112 horas: 1 ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;_;_;;_;::_~;___;;;;-=~ 

PRrt'I o jogo de amanhã o diretor 

Os mestres ensinam que em casos me.'-ma. que ficou a~sim consUtuidn : 
tais, de moJestia preexí~tcnte. agra~ Presidente. d.r. Moacir Montenegro: 
vada pelo acidente, é semore devidn ..t. secretário, Raul Nobregft; tesoureiro, 
tndenizacão. - V. Rounst ct Givord, Francisco Lino de Miranda Henriques 
Acidentes du tra,·ail. 118, Sachet, Les Con..sêlho Fiscal : - Telésforo Ono· 
AcidentC"'ii <tu tr.i:vaJI ct Jc,s maladies fre. Antonio Farias de Albuquerque e 
professionelles, 445, Orfaechea. Ju- José Guerra de Araújo. 

escalou os quadros abaixo : 

TUPAN 

Genlval <cap. > 
Ulndsor 

Fernando 
lsmalla 

Genllda 
Hel,,, 

CARAMURU': 

Eustáquio (cap .J 
Eugenlo 

Edmar 
Cremllda 

Eunice 
Aurita 

Dirigirá ésse encontro o juiz 
Franca SoQrinho 

Lwz 

1.0 QUADRO: 

Flavio 
Ederllndo 

Nelson 
Fernando 

=aldo 
Carrinho. 

Reservas : Edmundo e Caldas. 

:.O QUADRO: 

Diogenes 
Caldas 

PPdro 
Edmundo 

Domingos 
Fcrrer. 

Reservas: Mendes, Osmar e Soren
tino. 

OPERAÇÕES.PARTOS 
DOENÇAS DAS SENHORAS 

Dr. Lauro Vanderlel 
Óhefe da Clinica Ginecológica da 
Maternidade e da Cltnlca CJrur

gica Infantil. Ot-urglão da 
Santa Casa. 

Bua Visconde de Pelota• (Em 
frente ao "Plaza">. 

Das 3 éS 6 - Fóne 1.0.111 

CLUBE ASTRÉIA 

risprudencia sôbre acidentes dei tra-

bajo, pa,:-, UO: Samuel, Thc law re- NOTAS DO FoARO lating to industry, 109. 
Nrm siquer póde a indenização ser 

diminuída pela concurrcncia das duas 
causas - a interna e a externa, por- CONSTOU :oo SEGUINTE ONTEM 
que, como pondera Sachet. mmca se O MOVIMENTO DOS CARTORIOS 

~~ ~e ii,~~~1~~gr i~~=g:~h~~~~t:~~~~C'ó DESTA CAPITAL 
empregador, quando aceita um operá
rio. já se sUjeit.a ao risco de trazer 
aquele oparario, latente, a molestia 
nassivcl de agravar-se com o acidente 
Responde, por conseguinte, pelo even. 
to. 

Custns nn forma dn lei. 
São Paulo. 4 de Março de 1938. -

A. Cc~rir Whitaker, Presidente. -
:\fario Guimarães, Relator. - Vicente 
!\-lamNll"' Junior ... 

Cartorio do Registo Civil - Escrivão 
Sebastião Bastos: 

Fõram registadas nesse Cartório. as 
seguintes crianç.ns recem-nnsctdas: 

Luiz José da Silva, Iêda de Lacerda 
Lima, Severino Vieira, MarJa José Pe
drosa Marques. Amaro Pereira do~ 
Santos, Valdomiro Soares Ferreira e 
um natimorto. . 

O PROXIMO JOGO DE BASQUETE
BOL ENTRE AS EQUIPES no CLUBE 

E')tá tomando grande incremento no 
meio desportivo do "Comercial Clube", 
a formaç.~o da equipe feminina de 
voleiból. sob a orientação do ~cnlco 
Montenegro, cujos treinos passarão a 
,;er efetuados aos domingos pela ma
nhã. 

DF.PARTAMF.NTO DE CULTURA E A CRIAÇAO DE UMA MARINHA DE 
AR'l'E GUERRA 

No mesmo Cartório correm procla· 
mas para o casamento dos contraen· 
tes seguintes: 

Vitalino Ferreira do Na.sc1mento r.; 

José!a Ferreira de Souza: Ant.on.lo 
0orreia Baia e Jucen Andrade Mon
teiro. 

ASTREIA E DO 22.0 B. C. 

No próximo domingo, ás 15 horas 
no e.c;tndio do apreciado sódahcio Clu~ 
be AstréJa, terá lugar o sensacional 
encontro de basqueteból do clube lo
cal com a forte e adestrada eqUipe do 
22.0 B. C. 

Fazet}.do-se o necessário cotejo de 
forças dos disputantes e o interesse 
que êsse jogo vem despertando nas ro
das esportivas de João Pessôa devido 

:Ocsta data em diante os treinos pas
Garão a ter a seguinte orientação : 

Segundas-fetrns 
Quarta~-feiras 
Sextas-feiras 
Domingos 

Princlplant•s 
1.0 e 2.0 quadros 

Treino geral 
Equipes femininas 

: 'li[; ~ 

DR. ALBERTO FERNANDES CARTAXO 
Ex-Interno da Cllnlca Dermatológica e Sifllológlca do Hoopltal Pedro II 
(Serviço do Prof. VALDEMIR MIRANDA) e da Pollclfnlca do Rio de 

Janeiro <Serviço do Prof. EDUARDO RAB!:LO) 

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

LIGNOS DA PELE PELOS PROCESSOS MAIS MODERNOS. 

l)ialermla - Ultra violêlas - lnfra-vcrmêlhos e alta frequência. 

Na próxima sexta-feira. pela~ 8 ho
ras da noitP no "Clube Astréia ·•. terá. 
lugar a instalação do Departamento 
de Cultura e Arte dr~se apreciado so
dolicio que vem se colocando á frente 
dos melhores cmprcendim.entos ela ci
dade. 

E~e Departa mcnto visa, princ1pal
m,:,ntc , estimular o df'~envolvlmenio 
cultur;j I já promovendo uma forte 
campanha pelo bom livro. já cultuan
do e defendendo os nossos monumentos 
históricos e de erie. 

Vindo o.o encontro desse empreen
cllmento o l:ir. João Corréia de Souza. 
Giretor do Instituto Cine-Educativo 
oferece uma exibição cine1natografka 
f•lusiva á cultura fisica, falando sôb,·c 
um dos fi1mes o dr. Oiacomo Za.cara. 

Essa exibição é dedicada especla 1-
tnt'nte aos jovens do "Clube AstréiP." 
que fazem cultura. física. 

Dêsde hoje fl'stão ~enclo dc~tribuído~ 
os convites para essa solcnidacle. 

CONSULTORIO: - Rua Dr. Gama e Mélo, n.' 149 - 1.0 andar 1-" A p A T R ô A " -
CONSULTAS DIARIAMENTE: - Das 11 ás 12 e das 16 u 18 horu. 

RESIDENCIA: - Avenida Dr. João da Mata n.• '38. E' EXCELENTE NAS SALADAS E 

'11:===-==-========i=-=--•a====:a:di MA10Ni:8AI$. 

ALEXANDRIA, 18 (A UNIAOl -
Dtntro em breve :será in~talada nesta 
cidade uma E:;cola Naval onde serão 
prcparartos os oficiais da futura Ma
tinha de Guerra. 

Segundo noticia:; de fonte segura 
serão empregados dois milhões de li
bras esterlinas na aqutsJção do p1i
meiro núcleo da A1mnda. 

VIDA MILITAR 
CERTIFICADOS DE R>;SERVISTA 

DO EXERC"J'rO DO 'l'lltO DE 
GUERRA 37 

Fm mãos do nosso amigo, sr. Por
firio Pinto Ribeiro, ex-presidente de 
extinto Tiro de Guerra 37, encontram
se crrUficados de reservistas perten
cent.cs a atiradores da mesma asso. 
ciação. 

I14ualmeul..c, aqu.éJr. cr. precisa fo
lar com os srs. Jo~é Gomes de Frei· 
Las e Rufino José da Silva, a nego
cios de interesse dos me6mos, poden
do ser procurado nii Imprensa Ofl
clal, 

Foram rl'gbtndos 01' ób1los ocorrido~ 
ontem, dos pc:;sóas .seguintes· 

Luzia Mniia ela Conceição, Mincrvi· 
na Soares de Vnsconcêlos, Severino v1. 
··ira. Beatriz Barbosa da Silva e um 
natimorto. 

Os demais cartórios não forneceram 
nótas á reportagem. 

PELA C H E FATURA DE 
POLICIA 

(;ABINf;TE DA CHEFIA 

Tendo o sr. Hermógenes CRrneiro 
de Mesquita requerido ao dr Chefe dr 
Policia a abertura de um lnQtu'!rlt0 

iôbrc o dano causado em uma casa de 
sua prop11edade na Ilha Stuart. s. 5· 
defl"'rindo o requerimento, designou 0 

sr. Manuel Fotmiga, inspetor geral de 
PoUcja, pnru)

1
0 fim sollcita.do. 

'" -O dr. Chefe de Pollcln recebeu ein 
.seu Gabinête diversas pessõas que i° ~:i frra%_~raJ~ p~au~f~es;u~:~~~e é 
PQllc!a Civil. 



A UNIÃO - Quarla•lcira, 19 de outubro de 1938 ! 

MATERNIDADE E INFANCIA- INICI_ADA, ON-TEM, A DESMOBILI: 
(Do Serviço de Divulgàção do Departamento de Estatistlca C Publicidade) z A ç A o D o I E X É R e I T o A L E M A o 

João Pessõa e das irmães da Matcnu .. PALESTRA PROFERIDA PF:LO 
DR. JOSE' MACIEL, NA MATER
NIDADE DESTA CAPITAL, NO 
DIA DAS MAES, DURANTE AS 
COMEMORAC!ôES A' SEMANA 
NACIONAL DA CRIANÇA, EM 
JOAO PESSOA. 

C')MEMORA-SE nn data de hoje, 
a fundação da Maternidade de 
J oáo Pessoa. 

dade, 
o Mhústérjo de Educação e Snúde 

Pública, por uma rle suas organiza
cões dependentes - Dlvil:Hlo de amparo 
á Maternidade e á Infa~1cia - pre
parou. como nos anos anteriores, um 
excelente programa para comemorar, 
em toclo Pa.!s, a "SEMANA NACIONAL 
nA. CRIANÇA", de 9 a 15 do corrente 

BERLIM, 18 (A UNIAOl - Foi 
mtcJado, hoje, a dcsmobllização do 
Exérclto . 

As autoridades se ncgnm a dedara1· 
o número de tropas a.Ungidas pela 
medida mas, sab{'-Sc que, dentro de 
3 ou 4 semanas, voltnrão ás suas ca
sas mais de 500. 000 reservistas convo
~ados na recente erice checo•germa
nica. 

Dentro de 3 cu 4 semanas, 500,000 soldados do "Reich" 
estarão de volta aos seus lares - A 2l do corrente ter• 
mina a delimitação das novas fronteiras chtct· 
alemãs - Despediram-se do "fuehrer" os embal11• 

mês. dores François Poncet e Togo 
Devemo-la aos altrutsttcos senti

mentos humanitários do Interventor 
Antenor Nava1To, de saudosa memo
ria. 

Coube á nossa InstltUição o 2.0 dia 
do programa l'eferido e que é dedica
do ás mães, com o seguinte enuncia
ào : Dar á Patria filho$ física e mo
ralmente sadios é o mais nobte deve!.' 
dn mulh-:?r. 

o n!'lsunto encerra, em seu conjunto, 
ma teria para 3 partes bPm dist.tntas: 

Esisa desmobilização é muito alvi
çareira para a paz, pois ela marco., 
o fim das manobras de outono, de
vendo atingir, ainda, inúmeros corpos 
de efetivos, wna vez que Justamente 
agora, expira o prazo de serviço para 
os que fôram chamados em 1936 

~o~: qd! s;e~~!~6.ásé m~ll~~~~d~º p~:= SE'7RED0 MILITAR 

BERLIM, 18 (A UNIAO> - Como f 

A IMPRENSA ALEMÃ RE
BATE A OFENSIVA JORNA
LfSTICA ANTI - FASCISTA 
NA INGLATERRA E NA 

FRANÇA 

Seguiram-se em seu amparo os go
vên1os que se sucederam, destacande
se em primeiro lugar, obriga-me a cons
ciencia dize-lo, o dr . Argentiro de Fi
gueirêdo, atual Inter\'Pntor Federal no 
Estado, cuja formidavel obra de A, sis
tencia. Social e de bem sPrvh· á colett
vldadr. já não é permitido seja igno
rado entre nós, oc; habitantes dec:te 
ob:- nçoado Estado da Fcderaç5n brasi
leira . 

r.atal; 2.4 n que d1z respeito á partu
ri r nte, Pm todM os seu~ det.nlhe~; 3.ª 
~ ~tin('ut,e :l ' ' ,t.:cern-nascidos, em seus 
primeiros dias de vida. 

O sr. Presidente dn Republico. de
clarou que o problema do. infancia deve 
constituir ••preocun~('ão politíca ver

os corrpsponrlC'nt.es de jornais estran- tos da Al<'manha, paralizando o trá
geiros insistissem em saber qual o nú· fego de passageiros e o transporte de 
mero exáto de soldados desmob111ia- cargas. 
dos, o Ministórlo <la Guerra informou A população desta terr'l. presta-lhes. 

pois, no dia de hoje, o inolvidavel 
concur.'5o de festejar esta efeméride de 
sincera gratidão . 

que isso era segrêdo militar e náo po- VAO SER FOTOGRAFADAS AS 
dia sêr, portando, revelado. NOVAS FRONTEIRAS dadeiramente nacionnl". 

Compreende-se bem o regosijo <hs. 
Enc'\remoc:;, nols, sob este aspecto o 

V mn a C.8cur.:er t p'l~semos n e~tuda- PARALIZADO O TRA'FEGO 
Trml••s Mlss.ion .',rin"' d1 I .:n.lculada 

onc,,.icão, celebrando esta festinha. no 
dia em que st" inaugurou ha .1no;'. pas
sados, esta pia instituição: é qur t1 s 
Irmães em .c.ua alegria c01·111nicativa. 
possuem o dom de .e.e associar ao con
tentamento da familia. paraihana, pP}o.s 
beneficias prodi~P11zados por ( ·;ta MR
temidade ás mulheres que precisam 
do seu confor~o 

··isões. ASCH, 18 (A UNIAO) - Em vir-
lo em suas logicas e concludentes cli- , 

Na 1.0 parte, limitar~nos-emos a a- tude da desmobillzação do Exl:rcito 
t.·reclar os cuidados qu~ devem ser dis- germànico, hoje Lniclada, Iôram re-

r Conclue na 7." Pft. qUW,itados os vcícttlos de vários pon-

Ha. pois, 11 "<::t~ reuniãó um mesmo 
ponto de vista, perfeitamente justifico.
do, oue é de satisfação geral , de 
gratidão e d .,. sentimentos hamunitá
rios. 

A LUTA ENTRE O 
FASCISMO E A IGREJA 

Congr?t,11ll""mn-nos, portanto. co;n 
o modo sen 1lm. '1.tal, Porque a familh 
paraibana aliada ás Irmães que diri
gem os serviços domesticas e de en
fermagem da Maternidade comemora. 
a sua fundação. 

re~fza~~~~~e c~~!e~~e~~~~~ \e;~t!~ 

"Os católicos e o clero fôram mistificados e denunciados 
á opinião pública como estando em oposição ao episco
pado alemão e ao nacionalismo", escreve o "Osservatore 
Romano" - Manifestações contra o bispo de Salzburgo 

11ha dedicada âs mães, conforme pro
grama traçado pelo Ministério de Edu
cação e Saude Publica, entretanto, não 
foi possivel verificar-se o que estava 
determinado. 

Naquela ocasião faria o orador pre
sente uma ligeira palestra refere:ite ao 
assunto em apreço. 

Façamo-la, agora de vez que nesta 
festa comemorativa se enquadr:i a do 
Departamento de Educação. 

Coi:i,fundan~-se !estas ~~~~ntimentos. 
ale~na e sat1sfaçao, regos1Jo e conten
tamento, pela felicidade do povo de 

O festival, hoje, no "Rex", 
em benefício da "Cruzada 
da Bôa Imprensa" e da Cai• 

xa Escolar "Arruda 
Camara" 

Terá lugar, hoje, ás 19 horas, no 
Clne Teatro ºRex", o fcFtival em be
nefício da •·cruzada da Bôa Impren
sa" e da Caixa Escolar .. Arruda ca-

CIDADE DO VATICANO, 18 (A 
UNIAO) - O recrudecimento das me
didas anti-religiosas na Alemanha, 
que culminaram. ultimamente, com as 
qcpredações do Palácio Arqu:iepiscopal 
de Viena, motivaram uma forte rea
cão nos meios católicos de todo o mun
do. 

Condenando essas deploraveis ocorre
réncias, o conde de La. Torre, diretor 
do Osservatore Romano", escreveu um 
vibrante -.editorial em que faz acusa~ 
çóes aos inimigos da Igreja. 

Ocupando-se das explicações dadas 
pelo sr. Clopoknik, do atentado con 
tra o cardial Innitzer, o conde de La 
Ton-e diz que as mesmas são repugnan • 
tes, criminosas e intoleraveis. 

Adiante, o articulista aprova as pa
lavras pronunciadas pelo cardial In
nitzer na sua catedral, recusando-se a 
que "se oponha a Igreja austriaca á 
Igreja alemã e se faça distínçáo entre 
catolicismo religioso e politico". De la 
Tone afirma que está irrefutavelmente 
estabelecido tratar-se de uma provo
cação. A luto. - escreve - foi prepa· 
rada e dirigida exclusivamente contra 
o catolirJsmo religioso e contra o cris
tianismo. Isso é t..-:mto mais evidente 
quanto todas as precauções tinham 

mara " , anéxa ao Grupo Escolar "Dr. sido prudentemente observadas pelo 
Epitácio Pessôa ". clero e pel_os fieis católicos, na espe-

Para essa sessão foi escolhido O ranç3: patnotica. ~e prevenir qualquer 
. ' conflito. Os catohcos e o clero foxam 

n_iagnfflc.o filme " A Travessia Miste-1 mistificados e denunciados á opinião 
riasa", da ·•Universal", cujos princl- publica como estando em oposição ao 
pais papeis se encontram confiados episcopado alemão e ao n.aciona.lis-

aos artistas James Dtmn e Jean Rog- m~.ão se trata, continua o diretor do 
gers . Osservatore Romano", de manifesta-

TEATRO 
A "União Teatral Pessoense" dará, amanhã, a sua re

presentação de estréia, no Cine · "Rex" 
Reg~tar-s9-á amanhii, ás 20 horas,.. m.enlo artislico de_ nossa terra. João 

~stifc:rer1;e~~~~éi~· ~!~:·uii~n~~a1:!i~ 1 ~e:ô: 1~~?ta~~~t/r~: fr~s¾l::;/n~~~ 
Pe~rncnse", que nurleia os ele-rnPT?f'1' r;ue concérne ás cnlsa-; de arte. 1nór
mais destacados do amadori.:.m.o la- mente. q1ta1U1o Jw tal. em1ii,enho de 
cal. mocos entusiástas, que desejam contri .. 

E' ma.is um.a tentat•va de concreti- buir com uma parcéla consideravel de 
2ação do teatro de amadores em nossu esforços pelo nosso engrandecimento 
terra, que conta,, sem duvida, com va- a.rtistico. 
lore.s expressivos. 

O publico pessocnse deve amparar 
a t.ntcialiva louvavel des:,es abnega
d?s batalhadores, ajudando-os a mo
vimentar o meio teatral po,raibano, in
centivando-os nessa abra de progredi-

Realizando, aman11á, o seu festival 
de estrha, fará a "U. T. P . " subir á 
cêna a i1npaqavel comédia de Miguel 
Santos - ' '1/olel dos A1n6res", - pccc 
de interessantes sequencias e Jtno hu ... 
nionsmo. 

ções de alguns jovens irresponsaveis. 
De fato, as autoridades e os chefes do 
partido se achavam em face de urna 
terrível e vergonhosa explosão, com 
vasta. repercussão em todo o mw1do. 
Os responsaveis por isso são os siste
mas que preconisam uma filosofia pró
pria e leis revolucionárias, o principio 
da legitimidade da força brutal e da 
agressão i.nhwnnna contra as diver
sas opiniões, missões e atividades, 
mesmo se estas são conforme á ambi
encia e aos costumes da sociedade ci
vilizada e á disCi(i>lina da vida religiosa. 
Se se tratasse, em vez de um sermão. 
de uma carta pastoral ou de wn pro
testo sacerdotal. a devastação selva 
gem e a caçada a homens, os ferimen 
tos e depredações de Viena não pare· 
eiriam aos outros povos civilizados me
nos repugnantes e intoleraveis . 

