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O INTERVENTOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO RENUNCIOU AO BANQUETE QUE LHE SE-
- --- ~~---- --- --~ - ---~ 

RIA OFERECIDO PELO CENTRO PARAIBANO DA CAPITAL DA REPUBLICA 

R IO, 19 (.\ UNIÃO) - Os 
j~Jl'nPÜ, nubllca1n o tele

grama d<> int~rventor Argemiro 
de Firueir'1do, qut:' se encontra 
em 8. Lounneo. dirigido ao sr. 
Salvínno Leit,.< ex-!-,ecretário do 
rntei·io!· do ~·ovêrno t>araibano, 

O sr, Argemiro de Figueirêdo vai ser convidado a visitar, 
oficialm&nte, o Estado de São Paulo - Declarações, a 
propósito, do sr. Osvaldo de Barros, diretor do 

llepartamento Nacional do Café 

PARA ÊSSE FIM O CONSÊLHO TÉCN[CO DE ECONOMIA 
E FINANÇAS ENVIOU UM QUESTIONÁRIO AOS 1.478 
nREFEITQS \')0 ASILEIROS jça.s comércio, trsi,sporte. educação. 
r Dru cultura. haúde, administração. Justi-

c. e Segurança Pública 

A Conferência reunirá todos de~f.'.ªg,t;'t\',toª"v;r~~;i~!1!;:':.:riu 1:"f~= 
nos ~eguintc-:-; (ermo:-i: ros cont~rraneo~ que de~istis- O INTERVENTOR PARAIRANO 

VAI SER CONVrnADO A VISI
TAI!, or,'ICIALME . 'TE, SÃO 

os interveutores federais g~:.:0 u;~~~~;t"ct;,/;~~':,~0 ~ ::.!= 
1. \ca ho rte l~r no~ jon1ais que sem da idéia de rnanife~tação 

0~ conU.•JTn.1eu~ no~sos filiados igual. Sentindo-me cm \!Xtrêmo 
ao tent to Paraiba11o desejam I desvanecimento ú g-entikza da-

quêles amigos, venho ~olic1tar-

l 
lhe que seja portador perante 
êles dos meu!',· ret.·oi\hecimentos 
e da minha renúnda a tão ex
pressiva hom( .. nagem. .:\hraços 
ARGEMIHO DE F1Gl1E(l{ÉD0, 
Interventor :Ft.:"d~ra t na Paraíba''. 

PAULO 
RIO 19 1 A N 1 - Os ,·espntinfJ~ 

11oticin'.m qur- o Cor.~elno T{•r:iico dt.· 
Económia e Fin:-nc.:as preparou um 

nIO, 19 L\ FNL\0) - O sr. ~~~~~t~o~~~ºs q~ hp~~t~feff~~e~~~i~i;~~; 
o~,,,.Jdo de Barros, Diretor do do Pn!.s. a llm de colher elementos ne-

De_p_a~ament4;1 Na(:ional do Café ~~~;1/º~e P~~~n~~~~1i~t ~~~if~r;~~~-l: ~:= 
e H mao do tnten ent?r. Adem ar l llzar-se ne~ta capital, em principios 
de Barros. declarou a imprensa do próximo ano 

ruais para q~e in<:õtrú:· os prefeitos 
n fitr, d<t que as re-spo lS não sejam 
retardada~ 

~. PrimP.ira Conf~rência Econômica 
Nacional da qual participarão Lodos o.; 
inlerventoc·s, - '\diautam os jonuüs. 
- já con.stitüe uma parte do plano 
econômico 

NOTAS DE 
PALACIO 

UM GE::rro POUCO CüMUM E 
QUE Dt:FlNI!: UM HO:~!El\l 

PúHLíCO 

e~ h ... r autoti~ado, oficialmente: a Tratn-s<· de uma iniciJ.tiva destina
co1nidnr o interventor Argemiro eia a rrunir, pela p1imeira v~z, dados 
de Fi~ndrêdo para visitar S. e sugr:,;tóPs ca,J9~·c~: (]e p.--1:mi_t:r. qu~ -~e Estive!·am, no Palácio da Redenção 
Paulo que recebtrÍl s. exda. ~i1f'E;llí' ~l (·cnclu'-.u~~ J11f'Ci~n~ ~·Jhr<' durant.e o dia tle ontem, Sl'ndó recebi
com e:\cepcionais home-,nagcns. ~r~

1
~~t~I~ns da 11:aior importancia pura das pelo ine-crvent.or JoSP Mariz, ru; .se-

0 ~ on\ lte, segundo afirmou o o qut.,lionário nbrnngt· 100 pcr~11n- ~t~!~lf"1peG:~ses,dr~daf~t::i itib~i6: 
RIO. 19 (A ONIÃO) Sob o ~r. Osrnldo de tlarros. será fei- t-0•, que deverão ,crr .. spondidas pelos Pedro Cordeiro e José Morais: prc!ei-

tópico inthu1ado ~·um gesto dig- to 101-{o a~ús o reg:m~go do ch~4 l.~~ ~~:~~\~.: ~~~~;~1;1~ as que)tóes tos Praxedes Pitanga e João José Ma
no de !OU\'01"" referente á deSÍS- fe e.lo go,·erno paraJO~nO, de SUtl ntinentes :í prodU('ÚO, agricultura, tl~- ;zr~-.; J~~·éstiãg~~!r:!.ib}iillio~eFr1:~= 
lência do ~nten·entor 4\r'?,"emiro e~taçiío da.({ua~, em 8ao Louren- iJlEsta-;, p€cuária. indu...,trias minerü1.. cisco da Gama Cabral. Francisco José 
de Figucirêdo rle .receber uma ço. rccursO:i cccnônúcos. crêdito e finrm- cta Silva, academicos Mair La.penda e 

~~mpe;e~~~:d:u;ei'!'e .. ~~~;r: ";~: O LIVRO DO SR GETU' llO VA_R __ G_A_S_ ,:r __ ~_en_.;_~r_m_~~-~-·-~~_:_:s_r~_º_'é_An_f_t':._rr_i:ws_'ª_Nó-

Interventor Arge1mro de Figueirêdo 

homena.\fear-me c~m um a1môco 
neE•a (;api:al. Sabe você qÚe 
ainda ha poucos clias tive no
ticias que outros amii.os preten
diam levar a efeito idêntka de
monstracão d<> simpa•·a e, por 
t-teu inte'.rmcdio e do dr. Epiiacio 
Pessôa Cava!ca .. lli, ern.:arecí que 
tal não se fizes..;e, considerando
me profunda mente reconhecido á 
hondade de todos. (lue, o, ainda, 
relem!JTar que 11or 0L1sião de 
minha via!'em ao Rio cm 1936, 
tive também de p~di,· a inume-

;ª11::it~;,d~~~li<~~it~, ,e~ui~:~ • • 1 o TRIBUNAL DE SEGURAN-
"Num ~_eslo muito esp,:,ntl!neo (Especial para a UNIAO) llOISTE c\RR.US ÇA JULGA HOJE OS INTE• 

e que p:>r i.so me,.mo defrne pet- · · · GRALISTAS FLUMINENSES feitamentt' a ~ua fi""Urtt de ho- U'1 primeiro lance !1t> olhos sobr~ lo , luuJ:da C'Oll\'1<<'ao d'" qur ? ;,r 1 

mem since1 o, de~1;> id"'o de ,:aid~- ~)óiv~~n.~:.L~ox; a':.?!.!I1~! l ;i~!~::~Ol~~·~~-t~t/'~~:::;l~~m·;!;.;'tl~~:~~: _ _ 
d!s, O s~ \r.ge~1~0 rlr F1gue1- ) PrJsidente Getúlio , ~argas. nos cerh- onsht_U( IOJl.l! l' funda lei olo a,1ual tP- Amanha sera o julgados os 
redo pediu e 1ns1shu Junto aos fira. antes de tudo. de que a obra do .:r•~nc " u11•1. 11Hlnah,ah(f:Hh,- lll. \lf ,utt, 1 • I' d l 
:seus amigoi:-. a fim de que de~is- tgr, g10 Presi~entc. no seu ampl,? d~- nao _apul,l'i do Bi a~11 m t"i dt 1, rl,1 o Jmp ICa OS no assa to 80 

t . d , f ·t h · dobramento cm ,·tt de ~IU<'O~ rle 1 rontine-ntc. A I d M · h 
t~·~em e .1,e\'êH a e eJ O CSSR 0-1 ccntinuidad~. (!U~ a. fracionem, a.pre- :--,iin~ut•nt, ª"º" inllira1·-!;:;f' eh orien~ rsena e arJD a 

menagem. stnta peri"elta unitla.tle, a.o menou do J taeão que o livro <lo"Uml"nü. rot1,,,.,. 
Por E"êr um g-eslo pouco comum ponto de vl'sta sUl>!!,tancial. n<:u..,;]r n 1·. e~-.ci:l. atrib?1tn.., dt• int. - 1 R 10. L9 (A. ~.) - O Tribu-

c que define um honlt'm público As tese; dist1ibuida'i 11elo.s rinro vo- lig<>ncia. ~<' nmta.tl<' " Je ,,<'ão. <'UJJ:'-se~ nal de Sef!uranca ~a..:i.onal jul-

que, com ta_cto e ('.Ompetên ·ia; se :!m~~ic~n!h~o~~-m;m0 ºa~~!~ ~ec:~~ ;:/~:f'i-lbr·~:,ºm;;~:~~t~ªc~es~~r;!~~~~,\~.~ ~ara. ama~hã .. º~ integralistas ~-
tem conduzido nas t: uas fun~oe3. vl'ndo-as de uma assentada, tivesse mundo. -cu~ado:,. de auY1dad-e:.--. suhvers1-
damos-lhe o de:--.taque dêste eo- oncatcnado, num único &nrto, todo o .\. dhulzacã() tle um fr;!b..tlho eh· tã) ,a .. no E, tado rlü Rio. 
m<'ntário". "11 pensamento. fortt• rcpl'n·u,-.io ),or um f'l•PfP <'e :'\a próxima :-:.exfa-feira serão 

----------------------- Náo se trata, é <'erl.>, de um traba· K·t:l.Jo, t'ffl um P:1í-. en1 que o~ hotn"'n-, iul~~!do~ o:s at"us:ulo:-- do assalto A M_4IS LINDA JOVE1ll :~~11';!"'~~,.t~·1~~fd!.º~;/1:i::.~:.;;,;t\ ~~!~;~º\~,\~"~,;,:.:'.; ~,~.';'~'i'~',:'. 11/.,'1;~0~:: ao .\rsenal de Marinha. 

Do BRA 
,SJL g~~:ilº~~:· ;~~~e1~~'sf:~t~;~w:u::f~ ;~·es!~;~:r~1:º~;

5 n~
1t:~n~~ll~,it~;ift\,1~~: EXPULSOS DO TERRITÕ~ 

,. f:n:~:s 1i~:t~1:.0
1:~:~t:s·s:'u e~u:~t'ã :~:!"~1:1i1i~~ªtêr~~l~~~;:ri~~/P:~:u,\,r:~:·= RIO NACIONAL 

admin<"âo p··1blic:l, na dupla qualidade 

I 
ciJ. na.tion'll. 

Revelam-se os nomes de lindas conterraneas que 
concorrerão ao próximo pleito do "Astréia" e 
do "Paraíba Clube'' - A ai:>uração final será fe=ta 

na prox1ma segunda-feira 

O CONCURSO ·• A mais linda jo- , po. nas condicões exi.Aidas para a re
vem do B~r, ,il'·. pat~·ocino.do pe- !alização da soirée do Clube Astréi.a. 

Anui na Paraíba. 0 "Di:'!rio de Per- N<1 .c;;e~und~-felt"a pr6x1q1a, o Depar-
nam.buco", pt.la su;1 sucur.sal e em co- tai:1-ento c!o Concurso na Para!ba. co~-

de escritor e de estadista. A não !:l('r no Rio Grruuh .. do S11l. on-
Va!ioados 1odo!i. os documentos que de Ca';tilhoc 1..kn>u .ª µublié•irlade elo, 

ncrrr:1 .-.,,, lin~uagem e.scorrcita r eb- átos da adminiskl<''.10 :i altura dt> um 
gant", o c;u-1'", p;,1· outro lado. nc. la se I canon. nã-0 nos º. C"orre .â mrntoria pre
t:nfeixa, de substandal. t.erá fô1·,~a. su-
ficient.- f".tra IP\'ar ao Pai:; e ao mwl- : Cor.eh,<' na 7 ' P:J. l 

A ARMADA VAI H01\i1E:\f ,\GE \R o 
V \RG \S. PRESIDENTE GETTJLIO 

RIO 19 (A N., - O presidente 
da Republica assinou um decreto ex
pulgando do território nncional, por se 
térem tornado elementos nocivos aos 
interet.se~ do Pai:s. os estonianos Geor
ge Kilk e Antonio Wersk 

Tornada sem efeito a no
meação do juiz da 2." Vara 

dos Feitos da Fazenda, 
no Rio 

empolg~~;co··~d:~1~<j. Bt;~fi'·'.'"rlos ., . está I A A ,UR.AÇA.O :F_'lNAL 

laboraçãu com A UNIA(), vai premo- po~to dos srs. prs. ~demar V1dal Vir- COM UM r·\LMOA_ /". ,Q I cº,'..~,.n1liaog\•.:,.'.·.,~; .. , ,,.,,º,,, ,,,11>,r•,•,'1inJ1e,.,º,:1,". ver nos. próximos sábado e domingo giho Cotdelro e Orr1s B,arbosa, peran- l. 1 \ A ,- i ª _n.,, .. 
no A.,treia e no P11raibt! Cl1..:bc, sen,:;a- te todos aquê1es qur C!l!_tzerem compa- ..., Para mn.ior e:xten..:ão da ~oli- RIO, J9 (.\. N.) - O p1·esidente 
~~Ínb

8
al. pleito em que surgirá a mi&; Pa- ::~~~~ ;~r:!a~á vit~t!in ec~~~cl~t;: I Grtülio Vargas tornou !Selll efeito a. 

OFERl:'CfRA' O ÁGAPE O, darierlade da .Armada ao por er norneaçã.o do sr. José )Caria. :uae 
OnU'm nos!Sâ reportngPm esteve r.a tul_o de mi!:;s_ Par3iba tlaviaNdo-se a se- r .. · ron~tituido, com!){lrecerâo todo.!'< Dou-ell Co.sla para juiz da segunda. escuta. procur:':.ndo conht:Ct'l" as can· lilll_r uma ata o:-; ra a 10s efetua- MIN'STRO GUILHEM . . l d E t d lt \'ara. do,;. Feit-os da Fa-zenda, aten-

<lidatas das famiHas rPsidrnt, nos bair- dos,.. - os nnn,,· ros e ,s a o e a a~ dendo a. Ulna ponderação do desem-
~1t da. Trincheiras. Montepio e Tam- hd;:~~a d~P~~·:~tã, s~:tu~T:liJfa~ªn~ g!~ RIO 19 (A UNIÃO) No patentes do R,él'cilo ba.qpdor Yiet>nte Piragibe . 

. . , . 'b d A -d h Oferecerá o :igape. o ministro Em subslituleão, foi nomeado o 
Pcdcm0." informar C1\l<'. nas ·rrm- binHe do diretor da A UNIAO. pro~amo ~:a a o. a rma a o- da )larinha almirante Guilhem. 

r.heira,. :rr,ontani-:J:> cÔmo cundidn.ta· -----·-------------------- juiz CoSía e Silva. 

thf~f~riX~Yl~';tJt~,ó•:1:!i ENCERROU-SE, ONTEM, O 1. º CONGRES- e o ME Mo R ou_ s E .. o NT EM, 
i;;.,n;~t~!.li~!itt~~~;;~ e ,mTam- so SUL-AMERICANO DE BOTANICA, !o "DIA D o AVIA D o R" 

A "SOlRtE" NO ASTREIA I se llllltl sessiio pkn:,ria no P:t-1 
112!~-s~:1·-.i~~o ~rz~i:0A~l,}1~ ('Ul~~~ re1:: KI E u N I D o N A M E • lúcio TiradrnlC>s. -----
gante soirée com o concurso da Jazz T R 0- p O L E D O PA 1-S :-'ess:1 oc.isiüo o professor A. Será dada á publicidade, 
Tabajár'.l, para o fim dP sp promovei A. Pul1e reahzou uma confr- h- R' -
a p.,.1meira p~irt(: eh. vot:v·ão pt1ra a rl•nci:, -.;úhrC' ".\ s rxplornç_ ües I aman a, no 10, a versao 
escolha de miss Pa,"H" R 10 1!l ( ,\ UNl.!;0) Encer J D 
ta

o, soc,os_ que deverão ·ex101r na por- , - Po l:ink:t s de Surinan" <' o dr· portuguêsa do Ívro " ans 
na o n•cibo n.º 9. recebl'r!i.o. Junta- ·\,n-,e. hoje, o Primeiro Con· Adolfo nuckr discorreu sôhrr J'Aº ,, d S D 

<lrnf'nte com as \URC. fami1ias. uma- C'ê- ··rs"io Sul- \rneric~tno d(• Bota- •IA .\mazonia Br:t"iilPira". I Jr , e antos umont 
Ula para a vocação, qu" é .1m~diata. 

~ob o conttôlf' do Dcnnrt mento do ika. (JU<' '<\ :wh:1,:1 r~unitlo A's J.j horn,;;;, o profcc;;sor Cúr- RIO. 19 iA. N.1 Tro.n'COITendo. 
c?i'J~t~~tr~~la ParaJlP e chrc-Lore:j do lc .. ,de o dí:1 13 do corrC'nlr. co1n dPn:1, pre~idL.,nlc• do Congrr'i~O. hoje, o Dia G1o A.1liador, u~ clrtulos 
A MATINAL. NO PARAíB-\. CLUB~ ' p:1rlicip:u;úo de figuras cle~la- up<ls n volnc,:di.o do~ pare>rl'res. t1.úatil'io:: nacionais org:a~1izaram um 

'ri ciia Bf>~uint"'. 0 plr~it, cont.inn.,/;· :ida, nos meios riE>nlíficos de nron-unciou imporlanlc disrtirso prognunu dl' comemortt1.:ue:1 em h<?-
~r o~a~ião da matinal do•.ningucira \(:do o rnnndo. ~:llil"nlando o t'x.i lo ela Confrrên~ ~~:~~~re:~nt1.,g~~~c0;o:~

111!~~~· ~~~rfi~~ 
0 Paraíba Clube, em ,uu séde de cam- Iloje, :\s nove horas, realizou- c1a e encerrando os trnbalhos. mnls pe0 ac1o que O a1 

A%im, n ... 10 horas, foi realizada wna 
vi~üa no tumulo do g110.nde az brasi
leiro llO Cemilério de S João Bntista, 
tclando nessa oca~ião o capitão de 
cor· .. etn Luiz Néto RPis. 

A ·s 14 horas, na Quinta da Bôa vu; .. 
ta. hum·~ um concur:-o de lnnçamento 
d,,. olanodon:s 

A"s 22 horas. renh1,ou-s.e um ban
qui-te dr conir.ilern!za.ção dos avJa ... 
dorc:-;, no .. Automovt-l Clube". 

No , róximo .:áb1ttio sPrá lançada, 
n~ li :·:1ti;1s, a. ver~ão portuguê.c.;a dn 
linr) ··o--. 1m•u.j bnlõ<'~··, dt, autorirl de 
tr11n.c Dumont, e publicado em Paris 
em 19114. ob o tfüúo ·•oans l'Alr". 
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l
i E 5 p O R- y E s· '1 ·~~:N! noE!:T~~~:TAL DO ESTA· DO DA PARAlBA" 

Recehemos : 

·------ ------ l11~t°..1'~t~;~r~~r~:C-~~~~j~~n2!º16c~~= 
Presidida. pelo sr. Anqu.ises Gomes 

e com o compnrrcimento dos diretores 
Lui.7. Esptneli e Carlos Neves, reallzou
sr. ontem. mais uma sessão ordinário. 
da diretoria da Liga Desportiva Pa-
1 uibana. que resolveu o seguinte : 

Aprovar o. ata dn. sessão pa&ada, 
como foi redigida. 

Tomar conhecimento de uma circu
lar do filiado "Pitaguares", comuni
cando a posse da sua nova diretoria.. 

Tomar conhecimento de uma. circU• 
lar do "União Esporte Clube'", de 
Guarab!ra, comunicando a eleição e 
posse dos seus novos diret.ores. 

Tomar conhecimento do Departa
mento de Educnção soHcitando a re
lação dos clubes paraibanos !illados e 
não filiados. • 

Tomar conhecimento' de um tele
grama do "Paull5tano Esporte Clube" 
convidando o selecionado da L. D . P. 
para dar dois jogos em Campina 
Grande . 

REUNIÃO NA LIGA DESPORTIVA PARAIBANA - O QUE ~~l~~i ~tdepf~ai~:'.'t~o i!~~~c1~~1ª~0e~ 
- - ção Centrista, estudante Nilton Lu-Foi RESOLVIDO O JOGO Do PROXIMO DOMINGO diretor do Departamento de FL5cali1-a-1 

"PALMEJRAS" CONTRA "UNIÃO" na.A nomeaçi\o cto esludnnte Nllton 

A diretoria provisória. encarece o I Na verdade, o tro.d.Jclonal "31 ES· 
comparecimento de todos os antigos porte Clube", não é sómente o cam· 
associe.dos do referido clube, par.a wna. peão querido da nos..,;;a. cidade. 
~essão, que se realize.ré. no próximo O seu ttine, pelo contrárto, constl
sábado, ás 19 horas, na séde provlsó- túe um dos conjuntos mais fortes e 
ria do mesmo á rua Irlneu JofUL mais adestrados do interior do nosso 

Estado, mantendo-se até agora, dêsde 
fNICIA-SE HOJE, A' NOITE, o a sue. fundação, na lnvejavel posição 

CAMPEONATO INTERNO DE de Invicto, depois de 13 Jogos disputa· 
TENIS DO P ARA1BA CLUBE dos. Este ano, então. depois da me

De acõrdo com o sorteio procedido 
;Jntem, é a .seguinte a ta.bela dos jogos 
(simples) para o campeonato interno 
de ten!s <classi!icação) do PARAlBA 
CLUBE: 

Turma c 

moravel e empolgante disputa da 
Taça do Mundo, o entUSiasmo nos 
seus meios esportivos alcançou o auge. 

Formou-se em nossa ten·a, após a 
exibição entusiastlca dos nossos cra
ques na Europa, um fana.tismo ~em 
igual, pelo popU!ar esporte das mU!tl-· 
dões : o fUteból. 

E a atual diretoria do "31 ". orien
ta.da. pela. prestdr,ncia esclarecida e 

Lunn, para. dii-elol' do aludido departa· 
mento fol brm recf'bldo no seio da 
class:? estudanU11a, onde o mesmo con
ta com vasto circulo de am.1!2,os e admi
radores. 

DEPARTAMENTO DE REPRESEN
TAÇÃO SOCIAL 

Ocorrerá hoje ó.s 16 horas, no Cen
tro Estudantal do Estudo da Paraíba, 
a pos.(;e do preparatoriano Eclvaldo 
Cavnlcanti Albuquerque no cargo de 
diretor do Departamento de Repre~n
tação Social. rcve:-.tindo o mesmo da 
simplicidade entre o dirctorio do e. E. 
E. P. e amigos. 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
F1SICA 

AUNIAO 
ASSINATURA 

Por ano . 
Por semestre . . . . . . . . 
Número avulso . . . . . . 
Número a.trazado do ano 
corrente . . . . . . . ... 

48$000 
24$000 

$200 

1400 

Toda correspondencla relativa a 
ai:;sinatura~. anuncies e publica .. 
ções pagas, deve ser dirigida á 

Gerencia. 

SUCURSAL NA CAPITAL DA 
8EPúBLICA 

Excluslvidnde para contratar e 
receber nnunctos e outras publl
cnçõcs pagas, no Sul do Pais. 

Diretor - ALDF.MAR BAIA 
Prata Floriano, 19 

E<lificio Império, 4.0 andar 
Caixa Postal, 331 

RIO DE JANEIRO Renovar, pelo fUiado '· Auto Esporte 
Clube", as inscrtções dos amadores 
Clodoaldo de Menêzes e Artur Gomes 
Viana. 

Mandar inscrever, pelo "Esporte 
Clube" . o amador Newton Mesquita., 
preenchidas ns formalidades legais. 

Oliveira x Alberto 
Va.ndregiselo x Abelardo 
Valter x Hélio 
Rinaura. x Barbosa 

empreendedora do sr. Gedeão Amo- O conhecido e.~portistn cont~ITan~o. 
r
11
1
0
m,setuudºprteesmt!gr

1
e
0

itoe pnae.rasmuaªi:,_eal
0
evdá.e·zalo' An•onio Queiroz Filho acaba de ofe- PELA C H E f ATURA DE 

o.. rec~r ao Departamento de CultlU'a 
:~~:~~ºd:~;.:.'~ i~~o ;cra~~to maia Fl,ica cio Centro Estudantal do Estado POLICIA Turma B Aprovar os jogos realizados domin

go passado, entre os filiados "Esporte 
Clube" e ·' Auto Esporte", mandando 
contar dois pontos para o primeiro 
time do '1Auto" e dois para o segundo 
time do mesmo clube. 

A sua vida esportiva. também, com ~: :r~~~b~~ ~~t!!fJ:sr: ~=;~~~~~~= GABIN~TE DA CHEFtA 
Franca x Edgar o apoio oficial do clube. e com a de- to. Esteve, ontem, pela manhã, no 
Procópio x vencedor da tunna e dicação de Apolonio Miranda, Satiro Neste ~entido. 0 presidente do c. E. ::iuartel do 22". B. C., o dr. Fernando 
Clidenor x J. Barbosa Coêlho, Renato Sobral e a massa enor- E . P. enviou um oflcio ao mesmo. agra- ?essõa. em retribuição á visita que lhe 

me dos seus ad.m.lradores, elevou-se decenclo em nome da sociedade a alu- fizéra O ltc. cel.. :Magalhães Barata, 
Intensamente, e grandes melhoram.eu- dida oferta. :omandante da Guarnição Federal Turma A Mandando Jogar, no próximo do

mingo, os filiados "Palmeiras•· e 
"União", designando para represen
tante da. Liga, em compo, o diretor 
Venelip.e. de Alm.eida e para juiz dos 
segundos times, o sr. José Dionísio de. 
Silva. 

Alzir x Fernando 
Paulo x vencedor turma B 

tos estão sendo concluidos no grama- neste Estado 
do da rua Rui Barbosa . aq~e~!

1~f:n~e n~JA1
~~a e~~i s~~e~diin'ê~ 

pr~~ :Jl~~~~OSª p~~:!º~~ ctui:~~ ';~; ROUPAS de .banho vara SENDO- ie /rfbalhos, onde mantiveram cordial 

Para juiz dos primeiros quadros foi 
escolhido, de comum acôrdo, o sr. 
Carlos Neves da. Franca. 