O sr. de la Torre acrescenta: "Assim 
como ao recusar o direito de pensar, 
de agir e de falar, a demagogia se 
transforma em tirania, assim, tambem 
o autoritarismo chega aos mesmos ex
tremos se pretende impor sua propria 
aceitação simplesmente por ser ailti 
dcmagogico. Onde quer nuc a lei na
tural, divina e civll seja violada, a hu 
manidade, a religião, a civilização e a 
caridade não podem deixar de se in
surgir. a. caridade principalmente, num 
mundo em que, sob .as bandeiras mais 
opostas inspirando-se dos ideiaís mais 
antag-onicos, parece ouvir-se o chama
do da floresta, e preclsamenle segundo 
êsse triunfante recismo imperialista 
que negando Deus criador e redentor, 
àoutrinalmente e pelos fatos, desêja 
implicitamente para a humanidade um 
destino animal". 

O diretor do orgão do Vatican9 ob
serva que não se pode mais pretender, 
como fez Goering, que nenhum fio df' 
cabêJo dos padres alemães tenha sido 
tocado. E conclue : 

"Os acontecimentos de Viena não pas
::am de mais uma experiencla entre as 
mil que tivemos em todas as época,; 
de uma. historia atormentada. Aqui. 
as acusações são feltíls aos assaltados 
em vez de se dirigirem aos a.e.saltantes. 
não mais diante de um gruµo df' jo
vens de 15 a 20 ~nos como os que se 
achavam d.Jante do palácio, mas dian
te da "população excitada de Viena", 
como se diZ agora. abrindo caminho a 
outras sinistras experlencias no futu
ro". 
MANIFESTACõES CONTRA O BISP O 

DE SALZBURGO 
SAI.SB URGO, 18 (A UNIAOJ - A 

semelhança. de oue aconteceu .cm 
Viena com o cnrdinl Innitzcr, venfi
cou-se hoje, um atenta.elo contra o 
bispo desta cidade. 

BERLIM, 18 <A UNIAO) - Infor
ma a agência D. N . B . em comunica
do divulgado nesta capital. que segui
rão. imediatamente para a nova fron
teira checo-alemã três aviões milita
res e 4 civis a fim de aéro-fotogra
far as novas linhas de demarcação. 
obedecendo ao acõrdo recentemente 
assinado entre a Alemanha e a Che
coslováquia. 

t;·sse trabalho deverá rstar defini
t.ivamente terminado a 27 do corren
te . 

O EMBAIXADOR PONCET DESPE
DE-SE DO "FUEHRER" 

BERCHTESGADEN. 18 (A UNIAO) 
- O sr. François Poncet, ex-embai-
xador da França nesta capital e, re
centemente transferido para Roma. 
veiu hoje, ele Paris a esta cidade, a 
fim de despedir-se pessoalmente do 
chanceler Adolf Hitler . 

O diplomata francês foi recebido, 
na residencta do " fuehrer'' por s . 
excia . pelo chanceler Von Ribentropp 
ministro das Relações Exteriores, e por 
outras altas personalidades. 

Agradecendo a visita. o sr . Adolf 
Hitler discursou enaltecendo a atua
ção destacada do embaixador Poncet 
em favor das relações frani;g-germa 
nicas . 

Em seguida, o " fuehrer " poz wn 
a vião de sua propriedade á disposição 
do sr. Poncet para o seu regresso a 
Paris. 

A ATUAÇÃO DE DALADIER NA SO
LUÇAO DO CONFLITO CHECO 
ALEMÃO 

PARIS, 18 (A UNIÃO) - Discur
sando, hoje, quando presidia a um 
banquête o ministro dos Trabalhos 
Públicos elogiou muito a atuação do 
'' premier '' Daladier na solução do 
conflito checo-alemão . 

FALA "SIR" ANTHONY EDEN 

LONDRF.S, 18 IA UNIAO> - Dis
~ur··ando hoje, na Associação IntH
nacional pela Paz "sir" Anthony Eden, 
1~ x-ministro do Exterior da Grã-Bre
tanha. encareceu a necessidade de tJ·ês 
fatores para a garantia da paz. dizen
do "Precisamos de unidade, força e 
~entimentos de justiça 

E' preciso fazei· face á realidade dar,; 
coui,as". 

O NOVO EMBAIXADOR FRANCf:S 
EM BERLIM 

EERLIM. 18 (A UNIAO> - O gu
vêrno francês solicitou ao Rclch '1J?en
tlemen's agrcement'' para o sr. Cou
tondre. novo embaixador francês nP~
ta capital, em substituição ao ::..1·. Frnn 
cois Poncet. 

O EMBAIXADOR TOGO DF.',PEDF
SE DO "FUEHRER" 

BERLIM. 18 (A UNIAO) - O em
bn.ixador Togo, representante do Im
pêrio Japonês juntn ao govêrno ale
mão, aprescntou,hoje, despedidas Al1' 
chnncrler Adolf Hitler. por ter de viajar 
para Tóquio, a chamado do princlpe 
Kcnoye, presidente do Consélho de 
~lnistros e titular interino das Rela
õrs Exteriores. 
n embaixador Tor;o fez entrega, no 

nomento, ao chancl ler Adolf Hitler, 
Je uma artistica mêsa esmalta.da. en
vinda pelo Imperador Hlrohito. 

PREFEITURA DO MUNICI• 
PIO DA CAPITAL 

NOTA DA PREFEITl'RA 

Tn'fYlanio parle 1I.r.sse espetácul o qua ... 
si todos os co111,ponentes àa re/erldu. 
aqremtacão, estando os papéis entre
r.iues aos amadores Francisco e Cilaio 
RibP.iro, Ci>Jas NU,('Te, Orlando Vascon .. 
célo!l, Torre., Junior, Bubens Ttniico 
Oa1.va Teixeira, Valquíria Fernandes 
Natércia Fiaueirêdo e Sonia Neves. 

ENCONTRADO EM MI
NAS') O QUARTO DIAMANTE 

O Prefeito desta capltal acaba de re
~ber elo vice-almirante Henrique Aris
tides Guilhem. Minist!'o da Marinha 
o oficio que transcrevemos abaixo: 

RIO, - Sr. Prefeito de João Pessôa 
- Assunto: Agradecimento. Profun
dnmcnt.e sensibílizado, agro.dêço a V. 
E1<cta. as significativas homenagens 
Prestadas por éssc Munlclpio á Marinho. 
de Guerra por ocasião da morte t rá
gica do 2.0 tenente P atrão-Mór Manu, 
•jl M:enc!onça Uchôa, oficial que servi& 
unto é. Capitan ia dos P órtos d o Es

~do. Apresento a V. Excia. meus pro· 
-.stos de elevado apréço e d istinto 
con~td<:raçõo. - (as.) H enrtque A. 
ei:tlhem, vice-a lmirante, Mlrustro da 
- lillha", 

"Hcle7 do$ Amóres" 1novimenta-sc 
no "hall" de um ca.sino balnearto, on
de se férem. episodios rom.anticos o 
lmmortstlcos entre os seus hospedes. 
fia cênas de impaqavel conz.icidaie. ele 
,,n1Jõlta a idillos de jovens enamora 
d.os. 

A peca terá bôa montagem., apre
SP.nlando sugestivo cenário de cwto
rirt. dn conhecido cenógrafo conterra~ 
neo, Manuel d.e Sousa. 

Os ingressos para esse espetacultJ 
e . .::táo, desde já, á venda, ao preço de 
3$000 , cadeiras 11,.umeradas, na bllhe
teria do .. REX'' ou no C ine-G v arani 
á rua 13 de Mato, c!a$ 18 cl$ 21 ho
ra:, 

M U N D O do diaman~ cognominado "Getúlio 

D O Vargas", o qual é o quarlo do mundo. 
o seu preço foi d2 sete mil contos. 

A preciosa gêma cognomi
nada "Getúlio Vargas", foi 
vendida por 80 mil libras, 
tendo despertado grande in-

terêsse em Londres 
RIO 18 (A . N.) - Uma correspon

rlêncta' para o vesper tino "A Nolt_e", 
procedente do Estado de M in!',S , in
forma que o representnnte daquele jo1· .. 
nl!J com;egUlu encontrar o compr11,dor 

O INTER F.SSE D ESPERTADO EM 
LONDRES 

LONDRES, 18 IA UNIAO) - A no
ticia do diamante enc011trado cm M1-
nns Gerais, no Brasil, considerado o 
riunrto do mundo, despertou j?;ranrle 
atenção no mercado de tiedras precio
sas. 

O novo diam a n te foi vendido p ur 
80 .000 libras, d evendo Ir para a H o
landa a fim de ser lapidado, após. 
posto. no mercado ,l)QI' consi~ ""vel 
valor . 

A OFENSIVA J ORNALISTICA FRAN
C<q-BRITANICA 

BERLIM, 18 IA UNIAO) - Os Jor
nais desta capital. especialmente o 
''Deutsche Allemangne Zeitung". pu
blicam. hoje, novos edltoriats rebaten
:.lo, fortemente, a campanha anti-fas
.;ista e anti-nazista em que estão .em• 
penhados vários jornais Inglêses e 
francêses . campanha que jé. tomou o 
'lspecto de uma verdadeira ofensiva. 

A ngencia oficiosa 1:>. N. B. cttvul
,;ou, hoje á noite, um comunicado des
mentinndo as noticias divulgadas pelo 
"SW1day Express", de Londres, segun
do as quais, o chanceler Adolf Hi
tler desejaria por em prática um 
plano de atividades visando anular a 
1nfluencia politica e economtca dos 
palses democratlcos na Europe.. 

Esse suposto plano que seria divi
dido em seis partes, para melhor ex
, cução, traz a velha teoria de que o 
.. fuehrer" pretende tolher a liberdade 
-te ação da ln't'laterra e da Franca na 
Europa Orient.al divulgado, ainda, a 
'"alsa noticia de que a lt.alia e a Ale· 
manha tem pretensões territoriais na 
E.spanha e na bacia do Danúbio. 

Depois de expor e combater a dlvUl
~açã0 feita pelo "Sunday Express,., a 
D. N. B . termina c'.izendo que essa 
campanha não tem, senão. o objétlvo 
de espalhar confusão no ambiente eu
rnpeu . 

VI D A 
RADIOFONICA 
P R 1-4 - RADIO TABAJARA DA 

PARAíBA 

Programa para hoje : 

11,00 - Programa do almoço - Gra
vações populares oferecid.as pela Casa 
Azul , desta praça. 

12,00 - Hora certa - Continua o 
programa do almoço - Gravações po
pulares oferecidas pela Casa AZul. 

áÁJ·~5 
tttlo/~~~~ ~!t~gtf.~iic;; :Oº:~ 

e do estrangeiro . 
13.00 - Bôa tarde . - (Locutor Alirio 

Silva) . 
18,00 - Programa do jantar - Gra

vações variadas e selecionadas ofere
cidas pelo Clne São Pedro "A Casa 
dos grandes romances da téla". 

18.45 - Boletim esportivo. - (Lo• 
cutor George André) . 

19.00 - Síntese dos acontecimentos 
do dia. 

19,05 - Músicas ligeiras - Orques
tra de salão da P R I - 4 sob a regencla 
do maestro Olegario de Luna Freire. 

19.15 - Música popular brasileira 
- Ge1ú San tos c regional . 

19.30 - Músico de folk lóre - Ma
nuel Tenórlo c ·piano. 

19.45 - Música popular brasileira -
Marluce Pessôa c·Jaiz. 

20.00 - Hora do Brasil. 
21 .00 - Música brasileira - Esme

ralda Silva c conjunto BorbW'êma . 
21J5 - Jornal oficial. 
21.20 - Chên100 estllisados e Jazz 

Tabajáras sob a regencia do maestro 
Olegario de Lw1a Freire. 

21,35 - Emboladas - Manuel T e
nório clregional. 

21,50 - Valsas brasllelras - Anto
nio ele Castro c ·Jazz. 

22.0.0 - Música popular brasileira -
Geni Santos c 'regional. 

22.15 - Música variada - Antonio 
de Castro c lpiano. 

22.25 - Jornal falado da P R I - 4 . 
22 ~O - Bôa noite. - (Locutor Jo

sué Junior) . 

PRINCIPAIS PROGRA!\IAS DAS ES
TACOES RADIO EMISSORAS DI\ 
OND!\ CURTA NOS ESTADOS UNi-

DOS DA AMERICA DO NORTE 

Hoje: 

A's 14,30 - WGY Farm Paper o! 
thm Air - Schenectady - W2 X AD 
- 21.500 kcs. 13,9 mts. 

A', 19,30 - Incredlbl< bttt T ruc,. Ro
bert Gatlca (ln P ortuguese) - (6 Al 
- New York - W3XAL 17.780 kcs. 
16,8 mts. 

A's 20,25 - Press Radio - Chicago -
W9XF - 6.100 kcs. 49,1 ml.s. 

A's 21,15 - Lum and Abner, comedy 
- P hlladelphia - W 3 XAU - 6. 060 
I.;.cs 49,5 mts. 

A's 21,45 - Sclence on the March 
- Chicago - W9XF - 6. 100 kc6 
49

{s~~.ÓO - 9,00 - p. m: - Spanlsh 
P eriod mally) - <S A) - New York 
- w 3 XAL - 17 . 780 l<cs 16.8 tnts . 