Braz Cant.lzanl " ve11çedor _ dv 
Jógo acima. os seus jogadores e adquiriu, em João RAS, de'8df' 8~000 e para CRIA.J.VÇAS, paAes ra I rt Óh f d 

Pessõa, novas camisas alvi-rubras pa- desde 5 ooo, recebeu um formidavel co~lpat~ lOU 
0Fi1~· t' ~l' e Policia 

AS PARTIDAS DE HOJE A' NOITE ra o primeiro quadro . ~ortiml"nto a CA~A VF.!-ltJVfO. Ma- ~~~te ~: s~r;_a 0 · auxi t.ar de Ga-0 campo da popU!ar sociedade con- 1 _ _ _ _ ___ ..;,.;_;:.;.;...;__=_;,=_;==.::.:;..::;..::.;_ ______ _ 

GUANABARA X A . B . C. 

(Juvenil) 

O diretor da Secção de Teois mar- ten'anea, localizado em terreno sau-
cou, para hoje, os seguintes jogos : 

1 

daVel e de bélo aspecto panara.mico. 
A's 19,30: Rinaura. x Barbosa. bem gramado e bem conservado, era 
A's 20,00 : Oliveira x Alberto. dêsde há muito, a melhor praça d~ 

CAMPEONATO DE FUTEBóL DIRIGIDO PELA LIGA 
DESPORTIVA PARAIBANA 

Reall?.ou-se domingo último. no 
campo do "Equador•·. um encontro a
mtstooo de futeból entre os clubes aci
ma. 

Depois de wna partida bem desen
volvida de ambos os lados, saiu ven
cedor o "Guanabára., pelo escóre de 
2 X l. 

O Jógo decorreu com bastante en
tusiasmo. 

De acôrdo com o regulamento do esportes da nossa cidade. 
torr~~io, o jogad~r sô1't~do que faltar Agora, com a construção de uma 
ao Jogo, sem previa aviso de 12 horas, bem feita cêrca de bambú, em redor 
perderá . os pontos em favor do seu do campo, para evitar a invasão da 
adversaria. . assistência.: compra de rêdes para :J!I 

Será concedida aos jogadores uma barras; confecção de um placar para 
tol~1-ancia ~e 15 mínutos. finda a qual assinalar o mov1mento dos jogos ofl
serao considerados os mesmos falt.o- ciais, o "31" fica. possuindo um dos 
sos. \ melhores. senão o mais aparelhado do.si 

campos de futeból do Interior do Es· 
A VIDA ESPORTIVA EM ALAGOA lado. 

GRANDE ~stes melhorament.os, que serão 

SINDICATO DOS AUXILIARES DO Melhoramentos no grama.do do 31 
COM1:Rcro DE JOAO PESSOA Esporte Clube - o próximo iôgo 

com o ~rabira Futeból Clube 

inaugurados festivamente, dentre em 
poucos dias, com um. jôgo inter-muni
cipal com Guarabtm, coloca Alagôa 
Grande num eleva.do plano de .5upe
ri0Iidade na vida esportiva do Esta· 
do, tudo isto pelo esforço e pelo pres· 
tigio do seu querido e simpatizado 
"31 Esporte Clube". 

Departamento esportivo 

Fôram iniciados no domingo último 
os treinos da secção de vole!ból, com
parecendo aos mesmos vártos quadros. 
ijUe obtiveram resultados satisfatóiios, 
escolhendo-se os quadros oficiais do 
sindicato para os jogos próximos. 

O Departamento determinou que os 
treinos ficarão sob os seguintes hora
nos : Nas terças, quintas e sábados, 

No interior do Estado, Alagôa Gran
de sempre se destacou pela animação 
pebolistlca de sua mocidade, tendo 110 
"31 Esporte Clube" o expoente máxl· 
mo de suas posslbilldades P. de suas 
vitódas esportivas. 

Parabens, portanto, a Alagõa Gran
de. 

( Do correspond•.mte) 

CLUBE ASTRÉIA 
derlosásd~!'f~os, de 7 ás 11 horas e INICIO DO CAMPEONATO MIXTO DE VOLEIBóL -
nol s~~~ºdee;!~v~

7 
~ir~ndlcato 1 "TUPAN" X "CARAMURú" 

concedeu permi~são para o Departa· 
menta esportivo do Banco da Paraíba Heje, pelas 19 horas e 30. no par- TUPAN : 

f~i~a:e~fa~ª~~~s~~el~eg~~-quar· jftiu:a:~ ;::;~i e~~on:~tJ:m;~ler:61 Genival (cap.) 
o domingo a tarde é reservado pa;a do Campeonato Mixto, entre as turmas Uindsor 

os Jogos oficiais dos quadros do sindi· dos fortes sextestos "Tupan" x "Cara- Fen1ando 
cato. Na séde do sindicato estão aber- murú. Ismal1a 
tas as inscrições para o departamen- ::t~se certame que vem revolucio- Genllda. 
to esportivo. nando os meios esportivos dos as- Hebe. 

_ treanos. promete desusado brUhantts- CARAMURU' : 
;!'REINAM, HOJE, AS TURMAS DE mo dado o ·Valõr. do,; elementos. <!U• 

VOLEIBóL DO PARA!BA CLUBE integram as duas equipes. 

Em 15 de novembro próximo o qua
dro feminino do Oinasio da Madalc· 
na, do Recife, virá disputar três par· 
tldah com a t.urma f Pminina, invicta., 
do Para!ba Clube. 

O diretor da secção de velei o es
forç;.tdo esportista Gentval Franca, or
ganizador do aludido campeonato vem 
desenvolvendo grande atividade a fim 
de que o mesmo alcance o esperado 
brilhantismo. 

Eustáquio (cap.) 
Eugenio 

Edmar 
Crcmilda 

Eunice 
Aunta. 

l. 0 TURNO 
JOGOS REALIZADOS 

Julho 
31 - Auto, 2 - Botafõgo, 2. 

A0osto 

14 - ~porte. 2 - Pitaguarc~. O. 
2l - Fel1péla. 2 - União. 2. 
:Ili - Botafôgo, 4 -Palmeiras, 2. 

Setembro 

4 - Pitagunres, 2 - Auto, 1. 
18 - Esporte. O - União. O 
25 - Palmeira :.., 5 - Feltpéia 1 

011tubro 
2 Pi ta guares, 3 - Botafôgo. o. 

16 - Esporte, 1 - Auto, 7. 

JOGOS A REALIZAR-SE 
Outubro 

23 - Palm<'ira..<s - Uuião. 
30 - Botnfógo - Fehpéia . 

Novembre 

1 - União - Pi ta.guares. 
6 -· Auto - Palmeira.:; 

10 - Fclipéia - &porte. 
13 - União - Botafógo 
15 - Palmeiras - Pitaguareis . 
22 - Felipéla - Auto. 
29 - Botafôgo - Esporte 

Dezc.-mbro 
6 - Auto - União 

13 - P!taguares - Felipéie.. 
20 - Esporte - Palmeiras. 

Coloca('ã.o por pontos ganhos 

Pitaguares . . . 
Auto . . . . . . . .. . 
Esport< . . . . . ...... . 
Botafóc;o ............... . 
Pallnr · ras . . . . . . . . . __ .. . 

Colocarão por pontos perdidos 

União .... 
Palmeiras 
P1taguares 
Esporte . 
Aut.o .. 
Felipéla 
Botafôgo . . . ....... . 

Métas menos va.sadas 

Unlão 
.?itagua1e::; 
Auto 
Palmeiras 
Felipéia .. 
Botafôgo 
Esporte 

l\larcadores de tentos 
Néco (Auto) . . . . . . . . 
Ronald <Botafôgo) . . . . . . 
Tim <Pitaguares> .. 
Pingo (Palmeira") . . . . 
Gabriel (Palmeiras) .. 
Teixeira (Palmeiras) 
Slnval <FelipéiaJ 
Pitota <Auto 
Holanda. e Palmeiras) . . . 
Ahio <Botafôgol . • . . . . . 
A1.ielico <Bota!ógo> .. 
MJsael <Auto> .. 
Formiga e Auto) .....••.•. 
n<,rcillo (Esporte\ .. 
AJn1elda. <Esporte) . . . ... 
Bltt <Unláol . . . . • ,. .. 
Danno e União) ........... . 
Chocolate (Pltaguaresl . . _. - . 
Antonino <Fellpéia) . . - . . . 
Viegas <Pitaguares> . . . . . . 
Eustaquio <Esporte) 
Clunaco (E!)pot"te) contra 
Pedrinho (Auto> .. 

; PARTIDAS J~!~i . . . 
3 PARTIDAS A JOGAR 
~ TENTOS ASSINALADOS 

2 
2 
2 
3 
;J 

3 
3 

2 
3 
5 
5 

5 
4 
3 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 
12 
36 

Dêsde hoje, fazendo completo pre
paro para ãsses encontros com as vi
ce-campeões de valei da capital per
nambucana, as componentes do forte 
quadro do clube das argólas estarão 
em campo, hoje, á noite. para. um ri 
goroso treino com o 1.ª tunna mascu; 
llna. 

Para o Jôgo de hoje o diretor esca- Dirigirá esse encontro o juiz Luiz 
lou os quadros abaixo : j Franca Sobrinho. 

União .. . . . . . . . . . . 
FellpêiJ. - . . . . . . . . . . . . . • 

João Pessõa, 18 de outubro de 1938, 
Luiz Spinclli, Diretor de Esportes. 

Deverão comparecer Rinaura, Anto
nieta, Alda, AdeUde, ZU!e!da e Iêda 

Reserva : Elizabete. 

EM VIAS DE REORGANIZAÇAO O 
"RTO BRANCO ATLÉTICO 

CLUBE" 

DepoIB de um período de hmUvida· 
de voltará, brevemente, a atuar em 
nossas canchos o ··R. B. A. e . .,. 

A!-8-lm sendo, vários socio.s do valo
roso adversario do "Tamblá Volelbôl 
Clube'' estão vivamente <:mpenhados 
no sentido dr sua complet.A. reorgnni-
1,ação, o que marcará, de certo, um a
contecimento esportivo para a nossa 
terra 

-"A P A TRô A" - 1 
E' EXCELENTE NAS SALADAS E 

• MAIONESAS. 11 

tr==========,'11 1 

Doenças de Senhoras 
- ESl"ECIALISTA -

DRA. NEUSA DE 
ANDRADE 

COnsllltorlo : 

Rua Barão do Triunto, 333 
1.0 andar 

Ctmsul.... de H u 11 horu. 
Resldencla : - Trincheira& 20U 

ANTONIO GALDINO GUEDES 
ADVOGADO 

Causas nesta Capital e no inlerior 

Av. João Machado, 464 - :- Telefône 1.841 

DIETIKER & C IA ., 

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

DISPOR DOS SEUS BONS AMIGOS E CLIENTES A' 

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

Vendas a dinheiro' a preços 
- verdadeiramente excepcionais-

- - · - · - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -.;:p,- - _ __ .,.,. 



O YALOR 
1Do Sor't'l,o de Dl'flllpflo do Departamento de Salau.tloll e Plllrllo..,...J 

Palestra profln* p,Jo dr. 
J04 s al'ft, na 1•114• Ptlblfeo, 
em emnemorao4o ae•dla dor ,... 
qkffljno., dtlrtfflfo, a, ..... lfr.C 
Clfolllll dez Crlall(t,I, em JWllo, M• .. 

NAO r, de atlmlrar os a6rloe tro• 
petbS • 41111Dd1dad•, - dia· r m<'nt.,e, encontramos tm nassa 

e peclal,d, de quando somo, obrl,al!IJII 

~u!':[.r~ :.."i:c~~~~c::'u11o'= 
o leite matemo, praUcando desse modo 
um ato contra a proprla natureza. 

Nunrn ~ dernats ln~t!llttr no seu va-
1or. cc.rno o untco altmento capaz de 
11utr1r wn lactente sem pArlgo de per• 
turbações de lntercamblo nutritivo, com 
raras exceç6es, e mais ainda forne
cendo propriedades Imunizantes que 
tmdem a conserva-lo Isento por al
i.uns mezes de certas molestlas tnle
tuosas, proprias da Idade. 

Todo leite procedente ,le anlmn,s da 
propria especle zoologlca, constitue 
para o mamifero a alimentação natural 
mostrando desse modo que o valor 
blologlco do mesmo depende quasl que 
exclusivamente de sva especifici
dade. 

A natureza mostra que a mãe jâ 
tntervem na alimentaçl.o do novo sei', 
desde a vida Intra-uterina, papel me
ramente- passivo, para se converter em 
ativo depois do parto, razão por que 
a secreção lactea passa por amplas 
variações durante todo kse período. 

Qualquer que seja a qualidade do 
leite matemo: leite gordo, magro, no
vo, velho, doce, salgado, no· dizer de 
algumas metrlzes pouco Importa para 

· o pediatra, é sempre o alimento pre
ch1eto do lactente e continúa a ser ln
•ubstltuivel. A composição do leite 
matemo em nada adianta á vida do 
novo ser, posto que o seu valor não 
dlrninue, uma vez que a quantidade for
necida esteja. de ac6rdo oom as neces
sidades do pequenino organismo -
Desse modo toma-se inteiramente su. 
perfluo, demonstrando mesmo pouco 
conhecimento do assunto, querer tn
vest11111r sua composição quimtca gor-

A aUmentaçio do lactente nlo de
pende exdu.lvamente de fatores dle
tetlcoo e lllm da resultante deeRa mN• 
moo !atores em relaçio com o mundo 
exterior (adaptaçllo) . 

OUtroeslm, o leite materno nlo 811 

:u= f=.-:.:~u:: :u:i 
e crescimento, como lambem au-ntoa 
que contribuem para a lormt141o de 
corpos imunizantes, c~o valor blolo
glco estriba-se no rato de conferir ao 
lactente uma proteção natural contra 
os diversos agentes microbianos. 

Na prática observamos diariamente 
que. sendo a criança alimentada artt

...i~~~A ~> Õo ºC::: f º 111111'11 llrotJ 111tllllará 6 fnl~ 4t '91 
\l:' ~=~a~ ln~ tio •• 116rclto - .. ,, crlalle • ..,-. 
:6=«sl1'.:ic1am~ndo uma ditada i,a- E.dllltlt MIINar -1 ,,.. aio ntgou a,• 11......,. 

O lto ~ pneral Blrovy foi toma- j ...... lof6.lla _ I ...U.-a ,1_ , ..... ,.. ft 
do depois da a4oçio de vi.riu ~ "'

1
- - -

militam, t.endentel a nsul&l1Ar a llllllalltrallfll cMcol lados UnldOI, õiíde Tal usiuâ!I° a • 
sltll~ nacional, sob v6rlo!I upeetoo, .___...;.,___ detra de Clfnclu Pol!Ucu da ~-
em bel! dt) 1rande abalo IOfrtdo com lldade de Chicago. 

ª ,:1~1'11~'° do pais at1nse. no Uma comissão de ministro• A VISITA DO CORONEL BBCC A 

:i«:."."~~tw: :o;::See. ea;: eslovaco• conferenciou com RUMANIA 

::-;,imlnlAtratlvaa e• sell\ll'ança na- o cbancelêr Vodn Ribentd~op, co~o~f~·~t,'~,!~~ Reta~ 
Oonlllderando o extrtmo perigo que - A França a ota me ida1 ç6es •1er1ores. que havta partt4o •

orerecta êiae compJe,co de clrcunatan• , t d't • • • =:· :~~~·\.~.!:ia~ 
elas deeravoravets, o general Blrov)' para m er I ar a IIDlll'aça, do com 

O 
chaceler Nlcl<olas l'etNla\l, 

~~~;.J~e ,:::r-. ':1e11~!g1:• a:i! de estrangeiros indeaejavei1 titular da pasta dos Neaóe1o& tltnn-'° gelroa da Rumanta. 
ç · - A visita do coronel Beclf, Durante a conrereru:ta tõram tra-

A ~~~t~? =~tJ~l~u~ á Rumania ::1:i:':!':.,::'50:::!: ='=1': 
!lclalmente, fica o seu pequenino or- PARts 19 <A UNIAO) _ Nos meios 
gantsmo exposto is diversas lnfecç6eji oficiais desta capital desmente-se que 
até o limite de sua capacidade de adap;, 'a Franca tenha nepdo apolo flnan• 
:r:~=n~~usta do seu pr6prlo desen- cetro li ChecoolOV6qUJa. 

Nêsse sentido, a fim de evitar a clr-

dura, o general Strovy criou um De
partamento de Educação MUitar des
tinado a Incutir, no p6vo, o verdade1-
n; espírito que domtnat*, de ora por 
diante, a administração e a polltlca 

o ob,leto do entendimento foi anp.rlar 
apolo para o estabelecimento de uma 
fronteira polono-hunavo na Rlllillla. 

CONPERENC1A COM O CHANCELER 
GEORGES BONNET 

fOonclde na T.• N.l ~.;,~:1.~•1~~~. ':,":};~~'m. ªco:i:'~ 

ORDEI DOS ADVOUDOS 
DO IIÍAS,L 

Secção do Eatado da 
Paraíba 

cado afirmando que prosseguem as ne
gociações entre as chancelarias fran
oka e chéca, findas as quais será 
concedido o auxilio. 

COM O APOIO DO ESTADO MAIOR 

PRAGA, 19 <A UNIÃO) As medidas 
extraordinárias tomadas pelo general 

PAGAMENTO DE ANUIDADE IStrovy e que culminaram hoje, oom ª 
proclamação de uma ditadura n1ihtar, 

São convidados os advogados, soll- contam com o apolo do Esta<lo Maior 
citadores e provi.sionados a pagar a do Exército. 
anuidade relativa a 1988 até 31 de 
dezembro próximo Vindouro. INCORPORAÇÃO DE UMA LO,JA 

nacional. · 

CONPERENCIARAM COM O CHAN
CELER VON RIBENTRC>PP 

' BERLIM. 19 (A UNIÃO! - Em 
Munlch, conferenciaram, hoje, com o 
chanceler Von Rlbentropp, o primeiro 
ministro Ttso e mais dois titulares 
carpa to-uk.ran1anos. 

Os .. tadlst.aa eslovacos vieram tra
tar com o sr. Rlbentropp das relaçbes 
germano-chécas, tendo abordado, na 
sua conversação, o problema das mi
norias húngaras na Rutenta. 

PARIS, 19 CA UNJÃO) - O chan-

~~o~~~~a.~~~~=~~l~ 
Junto ao governo !rances. 

Durante o entendimento, os dois po
Uticos discutiram as questões que ~ 
prendem a uma aproximação ,~
alemão. por que tanto .se bal.eu o ar. 
François Poncet. e><-cmbalxador da 
França em Berlim. 

ELOGIO A NAÇAO FRANÇS:SA 

PARIS, 19 <A UNIÃO! - A comis
são Parlamentar de Guerra reuniu-se. 
hoje, na Camara dos Deputadoa. 

A ESTA TíSTICA E 
A ADMINISTRAÇÃO 

=~CA AO PATRIMONIO 

PRAGA, 19 (A UNIÃO) - O govêr
no deliberou ocupar, hoje, uma loJa 
m~ca, incorporando o seu pal11-
mónlo ao do Botado. 

SERA' REFORMADA A ADMINIS
TRAÇ.A.O DA CHECOSLOVÃQUlA 
PRAGA, 19 (A UNIAO) - Dentro 

do programa de renovação da 8"tru-
ima do govérno da Checoolov6quia, o 
general Slrovy inclúe a Tenovação dos 
quadros admlnlstli>tlvos e a, reforma 
da Constituição Federal. 

OEPARTAMDTO DE EDUCAÇÃO O EX-PRmIDENTE BENES SEGUE 

A Com1ssão resohreu prestar uma 
homenagem á Nação !rancêsa. pela 

..calma demoni;trada nos dias agudas 
da recente crise polit.ica, especialmen
te aos reservistas que, convocado&, a
corrêram prontos a prestar serviçoe. 

RESTRIÇAO A IMIGRAÇÃO JUDIA 
NA FRANÇA 

!Para A UNIAO) 

A 
o actmtmstra.ctor contem.para ... 
neo, •e apreaenta hoje, pro-

:~ ~~~'fr.b=:I:Z:.~~ 
t.~nmte t4o flagrante, que êle •• ,en
te. a.s 1nai8 das vezes, 11& contingencia 
de abandana-lo• ou adia-lo., pela ln
ca1'(1Cidad<J ü reaolvê-lo,,. A Estati8'
tica é a lllti71\a cou.a a que l!es ,e 
lembram de recorrer. E, -!la deveria 
ser a principal e primeira. 

Na administração municipal, muito 
especialmente, é que com multo mai,"I' 
/1 cquencia se apru.mtam e. tes pro
blemas sem solução. A mruorla dos 
,enlrores prefeitos de lodo o Br(llil 
dr<:eonhecem. os mais rudimentat, el.?
mento, de Estattstica II da sua apli
cação no& problemas admini.1tratii:o.'i'. 

N~1 UJM adniint.ttração póde ,er 
eficiente, seta ,la de c,water ptiblico 
ov prioado, sem que ,e baseie na uta
ti.otica. Para úto, entretanto, é m11ttr 
que uta •efa organtzClda com os ca
rac • ·rnt1cos ttcnico, e clentiftcos que 
,eeu10, de eatudos e a,,mffleiaB vtm 
demonstrando. Uma •atf&tica fei-

" RAID " PEDESTRE EI 
TOUO DO IUSIL 

LUIZ PERIQUITO 
(l!alatlstlco-chele da Diretoria Geral 

de l!alatlaUca de l'enlamlllloo) 

ta sem uma orlentaç4o téclllca, (IJle-
1141 ob-endo a vontade pe,&oal rlo 
erecutor, sem a obediencla do, mato
do, clnti/lco•, é contraproducente • 
pre/wfici<Jl. 

Para que uma czdmh1iJtraç4o se;o 
ef1ccz:, n,ce.,nta ela de dlnglr-se pelll 
estatúticcz; J)IJra que cz eatczttstlca •ef• 
e/lctn&te é necesarlo que seja uecu
tczda com m.lltodo. 

J4 é ,•,mpo de ser criado em todo& 
o, municipio, !ÜJ paú um sffl>lço mllfa 
perfeito ü estatútica. N4o apen(II um 
•ervlço elementar para (li ne«s1ida
<1u do Ertado ou do paú, "'°' um ,.,.. 
vlço maiJ ou """'°" racional para a, 
n•,culídade, local,, sindo de agora 
11uis, pelo mmo.,, para o futuro. 

Ante o progres::o actlerado que vem 
tcnnando toda a Amertcu em contr4-
dlçdo d clcrocczda que a~cz o n-

MILITAR HOJE, PARA 06 ESTADOS UNI
DOS 

PRAGA, 19 tA UNIÃO) - Logo, PRAGA, 19 <A UNIÃO! - O ex
após o ea&abela:-to ele uma dita- presidente Benes segulri, para os &,-

AS TROPAS BlIT ANICAS EN
TRAR41'1 R4 VELHA JERUSALÉM 
No1 combates dos últimos diu morreram 2.000 pessôu 

entre árabes e judeus - Milhares de árabes prêsos 
LONDRES. II <A UNIAO) - um antes de Investir contra a \telha Je

desnacho telegrallco distrlbuldo nesta rusalém, on.. ae BICha.v,.m sitiados 
capital Informa que as tropas brita- cerca de 400 rebeldea llrabes, dffam 
nlmaa entraram, 6s prlmetru hol'IUI cí,, uma baUde pelas clreum'V1zlnhanca,, 
tarde, na Cidade Velha de Jmiaalém, Interrogando a populaçlo e e.tal>ele-
prendendo numerosos rebeldes. ccndo novos postos de contrõle, 

PRl!ICAUCOES DAS FORÇAS U.- DESI1l4PEDINDO A CIDADE 
OLt:SAB 

1ho 1nundo, /d é tempo d, se olhar LONDRES, 19 (A. N.) - o envtad<> 
com ma,. cannho para os nos,os pro-. ~ cio "News Chronlcle", em Je
blenuu maú v,taú. li a estatflttca i rusalém, Informou, por de1pacho Dia 

(Oonclúe na fl.• PI,> censurado. que as t,opas brltanlcas, 

LONDRES, 19 <A UNIAO> - Após 
p.netrar na cidade de Jerusalém. as 
fôreas brltanlcaa, coineçaram a deslm
redlr as ruas, desbaralando os JrUJ)GII, 
de emboscadas e desobstruindo e remo
,·ondo as rulnas cios ed!Uclas dextrul
dos com as explosões de bombas. 

:..ooo MORTOS 

LONDRES, 19 (A UNIÃO) - Infor
mam de Jerusalém qúe noo combat .. 
dos ultimas dias, cerca de duas sema
na.s, pereceram 2.00Q l)«l8Õ&&. er.tre 
rebeldes t.n.bes e Judeus. 

As autoridades brltan1cas Ji efetua
ram mais de 3. 000 prls6es. 

IN$TITUTQ. 115 APO$Ell'tl· 
IJQRIA I Pl1J6B laOS 

COIElilllllOS 
Caixa Local em João Peaôa 

PARIS, 19 <A UNIÃO) - O govêr
no decidiu. hoje, tomar medJdas paza 
restringir a imigração semita. 

O Ministério das Relações Exteriores 
d.lstrlbu!u um comunicado lnfonnando 
que. para evitar que continuem a en
trar na França elementos estrange4roa 
nocivos 1\ ordem pública, sem pn,fls
são definida e de situação ll"l'8g'IIIV 
perante as autoridades das Naç5es Jl(II' 
onde passaram. o govérno tnterd;tou 
a tmlgração de novas levas dêsses ln
deseja veis, devendo proceder, ainda. a 
uma !lscallzaçlo nas c:ol6ntas de 1ml
grantes Já existentes na França. 

A nóta do .. Quay d'Otsay", que 
atinge muitos judeus. de modo nenhum 
se estende aos turistas. 

A ENTREVISTA DO SR. PONCET 
COM O "PUEHRER" 
PARIS, 19 CA UNIAO) - Nos meios 

autorlados desta capital c-onllrmá""" 
a noticia de que a entrevista de ontem, 
em Berc:hetenpden. entre o embatn
dor François Poncet e o chanctler 
Adoll Hitler. !oi multo cordial. tendo 
sido tratados durante a mesma, vária 
questões da polltlca tntemactonal: 

VI DA 
RADIOFONICA 

P R I - 4 - RADIO TABAJARA DA 
PARAtBA 

Programa para lloje : 

11.00 - Programa do Almoço -
Ora vaçóes Populares oferecidas pelo 
Clne Slo Pedro "A CBSa dOI gran,, 
des romances da Wa ••. 

12 00 - Hora Certa - ConUnQa o 
prograina de gravações popularu do 
ume Sio Pl!dt'O. 

12,45 - Jornal Matutino - Notl• 
etário e lnlormaçlies telegráficas do 
Pais e do l!:strangelro. 

13,00 - Bõa Tarde. 
!Locutor ~ Bllva) . 
18 00 - Programa do Jantar -

Grava,;Ges variadas e selecionadas O• 
fm,cidu pelo Clne Silo Pedlo, 

18,46 - Boletim Eoporttvo. 
(Locntor oeorce André). 

"PROGRAMA DE STt1DlO" 
Ili oo - BlnteM duo aconlecifmencas 

do dia. 

ne:.05~~ ~as - fdta· 
11.15 - Hora Católica - A oaqó 

do revmo. Padre Blldon Bandeira., 
19.30 - M1lSloa 81nf6ala ..;.•·3ua 

Blnt6nlca da P R 1-4 10b • ..... 
do maestro Oleprlo de Luna Prelre, 

11,45-M6dlal'o)lalat ..... 
- JOll6 Ramoe com n,ctonal. :t·~ - Hora do Braall. 
Sé~/!,;-J~ Cdllla - ~ 

21.16 - Jornal OUclal. 
llUO - Propama Velho Alllam. lle ~~c::.=.1 IU'IO de Lona ftllln. ~ 

dlo do Luna Prelre, Plllutlna 

'Ir_!.=--...:. da' lt 1-t. __ ........ , 
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ADIINISTRAÇIO DO EXIO, SR, DR, JOSl 

lntervent.oria Federal 

EXPEDIENTE 
DO DIA 18: 

Petições: 

DO INTERVENTOR 

De Regln!t Ferreira Sonr~s. n hmn do 
4. o ano do Carso ComNcial do Cole
gio de Nossa Sei.hora rl..1s Ncvc.·c.. de:,
ta Cnpital, solicitcmlo J>t'rmiss5o pt.1-
ra pre~tar r>..amrs fürnis ela.~ materia.s 
que compóem o me.rn11:, ano. - De.;;
pacho: ocr~riclo. 

De Genuino clt~ AlbuquPrquc Bezer
ra, mzjor reformado da PoliC'ia Mili
tar do E•:'\<lo, .,01•,i:.an~o o pagamen
to de hnportanda a qur se Julga co~ 1 

direito. - Imit"ft:ricto. á ,·i:-tR do 1:;?.

recer do dr_ Consultor Juriclico do 
Estado. 

Do bel. Jost'> rtr Mélo ela Cnnha Al
varenga, rcquerencto pagamen ... o ue ~
juda de cuMo a que ::iC JUiga com \11-
reito. para se trnn . ..;portar a Santa Lu
zia do Sabugí, n Hm de tomar pos~~ 
do cargo de Juiz Municip11l rtê:s.'-c Ter· 
mo. - Pagu"-se 250$000 a título di:> 
ajuda de custo. 

De Dominp:os SorrPntino. h1VP!;il~ 
gador rle 3 . .:r. classe da Pclfcia Civil 
do Estado, r('QH('1"NJr1o umo ~-gw.u,, 
via da porta.ria <1e sn;t nomenç·\n. ~ 
A' Secretaria do tnlerior pnra µrov~· 
denciar. 

TRIRl'NAL O.\ FAZF:NOA 

Sessão cio rli> 18-10-38 

Prr~ideme: Roinualdo Rolim 
Sl·<.Tetária: Bc•11i~na LC'al 

compa.rcceram os srs: Romualdo 
Rolim. nlrN.or Co Tesouro, por desig
nação do Secretário dn Fazen,ia. Jo
" -' Flor<'nt1110 ,Jwüor e Acrisio Bor~es. 
respect.ivamcnte. chef~s de \Pccêo da 
Ren.ita t· tia 0.:"spl·sn, e o <Ir. S"verl· 
no Cordeiro de Sonsa. Procurador do. 
Fazenda 

O expt"ctkntf' ronstou do c::cguint(': 

Conta~ ·- O Tribunal visou 

N.º 10.620. ele F. Peixôto & I1111iío. 
113 qu.rntia d(' 8.>r;soo 

N.º 10.631. do mesmo. na quantia 
tlr 420~000. 

N. 0 10. 632. do mesmo. na quantiA. 
d• ~:2HSOOO 

N." 10. ô30. do mesmo. na quanti~ 
d<' ~: 022S000 

N. 0 10.62!3. do m~smo n., Quanti!'l 
ílf' 3'2 ·000~000 

N.'1 10.59A. dn Cia. Par:1.íba. dr Cl· 
1nt·nt.o Porlland S,A, na quanth rte 
93,;;oo. 

N. 0 10. 596. da. me;;ma, na quantia 
it· 7-l8~000. 

N. 0 10.597, da mesm3. nu. nuanti:1. 
rle 1 :813$900 

Vital Mf'il"A. ele Menf>1.es, r('Q.Hf'rí'ndo 
licençu na.rn tl'&nsportar os n•i ... os 
mortais de seu filho José Humberto, 
do cemitério público desta cidade pn • 
ra o d~ II :\bala na. ~ Como pcclr. 

Luis &verino da Sit\ra, requerendo 
licença parn construir uma casa d" 
'taipa e pnlhn nn av. Parni:,ual. -
Deferido, 

Frei Amadeu O. F. M .. requen·n
do licença para transportar o~ restos 
mortais de José Vit.ftl Duarte do cc. 
mitérlo públtco dt"sla <:idade paru n 
de Esperança. - Deferido. 

Manu~l Varéla. requen·nrlo licencn 
para construir mW'O e cr Içada no 1>rr
u.10 n.ú úl. á av. cios Est,1c..os. - Co
mo '><'dP 

Humb1."rlo Marques, rrQuerendo Ji. 
cern;:i pura construir muro d1\'isório 
no quintal do predio n. 0 63. á av. T:'l
bajáras. - Deferido 

Antonio Muniz dC' Medeiros. reqUP· 
rendo licença para fazei· diversos ser
viços no µredio n. 0 57:.? á av .oos E:s· 
tndos. - Deferido. 

José Fa:-iJ.s Bnrb?sa, requerendo li· 
cPnça para consln1ir um quarto e fót'.· 
~a na c·n.sa n.º 172. A av Osvaldo 
Cru7. - Dderido 

Anibal Gouvpin Moura, requeren·lo 
lircnça narn c·onslrulr ,·alcad~ no pre· 
dio n. 0 1303. á nv. Joúo J\Iauririo, t•m 
TAmbaú - Como reourr 

Multa: 

EXPEDIENTE DO TNTERVENTOR N.• 10.600, de M. S. SO&r,s Lon- A Prdritura multou o Fr O. Du· 
tra, por ,,~tar u"an:lo m •d idas vki1· 
das cm seu estabclf'C'imrnto comf'rcb.l 
á rua 18 de Novembro. :?32. • 

00 DIA 19 dres, na quantia de 960~000 

1 Petição 

N.º 10.543. ele Oli\'C·ira Irmão.<. Ltda .. 
requerendo pnmissão para retirar pa
ra o E...,,tado do Rio Grande do Nor•e 
os maquini!-,mos cte sua indústria em 
Campina Gr.i.nde. - De1erido. de O.· 

cõrdo com :ts inforn1M'Õf's 

Decrelo: 

O Intf'l'\'f'ntnr Ft•dcrnt Tntrr:110 no 
Estado ela PRra1b:1 N.:oner:i. o :<,r~~H· 
to Manuel Vílz ele Carvalho. cio car
go de Sub-d.t>lc>,:rndo de Polícia dJ cir· 
cunscriçâo de MorC'no cio distrito ele 
Bananeiras. 

Secretaria da Fazenda 

N e, 10.620. dP .\..n1.01~io S0rr"•ntln0. 
na quantia de 40CsO<h1 

N. 0 10. 593. de Franrisco Cicero Clf' 
:'.iélo, na Quantia d• 2:~7vS2ijO COM.\NOO O\ ,POLICI\ MILITAR 

N. 0 10.623, -de E·,11prjn C:11nhn ,,, DO V•TADO 11.\ PAR\IBA DO 
Çia., na quantia ele 1:1:J0~800. NORTE 

N. 0 10,649, de Ve:pas1,:i.nl') Pereira de 
Miranda, na quantia rle ~oosooo 1Quartf'l <'m João Pt•c;sõn, 19 ctí' ou· 

N. 0 10.682. ele N. Co.Pntino & Cia. tubro de 1938> ,~'l quantia de 702$00n 
N. 0 10.665. de Ramos Maciel & Cia, Sí'niro para o dia 2l (Quinta.fel· 

na quantia de !iOGSOOO r:11 . 
N. 0 10.641, dr• Fraiman S,• Cin .. w1 ·t. 

quantia de 900~000. Di:\ á Polida ~iíl\ar. 2." trn An· 
~." 10.545. d~ I.. Pi'lfO dr Abr~u. tmüo Ferreira Vaz. 

na quantia de 7 ·02G$OOO floncta á Ouarnlçio, sub-ten. Ms-
N. 0 UL654. de Artur Lins, na quan· n.uel Noronha Cesar. 

tia. de 1:640$000. Adjunto ao o!icial de dia, 1. 0 sgt. 
N. 0 10.650, de Irm:\os rnvalcnnti Deocleclo Ferreira Leitt'. 

ô: Cia., na quantia de 3;765t.-400. Dia á Estacão de Radio, 1. 0 sgt 
N. 0 10.420, de Avila Lins & Cin Manuel Bf>rfüu·,io. 

Ltda .• na quantia de 599SOOO. Guarda do Quartel. 3.º sgt o~orio 
EXPEDIE!'ITE DO SECRETA"RIO DO N.• 10.668, de Lux Jcrnal. na quan- Ohmoio de Queiro&a.. 

DIA 19 ti!l dP 600$000 Guarda da Cadt"W- 3,º sgt. c:nlos 
\ N ° 9 410, de ,Jose Nascunento ctr. 1 S0bre1r3 t'11 

Petição I Andrade, na quantia dt• 400~000 - ~letnc1sta de ctta. i;oldado Rubens 
"isto. dependendo de abertura de cr~· , Bartoloni.eu dC' ArauJo. 

N ° 9.410, de Jo.se Nascuncmo de dito Telefomstn ctc dl.l, sol:1ado Sf'vpri· 
Andrade - Relac1onr·sc para nber· N ° 870, de Luis Gonzaga Amancio no Ferrrua de Sousn. 11 ,,, . 
tura de crédito n3 quantia de 200$000 o 1. 0 B. I. e a eia. dP Mtt·s. dn· 

EXPEOIENTE UO IUBINf;TE 

Ao dlrelor do Tesouro: 

Petições: 

N. 0 10.648, do dr. Osorio Abath, na .rão as guardas do Quartel. Cadt'i:i 
quantia de 2:000$000. Pública. rdorços e ;1utruJhns. 

N. 0 10. 652, de Dionísio Carneiro d".1 
Cunha. na quantia ct,· 4C0$000. 

N. 0 15.466. da Repartição dos Ser-
Boletim numero 229 

Vi.ços Elétricos, na quantia dP 1505000. <as.) Elias t·emandts, Major res· 

• N. 0 10.7,8, 
Moura 

N. 0 10.517, de P~ Lordão Lima, na wnoendo pelo ex.1:>e(tif'nlc. 
ele Anibal de Gouveia quantia de 177$600 . 

N. 0 10. i.:.2, de L. Pinto de Abreu 
N. 0 10.741, ele Manuel Jeronimo do<; 

Santos. 
N.º 10.740, de João Cirilo Soares da 

Silveira, 
N. 0 10.743. de Avila Lins & Cia. 
N.º 10.151. de João Alves da Silva. 
N. 0 10. 542, de Antonio Tancredo de 

Carvalho. 
N. 0 10.747, de Antonio Rodrig;ues de 

Lima. 
N. 0 10.748, de João Francisco. 
N. • 2. 482, de Otonl & CiR 
N ,0 2.890, dos me~mos. 
N. 0 10. 731, de Antonio dP Barro!I 

Moreira. 

Ofícios : 

N.º JS.881 do Major Elias Fernan
des. 

N. 0 l:i.856. do Comanciante Geral 
da Policia Milhar 

N. 0 15.5:?'i. do acljunto dt" Promotor 
Público da com~rc:i dP Guarabira. 

N. 0 421. da Interventorla Federal. 

Ao Tribunal ela Fazenda: 

Petição: 

N. 0 10.737, de José <la Cunha Lima 
Sobrinho. 

A' Ementa: 

Petlcões· 

N. 0 llL098. ele Francisco Rocha de 
Oliveira . 

N. 0 9.567. de Ollél Toscano Coélho. 
N. 0 10. 464, de Pedro Inácio Libera-

Uno de Sousa . 

A' Tesouraria Geral: 
Petição: 

N.º 2.172, de Domingos da Costl, 
Ramos. 

A' Recebedoria de Re11das da Ca
pital: 

Oficio: 

N ."" 15. 524, do Secretl\110 da Fazen-
da do Estado do Oeart. 

A• Repartição de Aguas e Esgotos: 

Pet.li;IO: 

•. ~.de ~ Relia de A-

N. 0 10. 592, de J. R. de V11.sconcii- Confere com o original - Sebastião 
los, na quantia de 661SOOO Mauricio da Costa. 2. 0 ten. aJudante 

N. 0 10.626, de .J. F. Nóbre. na mtertno. 
quantia de 105$000 

N. 0 10.640, de Dorgival Mororó. na INSPETORIA Gl!K&L 00 TB4n-
quantia de 105$000 GO POBLICO ,: OA 01.1&"1,-, 

Jril.º 10.590. de Irmão!; Cavalrnnti rt~ l.l\'lL 
Cla., na quantia de 3:750SOOO 

N.º 10.645, da Casa Prat s A. na Em João Pessõa, 19 outubro de 
quantia de 2 :700$000 outubro de 1938. 

Empreitada: - O Tribuna 1 visou: 

N. 0 10.565, de Abri Vanderlei. na 
quantia de 550$000. 

Despêsa realizado: - O Trlbtmal 
visou: · 

N. 0 15.486, de AJonso Alve!I. Pedr.>· 
sa. na quantia de 12$000. 

Restituições; - o Tribunnl nuto· 
rlsou: 

N. 0 10.618, de c. Perehi & Cia., 
na quantia de 765$000. 

N. 0 10.376, de Antonio Guimarães. 
'la quantia de 400$000. 

N. 0 10.614, do mesmo, na quantia 
rle 350$000. 

~n;la!Od;85~~toni & Cla .• /"' 

N .0 10.Ma, de Isaura Chagas Viana 
- O Tribunal reconhece o direito da 
petlclonárla Isaura Chagas Via.na, á 
i;,ercepção da quantia de 37S700, cor
respondente ao soldo do re!onnado 
Enedlno Pereira de Andrade, falecido 
no dia 17 de setembro último 

N. 0 10.428, de Dtas, Galvão & Cla., 
na quantia de 3:800$000. - O Tribu
nal opina pelo Indeferimento, por não 
Interessar ao Estado. 

Prefeitura Municipal 

Serviço para o dia 20 (Quinta-fei
re.). 

Permanente á 1. ª S T., arquivista 
Lounval Santana. · 

Permanente á S1P.. guarda de 1. • 
classe n. u 6 

Rondantes: do trilego, fü;cal de l .q 
classe n . 0 1; do poltclamento. fisca.l 
rondante n. 0 2 e guarda de 1. • elas· 
se n. 0 5. 

Plantões, guardas civis ns. 23, S4. 
19. 13, 65 e 35. 

Boletim n. 0 232. 
Para conheclniento da Corporação •. 

devida execução, publico o ••,ruln
te: 

I - l'dlção DHpachada: - De SR
lustiano Patrlclo de Oliveira, reque
rendo para utilizar a plaea n. 0 

• • • • 

1533-Pb, do caminhão Ford, tipo 
1934, no automovel Wulppt, visto .., 
primeiro, que foi adquertdo por com
pra a Elvtrlo José da Silva. achar-se 
imprestaveJ. - Faça·St", µrimetramen
tt. a transferencla de propriedade do 
eRminhão 1533 e após registe-se o au
to Wulppt, pagando as taxas recu
lamentares. 

<as. l Joio de Sousa e sn ... 1. 0 
,,.. 

nente. lnspet.or ·geral. 
'-'Onfere r.om o ortg1Dal: - P' . P'er 

,...,..., 11•n11w~lra. tn1b-lnlrl)etor 

EXPEDIENTE DO PREFEITO no L-------------, 
OI.A 19: 

Petlcões de: 

Carmélo Rufo, requerendo licença 
para fazer dlvenoa serviços no pre
dio de proprl"1ade do sr. João Araújo, 
é. av. Buenos Aires. - Como requer. 

Amella de Almeida, requerendo li
cença para conatndr cêl'ca na frente 
da caaa de sua propriedade, á av. MI
nas Gerals, n. 0 4'1.ft .• - Como requer. 

Francisco Ribeiro de Andnlde. re
Querendo licença para construir uma 
i:edra tumular na sepultura n. 0 240, 
no Cllllllmio pCíbUoo detta cidade, 
Qíllàlntl-· 

Companhia de Quadro 
O. candldalas a ..-rvlstu tia 

Companhia de Quadro, do %2.º 
tlatalhio de C-doreo, deverão 
comparecer ao quanel desta uni
dado, ia 11 horu, do dia 22 dêlte 
mês. 

ESTEVILDO .ANTUNES DOS 
SANTOS, :&. • TeHnle, nsponden• 
do !NIio Omt. tia e~. 

MARQUES DA SILVA MARIZ 

TESOURO DO ESTADO DA PAIWBA 
Demonstração da receita e despêsà havidas na Tesou. 

raría Geral, no dia 19 do corrente mês 
RECEITA 

s,ldo anterior ,, ,, . , ,, . • . • ,, . , 

Rect'bcdol'ia Rendas ela Capita 1 
P ,·. arrn:. do dia llJ 

P..c·particãc dl· Ag11a,., e F.sgotos 
R.<.>nda cto clia 18 . 

Joaquim dn !:;Uva B:1.rbosa - CRL· 
çíto oe, ltu . . . . . . , 

Alvaro dt' s. Lr-mos - Divida Aliva 
Maria Gue<lc!'í C;tuç!:.o dC' luz 
Dr. Jo&o Soal'C's - Ca1h;áo de luz 
M. Rendas de Catolé elo Ilocl,a -

Pc. arre. :;(t mt,ro 
MiltOI"- ae Almeida D1vicla Ativa . 

11 :20%001 

8·7';2 100 

30,000 
6$50U 

30: 000 
ao.-000 

15 :CQ0:,;000 

92 ºº 

12J:6,2 700 

35 · 140$000 

158:792 '100 

OESPl':SA 
4312 - l~aura Cha~a!ii Viana - Pag~1· 

mrnto . . . . . . . .... 
4313 - - Francii-.··o da Gama Cabrnl -

A.luda de c.:n1:1to . . . . . . . . • 
t:96 ~ Dlr. Ger,I de SJúcle Publica 

··- Fôlha cie pagto .. 
429k - ~e,v1.:ri110 511'.a 1Hr.µ. de AguJ.s 

e Etgôto~1 AdPbntame:nto 
4216 - Jud dr Moill'l\ Hib<"lro - Sub· 

"í'BÇão ...•. 
·131G - Dio11í.~io C:Jrnriro da Cunha 

- Pa~amf'nlo 
431'1 - J. Mesqui~a - Conh 

Salrlo que passa . . . • . . . • . . . . 

370700 

219$500 

590$000 

IOC 000 

400 .. '100 
1:0)6 200 2 :421$410 

156 369$300 

158:792$700 

Tesouraria Grral cio Te~ouro do Estado ti.( .rs,raiua. em 1~ de ou1.u· 
bro fü· rn3M 

Ernesto :;;ih·eira, Aloisio 1\forn.is 
Tesoureiro Geral. Escriturário 

VIDA MUNIQPAl 
J:SPt:R.',NÇ.\ 

00mingo último. 9 do <"Orrentr., o 
Bt:t.af·ô~O Futebol C'lubr, !SCt:i""dar'c 
esportiva que congrega elemcuios de 
nos.::."'B !-.Ocicdade. rr:1pos.::~ou solene· 
mente a sua primc·1ra dirrlorla 

O áto t~ve o <..:oinpareci.mcnto do 
prcft'ilo Julio Hibe!ro. familiR.s, re· 
presentações da •· Associacão dcs Em· 
µregridos no Com(/,1'<'10 de F...sJ)f"ran('a 
e Santa ('ruz Fute-bol C'lube e grn.n· 
de número de socíos 

Pre.s1<Iiu :i ~rs.c,ao o p~efeito Julio 
Ribeiro, que c:mp~ ssou o presidente 
ef.;-tivo, sr. João Liru e demais di
retores 

Usou dn pnlavra o orador oficial da 
casa, sr. Hort endo Ribt:iro cte Lu· 
na que agradeceu sua escolha para 
aqui.:le cargo e cong'ratulou·sC com 
os presente~ pela fund~('ã.) de m;1i.5 
wna sociedade esportiv3 que de cerlo 
muito virá conconer pnra o progr?s
so social de nossa terra. Falaram. 
ainclA. o sr. Teotonio Cerqueira Ro· 
cha. orador da diret.cn:> de honra, 
srta. Mariéta Coêlho. orAdora d~ di
retoria feminina, sr. José Coêlho. rc· 
presentante do Santa Cruz }'utebl)l 
Clube e o académico Ulissc·s Coêlho da 
Nobrega, sendo todas os or:1.dores 

1 

dadc. á qual comparece.ram. além da 
famllia. nurncro:::.os amigos. 

- V1Uma df' pr-rtmaz enfemti· 
dade. faltc~u no d1:1 9 do corrente 
nesl ~t cidade a sra Etelvina Cunha 
R· d, 1gues, c-sposa do sr. Inacio RO· 
drigues de Oliveira, comercinnle e 
pro1,rietário a.qui. 

A pranteada. senhora que contava. 58 
anot dt' idade, deixou 5 filhos: Sra. 
Izaura Rcdl'1~ue":. de Oliveira, espo· 
sa do sr. Inácio ele OlivUra, funcioná
rio da PrefE"itur~ .1unicipal; ~ra 
Mari-a. Roct,·igues. esposa do sr. José 
C.l'.êlho e a.i; S1·tas. Cecilia Antonia e 
lna<.ia de Oliveira. Era a extinta fr. 
mâ do sr. Hermen<'iuldo Cunha, 
a~ente coinercial da •• A União'' 110 
interior. e cttt. .:.r.l. Ma nana Braga, 
resi.trnle nE:ssa c:tpital 

O scpult.a.me11to yerifiC'OU·SC no Ce· 
müerio PúbUco local com o acom
parihamento dr parentes e amigos da 
famtlia enlutada 

- De Sapé. ondC" se encontrav&1 ha 
cêrc '." de d<>ü· m~ses 1·cg,iessou a. e' ta 
ridadc o p:ulrt! ~T ãri Honono de l\.lf'IO, 
vigario de E,p(:ra11ca 

Espera!lca 15 de cutubro dr 193/... 
l Do C"orn•,pondente) 

< l'IIG.\' 

1nuito aplaudidos. Sen1ana da. Cri,m('J. - Por iniciati-
Tocou durante a solrnidade a Jazz ,·a do prf'feito cto munic-rnio, em co· 

Botafôgo F. e .. sob a direção do re· operaçlio com o diretor do Grupo Es
gente José Santiago. colar .. Abel da Silva··, prof João 

A ·s 15 horas, realizOU·SP a inau· Freire da ~obre&a. veem tendo bri· 
guração do Campo ele esporte do re· 1 ~hantbmo a$ homenagens prestadas 

ferido Clube •. com uma partid:l ent~·e 1 ª ... cr.·Iª .. nça. Todas. as noites . r.eu~e·~ o l.º e 2.º quadro,; cabrndo a vitorrn no G1upo Esc-:-lar ··Abel da S1l\'8"', 
ao último pela cont3{H'm de 2 x 1. lam1has r.uv~llie1ro.s e pes.sõas de 
Atuou como Juiz o sr. Adalbert<' Fon· d1.<;tmção 119 nosso mr10 socwl que. 
séca. c·om mterê.sse procuram CU\·u· o~ ora· 

- 1 dores de.sii;nados _ As i:;es..<.,oes e.!)tão 
Continuando o pr~rtuna de tra· sendo _pr(\~idida:. pelo prefeito Zaca

balhos que vem executando desde o rias RibeirovlN'o 1. 0 dia dissertcu sô
iniclo de sua. administração. o pre· 1 bre a eduC'nção social e., acadêmic:> 
feito Jullo Ribeiro acaba de determi- : Romulo W.a?Jge,l e a pr-fessora José
nar a demolição dos predios desapro- t fa de Sousa Jw-IéJC\. 110 2 ° dia, di.o;ser· 
priados pela Prefeitura, em cujo l«;>· 1 tou sõ_bre importnnt~ . têm.a soe.ia! 
cal será construido wna praça pu. d~. 1;,wz de F'rar.ça Ohve1ra - Prote· 
blica. çao a InfaDC'ia e á Matermdade -

bte municipio gosa atualmente que foi feli&· e_m sua al?Cu~~o. p.ren· 
uma situação de desafogo liem ne- dendo a ateru;ao d~ auduon po1 al
nhum compromisso a pagar e com gum tempo. Segwu.se com a pall· 
cêrca de vinte contos de réis em CO· vra a professora Ju~ta Da~tas. 

1 fre. Para um orçamento de min- Aproveitando o dia_ fesuvo _de 4 
gu:idas pr-:-porções como O deste" mu- do corre~te1 por ocastao da se~sao co
nictpio, já isso é um fá.to expressivo. memorativa no D1a_ cta Criança. n 
tendo-se em vista os melhoramentos agr6n~mo Alfeu Rabelo fez uma con· 
públicos que já fôram realiZadoii;. ferenc1a d~ real valor l!lost_rando com 

- A administração mwlicipal vem d~dos pos1t.tvos as re1!-lIZa~oes do go
realizando vários melhortunentos de ver~u Argemlro de Figuei :-édo. sendo 
Interesse público entre outros servi- mmto aplaudido· . 

1 çcs que teem merecido a atenção do - Por áto do prefeito muruc_ipa · 
prefeito Jullo Ribeiro, dastaca-se o ncaba de ser criada mals ur,na escola 
d~ higiene municipal, dirigido pelo municipal l)e.sta cidade, ficando : 
dr. Sebastião Araújo e que tantos be- mesma locállzada na zona pobre,. ~ 
neftclos vem prestando á nos.sa JlO· municlplo. tpmando n escola .º. n .. m 
pulação. bae serviço tem merecido de Escola Arcemiro dt 1-·1,ue,rrd~. 
da administração mruúclpal todl:> o - o prptelto municipal, deseicso, 
apoio tndispensnvel ao seu completo sempre, de .~oncorrer pnra o engrar~: 
funcionamento. Igualmente tem a decimento ttô municlpio. est~da ª 51 ~ 
mesma Incentivado a instrução, cri· tuação agrícola e esta resolvido ª .:!, 
ando novas escolas e prestigiando to- qulrlr m_a'IJ:Úpa.S. para lncen\8 _ 
das as iniciativas que vtzem o seu mais a c~peração agrfcola. n· 
desenvolvimento. A agricultura tem rios agricultores de grande ª1t1w 
merecido os cuidados especlais da I ce já têm procurado o sr. prc e u 
edilidade, que nê.sse proposlto vem para facilita-lo a apresentar O .., a 
fornecendo ao técnieo agrlcola o concurso a ss~ empreendimento 
apolo moral e mate11al para com- favor 48. ÍIJÍ!'Sl\ principal fonte de re· 

pleta eflclencla d~ serviço. . ce~ ·Re;It~"'u~~ no dia 9 do corrente 

- Passou no dia 3R de setembro p. o lomeiD Inicio da Llca Esporliva ~;'; 
findo o 1. 0 aniversário da morte da. i gaenae, saindo vencedor o Am.en 
sra. Niná Fernandes, esposa do sr. •·oot-Ball Clube. 1 ta 
Manuel Rodrigues de Oliveira, co- 1 - Aeba-se entre nós o Jornal s 

~te e111 praça. .Alfeu Rabtlo •-• =-. ,....,,(oi ~ - oü.tlo outulllD de~-



REUNIU-SE, ORTEII, O CORSll.80 DE 
MINISTROS J)A Gll-BRETARBA 

A substituição dos ex-ministros Lord Staaley e Daff 
Cooper - Será admitida a imitração de refugiados poli
ticos alemães e austríacos - Altandonada a idéia de di
visão da Palestina - O)tjétivoa da politica hritanica 

LONDRES. 19 ( A UNIÃO> - O I vfrno nésse sentldó serA divulgada 
.. premier" Neville Ch.,1uberlWll eh"- amanhã. 
gou, hoje :1 e.::ta capital, a fim de pre-
sidir it reunião do Conselho de Mi- IMIGRAÇÃO l)E REFUGIADOS 

rante três horas. LONDRES, 19 •A UNIÃ01 - Em 
nistros. QU<' SE" realizou , tal'de, du- , 

Em prime!uo Jugnr foi tratado o sua reunião de hoje, o Consêlho de 
problêma de divisão da Palestina, ten- Ministro& decidiu que a Inglaterra ad
do o sr. Mac Donuld. que re•ponc:e mltlrá a imigração de refugiados po· 

r:~~ M:~1i:~~~ :~r~º~':!~~~t!º ~i- 1 ~!!~~ ~= e•==Ó d~e :.~~ 
pratlcnbilida1e dé:;sc plano. propondo, depois. do "AmchlU&s"" da Au.st.rla . 
a seguir. que SC' abandon3s.o;e tal pl'o- Depois da sesaão, o primeiro mtnts-
póslto tro recebeu em conferência o mlnl;!-

Posto em <.iiscu.s.c;ão, foi aprovado o tro Thomas Inskipp, 'titular da Dete
relatório do ~r . Mac . Donald e, logo sa Nacional, com quem conversou de
em seguida , n suo propóbtft . moradamente s6bre o programa re-

Todavta . o covtrno não po:lrrà e!e- armamentista . 
tivar essa ~ecisão que depende do 
Parlamento . Assim. somente depois OBJETIVOS DA POL1TICA BRITA-
rte 1. 0 de novembro teré. soluçio o pro.. NICA 
blêrna da Palestina, mas, sabe-se, de LONDRES, 19 <A UNIÃO) - Poi 

r temão. qu<" eht não S<'ri répartida. an\UlCiado, hoje, que o .. premter .. 
o Consdho discutiu. em scguiâ1., Chamberlain organizou e vai exeru

sõbre a nomeaç.~o dos minlstrlls que tar wn largo plano de açlo polltloa. 
substltuirao oc ~1·s. DuH Coop~r. ex · visando entre outros. os seguintes ob
prlmeiro lord do Almirantado, e Lord jetlvos: aprQXllnaçlo anglo-Italiana; 
stanlev. ex-ministro das Colônias. que •problfma da Palestina; Intensificação 
acaba de falecer . . 1 do rcarll)Bmento brltanlco e 11nl!lca-

Acrediui ·se que a decisão do go- çio da Irlanda. 

OS JULGAMENTOS PELO A CULTURA DO TRIIO 
TRIBUNAL DE SEGURANÇA EI PERNAMBUCO 
DOS IMPLICADOS NO MO· APRESENTAM-SE PROMISSORAS 

VIMENTO COMUNISTA AS EXPERIENCIAS 

DE t 935 
<Conrtusão ,· • • pg. > 

em sessão plê,lR as apelações, do prl"• 
ce~!so 185 de Pernambuco. º. 1Tibunal 
de Segurança Nacional <.:onfll'DlOU to
das as sentenças proferidas .pelo Ju~ 
costa Neto. nei:ando oroviruento á..~ 
apelações . 

.\ DECISAO 

RIO. 19 !A. N. l - O presidente Ge
Lullo Vargas recebeu wn telegrama 
do lnterventol' Agnmenon Magalhães 
ccmunlcando que foi Iniciada, no mu
nlciPlo de Garanhuns, a colheita de 
trtgo no. campos cm cooperação com 
o Estado, os quais cobrem 40 hectares 
de terra a 900 metro~ de altltud~. 

Nêsoe comunicado. o Interventor per
nambucano adiantou que as expel'l
enclas para a cultura do ·trigo na rona 
agreste daqutle Estado são llS mais 
promissôras J)()Mivels. 

Condenando Grego rio Lourenç<1, Be- · 