A's 22.30 - Poets oi the Americas 

~~~ ~~fº_'.1
~ 1P;~1;,h:__ 17 <~8/kc; 

16,8 mts, 
A's 23.30 - NaUonal Muslc Ca mp 

- Schenectady - W 2XAD - 9 .550 
kcs. 31 4 m ts, 

A's 2])0 -- s,renade - cs Al -
New York - W 3 XAL - 6 ,100 kcs . 
49

{ sm2~.30 _ "lt c a n Be Done, Edga1 

A . Guest. Fr4~o:~te: ~c;~r 



R T o 
ADMINISTRAÇIO DO E X MO, SR, DR, MARQUES 

fnt.erventoria Federal 
EXPEDIENTE DO INTERVENTOR 

DO DIA 17 

111!0 :í. 8<'crt>t:u1a cio Intc·i·ior <' Srgn• 
ra11c:1. Puhli<:n 

O Intnn•ntor Io'edernl Interino no 
Est.Hlu ela P,1rnil.111 ,•xonrr:1 o sargen
to Jo~ . .r. Martin~ SobrJnho, <lo cargo 
eh• 1. 0 Suplente de DrlrRndo de Po
lkia do clbtrito dr Solcctadr Petiçô<'s: 

De l\taria Emilin Tóro. profe.ssõr::i. 
.efetiva, de 1. 11 enttnucin, com rxf'1-cl
cio na cadeira ruclinu·11t.1r mi . ..,t;1 rlr 
Costinha. muninpio d<" !::>ta lOtJ. so
ltcitando c1ols \ 21 mC·se:;; ele fü·enc;-,t 
para tralamento de sauctir. on pr01r,1-
gação da qUl' vinha gosando. - · Con
cêdo trinta •3111 dias. à ,·i:,ta do lau
do mt!dko. com direito ao ordl'nado, 
na fónn:i da lri 

De Amoui~ta Anmlla de ~r::iceG..:>, 
proft>.ssóra de 1. ª 1..·ntr,,11c i~. com t' X
ercicto 11:J l'.lrtl'i.ra elC'rnt:n tur .~o · e
xo frminino <.lu e idade ele P~cm. soli
cltando quan·ma e cmco 1451 dias d? 
licent.:n, para tratam~nto ele ::i:::-nict i.:; 
- O...·firo. t't vhitn do laudo m éd ico. 
com direito no ordenado 

De Juventina Milan~s D:mtos de 
Medt'lro!-i, pro!e.$.,ôrn. efeti"ª· ele l . '" 
entrancía, com exerciciO na cadeir:~ 
rudirne~tar noturna, do sexo 1em1!1L
no de Pt>dras de Fôgo, solicnafü:n 
trinta 1301 dias de licença .. para tr::l
tamento ele saudt' _ - Submeta-<;e A 
mspec:;fio de saucte, nesta Capital 

De Lui.tR. Moreira Ramalho. µrofe ,·
sóra dl' 4 . ·' entrancia, rom ex2rcic10 
na escola 110Lurna do .f>exo ma~culino 
·· Maria Quitéria de Jesus .. , de~ta Ca
pital , wlkita.ndo nbono de qmnze 
, 15J fnlta s dada~ durante o mês ctc 
iet.embro p. findo, µor motivo de mo
lestia. - Indeferido . - A petlcion:i
ria não provou que a malestia a im
pos~lbilttava de exercer as suas hm
ções . 

De Francisca Tosc~no de Brito, prn
fessôra de clas.c,.e úruca, com exerci
cio na e:-;cola rudimentar mLta de 
Itapecirica , do município de :\laman
guape, solicitando no mesmo sentido 
doze 112, faltn~. - Indeferido. - A 
peticlonúria não provou qur a mo
lestia a ímposs1bilitava de exercer as 
suas fw,çõl' '> 

De Joaquim Antonio Fixina, sn
vente-porteiro do Grupo Escolar "An
tonio Gomes ", da ('idade de Cato!~ 
do Rocha, requerenclo :'l !':tia apo~en
tadolia. - Submeta-se à inspeção d e 
.saúde . 

O Intení'ntor Fe,lcral Inl('rino no 
Et:itado ctn Pt, r:ubn nomeia L('ovilgild~ 
dt· Aquino. p:lrn C'\'PrcC'r o cargo d<' 2. 0 

S111:1t nt<' dt• Dcll-gnc.to de Polida do 
ctisrrito de A1,1go.1. Nova 

~ecretarfa da Fazenda 
F XPED1FNTE DO SECRETA 'RIO DO 

DIA 10 

Portnrl..1.s 

Oi.-.p··n~ndo o diarista do Porto de 
Cnl>erlC'lo, Silvio Jo.~P da Costa, con·· 
, 11rmC' proµ.:, sta da Administração do 
.1PfNido Pano 

Designando o ~u~rda fiscal Antonio 
dr BaITO/, Moreirn para pr\!star ser
\'içns nn fü;ta<'ãn Fl~al de Brejo do 
Cru:r. 

l'XPl'OIF:NTF. no (;\RINtTE 

Ao diretor do TC'souro: 

Prti<.éws 

N r> 10. 509, de Dana~l de Araújo 
N ) 10.674, de Go:::tofrédo G. Mai3. 
:,.: 0 10. 732, cte Eduardo Cunha & 

Cin 
N ,:, 10 ';'J4. de Abclarclo FO'lsPrl\ 
N ° 10. 736, clf' Nilo dP Andr'\c.!P 

Oficio· 

N ° 10 óll 
cultura 

d,1 SC'crctnrin rla A~-ri-

Titulo de Nomeac::io 

N . 0 7.204, de Ant.cnio d,. Ilarros 
Mort"lra. 

A' Procur:uloria cta Fn7Rnda · 

Petições 

N ) 10.697 de Araújo Rique & Cia, 
N ° 10.739, de Francisco Galdino . 
N ° 9. 856. de Manuel Pereira Fi-

lho. De Cruza Barbosa Sâles, professóra 
interina , de 1. ª entrancia, com exer
cicio na cadeira rudimentar mista de 
Tainha, do municipio de Guarabira 
~ollclt,lncto a suo efetivação. - DPfr-
rido, á vista das informa çôes. 1 

De Anto.1,io Perf'ira Lima, promot<"ll' 

~2s~.1c~rr:1~~~~1~fc1~ª P~~~ªJ~ª c~~g:1~1~; 
periodos de 1. 0 de janeiro A- 31 de 
março do corrí'ntc· ano e de 1. •) J e 
maio á 18 do mesmo mês, requeren
do pàra 1hr si;:rem pagos os ven!'1-
rnentos a que .se julga com direito, 
pela Mêsa de Rendas de~;a cidade. -
Deferido nos termos da informação 
do Tesouro . 

A1 Imprensa Oficial 

Peticão: 

N . 0 8 . 726, clt" JoaC}uim Teófilo 

Ao Tribunal da Fnzenda ~ 

Peticõcs 

De Ala1cle Pereira da Silva, enfer~ 
meira visitadora da Saúde Púb!1c~. 
requerendo I11.üh trinta ,ao, dias dP 
licença, em prorrogação, para conti
nuar o seu tratam('nto ~ Submeta
se á inspeção de snude . 

Decretos · 

O Interventor Fedrral Interin.o no 
Estado da Paraibn resolve efetivar a 
normalista diplomada, Creuza Barbo
Mi Sáles, no car~o de proie.:c;õra de 
1. • entranda da. cadeirri rudilnentur 

~~::-a~~a. ~~~~~~·o ~0
olic7t~~i~~~

0
tít~*: 

lo do DepRrtamento de Educação 
O Interventor Federal Interino no 

Estado da Paraíba concede quarenta. 
e cinco 145, dias de lkt'nca. á pro
fe.&$õra de 1. ·' f'ntrnncia A11ton1êf'l 
Aranha dp M::icêdo. <"om C'xcrr1no m,. 
cadeira elemr1.hr do srxo feminino 
de Picui. pnra tiat.amento dl· f:i.3údf', 
com direito ao ordenado. na fórma Gu 
lei, o cantar da i:r<'~ntP data. 

O Interventor Federal Interino no 
Estado da Parniba u vista do \auC:o 
~édico a que ~e submctf'U a profes
sora de 1. • entrancia, Mnria Emina 
Tóro, com e:>.rrc1cio na cadeira rudi
mentar mista dr co~tinha, do mwu
cipio <te St.a. Rita, re~olvc conceder
lhe trinta C 30, dias de licença en1 
prorrogação pnrn tC>rminnr .seu tr1.
tament.o, com direito ao ordeirn.do. na. 
fórma da lei . 

N x 10. 670, de A Fonsêea & c,o 
N ° 10. 638, de Sou~a Campos 

Secretaria do Int.erior e 
Segurança Pública 

DEPARTA..,JENTO 

EXPEDIENTE DO 
DIA 18. 

Porta rins: 

OE EDl'C.\ÇAO 

DIRE'tOR DO 

O Diretor do Departamento de Edu
cação nomeia o sr. Jo~é AlexandrC" 
Filho, para exercer o cargo de Ins
petor Administrativo do Ensino em 
Pilões, do municioio de Antenor Nr.
varro, servindo-lhe de título a pr~
sente portaria. 

o Diretor do Departamento de Ed11-
cação, nomeia o sr. Francisco Eucli
des Fernandes, para. exerrer o cargo 
de Inspetor Administrativo do Ensi
no em Belém, do 1m.micipio de Antr
nor Navarro, .sen·indo-lhe de titulo a 
presente portaria. 

O Diretor do Departamento de Edu
cação exonera o sr. Otávio Sebe.as 
Gadêlha, do car~o de Inspetor Ad· 
ministratlvo do Ensino de Pllões, do 
município de Antenor Navarro. 

O Diretor do D< parlamento de Edu
cação exonera o sr. José Euclidí'S Fer
nandes, do cargo de InspPtor Admi
nistrativo do Ensino de Bell>m, do 
município de Antenm· Navan·n. 

Prefeitura Municipal 

EXPEDIENTE 
DO DIA 18 

DO INTERVENTCiR E~~i~TE DO PREFEITO DO 

Dect'('toc; , 
O Intt-rventor Frderal lnt·.:rino ~o 

Estado da Pnrn:JJ.i. efetiva Antoni.l 
Gomes Barhos:1. no cargo de Oficial 
ào Regist.o Civil de Nasr...nnentos Ca
sam~·ntos t· Ob,to~ do .re1mo d~· A1:
tenor 'Navan·o. de\TnrJo ~on·.:1Lu ~eu 
título á Secretaria do Inter «n e Se
gurança Pllbllca 

Es~d~n~arv~~:~,,;~~e;~\a 
1l~~u,i?ei~6 

de Alcant:1ra lJ>,ra cxn('er o rargo de 
F.scrh-'áo do. ·uetegacia cte Policia. do 
distrito cJ_e t:'a.;aicira~. clevenclo ~o1iç1-
tar teu tl'ulo á Src·retnrla do Inten_)r 
e Segurr,nc;a Pública 

O lnten,•ntor FrdC'ral Interino 110 
.Estado tla Par'.libn retif Jca o nto que 
nomeou Ivo Paulino d<' Oliveira, pnra 
e,c:ercer o cu.r30 rir Dei,o·.il,ário Pub~!
co do Te•tmo dp Alagõr .. Novo, cm. vi1:
ta do .. nesrno chama, --se Ivo Ga.ldl, (O 

de QPiveirn. de, endo •ollc!tar ,e\l ti-

Petir.õcs de! 

Ariel de Farias, rpq,iert.:ncfo Jicenca 
para constrUir um prectio na av. 12 
de Outubro. - Como requer 

M:inuel Ferreira Junior. requPrendo 
carta de habitação para o predio rP
centemente construido é. av. Princê.~a 
Isabel, de propril"dadP do sr. An.ihal 
Níelsen de Araújo Soares. - Sim. -
Expeça-se a carta sob o n ,) 1H9 

Ana Mendes, requerendo licen,a 
para construir uma casa de tntpa P 

télha na n.v. Felix Antonio_ - De
ferido 

Concéssa da Silveira, requerenrto li
cença pnra construir uma casa de tai
pa e tklhn na rua 18 de NO\•embro 
- Em face da informação da D_ o. 
P. M , indeferido . 

Barbosa & Sáles, rrqul'n•ndo licrn~ 
ça para fiC estabelrcerem com uma 
confeitaria e bar no prrdio n. 0 450, 
á rua Duque de Caxias . Sim pa
gando logo o que !Or de direito. 

Marín Carrilho d<· Albuquerque, re
querendo lk<>nc:a para c·o1L'itruir tun 
r1uarto e fós.sn na t:lsa n . 0 56, á av 
Abel dn Silva. - Deferido. 

TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA 
Cônrgo JosC' dn Silvu Coutinho, re~ 

qUHf'ndo lkençu pnnr concrrtar por 
ronto dos c·otrrs rmmtripais n <'rtsn 
11. 0 442, á run Felix Antonio - De
ferido 

Demonstração da receita e despêsa havidas na Tesou. 

raría Geral, no dfa 18 do corrente mês 

RECEITA 
Dr Guilhermr Gomr~ dn Silveira 

'w•attí'rrndo cam·C'lamr-uto <lo tmpósto 
!.Ôbrc terreno do prtdio no 4:l7, á rua 
Duque de Caxins - Em vista da in
formação da Diretoria de Fazenda 
deferido 

Saldo anterior . • . • . • , • . • • 73 .376$400 

M. Flor<'nt ino, requerPndo licenca 
parn construir tuna dcpendl'ncia no 
predio n u 205. ã. av. Monsenhor Vai· 
fn:Odo - Com.o re:iacr. 

Multa . 

A Prefeitura multou o sr Antonh 
Joaquim, por estr.r vendendo leitfl' 
procedente do estabulo do sr. João 
B. Amorim. com 2 décimos dagua 

EXPEDIENTE DO 'PREFEITO no 
DIA IR. 

Peticões de 

João Roost Caução cie luz 
Rl'partiçã.o Serviços Elétricos - P c. 

renda outubro • . 
Horacio Santiàgo -- Divida Ativa 
Rcccbrdoria de Re11das Capital -

Arrecadação dia 17 _ . 
Bel. Maria Gouvêa Coélho - Divida 

Ativa . • • . . .. . 
J . Minervino & Cia. - Multa Reg . 

D.N.S.P .. . .. .. . . 
Imprensa Oficial <Jé. F . C. Alb. > 

- Renda 1 15 outubro . • . . . . 
PRl.-4 Rádio Tabajàra - Pc. 

renda outubro . . . . . . . • . . • . 
Reparti('ão A1uas e Esgõtos - Ren-

da dla 17-10 • . . ..... 
D. Hortense Peixe 11. c. João Pes-

sõaJ Quota }t'i~·tdização . . . 
Antonio H. Monteiro - D1nda Ati-

va . • . • . · , • 

30$000 

38 107•700 
52 800 

45 !OOSOOO 

198SOOO 

100$000 

7 390SIOO 

600$000 

Maria Jo~é do Na.sclmento. reaue
rendo licrnça parn construir tuna ca• 
~a de taipa p palh1 na av . Nova, t"tn 
Mandac.arú. - Defrrido 

r.leonice Gonçálve:s, requerendo li
cença para coruslruir co~inha e reno
var a c:oberta da ca~ :n . 0 248, á ru.i 
Profe::..,or Parêdes. - Deferido 

Dr. Clnndinor Móroró - Caução de 
hu; 

6:997$800 

100$000 

!ISOOO 

30$000 98 :717$400 

Banco do Estado - Cta. movto . 

.Toaauim Pereira do Nascimento, re
querendo licenc:a para construir 2 
quartos no predto n . 0 180. á rua 13 de 
Maio. - Sim, ob<:deccndo as exigpn
rias da D.O.P . M 

Retirada 1:705$200 

173:7~00 

Jofl.o Ma~liano, requerendo lkenç.1 
nara roncltur a <.·aM n. 0 244. á rua 3 
rte Maio. pertrnrente á Mitra Arqui
diocesana . - Quite-!'-!' primeiram~n~P. 
com os cofres muniripai'i 

Maria Luiza Mc:iréles, requerendo 
licença para construir fóssa na casa 
n. 0 214. á av. Bueuo~ Aires. - Como 
pede 

Dr. Jaime Frmandcs Barbósa, rr
querendo restituição de doLs; docwnen
tos <' providencias a fim de pagar su
,posta d1v1da de décima. - Resti
tua-se os documentos mediante reci
bo . Quanto ao pagamento de conhe
c:imentos anulados. indeferido 

João de Andrade Lima, requerendo 
licença pora reali1.ar um leilão no 
predio n .0 327, á n.i.."l Duque de Ca
xia.s . - Deferido , 

José Bernardino d.1 Silva. reque
rendo licença para rebocar e fazer ou
tros reparos na ca5n n. 0 728, á a\" 
Feliciano Dourado. - Deferido. 

DESPESA 

4285 - Edun rdo M de Medeiros -
Pagamento . . . . . . 

4297 - Otávio Cabral de Mélo 1Ca· 
deia Pública• - Adcantamento 

42511 - Severina. Silva da Costa -

42tes:_ ~~~~~~º·. L~. d~ Oli~ei;a 
tPaláciol - AdPante.mento . .. . 

4284 - Francisco da Gam,-.. Cabral -
Ajuda de custo . . . . . . 

4288 - Gil de Paula Simões - Po
licia Militar , Adeantamento . . . . 

42a7 - José de Moura Filho 1Dir 
FomEntot - P.deantamento . . . 

4292 - João dos Santos Coélho Fi-
lho - Pagnmento • 

4291 - Virgilio Cordeii-o , Rep Serv 
Eletr _ 1 - Adeantamento 

4290 - Virgílio Cordeiro cRep Serv. 
Eletr., - Adeantamento 

4054 - Virgllio Cordeiro I Rep Serv 
Eletr _ l - Adeantamento 

4289 - C. Batista & Cia - Conta 

COllfANDO DA ,POLIC'I\ ~OLITAR 38~io- Antonio Tó. Fil~o .-: -~u~-"~: 
DO ESTADO DA l'.\RAiBA DO 3819 _ Antonio Tó Filho - Subv'll· 
'IORTE çáo . , .... . . .. .. .. · · 

/Quartel em ·João Pessôa, 18 de ou- 38~~º- .Antonio .:'ó. :'i~~o .-: .~u~~e~: 
tubro de 1938>. 4293 _ Diversos Funcionários -

Serviço paro o din 10 (Qunrta-f<i- 4~ttº.::.º ~~ir. Maria Adelta Amori;,; 
ra 

1 
- Subvenção . • • 

Dia. á Po~íc:i~ Militar: asp a of ·1 3315 S b~r~~ão Maria Adelia Amorim 
Severmo Cesarmo d~ Nobrcga. . 4'>~ ~ ~e rviço c1;:Sü. Atgod;;o :_ 

Ronda á Guarniçao, sub-ten. Jose .. F'~lh ...,e 
Cesarino da Nóbrega O a · • • • · · · · • • • · • · · 

AdJtmto ao oficial de dia. 1 ° sgt 

En~~a S~ar~~t~;ã~lc~~do~i~io, 3. º sgt. Saldo que passa 
José Leite de Andrade 

Guarda do Quartel, 2. 0 sgt. André 

600s000 

500$)00 
, 

250$000 

5 :000$000 

129:;()()0 

1:«osooo 

1:000$000 

,. !IOSOOO 

1.000$000 

35 coosooo 

2 · 10,s100 
l '6,400 

120$000 

·o .ooo 

60~0<'0 

1 ·705$200 

120$000 

120"000 . "º 6 •no 

Severino Urtigas. Tesouraria Geral do Tesouro do 
Guarda dn Cadeia , 3 ° sgt Antonio bro de 1938. 

Estado da P!l.rnib'l, cm 1r: ' " outu-

Sá Luna. 
Eletricü,tn de dia. soldado Sinesio 

Mariano de Barros 
Telefonista de dia, soldado José Ma

riano de Lima 
O. 1. 0 B . I. e a Cia. de Mtrs. da-

rão as guardas do Quartel, Cadeia 
Pública, reforços e patn1lhas 

Boletim número 228 

ias.) Elias Fernandes, Major res
pondt:ndo pelo expediente. 

Confere com o original - Sf'bastião 
'1auricio da Costa, 2.º ten. ajudante 
interino 

INSPETORIA GERAL DO T&U'I:· 
GO PUBLICO li' DA OJJARllt 

Ernesto Silveira, 
Tesoureiro Geral. 

\lotslu '1 IJI 1,; 
EscritUI '\ Ir 

méses de ma.rço a a.gosto oo corrente 

I 
moto_ r n. 0 253-1 07!6. - Igu11 ,e 

ar.o. cho . 
II - Petirões Dt'.'sp:irhadas: - De De Sam.U"'l Monte1~0 da ~ Uv..i re-

Pcdro Sérvulo. n•qt:ert:'ndo transferêa- 1.querendo transferência d.e prop1 - . .1. 

cias de propriedade para o seu nome, cie para o seu nome, da motociclec9. 
dos eutomoveis Chevrolet, placa ns. marca D.K .W .. placa 71-~b. adquf-
1472-Pb. e 1484-Pb. adqueridos por rida por compra ao sr. Vicente Ivo 
troca colll o "ir. Severino Salvador. -1 de Paiva . - Igual despacho 
Como requer. _ . 

1 
• 

Dt· Manuel Fernandes da Costa Né- tas.) Joao de Sousa e Silva, 1 U' 
to. residente em Campma Grande, I oente, inspetor geral . 
requerendo matricula para o ~eu ca- l)onfere com o original: - F' Fer · 
minhfi.o Internacional. D-40, tipo 938, l'elra d'Ollvelra, &ub-tnspetor 

CJVIL 1--------------------------
Em João, Pessôa, 18 de outi.bro "1e 

1938. 

Serviço para o dia 19 1Quarta-fel· 
ra) 

CINEMA 
Permanente á 1 " S T , amanuenc:;.P 1.-------- CARTAZ DO DIA: -----. 

To~o Batista 
Permanente á s P., guarêa de l 

1aSte n. 0 6 
Ron'iantes: ~o tráfego. fü:ral de l " 

classe n. 0 2: do policiamento. fiscais 
t·ondantes ns. 1 e 3. 

Plantões, guardas civis ns. 84, 23, 
13, 19, '3õ e GS. 

REX: - "A Tran~·ssla Mis
teriosa.··, rom Jamt's Dunn e 
Jean Roggers, da "Universal'', 
em benf'fido da "('ruzada da 
Bó:1. Imprensa." (' da Caixa E~
colar .. Arruda {'a1narn" Com
plementos, 

Boletim n ° 231 PL.\Z:\.: - ··Butterfly'', com 

"No Fundo do :\lar". com Lo11 
Chanev Jr. Compltmt'nto,. So 
palro, · o ventríloquo Argo, com 
seus bonecos falante, 

J.\GU.\RIIIF.: - ··O ',Hsl<· 
rio da. Univt'rsidade", eom 
Larrv Bustu Crabbe, da .. Pa
ramOunt". Complemt'nto't. 

Liliani, da ··Art-Film''. Com-
Para conhecimento da Corporacão t: plemento!;, :\IETRO'POLE: - "Jornadas 

devida execução, publfco o <:f'guln- Heroicas'\ -(IOm Gary Coop{'r e 
te: FELJri:.:t A: - "i\-lH Dolare-, Jean Ar,th'*1~ da. "Pâramount" · 

Por Minuto•·, com Rogcr Compfemetttbs 
I - Entrega de Jmport3:ncia: -- Prvor e a 3 _ 1\ ~érie dr "O Ca-

Entrega-se ao sr atmoxar1f(' pagR~ val. irn Alado", com Tom l\ti,. S PEORO: - "SÓ Assim 
rlor a fim de recolher ao cofre c'o C'ompl mcntos Quero Viver", rom Joan Craw-
C E. n importancla de 50. noo, provr~ ford, da "I\letro Gotdwyn 
niP.nte da tnxa de selo de chum~o t'A~TA RO~A: - Na tela, l\fayc-r". Complementos desta Inspetoria, arrrcada~n peln Me- 1 !,.. _____ ;:_; ___________________ _ 
sa de Rendas de Alagóa Grande, no:; 



' , ... 
A FEIRA- MUNDIAL DE RERJIU1'IA MODIFICAÇlO. DE IIPORTANOA APRESEN--
N E W - Y R IC D E 1 9 3 9 TOU O CEN.UIO POLITICO ESPANHOL prohl~m,i espanhol (, a N'Ddlção ln• 

condtc:lonal dos republicanos à bene
volencln (,& ver..cedo!'eri. 

Numerosos países cqftparecerão ao IJ'Ude certame -
150 milhões de dolariPa rastos com a Exposição - Hoá
- peda,em a baixos preços para os visitantes --

COITINOA A TROCA DE. PRISIONE.IROS 
C(~i'~T:ti¼" A TROCA DE PRISI9-

PARI!''. 18 IA UNIÃO) - Nenhuma 
mcdlflciwAo de importancla se ob,..r
vou nestas Wtlmas horss no f'P.n6.rlo 
polftleo espanhol. 

A slh1arão continúa Jnalteravtll'. De acõrdo com cnlrulos feitos por :::. :r=~~~~ ~:·O:as~!: 

~~~
1r:afsº :?oo.:o 1::::=.~ ~;:! rladcs e dQIIÚll808 o n\lmoro de v151- A IMPRENSA FRANQUISTA CRITI-

, Felrn Mu!ldlal de New York, em tantes seri de entre 600.000 e CA QUALQUER IDKJA DE MEDIA-
1939, representando 90 por cento da.s 1.000.000. A Folm estâ preparada ÇAO 
reglOÕ<'S habitadas do globo. vindas de com tranÇor!A!· por IA!rrn, por mnr e 
mais de 60 palses que serão exhlbldo- por ar pata ·a!A!nder tis mu!Udões do SALAMANCA, 18 •A UNIAOI - A 
res no grandioso certamen e dentre visitantes. Os visitantes poderão &e'r 
os quais perto de 25 constru4,rão seus transportados em automovels, trens, V I D A 
proprios pav!lh~, d · ltan!A! ~:~u:.: :=·~ad;.,,::.::ºA!~~::;:; R A D I O F O N I C A 
t:Sr!ir~t~u: \'ir:~ a~s v~taâos $U~~= de excurslo e embarcações parUC1.1· 
dos durante um pcrlodo de sels mêses !are& poderio atracar no galpão da 

;:i ~~~i:i,~?c~
9 
q~;,'~::,.t~n~~=r:~: =-~ ~ª!U:; f.!~dadla~:~ 

rica do Norte e da America do Sul, vi- Um canal com 200 18 de largura estã 
sitaram a Europa no ano de 1929 - sendo agora dragado com wna pro
um verdadeiro record de turismo! UI- fwtdidade de 12 pá para uso de em
trapaE~ar ê.s.se enorme mov~nto se- barcações pequenas e de tamanho 

~~1. po~!~~-tm~:~n~m d~elt~tfh~:fst~; :O~ri.<>O~oae_:r~:o eN:~ro-:=. 

(Conelulio da 3.ª par.) 

- Phlladelphla - W 3 XAU - 9. 590 
kcs. 31.2 mts. 

A's 2.00 - Hal Kemp. & Hls Orches
tra, dance music - tS A) - New 
York - W2XE - 6.120 kcs '9,C 
mts. 

BRITISH BROADCISTING CORPO· 
RAT ION - TrRnsmlssões nas frequen
clas G S B e G S O no.s comprimento,· 
de onda, respectivas, de 31.55m e 
19.76m. 

pessôas figurarão mais do que salien- três mllllas dJsta.ktte da entrada 
temente entre os 15.000.000 de Vlsltan- principal. !sse aeroporto está sendo 
tes esperados de outros pontos do pais agora reconstruido e awnentado por 
"S quai'-. adicionando-se os 5.000.000 um cust-o de 15 milhões de dollares e 
de residf'ntes no nrea metropolitana, será o melhor de todos os existentes 
atingirão um número global de , · · · · · no pai!;, com capacidade para saUs-
20.000.000 c!e pessóns que se espera vl- fazer as necessidades de serviço aéreo 
sltarem o Feirn. pelo menos. três ve- transatJantlco que seri Inaugurado no 1/c,/e : 
zes perrazendo. assim. um total de próximo ano e conslstlri. de viagens 
60.000.000 de entradas pagas. aéreas entre Inglaterra, França e 

g,. as agência,; de navegação e de Alemanha e 08 ~tados Unidos. Entre 
turismo atravez do mundo inteiro ser- o aeroporto e o galpão e o local da 
virem de cretérto. é qunsi certo que Felra seri. mantido um serviço de 
tais previsões se tornarão em realidade. transporte em carros especiais. 
Tais agéncias Já estão. desde agor~ As despêsa.s dos vlsltan!A!s ainda não 
resenando passagt'n.c; para as primei- podem ser calculadas com preclsáo, 
ras centenas de milhares desse fabu- no entanto, alguns pr~os JA são co ... 
1050 número de visitante~. EsptrJ -se nhecidos e outros apenas calculados. 
que, durent<' o próximo Invprno. se- O custo do tranc;porte de New York 
jam batidos todos os rccords, na Eu- aos portõts da Feira seri de entre 5 
rapa e na America do Sul. c\e: venda e ou 10 centavos. O preço de ingresso 
reservação de passagens pani bs Es- ao recinto da Feira seri, aproxlmada
tados Unidos. Apezar cte ser n Feira, mente, 75 centavos para adulto,; e 25 
por si proprlo. motivo suficiente para centavos para menores. Quasi que 

!;r~l~-t~~:., t;! i\.~}t:~o e d~oJt;!~~~~ ~~m p~'f::~~ 0 e~:= :':t~f!~°! 
de navegação estão colaborando entre nos pavilhões de generos de governos 
si afim de promover grandes' carava- estrangeiros sera\ gratuito. Os espe
nas a prêcos reduz\dos e ao alcance de taculcs teatrais, musicais e paradas 
todas as bolsas Serão assentados prê- serão, lambem gratls. Entradas IA!
ços globatc; inclumdo todas as despe• rão que ser pagas apenas no parque 
zas com excepção das que oi '1sitan- de diversões e em certas outras mnas 
tes desejarem fazer no rec~to da Fel- do recinto da Feira. 