~~~·aª~;:~: 61t~~~ ':~.:.::.: a ~~E:~· q~i:.O=A~!!~ ·we:: 
sno Furtado Soares de Melréles, Ota- de . Verln~ue de vt ... 03 seue -· 
cllio Alves de Lima, LBmartlne Cou-

--
NÃO É SIMPLESMENTE OLEO 

i VII ALIMENTO CRBADOR DB ENERGIAS 

SAUDE 6 um oleo vegetal puris• 
simo, de uso delicioso. Mas isto 

llilo 6 tudo, pois Saude é, princi· 
paimente, um poderoso creador de 
energias. E isto gr•ças aos seus pro• 
cenos especiaes de la bricação -
exclusivos no Brasil - que permittem 
o aproveitamento integral das altas 
virtudes alimenticios decorrentes de 
sua natureza vegetal e das abundan· 
tes calorias proprias de sua natu• 
reza oleosa. Use, sempre, oleo Saude. 
Sclude dá, aos alimentos, valores 
nutritivos..!!!!!: 

O oleo Soude ~ o 

sabor natural das alimen· 

for, apura a paladar cara

cferisfico de cada prolo. 

FAZ PRATOS 
SAUDAVEIS 

UII PIIIDUCTO DE ANDERSOII, CLAYTON lo CIA. lTDA. 
tinho Corr~a de Oliveira, Alberto Bo- Lopes de Siqueira - Augu.,to Ipane
mllcar Bessouchet, Valdemar Dlnlz ma da Silva. 
Henriques. José A vellno ae Carvalho Condenamos a pena de 3 ano.s e 4 VIDA MILITAR 
e José caetano Machado a 8 anos. méses: - Pranclsco Alves !!obrlnho 1 CINEMA 

A 6 anos e 6 mêses fõram condena• - l\ntonl1:1 VnY\derlei Bosfortf - Pran-
dos os segnint•s ncusadOli : Manuel cisco de Freitas - Manuel Feman- 15 • CIRCUNSCRIÇ,\O 
Martins dn Cunha - Leodega.rio Lou- des de Medeiros - Paulo da Mota l.J
renço Alves da Cwiha - Francisco ma - Manuel de Campos Góis - José 
Augusto José Bezerra - João Antero Gumercindo ~ Silva e Francl&co de 
da Silva - Miguel Elpidio da Silva - Souza. Fonseca. 

DE RECRU- CARTAZ no DIA : 

Manuel Guedes da Silva - Antonio Condenados á pena de 7 méses e 1~ 
Alves Damasceno - Ovi:lio Cabral de dias de reclusão : - Antonio Munlz de 
Macédo - Teofllo Pedro do Nasclmen- Farias. 
to - Josias Viana - Teotonlo Soares Condenados á pena de 2 anos de re-
- Monuel Nunes de Souza Leite - clu.são: - Maria Medina Machado. 
Severino Teodorn ele Néto - Francisco Ainda condenados a 5 anos - Epl
Po..1donio de Oliveira - Ananlas de fanlo José Bezerra - f'obrlnho Rlbel
Ollvelra Gomes - Slmpllclo Texelra ro Leite - Vicente Coutinho Campos 
Pelxõto - João DeodnLo de Oliveira - - José Cavalcantl do Nascimento _ 
Tomualdo Dinlz Henrique - Adorls Carlos Augusto do Rêgo Cavaleantl _ 
Emillo da Silva - Osvaldo Cabral da José Tomnz de Araújo - Alvaro Lu!z 
Silva - Bartolomeu Maques de LI- de Assis - José Brasileiro da Silva _ 

:'.',;',, - _ P;::rt~~nv~~r!'l~rh; ~~":~ ~~:ei:!."Wr':~.de Lima e Etelvino de 
naràino Mariano dos Santos - Condenados a 1 ano de reclusão: 
Francisco. de Assis Cruz - JO!é Age- , João Marinho Falcão - Antonio de Sá 
nor Sa11tlll~o - Artstldes de Oliveira _ Narciso Ferreira da euva - Oe
;:- Eg1010 Chaves Tavares de Mélo - n.aro Buonara _ José Pontual Perre1-
1lrgllio de Almeida Bomflm - José ra _ José Marques da Silva - Manu
oe Mélo da Silva - Luh Vieira do el Bezerra da !!Uva _ Joio.Lemo. Mu
Quadro e Ar,tonlo Carvalho Ribeiro, n1z _ Severino Matias da Silva - Jo
todos ex-sargentos e cabos. Ao Lnna _ Raul Luiz Barradas - Jo

OUTROS CONDENADOS 

Fóram condenados n 5 anos de re
clusão : - Lourtval da Mota Cabral -
Manuel Batista Cavalcantl - Jacob 
Krlngold - Luiz Bispo de Prança -
José Pranclsco de Oliveira - José Be
:r.erra da Silva - José Alvea de IJmn 
- José Paulo da Cunha Vanderley -
José Antonio dos Santos - Antonio 
Alfrédo da Silveira - Teofllo PelxO
to de Oliveira - Manuel Tomas de- O
liveira - Hugo Barbosa da E'llva -
José Lucas da Silveira - N•t.or Ba
tlata da !!Uva - Clcero Valerlano ele 
Moura - Abel Pais Bamto o.Idas -
Benevldo Ferreira de Paiva _, Oeneslo 
doo Santos Baranna - Seb8atlio LUlz 
de Prança - Jooé David de Lima -
João Alfrêdo de Barros OlbeoD - Se
•ertno Marlllllo de Carvalbo - Se
butlio Roclrlluea de Preltaa - 0.
lllocrlto da suvelra - Melitlllo RO
drlgues da Silva - Toma& ·:vuanova 
- Godofredo Severlno de 'isríto -
GUAtavo Tl,re Continho - ADll!al VI
-te da Dom, -B enrl1Ue ~11 Llllz 
da Silva - Antonio Paula da Silva -
JON Couto Santiago - Ror.etido An
lonio doo l!antos - UU..ea cJe Arruda 
e Bllva - Jo&o Prancl8C4 ~ 1111.,.. -
~ de Barroa Correia - "1torlno 
llalbaoã doa Santos - sevefliil, Bru
llO - Antonio Buarque de Kaddo -
~uel Teoftlo de Lima - Jooé Pe-

d& SIiva - Plrmlno Pellx da 81l'\'a 

... .ra:: ~~t!: ~~ ~~ 

...., ele Souza - Amaro Barboea Ca.
llllllo ~ Jtllf Neftl Pedrao& - Luiz 
~ Nuw - Antonio Padua Ili· 
....... Banto - Joio Batista de Me

- MNlallo 0.ftlcantt - ll(a. 
1111811Ya-Lulll"tleq, 

sé Gullbert de Macedo Junior - Te
mlatocles Maaalhles de Medrado PI
lho - Ed~ar~ Ta.rgtno de Araújo -
Leonardo Gregorlo da Costa - Ma
nuel Antonio e Silva e José Inaclo da 
Silva. 

O PROCESSO DE MINAS GERAIS 

A apelação 196, 111> proce&s0 412, de 
Mina& Gerais. apenso ao de n°. 462, 
com se11tença do Juiz Pereira BTall&, 
foi relatado pelo Juiz ~ro Borges, 
sendo ar,,,lant.es. •-oficio, o prolat.or, 
o ministério pllbllco e Antonio soa
n,s de Oliveira e outros e apelados 
Crlatovio José Batista e outros e " 
mlnlat.érlo pl1bllco. 

A sentença foi a seguinte: 
ai •- i;>eu-se provimento ia apela

ç6ea es-otlelo, para condellU' l"ranels
co Xavier dos Santos e Jooé Oomes, 
a 7 mbes e li dia unanlmemepte: 
e Manuel l'9rrelra Paulino, a 7 mêses e 
15 dlaa, por maioria: 

bl - oeu,.ae provimento, em w
te , M PJIPiaOOea do mlnllltérlo p(lblleo. 
para Olllldeaíar 7'11'& Je)Jan. CJaldlno 
Mcnlra e Prederleil Telxelra da BUva, 
a 1 àna de prlalo, par maioria e ~ 