A's 20.20 - Cartas na mesa. - Tro
ca de idéias sõbre as noUcias do dia, 
por pesoõas vindas de dlferen!A!s par
lA!s do Imp(!rio Brita nico. em Inglês. 

A's 20,40 - Música Folklorlca In
glêza. 

A's 21.10 - De!A!Uves de Novela -
Programa Inglês apresentando de!A!tl-

~C:s. f~= rei-..~v:~~1
:~ =1~:~t; 

c!e certo John Thomdyke. adatada "" 
microfone por Pascoe Thomton da 
obra de R. Austln Freeman. - Apre
scntac&a de Lc.s)le ~tokes. 

A's 21,40 - Notlclârlo em ingles. 
21.45 - Sinal horarto' de Greenwich 
A's 22.00 - Ble B""'1· - RPCttal P''º 

Quln!A!to de Gerhorn Parklngton 
A's 22,30 - Blg Ben - Noticiário cm 

hespanh61 e Notac; Semanais sóbre o 
Mercado de Linhaça . 

A's 22 45 - Noticiário ein port~uê, 
e Notas Semanais sõbre o Mercado d< 
Derivados do Algodão. 

A's 23,00 - Big Ben - Fim da trans
mb.são. ra. Os periodos de estaclla em New Mais de 80 restaurantes serio insta

York variarão e:ntre alguns dias de 1

1 

lados no recinto da Feira cobrando 
ve.rma~encla e o P4:rfodo c"!"J'leto de preços ao alcance de toda.s as bolsas. PARIS. MUNDIAL - Esta ão radio-
seis meses de duraçao da Feira. Nêsses restaurantes haverá assent~ · JliU. • ç 

A cidade de New York tem t1do e- 43 000 Pt'll8Õ Aléln d dlfusôra do governo -rrances - Trans· 
norme experiencta na recepc:ão e aco... ~:O~es. ·lnumeros ":ianda se:o ~:: 1 mtte em ondas de 25 ~4m e 25,60m. 
1~1mento de grandes grupos <le turts- lados para a venda de sandwlches e 11oie . 
~"s e esti agora preparada a fazer uso refrescos gelad06, a preços de entre · 
~bsot~ar?:m~~r:e~~~~~~u~~ulr~~~ 5 e 10 centavos, Calcula-se que c~a ·' A's 21,00 - Música em discos. 
·,vel!are" <problémas de habitação e .de 30.fl0!).000 de salclcha., e almo~e- A's 22.00 - Noticlârio em francês. hem esta'i· públicos> da Feira está !1!'15 aera~ vendidas duran!A! o periodo 1- Cotação dos produtos coloniais e 
,,.b,lhando Intimamente com a Pre- de duraçao da Feira. Comida nos cotações da Bolsa. 

ltura de New York. A Associação de restaurantes. para 60.000.000 de pes-1 A:s 22,20 - Noticiário em espanhól. 
f.')teis de New York e outl'as orgaru.... sõas, é calculada na base de tonela~ ~ s 22,35 - Notlc1árlo em portu ... 

zarões afim de que todo visit~te se.- das· gue~, . . . 
;., devidamente hospedado por um C_a~culos, baseados em prévias ex- A, s 22,50 - Musicas em discos. 
- ,,00 modico. os mais rigi<IOS stan- .pos1çoes mundiais. Indicam que a mé- As 23,00 - Fim da Emissão. 
~a"ils de limpeza, condições sanitJrl~ dia de d_uração da estada de cada. vt ... 

NIPPON HOSO KYOKAI - Radi<> 
Corporação do Japão. - Transmite 
para a América do S1tl, nas /requencias 
J Z J e J Z K, e compri1nentos. respee
tivos. de ondas de 25,42m e 19,79111. 

0 nnlorto serão mantidos a ~o cus- sltante e de cinco ou seis dias. Cal
Todos os hoteis e casas de comodos cuia-se que o dinheiro )lira gastar 
,n.,ões estão levando a efeito uma ao alcance d~ visitantes. de !óra de 
ra Inspecção de suas lnstalacões New. York seia. de, em média. 70 dol
•a Incêndios. Instalações sanltá- lares. Uma média diária d~ 12 dol
e de seu equipamento em geral, ln.res. dividida aproximadamente como 

1ms empregando vastas quantias em a seguir: 3 dollares para o hotel; 4 Hoje : 
~1 -mas e melho1ias. A Associação de dollares para comida, na Feira ou 

,,, els já. fez uma promessa de não outro lugar qualquer; 2 dollares para 1 _A's 6,30 - a. m. - Inicio da Irradia
. umentar as taxas agora em vigor e extraordlnartoo e 3 dollares para gas- çao. 
,spera-se que os proprletarios de ca- lar em diversões e etc. A's 6,35 - Noticias em português. 
sas de apartamentos, pensões e etc. De cc";{ormldade com o exemplo das ~-~ 6,45 -· "scjetchs" ou número de 
i:e~uirão es.c;e exemplo. • lnstitui'ÇOes ban(arlas americanas. mwnca. . 

De acó!'do com as estatfstlcas da )llultos Clubes de Economia estãp sen- A's 7 ,05 - Noticias em Japones. 
~'"ociação de Hotels, exls!A!m 133.334 do Inaugurados em outros pafses. De A:s 7,15 - Leitura de cartas. • 
q•urtos nos boteis da cidade. Nos ho- acôrdo com ésse llfstema, o deposttan!A! A,s 7,25 - KIMIGAYO. 
1 ... ,._ suburbanos e na'.'.J,ueles dentro da acumula semanabnente wna certa As 7,30 -;;- Fecho da irradiação. 

imprensa nacionallsla crltira vlolcn-
tamrnte qualquer idéia de medlnç{L.o na 
luta espanhola. 

Os jornais, lnspirndos pelo próprio 
nenera111~1mo Franco. si\o unanlmes em 
afirmar que a unka solução pnra o 

GAND!A, 18 lA UNIÃO> - O cou
ratado tnglés • Hood" leva1. ou ferros 
deste porto. levando 99 prisioneiros na
cionallitas com destino a Palma de 
Maiorca. no sentido de &irem trocados 
por igual número de prisioneiros leia• 
listas. 

ATOS DO PRESIDENTE DA REPúBUCA 
Decrétos assinados na pasta da Viação 

RIO, 11 <Pelo aéreo) - O presiden- ,Renato Aricira Serrano. o servente 
te Getúlio Vergas assinou os ~uin- Rubem Mariano Cordeiro, Celia de 
tes docrétos na pasta da. Viação : Moura Costa, e O.'i ext.ranUQ1erarios 

Nomeando : Clreo Madureira &a- , José Tomá., de Santana, Marta Ar· 
bra para o cargo de t.esow·elro, padrão : naldina Man.-h, Erna.111 souto Maior 
D, do quadro XX; João Ta-.·ares Go- )Lins. Celina Cecato Cafaro, José Caii-

~:l':~. e;!.dr;'~~°J./k=:: Ii~ ~~~ l~~~0:8. ~~;ia' i?~i:::ia~~~fi~ 
Evartsta Ribeiro Simoneti, agente com rêdo. 
!unções de tesoureiro da agencia pos- Readmitindo Janonlo Genserico 
tal-telegrafica de Partquerassú, S. Daemon na carreira de agente de es ... 
Paulo; Ozita Cortes Maciel Nunes, a· trada de !erro. 
gente e.oro funções de tesoureiro d& Declarando sem efeito os decrétos 
agencia. pcst.a.1-telegra!ica de Axixi, no de nomeação de Doralino Rodrigues 

t-;ª~~~~ :i~-~c:.:~::! ª~~= ~ª:aªnJ:e~~e r~~ i~1!~rt~út:!:!!~ 
ques, de Candtdo Mendes, no Ma- para agente postal de Cianita, Cam
ranhão; Jeronima Marques Barbosa, panha: Josefina Cordeiro µra agen
de Andre.lina, em Botucalú; Nataliclu. te de a&f"neia e Pa..'SCCal Ri.zz1 para sec ... 
de Oliveira, de Agua Clnra, Campo vente do quadro XIV. 
Grande; Maria Martins Leite, de Pi- Apost>ntando. na fórma da lei cons ... 
ranhas, Alagóas; José VaUZin, de Doe, titucional n.• 2. de 16 de maio de 1938, 
Lagedcs, interinamente, no Rio Gran- con!órme requereu, o engenheiro do 
de do Sul; Doralino Rodrigues doo Departamento Nacional de Estradas 
Santos, de Portão e estação), Rlo de Rodagem, Adolfo Carneiro. 
Grande do Sul; H~rondina Vargas dos Demitindo de acórdo com o inciso 
santos. de Banco Verde, JU!z de Fóra; 11 do art. 130, o agente pastai de Pau· 
Celia Rodrigues da Coota, de Caohoei- lo dP Frontin. Dcmetrio Calllevi, e par 
ra do Bruma.do, Minas Gerai.; Qd('tc' abandono de emprc- .o o agente de es
Teixeira. Ouima1·ães, de Cianita. cm trada de fen·o Aci..linO Pi.delis Leal. 
Campanha; Maria Tecla da Silva Ma- Cone.roendo exoneração a Eul1na -de 
chad.o, de São Sebastião dos Fcn·eiros. Barre;; Martins. ela. carreira de agen
Minas Gera.is; Dlnorah Barre>. de h.- te de C5trada. de rerro e a. Maria E\J.
marallnn, Baia: Hermenegildo Soave, genfa. Reis de agenLC do correiro d.e 

i~ra~~te~~~1!en:º aj~~~~~ J3;i~: J ~f~g~~lJ~:e~~~~ do Manejo, &tado do 
gencla; Jasé Soares do Amaro, agen- Apcsentando: o guarda-fioc. srra
te postal de Atibaia, São Paulo: e ~ fim Teixeira Neves nos term0$ dn art. 
ajudante da agencia postal de Monte 16G, letra D, da Constituição Federal: 
Alto. s. Paulo, Francisca de Andrade e nos termos da legislação em vi~or o 
para· agente da referida agencia. carteiro misses Jooé Basillo: e conce

Nomeando para a can-eira de escri- dendo aposentadorta. nos termos ela. 
turarlo : o carteiro Lindolfo de Tavo· legislacão em vigõr. a Carl06 Pedro da 
1a Freire de Andrnde. o carteiro Silva, chefe dos servicos. econômicos: 
Fausto Cardoso, o carteiro João aos cficia~ administrativos Seba...ti..'itJ 
da Silva Azevédo. o carteiro Dario Duarte e Antonio de Mesquita do J,u
Sampaio Diniz e os extranumerarios doVico; a.os carteiros Oscar da CoFta 
Armando R~a. Miranda, Zilda Lopes Feijó e Custodio de Gõis; aos telegra
de Vasconcélos. Dircc de Pr.iva Pin.'s, fi.stas José Na.turino Bueno e Erne.$?0 
Laura de J. Pereira. Nicia Linhares Moreira. dos santos; ao estafeta José 
Moreno, Osvaldo Duarte Nw1es, Nicéa Pinto Brandão e ao ajudante d.e agen ... 
Avila Cardcso, Aida Daltro de Lemos. eia SC'bastião Reduzino de Macêdo 
Rafael Teixeira. Rolim, Lén Schon"1, Meza. 
Diobel Dicgenes Travcssn. Neuza dos Transferindo : Jeronimo Garcia. Fi
Sant.os. Foscarina Acioli Carvalho da lho, de agente com funções de t...-sou-

~;:: J~t :~~~f~ dr~i~~f1?aº es:~: ~~~ia1;a~~e~ci~~-:~:fi~;;J 
va, Genero José Costabile, Osmnr Fer- dC' Amamb~1_, ambas em Campo 
reira. Pinto, Helena Alves Monteiro, Grande; Erus10 Alves dos Santos de 
Alfn·do Caries Pestana. Junior. Carlo:i. é""'gcntc postal de Piranhas para a;u
Eugenio Baltazar da Silveira, Euridi- da_nt(> d::i agencia postal-telegrafic& de 
C';.' de Abreu Fava Sarniva, Mario Co- Miguel dcs Campos ambas em Ala
rac-1 Lopes Martins, Elizeu Ohveira. gôas, e Laura de Almeida. Penêdo de 
Romeu Gcnçalves de Andrade, Ot.aci- ~jud9:nte dessa última _agencia para 
lio do Nascimento Leal, Alvaro Gome3 1dentico cargo na agencia d& estação 
Véras Sobrinho. Alberto Prata Juni01. central da Estmda de Ferro Great 
Caio TavarC's Iracema, Fenelon Nona- Wf'Stem. ambas em Alagõas. 

~~. dle~~;:~ ~~~i1ra~~rt1.:~ FI~~;;:,; ml'IIEZAS!.. NOVIDADES? ... I'' 
Vanc~. Cirene Corrêa Pert"ira, Oscar a CASA AZLTL quem mais barato ven
Bélo Brandão de Azt"vêdo, Rubens de rle. Verifique dP. vlS11 03 seas p~oa. 
Andrade Filho. Oli\·ia Doring, Luiz 
Salzano. Haidée Timo!A!o de Azevêdo, 
Ether Bélas Tavares, Ivone de Oli\'ei• A ELEIÇAO PRESIDENCIAL SERA 
ra, Valdir Leal da Cesta, Zllah Trin- REALIZADA A 14 DE NOVEMBRO 
dade de Fa1ia, Euclides Borges. Marie, 

area metropolitana el'1s!A!m cerca de quantia, por mn de!A!rmlnado espaço 
sn ooo mais. Nos edlffclos da Associa- de tempo. afim de ter economizado o 
roo Cristã de Moços e Moças em vá11os suflclen!A! para poder em 30 de abril 
rh1b•s e outras Instituições aeml-pú- do próximo atender a.s suas despêsas 
h""s existem mais 40.0CO quartos. Em de viagem â Feira e de estadia nos 

'SBS de quartos paro alugar e ca.sas de Estados Unidos. 

dp Assis Nogueira, José Laurenç0 Fur- KOVNO, 18 1 A UNIAOl --, Expl
tado Pol'tugal, Lucia Padilha Hum- rando nos últimos dias de novembro 
berto. Heli Pinheiro Henley. Emillo o mandato do atual prl!sldente da m
Carrelra Guerra, Clello Pinheiro Lo· pública, or. Smetona, sorll. réalizaQll 

1 pes, Geraldo Cesar de Paiva Reis, em novembro a eleição do seu substl-

D E P A R T A I E. 1 T O i!'ª.:11i.~~t.!'ct_t,~:U:':1
'hu~

1
:'. tu: acôrdo com os dispositivos con~

D E E D U e A ç I o todcs do quadro IV; e do quadro xx. tltulclonals vigentes. º presidente' stp, 
03 carteireU'OS Jorge Batist.a Vieira e eleito por 100 representantes nacionais 

· . 1 ------------- Que. por sua vez, são eleitos pelos prea 
•"8rlamento, se calcula que· "xls!A!m Toma-5e necessarlo salientai· dois 
"'"Is uns 1:!0.000 quartos perfazendo. pontos Importantes com referencia ã 
"•lm. um total de 343.334 qúartoe de vinda de vlsltantea eatl'&ngelros , Fel
odOB os tipos para acomodal;lo de ra Mundial de New York. Em vtrtu
"""seuntes. Nlo estll lnelulda nesse de de um movimento turlstlco mais 

M"'ero total a grande quantidade de avultado do que em qualquer outra 
apartamentos mobiliados que póderlo época at6 agora d....., grande nwnero 
~r alugados para ocupação 11empori,- de hablt.làtea do velho m\U1'lo vlsl-

"· tando o novo mundo, a.s companhias 
tr. Os, visitantes extrangeiros encon- de navegação e de eatradaa de ferro 

rao es.,e probl6ma de habitação loeallzadaa em pafsea estrangeiros' 
COlllpletamen!A! aoluclonado por uma ansiosas ele se aproveitarem tantó 
=Is.são especial que para nse fim quanto posalvel da excelen!A! oport.u
be! sendo organizada. Todos <111 esta- nldlllle, estio preparadas a oferecer 
11 eclmentos que aderirem 1108 requl- taxaa eepec1a1a que permltlrlo uma la"';. de préçoe e qualidade exigidos pe- Vlalta , Feira e IICl8 Estados Unidos 
sttan Ira poderio se registrar. Os vi- pelos prep mais baixos at6 hoje 
lllr aie:.::r~:..i.:, ':.':."te~: oferecidos. ~m dlloo, no entanto, a 
N"loo, detalhes e serão atendiii&i por Pelra e8'i empregllDdo todOI OI elfor
lnlaJ>retea que aoluclonario 411&1quer 'lOII J)Olllllvela afim de que a IRDdlosa 
Prob1'ma, em qualquer ldlaaUli llUe se expoelçio, que Cllltou a fabulola ao
l!llloentar. A Pelra, por aua .._, _.. ma de '50 ml1h6M de clollares, nlo 
leai lnterpretea em serviço --.n&e teJa, çellu, mn centro ele lltnçlo e 
1!111 todoo OI pontos prj,nelpalsl'dll ,n. dl,enlo para 06 rlcae. A ~ da 
tinto. O dever principal do lnterprek ~ e a cidade de New Yart MWo 
.,. o de f8- o vlaitante dVNll!el· IIBando todos os me!Ge ao aeu ~ 
~ •Ja qual f6r o s-ia dCIDdl! tenba Plft coaatnar e tuer que seja ob-

C!o senür-se completamoàll l'em servada uma tabela modica ele preoos 
~uda-lp a adquirir mna eom- e 6 de aperar que o eaplrlto de CCllll· 

adequada da Pelra e de aua pet.lGlo que certamente exlat.lri ~ 
. Bm outras palamia, o trlbuln\ para aoludonar os J)l'Ob)emàa 

~~"*=-=P- r~:=::°'eni:: 
Jl!a~aze-ld

00
n"::na cidade i:r;: ~- cowsumte, erm OI preoos o :t, ele New Yol'k. de J1U11!119118 111111a .._ do que 

~ •= obtcar ~ :i ~eOII~ o;:a:,,: 'f'~; 
v, o de ~ aberta para todoa e a * n- IP 

Reuniram ... se ontem. nes&e Depa: • 1 sino e nas demais locali:tades. pelos I feitos dos municípios, no mlnlmo sete 
tamento, os diretores dos grupos e:,~ inspetores auxiliares. dias antes do pleito presidencial. 
colares e profeuõres das e!colas lso- Na capital. os exames finais doe; Ao que parece, será renovado o man-
ladas desta Capital, para o rim esp,,- grui:os escolares, aerio feitos nas suas dato do sr. Smeton!l, pois tlle é até 
ela! de serem tratados assuntos rela- respectivas sédes e os das escolas iso- agora. o único candidato. 
tlvos aos próximos exames. !adas elementares e rudimentares, di- 1 ~===========:;:ir. 

Após a dlscussAo de diversos pon- urnas e noturnas. no gmpo t'8Colar 1 .' 

::, ';:,o/;::n':a!~s.~:o!"!~~J~ ma1s próximo. Doenças de S ea ho r 11 
0 seguln!A!: Estando prese.temente o serviço - - BIIPl!CIALISTA -:!~:~": ~~~e~~~'!' n:e dh!"~~ncA~ 't:t~f~:;a e~::!~na~º!f~':!et!: ~~== D ,li A • 1 E U S 1' · D i· 

Até O dia 10 de novembro, devem lamento de Educação, ficam os srs. '* feitos os exames de passagem nos professóres avisados qu1> os mesmos A N D R A D E 
Bl'llp06 escolares e escolas laoladas que ~~v;,,m p::a ª!°::.::o.d~a~ sê~~e~ 
::~rem alunos para exame•de- Departamento de Estatlstica. 

Depois do dia 10. realizar-se-lo os 
exames de paasagem das escolas que 
DiO derem alW106 a exame deflnJU· 
vo, bem como os exames flnaJs dos 
cunoa prlalú1o e complementar doo 
demais eatabeleCIDlentoa de ensino. 

De'f8D alr envladaa ao mesmo De· 
partameiallD, llllte& do dia 5 de no
-ain,, aa l1stu dos "6COlares que 
tem de ~r os referidos exames 

de::W~ de ~ e detlnÍUvoa 
.. ~ "9\R~tllr. dev~ rea
Uzar-se Joio após os elWll8II prlmã-

~ ln!A!rlor do Estado, aa bnn~na 
ellllllllnadon.s deve,t.o .er organizadas 
na a6d pelO lneJ)ltor rellonal do en-

=.:a ~~o~ v:,; 
~81'° 

Seeçio de Caixa, E...,larea 

( Comunicado) 

Ooáaultorlo: 
Rua Barão do T,rtunro, m 

1.• andar 
Conmlllos de 14 6a 17 bom,, • 

Resldmcla: - Trlncllelras, ll11I 

O BALÃO EXP.l,ODIU DEVIDO A 
UMA FAISCA EL!TRICA 

VARSOVIA 18 <A UNI.AO> 
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O MARECHAL CIDANG-IAI-CHEI-ÃSSUMIÜi PESSOAL-1UMINTENSO PROGRAMA DE REARMA
MENTE, O COMANDO DA DEF2SA DE CANTÃO MENTO PARA TODA A AMÉRICA 
Ante a aproximação das forças lmperUtls nlp6nlcas 
HAN-KOW. 18 <A N l - Atenden• 

do nos u.p~los do rlwtr do seu estado
mnior gencrnl Pnt-dhung-Si, o mare
chal Chlang-Knl-Chclt pnrttu para 
Cantão a fim de assumh· pessoalmen
te a defesa dngucln cidade. 

A 35 MILHAS DE CANTÃO 

HANG-KONG, 18 <A UNIAO> - Os 
jflponl:.ses anunciam que estão a pouco 
menos dr 35 milhas da cidade de Can
tão. 

Em todo o lltornl sul da. China con
tínúa o descm.barquc de tropas impe
riais. 

n,.; tropus jnponr~n~ eslão encontran
do, r,gora., um ob:;taculo nutw·nl á sua 
nu, rcha contra Cantão . 

A 85 MILHAS DE CANTÃO 

HAN·KONG, 18 (A UNIÃO) - As· 
sumindo o completo controlt> df"I Rio 
elas Perolas, os janonéscs estão, agora. 
ct1ante uma região propicia para a 
marcha contra n cidade de Cantão 
da Qual distam l\De~ 35 milhas. ' 

O AVANÇO JAPONBS PROGRIDE 
RAPIDAMENTE 

está complct.o.mcnte livre de bombar
deios Dela arlilluu·Ja chluê-.;a. 

AVANÇAM ,V,BM DE WAl·CHOW 

HONG-KONG. 18 (A UNIA01 -
Com o isolamento do cidade de Can· 
U\o, os jopon6ses estão pros~eguin.do 
tm morcha em sent.ldo sudoeste, pro
curando o.Ungir aquela cidade com um 
ataque pelo flanco esquel'do. 

A vanguaràa. nlpônirn.. encontra-se 
1nuJlo além de Wai·Chow. tendo Já 
conquJstado a localidade de Quat
Chen&". 

OS CIRCULO$ GOVERNISTAS DE WASHINGTON ADHAM 
QUE TODOS OS PAISES AMERICANOS DEVEM SEGUIR 

O ExtMPLO DOS ESTADOS UNIDOS -

1 

Quanto ao prngra.ma uavnl, 1n·c·,•i•-

A America do Sul dêve es- se que cm )9,10 os Estado3 Unidos 

tar preparada contra qual- ~:~:~:o,ªe;s~:·:!:ge:ª'; e~~~:::~: 
ouer possivel agressão bélica. 

WASHINGTON, 18 (A UNIAO) 