:~;.lbl~~~~t:;, 
• !, ~:.!!-~~im:n:te~-
mals apellio6I&, IIIIIIIIIDwment, con-

=~~~?':'1~ 
~~~~~a:~~ 
AUIUlto Tl!llrelra. XIBto de ~ 
é1a e Di010 Nfflllao da Rocha. 

TAMENTO 

lntett..i&es de reservistas 

Da 15. ª C. R . ?edtl:>emos, com pe
dido de publicação o seguinte: 

"São convidados a comparecer no 
Serviço de Flchai1o des ta repartição. 
com a maxima brevidade, a fim de 
solucionarem assuntos que lhes di
zem respeito, os seguinte• cidadãos: 
Manuel da CWlha cavalcantl. filho de 
João da Cunha Cavalcanti; Napoleáo 
Ferreira da Silva, filho de Olegario 
Ferreira da Silva; Ananias Oonçal· 
ve• do Egito, filho de Martiniano 
Gonçalves do Egito: Francisco Gui
lherme de Carvalho, filho de Natallel 
Guilherme de Carvalho; Antonio An
tunP.S de Alencar Memoria , filho d~ 
Jaime Memoria. todos residentes nes
ta capital; e Vicente Hermes de San
\ana, filho de Raimundo Ferreira de 
Santana, residente em Ouarabira, 

lr--------
PLAZA: - Na vespe1 a l , 

" Capricho Branco", com Ka v 
Frands, da "i\tttro G o'rh, .Vln 
!\layer··. Complt'mentc :. 

- A' noi~. "Butherfly", <'ORI 
Ziliani. Complementos . 

REX: - O priml"iro frsli\•al 
da "Uru:ío T<":ilra.J PeSSÔf'n •", 
cum a ,·oml·di:i "Hotel da,; 
Anu),t"s " 

SASTA ROS.\: - X~ léla . 
•·J.irio Partido " ( 'omplemt 11· 
to... . Nit palco. o n·ntriloquo 
Ar~o . 

FELlPtlA: - Sa •·se•c;;ão 
da..,;; Norma li tas", .. O !\lis lé-ri:-t 
da lhúversidade ·•• <'Offl Larry 
BIL'lter Crabby. (:ompJ,mrn
los . 

- ,\ ' noite , "O ]dolo d~ Sew 
York ·•. <'On1 Ed•·ard Arnold, da 
" R . K . O . Râdio" . Comple
mentos 

JAGUARIBE: - "'Mil Dota
res Por I\.linut:>" , com Roger 
Pryor f'. mais, a 3 . ~ série de 
" 0 ( 'a,·aleiro Alado", com Tom 
)tix . ( 'omplemf'nto.;; . 

~IETRó:t'OLE: •Tudo 
Pi,dr Awnte<"cr", c em CJtl,rk 
Ga.blt e Constance Bennett. 
Complement.(;s. 

S . PEPRO: - Ses.•h das 
M~as - ·· Beleza á Vendaº, 
com I\iladge Evans, da. "Metro 
Goldwrm. Mayer,. . CemPle
mC'1ltos . 

~r:::. ~':,'1~~ ~!:'~r;:~õ:":"io~~ l 'L.. __ - _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_- _--__ - _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_..., 
sa. reservista do Tiro de Guerra n. 
2'70, da cidade de Santa Rlla. onde ~ ''O S 
residente. ESTADOS UNIDOS 

A fim de tratarem de llS!iunto.s de 
seu Interesse. são convidados a com- NÃO PODERÃO J)EIXAR DE SER UM CONCORRENTE 
parecer, com urgencla, nesta repartl-1 MARJTIMO DA INGLATERRA" 
çio 12.• Secdão1, os reservistas : Irl-
nfll Benjamin Pereira, Sebastião da _ _ _ 
Cruz Vlléla, Humberto Pereira dos • . 
Santoa e José Genulno Barbo.a. DecJaraço·es do embaixador J cerra tenha qualquer motivo para se 

I111&lmente. a fim de tratar de as- alarmar com o desenvolvimento mari-
sunto que lhe diz respeito, é convidado Kennedy, em Londres timo dos Estados Unidos, uma vez que 
~e:"i. :;:: ~ .at::ta Filho • compare- LONDRES. 19 <A UNIAOl - O em- os americanos são concorrentes e não 

o expediente desta repartição lnl- balxador norte-amencano, sr . Joseph poderão deixar de ser 
ela-se is 12 horas. terminando is 17. Kennedy, fez um apêlo pam uma co· 
menos &06 sabodos que é de 8 ás 12 ·laboração mais estreita entre as ma- NQTJCJARJQ 
horas~·· rinhas mercantes anglo-americanas. 

A propósito. o embé.ixador amerlca
CEBTD1CAI)OS DE RESERVISTA no d<elarou não acreditar que a Ingla

Famtuas residentes á avenida Ro
drigues Chaves .solicitam. uma provi
dência do Serviço de Fl'bre Amaréla, DO EXERCITO DO TIRO DE 

GUERRA 37 

11:ln mlu do n""80 lllnilro, sr. Por
flrlo Pinto Ribeiro, ex-presidente do 
extinto Tiro de Guerra 37. encontram
• certificados de reservlat1111 perten
centes a atiradores da mesma asso- , 

olaçio. 1 
:r.ua.imente, aquêle m-. precisa. ra-

lar com os sn. Jáol! <Jomes de Prel
tu e Rufino José da Bllva. a ne(IO
clos de lntereMO dO!I mesmos, poden
do ser piocurado na Imprensa Ofi
cial. 

'JlORNO MECANIVO ~ 1 no sentido de ser e1<tlnto wn fóco de 
meiro entre eentroo - UI de tia· mosqultolí ali existente. 
melro e completamente eq,dpaclo. 
Vende - OIIDG.t. NACU. 

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

DO BR.ASIL) 

- Pede-se á pcsoõa. que e1u:ontrou 
uma roda de carro "Opel", e equipada 
com camara de o.r e pneu .. Contlnen
tal"" 5.50. aro 16 perdido entre Alago
lnha e Santa Rita. o obéqulo de en
treg,-la á rua Maciel Pinheiro, n°, 
4G4, que será bem gi·atlnc&dll . 





e- Detlldo c1e 11111111:F.': NMllt· = 'I:* ~ria IA> irt-
cle Trilbtilho, e Mdl: nilla 
•IIClllllla•: 

•taMl;)ICW,DIAQAO PCl9'1'aRJOR A' 
DISP!:JIBA DO DIPJUIOADO ,._ A• 
PLICAQAO DO DtltmTO COMUM 

Trotando-,e de dusfdid onu1t
do de q11ettila de trabalho, em 
que Ido Poria emprer,ado • em-

*i~~~ ~. :~=r.::; 
:Nló o ~ lboll"'. o 

art. 1.- • = n.• 31 lll caill!ft 

t gu:.=j•....,nto 
1
~ '2t,t;i~=: 

.r.;:,~e ~=t~ulg~ 
fflfflto pari, ao conhecer do /eito, 
aplicar o direito ordln<lrlo. 

doe d•J:= de ~o·. N&o elú
de a r r~ na 11111,1~ il:> 
&rabalhlsla. O Ili.lato. de que OI au
lao dlo noUcla, • •or11111110 de qufl-:: :111=:~· }.:·. ::J.ui:a~~ 

10 .&VJOl:S JAPOMBl9D, ABATIDOS JOO AVJGES PARA A. DE,. I Durante o dia retiraram-se as mi.
s6es dlplomãUcas da Inglaterra e tia 

cAJITAO, li (A 'IJNIAOl - Aa au- f&SA. DE CANTÃO Amerlca do Norte. 
torldade chlntNa at111nclanl que du-A ln nda a,,recia a nndlcali

•ado do emprefGdo fJOII- ao 
Já.to que deu cau,a ao dbtldlo, 
erige, ttlo l6mellte a ccmdlçdo de 
slndicollzaçdo 11erante a jtuttça 
trobalhuta. - Acordão da C6rte 
suprema, agravo 6 .178, Dlltrlto 
Federal. 

relllo lntlleado pelo empnsa1 > encon
lHIN tundamellto em dlll)o.!IU,·o do 
Ccldlgo do ~relo 

Também nao proceCle a ••,w1aA 1'11-
zão. O dispositivo cl!ndo exil?. <:U• "" 
trate de empregado 11ndlcallra,;io. Ma.l 
não prolbe que a flllaçla do ompre111,
~o ao sindicato seja e!etuad& de!R)I.: 
do fito que deu lucar ao lltlsla. Pau· 
co Importa, pois, que o elJlllll'IIPdtl ,..,._ 
se admitido pooterlormente, ma, 1>11-

rante oo reoentes "Rúda" da aYillÇlo ela do 1rave perl10 a 11u• eotAo expo tas 
!llp6nlca contra eata cldAde, !Oram Ias forças do marechal Chlalli·Kal
aktlclotl IO a'flllea búmllUtl, Chell:, pod<ndo oerem divididas em duas 

partes e completamente aniquiladas. 

06 JAPONESES QUEREM CORTf.R 

f. PERROVIf. C,O.NTAO - HAN-

KOW 

'\~UB O CBRCO DE HAN· ta~~m'!: :,i:;:-:~=:~ç~en- HONG-CONG, 19 <f. UNIAOl - Os 
Japonêses estão tentando todos os ~
forços no sentido de cortar a (crro-ACORDAO 

Relatório: tes de dlrlllr a reclamaçlo ã Junta. 
Perante ela compareceu .li lllndl,oaU

Mlnistro Costa v .. •o zado. Era o baatante ,,.,,. que a rOIJl11-
mação tosse processad&. Al1'a, o 11111'11 .. 

o Procurador do Departam•nt9 N'a- v1>11te apenas preaume que a slnd\:lll
cional do Trabalho lntent.ou ação exe- llaação do emprepdo faue ix,sti:rtc,r 

~~1te1~~tr~~a ~r::~:.~~. e~!~ :'rtf::· d~~s.nrs :ro:.em:.i:ui,..t 

CltANOAJ, 19 lf. UNJAO> - Em 
consequencla do ataque Japonk contra 

~°'.&~.of~~= 
O VILCIR DO LEITE 

I ITIUO 
(C<lllduie .. a.• .... ,., 4401000 a Walmlr de Matos Gan:la. cesso perante a Juata, C01111tava estar 

seu empregado, despedido sem Justa o empregado rolado ã untlO doe Em
cousa. Junt.ou ã petição lnlctal a Ata pregadQS do Comm:to. CClll11'8 ela m1- VALOR QUJMICO DO LEITE Mf.-
de uma decisão proferida p.ti l>rl- 1 tra prova não foi prodmlú. TBRNO 
melra Junta de Conclllac;lo e JUiga- Afega, mais, a agravante, que a dP· 

=~5:'nt;' ;º~~: ~~~~~!~: ,~:i:•d,;''tt!ªq~!ºo lf: f::.::'.=: 
A Junta, consldernndo que a Olnnpa- te, ma.s essa declaração , Dllaa. JJW· 
nhla. embora tivesse deixado de 0001- que a proprla àta menclm1a a revelia 
parecer, mandúa apresei:tar lleNon da agravante. 
escrita: que dessa de!~n. assim eomc Não '" tratlar& pruprlunente de uma 
da reclamação de W3lmir, constava falllldade. Provavelmente, a lntlmaçi,, 

~~vl~t~...:6~ç~:a:~xll~ d!~~ !~ln~~~.' :.i=,::u:i:.ci: A:~ 
crltórlo, oom o salá1io mensal de . . crlta. Teria havido wna lrregU!arlda-
300SOOO - JUigou procedente a recla- de. mas que, es,_,,to, llcol1 NIUld:J . 
mação e condenou a Companhia a pa · porque, segundo a mencionada cerUdAn 
gsr_ 14CISOOO de salários atra:uaw:: e de !Is. 25, a decldo foi nallficada AI 
mais 300SOOO, correspon:i~Jltes a :.11n I partes por telegrama . 
mês de vencimentos, nos term~ jo a; t Versa a terceira arguição sobre a 

~d~t!m1:~i:!~ e~~ 
*'1o do leite materno, yt.llll)ll dar. 
,unbora emplrlcamente, a sua compo
:;Aflo aUlmlca, comparnndo· o com o 
1e1._ de ""'"· por ...,. depois dest~. o 
lllttls ernprepcto na llllmen\a,;ã.o da <ri
ança. 

Leite ma terno 
H20 - 8'1,50'r. 
Alb - 1,40 
H. e. -8,80 
Gordura - i,00 
Cinzas - 0,30o/, 

LPlte dP VOCI' 
mo -11,75% 

~b - 3,50 
H. C. -i,60 

OOrdura - 3,40 
Cinzas - 0,75% 

81 do Código do Comércio. impropriedade da ação executiva. Nlitl 
Eretuada a penhora ex ,cu·ivo, cpõz, difere das anteriores. Ora. fazendo agora um estudo co1n-

a Companhia os embargos '1e xi.. n. o Bl't. 4c do dec. n.• 2i.142. pres- parativo sllbre os dois ,1l!Jlentaos e es
alegaudo: que o processo e uulq, por- creve expressamente que •a exec"'6n tud&lldo ,:a(.a elemento de per si, va-
que se Intentou ação executlv., oo ln- das docls6es das Juntas p,rante A 11101 obsl,rnr o sea\llnte: a llgua •~iate 
vés de se promover uma olmples exe- Jw;tlça ,Federal se rep J!elos dlllpol;I· em IIUaldade em ambos os leites, ao 

f~~~~-~: :i'e":'~á~.J~~;f~ ~· ~ :~::~~.~';..~~m~t!.~~~ls;,,'l:e:: =~e J:.~":.': ~~~r=J~ 

HAN-KOW, 19 <A UNIAO> - ';..;."~: ~~di~"a~::..c:n~l::.t;::.-.~Zia1°:J; 
~~nc~ª .!'°i..i'!~e.°lvll está lch!na da grande metropol• do sUI 

ANUNCIA-SE DEVOLUÇÃO DE TERRI
TóRIO SUDETA Á CHECOSLOVÁQUIA 
O REICH ESTA' PRONTO A CEDER PARTE DO TERRENO 

OCUPADO - AINDA NÃO FóRAM REINICIADAS AS 
- - NEGOCIAÇOES HONGARO-CHECAS -

PRAGA l9 tA. N. > _ o govêrno lcváo~ti:t e a Hungria., para solução ao 
11m ti ronto o rf'.Stltulr á I problema magiar. _ 

~hec~ovàq:a Jrte do território ocu- Dt1,X>is de suspensas as ~nve1a1-r..lç~ 
· rdo de "MUnich. de Komaron, apenu tee_m-se re 1.aco 

pa:.:mn;~:.:'ei!f ~hlda em fontes entendimentos diplomáticos Por lntcr-

atemãea desta capital. ~f<gºs~·~J~~-15
6"~>.RLAMENTO 

f.M REINICIADA'> 1 PRAGA, 19 •A UNI_AOl - A C•· 
AIND-"' NAO FOR OES CHECO-HUN- mara do• Deputados nao se reunirá _na 

AS Nro<>CIAÇ I próxima :;emana. c~mc, foi anu1:1c1a-
OARA8 IAO - Até do, em virtude d~ nao estiwem ainda, 
BUDAPEST. 19 ~A 

1
~N ~iniciada'-, ldclimita(.as as ncv~s fronteirRs e1"ltre 

o P~!!dad_n tasº enratmn,ra Chectt'ii· n Checoslováquia e a Alemanha as n~s.n-~- ue _____ -===--
O LIVRO DO SR, GETúLIO I 

Yl.RGIS 
!Coneluslo ela 1.• PII · l 

DR, ALUISIO RAPOSO 
--:--

cessada nos próprios aul"" em que mente, de uma ação judlcoti. O doe. de no ltlte matemo do que no leite 
-::1n1r!Uio dn 11o~pltJ11 s~nta llll\ 

bel e da Maternldade, 

CIKURGU 
DOENÇAS nE SENBOBAS 

PARTOS 

f6ra profertda a senttnça exequenda, n.° 22.132, prscrevêra. no art. 18, ,ue t:te vaca; as albumlDIB e as ctnus eedentea outros no : ~nt.icJo da l!rati .. 
pois o art. 31 do decr. n.º 22.132, de •os Juntas con.stltulrão lnatancla Wll- exl•tem em menor ql$t,•,datl•. Pelr ca ....,. e>ta~lecld:a pelo l'r<~iden• 
25 ~e Novembro de 1932. ''"ª deu ,. ce,-. ca para o, Julgam•ntos que prolerll""II, exposto e pela IDg!ca. s,:1ia o leite m~- &,, °"""º Varps. de s.ubmekr • san
tidao do termo de audlencla 1 va•o·· cs ouals só poderão ser cllscutldoo n<I!' lemo e não o leite de - o •111:nen- ção d• põ,o. mediante do<11mento táe 
de titulo _de dlVlda liquida e certa para embargos á 5ua execução•. A eitecU- ~,:Ua".',!:__nln;!,_ ~-para ~~I~ comteno- _vel, °" mo:r" dlreton,, da 
a execuçao Judicial, !oi lmpllciram,•r.,o eáo, dispunha o art.. a, seria pto. ....- "'""' - - ~ -...,. iac ...,pl'IB eont'Db P1 ltea. 
n,vogado pelo art. 4.0 do decr. l4.i42, cessada pela Justiça Federal. Ora. 1\ la; no entanto. d._ .,.,.~ o o.-entsndo, ,.,, tal fór"!ª• !' 111-----------:-:::-
de 14 de Julho de 19:M, onde se P""•· c-xecução pelo simples oficio do julr. rc,iatrárJo graças ao Yalor qulmlco e tnçac mal• fflenntes da - a,:ao 90

• Bu l'eftl'rino de Canallul. HB 
creveu o USO do processo co111am; que. só f admtsstvel quando o e,i:ecutor f o alllaentar doa RUI elementoo. Aaalm. btt oo destinos 11Klonal9 , eonfUnde · IlU 10 as 12. 
nos termos do art . 18 do clt . dec n .• mesmo JUigador . Sempre que a parte reJ•- em prllllelro lular as garc:luras nela., ,.,r - Ato solene de confra- _. • 
22.132. o Julgament.o da Junta deve ser deva recorrer a Jlllso dl~rente, torna• 10nde vamoo encontraT 4 gramas para lerlllaçlo com • _,. proprlos co- !~===========;;; 
apreciado, na forma e no !und.,, pelo se necessária outra ,ent,nça Dai ll oada Ulllco, de Jelte,materno e apenas ~ A malevolentla dos que, po, 
Jlllz da execução, como se se ~tasM• ação judicatl, que, allú, é u.,;. f6nna a.40 JIM'- o leite de vaca. i,rop6,dto> de qualqutl' espede, procu- l'ion•I. no larJo p.rfo•!n de_ oito anos 
de um recurso_: que_ disso tamb\i!n re- de execução. A Justiça Pederal nlll> Nlo olletante ser o :etlõe materno 1'11111 alnlla depr-lhe à linemdad• IJ&- ,m que O ,eu autor. lmprlmmdo ºº'í';' 
suita a neceSSJdade de ser apre,scnl•· rcc'la ser colocada na J)Ollção aubal- mala 110nlo dq que aquele. Dio PfOY<>· trto11ca flD obwilkar aw IIPl'lrrtna• nu- dlrcooes ao Pais, se eonverteu em • 
do o processo original ou uma =·a tema de executar seu exune " ce tllarrfa, mio que entra em "1la com- •- do - esJlllllo "6bllt0 de !""oi· cura central de todos os movlm•n":• 
de sentença; que tendo sido a embar- decisões das Juntas. Fol-lht por ~ de preferencla o acido oll!le<• O ,mlllffl tnltlàllle, qoe lanço• a pu- v.rlfkados no no planlsfero poh· 
gante revel, não lhe rixou a Junu, isso ortorgado o poder ouvlt as oont.endo mlllto poucc) "" acldlll cor- blk:11••~. por ln...,,,.«lo da cua edi- 11 
prazo para cumprimento do ,l:,cLs~~. partes e corrigir poulvels lletlllda- ~.os Yolaters, quul dell ve.es meuc,e do 10ft loàé oumpto, tiun4o enearad~ ',º;... ha, t ah·n, um !IÓ asp,oto. de 
noo termos do 

0
art. 20, parág~o únl- des ou abusoo das Juntas. BMe 6 o...,.. , qUe no leite de vaca. J:m prlll .., dftle ut,ec,te, nle per ud\a • 0 ffl11""· quantos .. pro;.1am na lau eofera d"' 

co do decr. n. 22.132, citado; a not:I gjme dos citados decretôs. rqlme aln· j'lll acldos gonlds volatala °" malm>'!! .açlo 111,t,,U... de,.... ni~ se at'TN'ria • ,..., • ...,. ~,1;1;,.,.., an• ... tr.1•- .da 
constante do final do termo de audl- da em vigor, porque O Podet t.oillla,. re~ftla pelas dlatrtu na prllneMI • aela. Wo ,-tpm- d .. .., .. con: obra eneauda, não se unha refletido 
encta, onde se ded:1:-,1 que á emba1·. Uvo não deu ainc:1$ nova organt&açáo tdàde, cldalllo1. f I tG bularia para dar a n.1. rmtclr.ncii& de ,ão si11gular homem 
gante !ol dada clencla do JUIQment.o é. Jw;tlça do D!': orlaá ,e~ A,, prot.elnas ou alllUIDinas, embom ellra ..,__ • e- * toda º"''" de,\Ecs~md!'.:.ar da ap-. ...,.nt·, .... da u• 
na_ própria audlenc:ta é destrul4R i,ela Constltlllçlo de , ain DeCl1l8ft8 quantidade, elo 1'lcaa em ,.,_ e * .-lata atlHd-• .., ., . , , _, • 
proprla áts, no tópico e1n que declara ObJfta a agrwv que, se ualnl 6 eaoelna- elelnenllb d~ t.• ordem -tra - tnerl1118 la'lll~ nio a rero- ,tataforma, ,·oino oandl:1~to da Alia·,. 
não ter a embargante comparecido, indlsprnsavel seria a el<!btção lnt,ocra\ as dlarréu. --DI • a11~ de to,1.,._ ~.a Llbrral. 0 ..,,u,do ul!irllo d? alen-
envlando a de!êla por intermédio de do prOCOMO ..,, eol'ft'll jlellanlle a Jun- Seu valor ealorloo f dado peles 111- • ,-r1e _.,.. a •• apoelo IIIA,- IJulo •scrltor, em larga Jo,:nada, ª'""-
um Portador; que o decr. n.0 ll.132, ta. dratoe de..earbono que ae ~ll!llm no nrio, 11P Fe eanr.,._ pt111 r1ansa v~ou a rrJJõ~s mais difrrenc1adas 
•rt._ 1.•. conferiu AI Jun ·as de """ci- Não é, porque o art. 21 do dec. n• orl!Ullamo, e oomo existe ll&fll o leite en111lahitaded•.....en..~a..,con- noo alomlnos politkoo. ora p,r.rorl'fll• 
llaçao a competencla llClra JUigar os 12.132 p- que a cenlcllo da ãtà .....,,.._ UIRB maior ciuola .Je~te ele- .....,.., _do, - am monu- d?-as tranquilamu,te, ora, ..,o,lih!an
lltlglos em que sejam partes elllprega- do Julga.mffltu •valerã como titulo de ~. f nal!lral que ele f~ t]Mllor -ate vlnlo, e nAo so..- pen•· do a nau do Estado aln,ez de ehma, 
dos smdicnllzados. e o reclamante n:,o divida llqlllda e certa para a execuçli> tl'i àalorlas do ~ - 11 Mie de do, de todo o evoi-..te da vida na- sociais os nrnis ai:lt.ados. 
provou oue o fosse; qae o reclaaiante judicial". o lnstnJmento bütca da açlo , """°fira cada Ut,o 850 a .. Nada. ptlrfm. ,., .• a fúr•• dr d"'· 
foi dispensado porque rcveloc falta executiva 6 a certldlo. Ela remm,I, 1f11im d.e lllodo a criança 1---------- ,·t•-lo dos objetivos iniclalmenle >'I-
de capacidade para o s•!l v1•:J le con- para O devedor o onus da pJ<>Ya do qc» a o selo, fl!lllat',M com ma- Para O ....,.m-ntl6Cldo, para o la- zados 
labllldade Industrial de q:t·! lóra in- alegar nos embarc•. Nenkuma b>,, llw~lellll'Bnéa. tente, tudo que nAo •eJll amamentação A rrand .. a. a unidade •Inira • poli-
cumbldo; que a demlaaao, 11,, l1lpóte.se compatibilidade ntate entn ate ~ to ,..__ 11119Jeo 80 peito 6 d-tavel. llca e o pod•rio da N-.ã> "'rvlram. 
é autorl7.ada no art. I.J29 nl' V do positivo e o que malldou ad6tar o•· m dlr'ID1llheit.ao âólelllt Schewel ... r o Uusb'e pediatra AI'·· ,omo ª'"'" o Urro ora lnn(dO, <le 
CódJgo Civil e !K, n. 2 <lo Código do cutlvo comum. pprqee eate, emno a q ~t4 M .DAJ11! ser, 'tellt:lnO rot' mata PGlltlvo: "quand> alvo conalank para nortear ""'u saclio 
~6rcio; que não recUM>u paj;ar " simples execução dtrfta de _..,.., tllnil~'imi ü lllftnal O legllolador se compenetrar do alto espírito con•trutlvo. . 

alDUr os seus lialãrlos ;,e,c,dc,, nern .,.tp a prova ~tulla. ~ e,i 11111a • ntM ~ - vldar da lllctaslo na111ral e dos perigos I lo ha dtr•r1amcnl? ,r.rldcnt.e ~· 
este os lncllllu na reclamaç§o, pt1ls I No mfrlto, alea a 11,p'avllllte que 111s. , ~ e que • leite d'tí vacà llecorrentea d• sua prlvt141o. vetemos .. ,.,.. tl•• aflvitl•d"' .,ubl1ou oue nao 
sempre esUteram , sua :lls(l<•J ça.?. pensou ó trabalhador com Juattl ~lllr- ~ rido eln al\iándnu e ~. tor• figurar no coc11go penal /J'pntlno. um tenha sido objeto de anallse. de con-

Conteatados os emoug·r,. foi llbf'l'h • _ a 1118 lrM!-1dlltle IIU'=.e.r- o uma all,iqanl_açlp ,mal, adaalUI· ca~ ,aoin,e as pena a '" lmp6ttm aideração e de exame. na.s 1>•gina, ""' 
• encerrada a dlla,;io probatória, aem vllO 16anlco que··· f9a • . IJ8r& llin ~ cdai/ pM '11111111 A>-lllllii. aos m~leos eu.,..,.,,.. que sucu\entos lnfallos que acabamas de 
IIUe se prodllZl&se qualquer prova. Mas r11nruem aludiu ã 1,aufa dlll• llup11,:a no *PB4b de 47 dia., emqtltl'rl rer lblt.ffln 00 aconselbaq,líi o dfmla- ,,,..iust..ar. 
~amas partes e o dr. Jula sec- pensa. o~a Juota nllll,\,oll rot ., 14 na especte hutnRna. s6 nn fim de me ""ustlllcado, precoce, equivalente Dud• .,. a unto. rd,ciona~os rom 

nal substituto da 3.• Vara proferiu art. ll do 11111 ~. -.ie ,.. '61s i,u lil)aítl 1 .... QDr1' \!ISta aos al'IIIIII CJIMI se ocupam do abort.o .,. fundamrnlos bhleos dos varl"" re-
a sontença de ris. 38, rejeitando 06 prolbe a chi etnÍlrilnldO - ~latii(o ~ 9 '~ flt!Íl~ e,,. ouf.nls ~, Slldde. stmes. ramo o voto. a estrutura • a, 
etn1Jal'8'0ll, avtao com um mk de anteceétenci., ,, dca, serem o 1ato,e o pon:a, °" anünals Engel _, a fonte da pobre- :ãnnaa doo dlfN't'Dtf9 sistemas poli-

A Companhia agravou, e, na minuta, aue a lU(l'avonte n1o contata-..- .... que mais depresoa dupllcun o aeu ~ 18 em leite, n-equentemente, não • • tioOII, até os co~.-m~ntes á "'lur&n· 
rtp•te, a argumentação ti ,s cm1>r,r,,..,,, C,oncllllu a J1111!t J =· a ~ yêQ 1110 fim de 9 a Ili dia~ IPo "*llea na real hlPOIIBlactta mas na ..,. ,,.,11111,1. •Q ,on,.,t,, da re,•olu')lo, 

::;:::c,n":a., q':!veª .,~':"1~:.:~en~ ~u~~=~g~ .:-n:: ~ ~e::t~~ ~= ;:!·~~ ~~ur:.tn:i~i:;~ ::.,~~~11~::.. ·~to=:.:. t' .!~~;: 
a leg!olaçlo trabalhltta, ,·, po#tailtd. •r1nla tllaa llllitfltllll 'Wl'dD Ili UI 1141. allo, Jp~ amamentar o seu IUhlnho !.tri mia. P.,. pn,blêma.• da ...taca cão . .ali-
n03 termc,e do u6rtllo d~ 06rt• t<U· t'elo expaato, JltlJO JffllYlanlo ao due a l'Nlld• no "'"1!111~ llni• -pre 11!1~ suflcl'!nte para esse mia• v p6blloa. produ~ em treral. e do 
Pre111a fn •ArqulYo Jlltlldblo", 11,ra'ÍII. ltllaiilAftflllldlít._ · '9- IJrter ... ml>lo. ela ml>éda e cultural•· 
lCCav, 548, 3'11, Dio podia a ~ E:5-P :lfl:*'· .. leite <Sa Porque a11 amaa tan, leite bastanl.t dô t!ftft,n qae, de perto "" de modo n-
~ resolYlda ..i, .ll!lll& CS. Ccqlll!a• D90RIÂO ; 91( - <IIIB pata álflaffieftltar um11, :IUBK e meuno moto, lote,.... , cknclll do Botado. 
- e Jlilaunimto aMle a llntl,alt• N8IIBl'am pnnttnento .. .,_. -- 6 o ~ o animal '11!11 tm crianças de uma aó ,·e.,? Blas o eompleu, <tiplrlto do autor oonden-
~ d~em -de "" 'ª II· PNoldlu ., ~to o cNelle 1Da11 vaaa-, te • por IÍlilll ooiwu. - • olírlladas a p6rem oou e ......,...,lffu no ..- traba· 
~·v,a, a qat fie , a. lllflll'liO - atCO • Sr.* BIIIRr UMIINfttlne - • • ,,a, a!'CIQÇIII • fl8lelo dll -'D, com~ ll1o l!ID l'4> llãll hona en,,..rae A "'1-
•,ue ~ llndit!a do fito ......... llil, lllt W • til', , _. per Ili& .,. 6 l'lfll éal ,netll 1111 l'IDda paa o -.nllO quot:1. rlNNade lntel..,tual doo _.._ de 

,OI ob.161o da realunllçlo ~ N Nllndb. par t111111, 't1- nmltas ,,... a uma ..,.,n o mDlllo e doo brullelrn ffll 
09JIRa-mlilulado o neuno • .._ , .,._ d6 _._. a llffla .,_.., Jll!ill',• _.lderar o lelt.e llumaoo PfOtlldo dlArla de ctolB e mata lltrol panleular. 

~e~~~ :. ,~ IWII ~ r â 5i-W:a1~~:i :... ~~::laº..=:. =.,teec: to Ae ~e:.!~-~;m.,:r .. ~-.=i 
lllocllaaaia, onda • 1llllllhltt>1I = AO Ir ......._.'lia - -lbOr lacUflro e mels barato, a 6 ....... -. ~ - ctenclu 

_.,.:.;~,~~.t'llr. • au=-doa&nTOn.•'1!:!!Si "'i~-,~-';A-,.""~'"'!"'-~~·,.
9

,..,j '=z 'T.:<illlem a alesrla de uma mie E~"":~xhe,,tm.J:88~ 
-T·~·C::.:.:C llilllnl,=:.•~a '"' ....,., :.ÍO.,na=.~:=--=== lla~~~· . ~ -a-scAo 11a • • • .,_ • ., ..,. l!lllatlo t1e 111trar1a, 1ato " 11em • ao ,.,.:.i :liiiitu do 

4,111•·· ........... , ........... -~Yl\'111,& 1ra..atit. 
· '"\'IP.'A",.....,.-•, e ae mu- -.... ollla1· - AléDI de malti, • ollJa de r. Qetl· 
"oe.te Stipftmi,, M !l"'l!a...::.r...: ~ e. ..-i•o. -.Iludo l&Aà o 11eioi _.. ~~~o~-- -tan• dM now ~•foririaroll4M•a .;'T'~ 19 
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? 8 ~- w::v· iro;:.o-PnSô--.it ~ Qnf1ira.r~rã, 20 ciê· õlfül?ira ãe fflll ~·-------------------, 
Ultima 

1PARA1BACEUB·E1 CRIADO NO CLUBE ASTRÉIA ·o DE-

Hora da°;t~ibnf·~;~~.\~t~".'·:;u~r~:,~~º.:J~I PARTAME\íTO DE C_ :lJLT_ URA E_ \RTE 
brc vllrlos rt~c;unt.os, resc,lví't1 o bóC- ______ ~oda eleita ontPm, C'ln sessão preli-
gu1nte A h- d minar. ncou nssim C'oni tiluida: 

Arf'11..rtr 8 socios novo.i;. posse, aman ª• a SUa Presictenl(>, dr. Lau1·o Monten<'gro· 

( DO PAts E ESTRANGEIR 
LkenC'lar 2 oocto..:; que fõran1 residir d" t • • , • · \'lte-dito dr. Actemar Vido.l· orador' 

. O) fórn cto E,tndo. ire or1a prov1sor1a a CUJa dr. Ant'cnlo Bôto: secretário ,Josi, 

SEC",l,W PARA o SUi, o DIRETOlt OFEIIECIDO UM BANQl'>lTE AO T.;;;f;·o~:;;,.~ l~~;~;:;;;u: ;'º~~c;~ili~~ frente se encontra o dr. i'!~ex B;~~~~'- blbllotecorio,' Joi\o 
DA .\ERONAUTlC'A CIVIL ;\f)Nl~TRO MEN!IONÇA LIMA organlzocl," µeh, ::Jeccão E::portlVa. o Lauro Montenegro segunpo forno, mJ:ormados por um 

qual ad-1eft1endum da Dll~Loria ha- dos membros do D. e. A .. aqnelas 
RIO, 19 (A. N.) - SC:"tniu, ont~m 

pal'a ínspedonar o~ aero})()l"los do sul. 
o d\retor da. Acrona.uika civil. 

CURl'l'IB,\, rn (A. X.l - As olas- via sido ac<>lto pelo sr. prcsidrnle. rm1çõ• .. ,. ficarão indivJcluahnPntc fi-
i:.t's rouscrvurlor:u,. 1·("prf'beníadns llf'- Aceit::ir a proposta ~a Scc<;ão Es- o movimento d<' rnnovação que Re xndas apenn<; duranle o primeiro p ,_ 
l.i .\sso<'ia<';'"tlJ Comei-dai, ofereceram, po:t,iva para n reali:t.a.Çao de ~ 11 Tal'- processa atualmente 1v) Clube A.stréia ricclo de extslencin. da no,1el orga11i
hoje, um han,111He .to ministro l\'len- neio In~ernn de TC'nis, antor12nnd0 a tem provocado os maL entusiasltc,1,; znçáo, estn.brlecendo-•;.c!, poste.tjor-

R'ECEBIDOS EM AUDIENCL\. ES- don('a Lima. confecçno clr wnn mednlhn. de ouro aplausos por parte ctn. sociedade pa- mente, o rotativbmo de nt.tvidade en-
PECIAL PELO PRESIDENTE OA ª" vencedor, &Pucio aceito O H.eguJ.a- roibana. ,Já podemo-no."> orgulhar de ire todo.e; 08 membro~ - sistema mais 
RE?úBJ,ICA \S Dl\' ID.\S nc Gl'ERRA D,\ menta. Ieit,o pelo t;r.:, Paulo ~onlcnc- possuir um verdndeiro club<' modcr- r,roduUvo e qut: imprime um CBl'ater 

FR.\~ÇA E INGLATERRA AO~ ';TO, dU"etor dn Sccçao de Teru-;. no. A alual cliretori~ de prestigio'iJ de maior vivacidade ás reuniões, e11-
l:.ST,\J>OS l.l:'\"JDC'S -------- sodalicio pe~~,e<'r1.se nã() tem poupado minando-8e assim, qualquer possibiRIO, 19 (A. N.) - O J)r<'sidcnte 

da República rcceb"u, hoje, em audi
ência éspccial. o ministro da Rwna
nia, o chele da. mbsão ecouôm!l·a. por
to~::. e o arcebispo da DioC'~f.' eh' 
Campos. 

\V.\~lllNG1.'0~, H) tA UNIA.O) -
F3lando s(Jh1·f' 11.s queslôt:, das dívidas 
dC' guPrr:1 P- "t!.ls t"hjlttlivo;,. pagamen
lô!'-. o :sr. Cortlell HuH dt.·clarou que só 
1t FranC'3. l' :1 lm~latf'1,·a devem aos 
c-.taclt:'i Unidos mais de 2 biliões de 
dólart:s. 

A TURQUIA AGUARDA, EM 
LUTO, Ó FALECIMENTO DO 

PRESIDENTE ATTATURK 

energlas fl nem 111e:l1do ~'.,criftcios no lidade de rnrado para os dirigente.:;. 
sentido de 'iitua-lo rm planos ca.da E' ê),,te, nliis, o m~l.odo consagracto 
vez maL~ rlevados quer np .... r~lhnndo-o 1:rlcs mod<'rnos centro:; dr cultura. 
das mfl.lli (0(..nforLavc•ls in.,;ta.laçõe,;, 
quer promovendo com o rip:.io unani- A r,o~sc dri mcncionn.<la diret.,,:;ria 
me da elite social contcnanea. fe'itas provisoiia terá lugar amanhã, á:. 2:J 
e reuniões duru.anLes onde primam heras, no Palac~le Tambiá, por ocn-A PRO'XIMA LVSTALAÇAO DO ,. 

CC'.'!GllESSO N.\CIOl\'AL DOS 
EMPREGAOOS NO COME'RCIO 
HOTELEIRO 

imnecavel h~rmonia e bom-gosto. sião de rcW1ião innugural do D. C. A. 
A triste e difícil perspectiva Ha poucos elins. liv~mos ensejo de A lun de emprestar maior relevo á 

.\Ui\IEN'TO NA FOLHA DE PAGA- registar a brilhante in.auguracão de solellid~de, 0 sr ,Toão correia de 
;\JE'°'l'O S:EiH,\N.\L D\. ··GENE- da escô}ha do SUCeSSÔr novts empreendimentos do Dcparta- Sousa, cliret.:,r do In:-.dLulo Cine-edu-

RIO, 19 (A N.) - O ministro 
Valdemar Falcão r,;-csidlrá, no pró"\'.i
mo dia 23, it.3 s~lenhtades da in-.:tala
ção do Terceiro Congr~~so Nacio,ml 
dos Emt)re:ados no Comércio Hotr
Jeiro . 

UAl... J.UO'l'OR~.. mento Esportivo. que i..Orno.ram o cativo, fará e.i.n seguida, a exibição 
Clube dotado de wn modelar c~nLro de um filme 111.itruttvo de particular 

" r:1EW YORK. !,!J (~ UNIAO) - 1\ l a;,!~l!:3e~h!~o.(~·r!fe~il~e~~ J~~;~~ de cultw-o. física - de tão saluLar gi;:r:i:t:, ~~~~o~r~~~i~~~~ ~srr~~r:; 
~-t"< u{ral '"1~1101~ '_'ª. 1 aumf"ntar ª ,;u_a sidí'nte Kemal Altaturk, que ha dias efeito para ~ saúcte moral e org-a.nica para_ estreitar os vil1cttlos de cordia~ 
,olha d'- ,l':'gamruto semanal d_e mais está cm estado grnvbsimo. ela mocidade . lida,le entre os que se dedicam de pre-
1(' l nul.1a::, J; 

0 
clotar,.~. ~m vJ.Et.i. do O l)~sar ~ gel'~l e Já se apresenta a Completahcto és.se progi-.:i.r.l.R de no- fere:n.cia (1. culturn física e os demaü; 

au.mtnto de 1'1 . nos Hnc11:1~n~s dos Turquia tnsie com a perspectiva de tavel alcance ~odal. o Llube A:!i-tréia sccios que se sentem atrídos pela. 
~A'J: ASSUMIR AS RU,\S :SO\'.\S cmprc gr:ulú .. nos ~eus ,•scnt-orios. e, escolher um sucessor para o atual ncaba de criar o Departamento de cultura intelect.unl 

FUNÇOl:S O i\IAJO.R CORREI.\ tam~_(·1~1. da. admh.siio de _m3fa 35.000 chefe do govt!rno. Cultura e Arte, cuja diretoria. provi- Deixamos ne!-ita~ linha,; 0 nosso 