ção do prog-rama rcarm:tm<'ntista do 

AS N,\ÇOES A~IERICAN.\S DEYEM 

EST,Ut PREPARADAS 

A Tihn de Formosa está c.rnnsforma
da numn grande base naval e aérea 

LONDRES. 16 lA UNI.AO) - OS CANTAO, 16 (A UNLi\OJ - O ~- país, tendo em con3idera~áo o atual 

~~~1ul~s r!1:J:l'f'J0 e:~~lÇ~Ulj~~:~1~,~~~ ~fl~;~~~r T~l~~~~s511~~1u;;di~~ti~él:a:: pano1·aru.i polltko mllit:,.r tl1\ F,u,·opa 

W.'\Sl!ISGTOS. 18 <A U1'i1AO) 
Os cireulo!i gon.~·rnament.ais manlcem 

AS ENCHENTES DOS RIOS D!Fl· 
CULTAM O AVANÇO JAPONÊS NO 
SUL 

sul da China. vanço..d.a desta cidade, esperando. por com o emprcg:> da for~a e da. amca"a. 
Noticta-s cheta<l~.,. hoje, iuform:::un êsse motivo, que o proxlmo combate a para. a. solução de proUlêmas econô

completa rt'M>na sóbre o diS(·ur,o do 
~~r. Bernad Baruth, "rndário das 

que navios de guerra n.ijJô1úcos e:;tão :;er travado será decisivo para os des~ micos e territoriais . Finanças, com rdação á pclilka m\Ul-

HONG-KONG, 18 <A UNIAO) -
Em virtude de recentes inundações, 

~,~t~bal:~~~o p/ii:~:an~-s~º~scºop~~ 
1 
_1_ln_o_s_d_o_c_o_n1_1l_to_n_o_s_ul_da_c_hl_n_a_. -· 1 O presidente Roosevrlt o-;iá. ulti- di:il, mas salientam que todos os pai

rações militares at.l: a Baía Bias, que ºOTAS POLIQAIS mando wn projéto que ordenará. a ses americano~ deve-m seguir o 1, construção imediata. de 4.000 aviões exêmplo tlo got·êrno "yit.nkcc", rrfor-0 JULGA1\llENr1-,0 DOS ESPIÕES de caça e bomba.-deio para a defêsa çando e criando sistêmas de defêsa. 
APRESENrAD~L!tt CHEFE DE do país . tontra qualq,uer pG3sivel agre3Sá'>. 

ALEMÃES NOS ESTADOS UNIDOS 
APONTADO O MINISTÉRIO DA GUERRA DO "REICH" 

O sub-delegado de Taquara fez a
presentar no dr. Chefe de Polícia o 
individuo Anselmo Arantes, rcsidênte. 
no lugar Barreira Grnnde, daquêle 

COMO o CENTRO DAS ATIVIDADES ~~~ 1~1~~~m ·:co.;~~~~,~~~:s~~ 
NEW YORK.. 18 <.A UNIAO> -1 que o Ministério da Guerra dn Aloma- Inácio dos Santos, ali residênte, o qual 

Pro~egUlu, hoJe. o Julgamento dos nha era o centro de suas ath1dades. 1 também saiu ferido. 
espioes alemães nos Estados Unidos. -

O . rigor com que o Procurador da O CHEFE DA ORGANIZAÇÃO NA- O delegado de policia de Espírito 
Republica, dr. Lamar Sardy, .acusou ZISTA NOS ESTADOS UNIDOS Santo fez apresentar ao dr. Chefe de 
os. r_éus, aum~nto~ com,_a not1c1a da Policia. devidament.e escoltado, o in-
pnsao de mais tres esp10es que esta- NEW YORK. 18 CA. N.l - Em vJ0 • dlvtduo Euclides José Vicente da Sil· 
va.m ,,fotografando as fortalezas "ynn- lento discurso de acusação contra três va, condenado pelo jUizo da 2.ª V?.ro. 
kees n<?_ Can:1 de Panamá. alemães em julgamento como espiões. da comarca desta capital. 

O esp1ao .... chluP.ter, que também o sr. Lam=,tr Snrdy, procurador geral 
responde pelo crime de desertor do da Repúbhcn. revelou que o alemão COMUNICADO A' CHEFATURA 
E.xé_rcito_ 8:me1ica_no, confe~ou qu,:, en- Knrel Schluet~r é o provavel cabeça 
viá1a vnnas C'Ritas comp1ometedoras d~ organizaçao nazista nos Estados Em ofício ao dr. Chefe de Policia 
para ª Alemanha, por intermédio de Unidos, pois o mesmo declarou o se- j comunicou a diretoria de Viação e o
uma. senhora residente na _In~laterr~. guinte no seu depoimento: bras Públicas haver sido apresentado 

Adiantou O acusado que fora mstrm- ·'Enviei á Alemanha alguem com um ao Serviço Médico da mesma reparti-
do no sentido de ~sclarecer que. esta- papel da Casa Branca contendo os ção o operário Vicénte Fen-eira 
;~ ft!s~a:~~io ~ria a Jnglateria, _cda- planos secretos relativos aos navios Santos, acidentado em serviço da cons-

. a rman o em segui a, porta-av!ões." truçáo do Instituto ele Educação. 

MAT'ERNIDADE E INFANCIA VIDA MAÇONICA l.ª DELEGACIA DE POLlCIA 

Movimento do dia 17 : (Conclu.são da J.• pg. > 

pensodo.,;; ás gestantes, desde o princi
pio desta fo5e até o delivrance 

Si aqui, devemos prestar o ~áXimo 
de nossa atenção aos estados morbi
d1?5 consequentes a uma gravidez que 
nao segue ?S tramites fisiologicos, pro
curando evitar tudo que sobrevenha du
rante este periodo, desde as pertur
bações funcionais de orgams importanw 
tes até as serias e !?raves manifesta
ções da eclampsia, não poderemos es
quece~ as molestias que tão cruelm1Jn
t.e afligem a humanidade, dentre elas 
citando em plano superior, a s1filis e a 
tuberculose pulmonar. 

Ha, portanto, dentro Jesl!.:: ec:bo1·u 
traçado, uma serie de cuidado:.; atine1l
tes ã Higiene e ás alteray6e,s da ~aude 
das gestantes que consUtuc 1 qu~ cha
mamos serviço médico Pre-N,it.nl 

E para corroborar, de Jm moela l )
glco e intuitivo, a essas d~.sµtet<'ncJo
sas asserções fazemos nossas ::\S pala
vra do il1Lstre obstetra dr. Domeque de 
Barros: Para assistir e proteger a cri
ança não se deve cuidar dela sómente 
depois do nascimento: é preciso ir 
até as mães, assitlndo-as ~ protegen(.O
ns, antes. e de_pois do parto, com a 
previdenc1a soC1al e os cuidados cien. 
tificos para que tenham filhos !:.adio~ 
e robustos. 

GRANDE LOJA DE PARA1BA 

O alto corpo ela maçonaria simbóli
ca, com sédc nesta capital. compreen
dendo toda..<; as Lojas do Estado. con
tinúa a desenvolver as suas relações 
exteriores. 

As Grandes Lojas de Tas}Ç.at.chewam 
<Canadá) York Grand Lodge o! Me· 
xico e a Cuseatlan da República de 
Salvador < América Central) designa
ram para scusi Gran..des Representan
tes junto á Grande Loja de Paraíba, 
os srs. drs. Dorgival Mororó, Severino 
Lln.s e José Solano da Silva. 

Por sua vez, o dr. Abelardo Lôbo. 
Grão Mestre da Maçonaria. paraibana, 
assinou Decrétos de nomeação pai a 
Grandes Representantes Junto ás 
Grandes LoJa de Venezuela, Albeita 
ccanadãl Nacional de Tchecoolovã
quia, Manltob:>. <Canadá) Polarstger· 
nen <Noruega) e Perú, recaindo nos 
seguintes moções : José Miguel Rivas, 
George F. Ellls. Rudtúph Pllat. W. S. 
Cnnn, Averre Jens.sen e ~mllio Del
borg. 

A Grande Loja de Para!ba levará a 
efeito a sua reunião anual na segunda 
quinzena do próximo mês de novem
bro. em dia que será. prPViamente de
signado. 

Pr()('es.snmento elos rxames dr corpo 
ele delito procedidos nns pessôas de 
Teófilo Bezerra o Frnncisco Ferreira 
tla Nobrega. Em termo de declara
cões, foi ouvido o sr. Antonio Alves 
de Fa.1ias, vitima de uma agressão por 
part~ do 1ndivi4uo Joiio Luiz Pere)!'-a. 
da Silva, vulgo "João Cossaco", o qual 
foi submetido a 1nterrogatorio e aprc
.:;entado ao Instituto de Identificação, 
a fim de ser identificado. 

No inqueri to contra o sr. José Go
mes Rodrigues prestaram depoimento 
a:-. testemw1has Ma1ia Paulina da 
Conceição e Antonio Ferreira da Sil. 
v~. Em auto de pergw1tas foi ouvido 
o acidentado Adauto Gomes Bastos. 
Requereram atestado d(" identidade : 
Florlpcs Carvalho, AluJslo Moreira da 
Cesta. Manuel José Viriato, Anton.in 
Martins Filho, Feliciano Furtado da 
Silva. Félix Francisco de Oliveira e 
\Vihon Corrozzino: de conduta. : José 
Maria de Lima. e Manuel dos Santos 
Nascimento. 

2.• DELEGACIA DE POLíCIA 

Movimento do dia 17 : 

Fôram expedidos o!lclos ao dr. juiz 

Cloro está, scnhort!s, que a principal 
preocupação do serviço Pré-Natal r 

lncont,;stave. unente, preparar as. tutu- o "Q u E E N M Á R Y" B A. ias maes para que tenham crianças -
rortes, sadias e bem nutridas, como 1 ·· 
tlementos que sejam mais tarde o sus-
tentaeulo e º alicerce do grande cdifi- T E U MA I S U M "R E C O R D" 
r,io da Engcma e a garnntla segura 
dos c1estinos de no!.isa Patria. 

E assim. poderemos dizer. sem te
mer contestação: cada criança que se 
~alva é uma sentinela, a mais, na vl
~-Uancla das fronteiras de nosso amado 
Bra.sll. 

Pt1'iSando á 2.ª parte, cogitaremos de 
tudo que se relacione com a higiene 
Pre\'entivo, e ctu·otiva, prestando ás 
rartmientes e ás puerperas os cuida
,los indispensnv~is para garantir-lhet; 
uin 0stágio, relaUvflm~nte confortavel 
f.fhn de evitar ris po.ssivris infecções, 
ao comuns nesta etapa ct:i: vida das 

mulheres mãe.s. -
t ~a. rois, nesta fase tcrmlnal .. :r~ f..{C':,
aça0 um conjunto de esforços, qu~ ~e 

c.istenctem dos p,::imordios do ::.ral;~Jh1J 
~ .. Parto aos fcnomenos do. ··ct~livnin-

O gigantêsco transatlantico inglês atracou ao cais de 
New-York, sem o auxilio de rebocadores, em 34 minutos 

NEW YORK, 18 <A UNIAO) - O 
glfi!'antesc<> transatlantico 1 l\ g lés 
Queen Mary bateu. hoje, mais wn 
record. tendo atn1cado ao cé.1s sem o 
auxilio de reboco.dores dentro de 34 

o propalado e nunca esquecido descan
»o do termino da gestacão 

minutos. no mesmo tempo em que 
fazia. antes, auxillado por possantes 
rebocadores. 

:Bsse fáto têve lugar em vista de 
estarem os maritimos om greve. 

O Qucen Mary iniciou as manow 
bras de atração, encostando primeiro 
n prôa e, depo1s. com o . auxilio de 
~uas quatro helfces e de var1os cabos 
ele bordo completou a manobra. 

o grande navio mel'cante b1itanico 
tem 310 metros e 63 mil toneladas ele 
tieslocamcntc. 

de Direito da 1.11 Vnra, t10 d1retor do 
Instituto de IdPntificação e Médico 
Legal, e á Cheíia de Polícia, comuni
c:u:.do o movimento de~ dia!'. 15 e 16. 

NO RECIFE. EM 1932 ... 
<Conclusã{) da l.ª pg.) 

Fôram re('ebídos o!ícios da sub-de- de:g-oJandü ". i\~ .. an!;Wmos a.i um dos 
legacü:t de Cniz das Armas. do Ga.bi- maic.; teru...-ei d• o; "" t2mpr-ir:t,.·10 

~-. 

nête Médico Legal e da Che(atum . história do RC'dfe. Depois. mudámo-
Fõram prêsos, por crime de furto, no!) para a nH da l'nião, um lugar cal-

~s 1~:;~i~u~.a~~ce~~ ~01!1~~l~: sgi~ ::·/~:1 .. ª:u~~'ja~~~~ ep~eto,d~i:!11~ 
averiguações, Americo José de Sousa· 1 alguns coU'gas pai-aibanos. Lembro-m'> 
Requereram atestado de conduta :.ls bem de quatro ou dnc:o, rcaYivadoi a
seguintes pessõas : Aguinaldo Anto- gór~ ()elos nomes que en<'ontro nessa 
nio dos Santos, Amancio Bati5ta do I página precio: a: - A.nfritjo Rib~iro, 
Nascimento; de residências: Antonio lnacio Ramo;, "",lanu(>I Casado, Paulino 
Camelo dos Santos, de confirmação I Grmveia. de Iknro-., 'T'ogo dt" ,\lhuquer
de idade. José Nicoláu dos Santo.,;, que ... Um outro, Raimundo de Gouveia 
Manuel Severino de Paiva e Rita M.a- Nobnga, ~e me gra,·ou melhor na me- · 
ria da Conceição de miserabilidade. 

1 

mória. E.ra cst.udjm:o, a~ítluo e obstina-
Fôram ouvidO'i em auto de pergun- do. Cm todos b'!m Si' rcvdav"\ a brillrnn

tas, em inque1ito. Francisca Paula de te ~0"3('áo paraibana de agora, mas 
A..5sis e Marta da Luz Coêlho. Compa- Raimundo já trada de casa;,. t::rimplej
recera.m ao Gabinête, a fim de prestar ção e o "aplomb" do a·h-ogado, dis 
queixas. esclarecimentos, etc. as se- , posto a vr.nc~:--. a lutar pela ,·!da e con
guintes pessôas: José Lourenço Pereiw tra a ,·id:i. Pois bem, Jtaimundo No .. 
ra, João Eduardo. Antoniêta Cnmelo brega ,:.!'a um e~1>írito ju~to e por i· ,o. 
dos Santos, João Ce!\Sr, João Nicoláu cm um dia de IC'itura de notas dos cxa
dos S. a.nt.os, St"VCrino Ferrclr:i B::irl>osa.

1

m,.<;, ficou w·emcnt,,.m('ntc a.dmir:1do dr 
José Antonio do; Santc5, 1\:lanuel Gual- wna plcnanicnt.e -ilta {Ili<' cu obtivf'. por 
berto, Jocsé Marques Peneira. Manurl aca~o. em Direito Penal. Conh>ssei-lhe, 
Perell'a, Amáro Borges, José Celso da imediatamente, Qu, não tmlta culp:1. 
Cost.a, Severino Alvf"s da. Costa, An- d.aquilo, que tudo a.contec~r1 por aca
tonto Olimpio. José Lourenço Prreira, c;o, pois eu não fizer:1 propósito em ob
JO'."',é Laurindo; Augusto Bandeira, C1- ler bôa,;; nota~. F êl~, ~tudio.,o, bom, 
cero Araujo, Maria Francisca. da Con- ,enloou-me logo e uão tornámos a. pe1·-
ceição e Maria de Je.c:.ús. der tempo COM o :o"'snnlo. 

Outros nQnlf'!S \"OU <'ncontranli'o e ou
INSTITUTO DE IDENTlF'TCAÇAO E tros ro!'-tos vão surg-indo no cl.l.u~tro da 

MÉDICO LEGAL Fa<'uldaü.<' - \uri l-loura, uma e,.,.~ 

Carte:i,ra de Tden.lidade 

O Instituto de Identificacáo e Mé
dico Ugal do Estado f'Xpcdiu, ont~m. 
carteiras de ideniido de a Cosme Sc
veriano de Sousa, João Barbosa, Ma
nuel Ferreira da Silv:1., M:lnuel Se•:e
rino. Maria Candida de Oliveira e Ma
ria Cicera do Carmo. 

FOLHA CORRIDA 

rense ~irnpatica. e {le \"OZ esgani('ada, 
c:emi::re a falar e M.·mpre a passar o:, 
dedos pela cab<"lrir:i. que não na da. 
l'Ôr da aza. tia ~· ·a.úna: Carlo<io de 
Akncar A:ra, filósofo e elegante; Co
ratio Soares dt> Olin ira, senl1or de um 
e,quHihrio cl.e homf'm exp~limrntado; 
Fran,,ic;:"o d~ P.\fra Elya ,, um piauiense 
QUE" estuda,·a. df' dia (' de noite; Ro
mulo de .\h>u>i{b, Cri&anto Lius de 
Albuqurrquc, Joaquim Ram,J.tho, I\'Ioa
cir Coutinho, :1. porfí~a. Ida U<'hôa, o 
ensaiW.a "\'('('mias Gueiro!-, o trihuno 

Requereram fôlha corrida F'loripcs M~~~lofi~~r~;:~~:c:n;;·paraC'áo. Bri(a-
Carvalho e Ant.onio Mnrlins Filho. me-. r,or t·at1~:t do paraninfo. por c.-.u

EXAMES PERICIAIS 

Fõram submetldos a exames peri
ciais os pacientes Benevcnuto Felix 
Mousinho. Antonio Alres de FBtias, 
Manuel Gunlbcrto de Brito. Antonio 
Barbosa. Hnerta F"crre1ra de Mélo e 
Anselmo Arantes 

IDENTIFICADO 

Apresentado pelo delegado de PoH
cia do l.º Dishito. nch.a-sP idcntifiCA.· 
do. no Regl~tro Gernl, o Individuo João 
Luiz Frn-eira da Silvo, vulgo "João 
CO"iS3CO''. 

RBMESSA DE MAPAS 

Para. a elabornção da Esta.tIBLica 
Criminal do Estado.a. cargo do Insti
tutJJ, rrmcternm mftpn<.: do movimrnto 
criminal. os Juize5 municipais de Sfio 
Jo·,e de Piranho.s, Tapcroá, Serro.ria. e 
F,<:;prrança, referent<" acs mhrs de ja
neiro a junho do corrente ano 

ROUPOES e CA.PÃS de banho, va• 
ria.do sortim~nto, a. pre<:'OS f'Xl·epcio
nais. na CA.SA. VESUVIO, Maciel Pi• 
nheiro, 160. 

~·a ,:o quadro. P<>lo orador, pelo dia da 
formatura. Firám·>s ,cpa.rados em tur. 
ma,;; di!crentes. C"omo se m111ca nos t1-
Ye~l'mo,;; entendi-lo em cous1. nenhu
ma ... E'irav<'nto~a e ri<,;onha moclrlade! 
Se hoje \'oltas.semos :\ nos junhr. co
mo estamos juntos ness1 lista de alu
nos matriculados, toda riliva <le~pare
eeria. Porque. tal foi o calor da. cor
<liaUd:ifü• que :1os reuniu. rlu!'t1nte cin
co ano~. qul" um di;t. <l-:- oue,t:iQ era i11-
capn de csíl'ia-b r êssc dia nos o <"n
tres;-;imos aos C:tnn.ques, pertence ao 
p:i~s:,.rlo do~ Ca naquc"!. 

A CULTURA DO TRIGO NO 
ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO 
.\ \'ALUOA E~I 15 TON'f:LADAS ,\ 

P!U~lf.IRA COLHEITA 

n10, 1S (i\ . ~. 1 O ministro rer-
nando Co~t.a reefbCU Urtl"a comU~liCl\w 
(.'1ío r.o inten("n1or f"~piritosant.?ne-se, 
l"apitfio PtmJn1 Biri. i11fonnan<Jo ha
vrr j,1c,..·e<'iona.Uo a :u:na agricola do 
trigo naquêlc F.!-l:tdo, notando grande 
atlra.nfamcnto n·1s "uJtur::s 

d C~ntcmplemos ainda neste pcrl<,dc. 
e repouso fot"('ado os dias qur~ !'l"' ~e-

gucm, num intervalo, nunca ínferlvr 
0 10 dia:., e teremos assim o temµv 
:~~s~á~~

1
i:~:l o puerperio, na insti-

tn Neste ambiente p1·epn rndo para a5 
v 11Ihe1_:es mães, é <JUP. podemo.:; obser
e ar, nao com indiferentismo, as dôres 
r 0~ .. _lainentos das part_urlentr-s con
duncL, em-sc com os sornsos "·~..,rioso~ 
~~ 111áes que ouvrm, como q11~ 1ne
ai{~1 s, os primeiros vagidos a:a cri-

Desde os primeiros monw,1 .. 0::; ".lc vl
da extra~uterinR até o ilr,~,t:1te cm QUt: 
deixam as crtançns a enfermaria das 
puerpcras lhes são prestados os cul
r:\ados hJgiE'nicos, apropriados a cad'.l 
caso, e tratados com zélo e carinho 
pelas no~sas enfermeiras-parteiras. com 
0r1cntação dos médicos. e dns ''irmães·• 
cncarre{!adas dest.c delicado misU'r. 

Si mui to não fazemos, em tãci curt.o 
c~rlço de tempo. ao~ pequenos re
CPm-vindoc; á vida real e ob.léctlva. é 
porque não nos cabe acompanhar o 
seu desenvolvimento, pois, as.sim. inva. 
diriamos a seâro da pediatria em seus 
mnis intere:'isantcs aspectos, 

FRACASSOU O "RAID" 
NEW YORK-BUCAREST 

f'l'l~'ic comunk:uio, o cheíe do g1J

vêrno do E~1,:rit:, Santo a<'re-.ccntou 
qltf' a primeira C'olhcita. a se'r feita, 
dcntrn d<" pr:uco tempo. é f'illculaüa 
em 15 tonclaJ4J, em diferent~ ca.W· 
J)(ls, <'SprrandO-Sí' a ~e,l<>ç;ÍO dl' m.1i;
ntfkas semente, 

De regreS5:0 ao seu país 
uma delegação de atletas 

dinamarquêses 

h A ~:ª PRrtc é a que ~e refere aos pri
l!'fro j cllns dos recem-nascict4t em .. 

~:nto entr<'gues aos nossos cmt1àd6~. 
,._ 0 tecto desta humanitária institui· 
~ao 0 ue tuntos e tão rclevanttsslmos 
~l\cficlo.s vem prestando e ha de pres-
~ mulhere~ que a pr9c1.1ram paro 

Da mos, pois. por terminados o no;:;
~o indlspenavel concurso prestado aos 
reccm-n~.scidos no deixarem ac; enfer
mnrias dos serviços do Maternidade. 

Finalizando, qurremos, nestas ulti ... 
mas pale.vrns agTader=er a todos ciue 
aqui se acha.m e, muito esoeclalmente, 
ó. comissão enco.rre~ada de promover 
as festas da "SEMANA NACIONAL D/1 
CRIANÇA" , 

Quando tentava decolar em Miami, o avião do capitão 
Papana caiu ao sólo, destroçando-se 

~[JAMI, 1U (,\ UN!.\Ü) - No cai11 pesadamente ao solo, c,pa· 
momcnlo crn que lcnlavn clero· lif:111,lo-sr 
lar rumo a Natal, :, fim <le fa. O copilüo Papana, toda, ia, es-

capou i l{•so, lendo Jamenla<lo que 
zera travessia cio ,\tlanlico com 'J sN1 "raid" New-York - Bn· 
destino a Ducarest, Yia Dakar, o carest seja adiado µor mais ai· 
aviã<? da c;1pitãQ Alex Papam1 9uns dias, 

IUO. 18 <.\. ~.) - ,\ hortlo do "Ui
i;Ja11d Prinr('~s" p'l.,srtram, onU'm, por 
este porto ,·ál'ios ath'las dinamar•-t11r•-
8<'S.. que vtl"ra,11 fa~rr algumas e~lbiw 
rôr<; no Rio ,1a Prn ta. 

A ddrga<'ôo. qm• r ch:-ofiada ))cto 
prof('.'5,..c:;ôr Nill~ Burl'h. retorno a,tor;,, 
á Oinanrnr<'a, onde os c•ursos prá.tll'o:s 
de atlcti.!Smo srrií.o imcdiatament.c rei .. 
níc!;Hlo,;. 
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CURIO SIDAD ES CIENTIFICAS ' 
Providências para quando 
se extinguirem as reservas 
mundiais de carvão e petró
leo - A energia elétrica 

armazenada no mar 

Ainda. recentemente o dil'C'l.01· clr uma 
dos grandes companhias dr 1t&.vq,;a
çfio elo Japüo dirigiu umn. advPrtencin 
ao.-, rientist:i:-:. ntµoniro:. encarecC'udo 
com ns seguintes paluvras rt ne,cessl
do.de de pesquizns rigo1·osas ua direção 
cm 11prêço: ,, O carvão e o petróleo 
serão exgotados dentro d<' cerlo tempo, 
impondo-sP por Jsso fl :1.tcnção dos no3-
sos cientista~ a produrão de qualquer 
energia pnra o ··o ~('guudo nnmdo", 
como seja, por exemplo. n í'nfrg:ia ele-
tricn. Poro a no.vC'gaç:'i.o, tf'mos sérios 
motivos para Psperar mnu dP.c;coberta 1 

LEIS E 
D E 

DECRUOS 
1 9 3 l 

, Aclta.c;c Íl venda, na 
Portaria ela Imprem;a 
Oficial, a coleção de LeiR 
e Decréto:-; de Hl!l7. 

PREÇO 4$000 

TóQUIO, sPlC'mbro <Pelo néreo) que nos permita uti11~ar u en(•rgla ar- 1 --------------' 
E' .sol>ejnmcnte conhecida :1 11queza mazcnada pela nguu. do mar pn.rn a 

=~~e~!~~i~l~:~fini~~s ~~utxi~º .i n~~;ec~: ~;~~t~ã~st~·a:;g;:º~u~
1
~~t~~!;s~s t~g~~ a concmTClll'ln, com prt,vb cm1~flo 

E tão .-,edutoras são as possíbilidades patriótas scrúo oo primeiros a l'eali- nrhit.rada pelo Tribunal compNente. 
de txplora('úo industrial dos oceanos. zar essa J:l:r:mde idéia" não inferior a 5' súlnc o vnlor tio 
que muitos cientistas se têm esforçado e Por outro Indo, vários cirntistns Ja- fol'necime-nto. a. qual reverterá a fa. 
conlinuslln a csfor,:ar-se por ap1'0VP1• ponêscs entregavam-se dc·sde longa vor do Esta.do, no caso de rescisão dú 
lar sejct a c,nergia ·térmica ou dinami- dato a prsquizas para n explornção ln- ccntrn.Lo, ~m rausa justificada e 
ca, sci.lm os rlementos quinúcos que dustriaJ da agua do mar, tf'ndo efinal funclamentnda. a jui.7.o cio rpfe,rido 
entram na com!)osiGiio da ngua do o dr. Híi·oshi SuzuKi, engenheiro do Tribunnl 
mar. Minlst.é1 io da Fazenda do Japão. dí- Flcn. reservado no Estn<.lo, o direit.o 

No Ocid<'nlt, o fomosoprofcs::.orfraP- vulgado r!'cent-emente o sucesso de snas de anular n preSPr;li<'. C'hamando n 
cês Gcmge Clnude, gloria dn Fisicn mo- experiênt'in.,;; no sentido dC' decompor nova roncurrc>ncta. ou dRix:u ele t:f<1'
derna, l Pm rt'O lizndo f'xpe1iê11cios sen- as aguas mniinhas e r-xtrair numerosos tunr fL compra do material cof\bLam~ 
:;acionais pnrn o :iproveit.amc:nto 111- produtüs roma o magnésio metálico, a da m<'sma 

.XA TEBRI NA 
cura radicalmente 
o IMP ALUDISM O 

dustrial da rn{'rgü1 térnlica dos mares. 1'oda C'.'nt-.tiru, o bromo, n prnt.a e o Nns prorosta.s drverão tc1 pot ex-
utiliímndo-sc cta diferença de tempe- ouro lento o valor total cio mntcrlal ofc1<>-
l'nlur;.1s cntrr a nwssa de nt;:un quentee Tão auspiciosas foram as demonstrn- cido 
d~ snperficic>s dos mares e ns inassas cões do dr. suzuki, qUt~ os,n1pitalistm;. Secção de Compras, 17 de oulubrc.i 
ele agua fria d:-is cam:1das mais pro- japonêses incorporaram imediatnmen-1de 1938. -- J. Cunha liirna Filho, che-
1w1das. CJmo essa diferen~a ntinee te uma grandr companhin, a Compn- fc ele Scc('Ro. 
muito~ ::.rrri.us, não é cli!icil C'stabelecer- r.hia Mt"i 1i. (Jtte por sua vrz construiu -
se por mrio ele tnbulaçõl's l'Speciais uma. grnncle usina situo.ela. n:i. })raia EDITAI~ - Achu-zc pnrn sêr prn enfre 5 e 7 dias! ffi © umo conente contínua de agt·'·ª nos de M~s.'1ki. perlo ele rr'óquto, onde sr- tPstaclu por lnlLo d!' .pagamento em 
tub<1..'>. rom volwne e força ~,u11cientes achn m~t:1l.1da lunn b1;-::nra maquiná- me>n carl.ól'io. no ccllfitio c1n A.-.sOf'ia. 
parn movt·r grande.s turbinns capazes ria qur só espe~·a ~ licença da P.reff'i- ção Co_men:ial. u'a nota promis.sórin 

i: :;;~~1i~~e~lTI~~~~ts ~~c~~ri~l~~ ~0t~: 1~~~ :iit~i1f~! ~~ 1~:~a ª~o.s~~~/\~:.~~= tr~n:~
1~~ (~ih?~º~a~~~cia ::it!·~~ôr Pcf;· 

,·idi:ctes indw-,t.ríais, como ~ejam a gc>- quezns que :1té agora avaramente guar- Antonio Ferreira de Quciro~:1. nvfll• 
1açao de conc_nte cle!,rlca par:, 1ttz e dou inda ~or Salvitmo tia Silva La.rerdn r 
força., fnbncac:.o .cte gêlo, et~ O proccs.so .do dr. Suzuki C' hrm sim- endosc:;nda JX')O ~·rgunclo ao Bnnro c)o 

Tais e.~per11mc1as e teo1~ias lntere~- pie?· nccoli11da a agu:1 c!o n,nr por F...c.tnclo ctn Pnraíba, o qual é portador. 
sam part1cularmen~e ~s paizes que .. nao mew dr r.r:11Hlrs ac1uc>duto.s, P u me~nrn E <'Omo o l'lllitentc não foi C'n<·on
poss1:1em grandc·s Jazidas de carvao e enc~min.hnda para grandC's ~ntdetras trado. intimo-o, l>Ol' éstf~ meio, ele q. 
pet,rol.eo. e ele \un modC? geral 3 ~dos: 11:º mtcnor das QuaL~ a .1i;~ ,. snl~me- rõrdo com O nrt. 29. n.º 4 tln l<'i ,., o 
os_ pa.1z.es ci<? mtmdo:. pois essas jazidas hdíl a um p~·occsso espí.'crnL apos. o 2044. de :H rlP ae7embro de 1901l .. , 
r~~otm-se-ao. um d1i.1., have~do neces- qu~l. ,, ('lc~ro~1.s<'. prodfil: ~oda c,mst1ca vir pagar a ditn nota promissórin 011 
!<-1aade de cu1ctnr~~e. rlesde J~ de algo e acic!o c:hlondnco. Conlmuando-se o mP dnr ~. raz-Q,~ 1 . .. n. ct • 

<1UE. supra a h.~11~1amdad.e ~o futuro, ~e tra.ttir.ne11to da massa restant~ .. o~l.êm- notificados dêsct~""'.iác~or~;:t~stoc~~ ;~ 
r~1ergi~ ncc<'ss,uia ás aLiVJdndes da c1- se. :1111.~a, por proces!,o rlctrohhco o 1160 C'omnare('a J p · 18 10 'lJR 
nliZ0ç,to magnésio. bromo, ouro e prata ()~ OI i<'iai de P~·oté~to/~,;J~~lflo· Mo:,~ 

ATE INA 

E D 1 T A 1 s 
REGIS1'nO ('l\'JL - Edital - Fa- 30 9 1Q3;:. o """li\':io ,\1í~url .'3n.,Pn 

co. saber que em m.en cartorio, nestn 1 <1P r:1.il'a Piul-, 
{'idade. c:-rrem proclamas oor~ o ca-
~amento civil ele.,:; cot:.traC'nt,·s Sf'gutn- t,;l.('RE'l'AtU \ llA F \ZENO.\ -
tfls; . • EditJI n. 25 - Seeçã.o dr Con1pra., -

Vitalino Feneir.1 rlo Nascimento " Abre roncurrf'ncia pa.ra o sea;,tlntP 
d. Joséfa Fe-rrrira rir Sous,1. que sãn material· 
maiores. naLurai.., clr?te Estado, sol
teiros perante a. ·1ci. porém .iá rasad1s 
religiosament~ des:te 1933. domicilL1-
dos e residentes nesla capital á run 
Feliciano D: tU'aclo n. 508 (Bairro 
TOCTP) êle, operá1io na Usina de Luz 
e Bonde, filho dos falecidos Rose-rdo 
Ff'rrPir~ do Nru;.cmtt'ntO e d. Bel
mira Mari-: do Nascímc·nto; e ela. rlr 
profissão clome~tirD f' filha dos falt>
C'idos Ant,· 1Jio Ferreira dP Sousn r 
d Maria Ff'li::i-n1i11:1 <lC' SOUS;t. 

Antonio Coneia B~ti,1 C' ct. Jucely ele> 
Andrade i1011Leu·o, quC' sào solt<>irDs, 
maiores e naturais drstP EstA.do; êle. 
<'omnci::.,nte. filho cio f~lccido ,Jo1l.0 
PP.-reirn Baín e de d. Leop.:ldinri Cor
teia da Sliveira Baía: <' rla. ele pro
fissão dome:,:lica. filho cio falecido 
,Toaqui.m Monteiro Gnrdes ele Lima P 
de d. Sa11tinc1 dP AnelrtHlC' A1onteiro. 
sendo esta, nquela e os coiitraenL~s. 
domiciliados e residentes tH.'.<.;tD capi
tal á ru:-. Indaleto, 149 r República. 
395. Afix:ido::. clc!SdC' o din 11 cio ror
l'Pnte. 

Si algupm souber cte nlgum impe
dimento. oponha-o, na forni:1 ela Jd 

João Pessoa. 17 ele outubm clf' l93R 
O escrivão cto re,,.istro. Srha,otiá-0 
llastos. 

EDITAL OE Cl'J'A('AO COM 0 
PRAZO DE 60 DlA'i O doutor 
,João Bati:-:La. de Sousa, jui:: de dirrito 
cta comarca de Alagõa do Monteiro. 
f::t~. Faço saber a todos quanto~ éslP 

~~l\~ir~:cl~it~~~~ ~~~~ Oq~~T~1~!º~~~ 
dos .bens deixa:·:os por Le:;degal'io 
Mwuz àe Fanas, fóram declarados 
l'esictentes cm Pesqueira cio Estado 
de Pernambuco. Miguel Bispo dos 
Santos, Prancisco Leodegario dog 
Santos, t' Manuel Lcod<'gario dos 
Santos. J.oão Leodegano tios Santo~ 
José LeodC'gario cios Santo.-; f' Vicr1~: 
te Lcodegario dos Santo-.. au .... t>nte em 
lug~r não sabido, ordenei ~e passas
Sf' o_ presente <'dital eom o prazo de 
60 dias. pelo qual cito-cs p,1.ra r-m 48 
hora~ que correrão em c·attório, do 
dia da Ultima cítação, dizerem sôbr~ 
: ~eclaraçõcs da invenLarinnlc Ana 

ana do Espirit,o Sant.o r para Lodog 
OS tenncs do arrolamento e partilhas fté

1 
final sentença, .- -b os P<'nas d~ 

e · E pum que conste se pa.s~ou 1) 

rresent.c ('dita} que serfl, a!ixad.J 11'.) 

~gar do cosh!mc e publicado no ór 
ca~ oficial do Estado Dado f' tx,ssodo 
nesta cidade de Alu.gôa do Monteiro. 
fl."s 30 rte SC'lNnbro dt 19:38. En, Mi· 

PARA A ESCOLA DE AGRONOMIA 
DO NORDle:STE 

4 000 <Jttilos ele o~sos de bnleiR. {fa
rinha) 

? . 000 (!Ui1os rtP farinha. de ,~nrne ele 
baleia 

=100 quilos de salitre do chile 
1.000 quilos ele sulfato de amonin. 
2. 000 qullos de superfosfato 
3.000 quilos ele sulfato ele potassin 
1 .000 quilos de escoria ele tomas. 
400 quilos de sulfurêt.o <le carbono. 
400 quilos de arsenint.o de chumbo 
3.JO quilos ele Fulgol 
~00 quilos de solbor 
300 qUilos ele citro! 
1 pluviografo 
2 cluzia,c; esféras ele mE-duln r1P sa 

bugueiro 
fiOO gram:1s de- amalgama oara 

alnl01'. 
4 membranas pata atritar. 
t duzia varetas de vidro. 
l pilha Mcrce-n~u·P. 
l acmnulador Plnuté 
2 imans rétos 
1 micro.scópi:, p d("tR11.11inação dos 

eixos óticos. 
Os proponentes deverão fazer no 

Tesouro do Estado, mna caução em 
dinhriro, de 5(;,Ç sôbrc o valor prova
vel do fornecimento, que servirá para 
garanti:, cio contrato, no cn~~o de acei
tação ri_. proposta. 

As propostas deverão ser esc1itas a 
~inla ou datilografadas e assinadas 
de modo leg:iveI. sem rasura.~, emend;1s 
ou b ~rl'·J $. eni duas vias. sendo 
uma devJdamente selada lsélo esta
dual clr 2SOOD e sêlo de saúde) con
tendo pl'Cço em alA:a1ismo e por P.X
ten."io 

Os proponentes deverão • marcar n 
prazo para entrega do mateiial ofe. 
recido 

As propostas deverão ser entregue~ 
nesta SPe.çâo, em envelopes fechado~. 
até as proximidacles dn rewlião do 
Tribunal da Fazenda, que não serl\. 
anlef> da.., 14 horas, do dia 4 de no. 
vembro do corrente ano 

Em envelopes separados da.e; pro
pcsLas, os concurrentes deverão apre 
sentar recibos de haver pago os im.
l>OSlO!"> frcleral. municipal e estadual. 
no exercício passado. certidão de ha
ver cumprido as exigências de que 
Lrata o artigo 32 do regulnmfl'nto n 
quc se ref<>rc> o dec. 20.291, ele 12 de 
agósto d<> 1931 <lei dos dois terços), 
bem como, dn cau('âo de que L1·ntn 
êsLe edital 

Santa Rita, em virtude i;ln lei, C'tc. 1 O dr. Carlos Tetxc-ira Coutinho, juiz 
F:ico !ólaber aos que in:err:,,;ar J)Ossn. l municipal do termo de Alagôo. Novn. 