LIMA opera.nos. cm conscquenl'J.3 «o cres- --------------------------- 1 ag-radeclmf'nto pelo. gent!lezo.. do A,-

RIO, 19 /.-\. N.) - O major Cor- rb
1

;~;,:t~~~º~fti(~,:a::1·!1~~!~s que se ,•em A LUTA DO NAZISMO CONTRA A IGREJA ~~~A
1

1~mtu,'.'nh~~ãsn~psºueb~ll~ca~or~o';'slo~a~envrletseolpaur:.•
0 reia Lima, recentemente nomt>ado ~- ,.m Y'""" 

«l:l-d.? milih.r junto á. embJ.t\ada bra- J\.IEOlD-\S DE PRECAU('AO S.\ ('0- -------- qu . D t t d C tl 
Sileira no Urn~ua,, embarcara no JHO- L0'.'11.\ PORTt'Gt'l:SA DE i\lA- AS HOSTILIDADES CONTRA O ARCEBISPO DE VIENA ra ec e~:\~ 3o C~~~~ ~{/!;: e l tu-
.x~o drn. 26, com destmo a ;tlonte,1- í'AC , 

deu I Lr~l.ll>,\ 19 1 \ l'NIAO) - O go- PRIMAZ DA IGREJA NA ALEMANHA 
- ,êrno portu~uês ('OHCentrou ~ 000 ho.-j 

O CENTF.'i\'RfO 00 IN:s11TUTO mPfü, na zona d<' Ma:au. a. 1:!5 milhas 
JUS'l'OltJCO '1".'\.í'IOSAL ela tolõnia Lilit.•wí,·a ele H rntg -Kong SALZBURGO 19 IA U.N"IA.0) - renuncia. do pruna.do da. Igreja., na 

fü, .. a, m(''(hda é- Jllishl1cad<1, em v1sla. !Ci1, g;rr1 lde ma.n.itesta.çã.o rt!affzad!t , ·\lemanba 
RIO, 19 1 \ N ) - Com a s:e~,.:i.a do rr-ct10 lia rnva,:w do território por t)~ta eidade, contra o arce~~oo Sieg- S eminencia. foi priva.d') de visi-

prepara.tor1a do Terceiro Cong1'fli.~O J'fÍU'!'1ados t:h1,1é,.,4:,; JT'IUnd Wattz, os na21:,;U.s t>x1g1ram :!i-ll'l. tar as escolas, f"nquanto estas fWl· 
de H1stóda Nu.dona.1 <-omr~ou a tt'i --------------------- - - cicll.2.!Jl 

!~e::::; ~:J"i.:~ft~~!r.1::u~~<·~~1

:: PELO D E SE N V Ü L V I M E N - 16 PADRE~ ,PRi:sos ~ 
b~ o seu C'enltn . .1xio. , VIENA, 19 IA UNIAO) - ~o d?-

E~OGIOS DO :\1INISTRO DA GUCR- T o C o o p E R A T I V I s T A ~i.r;:~e~:m~~t~~l:~~i~:~:1.ºs d:~~: 
RA padres catolicos. 

1Comuni<'ado do D<""partamento de A.ssistencia a.o Coopt>rativl!',mo do Estado) sa!::O:::~i!: q~~!~::.:iia sâ!r~.,:= 
RIO, 19 (A \;!\L\O) - O mônhtro • 

d~ G~e!"1"a fahnd':> s_ôbre- a ~u·gattita- um dos pont s sôbre que a.ssen- olh~, _ignota.ntementc>. com dE"sdem a ~~~:lt=~115~:~105
·a.nl:~:~:~ã: 

C?la. l\l•lit.;t: e as t:-o.pas ,la . .i.:- f!-t'.- I t~. _ talvez o principal, - é natw·al- -
:•ão com !-.!d~ <·m Jua de Fora. mente aquéle que diz respeito é. soli- A Paraíba', p::;r todas ns suas ela.:;- m_e_,,_,_•_nu_. ________ _ 

UM AVISO DO MINISTRO 
DA GUERRA A' DIRETORIA 

DE ARMAS 
RIO, 19 (A. N.Y - O ministro da 

G ue.rrj, dlrigiu á Dirdori..1. de Armas 
um a.vlso det.e-rminando o seg-u.inte: 

·• Torlo.i os dir.:tores e chefes de 
serviço~ em cujos estabeleclmen~, 
repartic_:ões e c,,.rpo,:; existam funcio
nâ,rios civis remet.am direta.mente ao 
Sen•i"o do Pess:rnl do ::'\Unistério, 
inftala:to no Quartel General, até o 
dia 21 dt:> out.ubro, improrrog·avelmen~ 
te, '!»~ bOletíru. de mcL-eciment.o dos 
tun~ionár:":0-3 reí.divo!:i ao segundo 
quadrimestre do ano corrente. 

ça.o nul~t?-r do E,-erc1to, elo~1ou a :l..:·· ta'!n a~ bas~s do r~gtme coop:!rativis- desmtetc,S.!,e . 

1 

d.l\'ulgaçáo de boletins contra O regi-

da1ieàade socialaex.istirentretodosos ~es, COID)>l~~eu e aceitou. ~e.manei- e o N V I D A D o 
APROVADO O co.·n1Go DE C.\(\\ membros d~ uma sociedade cooparatl- ra ausp1ciosd! os passos irucrn.ís no 

E Pll"'CA ~.~;ti~r"~t"a,~f~id:~~~;~: rir~':it~/:~ ~i~~per,,~~~~·e1:Sp~~.:i1:0á~~~= 1 Mais um couraçado para a 
RIO, 19 ,A UNUO) - 0 pmi- slbilidades ele orga1úzação dP ums sas. foi surpreendente O nosso pro- 8 visitar os Estados Unidos Armada Francêsa 

:~ ::,:~~!!: !ªr~~~·ig~TII d:ec~~~1. ct; ~~~fc~;ªtJ~t:~r~~~~1i~~ep~Ji~~~!i°: ~t~t~~- canlpo das ativkbdes coooe- o sr. De Valera 
PE':Sca. tos lnteressndos na constituição de Dentro de, curto esraço de tempo PARIS. 19 <A UNIÃO) - 0 nú

nistro ela Marinha, sr. Campinchl, 
assü;tiu, hoje. á. nssinatm·a do ,:-ontra
to l)&ra a construção de mais um 
c:ui'a.«:'ado de 1. a. classe e de alguns 
navios au.'i:iliares, destinados á Es
quadra. 

HOMENAGEADO. 
sociedades de->Sa. especie simpfesmen- temos vá.ria.e; coopero.tivas organizadas 
t.r. porque e meio não C'S favorece. E' e em pleno funclonamento, na capital 
fObwo oue toda associação ele cunho e no intecli>r. N:io basta isso, entre
rooµcr~ltista tem. alem de todos o~ tanto. E' preciso ir o..lem .• Que cada 
~dlS rnrarteristicos, n finalidade cte i:n-upo hwp.ano funde e mnntenha. 
E"ducar E.."i~A educação é processada organizada a sua cooperativa. Quan

EM CAJAZEIRAS, O BISPO dentro de planos práticos e se clestl- 'º maior fôr o númçrc/ delas maior 
nn a m~strar entre outras cousas. que •·erá tarubt-01 as p1ssibllidades econo-

DOM JOAO DA MATA o fbn da atividade humana é a satis- ,nicas da nossa gente para o futuro. 
fação mectiata ou imediata das sua~ O Departamento de Assistência ao 
neccsdàades. Qual s~rá então, a rnn~ Cooperat.ivi.i:;mo está. disposto e apa-

A lº - d • 1 neirfl mois prática de difundir êssP:-: rêlhndo para prestar quaisquer húor-
rea 1zaçao e uma !nte- conhr-cimento~? Qt~al o n,ptodo m~i:;: mações e e~lareciment..os n resp~ito 

ressante "Hora Infantil" no ~:;~~:~ Pdemª~o~~~~~~çi~az ge tg~~~ l~ta!~:!!fl~º·e ºt~g1~ªc~ºue d~t> ~!\~~ 
grupo escolar "Mons. Mila.. 1a~º a! gi:si~~f;~~~~ ~bJ:c~;~es~~tl~ ;~º~:~~~~ a victa de sxiectactes· a~s-

nês" daouela cidade 
1

,,_ coo·,eralivas em favor da econo-
, - 1ma pcpular. Urge, Portanto. que se NAUSEAS? 

WASHINGTON, 19 (A UNIAOJ 
O presidente Roosevelt convidou o sr. 
De Valera, presidente do Consêlho de 
MmJstro da Irlanda , a visitar éste 
país, durante a Feira Mundial de NeV11 

York. 
Durante a sua p~nnanência nos Es

tados UnJ.dos, o chefe do govêmo ir
landês será considerado hóspede par
icular do presidente Roosevelt. 

FacHita-se o pagamento ou :icelta, .. 
se um socio. Tratar com o propri• 
etario no me31110 estabelecimento 

SOCIEDADE DE MEDICINA E 
CIRURGIA DA PARAíBA 

A SUA REUNIÃO DE ONTEM 
P~r motivo do s~u regresso á Ca- Iu~~~:d:~~i~d~~~t:a estamos consti-

j~zeu-a~, !oi alvo o ilustre_antistite ct. luindo a escola mais prática p·sstvel. Nos enjôos c:a~sJ~~;r~~~r:f:·s:~-etait:J~d~~= ~-i.~f,}; ~r~~~i:~?ctoP~1i~~e~dson de Al-
Jpão da Mata Am~ral. bispo c'!aquela única que pócte afastar qualquer dú- de viagem 1 d Ari vai lo Es i ol E 1a 1u1>J Lida e a.provada a áta, procedeu.se 
dtoc~se, de expressiva home~rn.g~m da v:da elo esp1rito públic.:, .sôbre ac; van- ~Íra~~~o.. 1~~U1.i~ ontgdi

1
. Às e 20 n h~ra.s. á leitura. do expediente, que constou 

sociedade. local. con~ .ª _solldaucdade L1.gens do reg-ilne coopJrativista O E~ O ~5_~',,d.~ em sua séde, a Sociedade de Medicina de ·,t.\ric-. assuntos. 
:t3:ie~~~ng:d;~·5:~;~nd~1ftª15 e CS tabel~- cl<·t-~nv~lvimento racio~uJ_l dP um Prin- ..L.... ,...u e Cirurgia da Paraíba. Na ordem dos. trabalhos, o ctr. Arios-

A parte principal de~sa h•Jmena:rPm cipio e ~ melho1 hçao aos que o Compareceram ainda os drs. Edrise valdo .&:,·1~inola apre::entou interes..c;ante 

constou da realização de uma intcrcs- 1 os JULGAMENTOS -·--IB ---- / ~!!1~!~1;~~ç~~·~!~;t~âi;~~~ ~~~~IEa:~; 
~~ra~ ::~~~- II~~~~~:::, n~Ol~~ii~ia~t • PELO TR UNAL DE SEGU- 1 Vil3r, Francisco Porto, Everaldo Sol-
va do seu corpo c'.ocentc 

I
res e E~bcn de .\lmeida. 

pa?,/~:~ª~\[J!~~~'~e':iJii ;;~~t,,~~'ct"o~ RANCA DOS IMPLICADOS NO MOVIMENTO se s~;1'~t~u~º~~I~;;~,\~':::ª: ~i~ul~d1; 
para êSLt· fim, um alto falante no r.?- .; nota prE"via, wn ra<;0 raro de alta cl-
1erido cstabe)ecimcnto. PJ() rn A -C.:N].\Ql _ Os juiz.es do C o M u N I s T A D E rurgia obstetricri, que ::;e prende á ol){'p 

Comparecera_m á mesm~ fcstivid::i- Tribun:il cte Segurancn reunidos, on- 1 9 3 5 ~ação de Gottschalk-Pcrt6s. realizada 
de-, além do bi,,po ctom .Joao da Mat~ t;n. 1 m "f:oi_t;:.o nló:n'i, a. fim de iul- pelo m4'..:mo cirurgiã.o, ha poucos dias, 
Amaral e prr,fPito Jú,1.1uim Mato .... fa.- g;.•r '.':\lios o? .. lidos dE" h'lbeac.-rofpu.-. com brilhflnte êxito. nesta capital 
mllias e t?Utras pessôas representati- P apl'lacões, C':ltrc c..~tas R.S do::; pro- O ht:::.\llltO mereceu o interesse geral 
vas de CaJazeiras. Ci'SSOS comunistas dn Paraíba e Per- Reformada a maior oarte das sentenças referentes ás da casa C amplos comentários dos drs. 

Em nomP do corpo Cocentc, fnlou 1::1.mbiico p Minas Oerriis. Ariosvalclo Espinola e José Maciel. 
a Jjrofessora. Sinhatinha Ramalho, . Os rro. fõr._om (Oll(lennc!os na maio- apelações do processo 178, da Paraíba - Confirmada a Em seguida, • sessão [ol clada por 
organizad01:n. da "Hora Infantil". <iue 1 1 e: L N to p . en::err~dn., marcando o prestjente ou-
Jjrbferiu 61 ,mllicattva palestra sõbre ;.'.~· s~~~-~ · mzes ,os ~ e e ere,-. sentença proferida no orocesso de Pernambuco - Foi trn para ª próxima quarta-feira, 26 
e~r-.a reaU2n.cão, tendo falado a profra. 0 , 11 ~ • 1 do corrente. 
H.ilda ).,fanz Rocha e outros orado- 0 i1o~r1_::~~:~~·ü;~,/~~-\~.~:2:~ {~; ~~· ~-- julgado, tambein, o processo de Minas Gerais -- ---------
r~pós, tPve lugar a interpretacão do Pmib, O REARMAMENTO DOS 
seguinte programa, por parte d<x> alu- fo~~a{~~esa c~n~~-ib~~:~~ ~:e~~~:t;,~= p 'ril d t 2 d l i U OS ~~~d~t:,ru~~n:~~ar ~ 1 ~o:fi~o ~ ('~S d_o. juiz PE"rPirn B:r3~a. ronctE"1:an- gr S1

~ ~p ~u-~ ~~·~v~enro.~~m;ar:e: 1 ~!~~~0ni;0
;~s~ºJ~~~

0Se~:;;l~~~ f~f~i~t/: ESTADOS NID 
Saudação á bandeira por _ lrapuan no vnnns réos ClUC'. foram nbsolv1cto.s. án
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C~rilo; 3 _ Cigana. canção por, Nair I .'l•l"rn;•anrln ,~ ~nas d~ outro~ ,._ ,,.. , J ..., e .• " ~ ... ~ ... WASHINGTON. 19 (A UNJAO) 
Pires; 4 _ Soneto a d. João c'a Mntfl . ro. o .,eo-utn e o h'or dn sen'°Pnr• Diê'?o a 4 anos e 4 mêses de prisão; 1 prL,üo. Ofl.L~tp

1
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1
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1

ocond
1
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0
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0C1~~:r!1 
por, Mé..rin Maciel: 5 - Preferencirl, 1 hd·1 · • . _ Antonio Domingne~ Silva ou Antor::o I D) - Denegou-se provimento. una- nzcc, " ~ 
declamação. por Nair Pires; 6 _ "\1:1- _' \. :--: nPu rn.1wnnento á apelaça0 !1$:lrbpb·o, Gabriel Alves, Ivranuel M1.- , nirnmnente. ás demais auelacões """- bélicO. na importancia total de 9 mJ .. 
nha viola, canto por Nilza Mein::lell. ~-..:-otf1<'JO. n_namme-m!'ntc, para con- r1.nd,. Francisco Fen-cir:1 Lima e In.i-

1 
officio do MinL,t~rio Pú!llico de D 'ft!- lhóes de ctolares, , 

7 _ Um sonho, rrcltatlvo por Tere- ! '1Ptin.1· SPvermn f:n11. e "Mam1e~ Jos{ r!o Elia~ a 2 anos de prlsão $.é'l. Na!.~a encomenda figm·nm ::i~;!: 
:C"rhªo~:f1'.ia8 Tcl1:ô1: v9el~tal~1ac;i~~ 1 ~ri~, '.\~1~~i.~10

4 
d
1
~
1e~~:;_ ct~_;e~~~~~f1;a.~~ á ~~e~cfoe

1~:-i:r~,:~~1~~;~n~~J;:1~t;· o ~:,1-;0~~ll~~\~~0Pi:ci
11

ª~~~1~ª ;l,,~~~R I fi~=â~1i:nhó~s antl-nérro;) e 
Sertão, canto por todos; 10 - Hino I rrn~, o ,wl. 1,- 0 da lc~ n.ª 38: Inácio par:".. 1~duzir a com..ltmo.ção de AntonJo \lw,., Vma <' Iie.nc1~co José Ur Frei- ------------
Nacional, cantudo por todos. 1 T mnh, Franr1 -ro }{11vter da Silva. Se- Prreil'a de Arau.io, Manuel Antonio tns Baião por Já tdem sido os mf'"""' 

Foi organizada uma comi são. pnra I ' . ,··no Ramos d'.l ~ilv~1. ~.oão Medf'irff-; / Fagundf-'!'i. João Jo.<;é. Pedro fie Oli- 1t10:-- con,1 ci1o:odos C'l\l ,)r,1ce~sos ..,n+-p. j ~ , , d I fã 
classificar o _melhor traoalho ir·:.t.er-

1 

"''Jll10, .Beverln_o (>..;ório Silvo, Olivio ! veira e Ma_n.uel cte tn.L v_ullto '"M.ão de rion~ ,., -- 1 ..,-arffl8CII 8 P 8ft 0 
pretado, consL1luida. do padre Gervásio 7~.1111.0~· Mu1·co~ Ev~nielista e Ma.nueJ • Onro,. /1 5 11110s dtj nr1$Qo; M~.rhin.Q 

~~ê~~io,d~e1~e~~~1ct~u~~~;i;<'i:~r~,~~~:. ~1~.iz~;;~~~ n;i~\~:\l~s r~~ \:tº 2~e d!isfe~ ~:.~~~~~lJ~c~~é gr!)~~h~~~{f~ O'- ~~~CF;Q~O OI-: _P~RNA~Ô~~~ m!~~--d!~~!~\~~~~ ~i!~·y~q;n~; 
ii, -menina Nil::ut Meireles. que reoc>bet-t - - ~-:u.;.:·-~-e--flf\~•~·f+tJoíto--Santa Cruz I Severino C'\nllido cln Silva, ~Tosé T'01·- "RJO 10 (A UNIAO) --Julgft"HdP Caxr.1s. -
1J111 Unclo prémtó, J cic OlivPlrn a 7 mêscs e 15 '1:8:·. !:º ~~!~'- JJ?!o#_~!tl~t~-.d~ S~IJtl'f~E:~.: ... _..., -;.,: .......... {Conclue na G.• pj,, 
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:A, IGREJA E Ã CIVILIZAÇAO POIIUE 1111 UIIU DO 
lll!BMSB VDIBA QUE l llOLL-1 

'f <Copyrlgth dn I B. R. para goteJantea de IIIUllll"'· voltou para o 
A Uulõot. 1 Céu, mais traualuclcio e eterno como 

nuneal 
Quem JlOd••• di,..r de quando vem .Foi entio que Je&ua debcou a sua 

a I~reja de Cristo? l ilho de Deus, Igreja entre 011 homena, B!'ltlllda de 
Deus J;:!e proprlo. qu.• desceu entre os uma letllão de herola e mirtlres. E é 
homt•ru. p~1·n r~<.lpnçu~ d01 nossos pe- subllmemente coNIOlador o observar ... 
CQdos. a sua lb'l'<>Ja nase u quem o mos, hoje, depolll de tantos e, tantos 
contestará? dêsdc quando lll'glu a secllloo paaadOI, que eue exércitos não 
primdre mnnllec;.tnçio da vida sobre desapareceram com o aacrlftclo dos dts
• terra. A \'ida era. então fel~ no Pa- clpulca que, venturosament:e, conttnu
raiZO, que r a 1erra das almas puras am atá nouos dla.s, no :seio das na• 
e santu~. onde a felicidade 1nlnter- çõea mala clvtllzadas, em contacto 

:;:::~ic~ :.;::r~~~hi~
0
::~UI! i~t!:. = "':o~~°"d~Q~t:?· ~:'f ~~ 

O lnleltlno bum=- .._.. 
8 metroa de com • Xoa~ 

=..10~:=;.. iJ ~ 
pQrtanto. tio ... ..,_ .... • 
recuwldade dll f1IIUC1Dllai- doo 
rln.• quanto a doa 111-.-. 

08 rlna trabalham ltlertrnn!4Wnte 
para upellr do ~ • acldOII 
e detritos venm- eXtrahl4al dO 
sangue, 

Bebé 
aos 4 meze•-· 

51 é wna cnanca normal, 
vua~ sozinho no beiço. 

E embcru e d, sse, deJJOh; a quéda o sol é mala tostante e até onde o 
do hornem .• ,l'la <.h" ·obedti::-ncta i von- gêJo das zonas polares é mais frfaldo. 
tade, a~ con ,C"lhos e nos deslgnlos Por onde quer que se ri, em Qualquer 
d 'Aquelr <1uc t•ra C' t• o principio e o setor que se observe da vida humana 
fim dt' tudo. u hwmu.ldade não se a( se encontram soldados dêsse exércl~ 
conigm. P<'lo t·ontrario. Barbara e to de abnegação e de coragem, de df!8 .. 
céga. ador< u os id?los <lo ouro e desceu prendlmento r úe bondade. AqUI, é 
á macs balxa aIUmalldadc. Quer me Santo Ambroslo que. depols de tanto. 
parC'CL r quP ~o, ~i\i que Deus, cheio trabalhos e triunfos, em melados do 
de bOudadt" 1~úimta, ln.nçou sobre a seculo IV de n<>AAO. ~ra. enche Roma 
Tettn a 111u~t1dão dos seus augustos de um fecundo clamor crlstio e con .. 
proft-tas. 1\!01sés. Is:dai;, David, debal- segue truer oo rebanho do Senhor 
d~ !alaram nos humcns palavras do uma lnUinldbde de incréus: all, é San
Ceu, qur eram Jo tnesmo tempo duras to Agostlnho, que funda a Ordem dos 
como o cortf" de um allange, terrlveis Agostinianos Recoletos, acolá, 06 per
ccimo \..01 hovão r doces como o maná tinazes Dominu"ari.os; por toda a par
dl\ Tt'rra de Cnnaan. Nao obstante, a te, emflm, os Franciacano,;, os Bene· 
hwnonl~a~e continuou desobediente dltinrs, 06 Capuchinhos, os JeaUitas, 
{' 01atenahzadn. ~_em at~nclf'r bem para os filhos do Cornção de Mm·la, os sa .. 
a \'o:t. dessas dh:mas trombetas sono- leslanos. Com a leglAo de seus Irmãos 
ras QUC" Hws raziam f':itn prom~a: a e de suas Irmãs, são tod05 ésse.s apos
da vmda tlo Messins, trazendo um rei- tolos cristãos os tncansaVflls semea• 
no novo. pleno clí· Vf'nttU'a e de paz. dores de fecWlda.s searas, que se re
Paz 11:1 tf'na aos homens de bõa von- florem e frutificam nas terras mal,; es .. 
ta.de, para louvor dt> Deuc; nas alt~- tereis e de cUma mais ten1vel. As 
r~. :Mas os homN1s ~ontinuaram s1- Ordens Religiosa.'I sâo, assim, uma se
nao m&l~. p~lo menos igualmente per- gura muralha, formada de corações; 
ve~sos e ~uros. E o filllo de Deus, de-- humanos divinizado,.,,;, ant.epõr•SC" á 
pois de ~er transformado em chagas quéda completa da hwnanldade. 

os rlna daa peulle Adl!l3 ~llen, 
dlarlnmeute c.rra de litro e melo de 
EeC!'<Çio COIIQIOlllr. • C1lll, arfa, &• 
cldo urtco, materfU eorautett e de
trtct011 organlool, Qundo a urina se 
to1na e-. é llflllS1 de que os tu. 
boa filtradOII doa rlna eltãó ollatrul.. 
dos por vmen011. S... 6 pa:1IOIID e 
CDllStftue O pr(nclPfo de dOreS lomba
res, clatloa,, nunllllao. lnehacAo naa 
mn.oa, sob 011 olbOII e u, p6I dor"" 
rheumattcu, tontelru. JIPl'turbaO(!el 
vl.luaJa e ca.nuço. 

FARINHA LACTE.\ 

NESTLÉ 

.E D 1 T A 1 s 

08 nna me-. eulcllldon attea._ 
ção e, tanto como oa lntestln.os devem 
aer Ilmpoa de wz em quando. Paia 
limpar. deslnflammu • actlftr • 
rins prefiram as PllulM de ll'DICe!, cujo 
uso nlo conltltue mala 1111111 eXPSI· 
enela e atm uma ccrtea de bons re
sul~. 

QuQrtel cm Jo!lo Pess6a. 17 de ou
tubro de 1938. - Cap. Jooé Gadélha 
d~ !l(éle. diretor das oficinas 

ORDEM DOS .\D\'OGADOS DO 
li& bU. - Sec~ão do E t.ado da Pa ~ 
raíba - E41&al - D~ ordem do sr. 

------------- presidente do Con.sêlho de•ta seccAo 
54 milheiro,; de llllÓIPII pretos. e pnra atender exlgencia do art. 40 
3.840 pares de alm&4 para calçados. 1 3. 0

, do Regulamento da Ordem éa.~ 
8' duzlas de can1tef de linha cor- Advogados do Brnsil. alterado pela 

rente preta n. 40. Lei n. 510, de 22 de setembro dr 1~37, 
50 libras de tio branco extra n. 2. art. 1.0, 11. H, são com·ldndns a re-

"S;7r,P". lad~.,l~a:' ~ra 4m11qul1ta ~~~' a sua situação os advo~atlos 
~.... Anlbal Victor do Lima e Mow·a, 

300 tubOA oleo "Standard". José de Ollvelrn Pinto, SeveriM Bar-
25 lata., grandes de cola "Nllllne'·. bosa L<-it~. Antonio Ovhl!o dr A1·C1ujo 
5 lata.e; grandes de tlntn. "Gtgan. Pereira, Antoiúo Nunes cte Farias Ju· 
20 quilos de ceró. nlor, Massdon """tano ele Poni<' . 
10 latas gr&ndf& de c6la cimento. Clovls Satlro de SolLsa. Mnrio cam-
50 litros graxa Uqufda tmlgma. pêlo de Anclrnde. Paulino Gc,uvria ele 
1.350 pacotes PfCl1lt!IIIIB Tao n. l. Barros, José lnacio de Miranda Pe-

POLlrJA MILITAR llO F.STAD_O caso_ de rcctsiio do contrato sem cau- 1.300 paoot,es -- Taxa n. 1 reira. Praxedes da Silva PltQnga, João 
D~ P~RAt_e.\ - .,< onru.rrcnl'ia pu· 1sa Justificada e fimdamentada; 112. Batista de Mélo, Joto Mmen:ino nu-
blica _Edital n .• - De ordem do 7.º _ os proponentes dev~ mar- 1.350 pacotes PtqUel'.IOII Tllxa n. 2 tra de Almeida, Abdlus da Silva carn-
sr~ .pres1~tf'ntr. do Con .. ~li10 de A_d· car O pra1.0 para entrega do material 1.300 pacotes pequenos Tnxa n. 2 pos, Joaquim Floren<'io de Alencar. 
nwustraçao, ccufor~~H· autortzaçao oferecido que não poderi exceder de 1/2. Inacio da Costa Ramos, Francisc::> 
contida no a1t1go 7. · do Decreto n. quarenta t40> dla.s contados da dat 1.GOO ])81:otes peq- Taxa n. 3. Pereira dn Nobrega SO]lrlnho Ascen 
933. de 5 de 1a1lf'lro doste "'10, faço do ped1do; ª 600 maços de JlNIO 6 8 x 18. dlno Vlrglnio de Mour.r.' Ernànt Alre; 
publico o quem pos.~a mteressar que 8.º _ Os pagament.os decorrentes 600 maoos de JIIWIICt l x l'l. Sattro de Sousa, Hortenclo de Souaa 
no dia 21 de novembro p. vindouro, do fornecimento serúo efetuados 1 200 IICUiba& para 1*llqlllDa. de pon- Ribeiro, Cario.• Alencor Aires, Ant1.>-
is 14 horrus .. no Quartel da Policia Tesouro do Estado: li" 0 tear n. 60, nlo 0Ulmarãe5 Mo1'eira, Antonio Ro-
MWL1r. .sC'ra? recebida propostas 9.º _ Ftcn reservado 80 Consêlho • turadona po.ra. maquina de drlgues de SOtL-;.1 Nnbrega Severln'> 
para o tomecmicnD dos artigos des- de Admlnlstraçflp, 0 direito de anu- pontear n. 47. Badala Lln.s de Albuquerque, Dns1an 
tinados a ronlec,;ao ,1,, uniformes, lar a presente, chamando a nova 1.000 pés de COlll'O de porco natural Miranda, Joaé Pniva e Valdemar E.s, 
calçados t' per!1e1rac; para as praças concurrencla ou dPixar clt' efetuar de 2. 11

• plnola Guedes, e os prcv1~lonados 
desta Cot·poracao, bem como de artl- compra do material constante d: 150 !Olhas de lixa de aço. Ota9lo de Sá Leitão e Diocleclo Cl-
gos coure,r1011ados, constando dos se- mesmo. Quartel dlL Pollcla MWtar 500 !Olhas de Uxa de madeira. prlano Manlçoba. 
sutntrs, . . em João Pessóa, 17 de outubro de 50 maços de vela MJ)el'llltlcete- dJtlo João Pessõa. 19 de outubro de 1938 

Grup, I - Uniformes ,Materla pri- 1938. _ Cap. José G:ldêlha de Mélo Branco". - Jeaquim Cosia, tescureiro. 

ENP'IIAQUECEU-IE? • 
Alfttla te11t telM, dA, "•• 

soeta1 • ne peug7 
u .. • 1t•II••- ••nl .. 

lIIHO CREOSDT1DD 

'

,iiúsíivi·ma 
1.,~ - -.,.. Ili .... _.,_ 

IOtllCO SOlfUII 
. IOS~ 

dos no respectivo til ulo acha.rem-5e 
au..c.entes os segwntes herdclrns inclu
~tve a \'iúva meE'ira: -- Marta Crlsti
na Nobrega, meeira, residente em 
Serraria deste Estado: Severtna No
bre;a de Almeida. casada com Euse
bio Filgueiras Calão. residentes em 
Can.1.fistula do município de :\lagoa 
Grande deste Estado: Se,•erino No
brega dr Almeida, s'.1lt.clro, maior. re .. 
idcnte na Capital Fed~ral: Marta 

do Rosalio Nobrega de Almeida, ca· 
sadn com Cícero Fernandes de Araú· 
jo Lima. residentes em serraria deste 
Estado; Maria da Conceição Nobrega. 
solieira. maior. residente no dito mu
nicipio de Serraria, pe!o que ordenei 
se pr ssasse o presente edital com o 
prazo de sessenta <lia.s. pelo qual cha
mo e cito aos referidos herdeiros. 

lnadrupo II - Calçados • Ma,eria pri• diretor das oficinas ' ~~:;:,tr;i: d~c:!r~· 

m~nlpo III - Pt~riif'ira-; lMateria Rt>laçio dos artiiros a serem adqae. iac:s:-ded'i.:°i 
prima,. ri~o<o mediante eon~urn,nefa pública, pateiro. UIII pua sa-

REGISTRO CIVIL _ Edital _ Pa· para. no praw de quarenta e oito ho-
00 saber que em meu cartório, nesta ras. que correrá em cartório, dizerem 
cidade, correm proclamas p:un O ca· sõbre as declarações do tnvenrarian~ 
:!1:'ento civil dos. contraentes sPguin- ~~ic~~d~í'~:~e te~~c; c~~,di~ve:~~ 

Grupo IV - Artigos ronfeel'ionados. conforme edital acima 1 duzla de lamina estreita para 
A presente concurrem1n o,,edecerá I sapateiro 

'8 condições cst1pulada.s na.s c·ausulas Grupo 1 - Conf""lão de unil-N 10 peças de elaatlco '(]ft!to 
abaixo, (!\laterla prima) 10 duzlas de presidias para' botinas. 

co~C~r;;;/~~eJ~~~as d~~~sii.:;te.l~~e~! 26.592 m~tros de brim caqui con- ~~~:
06
de~h~ra grude. 

souro do Estado a importrmcia corres- forme amoSlra existente no almoxa- 20 ga16es de oleo "MÓblloll u BB 
pondente a 5° º sóbre o valor prova- rifado. • 20 latas de graxa .. 11:oblloll,. n a· 
vel do fornecimento. que servirá para 1 ·500 metros de brmt mescla azul 16 FrlaN n 50 • · 
garantia do concr,lto no c:iso d:1 pro- marinho ··sorteacto•· · 10 frisas n · 16 • 
posta ser aceita: 2·688 metros de algodão para f6rro. 10 frisas n·. 1á. 

2. • - As propostns drverao ser 21. OlS rnetrcs de cretone para ca- 20 roloa de lixa n l l 2 
escritas a tinta cu datilogmladlls e mlsas • cuécas. 20 roloa de lixa 1t · O • 
assinadas de modo leKivrl, scm mu- :~~ ::::t::;: :: :::ir:: d~e~l~azulma- 200 quilos de papelio. 
~. 's::~~a.-:U:: d~~~~e~ent:n se1!~ riubo para capott>. Grupo m - Conleofio de )Jll'llelru 
com dois mil reis •2SOOJ, ,1 sêlo es- 140 metl'O!I de sarja para fõrro. (Ma&ert& prima) 
taduat e s~ lo de F.ducaçao (" Saúde: 40 - metros de aniagem. 

3. 0 
- Em envelopes separados das 36.420 botões brancos de oaso. 

J)l'Opostas os concurrentes deverão 22.200 botõe& pequenos de massa 
apresent.ar recibos de haver pago os para. camlsaa 
Impostos federal, muruc1pal e esta- 5 .600 botões Jarlua pardo. 
dual no exerclclo pa.s ado, cer 1dli.o de 1. 500 botões pretos de osso. 
haver cumprido as e lgéncta áe que 8.400 pares de colchete metal bran-

380 qullos de sola laminada de 2. •. 
aoo pares de aai-,a. 
300 pares de pegadores. 
300 fivelas. 
300 lllloees. 
300 lll1IIDPOII. 

trata o artigo 32 do ReguJamento a co para tunJca. 
~~29~~ J:f~~e d~ ~:r:o d/ 19;;81,!:.t br~catu.1::e!~ t,:.~50~ardlll. de linha o._ IV - Artl ... ~ 
~~ dois tertosl, bem como da cau- 80 tubos de 1. ooo Jarda& de linha 1 duzla de torques de aoo para aa-
_, de que trata êste edital: prpta corrente n. 50. pateiro, 

4.º - As p1opostas bem como os 450 metros de mortm. para f()rro, 1 dWlia de martelo~ parasa-
~entoo refe,..,ntes á idoneldQde 1.332 metros de cadai·ço branco de pateiro, 
... füma deverão ser entregues em ll mm. l dUàa de alicate para aapa.talro, 
envelopeo fechadOI na Contadoria da l duzla de vuadarea ele bllter 11. 5. 
Pollcla MWtar até as prOXlmldades 1. 440 tubos de 1. 000 Jardaa de li• 360 eape.c,ftea caqui •tipo Búrcl· 
:i!.~e

0
~ão do Conaélho de Admlnls- nha caqui corrente n. 60. t.o• com dulll (llJ llláa, Gl'llados, de 

~-.. , metal amarelO de Om84. 

M&11uel Dlas Cardoso e constancia rio até final sentença, sob pena de tt· 
Maria de Figueirêdo. que s.\o mnJo.. vella. E para que ch~e ao conheci· 
res solteiros perante a lei, porem jà mento de todos, mandei passar o prt· 
aasados rellgl~samente, dmniciliadm sente que será. afixado no lllJ!ar _do 
e residentes nesta capital é n 1a Se- ccstume e publicado na A Unlao. OI'· 
nhor dos Passos, n. 182: éle. opemio I gão oficial do Estado. Dado e passado 
no Saneamento <Instalador), filho dos nesta cidade de sanla Rita, aos quo
falecldos Joio Cardoso de MesqUltn O tro dias do mês de outubro de mil 
Maria Ernilla da Conceição natural novecentos e t.rluta e oito. Eu, Abla· 
de•te Estado: e ela, de profissão do- tar Valt'oncelos,. eacrivAo o escrevi. 
nu:stlca, tllha de José Santana de FI· ,a> Antonio Alfredo da Gama e Mélo. 
guelrédo, morador em Golanlnha do Está conforme com o original; dou fé. 
Estado do Rio Grande do Norte, donde Data ~upra O e'l<!rlvão. A.biatar 
é natural a nubente c da falecida v ..... onNlos. 
Maria da Conceição Figuelrêdo. 

LUlz de Almeida .Ferreira e !.nalla 
Cabral da Coneelc;ão, que são mata
res, naturais deste Estado solteu·os 
perante a lei. porem Jà cRSadoo rell
gtosamente. domiciliados • realdentes 
nesta capital, á rua do Centena, lo, 
488; éle, empreiteiro na Inspetoria Fe
deral de O. C. as Sêcas e filho dOI 
falecidos Jesé Peri·elra de Lima e d 
JAbel Maria da Conceiçio, e ela de 
protlasiío domestica e filha fie Anto
nio Cabral do Nascimento e d Lau
dellna Maria da Concelçao, êstett mo
radores na cidade de Alagõa Grande, 
~ Batado. 

Si aJguem souber de algum impe
dimento, oponha-o DQ roema da lei. 

o J:.i~.:ª ~~~'\'!~:º ....... 

ALFASDEG,\ l>E JOAO PESSOA 
- l!DIT L .• 44 - De ordem do 
sr. In,,petor. em comill6ão. desta Al
fandega, fica intiml\do, por êste melo, 
o sr. Targlno Teixeira. estabelecido 
á Avenida BeaurePQlre Roban, 184, 
nesta cidade. mas, ai não encontra
do, a apresentQr aJecaç6es de defé
sa, no pr850 de 30 dias utets. a contar 
desta d&ta no proeeS&O .,riglnado do 
auto n. 0 75, dêste ano. instaurado na 
A!landega do Recite, contro Pontes 
& Cia. Ltda .. estabelecldoo naquela 
rldade. por Infração de dlsposltlvo.s 
do decreto n • 1. 137, de 7 de outubro 
de 1936. 

Secretaria da Ali. de Joio Pe8IOa. 
20 de Sl'lembNI de 1838. 

Claudlo l'orlo, eacrlturàrlo da cl . 
"P" ., ~· - Os proponentes obrigar-se-ão Gnapo n - Coufeeçio de ~ 300 pan!I de dlltlntlVOII de metal 

1e mar efeUvo o compromlaso a que (Mil&eda primai amarelo para o 1.• Batalhlo (ll. EDITAL de olt.açio de berd-
_J)l'OPIIZerem, caso seja ace a a sua 1,1111 llletl'lle de allodAo para fõno. 300 ditos ldPIII, Idem para o 2. 0 Ba- -n&es.,.. o pruo de -n&a l1u ADM1N18TL\(1AO DO DOIIDIIO 
~~~ ~~Rn~ naº pPror··= 3.MO qulioo de IIOia la.mlnaaa de l.• talblo (2). - O doutor Antonio Alfrtdo da Gama DA 1JNIAO NA PABAdA - EDITAL 
--, .. - ~-.... -· ~ qualidade. 40 - de dlatlnlhm de metal e Mélo, Jula de Direito da ClOlll&!'CII de N.• 5-A - .....,.__ 1le -
~ de dea tlOJ dlQS após solu- 9,IIM pia de Yaquka preta de 1.• ~ para a Ola. de lletnllhado· santa Rita, do l!lltado da Parttlba do Iri,ne lllldlllllll, - De ordem do ar. 
-• a concurrencla qualldade. ru de O,CIIII, pua a IOla da tlllllaa. Nort.e, em virtude da lei, etc delegado fiscal do Teeouro Nacional ..!~. - A caução de que trata êste 3 MO :paree enfiai!-~ ._.; 40 IIMUIIIIVOII de metal ~ para Paço saber a t dos quantos hc edl· nàlt.e Botado. fllÇO p6blloo que o •· 
- reverteri a faVOI' do ll:ltado no radOII. a Ola. de Ketralhadoru, de OmCM, tal virem. que, Iniciado por - Jul- Pedro Dantas da COota requereu o a-