~~~eni;.ni~ ~~i i.~n;;~:ã(~l.l or~f~~ri~:'.
11

<~ ~~ C:O:~\~~~ -~=11
~1~:õiui~r:~1d~:re;~~ 

tC'iro 

Juri deste trrmo. procedi, de acúrdo \'írtudf» da lei, etc. Faz saber a todos 
com a lC'i. ao sorteio elos · :inte r um I quantos o presente edital de citação 

~2~ jJ~:J1º\\et~"eiedoA~~~u~~.~\::.~
1
_~~~ ~!mh~o~1;1~~-~1~~~~~ iu d~t::~~. t;~= 

clacle: 2 - Manur.l Herculano ela Silva. .-;a, que se tendo iniciado neste jmzo 
F,DJT.\ L de rit:ição de hr,J"(lf'iro~ Usina S5o Jo5o: 3 - João Batista · o inventario dos bens deixndos por 

aiu,;entt"s com O 'li·a-.o dP srswnt:t Espineli, Bnrrf'irns; 4 - . :SnJvador 1
\ falecimento de Joaquim Feneira d:i 

dj!'L::,;, Gurdr-. r\P v~.sroncélo~. T1bin: 5 Rocha e sua mulher d. Angel::-i de 
o Doutor Anton.io-.Alt:rêdo da Ga111'1 Joaquim. ~oreirn. c~a S_i.l\'a. Fngtlllde~-: VaMX>n<:elo~ Rocha, e c-:-nstando das 

·e Mélo, Jniz ele Direito clà cnma.,·\·;\ 6 - Alwsw Potncro. cidtide-; 7 - Sn- declarações do co-herdeiro inventa
dP Santa Rita.. elo Estnclo cto P;1.rn1hn lustiano José )íonteil·o. .LivraJ~lC'1l~o; riante Antonio Raimundo de Lima. 
do Norte em virtude da ki, Ptr 8 - Adauto de Sousa Lima, c1daoe; ncharem-. ..,e ausentes os herdeiros !i-

F:lço sn.be1· a tcdos qu~ntos éste P.rli- 9 - Lourival de ~ascon<:élo!- Flu'ta~o. lhos do primeiro matrimonio do in
tal virem, que, iniciado !>Or í'sle Jll!- cidade; lO - Jose Batis~:i Correi.a ventariado a saber: Procina FeITei-
1,0 o inventário elo.<:: bens dPi>rndos D(){º cidadl': 11 - Nanci. Anage ~e No\'ai~. ra da R;..cha. Enectina Ferreira da 
faJPcimento de Dionisio Nóbrr11 n ri:• cidade: 1? - Se"enno ~l'rtUJO PC'rPi- Rocha, Cedlia Ferr~il:a j,a Rocha. 
Almr.icla, ppJo inventarifint~ Anton!CJ ra, Barreiras.: 13 - Josrn.~~ ela Mo.t~. residentes e.m Cachoeirin.ha. do ter
Nóbre~a de Almf"ida. fórnm declrir~- Varzea_ Nova. 14 -: Alfred() T:i.vnivs. mo de Caic._·ára, deste Estado: João 
dos no respC'divo titulo arhrt!'<'m-s;• cidade. 1~ - techo ele ~1~ndº11~ª Ferreira da Ro.cha. no Rio de Janeiro: 
nw.entes. ps segui;l1tes herdeil:os in~.1'!· r::~;a~~· i~s~~~'cid!i~e~ l~e~r~"lit!il\~ Alf::ê~~ Ferr,~1ra d:t Rocha. Jul~ 
sJv('I ~. viuva meeir~: - M~n:i Crv,r,- Justino df' Andrade, Ribeira: 18 _ Feue1~a da K~cha. casada_ com J~se 
na No_brega, merrra., rfs1de~1te ~~t~ 1 Antonio Bento Fernandes. riclade: 19 Ant.omo de ~~uza.' em J?ªº Pe55?a, 
~errnna clf,st,p Estado: Sevenna No- Luiz Emilio de Albuquerque. t·idncle· capnal do E_.stacto ... ~oaqu1m .Ferreira 
b~ee:a _de ~lmeida ~nsacta com Enze- 20 _ João José de Oliveir~. U:-;in; da. R<:>~ha Filho: ,mva .e f1Ih~~ ,do 
b10 F!lgue1ras Catao,,, r~sidentes r::i, santana; 21 _ Altino Meireles. cicla- he1de110 fal~ci.do Francisco~ Feueira 
C:1naf1sLul~. do mumc1pio de Alatca de. A todos os quais e a radn um ele d.a Rocha. ies1dente e~1 sa.o Paulo. 
Grnnctc desLc ,Estado: . Scveri~o No- per si, convido a em~1parecer á sessão filhos .do segundo mat~·unon~:> do in
bre~a de Alme1~la, P10lte1ro, mn101.·. rt" · do Juri, tanto 110 dia vintf' e quatro ventanado com a lni.:entanada. An
sidentc na Capital Federal; Maria cio (24) de outubro pro:..:imo, para quan- gela de Vascouce,os Rocha: M~na do 
rosário Nóbrega de Almeida, c:::is1dn do foi convocnclo, às oito t8J horas, Carmo Vasconcelas Rocha. Juha Vas~ 
t"'ltn Cicero Fernandes de A~újo l,t- como nos de111ais-, enquanto ;:tururem concelos Roc~1a. ~lv1ra Vascora:elos 
ma, residentes em Serraria deste F,, os trabalhos da. mesma sessúo. :,,ob R-:cha e Joao V11.sconcelos Rocha, 
t~do: MariA da Concei('âO Nobreg::-1, as penas da lei se faltarem. E para 1·~sidentes em São José. do . termo do 
~lteira, maior, resic'lente no dito mu· que chegue no conlY•cimento de todos, Pllar, deste Est.ad.o. ordenei se pas
ri.ttipio de S<'l'raria, pe-lo que orclrJUli mandei passar o presente que srrá a- sace o pr~sente ed1tnl com o praw .de 
se passasse o prc~nte edital rom o fixado legalmente e publirricto no 01:- 30 e 60 dias. etn virtude ~o qual cito 
praso ctc sPSs:enta din.s, pelo quáJ chn- gão ofkial. Dado. e passado nesta c~- e hei per citados os refendas herdei
mo e cito aos. referidos herdeiros, pn~ dade de Santa Rita, aos vlnle l' dois ros, para no prazo de 48 horas, que 
ra. no prasn de quarenta e oito ho- dias do mê~ de sete~bro ele mil ~ove- correrá. en! carlôrio. il ~ontar ela úl
ras. que con·erá em r·artóri0, diz~rrm centos e tnnta e. _01to. Eu: Abiatar tun~ cilaça?, dizere~n ,sobre as .d~cla
sôbre as declaraçõei cto inventarüu1- Vasconcélo.;;, esc~·ivao d_o 1un, o, t:scre- raçoes do un-entanante. d~scri.çao e 
tP, ficanrlo clêsde Jogo citactos para vi., (ass.) .~ntomo Alfredo .lla c~ama e avaliarão dos ben.<; do espoho. ficando 
toàos os drmais termo.,; do mvcn1..âri" Melo. Conlo1:m_e rom. o. or1q:1:nnl ~tou os mesmos desde logo citados para cs 
até final sentença, sob pena de re fé. -: O escrivao do Jurl. \b1~ll.tr 'as- demais termos do inventario e parti-
vella. E para que chegue ao eonlirri- concelos. lha, até íimtl sentença, sob pena da 
,ncnto de todos, mandri passar o ur1•- , lei. E para que a noticia rhegue ao 
tente que será afixado no lugar do POJ.ICJ.1

8 
M ILTTAR DO ESTADO I conhecimento de todos os interessa-

,.0sttune p oublirn.do na A UNI AO. DA PARA. 1 :- EDITAL - D.f' or- rlo:. mandei passar o presente edital 
éi1·1:"ão oficial do Estado. D:lVo e oo,- <!em do s1. Co1onel_Comn1.1ctnm1. ~e-lquc será aííxado no logar do costu
sndo nestR Cidade ele Santa Rita. :;o." 1ª1 de:.ta (?orp. Ot"'B<:-ao, toino l~~b.l~co me e publicado n.a .\ União. jornal 
quatro dias do mês de outubro de mil para conhecunenl~ de quem i~llll_f'SSai. oficial do Estado Dado e paS5;1.dO 
novecentos e_ trinta e. oJto. Eu, Abi"'· ~o:~.8;;~~ .. ;~i0d

1
:e1;~i~~/1

;~
11:~n~1:\~: nesta cid~cte ele Alagõa Gran~e. 10 

tar \ 'ascon~elos, ~scnvao o escr_C'V! t.lica no Quartel do E.squadrúo de Ca- de. outub10 de 193~. _ Eu A:n~eho Lo
''l. l J\~tomo Alfredo da. Gama .e M i'. ,,alaria. n,1 Faz.<'nda ··Simúes Loprs". pes 8:ama~l10: esc1iv~o. esc1e"_i. ta, 
10. E~ta confórme com ~ l?rigln!i• nesta ridaclc>, quatro 141 cavalo'.) no- <:a.rlo:,; Terxe1ra. ~ouh.nho. E~ta con-
dou fe. Data supra. O es~livao, A ,os. cristrndos adqueridos hn pouco 1 -~n;e com o_ odgmal, dou fe. O es-
atar Vasconcéloi- tempo <'lll satana do Livreml'nto, do cnvao, ,-\mc•ho Lopes Ramalho 

ADIIUNISTRAÇAO DO DOMINIO 
DA UNI!..0 NA PARA1BA - EDITAL 
'1'.0 5-A - Aforamento de terren o 
próprio naciopal. - De ordem do sr . 
delegado fiscal do Tesouro Nacional 
nêste Estado, faço público que o sr. 
Pedro Dantas da Costa requereu o n
foramento do terreno~proprio nacio
nal beneficiado com uma casa de pa
lha e parte cJc uma outr:i da_ mesma 
natureza, situado próximo a praia 
Formosa, distrito de Cabeéêlq, neste 
Estado. 

Os detalhes técnicos ~ dP-mnJs: esc1n· 
recimenios constam do edital n.0 5, 
publicado no jornal oficial A UNIAO. 
dest" capital, cm sua e<llçfio ele 22 de 
setembro de 1938. 

AdmlnL,tração do Domlnlo da Uni
ão em 22 de setembro dP, Hl38. - Sa.· 
bi~o de Campos, escrivão encarregado 
da Administração - Classe G. 

Estado cio Rio Grande do Sul. Dilo., 
animais sr acham nas báins daquela 
unidade,, ondr poctffiíO ser C'Xaminado:
pelos íntC'ressados. Quartel f'ln João 
Pessón. 7 ck outnbl·o de 1938. 

Ascl'm/1110 FcilO.\ll Fcrrc1ru, c;,pit;lO 
~ecr<'tário gl"l'Jl. 

CO~L\RC.\ OI·; \L.\GôA G ll.\SDE 
- Ed H:tl de cita(.:ão d e ht'nlciros -

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
4NTI-ESCROPHULOS0 

EDJT_\L )J, 0 2 - Dfretoria de- Fo
mt'nto da P1·oducão - Aceita propos
t,~s. rara .. a venda de 25 .~ros de algo
ciao em pluma. nas condiçõe..., abaixo: 

A Diretcria de Fomento da Produ
ção vendc:. no seu depósito de Ber
rfiras. 25 oacos de algodão em pluma, 
com o pê~o bruto de 2.568 quilo. ..... pro
duzidos no campo experimental de Pi
lar 

Conf01111e certificado de clasiflca
ção interna é o mesmo dos tipos 2 a 5 
'.:' fibra 26 23, com a seguinte distribui
r.ão: 5 sacos do tipo 2; 12 diLs idem 3. 
7 dito.s idem 4: 1 dito idem 5. 

.\s propostas deverão ser e~rritas a 
lmla ou datilografadas. sem erros, rn
ZtU';1.s ou borrões e assinadas de modo 
lc~ivel. 

:iu~L J~:~~gi~·f!ª\~'ª ~:~~~~"~cn;;r~ rPl Janse11 de Paiva. Pinto. rn) .Joâ!"t 
Cl ~tista df" So~a. Esta conforme ao 
rigmal, dou le Alab;ôa do Monteiro, 

Os propon<'ntes obrigax-sr-fio :i 

tornar efetivo o compromisso a QUP 
se propuseram, caso seja ocella a sua EDITAL DE COJl,'VOC'.\ ÇAO DO 
pr·posla, assinando contrato na Pro- JURI no 'fERMO DE SAN'l'.\ RITA. 
curadoria ela Fazenda. com o prazo 1 _ o dr. Antonio ~lfrêdo da Gama e 
maxuno de 10 dias, após solucionarta Mélo. Jul1 ele direito dêste termo de 

i
illllH p ~f D ~O"fi~U[H 

ãêin~aii~ tio 1:nÕue 

As propostas serfio envia<in!-i ao Dire
t')r de Fomento <la Procl.u('ão. em en
\'elopes fechacl~. com n declaração 
··Proposta para compra ele :1.Igodão 
em pluma·· 

1 
As propostas só serão aceitas n.tti- o 

dia 31 cto rorrente mêg, e pnrn paga-



~c=:r~~~~ 
•--ioa-~'.111!,, 

nltb ~ ..... a pnMDte, Chaanabdl 
• - concurrlacla. 

8eaçlit •.-fiedlente, em Joãq P••· 
sOa, 15 de outubro de 1838. 

MNelr de M. o ..... - Ohelo d. 
Seav&o. 

VIBTO - Jeiu ........ - lifr. 
J>lrttor. 

NEGOCJ8S l ftíiA 
OTDf.O NIIOOClO - 'ftb4e« 

nesta 6,..1, uma pemio • Wll aal" 
do de ~aé'lldo aq..ia na ,,.. Ba-
rão ida , n. 288, e êste na 
rua~ , n. 41, na parte 
truella 4a pendo, contendo uma 

~

etrll:a, uma pladelJa, wn 
a e rlidlo, ftlel,o, et.c. A pen. 

~ 
afna!lllida • cGln bondll 

, , ~de ocullo em vllta 
da ~ 1IUldar de 

,: /í ti,.tar na mes
ma nliO. 

IIRIÍ lfllTIIIUtl 
Pnf. JollD Vlilllip ..,yj. llfl Jaka dtt 11111......, __ 

., l,ll1má1o • ----,6/llltâ

..... dlrtb:V.,.. • ~ '* 11 e 
c1u1, .. 111 ..... 

.. Afflllda 0-. .. 'li .. 

llall lllllia ,......_ ....... tatio da UT F1LM c-
ZILl'.\WJ , ........ ...., ...... , ....... lrioll .... 

.,...la • a.• -e 1tlOOl&l'O em . 
UTT FLY 

10 IAR 

LON CIIANZY JR. 

COM V ARIOS COMPLEMENTOS 

NO PALCO: 

ARGO 
E oaa VOll(le de llollellW •• falam, cantam e dam:un, 

conUnúa ra .. ndo cnnde ~-. com apreoenlação do 

llo~ JOAOSINHO . 

P&Eq06 - 1'Nt - 1$1W 

Ah1111111-11e 2 casas, saneadaS, com 
S quart.aB f.odoB forTados, tendo e» 
pllcMtde ~etaeo. 

A arinlda Maximiano Machado 
180 e 1~ a tratar no Banco O.nini. 

clNTIJB6ES. elllWna ,..... eeft. rua ~ do TrlWlfo, 420. 
lu e ,erta--...i. ela_.., JMUé 
e -ar!Jt. aiifp eblc, 16 m CASA Oftilo EMPBBOO DE C.tPITAL
AZ1JL. v....i. o -kleclmenlo CASA 
---~--.....------ ,1 IIIIOOIID, oam n 1e.111 as oftclnaa de 
..r.A. JCJA A •~UL ._ de -- ......,.., Palda"8 e Encademqio, 
1i'al* ~ :'ª....-..;;',ara i rua Mao.lei Plnllelro, 1Z9 desta d· 

e~ e Nti vendendo 'à ..,.._ .. Jlad..:,..la•H 
O 

papmenlo ou a.d.;. 
oailalío. N - -le. Tnlar com o pNlpri· 

elatilt no - eslabeloclmenlo. 

PI AI O 
VeÍlde•• - .iano alemão -· • -ilcaaT&Dr. A ... &ar á aveaidl 

déWtal º ............ •171. 



,... . 
DOMINGO - "MATINÉE CHIQUE" A'S 3 HORAS li 

SOIRtE - A'S 6,30 E 8,30 - DOMINGO 

UM SOBERBO ESPETÁCULO PARA ARREBATAR AS MULTIDÕES !!! 
A VOLTA A' AVENTURA E AO ROJIIANCE, O NOVO PREDOJ\IINIO DOS DUtLOS A FLORtTE, A CO!,

QUISTA DE UM CORAÇAO FEMININO A PODER DE UMA l,UTA DE MORTE !'! 

RONALD COLMAN - MADELEINE CARROLL - DOUGLAS FAIRBANKS JR. 

o PRISIONEIRO DE ZENDA 
MARY ASTOR - C, AUBREY SMITH e milhares de figurantes ! 

A realização máxima da UNITED ARTISTS para 1938 
fü,te filme só será exibido no "Rcx", "Felipéa" e "Jaguarlbe .. e em n1al(:. nenhum outro einema dc">ta. Capital!?! 

R-E-X HOJE - Matinée ás 3 horas, soirée ás 7 ,30 - HOJE 

Em beneficio da "Cruzada da Bôa lmpr-e nsa" e da Caixa "Arruda Camara" que 
auxilia os alunos pobtes do Grupo Escolar "Dr. Epitacio Pessôa" ·. JAMES DUNN - JEAN ROGGERS 

A TRAVESSIA MISTERIOSA 
Um drama da UNIVERSAL. - Complementos. 

Este filme é proprio para todas as idad&s. - Nota (la C C e 

Preços: 3SOOO - Crianças e estudantes 1SOOO 

FELIPÉA S E X T A • FE I R A - N O " R E X " JAGUARI BE UM NOVO DRAMA POLIOIAL ! .. GORDON JONES 
HOJE - SOIRl:E A'S 7,Jã 

ltOGElt PRYOlt - cm O MISTÉRIO DE UMA NOITE 
110n; - somti; h'S 1,1s 

Um detetive particular e um reporlcr em férias des,·,rndam 
um crime mi'-terioso ! 

MIL DOLLARES POR' MINUTO UM DRAMA DA "R. J(. O . RADIO " 

.Juntamente a. 3.ª série ,te 

O CAVALEIRO ALADO 
Com TOM MIX 

AMANHA-NO 
EDWARD 

"FELIPtlA" 
ARNOLD 

LARRY BUSTER CRABBE 

MISTÉRIO NA UNIVERSIDADE 
NUM DESEMPENHO NOTAVEL Um drama da PARAMOUNT 

O REI DA Sl::LA ! - UNIVERSAL. 

Elstc programa é proprio parti todas as idades. 
IDOLO DE ~EW-YORK COMPLEMENTOS .......... 

Nota da c. c. c. 

CINE S. PEDRO 
A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA 

HOJE - Unica sessão ás 7 e 15 minutos 

JOAN CU.AWJ•'OU.D a "cstrCla." que todos admiram, estará hoje na. 

téla dê~tc cinema. no suntuoso filme 

Só · ASSIM QUERO VIVER 
UMA FASCINANTE PRODUÇÃO DA '"METRO" 

AMANHA - "SESSÃO DAS MOÇAS" 

BELÊSA A' VENDA 
--- - - -----------------~ 

Aguardem - AMOR E ODIO - todo colorido. Dla 28. 

DIA 30 - ANNA KARENINA - Greta Garbo 

Al.F~A~ARIA "A CAPITAL" 
Dispõe de uni sol'thneuto ,variado cm bl'iDJ 

df' fantMia, em Hnl10 o cm casemlra.s. 

A<'cita. brins e cascruiras pa.n1, roupas , . 
feitios. 

Srus pn:·c;os são os melhores da praça. A 
Atraia.fada que faz rou1,as de UJlho l)or 1000V 
no sru úUimo gosto. 