pus ~. ao o lnventirlo dos bens delllad011 por forament.o do ierre-proprto naclo· 

BC:ZBll&S, aeoBlll&I, l'al a S 
• oufrcu .. ,,.,,... da ...... 

-tir .....i.i-~ CDta-
D ... appllque lop Afl-. Jt -........ tlàdtl~ll--· oleo de cede purti1d,ido e...._ 

<191'er6.NiD.mancba.-ou.l• 

a ~ de tlllúall• J1U11 Ollft· faleClmcnto de Dlonlalo Nobrega de Dai beneflelado com - - de PI• 
laia, <dllu 18111M ~ de o.ms, Almeida, pelo lnvantarlante ADt.onlo , lha e parte de IUIUI outra da -
paA • P* dll 'CaDIII&, 1 Nobrep, de Almeida G1am declara· 'naturea, situado pr6sbno á praia 

11111---clmllv'*'.uoOl'ea 
uai, ...., e ftllle. 

~.IDO JJalW de nwla de ...._,pua 
pnfaa, 

rJ: =-~~::=, .. ~ 
Bld;ra. 

11 li&* de dlltlatl!J,r,n nclfo• 
~ 1ilúu · - crlllildu 

i,-c1elllll&&l-.->. 

~ ---· .. --~-· 
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Formosa, distrito de Cnbe~élo, neste 
Estado. 

Os detalhes técnicos e demais escla
recimentos ronstam do edital n.0 5, 
publicado no jornal ortdal A UNIAO, 
desta capital. em sua edlç~o de 22 de 
setembro de 1938. 

Admlnlsh'tlç»o do Domlnlo da Uni
ão. em 22 de setembro d1, 1938. - SI\• 
hino de Campos, escrivão encarregado 
<la Administração - Classe O. 

JUIZO DE DlltEITO DA 2.• \'AR,\ 
!>ESTA C-OM.\11.CA - Falencia de 
('unha & Ci.l, - A,iso aos credores -
Comunico aos credores e ctema.Js in• 
teressadcs que se acha em cartório, 
acarnpanhada dos rc~pf'ct lvos docu
mentos, durontr. o prazo dt" vinte 120) 
clias, para os fms legais, uma habili
tação do crt•dol' retardat.ario Fazenda 
Federal. peln quanlla <le 1:323$000. 

João Pf's~ôa, 10 dC'
1 
outubro dr 1938 , 

Justo Bf,ruardinn da Silva. 
e As.) Slzc11.a11do de Olivtlra. 

CABELOS BRANCOS 
Evitam-~e e desaparecem com 

'"LOfAO JU\'ENIL" 
Usada como loção, não é tintura. 

Depósito : Farmácia. MINERVA 
Rua da Republica - João Pessõa 

DROGARIA PASTEUR 
Rua Maciel Pinheiro. n.0 618 e "Moda 

Infantil" 
Preço: - 6$000. 

CONCURSO DE MUSICAS 
PARA O CARNAVAL 

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

rafba, em combinação com a Federa• 
ção Carnavalesca da Parafba. lançn 
para o carnaval de 1939, um concurso a 
fim de escolher as melhores compo
sições musicais nordestinas, •ob as se• 
gu!ntes boses : 

a> - concurso para frê\'O 
b> - concurso para maracatú~ 
cl - concurso para trevo--canções. 
1.0 - Para o concW'5o de frêvos as 

musicas serho apresentada:; com or· 
que.stração. e uma redução para plano; 

2.0 - Para o concur~o de maraeatus. 
Igualmente orquestração, e reduçáo 
para plano; 

3.º - Para o concurso dr frêvo-can· 
ções. Introdução obrigatoria de !r~vo 
e parte de canto com orquestraçao, e 
redução para plano. 

1 1.º - A ausencia d<' caráter regto ... 
nal , puramente nordestino, corno tem• 
bém a precariedade da letra, constllue 
motivo para desclassificação na prova 
cllmlnatoria. 

l 2.0 - Para Maracatú e para Frêvo. 
<'.anção. a letra deve ter caráter nJtl
<lam€'nte rcg.loual. e\'iUllldo-1,0 frtic.s 
ou pala\Tas de baixo calão ou de sen
tido dubio que possam tornar ás mes
mf! s amorais. 

f 3.0 - As orquestratões devem vir 
com as ~eguintes partes: 

l.º - Sax. Alto; 2.0 Sax. tenor; 3.0 

Sax. alto: 4.0 Sa."<. Barltono: 
1.º - Piston: 2.º Ptston: 1.0 Trom· 

bane : Contra-b~o em dó e umo parte 
llc phmo. 

1 w1ico : • - A tnstrwnenta~·áo acima 
compreende-se 8ómente para a~ mar
cha:; frõvo-cançâo e MaracatU. As 
marchas·frévo deverão se apresentar 
com uma. instrumentação adaptavel 
a bA.nda rfanfarra). 

t 4.0 - As musicas premtedas pode
rão ser Impressas, gravadas e propa• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE , 8. 0 - Diversões públicas 
CATOLE' DO ROCHA 1. 0 

- Readas dheraas 
a.• - Taxa de registro de 

Balancile da Reeelta e Dei...._ em propriedades 

645$000 
28$000 

280$000 
30 de aetembro de 1938 

RECEITA 

a) - Trlblmlarla: 

1 . 0 - Licença para aber
tura e funclonmento de 
casas comerciais e ln-
dW!trlals , 

2. 0 - Impôsto de !elrn 
3. 0 - Alerlçóe~ • 
4 .º - Matricula de VCI• 
culos 

5. 0 - Mtrcndores ambu
lantes 

6. 0 - &-glstro de pro
priedade 

7 . 0 - Taxa predial ru
ral 

8 ° - Imp6sto predial 
\U'bano 

1 ;613$700 
587$700 

17$000 

5$000 

002$000 

2;339$000 

2;493$000 

20'7$000 

7:724$400 

Soma 
St.ldo do mé1 anterior 

Total 

DESPtSA 

1. 0 - Consflho Muni· 
clpal (empregados> 

2.0 
- Pretelt.ul"a <em

pregados> 
3. 0 - Fl.ecallzação <em
pregados> 

4. 0 - Tesow·arl.n <em-
pregados 

5. 0 - Obras públicas 
8. 0 - Estradas de ro
dagem 

7. 0 - llwninação pu
blica 

8. o - Llmp&lls públicas 
9. 0 - Instrução pública 

15%) 

9:088$500 
2:181'200 

11 :267$700 

130$000 

050$000 

120 000 

1;462.~00 
1 :392'600 

726$000 

41'400 
90$000 

b) - Rectlfa exlraordlnárla; 
10 - Cemitérios públicos 
11.º - Subvenções 

1 :302$900 
50$000 
90$000 

1 :022$400 
9. 0 - Rendas de origens· 
diversas 

10. 0 - Divida ntlva 

•> - Receita c ,aplica• 
ção espeelal 

11. o - Taxa de serviço 
de cooperação arrlcola 

12 .º - Taxa. de de!fsa 
animal 

13 . 0 - Taxa de liml)é.';a 
pública 

saúde pública 

60$000 

12.º - Ocspê&M diversas 
13. 0 - Despésas eventuais 850$200 

10$000 Soma 7 :988$3UU 

3 :279$400 

11 :267$'700 

Saldo que passou para ou-
70$000 tubro 

2;561$500 

948$600 

55$000 
41~ 

3;604$500 

Total 

Prefelt.ura Municipal de Conceição, 
G de outubro de 1938. 

José Fausto de Ficueirêdo, prefci- , 
to. 

Antonio Jacobino de Sousa, secre-
tário j 

d) - Receita patrimonial: 

AI~ !~!~ ~~A~' duaa 1 

menorea e .-endem-oe dola peQut1UlO 
cbale&I, por mõdlco preço, no "Gon
çalo". A tratar na rua Maciel Pf. 
nbelro n.0 303. 

14 . 0 - Rendas dos mata· 
douros e açougues 

15. 0 - Cemitérios 
18.º - Luz e ,_çn 
17 . 0 - TerrellOII baldios 
18. 0 - Indú.51.rla e profis

são. 50~ do lançamen
to feito e cobrado pelo 
Estado 

Saldo do mês anterior: 

No Banco do Estado da 
Paraíba 

Em tftulos 
Em calxn na Tesouraria 

DES~SA 
2 - Prefeitura 
3 Flscallzaçáo 

4. - Tesouraria. 
5 - F3zenda Mwúclpal 
6 - Obras públicas 
8 - Patrlmonlo municipal 
9 - Instrução pública : 

J Professóra mWllclpal 
PBra o Estado. JOC':"., dA 

receita de agooto p•flndo 
10 - Llmpêsa pública 
11 - Subvenções 
12 - De:.pêsas dh•ersas 
13 - Serviço de coopern

~ão agricola 
14 - Serviço de estatlsll

cn mwúcipal 

Saldo paro outubro 
No Banco do Est.u<lo da 

Paralbtt 
Em títulos 
Em caixa na Tesouraria 

1 :220$000 
18$000 

1 :303$000 ROUPAS para banho de mar em lá 
17~ al&'odáo, fwmidasel ,orlimonkl . I\Jaüot 

déade 12SOOtl a 80$890, ealções désdc 
4$500 ;,. 35$000. l\lodék>s DOV03. 

2:658'5()0 CASA A' VENDA 
5;3'74$600 

Vende-se uma casa à Avenida Cruz 
J0;77S~ das Armas n.0 930. proprla para ne

gocio e morada. com tréo portns de 

. dre, oltões lln,•s. etc. Bonde á porta 

1 

frente, duas salas. dois quartos. alpcn-

otlmo ponto para qualquer ramo de 
1 :000$000 n"'oclo a trntar no oll.ão da Catedral 

3:1.89300 n. 0 119. 
4;6181200 -------------

NAO VACU.E! ,·ri a C'ASA A:t.l1J, < 
6 :007$600 procure couhtt~r o maior i,.odlmf'nt.o 

de miodPr.&s da praça, rec;rbldo dh·r ... 
22;780$900 lamenle elas prin<ipals praça do Sul tio 

Pais. 
1 ;460$000 

320$000 
2711000 

1;907S000 
2:646$900 
1 :471$()()e 

50$000 

1 :696$300 

AOS MHICOS 
Aluram-ae apartamentoa para médi

cos no lº. andar do "Edtffclo Tereza 
Cristina" á Praça Vida! de Noh-relros. 

A ti,atar com Ublrajara Sales no 
Pavilhão de Chá. 

51
~: A CASA AZUL acaba de rec,ber 1 25 c,-ande sorllmento do roupiuhas para 

004$500 crlan(a.s e está vendendo a preços de 
851S400 oca_•_ia_-0_-______ _ 

200,ooo Cofres, balanças, geladeiras 
12:371>~100 cu~:ª~~~c~:~~~te; º~{ti~~ pr: 

CASA LIDER). Maciel Pinheiro. 145 
1 :OOOSOOO 

329$300 CINTUROES. carteira._, para cedu-
9:075S5CO IM e porta-niqu,J, em coUTo de Jacarê 

e sucarljú, ar1;,o chie. Só na CASA 
10:404$800 AZUL. 

~adas pelo Departnmcnto de EstaUs- •~"' 
Uca e Publicidade. 

22
'
780

"'vv Roupas para banhos de mar 
0 Jgl~~º't1;;; ~n~sl~.'.;.!iºe,~:i:.~~~rlo;ar°! Tesouraria da Prefeitura de Cato- A CASA LIDER recebeu o n1alor 

co~1
\~~ E' obrlgetorta a remes•;a rm lê :!n=ª~ ~;~u:~~!~~~:!: sortim,nto e está vendendo a preços 

r:;1 elnro vias. daUlografadas d,,s le- VL,to: Em 5 de outubro de 1938. - baratlsifmos. 
tras qur Ul·Ompanharem musicas de Natanact Ma.ia. Filho, prefeito. _G_II_A_N_D_l'.:_o_•_ari;d_n _oo_rÜ~-,;t~~j~ 

~-~:~ 1~~i~~rê;;i~ç':;:;n"t:rqf:~~ PltEFEITURA Ml/NICU',\L Dt; hoti,s dt fantasia< Cahueb6 .. , .,, "ª 
•e• de calão ou sentido dublo. CONCEIÇA9 ~lS!mA:!'.,.~'t: cobertos a pre-

no1 J1: 30 ~e c~:~~r~~ e,~~~~~t Balancêk da ll«dl& • Ueepua da -------
aw,, no "•tudto• da p R I-4. Radio l"relellura, n,!eftoble ;MI ª" de - Mí11uln1 "Ranlngton" 
TabaJára, rcspett.ando-sc oquel" dato lembro de 1!131 , 
no rarlmbo do correio para "" candlda- Vffide-se uma nova. Quem pre-
to, resldmtea fóra da capjtal. RECEITA tendér dtrtJa·•• à rua Con5elhelro 

!~i:a;;;, ~~dl::.~0=!.~·N= 1. 0 -' Llttn1•• dlver&a11 1:866$000 Kenrlques, 69 · 
htp6teae os ongtuafll, lrio acampanha. 2.º - Impáelo de felru 20&t3tltl UNDA!I, bl- • n,nd6es braneoa 
dos de wna aobrecarta. dentro da qual 3. 0 

- Declmas predial& 3 :1119$400 • de cõtts, a CAMA AZUL detem o 
l'lltá a revelação do paeudonlmo. 4.º - Reststro de merca- inator O mal• .,.rlado &0ritmento da 

1 e.• - O Julgammt.o do concurao dorla& 1 :837'800 p,-. 
será feito por uma eomluio do pro- &. 0 - Gado abaUdo para 
flulonafa, pelo ohele da Radio, ...,.._ o consumo p6blk:o 

HOJE! Solrée ás '7 !i horas HOJE! 

SEGl'SI>O Ili.'\ nt: APnn,t:NT,\ÇAO D.'\ GRANDIO
S,\ OPERETA 1:0:\f INTERPRETAÇAO DE "ZlLIANI" 
O MAIOR TENOR DA ITALIA. CA!IITANDO TRECHOS 

DE "AIDAº' E "RIGOLtTOº' EM 

BUTTERFLY 
Preços : - 2$200 e 1$600 

MATINÉE ás 4 horas 

KAY FRANCIS-em 

CAPRICHO BRANCO 
Preço: - $800 

DOMINGO! - A volta triu,;ifal de .JEANNETTE ~IAC 
DONALD e ;11.'\URICE CHEVALIER na melhor das 

operétas de FRANZ LEHAR 

A VIUVA ALEGRE 

SANTA ROSA 
A'S 7 ' f HORAS 

LIRIO PARTIDO 
nll'ROPltlO ATE' 18 ANOS 

NO PALCO: 

ARGO 
E SEUS BONECOS, DESTACANDO-SE O ENDIABRADO 

JOAOSINHO, O CONQUISTADOR DA PLATI:IA 

I'fU:ÇOS - 1$600 - ISIOO 

LLOYD NACIONAL S. A. 
StDE-RIO DE JANEIRO 

SERVIÇO RAPIDÓ PELOS PAQUETES "ARAS~ 

ENTRE CABEDP.:LO B PORTO ALEGRE 

"SUL" Passageiros "NORTE" 

r .'\QULlE ·· .\ll.UUQU.'\J!.\ ·• - Esp,,rado de !'orlo Alegre e os· 
calas no día 26 do corrente saindo no mc&mo dia para R<"Clfe, Macrló, 
Bala, Vitória, Rio de Janeiro. Santos. Rio Grande, Pelotas e Porto Ale
gre, paro. onde recebe carg[' e pass~~iro., 

CARGUEIRO "AltAT,\I.\ .. - Esprraclo do Bclt'm ,. esç1los no <lia 
28 do corrente, saindo no tneamo dia pnra Rei:1!e, Maceió, BRiu, Rio de 
Janeiro, Santos. Paranaguá e Antonina. para onde recebe carga 

CARGUEmo ··CAlllPEIROº' - Esperado de Porto Alegre e esca· 
las no dia 29 do corrente, snindo no mesmo dia para Na.t.al, Macáu, Ara
caU. Fortaleza, Camocim e Tutola, recebendo cnrga pnra Pamalba, com 
baldeação cm Tu tola. 