('ottfctiona. tambf'n1 para. senhur·a&, 
~ro prnprietário foi cortador no Bio de Ja 

Heiro, <'ln 1:135 e é diplomado pela. AratlcmJs. 
.. Sacchi ", elll 8áo Paulo, 

S•Ja ínlcllicuto • faça a sua. prlJiiclr:i en
t·ntnl'oda á roa. I\Jaciel rluhelro, Z9Z, na •• AI· 
f;•iahtrla "A Capital'". 

l f 1< 1 .\ N O lt n t; I•' R E ! •r A 8 -

UM FILME DA '"R. K . O. RADIO" 

CAMISARIA 

CONDOR 
- DE -

V enancio Toscano 
--:--

Sortimento cõmplcto de camisas 

dêsde 10$000; pijamas dêsde 15$000; 

cuécas de bramante ,e tricoline 

para. 54$000 e 72$000 a duzía; trl• 

colincs e sêdas em lindos padrlics, 

Aceita encomendas 10b medidas 

para eutrcia dentro de 60 minu

tos, rarantindo a confecção. 
--:--

Rua B. do Triunfo, 445 

IR, JóSl MAGALHAES 
(Htdlco 01peclallsta) 

Tratamento medico e opcrafj)rlo 
dai doenças doo OlhOll, ouvldoa, 

narll e garganta. 

Tl'tATAMENTO RAOION.U. 005 
REBl"RIADOS REPETIOOS, 

Oonnllórto: ª"" Daqae te Caúu, 
IM, - De li ú i. 

Rnldencla: RUA VISCONDB DE 
PELOTAS, 342 

- ioAO .-z880A -

CABELOS BRANCOS 
Evitam-se e desaparecem Com 

"LOÇÃO JUVENIL" 
Usada como lc,ção, não é tintura. 

Depósito: Farmãcla MINERVA 
Rua. da RcPIÍbllc~ ~ João Pcssõ" 

DROGARIA PASTEUR 
nua Maciel Pinheiro, n.• 618 e "Moda 

Infantil" 
t'l'eso: - ~. ---· 

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

~METRóPOLE 
O CINEMA MAIS AREJADO DA CAPITAL 

HOJE .../ A'S 7,30 - HOJE 

Um sensacional espetáculo histórico! A obra máxima 
de CECIL B. de MILLE, o grande mestre 

Um wonun1cnto de proporções g·igantescas! A l'.\RAMOU~T Sl" org·ulha 
em apresentar 

- Gary Cooper -
Jean Arthur - Jimmy Ellison - Charles Bickford 

JORNADAS HEROICAS 
A!\IANHA. - Este arejado casino focal'á CL.\RK GABLE, co
mediante impccavel de elegancia. ás voltas com LA BENNETT. . . Um 
mistério peri,oso. . . CLARK como to(laS o querem. . . arranjou um 
nôvo amôr ! O tirano romantica CLARK GABLE e CONSTANCE 

BENNETT em "TUDO PóDE ACONTECER" .. 

ATE?\ÇAO ! - Foi entregue, ontem, a felizarda rnadamc ViJma Na
varro a linda pulseira da. atraente "Sessão das Moças" 

== 

JAIME FERNANDES BARBOSA 
'.A D V O G A D O 

ACEITA GHMIADOS PARA O INTERIOR 

:=:;:f- AVENIDA GENERAL 0SóRIO, 231 

Joio Pe110a 

IR. OSOlll"o lllTH 
- OJnur1,lo da A:161l!tencl• Publica e do 

B:oapltal Santa Izabel, 

OONSOLTAS: 

... lOúUllorue 

1e ú li horu. 

1na.-1e ....., oe 9"frlco .,., •.,.no1a u arelllrll, ,..tata, .._.,. 
e ri.o. C711M<!oplu • nrttlln! .. opm. 

&,OJl817L'l"ORIO: - Rua Qal)l* • .MelJn, 13 - l." anéor, 
--- 10&0 PSIIOA ---
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Autos com vista. á~ pari.<'s, correndo prnzo na 
Secretaria do Tribunal : • 

Apelação Civel n.0 113, da Comarca de Catolé 
do Rocha. Aptc.: Vicente Rachael Maia e sua mu. 
lhel'. Apdos.: Odilon Guena de Lima e sua mulher. 

Com vü;ta ao advogado da parte apelada, D1·. 
,João Agripino Filho, pelo prazo legal (10 dias), em 
data dé 17 110 corl'ente. 

TRI BUNAL DE APELAÇAO 
Despacho da Presidência do dia 17 de outubro 

RECURSO DESERTO 

Apelaçãd criminal, da comarca de Patos. Ape. 
lante Inácio Valentim dos Santos. Apelada a Jus. 
tiça Pública. 

O exmo. des. Presidente, julgou deserto o pre. 
sente recurso, por falta de preparo, no prazo legal. 

TR IBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo, na 

Secretaria do Tribunal: 
1 - Embargos ao Acordão no Agravo de Pe. 

tição Cível, n.0 83, (Acidente no Trabalho), da Co0 

marca de Mamanguape. Embargante: a Cia. de Te• 
cidos. Paulista - Fábrica Rio Tinto. Embargado: o 
operário Severino Martins 

Com vista ao dl'. Curador de Acidentes da 
mesma Comarca de Mamanguape, para impugnar 
os embargos, pelo prazo legal, em data de 15 do 
corrente. 

2 - Apelação Cível n.0 115, da Comarca de 
Itabaiana. Apelante: o bel. Severino Batista Lins 
de Albuquerque. Apelados: Inácio Alves da Silva, 
sua mulher e José Lourenço da Silva. 

Com vista ao apelante, dr. Severino Batista 
Lins de Albuquerque, pelo prazo legal, em data de 
15 do corrente. 

r, 

PROF . WALTER 
NORTE AMERICANO 

O MAIOR EXPOENTE DAS CIÊNCIAS OCULTAS ! 
CH IR OMANT E DE FAMA MUNDIAL! 

CHIROMANCIA Cleitura. rla mão) é uma ciéncia das mais anti
gas: estitdando a palm~ da mão, s11as linhas. seus montes, seus sináis 
a. fórma dos dedo::. como se fôsse um mapa geográfico revelam-se a dura
ção da. vida, o e::.tado de ~aúde, as tendencias, o caráter, os defeitos do 
consultante, sua bôa ou má sorte passada e futura e permite aliviar a 
hwnanidade dos sofrimentos, previne os golpes do destino. 

~ Por mais ll"'hz que sejais tendes um segrêdo a desvendar, um 
conselho a pedir, uma contrariedade a evitar 

Dotado de uma nota .. vel clarividade o 

PROF. WALTER 
lê na vossa mão como num livro aberto, 1·esolve os casos mais comp1i

cados, os problêmas mais dificeis com suma facilidade e facilitar-vos-á 
o modo de reall1.ar os vossos df'sejos. 

Quereis m('lhorar vossa situa~ão. l'f'COnqÚistar afei~ões perdidas, sa· 
bPr o que 1·eserva. o FUTURO? Um passo a evitar, uma orientação a. 

• ,~ ... 
'\11 •. 

tem110 !lódem modificar ,,ossa. situa<'ão. 
IDL CONSULTA-LO !\'.\ SUA RESIDENCIA NO 

PARAí B A . H OT E L 
CONSULTAS: - 20SOOO 

Das 10 "-.!:t 12 P <lao; '? ás 5 (dias u teio;) 
ATENDE CHA'IAD!'S \ DOMICILIOS 

Dlri?Jtn. n.º 324, pru\Jnio n sorwtA.•ri'l 
Werner - HOJE! 

Co1ossn.l leilão ao correr do MartéloJ 
Finos móvNs, harmonioso piuno. 

máquina ele esrrrver, rádio. lindn sala. 
de visita.e;;, esplnnclido doI"mlt6rlo, 
grnndl: vil.rin<' pm a mostruurjo, (,)t,i 
mos 1.n.c.ki*:; l:'nvidr.Lç,tJos, <'te l·tc. 

ANDRADE LIMA, h•ilorlro ofl<'lnl, 
nlitori.r.n<lo J.JOr dL.,.tlnt,:~ f!'lmilin .llUC t.<' 
rctil'n. pru·a o Rt'<·Ut\ Vf'ndHá-, hoje, 
ás 19 horn.s, á ru::i DirciLa, 324, 11n r:f'T'· 
l'er do mnrt.élo, o seguinte: 

Rico e harmonioso piano n.lrmrio, 
lindo gn1po rst.ofncto para. sala de Vi· 
sitas: luxuoso dormitório: óUma sala 
de jantar; grupo de vime, 6 peças; 
ótimo rádio G. E. Santoário, fina ca
ma cte- ferro para casal; cnmn. par:\ 
solt<"iros; hC'rços, toilette lavatório JX>n
teMlcJrn; (.:T:-t.l1dr lor;fio n qurroS<"ne; lu-

Despacho da Presidência, do dia 18 de outubro-

RECURSO DESERTO 

Apelação criminal do t&l'mo rll' Antenô1· Nn. 
vano, ela comm·cn de Housa Avc·lantes os 1·éos 
,Joaquim Cipriano e Alcides Cípl'iano. Apelada a 
Justiça Públíra. 

O exmo. des. Prnsiden Le julgou deserto o 
pl'esente 1·ecm·so, pol' falta rle prepal'o, no praso 
legal. 

;i~~sobi~·l~f;.'t/1~)~!~~ ~~';?Jfno!);;.'fo~~~nt;{; l '------------------,--------1 
parede; ·<·acl<"ira clf" balanço; cadeiras a
vulsas: grande toilette com fina lu · 
mina de cristal próprio para barbei• 
ro ou alfajate; grande lote ele firuis 
plantns; mesas de cabeceira: óti,n~t 
banheira; flauta de ébano: cofre cl
;arretra; vitróla com discos, pentea-
deiras, etc. etc., olém de 1 grande 
vitrine para mostruário com idros 
de 2 metros' quadrados nas 4 fa('cs: 2 
ótimos balcões envidraçados, pnr:i os 
quais .chamamos atenção dos comrr
dantes; 2 portas vai-vem com vidrn. 
ças; ótima máquina de escrever, semi
t1.ovn. da grnnde marca alemã "Ku
pel ", e mnis Jarros. quartinhas. aba· 
Jours. cachepots, queijeiras, palmei
ras, etc. além de wna infinidade do 
outros objétos presentes ao ato do le1-
líto e que serão venrlidos ao c>.orre~ 
dn mnrlélo pelo lriloelro n.ficial 

ANDRADE LTMA 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes correndo prazo nes. 

ta Secretaria: 
Apelação cível n.O 114, da comarca de Itahaia. 

na. Relator: des. José FlóscolcT. 
Apelante Severino Paulinn de Lucêna; apela. 

dos Olivio Ferreirn de Andrade e sua mulher. 
Com vista ao adv. do apelante, bel. Severino 

Batista Lins, em data de 14 de outuhro de 1938. 

Acha-se em expo::iição <lurn.ntc torl4 1 

o di~ de hoje, Despachos á avenida 5 de Agosto n.'> 1 .-------------. 

GRANDE LEILÃO DE 
MERCADORIAS 

55, solicitou a entrega do volume em 
apreço, alegando extravio do conheci
mento original 

A éntregn. será feita dentro do prazo 
c'e cinco (5) dias, a. contar desta data, 
_não havendo reclamação relativn. á 
propriedade ou penhor do re.,;.pectlvo 
conhrcitnento, de Mârdo com o § 1.0 , 

Sl'xl:1 -frii·a. ·21, :ís 2 horas da ~{o\:>r~~~~rr~·~.º <l1i.~:r·~~ 1iºct~::~: 
lar<k, :'1 ru:\ :\l:1ciei Pinheiro, 11:1 ço de 1931 
1:13. João Pessõa, 17 de outubro de 1038. 

De,i1bmenle :n,torizado pcl,, pela Companhia Nacional de Nav ... 

comerciante )foisrs Df'rtnan, o ga;~ºB~~~:J:;·da cru:, agente~ 
leiloeiro oficial Aristides Fanti- _____________ _ 

ni vender,, ao correr do martélo p R o eu R A D o RI A D A 
todo o cstóquc de mercadorias. 
como sejam spmbrinhas, h't!Urda- F A Z E N D A 
chm·:1s, corti11as, leddos. mó- COBRANÇA DA DIYIDA ATIVA DO 
veis, Jiyros, 'Pªl'cis, ca lções de ,~rPOSTO TERRITORIAL EXERC'I-
lã, ele. , C'IO DE 1937 

O l_cil~o SE:_rá continuo, até ~i-1 são convidados o.s contribuintes a
nal h qmdaçao, para renovaçao baixo. descriminados a comparecer 
do estóquc de mercadorias. á Procuradoria da Fazenda, até o dia 

AlUSTIDES F.\ :'sTlNI, lei- 25 mnte e cinco) do corrente, a fim 

loPiro o~irial. . . f~!\~tt;~~~~~:i:s pe:ov~iu~~~!:nd~ 
Agencia: Praça Pedro Amcri- Imposto Territorial, exerclclo de 1937: 

co, 71. Antonio Feinandes da Sllva CPitim-
t.10ão Pessôa. bú): Alexandre José FranCisco (Pi-

. tlmbú); Adelino Joaquim Barbosa, 

AVISO 
CPitimbu'); Alfrêdo Ferreira da Sil
va, 1Pltimbu'): Amaro Dias CPitim
bu'); AI varo de S. Lemos, Alvaro G. 
Ribeiro. Afltonio H. Monteiro, Anto-

Retirada de mercadorias ~n~~ ~~~:~!·. 1.f!~º PAn~~°r'eit;, 
DECRETO N:º 19 . 754, DE 18 DE Abdon Cavalcanti de Albuquerque. AI-

MARÇO DE 1931. :~!.J~mi:~:..~0:~a ~a~l~"J~e~~':;: 
Quarenta e quatro (44) amarrados 

caixas com tacos, marcados ''L". pe· 
sando 2. B60 quilos, embarcados em 
Belém do Po.rá, pela firma Carlos 
Rantiago & Cia. no vapor "lt~'llmbé" 
Vgm. 91, sob co11hecimento n.0 2, A 
ORDEM e baldeados no Rio de Janeiro 
para o vapor "I tagiba" Vgm. 202, en
trado em Cabedêlo a 17 de setembro 
de 1938. 

Pelo presente, aviso ao comercio e a 
quem interessar possa, que os srs. C. 

1 

Pereira & Cia., PsULbelecidos com es
rritório de Representacões, á rua Ba
rão do Triunfo n.0 277. solicitaram 'l 
entréga dos volumes em apreço. ale
gando extravio do conhecimento ori-
ginal. 

A entrega srrá feita dentro do pra
zo de cinco <5) Cias, a contar dcsl:1 
data, não havendo reclamação relati
va á propriedade ou penh or do res
pectivo conhecimento, de acõrdo com 
o § l.º, art. -nono í9.0

) do Oecreto do 
Govêrno provisório n.0 19. 754 de 18 de 
Março de 1931. 

ceição, (Pitimbú); Antonio Medeiros 
da Silva, {Pitimbú); Antonio correia 
da Silva, cPltimbú) ; Amancio Lopes 
da Costa. <Pitimbú); Antonia Maria 
da Conceição CPltimbú); Antonia Ma
ria, Adriana da Stlvn.. Benedito José 
de Carvalho (Pitimbúl; Companhia 
Reg!s Limitada (Pltimbú); Cetina No
vais, Feliz A. Araújo, Francisco Mar
ques. Francisco Coêlho de Araújo, 
];'rancisco P. de Lima. Francisco G. 
Carneiro. Francisco R. Torres. Herdei
ros de Anizlo do Nascin1ento, Herdeiros 
de Pio João da Costa, cPit!mbú): her
deiros de Alipio Ferreira da. Silva, (Pi
Umbú); herdeiros de Camilo Neris de 
Carvalho. <Pitimbuú): herdeiros de 
Henrique Lopes da Costn. CP!timbú); 
herdeiros d!' Francelino Santana, <Pi
timbul; herdeiros de J. Torres. herdei
ros de João de Brito Lima e Moura. 
herdeiros de Lindolfo Rêgo, Inácio 
Pedrosa, Ismael Gouveia, cGramame>; 
Joaquim A. do Nascimento, João A. 
Aranha, Joana B. Moura, dr. J. Seixas 
Maia, João B. de Sá, João Alves de 
Mélo, Padre José Dias. José de M. 

~oão Pessõa, 18 de Outubro de 1938. Furtado, José G. Cavalcantl, José G. 
Ribeiro, José Julio V. da Silva. Julia 

Pela Companhia Nacional de Nave. Pereira dos Anjos. Joaquim José San-
gaQão Costeira. tana, <Pitlmbú); João Antonio do 

P. Bandei._ra da Cruz, agente. 

AVISO 

_Monte. <P1t!mbúl; José Alves de Sou
sa, lPitimbú); dr. José Cavalcantl Re
gis. 1Pltimbú); João Viria.Lo Ribeiro, 
i Pili.mbú); João Marques da Siln1. 
1Piti.mbul; Lindolfo BezuTa. Leopoldi
na dos Anjos, Luiza Ferreira Macha-

Retirada de mercadorias :~n~:i'\ª ~~f.f~~:: f:.ª:i1: ~\~ªg~~~ 
ceição, Malaquias C. Silva, Maria c. 

DECRETO N.º 10.754, DE 18 DE Moreira, Manuel Correia da Silva, CPi-
,'1ARÇO DE 1931. timbú): Maria Barbosa. <Pitimbúl: 

FAVORI TA 
PARAIBA NA 

Resultado do sorteio dos cou
pons-brlndes gratuitos, reallz.aclo 
pelo clube de sorteios FAVORITA 
PARAIBANA, em sua séde á pra
ça Antonio Rabelo, 12. no dla 
18 de outubro. ás 15 horas 

.1.• p remio .. L •••• .,. 

2,e ., •• •• • • 
3.º •• • • •• . .. 
4,'!,., .. • ... .. 
5.º " • • • • • ... 

3251 
8662 
!1420 
11480 
6762 

João Pessôa, 18 ele outubro de 
1938. 

JOSE' DA MATA CABRAL -
Fiscal, 

ASOENDINO NOBREGA & CJA. 
- Concessionarlos. 

CASAS EM TAMBAU' 
Alugam-se, uma bõa casa e dUII 

menores e vendem-se dois pequenOI 
chalets, por mód.1co preço, no "Oon• 
çalo". A tratar na rua Maciel PI• 
ohelro n.0 30.1. 

CASA A' VENDA 
Vende-se uma casa à Avenida Crll> 

dn.s Armas n.0 930, propria. para ne
gocio e mora.da, com três portas de 
frente, duas salas, dois quartos, alpen· 
dre, oltões llvres, etc. Bonde á porta. 
otlmo ponto para qualquer ramo de 
negocio a tratar no oitão da catedral 
n.0 119. ------------

AGUARDEM 
o grande sortimento e as novidade, 
que ~ra. receber dos centro.1 de 
produção o ARM.AZEM MIRANDA 
dentro de 30 dias. 

CHAPtuS PARA HOMENS 
De palha e feltro, tipos modernas, 

recebeu a CASA LIDER - preÇOS 
maic; baixos da praça. 
Duque de Caxias - Ponto de 100 rélS, 

LIMPADAS EUTRICAS 
Pelos pr= mais baixos. Vende 5 

CASA LIDER - Ponto de 100 réis. 

Quer ornar sua casa com 
lindos lustres ? 

Prot\ll'e a CASA LIDER que Uni 
wn sor timento deslumbrante e vende 
mais barato do que qualquer casa, 
Duque (\e Caxias - Ponto de 100 ~·. 

AGUARDEM o deslumbrante sorti· 
mt'nto de bolças para seoboras . e~ 

: o~t:!~0~1:::'a~e'::~de;:aii:r;.a São 
Paulo 6. CASA AZUi . 

Uma o) caixa com perfwnarias, 
:narc:ada "J. M. & Cia"., pesando 
102 quilos. embarcada no porto de Rio 
1e J aneiro pela firma Coty SAB, soh 
eonhecim.ento n.º 19, A ORDEM, emi 
tido -para o vapor "Itaquatiá" Vgm. 
170, entrado em Cabedélo a 24 de se
tembro de 1938. 

Pelo prrsent.e; aviso no comérc1o e a 
quem Interessar possn.,. que o sr. Luiz 
Paiva, estabelecido com csc11tórlo de 

Maria elo Carmo. IPiti.m.bú); Manuel 
Mar tib.s, IPitlmbú l; Maria chi Concei
ção doi. Snnto!-., (Pitimbú); Maria da 
C. Natividade. 1PHhnbú1; Noemia Li
ma. Leite, dr. OLavio Novais, Olavo 
Novais, Severo Brrnardo, CPiLimbú.l; 
Severino Hl'nrlqu~. 1 PitimbúJ; Snnti
no Pniva, 1Piti.tnbú); SUv1no R. dos 
Snntcs. Tereza do P. Moreira e Vc- V. s. vai ~ comércio? ·1 \'ai ..as ro;~ 
nnncio Gómes. - líl"as~. . Dirija.-se â, CASA AZUL r or-

Se.,•erino Corde.iro - Procurador ela des.. JO sMá sa,tisfeito, em prr~os e s 
Fazenda interino. t m1ento. 
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