Para demais lntonnaçõrs com os ocênlcc;: 

A ' DA CUNHA RtGO • C IA, 
Av!,;NCIAS l:;M GJ,;R,\I, 

CODIOOS: Mucoltr, z.• cd., Bor1co, Rlbtlro, ,\. B, e. 6 .• od e Fatllcalar 

Cal.D, Post.al, 65 - RUA JOAO SUASSUNI\, 43 

--- 'º"º PE!il:IOA - rARAmA - B&,\SIL -

V. s. •ai ao cométtlo! Vai as eum• 
pras?.. Dirija.,,. 11 C,\8A AZUi, e aeu 

dPIM"Jo Mrá satbfetto, em preços e sor .. 
timcnto. 

ALUGAM· SE 
Alugam-se 2 casas, Hneadas. co;,: 

3 quartos todos forrados, tendo 

raçio car11avaleaca Paralllula e mn 
repreaentante de - Jornal. b) - J11aNA16. 1.• Jopr, 4li0$CIOO; 

1 o.• - Não poderio entrar em COR• ld- - 2.• lopr, ..,__ SA.NATORIO CLIFFORD 
pi- de mosaico e taco. chldO 

A averuda MaxJmlano Ma trtl 
160 e 1a, a tratar no BanCO cen ' 
rua Barão do TrlWlfO, 420. _.-

curao mualcu de out.lol aoncllfB06 au- e> - Fre...,._..., 1,0 lopr, t60$000; 
terlorell ou Ji vuiprlzadu. ••- z.• lotar, ._, 

f 10.• - Preeldln o Julpmmt.o o 1 14.• - 111m ,,__. empate na riu. 
DlttkJr do Depertamente de BIiatia- •Uletlflo ~-6 mn IISUJldo 
ttea e Pllllllcldade. maru&tblo que. ...... o 111"'11D nt• 

1 11.• - A VDlaOio eeri eretuada ewtadó. o ~ .-ivn pelo 't'D· 
1>0r eacrutfnlo NONto. to de mtntrva: 

I 13.0 
- Aa ce4Ulu i,ara a VOlaolG I 1&.0 - AI ..... do._ -

conalarto daa Hflllntea palanu: rio dlVIIJ8ada pela. .iaa dri • a t-t. 
lloftiftl - ... e Ott•a. qu,e corn,a. dfflOla do _,,__do_,.. 

poad8D - aimmlll •• 8 e 12. t 1•.·-u1=mt· 1 11-º - 01 prema a dlmlbulr llo vlat i ..... 
a, .,._. a} !f1! - 1.•_qar, P R lJII-
MOIOQO; l'r6TQ ... :t Jlipr, ~ WI . • 

Anaithi Pedro D - 1.550 

9lllt'G DO DR. LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS 
-VJQO MAJfflDO PBLO OOVIIRNO DO IIBTADO PARA O 'l'BA• 
TAIDlffO IIODl!:IIMO D.U DOllNQAS ))UVOIAII a laRTAU. 

1 OTIMO E111PBEGO ;,I! cArrrt; 
V .... _ 0 .. 1a1><r,,,lmentv C .. 
Rt;CO&D CODI OU oeat .. oficlllll f6 
TlpoJrafi~, Pautatão e 1Enradent8 J; 
• raa Maciel Pinheiro, 129 deol• 
dade. 

PI AI D 
Veude•INI um plaDo 'aJemáo ~ 

ea ,8SCB8TEJN, A lnlll" 6 a 
CJ""'8I Qiorlo, ... 17L -·-· 



FELIPÉA 
HOJE - SOJRtE A'S 7,15 

A HISTORIJ\ DE UM MILIONARIO MALUCO ! 

EDWARD ARNOLD 
-- cm 

O IDOLO DE NEW-YORK 
U~1 FILnlE DA" "R . J,. O . RADIO" 

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

r ! ' 

DOMINGO - "MATINtE CHiQUE" A'S 3 HORAS 

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

UM SOBERBO ESPETÁCULO PAR A ARREBATAR AS MUL TIDõES ! ! ! 
A VOLTA A' AVENTURA E AO ROMANCE, O NOVO PREDOMJNJO DOS DUtLOS A FLORtcTE, A CON

QUISTA DE UM COijAÇAO FEMININO A PODER DE UMA LUTA DE MORTE !!! 

RONALO. 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 
Este filme só será exibido no "Rex", "F~lipéa." e "Jarua.riOO" e em mais nenhum outro cinema df'sta Capital!!! 

R- E-X HOJE A's 20 horas em ponto HOJE 

Primeira festa de arte da "União Teatral Pessoense" com a sensacional comedia 
em 3 atos, de MIGUEL SANTOS : 

HOTEL DOS AMôRES 
Peça de interessantes sequências e fino humorismo que agradará a todos 

'foma.rio parte nêsse espetáculo quasi todos os artistas da UNlAO TÉATRAl. PESSOENSE ! 

PREÇOS: - Salão 3$000 - Balcão 2$000. 

AMANHÃ-NO "REX" 

JAMES DUNN - JEAN ROGGERS 
-- em --

TRAVESSIA MISTERIOSA 
UM DRAMA DA "UNIVERSAL" 

HOJE-"FELIPÉIA" 
SESSAO DAS NORMALISTAS - A'S 4,15 

LARRY BUSTER CRABBE 

O MISTÉRIO DA UNIVERSIDADE 
PREÇO UNICO - $500 

JAGUARI BE 
HOJE - SOJRtE A'S 7,15 

ROGER PRYOR - cm 

MIL DOLLARES POR MINUTO 
Junta.mente a 3 ... sC:ric de 

O CAVALEIRO ALADO 
Com TOM MIX 

O REI DA SBLA ! - UNIVERSAL 

Este programa é proprio para todas as idades. 
Nota da c. c. c . 

TUBERCULOSE tr=== = 
CIME s. PEDRO DR, ARNALDO GOMES M ET Ró p o L E 

A CASA DOS GRANDES ROMANCES DA TELA .---Curso de especlallzaçli.o com o 
O CINEMA MAIS AREJADO DA C'APf'l'M, 

HOJE - Uma sessão ás 7 • 15 - HOJE Prof. Olcmentluo Prag,, no Hos- HOJE - .\'~ UO - HOJE 
pltal de Isolamento s. Seba,i-
tlão no Rio de J anclro. Dlagn6s- A "METRO'' apresenta CLARK GABLE, comediante impcc~-rel de 

"Sessão das Moças" tlco Prceocc da tuberculose e etegancla. á.~ voltas <'Om LA BENNETT. . • Um mistério p61.·ii;v:--v . 

tratamento por processo., mo- CLARK como todas o querem ... arranjou um nõvo amôr ! O tirano 
dernos. romantica CLARK GABLE e CON'STANC:E BENNETT cm 

MAOGE EVANS a insinuante loura, na arradavel comedia da "Metro., --DOENÇAS DO APARE- TUDO PóDE ACONTECER BELÊZA A VENDA LHO RESPffiATORIO 

Consultas e tratamento em ho- JUNTAM.ENTE os interessantes bambas do autoinovel em 

Um l"Crdadeiro dt>~fílr de t'n(';.tnladores modêlos ! Uma comedia irrcsisUvell rM previamente marcadas e dia-

DO ZELADOR rlament,e das 13141 é.,15 hora,i. A FILHA INJCIJ\~l A SESS,\O VARIOS COMPLEl\lENTOS ---- Rua Barão do Triunto, 4zt -
AMANHA - LEO CARRILLO em 

SORTE GRANDE ... E NADA MAIS 
1., andar. - TeL 16H SENHORITAS! - Aguardem nÕ\'O brinde . Gurí7.adas. domingo será 

Joio Pe116a 
entregue a bóia ao felizardo. Todos ao l\lETRóPOLE ! 

Juntamente CHICO BOIA numa impagavel ~omedla Sábado - JOAN CRAWFORD em 

DOMINGO - "VANESSA" - seu drama de amór. Um Só ASSIM QUERO VIVER comovente filme da .. Metro". 

HOTEL DO NORTE ., ==::!,' 

'-
,, EfiTtLO CHINES --:-- PILULAS DO ABBADE MOSS FEIÍlllllO 

O mtlll01' serriço de rntaun111<1 

UTZ 1 CIA, LTIA. do Joiio 1'C1sõa. 

Ollltra<JU. lPI OIOtAJ. - AR'l'lOOII OIRUROIOOII - APPAIUI- RUA DA GAMELEIRA N.• 71 

& 
TOr>O l!STF l"ORTIIJO 011 ROl'FRll!IENTOR RI! 

4108 DW DATHERMIA, APPARELHOS DB RAIOS ::S: DOl!I UJI-
LllORU PABRIOANTEB. EXCLUSIVlbTAS DOS MICROl!IOOPIDa 

RESUME NUM MAL UNICO - DESORDENS 

LIIITZ • TODOS 08 PRODUcn'OS DIE :S. LnT .. TODO MA'l111úa.L DO APP.\RELRO GASTRO-INTESTINAL -

P.6.RA LABOIUTO.IUO CEtullOO, 
J>ESORJEN'l'A O DOENTE. ATORMF.NTA-0 N,\8 

..,_,, ..... n:elalTN - -· CURSO PARTICULAR 
~i!~~J>~i::;~~ 0nuo~~f~~ A'Mf~~~: 

IOlllll 1 .... RECTA E El'FICAZ SOBRE O !hTOMAGO, n-
GADO E INTESTINOS QU! 11:0:BCEM AS 

0ÚltA l'Ulr.t'AL, 11 -:- DD,Tm..- ...... Pror. João Vinagre avt,;a. aos PJLULAS DO ABBAD6 MOSS SI! TJtADUZ NO 

Rua Duque de Caxias, 576 lntere,;sados que mantém um cur- DESAPPARECIMENTO DESSF.S SOFRIMl!NTOS 

(OONSULTORIO DO DR. I. IDLLO LULA) 
•o primàrlo e secund&rlo fUJlclo- ........ ,. .. • lllalaàl de Parah)'ba e RI• O. do Norle, 
na.ndo dia.riamente de 7\ó é.s 11 e 1 LI E l·D 1 & COSTA das 19 é.s 21 horas. 

.• Avenida Guedes Pereira, 70 .. RUA GAMA E MELLO, 87 - !.º ANDAR. - End. Tcl. - ALMElDA 

1 R, PAGAMENTO .ADIANTADO 
---10-'0 Plllll,1--

OSORIO 111TH 

1 

OONBULTAII: 

Olnusllo da A&hite11clll Publica e do ... 106allborUe 
.. -

B011plt1I Santa ltabcl. 19 ú 18 boru. 
AGUARDEM O RRIS BARBOSA 

'l'ft--1,o MPill'O ~ "ffl!l'JICG W ._...., •• aret.lln, ........ , Mdp 
eortlqlento e •• n,;,t1d441H 

'-DVOOAOO 
• rin11 C:,alolooplaa e IIJ'e4bnoec,plu. 11 tl'tude 

OOIIIIIOLTORJO: - RUJt O.n1a e Mello, ff - 1.• IIMIII, que eep,ra receber doe céDtral de a lJ A IPl!QIIII: DI fl A & 1 A 11. • 1 • 
--- JOAO Pll!IIOA --- prOIIJlglO o ARl\4AZBM lllRAJIDA 

~<I .. ~º <!IM, ·- - .... ~ • .,.. ...... -· .... -



S~ CÇ·ÃO · LIVRE 

t JOAO OSCAR DE GOUVEIA HENRIQUES 

1.' aniversário 

FAVORITA 
PARAIBANA 

Resultarto dn sorteto do:-1 cou .. 

\ 'it'I\·~. filhos, ,rm,in, ,. ,ohrinho, <Ir .10.\0 OSC,\R OE 
'10lT\'I:I \ JlE Hl<.Jl ES, r1111,icl:1111 ;111, ... ru, p:in•nl(•, t' :unigu<.; 
para :t\:-.i,lin·111 a 11,i,,a q11<· 111a11d.1 111 l'C'kbr,1r ;·I'·• ti l' 1Lu .. •ia ho-
1·:1s d:i 111;111hil, ll.t i;.;rl'j,1 da \h1· do, I lo11wn,. 1u1 dia ~:? cio 1n t·s 
e1n l·ur,o, t'lll ,·iriwl1· d,. 1 . 0 aniH•r,úriu da llh)rlt• tio ,t•u <tllC'
J·id,t t' irn'\(Jlh't in•I t·<..:ptP .. o, pai. inn{10 e tio 

J)CJ11S-brindt>t1 grnt11Uos, realb.'\tlo 
pelo duho !le sort,tos FAVORITA 
PARAIBANA, ,m sua '"'d• " pra
Ç[t Antonio Rabl'lo, 12, no dia 
10 d<" outubro. ás 15 horns 

1.11 Pr<'min • ••••• 
i.• 
3,• ... 

Anle('ip,uL111H·1tl1• ,1;.;r:1dt•t'L'lll d1".sde Ja :1 lodo, fi li e' ron1-
))~u·1•c·rrc•111 a l·,,p :'ilo dt• µit d,,d,• t·ri,l:1. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Autos com vista ás partes, correndo prazo na 

Secreta ria do 'l'rihunal: 

Apel:1ciio CiYel n. 0 11:1, rla Comarca de Catolé 
do Rocha Apte.: Vicente Rachael l\Iaia e sua mu. 
lhe1·. Apelos.: Odilon Guena de Lima e sua mulher. 

Com vi~ta ao advogado da parte 'apelada, Dr. 
João Agripino Filho, pelo prnzo legal (10 dias), em 
data de 17 tio col'l'ente. 

TRIBUNAL DE APELAÇAO 
Despacho da Presidência do dia 17 de outubro 

'· 
í ' RECURSO DESERTO 

Apelação c1·iminal, rla comarca de Patos. Ape. 
lante Inácio Valrntim dos Santm:; Apelada a Jus. 
tiça Pública . 

O exmo. de:::;. PresidC'nte, julgou deserto o pre. 
sente recurso, p01· falta de preparo, no prazo legal. 

TR IBU AL DE APELAÇAO 
Despa('ho ela Presidência, do dia 18 de outubro· 

I ltECURSO DESERTO 

Apelal'.'ÍU criminal rlo tênn·o de Antenôr Na. 
vano. da rn111arc,1 de Rou~a Apelantes os réos 
,Joaquim Cipl'iano l' Alcirles Cipriano. Apelacl a a 
Ju,;iiça Públka 

O exrno . de>\ P!'esirlen te julgou deserto o 
1wesente recur~o. por falta ele prepal'O, no prnso 
legal. 

Joi:i.o Pr&,;;ô,1 , 19 cl<' ouluUro d~ 
1938, 

JOSt:• D" MATA CABRAL -
Fiscal. 

A!ICl:NDL'IIIO NOBltFOA a, CU. 
- ConcesslonarJos. I 

AVISO 
Retirada de .mercadorias 
DECRETO N.0 19 754, Dt,; 18 DE 

MARCO DE 1931 

Qunrrntn e- quatro f-44l :1mnfrados 
cai'.11:RS com tacos. marcac!os ·•L '" , ))<'
t-nndo 2 .:360 quilo.-.. cmbn.rcados em 
Belém do Pará., peln. Jirm.4\. Carlos 
Snnt tugo & Cia _ no vnpor "Itaimbé" 
Vgm. 91, sob C'Onhccimento n.0 2, A 
ORDEM <' baldí'ados no Rio d<' Janeiro 
parn o vnpor "Itagiba., Vem . 202. en
lrado em t:abedélo o 17 de srtí'mbro 
de 1938 

Pelo prrsentP, avic;.o no comrrcio r n 
4uem intrressar po:-t.c;,a, f!U(· O.'> sr:,. C 
Pcr('ira & Cia . , r~tabcircido.-. com rs
critório de Rrpres<'nt.:ir-õrs, â. rua Ba
rão do Triunfo n.° 277, solicitaram .:i 
enttern do:.; volumr!t Pm apreço. nll"' .. 
gnndo í'xtr~Vitr ào conl.eci11wnt'o ori· 
~in:11 

A f'ntrf'g:t Si'r:1. fC'iln ctC'nt..ro do pra
.70 de· cirwo .,~1 óa., a rontur dc>sta 
d:lla, nfio havl'udo rt"'<'l~ma<,:ão rf'lati
va á proprird3rlt- ou ptnltnr do rcs
pr rtivo crmhrcimrnto. dr :1côrdo rom 
o § 1 ''. ;.i,rt nono 1!J.u , elo DC'creto do 
Guvêrno prnvi .. 6110 11.º 19. 75.t de 18 de 
Marro de 1931 

João Pcssôa, 18 de Outubro de 1938 

Prla Companhi:t Nnrtonnl clr Nn\:C'
gnçfio Coslúrn 

P, Bandeira da Cru=. ag~nt~. 

AVISO 
Retirada de mercadorias 
DECRETO N.0 19,754, DE 18 DE 

MARÇO DE 1931 

Uma ( l) caix:1. C'om perfumarias. 
m.1rrad.1. ·· J. M & Ci:\" . , pe.'-anc!o 
102 quilo....::, <'mbarcnda no porto d<' Rio 
rtr Junelro pela firma COty SAB. sob 
ronhecirnento n.0 19, A ORDEM, emi
tido para o vapor "llaqun.tiá" Vgm 
170. entrado em Cnbedélo a 24 de !.C~ 
tembro de 1938 . 

Pelo presente. avbo ao com~rcio e a 
quem interes.,ar possa, que o :.r. Luiz 
Paiva. estabeleciào com escritório d<' 
Oe~.pachos á avenida. 5 de Agosto n.<J 
55, solicitou a entrega do volume em 
apreço, alegando extravio do conheci
mento orlginul 

A entrega será feita dentro do prazo 
~e cinco (5) dias, a contar desta dntn. 
não havendo rcclamac;áo re latt\'n à 
proprií'dade ou penhor do resp<•ctivo 
conhecimento, de ncórdo com o ~ 1.0 , 

nrt. nono f9.0> cio Decre~ do Gover
no p1 ovisório n.ª 19. 754, de 18 dl' M:n
ço de 1931. 

João Pessõa, 17 de outubro de 1938 , 
prh1 Companhia Nacional dl· Nave

gação Costeira. ._ ________________________ __. P. Bandeira da Cru:, agente 

IIIIII IJI 1111 1 1+++:+tt++++++tt+III 1111 l++tt++++tt+++tt 

FUMO EM FôLHAS 
(FERMENTADO DE GALPÃO) 

A "fja3RICA POPULAR" compra ao melhor preço 
do mercado, qualquer quantidade. 

I PRAÇA' ANTONIO RABÊLO, 85 - _JOÃO PESSOA 
~ ....... , ...................... +++++-+-+ ................. . 

SEVERINO CORDEIRO 
ADVOGADO .. 1' -'T' 

Aceita cauaaa civeiR, comerciais e criminais nesta 
capital e no interior do Estado 

r 
, Residencia : A vepirla Tiradentes, 268 

1 ,. Joio Pe116a 

GRANDE LBLÃO DE 
MERCADORIAS 

Srxl:1-frira, 21. ús 2 hor:1, ,la 
lardr, :', """ \ facírl Pinhr irn.°n;> 
13:1, 

n r,·i dam r nl r :1 11l o1' ÍZ:1<lo pcl•> 
com <' r r ia nl (' \íoisé-s OC' r1n.nn. o 

, Jeilnciro oficia l .\nsti<les l·'anti 
ni Y<'nrirr:i ao corrC'r do 1narh~141 
lorlo o es tóqne de merea ,loria,. 
como sejam somhl'inh:is, gu arrfo
cbuY:1s, 'cortinas. lecirlos, m ó
, ·eis, lhros, Jlap~is, ca lções dr 
lfi, ele , 

() leil ão scrà rontinno, a i{· fi-
11:11 liqui<la~"i o, pnra r i-.novaç:i o 
rio est,lque dr mcrc~donas. 

ARJSTJnF.S F .\ ~Tl~ I, tr i
loriro ofi cia l. 

Ai:enrfa; P raça Pedro Am,·ri
ro, 71. 

d O!io P <'$Sbrt. 

PROF . WALTER 
O MAI011 F,XPOEN'J'E DAS crnNCIAS OCUL'l'AR ! 
CHIROMANTE DE FAMA MUNDIAL! 

CIUROMANCTA I Jl"ltun. ela mt101 ,. urna e-ir nr·io. da·, mn1s '.lnli• 
gns r:sludn11d1, a palina ll:i mi10, s 11a· línl10 ~. ,.1·1 1s 111m1tf's , ' t'l1S &mái~ 
o 1órma cio~ clt ·ctns 1 ·01110 -.;p tô: S<· u111 111:tpa t 1·nuróli1.·o r<'Vl'inm•t><· a duru 
çf10 da vida, o rstado df' '.;nudt• . as tf'ndf'nl"ia !ói . o C"arU.V'r. os dc•l1•jfos do 
ron~ulfnnt..P, hnn bo:1 011 11111 orh· pn ... -.. ,ctu 1• t 11! um f' prnni!P nlivlor ~ 
hum:1.nldadí· (Ir>:,; t ofrum·nlo.'i, 1nt•\'l11c o.~ gol111 · <ln dt>~lino 

Por m:i.i~ Jt•H:t. qw• u·l:11 :; !1·rid,•1 11111 Ht>" tt'tlo n c1"~\·1·11cl:tr. wn 
rr,u.c.dho a pc·dir. uma «·ontrarn ·clacl f' a o ·Jt:i r 

Dotnclo <.l~ nmn not:n1•l rlanvld ·de o 

PROF. WA L TER 
Jt· na vo.~ ;t mr,o c1 11uo n11m li\.'rO nt,n t() , r-1· :,,JJl\·1· os c·a~os mai.c; c·omph· 

c·:1do:t, o~: prnblt·mu.· m:d~ <ilfiC'<'lS rorn !-.llm fl Ltr11ictn<lf' ,. l:1nlltfll - VOS·!t 
O JJlOdo th· n •: .11:/:tJ' o s Vc)~ O· d, S•" in.·, 

CI U('rf'Í<i. 11,C'llHu·a,· ,·u,,~ ~1lu.u·lo. rt'1'trnqu, ,t:u- .if('i1,·01·, JtC'rd1'1.t ~. 13• 

IJt't o ,,w• rf'\t'r\':t e, 1 Hl (llt()'! l'in JJª"'º a 1·\'JLir, nma 01'1.-11lat".JO 3 
Lt•muo nodl'ul modil"i<·ar ,., .. ,."l.1 situ .u·:'.io 

,m; co'llsl l.'I ,.1.0 'li.\ s11, m:sm1 'li( 1., ,o 
P A R .\ í B .\ . li O 'l' E L 

CONSULTAS - ~0$/JUO 
Oa-. 10 j_..; lt ,. das t ~i., :, ldia .. lllE"J,) 

A'H,'11 111 , ( IIUl\llOS \ 110\lll'JLIOS 

tnrrra.., - J:mpigrns Eí':ztmas - Esforia('6'-s - Tinb:is - Ftrlda!I 
f'm qualqutr parte do corpo - 1-·eridas r ulrtras re~ldes - Panos do 
roOliito - Espinha!! bra va.s - Forunrulos - Ca.be('as de prr('os - As..~~ 
duras dos 3cJuttos e das crian('aS - Erup('ôrs da péle - Pruridos -

---- Coceiras:, etc. 

Agentes nesta capital: RAMOS MACIEL & CIA, 
RUA DUQCE DE CAXIAS, 5-0l 

JUIZO MUNICIPAL DE 
ESPERANÇA 

Falencia do comerciante 
José Souto 

o 1iquidntar10 da m:issa falida Jos " I 
S<1uto. avü,a aos in1ert>S$ados 11:1 r '> 
fericla talrncia que, tendo ~iltO _pagos 
todos os encargo\ e divido:-.. esta pro
.~ec\e-ndo a cUstribuiciio do~ clivlclendos 
c·nl re o~ credores na bnsr d<' 10" 0 

df'Z por rento1 d.os credites lrnbilita
los. , 

A visa ,iue deverá S<'J" prccurado lo
.1os os ctü11' utf'i!i a nu Alexandrino 
Cavalcanti. 133 t~m Campina Grandr . 

Es1wr.111çn 18 ele outub10 dP 1938 -
-\ugusto ti <' Brit-0 l .. ir:.. . hquid,Lt:trio 

A QUEM ENCONTROU 
No I rajt•cto da rstracta d<• rodngc 1n ,,n
tre Alagoinhn r Santa R1t~. dl"f,pren
deu-se d" um auto partic"ulnr ·' Opel" 
uma roctn, ctevld:unentt: equip,1d:1 com 
cam:ua ele ar e pt1N1 ·"'"Conti11ental" 
5 50 aro Hf. ·' 

A pessôa que a tncontr011 deverá. 
,?nlre~a-la á. rua Maciel P inheiro n." 
404, nesta Capital. ))<'lo quP sera b<"m 
grnliflcRda. 

Objétos .,ara presentes 
Pnrn. todos os prr('o~. acabo de rt"· 

rob<r a CASA L!DER. Sortlmrnto 
,trslumbrnnte. Ponto .t,• 100 rHs. 

Guarnições para 
cama e mêsa 

- ;Em rendas, bordados e linhos es
tampados, em córes firmes. Recebeu 
!'_ CASA LIDER. Vislwm " grande 
exposição, · 

JANSON DE LIMA 
CllWRGIAO DENTISTA 

Comunira aos ~us tlif'ntf'S t 
ami::m1 qut .-stará atLwnte do 
}.,tado ott'• o dia 20 de .Sovtm· 
hro 11roximo. quando rtcome· 
çará o, trabalho-; dentarios. 

F ÃBRICA DE RtDES 
PARAIBANA 

DF. .\ CORDEIRO 
E~tft \'endrndo r~de!. fortes, de com
brt tc JÁ t·,,1lhcr1das par baixo preço. 
Chnmn n ntf'n('fio do público f'm ge
rnl parn i1s rE'de.c; também tort.e~ 
grancJf's r largai-., ,dP variada µndro
nagrm P brancos. artigo ~uprrior, e 
também redes de linha última novl· 
dade pnrn ns praias e outro.~ arttgo.'I, 
ek 

AVENIDA CORl!:MA3, n.0 918, bon• 
0(, - rifcu1ar-fi pÔr1â. -,-bairro JR'tW'•
rlbeL 

NEGOCIOS A VENDA . 
(>TIMO !l.'F.GOC'IO - vrndo·5' 

ne5l:t r.apila1, uma pensho e ,un c3J· 
do clf' "-1 tul. f;pnrto aquf'ln nn rnn B:.l· 

!:~~ ~~ rX~~~ni~~!~a~1 ·n~S:i. e n:~t~,:~~ 
traf,l"ira du pensão, contf'ndo unul. 
morndt el('trica, uma ~elndr1r11. un~ 
apar~lho <.le r~~lio. liteiroL etc. A JX'~t 
são r b<'m nh'<'cuesada ~ com ~ 11. 
á 1>0rt..a.. Pn•çn _d('. ora..c;iã.o em \ is; 
da proprif'tartn pretender mudar 
ramo dP nr.goclo. A trator na. me&• 
me f)l"ns:10. 
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